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اعم٘مدُم٦م

احلٛمدد   اًمد خ ظمٚمدؼ عأ،ٕمدؿل عقمّٚمدؿ ا ٟمًد٤م  ُمدد٤م و لٕمٚمدؿل عاًمّمدعة عاًمًدعا قمدغم ٟمٌٞمٜمد٤م اعمّمددٓمٗمكل 

عرؾمقًمٜم٤م اعمجتٌكل عقمغم آخف إـمٝم٤مرل عصح٤مسمتف إبرارل ُم٤م شمٕم٤مىم٥م اًمٚمٞمؾ عاًمٜمٝم٤مر. أُم٤م سمٕمد:

شمٕم٤ممم ىمد ظمٚمؼ ا ٟم٤ًم  أطمًـ ظمٚمؼ عأيمٛمٚمفل عأت٘مٜمف عأومْمٚمفل عأعدع ومٞمدف ُمدـ اًمدٜمٕمؿ ُمد٤م ٓوم٢م  ا  

ٓ حيدددل عُمددـ سمٞمٜمدد٤مت اًم٘مدددرة اًمرسم٤مٟمٞمدد٦م ُمدد٤م لٗمددقق احلٍمدد عاًمٕمدددل عىمددد أظمرضمددف شمٌدد٤مر  عشمٕمدد٤ممم إمم  دد  

احلٞمدد٤مة ًمتٙمٚمٞمٗمددف سمدد٤مُٕمر عاًمٜمٝمددلل ومدد٢م  اؾمددتج٤مب ًمدد ًمؽ ؾمددٕمد ذم طمٞم٤مشمددف اًمٗم٤مٟمٞمدد٦مل عطمٞم٤مشمددف اًم٤ٌمىمٞمدد٦مل عإ 

طمٞم٤مشمٞمف آصمٜمتلم. ذم قمـ   ا اًمتٙمٚمٞمػ ؿم٘ملطم٤مد 

ظمٚمدددددؼ ا  شمٕمددددد٤ممم ذم ا ٟمًددددد٤م  آٓت اًمتٙمٚمٞمدددددػ اعمًددددداة سمددددد٤م قارح اًمتدددددل  ددددد٤م لٙمدددددق  آيمتًددددد٤مب  يمدددددا

عاًمٕمٛمؾ ع ٤م ضمرى آسمتعء ومٛمـ طمٗمٔمٝم٤م ذم طمدعد احلعل وم٘مدد ؿمدٙمر ا  قمٚمٞمٝمد٤م عأدى طم٘مدف ومٞمٝمد٤مل 

شمدددع احلددراا طمٞمددد٨م  ؿمدد٤مءت وم٘مدددد ضمحددد ٟمٕمٛمددد٦م ا  قمٚمٞمٝمددد٤مل عُمددـ أرظمدددك عدد٤م اًمٕمٜمددد٤م  طمتددك ؾمددد٤مُمٝم٤م ذم ُمرا

 ﴿ عأقمد ٤م ًمتٙمق  ؿم٤م دة قمٚمٞمف لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م سما اىمدؽم   د٤م ُمدـ ايٓم٤ملد٤مل يمدا ىمد٤مل شمٕمد٤ممم قمدـ سمٕمْمدٝم٤م:

دٜمَُتُٝمْؿ َعَأجْدِدِمْؿ َعَأْرضُمُٚمُٝمدْؿ سمِدَا يَمد ًِ طَمتَّدك  ﴿ل عىمد٤مل: [42]اًمٜمدقر:﴾ ٤مُٟمقا َلْٕمَٛمُٚمدقَ  َلْقَا شَمِْمَٝمُد قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأْخ

َعىَمددددد٤مًُمقا ﴿ ﴾٤مُءعَ ددددد٤م ؿَمدددددِٝمَد قَمَٚمدددددْٞمِٝمْؿ ؾَمدددددْٛمُٕمُٝمْؿ َعَأبَّْمددددد٤مُرُ ْؿ َعضُمُٚمدددددقُدُ ْؿ سمِدددددَا يَمددددد٤مُٟمقا َلْٕمَٛمُٚمدددددقَ  إَِذا َُمددددد٤م ضَم 

َل َُمدددرَّ   َعُ دددَق ظَمَٚمَ٘مُٙمدددْؿ َأعَّ
ل
ء دددِ خ َأ،َٓمدددَؼ يُمدددؾَّ َرْ ُ اًمَّ ََّ ةل َعإًَِمْٞمدددِف ِ ُُٚمدددقِدِ ْؿ ِوَ ؿَمدددِٝمْدشُمْؿ قَمَٚمْٞمٜمَددد٤م ىَمددد٤مًُمقا َأ،َٓمَ٘مٜمَددد٤م ا

ـْ  ﴿ ﴾َ  شُمْرضَمُٕمق عَ  َأْ  َلِْمدَٝمَد قَمَٚمدْٞمُٙمْؿ ؾَمدْٛمُٕمُٙمْؿ َعٓ َأبَّْمد٤مُريُمْؿ َعٓ ضُمُٚمدقُديُمْؿ َعًَمِٙمد دَتؽِمُ ًْ َعَُمد٤م يُمٜمْدُتْؿ شَم

َّدد٤م شَمْٕمَٛمُٚمددقَ  
َِ ا  َ ٓ َلْٕمَٚمددُؿ يَماِددػما ََّ ريض ا   قمددـ أ،ددس سمددـ ُم٤مًمددؽع. [44-42]ومّمددٚم٧م: ﴾فَمٜمَٜمْددُتْؿ َأ َّ ا

؟ ( دؾ شمددرع  َد٤م أودحؽ) :وم٘مد٤مل ل قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ ومْمدحؽىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٜمف

أخدؿ دمدرم ُمدـ اًمٔمٚمدؿ؟  للد٤م رب :ل٘مدقل لُمدـ خم٤مـمٌد٦م اًمٕمٌدد رسمدف) :ىمد٤مل لىمٚمٜم٤م ا  عرؾمقًمف أقمٚمدؿ :ىم٤مل

يمٗمك سمٜمٗمًؽ  :ومٞم٘مقل :ىم٤مل لُمٜمل وم٢مم ٓ أضمٞمز قمغم ٟمٗمز إٓ ؿم٤م داا  :ومٞم٘مقل :ىم٤مل لسمغم :ل٘مقل :ىم٤مل

 :ىمد٤مل لاٟمٓم٘مدل :ومٞمختؿ قمغم ومٞمدف ومٞم٘مد٤مل ٕريم٤مٟمدف :ىم٤مل لعسم٤مًمٙمراا اًمٙم٤مشمٌلم ؿمٝمقداا  اًمٞمقا قمٚمٞمؽ ؿمٝمٞمداا 

٤م ومٕمدددٜمٙمـ يمٜمددد٧م ح٘ما ًمٙمدددـ عؾُمددد ٕمدددداا ومٞم٘مدددقل سمُ  :صمدددؿ بدددغم سمٞمٜمدددف عسمدددلم اًمٙمدددعا ىمددد٤مل :ىمددد٤مل لومتٜمٓمدددؼ سم٠مقماًمدددف

(.1()أ،٤موؾ

وم٤مُٕمر إذاا قمٔمٞمؿل عايٓمد٥م ضمًدٞمؿ8 ًمد ًمؽ يمد٤م  قمدغم يمدؾ قم٤مىمدؾ عقم٤مىمٚمد٦م أ  لٚمزُمد٤م ضمدقارطمٝما ؿمدٙمر 

ُمددـ و حيٗمددظ ضمقارطمددف قمددـ احلددراال عُمدد٤م أ،جددك ٟمٗمًددف  عاحلٗمددظ عدد٤م قمددـ ُمًدد٤مظمٓمفل ومددا ؿمددٙمر ا َ ا ل 

ُمـ ضمٕمؾ أقمْم٤مء  شمٜمحدر إمم ع دات أصم٤ما.

(
1

( رواه مسلم.
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 اًمٕمٞمٜمدددلم؟ ؿمدددٙمر ُمددد٤م : "ًمدددف رضمدددؾ ىمددد٤ملعُمددد٤م أطمًدددـ يمٚمٛمددد٦م أا طمددد٤مزا ا ٤مُمٕمددد٦م ًمِمدددٙمر ا دددقارحل طمٞمددد٨م 

ا   ددا رأجددد٧م عإ  أقمٚمٜمتددفل ظمددػماا   دددا رأجدد٧م إ  وم٘مدد٤مل:  إ  ىمددد٤مل: إذٟمددلم؟ ؿمدددٙمر ومددا ىمدد٤مل: ؾمدددؽمشمفل ذا

ا   دا ؾمدٛمٕم٧م عإ  عقمٞمتدفل ظمدػماا   دا  ؾمدٛمٕم٧م   ددا شم٠مظمد  ٓ ىمد٤مل: اًمٞمددلـ؟ ؿمدٙمر ُمد٤م ىمد٤مل: دومٜمتدفل ذا

دد٤م متٜمددع عٓ ًمددؽل ًمددٞمس ُمدد٤م دد٤مل أؾمددٗمٚمف لٙمددق  أ  ىمدد٤مل: اًمددٌٓمـ؟ ؿمددٙمر عُمدد٤م ىمدد٤مل: ومددٞمٝمال  ددق   طم٘ما  ـمٕم٤مُما

ل عأقمع  ـَ ُ دْؿ ًمُِٗمدُرعضِمِٝمْؿ طَمد٤موِمُٔمقَ   ﴿ شمٕمد٤ممم: ا  ىم٤مل يما ىم٤مل: اًمٗمرج؟ ؿمٙمر عُم٤م ىم٤مل: قمٚماا دِ ل َعاًمَّ

ُْؿ هَمددددػْمُ َُمُٚمددددقُِملَم  ﴿ ﴾ َّْ ُددددْؿ وَمددد٢ِم ُْ َّٓ قَمدددغَم َأْزَعاضِمِٝمددددْؿ َأْع َُمددد٤م َُمَٚمَٙمدددد٧ْم َأجَْا
ـِ  ﴿ ﴾إِ اسْمَتَٖمددددك َعَراَء َذًمِددددَؽ  وَمَٛمددد

دددد٤م رأجدددد٧م  إ ىمدددد٤مل: اًمددددرضمٚملم؟ ؿمددددٙمر ومددددا ىمدددد٤مل: ل[11-47]اعمٕمدددد٤مرج: ﴾اًْمَٕمدددد٤مُدعَ   وَم٠ُمْعََلِددددَؽ ُ ددددؿُ   ُمٞمتا

 عضمدؾل قمدز   ؿمد٤ميمر عأ،د٧م قمٛمٚمدفل قمدـ يمٗمٗمدتٝما ُم٘متدف ُمٞمتاد٤م رأجد٧م عإ  قمٛمٚمفل  ا اؾمتٕمٛمٚم٧م همٌٓمتف

 عو سمٓمرومدددف وم٠مظمددد  يمًددد٤مء ًمدددف رضمدددؾ يمٛمادددؾ ومٛماٚمدددف أقمْمددد٤م ف سمجٛمٞمدددع لِمدددٙمر عو سمٚمًددد٤مٟمف لِمدددٙمر ُمدددـ وم٠مُمددد٤م

(.1عاعمٓمر") عاًماٚم٩م عاًمؼمد احلر ُمـ ذًمؽ لٜمٗمٕمف ومٚمؿ لٚمًٌفل

ذم  ٝم٤مسم٢مقمداد قمنم ظمٓم٥م شمتٜم٤معل ؿمٙمر ا قارح عطمٗمٔمٝم٤مل عأخ٘مٞمتومٚما يم٤م  إُمر يم ًمؽ ىمٛم٧م 

اعمًجد اًم خ أظمٓم٥م ومٞمف8 ًمٕمؾ ا  أ  لٜمٗمع اعمتٙمٚمؿ عاًم٤ًمُمع سما شمْمٛمٜمتف     ايٓم٥مل ومٞمٙمق  

ٌا٤م حلٗمظ إقمْم٤مء قما طمرا ا  عرؾمقًمفل عطماٝم٤م قمغم اًمًٕمل إمم ومٕمؾ ُم٤م أُمر ا  شمٕم٤ممم سمف  ذًمؽ ؾمٌ

عرؾمقًمف قمٚمٞمف اًمّمعة عاًمًعا.

أؾم٠مل ا  أ  لٜمٗمٕمٜمل عإظمقام اعمًٚمٛملم     ايٓم٥م اًمٕمنمل عأ  لت٘مٌٚمٝم٤م ُمٜمل سم٘مٌقل طمًـل 

عصغم عؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.

عيمتٌف: قمٌد ا  سمـ قمٌد  اًمٕمقايض

اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مم ضم٤مُمععظمٓمٞم٥م إُم٤ما 

ا.6/1/4217 ل 1/6/1222

(
1
.(421/  1) إعًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م(  
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 (1)ؿمٙمر اًمٌٍم

 

عٟمٕمدددقذ سمددد٤م  ُمدددـ ذعر أ،ٗمًدددٜم٤مل عُمدددـ ؾمدددٞم ٤مت  لعٟمًدددتٕمٞمٜمفل عٟمًدددتٖمٗمر إ  احلٛمدددد   ٟمحٛمدددد  

أقماًمٜمدد٤م ُمددـ مددد  ا  ومددع ُمْمددؾ ًمددفل عُمددـ لْمددٚمؾ ومددع  دد٤مدخ ًمددفل عأؿمددٝمد أ  ٓ إ  إٓ ا  عطمددد  ٓ 

َ طَمدؼَّ شُمَ٘م٤مشمِدِف َعَٓ ﴿ ذلؽ ًمفل عأؿمٝمد أ  حمٛمدداا قمٌدد  عرؾمدقًمفل َّ ْ ا ُ٘مدقا ْ اشمَّ ـَ آَُمٜمُدقا دِ ل َـّ َلد٤م َأَمَد٤م اًمَّ ُدقشُم مَت

دددِٚمُٛمقَ   ًْ ْٗمدددسل ﴿ل [124]آل قمٛمدددرا ﴾إَِّٓ َعَأ،دددُتؿ َُم دددـ ٟمَّ دددِ خ ظَمَٚمَ٘مُٙمدددؿ ُم  ُٙمدددُؿ اًمَّ ْ َرسمَّ ُ٘مدددقا َلددد٤م َأَمَددد٤م اًمٜمَّددد٤مُس اشمَّ

ددددد٤مءًُمقَ  سمِدددددفِ  ًَ دددددِ خ شَم َ اًمَّ َّ ْ ا ُ٘مدددددقا ددددد٤مء َعاشمَّ ًَ
 َعاطِمدددددَدةل َعظَمَٚمدددددَؼ ُِمٜمَْٝمددددد٤م َزْعضَمَٝمددددد٤م َعسَمددددد٨مَّ ُِمدددددٜمُْٝمَا ِرضَمددددد٤مٓا يَماِدددددػماا َعٟمِ

َ يَمدد٤مَ  قَمَٚمددْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمٌدد٤ما  َّ ـَ  َأَمَدد٤م َلدد٤م﴿ ل[1]اًمٜمًدد٤مء﴾َعإَْرطَمدد٤مَا إِ َّ ا ددِ ل ُ٘مددقا  آَُمٜمُددقا  اًمَّ َ  اشمَّ ََّ  ىَمددْقٓا  َعىُمقًُمددقا  ا

َ  ُلٓمِعْ  َعَُمـ ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َعَلْٖمِٗمرْ  َأقْمَاًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُلّْمِٚمْح ﴿ ﴾ ؾَمِدلداا  ََّ  قَمٔمِدٞماا  وَمْقزاا  وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َعَرؾُمقًَمفُ  ا

 [.51-52]إطمزاب﴾

 أُم٤م سمٕمد: 

صدددغم ا  قمٚمٞمدددف  لومدد٢م  أصددددق احلددددل٨م يمتددد٤مب ا ل عظمدددػم اعددددخ  ددددخ رؾمدددقًمف حمٛمدددد سمدددـ قمٌدددد ا 

 عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

عاعمنمدددىمتلِم أؾمددٗمَؾ ضمٌٞمٜمدددؽل  أمدد٤م ا ٟمًددد٤م ل  ددؾ ومٙمدددرَت ذم طمٌٞمٌتٞمددؽ اعمٓمّٚمتدددلِم قمددغم أقمدددغم عضمٝمددؽل

عاعمٜمػمشمددددددلِم ًمددددددؽ درعَب طمٞم٤مشمددددددؽ؟  ددددددؾ ومٙمددددددرَت ذم مجدددددد٤معال عمج٤مًمددددددؽ  ددددددال عذم ُمٜمدددددد٤مومٕمٝما اًمدلٜمٞمدددددد٦م 

 عاًمدٟمٞمقل٦م؟

إ  اًمٕمددلم وددٞم٤مء احلٞمدد٤مةل عٟم٤مومدد ة إمم رؤلدد٦م ُمدد٤م ذم  دد ا اًمقضمددقد ُمددـ خمٚمقىمدد٤مت سمدلٕمدد٦مل عُمّمدد٤مًمَح ُمددرادة 

اًمٌٍم ـمرلؼ ُمـ ـمرق ؾمدٕم٤مدة ا ٟمًد٤م  ذم ًمٞمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤مل عُمْم٤مر ُم١مذل٦م ًمٙمل ُلٌتٕمد قمـ ـمرل٘مٝم٤م. ع

ل [6]اًمٌٚمدد:﴾َأَخْؿ َٟمْجَٕمدْؾ ًَمدُف قَمْٞمٜمَدلْمِ  ﴿احلٞم٤مةل عحتٗم٦م يمرلٛم٦م رزىمف ا  إل٤م ٤مل ل٘مقل شمٕم٤ممم َتٜما٤م قمٚمٞمف: 

َٝمددد٤مشمُِٙمْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمدددقَ  ؿَمدددْٞم ا٤م َعضَمَٕمدددَؾ ًَمُٙمدددؿُ  ﴿ عىمددد٤مل: ـْ سُمُٓمدددقِ  ُأُمَّ ُ َأظْمدددَرضَمُٙمْؿ ُِمددد ََّ َٕ  َعا دددْٛمَع َعا ًَّ بَّْمددد٤مَر اًم

ُٙمدْؿ شَمِْمدُٙمُرعَ   دِ خ َأ،َِمد٠َميُمْؿ َعضَمَٕمدَؾ ًَمُٙمدؿُ  ﴿ ل عىمد٤مل:[56]اًمٜمحدؾ:﴾َعإَوْمِ َدَة ًَمَٕمٚمَّ دْٛمَع  ىُمدْؾ ُ دَق اًمَّ ًَّ اًم

 .[41]اعمٚمؽ:﴾َعإَبَّْم٤مَر َعإَوْمِ َدَة ىَمِٚمٞمعا َُم٤م شَمِْمُٙمُرعَ  

يمؿ ُمـ إٟم٤ًم  ٓ لٕمدر  ٟمٕمٛمد٦م قمٞمٜمٞمدفل عٓ ىمددَر ُمٜمد٦م اًمٌٍمد قمٚمٞمدفل أخدؿ لٕمٚمدؿ سمد٠م  اًمنمدلٕم٦م ضمٕمٚمد٧م ذم 

دد٤مل  اًمتٕمدددخ قمددغم إذ دد٤مب اًمٌٍمدد اًمدلدد٦م يم٤مُمٚمدد٦م ُم٤م دد٦م ُمددـ ا سمددؾل عذم إذ دد٤مب اًمٕمٞمٜمددلم اًمدلدد٦م يم٤مُمٚمدد٦م أجْما
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ل عذم إذ ٤مب إطمدامه٤م ٟمّمػ اًمدل٦مل عطمٙمؿ اًمنمع احلٙمٞمؿ سم٠م  ُمـ وم٘م٠م قملم إٟم٤ًم  وُم٘م ٧م قمٞمٜمُفل ىم٤م

ٜمَدد٤م قَمَٚمددْٞمِٝمْؿ وِمٞمَٝمدد٤م َأ َّ اًمددٜمَّْٗمَس سمِددد٤مًمٜمَّْٗمِس َعاًْمَٕمددلْمَ سمِدد٤مًْمَٕملْمِ َعإَ،ددَػ سمِدد٤مَٕ،ِػ َعإُُذَ  سمِددد٤مُُٕذِ   ﴿شمٕمدد٤ممم:  ٌْ َعيَمَت

ـْ َوْ حَيُْٙمْؿ سمَِا َأ،دَزَل  ٤مَرٌة ًَمُف َعَُم َق سمِِف وَمُٝمَق يَمٗمَّ ـْ شَمَّمدَّ ـ  َعاْ ُُرعَح ىِمَّم٤مٌص وَمَٛم  ً َـّ سم٤ِمًم  ً ُ وَم٠ُمْعََلِدَؽ  َعاًم ََّ ا

ُقَ   ُ ؿُ 
ِ
 .[23]اح٤م دة:﴾اًمٔم٤َّمعم

ءا قمٔمددٞماا أٓ ع ددق ا ٜمدد٦مل إذا ُمدد٤م  عًمٕمٔمددؿ اعمٜمدد٦م سمٜمٕمٛمدد٦م اًمٌٍمدد رشّمدد٥م ا  شمٕمدد٤ممم قمددغم ذ ٤مسمددف سمدد٤مًمٕمٛمك ضمددزا

قمدـ أ،دس سمدـ اطمت٥ًم ص٤مطمٌف اعمًٚمؿ اعمّمٞم٦ٌم سم ًمؽل عؾمٛمك ا  اًمٕمٞمٜملم سمد٤محلٌٞمٌتلم عاًمٙمدرلٛمتلمل 

إذا اسمتٚمٞمدد٧م  :) إ  ا  ىمدد٤مل :ؾمددٛمٕم٧م اًمٜمٌددل صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ل٘مددقلُم٤مًمددؽ ريض ا  قمٜمددف ىمدد٤مل: 

 . (1)ومّمؼم قمقوتف ُمٜمٝما ا ٜم٦م(  -لرلد قمٞمٜمٞمف -قمٌدخ سمحٌٞمٌتٞمف

عقمددـ اًمٕمرسمدد٤مض سمددـ ؾمدد٤مرل٦م ريض ا  قمٜمدددف قمددـ اًمٜمٌددل صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمدددٚمؿ لٕمٜمددل قمددـ رسمددف شمٌددد٤مر  

دإذا ؾمٚم٧ٌم ُمـ قمٌدخ يمرلٛمتٞمف ع ق  ا وٜملم و) :عشمٕم٤ممم أ،ف ىم٤مل سما ٤م دع  ا ٜمد٦م إذا  دق  أرض ًمف صمقا

 .(1()4()محدم قمٚمٞمٝما

إذا  :ل٘مدددقل ا ) :ىمددد٤مل رؾمدددقل ا  صدددغم ا  قمٚمٞمدددف عؾمدددٚمؿ :عقمدددـ اسمدددـ قمٌددد٤مس ريض ا  قمدددٜمٝما ىمددد٤مل

سما  أظم ت يمرلٛمتل قمٌدخ ومّمؼم عاطمت٥ًم و أرَض   (.2()٤م دع  ا ٜم٦مًمف صمقا

ل أع وم٘مدد  ومٞم٤م أم٤م اعمٌٍم اًمٖم٤مومؾ قمـ ٟمٕمٛم٦م اًمٌٍمل اٟمٔمر إمم ُمـ وم٘مدد ٟمدقر قمٞمٜمٞمدف يمٚمتدٞمٝما ومّمد٤مر  لدرا

دد٤م  ددا عأخدداا اؿمددتد قمٚمٞمددف ومددٞمٝمال اٟمٔمددر إمم  دد١مٓءل  إطمدددامه٤م وم٠مصددٌح سمٕمددلم عاطمدددةل أع ُمددـ لٕمدد٤مم ُمروا

                                                           

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 1)

 ع ق طمًـ.( رعا  اسمـ طم٤ٌم ل  4)

د٤م احلدل٨م   ا ( ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل: " 1) سمدف اًمدٌعء قمدغم اًمّمدؼم ذم أ  طمجد٦م أجْما  ُمدـ يم٤مٟمد٧م عإ  اًمٕمٌدد قمدغم اًمٌٍمد عٟمٕمٛمد٦م ل ا ٜمد٦م صمقا

 ُمدددة عسم٘مدد٤مء ذم اًمدددٟمٞم٤م سم٤مًمٌٍمدد آًمتد اذ ُمدددة ًمٜمٗمدد٤مد ذم اًمدددٟمٞم٤م ٟمٕمٛمتٝمد٤م ُمددـ أومْمددؾ ا ٜمدد٦م قمٚمٞمٝمد٤م ا  ومٕمددقض شمٕمدد٤ممم ا  أضمدؾ ٟمٕمددؿ

 شمٕمد٤ممم أراد عإٟمدا ل قمٚمٞمدف ُمٜمدف ًمًدخط سمف ذًمؽ لٗمٕمؾ ومٚمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م سمٍم  سم  ٤مب اعم١مُمٜملم ُمـ اسمتكم ومٛمـ. ذم ا ٜم٦م سمف آًمت اذ

د٤م قمٜمدف ًمٞمٙمٗمدر أع ذم أظمدرة قم٘م٤مسمدف قمغم ًمف صؼم ٓ قمٞمٜمٞمف ٟمٔمر ؾمٌٌف لٙمق  قمٜمف ُمٙمرع  سمدومع إُم٤م إًمٞمف ا طم٤ًم   ٓ ؾمدٚمٗم٧م ذٟمقسما

ا  رسمف ًمٞمٚم٘مك ذم اًمدٟمٞم٤م ضمقارطمف أقمٔمؿ سم٠مظم  إٓ قمٜمف لٙمٗمر ٤م  لٌٚمٖمٝمد٤م لٙمدـ و درضمد٦م إمم إضمر ُمـ سمف ًمٞمٌٚمغ أع ذٟمقسمف ُمـ ـم٤م را

 اًمرضمدؾ لٌدتغم وم٤مُٕمادؾل إُمادؾ صمدؿ إ،ٌٞمد٤مء سمدعء اًمٜمد٤مس أؿمدد أ  اًمًدعا قمٚمٞمدف أظمؼم وم٘مد ل اًمٌعء أ،قاع مجٞمع عيم ًمؽ سمٕمٛمٚمف

ذم  سم٤معم٘مددد٤مرلض ىمروددد٧م حلدددقُمٝمؿ أ  ًمددق لدددقدع  ذم اًمددددٟمٞم٤م اًمٕم٤مومٞمددد٦م أ ددؾ إ : )  اًمًدددعا قمٚمٞمدددف قمٜمدددف عضمدد٤مء.  دلٜمدددف طمًددد٥م قمددغم

 سم٤مًمّمدؼم ذًمؽ ومٚمٞمتٚمؼ ضمقارطمف ُمـ ضم٤مرطمف سمٗم٘مد أع سمٍم  سم  ٤مب اسمتكم ومٛمـ(  اًمٌعء ٕ ؾ ا  صمقاب ُمـ لرع  ح٤م اًمدٟمٞم٤م8

 ُمدـ اًمتدل ا ٜمد٦م ع دل اًمٜمٕمٛمتلم عأقمٔمؿ اًمٕمقولم أومْمؾ قمغم ًمٞمحّمؾ ذًمؽ ًمف ا  سم٤مظمت٤ٌمر عًمػمض عآطمت٤ًمب عاًمِمٙمر

 اًمٌخ٤مرخ صحٞمح ذح ."ُمـ ؿمدة اًمٌعء ومٞما ىم٤مد  إًمٞمٝم٤م لًم٘م عو لي  ُم٤م لصٗم٘متفوم٘مد رسمح٧م دم٤مرشمف عيمرُم٧م إًمٞمٝم٤م  ص٤مر

 .(155/  7) سمٓم٤مل ٓسمـ د

 ( رعا  أبق لٕمغمل ع ق صحٞمح. 2)
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ق سمٍم  اًم خ ؾمٚمؿ ُمـ يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ.  عامحد ا  قمغم ٟمٕمٛم٦م قمٞمٜمٞمؽ عإذا

ٙمددراال إ  اًمٌٍمدد ٟمٕمٛمدد٦م يمٖمددػم  ُمددـ اًمددٜمٕمؿ ظمٚم٘مددف ا  شمٕمدد٤ممم ًميٟمًدد٤م  ًمٞمًددتٕمٛمٚمف ومددٞما أمدد٤م إطمٌدد٤مب اًم

أُمر  سمف عومٞما أب٤مطمف ًمفل علٌتٕمد سمف قمـ رؤل٦م ُمد٤م طمدرا ا  اًمٜمٔمدر إًمٞمدفل عؾمُٞمًد٠مل اًمٕمٌدد قمدـ ذًمدؽ لدقا 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م:  ؾ ؿمٙمر ا  شمٕم٤ممم سمتًخػم  ومٞما ٓ لٖمْم٥م ا  أع ٓ؟

ددد َعاًْمُٗمددد١َماَد يُمدددَؾ ُأْعََلِدددَؽ يَمددد٤مَ  قَمٜمْدددُف َعٓ شَمْ٘مدددُػ َُمددد٤م ًَمدددٞمْ  ﴿ىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم:  ٌٍََمَ دددْٛمَع َعاًْم ًَّ َس ًَمدددَؽ سمِدددِف قِمْٚمدددٌؿ إِ َّ اًم

ٓا  ُ ق ًْ ء:﴾َُم  .[14]ا ها

قمٌددد٤مد ا ل  ٜمددد٤م  أؿمدددٞم٤مء يمادددػمة لددددقمق ا  إمم اًمٜمٔمدددر إًمٞمٝمددد٤مل عأؿمدددٞم٤مء أظمدددرى حيددد ر ُمدددـ اًمٜمٔمدددر إًمٞمٝمددد٤مل 

د٤م ٟمٔمدرات ُلددقمك اعمًددٚمؿ إًمٞمٝمد٤مل عٟمٔمدرات أظمدرى  ُلٜمٝمدك قمٜمٝمدد٤مل ومِٛمدـ ؿمدٙمِر ا  قمدغم ٟمٕمٛمدد٦م ع ٜمد٤م  أجْما

 اًمٕمٞمٜملم: سُ  اًمٜمٔمر عطم٤مِل اًمٜمٔمرات إمم ُم٤م حي٥مل عيمػ اًمٌٍم عطمريم٦م اًمٕملم قما لٌٖمض.

ـَ أ  ٟمٕمدر  ذًمدؽ طمتدك ٟمًدٕمك إمم ُمد٤م حيد٥م ا  ومٜمٖمدٜمؿ إضمدرل عُمد٤م أمجدؾ أ  ٟمٕمٚمدؿ ُمد٤م لٙمدر   وما أطمًد

 ذم ا صمؿ عاًمًخط.ا  اًمٜمٔمر إًمٞمفل عٟمدرخ اًمٜمٔمرات اًمتل ٓ حيٌٝم٤م8 طمتك ٓ ٟم٘مع 

ءة ومٞمفل وم٤مًمٜمٔمر ومٞمف قمٌد٤مدة ُمدـ اًمٕمٌد٤مداتل ومٙمدؿ ُمدـ  إ  ٤َم لٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٜمٔمر إًمٞمف: اعمّمحَػ ًمٚم٘مرا

ظمدددػم ًمٚمٛمًدددٚمؿ اعمٌٍمددد ُمدددـ  ددد   اًمٕمٌددد٤مدة  وم٢مٟمدددف ل٘مدددرأ ذم يمتددد٤مب ا  شمٕمددد٤ممم علت٠مُمدددؾ ذم آل٤مشمدددف ومٞمجدددد ُمدددـ 

سمدا  دق ٟمد٤مومعل ومدع شمًدتقزم  اًمٙمعا ُم٤م لٌٝم٩م ٟمٗمًفل علرلح ىمٚمٌفل علزلد رصٞمد طمًٜم٤مشمفل علِمٖمؾ عىمتدف

ىمد٤مل رؾمدقل  :قمـ قمٌد ا  سمـ ُمًٕمقد ريض ا  قمٜمف ىم٤ملقمٚمٞمف اًمقؾم٤معس عايقاـمر همػم اًمّم٤محل٦مل 

د) :ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ٓ  لعاحلًدٜم٦م سمٕمنمد أُما٤معد٤م ل٤م ُمدـ يمتد٤مب ا  ومٚمدف سمدف طمًدٜم٦مُمدـ ىمدرأ طمروما

 (.1()عُمٞمؿ طمر  لعٓا طمر  لعًمٙمـ أخػ طمر  لطمر  "خؿ"أ :أىمقل

٤م لٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٜمٔمر إًمٞمف: يمت٥م اًمٕمٚمدؿ اًمٜمد٤مومعل ومٞم٘مدرأ اعمدرء ومٞمٝمد٤م ًمٞمٕمدر  دلٜمدفل ومٞمٙمدق  قمدغم ٟمدقر عَ

ءة  عسمّمػمة ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع ا  عُمع ٟمٗمًف عُمع ايٚمؼل ومٞمٜمتٗمع سم ًمؽ علٜمٗمع همدػم . عيمد ًمؽ ُمدـ اًم٘مدرا

 اعمحٌقسم٦م: اًم٘مراءة ذم يمت٥م اًمٕمٚمؿ اًمدٟمٞمقخ اًمتل  ٤م ُمٜمٗمٕم٦م ذم     احلٞم٤مة.

دد٤م قمددـ احلددؼ عَدد٤م لٜمٌٖمددل ًمٚم ٛمًددٚمؿ اًمٜمٔمددر إًمٞمددف: احل٘مدد٤م ؼ عاًمؼما ددلم اًمداًمدد٦م قمددغم احلددؼل ومٛمددـ يمدد٤م  سم٤مطماا

ط اعمًددت٘مٞمؿل عأُمدد٤م ُمددـ يمدد٤م  ٓ لرلددد احلددؼ وم٢مٟمددف عًمددق  صدد٤مدىما٤م ذم ـمٚمٌددف رأى سمٕمٞمٜمٞمددف ُمدد٤م مدلددف إمم اًمٍمددا

ُ  ﴿ؿم٤م د احل٘م٤م ؼ وم٢مٟمف ًمـ ل٘مٌٚمٝم٤م8 ٕ  قمغم سمٍم  همِم٤معة ا حقد عاًمٙمرا ٞم٦مل ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ََّ  ظَمدَتَؿ ا

 ﴿ل عىمدد٤مل: [5]اًمٌ٘مددرة:﴾قَمددغَم ىُمُٚمددقِ ِْؿ َعقَمددغَم ؾَمددْٛمِٕمِٝمْؿ َعقَمددغَم َأبَّْمدد٤مِرِ ْؿ هِمَِمدد٤مَعٌة َعَعُددْؿ قَمددَ اٌب قَمٔمِددٞمٌؿ 

                                                           

 ( رعا  اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح. 1)
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 .  [16]اًمٌ٘مرة:﴾ُصؿٌّ سُمْٙمٌؿ قُمْٛمٌل وَمُٝمْؿ ٓ َلْرضِمُٕمقَ  

ألدددد٤مت عَددد٤م لٜمٌٖمدددل ًمٚمٛمًدددٚمؿ اًمٜمٔمددددر إًمٞمدددف: يمتددد٤مب اًمٙمددددق  اعمٗمتدددقحل ومٞم٘مدددرأ اعمت٠مُمددددؾ ذم  ددد ا اًمقضمدددقد 

اعمٜمِمقرة اًمداًم٦م قمغم قمٔمٛم٦م اي٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف عىمدرشمدفل عقمٚمٛمدف عطمٙمٛمتدف عرمحتدفل ومٙمدؿ ومٞمدف ُمدـ آلد٤مت 

ـمددددف اعمًددددت٘مٞمؿل عحتاددددف قمددددغم  ُمٜمٔمددددقرة هتدددددخ اًمٜمدددد٤مفمر إًمٞمٝمدددد٤م إمم ُمٕمرومدددد٦م ايدددد٤مًمؼ اًمٕمٔمددددٞمؿل عؾمددددٚمق  سا

 شمقطمٞمد رسمف اًمقاطمد عا لا  سمف.

٤ٌَمىما٤م ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ٌَْع ؾَمَٛمَقاتل ـمِ ِ خ ظَمَٚمَؼ ؾَم ـْ شَمَٗمد٤مُعتل وَمد٤مْرضِمعِ  اًمَّ ـِ ُِمد مْحَ د  َُم٤م شَمدَرى ذِم ظَمْٚمدِؼ اًمدرَّ ٌٍََمَ اًْم

ـْ وُمُٓمدددقرل  ددد ظَم٤مؾِمددد ا٤م َعُ دددَق  صُمدددؿَّ اْرضِمدددعِ  ﴿ [1]اعمٚمدددؽ:﴾َ دددْؾ شَمدددَرى ُِمددد ٌٍََمُ شَملْمِ َلٜمَ٘مِٚمددد٥ْم إًَِمْٞمدددَؽ اًْم ددد يَمدددرَّ ٌٍََمَ اًْم

ػٌم  ًِ  [^2]اعمٚمؽ:﴾طَم

ددَٛمَقاِت َعإَْرِض  ﴿ عىمد٤مل: ًَّ َٔ إِ َّ ذِم ظَمْٚمددِؼ اًم ْٞمددِؾ َعاًمٜمََّٝمدد٤مِر  ُ َعاظْمددتِعِ  اًمٚمَّ ِٕ دد٤مِب َلدد٤متل  ٌَ ]آل ﴾عزِم إًَْم

دَٛمَقاِت  ﴿ [172قمٛمرا : ًَّ دُرعَ  ذِم ظَمْٚمدِؼ اًم ا َعقَمدغَم ضُمٜمُدقِ ِْؿ َعَلَتَٗمٙمَّ ٤م َعىُمُٕمدقدا َ ىِمَٞم٤مُما ََّ ـَ َلْ يُمُرعَ  ا ِ ل اًمَّ

ٌَْح٤مَٟمَؽ ومَ  عا ؾُم
ٜم٤َم َُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧َم َ َ ا سَم٤مـمِ  .[171]آل قمٛمرا :﴾ِ٘مٜم٤َم قَمَ اَب اًمٜم٤َّمِر َعإَْرِض َرسمَّ

ـْ ىَمددْقال ٓ ُل١ْمُِمٜمُددقَ   ىُمددؾِ  ﴿عىمدد٤مل:  ددَٛمَقاِت َعإَْرِض َعَُمدد٤م شُمْٖمٜمِددل أَلدد٤مُت َعاًمٜمَددُ ُر قَمدد ًَّ اْٟمُٔمددُرعا َُمدد٤مَذا ذِم اًم

ُ  ﴿. عىم٤مل: [121]لقٟمس:﴾ ََّ ُُ اًمٜمَِّْمد٠َمَة  ىُمْؾ ؾِمػُمعا ذِم إَْرِض وَمد٤مْٟمُٔمُرعا يَمْٞمدَػ سَمدَدَأ اْيَْٚمدَؼ صُمدؿَّ ا ُلٜمِِمد

 ىَمِدلٌر 
ل
ء َ قَمغَم يُمؾ  َرْ ََّ  .[42]اًمٕمٜمٙمٌقت:﴾أظِمَرَة إِ َّ ا

 يَمْٞمدددَػ ُروِمَٕمدددد٧ْم  ﴿ [15]اًمٖم٤مؿمدددٞم٦م:﴾َأوَمدددع َلٜمُْٔمددددُرعَ  إمَِم اِ سمِدددِؾ يَمْٞمددددَػ ظُمِٚمَ٘مددد٧ْم  ﴿ عىمددد٤مل:
ِ
ددددَاء ًَّ َعإمَِم اًم

٧ٌَْم  ﴿ [16]اًمٖم٤مؿمٞم٦م:﴾ د٤مِل يَمْٞمدَػ ُٟمِّمد ٌَ َعإمَِم إَْرِض يَمْٞمدَػ ؾُمدٓمَِح٧ْم  ﴿ [٦17م:]اًمٖم٤مؿمدٞم﴾َعإمَِم اْ ِ

  .[42]اًمٖم٤مؿمٞم٦م:﴾

 ومًداء اعمًدػمل قمدغم إىمدداا اًمٌٕمدػمل عآصمد٤مر قمدغم شمددل اًمٌٕمدرة وم٘مد٤مل: اًمددًمٞمؾ قمدغم ا  قمدـ أقمراا ؾم ؾ

 اًمٕمٚمدددددٞمؿ احلٚمدددددٞمؿ اًمّمددددد٤مٟمع قمدددددغم شمددددددل أُمددددد٤م أُمدددددقاجل ذات عسمحددددد٤مر ومجددددد٤مجل ذات عأرض أبدددددراجل ذات

 (.1اًم٘مدلر؟ )

ع٤َم لٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٜمٔمر إًمٞمدف: ُمّمد٤مرع اًمٕمّمد٤مةل عآصمد٤مر اًمٓمٖمد٤مة اًمد لـ يمد سمقا اًمرؾمدؾل عطمد٤مدعا قمدـ 

ا أظمد  ُمدـ شمٚمدؽ اًمرؾمدقا اًمٕم٤مومٞمد٦مل  ـمرلؼ احلدؼل ومد٠م،زل ا  قمٚمدٞمٝمؿ قم٘م٤مسمدفل ومٛمدـ ٟمٔمدر إمم ذًمدؽ ُمتٗمٙمدرا

ٌتٝمؿ عإـمعل اًم٤ٌمًمٞم٦مل عاعمِمد٤م د اًمّمد٤مُمت٦م اًمٕمدؼمَة عاًمٕمٔمد٦مل طمٞمدٜما لٕمٚمدؿ أؾمد٤ٌمب قم٘مقسمد٦م أ ٚمٝمد٤م عقمد٤مىم

ـْ َأظَمَ شْمدددُف وَمُٙمدددًع  ﴿اًمقظمٞمٛمددد٦مل ىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم:  ٌا٤م َعُِمدددٜمُْٝمْؿ َُمددد ـْ َأْرؾَمدددْٚمٜم٤َم قَمَٚمْٞمدددِف طَم٤مِصددد  َأظَمدددْ َٟم٤م سمَِ ْٟمٌِدددِف وَمِٛمدددٜمُْٝمْؿ َُمددد

                                                           

 .(71/  4) اًمٖمٞم٥م ُمٗم٤مشمٞمح:  اًمرازخ ( شمٗمًػم 1)
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ـْ يَمددد ُ ًمِدددَٞمْٔمِٚمَٛمُٝمْؿ َعًَمِٙمددد ََّ ـْ َأهْمَرىْمٜمَددد٤م َعَُمددد٤م يَمددد٤مَ  ا دددْٗمٜم٤َم سمِدددِف إَْرَض َعُِمدددٜمُْٝمْؿ َُمددد ًَ ـْ ظَم دددْٞمَح٦ُم َعُِمدددٜمُْٝمْؿ َُمددد ٤مُٟمقا اًمّمَّ

ددُٝمْؿ َلْٔمِٚمُٛمددقَ   ًَ ددػُمعا ذِم إَْرِض  ﴿ . عىمدد٤مل:[22]اًمٕمٜمٙمٌددقت:﴾َأ،ُْٗم ًِ ـٌ وَم ِٚمُٙمْؿ ؾُمددٜمَ ٌْ ـْ ىَمدد ىَمددْد ظَمَٚمدد٧ْم ُِمدد

سملَِم وَمدد٤مْٟمُٔمرُ  ددد٦ُم اعْمَُٙمددد   ٌَ ـْ ىَمْرَلددد٦مل َأْ َٚمْٙمٜم٤َمَ ددد٤م  ﴿ل عىمددد٤مل: [115]آل قمٛمدددرا :﴾عا يَمْٞمدددَػ يَمددد٤مَ  قَم٤مىِم ـْ ُِمددد وَمَٙمددد٠َمج 

دد٦ٌم وَمِٝمددَل ظَم  َ
ِ
دد َُمِِمددٞمدل َعِ ددَل فَم٤معم َٚمدد٦مل َعىَمٍْمل ددػُمعا  ﴿ [23]احلدد٩م:﴾٤مِعَلدد٦ٌم قَمددغَم قُمُرعؿِمددَٝم٤م َعسمِْ ددرل ُُمَٕمٓمَّ ًِ َأوَمَٚمددْؿ َل

َددد٤م ٓ شَمْٕمَٛمدددك إَبَّْمددد٤مُر َعًَمِٙمددد َّْ دددَٛمُٕمقَ  ِ َددد٤م وَم٢ِم ًْ ـْ ذِم إَْرِض وَمَتُٙمدددقَ  َعُدددْؿ ىُمُٚمدددقٌب َلْٕمِ٘مُٚمدددقَ  ِ َددد٤م َأْع آَذاٌ  َل

تِل ذِم ا  .[24]احل٩م:﴾ًمَّمُدعِر شَمْٕمَٛمك اًْمُ٘مُٚمقُب اًمَّ

عَددد٤م لٜمٌٖمدددل ًمٚمٛمًدددٚمؿ اًمٜمٔمددددر إًمٞمدددف: ادددقا ا ؾمددددعا عشمٖمدددقر اعمًدددٚمٛململ ُمددددـ أضمدددؾ طمراؾمدددتٝم٤مل عمح٤ملدددد٦م 

قمدلم  :قمٞمٜمد٤م  ٓ متًدٝما اًمٜمد٤مراعمًٚمٛملم أ  ل١مشَمقا ُمـ ىمٌٚمٝم٤مل ىم٤مل رؾمقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ: )

 (. 1()عقملم سم٤مشم٧م حترس ذم ؾمٌٞمؾ ا  لسمٙم٧م ُمـ ظمِمٞم٦م ا 

 أُمرا :ع ٜم٤م 

إعل: أ  طمراؾمددددد٦م صمٖمدددددقر اعمًدددددٚمٛملم لٛمٙمدددددـ أ  شمِمدددددٛمؾ اًماٖمدددددقر احلًدددددٞم٦مل ع دددددل إصدددددؾل عاًماٖمدددددقر 

اعمٕمٜمقلددددد٦مل عذًمدددددؽ سمددددد٤مًمٜمٔمر ذم اًمِمدددددٌٝم٤مت طمدددددقل ا ؾمدددددعا عدومٕمٝمددددد٤مل عرد قم٤مدلددددد٦م اًمٖمدددددزعات اًمٗمٙمرلددددد٦م 

 اعمتجٝم٦م ٟمحق دلـ ا ل ظم٤مص٦م ذم     إج٤ما.

ٌدد٤مدة اًمٜمٔمدر أٓ ع ددل: قمٌد٤مدة اًمٌٙمدد٤مء ُمددـ اًماد٤مم: ذيمددر احلددل٨م قمٌدد٤مدة ُمدـ قمٌدد٤مدات اًمٕمددلم إمم ضم٤مٟمد٥م قم

ظمِمٞم٦م ا  شمٕم٤مممل ع    اًمٕم٤ٌمدة  ل دأب اًمّم٤محللمل عأثر عصقل احلدؼ إمم ؿمدٖم٤م  ىمٚمدق ؿل ل٘مدقل 

ِٚمدِف إَِذا ُلدْتغَم قَمَٚمدْٞمِٝمْؿ َبِدَرعَ  ًمِ َ  ﴿شمٕم٤ممم:  ٌْ ـْ ىَم ـَ ُأعشُمدقا اًْمِٕمْٚمدَؿ ُِمد دِ ل ىَمد٤مِ  ذْ ىُمْؾ آُِمٜمُقا سمِدِف َأْع ٓ شُم١ْمُِمٜمُدقا إِ َّ اًمَّ

ا  دا ء:﴾ؾُمدددددددددددددددجَّ ٓا  ﴿ [125]ا ها ْٗمُٕمدددددددددددددددق ٜمَددددددددددددددد٤م عَمَ ٜمَددددددددددددددد٤م إِْ  يَمددددددددددددددد٤مَ  َعقْمدددددددددددددددُد َرسم  ٌَْح٤مَ  َرسم  َعَلُ٘مقًُمدددددددددددددددقَ  ؾُمددددددددددددددد

ء:﴾ ٤م  ﴿ [126]ا ها ٌُْٙمقَ  َعَلِزلُدُ ْؿ ظُمُِمققما ء:﴾َعَبَِرعَ  ًمَِ ْذىَم٤مِ  َل  .  [127]ا ها

ٚمف لقا ٓ فمدؾ إٓ فمٚمدف... عرضمدؾ عىم٤مل رؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ: ) ؾمٌٕم٦م لٔمٚمٝمؿ ا  ذم فم

 (.4ذيمر ا  ظم٤مًمٞما٤م ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤م ()

أمدددد٤م اعمًددددٚمٛمق : ًمٚمٕمددددلم ًمٖمدددد٦م شمدددددل قمٚمٞمٝمدددد٤م طمريم٤مهتدددد٤م اًمتددددل شمٕمددددؼم  دددد٤م قمددددـ سمٕمددددض إطمددددقال يمدددد٤مًمٕمٓمػ 

عاحلٜمدد٤م ل عاًمرمحدد٦م عاًمتقضمددعل عاحلدد٥م عايددػمل عاًمًددخرل٦م عآؾمددتٝمزاءل عا ؿمدد٤مرة إمم ومٕمددؾ ُمٜمٙمددرل 

 عهمػم ذًمؽ.

ًمددلـل وم٢مْد٤م ُمدـ اًمدؼمل  ومٛمـ اًمٜمٔمرات اًمتدل لددقمك اعمًدٚمؿ إًمٞمٝمد٤م: ٟمٔمدرة اًمٕمٓمدػ عاحلٜمد٤م  عاحلد٥م ًمٚمقا

                                                           

 ( رعا  اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح. 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 4)
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ًمدددددلـ: ٟمٔمددددرة احل٘مددددد  عَدددد٤م لدددددظمؾ اًمنددددعر قمددددغم إبددددقلـل علٌدددد٤ملـ  دددد   اًمٜمٔمددددرة علْمدددد٤مد ٤م ٟمحددددق اًمقا

عاًمٖمْمدد٥مل أع آؿمددٛم زاز عاًمددٌٖمضل أع اًمًددخرل٦م عآطمت٘مدد٤مرل ع دد   اًمٜمٔمددرات ُمددـ اًمٕم٘مددقق8 ْٕدد٤م 

 و.شمدظمؾ قمغم اًمقاًمدلـ احلنة عإ

د٤م: ٟمٔمدرة اًمٕمٓمدػ عاًمرمحد٦م سم٤مًمٞمتد٤مُمكل ع دل ٟمٔمدرة شمددقمق إمم ا طمًد٤م  إًمدٞمٝمؿل عشمٕمقلْمدٝمؿ  عُمٜمٝم٤م أجْما

 طمٜم٤م  إبقة اًم خ وم٘مدع .

عُمٜمٝمدد٤م يمددد ًمؽ: ٟمٔمدددرة اًمتقضمدددع عاًمرمحددد٦م سم٤معمًدد٤ميملم عإراُمدددؾ عاعمحتددد٤مضملم عاعمٔمٚمدددقُململ عصددد٤مطم٥م 

     اًمٜمٔمرة ذع ىمٚم٥م طمل عُمِم٤مقمر يمرلٛم٦م.

 اعمًٚمؿ قمـ اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م8 ُٕمقر شمًتقضم٥م ذًمؽ: قم٤ٌمد ا ل إ   ٜم٤م  أؿمٞم٤مء َْل 

ومٛمدددددا طمرُمددددددف ا  ُمدددددـ ذًمددددددؽ: ٟمٔمدددددر اًمرضمدددددد٤مل إمم اًمٜمًددددد٤مءل عاًمٜمًدددددد٤مء إمم اًمرضمددددد٤ملل ُمددددددـ همددددددػم إزعاج 

ىُمددْؾ ًمِْٚمُٛمدد١ْمُِمٜملَِم َلُٖمَْمددقا  ﴿عاعمحدد٤مرال ومدد٤م  قمددز عضمددؾ ىمددد أُمددر اًمرضمدد٤مل عاًمٜمًدد٤مء سمٖمددض اًمٌٍمدد وم٘مدد٤مل: 

َٗمُٔمقا وُمُرعضَم  ـْ َأبَّْم٤مِرِ ْؿ َعحَيْ َ ظَمٌػٌِم سمَِا َلّْمٜمَُٕمقَ  ُِم ََّ َعىُمْؾ  ﴿ [12]اًمٜمقر:﴾ُٝمْؿ َذًمَِؽ َأْزيَمك َعُْؿ إِ َّ ا

َـّ  ـَ وُمُرعضَمُٝم َٗمْٔم َـّ َعحَيْ ـْ َأبَّْم٤مِرِ  ـَ ُِم  .[11]اًمٜمقر: ﴾..ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت َلْٖمُْمْْم

 ىمدددد٤مل: ؟ عرؤعؾمددددٝمـ صددددعر ـ لٙمِمددددٗمـ اًمٕمجدددؿ ٟمًدددد٤مء إ  ًمٚمحًدددـ: احلًددددـ أا اسمدددـ ؾمددددٕمٞمد "ىمددد٤مل

َٗمُٔمددقا  ﴿﴿ضمددؾ:  ع قمددز ا  ل٘مددقل قمددٜمٝمـ8 سمٍمدد  اس  ـْ َأبَّْمدد٤مِرِ ْؿ َعحَيْ ىُمددْؾ ًمِْٚمُٛمدد١ْمُِمٜملَِم َلُٖمَْمددقا ُِمدد

 (.1)"﴾وُمُرعضَمُٝمؿْ 

 عطمٗمددظ أبّمدد٤مر ؿ سمٖمددض اعمدد١مُمٜملم لدد٠مُمر أ  ٟمٌٞمددف شمٕمدد٤ممم ا  عأُمددر: "  شمٕمدد٤ممم ا  اًم٘مددٞمؿ رمحددف اسمددـ ىمدد٤مل

 اًمّمددعرل اٗمدل عُمد٤م إقمدلم ظم٤م ٜمد٦م لٕمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمٓمٚمع ٕقماعؿ ُمِم٤م د أ،ف لٕمٚمٛمٝمؿ عأ  ومرعضمٝمؿل

٤م سمٖمْمددف إُمددر ضمٕمددؾ اًمٌٍمدد ىِمٌددؾ ُمددـ ذًمددؽ ُمٌدددأ يمدد٤م  عحدد٤م  احلددقادث ومدد٢م  اًمٗمددرج8 طمٗمددظ قمددغم ُم٘مدددُما

 ظمٓمدرة شمٙمدق  صمدؿ ٟمٔمدرة شمٙمق  صمؿ اًمنمرل ُمًتّمٖمر ُمـ ُمٌدأ ٤م اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ أ  يما اًمٜمٔمر ُمـ ُمٌدأ ٤م

 عايٓمددددرات اًمٚمحٔمدددد٤مت دلٜمدددف: أطمددددرز إرسمٕمددد٦م  دددد   طمٗمدددظ ُمددددـ ىمٞمددددؾ: ععددد ا ظمٓمٞم دددد٦م8 صمدددؿ ظمٓمددددقة صمدددؿ

 (.4عايٓمقات" ) عاًمٚمٗمٔم٤مت

ىمد٤مل رؾمدقل ا  إ  ا ٟم٤ًم  ُلٕمٗمك قمٜمف ُمـ ٟمٔمر اًمٗمج٠مةل عًمٙمٜمف ٓ لٕمٗمك قمـ ىمّمد اًمٜمٔمدر عشمٙمدرار ل 

عًمٞمًدددد٧م ًمددددؽ  لومدددد٢مٟما ًمددددؽ إعمم 8ٓ شمتٌددددع اًمٜمٔمددددرة اًمٜمٔمددددرة للدددد٤م قمددددكم) :صددددغم ا  قمٚمٞمددددف عؾمددددٚمؿ ًمٕمددددكم

                                                           

 .(4477/  3) اًمٌخ٤مرخ ( صحٞمح 1)

 .(123: ص) اًمٙم٤مذم ( ا قاب 4)
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 (.1()أظمرة

 :قل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ قمدـ ٟمٔمدر اًمٗمجد٤مءة وم٘مد٤ملؾم٠مخ٧م رؾمد :عقمـ ضمرلر ريض ا  قمٜمف ىم٤مل

 (.4()اس  سمٍم )

قمدددـ قمٌدددد ا  سمدددـ قمٌددد٤مس ريض ا  قمدددٜمٝما ىمددد٤مل: يمددد٤م  اًمٗمْمدددؾ ردلدددػ رؾمدددقل ا  صدددغم ا  قمٚمٞمدددف ع

ة ُمدددـ ظمدددإمؿ ومجٕمدددؾ اًمٗمْمدددؾ لٜمٔمددر إًمٞمٝمددد٤م عشمٜمٔمدددر إًمٞمدددف عضمٕمدددؾ اًمٜمٌدددل صدددغم ا   لعؾمددٚمؿ ومجددد٤مءت اُمدددرأ

 (.1)أظمر قمٚمٞمف عؾمٚمؿ لٍم  عضمف اًمٗمْمؾ إمم اًمِمؼ

إ  همض اًمٌٍم اسمتٖم٤مء عضمف ا  دًمٞمؾ قمغم أ  ص٤مطمٌف ىمد سمٚمغ ُمرشم٦ٌم قم٤مًمٞمد٦م ذم ا لدا  ومّمد٤مر ٓ لدرى 

ددد٤م ُمدددـ أعًمٞمددد٤مء ا  عُمدددـ أ دددؾ حمٌتدددفل قمدددـ أا  رلدددرة ىمددد٤مل: ىمددد٤مل  إٓ ُمددد٤م حيددد٥م ا ل عسمددد ًمؽ لّمدددٌح عًمٞما

عُمد٤م شم٘مدرب  لسمد٤محلرب وم٘مد آذٟمتف ُمـ قم٤مدى زم عًمٞم٤ما  :) إ  ا  ىم٤مل :رؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ

ومددؾ طمتددك أطمٌددف لإزم قمٌدددخ سمٌمددء أطمدد٥م إزم َدد٤م اومؽمودد٧م قمٚمٞمددف  لعُمدد٤م لددزال قمٌدددخ لت٘مددرب إزم سم٤مًمٜمقا

عرضمٚمددف  لعلددد  اًمتددل لددٌٓمش  دد٤م لعسمٍمدد  اًمدد خ لٌٍمدد سمددف لومدد٢مذا أطمٌٌتددف يمٜمدد٧م ؾمددٛمٕمف اًمدد خ لًددٛمع سمددف

 (.2( )عًم ـ اؾمتٕم٤مذم ٕقمٞم ٟمف لعإ  ؾم٠مخٜمل ٕقمٓمٞمٜمف لاًمتل لٛمٌم  ٤م

 إًمٞمدددددفل احلدددددقاس ـمدددددرق عأقمٛمدددددر اًم٘مٚمددددد٥مل إمم إيمدددددؼم اًمٌددددد٤مب  دددددق اًمٌٍمددددد رمحدددددف ا : "ىمدددد٤مل اًم٘مرـمٌدددددل 

 مجٞمدددددع قمدددددـ عاضمددددد٥م عهمْمدددددف ُمٜمدددددفل اًمتحددددد لر ععضمددددد٥م .ضمٝمتدددددف ُمدددددـ اًمًددددد٘مقط يمادددددر ذًمدددددؽ عسمحًددددد٥م

 (.3أضمٚمف") ُمـ اًمٗمتٜم٦م بِمك ُم٤م عيمؾ اعمحرُم٤متل

دح ـمرومدف ومٞمٝمد٤مل علٜمٔمدر إمم حم٤مؾمدٜمٝم٤مل  ة أع لٛمدر سمد٤مُمرأة ذم اًمٓمرلدؼ ومٞمن  إ  سمٕمض اًمٜم٤مس ىمدد متدر سمدف اُمدرأ

ع ددق  دد ا اًمٗمٕمددؾ ىمددد ظمدد٤م  ذم قمٞمٜمددفل عو لتدد٠مدب سمدد داب اًمٓمرلددؼ اًمتددل أُمددر  دد٤م رؾمددقل ا  صددغم ا  

 .[17]هم٤مومر:﴾َلْٕمَٚمُؿ ظَم٤مِ ٜم٦ََم إَقْملُمِ َعَُم٤م ُاِْٗمل اًمَّمُدعُر  ﴿قمٚمٞمف عؾمٚمؿ. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

إٟمدا  دل  (ل4)ُم٤م ًمٜم٤م سمدٌّ  :) إل٤ميمؿ عا ٚمقس ذم اًمٓمرىم٤مت(. وم٘م٤مًمقا :اًمٜمٌل صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿعىم٤مل 

عُمددد٤م طمدددؼ  :) ومددد٢مذا أبٞمدددتؿ إٓ اعمجددد٤مًمس ومددد٠مقمٓمقا اًمٓمرلدددؼ طم٘مٝمددد٤م(. ىمددد٤مًمقا  :جم٤مًمًدددٜم٤م ٟمتحددددث ومٞمٝمددد٤م. ىمددد٤مل

قمدددـ اعمٜمٙمدددر عْدددل  لعأُمدددر سمددد٤معمٕمرع  لعرد اًمًدددعا لعيمدددػ إذى ل) همدددض اًمٌٍمددد :اًمٓمرلدددؼ؟ ىمددد٤مل

                                                           

 ( رعا  اًمؽمُم خ عأبق داعدل ع ق طمًـ. 1)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 4)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 1)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 2)

 .(441/  14) اًم٘مرـمٌل ( شمٗمًػم 3)

 .همٜمك قمٜمف : سمد (  4)
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)(1.) 

أمدد٤م إطمٌدد٤مب اًمٗمْمددعءل إ  إـمددعق اًمٜمٔمددر إمم احلرُمدد٤مت ظمٓمددُر  قمددغم صدد٤مطمٌف يمٌددػمل ومدد٤مًمٜمٔمرة ؾمددٝمؿ 

ُمـ ؾمٝم٤ما إسمٚمٞمس إ  و شم٘متؾ ص٤مطمٌٝم٤م ضمرطمتفل عىمد لًتّمٖمر سمٕمض اًمٜمد٤مس  د ا اًمد ٟم٥م عٓ لددرخ 

 ُم٤م قمقاىمٌف عآصم٤مر  

 شمقًمددد اًمٜمٔمددرة ومدد٢م  ٤م 8ا ٟمًدد شمّمددٞم٥م اًمتددل احلددقادث قم٤مُمدد٦م أصددؾ عاًمٜمٔمددر ىمدد٤مل سمٕمددض أ ددؾ اًمٕمٚمددؿ: "

 ومتّمدددؼم شم٘مدددقى صمدددؿ إرادةل اًمِمدددٝمقة شمقًمدددد صمدددؿ ؿمدددٝمقة اًمٗمٙمدددرة شمقًمدددد صمدددؿ ومٙمدددرة ايٓمدددرة شمقًمدددد صمدددؿ ظمٓمدددرة

 اًمٌٍمدد همددض قمددغم اًمّمددؼم ىمٞمددؾ:  دد ا عرم ُمدد٤مٟمعل ُمٜمددف لٛمٜمددع و ُمدد٤م عٓسمدددل اًمٗمٕمددؾ ومٞم٘مددع ضم٤مزُمدد٦مل قمزلٛمدد٦م

  اًمِم٤مقمر: ىم٤مل عع ا سمٕمد 8 ُم٤م أخؿ قمغم اًمّمؼم ُمـ أجن

  اًمنمرِ  ُمًتّمٖمر ُمـ اًمٜم٤مر عُمٕمٔمؿُ ...  اًمٜمٔمرِ  ُمـ ُمٌدا ٤م احلقادث يمَؾ  

  عاًمقشمر اًم٘مقس سملم اًمًٝمؿ يمٛمٌٚمغ...  ص٤مطمٌٝم٤م ىمٚم٥م ذم سمٚمٖم٧م ٟمٔمرة يمؿ 

  ايٓمر قمكم ُمقىمقٌ   اًمِٕملم أقملم ذم...  ل٘مٚمٌف ـمر  ذا داا ُم٤م عاًمٕمٌد 

 (.4سم٤مًميِر") قم٤مد سمنعر ُمرطم٤ٌم ٓ...  ُمٝمجتف ُم٤م  َّ  ُم٘مٚمَتف لن 

د٤م اًمٕمدلم سمد٤مب عُمد٤مداا اًمٕمدلمل اٚمدٞمط ُمـ اًم٘مٚم٥م وم٤ًمد عىم٤مل آظمر: "أيمار  ؾمدٚمٞمؿ وم٤مًم٘مٚمد٥م سمد٤مًمٖمض ُمقصم٘ما

َا  اًمٓم٤َّم ُرل ـَم٤مرَ  وُمتَِح  وم٢مَذا يمؾ آوم٦مل ُمـ  (.1سَمٕمُد ") َلُٕمد وَ  َعُرسمَّ

إ  اًمٜمدددد٤مفمر ٟمٔمددددرة احلددددراا ٓ لٕمددددقد سمٗم٤م دددددةل سمددددؾ لٕمددددقد سميددددر يمٌددددػم قمددددغم ٟمٗمًددددف لٗمًددددد ىمٚمٌددددف عظمدددد٤مـمر  

 اًمِم٤مقمر:عضمًد ل عرسما ىم٤مد  إمم اًمٗم٤مطمِم٦مل ىم٤مل 

ٌَْتَؽ  لقُم٤ما  ًمَ٘مْٚمٌَِؽ ...  راِ داا  ـَمْروَمَؽ  َأْرؾَمْٚم٧َم  َُمَتك عيمٜم٧َم   اعَمٜم٤مفمِرُ  َأتَْٕم

 (.2ص٤مسمُِر) أ،٧َم  سَمْٕمِْمفِ  قمـ عٓ قمٚمٞمِفل...  ىم٤مِدرٌ  أ،٧َم  يُمَٚمفُ  ٓ اًم خ َرَأج٧َْم 

 عىم٤مل أظمر:

 ؾمٌٞمع اًمٗم١ماد إمم اعع  ضمٕمؾ...  اًم خ  ق اًمٕمٞمق  إمم اًمٕمٞمق ِ  ٟمٔمرُ 

 (.1ىمتٞمعا) سمٞمٜمٝمـ شمِمّحط طمتك...  ىمٚمٌف شمٖمزع اًمٚمحٔم٤مُت  زاًم٧ِم  ُم٤م

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

 .(124: ص) اًمٙم٤مذم ( ا قاب 4)

 .(141: ص) ( اعمد ش 1)

 .(134: ص) اًمٌٍمل٦م ( احلاؾم٦م 2)
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إ  اًمٕملم يمٜمز صمٛملم ُعِ ٌف اًمٜمد٤مفمُر ومٙمد٤م  حيتد٤مج إمم طمٗمدظ عصدٞم٤مٟم٦مل عأقمٔمدؿ ـمرلدؼ حلٗمٔمدف: همْمدف قمدـ 

 احلراال "

 عُمددد٤م أظمدددر ا دددٜمس إمم سمِمدددٝمقة اًمٜمٔمدددر شمٙمدددرار أ  اًمٓمٌٞمددد٦م عاًمدراؾمددد٤مت سم٤مٕبحددد٤مث قمٚمٛمٞمددد٤ما  صمٌددد٧م "عىمددد

 ُمِمد٤ميمؾ إمم سم٤مًمِمدخص لٗمضد ذًمؽ يمؾ اعمٙمٌقشم٦مل اًمٖمرا ز  ؿم٤ٌمع ضم٤محم٦م رهم٤ٌمت شمقًمد ُمـ لّم٤مطمٌف

 أع اًمؼمعؾمدددددت٤مشم٤مل اطمت٘مددددد٤م  ُمادددددؾ عظمٞمٛمددددد٦م8 سمددددد٠مُمراض اًمتٜم٤مؾمدددددكم ضمٝمددددد٤مز  إصددددد٤مسم٦م إمم شمّمدددددؾ ىمدددددد قمدلددددددة

 اعمجتٛمٕمدد٤مت ذم آضمتاقمٞمدد٦م اًمدراؾمدد٤مت سمٕمددض أثٌتدد٧م يمددا اًمٙمددكمل اًمٕم٘مددؿ عأطمٞم٤مٟمدد٤ما  ا ٜمزددل اًمْمددٕمػ

 إظمعىمدددددل اًمتٗمًدددد  عأ  اًمٜمٗمًددددٞم٦مل عإُمددددراض آيمت دددد٤مب لددددقرث اًمٌٍمدددد همددددض قمدددددا أ  اًمٖمرسمٞمدددد٦م

 ىمٞمدقد أع دلٜمدل دؾمدتقر عضمدقد قمددا ٟمتد٤م ٩م ُمدـ سمٕمدض  دل إٟمدا اعمجتٛمٕمد٤مت شمٚمؽ ذم ا ٜمز عاًمتحٚمؾ

ومدؼ سمدا احلٞمد٤مة ذم اؾمدتخداُمٝم٤م علرؿمدد اًمٜمٌٞمٚمد٦مل احل٤مؾمد٦م  د   قمٛمدؾ لدٜمٔمؿ أظمعىمٞمد٦م أدسمٞم٦م  صدح٦م ُمدع لتقا

 (.4عاًمٜمٗمًٞم٦م") اًمٌدٟمٞم٦م ا ٟم٤ًم 

إ  َُمددـ همددض سمٍمدد  قمددـ طمرُمدد٤مت اًمٜمدد٤مس أعرصمددف ذًمددؽ ظمددػماا يماددػماا ذم اًمدددٟمٞم٤م  أمدد٤م إطمٌدد٦م اًمٗمْمددعءل

عأظمدددرة8 ومدددٌٖمض اًمٌٍمددد حُيٗمدددظ اًمٌدددد  عاًمدددرعحل عشُمّمددد٤م  اًمدددٜمٗمس قمدددـ ىم٤مًمددد٦م اًمًدددقءل علًدددٚمؿ دلدددـ 

 ص٤مطمٌف ُمـ أصم٤مال علًٚمؿ ىمٚمٌف ُمـ ؾم٥ٌم ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب وم٤ًمد .   ا ذم اًمدٟمٞم٤م.

ىمد٤مل رؾمددقل ا  ٤مة ُمدـ اًمٜمد٤مر عاًمٗمدقِز سم٤م ٜمد٦مل عأُمد٤م ذم أظمدرة: ومٖمدض اًمٌٍمد ؾمد٥ٌم ُمدـ اؾمد٤ٌمب اًمٜمجد

عقمدلم سمٙمد٧م ُمدـ  لقمدلم طمرؾمد٧م ذم ؾمدٌٞمؾ ا  :صمعصمد٦م ٓ شمدرى أقمٞمدٜمٝمؿ اًمٜمد٤مر) :صغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ

 (.1()عقملم يمٗم٧م قمـ حم٤مرا ا  لظمِمٞم٦م ا 

اصدددددىمقا إذا  :ُمددددـ أ،ٗمًددددٙمؿ أوددددٛمـ ًمٙمددددؿ ا ٜمدددد٦م اوددددٛمٜمقا زم ؾمددددت٤ما : )صددددغم ا  قمٚمٞمددددف عؾمددددٚمؿ  عىمدددد٤مل 

 لعهمْمددقا أبّمدد٤مريمؿ لعاطمٗمٔمددقا ومددرعضمٙمؿ لعأدعا إُم٤مٟمدد٦م إذا ا تٛمٜمددتؿ لعأعومددقا إذا عقمدددشمؿ لطمدددصمتؿ

 (.2( )عيمٗمقا أجدلٙمؿ

أطمٌتددددل اًمٗمْمددددعءل إ  حتددددرلؿ اًمٜمٔمددددر إمم اًمٜمًدددد٤مء إضمٜمٌٞمدددد٤مت لِمددددٛمؾ اًمٜمٔمددددر إمم اًمدددد عات عاًمٜمٔمددددر إمم 

ع ذم اًمّمددددددقر اًما٤مسمتدددددد٦م أع اعمتحريمدددددد٦مل اعمٕمرعودددددد٦م قمددددددغم ؿم٤مؿمدددددد٤مت اًمتٚمٗمدددددد٤مز أع احل٤مؾمددددددقب أع ا ددددددقال أ

اًمّمدددددحػ عاعمجدددددعتل أع اًمّمدددددقر ا قمعٟمٞمددددد٦م ذم اعمحدددددعت عاًمِمدددددقارعل أع اعمٚمّمددددد٘م٦م قمدددددغم سمٕمدددددض 

اعمّمددٜمققم٤متل سمددؾ ىمددد لٙمددق  اًمٜمٔمددر إمم اًمّمددقر أؿمددد ومتٜمدد٦م ُمددـ اًمٜمٔمددر إمم اًمدد عات8 حدد٤م ذم اًمّمددقر ُمددـ 

                                                                                                                                                                      

 .(44: ص) اًمّم٤ٌمسم٦م ( دلقا  1)

 .(431: ص) عإ قاء إؾم٘م٤ما ُمـ اًمِمٗم٤مء ( أؾم٤ٌمب 4)

 ( رعا  اًمٓمؼمامل ع ق طمًـ. 1)

 ( رعا  أمحدل عاسمـ طم٤ٌم ل ع ق طمًـ. 2)
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قمقاُمؾ اًمتحًلم عاًمتزللمل عيمدؿ شمًد٤م ؾ سمٕمدض اًمٜمد٤مس ذم اًمٜمٔمدر إمم اًمّمدقر أيمادر ُمدـ شمًد٤م ٚمٝمؿ إمم 

 اًم عات احل٘مٞم٘مٞم٦مل عأ هتؿ أجا  ر  اًمٜمٔمر إمم

قمدددد٤مة اعمّمدددد٤مًمح عأطمددددقال اًمٜمٗمددددقسل ومدددد٢مذا يمدددد٤م   قمٌدددد٤مد ا ل ُمددددـ ؾمددددات  دددد   اًمنمددددلٕم٦م: اًمتٞمًددددػمل عُمرا

إصؾ حترلؿ ٟمٔمر اًمرضمؾ إمم اعمرأة همدػم اًمزعضمد٦م أع اعمحرُمد٦م قمٚمٞمدف إٓ أ،دف لًدتاٜمك ُمدـ  د ا إصدؾ 

 ُم٤مشمفل ومٛمـ ذًمؽ:سمٕمض اًمّمقر اًمتل جيقز ًمٚمرضمؾ أ  لٜمٔمر إمم همػم زعضمتف عطمر

ز اًمٜمٔمدر ُمدـ أضمدؾ اًمٕمددعجل ومٞمجدقز ًمٚمٓمٌٞمد٥م أ  لٜمٔمدر ُمددـ اعمرلْمد٦م إمم اعمقودع اًمد خ حيتدد٤مج إمم  ضمدقا

شمٓمٌٞم٥مل عًمٙمـ سمنمعطل ومٛمـ ذًمؽ: أ  ٓ جي٤معز طمدعد اعمقوع اعمحت٤مج إمم قمعج إمم همػم ل عأ  

 لٙمق  سمحْمقر حمرا أع زعجل عأ  ٓ لٙمق   ٜم٤م  ـمٌٞم٦ٌم لٛمٙمٜمٝم٤م أ  شمٕم٤مًم٩م ذًمؽ اعمرض.

ز ٟمٔمددر اي٤مـمدد٥م إمم اعمخٓمقسمدد٦مل عاعمخٓمقسمدد٦م إمم ظم٤مـمٌٝمدد٤م8 ٕ  ذًمددؽ أدقمددك  دد٤م: ضمددقا عُمددـ اًمّمددقر أجْما

ة وم٘مدد٤مل اًمٜمٌدددل صددغم ا  قمٚمٞمددف ع ؾمدددٚمؿ ًمٚم٘مٜم٤مقمدد٦م عآشمٗمدد٤مق. ومٕمددـ  :اعمٖمدددػمة سمددـ ؿمددٕم٦ٌم: أ،دددف ظمٓمدد٥م اُمددرأ

 (.1()وم٢مٟمف أطمرى أ  ل١مدا سمٞمٜمٙما 8اٟمٔمر إًمٞمٝم٤م)

ة وم٢م  : ) قمٚمٞمف عؾمٚمؿىم٤مل رؾمقل ا  صغم ا  :قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا  ىم٤ملع إذا ظمٓم٥م أطمديمؿ اعمرأ

 (.4()اؾمتٓم٤مع أ  لٜمٔمر إمم ُم٤م لدقمق  إمم ٟمٙم٤مطمٝم٤م ومٚمٞمٗمٕمؾ

 أىمقل ىمقزم   ال عأؾمتٖمٗمر ا  زم عًمٙمؿل وم٤مؾمتٖمٗمرع ل إٟمف  ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( رعا  اًمؽمُم خ عاًمٜم٤ًم ل عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح. 1)

 ع ق صحٞمح.( رعا  أبق داعد عاًمٌزارل  4)
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 ايٓم٦ٌم اًما٤مٟمٞم٦م

 سمٕمد:احلٛمد   عطمد ل عاًمّمعة عاًمًعا قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمد ل عقمغم آخف عصحٌفل أُم٤م 

أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل عَدد٤م طمددرا ا  اًمٜمٔمددر إًمٞمددف: اًمٕمددقراتل ومددع جيددقز أ  لٜمٔمددر  اًمرضمددؾ إمم قمددقرة اًمرضمددؾ 

ء يمد٤م  ذًمدؽ رؤلد٦م طم٘مٞم٘مٞمد٦م أع  عٓ اعمرأةل عٓ جيدقز أ  شمٜمٔمدر اعمدرأة إمم قمدقرة اعمدرأة عٓ اًمرضمدؾل ؾمدقا

عٓ  لاًمرضمدددؾ ٓ لٜمٔمددر اًمرضمدددؾ إمم قمددقرة)صددغم ا  قمٚمٞمدددف ع ؾمددٚمؿ: رؤلدد٦م ًمٚمّمددقرة. ىمددد٤مل رؾمددقل ا  

 (.1()اعمرأة إمم قمقرة اعمرأة

ع٤َم طمرا ا  اًمٜمٔمدر إًمٞمدف: ظم٤ٌملد٤م اًمٜمد٤مس عظمٗم٤ملد٤م ؿل عذًمدؽ سمتتٌدع قمادراهتؿ عاًمٌحد٨م قمدـ قمدقراهتؿل 

ر  ددؿ ع ددؿ أبرلدد٤مءل  لدد٤م ُمٕمنمدد ُمددـ آُمددـ  ) :ىمدد٤مل رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿُمددـ أضمددؾ ا  ا

وم٢مٟمدف ُمدـ اشمٌدع قمدقراهتؿ  8عٓ شمتٌٕمدقا قمدقراهتؿ للمٓ شمٖمت٤مسمقا اعمًٚمٛم لعو لدظمؾ ا لا  ىمٚمٌف لسمٚم٤ًمٟمف

 (.4()سمٞمتف عُمـ لتٌع ا  قمقرشمف لٗمْمحف ذم للتٌع ا  قمقرشمف

 أم٤م اًمٗمْمعءل  ٜم٤م  ٟمٔمرات قمغم اعمًٚمؿ أ  لٌتٕمد قمٜمٝم٤مل ومٛمٜمٝم٤م:

ٟمٔمرة احلًدل ومع حيؾ ًمٚمٛمًٚمؿ أ  لٜمٔمر     اًمٜمٔمدرة إمم ُمد٤م ومْمدؾ ا  همدػم  قمٚمٞمدف سمدٌٕمض اًمدٜمٕمؿل سمدؾ 

  سمٍمددددد ل علًددددد٠مل ا  ُمدددددـ ومْمدددددٚمف. علددددددظمؾ ذم  ددددد ا ٟمٔمدددددرة اًمٕمددددد٤م ـ إمم إضمًددددد٤ما قمٚمٞمدددددف أ  لٍمددددد

عإُمدددقالل ع ددد   اًمٜمٔمدددرة اًمْمددد٤مرة شمٕمددددا عإلددد اءل ومٛمدددـ يمددد٤م  قم٤م ٜماددد٤م أع بِمدددك أ  لّمدددٞم٥م همدددػم  سمٕمٞمٜمدددف 

إذا رأى أطمدديمؿ ُمدـ ٟمٗمًدف أع ُم٤مًمدف أع ُمدـ أظمٞمدف ُمد٤م ومٚمٞمدُع سم٤مًمؼميم٦مل يما ىم٤مل صغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ: )

 (.1()وم٢م  اًمٕملم طمؼ 8سم٤مًمؼميم٦مًمف  لٕمجٌف ومٚمٞمدعُ 

٤م: ٟمٔمرة آطمت٘م٤مر عآؾمتٝمزاءل عاًمتٝمقلـ ُمـ اًمِم٠م .  عُمـ ذًمؽ أجْما

 عُمـ ذًمؽ: ا ؿم٤مرة سم٤مًمٕملم إمم إل اء ُمًٚمؿ سم٠مخ ٟمقع ُمـ أ،قاع إذى.

دد٤م ُمدد٤م قمٜمددد اًمٙمٗمدد٤مر ُمددـ ُمت٤مقمٝمدد٤م8  دد٤م: ٟمٔمددرة ا قمجدد٤مب سم٤مًمدددٟمٞم٤مل عآومتتدد٤م   دد٤مل ظمّمقصا عُمددـ ذًمددؽ أجْما

 ازدراء ٟمٕمددؿ ا  شمٕمدد٤مممل عشمًددقق إمم اًمٚمٝمددق سم٤محلٞمدد٤مة اًمٗم٤مٟمٞمدد٦م عٟمًددٞم٤م  احلٞمدد٤مة ٕ   دد   اًمٜمٔمددرة شمدد١مدخ إمم

٤م ُِمٜمُْٝمْؿ َزْ َرَة احْلََٞم٤مِة اًمَدٟمَٞم٤م ًمِٜمَْٗمتِٜمَُٝمْؿ وِمٞمدِف  ﴿اًم٤ٌمىمٞم٦مل ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َعٓ مَتُدَّ َّ قَمْٞمٜمَْٞمَؽ إمَِم َُم٤م َُمتَّْٕمٜم٤َم سمِِف َأْزَعاضما

 .[111]ـمف:﴾َعِرْزُق َرسم َؽ ظَمػْمٌ َعَأبَْ٘مك 

                                                           

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)

 ( رعا  أبق داعد عاًمؽمُم خل ع ق صحٞمح. 4)

 ( رعا  احل٤ميمؿ عاًمٓمؼمامل ع ق صحٞمح. 1)
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عُمـ ذًمؽ يم ًمؽ: اًمٜمٔمر إمم اعمٜمٙمدرات ع دل شُمٕمٛمدؾل عإمم طمرُمد٤مِت ا  ع دل شمٜمتٝمدؽل عإمم ٟمٗمدقسل 

سمرل دددد٦م شُمٔمٚمددددؿل ومٞمٜمٔمددددر اًمٜمدددد٤مفمر إًمٞمٝمدددد٤م همددددػم ُمٌدددد٤ملل عٓ ُمٝمددددتؿل عقمٜمددددد  ىمدددددرة قمددددغم شمٖمٞمددددػم اعمٜمٙمددددر عٟمٍمددددة 

 اعمٔمٚمقال عو لٗمٕمؾ 

ا : )رؾمددددقل ا  صددددغم ا  قمٚمٞمددددف عؾمددددٚمؿ  ىمدددد٤مل  ومدددد٢م  و لًددددتٓمع  لومٚمٞمٖمددددػم  سمٞمددددد  ُمددددـ رأى ُمددددٜمٙمؿ ُمٜمٙمددددرا

 (.1()عذًمؽ أوٕمػ ا لا  لو لًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وم٢م  لومٌٚم٤ًمٟمف

د٤م أع شمٌددلعال عٓ جيدقز ًمدف  قم٤ٌمد ا ل ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أ  حير  احل٘م٤م ؼ ومٞمٙم ب ومٞمٝم٤م زل٤مدة أع ٟم٘مّما

ء يمدد٤م  ذًمددؽ ذم ل٘مٔمتددف أع ُمٜم٤مُمددفل   أ  ل٘مددقل: إٟمددف رأى يمدد ا عو لددرل أع ل٘مددقل: إٟمددف و لددر عىمددد رأىل ؾمددقا

( ؿمدٕمػمشملم عًمدـ لٗمٕمدؾ ػ أ  لٕم٘مد سملمٚم  ٚمؿ و لر  يمُ ؿ سمحُ ) ُمـ حتٚمَّ : اًمٜمٌل صغم ا  قمٚمٞمف ع ؾمٚمؿىم٤مل 

(4.) 

أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل ومٌٕمددد  دد ا قمٚمٞمٜمدد٤م أ  ٟمِمددٙمر ا  شمٕمدد٤ممم قمددغم ٟمٕمٛمدد٦م اًمٕمٞمٜمددلمل عٟمٕمٛمدد٦م اًمٌٍمدد  ددال عُمددـ 

 ؿمٙمر ا : اؾمتٕمال ذًمؽ ومٞما حي٥م ا  شمٕم٤مممل عاًمٌٕمد قما لًخٓمف شمٕم٤ممم.

٢م  اًمّمؼم قمغم عأُم٤م ُمـ سُمكم ُمـ اعمًٚمٛملم سم٤مًمٕمٛمك ومع حيز ل سمؾ قمٚمٞمف أ  لّمؼم علرى سم٘مدر ا 8 وم

ذًمؽ ُمـ أؾم٤ٌمب دظمدقل ا ٜمد٦م. عقمٚمٞمدف أ  لدقىمـ سمد٠م  ايدػم ومدٞما اظمتد٤مر  ا ل عًمٕمدؾ ذم ذ د٤مب سمٍمد  

صٞم٤مٟم٦م ًمف قمـ إـمعق سمٍم  ذم احلرُمد٤متل عىمدد لٕمقودف ا  ٟمدقراا ذم سمّمدػمشمف لٖمٜمٞمدف قمدـ ٟمدقر اًمٌٍمدل 

 يما ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس:

 ٟمقرُ  ٜمٝماُم عىمٚمٌل ًم٤ًمم ومٗمل  ... ٟمقرمه٤م قمٞمٜملَّ  ُمـ ا ُ  ل٠مظم  إ ِ 

 (.1ُم٠مثقُر) يم٤مًمًٞمػ ص٤مرا ومٛمل عذم ...دظمؾ ذخ همػم عقم٘مكم ذيملٌّ  ىمٚمٌل 

   ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ظمػم اًمٌنمل٦م....

 

 

 

                                                           

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 4)

 .(135/  1) اًمٜمٌعء أقمعا ( ؾمػم 1)
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ٛمع ًَّ  (1)ؿمٙمر اًم

عٟمٕمددقذ سمدد٤م  ُمددـ ذعر أ،ٗمًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م  لإ  احلٛمددد   ٟمحٛمددد  عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر 

ُمـ مد  ا  ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع  د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ  ٓ إ  إٓ ا  عطمدد  ٓ ذلدؽ 

َـّ إَِّٓ ﴿ ًمدددفل عأؿمدددٝمد أ  حمٛمدددداا قمٌدددد  عرؾمدددقًمفل ُدددقشُم َ طَمدددؼَّ شُمَ٘م٤مشمِدددِف َعَٓ مَت َّ ْ ا ُ٘مدددقا ْ اشمَّ ـَ آَُمٜمُدددقا دددِ ل َلددد٤م َأَمَددد٤م اًمَّ

ِٚمُٛمقَ  عَ  ًْ ْٗمدسل َعاطِمدَدةل ﴿ل [124]آل قمٛمرا ﴾َأ،ُتؿ َُم ـ ٟمَّ ِ خ ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُم  ُٙمُؿ اًمَّ ْ َرسمَّ ُ٘مقا َل٤م َأَم٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ

دد٤مءًُمقَ  سمِددِف َعإَْرطَمدد ًَ ددِ خ شَم َ اًمَّ َّ ْ ا ُ٘مددقا دد٤مء َعاشمَّ ًَ
 ٤مَا إِ َّ َعظَمَٚمددَؼ ُِمٜمَْٝمدد٤م َزْعضَمَٝمدد٤م َعسَمدد٨مَّ ُِمددٜمُْٝمَا ِرضَمدد٤مٓا يَماِددػماا َعٟمِ

َ يَمدددد٤مَ  قَمَٚمددددْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمٌدددد٤ما  َّ ـَ  َأَمَدددد٤م َلدددد٤م﴿ ل[1]اًمٜمًدددد٤مء﴾ا ددددِ ل ُ٘مددددقا  آَُمٜمُددددقا  اًمَّ َ  اشمَّ ََّ  ﴾ ؾَمددددِدلداا  ىَمددددْقٓا  َعىُمقًُمددددقا  ا

َ  ُلٓمِدددددعْ  َعَُمدددددـ ُذُٟمدددددقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  َعَلْٖمِٗمدددددرْ  َأقْمَاًَمُٙمدددددؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  ُلّْمدددددِٚمْح ﴿ ََّ  قَمٔمِدددددٞماا  وَمدددددْقزاا  وَمددددد٤مزَ  وَمَ٘مددددددْ  َعَرؾُمدددددقًَمفُ  ا

 [.51-52]إطمزاب﴾

 أُم٤م سمٕمد: 

صدددغم ا  قمٚمٞمدددف  لومدد٢م  أصددددق احلددددل٨م يمتددد٤مب ا ل عظمدددػم اعددددخ  ددددخ رؾمدددقًمف حمٛمدددد سمدددـ قمٌدددد ا 

 عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

٤م أقمٓمدددكل عٓ حممَلددد حددد٤م أمددد٤م اًمٜمددد٤مسل شمتٕمددددد ٟمِٕمدددؿ ا  قمدددغم اًمٕمٌددد٤مدل عشمٙمادددر ُِمٜمُٜمدددف قمٚمدددٞمٝمؿل عٓ قمددد٤مّد حددد

أعممل أٓ عإ  ُمددـ شمٚمددؽ اًمددٜمٕمؿ ا ٚمٞمٚمدد٦م عاعمددٜمـ ا زلٚمدد٦م: ٟمٕمٛمدد٦م اًمًددٛمع اًمتددل  دد٤م إدرا  اعمًددٛمققم٤متل 

 عمتٞمٞمز إصقاتل ومٞم٤م ع٤م ُمـ ُمّٜم٦م قمٔمٞمٛم٦مل عٟمٕمٛم٦م ضمًٞمٛم٦م        

د٤م إمم ُمٕمرومد٦م  ايد٤مًمؼ ومٛمع جملء ا ٟم٤ًم  إمم اًمدٟمٞم٤م راوم٘متف طم٤مؾم٦ُم اًمًٛمع إمم     احلٞم٤مة8 ًمٙمق٤ْم ـمرل٘ما

ًمددفل ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم:  دد٤م ًمددف إمم إدرا  قمٚمقُمددف عأطمقا ـْ سُمُٓمددقِ   ﴿عُمٕمرومدد٦م ظمٚم٘مددفل عُمٗمت٤مطما ُ َأظْمددَرضَمُٙمْؿ ُِمدد ََّ َعا

َٝمددددددددد٤مشمُِٙمْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمدددددددددقَ  ؿَمدددددددددْٞم ا٤م َعضَمَٕمدددددددددَؾ ًَمُٙمدددددددددؿُ  ُٙمدددددددددْؿ شَمِْمدددددددددُٙمُرعَ   ُأُمَّ دددددددددْٛمَع َعإَبَّْمددددددددد٤مَر َعإَوْمِ دددددددددَدَة ًَمَٕمٚمَّ ًَّ اًم

ا  ﴿. عىم٤مل: [56]اًمٜمحؾ:﴾ ـْ ُرعطِمِف َعضَمَٕمَؾ ًَمُٙمؿُ صُمؿَّ ؾَمقَّ دْٛمَع َعإَبَّْمد٤مَر َعإَوْمِ دَدَة  ُ  َعَٟمَٗمَ  وِمٞمِف ُِم ًَّ اًم

 .                       [7]اًمًجدة:﴾ىَمِٚمٞمعا َُم٤م شَمِْمُٙمُرعَ  

يمدؿ ذم  دد   اًمٜمٕمٛمدد٦م قمددغم ا ٟمًدد٤م  ُمددـ حتّمددٞمؾ ُمٜمدد٤مومع ًمدف عدومددع ُمْمدد٤مر قمٜمددف8 ومٌٝمدد٤م شمّمددؾ إًمٞمددف أصددقات 

فل ع د٤م لّمدؾ إمم ُمّمد٤مًمح قمٞمِمدف عشمٜمٔمدٞمؿ أطمدقال طمٞم٤مشمدفل ع د٤م لدرلح اعدال٦م اًمتل شمّمدٚمح ىمٚمٌدف عرعطمد

ٟمٗمًف علنمح صدر  سم٤مٕصقات ا ٛمٞمٚمد٦م8 يمخرلدر احد٤مءل عدعخ اعمٓمدرل ع ددلر إُمدقاجل ع ٌدقب 

                                                           

 ا.41/11/4216 ل 13/1/1222اًمّمٜمٕم٤مم ذم: ضم٤مُمع اسمـ إُمػم ( أخ٘مٞم٧م ذم  1)
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 اًمرل٤محل عطمٗمٞمػ إؿمج٤مرل عرومٞمػ إهمّم٤م ل عشمٖمرلد اًمٌعسمؾل عزىمزىم٦م اًمٕمّم٤مومػم.

ُمددددـ ظمددددعل اًمٙمددددعا عٟمًددددتٗمٞمد ُمددددٜمٝمؿ  ع دددد٤م ٟمًددددتٓمٞمع أ  ٟمٕمددددٞمش ُمددددع أظمددددرلـ ومددددٜمٗمٝمٛمٝمؿ علٗمٝمٛمقٟمٜمدددد٤م

 علًتٗمٞمدع  ُمٜم٤مل ع ٤م لتٚم٘مك إـمٗم٤مل اًمٚمٖم٦م ًمٞمتٙمٚمٛمقا  ٤مل ومٚمقٓ ٤م ح٤م قمرومقا اًمٙمعا.

ع    اًمٜمٕمٛم٦م لٛمٞمز ا ٟم٤ًم  سم٠م    ا صقت ىمرآ  ع  ا صقت أخح٤م ل ع  ا صدقت إٟمًد٤م  ع د ا 

 ا صدددقت طمٞمدددقا ل ع ددد ا صدددقت عاًمددددل أع صدددقت عًمددددل ع ددد ا صدددقت قمٚمٞمدددف أ  ل٘مٌدددؾ قمٚمٞمدددفل ع ددد

 صقت قمٚمٞمف أ  حي ر ُمٜمف.

قمٌد٤مد ا ل ُمدـ أراد ُمٕمرومد٦م قمٔمٛمد٦م  دد   اًمٜمٕمٛمد٦م ُمدـ طمٞمد٨م ايَٚمددؼل عُمدـ طمٞمد٨م إثدرل ومٚمددٞمٕمٚمؿ أ  ا  

ـِ شَمْ٘مددِقلؿل  ﴿اًم٘م٤م ددؾ:  دد ًَ دد٤مَ  ذِم َأطْم ًَ ىمددد أطمًددـ ظِمٚم٘مدد٦م ا ٝمدد٤مز اًمًددٛمٕمل  [2]اًمتددلم:﴾ًَمَ٘مددْد ظَمَٚمْ٘مٜمَدد٤م اِ ٟم

ُمددـ آلدد٤مت شمدددل قمددغم ىمدددرة ا  عإطمٙمدد٤ما ومريمٌددف أطمًددـ شمريمٞمدد٥م ُمددـ داظمٚمددف عُمددـ ظم٤مرضمددفل ومٙمددؿ ومٞمددف 

د٥م يمدعا  ظمٚم٘مفل عرمحتف سمٕمٌد ل  عيمٞمػ ضمٕمؾ ًمف أذٟمدلم مجٞمٚمتدلم عؾمدٞمٚم٦م  ٛمدع إصدقاتل عيمٞمدػ ريمَّ

ء دىمٞم٘م٦م شمٕمٛمؾ ًمّم٤مًمح اًمًٛمع.  ُمـ إذ  اي٤مرضمٞم٦م عإذ  اًمقؾمٓمك عإذ  اًمداظمٚمٞم٦م ُمـ أضمزا

عذم اًمدددل٤مت ضمٕمٚمدد٧م ذم  عيمٞمددػ ضمٕمٚمدد٧م اًمنمددلٕم٦م ا ؾمددعُمٞم٦م آقمتددداء قمددغم إذ  ومٞمددف اًم٘مّمدد٤مصل 

 يمؾ أذ  ٟمّمػ اًمدل٦مل عذم إذ ٤مب طم٤مؾم٦م اًمًٛمع يمٚمف اًمدل٦َم يم٤مُمٚم٦م. 

عأُم٤م ُمـ طمٞم٨م إثر وم٤مٟمٔمر أمد٤م ا ٟمًد٤م  اًمًدٚمٞمؿ ذم ؾمدٛمٕمؽ إمم ذعخ اًمٕمٞمدقب ذم اًمًدٛمعل اٟمٔمدر إمم 

ودددٕمٞمػ اًمًدددٛمع يمدددؿ لعىمدددل ُمدددـ اًمٕمٜمددد٤مء طمتدددك لٗمٝمدددؿ ُمدددراد إصدددقاتل عاٟمٔمدددر إمم وم٤مىمدددد اًمًدددٛمع يمدددؿ 

ر عومددددقات سمٕمددددض اعمّمدددد٤مًمح عجيددددد ُمددددـ اعمِمدددد٘م٤مت سمًدددد٥ٌم صددددٛمٛمفل عاؾمدددد٠مل لتٕمددددرض ًمددددٌٕمض إ  ا

٤م صمدددؿ أصدددٞم٥م ذم ؾمدددٛمٕمف: يمدددؿ اًمٗمدددرق ذم طم٤مًمدددف ىمٌدددؾ صدددٛمٛمف  -إ  عضمددددت-سم٤مًمٙمت٤مسمددد٦م ُمدددـ يمددد٤م  ؾمدددٛمٞمٕما

 عسمٕمد ؟ ًمتدر  قمٔمٛم٦م ٟمٕمٛم٦م ا  شمٕم٤ممم قمٚمٞمؽ.

أٓ وم٤مؿمددٙمِر ا  قمددغم ٟمٕمٛمتددف ا زلٚمدد٦م قمٚمٞمددؽ سمًددعُم٦م ؾمددٛمٕمؽل عًمٙمددـ شمدد يمر أ   دد   اًمٜمٕمٛمدد٦م ؾمتًدد٠مل 

لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م:  ؾ اؾمدتٕمٛمٚمَتٝم٤م ذم ؾمدٛمع ُمد٤م لدريض ا  أع اؾمدتٕمٛمٚمتٝم٤م ذم ؾمدٛمع ُمد٤م لًدخٓمف؟ ىمد٤مل  قمٜمٝم٤م

ٓا  ﴿شمٕم٤ممم:  دُ ق ًْ د َعاًْمُٗمد١َماَد يُمدَؾ ُأْعََلِدَؽ يَمد٤مَ  قَمٜمْدُف َُم ٌٍََمَ دْٛمَع َعاًْم ًَّ َعٓ شَمْ٘مُػ َُم٤م ًَمْٞمَس ًَمدَؽ سمِدِف قِمْٚمدٌؿ إِ َّ اًم

ء:﴾  .[14]ا ها

سم٦م ًمٙم٥ًم احلًٜم٤متل أع ٓيمت٤ًمب اًمًدٞم ٤متل عىمٜمد٤مة ًمٚمخدػم أع ًمٚمنمدل أم٤م اعمًٚمٛمق ل إ  اًمًٛمع  سمقا

عاحلددرلص قمددغم دلٜمددف عصددعح قمٞمِمددف لٜمت٘مددل ُمدد٤م لًددٛمع ومددع لّمددٖمل أذٟمٞمددف ًمٙمددؾ صددقتل سمددؾ لٗمتحٝمدد٤م 

 ٓؾمتاع ُم٤م جيٚم٥م ًمف ايػم اًمٕم٤مضمؾ عأضمؾ.

ط اعمًددت٘مٞمؿل علرؿمددد  إمم  ومٛمددا لٜمٌٖمددل آؾمددتاع إًمٞمددف: صددقت احلددؼ اًمدد خ مدددخ ُمًددتٛمٕمف إمم اًمٍمددا
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احلدؼل علٌدلم ًمدف اًمّمدقاب. ومد٠مذ  اعمًدٛمققم٤مت: اًم٘مدرآ  اًمٙمدرلؿل ومد٤مًم٘مرآ  يمتد٤مب  دالد٦م عإرؿمد٤مدل 

عدًٓم٦م إمم ؾمٌؾ ايػمل عحت لر ُمـ ؾمٌؾ اًمنمل عطمرعومدف عمجُٚمدف ذات عىمدع ُمٕمجدزل عشمد٠مثػم قمجٞمد٥مل 

ٌَف اٟمتٗمع سمًاقمف  دال٦ما عاؾمؽمؿم٤مداال عشمٚم ذاا عقمٛمدعا  ل ومٛمـ أصٖمك إًمٞمف ؾمٛمَٕمفل عأطمي قمٜمد ذًمؽ ىمٚم

دْٛمَع َعُ دَق ؿَمدِٝمٞمٌد  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَّ ـْ يَمد٤مَ  ًَمدُف ىَمْٚمد٥ٌم َأْع َأْخَ٘مدك اًم د َ
ِ
ل ىمد٤مل [15]ق:﴾إِ َّ ذِم َذًمَِؽ ًَمدِ يْمَرى عم

 ؾمدٛمٕمؽل عأخدِؼ  عؾمداقمفل شمععشمف قمٜمد ىمٚمٌؽ وم٤ممجع سم٤مًم٘مرآ  آٟمتٗم٤مع أردت سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ: " إذا

 ًمًدد٤م  قمددغم ًمددؽ ُمٜمددف ظمٓمدد٤مب وم٢مٟمددف إًمٞمددف8 ُمٜمددف ؾمددٌح٤مٟمف سمددف شمٙمٚمددؿ ُمددـ سمددف ب٤مـمٌددف ُمددـ طمْمددقر عاطميدد

دددددْٛمَع َعُ دددددَق ؿَمددددددِٝمٞمٌد  ﴿ شمٕمددددد٤ممم: ىمددددد٤مل رؾمدددددقًمفل ًَّ ـْ يَمددددد٤مَ  ًَمدددددُف ىَمْٚمددددد٥ٌم َأْع َأْخَ٘مدددددك اًم ددددد َ
ِ
إِ َّ ذِم َذًمِدددددَؽ ًَمدددددِ يْمَرى عم

 عذط ىم٤مسمدددددؾل عحمدددددؾ ُم٘مدددددتضل ُمددددد١مصمر قمدددددغم ُمقىمقومددددد٤ما  يمددددد٤م  حددددد٤م اًمتددددد٠مثػم متددددد٤ما أ  ل عذًمدددددؽ[15]ق:﴾

 عأبٞمٜمدددف ًمٗمددظ سمدد٠معضمز يمٚمددف ذًمددؽ سمٞمدد٤م  ألدد٦م شمْمددٛمٜم٧م ُمٜمددف8 لٛمٜمددع اًمدد خ احدد٤مٟمع عاٟمتٗمدد٤مء إثددر حلّمددقل

 (.1اعمراد...") قمغم عأدًمف

ا سم٤مٓؾمدددددتاع ًمدددددف عا ٟمّمددددد٤مت حلرعومدددددف  عىمددددد٤مل شمٕمددددد٤ممم ُمٌٞمٜماددددد٤م أ  اًم٘مدددددرآ  طمجددددد٩م عسمدددددرا لم ع ددددددىل آُمدددددرا

دد٦ٌم ًمَِ٘مددْقال ُل١ْمُِمٜمُددق َ ﴿اعمنمدىم٦م:  ى َعَرمْحَ ُٙمددْؿ َعُ ددا ـْ َرسم  ـْ َرا  َ دَ ا سَمَّمدد٤مِ ُر ُِمدد ِدُع َُمدد٤م ُلددقطَمك إزَِمَّ ُِمدد ددَا َأتٌَّ  ىُمددْؾ إِٟمَّ

ددددددددددددددقَ   ﴿ [421]إقمددددددددددددددرا :﴾ ُٙمددددددددددددددْؿ شُمْرمَحُ ُ  وَم٤مؾْمددددددددددددددَتِٛمُٕمقا ًَمددددددددددددددُف َعَأ،ِّمددددددددددددددُتقا ًَمَٕمٚمَّ َعإَِذا ىُمددددددددددددددِرَئ اًْمُ٘مددددددددددددددْرآ

 .[422]إقمرا :﴾

ىمد٤مل زم اًمٜمٌدل  :قمدـ قمٌدد ا  سمدـ ُمًدٕمقد ىمد٤ملآ  ُمدـ أثدر قمدغم اًمٜمٗمدقس عاًم٘مٚمدقبل عيمؿ ٓؾمتاع اًم٘مر

) ٟمٕمؿ  :ىم٤مل  آىمرأ قمٚمٞمؽ عقمٚمٞمؽ أ،زل ؟ لل٤م رؾمقل ا  :(. ىمٚم٧م صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ: ) اىمرأ قمكمّ 

دد٦مل سمَِِمددِٝمٞمدل َعضِمْ ٜمَدد٤م  ﴿ :(. وم٘مددرأت ؾمددقرة اًمٜمًدد٤مء طمتددك أتٞمدد٧م إمم  دد   ألدد٦م ـْ يُمددؾ  ُأُمَّ وَمَٙمْٞمددَػ إَِذا ضِمْ ٜمَدد٤م ُِمدد

ا   ؿَمدددددددِٝمٞمدا
ِ
) طمًددددددٌؽ أ  (. وم٤مًمتٗمددددددد٧م إًمٞمددددددف ومدددددد٢مذا قمٞمٜمددددددد٤م   :[. ىمدددددد٤مل21]اًمٜمًدددددد٤مء:﴾سمِددددددَؽ قَمددددددغَم َ دددددد١ُمٓء

 (.4)شم روم٤م 

 أبٞمدددقرد سمدددلم اًمٓمرلدددؼ ل٘مٓمدددع (1ؿمددد٤مـمراا) قمٞمددد٤مض سمدددـ اًمٗمْمدددٞمؾ "يمددد٤م : ىمددد٤مل ُمقؾمدددك سمدددـ قمدددـ اًمٗمْمدددؾ

: لتٚمدق شم٤مًمٞماد٤م ؾمدٛمع إذ إًمٞمٝمد٤م ا درا  لرشم٘مل  ق ومٌٞمٜما ضم٤مرل٦م قمِمؼ أ،ف :شمقسمتف ؾم٥ٌم عيم٤م  عهظمسل

﴿  
ِ
ََّ ـَ آَُمٜمُقا َأْ  َاَِْمَع ىُمُٚمقُ ُْؿ ًمِدِ يْمِر ا ِ ل - سمدغم: ىمد٤مل ؾمدٛمٕمٝم٤م ومٚمدا: .ىمد٤مل[14]احلدلدد:﴾َأَخْؿ َل٠ْمِ  ًمِٚمَّ

 عىمدددد٤مل ٟمرحتددددؾل: سمٕمْمددددٝمؿ وم٘مدددد٤مل ؾمدددد٤مسمٚم٦م ومٞمٝمدددد٤م عإذا ظمرسمدددد٦م إمم اًمٚمٞمددددؾ ومدددد عا  ومرضمددددعل آ ل ىمددددد -رب لدددد٤م

 أؾمدددٕمك أ،ددد٤م: عىمٚمددد٧م ومٗمٙمدددرت: ىمددد٤مل قمٚمٞمٜمددد٤مل ل٘مٓمدددع اًمٓمرلدددؼ قمدددغم ومْمدددٞمعا  ومددد٢م  ٟمّمدددٌح8 طمتدددك: سمٕمْمدددٝمؿ

                                                           

٤م.(1 :ص) ( اًمٗمقا د 1) ٤م ٟم٤مومٕما  ل صمؿ ذح اسمـ اًم٘مٞمؿ ذًمؽ ذطما

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 4)

٤م ًمٚمٓمرلؼ. 1)  ( لٕمٜمل: ىم٤مـمٕما
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 ٕرشمدددعل إٓ إًمددٞمٝمؿ ؾمدد٤مىمٜمل ا  أرى عُمدد٤م  لٜمبدد٤مومقٟم  ددد اعمًددٚمٛملم ُمددـ عىمددقا اعمٕمدد٤م ل ذم سم٤مًمٚمٞمددؾ

 (.1احلراا") اًمٌٞم٧م جم٤معرة شمقسمتل عضمٕمٚم٧م إًمٞمؽل شم٧ٌم ىمد إم مهللا

أُم٤م ُمـ ؾمٛمع اًم٘مرآ  عو لٜمّم٧م ًمف عو لٗمتح إمم ىمٚمٌف ىمٜم٤مة اٟمتٗم٤مع سمف ومٚمـ لد١مصمر قمٚمٞمدف يمحد٤مل اعمنمديملم 

َُمدد٤م  ﴿ل عىمدد٤مل: [16]اًمٌ٘مددرة:﴾ُصددؿٌّ سُمْٙمددٌؿ قُمْٛمددٌل وَمُٝمددْؿ ٓ َلْرضِمُٕمددقَ   ﴿اًمدد لـ ىمدد٤مل ا  شمٕمدد٤ممم قمددٜمٝمؿ:  

َّٓ اؾْمدددددَتَٛمُٕمق ُ  دددددَدثل إِ ِدددددْؿ حُمْ ـْ َر   ـْ ِذيْمدددددرل ُِمددددد دددددقَ   َلددددد٠ْمتِٞمِٝمْؿ ُِمددددد ٌُ . عًمٙمدددددـ زقمددددداء [4]إ،ٌٞمددددد٤مء:﴾َعُ دددددْؿ َلْٚمَٕم

َعىَمدد٤مَل  ﴿اعمنمدديملم حدد٤م قمٚمٛمددقا قمٔمددؿ شمدد٠مثػم اًم٘مددرآ  قمددغم ُمًددتٛمٕمٞمف شمقاصددقا سمٕمددد ؾمدداقمفل ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم: 

ٌُقَ   ُٙمْؿ شَمْٖمِٚم ِ  َعاًْمَٖمْقا وِمٞمِف ًَمَٕمٚمَّ َٛمُٕمقا ِعََ ا اًْمُ٘مْرآ ًْ ـَ يَمَٗمُرعا ٓ شَم ِ ل  .  [44]ومّمٚم٧م:﴾اًمَّ

راال عُمددـ أصددقات احلددؼ اًمتددل لٜمٌٖمددل أ  لّمددٖمك عدد٤م: صددقت اًمرؾمددقل صددغم ا  أمدد٤م إطمٌدد٤مب اًمٙمدد

قمٚمٞمدف عؾمددٚمؿل عًمٙمدـ حدد٤م أ  ُمدد٤مت قمٚمٞمدف اًمّمددعة عاًمًددعا ومد٢م  قمٚمٞمٜمدد٤م أ  ٟمًددٛمع ؾمدٜمتف عٟمٕمٞمٝمدد٤م عٟمتٌٕمٝمدد٤م 

دددغ أعقمددك ُمدددـ ؾمددد٤مُمعل ىمدد٤مل  ٟميددد ا  اُمدددرأا  : )رؾمدددقل ا  صدددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمدددٚمؿ عٟمٌٚمٖمٝمدد٤مل ومدددرب ُمٌٚمَّ

  (.4()غ أعقمك ُمـ ؾم٤مُمعُمٌٚمَّ  ومربَّ  ل ؾمٛمٕمف٤م ومٌٚمٖمف يماؾمٛمع ُمٜم٤م ؿمٞم ا 

ومٕمغم اعمًٚمؿ أ  حيرص قمغم ؾماع طمددل٨م رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ ًمٞمٕمٛمدؾ سمدف علًدتجٞم٥م 

د٤م إمم اًمٕمٛمدؾ سمخدع  ُمد٤م لددقمق  ح٤م لدقمق إًمٞمفل عًمٞمح ر أ  لًٛمٕمف علٕمرض قمـ اًمٕمٛمؾ سما ومٞمدف ُمتجٝما

دِ خ َلٜمِْٕمدُؼ  ﴿إًمٞمف ومٞمٙمق  طم٤مًمف يمح٤مل اعمنميملم اًم لـ ىم٤مل ا  قمٜمٝمؿ:  ـَ يَمَٗمدُرعا يَمَٛمَادِؾ اًمَّ ِ ل َعَُمَاُؾ اًمَّ

َّٓ ُدقَم٤مءا َعٟمَِداءا ُصؿٌّ سُمْٙمٌؿ قُمْٛمٌل وَمُٝمْؿ ٓ َلْٕمِ٘مُٚمقَ   َٛمُع إِ ًْ  .[151]اًمٌ٘مرة:﴾سمَِا ٓ َل

عَدد٤م لٜمٌٖمددل آؾمددتاع ًمددف عا صددٖم٤مء إًمٞمددف: صددقت اًمٕمٚمددؿ اًمٜمدد٤مومع اًمدد خ لٜمددػم ًميٟمًدد٤م  ـمرلددؼ اعدددىل 

ومٙمدد٤مر عإقمددال عإىمددقال. عُمددـ اًمٕمٚمددؿ اًمٜمدد٤مومع: آقمتٌدد٤مر سمدد٠مطمقال إُمددؿل ع ددل علٕمرومددف صددقاب إ

ىمدددد٥م سمٕمددددض إُمددددؿ  دددد٥م ذم ايددددػم عحتدددد ر ُمددددـ اًمنمددددل ومدددد٤م  شمٕمدددد٤ممم ذيمددددر ذم ؾمددددقرة ق قمقا قمٔمدددد٤مت شمرهم 

دْٛمَع َعُ دَق ؿَمد ﴿اعمٙم سم٦م صمؿ ىمد٤مل قم٘مد٥م ذًمدؽ:  ًَّ ـْ يَمد٤مَ  ًَمدُف ىَمْٚمد٥ٌم َأْع َأْخَ٘مدك اًم د َ
ِ
ِٝمٞمٌد إِ َّ ذِم َذًمِدَؽ ًَمدِ يْمَرى عم

 .[15]ق:﴾

عَددد٤م لٜمٌٖمدددل آؾمدددتاع ًمدددف عآؾمدددتج٤مسم٦م ًمٜمدا دددف: صدددقت إذا  ًمٚمّمدددعةل ظم٤مصددد٦م ٟمدددداء ا ٛمٕمددد٦مل ىمددد٤مل 

ـَ آَُمٜمُددقا إَِذا ُٟمددقِدَخ  ﴿ شمٕمدد٤ممم: ددِ ل ْٞمددَع  َلدد٤م َأَمَدد٤م اًمَّ ٌَ  َعَذُرعا اًْم
ِ
ََّ ـْ َلددْقِا اْ ُُٛمَٕمدد٦ِم وَم٤مؾْمددَٕمْقا إمَِم ِذيْمددِر ا ددعِة ُِمدد ًمِٚمّمَّ

. ومددد٤مٕذا  دقمدددقة إمم اًمٗمدددعحل عٟمدددداء إمم ُمددد٤م ومٞمدددف [7]ا ٛمٕمددد٦م:﴾ُٙمدددْؿ إِْ  يُمٜمدددُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمدددقَ  َذًمُِٙمدددْؿ ظَمدددػْمٌ ًمَ 

٤م ُمت٤مسمٕمد٦ُم اعمد١مذ  عاًم٘مدقل ُمادؾ  صعح اعمرء ذم دٟمٞمد٤م ل عٟمج٤مشمدف ذم أظمدرا ل عىمدد ذع ًمٚمٛمًدٚمؿ اؾمدتح٤ٌمسما

                                                           

 .(246/  3) ( ؿمٕم٥م ا لا ل اًمٌٞمٝم٘مل 1)

 ل ع ق صحٞمح.رعا  أبق داعد عاًمؽمُم خ عاسمـ طم٤ٌم  ( 4)
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ٚمٞمددددف رؾمددددقل ا  صددددغم ا  قم ُمدددد٤م ل٘مددددقل إٓ ذم احلٞمٕمٚمتددددلمل عاًمدددددقم٤مء سمٕمددددد ذًمددددؽ سم٤مًمدددد يمر اًمددددقاردل ىمدددد٤مل

وم٢مٟمدف ُمدـ صددغم قمدكم صدعة صددغم  8صمدؿ صدٚمقا قمددكمّ  لإذا ؾمدٛمٕمتؿ اعمد١مذ  وم٘مقًمددقا ُمادؾ ُمد٤م ل٘مددقل: )عؾمدٚمؿ

ا   لوم٢م٤ْم ُمٜمزًم٦م ذم ا ٜم٦م ٓ شمٜمٌٖمل إٓ ًمٕمٌدد ُمدـ قمٌد٤مد ا  8صمؿ ؾمٚمقا ا  زم اًمقؾمٞمٚم٦م لا  قمٚمٞمف  ٤م قمنما

 (.1()ومٛمـ ؾم٠مل زم اًمقؾمٞمٚم٦م طمٚم٧م ًمف اًمِمٗم٤مقم٦م لعأرضمق أ  أيمق  أ،٤م  ق

مهللا رب  دد   اًمدددقمقة  :) ُمددـ ىمدد٤مل طمددلم لًددٛمع اًمٜمددداء:قل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿرؾمددعىمدد٤مل   

اًمد خ عقمدشمدف طمٚمد٧م  ٤م حمٛمقداا عاسمٕماف ُم٘م٤مُما  لاًمقؾمٞمٚم٦م عاًمٗمْمٞمٚم٦م اا حمٛمد آِت  لعاًمّمعة اًم٘م٤م ٛم٦م لاًمت٤مُم٦م

 (.4)ًمف ؿمٗم٤مقمتل لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م(

عأُمدد٤م آؾمددتج٤مسم٦م حدد٤م لدددقمق إًمٞمددف اعمدد١مذ  عاًمدد  ٤مب إمم اعمًدد٤مضمد ومٛمددا قمددغم اًمًدد٤مُمٕملم ومٕمٚمددفل عىمددد عرد 

ذم سمٕمددض إظمٌدد٤مر ُمدد٤م لدددل قمددغم آصمدد٤مر شمددر  آؾمددتج٤مسم٦م ًمدد ًمؽ. "ىمدد٤مل اسمددـ قمٌدد٤مس ريض ا  قمددٜمٝما ذم 

دددُجقدِ  إمَِم  ُلدددْدقَمْق َ  عىمدددد يَمددد٤مُٟمقا  ﴿ىمقًمدددف شمٕمددد٤ممم:  ًَ ُق َ  َعُ دددؿْ  اًم
ِ
 ذِم  َٟمَزًَمددد٧ْم : ىَمددد٤مَل [  21:  اًم٘مٚمدددؿ]  ﴾ؾَمددد٤معم

ضُمددؾ دد٤م: ومددع إذا  لًددٛمع صددعة اًمرَّ  إٓ ًَمددفُ  صددعة ومددع جيدد٥م وَمَٚمددؿْ  اًمٜمددداء ؾَمددِٛمعَ  ُمددـ جيٞمدد٥م. عىمدد٤مل أجْما

 أُمدددػم َلددد٤م:  ىمٞمدددؾ. اعمًدددجد ذِم  إٓ اعمًدددجد  ددد٤مر صدددعة ٓ: ىَمددد٤مل ريض ا  قمٜمدددف  قَمدددكِمّ  عقَمدددـ .قمددد رل  ُمدددـ

ُمددـ ُمقؾمددك ريض ا  قمٜمددف ىمدد٤مل:  َأِا  إذا . عقَمددـ ؾَمددِٛمعَ  ُمددـ: ىَمدد٤مَل  ؟ اعمًددجد ضمدد٤مر عُمددـ اعمُدد١ْمُِمٜملِمل

 (.1")٥م ومع صعة ًَمفُ ؾَمِٛمَع اًمٜمداء وم٤مرهم٤ما صحٞمح٤ما وَمَٚمْؿ جُي 

عَدد٤م لٜمٌٖمددل ا ٟمّمدد٤مت ًمددف عاؾمددتاقمف: ظمٓمٌدد٦م ا ٛمٕمدد٦مل ع ددق إٟمّمدد٤مت عاضمدد٥م قمددغم ُمددـ ؿمددٝمد ا ٛمٕمدد٦مل 

ٛمٕم٦م عاهمتًؾ ُمـ همًؾ لقا ا  : )رؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿعومٞمف ومْمؾ عأضمر ًمٗم٤مقمٚمفل ىم٤مل 

يمد٤م  ًمدف سمٙمدؾ ظمٓمدقة قمٛمدؾ ؾمدٜم٦م  8عدٟم٤م ُمـ ا ُم٤ما وم٤مؾمتٛمع عو لٚمغُ  لعُمِمك عو لريم٥م لر عاسمتٙمرعسمٙمّ 

  (.2()أضمر صٞم٤مُمٝم٤م عىمٞم٤مُمٝم٤م

علدد ـ  ل) ٓ لٖمتًؾ رضمؾ لقا ا ٛمٕم٦م علتٓمٝمر ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ ـمٝمدرعىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمعة عاًمًعا: 

لم صمؿ لّمكم ُم٤م يمتد٥م ًمدف صمدؿ لٜمّمد٧م إذا صمؿ برج ومع لٗمرق سملم اصمٜم لُمـ د ٜمف أع لٛمس ُمـ ـمٞم٥م سمٞمتف

 (.3)إٓ همٗمر ًمف ُم٤م سمٞمٜمف عسملم ا ٛمٕم٦م إظمرى( 8شمٙمٚمؿ ا ُم٤ما

عًمٕمٔمدددددؿ إُمدددددر سم٤مٓؾمدددددتاع اًمتددددد٤ما يٓمٌددددد٦م ا ٛمٕمددددد٦م ضمٕمدددددؾ اًمٙمدددددعا عآٟمِمدددددٖم٤مل أثٜم٤مء ددددد٤م سمٖمػم ددددد٤م ُمدددددـ 

                                                           

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 4)

 .(7/  2) رضم٥م ٓسمـ د اًم٤ٌمرخ ( شمٜمٔمر     أصم٤مر ذم ومتح 1)

 ل ع ق صحٞمح.رعا  أمحد عأبق داعد عاًمؽمُم خ(  2)

 اًمٌخ٤مرخ.رعا  (  3)
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إذا ىمٚمدد٧م ًمّمدد٤مطمٌؽ لددقا : )صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿاعمًددتٛمٕملم ومددٞما سمٞمددٜمٝمؿ ُمٚمٖمٞمادد٤م ٕضمددر ا ٛمٕمدد٦مل ىمدد٤مل 

 (.1)أ،ّم٧م عا ُم٤ما بٓم٥م وم٘مد ًمٖمقت( :ٛمٕم٦ما 

صمددؿ أتددك ا ٛمٕمدد٦م وم٤مؾمددتٛمع  لُمددـ شمقودد٠م وم٠مطمًددـ اًمقوددقء )رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ : عىمدد٤مل 

 (.4()عُمـ ُمس احلّم٤م وم٘مد ًمٖم٤م لعأ،ّم٧م همٗمر ًمف ُم٤م سمٞمٜمف عسملم ا ٛمٕم٦م إظمرى عزل٤مدة صمعصم٦م أج٤ما

ًمددا  ومد٢م  ُمدـ اًمدؼم: أم٤م ا ظمقة اًمٗمْمعءل ع٤َم لٜمٌٖمل آؾمتاع إًمٞمف: ٟمداء  ًمددلـل ومد٢مذا شمٙمٚمدؿ اًمقا اًمقا

ا ٟمّمدد٤مت ًمٙمعُمٝمددال عآؾمددتج٤مسم٦م عددا ذم اعمٕمددرع ل طمتددك عًمددق يمدد٤م  ا ٟمًدد٤م  ذم قمٌدد٤مدة همددػم عاضمٌدد٦م 

 يمّمعة اًمٜم٤مومٚم٦م.

أ،ف ىم٤مل: يم٤م  ضمرل٩م لتٕمٌد ذم صقُمٕم٦م ومج٤مءت أُمدف صمدؿ رومٕمد٧م رأؾمدٝم٤م  ريض ا  قمٜمف قمـ أا  رلرة

 لمهللا أُمددددل عصددددعي :ومّمدددد٤مدومتف لّمددددكم وم٘مدددد٤مل لأ،دددد٤م أُمددددؽ يمٚمٛمٜمددددل لضمددددرل٩م لدددد٤م :إًمٞمددددف شمدددددقمق  وم٘م٤مًمدددد٧م

مهللا  :ىمدد٤مل لأ،دد٤م أُمددؽ ومٙمٚمٛمٜمددل لضمددرل٩م لدد٤م :ومرضمٕمدد٧م صمددؿ قمدد٤مدت ذم اًما٤مٟمٞمدد٦م وم٘م٤مًمدد٧م لوم٤مظمتدد٤مر صددعشمف

ف ومددددد٠مبك أ  ٛمُتدددددمهللا إ   ددددد ا ضمدددددرل٩م ع دددددق اسمٜمدددددل عإم يمٚمّ  :أُمدددددل عصدددددعي وم٤مظمتددددد٤مر صدددددعشمف وم٘م٤مًمددددد٧م

عيمدد٤م   :ىمدد٤مل .عًمددق دقمدد٧م قمٚمٞمددف أ  لٗمددتـ ًمٗمددتـ :ىمدد٤مل لمهللا ومددع متتددف طمتددك شمرلددف اعمقُمًدد٤مت للٙمٚمٛمٜمددل

ة ُمدـ اًم٘مرلد٦م ومقىمدع قمٚمٞمٝمد٤م اًمراقمدل ومحٛمٚمد٧م ومقًمددت  :راقمل و٠م  ل٠معخ إمم دلر  ىم٤مل ومخرضم٧م اُمدرأ

دد عُمًدد٤مطمٞمٝمؿ  سمٗم١معؾمددٝمؿومجدد٤مءعا  :ىمدد٤مل لُمددـ صدد٤مطم٥م  دد ا اًمدددلر :ُمدد٤م  دد ا ؟ ىم٤مًمدد٧م :٤م وم٘مٞمددؾ عدد٤مهمعُما

ومٚمدددا رأى ذًمدددؽ ٟمدددزل إًمدددٞمٝمؿ  ل وم٠مظمددد عا مددددُمق  دلدددر :ىمددد٤مل لومٜمددد٤مدع  ومّمددد٤مدومق  لّمدددكم ومٚمدددؿ لٙمٚمٛمٝمدددؿ

أا راقمددددل  :ُمدددـ أبدددق  ؟ ىمددد٤مل :صمدددؿ ُمًدددح رأس اًمّمدددٌل وم٘مددد٤مل لومتًٌدددؿ :ىمددد٤مل لؾمدددؾ  ددد   :وم٘مددد٤مًمقا ًمدددف

عًمٙمدـ  لٓ :ىمد٤مل لٟمٌٜمدل ُمد٤م  ددُمٜم٤م ُمدـ دلدر  سم٤مًمد  ٥م عاًمٗمْمد٦م :ومٚمدا ؾمدٛمٕمقا ذًمدؽ ُمٜمدف ىمد٤مًمقا  لاًمْم٠م 

سما   (.1()٤م يما يم٤م  صمؿ قمع أقمٞمدع  شمرا

 عًمٙمؿل وم٤مؾمتٖمٗمرع  إٟمف  ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.أىمقل ىمقزم   ال عأؾمتٖمٗمر ا  زم 

 

 

 

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 4)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)
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 ايٓم٦ٌم اًما٤مٟمٞم٦م

 احلٛمد   عيمٗمكل عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمكل عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.

 أُم٤م سمٕمد:

سمدد٦م ًمٚمًددٞم ٤متل ومٝمٜمدد٤م  ُمًددٛمققم٤مت ٓ جيددقز  دد٤م سمقا سمدد٦م ًمٚمحًددٜم٤مت  ددق أجْما قمٌدد٤مد ا ل عيمددا أ  اًمًددٛمع سمقا

ذًمددؽل أع ٕ  شمٚمددؽ اعمًددٛمققم٤مت شمٗمضدد إمم ذ يمٌددػم قمددغم ؾمدداقمٝم٤م8 ٕ  اًمنمددع اًمنمددلػ ْددك قمددـ 

 ؾم٤مُمٕمٝم٤م.

 ععدد ا سمددلم رؾمددقل ا  قمٚمٞمددف اًمّمددعة عاًمًددعا أ  إذٟمددلم شم٘مٕمدد٤م  ذم ايٓمٞم دد٦م سمًدداقمٝما اًم٤ٌمـمددؾل ىمدد٤مل

اًمٕمٞمٜم٤م   8يمت٥م قمغم اسمـ آدا ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمزٟم٤م ومٝمق ُمدر  ذًمؽ ٓ حم٤مًم٦م) :اًمٜمٌل صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ

 (.1()زٟم٤م ٤م آؾمتاععإذ   ...زٟم٤ممه٤م اًمٜمٔمر

عذيمدددر رؾمدددقل ا  صدددغم ا  قمٚمٞمدددف عؾمدددٚمؿ أ   ٜمددد٤م  يمٗمددد٤مرات يٓم٤ملددد٤م إذٟمدددلمل عُمدددـ شمٚمدددؽ إقمدددال 

ددرة: اًمقوددقءل ىمدد٤مل قمٚمٞمددف اًمّمددعة عاًمًددعا: ) إذا شمقودد٠م اعمًددٚمؿ ومٖمًددؾ لدلددف يمٗمددر قمٜمددف اًمّمدد٤محل٦م اعمٙمٗم 

ؾمدددف يمٗمدددر سمدددف ُمددد٤م عإذا ُمًدددح سمرأ  لومددد٢مذا همًدددؾ عضمٝمدددف يمٗمدددر قمٜمدددف ُمددد٤م ٟمٔمدددرت إًمٞمدددف قمٞمٜمددد٤م  لُمددد٤م قمٛمٚمددد٧م لددددا 

صمددددؿ ل٘مددددقا إمم اًمّمددددعة ومٝمددددل  لومدددد٢مذا همًددددؾ رضمٚمٞمددددف يمٗمددددر قمٜمددددف ُمدددد٤م ُمِمدددد٧م إًمٞمددددف ىمدددددُم٤م  لؾمددددٛمٕم٧م أذٟمدددد٤م 

 (.4()ومْمٞمٚم٦م

ومٛمددـ شمٚمددؽ اعمًددٛمققم٤مت اعمحٔمددقرة: ايددقض ذم دلددـ ا  شمٕمدد٤ممم سمدد٤مًمٓمٕمـ عآٟمت٘مدد٤مص عآؾمددتٝمزاءل 

ء يمدد٤م  ذًمدؽ ومددٞما لتٕمٚمددؼ سمد٤م  أا سمٙمت٤مسمددف أا سمرؾمدقًمف أا سمنمددلٕم٦م ا ؾمددعا8 ومد٢م   دد   ُم٘مدؾمدد٤مت ٓ  ؾمدقا

جيقز اًمتٕمدخ قمٚمٞمٝم٤م سمًقء اًم٘مقلل عًمٙمـ أقمداء ٤م ٓ لد٠مخق  ضمٝمدداا ذم سمد٨م إىمدقال اعمِمدٞمٜم٦م ٟمحق د٤مل 

ًمًددددٝمقًم٦م إرؾمدددد٤مل شمٚمددددؽ إىمددددقال عاحلددددرع  اًمِمدددد٘مٞم٦م ذم  دددد ا اًمٕمٍمدددد إمم يمددددؾ اًمٜمدددد٤مس قمددددؼم عؾمدددد٤م ؾ ع

اًمتقاصؾ عآٓت ا قمعا اعمختٚمٗم٦م8 يم٤م  قمغم اعمًٚمؿ احل ر ُمـ اؾمتاع شمٚمؽ اًمٓمٕمدق  ا د٤م رة. ىمد٤مل 

ـَ َبُقُوقَ  ذِم آَل٤مشمِٜم٤َم وَم٠َمقْمِرْض قَمٜمُْٝمْؿ طَمتَّك َبُق ﴿شمٕم٤ممم:  ِ ل د٤م َعإَِذا َرَأج٧َْم اًمَّ ِ  َعإُِمَّ  هَمدػْمِ
ُودقا ذِم طَمدِدل٨مل

لَم 
ِ ِ
يْمَرى َُمَع اًْمَ٘مْقِا اًمٔم٤َّمعم ْٞمَٓم٤مُ  وَمع شَمْ٘مُٕمْد سَمْٕمَد اًم   َٞمٜمََّؽ اًمِمَّ ًِ  .[46]إ،ٕم٤ما:﴾ُلٜم

عُمـ اعمًٛمققم٤مت اعمحٔمقرة: اًمِمدٌٝم٤مت اًمتدل شماد٤مر ُمدـ ىمٌدؾ أقمدداء احلدؼ طمدقل اًمٕم٘مٞمددة عاًمنمدلٕم٦مل  

عُمدددد٤م أيمار دددد٤م ذم  دددد   إجدددد٤ما عأهع اٟمتِمدددد٤مر ٤م  عىمددددد ضمٜمددددد أعًمٞمدددد٤مء اًمِمددددٞمٓم٤م  ضمٜمددددقداا لٌاددددق  ؾمددددٛمقا 

سمتددف عقمٜمدد٤مس اًم٘مددقة عاًمتٛمٞمدددز ومٞمددفل علٜمنمددع  ذًمددؽ قمدددغم  أومٙمدد٤مر ؿ طمددقل ا ؾمددعال علٓمٕمٜمدددق  ذم صمقا

                                                           

 ( رعا  أبق داعدل ع ق طمًـ. 1)

 ( رعا  اًمٓمؼمامل ع ق طمًـ. 4)
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ؼم اًمٗمْمدد٤م ٞم٤مت عظمدددُم٤مت اًمِمددٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمد٦م ععؾمدد٤م ؾ آشمّمدد٤ملل ومتٚم٘مٗمٝمدد٤م وم دد٤ما ُمددـ ٟمٓمد٤مق عاؾمددع قمدد

اًمٜم٤مسل ومٛمـ يمد٤م  ًمدلدف طمّمد٤مٟم٦م دلٜمٞمد٦م عُمٕمرومد٦م صدحٞمح٦م رد شمٚمدؽ اًمِمدٌٝم٤مت اًم٤ٌمـمٚمد٦مل ًمٙمدـ اعمِمدٙمٚم٦م 

ذم أعَلؽ اًم لـ ًمٞمس قمٜمد ؿ درال٦م صحٞمح٦م سمدلٜمٝمؿل ومٚم ًمؽ شمد٠مثر سمتٚمدؽ إومٙمد٤مر اعمًدٛمقُم٦م قمددد 

دد٤م سمتٚمددؽ إـمرعطمدد٤مت عإُمدد٤م همددػم ىمٚمٞمددؾ ُمددـ اًمٜمًدد٤مء عاًمر ضمدد٤مل ظم٤مصدد٦م ذم صددٗمق  اًمِمدد٤ٌمب8 إُمدد٤م اىمتٜم٤مقما

ع ٟمٗمز يمٌػم. ٤م عطمػمة أعىمٕمقا أ،ٗمًٝمؿ ومٞمٝمال ومّم٤مرعا ذم سا  ؿمٙما

ومٕمغم اعمًٚمؿ احلرلص قمغم دلٜمف اًمٌٕمد قمـ ؾماع شمٚمؽ اًمِمدٌٝم٤مت عُمِمد٤م دِة ُم٘م٤مـمٕمٝمد٤م اعمر ٞمد٦م8 ظمِمدٞم٦م 

 ًمٚمرد قمٚمٞمٝم٤م ومع سم٠مس سم ًمؽ. اًمت٠مثر  ٤مل أُم٤م ُمـ يم٤م  قمغم قمٚمؿ راؾم  عدل٤مٟم٦م ُمتٞمٜم٦م ومًٛمٕمٝم٤م

عُمـ اعمًٛمققم٤مت اعمحٔمدقرة: صدقت اًمِٖمٜمد٤مء عآٓت اًمٚمٝمدقل وم٤مًمٖمٜمد٤مء  دق صدقت اًمِمدٞمٓم٤م ل عـمرلدؼ 

إمم همْمددد٥م اًمدددرمحـل ع دددق ُمٝمدددٞم ٩م ًمٚمِمدددٝمقاتل عداعل إمم اعمٕمددد٤م  عاًمًدددٞم ٤متل ع دددق ُمٗمًدددد ًمٚم٘مٚمددد٥م 

ـَ  ﴿عايدد٤مـمرل عُُمٚمددفل ًمٚمٕمٌددد قمددـ اًم٘مٞمدد٤ما سمدد٤مٕعاُمر. ل٘مددقل شمٕمدد٤ممم:  خ َعْددَق احْلَددِدل٨ِم اًمٜمَّدد٤مِس  َعُِمدد ـْ َلِْمددؽَمِ َُمدد

ا ُأعََلِددَؽ َعُددْؿ قَمددَ اٌب ُُمِٝمددلٌم   سمَِٖمددػْمِ قِمْٚمددؿل َعَلتَِّخددَ َ ٤م ُ ددُزعا
ِ
ََّ ـْ ؾَمددٌِٞمِؾ ا . ىمدد٤مل اسمددـ [4]ًم٘مددا :﴾ًمُِٞمِْمددؾَّ قَمدد

ُمًددددٕمقد عاسمددددـ قمٌدددد٤مس عضمدددد٤مسمر ريض ا  قمددددٜمٝمؿل عقمٙمرُمدددد٦م عؾمددددٕمٞمد سمددددـ ضمٌددددػم عجم٤م ددددد عُمٙمحددددقل 

(. ع دد١مٓء اًمّمددح٤مسم٦م عاًمتدد٤مسمٕمق   ددؿ 1عددق احلدددل٨م  ددق اًمٖمٜمدد٤مء) عاحلًددـ اًمٌٍمددخ رمحٝمددؿ ا : إ 

َعاؾْمددَتْٗمِزْز  ﴿أقمٚمددؿ اًمٜمدد٤مس سمتٗمًددػم يمتدد٤مب ا  سمٕمددد رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ. عىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم: 

ـِ  ء:﴾اؾْمدددددَتَٓمْٕم٧َم ُِمدددددٜمُْٝمْؿ سمَِّمدددددْقشمَِؽ  َُمددددد  اؾمدددددتخٗمٝمؿ أخ: عاًمٖمٜمددددد٤مءل سمددددد٤مًمٚمٝمق جم٤م دددددد: . ىمددددد٤مل[42]ا ها

 (.4سم ًمؽ)

صددقت ُمزُمدد٤مر قمٜمددد ٟمٕمٛمدد٦مل عصددقت  8صددقشم٤م  ُمٚمٕمقٟمدد٤م  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ: )عىمدد٤مل رؾمددقل ا 

ذم  دد   إُمددد٦م ظمًددػ عُمًددد  : )رؾمدددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمدددٚمؿ(. عىمدد٤مل 1()علددؾ قمٜمددد ُمّمدددٞم٦ٌم

 لإذا فمٝمدددددرت اًم٘مٞمٜمددددد٤مت :ىمددددد٤مل ؟عُمتدددددك ذا  للددددد٤م رؾمدددددقل ا  :وم٘مددددد٤مل رضمدددددؾ ُمدددددـ اعمًدددددٚمٛملم لعىمددددد  

 ٜم ٞم٤مت.(. عاًم٘مٞمٜم٤مت: اعمٖم2ر()عاعمٕم٤مز  عذسم٧م ايٛمق

 اًمْمدحؽ عىمٚمد٦مِ   ىمدداُمٝمؿل أُمٜمدع ومٝمدق سم٤م ٗمد٤مء "ظمد  ؿ عًمدد : ُم١مدب إمم اًمٕمزلز قمٌد سمـ قمٛمر يمت٥م

 اًمِمدٞمٓم٤م  سمددؤ ٤م اًمتدل اعمع دل سمٖمدض أدسمدؽ ُمدـ لٕمت٘مددع  ُمد٤م أعل عًمدٞمٙمـ اًم٘مٚمد٥مل متٞمد٧م يمارشمف وم٢م 

 عاؾمدددتاع اعمٕمددد٤مز  طمْمدددقر أ  اًمٕمٚمدددؿ محٚمددد٦م ُمدددـ اًما٘مددد٤مت قمدددـ سمٚمٖمٜمدددل وم٢مٟمدددف اًمدددرمحـ8 ؾمدددخط عقم٤مىمٌتٝمددد٤م

                                                           

 .(312/  1) يماػم اسمـ ( شمٗمًػم 1)

 .(41/  1) يماػم اسمـ ( شمٗمًػم 4)

 ل ع ق طمًـ.رعا  اًمٌزار عرعاشمف صم٘م٤مت ( 1)

 ( رعا  اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح. 2)
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 (.1") سم٤مح٤مء اًمٕمِم٥ُم  لٜم٧ٌم يما اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمٗم٤مق لٜم٧ٌم  ا عاًمٚمٝم٩م إهم٤مم

أم٤م اعمًٚمٛمق ل عُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل لٜمٌٖمل قمدا ا صٖم٤مء إًمٞمٝم٤م عاؾمتاقمٝم٤م: اًمٖمٞم٦ٌم عاًمٜمٛمٞمٛم٦م عاًمٓمٕمدـ 

ء  دددددؿ عاًمًدددددخرل٦م ُمدددددٜمٝمؿل عاًمٙمدددددعا اًمٌددددد خء اًمٗمددددد٤مطمش عاًمٙمددددد ب  ذم أقمدددددراض اًمٜمددددد٤مس عآؾمدددددتٝمزا

عإراضمٞمددػ عهمددػم ذًمددؽ ُمددـ دء إىمددقالل عيمددؾ عاطمددد ُمددـ  دد   اعمًدد٤معئ عاًم٘مدد   عاًمِمدد٤م ٕم٤مت 

اًم٘مقًمٞم٦م حيت٤مج إمم إـمٜم٤مب ذم احلدل٨م قمـ ظمٓمدر ىمقًمدف عاًمتحد لر ُمدـ اؾمدتاقمفل عًمٙمدـ ٓ لًدع اعم٘مد٤ما 

 ًم ًمؽ.

 ىم٤مل سمٕمض اًمِمٕمراء:

 اعمِمتٌفْ  ا ٤مٟم٥م قمـ عقمدّ . . .  أعؾم٤مـَمٝم٤م اًمٓمْرق ُمـ شمقخَّ 

 سمفْ  اًمٜمٓمؼ قمـ اًمٚم٤ًم  يمّمق ِ  ِح . . .  اًم٘مٌٞمد ؾماع قمـ ُصـ عؾمٛمَٕمؽ

 (.4وم٤مٟمتٌْف) ًم٘م٤م ٚمف ِح ذلٌؽ . . .  اًم٘مٌٞمد ؾماع قمٜمد وم٢مٟمؽ

 عىم٤مل آظمر:

ل َأْ َقْل٧ُم  ُم٤م ًَمَٕمْٛمُر َ  ٦ٌَمل  يَمٗم   ِرضْمكم وم٤مطِمَِم٦مل  َٟمْحقَ  مَحََٚمْتٜمِل عٓ...  ًمِرل

خ عٓ ؾَمْٛمِٕمل ىم٤مَدِم  عٓ ٜمِل عٓ...  َع٤م سَمٍَمِ  قَمْ٘مكِم  عٓ قَمَٚمْٞمٝم٤م َرْأٌخ  َدًمَّ

ٌْٜمِل و َأم   عَأقْمَٚمؿُ   ٦ٌَمٌ  شُمِّم ْ رِ  ُِمـ...  ُُمِّمٞم ٌْكِم) وَمتكا  َأص٤مسَم٧ْم  ىمد إّٓ  اًمدَّ  (.1ىَم

عُمدددـ إؿمددددٞم٤مء اًمتددددل لٜمٌٖمددددل صدددٞم٤مٟم٦م اًمًددددٛمع قمٜمٝمدددد٤م: أصددددقات اًمٜمًددد٤مء اًمٗم٤مشمٜمدددد٦مل عـمٚمدددد٥م اًمتٚمدددد ذ سمًدددداع 

 قل.يمعُمٝمـ عطمدلاٝمـ8 ومخٓمر ذًمؽ قمغم اًم٘مٚم٥م ُمٕمٚمقال عأثر  ذم ظمدش ضمدار اًمٕمٗم٦م همػم جمٝم

دددد٤م ا دددددػما ل عيمددددد ًمؽ  عَدددد٤م لٜمٌٖمدددددل شمددددر  ُمٞمدددددؾ اًمًددددٛمع إًمٞمدددددف: قمدددددقرات اعمًددددٚمٛملم عقمٞمدددددق ؿ ظمّمقصا

 اؾمدتٛمع آؾمتاع حلدل٨م ُمـ ٓ لرلد اؾمتاع طمدلافل ىم٤مل رؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ: )عُمدـ

عُمددددـ (. عذم رعالدددد٦م: )2اًم٘مٞم٤مُمدددد٦م() لددددقا أُٟمددددؽ أذٟمٞمددددف ذم صدددد٥م يمدددد٤مر ق  ًمددددف ع ددددؿ ىمددددقا طمدددددل٨م إمم

 (.3()ذل٥م ذم أذٟمف أٟمؽطمدل٨م ىمقا عٓ لٕمجٌٝمؿ أ  لًتٛمع طمدلاٝمؿ أُ اؾمتٛمع إمم 

                                                           

 .(53: ص) اعمع لل ٓسمـ أا اًمدٟمٞم٤م ( ذا 1)

 .(152/  1)( اًمٙمِمٙمقلل ًمٚمٕم٤مُمكم 4)

 .(146: ص) اًمٌٍمل٦م ( احلاؾم٦م 1)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 2)

 .ص٤مصاًمرص٤مص اعم ابل عىمٞمؾ  ق اي٤مًمص اًمر . عأٟمؽ:(246/  14)اًم٤ٌمرخ ( ومتح 3)
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 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 اِيدرُ  ضم٤مري لقارخ طمتك...  ظمرضم٧ْم  ضم٤مري ُم٤م إذا أقمٛمك

 (.1عىْمُر) همػم  ا عُم٤م ؾمٛمٕمل...  سمٞمٜمٝما يم٤م  قما عُلّمؿَ 

اًمنمدد ومددع أمدد٤م اعمًددٚمؿل عسمٕمددد  دد ا ًمددتٙمـ أ،دد٧م أذَ  ظمددػمل شمّمددٖمل ًمٚمحددؼ ومتًددتٛمع عشمتٌددعل عشُمٖمٚمددؼ أُمدد٤ما 

متٞمؾ عٓ شمًتٛمعل عذم طم٤مدصم٦م ا ومؽ ىم٤مًم٧م قم٤م ِمد٦م ريض ا  قمٜمٝمد٤م: ىمد٤مل رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف 

أمحدددل  للددد٤م رؾمدددقل ا  :(. وم٘م٤مًمددد٧م؟ُمددد٤م رأجددد٧ِم  ُمددد٤م قمٚمٛمددد٧ِم  ل) لددد٤م زلٜمددد٥معؾمدددٚمؿ ًمزلٜمددد٥م سمٜمددد٧م ضمحدددش: 

ع ل اًمتل يم٤مٟم٧م شم٤ًمُمٞمٜمل ومٕمّمٛمٝم٤م ا   :. ىم٤مًم٧معا  ُم٤م قمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م إٓ ظمػماا  لؾمٛمٕمل عسمٍمخ

 أىمددقل أ  ُمددـ عسمٍمددى ؾمددٛمٕمل أصددق  أخ: (عسمٍمددخ ؾمددٛمٕمل أمحددل) (. عُمٕمٜمددك ىمقعدد٤م: 4)سمدد٤مًمقرع

 .(1عأبٍم) أؾمٛمع و ُم٤م إًمٞمٝما أ،٥ًم ٓ أبٍمل أع اعمٕمٜمك: عو عأبٍمُت  أؾمٛمعل عو ؾمٛمٕم٧ُم 

ـِ   ٤م سمف قمـ اًم٤ٌمـمدؾل عادُع سمدا دقمد٤م سمدف رؾمدقل ا   -أم٤م اعمرء-عاقمت سمًٛمٕمؽ ُمٜم٘م٤مداا سمف ًمٚمحؼل ُمٕمروا

 صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ًمًٛمٕمف8 وم٘مد يم٤م  قمٚمٞمف اًمّمعة عاًمًعا ل يمر ا  علدقمق  ومٞم٘مقل:

 (.  2...()ظمِمع ًمؽ ؾمٛمٕمل عسمٍمخ عخمل عقمٔمٛمل)

 (.  3..()عذم ؾمٛمٕمل ٟمقراا  عذم سمٍمخ ٟمقراا  ) مهللا اضمٕمؾ ذم ىمٚمٌل ٟمقراا  عل٘مقل:

ِرصَملْمِ ُِمٜمددلل عاٟمٍُمددِم قَمددغم َُمددـ فَمٚمَٛمٜمِددلل عل٘مددقل:  ) اًمٚمُٝمددؿَّ َأصددِٚمح زِم ؾَمددٛمِٕمل عسَمٍِمددخ عاضمَٕمٚمُٝمددا اًمددَقا

 (.  4)عَأرِم ُِمٜمف صَم٠مرخ (

 (.٤5م()عاضمٕمٚمف اًمقارث ُمٜم لعُمتٕمٜم٤م سم٠مؾماقمٜم٤م عأبّم٤مرٟم٤م عىمقشمٜم٤م ُم٤م أطمٞمٞمتٜم٤معل٘مقل: )

رؾمددقل ا  صددغم ح اًمًددٛمع قمعُمدد٦م قمددغم حمٌدد٦م ا  ًمّمدد٤مطمٌف8 وم٘مددد ىمدد٤مل أ  صددع -أمدد٤م اًمٕمٌددد-عاقمٚمددؿ

عُمد٤م شم٘مدرب إزم قمٌددخ سمٌمدء  لوم٘مد آذٟمتدف سمد٤محلرب ُمـ قم٤مدى زم عًمٞم٤ما  :) إ  ا  ىم٤مل :ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ

ومددؾ طمتددك أطمٌددف لأطمدد٥م إزم َدد٤م اومؽمودد٧م قمٚمٞمددف ومدد٢مذا أطمٌٌتددف يمٜمدد٧م  لعُمدد٤م لددزال قمٌدددخ لت٘مددرب إزم سم٤مًمٜمقا

                                                           

 .(172/  1) احلٛمدعٟمٞم٦م ( اًمت يمرة 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 4)

 .(442/  11) طمجر ٓسمـ اًم٤ٌمرخ ل ومتح(111/  15) ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقعخ ( ذح 1)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 3)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ ذم إدب اعمٗمردل ع ق صحٞمح. 4)

 ( رعا  اًمؽمُم خل ع ق طمًـ. 5)
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عإ   لعرضمٚمف اًمتدل لٛمٌمد  د٤م لعلد  اًمتل لٌٓمش  ٤م لعسمٍم  اًم خ لٌٍم سمف لؾمٛمٕمف اًم خ لًٛمع سمف

 (.1()عًم ـ اؾمتٕم٤مذم ٕقمٞم ٟمف لؾم٠مخٜمل ٕقمٓمٞمٜمف

ٌَف قمددـ ا   دد٤م ًمٚم٤ٌمـمددؾ ُمقصددداا أُمدد٤ما احلددؼ ومددا أبٕمددَد صدد٤مطم عأُمدد٤م إذا و إذا و لّمددٚمح اًمًددٛمع ومٖمدددا ُمٜمٗمتحا

ًَمدْق ﴿حيد  لدقا ًم٘مد٤مء رسمدف ومٞم٘مدقل: عقمـ ايػمل ومٚمق ُم٤مت قمغم ذًمؽ وم٢م  احلنة عاًمٜمداُم٦م عإو ؾمت

ِٕمػِم  ًَّ َٛمُع َأْع َٟمْٕمِ٘مُؾ َُم٤م يُمٜم٤َّم ذِم َأْصَح٤مِب اًم ًْ  .[12]اعمٚمؽ:﴾يُمٜم٤َّم َٟم

   ا عصٚمقا  عؾمٚمٛمقا قمغم اًمٌِمػم اًمٜم لر...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 1)
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 (1)ؿُمٙمُر اًمٚم٤ًم 

عٟمٕمددقذ سمدد٤م  ُمددـ ذعر أ،ٗمًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م  لإ  احلٛمددد   ٟمحٛمددد  عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر 

ُمـ مد  ا  ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع  د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ  ٓ إ  إٓ ا  عطمدد  ٓ ذلدؽ 

َـّ إَِّٓ ﴿ ًمدددفل عأؿمدددٝمد أ  حمٛمدددداا قمٌدددد  عرؾمدددقًمفل ُدددقشُم َ طَمدددؼَّ شُمَ٘م٤مشمِدددِف َعَٓ مَت َّ ْ ا ُ٘مدددقا ْ اشمَّ ـَ آَُمٜمُدددقا دددِ ل َلددد٤م َأَمَددد٤م اًمَّ

ِٚمُٛمقَ  عَ  ًْ ْٗمدسل َعاطِمدَدةل ﴿ل [124]آل قمٛمرا ﴾َأ،ُتؿ َُم ـ ٟمَّ ِ خ ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُم  ُٙمُؿ اًمَّ ْ َرسمَّ ُ٘مقا َل٤م َأَم٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ

دد٤مءًُمقَ  سمِددِف َعإَْرطَمدد ًَ ددِ خ شَم َ اًمَّ َّ ْ ا ُ٘مددقا دد٤مء َعاشمَّ ًَ
 ٤مَا إِ َّ َعظَمَٚمددَؼ ُِمٜمَْٝمدد٤م َزْعضَمَٝمدد٤م َعسَمدد٨مَّ ُِمددٜمُْٝمَا ِرضَمدد٤مٓا يَماِددػماا َعٟمِ

َ يَمدددد٤مَ  قَمَٚمددددْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمٌدددد٤ما  َّ ـَ  َأَمَدددد٤م َلدددد٤م﴿ ل[1]اًمٜمًدددد٤مء﴾ا ددددِ ل ُ٘مددددقا  آَُمٜمُددددقا  اًمَّ َ  اشمَّ ََّ  ﴾ ؾَمددددِدلداا  ىَمددددْقٓا  َعىُمقًُمددددقا  ا

َ  ُلٓمِدددددعْ  َعَُمدددددـ ُذُٟمدددددقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  َعَلْٖمِٗمدددددرْ  َأقْمَاًَمُٙمدددددؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  ُلّْمدددددِٚمْح ﴿ ََّ  قَمٔمِدددددٞماا  وَمدددددْقزاا  وَمددددد٤مزَ  وَمَ٘مددددددْ  َعَرؾُمدددددقًَمفُ  ا

 [.51-52ب]إطمزا ﴾

 أُم٤م سمٕمد: 

صدددغم ا  قمٚمٞمدددف  لومدد٢م  أصددددق احلددددل٨م يمتددد٤مب ا ل عظمدددػم اعددددخ  ددددخ رؾمدددقًمف حمٛمدددد سمدددـ قمٌدددد ا 

 عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

أمدددد٤م اًمٜمدددد٤مسل ًم٘مددددد ظمٚمددددؼ اُ  شمٕمدددد٤ممم ا ٟمًدددد٤مَ  ذم أطمًددددـ شم٘مددددقلؿل عأقمددددغم ؿمدددد٠م،ف قمددددغم يماددددػم ُمددددـ ظمٚم٘مددددف 

سم٤مًمتٗمْمدٞمؾ عاًمتٙمدرلؿل عأعدع ومٞمدف ُمدـ آلد٤مت ىمدرشمدفل عسمدرا لم طمٙمٛمتدف ُمد٤م ٓ حيَمدل عُم٤مزاًمد٧م ٟمٕمٛمدف 

 شمٕم٤ممم قمٚمٞمف شمؽمى طمتك لٗم٤مرق احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م.

ٜمٞم٦مل عٟمٕمٛمف ا ٚمّٞم٦م  ًَّ ًميٟمًد٤م : ٟمٕمٛمد٦م اًمٜمٓمدؼ عاًم٘مددرة قمدغم اًمٙمدعال ىمد٤مل أٓ عإ  ُمـ  ٤ٌمشمف ؾمٌح٤مٟمف اًم

ـُ  ﴿شمٕم٤ممم:  مْحَ دَؿ اًْمُ٘مدْرآَ   ﴿ [1]اًمرمحـ:﴾اًمرَّ د٤مَ   ﴿ [4]اًمدرمحـ:﴾قَمٚمَّ ًَ  [1]اًمدرمحـ:﴾ظَمَٚمدَؼ اِ ٟم

َٞم٤مَ   ﴿ ٌَ َٛمُف اًْم َ قمدا ذم ٟمٗمدس ا ٟمًد٤م ل [2]اًمرمحـ:﴾قَمٚمَّ . عىمد ضمٕمؾ شمٕم٤ممم ضم٤مرطم٦م اًمٚم٤ًم   ل اعمٕمدؼم 

٤م  ﴿ [6]اًمٌٚمدددد:﴾َأَخدددْؿ َٟمْجَٕمدددْؾ ًَمدددُف قَمْٞمٜمَدددلْمِ  ﴿ل٘مدددقل قمدددز عضمدددؾ َتٜماددد٤م قمٚمٞمدددف:  عاًمٜمددد٤مـمؼ سمدددا أراد ل ددد٤مٟما ًَ
َعًمِ

ـْ  ﴿ . عل٘مددقل شمٕمدد٤ممم ُمٌٞمٜمادد٤م ومْمددؾ اًمٌٞمدد٤م  سم٤مًمٚمًدد٤م  عومّمدد٤مطمتف:[7]اًمٌٚمددد:﴾َعؿَمددَٗمَتلْمِ  َعاطْمُٚمددْؾ قُمْ٘مددَدةا ُِمدد

٤مِم  ًَ
٤م َعَأظِمدل َ د٤مُرعُ   ﴿ل عىمد٤مل: [46]ـمدف:﴾َلْٗمَ٘مُٝمدقا ىَمدْقزِم  ﴿ [45]ـمف:﴾ًمِ د٤مٟما ًَ

ُ دَق َأوْمَّمدُح ُِمٜم دل ًمِ

سُمقِ   ىُمٜمِل إِم  َأظَمددد٤مُ  َأْ  ُلَٙمددد   ا ُلَّمدددد  ل عذًمدددؽ أ  ُمقؾمدددك قمٚمٞمدددف [12]اًم٘مّمدددص:﴾وَم٠َمْرؾِمدددْٚمُف َُمِٕمدددل ِرْدءا

ـْ َ دددَ ا  ﴿ اًمًدددعا يمددد٤م  ذم ًمًددد٤مٟمف رء ُمدددـ احلًٌددد٦م ىمٌدددؾ اًمٜمٌدددقة ومٚمددد ًمؽ ىمددد٤مل ومرقمدددق : َأْا َأ،َددد٤م ظَمدددػْمٌ ُِمددد

ددددِ خ ُ ددددَق َُمِٝمددددلٌم َعٓ َلَٙمدددد ل  ًمٙمددددـ ُمقؾمددددك حدددد٤م دقمدددد٤م ا  ىمٌددددؾ اًمتقضمددددف إمم [34]اًمزظمددددر :﴾٤مُد ُلٌِددددلُم اًمَّ

د٤مِم  ﴿ومرقمق  اؾمتج٤مب ا  ًمف سم٢مزاًم٦م طمًٌتف يما ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَ
ـْ ًمِ  ﴿ [45]ـمدف:﴾َعاطْمُٚمدْؾ قُمْ٘مدَدةا ُِمد

                                                           

 ا.12/14/4216 ل 5/2/1222اًمّمٜمٕم٤مم ذم: ضم٤مُمع اسمـ إُمػم ( أخ٘مٞم٧م ذم  1)
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 (.1)[14]ـمف:﴾ىَم٤مَل ىَمْد ُأعشمِٞم٧َم ؾُم١ْمًَمَؽ َل٤م ُُمقؾَمك  ﴿إمم ىمقًمف:  [46]ـمف:﴾َلْٗمَ٘مُٝمقا ىَمْقزِم 

عضمٕمددددؾ ؾمددددٌح٤مٟمف ع ددددل أقمٔمٛمٝم٤م... اًمٙمددددعا ُمٜمٗمٕمدددد٦م اعمٜمدددد٤مومع ُمددددـ قمٌدددد٤مد ا ل ًم٘مددددد أعدع ا  اًمٚمًدددد٤م "

دد اًمٚمًدد٤م  قمْمددقاا  ععدد ا ٓ دمددد ذم إقمْمدد٤مء ُمددـ ٓ  8ًمتًددٝمؾ طمريمتددف ٤8م ٓ قمٔمددؿ ومٞمددف عٓ قمّمدد٥محلٛمٞما

و لٓمدددؼ  ومددد٢م  أخ قمْمدددق ُمدددـ إقمْمددد٤مء إذا طمريمتدددف يمدددا حتدددر  اًمٚمًددد٤م  8لٙمدددؽمث سمٙمادددرة احلريمددد٦م ؾمدددقا 

ُمدـ أقمددل إقمْمد٤مء عأخٓمٗمٝمد٤م  ف٤م وم٢مٟمدعأجْما  لؾ عبٚمد إمم اًمًٙمق  إٓ اًمٚم٤ًم ٨ٌم أ  لٙمَ عو لٚم لذًمؽ

عحيتد٤مج إمم ىمدٌض  لومٛمزاضمف ُمـ أقمدل أُمزضم٦م اًمٌد  لع ق ذم إقمْم٤مء سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل اعمٚمؽ عٟم٤م ٌف

ٟمٌف هتٞمد٠م ُمٜمدف اًمٙمدعا  ٤مومٚمق يم٤م  ومٞمف قمٔم٤ما و لتٝمٞمد٠م ُمٜمدف ذًمدؽ عحد لعسمًط عطمريم٦م ذم أىم٤م  اًمٗمؿ عضمقا

 (.4")عا  أقمٚمؿ لقٟمف ا  يما اىمتْم٤م  اًم٥ًٌم اًمٗم٤مقمكم عاًمٖم٤م لومٙمّ  لٓ اًم عق اًمت٤مااًمت٤ما ع

إ  أيمار اًمٜم٤مس همد٤مومٚمق  قمدـ ٟمٕمٛمد٦م اًمٜمٓمدؼ سم٤مًمٚمًد٤م ل همدػم ُمددريملم قمٔمدؿ ومْمدؾ ا  قمٚمدٞمٝمؿ  د٤مل ومٛمدـ 

أراد آؾمدددتٞم٘م٤مظ ُمدددـ  ددد   اًمٖمٗمٚمددد٦م ومٚمٞمٜمٔمدددر إمم إبٙمدددؿ عقِمّٞمدددفل عصدددٕمقسم٦م إسم٤مٟمتدددف قمدددا ذم ٟمٗمًدددفل عيمادددرة 

عشمٕمدددد إؿمدد٤مراشمفل عإصدددار  إصددقات اعمختٚمٗمدد٦م اًمتددل لرلددد ُمددـ ظمععدد٤م إلّمدد٤مل رؾمدد٤مًمتفل  طمريم٤مشمددفل

عًمٞمٜمٔمر اًمٖم٤مومدؾ يمد ًمؽ إمم اًمد لـ ًمددمؿ قمٞمدقب ذم اًمٜمٓمدؼ ُمدـ وم٠مومد٠مة عشم٠متد٠مة عصم٠مثد٠مةل عشمٚمٕمداؿ ع ٚمجد٦م 

عظمددرس عطمًٌدد٦م عهمددػم ذًمددؽ8 طمتددك لدددر  ومْمددؾ ا  قمٚمٞمددف سم٤مًم٘مدددرة قمددغم اًمٙمددعا اًمًددٚمٞمؿ ومٞمِمددٙمر  

 قمغم ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمف.

ٓ عإ  ُمددـ ؿمددٙمر ا  قمددغم ٟمٕمٛمدد٦م اًمٚمًدد٤م : اؾمددتٕمال ٟمٓم٘مددف عصددٛمتف ومددٞما لددريض ا  شمٕمدد٤مممل وم٤مًمٚمًدد٤م  أ

َّ اًمٕمٔمٞمٛمدد٦مل عًمٓمدد٤م ػ صددٜمٕمف اًمٖمرلٌدد٦م. وم٢مّٟمددف قمْمددق صددٖمػم ًمٙمددـ ظمٓمددر  يمٌددػمل ومددد"  اًمّٚمًدد٤م  ُمددـ ٟمٕمددؿ ا

ّٓ سمِمدٝم٤مدة اًمّٚمًد٤م ل عمهد٤مرْ ُمدفل قمٔمدٞمؿ ـم٤مقمتدف عضُم رْ صٖمػم ضمِ  هم٤ملد٦م  ُمدفل إذ ٓ لًدتٌلم اًمٙمٗمدر عا لدا  إ

وم٢مّٟمددف ٓ شمٕمدد٥م ذم إـمعىمددف عٓ ُم١مٟمدد٦م ذم  8اًمّٓم٤مقمد٦م عاًمٕمّمددٞم٤م . عأقمَمدد إقمْمدد٤مء قمددغم ا ٟمًدد٤م  اًمّٚمًدد٤م 

حترلٙمددف. عىمددد شمًدد٤م ؾ ايٚمددؼ ذم آطمددؽماز قمددـ آوم٤مشمددف عهمقا ٚمددفل عاحلدد ر ُمددـ ُمّمدد٤م د  عطم٤ٌم ٚمددف. عإّٟمددف 

ء ا ٟمًدددد٤م .  عمج٤مًمددددف ٥م اعمٞمدددددا ل ًمددددٞمس ًمددددف ُمددددرّدل عٓعاًمّٚمًدددد٤م  رطْمدددد أقمٔمددددؿ آخدددد٦م ًمٚمِّمددددٞمٓم٤م  ذم اؾمددددتٖمقا

سم٦م اًمّٚمًد٤م ل عأمهٚمدف  َ ؾمح٥مل ومٛمـ أـمٚمؼ قمَ  ُمٜمتٝمك عطمّد. ًمف ذم ايػم جم٤مل رطم٥مل عًمف ذم اًمنّمّ ذلٌؾ 

ُمرظمدددّل اًمٕمٜمددد٤م  ؾمدددٚمؽ سمدددف اًمِّمدددٞمٓم٤م  ذم يمدددّؾ ُمٞمددددا ل عؾمددد٤مىمف إمم ؿمدددٗم٤م ضمدددر   ددد٤مرل إمم أ  لْمدددٓمّر  إمم 

ّٓ طمّمدد٤م دُ  اًمٌددقارل عٓ لٙمدد٥ّم اًمٜمّدد٤مَس  ٜمجددق ُمددـ ّذ اًمّٚمًدد٤م  أخًددٜمتٝمؿل عٓ ل ذم اًمٜمّدد٤مر قمددغم ُمٜمدد٤مظمر ؿ إ

ّٓ ومدٞما لٜمٗمٕمدف ذم اًمدّدٟمٞم٤م عأظمدرةل علٙمّٗمدف قمدـ يمدّؾ ُمد٤م بِمدك  ّٓ ُمـ ىمّٞمد  سمٚمجد٤ما اًمنّمدعل ومدع لٓمٚم٘مدف إ إ

ّٓ سم٤مًمّّمدددددٛم٧م8 هم٤م ٚمتددددف ذم قم٤مضمٚمددددف عآضمٚمدددددف  8ذًمددددؽ أّ  ظمٓمدددددر اًمّٚمًدددد٤م  قمٔمدددددٞمؿل عٓ ٟمجدددد٤مة ُمدددددـ ظمٓمددددر  إ

                                                           

 .(136/  2) يماػم اسمـ ( لٜمٔمر: شمٗمًػم 1)

 .(174: ص) اًم٘مرآ ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ أىم٤ًما ذم ( اًمتٌٞم٤م  4)
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 .(1")ومٚم ًمؽ ُمدح اًمنّمع اًمّّمٛم٧م عطم٨ّم قمٚمٞمف

 اؾمدؽمضم٤مع لٛمٙمدـ ٓ اًمّنا رل سمٛمٙمٜمقٟم٤مت عبؼم اًمّْما رل ُمًتقدقم٤مت قمـ لٕمؼّم  شمرمج٤م  "إ  اًمٙمعا

 أع قمٜمددددفل سم٤م ُمًدددد٤م  زًمّٚمددددفل ُمددددـ حيددددؽمز أ  اًمٕم٤مىمددددؾ قمددددغم ومحددددّؼ  ؿمددددقارد ل ردّ  قمددددغم ل٘مدددددر عٓ سمددددقادر ل

 .(4ُمٜمف") سم٤م ىمعل

 طمريمتدددددف عضمٕمددددؾ اًمٗمددددؿل عاًمادددد٤مم: إؾمددددٜم٤م ل أطمدددددمه٤م: هَمْٚم٘مددددلم: اًمٚمًدددد٤م  قمددددغم ؾمددددٌح٤مٟمف ًم٘مددددد ضمٕمددددؾ "

 اًمٚمًدددد٤م  يٓمددددر عذًمددددؽ همٓمدددد٤مءل إذ  قمددددغم جيٕمددددؾ عو عاطمددددداال همٓمدددد٤مء اًمٕمددددلم قمددددغم عضمٕمددددؾ اظمتٞم٤مرلدددد٦مل

 آومدد٦م ومدد٢م  اًمٚمٓمدد٤م ػل ُمددـ عذًمددؽ اًمّمدددر ذم اًم٘مٚمدد٥م سمٛمٜمزًمدد٦م اًمٗمددؿ ذم عيمقٟمددف طمريم٤مشمددفل عظمٓمددر عذومددفل

 ـمٌ٘مددددلمل آومدددد٤متل  ًم يماددددر ومجٕمددددؾ اًمًددددٛمعل آومدددد٦م ُمددددـ أيماددددر اًمٜمٔمددددر عآومدددد٦م اًمٜمٔمددددرل آومدددد٦م ُمددددـ أيماددددر اًمٙمددددعا

٤مل عاعمتقؾمط  ومًٌح٤م  اي٤مًمؼ اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ  .(1ـمٌؼ") سمع آوم٦م إىمؾ عضمٕمؾ ـمٌ٘ما

أمددد٤م اًمٗمْمدددعءل إ  َددد٤م لددددل قمدددغم ظمٓمدددر اًمٚمًددد٤م : أ  ٟمٓم٘مدددف ُمًدددجؾ ذم صدددحٞمٗم٦م قمٛمدددؾ اًمٕمٌدددد ظمدددػماا أع 

ال ىمدددددددددددددددددد٤مل شمٕمدددددددددددددددددد٤ممم:  دددددددددددددددددد٤م يَمددددددددددددددددددد٤مشمٌِلَِم  ﴿ [12]آٟمٗمٓمدددددددددددددددددد٤مر:﴾َعإِ َّ قَمَٚمددددددددددددددددددْٞمُٙمْؿ حَلَددددددددددددددددددد٤موِمٔملَِم  ﴿ذا ُما يِمَرا

.عىمدددد٤مل رؾمددددقل ا  صددددغم ا  قمٚمٞمددددف [14]آٟمٗمٓمدددد٤مر:﴾ُٛمددددقَ  َُمدددد٤م شَمْٗمَٕمُٚمددددقَ  َلْٕمٚمَ  ﴿[11]آٟمٗمٓمدددد٤مر:﴾

صمددؿ  لعذرعة ؾمددٜم٤مُمف ا ٝمدد٤مد لعقمٛمددقد  اًمّمددعة لرأس إُمددر ا ؾمددعاعؾمددٚمؿ عمٕمدد٤مذ ريض ا  قمٜمددف: )

عأؿمد٤مر  -يمدػ قمٚمٞمدؽ  د ا :ىمد٤مل للد٤م رؾمدقل ا  لسمدغم ىم٤مل ُمٕمد٤مذ: ؟أٓ أظمؼم  سمٛمع  ذًمؽ يمٚمف :ىم٤مل

ٙمددد٥م ع دددؾ لَ  لصمٙمٚمتدددؽ أُمدددؽ :ىمددد٤مل ؟ عإٟمددد٤م عم١ماظمددد ع  سمدددا ٟمدددتٙمٚمؿ سمدددف ل لددد٤م ٟمٌدددل ا :ىمٚمددد٧م -إمم ًمًددد٤مٟمف

عأ  اًمٙمٚمٛمددد٦م  .(2؟ ()أخًددٜمتٝمؿ ذم اًمٜمدد٤مر قمددغم عضمددق ٝمؿ أع ىمدد٤مل قمددغم ُمٜمدد٤مظمر ؿ إٓ طمّمدد٤م دُ  اًمٜمدد٤مَس 

) إ  :اًمٜمٌل صدغم ا  قمٚمٞمدف ع ؾمدٚمؿ اًمتل لٗمق   ٤م ىمد شمًقىمف إمم ا ٜم٦م أع هتقخ سمف ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿل ىم٤مل 

عإ  اًمٕمٌدد ًمٞمدتٙمٚمؿ  لُمدـ رودقا  ا  ٓ لٚم٘مدل عد٤م سمد٤مٓ لرومدع ا   د٤م درضمد٤متاًمٕمٌدد ًمٞمدتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛمد٦م 

 .(3) سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ؾمخط ا  ٓ لٚم٘مل ع٤م سم٤مٓ مقخ  ٤م ذم ضمٝمٜمؿ(

٤م: أ  أيمار ُم٤م ل٘مع زًمؾ ا ٟم٤ًم  ُمدـ ىمٌدؾ ًمًد٤مٟمفل ومٕمدـ  ريض ا   سمدـ قمٌد٤مس قمٌدد ا عُمـ ذًمؽ أجْما

عاؾمدٙم٧م قمدـ ذ شمًدٚمؿ ُمدـ  لشمٖمدٜمؿ ىمدؾ ظمدػماا  ل٤م ًمًد٤م لد :قمٜمٝما أ،ف ارشم٘مدك اًمّمدٗم٤م وم٠مظمد  سمٚمًد٤مٟمف وم٘مد٤مل

اسمددـ آدا ذم  ظمٓم٤ملدد٤مأيماددر ) :ؾمددٛمٕم٧م رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ل٘مددقل :صمددؿ ىمدد٤مل لىمٌددؾ أ  شمٜمدددا

                                                           

 .(126/  1) اًمدلـ قمٚمقا ( إطمٞم٤مء 1)

 (.122: ص) عاًمدلـ اًمدٟمٞم٤م ( أدب 4)

 (.122: ص) عاًمدلـ اًمدٟمٞم٤م ( أدب 1)

 ل ع ق صحٞمح.رعا  أمحد عاًمؽمُم خ عاًمٜم٤ًم ل عاسمـ ُم٤مضمف(  2)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ 3)
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 .(1()ًم٤ًمٟمف

عح٤م يم٤م  إُمر يم ًمؽ يم٤مٟمد٧م اًمٚمًد٤م  إذا و شمًدت٘مؿ ؿمد٤م دة قمدغم صد٤مطمٌٝم٤م لدقا اًم٘مٞم٤مُمد٦مل ؾمد٤م ٘م٦م ًمدف إمم 

دددددددٜمَُتُٝمْؿ َعَأجْدددددددِدِمْؿ َعَأْرضُمُٚمُٝمدددددددْؿ سمِدددددددَا يَمددددددد٤مُٟمقا َلْٕمَٛمُٚمدددددددقَ  َلدددددددْقَا شَمِْمددددددد ﴿ اًمٜمددددددد٤مرل ىمددددددد٤مل شمٕمددددددد٤ممم: ًِ َٝمُد قَمَٚمدددددددْٞمِٝمْؿ َأْخ

 ؟رؾمدددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمدددف عؾمدددٚمؿ قمدددـ أيماددر ُمددد٤م لددددظمؾ اًمٜمددد٤مس اًمٜمددد٤مرل  عىمدددد ؾمددد ؾ [42]اًمٜمددقر:﴾

شم٘مددددقى ا  عطمًددددـ ) :٘مدددد٤ملوم لعؾمدددد ؾ قمددددـ أيماددددر ُمدددد٤م لدددددظمؾ اًمٜمدددد٤مس ا ٜمدددد٦م (لاًمٗمددددؿ عاًمٗمددددرج) :٘مدددد٤ملوم

 (. 4()ايٚمؼ

ومٚمٝم ا يمٚمف ظمد٤م  رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ قمدغم إُمد٦م ذراسمد٦م إًمًدٜم٦م عاقمقضم٤مضمٝمد٤مل عطمد٨م 

َّ  قمٌددد سمددـ ؾمددٗمٞم٤م  قمددغم يمٗمٝمدد٤م عإُمًدد٤ميمٝم٤مل ومٕمددـ َّ  ريض اًمّا٘مٗمددّل  ا ل رؾمددقل لدد٤م: ىمٚمدد٧م: ىمدد٤مل قمٜمددف ا َّ  ا

َّ  )رّا : ىمددؾ: ىمدد٤مل. سمددف أقمتّمددؿ سمدد٠مُمر طمددّدصمٜمل ل رؾمددقل لدد٤م: ىمٚمدد٧م. اؾمددت٘مؿ( صمددؿّ  ا َّ  ادد٤م  ُمدد٤م أيماددر ُمدد٤م ا

 (.1) ()  ا: ىم٤مل صمؿّ  ٟمٗمًف سمٚم٤ًم  وم٠مظم . قمكّم؟

أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل إ  اًمٚمًدد٤م  ضم٤مرطمدد٦م شمٙمًدد٥م سمٜمٓم٘مٝمدد٤م عسمّمددٛمتٝم٤م احلًددٜم٤مت أع اًمًددٞم ٤متل ومٓمددقسمك عمددـ 

أـمٚمدددؼ ًمًددد٤مٟمف ذم احلدددؼل عطمًٌدددٝم٤م قمدددـ اًم٤ٌمـمدددؾل ومٕمدددر  ايدددػم ومٜمٓمدددؼ سمدددفل عقمدددر  اًمنمددد ومًدددٙم٧م قمدددـ 

 اًمتٗمق  سمف.

٘مرب  ٤م إمم ا  شمٕم٤مممل ومٛمدـ ذًمدؽ: اًمٜمٓمدؼ سم٤مًمِمدٝم٤مدشململ أ  ًمٚم٤ًم  قم٤ٌمدات لت -قم٤ٌمد ا -عاقمٚمٛمقا 

عشمدددععة اًم٘مدددرآ ل عذيمدددر ا  شمٕمددد٤مممل عدقمددد٤مؤ  عاًماٜمددد٤مء قمٚمٞمدددف عؿمدددٙمر ل عشمٕمٚمدددؿ اًمٕمٚمدددؿ اًمٜمددد٤مومع عشمٕمٚمٞمٛمدددفل 

عإُمدددر سمددد٤معمٕمرع  عاًمٜمٝمدددل قمدددـ اعمٜمٙمدددرل عىمدددقل احلدددؼل عٟمٍمدددة اعمٔمٚمدددقال عإومِمددد٤مء اًمًدددعال عإضم٤مسمددد٦م 

اًمّمٛم٧م قمـ يمدؾ ُمد٤م لٖمْمد٥م ا  شمٕمد٤ممم ُمدـ إىمدقالل عهمدػم اًمقاًمدلـ عإؾماقمٝما اًمٙمٚمات اًمٓمٞم٦ٌمل ع

 ذًمؽ ٤َم ذم اًمٜمٓمؼ سمف أضمرل عذم اًمًٙمقت قمٜمف صمقاب.

ومٕمغم اعمًٚمؿ أ  حيرص قمغم     إقمال اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌم عٟمحق ٤مل عل٤ٌمدر إًمٞمٝمد٤مل عًمدٞمٕمٚمؿ أ   ٜمد٤م  

٤مل رؾمددقل ا  صددغم ىمدد٤مل: ىمدد ريض ا  قمٜمددف ٕمددـ أا  رلددرةظمددػماا قمٔمددٞماا لٜمتٔمددر  قمٜمددد ا  شمٕمدد٤ممم  دد٤مل وم

ؾمٌح٤م   8طمٌٞمٌت٤م  إمم اًمرمحـ لصم٘مٞمٚمت٤م  ذم اعمٞمزا  ل) يمٚمٛمت٤م  ظمٗمٞمٗمت٤م  قمغم اًمٚم٤ًم  :ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ

لدد٤م  :ىمدد٤مل قمددـ قمٌددد ا  سمددـ سمندد ريض ا  قمٜمددف أ  رضمددعا (. ع2)ؾمددٌح٤م  ا  اًمٕمٔمددٞمؿ( لا  عسمحٛمددد 

ل إ  ذا ع ا ؾمعا ىمد يمارْت  لرؾمقل ا  ٓ لدزال ًمًد٤مٟمؽ ) :ىمد٤مل لوم٠مظمؼمم سمٌمدء أتِمد٨ٌم سمدف قمكمَّ

                                                           

 .(114/  4) اًم٘مرآ  أىم٤ًما ذم ( اًمتٌٞم٤م  1)

 اًمؽمُم خل ع ق طمًـ.رعا  (  4)

 اًمؽمُم خ عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح.رعا  (  1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 2)
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ٌا   (.1()٤م ُمـ ذيمر ا رـم

 ومٙمدؿ ا ل ذيمدر قمدـ لٗمؽم ٓ ًم٤ًمٟمؽ أرى:  ٤مٟمُ سمـ ًمٕمٛمػم ىمٚم٧م: ضم٤مسمر سمـ لزلد سمـ اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل

 (.4إص٤مسمع") آمُ أ  إٓ أخػ ُم ٦م: ىم٤مل لقا؟ يمؾ ذم شمًٌح

ا ًمٚمًدددد٤م ل ومٙمددددؿ ُمٜمٝمدددد٤م ُمددددـ قمٌدددد٤مد ا ل إ  ُمددددـ لٜمٔمددددر إمم ُمٕمدددد٤م  ا ددددقارح جيددددد أ   ٌا٤م عاومددددرا ُمٜمٝمدددد٤م ٟمّمددددٞم

ايٓم٤ملددد٤م اًم٘مقًمٞمددد٦مل عاًمٕمادددرات اًمٚمٗمٔمٞمددد٦م اًمتدددل أعردت أصدددح٤م ٤م ُمدددقارد اعٚمٙمددد٦مل ومٛمدددـ شمٚمدددؽ اًمددد ٟمقب 

 اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م:

اًمٙمٗمددر اًم٘مددقزم سمدد٤م  شمٕمدد٤مممل عاًمددتٚمٗمظ سمددا ومٞمددف شمددٜم٘مص ُمددـ يماًمددف عضمعًمددف ؾمددٌح٤مٟمف عشمٕمدد٤مممل عاًمٓمٕمددـ ذم 

ددٜمَُتُٙمؿُ َعٓ  ﴿يمتٌددفل عاًمٙمدد ب قمٚمٞمددفل عىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم:  ًِ دد٤م شَمِّمددُػ َأْخ َ
ِ
اًْمَٙمددِ َب َ ددَ ا طَمددعٌل َعَ ددَ ا  شَمُ٘مقًُمددقا ح

 اًْمَٙمِ َب ٓ ُلْٗمِٚمُحقَ  
ِ
ََّ عَ  قَمغَم ا ـَ َلْٗمؽَمُ ِ ل  اًْمَٙمِ َب إِ َّ اًمَّ

ِ
ََّ عا قَمغَم ا ٌا ًمَِتْٗمؽَمُ  . [114]اًمٜمحؾ:﴾طَمَرا

ذم رؾمددؾ ا  عقمددغم رأؾمددٝمؿ عُمددـ ذٟمددقب اًمٚمًدد٤م  اًمتددل ٓ شمٌ٘مددل صدد٤مطمٌٝم٤م ذم دا ددرة ا ؾمددعا: اًمٓمٕمددـ 

ؾمدددددٞمدٟم٤م حمٛمدددددد سمدددددـ قمٌدددددد ا  قمٚمٞمدددددف اًمّمدددددعة عاًمًدددددعال عُمٜمٝمددددد٤م اًمٓمٕمدددددـ ذم ا ؾمدددددعا عرُمٞمدددددف سم٠مخٗمددددد٤مظ 

آؾمدددتٝمزاء عقمددددا اًمّمدددعطمٞم٦م عددد ا اًمزُمددد٤م . ىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم ذم اًمددد لـ ـمٕمٜمدددقا ذم رؾمدددقًمف صدددغم ا  قمٚمٞمدددف 

دددددَا يُمٜمَّددددد٤م َٟمُخدددددقُض عَ  ﴿ عؾمدددددٚمؿ: َـّ إِٟمَّ ـْ ؾَمددددد٠َمْخَتُٝمْؿ ًَمَٞمُ٘مدددددقًُم  َعآَل٤مشمِدددددِف َعَرؾُمدددددقًمِِف يُمٜمدددددُتْؿ َعًَمدددددِ 
ِ
ََّ َٟمْٚمَٕمددددد٥ُم ىُمدددددْؾ َأبِددددد٤م

َتْٝمِزُ قَ   ًْ ْب  ﴿ [43]اًمتقسم٦م:﴾شَم ـْ ـَم٤مِ َٗم٦مل ُِمٜمُْٙمْؿ ُٟمَٕمد   ٓ شَمْٕمَتِ ُرعا ىَمْد يَمَٗمْرشُمْؿ سَمْٕمَد إِلَاٟمُِٙمْؿ إِْ  َٟمْٕمُػ قَم

ِرُِملَم  ُْؿ يَم٤مُٟمقا جُمْ َّْ  .[44]اًمتقسم٦م:﴾ـَم٤مِ َٗم٦ما سم٠َِم

٤م : شمًددددخط ىمدددددر ا ل عاًمٖمٞمٌدددد٦م عاًمٜمٛمٞمٛمدددد٦مل عاًمًدددد٥م عاًمِمددددتؿ عاًمٌدددد اءل عىمدددد   عُمددددـ ذٟمددددقب اًمٚمًدددد

رل  اعمحّمددددٜملم عاعمحّمددددٜم٤متل عؿمددددٝم٤مدة اًمددددزعرل عاًمٙمدددد بل عاًمٚمٕمددددـ همددددػم اعمنمددددععل عإومِمدددد٤مء إها

ء سم٤مًم٤ٌمـمؾل عاحلٙمؿ سمٖمدػم ُمد٤م أ،دزل ا ل عاًم٘مدقل قمدغم  عسم٨م اًمتخقلػ عاًمرقم٥م سملم اعمًٚمٛململ عاعمرا

ًدددٚمؿل عاًمتٗمدددق  سم٠مخٗمددد٤مظ اًمٕمجددد٥م سمددد٤مًمٜمٗمس عاًمٖمدددرعر عاًمتٙمدددؼم قمدددغم ايٚمدددؼ ا  سمدددع قمٚمدددؿل عاًمِمددداشم٦م سم٤معم

ًمددلـ سم٤مًٕمٗمد٤مظ يم٘مدقل: أ  عُمد٤م ومقىمٝمد٤م ُمدـ إًمٗمد٤مظ  سم٤مًم٘مقلل عاعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ُمددح اًمٌنمدل عقم٘مدقق اًمقا

ء. عهمدػم ذًمدؽ َد٤م ومٞمدف ؾمدخط ا  شمٕمد٤ممم  ا ٤مرطم٦مل عاعمـ سم٤مًمٕمٓمد٤مء عاًمٖمدش ذم اعمِمدقرة عاًمٌٞمدع عاًمنمدا

 عيمرا تف.

ٌا٤م عد٤مل ومدع أم٤م ا ظمقة اًم ىم ٙمراال إ  ُمـ قمٚمؿ ظمٓمر ًم٤ًمٟمفل عأثر أىمقاع٤م ذم يم٥ًم اًمًٞم ٤مت عىمػ ُمرا

ٌا٤م ًمٚمًعُم٦م.  لدقمٝم٤م شمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م إٓ إذا قمر  أ٤ْم ظمػم ُمـ اًمًٙمقت عإٓ ٓذ سمحّمـ اًمّمٛم٧م ـمٚم

                                                           

 ( رعا  اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح. 1)

 .(4442: ص) دُمِمؼ شم٤مرل  ( خمتٍم 4)
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 ع ٙم ا يم٤م  لٕمٛمؾ اًمّم٤محلق  إعًمق  عاًمٕم٘معء اًمٗمٓمٜمق .

د٤م قمنمدلـ ٞمؿظماد سمدـ رسمٞمدع صدح٥م ُمدـ طمددصمٜمل ىمد٤مل: اًمتٞمٛمدل إسمرا ٞمؿ ومٕمـ  يمٚمٛمد٦م ُمٜمدف لًدٛمع ومٚمدؿ قم٤مُما

 (.1قمٚمٞمف) شمٕم٤مب

اضمتٛمددع أرسمٕمدد٦م ُمٚمددق ل وم٘مدد٤مل أطمددد ؿ: أ،دد٤م أ،دددا قمددغم ُمدد٤م ىمٚمدد٧مل عٓ أ،دددا "ىمدد٤مل أبددق سمٙمددر سمددـ قمّٞمدد٤مش: ع

قمغم ُم٤م و أىمؾل عىم٤مل آظمر: إّم إذا شمٙمّٚمٛم٧م سمٙمٚمٛم٦م ُمٚمٙمتٜمل عو أُمٚمٙمٝم٤مل عإذا و أتٙمّٚمؿ  ٤م ُمٚمٙمتٝم٤م عو 

ًمٚمٛمدددتٙمّٚمؿ إ  رضمٕمددد٧م قمٚمٞمدددف يمٚمٛمتدددف ّ شمدددفل عإ  و شمرضمدددع و شمٜمٗمٕمدددف. متٚمٙمٜمدددلل عىمددد٤مل صم٤مًمددد٨م: قمجٌددد٧م 

 (.4")عىم٤مل اًمّراسمع: أ،٤م قمغم رّد ُم٤م و أىمؾ أىمدر ُمٜمّل قمغم رّد ُم٤م ىمٚم٧م

أمدد٤م ا ظمددقة اًمٗمْمددعءل إ  اًمدددعل اعمٕمدد٤مسةل عا دارات احلدلادد٦م شمْمددع ىمقاقمددد أؾم٤مؾمددٞم٦م ًمًددػم ٟمٔمددؿ 

٤م عشمًٛمل جمٛمدقع شمٚمدؽ اًم٘مدقاٟملم سم٤مًمدؾمدتقر احلٞم٤مة عإقمال اًمتل حت٧م عٓلتٝم٤م طمتك شمًت٘مٞمؿ ؿم١معْ

أع همدددػم ذًمدددؽ ُمدددـ إؾمددداءل عٟمحدددـ إذا ٟمٔمرٟمددد٤م إمم ا ؾمدددعا ؾمدددٜمجد أ،دددف ىمدددد ضمددد٤مء ُمدددـ قمٜمدددد ا  شمٕمددد٤ممم 

سمدؾمتقر دا ؿ ُمٕمّمقا حيٗمظ طمٞم٤مة ا ٟمًد٤م  ذم اًمددٟمٞم٤م علٙمدق  ؾمد٥ٌم ٟمج٤مشمدف ذم أظمدرةل عُمدـ ظمدعل 

ددد٤م سم قمدددد أؾم٤مؾمدددٞم٦م  ٕمدددؾ اًمٜمٔمدددر ذم  ددد ا اًمدؾمدددتقر اًمًددداعخ اًمٕمددد٤ما ٟمدددرى دؾمدددتقراا ظم٤مصا ٤مًمٚمًددد٤م  ومٞمدددف ىمقا

ٌا٤م ًمّمدعح طمٞمد٤مة  اًمٚم٤ًم  قمْمقاا ص٤محلا٤م ذم سمد  ا ٟم٤ًم  ل٘مقل ايػم علّمٛم٧م قمـ اًمنمل علٙمق  ؾمٌ

 ا ٟم٤ًم  ُمع رسمف عُمع أومراد ضمٜمًف.

 ومٛمـ ُمقاد ذًمؽ اًمدؾمتقر اعم٘مدس:

ـْ ىَمدْقلل  َُمد٤م َلْٚمِٗمدظُ  ﴿اح٤مدة إعمم: يمؾ ىمقل شمٚمٗمٔمف اًمٚم٤ًم  ُمدّع  ذم صحٞمٗم٦م إقمال. ىم٤مل شمٕمد٤ممم:  ُِمد

َّٓ ًَمَدْلِف َرىِمٞم٥ٌم قَمتِٞمٌد   .[16]ق:﴾إِ

ىمدد٤مل رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿ )ُمددـ يمدد٤م  لدد١مُمـ احدد٤مدة اًما٤مٟمٞمدد٦م: جمدد٤مل اًم٘مددقل ذم ايددػم وم٘مددطل 

 (.1) أع ًمٞمّمٛم٧م( سم٤م  عاًمٞمقا أظمر ومٚمٞم٘مؾ ظمػماا 

: ا  قمٚمٞمدددف عؾمدددٚمؿرؾمدددقل ا  صدددغم اًمٜمجددد٤مة ذم صدددٛم٧م اًمٚمًددد٤م  قمدددـ يمدددؾ سم٤مـمدددؾل ىمددد٤مل  احددد٤مدة اًما٤مًماددد٦م:

 (.2()ُمـ صٛم٧م ٟمج٤م)

سمٕم٦م: طم٘مٞم٘م٦م إؾمعا اعمرء ؾمعُم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ ًم٤ًمٟمفل ىم٤مل  اًمٜمٌل صغم ا  قمٚمٞمف ع ؾمٚمؿ: ) اح٤مدة اًمرا

                                                           

 .(4: ص) اعم٤ٌمر  ٓسمـ اًمز د ( 1)

 .(111/  1) اًمدلـ قمٚمقا ( إطمٞم٤مء 4)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

 ( رعا  اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح. 2)
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 (. 1) اعمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمق  ُمـ ًم٤ًمٟمف علد (

َّ  ريضٕمـ ؾمٝمؾ سمدـ ؾمدٕمد اح٤مدة اي٤مُم٦ًم: طمٗمظ اًمٚم٤ًم  ـمرلؼ إمم ا ٜم٦مل وم قمدـ رؾمدقل ا   قمٜمدف ا

 (.4)) ُمـ لْمٛمـ زم ُم٤م سملم حلٞمٞمف عُم٤م سملم رضمٚمٞمف أوٛمـ ًمف ا ٜم٦م( : ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ىم٤ملصغم

 أىمقل ىمقزم   ال عأؾمتٖمٗمر ا  زم عًمٙمؿل وم٤مؾمتٖمٗمرع  إٟمف  ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

 اًمٌخ٤مرخ.رعا  (  4)
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 ايٓم٦ٌم اًما٤مٟمٞم٦م

 أمجٕملم.احلٛمد   اًمقاطمد إطمدل عاًمّمعة عاًمًعا قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدل عقمغم آخف عصحٌف 

 أُم٤م سمٕمد:

أم٤م اعمًٚمٛمق ل إ  أيمار اًمٜمد٤مس ل٘متّمددع  ذم اؾمدتٕمال ُمد٤م ومٞمدف طمًد٤مب ُمد٤مزم عًمدف قمدّداد حيًد٥م يمٛمٞمد٦م 

آؾمدددتخداا يم٤مًمٙمٝمرسمددد٤مء عاعددد٤مشمػ عا دددقال عهمدددػم ذًمدددؽل ومٚمدددق يمددد٤م  اًمٙمدددعا يمددد ًمؽ ٓؾمدددتٕمٛمٚمقا ُمدددـ 

د٤م عإ  اًم٘مقل سم٘مدر احل٤مضم٦م عيم٤م  اًمّمٛم٧م أيمادر أطمدقاعؿل أومدا قمٚمٛمدقا أ  ٟمٓمدؼ اًمٚمًد٤م  حمًدقب أ جْما

 و لٙمـ ًمف قمداد ُلرى ذم اًمدٟمٞم٤مل ًمٙمـ ومقاشمػم ذًمؽ ؾُمؽمى سمٕمد اعمقت.

دد٤م أؿمددد ُمددـ قمدددادات ظمدددُم٤مت احلٞمدد٤مةل  -قمٌدد٤مد ا -أٓ ومٚمددٜمٕمٚمؿ  أ   ٜمدد٤م  ُمددـ لٕمددد يمعُمٜمدد٤م قمددداا دىمٞم٘ما

ٟمدددر  ذًمددؽل همددػم أ  سمٕمْمددٜم٤م ُمدد٤مزال لٓمٚمددؼ ًمٚمًدد٤مٟمف اًمٕمٜمدد٤م  ذم يمددؾ  -ٟمحددـ اعمًددٚمٛملم-عاًمٕمجٞمدد٥م أ،ٜمدد٤م

  احلدل٨م ذم احلؼ عاًمًٙمقت ذم اًم٤ٌمـمؾ.عادلل عو ل٘مٍم  قمغم

ومٝمدددؾ ُمدددـ عىمٗمددد٦م طم٤مزُمددد٦م ُمدددع اًمٚمًددد٤م  ًمدددٜمٕمٚمؿ  ددد٤م ُمتدددك ٟمدددتٙمٚمؿ عُمتدددك ٟمًدددٙم٧مل ومددد٢م  ًمٚمٙمدددعا ُمقاودددع 

عًمٚمًددٙمقت ُمقاوددعل عسمدد ًمؽ شمٙمددق  اًمٜمجدد٤مةل عؾمددعُم٦م ا ددقارح عصددعطمٝم٤م8 إذ إ  ا ددقارح شمتٌددع 

ددددد٤مل ومٗمدددددل احلددددددل٨م: ) يمٚمٝمددددد٤م شمٙمٗمددددددر  إذا أصدددددٌح اسمدددددـ آدا ومددددد٢م  إقمْمددددد٤مءاًمٚمًددددد٤م  اؾمدددددت٘م٤مُم٦م عاقمقضم٤مضما

عإ   لوم٢م  اؾمت٘مٛم٧م اؾمدت٘مٛمٜم٤م 8وم٢مٟما ٟمحـ سمؽ 8اشمؼ ا  ومٞمٜم٤م :ومت٘مقل -شم ل ًمف عاْمعأخ:  -اًمٚم٤ًم 

   (.1()اقمقضمج٧م اقمقضمجٜم٤م

َّ  ريض ـم٤مًمدددد٥م أا سمددددـ قمددددكمّ  عىمدددد٤مل  اؾمددددت٘م٤مُم٧م اًمّٚمًدددد٤م  اؾمددددت٘م٤ما ومدددد٢مذا اًمٌددددد ل ىمددددقاا )اًمّٚمًدددد٤م : قمٜمددددف ا

 (. 4)(ضم٤مرطم٦م ًمف شم٘مؿ و اًمّٚم٤ًم  اوٓمرب عإذا ا قارحل

 ذًمدؽ صدعح رأجد٧م إٓ سمد٤مل قمدغم ُمٜمدف ًمًد٤مٟمف لٙمدق  أطمدد اًمٜمد٤مس ُمدـ "ُمد٤م: ىمد٤مل قمٌٞمد سمـ عقمـ لقٟمس 

 (.1قمٛمٚمف") ؾم٤م ر ذم

ىمٌددددد٦مل ععىمدددددػ قمدددددغم طمريم٤مهتددددد٤م سم٤معمح٤مؾمددددد٦ٌمل  أمددددد٤م إطمٌددددد٤مب اًمٗمْمدددددعءل إ  ُمدددددـ ىمددددد٤ما قمدددددغم ًمًددددد٤مٟمف سم٤معمرا

ل عأخجٛمٝمدددد٤م سمدددددعاا ايددددق  ُمددددـ ؾمددددقء اًمٕم٤مىمٌدددد٦م ُمٚمددددؽ أُمددددَر ل عأصددددٚمح ؿمدددد٠م،َف ُمددددع ايدددد٤مًمؼ عُمددددع ايٚمددددؼ

عهمددرس ذم ٟمٗمًددف اًمراطمدد٦م عآـمٛم ٜمدد٤م ل عزرع ًمددف ذم ىمٚمددقب اًمٜمدد٤مس ا ضمددعل عاعمددقدةل عيمدد٤م  سمدد ًمؽ 

                                                           

 اًمؽمُم خل ع ق طمًـ.رعا  (  1)

 .(47: ص)( اًمّمٛم٧مل ٓسمـ أا اًمدٟمٞم٤م 4)

 .(52: ص)( اًمّمٛم٧مل ٓسمـ أا اًمدٟمٞم٤م  1)
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ىم٤م ددداا ًمٜمٗمًددفل ٓ ُم٘مددقداا عدد٤مل لتحدددث ُمتددك ُمدد٤م لرلدددل علّمددٛم٧م طمٞمددٜما لِمدد٤مء ُمددـ همددػم أ  شمٖمٚمٌددف ًمًدد٤مٟمف 

 ومٞمٜمجر عراء أ قا ٝم٤م عومٚمت٤مهت٤م.

 ل ومد٢م  ومٞمٝمد٤م قمدـ إـمدعق اًم٘مدقل عًمٞمٜمٔمر اًمٕم٤مىمؾ ذم اًمٕمقاىم٥م اًمقظمٞمٛم٦م اًمتدل شمٜمدت٩م قمدـ  ٗمدقات اًمٚمًد٤م

ُمزدضمددرال عًمّمدد٤مطم٥م اًمٚمددد٥م اًمرؿمددٞمد ُمٕمتددؼما. ومٙمدددؿ ُمددـ ُمدددتٙمٚمؿ سم٤ٌمـمددؾ ضمٜمددك سمدددف ذم اًمدددٟمٞم٤م احلندددات 

 عاًمٜمداُم٦مل عيمؿ حت٧م اًمؽماب ُمـ ٟم٤مدا عٟم٤مدُم٦م قمغم إرظم٤مء قمٜم٤م  اًمٚم٤ًم  عقمدا اًمتحرز سم٤مًمّمٛم٧م.

 صُمٕم٤ٌم ُ  إٟمف لٚمدهمٜمَّؽ ٓ*  اِ ٟم٤ًم ُ  أَم٤م ًم٤ًمَٟمؽ اطمٗمظْ 

 (. 1اًمِمجٕم٤مُ ) ًم٘م٤مَء   ٤مَب  يم٤م َ  ىمد*  ًم٤ًمٟمِف ىمتٞمؾِ  ُمـ اعم٘م٤مسمرِ  ذم يمؿ

قمٌدددد٤مد ا ل ًمٜمٕمٛمددددؾ  دددد   اًمقصددددٞم٦م اًمٜم٤مومٕمدددد٦م اًمتددددل ىم٤معدددد٤م رؾمددددقل ا  صددددغم ا  قمٚمٞمددددف عؾمددددٚمؿ ذم  دددد لـ 

 احلدلالم اًمنملٗملم:

أظمددؼمم سمددد٠مُمر  :ٕمددـ احلدد٤مرث سمددـ  ِمددد٤ما ريض ا  قمٜمددف أ،ددف ىمددد٤مل ًمرؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمدددف عؾمددٚمؿوم

 (.4)عأؿم٤مر إمم ًم٤ًمٟمف (أُمٚمؽ   ا) :وم٘م٤مل رؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ لأقمتّمؿ سمف

أُمًددؽ قمٚمٞمددؽ ) :ىمدد٤مل ؟ُمدد٤م اًمٜمجدد٤مة للدد٤م رؾمددقل ا  :ىمٚمدد٧م :عقمددـ قم٘مٌدد٦م سمددـ قمدد٤مُمر ريض ا  قمٜمددف ىمدد٤مل

 (.1()عاسمؽ قمغم ظمٓمٞم تؽ لعًمٞمًٕمؽ سمٞمتؽ لًم٤ًمٟمؽ

    ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ظمػم اًمٌنم...

 

 

 

 

 

                                                           

 .(242/  1) اًمٜمقعخ ًميُم٤ما اًمٜمقعل٦م ( إذيم٤مر 1)

 ( رعا  اًمٓمؼمامل ع ق صحٞمح. 4)

 ( رعا  اًمؽمُم خل ع ق صحٞمح. 1)
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 (1)اًمٚم٤ًمُ  اًما٤مم

عٟمٕمددقذ سمدد٤م  ُمددـ ذعر أ،ٗمًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م  ل  ٟمحٛمددد  عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر  إ  احلٛمددد

ُمـ مد  ا  ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع  د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ  ٓ إ  إٓ ا  عطمدد  ٓ ذلدؽ 

َ طَمدددؼَّ شُمَ٘م٤م﴿ ًمدددفل عأؿمدددٝمد أ  حمٛمدددداا قمٌدددد  عرؾمدددقًمفل َّ ْ ا ُ٘مدددقا ْ اشمَّ ـَ آَُمٜمُدددقا دددِ ل َـّ إَِّٓ َلددد٤م َأَمَددد٤م اًمَّ ُدددقشُم شمِدددِف َعَٓ مَت

ِٚمُٛمقَ   ًْ ْٗمدسل َعاطِمدَدةل ﴿ل [124]آل قمٛمرا ﴾َعَأ،ُتؿ َُم ـ ٟمَّ ِ خ ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُم  ُٙمُؿ اًمَّ ْ َرسمَّ ُ٘مقا َل٤م َأَم٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ

دد٤مء ًَ ددِ خ شَم َ اًمَّ َّ ْ ا ُ٘مددقا دد٤مء َعاشمَّ ًَ
ًُمقَ  سمِددِف َعإَْرطَمدد٤مَا إِ َّ َعظَمَٚمددَؼ ُِمٜمَْٝمدد٤م َزْعضَمَٝمدد٤م َعسَمدد٨مَّ ُِمددٜمُْٝمَا ِرضَمدد٤مٓا يَماِددػماا َعٟمِ

َ يَمدددد٤مَ  قَمَٚمددددْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمٌدددد٤ما  َّ ـَ  َأَمَدددد٤م َلدددد٤م﴿ ل[1]اًمٜمًدددد٤مء﴾ا ددددِ ل ُ٘مددددقا  آَُمٜمُددددقا  اًمَّ َ  اشمَّ ََّ  ﴾ ؾَمددددِدلداا  ىَمددددْقٓا  َعىُمقًُمددددقا  ا

َ  ُلٓمِدددددعْ  َعَُمدددددـ ُذُٟمدددددقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  َعَلْٖمِٗمدددددرْ  َأقْمَاًَمُٙمدددددؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  ُلّْمدددددِٚمْح ﴿ ََّ  قَمٔمِدددددٞماا  وَمدددددْقزاا  وَمددددد٤مزَ  وَمَ٘مددددددْ  َعَرؾُمدددددقًَمفُ  ا

 [.51-52]إطمزاب﴾

 أُم٤م سمٕمد: 

صدددغم ا  قمٚمٞمدددف  لومدد٢م  أصددددق احلددددل٨م يمتددد٤مب ا ل عظمدددػم اعددددخ  ددددخ رؾمدددقًمف حمٛمدددد سمدددـ قمٌدددد ا 

 عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ددِ خ ظَمَٚمددَؼ اىْمددَرأْ سم٤ِمؾْمددِؿ  ﴿أمد٤م اًمٜمدد٤مسل ل٘مددقل ا  شمٕمد٤ممم:  دَؽ اًمَّ ـْ  ﴿ [1]اًمٕمٚمدؼ:﴾َرسم  دد٤مَ  ُِمدد ًَ ظَمَٚمددَؼ اِ ٟم

ددَؿ سمِدد٤مًْمَ٘مَٚمِؿ  ﴿ [1]اًمٕمٚمددؼ:﴾اىْمددَرأْ َعَرسَمدددَؽ إَيْمددَرُا  ﴿ [4]اًمٕمٚمددؼ:﴾قَمَٚمددؼل  دددِ خ قَمٚمَّ  ﴿ [2]اًمٕمٚمدددؼ:﴾اًمَّ

٤مَ  َُم٤م َوْ َلْٕمَٚمْؿ  ًَ َؿ اِ ٟم ًداء .     أل٤مت ايٛمس  ل سمدقايمػم اًمدقطمل اعمٜمدزل ُمدـ اًم[3]اًمٕمٚمؼ:﴾قَمٚمَّ

قمددغم ؾمددٞمد إ،ٌٞمدد٤مء صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿل ىمرقمدد٧م ؾمددٛمٕمف اًمنمددلػ سمٙمٚمددات اًمٕمٚمددؿ ععؾمدد٤م ٚمف ع ددل: 

دددؿ-)اىمدددرأ  ( ُمدددرشململ عًمٗمدددظ ) قمّٚمدددؿ( -َلٕمَٚمدددؿ-قمٚمَّ اًم٘مٚمدددؿ(ل عىمدددد شمٙمدددرر ذم  ددد   ألددد٤مت ذيمدددر ًمٗمظ)اىمدددرأ

٤م. ع  ا آقمتٜم٤مء سم يمر اًم٘مٚمؿ عٟمت٤م جدف ذم أعل ُمد٤م ٟمدزل ُمدـ اًمدقطمل لددل قمدغم أمهٞمد٦م اًمٕمٚمد ؿ ُمرشملم أجْما

عـمرىمددددفل علِمددددػم إمم أ   دددد   إُمدددد٦م  ددددل أُمدددد٦م اًم٘مددددراءة عاًمٕمٚمددددؿ عاًم٘مٚمددددؿ8 ومٚمٚم٘مٚمددددؿ ومٞمٝمدددد٤م ؿمدددد٠م  قمٔمددددٞمؿل 

عذ  يمٌددػم8 عًمدد ًمؽ أىمًددؿ ا  شمٕمدد٤ممم ذم يمت٤مسمددف اًمٙمددرلؿ سمدد٤مًم٘مٚمؿ عسمددا لًددٓمر ل عٓ ل٘مًددؿ شمٕمدد٤ممم إٓ 

دددددُٓمُرع َ  ﴿سمٕمٔمدددددٞمؿل سمدددددؾ ؾمدددددٛمك ؾمدددددقرة سم٤مؾمدددددؿ اًم٘مٚمدددددؿ وم٘مددددد٤مل قمدددددز عضمدددددؾ ذم أععددددد٤م:  ًْ    َعاًْمَ٘مَٚمدددددِؿ َعَُمددددد٤م َل

 اًمدد خ خمٚمقىم٤مشمددفل عأعل آل٤مشمددفل إطمدددى  ددق اًمدد خ اًم٘مٚمددؿ ع ددق عآختددف سم٤مًمٙمتدد٤مب ل "وم٠مىمًددؿ[1]اًم٘مٚمددؿ:﴾

 سمدددف عطمٗمٔمددد٧م اًمنمدددلٕم٦مل سمدددف عأثٌتددد٧م اًمددددلـل سمدددف عىمٞمدددد اًمدددقطملل سمدددف عيمتددد٥م عذقمدددفل ىمددددر  سمدددف ضمدددرى

 اًمًدددٌؾ سمدددف عأُمٜمددد٧م اعماًمدددؽل سمدددف ومقـمددددت عاعمٕمددد٤مدل اعمٕمددد٤مش ذم اًمٕمٌددد٤مد ُمّمددد٤مًمح سمدددف عىم٤مُمددد٧م اًمٕمٚمدددقال

 ُمقاقمٔمف شمِمٗمل ععاقمٔما٤م عأ،ّمحفل عؿ عأ،ٗمٕمف عأومّمحفل ظمٓمٞم٥م أبٚمغ اًمٜم٤مس ذم عأىم٤ما عاعم٤ًمًمؽل

                                                           

 ا.41/14/4216ال 12/2/1222اًمّمٜمٕم٤مم ذم: ضم٤مُمع اسمـ إُمػم ( أخ٘مٞم٧م ذم  1)
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ٌا٤م اًمً٘مؿل ُمـ اًم٘مٚمقب  اًمْمدٕمٞمػ أ،دف قمدغم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٤ًميمر لٙمن إول أ،قاع ُمـ سم٢مذٟمف لؼمئ عـمٌٞم

 اعماًمدددؽل عشمًددد٤مس إىمددد٤مًمٞمؿل شُمددددسمَّر سمددد٤مٕىمعا اًمِمددددلدل اًمٌددد٠مس ذع عسم٠مؾمدددف ؾمدددٓمقشمف عبددد٤م  اًمقطمٞمددددل

 ومتٕمدددقد اًمٓمدددروململ ذم اعمٕمددد٤مم طمٚمدددؾ ومٞمٜمًددد٩م إؾمددداعل قمدددـ اؾمدددتؽم سمدددا لٜم٤مضمٞمدددف اًمْمدددٛمػم ًمًددد٤م  عاًم٘مٚمدددؿ

 أ  عيمدا إومٝمد٤مال ٟمٔم٤ما عإىمعا اًمٗمٝمقا سمقادر ومتّمػم طمٙمٛمف علقِدقُمٝم٤م اعمرىمقال اًمقر ُمـ أطمًـ

علقًمدد احلدرع  اعمًدٛمققم٦م قمدـ اًمٚمًد٤م  يمتقًمدد احلدرع  ومد٤مًم٘مٚمؿ سمرلدد اًمٚمًد٤م ل  اًم٘مٚمد٥م سمرلدد اًمٚم٤ًم 

 (.1")رلد اًم٘مٚم٥م عرؾمقًمف عشمرمج٤مٟمف عًم٤ًمٟمف اًمّم٤مُم٧مسمعاًم٘مٚمؿ  لاًم٘مٚمؿاعمٙمتقسم٦م قمـ 

 عاًمٙمراْ  اًمٕمزَّ  لٙم٥ًم ٤ََّم عقمَدع ...  سمًٞمٗمٝمؿْ  لقُم٤ما  إبٓم٤مُل  أىمًؿ إذا

 (.4سم٤مًم٘مٚمْؿ) أىمًؿ ا  أ َّ  اًّمد ر ُمدى...  عرومٕم٦ما  جمداا  اًمٙمت٤َّمب ىمٚمؿَ  يمٗمك

ـ أمهٞمتف ذم اًمٌٞم٤م ل عاًمٞمقا سم٢مذ  ا  أم٤م اعمًٚمٛمق ل شم٘مدا ذم ظمٓم٦ٌم ُم٤موٞم٦م احلدل٨م قمـ اًمٚم٤ًم  عقم

طمددلاٜم٤م قمددـ اًمٚمًدد٤م  اًمادد٤مم أٓ ع ددق اًم٘مٚمدؿ اًمدد خ ًمددف ُمددـ إمهٞمدد٦م ذم ا سم٤مٟمد٦م عا قمددعا ُمدد٤م ًمٚمًدد٤م  عىمددد 

 ومْمدؾ عُِمدـ سَمٜمَد٤م ل عسمٞمد٤م  ًمًد٤م ل سمٞمد٤م : اصمٜمد٤م  اًمٌٞمد٤م : لٙمق  ذم سمٕمض إطمقال أبٚمغ ُمٜمدفل عىمدد " ىمٞمدؾ

 (.1إقمقاا") شمْدُرؾمف اًمٚم٤ًم  عسمٞم٤م  إج٤مال قمغم سم٤مقل  إىمعا شمٌٞمَّٜمف ُم٤م أ َّ  اًمٌٜم٤م  سمٞم٤م 

: اًم٘مٚمددددؿ  اًمٚمًدددد٤مٟململ  أطمددددد عًمددد ًمؽ ذيمددددر احلٙمدددداء أمهٞمدددد٦م اًم٘مٚمددددؿ ذم سمٕمددددض اًمٕمٌددد٤مرات اعمددددقضمزةل وم٘مدددد٤مًمقا

 ُلٗمّمدددح عأظمدددرس اًمٜمجددقىل َلًدددٛمع أصددؿ اعمٜمٓمدددؼل عاًم٘مٚمدددؿ ـمٌٞمدد٥م اًمٗمٓمددـل عاًم٘مٚمدددؿ ُمٓم٤ملددد٤م عإىمددعا

 إـمددددقلل عًمًدددد٤مٟمف إ،ٌددددؾل عرؾمددددقًمف لاًمٕم٘مددددؾ ؾمددددٗمػم اًمٗمحددددقىل عاًم٘مٚمددددؿ لٕمَٚمددددؿ عضم٤م ددددؾ سم٤مًمدددددقمقىل

   (.2إومْمؾ) عشمرمج٤مٟمف

قمٌددد٤مد ا ل إ  اًم٘مٚمدددؿ ٟمٕمٛمددد٦م قمٔمٞمٛمددد٦م ُمدددـ ٟمٕمدددؿ ا  شمٕمددد٤ممم قمدددغم ا ٟمًددد٤م 8 ومٙمدددْؿ دُمتٚمددد٥م سمدددف ُمدددـ ُمّمددد٤مًمح 

عُمٜمدددد٤مومعل عشمدددددومع سمددددف ُمددددـ ُمٗم٤مؾمددددد عُمْمدددد٤مرل عيمٞمددددػ ؾمددددتٙمق  أطمددددقال اًمٜمدددد٤مس سمدددددع  اًم٘مٚمددددؿل عيمٞمددددػ 

 ُمـ سمٞمٜمٝمؿ؟  ؾمٞمقاضمٝمق  ُمـ اعمِم٤مق إذا هم٤مسم٧م اًم٘مراءة عاًمٙمت٤مسم٦م

ومٛمددـ رزىمددف ا  اًم٘مددراءة عاًمٙمت٤مسمدد٦م وم٘مددد أعٓ  ٟمٕمٛمدد٦م ضمزلٚمدد٦مل عُمددـ طمددؼ  دد   اًمٜمٕمٛمدد٦م: ؿمددٙمر ا  شمٕمدد٤ممم  

قمٚمٞمٝمدد٤مل عُمددـ ؿمددٙمر ا  قمددغم ذًمددؽ: اؾمددتٕمال اًم٘مٚمددؿ ذم اعم٤ٌمطمدد٤مت عاًمٓم٤مقمدد٤متل عُمٜمٕمددف قمددـ يمت٤مسمدد٦م ُمدد٤م 

ذم لٖمْمدد٥م ا  قمدددز عضمددؾل وم٤مًمٙمت٤مسمددد٦م ُمّمدددر ًمٚمحًدددٜم٤مت عاًمًددٞم ٤متل ومٛمدددـ أطمًددـ اؾمدددتخداا اًم٘مٚمدددؿ 

                                                           

 .(425/  4) اًم٘مرآ  أىم٤ًما ذم ( اًمتٌٞم٤م  1)

 .(144: ص) اعمٖمرسمٞم٦م ( احلاؾم٦م 4)

 .(134/  6) اعمدلد ( اًمٌحر 1)

 .(12: ص) ًمٚمّمقزم اًمٙمت٤مب ( أدب 2)
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٤م ًمف إمم ا ٜم٦مل عُمـ أؾم٤مء اؾمتٕماًمف ومٙمت٥م سمدف ُمد٤م لًدخط  يمت٤مسم٦م ُم٤م لريض رسمف ؾمٌح٤مٟمف يم٤م  ىمٚمٛمف ـمرل٘ما

٤م ًمف إمم اًمٜم٤مر عهمْم٥م ا ٤ٌمر.  ُمقٓ  شمٕم٤ممم يم٤م  ىمٚمٛمف ـمرل٘ما

 اًمًددد٤مسمؼ اًمَ٘مدددَدر ىمٚمدددؿ ىمددددراا  عأضمٚمٝمددد٤م وم٠مقمع ددد٤م اًمرشمددد٥م8 ذم ُمتٗم٤معشمددد٦م أمددد٤م إطمٌددد٦م اًمٗمْمدددعءل إ  إىمدددعا

 ؾمدددٛمٕم٧م ىمدد٤مل: اًمّمدد٤مُم٧م سمددـ قمٌدد٤مدة قمددـ داعد أا ؾمددٜمـ ذم يمددا ايع ددؼ8 ُم٘مدد٤مدلر سمددف ا  يمتدد٥م اًمدد خ

 ىمدد٤مل: أيمتدد٥م؟ عُمدد٤م ربل لدد٤م ىمدد٤مل: ايمتدد٥مل ًمددف: وم٘مدد٤مل اًم٘مٚمددؿ ا  ظمٚمددؼ ُمدد٤م أعل )إ  ل٘مددقل: ا  رؾمددقل

عأضمٚمٝمدددد٤م.  عأومْمددددٚمٝم٤م إىمددددعا أعل اًم٘مٚمددددؿ (ل ومٝمدددد ا1اًمًدددد٤مقم٦م() شم٘مددددقا طمتددددك رء يمددددؾ ُم٘مدددد٤مدلر أيمتدددد٥م

 اًما٤مًمدد٨م: عرؾمددٚمف. عاًم٘مٚمددؿ أ،ٌٞم٤م ددف إمم ا  عطمددل سمددف لٙمتدد٥م اًمدد خ ع ددق اًمددقطملل ىمٚمددؿ اًمادد٤مم: عاًم٘مٚمددؿ

سمدع: عاعمٗمتدلم. عاًم٘مٚمدؿ اًمٗم٘مٝمدد٤مء ىمٚمدؿ ع دق عرؾمددقًمف ا  قمدـ اًمتقىمٞمدع ىمٚمدؿ  اًمتددل إبددا  ـمد٥م ىمٚمددؿ اًمرا

 عقمقارودددٝم٤م آوم٤مهتددد٤م قمٜمٝمددد٤م سمدددف عشمددددومع اعمٗم٘مدددقدةل صدددحتٝم٤م إًمٞمٝمددد٤م عشمدددرد اعمقضمدددقدةل صدددحتٝم٤م  ددد٤م حتٗمدددظ

 أ ٚمددددف إمم اًمٜمدددد٤مس عطم٤مضمدددد٦م إدلدددد٤م ل ـمدددد٥م ىمٚمددددؿ سمٕمددددد إىمددددعا أ،ٗمددددع اًم٘مٚمددددؿ ع دددد ا ًمّمددددحتٝم٤مل اعمْمددد٤مدة

 اعمٚمددددؽل ومدددد٢م  عؾمٞم٤مؾمدددد٦م عٟمددددقا ؿ اعمٚمددددق  قمددددـ اًمتقىمٞمددددع ايدددد٤مُمس: ىمٚمددددؿ سم٤مًميددددعرة. عاًم٘مٚمددددؿ شمٚمتحددددؼ

 اًمًددد٤مدس: اعمٛمٚمٙمددد٦م. عاًم٘مٚمدددؿ ومًددددت أىمعُمٝمدددؿ ومًددددت عإ  اعمٛمٚمٙمددد٦مل صدددٚمح٧م أىمعُمٝمدددؿ صددٚمح٧م

 ىمٚمدؿ ع دق عُم٘م٤مدلر د٤مل عُمٍمدعومٝم٤م ُمًدتخرضمٝم٤م إُمقال سمف شمْمٌط اًم خ اًم٘مٚمؿ ع ق احل٤ًمبل ىمٚمؿ

 اًمددُم٤مءل سمدف عشمدراق اًم٘مْمد٤مل٤م سمدف عشمٜمٗمد  احل٘مققل سمف شما٧ٌم اًم خ احلٙمؿ ىمٚمؿ اًم٤ًمسمع: إرزاق. عاًم٘مٚمؿ

 سمدف عشمٜم٘مٓمدع ا ٟمًد٤م  سمدف علاٌد٧م اعمح٘مد٦م اًمٞمدد إمم ومدؽمد اًمٕم٤مدلد٦م اًمٞمدد ُمدـ عاحل٘مدقق إُمدقال سمدف عشم١مظم 

 قمدددـ سمدددف عشمّمددد٤م  احل٘مدددقق سمدددف حتٗمدددظ اًمددد خ اًم٘مٚمدددؿ ع دددق اًمِمدددٝم٤مدة ىمٚمدددؿ اًماددد٤مُمـ: ايّمدددقُم٤مت. عاًم٘مٚمدددؿ

 ًمٚمٛمحددددؼ علِمددددٝمد اًمٙمدددد٤مذبل علٙمدددد ب اًمّمدددد٤مدق علّمدددددق عإٟمٙمدددد٤مر  اًمٗمدددد٤مضمر سمددددلم عحتددددقل ا ودددد٤مقم٦مل

 عشمٗمًدػم  عشمٕمٌدػم  اعمٜمد٤ما عطمدل يم٤مشمد٥م ع دق اًمتٕمٌدػم ىمٚمؿ اًمت٤مؾمع: سم٤ٌمـمٚمف. عاًم٘مٚمؿ اعمٌٓمؾ عقمغم سمح٘مف

 ىمٚمددؿ اًمٕمدد٤مذ: ًمددف. عاًم٘مٚمددؿ اعمٜمدد٤مُمل يم٤مؿمددػ ًمٚمددقطمل ُمددؽمضمؿ ضمٚمٞمددؾ ذلددػ ىمٚمددؿ ع ددق ُمٜمددفل أرلددد عُمدد٤م

 إمم ىمدر  عُمدـ أُمد٦م إمم أُمد٦م ُمدـ عشمٜم٘مدؾ احلدقادث سمدف شمْمدٌط اًمد خ اًم٘مٚمؿ ع ق ععىم٤م ٕمفل اًمٕم٤مو شمقارل 

 ىمٚمددؿ ع ددق ا دد٤مُمع اًم٘مٚمددؿ قمنمدد: اًمادد٤مم عشمٗم٤مصددٞمٚمٝم٤م. عاًم٘مٚمددؿ اًمٚمٖمدد٦م ىمٚمددؿ قمنمدد: احلدد٤مدخ ىمددر . عاًم٘مٚمددؿ

 أ،قاقمٝمدددددد٤م اظمددددددتع  قمددددددغم اعمٌٓمٚمددددددلم أب٤مـمٞمددددددؾ عيمِمددددددػ اعمح٘مددددددلمل ؾُمددددددٜم٦ّم عرومددددددع اعمٌٓمٚمددددددلم قمددددددغم اًمددددددرد

 (.4عأضمٜم٤مؾمٝم٤م)

إ  آؾمدددتٕمال احلًدددـ ًمٚم٘مٚمدددؿ ًمدددف جمددد٤مٓت يمادددػمة ومٞمٝمددد٤م ظمدددػم ًمّمددد٤مطمٌف ذم اًمددددٟمٞم٤م عأظمدددرةل ومددد٤مٕىمعا 

ًمٞم٧ًم ُمتٗم٘م٦م قمغم ٟمققمٞم٦م ُم٤م شمٙمت٥مل عشمًٓمػم ُم٤م شمدّع ل سمؾ  ل خمتٚمٗم٦م سمد٤مظمتع  طم٤مُمٚمٞمٝمد٤م ذم اعددى 

                                                           

 ( رعا  أبق داعدل ع ق صحٞمح. 1)

 عُم٤م سمٕمد ٤م. (426/  4) اًم٘مرآ  أىم٤ًما ذم ( ذيمر     إىمعا سم٤مًمتٗمّمٞمؾ: اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف ا ل اًمتٌٞم٤م  4)
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عىمٚمٌِددف عؾمدددٚمقيِمفل عسمددف لًدددٓمر عاًمْمددعل عاًمٕمٚمدددؿ عاًمٗمٝمددؿ8 ومددد٤مًم٘مٚمؿ رؾمددقل صددد٤مطمٌفل عصددقرة ًمٗمٙمدددر  

يمٚمات إمم اًمٜم٤مس ل٘مرأع  ُمـ ظمعع٤م شمّمقر  عأظمعىمف عقمٛمٚمف عؾمٚمقيمف8 ومٚم ًمؽ شمٜمققم٧م إىمدعا8 

ومٝمٜمددد٤م  ىمٚمدددؿ ظمدددػم ع ٜمددد٤م  ىمٚمدددؿ ذل عىمٚمدددؿ  ددددى عىمٚمدددؿ ودددعلل عىمٚمدددؿ ُمٜمٗمٕمددد٦مل عىمٚمدددؿ ُميدددةل عىمٚمدددؿ 

٦م صدددعح عىمٚمدددؿ ومًددد٤مدل عىمٚمدددؿ قمٗمددد٦م عطمٞمددد٤مء عومْمدددٞمٚم٦مل عىمٚمدددؿ وم٤مطمِمددد٦م عومْمدددٞمح٦م عرذلٚمددد٦مل عىمٚمدددؿ ـم٤مقمددد

عاؾمدددددت٘م٤مُم٦م عإؾمدددددعال عىمٚمدددددؿ ُمٕمّمدددددٞم٦م عاٟمحدددددرا  عيمٗمدددددر. ع ددددد ا لتٌدددددلم أ  ًمٚم٘مٚمدددددؿ جمددددد٤مٓت طمًدددددٜم٦مل 

 عجم٤مٓت ؾمٞم ٦م.

ومٛمدددـ اعمجددد٤مٓت احلًدددٜم٦م ٓؾمدددتٕمال اًم٘مٚمدددؿ: يمت٤مسمددد٦م اعمّمدددحػ اًمنمدددلػ أع سمٕمدددض آل٤مشمدددف ًمٚمح٤مضمددد٦م إمم  

 ذًمؽل يم٤مًمتٕمٚمؿ عاًمتٕمٚمٞمؿ عاًمدقمقةل ومع يمعا لٙمت٥م أطمًـ ُمـ يمعا ا  شمٕم٤ممم.

عُمـ ذًمؽ: يمت٤مسم٦م ُم٤م ومٞمف صمٜم٤مء عشمٕمٔمٞمؿ عشم٘مدلس   قمز عضمؾل ُمدـ سمد٤مب اًمد يمر أع اعمققمٔمد٦م عاًمددوم٤مع 

٤مل أا ُمٜمِمدقرات أا مجدعا ىمّمدػمة شمددقمق إمم شمٕمٔمدٞمؿ  عٟمنم ا ضمعل سملم اًمٜم٤مسل ؾمقاء يم٤م  ذًمؽ شم٠مخٞمٗما

 ا  ضمؾ ضمعًمف. 

عُمدـ ذًمددؽ يمدد ًمؽ: اًمٙمت٤مسمدد٦م اًمّمدحٞمح٦م قمددـ رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمدٚمؿ ُمددـ أضمددؾ ٟمنمدد  دلددف 

 عحمٌتف عؾمػمشمف عؾمٜمتفل عاعمٜم٤مومح٦م قمٜمف عسمٞم٤م  ُمٜمزًمتف اًم٤ًمُمٞم٦م.

ا أع ٟمادراا -عُمـ ذًمؽ يم ًمؽ: اًمتّمقلر اعم١مصمر حد٤م ذم اًمٙمدق  ُمدـ ألد٤مت اعمٜمِمدقرة اًمداًمد٦م قمدغم  -ؿمدٕمرا

 ىمدرة ا  عإسمداقمف ذم ظمٚم٘مف.

ا ًمدف سمدلم عُمـ ذًم د٤م: اًمٙمت٤مسمد٦م اًمًدٚمٞمٛم٦م قمدـ ومْمدؾ ا ؾمدعا عيماًمدف عصدعطمف عقمٚمدق ؿمد٠م،ف8 ٟمنمدا ؽ أجْما

دددد٤م قمٜمددددف ذم عضمددددف  جددددات  دددد٤م ًمٚمٛمًددددٚمٛملم قمٚمٞمددددفل عدقمددددقة ًمٚمٙمدددد٤مومرلـ عاًمٕم٤مصددددلمل عدوم٤مقما اًمٜمدددد٤مسل عشماٌٞمتا

 اعمٌٓمٚملم.

عيمؿ شمر  ًمٜم٤م محٚم٦م إىمعا اًمٜم٘مٞم٦م ُمـ اًمًٚمػ ُمـ اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل اعمنمق اًم خ ؾمد٤مًم٧م سمدف أىمعُمٝمدؿ 

غم اًمّمدددددددٗمح٤مت شمددددددددعلٜما٤م ًمنمدددددددا ع ا ؾمدددددددعا عًمٖمتددددددفل عقمٚمقُمدددددددف عُمٕم٤مرومدددددددفل عدقمدددددددقة إمم إظمدددددددعق قمدددددد

ا ُمدـ إظمدعق اعم ُمقُمد٦مل ومٙم٤مٟمد٧م شمٚمدؽ إؾمدٗم٤مر اًمٕمٚمٛمٞمد٦م اًمتدل شمريمق د٤م عراء دؿ  اعمحٛمقدةل عحت لرا

سمر ٤مَ  صدقل قمغم ؾمعُم٦م أىمعُمٝمؿل عآل٦ما سمٞمٜم٦م قمغم اًمٖم٤مل٦م اعمٕمرومٞم٦م اًمتل سمٚمقهمٝم٤م طمتك ص٤مرعا ُمٗمخرة 

 ظمر ا ؾمعا عاًمٕمرسمٞم٦م قمؼم إضمٞم٤مل ذم يمؾ إُمؿ.ُمـ ُمٗم٤م

عُمددـ اعمجددد٤مٓت احلًددٜم٦م ذم اؾمدددتٕمال اًم٘مٚمددؿ: شمددددعلـ اًمٕمٚمددؿ اًمٜمددد٤مومعل عا يمادد٤مر ُمٜمدددفل ومدد٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسمددد٦م 

لٌ٘مدددكل عسمددددع٤ْم لْمدددٞمعل عىمدددد سمدددقب ا ُمددد٤ما اًمٌخددد٤مرخ ذم يمتددد٤مب اًمٕمٚمدددؿ ُمدددـ صدددحٞمحف: )سمددد٤مب يمت٤مسمددد٦م 

ُمد٤م ُمدـ أصدح٤مب اًمٜمٌدل ريض ا  قمٜمدف ىمد٤مل: اًمٕمٚمؿ( عؾم٤مق قمدة أطم٤مدل٨مل ُمٜمٝمد٤م: طمددل٨م أا  رلدرة 
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إٓ يمد٤م  ُمدـ قمٌدد ا  سمدـ قمٛمدرع وم٢مٟمدف يمد٤م  لٙمتد٥م  ل٤م قمٜمدف ُمٜمدلصغم ا  قمٚمٞمف عؾمدٚمؿ أطمدد أيمادر طمددلاا 

 (.1)عٓ أيمت٥م

 ل٘مقل: طمٞم٨م اعم٤ٌمر  سمـ ا  قمٌد أطمًـ عًم٘مد

 زلدْ  سمـ مح٤مد أ ٧ِم  ... قمٚماا  اًمٓم٤مًم٥م أم٤م 

٤م...عطمٚمد قمٚماا  وم٤مىمتٌس   (.4سم٘مٞمْد) ىمّٞمد  صمؿ ُما

  عىم٤مل آظمر:

 فْ   سم٤محل٤ٌمل اًمقاصم٘مصٞمقدَ  دْ ىمٞم   ...  ُ ىمٞمدُ  عاًمٙمت٤مسم٦مُ  اًمٕمٚمؿ صٞمدٌ 

ًم٦ما   فْ سملم ايع ؼ ـم٤مًم٘م عشمٗمّٙمٝم٤م ... ومٛمـ احلاىم٦م أ  شمّمٞمد همزا

عُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع: اًمٕمٚمؿ اًمدٟمٞمقخ اعمنمعع اًم خ ومٞمف ُمّمٚمح٦م ًمٚمٜم٤مس ُمـ ـم٥م ع ٜمدؾمد٦م عصدٜم٤مقم٦م 

٤م اؾمتٕماٌل قمٔمٞمؿ.عهمػم ًمؽل وم٤مؾمتٕمال اًم٘مٚمؿ ذم شمدعلٜمف   شمٕمٚماا عشمٕمٚمٞماا عٟمٗمٕما

عُمـ اعمج٤مٓت احلًٜم٦م ٓؾمتٕمال اًم٘مٚمؿ: اًمٙمت٤مسم٤مت اًمدقمقلد٦م اًمتدل ومٞمٝمد٤م شمٕمٚمدٞمؿ ًمٚمٜمد٤مس عإرؿمد٤مد عدؿل 

عومٞمٝمد٤م أُمدر سمٛمٕمدرع  عْدل قمدـ ُمٜمٙمدرل عيمددؿ ؿمدخصل ا تددى إمم احلدؼل عقمددل قمدـ ـمرلدؼ اًم٤ٌمـمددؾل 

ددددف يمٚمٛمدددد ٦ٌم ىمرأ دددد٤م وم٠م،دددد٤مرت ًمددددف  دددد   عؾمددددٚمؽ ؾمددددٌؾ أقمددددال صدددد٤محل٦م و لٙمددددـ لٕمٛمٚمٝمدددد٤مل عؾمدددد٥ٌم ذًمددددؽ يمٚم 

 اًمدرعب.

عاًمٙمت٤مسم٦م ذم   ا اعمج٤مل ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقرة قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مل سمؾ سم٠مخ ًمٖم٦م لٕمرومٝم٤م اًمٜم٤مسل عىمد دظمدؾ 

ءة قمٜمددف  ذم ا ؾمددعا ذم  دد ا اًمٕمٍمدد وم دد٤ما ُمددـ اًمٜمدد٤مس قمددغم اظمددتع  ًمٖمدد٤مهتؿ عيمدد٤م  ؾمددٌٞمٚمٝمؿ إًمٞمددف: اًم٘مددرا

ددد٤م: اًمرؾمددد٤م ؾ اًمٓمٞمٌددد٦م ًمددددلـ اًمتدددل ومٞمٝمددد٤م يمٚمدددات اًمدددؼم  سم٤مًمٚمٖمددد٤مت اًمتدددل جيٞمددددع٤ْم. عُمدددـ ذًمدددؽ أجْما إمم اًمقا

عاحلدددد٥م عاًمٓم٤مقمدددد٦مل وم٢مْدددد٤م شمددددزرع ذم ٟمٗمقؾمددددٝمؿ اًمرودددد٤م عاًمراطمدددد٦م عاًمًددددٕم٤مدةل عُماٚمٝمدددد٤م يمدددد ًمؽ اًمرؾمدددد٤م ؾ 

احلًددددددٜم٦م إمم إىمدددددد٤مرب عإرطمدددددد٤ما عإصدددددددىم٤مءل ومٙمٚمددددددات شمٚمددددددؽ اًمرؾمدددددد٤م ؾ شمٕمٛمددددددؼ رعاسمددددددط اعمحٌدددددد٦م 

 عاًمقص٤ملل عشم ل٥م ضمٚمٞمد اًم٘مٓمٞمٕم٦م عآٟمٗمّم٤مل.

٤مل ا صددعح سمددلم اًمٜمدد٤مس عومددض ايّمددقُم٤مت سمٞمددٜمٝمؿل وم٘مٚمددؿ اًمّمددٚمح عُمددـ جمدد٤مٓت اًم٘مٚمددؿ احلًددٜم٦م: جمدد

ٓ  ﴿سمددلم ايٚمددؼ ىمٚمددؿ ذلددػ حت٘مددـ سمددف دُمدد٤مءل عشمًددٚمؿ سمددف طم٘مددققل عشمّمدد٤م  سمددف طمرُمدد٤مت. ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم: 

ـْ َلْٗمَٕمد  َأْع إِْصدعحل سَمدلْمَ اًمٜمَّد٤مِس َعَُمد
ـْ َأَُمدَر سمَِّمدَدىَم٦مل َأْع َُمْٕمدُرع ل َّٓ َُمد ُ ْؿ إِ ـْ َٟمْجدَقا ْؾ َذًمِدَؽ ظَمػْمَ ذِم يَماػِمل ُِمد

                                                           

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 1)

 .(145/  1) عومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤م  ( ضم٤مُمع 4)
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ٞماا 
ا قَمٔمِ ْقَ  ُٟم١ْمشمِٞمِف َأضْمرا ًَ  وَم

ِ
ََّ  .[112]اًمٜم٤ًمء:﴾اسْمتَِٖم٤مَء َُمْرَو٤مِة ا

ء ع ٌددد٦م ععصدددٞم٦م ععىمدددػ  عُمدددـ جمددد٤مٓت اًم٘مٚمدددؿ احلًدددٜم٦م: جمددد٤مل شمقصمٞمدددؼ احل٘مدددقق اح٤مًمٞمددد٦م ُمدددـ سمٞمدددع عذا

قمدـ  عَدلـ عإضم٤مرة ععدلٕم٦م عأُم٤مٟم٦م عٟمحق ذًمؽ8 وم٢م  اًمٙمت٤مسم٦م ع   احل٘مقق أدقمك  صم٤ٌمهتد٤مل عأبٕمدد عد٤م

ٌُقُ   ﴿اًمٜمًٞم٤م  عآظمتع ل ىم٤مل شمٕم٤ممم:  دًٛمك وَمد٤ميْمُت ًَ ـل إمَِم َأضَمدؾل ُُم ـَ آَُمٜمُدقا إَِذا شَمدَداَلٜمُتْؿ سمِدَدْل دِ ل َلد٤م َأَمَد٤م اًمَّ

ُ وَمْٚمَٞمْٙمُتددد٥ْم َعًْمُٞمْٛمِٚمددد ََّ َٛمدددُف ا دددِ خ  ؾِ َعًْمَٞمْٙمُتددد٥ْم سَمْٞمدددٜمَُٙمْؿ يَم٤مشمِددد٥ٌم سم٤ِمًْمَٕمدددْدِل َعٓ َلددد٠ْمَب يَم٤مشمِددد٥ٌم َأْ  َلْٙمُتددد٥َم يَمدددَا قَمٚمَّ اًمَّ

٤م أَ  ددِ خ قَمَٚمْٞمددِف احْلَددَؼ ؾَمددِٗمٞمٝما ٌَْخْس ُِمٜمْددُف ؿَمددْٞم ا٤م وَمدد٢ِمْ  يَمدد٤مَ  اًمَّ ددُف َعٓ َلدد َ َرسمَّ ََّ ددِؼ ا ٤م َأْع ٓ قَمَٚمْٞمددِف احْلَددَؼ َعًْمَٞمتَّ ْع َوددِٕمٞمٗما

ـْ ِرضَمد ـِ ُِمد ٞمُع َأْ  ُلِٛمؾَّ ُ َق وَمْٚمُٞمْٛمِٚمْؾ َعًمَِٞمُف سم٤ِمًْمَٕمْدِل َعاؾْمَتِْمِٝمُدعا ؿَمِٝمٞمَدْل
َتٓمِ ًْ ٤مًمُِٙمْؿ وَمد٢ِمْ  َوْ َلُٙمقَٟمد٤م َرضُمَٚمدلْمِ َل

ـَ  ـْ شَمْرَوددْقَ  ُِمدد َّدد
َِ تَدد٤مِ   ٤م إُظْمددَرى َعٓ َلدد٠ْمَب  وَمَرضُمددٌؾ َعاُْمَرأَ َر إطِْمددَدامُهَ ٤م وَمُتددَ يم   َأْ  شَمِْمددؾَّ إطِْمددَدامُهَ

ِ
اًمَِمددَٝمَداء

ا َأْع يَمٌِ  ٌُقُ  َصِٖمػما ٠َمُُمقا َأْ  شَمْٙمُت ًْ  َعَأىْمدَقُا اًمَِمَٝمَداُء إَِذا َُم٤م ُدقُمقا َعٓ شَم
ِ
ََّ دُط قِمٜمْدَد ا ًَ ا إمَِم َأضَمِٚمدِف َذًمُِٙمدْؿ َأىْم ػما

٤َم سَمْٞمددٜمَُٙمْؿ وَمَٚمددْٞمَس قَمَٚمددْٞمٙمُ  َْ ةا شُمددِدلُرع َّٓ َأْ  شَمُٙمددقَ  دِمَدد٤مَرةا طَمدد٤مِ َ َّٓ شَمْرشَمدد٤مسُمقا إِ ددَٝم٤مَدِة َعَأْدَٟمددك َأ َّٓ ًمِٚمِمَّ ْؿ ضُمٜمَدد٤مٌح َأ

٤ٌَمَلْٕمُتْؿ َعٓ ٌُقَ ٤م َعَأؿْمِٝمُدعا إَِذا شَم َ شَمْٙمُت ََّ ُ٘مدقا ا قٌق سمُِٙمْؿ َعاشمَّ ًُ ُف وُم  ُلَْم٤مرَّ يَم٤مشم٥ٌِم َعٓ ؿَمِٝمٞمٌد َعإِْ  شَمْٗمَٕمُٚمقا وَم٢ِمٟمَّ

ُٛمُٙمددددؿُ   قَمِٚمددددٞمٌؿ  َعُلَٕمٚم 
ل
ء ُ سمُِٙمددددؾ  َرْ ََّ ُ َعا ََّ دددد٤م  ﴿ [464]اًمٌ٘مددددرة:﴾ا ٌا

َعإِْ  يُمٜمددددُتْؿ قَمددددغَم ؾَمددددَٗمرل َعَوْ دِمددددُدعا يَم٤مشمِ

ـَ سمَ  ٌُقَوددد٦ٌم وَمددد٢ِمْ  َأُِمددد دددُف َعٓ شَمْٙمُتُٛمدددقا وَمِرَ ددد٤مٌ  َُمْ٘م َ َرسمَّ ََّ دددِؼ ا ـَ َأَُم٤مَٟمَتدددُف َعًْمَٞمتَّ دددِ خ اْؤمُتِددد ددد٤م وَمْٚمُٞمددد١َمد  اًمَّ ْٕمُْمدددُٙمْؿ سَمْٕمْما

ُ سمِددَا شَمْٕمَٛمُٚمددقَ  قَمِٚمددٞمٌؿ  ََّ ددُف َعا ٌُ ددُف آصمِددٌؿ ىَمْٚم ـْ َلْٙمُتْٛمَٝمدد٤م وَم٢ِمٟمَّ ددَٝم٤مَدَة َعَُمدد قمددـ قمٌددد ا  سمددـ . ع[461]اًمٌ٘مددرة:﴾اًمِمَّ

) ُمدد٤م طمددؼ اُمددرئ ُمًددٚمؿ ًمددف رء  :ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ىمدد٤ملقمٛمددر ريض ا  قمددٜمٝما: أ  رؾمددقل 

 (.1)لق  ومٞمف لٌٞم٧م ًمٞمٚمتلم إٓ ععصٞمتف ُمٙمتقسم٦م قمٜمد (

٤م: اًمٙمت٤مسم٦م سمِمٗم٤مقم٦م طمًٜم٦مل عىمْم٤مء طمقا ٩م اًمٜم٤مس عشمٗمرل٩م يمرسم٤مهتؿ  ٤مل ومدرب أؾمدٓمر  عُمـ ذًمؽ أجْما

8 لٙمددق  ًمددف  دد٤م بٓمٝمدد٤م اعمددرء ذم ؿمدد٠م  أظمٞمددف اعمًددٚمؿ لٜمٗمٕمددف  دد٤م ومٞمجٚمدد٥م ًمددف  دد٤م ظمددػمال أع لدددومع قمٜمدد ف ذا

 صمقاب قمٔمٞمؿ.

سمٕمددض اعمجدد٤مٓت احلًددٜم٦م ٓؾمددتٕمال اًم٘مٚمددؿل ع ددل ضمددزء ُمددـ ؿمددٙمر اًمٕمٌددد  -ُمٕمنمدد اعمًددٚمٛملم-ومٝمدد  

 ًمرسمف قمغم ُمٕمرومتف اًم٘مراءة عاًمٙمت٤مسم٦م.

 عزْم ىمٚمٌؿ ذم ايػم لًخق سمحؼمِ ... علٌخُؾ إْ  ذٌّ دقم٤م  عَلٙمُتؿُ 

ٌَّؾ ؾِمٜمَُّف... عًمٙمٜمف ذم سم٤مـمؾ   إُمر َأبٙمُؿ ومّمٞمٌح إذا ُم٤م احلَؼ ىم

قمٌدد٤مد ا ل عيمددا أ  ًمٚم٘مٚمددؿ اؾمددتٕمآا طمًددٜما٤م لٕمددقد سمدد٤ميػم قمددغم صدد٤مطمٌف ذم قم٤مضمددؾ أُمددر  عآضمٚمددفل ومٝمٜمدد٤م  

د٤م اؾمدتٕمال دء ًمٚم٘مٚمدؿ سمٙمت٤مسمد٦م اًمٙمدعا اًمد خ لٖمْمدد٥م ا  شمٕمد٤مممل علٌٕمد٨م قمدغم اًمنمد سمدلم اًمٜمدد٤مسل  أجْما

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)
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ُمـ اًمٜماذج قمدغم  عًمٞمس ع ا آؾمتٕمال طمد ُمٕمٚمقا عأُماٚم٦م حمّمقرةل سمؾ جم٤مًمف رطم٥م ومًٞمحل عًمٙمـ

آؾمتٕمال اًمزء ًمٚم٘مٚمؿ: اًمٓمٕمـ ذم ا  شمٕم٤ممم أع يمت٤مسمف اًمٙمرلؿ أع رؾمقًمف قمٚمٞمف اًمّمدعة عاًمًدعا أع 

دلٜمدددف احلٜمٞمدددػ. عُمدددـ ذًمدددؽ: يمت٤مسمددد٦م ُمددد٤م ومٞمدددف فمٚمدددؿ ًمٚمٜمددد٤مس يم٘متدددؾ سمدددرخء أع ضمرطمدددف أع إل ا دددفل أع أظمددد  

طمٞمدٜما  ـ قمد٤مُمر سمدـ  ٤مؿمدؿسَمِٖمدٞمض سمدطم٘مقىمف أع ُمٜمٕمف ُمٜمٝم٤م. عُمـ أُماٚم٦م ىمٚمؿ اًمٔمٚمؿ ذم اًمت٤مرل : ُمد٤م ومٕمٚمدف 

ددٕم٥مل  يمتدد٥م ُمٞمادد٤مق اعم٘م٤مـمٕمدد٦م اًمٕم٤مُمدد٦م ُمددـ ىمددرلش ًمٌٜمددل  ٤مؿمددؿ عسمٜمددل اعمٓمٚمدد٥مل عٟمددت٩م قمٜمٝمدد٤م طمّمدد٤مر اًمِم 

 (.1ومدقم٤م رؾمقل ا  صغم ا  قمغم   ا اًمٙم٤مشم٥م اًمٔم٤مو ومِمٚم٧َّْم لد )

 ﴿عُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت أصمٛمد٦م: حترلدػ احلدؼ عإًم٤ٌمؾمدف قمدغم اًمٜمد٤مس يمٗمٕمدؾ اًمٞمٝمدقد اًمد لـ ىمد٤مل ا  قمدٜمٝمؿ: 

عا سمِِف صَمَٛمٜما٤م  ًمَِٞمِْمؽَمُ
ِ
ََّ ـْ قِمٜمِْد ا ٌُقَ  اًْمِٙمَت٤مَب سم٠َِمجِْدِمْؿ صُمؿَّ َلُ٘مقًُمقَ  َ َ ا ُِم ـَ َلْٙمُت ِ ل ىَمِٚمٞمعا وَمَقْلدٌؾ َعُدْؿ  وَمَقْلٌؾ ًمِٚمَّ

ٌُقَ   ددد
ًِ َّددد٤م َلْٙم

َِ ددد٧ْم َأجْدددِدِمْؿ َعَعْلدددٌؾ َعُدددْؿ  ٌَ َّددد٤م يَمَت
ٙمٙم٦م . علددددظمؾ ذم  ددد ا: اًمٙمت٤مسمددد٤مت اعمِمددد[57]اًمٌ٘مدددرة:﴾َِ

سمنمددددا ع ا ؾمدددددعال عإلدددددراد اًمِمدددددٌٝم٤مت اًمتدددددل شمٚمدددددٌس قمددددغم اًمٜمددددد٤مس دلدددددٜمٝمؿل عحتدددددرومٝمؿ قمدددددـ اعددددددى إمم 

 اًمْمعل.

عُمددـ اًمٙمت٤مسمدد٤مت أصمٛمدد٦م: شمزعلددر اًمقصمدد٤م ؼ عاًمًددٜمداتل عؿمددٝم٤مدة اًمددزعرل عإطمٙمدد٤ما اًم٘مْمدد٤م ٞم٦م اًمٕم٤مدًمدد٦م 

قمددـ احلددؼل ومٙمددؿ زاهمدد٧م أىمددعا ذم  دد ا اعمجدد٤مل ومددزعرت عصدد٤مل٤م عؿمددٝم٤مدات ُمٚمددؽ إريض عاًمٌٞمددقت 

 دددد٤م ُمددددـ اعمٚمٙمٞمدددد٤متل عاؾمددددُتقزَم قمددددغم طم٘مددددقق اًمٞمتدددد٤مُمك عإراُمددددؾل عيمددددؿ ؾمددددٗمٙم٧م دُمدددد٤مء عؾمددددٚم٧ٌم عهمػم

 طم٘مقق سمجرة ىمٚمؿ فم٤مو 

٤م: اًمٙمت٤مسم٤مت اًمداقمٞم٦م إمم ايدرعج قمدـ طمّمدـ اًمٗمْمدٞمٚم٦م إمم ريمدقب ُمٓم٤ملد٤م  عُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت أصمٛم٦م أجْما

 ٤َمرؾمدد٦م اًمرذلٚمدد٦مل عشمددرِ  احلٞمدد٤مء عاًمٕمٗمدد٦م عاحلِمددٛم٦م عاحلٗمدد٤مِظ قمددغم اًمِٕمددرض عاًمٜمًدد٥مل عاعمِمددجٕم٦ِم قمددغم

 اًمٗم٤مطمِم٦م عؾمٚمق  ـمرىمٝم٤مل عُم٤م أيمار إىمعا ا ٤مرل٦م ذم   ا اعمج٤مل أؾمـ 

ُمٕمنمددد اعمًدددٚمٛململ إ  جمددد٤مٓت اًم٘مٚمدددؿ احلًدددٜم٦مل عجم٤مٓشمدددف اًمًدددٞم ٦م ؿمددد٤مُمٚم٦ٌم ًمٚمٙمدددعا يمٚمدددف: ٟمادددِر  عؿمدددٕمر ل 

ومٙمدددا أ،دددف لٓمٚمددد٥م ُمدددـ اعمًدددٚمؿ أ  لًدددتٕمٛمؾ ىمٚمٛمدددف ذم اعمجددد٤مٓت احلًدددٜم٦م عجيٜمٌدددف اعمجددد٤مٓت اًمًدددٞم ٦م ذم 

ددد٤م ذم اًمِمدددٕمرل  اًمٜمادددر ومٝمدددق ىمددد٤مل رؾمدددقل ا  صدددغم ا  قمٚمٞمدددف عؾمدددٚمؿ: ) اًمِمدددٕمر ُمٓمٚمدددقب ُمٜمدددف ذًمدددؽ أجْما

 (.4)عىمٌٞمحف يم٘مٌٞمح اًمٙمعا( لف يمحًـ اًمٙمعاطمًٜمُ 8سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمعا

ومٛمـ رزىمف ا  ُمق ٌد٦م اًمِمدٕمر ومٚمٞمٙمتد٥م ُمٜمدف اًمِمدٕمر اًمٜم٘مدل اًمٜمٔمٞمدػ اًمد خ لٜمٓمدؼ سمد٤محلؼ علدداومع قمٜمدفل  

ـَ اًمِمدددددٕمر ذم اًماٜمددددد٤مء قمدددددغم ا  عقمدددددغم ُمددددد٤م حيددددد٥مل عذم شمّمدددددقلر  علٜمددددد٠م قمدددددـ اًم٤ٌمـمدددددؾ علٜم٤مومحدددددفل ومدددددا أطمًددددد

                                                           

 .(66: ص) اعمختقا اًمرطمٞمؼ(  1)

 ل ع ق صحٞمح.أظمرضمف اًمٌخ٤مرخ ذم  إدب اعمٗمرد(  4)
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ُء  ﴿اًمٗمْم٤م ؾ عاًمتحٗمٞمز قمٚمٞمٝم٤مل عُم٤م أطمدَّ ؾِمٜم٤مٟمف ذم ُم٘م٤مرقم٦م اًم٤ٌمـمؾ عاعمٌٓمٚمدلم  ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  َعاًمَِمدَٕمَرا

دددٌُِٕمُٝمؿُ  ُدددْؿ ذِم يُمدددؾ  َعادل َمِٞمُٛمدددقَ   ﴿ [442]اًمِمدددٕمراء:﴾اًْمَٖمددد٤مُععَ   َلتَّ َّْ  ﴿ [443]اًمِمدددٕمراء:﴾َأَخدددْؿ شَمدددَر َأ

ُدد َّْ دد٤محِل٤َمِت َعَذيَمددُرعا  ﴿ [444]اًمِمددٕمراء:﴾ْؿ َلُ٘مقًُمددقَ  َُمدد٤م ٓ َلْٗمَٕمُٚمددقَ  َعَأ ـَ آَُمٜمُددقا َعقَمِٛمُٚمددقا اًمّمَّ ددِ ل َّٓ اًمَّ إِ

دددددددددقَ   ٌُ ـَ فَمَٚمُٛمدددددددددقا َأخَّ ُُمٜمَ٘مَٚمددددددددد٥مل َلٜمَ٘مِٚم دددددددددِ ل ـْ سَمْٕمدددددددددِد َُمددددددددد٤م فُمِٚمُٛمدددددددددقا َعؾَمدددددددددَٞمْٕمَٚمُؿ اًمَّ دددددددددعا ُِمددددددددد ا َعاٟمَتٍَمُ َ يَماِدددددددددػما ََّ ا

أصددددق يمٚمٛمددد٦م ىم٤معدد٤م ؿمددد٤مقمر يمٚمٛمددد٦م ) :  صدددغم ا  قمٚمٞمدددف ع ؾمددٚمؿىمددد٤مل رؾمددقل ا. ع[445]اًمِمددٕمراء:﴾

 :ًمٌٞمد

 سم٤مـمُؾ  رء ُم٤م ظمع ا َ  أٓ يمَؾ  

 -) ا جٝمدؿ  :ىمد٤مل اًمٜمٌدل صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ حلًد٤م (. ع1()عيم٤مد أُمٞم٦م سمـ أا اًمّمٚم٧م أ  لًٚمؿ 

 (.4) ُمٕمؽ ( عضمؼملُؾ  -أع  ٤مضمٝمؿ 

إىمدعا عـمٖمٞم٤مْد٤مل ومٛمدـ ظمد٤م  ُم٘مد٤ما رسمدفل ع    اعمج٤مٓت اًمًٞم ٦م ٓؾمدتٕمال اًم٘مٚمدؿ  دل صمٛمدرة ًمزلدغ 

ا أ،دف  عرضم٤م ُمٜمف شمٕم٤ممم طمًدـ اعمٜم٘مٚمد٥م وم٢مٟمدف لٛمًدؽ قمٜمد٤م  ىمٚمٛمدف قمدـ ا رلد٤م  ذم ُمٞمددا  اًمًدقءل ُمتد يمرا

 ؾمٞمح٤مؾم٥م قما يمت٧ٌم يمٗمف عؾمّٓمرت لد ل ومٙمت٤مسم٤مت اًمٌٜم٤م  يمٜمٓمؼ اًمٚم٤ًم .

 :  اًمِم٤مقمر ىم٤مل

ـْ يم٤مشم٥مل إَّٓ ؾمَٞمْٗمٜمَك ْ رُ  ...عُم٤م ُِم ٌِْ٘مل اًمدَّ ٧ٌَْم َلَدا ُ  َعُل  ُم٤م يمَت

 
ل
َؽ همػَم رء َ  ذم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم أْ  شَمرا ُ  ....ومع شَمْٙمُت٥ْم سمٙمٗم   (.1)َلُنَ

 أىمقل ىمقزم   ال عأؾمتٖمٗمر ا  زم عًمٙمؿل وم٤مؾمتٖمٗمرع  إٟمف  ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.

 

 

 

 

 

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 4)

 .(134: ص) اًمٗمرلد ( اًمٕم٘مد 1)
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 ايٓم٦ٌم اًما٤مٟمٞم٦م

 مجٕملم.احلٛمد   رب اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أ

 أُم٤م سمٕمد:

أمددد٤م اعمًدددٚمٛمق ل إ  اًم٘مٚمدددؿ عؾمدددٞمٚم٦م ًمٚمٙمت٤مسمددد٦م ىمدددد شمٓمدددقرت قمدددؼم اًمدددزُمـل طمتدددك عصدددؾ اًمٜمددد٤مس اًمٞمدددقا إمم 

اًمٙمت٤مسمدددد٦م آًمٙمؽمعٟمٞمدددد٦مل ومٔمٝمددددر احل٤مؾمددددقب عاًمٗمدددد٤ميمس عا ددددقال عٟمحق دددد٤مل عأصددددٌح٧م  دددد   أٓت 

ٞمح ذم عؾمدد٤م َؾ يمت٤مسمدد٦مل أيماددَر ُمددـ اًم٘مٚمددؿ اعمٕمٝمددقدل عهمدددا اًمتٕم٤مُمددؾ  دد٤م أؾمددٝمؾ ُمٜمددفل عصدد٤مرت ًمقطمدد٦م اعمٗمدد٤مشم

     أٓت  ل اًم٘مٚمَؿ ا دلد اًم خ لدّع  ُمًتخدُُمف قمؼَم  ُم٤م لِم٤مء ُمـ اًمٙمعا.

عذم فمدؾ  دد   اًمقؾمدٞمٚم٦م احلدلادد٦م يماددر اًمٙمّتد٤مب عاًمٙمت٤مسمدد٤متل عشمٕمددددت ُمٜمد٤م جٝمؿ عجمدد٤مٓت طمدددلاٝمؿل 

عظم٤مصدددد٦م سمٕمددددد فمٝمددددقر ؿمددددٌٙم٦م آٟمؽمٟمدددد٧م عشمٜمددددقِع ظمددددداُم٤مت عؾمدددد٤م ؾ آشمّمدددد٤مل قمؼم دددد٤م ُمددددـ ومٞمًددددٌق  

صددددٖم٤مراا عيمٌدددد٤مراال -عأصددددٌح٧م  دددد   ايدددددُم٤مت ذم ُمتٜمدددد٤معل ا ٛمٞمددددع ععاشمًدددد٤مب عشمٚمجددددراا عهمػم دددد٤مل

ددددد٤مل قِمٚمٞمددددد٦ما عؾُمدددددْقىم٦مل صددددد٤محللم عـمددددد٤محللمل عصددددد٤مر ذم ُم٘مددددددعر ؿ أمجٕمدددددلم أ  لٙمتٌدددددقا ُمددددد٤م  ذيمدددددقراا عإٟم٤مصما

 لرلدع ل علٜمنمعا يمت٤مسم٤مهتؿ قمغم ٟمٓم٤مق عاؾمع سملم اًمٜم٤مس.

 ًٜم٦م.ع ٜم٤م ٓسمد ًمٜم٤م ُمـ عىمٗم٦م عٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًم٘مٚمؿ عاؾمتٕمآشمف احلًٜم٦م عهمػم احل

ومٜم٘مددقل: إ  اًمٙمت٤مسمدد٦م ذم  دد   اًمقؾمدد٤م ؾ احلدلادد٦م عٟمنَمدد اعمٙمتددقب ُمٜمٝمدد٤م إمم اًمٜمدد٤مس ىمددد شمٙمددق  ذم إُمددقر 

اعم٤ٌمطمددد٦م سمدددلم إىمددد٤مرب عإصددددىم٤مء عا دددػما ل عسمدددلم اًم٤ٌمقمددد٦م عاعمِمدددؽملـل عسمدددلم أصدددح٤مب اعمّمددد٤مًمح 

 اعمٕمٞمِمٞم٦م اعمنمعقم٦مل ومٝم ا آؾمتٕمال ٓ سم٠مس ومٞمف.

تح٥م ٟمنمددد ٤م8 يم٤مًمٜمّمددد٤م ح عاعمٕمددد٤مر  عاًمٗمْمددد٤م ؾ عاًمٕمٚمدددقا عىمدددد شمٙمدددق  اًمٙمت٤مسمددد٦م ذم إُمدددقر اًمتدددل لًددد 

اًمٜم٤مومٕمدد٦مل عاًمتحدد لر ُمددـ اًمنمددعر عأ ٚمٝمدد٤م. ومٝمدد   اًمٙمت٤مسمدد٦م ظمددػم قمٔمددٞمؿل عأ ٚمٝمدد٤م لدد١مدع  قمٛمددعا صدد٤محلا٤م 

طمٞمددددٜما ضمٕمٚمددددقا طمقاؾمددددٞمٌٝمؿ عضمددددقآهتؿ عؾمددددٞمٚم٦م ظمددددػم اؾمددددتٗم٤مدعا ُمٜمٝمدددد٤م عأومدددد٤مدعا همددددػم ؿ  دددد٤مل ومٙمتٌددددقا 

 ا اعمٜمِمقرات اًمًٞم ٦م عطمجٌق ٤م قمـ اًمٜمنم.عىمرأعا ومٞمٝم٤م اعمٜمِمقرات اًمٜم٤مومٕم٦م عٟمنمع ٤مل عشمريمق

عىمدددد شمٙمدددق  اًمٙمت٤مسمددد٦م ذم إُمدددقر اًمتدددل حتدددرا يمت٤مسمتٝمددد٤م عٟمنمددد رؾمددد٤م ٚمٝم٤مل ع ددد ا اًمٜمدددقع جيددد٥م قمدددغم اعمًدددٚمؿ 

ال عًم ؾمدددػ أ  أ دددؾ  ددد ا اًمٜمدددقع  دددؿ أيمادددر اعمًدددتخدُملم عددد   اًمقؾمددد٤م ؾ  آسمتٕمددد٤مد قمٜمدددف يمت٤مسمددد٦م عٟمنمدددا

ٞم ٦مل ومٌادقا قمؼم د٤م ُمٜمِمدقرات اًمِمدٌٝم٤مت احلدلا٦م8 وم٘مد ؾمّخرعا ضمقآهتؿ عطمقاؾمٞمٌٝمؿ ًمٚمٙمت٤مسم٤مت اًمً

ددددد٤م ل٘متدددددؾ طمٞمددددد٤مة اًمٜمٗمدددددقس اًمٓمددددد٤م رةل عُلٔمِٚمدددددؿ اًمتّمدددددقرات اًمّمدددددحٞمح٦مل علٙمددددددر  اًمتدددددل شمت٘مٞمددددد٠م ؾمددددداا زقم٤موما

اًم٘مٚمددقب اعمنمددىم٦مل عٟمنمددعا يمدد ًمؽ ُمٜمِمددقرات اًمِمددٝمقات اًمتددل هتددّٞم٩م إمم احلددراال عشمدددقمق إمم ُم٘م٤مرومدد٦م 
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ظمدر اًمٕمٗمد٤م  عاًمٜم٘مد٤مءل عيمدؿ أصم٤مال ومٙمؿ أظمرضمقا سمتٚمؽ اًمٙمت٤مسم٤مت أؾمٜم٦م ُمـ حمّمـ عحمّمٜم٦م قمـ 

 ومرىمقا سملم زعضملم ُم١مشمٚمٗململ عيمؿ أطمدصمقا ُمـ ُمِمٙمعت أهل٦م داظمؾ اعمجتٛمع اعمًٚمؿ.

ومٞم٤م أم٤م اعمًٚمؿل اؾمتٗمد ُمـ     اًمقؾمٞمٚم٦م ذم يمت٤مسم٦م اًم٘مقل اًمٗم٤موؾل عا ُٛمؾ اعمنمىم٦م سم٤ميػم عاعدىل 

٤م ًمٚمير قمٜمٝمؿ. ٤م ًمٚمٜم٤مسل عدومٕما ٌا٤م ًمٚماقاب ُمـ ا  شمٕم٤مممل عٟمٗمٕما  ـمٚم

ضمقاًمؽ دًمٞمعا ًمؽ إمم ايػمل عحم راا ًمؽ ُمـ اًمنمد. عقمٚمٞمدؽ أ  حتٗمدظ ومٞمدف إؿمدٞم٤مء اًمٓمٞمٌد٦مل عاضمٕمؾ 

عأ  حتددددد   ُمٜمدددددف ُمددددد٤م ٓ ُلدددددريض ا  شمٕمددددد٤ممم8 ٕ،دددددف سمر ددددد٤م  قمدددددغم ؿمخّمدددددٞمتؽل عاعمٕمدددددؼم قمدددددـ شمّمدددددقر  

 عؾمٚمقيمؽ.

ىمددددع أع صددددٗمح٤مت أع طمًدددد٤مسم٤مت شمٌدددد٨م اًمًددددقء عاًمنمدددد. عٓ شمٕمٛمددددؾ   عٓ شمدددددظمؾ سمددددف جمٛمققمدددد٤متل أع ُمقا

أع ُم٘مٓمددع صددقي أع ُمر ددل طمتددك شمت٠ميمددد أ،ددف ًمددٞمس ومٞمددف ُمدد٤م لٖمْمدد٥م ا  شمٕمدد٤ممم. عاىمددرأ ُمِمدد٤مريم٦م عمٜمِمددقر 

ىمٌؾ أ  شمٜمنمل عاؾمتنم ذعخ اعمٕمروم٦م ىمٌؾ أ  شمّمدق ُم٤م شمِمؽ ومٞمف أع دمٝمٚمف. عىمٌؾ أ  شمٙمت٥م اضمٕمدؾ 

 ٟمٗمًؽ يم٠م،ؽ شمٙمت٥م إمم ا ل أع شمًٓمر رؾم٤مًم٦م ؾمتٕمرض قمٚمٞمفل وماذا أ،٧م يم٤مشم٥م ومٞمٝم٤م؟

ٌل عٟمنُمَ  ًمٗمُٔمٝم٤م...   عذم ُصُحِػ إقمال ل٤م ص٤مِح طِمٗمُٔمٝم٤مؾمٓمقُر  أىمقا

ْر وم٢مّ  اعَمْٚمَؽ لٙمت٥ُم يمؾَّ ُم٤م... يمت٧ٌَمل عذم   ا ًمٜمٗمًؽ عقمٔمٝم٤م  ومًٓم 

عإلدد٤م  عٟمنَمدد اًمّمددقر عاعم٘مدد٤مـمع اًمتددل شماددػم اًمٖمرا ددز عادددش احلٞمدد٤مءل عإلدد٤م  عاعمٜمِمددقرات اًمٓم٤مقمٜمدد٦م ذم 

 ؾ آضمتاقمل  اًمٜم٤مس وم٤مًمتا٧ٌم عاًمت٠ميمد ُمٓمٚمقبل وما أيمار اًمٙم ب عاًمٌٝمت٤م  ذم عؾم٤م ؾ اًمتقاص

ء عُمتددد٤مسمٕمق  يُمادددر  ا عأظمدددػماا  ددد   رؾمددد٤مًم٦م ظم٤مصددد٦م أعضمٝمٝمددد٤م إمم يمدددؾ إقمعُمدددل أع يم٤مشمددد٥م ُمرُمدددقق ًمدددف ىمدددرَّ

ـِ  ٤م لًٓمر ُم٤م حيٌف رسمدؽ علرود٤م ل ومد٤مسم ٤م ٟمٔمٞمٗما وم٠مىمقل ًمف: اشمؼ ا  ومٞما شمٙمت٥م8 وم٤مضمٕمؾ ىمٚمٛمؽ ىمٚماا ذلٗما

٤مَر إؿمدددٕم٤مع سمدددف طمّمدددق  اًمٗمْمدددؾ عاًمٗمْمدددٞمٚم٦مل عا ددددا سمدددف أعيمددد٤مر اًمًدددقء عاًمرذلٚمددد٦مل عاضمٕمدددؾ ىمٚمٛمدددؽ ُمٜمددد

لضء سم٤مًمٙمٚمات اًمٜمػمة اًمتل شمنمق  ٤م اًمٜمٗمدقس عاًمٕم٘مدقلل علٕمِمد٤ْم  د٤م ظمٗمد٤مومٞمُش اًمْمدعل عاًمٔمدعا. 

عشمد يّمر أ  اًمٙمٚمٛمد٦م أُم٤مٟمد٦مل عأ  اًمٙمٚمٛمد٦م ىمدد لرىمدك  دد٤م صد٤مطمٌٝم٤م قمٜمدد ا  أقمدغم اًمددرضم٤متل عىمدد مددقخ 

  ٤م إمم أؾمٗمؾ اًمدريم٤متل عأ  اًمٙمٚمٛم٦م ُمٗمت٤مح ظمػم أع ُمٗمت٤مح ذ.

إ  اًمرضمدؾ ) :اعمدزم ريض ا  قمٜمدف أ  رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ ىمد٤ملسمعل سمـ احلد٤مرث قمـ 

ٟمف إمم  ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ُمـ روقا  ا  ُم٤م يم٤م  لٔمـ أ  شمٌٚمغ ُم٤م سمٚمٖم٧م لٙمت٥م ا  شمٕم٤ممم ًمف  ٤م رودقا

عإ  اًمرضمدؾ ًمٞمدتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛمد٦م ُمدـ ؾمدخط ا  ُمد٤م يمد٤م  لٔمدـ أ  شمٌٚمدغ ُمد٤م سمٚمٖمد٧م لٙمتد٥م ا   للدقا لٚم٘مد٤م 
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 طمددل٨م ُمٜمٕمٜمٞمدف ىمدد يمدعا ُمدـ يمدؿ ل٘مدقل: (. ومٙم٤م  قمٚم٘مٛم٦م سمـ عىمد٤مص1() لقا لٚم٘م٤م ًمف  ٤م ؾمخٓمف إمم

 (.4احل٤مرث ) سمـ سمعل

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

اُ  ُم٤مِد َعُِمٞمَض مَجْرل ... عُلقؿِمُؽ َأْ  لُٙمقَ  ًمف ِ ا  َأَرى ظَمَٚمَؾ اًمرَّ

 وم٢ِمْ  َوْ ُلْٓمِٗمِف قُمَ٘معُء ىَمْقال ... وم٢ِم َّ َعىُمقَدُ  ضُمَا٨ٌم ع ٤ماُ 

ُع٤م يَمعاُ وم٢ِم َّ  ـِ شُمْ يَمك ... عإِ َّ احلَْرَب َأعَّ  (.1) اًمٜم٤َّمَر سم٤مًمُٕمقَدْل

   ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ُمـ أُمرشمؿ سم٤مًمّمعة عاًمًعا قمٚمٞمف...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( رعا  ُم٤مًمؽ عاًمؽمُم خل عاًمٜم٤ًم ل. 1)

 .(13: ص) طمٜمٌؾ ٓسمـ اًمز د(  4)

 .(24: ص) اًمٌٍمل٦م ( احلاؾم٦م 1)
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 (1)ؿُمٙمُر اًمٞمدلـ

عٟمٕمددقذ سمدد٤م  ُمددـ ذعر أ،ٗمًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م  لإ  احلٛمددد   ٟمحٛمددد  عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر 

ُمـ مد  ا  ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع  د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ  ٓ إ  إٓ ا  عطمدد  ٓ ذلدؽ 

َـّ إَِّٓ ﴿ ًمدددفل عأؿمدددٝمد أ  حمٛمدددداا قمٌدددد  عرؾمدددقًمفل ُدددقشُم َ طَمدددؼَّ شُمَ٘م٤مشمِدددِف َعَٓ مَت َّ ْ ا ُ٘مدددقا ْ اشمَّ ـَ آَُمٜمُدددقا دددِ ل َلددد٤م َأَمَددد٤م اًمَّ

ِٚمُٛمقَ  عَ  ًْ ْٗمدسل َعاطِمدَدةل ﴿ل [124]آل قمٛمرا ﴾َأ،ُتؿ َُم ـ ٟمَّ ِ خ ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُم  ُٙمُؿ اًمَّ ْ َرسمَّ ُ٘مقا َل٤م َأَم٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ

دد٤مءًُمقَ  سمِددِف َعإَْرطَمدد ًَ ددِ خ شَم َ اًمَّ َّ ْ ا ُ٘مددقا دد٤مء َعاشمَّ ًَ
 ٤مَا إِ َّ َعظَمَٚمددَؼ ُِمٜمَْٝمدد٤م َزْعضَمَٝمدد٤م َعسَمدد٨مَّ ُِمددٜمُْٝمَا ِرضَمدد٤مٓا يَماِددػماا َعٟمِ

َ يَمدددد٤مَ  قَمَٚمددددْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمٌدددد٤ما  َّ ـَ  َأَمَدددد٤م َلدددد٤م﴿ ل[1]اًمٜمًدددد٤مء﴾ا ددددِ ل ُ٘مددددقا  آَُمٜمُددددقا  اًمَّ َ  اشمَّ ََّ  ﴾ ؾَمددددِدلداا  ىَمددددْقٓا  َعىُمقًُمددددقا  ا

َ  ُلٓمِدددددعْ  َعَُمدددددـ ُذُٟمدددددقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  َعَلْٖمِٗمدددددرْ  َأقْمَاًَمُٙمدددددؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  ُلّْمدددددِٚمْح ﴿ ََّ  قَمٔمِدددددٞماا  وَمدددددْقزاا  وَمددددد٤مزَ  وَمَ٘مددددددْ  َعَرؾُمدددددقًَمفُ  ا

 [.51-52ب]إطمزا ﴾

 أُم٤م سمٕمد: 

صدددغم ا  قمٚمٞمدددف  لومدد٢م  أصددددق احلددددل٨م يمتددد٤مب ا ل عظمدددػم اعددددخ  ددددخ رؾمدددقًمف حمٛمدددد سمدددـ قمٌدددد ا 

 عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

عظمٚمددؼ ًمٜمدد٤م أمدد٤م اًمٜمدد٤مسل ٟمحٛمددد ا  شمٕمدد٤ممم قمددغم أْ  ظمٚم٘مٜمدد٤م ومدد٠مت٘مـ ظمٚم٘مٜمدد٤مل عصددّقرٟم٤م وم٠مطمًددـ صددقرٟم٤مل 

أقمْمدد٤مء سمدلٕمدد٦م ٟمًددتٕملم  دد٤م ذم إىم٤مُمدد٦م قم٤ٌمدشمٜمدد٤مل عذم إصددعح قمٞمِمددٜم٤مل عٟمٕمتٛمددد قمددغم ؾمددعُمتٝم٤م ذم شمًددٞمػم 

 ؿم١مع  طمٞم٤مشمٜم٤مل عذم اًمقصقل إمم أؾم٤ٌمب راطمتٜم٤م عؾمٕم٤مدشمٜم٤م.

عُمـ شمٚمؽ إقمْم٤مء اًمتل أيمرُمٜم٤م ا   ٤م: اًمٞمدا ل وما أقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م اي٤مًمؼ قمغم ا ٟم٤ًم    ا اًمٕمْمق8 

راا بِم٤م ٤م.إذ يمؿ لّمؾ سمف إمم ُمّم  ٤مًمح لٌتٖمٞمٝم٤مل علدومع سمف أ ا

ـَ شمريمٞمٌٝمدد٤م  وم٘مددد ظمٚم٘مٝمددا ا  شمٕمدد٤ممم  -أمدد٤م ا ٟمًدد٤م -شم٠مُمددؾ ذم لدددلؽ عاٟمٔمددر ُمدد٤م أمجددَؾ ظمٚم٘مٝمددا عأطمًدد

ُمتًدددد٤معلتلمل عضمٕمٚمٝمددددا َتدددددشململ ُمددددزعدشملم سمٕمنمددددة أصدددد٤مسمعل ذم يمددددؾ لدددددل  ًدددد٦ٌم ُمٜمٝمدددد٤مل ع ددددل ا  دددد٤ما 

ُمدـ إصد٤مسمع ايٛمًد٦م ًمدف ظمٚم٘مد٦م عؿمدٙمؾ بد٤مًمػ . عيمؾ أصدٌع اِيٜمٍِْم عاًمٌِٜمٍِْم عاًم٤ًٌمسم٦م عاًمقؾمٓمك 

 سمف ؾم٤م ر إص٤مسمع.

ٌّدد٧م   دد٤م ًمٞمٜمتددلم ىمددقلتلم مجٞمٚمتددلمل ىمدد٤مسمٚمتلم ًمٚمحريمدد٤مت اعمختٚمٗمدد٦م. عصم عضمٕمددؾ ؾمددٌح٤مٟمف عشمٕمدد٤ممم اًمٞمدددلـ أجْما

شمٕم٤ممم ظمٚم٘مٝما ذم ُمٙم٤م  ُمٜم٤مؾم٥م ُمـ ا ًؿ. عزّعدمه٤م سم٠مؾم٤ٌمب احلٞمد٤مة عاًمٌ٘مد٤مء ُمددة طمٞمد٤مة ا ٟمًد٤م  ُمد٤م 

 و لتٕمرو٤م ًمداء أع اقمتداء.

                                                           

 ا.46/14/4216 ل 41/2/1222اًمّمٜمٕم٤مم ذم: ضم٤مُمع اسمـ إُمػم ( أخ٘مٞم٧م ذم  1)
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قم٤ٌمد ا ل ًم٘مدد ظمٚمدؼ ا  شمٕمد٤ممم ذم يمدؾ لدد ًميٟمًد٤م  ُمد٤م سمدف طمٞم٤مهتد٤م عؾمدٝمقًم٦م آٟمتٗمد٤مع  د٤مل ومٗمدل يمدؾ لدد 

يمددددػٌّ  دددد٤م راطمدددد٦ٌم عأصدددد٤مسمع عؾمددددعُمٞم٤متل عومٞمٝمدددد٤م رؾمددددغ عؾمدددد٤مقمد عُمرومددددؼ عقمْمددددد عقمٔمدددد٤ما عأقمّمدددد٤مب 

عدُم٤مء. عُمـ ومْمؾ ا  شمٕم٤ممم قمغم ا ٟم٤ًم  ذم لدلف: أ  ضمٕمٚمٝما ىمد٤مدرشملم قمدغم ا ُمًد٤م  عا ـمدعقل 

إؿمٞم٤مءل طمتك ص٤مرا ًم قمٛمك سمدلعا قمـ اًمٜمٔمر ذم متٞمٞمز اعمحًقؾم٤متل عًم صدؿ عإبٙمدؿ عحتًس 

٤م لٕمؼم قمـ يماػم ُمـ اًمٙمٚمات سما شمِمٙمٚمف اًمٙمػ عاًم راع ُمـ طمريم٤مت.  ًم٤ًمٟما

ذم إ ٤مُمددؽ دمددد ومٞمٝمدد٤م آلدد٦م ُمددـ آلدد٤مت ا  شمٕمدد٤ممم اًمداًمدد٦م قمددغم ىمدرشمددف اًمٕمٔمٞمٛمدد٦مل  -أمدد٤م ا ٟمًدد٤م -عشم٠مُمددؾ 

 ٝم٤م اًمتل  ٤م لتٛمٞمز يمؾ ؿمخص قمـ همػم  ُمـ سمٜمل آدا.شمٚمؽ أل٦م  ل عضمقد اًمٌّمٛم٦م ومٞم

أمددد٤م اًمٗمْمدددعءل إ  ًمٚمٞمدددد ؿمددد٠م،ا٤م قمٔمدددٞماا ذم ا ؾمدددعا8 ومٗمدددل اًم٘مدددرآ  اًمٙمدددرلؿ ٟمجدددد آلددد٤مت ُمتٕمدددددة شمٜمًددد٥م 

ُ قَمِٚمددٞمٌؿ  ﴿مجٞمددع يمًدد٥م ضمددقارح اًمٕمٌددد إمم لددد ل ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم:  ََّ َُم٧ْم َأجْددِدِمْؿ َعا ا سمِددَا ىَمدددَّ َعٓ َلَتَٛمٜمَّْقَٟمددُف َأبَدددا

لَم سم٤ِمًمٔمَّ 
ِ ِ
٧ٌَْم َأجِْدلُٙمْؿ َعَلْٕمُٗمق ﴿ل عىم٤مل: [5]ا ٛمٕم٦م:﴾٤معم ًَ  وَمٌَِا يَم

٦ٌَمل ـْ ُُمِّمٞم ـْ يَماِدػمل  ا َعَُم٤م َأَص٤مسَمُٙمْؿ ُِم قَمد

. علٌلم اًمٙمت٤مب اًمٕمزلز أ  إجدخ ؾمتِمٝمد قمغم أصح٤م ٤م لدقا اًم٘مٞم٤مُمد٦م سمدا لٙمد٤مٟمقا [12]اًمِمقرى:﴾

ُٛمٜمَدد٤م َأجْددِدِمْؿ َعشَمِْمددَٝمُد َأْرضُمُٚمُٝمددْؿ سمِددَا  اًْمَٞمددْقَا َٟمْخددتُِؿ قَمددغَم  ﴿لٕمٛمٚمددق  ذم اًمدددٟمٞم٤مل ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم:  ِ ِٝمْؿ َعشُمَٙمٚم  َأوْمددَقا

ٌُقَ  
ًِ  .[43]لس:﴾يَم٤مُٟمقا َلْٙم

 دؾ ) :أ،س سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: يمٜمد٤م قمٜمدد رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف ع ؾمدٚمؿ ومْمدحؽ وم٘مد٤مل عذم طمدل٨م

 للدد٤م رب :لل٘مددق لُمددـ خم٤مـمٌد٦م اًمٕمٌددد رسمدف :ىمد٤مل لا  عرؾمددقًمف أقمٚمددؿ :ىمٚمٜمد٤م :شمددرع  َدد٤م أودحؽ ؟ ىمدد٤مل

 لُمٜمددل ومدد٢مم ٓ أضمٞمددز قمددغم ٟمٗمزدد إٓ ؿمدد٤م داا  :ومٞم٘مددقل :ىمدد٤مل لسمددغم :ل٘مددقل :أخددؿ دمددرم ُمددـ اًمٔمٚمددؿ؟ ىمدد٤مل

ومٞمخدتؿ قمدغم ومٞمدف  :ىمد٤مل لعسمد٤مًمٙمراا اًمٙمد٤مشمٌلم ؿمدٝمقداا  ليمٗمدك سمٜمٗمًدؽ اًمٞمدقا قمٚمٞمدؽ ؿمدٝمٞمداا  :ومٞم٘مقل :ىم٤مل

 سمٕمددداا  :ومٞم٘مددقل :صمددؿ بددغم سمٞمٜمددف عسمددلم اًمٙمددعا ىمدد٤مل :ىمدد٤مل لومتٜمٓمددؼ سم٠مقماًمددف :ىمدد٤مل لاٟمٓم٘مددل :ومٞم٘مدد٤مل ٕريم٤مٟمددف

 (.1()٤م ومٕمٜمٙمـ يمٜم٧م أ،٤موؾًمٙمـ عؾمح٘ما 

عذم ؾمددٜم٦م رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ يمدد٤م  ذم يمددؾ لددد ٟمّمددػ اًمدلدد٦م عذم يمٚمتددٞمٝما اًمدلدد٦م يم٤مُمٚمدد٦مل 

 (. 4عذم يمؾ أصٌع قمنم ُمـ ا سمؾ يما ذم طمدل٨م قمٛمرع سمـ طمزا)

ة عُمددددد٤م ومٞمٝمددددد٤م ُمدددددـ أبٜمٞمددددد٦م ُمِمدددددٞمدةل عأؿمدددددٞم٤مء ُمّمدددددٜمققم٦مل أمدددد٤م إطمٌددددد٤مب اًمٙمدددددراال اٟمٔمدددددرعا إمم  ددددد   احلٞمددددد٤م

عظمددددُم٤مت طمٞم٤مشمٞمددد٦م ُمتٕمدددددةل عُمّمددد٤مًمح دٟمٞمقلددد٦م ُمتٜمققمددد٦مل أخٞمًددد٧م ُمدددـ ٟمتددد٤مج ٟمٕمٛمددد٦م ا  قمدددغم ا ٟمًددد٤م  

 سم٤مًمٞمدلـل ومٚمق و اٚمؼ     اًمٜمٕمٛم٦م  ؾ يمٜم٤م ؾمٜمّمؾ إمم     اعمٜم٤مومع؟

                                                           

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)

 ( رعا  اًمٜم٤ًم لل ع ق صحٞمح. 4)
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دد٤م ذم سمٞمٕمٜمدد٤م عذا ٜمدد٤مل عشمقاصددٚمٜم٤م عشمٕم٤مُمٚمٜمدد٤مل عشمٕمٚمٛمٜمدد٤م عشمٕمٚمٞمٛمٜمدد٤مل أخددؿ  شمٙمددـ اًمٞمدددا  عؾمددٞمٚم٦م عاٟمٔمددرعا أجْما

 إمم سمٚمقهمٜم٤م ُم٤م ٟمرلد ُمـ شمٚمؽ اعمٕم٤مُمعت؟

 عًمٙمـ ُم٤م أيماَر همٗمٚمتٜم٤م قمـ ٟمٕمٛم٦م اًمٞمدلـل عؿمٙمر ا  قمٚمٞمٝما 

ومٛمددـ أراد ُمٕمرومدد٦م قمٔمددؿ  دد   اعمٜمدد٦م ومٚمٞمتٗمٙمددر ذم اعمٜمدد٤مومع اًمتددل لٜم٤معدد٤م سمًدد٥ٌم لدلددفل عًمٞمٜمٔمددر إمم ُمددـ وم٘مددد  

عمِمد٘م٦م ذم اًمقصدقل إمم ُمد٤م لّمدؾ يمؿ لٕمد٤مم ُمدـ ا-سمٌؽم أع ضَمرح أع ؿمٚمؾ أع ُمرض -لدلف أع إطمدامه٤م

 إًمٞمف صحٞمُح اًمٞمدلـ.

أٓ ومٚمٜمِمٙمر ا  شمٕم٤ممم قمغم ٟمٕمٛم٦م اًمٞمدلـ سم٤مؾمتخداُمٝما ومٞما لروٞمفل ىمٌؾ أ  ٟم٘مػ سملم لدخ ا  شمٕم٤ممم 

ددددٜمَُتُٝمْؿ  ﴿ومتِمددددٝمد قمٚمٞمٜمدددد٤م أجدددددلٜم٤م سمددددا ضمٜمدددد٧م ُمددددـ إقمددددال اًمًددددٞم ٦مل ىمدددد٤مل شمٕمدددد٤ممم:  ًِ َلددددْقَا شَمِْمددددَٝمُد قَمَٚمددددْٞمِٝمْؿ َأْخ

 .[42]اًمٜمقر:﴾ْرضُمُٚمُٝمْؿ سمَِا يَم٤مُٟمقا َلْٕمَٛمُٚمقَ  َعَأجِْدِمْؿ َعأَ 

عُمددـ ؿمددٙمر ا  شمٕمدد٤ممم قمددغم ٟمٕمٛمدد٦م اًمٞمدددلـ: اؾمددتٕماعا ذم إقمددال اًمتددل حيدد٥م ا  قمٛمٚمٝمدد٤مل عيمٗمٝمددا قمددـ 

 إومٕم٤مل اًمتل لٙمر  ا  ومٕمٚمٝم٤م.

أمددد٤م اعمًدددٚمٛمق ل إ  ًمٚمٞمددددلـ قمٌددد٤مدات عأقمدددآا صددد٤محل٦م يمادددػمةل ومٛمدددـ ذًمدددؽ: اًمٓمٝمددد٤مرة عسمٕمدددض أقمدددال 

ددد٤مل علتقودد٠م علًدددت٤م ل ومٞم٘مددػ سمدددلم لدددخ رسمدددف اًمّمددع دد٤م ٟم٘مٞما ةل وم٤ٌمًمٞمددددلـ لٓمٝمددر اًمٕمٌدددد ٟمٗمًددف ومٞمّمدددػم ٟمٔمٞمٗما

٤م عؾم٤مضمداال علْمٕمٝما قمغم  ل علٕمتٛمد قمٚمٞمٝما رايمٕما ًمٚمّمعة ومػمومٕمٝما ُمٙمؼماال علْمٛمٝما إمم صدر  ىم٤م اا

 ومخ لف أثٜم٤مء اًمتِمٝمدل

 علرومع ؾم٤ٌمسم٦م لٛمٞمٜمف ُمتِمٝمدا. 

قمدـ أا  رلدرة ريض ا  إمم اعمحتد٤مضملم عاعمٕمدقزلـل  عسم٤مًمٞمد لٕمٓمل اعمًٚمؿ زيم٤مشمف عصدىمتف ومٞمحًـ

) ؾمددٌٕم٦م لٔمٚمٝمددؿ ا  شمٕمدد٤ممم ذم فمٚمددف لددقا ٓ فمددؾ إٓ فمٚمددف  :قمٜمددف: قمددـ اًمٜمٌددل صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ىمدد٤مل

   (.1)عرضمؾ شمّمدق سمّمدىم٦م وم٠مظمٗم٤م ٤م طمتك ٓ شمٕمٚمؿ ؿماًمف ُم٤م شمٜمٗمؼ لٛمٞمٜمف( ...

ومػمومدع رالد٦م ا ؾمدعا علٕمدز اعمًدٚمٛملم. ىمد٤مل عسم٤مًمٞمدلـ جي٤م د اعمًٚمؿ ذم ؾمٌٞمؾ ا  شمٕم٤ممم أقمداَء اًمدلـ 

ْ ُؿُ  ﴿ شمٕمدد٤ممم: دديُمْؿ قَمَٚمددْٞمِٝمْؿ َعَلِْمددِػ ُصددُدعَر ىَمددْقال ُُمدد١ْمُِمٜملَِم  ىَمدد٤مشمُِٚمقُ ْؿ ُلَٕمدد   ددِزِ ْؿ َعَلٜمٍُْمْ ُ سم٠َِمجْددِدلُٙمْؿ َعُبْ ََّ ا

 .[12]اًمتقسم٦م:﴾

٤م ُمٙمدؼماا ُمٝمٚمدعا طم٤م ُمدداا حمدقىمعا حمًدٌعا. عسم٠مص٤مسمع اًمٞمدلـ ل يمر اعمد١مُمـ رسمدف شمٕمد٤ممم علاٜمدل قمٚمٞمدف ُمًدٌحا

قمددددـ لًددددػمة ريض ا  قمٜمٝمدددد٤م عيم٤مٟمدددد٧م ُمددددـ اعمٝمدددد٤مضمرات ىم٤مًمدددد٧م: ىمدددد٤مل ًمٜمدددد٤م رؾمددددقل ا  صددددغم ا  قمٚمٞمددددف 

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)
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ومدددددددد٢مْـ ُمًدددددددد١معٓت  8عاقم٘مددددددددد  سم٤مٕ،٤مُمددددددددؾ لقمٚمددددددددٞمٙمـ سم٤مًمتًددددددددٌٞمح عاًمتٝمٚمٞمددددددددؾ عاًمت٘مدددددددددلس )عؾمددددددددٚمؿ: 

مْح٦َمَ  لُمًتٜمٓم٘م٤مت لْمَ اًمرَّ ًَ  (.1()عٓ شمٖمٗمٚمـ وَمُتٜمْ

عل٘مدقا سمخددُمتٝمال ع دا ل٠مظمد  سمٞمدد إقمٛمدك عاًمٕمد٤مضمزل ع دا لٛمًدح عسم٤مًمٞمدلـ لٕملم ا ٟم٤ًم  عاًمدلدف 

رأس اًمٞمتددٞمؿ ومٞمٖمًددؾ قمددـ عضمٝمددف دُمٕمدد٦م اًمٞمددتؿل علرؾمددؿ قمددغم ؿمددٗمتٞمف اسمتًدد٤مُم٦م اًمًددٕمدل ىمدد٤مل رؾمددقل ا  

  (. 4()عاُمًح رأس اًمٞمتٞمؿ لإ  أردت شمٚمٞملم ىمٚمٌؽ وم٠مـمٕمؿ اعمًٙملمصغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ: )

إ  ا  طمٞمددل ) :ىمدد٤مل رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿٕمدد٤مممل عسم٤مًمٞمدددلـ لرومددع اعمددرء اًمدددقم٤مء إمم ا  شم

ا   (.1( )ظم٤م ٌتلم يمرلؿ لًتحٞمل إذا رومع اًمرضمؾ إًمٞمف لدلف أ  لردمه٤م صٗمرا

ٕمدـ اعم٘مدداا ريض ا  قمٜمدف: قمدـ رؾمدقل ا  عسم٤مًمٞمدلـ لٕمٛمؾ ا ٟمًد٤م  علٙمتًد٥م أؾمد٤ٌمب اعمٕمٞمِمد٦مل وم

دد :صدغم ا  قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿ ىمد٤مل عإ  ٟمٌددل  لُمددـ أ  ل٠ميمددؾ ُمدـ قمٛمددؾ لددد  ٤م ىمددط ظمدػماا ) ُمدد٤م أيمددؾ أطمدد ـمٕم٤مُما

 (.2)ا  داعد قمٚمٞمف اًمًعا يم٤م  ل٠ميمؾ ُمـ قمٛمؾ لد (

رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عاعمًددٚمؿ سمٞمٛمٞمٜمددف ل٠ميمددؾ علنمددب علٕمٓمددل عل٠مظمدد ل علّمدد٤مومح اًمٜمدد٤مسل ىمدد٤مل 

ومد٢م  اًمِمدٞمٓم٤م  ل٠ميمدؾ  8عًمٞم٠مظمد  سمٞمٛمٞمٜمدف عًمدٞمٕمط سمٞمٛمٞمٜمدف ل) ًمٞم٠ميمؾ أطمديمؿ سمٞمٛمٞمٜمف علنمب سمٞمٛمٞمٜمف:عؾمٚمؿ

قمددـ أ،ددس سمددـ ُم٤مًمددؽل قمددـ ٟمٌددل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف (. ع3)علٕمٓمددل سمِمدداًمف( لسمِمدداًمف سمِمدداًمف علنمددب

دد )عؾمدٚمؿ ىمدد٤مل:  ٤م قمددغم ا  أ  حييدد ُمدد٤م ُمددـ ُمًددٚمٛملم اًمت٘مٞمدد٤مل وم٠مظمدد  أطمدددمه٤م سمٞمددد صدد٤مطمٌفل إٓ يمدد٤م  طم٘ما

 (.5()ل عٓ لٗمرق سملم أجدما طمتك لٖمٗمر عا(4)دقم٤مءمه٤م

قمٔمددؿ ٟمٕمٛمتددف قمٚمٞمددف سم٤مًمٞمدددلـ اؾمددتٕمٛمٚمٝما ومددٞما أمدد٤م ا ظمددقة اًمٗمْمددعءل إ  ُمددـ قمددر  اَ  شمٕمدد٤ممم عقمددر  

حيٌف اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف  ال همػم أ   ٜم٤م  ُمدـ و لٙمدـ يمد ًمؽ طمٞمدٜما س  ىمددرهتا ومدٞما لٖمْمد٥م ا  شمٕمد٤ممم 

 ُمـ إقمال اعمتٕمدل٦م قمغم طمؼ اي٤مًمؼ عقمغم طمؼ اعمخٚمقىملم.

قع ُمدـ ومٛمـ ؾمٞم ٤مت اًمٞمدلـ: اًمتٕمددخ قمدغم إبرلد٤مء ُمدـ ايٚمدؼ سم٘متدؾ أع ضمدرح أع  ب8 ٕ   د ا ٟمد

ددد٤مل ع ددد ا اًمتٍمددد  اًمْمددد٤مر  اًمٔمٚمدددؿ عىمدددد طمدددرا ا  شمٕمددد٤ممم اًمٔمٚمدددؿ قمدددغم ٟمٗمًدددف عضمٕمٚمدددف سمدددلم قمٌددد٤مد  حمرُما

                                                           

 ل ع ق طمًـ.رعا  اًمؽمُم خ عأبق داعد(  1)

 .رعا  أمحد عرضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح(  4)

 أبق داعد عاًمؽمُم خ عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح.رعا  (  1)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 2)

 ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح.( رعا  اسمـ  3)

 ( أخ: لًتجٞم٥م دقم٤مءمه٤م. 4)

 ( رعا  أمحدل ع ق صحٞمح. 5)
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اًمٜمٌددل صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ: )اعمًددٚمؿ ُمددـ ؾمددٚمؿ اعمًددٚمٛمق  سم٤مًمٜمد٤مس ًمددٞمس ُمددـ صددٗم٤مت اعمًددٚمؿل ىمدد٤مل 

(. وم٠مجـ   ا اعمٕمتدخ ُمـ آىمتداء سمرؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ ذم ؾمدعُم٦م 1)ُمـ ًم٤ًمٟمف علد (

ُمدد٤م  ب رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف )ىم٤مًمدد٧م:  ريض ا  قمٜمٝمدد٤م قمددـ قم٤م ِمدد٦ملدلددف ُمددـ فمٚمددؿ ايٚمددؼ؟ 

ددددعؾمددددٚمؿ ؿمددددٞم ا  عُمدددد٤م ٟمٞمددددؾ ُمٜمددددف رء ىمددددط  ل٤م إٓ أ  جي٤م ددددد ذم ؾمددددٌٞمؾ ا ٤م ىمددددط سمٞمددددد  عٓ اُمددددرأة عٓ ظم٤مدُما

قمـ أا ُمًٕمقد (. ع4()إٓ أ  لٜمتٝمؽ رء ُمـ حم٤مرا ا  ومٞمٜمت٘مؿ   قمز عضمؾ لومٞمٜمت٘مؿ ُمـ ص٤مطمٌف

أىمددر   ُ  ل) اقمٚمدؿ أبد٤م ُمًدٕمقد :٤مومًٛمٕم٧م ُمـ ظمٚمٗمل صقشما  ل٤م زمإ،ّم٤مرخ ىم٤مل: يمٜم٧م أ ب همعُما 

 دق  للد٤م رؾمدقل ا  :ومد٢مذا  دق رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ وم٘مٚمد٧م وم٤مًمتٗمد٧ُم  لقمٚمٞمؽ ُمٜمؽ قمٚمٞمف(

 (.1)) أُم٤م ًمق و شمٗمٕمؾ ًمٚمٗمحتؽ اًمٜم٤مر أع عمًتؽ اًمٜم٤مر( :طمر ًمقضمف ا  وم٘م٤مل

 د  اًمٜم٤مس اًم٘مّم٤مَص ُمٜمف لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم لدخ احلٙمؿ اًمٕمدل؟ أومع لت يمر ُمـ فمٚمؿ سمٞم

 ٤م فمٚمداا ُمـ  ب ؾمدقـما ) :ىم٤مل رؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ :قمـ أا  رلرة ريض ا  قمٜمف ىم٤مل

  (.2()اىمتص ُمٜمف لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م

سمددد٦م أع هىمددد٦م أع ْددد٥م أع  عُمدددـ ؾمدددٞم ٤مت اًمٞمددددلـ: آقمتدددداء فمٚمددداا قمدددغم أُمدددقال اًمٜمددد٤مس عَتٚمٙمددد٤مهتؿ سمحرا

أع اظمتعس أع ظمٞم٤مٟم٦م أع رؿمقة أع شمدًمٞمس أع شمٓمٗمٞمدػل أع ٟمحدق ذًمدؽل ىمد٤مل رؾمدقل ا  صدغم ؾمٚم٥م 

(. عىمد ضم٤مء ُمـ اًمققمٞمدد ُمد٤م ومٞمدف 3()ٓ حيؾ ُم٤مل اُمرئ ُمًٚمؿ إٓ سمٓمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمفا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ: )

رؾمدقل ا  ومٞمف زضمر ًمٙمؾ ُمٕمتدل سم٘مقة لد  قمغم طمؼ همػم ل ومٛمـ أج٘مدـ سمدف يمدػَّ قمدـ ذًمدؽ اًمٔمٚمدؿل ىمد٤مل 

ًمددف اًمٜمد٤مر عطمددرا قمٚمٞمددف  ا  ُمًدٚمؿ سمٞمٛمٞمٜمددف وم٘مددد أعضمد٥م اُمددرئُمددـ اىمتٓمددع طمدؼ : )عؾمدٚمؿصدغم ا  قمٚمٞمددف 

 (.4()ُمـ أرا  عإ  يم٤م  ىمْمٞم٤ٌما  :وم٘م٤مل لل٤م رؾمقل ا  ٤م لًػماا عإ  يم٤م  ؿمٞم ا  :ىم٤مًمقا  لا ٜم٦م

طمتددك ذم عىمدد٧م اًمِمدددا د عاعمج٤مقمدد٤مت جيدد٥م قمددغم اعمًددٚمؿ أ  لٛمًددؽ لددد  قمددـ احدد٤مل احلددراال علّمددؼم 

صدغم ريمد٥م رؾمدقل ا  قمغم احلعل عًمق ىمؾ طمتك لٗمدرج ا  قمٜمدفل ومٕمدـ أا ذر ريض ا  قمٜمدف ىمد٤مل: 

ؿمدددلد ٓ  ضمددقعٌ  لدد٤م أبد٤م ذرل أرأجدد٧م إ  أصدد٤مب اًمٜمد٤مَس ) عأردومٜمددل ظمٚمٗمددف عىمد٤مل: ا  قمٚمٞمدف عؾمددٚمؿ محد٤مراا 

: ا  عرؾمددقًمف أقمٚمددؿل ىمدد٤مل: : ىمٚمدد٧مأ  شم٘مددقا ُمددـ ومراؿمددؽ إمم ُمًددجد  يمٞمددػ شمّمددٜمع؟ ىمدد٤مل شمًددتٓمٞمع

                                                           

 ( رعا  أمحدل ع ق صحٞمح. 1)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 4)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)

 .رعا  اًمٌزار عاًمٓمؼمام سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ(  2)

 ( رعا  أبق داعدل ع ق صحٞمح. 3)

 (رعا  ُمًٚمؿ.4)
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 (.1)(ل٤م أب٤م ذر لشمٕمٗمػ

عُمددـ ؾمددٞم ٤مت اًمٞمدددلـ: ًمٓمددؿ ايدددعدل عمتزلددؼ اًماٞمدد٤مب قمٜمددد اعمّمددٞم٦ٌم8 يمٛمددقت طمٌٞمدد٥م أع ىمرلدد٥مل ىمدد٤مل 

عدقمدد٤م سمدددقمقى  لعؿمددؼ ا ٞمددقب لًمددٞمس ُمٜمدد٤م ُمددـ  ب ايدددعدرؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ: )

 (.4)(٦ما ٤م ٚمٞم

ىمد٤مل رؾمدقل ا  صدغم عُمـ ؾمٞم ٤مت اًمٞمدلـ: ُمّمد٤مومح٦م اًمٜمًد٤مء اًمدعي ٓ حيدؾ ًمٚمٛمًدٚمؿ ُمّمد٤مومحتٝمـل 

ٞمط ُمددـ طمدلددد ظمددػم ًمددف ُمددـ أ  لٛمددس اُمددرأة ٓ ْخددٛمِ ٕ  لٓمٕمددـ ذم رأس أطمددديمؿ سمِ ) :ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ

 (.1)(حتؾ ًمف

٤مًمٙمعا  دد   قمددـ قم٤م ِمدد٦م ريض ا  قمٜمٝمدد٤م ىم٤مًمدد٧م: يمدد٤م  اًمٜمٌددل صددغم ا  قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿ لٌدد٤ملع اًمٜمًدد٤مء سمددع

 ؿَمدددْٞم ا٤م  ﴿ :ألددد٦م
ِ
ََّ ـَ سمِددد٤م ددديْم عُمددد٤م ُمًددد٧م لدددد رؾمدددقل ا  صدددغم ا   :[. ىم٤مًمددد٧م14]اعمٛمتحٜمددد٦م:﴾ٓ ُلنْمِ

ة لٛمٚمٙمٝمد٤م ة إٓ اُمدرأ عُمد٤م ُمًد٧م يمدػ رؾمدقل ا  صدغم ا  (. عًمٗمدظ ُمًدٚمؿ: )2)قمٚمٞمف عؾمٚمؿ لدد اُمدرأ

 (.ُم٤ما ) ىمد سم٤ملٕمتٙمـ ( يمع :عيم٤م  ل٘مقل عـ إذا أظم  قمٚمٞمٝمـ لقمٚمٞمف عؾمٚمؿ يمػ اُمرأة ىمط

عُمدددـ ؾمدددٞم ٤مت اًمٞمددددلـ: شمٙمٗمدددػ اًمٜمددد٤مس عؾمددد١ماعؿ أُمدددقاعؿ شمٙمادددراا عيمًدددعا قمدددـ اًمٕمٛمدددؾل عًمدددٞمس قمدددـ 

ٕمدددـ اسمدددـ قمٛمددر ريض ا  قمدددٜمٝما أ  اًمٜمٌدددل صدددغم ا   عرة ُمٚمحدد٦م ٓ جيدددد ًمٙمِمدددٗمٝم٤م همددػم اًمتٙمٗمدددػ. وم

 زقمدددددد٦مُ ٓ شمددددددزال اعمًدددددد٠مخ٦م سم٠مطمددددددديمؿ طمتددددددك لٚم٘مددددددك ا  شمٕمدددددد٤ممم عًمددددددٞمس ذم عضمٝمددددددف ُمُ ) :قمٚمٞمددددددف عؾمددددددٚمؿ ىمدددددد٤مل

  (. 3()حلؿ

ا ) صددددغم ا  قمٚمٞمددددف عؾمددددٚمؿ:عىمدددد٤مل   ا  ُمددددـ ؾمدددد٠مل اًمٜمدددد٤مس أُمددددقاعؿ شمٙماددددرا ومٚمٞمًددددت٘مؾ أع  لومدددد٢مٟما لًدددد٠مل مجددددرا

 (.4()ًمٞمًتٙمار

 لعاًمٕمٚمٞمدد٤م  ددل اعمٜمٗم٘مدد٦م لاًمٞمددد اًمٕمٚمٞمدد٤م ظمددػم ُمددـ اًمٞمددد اًمًددٗمغم: )صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿعىمدد٤مل رؾمددقل ا  

 (.5()عاًمًٗمغم  ل اًم٤ًم ٚم٦م

ومددددد٦م ًمٙمت٤مسمدددددف أع  عُمدددددـ ؾمدددددٞم ٤مت اًمٞمددددددلـ: اًمٙمت٤مسمددددد٦م سمددددد٤مًمٓمٕمـ ذم ا  شمٕمددددد٤ممم  أع رؾمدددددقًمف أع دلٜمدددددف أع اعمحر 

                                                           

  .قمغم ذط ُمًٚمؿإؾمٜم٤مد  صحٞمح عاسمـ طم٤ٌم  عاحل٤ميمؿل ع ( رعا  أمحد1)

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 4)

 .(رعا  اًمٓمؼمام عاًمٌٞمٝم٘مل عرضم٤مل اًمٓمؼمام صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 3)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 4)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 5)
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  ﴿شمنمددددلٕمفل ىمدددد٤مل شمٕمدددد٤ممم: 
ِ
ََّ ـْ قِمٜمْددددِد ا ددددقَ  اًْمِٙمَتدددد٤مَب سم٠َِمجْددددِدِمْؿ صُمددددؿَّ َلُ٘مقًُمددددقَ  َ ددددَ ا ُِمدددد ٌُ ـَ َلْٙمُت ددددِ ل وَمَقْلددددٌؾ ًمِٚمَّ

٧ٌَْم َأجِْدِمْؿ َعَعْلٌؾ َعُؿْ  ٤َّم يَمَت
َِ عا سمِِف صَمَٛمٜما٤م ىَمِٚمٞمعا وَمَقْلٌؾ َعُْؿ  ٌُقَ   ًمَِٞمِْمؽَمُ

ًِ ٤َّم َلْٙم
 .[57]اًمٌ٘مرة:﴾َِ

أع اًمٙمت٤مسمدددد٤مت اعمًددددٞم ٦م إمم قمٌدددد٤مد ا  إبرلدددد٤مء سمدددد٤مًمتٝمؿ عاًمًدددد٥مل أع اعمًددددّٓمرة ًمٚمِمددددٌٝم٤مت اًمتددددل شمٙمدددددر  

 اًمٕم٘مقل عاًمٜمٗمقسل أع اًمِمٝمقات اًمتل شمٗمًد اًم٘مٚمقب عاًمًٚمق .

َا َلدقْ  ﴿عؾمتِمٝمد اًمٌٜم٤م  قمغم ُم٤م ظمٓم٧م ُمـ طمرع  اًمٕمّمدٞم٤م  قمدغم صد٤مطمٌٝم٤م لدقا اعمٕمد٤مدل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: 

ٜمَُتُٝمْؿ َعَأجِْدِمْؿ َعَأْرضُمُٚمُٝمْؿ سمَِا يَم٤مُٟمقا َلْٕمَٛمُٚمقَ   ًِ  .[42]اًمٜمقر:﴾شَمِْمَٝمُد قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأْخ

 أىمقل ىمقزم   ا عأؾمتٖمٗمر ا  زم عًمٙمؿ وم٤مؾمتٖمٗمرع  إٟمف  ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.
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 ايٓم٦ٌم اًما٤مٟمٞم٦م

 إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.احلٛمد   رب اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل 

 أُم٤م سمٕمد:

أمددد٤م اعمًدددٚمٛمق ل إ  اًمٞمددددلـ طمٞمدددٜما ارضمددد٤م  قمدددـ ذع ا  شمٕمددد٤مممل ومت٘مٕمددد٤م  ذم اعمٕمددد٤م  اًمٞمدعلددد٦م ومددد٢م  

 اًمنملٕم٦م ىمد ضمٕمٚم٧م زاضمرلـ عا قمـ شمٚمؽ اًم ٟمقب: زاضمراا ذم اًمدٟمٞم٤مل عزاضمراا ذم أظمرة.

 سم٤مًمتٕمزلر. وم٠مُم٤م زاضمر اًمدٟمٞم٤م ومٝمق قمغم ىمًٛملم: زاضمر سم٤محلدل عزاضمر

دددد٤م  ٌا وم٠مُمدددد٤م زاضمددددر احلدددددل ومدددد٢م   ٜمدددد٤م  ظمٓم٤ملدددد٤م لدعلدددد٦م ضمٕمددددؾ ومٞمٝمدددد٤م اًمِمدددد٤مرع احلٙمددددٞمؿ طمدددددعداا ذقمٞمدددد٦م شم٠مدل

سمد٦مل ومحدد  ا ًمٖمدػم  أ  لٗمٕمدؾ ُمادؾ ومٕمٚمدفل عُمدـ  د   احلددعد: طمدد اًمندىم٦م عطمدد احلرا ًمٚمٕمد٤م ل عحتد لرا

ددددد٤مرِ  ﴿اًمنددددىم٦م اعمًددددتقومٞم٦م ًمنمددددعط اًم٘مٓمددددع لٙمددددق  سم٘مٓمددددع اًمٞمدددددد ُمددددـ اًمرؾمددددغ يمددددا ىمدددد٤مل شمٕمدددد٤ممم:  ًَّ ُق َعاًم

ـَ  ٓا ُِمددد ٤ٌَم َٟمَٙمددد٤م ددد ًَ ءا سمِدددَا يَم ددد٤مِرىَم٦ُم وَمددد٤مىْمَٓمُٕمقا َأجْدددِدَمَُا ضَمدددَزا ًَّ ُ قَمِزلدددٌز طَمِٙمدددٞمٌؿ  َعاًم ََّ  َعا
ِ
ََّ  ﴿ [16]اح٤م ددددة:﴾ا

َ هَمُٗمدقٌر َرطِمدٞمٌؿ  ََّ َ َلُتقُب قَمَٚمْٞمدِف إِ َّ ا ََّ ـْ سَمْٕمِد فُمْٚمِٛمِف َعَأْصَٚمَح وَم٢ِم َّ ا ـْ شَم٤مَب ُِم ٤م . عأُمد[17]اح٤م ددة:﴾وَمَٛم

سمدد٦م ومٞمٙمددق  سم٘مٓمددع إجدددخ عإرضمددؾ ُمددـ ظمددع : لددد لٛمٜمددك سمرضمددؾ لنددىل ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم:   ﴿طمددد احلرا

 ٌُ ُٚمددقا َأْع ُلَّمددٚمَّ ا َأْ  ُلَ٘متَّ دد٤مدا ًَ ددَٕمْقَ  ذِم إَْرِض وَم ًْ َ َعَرؾُمددقًَمُف َعَل ََّ دد٤مِرسُمقَ  ا ـَ حُيَ ددِ ل ُء اًمَّ ددَا ضَمددَزا ددَع إِٟمَّ قا َأْع شُمَ٘مٓمَّ

ـْ  ـَ َأجْددددِدِمْؿ َعَأْرضُمُٚمُٝمددددْؿ ُِمدددد إَْرِض َذًمِددددَؽ َعُددددْؿ ظِمددددْزٌخ ذِم اًمددددَدٟمَٞم٤م َعَعُددددْؿ ذِم أظِمددددَرِة  ظِمددددع ل َأْع ُلٜمَٗمددددْقا ُِمدددد

َ  ﴿ [11]اح٤م دددددة:﴾قَمددددَ اٌب قَمٔمِددددٞمٌؿ  ََّ ددددِؾ َأْ  شَمْ٘مددددِدُرعا قَمَٚمددددْٞمِٝمْؿ وَمدددد٤مقْمَٚمُٛمقا َأ َّ ا ٌْ ـْ ىَم ـَ شَمدددد٤مسُمقا ُِمدددد ددددِ ل َّٓ اًمَّ
إِ

ا  لزضمرا  اعمحدعد قمـ اعمٕم٤معدةل علزضمرا  همػم  قمـ . ع  ا  احلد[12]اح٤م دة:﴾هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ 

 اعم٘م٤مروم٦م.

عأُم٤م زاضمر اًمتٕمزلرل ومٝمٜم٤م  ذٟمقب دمٜمٞمٝم٤م اًمٞمدا  ًمٙمـ و لرد ذم اًمنملٕم٦م ومٞمٝمد٤م طمدد ُمٕمٚمدقال عإٟمدا عرد 

(. 1يمٗمدد٤مرة") عٓ ومٞمٝمدد٤مل طمددد ٓ ضمٜم٤ملدد٦م أع ُمٕمّمددٞم٦م قمددغم ُمنمددعقم٦م ومٞمٝمدد٤م شمٕمزلددر عاًمتٕمزلددر  ددق: "قم٘مقسمدد٦م

٘مدددر ٤م اًم٘مدد٤ميض8 وم٘مددد شمٙمددق  سمحددٌس أع قم٘مقسمدد٦م ُم٤مًمٞمدد٦م قمددغم ا دد٤مم أع همددػم ع دد   اًمٕم٘مقسمدد٦م اًمتٕمزلرلدد٦م ل

ذًمؽ ٤َم لرا  اًم٘م٤ميض ُمـ عؾم٤م ؾ اًمت٠مدل٥مل عُمـ شمٚمؽ اًم ٟمقب اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٞمدلـ: اًمٖمّمد٥م عاًمٜمٝمد٥م 

 عآظمتعس.

أمدد٤م إطمٌدد٤مب اًمٗمْمددعءل عأُمدد٤م زاضمددر أظمددرة ومٝمددق ذًمددؽ اًمققمٞمددد اًمدد خ أظمددؼم قمٜمددف رؾمددقل ا  صددغم 

صددغم ا  اعمتٕمددخ سمٞمددد  لٜمتٔمددر  قم٘مد٤مب ؿمدددلد لددقا اًم٘مٞم٤مُمد٦مل يم٘مددقل رؾمددقل ا   ا  قمٚمٞمدف عؾمددٚمؿ سمدد٠م 

                                                           

 .(312/  5) عأدًمتف ا ؾمعُمل ( اًمٗم٘مف 1)
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ىمٌدددؾ أ  ٓ  ل) ُمدددـ يم٤مٟمددد٧م ًمدددف ُمٔمٚمٛمددد٦م ٕطمدددد ُمدددـ قمرودددف أع رء ومٚمٞمتحٚمٚمدددف ُمٜمدددف اًمٞمدددقا :قمٚمٞمدددف عؾمدددٚمؿ

عإ  و شمٙمددـ ًمددف طمًددٜم٤مت  لإ  يمدد٤م  ًمددف قمٛمددؾ صدد٤مًمح أظمدد  ُمٜمددف سم٘مدددر ُمٔمٚمٛمتددف للٙمددق  دلٜمدد٤مر عٓ در ددؿ

 (.1)أظم  ُمـ ؾمٞم ٤مت ص٤مطمٌف ومحٛمؾ قمٚمٞمف(

 لاعمٗمٚمس ومٞمٜم٤م ُمـ ٓ در ؿ ًمف عٓ ُمت٤مع :اعمٗمٚمس؟ ىم٤مًمقا  ـأتدرع  ُم: )صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿعىمقًمف 

عل٠مي ىمد ؿمتؿ  د ا عىمد    د ا  لإ  اعمٗمٚمس ُمـ أُمتل ل٠مي لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م سمّمعة عصٞم٤ما عزيم٤مة :وم٘م٤مل

ومدد٢م   لومٞمٕمٓمددك  دد ا ُمددـ طمًددٜم٤مشمف ع دد ا ُمددـ طمًددٜم٤مشمف لب  دد اعأيمددؾ ُمدد٤مل  دد ا عؾمددٗمؽ دا  دد ا ع 

 (.4()ومٜمٞم٧م طمًٜم٤مشمف ىمٌؾ أ  ل٘م٣م ُم٤م قمٚمٞمف أظم  ُمـ ظمٓم٤مل٤م ؿ ومٓمرطم٧م قمٚمٞمف صمؿ ـمرح ذم اًمٜم٤مر

أمددد٤م إطمٌددد٤مب اًمٗمْمدددعءل  ددد ا ٟمدددداء ًمٙمدددؾ ُمدددـ و حيٗمدددظ لدلدددف ذم إـمددد٤مر احلدددؼل سمدددؾ ضمٕمٚمٝمددد٤م ذم َتددددة ذم 

إًمٞمددفل علٕمٛمددؼ ذم ىمٚمٌددف ؿمددٕمقر ايددق  ُمددـ رسمددف شمٕمدد٤ممم سمقشم٘مدد٦م اًم٤ٌمـمددؾ8 أ  لرضمددع إمم ا  شمٕمدد٤ممم علتددقب 

طمتك حيجز  قمـ اًمتٕمدخ سمٞمد ل ومد٤مسمـ آدا اعم٘متدقل ُمٜمٕمدف ُمدـ ىمتدؾ أظمٞمدف ظمدقُ  ا  شمٕمد٤ممم يمدا ىمد٤مل قمدز 

٤ٌَمؾِمدطل َلدِدَخ  ﴿عضمؾ قمٜمف:  دٓم٧َم إزَِمَّ َلدَدَ  ًمَِتْ٘مُتَٚمٜمِدل َُمد٤م َأ،َد٤م سمِ ًَ ـْ سَم َ  ًَمدِ  ِٕ َ إًَِمْٞمدَؽ  ََّ َربَّ  ىْمُتَٚمدَؽ إِم  َأظَمد٤مُ  ا

لَم 
ِ
 .[46]اح٤م دة:﴾اًْمَٕم٤معَم

عًمٞمٙماددر  دد ا اعمددرء ُمددـ إقمددال اًمّمدد٤محل٦م اعمٙمٗمددرة ًمٚمدد ٟمقب سمٕمددد اًمتقسمدد٦م إمم ا ل عُمددـ شمٚمددؽ إقمددال  

رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف  اح٤مطمٞم٦م ًمٚمخٓم٤مل٤م: اًمقوقءل عيمارشمف شمًدتٚمزا يمادرة اًمتٜمٗمدؾ سم٤مًمّمدعةل ىمد٤مل

عضمٝمددف ظمددرج ُمددـ عضمٝمددف يمددؾ ظمٓمٞم دد٦م ٟمٔمددر إًمٞمٝمدد٤م  عؾمددٚمؿ: إذا شمقودد٠م اًمٕمٌددد اعمًددٚمؿ أع اعمدد١مُمـ ومٖمًددؾ

ومدد٢مذا همًددؾ لدلددف ظمددرج ُمددـ لدلددف يمددؾ ظمٓمٞم دد٦م يم٤مٟمدد٧م سمٓمِمددتٝم٤م  لسمٕمٞمٜمٞمددف ُمددع احدد٤مء أع ُمددع آظمددر ىمٓمددر احدد٤مء

 (.1()لدا  ُمع اح٤مء أع ُمع آظمر ىمٓمر اح٤مء

   ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ظمػم اًمؼمل٦م...

 

 

 

 

                                                           

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 1)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 4)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)
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 (1) اًمرضمٚملم طمٗمظ

عٟمٕمددقذ سمدد٤م  ُمددـ ذعر أ،ٗمًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م  لإ  احلٛمددد   ٟمحٛمددد  عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر 

ُمـ مد  ا  ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع  د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ  ٓ إ  إٓ ا  عطمدد  ٓ ذلدؽ 

َـّ إَِّٓ ﴿ ًمدددفل عأؿمدددٝمد أ  حمٛمدددداا قمٌدددد  عرؾمدددقًمفل ُدددقشُم َ طَمدددؼَّ شُمَ٘م٤مشمِدددِف َعَٓ مَت َّ ْ ا ُ٘مدددقا ْ اشمَّ ـَ آَُمٜمُدددقا دددِ ل َلددد٤م َأَمَددد٤م اًمَّ

ِٚمُٛمقَ  عَ  ًْ ْٗمدسل َعاطِمدَدةل ﴿ل [124]آل قمٛمرا ﴾َأ،ُتؿ َُم ـ ٟمَّ ِ خ ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُم  ُٙمُؿ اًمَّ ْ َرسمَّ ُ٘مقا َل٤م َأَم٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ

دد٤مءًُمقَ  سمِددِف َعإَْرطَمدد ًَ ددِ خ شَم َ اًمَّ َّ ْ ا ُ٘مددقا دد٤مء َعاشمَّ ًَ
 ٤مَا إِ َّ َعظَمَٚمددَؼ ُِمٜمَْٝمدد٤م َزْعضَمَٝمدد٤م َعسَمدد٨مَّ ُِمددٜمُْٝمَا ِرضَمدد٤مٓا يَماِددػماا َعٟمِ

َ يَمدددد٤مَ  قَمَٚمددددْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمٌدددد٤ما  َّ ـَ  َأَمَدددد٤م َلدددد٤م﴿ ل[1]اًمٜمًدددد٤مء﴾ا ددددِ ل ُ٘مددددقا  آَُمٜمُددددقا  اًمَّ َ  اشمَّ ََّ  ﴾ ؾَمددددِدلداا  ىَمددددْقٓا  َعىُمقًُمددددقا  ا

َ  ُلٓمِدددددعْ  َعَُمدددددـ ُذُٟمدددددقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  َعَلْٖمِٗمدددددرْ  َأقْمَاًَمُٙمدددددؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  ُلّْمدددددِٚمْح ﴿ ََّ  قَمٔمِدددددٞماا  وَمدددددْقزاا  وَمددددد٤مزَ  وَمَ٘مددددددْ  َعَرؾُمدددددقًَمفُ  ا

 [.51-52]إطمزاب﴾

 أُم٤م سمٕمد: 

صدددغم ا  قمٚمٞمدددف  لومدد٢م  أصددددق احلددددل٨م يمتددد٤مب ا ل عظمدددػم اعددددخ  ددددخ رؾمدددقًمف حمٛمدددد سمدددـ قمٌدددد ا 

 عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

 وَمِٛمٜمُْٝمؿْ  ﴿ل٘مقل ا  شمٕم٤ممم: 
ل
ـْ َُم٤مء  ُِم

٦مل ُ ظَمَٚمَؼ يُمؾَّ َداسمَّ ََّ ـْ َلْٛمٌِمد قَمدغَم  َعا ـْ َلْٛمٌِم قَمغَم سَمْٓمٜمِِف َعُِمٜمُْٝمْؿ َُمد َُم

 ىَمِدلٌر 
ل
ء َ قَمغَم يُمؾ  َرْ ََّ ُ َُم٤م َلَِم٤مُء إِ َّ ا ََّ ُٚمُؼ ا ـْ َلْٛمٌِم قَمغَم َأْرسَمعل َبْ  . [23]اًمٜمقر:﴾ِرضْمَٚملْمِ َعُِمٜمُْٝمْؿ َُم

ُمـ آل٤مت ىمقشمف عإشم٘مد٤م  صدٜمٕمفل  أم٤م اًمٜم٤مسل إ  ايٚمؼ ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤م ر ىمدرة ا  شمٕم٤مممل عآل٦م سمدلٕم٦م

عا ٟمًدددد٤م  ظمٚمددددؼ ُمددددـ ظمٚمددددؼ ا  ضمددددؾ عقمددددع أعضمددددد  ؾمددددٌح٤مٟمف ذم  دددد   اًمدددددٟمٞم٤م شمدددد٤ما ايٚم٘مدددد٦مل ُمًددددتقذم 

 إقمْم٤مءل مجٞمؾ اًمٜمِم٠مةل طمًـ اًمتّمقلرل ومت٤ٌمر  ا  أطمًـ اي٤مًم٘ملم. 

ُمدد٤مء عَدد٤م ظمٚمددؼ ا  شمٕمدد٤ممم ُمددـ إقمْمدد٤مء ًميٟمًدد٤م : آخدد٦م اعمٌمددل ومٗمددل ألدد٦م اًمًدد٤مسم٘م٦م ذيمددر ا  شمٕمدد٤ممم أ  

احلٞمددد٤مة  دددق أصدددٌؾ يٚمدددؼ يمدددؾ ُمددد٤م لددددب قمدددغم  ددد   إرضل عسمٕمدددد ذًمدددؽ سمدددلّم شمٕمددد٤ممم عؾمدددٞمٚم٦م ُمٌمددد  ددد   

اعمخٚمقىم٤مت8 وم يمر أ  ُمٜمٝم٤م ُم٤م لٛمٌم قمغم سمٓمٜمف يم٤مٕوم٤مقملل عُمٜمٝم٤م ُمـ لٛمٌمد قمدغم رضمٚمدلم يم٤م ٟمًد٤م  

 عاًمٓمػمل عُمٜمٝم٤م ُمـ لٛمٌم قمغم أرسمع يم٤مٕ،ٕم٤ما.

٤ممم ىمدددددد ُمٞمدددددز  سمتٚمدددددؽ أًمددددد٦م قمدددددـ ؾمددددد٤م ر عُمدددددـ ٟمٔمدددددر ذم آخددددد٦م ُمٌمددددد ا ٟمًددددد٤م  لدددددرى أ  ا  شمٌددددد٤مر  عشمٕمددددد

اعمخٚمقىم٤متل ومخٚمؼ ًمف رضمٚملم اشمّمٗمت٤م سم٠مطمًـ ُم٤م لٛمٙمـ أ  شمٙمق  قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مت8 وم٘مدد ظمٚم٘مٝمدا 

ا  شمٕمدد٤ممم اصمٜمتددلم عو لٙمقٟمدد٤م عاطمدددةل عضمٕمٚمٝمددا ُمتًدد٤معلتلم همددػم ُمتٌدد٤ملٜمتلمل عضمٕمٚمٝمددا ذم أؾمددٗمؾ اًمٌددد  
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عقمّمد٥م عدال عضمٕمدؾ ومدٞمٝما اًم٘مدقة ٓ ذم أقمع ل عيمقْا أطمًدـ شمٙمدقلـل وم٠م،ِمد٠ممه٤م ُمدـ حلدؿ عقمٔمدؿ 

اًمتل  ٤م لًتٓمٞمع ا ٟم٤ًم  محؾ ضمًٛمفل عاعمٌم  ا إمم ُم٤ًموم٤مت سمٕمٞمدةل عدومع ُم٤م لرلدد دومٕمدفل عهمدػم 

 ذًمؽ ٤َم حيت٤مج ومٞمف إمم ىمقة اًمرضمٚملم.

يمدددا سمرأمهددد٤م ا  شمٕمددد٤ممم ًمٞمٜمتدددلم ًمٞمًدددتٓمٞمع  دددا اعمدددرء ؾمدددٝمقًم٦م احلريمددد٦م عشمٜمدددقع اًمتٍمددد 8 ومٕمٚمدددٞمٝما لٛمٌمدددل 

اعمرشمٗمٕم٤مت علّمٕمد اًمٕمقازمل عقمٚمٞمٝما ل٘مٕمد أ،قاع اًم٘مٕمداتل عهمػم ذًمؽ ُمـ ُمٜم٤مومع ًمدلم ع ا لتًٚمؼ 

 اًمرضمٚملم.

ء  عيمدّق  ؾمدٌح٤مٟمف عشمٕمد٤ممم يمدؾ ِرضمدؾ ُمدـ ىمددا عؾمد٤مق عريمٌد٦م عومخد ل عذم يمدؾ عاطمدد ُمدـ  د   إضمدزا

 أؿمٞم٤مء دىمٞم٘م٦م ُمـ ايَٚمؼ ًمٞمٙمٛمؾ اٟمتٗم٤مع ا ٟم٤ًم   ٤مل ومًٌح٤م  اي٤مًمؼ اًم٘مدلر 

٦م اًمدرضمٚملم ذم ايٚمدؼ عاًمٜمٗمدعل عأُمد٤م ُمٜمدزًمتٝما ذم اًمنمدع ومد٢مْا ومٞمدف قمْمدق ذع أم٤م اعمًٚمٛمق ل     ُمٜمزًمد

ُمٙم٤مٟمدددد٦م ُمٝمٛمدددد٦م ذم سمددددد  ا ٟمًدددد٤م 8 ومٚمدددد ًمؽ رشمدددد٥م قمددددغم آقمتددددداء قمٚمددددٞمٝما اًم٘مّمدددد٤مص ذم طمدددد٤مل اًمٕمٛمددددد: 

اًمرضمدددؾ سم٤مًمرضمدددؾ عاًمٞمٛمٜمدددك سمددد٤مًمٞمٛمٜمك عاًمٞمندددى سم٤مًمٞمندددىل عذم طمددد٤مل ايٓمددد٠م عؿمدددٌف اًمٕمٛمدددد رشمددد٥م قمدددغم 

٤م ُم٤مًمٞما٤مل ومٗمل اًمرضمٚملم يم ٚمتٞمٝما اًمدل٦م يم٤مُمٚم٦مل عذم يمدؾ رضمدؾ ٟمّمدػ اًمدلد٦مل عذم يمدؾ أصدٌع ذًمؽ قمقوا

. عذم طمددددل٨م قمٛمدددرع سمدددـ [23]اح٤م دة:﴾َعاْ ُدددُرعَح ىِمَّمددد٤مٌص ﴿قمنمددد ُمدددـ ا سمدددؾل ىمددد٤مل ا  شمٕمددد٤ممم: 

عذم يمددؾ أصددٌع ُمددـ أصدد٤مسمع اًمٞمددد عاًمرضمددؾ قمنمدد ُمددـ طمددزا ىمدد٤مل رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ: )

 (.1()ا سمؾ

ٟمٕمٛمدددد٦م ا  قمٚمٞمددددف سمدددد٤مًمرضمٚملم طمتددددك لدددددر  قمٔمددددؿ ُمٜمدددد٦م ا  قمٚمٞمددددف  ددددال قمٌدددد٤مد ا ل ًمٞمت٠مُمددددؾ ا ٟمًدددد٤م  ذم 

ومؼمضمٚمٞمف لٕمٞمش طمٞم٤مة ـمٌٞمٕمٞم٦م ُمًت٘مرة8 لٛمٌم  ا إمم طمٞم٨م لِم٤مءل علتحر  يمٞمدػ لِمد٤مءل علٚمدٌس ُمد٤م 

لِمد٤مءل علٛمدددمه٤م علاٜمدٞمٝمال علددرومٕمٝما عبٗمْمدٝمال علًددتٕملم  ددا ذم صدعح قمٞمِمددف اًمددٟمٞمقخ يمددا لرلدددل 

 ػم عٓ ٟمٕم٧م اٟمت٘م٤مص لٙمدر ظم٤مـمر ل عل١مذخ ؿمٕمقر .علتجٛمؾ  ا سملم اًمٜم٤مس سمع شمٕمٞم

عًمٞمٜمٔمدددر ٟمٔمدددرة أظمدددرى إمم ُمدددـ أصدددٞم٥م ذم رضمٚمٞمدددف سمٌدددؽم أع قمدددرج أع قم٤م ددد٦م أع أخدددؿل يمدددؿ جيدددد ُمدددـ اًمٕمٜمددد٤مء 

عاًمٜمّمدد٥مل علٗم٘مددد ُمدددـ اعمّمدد٤مًمح عاعمٜمدد٤مومعل علعىمدددل ُمددـ اًميدددرل عبندد ُمددـ احددد٤مل عاًمٕم٤مومٞمدد٦مل عيمدددؿ 

 ٤م لتٛمٜم٤م .لِمت٤مق أ  لٙمق  ذا رضمٚملم صحٞمحتلم طمتك لّمؾ سم ًمؽ إمم ُم

أٓ ومٚمٞمًتٞم٘مظ ا ٟم٤ًم  اًمٖم٤مومؾ اًمّمحٞمح اًمرضمٚملم سمٕمد   ا ًمٞمِمٙمر ا  قمغم     اًمٜمٕمٛمد٦مل ىمٌدؾ أ  ٓ 

 ل يمر ىمدر ٤م إٓ سمٕمد إص٤مسمتف  ٤مل ٟم٠ًمل ا  اًمًعُم٦م ًمٚمجٛمٞمع.

                                                           

 ( رعا  اًمٜم٤ًم لل ع ق صحٞمح سمِمقا د . 1)
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عإ  ُمـ ؿمدٙمر ا  شمٕمد٤ممم قمدغم ٟمٕمٛمد٦م اًمدرضمٚملم اًمًدٚمٞمٛمتلم: اؾمدتٕماعا ومدٞما حيد٥م ا  شمٕمد٤مممل عإسمٕم٤مدمهد٤م 

دد٤م رأجدد٧َم  إ  ىمدد٤مل: اًمددرضمٚملم؟ ؿمددٙمر ومددا علًددخط. ؾمدد ؾ أبددق طمدد٤مزا رمحددف ا  وم٘مٞمددؾ ًمددف: "قمددا لٙمددر    ُمٞمتا

ددددد٤م رأجددددد٧م عإ  قمٛمٚمدددددفل  دددددا اؾمدددددتٕمٛمٚم٧م همٌٓمَتدددددف  قمدددددز   ؿمددددد٤ميمر عأ،ددددد٧م قمٛمٚمدددددف قمدددددـ يمٗمٗمدددددتٝما ُم٘متدددددف ُمٞمتا

 (.1عضمؾ")

أم٤م إطم٦ٌم اًمٗمْمعءل إ  اؾمتٕمال اًمرضمٚملم ذم ُمّم٤مًمح احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقل٦م ٓ لٖمٗمؾ قمٜمف ا ٟمًد٤م ل ًمٙمدـ 

 ٜمدد٤م  أقمددال صدد٤محل٦م لّمددؾ اعمددرء إًمٞمٝمدد٤م سم٤مؾمددتٕمال ٟمٕمٛمدد٦م اعمٌمددل ع دد    ددل اًمتددل لٖمٗمددؾ قمٜمٝمدد٤م يماددػم ُمددـ 

 اًمٜم٤مسل ومٙم٤م  ٓسمد ُمـ اًمت يمػم  ٤م طمتك ٟمًٕمك إًمٞمٝم٤م.

 ومٛمـ اًمٕم٤ٌمدات اًمتل شم١مدم٤م اًمرضمع : 

ىمدددد عصدددٚمتؿ إمم  ددد ا اعمًددددجد  -أطمٌددد٤ما-اعمٌمددد إمم اعمًددد٤مضمد ًمّمدددعة ا اقمددد٦م عا ٛمٕمددد٦مل ع دددد٤م أ،دددتؿ

َلدد٤م َأَمَدد٤م  ﴿ قمددغم أىمددداُمٙمؿ أع رايمٌددلم ؾمددٞم٤مراشمٙمؿ وم٤ممحدددعا ا  قمددغم  دد   اًمٜمٕمٛمدد٦م.  ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم:ُم٤مؿمددلم 

ـَ آَُمٜمُددقا إَِذا ُٟمددقِدَخ  ددِ ل ْٞمددَع َذًمُِٙمددْؿ ظَمددػْمٌ ًَمُٙمددْؿ  اًمَّ ٌَ  َعَذُرعا اًْم
ِ
ََّ ـْ َلددْقِا اْ ُُٛمَٕمدد٦ِم وَم٤مؾْمددَٕمْقا إمَِم ِذيْمددِر ا ددعِة ُِمدد ًمِٚمّمَّ

 .[7 ٛمٕم٦م:]ا﴾إِْ  يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَ  

عىمدددددددد عرد قمدددددددـ رؾمدددددددقل ا  صدددددددغم ا  قمٚمٞمدددددددف عؾمدددددددٚمؿ أطم٤مدلددددددد٨م يمادددددددػمة ذم سمٞمددددددد٤م  ومْمدددددددؾ اعمٌمددددددد إمم  

 ومٚمٞمحدد٤مومظ ُمًددٚماا  ُمددـ ه  أ  لٚم٘مددك ا  همددداا اًمّمددٚمقاتل ىمدد٤مل رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ: )

وم٢م  ا  ذع ًمٜمٌدٞمٙمؿ صدغم ا  قمٚمٞمدف ع ؾمدٚمؿ ؾمدٜمـ اعددى  8قمغم  ١مٓء اًمّمٚمقات طمٞم٨م لٜم٤مدى  ـ

عًمدق أ،ٙمدؿ صدٚمٞمتؿ ذم سمٞمدقشمٙمؿ يمدا لّمدكم  د ا اعمتخٚمدػ ذم سمٞمتدف ًمؽميمدتؿ ؾمدٜم٦م  لـ ُمـ ؾمدٜمـ اعددىعإْ

عُم٤م ُمـ رضمؾ لتٓمٝمر ومٞمحًـ اًمٓمٝمقر صمؿ لٕمٛمد إمم ُمًدجد  لعًمق شمريمتؿ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ ًمْمٚمٚمتؿ لٟمٌٞمٙمؿ

علرومٕمددف  دد٤م درضمدد٦م عحيددط قمٜمددف  دد٤م  لُمددـ  دد   اعمًدد٤مضمد إٓ يمتدد٥م ا  ًمددف سمٙمددؾ ظمٓمددقة بٓمق دد٤م طمًددٜم٦م

عًم٘مددد يمدد٤م  اًمرضمددؾ لدد١مشمك سمددف مدد٤مدى  لرأجتٜمدد٤م عُمدد٤م لتخٚمددػ قمٜمٝمدد٤م إٓ ُمٜمدد٤مومؼ ُمٕمٚمددقا اًمٜمٗمدد٤مق عًم٘مددد لؾمددٞم ٦م

 (.4()سملم اًمرضمٚملم طمتك ل٘م٤ما ذم اًمّمػ

عُمِمددك  لُمددـ همًددؾ لددقا ا ٛمٕمدد٦م عاهمتًددؾ عسمٙمددر عاسمتٙمددر: )رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿعىمدد٤مل 

( يم٤م  ًمف سمٙمؾ ظمٓمقة قمٛمؾ ؾمٜم٦م أضمر صدٞم٤مُمٝم٤م عىمٞم٤مُمٝمد٤م 8عدٟم٤م ُمـ ا ُم٤ما وم٤مؾمتٛمع عو لٚمغ لعو لريم٥م

(1.) 

                                                           

 .(421/  1) إعًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م(  1)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 4)

 ( رعا  أمحد عأبق داعد عاًمؽمُم خل ع ق صحٞمح.. 1)
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٤م: ) رؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿعىم٤مل   (.1()عيمؾ ظمٓمقة بٓمق ٤م إمم اًمّمعة صدىم٦مأجْما

إذا ظمدددرج اعمًدددٚمؿ إمم اعمًدددجد يمتددد٥م ا  ًمدددف سمٙمدددؾ ظمٓمدددقة ظمٓم٤م ددد٤م عىمددد٤مل قمٚمٞمدددف اًمّمدددعة عاًمًدددعا: )

 (.4()ؾمٞم ٦م طمتك ل٠مي ُم٘م٤مُمف عحمك قمٜمف  ٤م لطمًٜم٦م

ُمددـ شمقودد٠م  )قمدداا  ريض ا  قمٜمددف أ،ددف ىمدد٤مل ؾمددٛمٕم٧م رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ ل٘مددقل:  عقمددـ

 (.1( )صمؿ ُمِمك إمم صعة ُمٙمتقسم٦م ومّمع ٤م ُمع ا ُم٤ما همٗمر ًمف ذٟمٌف لوم٠مؾمٌغ اًمقوقء

عُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًمتدل شم١مدمد٤م اًمدرضمع : عصدؾ اًمّمدٗمق  ذم اًمّمدعةل عقمددا شمدر  ومرضمد٦م ذم اًمّمدػل 

 لظمٞمد٤مريمؿ أخٞمدٜمٙمؿ ُمٜم٤ميمد٥م ذم اًمّمدعة) صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ: ىم٤مل رؾمدقل ا عًم ًمؽ أضمر قمٔمٞمؿل 

ا   (.2() ٤مُمـ ظمٓمقة ُمِم٤م ٤م رضمؾ إمم ومرضم٦م ذم اًمّمػ ومًدّ  عُم٤م ُمـ ظمٓمقة أقمٔمؿ أضمرا

عُمددددـ اًمٕمٌدددد٤مدات اًمتددددل شم١مدمدددد٤م اًمددددرضمع  يمدددد ًمؽ: أداء سمٕمددددض أومٕمدددد٤مل اًمّمددددعةل عُمددددـ ذًمددددؽ اًم٘مٞمدددد٤مال 

ريض ا  قمٜمٝمددد٤م أ  رؾمدددقل ا  ٕمدددـ قم٤م ِمددد٦م عظم٤مصددد٦م اًمقىمدددق  اًمٓمقلدددؾ ذم اًمّمدددعة يمّمدددعة اًمٚمٞمدددؾل وم

و شمّمٜمع   ا عىمد همٗمر ًمؽ :وم٘مٚم٧م ًمف لصغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ يم٤م  ل٘مقا ُمـ اًمٚمٞمؾ طمتك شمتٗمٓمر ىمدُم٤م 

(. عذم ومْمدؾ اًم٘مٞمد٤ما ذم 3()ؿمدٙمقراا  أومدع أطمد٥م أ  أيمدق  قمٌدداا  :ىمد٤مل ؟ ُم٤م شم٘مدا ُمـ ذٟمٌؽ عُم٤م شمد٠مظمر

 (. 4()ة اًم٘م٤م ؿصعة اًم٘م٤مقمد ٟمّمػ صعاًمّمعة ىم٤مل ٟمٌل ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ: )

 عُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًمتل شم١مدم٤م اًمرضمع : اًمًٗمر إمم احل٩م عاًمٕمٛمرة عاًم٘مٞم٤ما سم٠مقماعا. 

عُمـ اًمٕم٤ٌمدات يم ًمؽ: ظمدُم٦م اًمقاًمدلـل عىمْم٤مء طمقا ٩م اعمًٚمٛململ عاًمًدٕمل قمدغم إرُمٚمد٦م عاًمٞمتدٞمؿ 

 عاعمًٙململ عاًمِمٗم٤مقم٦م احلًٜم٦م ًمٚمٜم٤مسل عاعمٌم إمم ٟمٍمة اعمٔمٚمقا.

 :ضمد٤مء إمم رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ وم٘مد٤مل ريض ا  قمدٜمٝما أ  رضمدعا ٕمـ قمٌد ا  سمدـ قمٛمدر وم

عأطمدددد٥م  لأطمدددد٥م اًمٜمدددد٤مس إمم ا  أ،ٗمٕمٝمددددؿ ًمٚمٜمدددد٤مس :وم٘مدددد٤مل ؟أخ اًمٜمدددد٤مس أطمدددد٥م إمم ا  للدددد٤م رؾمددددقل ا 

٤م أع شمٓمدرد لٜمادشمٙمِمػ قمٜمدف يمرسمد٦م أع شم٘مضد قمٜمدف دَ  :إقمال إمم ا  قمز عضمؾ هعر شمدظمٚمف قمغم ُمًٚمؿ

لٕمٜمدل ُمًدجد -ع أخ ذم طم٤مضم٦م أطم٥م إزم ُمـ أ  أقمتٙمػ ذم   ا اعمًدجد عٕ  أُمٌم ُم ل٤مقمٜمف ضمققما 

                                                           

 سمًٜمد طمًـ.( رعا  حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمرعزخ ذم شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمعة  1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 4)

 ( رعا  اسمـ ظمزلٛم٦مل ع ق صحٞمح. 1)

 ( رعا  اًمٓمؼمام ذم إعؾمطل ع ق طمًـ. 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 3)

 .عرضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح( رعا  أمحدل  4)
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ا  -اعمدلٜم٦م عُمـ يمٔمؿ همٞمٔمف عًمق ؿمد٤مء أ  لٛمْمدٞمف أُمْمد٤م  ُمد  ا  ىمٚمٌدف لدقا اًم٘مٞم٤مُمد٦م رى عُمدـ  لؿمٝمرا

(. عىم٤مل رؾمقل ا  1()ُمِمك ُمع أظمٞمف ذم طم٤مضم٦م طمتك ل٘مْمٞمٝم٤م ًمف صم٧ٌم ا  ىمدُمٞمف لقا شمزل إىمداا

ُمددع ُمٔمٚمددقا طمتددك لاٌدد٧م ًمددف طم٘مددف صمٌدد٧م ا  شمٕمدد٤ممم ىمدُمٞمددف لددقا شمددزل  ُمددـ ُمِمددكصددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ: )

 (.4()إىمداا

ىمدد٤مل رؾمددقل  أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل عُمددـ اًمٕمٌدد٤مدات اًمتددل شم١مدمدد٤م اًمددرضمع : ايددرعج ًمٓمٚمدد٥م اًمٕمٚمددؿ اًمٜمدد٤مومعل

ددددد: )ا  صدددددغم ا  قمٚمٞمدددددف عؾمدددددٚمؿ ددددد٤م لٚمدددددتٛمس ومٞمدددددف قمٚمددددداا عُمدددددـ ؾمدددددٚمؽ ـمرل٘ما ٤م إمم  ؾمدددددٝمؾ ا  ًمدددددف سمدددددف ـمرل٘ما

 سمد٠م  قمٚمٞمدف ا  ضمد٤مزا  شمٕم٤ممم ا  عضمف سمف ىم٤مصداا  ذقمل قمٚمؿ حتّمٞمؾ إمم كُمِم ُمـ: أخ (."1()ا ٜم٦م

٤م") ُمًٚماا  ا ٜم٦م إمم لقصٚمف  (.2ُمٙمرُما

عىمددددددد  ب قمٚماؤٟمدددددد٤م اًمًدددددد٤مسم٘مق  رمحٝمددددددؿ ا  أرعع إُماٚمدددددد٦م ذم اعمٌمدددددد إمم ـمٚمدددددد٥م اًمٕمٚمددددددؿ عىمٓمٕمددددددقا 

ا  قمٜمٝما (. طمتك ًم٘مد ؾم٤مر ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا  ريض 3اعم٤ًموم٤مت اًمٓمقال  درا  سمٖمٞمتٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ)

 (.4قمٜمٝما ُمـ اعمدلٜم٦م إمم قمٌد ا  سمـ أ،ٞمس ريض ا  قمٜمف ذم اًمِم٤ما ُمـ أضمؾ طمدل٨م عاطمد )

دد٤م: ايددرعج إمم ـمٚمدد٥م اًمددرزق ُمددـ أضمددؾ آؾمددتٕم٤مٟم٦م سمدد ًمؽ  عُمددـ اًمٕمٌدد٤مدات اًمتددل شم١مدمدد٤م اًمددرضمع  أجْما

قمددغم قمٌدد٤مدة ا ل عإقمٗمدد٤م  اًمددٜمٗمس قمددـ أظمددرلـل عشمددقومػم اًم٘مددقت ًم  ددؾ عإعٓد عاًمتّمدددق قمددغم 

ِ خ ضَمَٕمَؾ ًَمُٙمؿُ  ﴿٤مضملم. ىم٤مل شمٕم٤ممم: اعمحت ـْ ِرْزىِمدِف  ُ َق اًمَّ ٓا وَم٤مُْمُِمقا ذِم َُمٜم٤َميِمٌَِٝمد٤م َعيُمُٚمدقا ُِمد إَْرَض َذًُمق

 .[13]اعمٚمؽ:﴾َعإًَِمْٞمِف اًمٜمَُِمقُر 

ىمدد٤مل رؾمددقل ا  عُمددـ اًمٕمٌدد٤مدات اًمتددل شم١مدمدد٤م اًمددرضمع : اعمٌمدد إمم ضمٝمدد٤مد أقمددداء اًمدددلـل عذم ومْمددٚمف 

 (.5()٤م اهمؼمت ىمدُم٤م قمٌد ذم ؾمٌٞمؾ ا  ومتٛمًف اًمٜم٤مرُم) :صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ

ًمدددف عدمدلدددد قمٝمدددد اعمحٌددد٦م  قمٌددد٤مد ا ل ُمددد٤م أمجدددؾ أ  لٛمٌمددد اعمًدددٚمؿ إمم زلددد٤مرة أظمٞمدددف اعمًدددٚمؿ عشمٗم٘مدددد أطمقا

قمددـ أا  رلددرة قمددـ اًمٜمٌددل صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ أ  سمٞمددٜمٝمال وم٤معمٌمدد إمم ذًمددؽ قمٌدد٤مدة ُمددـ اًمٕمٌدد٤مداتل 

دا  ًمدف قمدغم ُمدرضمتدف ُمٚمَ  ٤م ًمف ذم ىمرل٦م أظمرى وم٠مرصدزار أظما  رضمعا  أجدـ شمرلدد؟  :٤م ومٚمدا أتدك قمٚمٞمدف ىمد٤ملٙما

                                                           

 ( رعا  اًمٓمؼمام ذم اًمٙمٌػمل ع ق طمًـ. 1)

 ( رعا  أبق ٟمٕمٞمؿ عأبق اًمِمٞم  إصٌٝم٤ممل ع ق طمًـ. 4)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)

 .(241/  7) ُمًٚمؿ يمت٤مب شمٚمخٞمص ُمـ أؿمٙمؾ ح٤م اعمٗمٝمؿ(  2)

 لٜمٔمر ذم   ا اعمقوقع يمت٤مب: اًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م احلدل٨مل ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادخ.(  3)

 .(164/  1) اًمرل٤م  ُم١مؾم٦ًم - عومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤م  ضم٤مُمع(  4)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 5)
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دد :ىمدد٤مل همددػم أم أطمٌٌتددف ذم  لٓ : ددؾ ًمددؽ قمٚمٞمددف ُمددـ ٟمٕمٛمدد٦م شمر دد٤م؟ ىمدد٤مل :٤م زم ذم  دد   اًم٘مرلدد٦م ىمدد٤ملأرلددد أظما

 (. 1)وم٢مم رؾمقل ا  إًمٞمؽ سم٠م  ا  ىمد أطمٌؽ يما أطمٌٌتف ومٞمف :ا  قمز عضمؾ ىم٤مل

ددد٤م ومددد٤مٕضمر أقمٔمددد  :ىمددد٤مل رؾمدددقل ا  صدددغم ا  قمٚمٞمدددف عؾمدددٚمؿؿل عإثدددر أيمدددؼمل أُمددد٤م إذا يمددد٤م  اعمدددزعر ُمرلْما

ددد) عشمٌدددقأت ُمدددـ ا ٜمددد٦م  لًمدددف ذم ا  ٟمددد٤مدا  ُمٜمددد٤مد سمددد٠م  ـمٌددد٧م عـمددد٤مب َِمددد٤م  ٤م أع زار أظمددد٤ما ُمدددـ قمددد٤مد ُمرلْما

 (.4()ُمٜمزٓ

عُمـ طمؼ اعمًٚمؿ قمغم أظمٞمف اعمًٚمؿ اعمٌم إمم إضم٤مسم٦م دقمقشمفل عشمِمٞمٞمع ضمٜم٤مزشمفل يمدا ىمد٤مل قمٚمٞمدف اًمّمدعة 

عإذا  لعإذا دقمدددددد٤م  وم٠مضمٌددددددف لإذا ًم٘مٞمتددددددف ومًددددددٚمؿ قمٚمٞمددددددف: قمددددددغم اعمًددددددٚمؿ ؾمدددددد٧مطمددددددؼ اعمًددددددٚمؿ عاًمًددددددعا: )

 (.1()عإذا ُمرض ومٕمد  عإذا ُم٤مت وم٤مشمٌٕمف لعإذا قمٓمس ومحٛمد ا  ومِمٛمتف لاؾمتٜمّمحؽ وم٤مٟمّمح ًمف

 (.1()وم٤مشمٌٕمف

ععمقاوددع اًمٕمددؼمة ٟمّمددٞم٥م ًمٚمددرضمٚملم ُمددـ اًمٕمٌدد٤مدةل وم٤مًمًددػم ذم إرض ًمٚمتٗمٙمددر عاًمٜمٔمددر ذم سمدددلع ظمٚمددؼ 

ىُمدْؾ ؾِمدػُمعا ذِم إَْرِض صُمدؿَّ  ﴿احلدؼ قمٌد٤مدةل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  ا ل عرؤل٦م ُمّمد٤مرع اًمٕمّمد٤مة عاحل٤م ددلـ قمدـ

سملَِم  ٦ٌَُم اعْمَُٙم    .[11]إ،ٕم٤ما:﴾اٟمُٔمُرعا يَمْٞمَػ يَم٤مَ  قَم٤مىِم

إم ) :ىمد٤مل رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿعُمٌم اعمًدٚمؿ إمم اعم٘مد٤مسمر ًمعشمٕمد٤مظ عآقمتٌد٤مر قمٌد٤مدة ل  

 (.2( )وم٢م  ومٞمٝم٤م قمؼمة 8ْٞمتٙمؿ قمـ زل٤مرة اًم٘مٌقر ومزعرع ٤م

ط اعمًددت٘مٞمؿل  أمد٤م إطمٌدد٦م اًمٗمْمدعءل إ  ا ٟمًدد٤م  إذا اٟمحدر  قمددـ اعدالد٦م اٟمحرومدد٧م ىمدُمدف قمددـ اًمٍمدا

ومٛمِمدد٧م رضمددع  إمم أومٕمدد٤مل ؾمددخط ا ل أع ُمقاوددع همْمددٌف شمٌدد٤مر  عشمٕمدد٤مممل عطمٞمددٜما ٟمددتٙمٚمؿ قمددـ اعمٌمدد 

 سم٤مًمرضمٚملم إمم احلراا وم٢م  ذًمؽ لِمٛمؾ ُمـ عصؾ إمم احلراا قمدغم ىمدُمٞمدف أع قمدغم ُمريمد٥مل ومدع ومدرق ذم

 ذًمؽ.

ومٛمددـ ُمِمددك إمم ىمتددؾ ٟمٗمددس سمرل دد٦م أع أظمدد  ُمدد٤مل ُمٕمّمددقا أع ٤َمرؾمدد٦م وم٤مطمِمدد٦م وم٘مددد قمَمدد ا  عُمدد٤م ؿمددٙمر 

 رسمف شمٕم٤ممم قمغم ٟمٕمٛم٦م اعمٌم عهمػم ٤م ُمـ ؾم٤م ر اًمٜمٕمؿ. 

ومٝم٤م ومددا أدى ؿمددٙمر ٟمٕمٛمدد٦م اعمٌمددل  ىمدد٤مل رؾمددقل ا  صددغم ا  عُمددـ ؾمددٕمك سمرضمٚمٞمددف إمم اًمٗمددتـ عاؾمتنمددا

عاحدد٤مر  لعاًم٘مدد٤م ؿ ومٞمٝمدد٤م ظمددػم ُمددـ احدد٤مر لُمددـ اًم٘مدد٤م ؿؾمددتٙمق  ومددتـ اًم٘م٤مقمددد ومٞمٝمدد٤م ظمددػم )قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ: 

                                                           

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)

 ( رعا  اسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح. 4)

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)

 رعا  أمحدل ع ق طمًـ صحٞمح. ( 2)
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 .(1()عُمـ عضمد ُمٚمج٠م أع ُمٕم٤مذا ومٚمٞمٕم  سمف لعُمـ لنم  ع٤م شمًتنمومف لومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ اًم٤ًمقمل

إ  ُمـ ؾمٞم ٤مت اًمرضمٚملم: أ  لٛمٌم  ا اعمًٚمؿ إمم اًمٜمٛمٞمٛمد٦م أع شمٗمرىمد٦م اًمّمدػ اعمًدٚمؿ أع إصمد٤مرة احل٘مدد 

ٕمددـ اسمددـ قمٌدد٤مس ىمدد٤مل: ُمدددر وم ا احدد٤مر ُمددـ اًمٕم٘مددد٤مبلعاًمٌٖمْمدد٤مء سمددلم اعمًددٚمٛململ ومددا أؿمددد ُمددد٤م لٜمتٔمددر  دد 

أُمد٤م أطمددمه٤م ومٙمد٤م   ل) إْدا ًمٞمٕمد سم٤م  عُمد٤م لٕمد سم٤م  ذم يمٌدػم :اًمٜمٌل صغم ا  قمٚمٞمف ع ؾمدٚمؿ سم٘مدؼملـ وم٘مد٤مل

 .(4()عأُم٤م أظمر ومٙم٤م  لٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م لٓ لًتؽم ُمـ اًمٌقل

قاوددددع ذم اعمٌمدددد عُمددددـ ؾمددددٞم ٤مت اًمددددرضمٚملم: آظمتٞمدددد٤مل ذم اعمٌمدددد شمٙمددددؼماا عز ددددقاال وم٤معمًددددٚمؿ ُمدددد٠مُمقر سم٤مًمت

َ  ﴿ عاًمٌٕمد قمـ اًمتٙمؼم ومٞمدفل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ََّ د٤م إِ َّ ا ْدِش ذِم إَْرِض َُمَرطما َ  ًمِٚمٜمَّد٤مِس َعٓ مَت ْر ظَمددَّ َعٓ شُمَّمدٕم 

َتددد٤ملل وَمُخدددقرل  ـْ َصدددْقشمَِؽ إِ َّ َأ،َٙمدددَر  ﴿ [16]ًم٘مدددا :﴾ٓ حُيِددد٥َم يُمدددؾَّ خُمْ َعاىْمِّمدددْد ذِم َُمِْمدددِٞمَؽ َعاهْمُْمدددْض ُِمددد

سمٞمددٜما رضمددؾ : )رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ. عىمدد٤مل [17]ًم٘مددا :﴾إَْصددَقاِت ًَمَّمددْقُت احْلَِٛمددػِم 

ومٝمدددق لتجٚمجدددؾ ذم  لإذ ظمًدددػ ا  سمدددف لُمرضمدددؾ رأؾمدددف بتددد٤مل ذم ُمِمدددٞمتف للٛمٌمددد ذم طمٚمددد٦م شمٕمجٌدددف ٟمٗمًدددف

 (. 1)( إرض إمم لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م

عىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق ح٤م هد ىمّمد٦م أا دضم٤مٟمد٦م عأظمد   اًمًدٞمػ ُمدـ رؾمدقل ا  لدقا أطمدد عشمٌخدؽم  سمدلم 

 عمِمدددٞم٦م إْددد٤م لتٌخدددؽم: ) دضم٤مٟمددد٦م أبددد٤م رأى طمدددلم عؾمدددٚمؿ قمٚمٞمدددف ا  صدددغم ا  رؾمدددقل ىمددد٤مل اًمّمدددٗملم سمدددف: "

 (.2اعمقـمـ()   ا ُماؾ ذم إٓ ا  لٌٖمْمٝم٤م

ومقىمٝما ُمـ اًمرضمٚملم ًمٞمٜمٔمدر إًمدٞمٝما ُمدـ ٓ حيدؾ  عُمـ ؾمٞم ٤مت اًمرضمٚملم ًمدى اعمرأة: يمِمػ ىمدُمٞمٝم٤م عُم٤م

ًمدددددف اًمٜمٔمدددددر إمم ذًمدددددؽل عاعمٌمددددد ذم اًمٓمرىمددددد٤مت عإؾمدددددقاق سم٢مصددددددار صدددددقت احلددددد اء أع اًمٜمٕمدددددؾ ًمٚمٗمددددد٧م 

َـّ  ﴿إؾماع عإ،ٔم٤مر إًمٞمٝم٤م ًمٞمٕمٚمؿ ُم٤م قمٜمدد ٤م ُمدـ احلًدـ عاًمزلٜمد٦مل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: َ ـَ سمِد٠َمْرضُمِٚمِٝم دسْم َعٓ َلْيِ

َـّ  ـْ ِزلٜمَتِِٝم ِٗملَم ُِم . عاًمع ؼ سم٤معم١مُمٜم٦م ؾمؽم زلٜمتٝم٤م إٓ عمـ أطمدؾ ا  ًمدف اًمٜمٔمدر [11]اًمٜمقر:﴾ًمُِٞمْٕمَٚمَؿ َُم٤م ُبْ

إًمٞمٝم٤مل عاعمٌم سملم اًمٜم٤مس سمحٞم٤مء ُمـ همػم اؾمدتدقم٤مء اًمٜمٔمدر إًمٞمٝمد٤مل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم قمدـ اسمٜمد٦م صد٤مطم٥م ُمددلـ: 

٤م  ﴿  وَمَج٤مَءشْمُف إطِْمَدامُهَ
ل
 .[43]اًم٘مّمص:﴾مَتٌِْم قَمغَم اؾْمتِْحَٞم٤مء

د٤مل ومٛمدـ ومٕمدؾ  ًا ل ريمدعا أع روم عُمـ اًمًٞم ٤مت يمد ًمؽ: أ  لّمدٞم٥م ا ٟمًد٤م  سم٘مدُمدف أع رضمٚمدف أطمدداا فمٚمداا

 ذًمؽ اىمتص ُمٜمف لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م.

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 4)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.(  1)

 .(44/  4)  ِم٤ما اسمـ ؾمػمة(  2)
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٤م: اًم  ٤مب إمم أُمد٤ميمـ اًمٚمٝمدق عاعمجدق  يمددعر اًمدرىمص عاًمٖمٜمد٤مءل عيمد ًمؽ  عُمـ ؾمٞم ٤مت اًمرضمٚملم أجْما

إؾمدددقاق عاًمٓمرىمددد٤متل ومددد٢م   ددد ا اًمٕمٛمدددؾ اعمِمدددلم ٓ لٚمٞمدددؼ سمددد خ ظمٚمدددؼ  شمتٌدددع اًمٜمًددد٤مء عُمعطم٘مدددتٝمـ ذم

يمددرلؿل عٓ سمدد٤مُمرئ بدد٤م  ا  اًمٕمٔمددٞمؿل عبِمددك قمددغم طمرُم٤مشمددف. لدد يمر سمٕمددض أ ددؾ إدب ذم اًم٘مددرع  

ددددد٤م سم٤مًمٌٞمددددد٧م عطمدددددد ٤مل ومجٕمدددددؾ أطمدددددد  ة ىمددددددُم٧م ُمٙمددددد٦م ًمٚمحددددد٩م أع اًمٕمٛمدددددرة ومٓم٤مومددددد٧م لقُما اًمًددددد٤مًمٗم٦م أ  اُمدددددرأ

بكل عذم اًمٞمدددقا اًمتددد٤مزم ضمددد٤مءت ًمتٓمدددق  ُمدددع أظمٞمٝمددد٤م احددد٤مضمٜملم لتتٌٕمٝمددد٤م علرلدددد ُمٜمٝمددد٤م أ  شمٙمٚمٛمدددف ع دددل شمددد٠م

ومجدد٤مء ذًمددؽ اًمرضمددؾ عمعطم٘متٝمدد٤مل ومٚمددا رأى أظم٤م دد٤م ُمٕمٝمدد٤م اٟمٙمددػ عاٟمزضمددرل وم٘م٤مًمدد٧م ُمتٛماٚمدد٦م سم٘مددقل أطمددد 

 اًمِمٕمراء:

ـْ  قمغم اًم  ٤مُب  شَمْٕمُدع ت٠مؾِمدِ  َصْقًَم٦مَ  عشَمّت٘مل...  ًمف يِمَعَب  ٓ َُم ًْ  (. 1احل٤مُمل) اعمُ

 ٗمرع  إٟمف  ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.أىمقل ىمقزم   ا عأؾمتٖمٗمر ا  زم عًمٙمؿ وم٤مؾمتٖم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(66/  1) إهم٤ممل ًم صٗمٝم٤مم( يمت٤مب  1)
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 ايٓم٦ٌم اًما٤مٟمٞم٦م

 احلٛمد   رب اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.

 أُم٤م سمٕمد:

أمد٤م اعمًددٚمٛمق ل إ  اؾمددت٘م٤مُم٦م اعمدرء ذم رضمٚمٞمددفل عطمٗمٔمٝمددا سمٚمدزعا ـمرلددؼ احلددؼل عقمددا اٟمحددراومٝما قمٜمٝمدد٤م 

ىمد٤مل رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف دًمٞمؾ قمغم حم٦ٌم ا  ًمّم٤مطمٌٝمال وما أطمًـ أ  لٙمق  اعمًٚمؿ يم ًمؽل 

إزم  عُم٤م شم٘مرب إزم قمٌدخ سمٌمء أطم٥م لُمـ قم٤مدى زم عًمٞم٤م وم٘مد آذٟمتف سم٤محلرب :) إ  ا  ىم٤مل :ع ؾمٚمؿ

ومدددؾ طمتدددك أطمٌدددف لَددد٤م اومؽموددد٧م قمٚمٞمدددف ومددد٢مذا أطمٌٌتدددف يمٜمددد٧م ؾمدددٛمٕمف  لعُمددد٤م لدددزال قمٌددددخ لت٘مدددرب إزم سم٤مًمٜمقا

(. عاعمٕمٜمدك: 1)اًم خ لًٛمع سمف عسمٍم  اًم خ لٌٍم سمف علد  اًمتل لٌٓمش  ٤م عرضمٚمف اًمتل لٛمٌم  ٤م(

 أ  ا  لًدد  ذم     ا قارح ومع ل٘مع ُمٜمف  ٤م إٓ ايػم.

ط احلددؼ ومٚمٞمتدد يمر أْددا ؾمتِمددٝمدا  قمٚمٞمدددف لددقا اًم٘مٞم٤مُمدد٦مل يمددا ىمددد٤مل عأُمدد٤م ُمددـ و شمًددت٘مؿ رضمددع  قمدددغم س ا

ٌُقَ   ﴿ شمٕمدددددد٤ممم: دددددد
ًِ ُٛمٜمَدددددد٤م َأجْددددددِدِمْؿ َعشَمِْمددددددَٝمُد َأْرضُمُٚمُٝمددددددْؿ سمِددددددَا يَمدددددد٤مُٟمقا َلْٙم ِ ِٝمْؿ َعشُمَٙمٚم  اًْمَٞمددددددْقَا َٟمْخددددددتُِؿ قَمددددددغَم َأوْمددددددَقا

قمدددـ أ،دددس سمدددـ ُم٤مًمدددؽ ىمددد٤مل : يمٜمددد٤م قمٜمدددد رؾمدددقل ا  صدددغم ا  قمٚمٞمدددف عؾمدددٚمؿ ومْمدددحؽ ل ع[43]لدددس:﴾

 :ُمدـ خم٤مـمٌد٦م اًمٕمٌدد رسمدف ل٘مدقل :ىمد٤مل لىمٚمٜمد٤م ا  عرؾمدقًمف أقمٚمدؿ : ؾ شمدرع  ٤َم أودحؽ ؟ ىمد٤مل :٘م٤ملوم

 ومد٢مم ٓ أضمٞمدز قمدغم ٟمٗمزد إٓ ؿمد٤م داا  :ومٞم٘مدقل :ىمد٤مل لسمدغم :ل٘مدقل :أخؿ دمرم ُمـ اًمٔمٚمؿ ؟ ىمد٤مل لل٤م رب

 ومٞمخدتؿ قمدغم :ىمد٤مل لعسمد٤مًمٙمراا اًمٙمد٤مشمٌلم ؿمدٝمقداا  يمٗمدك سمٜمٗمًدؽ اًمٞمدقا قمٚمٞمدؽ ؿمدٝمٞمداا  :ومٞم٘مقل :ُمٜمل ىم٤مل

 سمٕمدداا  :ومٞم٘مدقل :صمدؿ بدغم سمٞمٜمدف عسمدلم اًمٙمدعا ىمد٤مل :ومتٜمٓمدؼ سم٠مقماًمدف ىمد٤مل :اٟمٓم٘مدل ىمد٤مل :ومٞمف ومٞم٘م٤مل ٕريم٤مٟمدف

 (.4()٤م ومٕمٜمٙمـ يمٜم٧م أ،٤موؾًمٙمـ عؾمح٘ما 

٤م ُمٜمدد٤م ٩م اًمٖمْمدد٥م ومٚمٞمتدد٥م إمم رسمددف عًمددٞمٙمـ  قمٌدد٤مد ا ل أٓ ُمددـ يمدد٤م  ُمٜمحددر  ايٓمددك قمددـ ا دد٤مدة ؾمدد٤مًمٙما

 ُماؾ ذًمؽ اًم٘م٤م ؾ اًمٙمرلؿ:

 رضمكم وم٤مطمِم٦مل  ٟمحق محٚمتٜمل عٓ...  ًمرل٦ٌمل  يمّٗمل أ قل٧ُم  ُم٤م ًمٕمٛمر 

 قم٘مكم عٓ قمٚمٞمٝم٤م رأجل دًّمٜمل عٓ...  ع٤م سمٍمخ عٓ ؾمٛمٕمل ىم٤مدم عٓ

 (.1ُماكم) ُماٚمف إمم لٛمٌم ُم٤م إُمر ُمـ...  سمٛمٜمٙمر طمٞمٞم٧ُم  ُم٤م سماشل  عًم٧ًم

                                                           

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 4)

 .(421: ص) اًم٘م٤مزم أُم٤مزم(  1)
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ومٕمددغم اعمًددٚمؿ اًمٕم٤مىمددؾ أ  لًدد٤مرع إمم ُمًدد٤مًمؽ ايددػماتل عُمقاوددع اًمٓمٞمٌدد٤متل عظمّمدد٤مل اًمّمدد٤محل٤متل 

اعمٌمددد إمم ذًمدددؽ ىمٌدددؾ أ  لٜمددددا طمٞمدددٜما حيدددٌس قمدددـ ذًمدددؽل عًمدددٞمٙمـ ًمدددف ىمددددعة سم٠معَلدددؽ  عًمٞمًدددتٖمؾ ٟمٕمٛمددد٦م

اًمّمددد٤محللم اًمددد لـ لًددد٤مرقمق  إمم ايدددػم ُمدددع عضمدددقد ا قم٤مىمددد٦م ذم أرضمٚمٝمدددؿل ومٝمددد ا قمٛمدددرع سمدددـ ا ٛمدددقح 

 أرادعا  أطمددد لددقا يمدد٤م  ومٚمددا أرسمٕمدد٦مل سمٜمددق  ًمددف عيمدد٤م  اًمٕمددرجل ؿمدددلد أقمددرج رضمددعا  ريض ا  قمٜمددف يمدد٤م 

 إ  وم٘مدد٤مل: عؾمدٚمؿ قمٚمٞمددف ا  صدغم ا  رؾمدقل ومدد٠متك قمد ر ل ىمددد عضمدؾ قمدز ا  إ  ًمددف: طمًٌدفل عىمد٤مًمقا 

 سمٕمرضمتددل أـمد٠م أ  ٕرضمدق إم ومدقا  ومٞمدفل ُمٕمدؽ عايدرعج اًمقضمدف  د ا قمدـ حيًٌدقم أ  لرلددع  سمٜمدل

 قمٚمٞمدؽل ضمٝمد٤مد ومدع ا  قمد ر  وم٘مدد أ،د٧م أُمد٤م عؾمدٚمؿ: قمٚمٞمف ا  صغم ا  رؾمقل وم٘م٤مل ا ٜم٦م. ذم    

(ل 1أطمدد) لدقا وم٘متدؾ ُمٕمدف ومخدرج اًمِمدٝم٤مدةل لرزىمدف أ  ا  ًمٕمدؾ متٜمٕمدق 8 ٓ أ  قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م ًمٌٜمٞمف: عىم٤مل

 ريض ا  قمٜمف عأرو٤م .

   ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ظمػم اًمٌنم...
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 (1) طمٗمظ اًمٌٓمـ

إ  احلٛمد   ٟمحٛمد  عٟمًتٕمٞمٜمفل عٟمًتٖمٗمر  عٟمٕمقذ سم٤م  ُمـ ذعر أ،ٗمًٜم٤مل عُمـ ؾمٞم ٤مت أقماًمٜم٤م ُمـ 

لْمدٚمؾ ومدع  د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ  ٓ إ  إٓ ا  عطمدد  ٓ ذلدؽ ًمدفل مدد  ا  ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ 

َـّ إَِّٓ َعَأ،ددُتؿ ﴿ عأؿمددٝمد أ  حمٛمددداا قمٌددد  عرؾمددقًمفل ُددقشُم َ طَمددؼَّ شُمَ٘م٤مشمِددِف َعَٓ مَت َّ ْ ا ُ٘مددقا ْ اشمَّ ـَ آَُمٜمُددقا ددِ ل َلدد٤م َأَمَدد٤م اًمَّ

ددددِٚمُٛمقَ   ًْ ُٙمدددد﴿ل [124]آل قمٛمددددرا ﴾َُم ْ َرسمَّ ُ٘مددددقا ْٗمددددسل َعاطِمددددَدةل َلدددد٤م َأَمَدددد٤م اًمٜمَّدددد٤مُس اشمَّ ددددـ ٟمَّ ددددِ خ ظَمَٚمَ٘مُٙمددددؿ ُم  ُؿ اًمَّ

دد٤مءًُمقَ  سمِددِف َعإَْرطَمدد ًَ ددِ خ شَم َ اًمَّ َّ ْ ا ُ٘مددقا دد٤مء َعاشمَّ ًَ
٤مَا إِ َّ َعظَمَٚمددَؼ ُِمٜمَْٝمدد٤م َزْعضَمَٝمدد٤م َعسَمدد٨مَّ ُِمددٜمُْٝمَا ِرضَمدد٤مٓا يَماِددػماا َعٟمِ

َ يَمدددد٤مَ  قَمَٚمددددْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمٌدددد٤ما  َّ ـَ  َأَمَدددد٤م َلدددد٤م﴿ ل[1]اًمٜمًدددد٤مء﴾ا ددددِ ل ُ٘مددددقا  ا آَُمٜمُددددق اًمَّ َ  اشمَّ ََّ  ﴾ ؾَمددددِدلداا  ىَمددددْقٓا  َعىُمقًُمددددقا  ا

َ  ُلٓمِدددددددددعْ  َعَُمدددددددددـ ُذُٟمدددددددددقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمدددددددددؿْ  َعَلْٖمِٗمدددددددددرْ  َأقْمَاًَمُٙمدددددددددؿْ  ًَمُٙمدددددددددؿْ  ُلّْمدددددددددِٚمْح ﴿ ََّ  وَمدددددددددْقزاا  وَمددددددددد٤مزَ  وَمَ٘مددددددددددْ  َعَرؾُمدددددددددقًَمفُ  ا

 [.51-52]إطمزاب﴾قَمٔمِٞماا 

صدغم ا   لقمٌدد ا وم٢م  أصدق احلدل٨م يمت٤مب ا ل عظمػم اعدخ  دخ رؾمقًمف حمٛمد سمـ  أُم٤م سمٕمد: 

 قمٚمٞمف عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

أم٤م اًمٜم٤مسل إ  ظمٚمؼ ا ٟم٤ًم  آل٦م سم٤م رة قمغم ىمدرة رب اًمٕم٤معململ عسمر ٤م  ؾمد٤مـمع قمدغم إسمدداع أطمًدـ 

شمقطمدددد  عضمعًمدددف ٕىمٌدددؾ  ايددد٤مًم٘ململ ومٚمدددق ومٙمدددر ا ٟمًددد٤م  ومدددٞما أعدع ا  ومٞمدددف ُمدددـ أُمددد٤مرات يماًمدددفل عأدًمددد٦م

قمٚمٞمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة عاًمِمٙمرل عٟٓم٘مٓمع إًمٞمف سم٤مًماٜم٤مء عاحلٛمدل ومِمٖمؾ سمدف قمدـ همدػم ل عاٟمٍمد  إًمٞمدف قمدـ يمدؾ 

 ؿم٤مقمؾ قمٜمف.

عسمٕمق  ا  شمٕم٤ممم ؾمٜم٘مػ اًمٞمدقا ُمتد٠مُمٚملم ذم قمْمدق ُمدـ أقمْمد٤مء ا ٟمًد٤م  ًمٞمددقمقٟم٤م ذًمدؽ إمم ؿمدٙمر ا  

 قمٚمٞمفل عاؾمتٕماًمف ذم ُمراوٞمفل   ا اًمٕمْمق  ق اًمٌٓمـ.

سمٕمددلم سمٍمدد  عقمددلم سمّمددػمشمؽ إمم ٟمٕمٛمدد٦م ا  قمٚمٞمددؽ سمٌٓمٜمددؽل ًمددؽمى يمددؿ ومٞمددف ُمددـ  -٤م اًمٕم٤مىمددؾأمدد-اٟمٔمددر 

اًمدددٜمٕمؿ عاعمدددٜمـل عيمدددؿ ومٞمدددف ُمدددـ ُمٔمددد٤م ر رمحددد٦م ا  سمدددؽل عآصمددد٤مر إيمدددراا ا  ًمدددؽ. ومددد٤مًمٌٓمـ ًمدددؽ ُمًدددتقدع 

احلٞم٤مة اًم خ شم٘مدقا قمدغم ُمد٤م ومٞمدف طمٞمد٤مة سمددٟمؽ عصدحتف8 وم٘مدد ضمٕمدؾ ا  شمٕمد٤ممم ومٞمدف أضمٝمدزة ُمتٕمدددة شم٘مدقا 

غم ٟمٕمٛم٦م احلٞمد٤مة8 ومٗمٞمدف ا ٝمد٤مز اعْمدٛملل عا ٝمد٤مز اًمتٜم٤مؾمدكمل عا ٝمد٤مز اًمٌدقزمل عذم يمدؾ سمدعر احلٗم٤مظ قم

ء دىمٞم٘م٦م ل٘مقا قمٚمٞمٝم٤مل علًتٛمر قمٛمٚمف  ٤م.  ضمٝم٤مز ُمٜمٝم٤م أضمزا

اٟمٔمدر يمدؿ ذم سمٓمٜمدؽ ُمدـ قمج٤م د٥م ا ٟمِمد٤مء عدىمد٦م ايٚم٘مد٦مل عقمٔمدؿ عفم٤م ٗمٝمد٤مل عاؾمدتٛمرار أقماعد٤مل ومت٠مُمدؾ 

ل عاًمٌٜمٙمرلدد٤مسل عاًمزا دددة اًمدعدلدد٦م عاًمٙمٌددد عاعمددرارة ذم اعمٕمدددةل عإُمٕمدد٤مء اًمٖمٚمٞمٔمدد٦م عإُمٕمدد٤مء اًمدىمٞم٘مدد٦م
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عاًمٓمحدددد٤مل عاًمّمددددٗم٤مق عاًمٙمددددغم عاحلدددد٤مًمٌلم عاعما٤مٟمدددد٦م عهمػم دددد٤مل ؾمددددتجد أ  ؾمددددعُمتٝم٤م ؾمدددد٥ٌم ًمًددددعُمتؽ 

 عاسمتٝم٤مضمؽ عٟمِم٤مـمؽل عأ  ؾم٘مٛمٝم٤م ـمرلؼ إمم قمٜم٤م ؽ عظم٤ًمرشمؽ عإقم٤مىمتؽ عشمٙمدر قمٞمِمؽ.

عشمنمدب ومتًدٚمؿ اًمٓمٕمد٤ما إمم عشم٠مُمؾ يم ًمؽ ذم اًمقفم٤م ػ اًمتل ل٘مقا  ٤م ا ٝم٤مز اعْمٛمل8 وم٠م،٧م شم٠ميمؾ 

 دد ا ا ٝمدد٤مز عشمٜمتٝمددل عفمٞمٗمتددؽ إمم  ٜمدد٤مل ع ددق اًمدد خ لتددقمم سمٕمددد ذًمددؽ  ْمددٛمف عشمٜم٘مٞمتددف عاُمتّمدد٤مص ُمدد٤م 

لٗمٞمد ا ًؿ ُمٜمفل عـمرد اًمٗمْمعت اًمزا دةل عيمؾ ذًمؽ ل٘مقا قمغم قمٛمؾ دىمٞمؼ عاشم٘مد٤م  سمددلع ُمدـ همدػم 

 يمًؾ عٓ شمقىمػ.

ُمت٤مسمٕمتف عآـمٛم ٜم٤م  قمغم آٟمتٝم٤مء ومٚمؿ حيت٩م اًمٖم اء سمٕمد ذًمؽ ُمٜمؽ إمم قمٛمؾ آظمر أع ىمْم٤مء عىم٧م ذم 

 ُمٜمفل عشمقزلع طمّمص اًمٌد  ُمٜمفل ومت٤ٌمر  ا  أطمًـ اي٤مًم٘ملم.

ددد٤مل ومٛمدددـ  ٌا أمددد٤م اعمًدددٚمٛمق ل عًمدددق ٟمٔمرٟمددد٤م ٟمٔمدددرة أظمدددرى إمم سمددددلع ظمٚمدددؼ ا  ًمٕمْمدددق اًمدددٌٓمـ ومًدددٜمرى قمج

دددد٤م ُمدددد٤م سمددددف سم٘مدددد٤مء طمٞمدددد٤مة ا ٟمًدددد٤م  َدددد٤م حيتقلددددف ُمددددـ إضمٝمددددزة  ذًمددددؽ: أ  ا  شمٕمدددد٤ممم حدددد٤م ضمٕمددددؾ اًمددددٌٓمـ طم٤معلا

قمْم٤مء وم٢مٟمف ىمد اظمت٤مر أ  لٙمق  اًمٌٓمـ ذم ُمٜمتّمػ سمد  ا ٟم٤ًم  ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمٚمٞمفل يما أ،دف عإ

شمٕمدد٤ممم ضمٕمددؾ أيماددر أقمْمدد٤م ف عأضمٝمزشمددف ومٞمددف ذم ُم٘مدُمدد٦م ا ًددؿ عو جيٕمٚمٝمدد٤م ذم فمٝمددر 8 ُمددـ أضمددؾ ُمّمدد٤مًمح 

 يماػمة ًميٟم٤ًم ل ُمٜمٝم٤م: أ  لرى ايٓمر قمٚمٞمٝم٤م ومٞمحٛمٞمٝم٤م ُمٜمفل ومًٌح٤م  اي٤مًمؼ اًم٘مدلر.

لنددد آلدد٤مت ىمددرة ا  ذم يمددؾ ضمددزء ذم اًمددٌٓمـ َدد٤م لد يمر  إـمٌدد٤مء عاحلٙمدداء حدد٤م يمٗمتددف إ  اعمدرء ًمددق سم٘مددل 

 ظمٓم٥م قمدلدةل همػم أ  ا ؿم٤مرة إمم سمٕمض ذًمؽ شمٙمٗمل اًمٚمٌٞم٥م ًمٞمٕمتؼم ومٞمِمٙمر سم٤مر ف اًمٕمٔمٞمؿ.

ـّ  دد٤م قمٚمٞمٜمدد٤مل ومددٜمٛم   سمدد٤محلعلل عٟمحٛمٞمددف ُمددـ احلددراا8  أومددع ٟمِمددٙمر ا  شمٕمدد٤ممم قمددغم ٟمٕمٛمدد٦م اًمددٌٓمـ اًمتددل ُمدد

 إمم دعاا اًمٜمٕمٛم٦مل عاسمتٕم٤مد اًمٜم٘مٛم٦م. وم٢م  اًمِمٙمر ـمرلؼ

قمٌددد٤مد ا ل حددد٤م يمددد٤م  أيمادددر اعمٝمددد٤ما اًمتدددل ل٘مدددقا  ددد٤م اًمدددٌٓمـ  دددل اؾمدددت٘م٤ٌمل اًمٓمٕمددد٤ما عاًمنمددداب ع ْمدددٛمٝما 

عحتدددقلٚمٝما إمم ُمدددقاد ٟم٤مومٕمددد٦م ًمٚمجًدددؿل عإظمدددراج ُمددد٤م زاد قمدددـ ذًمدددؽ إمم ظمددد٤مرج اًمٌدددد 8 ومددد٢م  ؿمددددٙمر ا  

قمدددددـ يمدددددؾ طمدددددراا ُمدددددـ ُمٓمٕمدددددقا  قمٚمٞمدددددف: أ  ٓ لددددددظمؾ اعمًدددددٚمؿ ومٞمدددددف همددددد اء إٓ ُمدددددـ طمدددددعلل عأ  لٜمز دددددف

َّددد٤م َرَزىَمُٙمدددؿُ  ﴿ عُمنمدددعب. ىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم:
َِ ددد٤مُ   وَمُٙمُٚمدددقا   إِْ  يُمٜمْدددُتْؿ إِلَّ

ِ
ََّ ددد٤م َعاؿْمدددُٙمُرعا ٟمِْٕمَٛمددد٦َم ا ٌا ٓا ـَمٞم  ُ طَمدددع ََّ ا

ٌُُدعَ    . [112]اًمٜمحؾ:﴾شَمْٕم

ددد٤م ذم أصدددٚمف ُمادددؾ أيمدددؾ حلدددؿ ايٜمزلدددر عاعمٞمتددد٦مل ُما  عاحلدددراا ذم اعمٓمٕمدددقا عاعمنمدددعب لِمدددٛمؾ ُمددد٤م يمددد٤م  طمرا

دد٤م  عُمٝمددر اًمٌٖمددل عطمٚمددقا  اًمٙمٚمدد٥مل عصمٛمددـ اًمٙمٚمدد٥مل عذب ايٛمددر عؾمدد٤م ر اعمًددٙمراتل علِمددٛمؾ أجْما

يمددؾ ـمٕمددد٤ما عذاب ُمٌددد٤مطملم ضمددد٤مءا ُمددـ ـمرلدددؼ طمدددراا يم٤مًمرسمددد٤م عاًمرؿمددقة عاًمٖمدددش عاًمندددىم٦م عأظمقاهتددد٤مل 

 عؾم٤م ر أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ.
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اًمّمدد٤مدق ُمددـ ا   إ  اظمتٞمدد٤مر احلددعل عاًمتٜمددز  قمددـ احلددراا  ددق ُمددـ طمٗمددظ اًمددٌٓمـ احدد٠مُمقر سمددفل عاحلٞمدد٤مء

 :ىمدددد٤مل رؾمددددقل ا  صددددغم ا  قمٚمٞمددددف عؾمددددٚمؿ :ٕمددددـ قمٌددددد ا  سمددددـ ُمًددددٕمقد ريض ا  قمٜمددددف ىمدددد٤ملشمٕمدددد٤مممل وم

ًمدددٞمس ) :ىمددد٤مل لإٟمددد٤م ًمٜمًدددتحٞمل عاحلٛمدددد   للددد٤م ٟمٌدددل ا  :ىمٚمٜمددد٤م :ىمددد٤مل (لاؾمدددتحٞمقا ُمدددـ ا  طمدددؼ احلٞمددد٤مء)

ـ عُمدددد٤م عحتٗمدددظ اًمددددٌٓم لأ  حتٗمددددظ اًمدددرأس عُمدددد٤م عقمددددك :عًمٙمددددـ آؾمدددتحٞم٤مء ُمددددـ ا  طمددددؼ احلٞمددد٤مء لذًمدددؽ

ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مدد اؾمدتحٞم٤م ُمدـ  لعُمـ أراد أظمرة شمر  زلٜم٦م اًمدٟمٞم٤م لعًمت يمر اعمقت عاًمٌغم لطمقى

 (. 1()ا  طمؼ احلٞم٤مء

ومٛمدددـ ؿمدددٙمر ا  شمٕمددد٤ممم قمدددغم ٟمٕمٛمددد٦م اًمدددٌٓمـ: أ  ٓ لددددظمؾ إًمٞمدددف اعمًدددٚمؿ إٓ ُمددد٤م أطمٚمدددف ا  ومٞمٙمدددق  ذًمدددؽ 

ٟم٤ٌمشما٤م طمًٜما٤مل ومٞمٙمق  أثدر  صدعح طمد٤مل اًمٌٓمـ ظم٤مًمٞما٤م ُمـ احلراال ومٞمٜم٧ٌم ا ًؿ ُمـ آصم٤مر ذًمؽ اًمٓمٕم٤ما 

 اعمًٚمؿ ذم دٟمٞم٤م  عآظمرشمف.

إ  اعم١مُمـ لتحرى احلعل ذم ـمٕمٛمتف عذسمتفل عٓ شمٖمٚمٌف ؿمٝمقشمف ع قا  عطمرصدف قمدغم ًمد ات اًمددٟمٞم٤م 

ا سمٙمدددددر يمددددد٤م  ٕ :ٕمدددددـ قم٤م ِمددددد٦م ريض ا  قمٜمٝمددددد٤م ىم٤مًمددددد٧معُمّمددددد٤محلٝم٤م طمتدددددك لقصدددددؾ احلدددددراا إمم سمٓمٜمدددددفل وم

سمٌمدء  ومجد٤مء لقُمد٤ما  لعيم٤م  أبق سمٙمر ل٠ميمؾ ُمدـ ظمراضمدف لراجاًمّمدلؼ ريض ا  قمٜمف همعا برج ًمف اي

يمٜمدد٧م شمٙمٝمٜمدد٧م  :ىمدد٤مل ؟عُمدد٤م  ددق :وم٘مدد٤مل أبددق سمٙمددر ؟أتدددرخ ُمدد٤م  دد ا :وم٠ميمددؾ ُمٜمددف أبددق سمٙمددر وم٘مدد٤مل ًمددف اًمٖمددعا

ومٚم٘مٞمٜمدل وم٠مقمٓمد٤مم ًمد ًمؽ  د ا اًمد خ أيمٚمد٧م  ل ٟم٤ًم  ذم ا ٤م ٚمٞم٦م عُمد٤م أطمًدـ اًمٙمٝم٤مٟمد٦م إٓ أم ظمدقمتدف

(. ؾمدٌح٤م  ا    ٙمد ا سمٓمدق  اعمد١مُمٜملم اًمٜم٘مٞمد٦م ٓ 4)سمٓمٜمدفوم٠مدظمؾ أبق سمٙمر لد  وم٘م٤مء يمدؾ رء ذم  لُمٜمف

 شم٘مٌؾ ًم٘مٛم٦م احلراا عإ  يم٤مٟم٧م ُمـ همػم شمٕمٛمد.

عقمغم رب إهة عقم٤م ٚمٝم٤م احلرلص قمغم إـمٕم٤ما أهشمف أ  لٜمتٌف ُمدـ أ  لّمدؾ سمدف طمرصدف إمم ضمٚمد٥م  

احلددراا عإـمٕمدد٤ما أ ٚمددف عأعٓد  ُمٜمددفل عٓؿمددؽ أ  إهة اًمّمدد٤محل٦م ُمددـ زعضمدد٦م عأعٓد لٕمٞمٜمددق  قم٤م ددؾ 

 اًمرضمدؾ يمد٤م  إزُمٜمد٦م اًمٗم٤مودٚم٦م8 ذم اًمٜم٤ًمء قم٤مدة يم٤مٟم٧م "ع ٙم ا هة ُمـ زعج عأب قمغم احلعللإ

تددف ًمددف شم٘مددقل ُمٜمزًمددف ُمددـ ظمددرج إذا  عاًميددل ا ددقع قمددغم ٟمّمددؼم وم٢مٟمدد٤م احلددراا8 عيمًدد٥م إلدد٤م  اسمٜمتددف: أع اُمرأ

 ز ددد  سمٓمٜمددؽ ذم ز ددد  ومٌ٘مدددر سمٓمٜمددؽل اًمدددٟمٞم٤م (. ىمدد٤مل سمٕمددض اًمّمدد٤محللم: "1اًمٜمدد٤مر") قمددغم ٟمّمددؼم عٓ

(. لٕمٜمدددل: لٕمدددر  ز دددد ا ٟمًددد٤م  سمز دددد  ومدددٞما لددددظمؾ سمٓمٜمدددف8 ومددد٢م  يمددد٤م  ٓ لتحدددرى ذًمدددؽ 2اًمددددٟمٞم٤م") ذم

د٤م سمٕمٞمددداا قمددـ إدظمدد٤مل احلددراا إًمٞمددف ومٝمددق اًمزا ددد  ومٚمدٞمس سمزا ددد عًمددق ز ددد صمقسمددف عُمٜمٔمددر ل عإ  يمدد٤م  ُمتحرلا

                                                           

 ( رعا  اًمؽمُم خل ع ق طمًـ 1)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 4)

 .(36/  4) اًمدلـ قمٚمقا ( إطمٞم٤مء 1)

 .(411/  12) إعًمٞم٤مء ( طمٚمٞم٦م 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





69 
 

٤مل عًمق طمًـ ُمٚمًٌفل عسمرىم٧م اًمٜمٕمٛم٦م قمغم عضمٝمف.  طم٘ما

ذم اًمدٟمٞم٤م عأظمرةل ومٚمق ومٙمر َأيَمٚم٦ُم احلراا  سم ًمؽ  قم٤ٌمد ا ل إ  أيمؾ احلراا ًمف آصم٤مر ؾمٞم ٦م قمغم ص٤مطمٌف

عأج٘مٜمقا سما ضم٤مءت سمدف اًمٜمّمدقص اًمنمدقمٞم٦م ُمدـ اًمتحد لر ُمدـ ذًمدؽ ٓرشمددقمقا عؾمدٚمٛمقال عىمدؾ اًمٗمًد٤مد 

 ذم اعمجتٛمع8 إذ إ  ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب اًمٗم٤ًمد اح٤مزم عا دارخ عإظمعىمل أيمؾ اح٤مل احلراا.

٤محل٦م قمٜمددد ا  عطمجدد٥م إضم٤مسمدد٦م اًمدددقم٤مء قمددـ آيمددؾ ومٛمددـ شمٚمددؽ أصمدد٤مر اًمًددٞم ٦م: قمدددا ىمٌددقل إقمددال اًمّمدد

إ  ا  ـمٞمد٥م ٓ  لأمد٤م اًمٜمد٤مس)ىمد٤مل رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ: ٤مل: قمدـ أا  رلدرة ىمد احلراال

ٌا  ـَ  ﴿ :عإ  ا  أُمر اعم١مُمٜملم سما أُمر سمف اعمرؾمٚملم وم٘م٤مل ل٤مل٘مٌؾ إٓ ـمٞم ٌَد٤مِت  َل٤م َأَم٤َم اًمَرؾُمُؾ يُمُٚمقا ُِمد ٞم  اًمٓمَّ

ـْ  ﴿عىمدد٤مل ل [31]اعم١مُمٜمددق :﴾٤محِلا٤م إِم  سمِددَا شَمْٕمَٛمُٚمددقَ  قَمِٚمددٞمٌؿ َعاقْمَٛمُٚمددقا َصدد ـَ آَُمٜمُددقا يُمُٚمددقا ُِمدد ددِ ل َلدد٤م َأَمَدد٤م اًمَّ

ددُدعَ   ٌُ دد٤مُ  شَمْٕم  إِْ  يُمٜمددُتْؿ إِلَّ
ِ
َّ
ِ
دد٤مِت َُمدد٤م َرَزىْمٜمَدد٤ميُمْؿ َعاؿْمددُٙمُرعا َ ٌَ صمددؿ ذيمددر اًمرضمددؾ لٓمٞمددؾ ل [154]اًمٌ٘مددرة:﴾ـَمٞم 

عُمٚمًٌددف  لعُمٓمٕمٛمدد٦م طمددراا عُمنمددسمف طمددراا للدد٤م رب لء لدد٤م رباًمًددٗمر أؿمددٕم٨م أهمددؼم لٛمددد لدلددف إمم اًمًددا

 (.1)؟(وم٠م،ك لًتج٤مب ًم ًمؽ لطمراا عهم خ سم٤محلراا

 سم٠ميمدددؾ إَّٓ  لزيمدددق عٓ اًمٕمٛمدددُؾ  ل٘مٌدددؾ ٓ أ،َّدددف إمم إؿمددد٤مرةٌ  احلددددل٨م  ددد ا ىمددد٤مل اسمدددـ رضمددد٥م رمحدددف ا : "عذم

ددف ل ىمٌقًَمددف علٛمٜمددع ل اًمٕمٛمددؾ لٗمًددد احلددراا أيمددؾ عإ َّ  ل احلددعل  ل٘مٌددُؾ  ٓ ا  إ َّ : )  شم٘مرلددر  سمٕمددد ىمدد٤مل وم٢مٟمَّ

ـَ  ﴿: وم٘مدد٤مل ل اعمرؾمدددٚملم سمدددف أُمددر سمدددا اعمدد١مُمٜملم أُمدددر ا  إ َّ (  ـمٞمٌدد٤ما  إَّٓ  ددد٤مِت  َلددد٤م َأَمَدد٤م اًمَرؾُمدددُؾ يُمُٚمددقا ُِمددد ٌَ ٞم  اًمٓمَّ

دددددددد٤مِت َُمددددددددد٤م  ﴿عىمدددددددد٤مل ل [31]اعم١مُمٜمق :﴾َعاقْمَٛمُٚمددددددددقا َصدددددددد٤محِلا٤م ٌَ ـْ ـَمٞم  ـَ آَُمٜمُددددددددقا يُمُٚمدددددددددقا ُِمدددددددد ددددددددِ ل َلددددددددد٤م َأَمَدددددددد٤م اًمَّ

 اًمتدددل اًمٓمٞمٌددد٤مت ُمدددـ سم٤مٕيمدددؾ ُمددد٠مُمقرع  عأَٝمدددؿ اًمرؾمدددؾ أ َّ   ددد ا ل عاعمدددراد[154]اًمٌ٘مرة:﴾َرَزىْمٜمَددد٤ميُمؿْ 

 إيمدُؾ  يمد٤م  ومد٢مذا ل ُم٘مٌدقٌل  صد٤مًمح وم٤مًمٕمٛمدُؾ  ل طمدعٓا  إيمدؾ داا ومدا ل اًمّمد٤مًمح عسم٤مًمٕمٛمؾ ل احلعل  ل

عُمد٤م ذيمدر  سمٕمدد َذًمِدَؽ ُمدـ اًمددقم٤مء ل عأ،َّدف يمٞمدػ لت٘مٌدؾ ُمدع  ُم٘مٌدقٓا. اًمٕمٛمدؾ لٙمق  ومٙمٞمػ ل طمعلل  همػم

ٌُقِل إقمال ُمع اًمتٖم ل٦م سم٤محلراا  (.4؟")احلراا ل ومٝمَق ُما٤مٌل ٓؾمتٌٕم٤مد ىَم

 - ُس ظمّم٤مل  ٤م متد٤مُا اًمٕمٛمدؾ: ا لدا  سمٛمٕمرومد٦م ا  "عىم٤مل أبق قمٌد ا  اًمٜم٤مضمل اًمزا د رمحف ا : 

دددٜم٦َِّمل عأيمددددُؾ احلدددعِلل ومدددد٢م  ل عُمٕمرومددد٦ُم احلددددؼ  ل عإظمدددعُص اًمٕمٛمدددد -قمدددز عضمددددؾ  ًَ ل عاًمٕمٛمدددؾ قمددددغم اًم
ِ
ؾ  

 (.1..")وُم٘مَدْت عاطمدٌةل و لرشمٗمع اًمٕمٛمؾ

عُمـ أصم٤مر اًمًٞم ٦م ٕيمؾ احلراا: ؾمقء اعمّمػم لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م عاًمٕم٘مقسمد٦م ومٞمدفل عا ومدعس ُمدـ احلًدٜم٤مت 

                                                           

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)

 .(122: ص) عاحلٙمؿ اًمٕمٚمقا ( ضم٤مُمع 4)

 .(121: ص) عاحلٙمؿ اًمٕمٚمقا ( ضم٤مُمع 1)
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َّٓ يَمدددَا لَ  ﴿لقُم ددد ل ىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم:  سَمددد٤م ٓ َلُ٘مقُُمدددقَ  إِ ـَ َلددد٠ْميُمُٚمقَ  اًمر  دددِ ل ـَ اًمَّ دددْٞمَٓم٤مُ  ُِمددد ٌَُّٓمدددُف اًمِمَّ دددِ خ َلَتَخ  ُ٘مدددقُا اًمَّ

ِْؿ  ﴿ل عىمددد٤مل: [453]اًمٌ٘مدددرة:﴾اعْمَّس  ِْ دددَا َلددد٠ْميُمُٚمقَ  ذِم سُمُٓمدددق َل اًْمَٞمَتددد٤مَُمك فُمْٚمددداا إِٟمَّ ـَ َلددد٠ْميُمُٚمقَ  َأُْمدددَقا دددِ ل إِ َّ اًمَّ

ا  ا َعؾَمَٞمّْمدددَٚمْقَ  ؾَمدددِٕمػما ٚمدددس؟ اعمٗم ـأتددددرع  ُمددد: )صدددغم ا  قمٚمٞمدددف عؾمدددٚمؿ. عىمددد٤مل [12]اًمٜمًددد٤مء:﴾َٟمددد٤مرا

إ  اعمٗمٚمدس ُمدـ أُمتدل لد٠مي لدقا اًم٘مٞم٤مُمد٦م سمّمدعة  :وم٘مد٤مل لاعمٗمٚمس ومٞمٜم٤م ُمدـ ٓ در دؿ ًمدف عٓ ُمتد٤مع :ىم٤مًمقا 

 لعلددد٠مي ىمدددد ؿمدددتؿ  ددد ا عىمددد    ددد ا عأيمدددؾ ُمددد٤مل  ددد ا عؾمدددٗمؽ دا  ددد ا ع ب  ددد ا لعصدددٞم٤ما عزيمددد٤مة

ومدد٢م  ومٜمٞمدد٧م طمًددٜم٤مشمف ىمٌددؾ أ  ل٘م٣مدد ُمدد٤م قمٚمٞمددف أظمدد  ُمددـ  لومٞمٕمٓمددك  دد ا ُمددـ طمًددٜم٤مشمف ع دد ا ُمددـ طمًددٜم٤مشمف

إ   (. ىمددد٤مل ضمٜمددددب سمدددـ قمٌدددد ا  ريض ا  قمٜمدددف: "1()ٓمرطمددد٧م قمٚمٞمدددف صمدددؿ ـمدددرح ذم اًمٜمددد٤مرظمٓم٤ملدد٤م ؿ وم

 (. 4")ومٛمـ اؾمتٓم٤مع أ  ٓ ل٠ميمؾ إٓ ـمٞم٤ٌم ومٚمٞمٗمٕمؾ لأعل ُم٤م لٜمتـ ُمـ ا ٟم٤ًم  سمٓمٜمف

ومدددٞما شمددد٠ميمٚمق  عشمنمدددسمق 8 حتدددرعا يمًدددٌٙمؿل عاىمٜمٕمدددقا سمددد٤محلعل ُمٜمدددف عًمدددق يمددد٤م   -قمٌددد٤مد ا -ومددد٤مشم٘مقا ا  

٤مت عذ ٤مل عأت٘مٜمدقا أقماًمٙمدؿ عاٟمّمدحقا ومٞمٝمد٤مل عاسمتٕمددعا قمدـ ايٞم٤مٟمد٦م ذم ىمٚمٞمعال عدمٜمٌقا أيمؾ اعمحرُم

إقمددددال عفمدددد٤م ٗمٙمؿ ومٞمٝمدددد٤م8 طمتددددك لًددددٚمؿ يمًددددٌٙمؿ ومتٓمٕمٛمددددقا أ،ٗمًددددٙمؿ عأ ٚمددددٞمٙمؿ عأعٓديمددددؿ احلددددعل 

 اًمٓمٞم٥م اعم٤ٌمر .

أمددد٤م إطمٌددد٤مب اًمٗمْمدددعءل إ  اًمدددٌٓمـ عقمددد٤مء حمددددعد ومٞمٜمٌٖمدددل ُمٚمددد١م  سم٤مًمٓمٕمددد٤ما عاًمنمددداب سم٘مددددر احل٤مضمددد٦م8 

ددد٤م لٕمدددقد قمدددغم ا ًدددد سم٤معميدددةل عيمدددؿ شمٙمٚمدددؿ  وم٤مًمِمدددٌع اًمددددا ؿ اًمددد خ ىمدددد حيّمدددؾ إمم طمدددد اًمتخٛمددد٦م أطمٞم٤مٟما

احلٙمددداء عإـمٌددد٤مء قمدددـ ُمٗم٤مؾمدددد اًمتخٛمددد٦م عا ومدددراط ذم إيمدددؾل عىمدددٌٚمٝمؿ ل٘مدددقل ٟمٌٞمٜمددد٤م صدددغم ا  قمٚمٞمدددف 

ا عؾمددٚمؿ: ) ومددد٢م  يمددد٤م  ٓ  لسمحًدد٥م اسمدددـ آدا أيمدددٞمعت ل٘مٛمددـ صدددٚمٌف لُمدددـ سمٓمدددـ ُمددد٤م ُمددد  آدُمددل عقمددد٤مء ذا

سم لحم٤مًم٦م وماٚم٨م ًمٓمٕم٤مُمف  (.1()ًفٗمَ عصمٚم٨م ًمٜمَ لفعصمٚم٨م ًمنما

ر زلددد٤مدة إيمدددؾ ومددد٢مٟما لٕمٜمدددق  أ  طم٤مضمددد٦م ا ًدددد ُمدددـ اًمٓمٕمددد٤ما  إ  إـمٌددد٤مء قمٜمددددُم٤م لتٙمٚمٛمدددق  قمدددـ أ ا

لًددػمة ومٞمٙمٗمددل ُمٜمددف اًم٘مٚمٞمددؾل عاًمٌدد٤مىمل لٙمددق  زا ددداا قمددـ احل٤مضمدد٦م ومٞمتحددقل إمم ؾمددٛمقا شميدد اًمٌددد  8 إُمدد٤م 

اعْمدٛملل عىمدد  سمحّمقل أُمراضل عإُم٤م سمحدعث ؾمٛمٜم٦م ُمٗمرـمد٦مل عإُمد٤م شميدر سمٕمدض أقمْمد٤مء ا ٝمد٤مز 

شمّمددؾ سمددٌٕمض اًمٜمدد٤مس ذم طمدد٤مٓت إمم اعمددقت. عيمددؿ ُمددـ إٟمًدد٤م  أيمددؾ أيمٚمدد٦م ومدد٠مه  ومٞمٝمدد٤م ومٙم٤مٟمدد٧م داء  

 اًم خ اُمتٜمع سمًٌٌف قمـ يماػم ُمـ اًمٓمٕم٤ما سمٕمد ذًمؽ. ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 د رِ  سمٚم ة ؾم٤مقم٦مل أيمعِت ***ُمٜمٕم٧م أظم٤م ٤م  أيمٚم٦مل  ٧َم عرسمّ 

                                                           

 ُمًٚمؿ.( رعا   1)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 4)

 ( رعا  اًمؽمُم خ عاسمـ طم٤ٌم  عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق صحٞمح. 1)
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 (.1)عومٞمف  عيمف ًمق يم٤م  لدرخ  ***عيمؿ ُمـ ـم٤مًم٥مل لًٕمك ًمٌمء 

٤م إ،ٌٞمدددد٤مء عاحلٙمدددداء عأـمٌدددد٤مء اًم٘مٚمددددقب عإرعاح ومدددد٢مْؿ إذا طمدددد رعا ُمددددـ ُمٗم٤مؾمددددد اًمِمددددٌع اًمدددددا ؿ عأُمدددد

ر ُمٕمرومٞمد٦م8 وم ر دلٜمٞمد٦م عأ ا ٤مًمِمدٌع عيمارة اًمٓمٕم٤ما ومٖمروٝمؿ أ  خم٤مًمٗم٦م ُم٤م طم رعا ُمٜمدف شمد١مدخ إمم أ ا

عشمِمقؿمد٧م  لسمٓمٜمدف اٟمتٙمًد٧م سمّمدػمشمف ا ٟمًد٤م  ومد٢مذا ُمد ل ُم٘مس ًمٚم٘مٚمد٥مل مصم٤ما ُمٜم٘مّم٦م ًميلا ًمجمٚم٦ٌم 

ومددع  لحد٤م لًددتقزم قمدغم ُمٕمدد٤مد  إدرايمدف ُمددـ إبخدرة اًمٙمادػمة اعمتّمدد٤مقمدة ُمدـ ُمٕمدشمددف إمم دُم٤مهمدف 8ومٙمرشمدف

. عيمدد ًمؽ عىمددد ل٘مددع ذم ُمددداطمض ومددػمعغ قمددـ احلددؼ لعٓ لتٗمددؼ ًمددف رأخ صدد٤مًمح للٛمٙمٜمددف ٟمٔمددر صددحٞمح

 عشمٙماددراًمٌددد   ىمددقى ٘مددقىشم عطمٞمددٜما لقمٚمٞمددف اًمٙمًددؾ عاًمٜمٕمدد٤مس ومٞمٛمٜمٕمددف قمددـ عفمدد٤م ػ اًمٕمٌدد٤مدات لٖمٚمدد٥م

ٞمٜمٌٕم٨م همْمددٌف عؿمددٝمقشمف عشمِمددتد ُمِمدد٘متف ًمدددومع ُمدد٤م زاد قمددغم ُمدد٤م حيت٤مضمددف سمدٟمددف ؾمدد٢مٟمددف اعمددقاد عاًمٗمْمددقل وم

(. يمدددا أ  اًمٌِٓمٜمددد٦م ٟمددد  ٥م اًمٗمٓمٜمددد٦مل عشمزلدددؾ صدددٗم٤مء اًمٗمٙمدددر عاًمدددرأخل ومٕمدددغم 4)ومٞمقىمٕمدددف ذًمدددؽ ذم اعمحددد٤مرا

اًمٕم٤مىمدددؾ اًمٌٕمدددد قمدددـ اًمنمددد  عؿمددددة اًمِمدددٝمقة إمم اًمٓمٕمددد٤ما8 ومددد٢م  اًمٓمٕمددد٤ما اًمٙمادددػم عاًمٚم لددد  عإ  يمددد٤م  طمٚمدددق 

 إعا ؾ ًمٙمٜمف ُمر اًمٕمقاىم٥م.

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 (.1أمجَٕم٤م) اًمّ اّ  ُُمٜمتَٝمك ٟم٤مٓ ل عوَمْرضَمَؽ  *** ؾُم١مًَمفُ  سَمْٓمٜمََؽ  شُمْٕمطِ  َُمْٝما عإّٟمَؽ 

أمد٤م اعمًدٚمٛمق ل عًمٚمحٗمد٤مظ قمدغم ؾمدعُم٦م ا ٟمًد٤م  رعطمٞمادد٤م عقم٘مٚمٞماد٤م عسمددٟمٞما٤م طمد٨م ا ؾمدعا قمدغم اًمت٘مٚمٞمددؾ 

٤م  ٌاد٤م  دق ؿمدٝمر رُمْمد٤م ل عصدٞم٤مُما ٤م ؾمٜمقلا٤م عاضم ُمـ إيمؾل عدقم٤م إمم اًمّمٞم٤ما8 وم٘مد ذع ا  شمٕم٤ممم صٞم٤مُما

ٌا٤م ذم أجدد٤ما ُمٕمٚمقُمدد٦م ُمددـ إؾمددٌقع عاًمِمددٝمر عاًمًددٜم٦مل عذًمددؽ أ   دد ا اًمتجقلددع اًمنمددقمل ًمٚمٌددد   ُمًددتح

لٕمدددقد قمٚمٞمدددف سم٤مًمّمدددح٦م ومدددػملح ا ٝمددد٤مز اعْمدددٛمل ُمدددـ قمٛمٚمدددفل عبدددرج قمدددـ ا ًدددد اعمدددقاد اًمًددد٤مُم٦مل ع دددق 

دددد٤م قمٌدددد٤مدة شمدددد يمر اًمٕمٌددددد سمٜمٕمٛمدددد٦م ا  قمٚمٞمددددف سم٤مًمٓمٕمدددد٤مال عحتاددددف قمددددغم اًمرمحدددد٦م سمدددد٤م ققمك عاعمحتددددد٤مضململ  أجْما

عشمّمدٚمح ىمٚمٌددف عرعطمدف. ع دد   اًمٜمتٞمجدد٦م اًمٓمٞمٌد٦م لّمددؾ إًمٞمٝمد٤م اًمٕمٌددد اًمّمدد٤م ؿ إذا و لند  قمٜمددد ؾمددحقر  

   عقمِم٤م فل أُم٤م إذا ومرط ذم إيمؾ قمٜمد ذًمؽ ومع وم٤م دة يمٌػمة شمٕمقد قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٞم٤ما.عإومٓم٤مر

 أىمقل ىمقزم   ا عأؾمتٖمٗمر ا  زم عًمٙمؿ وم٤مؾمتٖمٗمرع  إٟمف  ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.

 

 

                                                           

 .(461ز ر إيمؿ ذم إُما٤مل ع احلٙمؿ )ص: (  1)

 .(424/  2ومٞمض اًم٘مدلر ) ( 4)

 .(21: ص) اًمٓم٤م ل طم٤مشمؿ دلقا (  1)
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 ايٓم٦ٌم اًما٤مٟمٞم٦م

 احلٛمد   رب اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕملم.

 أُم٤م سمٕمد:

ط اعمًدت٘مٞمؿ؟ أم٤م اعم ًٚمٛمق ل ُم٤م  ق طم٤مل اًمٌٓمق  لقا اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمتل اٟمحر   ٤م أصح٤م ٤م قمـ اًمٍما

ذم ُمٕمدشمدددف أع يمٌدددد  أع -عىمٌدددؾ احلددددل٨م قمدددـ  ددد ا أؾمدددقق سمِمددد٤مرة ًمٙمدددؾ ُمًدددٚمؿ أصددد٤مسمف ُمدددرض ذم سمٓمٜمدددف

وم٤ًمىمف ذًمؽ اعمرض إمم اعمدقتل  د   اًمٌِمد٤مرة ىم٤معد٤م رؾمدقًمٜم٤م صدغم ا   -أُمٕم٤م ف أع يُمع  أع همػم ذًمؽ

(. عذم رعالددد٦م 1)اعمٌٓمدددق  ؿمدددٝمٞمد عاعمٓمٕمدددق  ؿمدددٝمٞمد(ل٘مدددقل قمٚمٞمدددف اًمّمدددعة عاًمًدددعا: ) قمٚمٞمدددف عؾمدددٚمؿل

(ل لٕمٜمل: أ،ف لٕمٓمك ُم٤م لٕمٓمد٤م  اًمِمدٝمٞمد ُمدـ إضمدر عا يمدراا عُمـ ُم٤مت ذم اًمٌٓمـ ومٝمق ؿمٝمٞمدعمًٚمؿ: )

 لقا اًم٘مٞم٤مُم٦مل عُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م ُمـ يمراُم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ إذا صؼم قمغم دا فل عاطمت٥ًم أضمر  سمف قمٜمد رسمف 

ٟمٞم٦م عإطم٤مدل٨م اًمٜمٌقل٦م ُمد٤م لٜمد٤مل اًمٌٓمدق  ُمدـ ٟمد٤مر أظمدرةل  قم٤ٌمد ا ل ًم٘مد ذيمرت سمٕمض أل٤مت اًم٘مرآ

ىَمدقِا  ﴿ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم قمـ أ ؾ ضمٝمٜمؿ عُم٤م لدظمٚمقٟمف إمم سمٓمدقْؿ:   ﴿ [21]اًمددظم٤م :﴾إِ َّ ؿَمدَجَرَة اًمزَّ

ُٓمدددددقِ   ﴿[22]اًمددددددظم٤م :﴾ـَمَٕمددددد٤مُا إَثِدددددٞمِؿ  ٌُ ِٛمدددددٞمِؿ يَمَٖمدددددكْمِ احْلَ  ﴿ [23]اًمددددددظم٤م :﴾يَم٤معْمُْٝمدددددِؾ َلْٖمدددددكِم ذِم اًْم

سُمقَ   ﴿ل عل٘مدددددددقل قمدددددددـ ُم٘مددددددددار  ددددددد ا اًمٓمٕمددددددد٤ما: [24]اًمددددددددظم٤م :﴾ ددددددد٤مًَمقَ  اعْمَُٙمددددددد   ُٙمدددددددْؿ َأَمَددددددد٤م اًمْمَّ صُمدددددددؿَّ إِٟمَّ

ىمٕمددددد٦م:﴾ ـْ َزىَمدددددقال َٔ  ﴿ [31]اًمقا ـْ ؿَمدددددَجرل ُِمددددد ىمٕمددددد٦م:﴾يِمُٚمدددددقَ  ُِمددددد ُٓمدددددقَ   ﴿ [34]اًمقا ٌُ وَمَاًمُِ دددددقَ  ُِمٜمَْٝمددددد٤م اًْم

ىمٕمدددددد٦م:﴾ ـْ وَمددددددْقِق ُرُءعؾِمددددددِٝمؿُ ُلَّمدددددد٥َم ﴿. عل٘مددددددقل ضمددددددؾ عقمددددددع قمددددددـ اًمنمدددددداب: [31]اًمقا احْلَِٛمددددددٞمُؿ  ُِمدددددد

ِْؿ َعاْ ُُٚمقُد  ﴿ [17]احل٩م:﴾ ِْ  .[42]احل٩م:﴾ُلّْمَٝمُر سمِِف َُم٤م ذِم سُمُٓمق

ومٚمٞمحددد ر ا ٟمًددد٤م  احلدددرلص قمدددغم ٟمٗمًدددف أ  لّمدددػم  ددد ا اعمّمدددػمل عشمٙمدددق  سمٓمٜمدددف عقمددد٤مء عددد ا اًمٕمددد اب 

 اعمرلر.

) اًمد خ لنمدب ذم ًمٗمْمد٦م: عل٘مقل ٟمٌٞمٜم٤م صغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ قمدـ اًمد خ لنمدب ذم آٟمٞمد٦م اًمد  ٥م أع ا

 (.4()آٟمٞم٦م اًمٗمْم٦م إٟما جيرضمر ذم سمٓمٜمف ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ

عل٘مدقل قمدـ اًمدد خ يمد٤م  ذم اًمدددٟمٞم٤م لد٠مُمر اًمٜمدد٤مس سمد٤معمٕمرع  عٓ لٗمٕمٚمددفل علٜمٝمد٤م ؿ قمددـ اعمٜمٙمدر علرشمٙمٌددف: 

ومٞمدددعر  دد٤م  -لٕمٜمددل: اددرج أُمٕمدد٤مء -لدد١مشمك سم٤مًمرضمددؾ لددقا اًم٘مٞم٤مُمدد٦م ومٞمٚم٘مددك ذم اًمٜمدد٤مر ومتٜمدددًمؼ أىمتدد٤مب سمٓمٜمددف)

ُم٤مًمددددؽ؟ أخددددؿ شمٙمددددـ شمدددد٠مُمر  للدددد٤م ومددددع  :ومٞمجتٛمددددع إًمٞمددددف أ ددددؾ اًمٜمدددد٤مر ومٞم٘مقًمددددق  لًمرطمكيمدددا لدددددعر احلددددار سمدددد٤م

عأْددك قمددـ اعمٜمٙمددر  لىمددد يمٜمدد٧م آُمددر سمدد٤معمٕمرع  عٓ آشمٞمددف لسمددغم :سمدد٤معمٕمرع  عشمٜمٝمددك قمددـ اعمٜمٙمددر ؟ ومٞم٘مددقل

                                                           

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 4)
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 (.1()عآشمٞمف

سمٓمقٟمٜمددد٤م قمدددا ليددد أرعاطمٜمددد٤م عأضمًددد٤مُمٜم٤مل عقمدددا لٕمدددقد قمٚمٞمٜمددد٤م سم٤مًمنمددد ذم دٟمٞم٤مٟمددد٤م  -قمٌددد٤مد ا -أٓ ومٚمدددٜمحٗمظ

ٟم٤م  ل وم٤مًمٚمٌٞم٥م ُمـ ؾمٛمع ععقمكل عقما لي  يمّػ عاٟمتٝمك.عُأظمرا

ٟم٠ًمل ا  اًمًعُم٦م عأ  لٕمٞمٜمٜمد٤م قمدغم آؾمدت٘م٤مُم٦مل عأ  لقوم٘مٜمد٤م ٕداء ؿمدٙمر ومْمدٚمف قمٚمٞمٜمد٤م سمٜمٕمٛمد٦م اًمدٌٓمـل  

 عأ  جيٜمٌٜم٤م يمؾ طمراا لّمؾ إًمٞمف.

   ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم اًمٜمٌل اعمخت٤مر...
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 (1)ؿمٙمر اًم٘مٚم٥م

عٟمٕمددقذ سمدد٤م  ُمددـ ذعر أ،ٗمًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م  لعٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر إ  احلٛمددد   ٟمحٛمددد  

ُمـ مد  ا  ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع  د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ  ٓ إ  إٓ ا  عطمدد  ٓ ذلدؽ 

َ طَمدددؼَّ شُمَ٘م٤مشمِدددِف َعَٓ ﴿ ًمدددفل عأؿمدددٝمد أ  حمٛمدددداا قمٌدددد  عرؾمدددقًمفل َّ ْ ا ُ٘مدددقا ْ اشمَّ ـَ آَُمٜمُدددقا دددِ ل َـّ إَِّٓ َلددد٤م َأَمَددد٤م اًمَّ ُدددقشُم مَت

ِٚمُٛمقَ   ًْ ْٗمدسل َعاطِمدَدةل ﴿ل [124]آل قمٛمرا ﴾َعَأ،ُتؿ َُم ـ ٟمَّ ِ خ ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُم  ُٙمُؿ اًمَّ ْ َرسمَّ ُ٘مقا َل٤م َأَم٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ

دد٤مءًُمقَ  سمِددِف  ًَ ددِ خ شَم َ اًمَّ َّ ْ ا ُ٘مددقا دد٤مء َعاشمَّ ًَ
َعإَْرطَمدد٤مَا إِ َّ َعظَمَٚمددَؼ ُِمٜمَْٝمدد٤م َزْعضَمَٝمدد٤م َعسَمدد٨مَّ ُِمددٜمُْٝمَا ِرضَمدد٤مٓا يَماِددػماا َعٟمِ

َ يَمدددد٤مَ  قَمَٚمددددْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمٌدددد٤ما  َّ ـَ  َأَمَدددد٤م َلدددد٤م﴿ ل[1]اًمٜمًدددد٤مء﴾ا ددددِ ل ُ٘مددددقا  آَُمٜمُددددقا  اًمَّ َ  اشمَّ ََّ  ﴾ ؾَمددددِدلداا  ىَمددددْقٓا  َعىُمقًُمددددقا  ا

َ  ُلٓمِدددددعْ  َعَُمدددددـ ُذُٟمدددددقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  َعَلْٖمِٗمدددددرْ  َأقْمَاًَمُٙمدددددؿْ  ًَمُٙمدددددؿْ  ُلّْمدددددِٚمْح ﴿ ََّ  قَمٔمِدددددٞماا  وَمدددددْقزاا  وَمددددد٤مزَ  وَمَ٘مددددددْ  َعَرؾُمدددددقًَمفُ  ا

 [.51-52]إطمزاب﴾

 أُم٤م سمٕمد: 

صدددغم ا  قمٚمٞمدددف  لومدد٢م  أصددددق احلددددل٨م يمتددد٤مب ا ل عظمدددػم اعددددخ  ددددخ رؾمدددقًمف حمٛمدددد سمدددـ قمٌدددد ا 

 عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

إؿمددددٞم٤مء عظمٞم٤مر دددد٤مل عأطمًددددٜمٝم٤م أمدددد٤م اًمٜمدددد٤مسل "اًم٘مٚمدددد٥م" يمٚمٛمدددد٦م قمٔمٞمٛمدددد٦م لٕمددددؼم  دددد٤م اًمٜمدددد٤مس قمددددـ عؾمددددط 

عأومْمددٚمٝم٤مل عىمددد أظمدد عا ذًمددؽ اًمتٕمٌددػم ُمددـ ُمٕمددرومتٝمؿ أمهٞمدد٦م اًم٘مٚمدد٥م ذم سمددد  ا ٟمًدد٤م ل عدرالددتٝمؿ أثددَر  

 قمغم ؾم٤م ر ضمًٛمف.

وم٤مًم٘مٚمدد٥م  ددق ُمريمددز احلٞمدد٤مة ذم سمددد  ا ٟمًدد٤م  عرعطمددف8 عاًمٌددد  إٟمددا  ددق اًم٘مٚمدد٥مل عاًمددرعح ٓ طمٞمدد٤مة ومٞمٝمدد٤م 

 سمدع  طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م.

قمْمدددق قمْمددكم لْمددد  اًمدددا قمدددؼم إعقمٞمدد٦م اًمدُمقلددد٦مل علددزعد ا ًدددؿ  عاًم٘مٚمدد٥م ُمدددـ اًمٜم٤مطمٞمدد٦م اًمٌدٟمٞمددد٦م  ددق

سم٤مٕعيمًجلم عاعمٖمد ل٤متل عسمد ًمؽ شمٌ٘مدك طمٞمد٤مة اًمٌدد  ُمر قٟمد٦م سمًدعُم٦م اًم٘مٚمد٥م8 ومد٢مذا صدّح صدح٧مل 

ددد٤م ُمٝمددداا ذم طمٞمددد٤مة ضمًدددؿ ا ٟمًددد٤م 8 ًمددد ا  عإذا ُمدددرض ُمروددد٧مل عإذا ُمددد٤مت ُم٤مشمددد٧مل عسمددد ًمؽ حيتدددؾ ُمقىمٕما

٤م ؿمددلداا قمدغم ؾمدعُمتف ُمدـ إدعاءل عبِمدق  قمٚمٞمدف اعمدرض أيمادر ُمدـ همدػم  ُمدـ  حيرص اًمٜم٤مس طمرصا

 إقمْم٤مءل وم٢مذا ؾم٘مؿ و لتٝم٤معٟمقا ذم آؾمتِمٗم٤مء ًمفل عًمق سم ًمقا ذم ذًمؽ إُمقال اًمٓم٤م ٚم٦م.

ددد٤م8 ومٛمتدددك صدددح اًم٘مٚمددد٥م  عأُمددد٤م ُمدددـ اًمٜم٤مطمٞمددد٦م اًمرعطمٞمددد٦م ومددد٢م  اًم٘مٚمددد٥م  دددق اعمددد١مصمر ذم اًمدددرعح صدددح٦ما عُمروا

 سم٤م لا  عأقماًمف صح٧م اًمرعحل عُمتك ُمرض ُمرو٧م.

                                                           

 ا.6/4/4127 ل 1/4/1222اًمّمٜمٕم٤مم ذم: ضم٤مُمع اسمـ إُمػم ( أخ٘مٞم٧م ذم  1)
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٤م قمغم ؾمعُم٦م سمد  ا ٟم٤ًم ل عيمد ًمؽ ا دتؿ عع ا يمٚمف أعمم أـم ٤ٌمء اًمٌد  اًم٘مٚم٥م قمٜم٤مل٦م قمٔمٞمٛم٦م8 طمرصا

دد٤م يمٌددػماا8 ُمددـ أضمددؾ ؾمددعُم٦م اًمددرعح اًمتددل سمًددعُمتٝم٤م طمّمددقل اًمًددٕم٤مدة ذم اًمدددٟمٞم٤م  اًمدددلـ سم٤مًم٘مٚمدد٥م ا تاُما

 عأظمرة.

قمٌدد٤مد ا ل إ  اًم٘مٚمدد٥م  ددق حمددؾ ايددػم عاًمنمددل ومخددػم  قمددغم ا ددقارح يمٚمٝمدد٤مل عذ  يمدد ًمؽل ومدد٢مذا صددٚمح 

 د يمٚمفل عإذا ومًد ومًد ا ًد يمٚمفل يما أظمؼم ٟمٌٞمٜم٤م اًمٙمرلؿل قمٚمٞمف اًمّمعة عاًمًعا.صٚمح ا ً

ومع اٗمك سمٕمد   ا أمهٞم٦م اًم٘مٚم٥م عقمٚمدق ؿمد٠م،فل ظم٤مصد٦م أ  اًم٘مدرآ  عاًمًدٜم٦م ىمدد أيمادرا ذم ٟمّمقصدٝما ُمدـ 

ذيمر اًم٘مٚم٥م عأطمقاًمف ع  ا لٕمزز شمٚمؽ إمهٞم٦مل ومٗمل اًم٘مرآ  اًمٕمٔمدٞمؿ ذيمدر ا  شمٕمد٤ممم ذم آلد٤مت قمدلددة 

 ددق حمددؾ ا لددا  أع اًمٙمٗمددر أع اًمٜمٗمدد٤مقل عحمددؾ اًمٚمددلم أع ايِمددقع أع اًم٘مًددقةل عحمددؾ اًم٘مٌددقل  أ  اًم٘مٚمدد٥م

أع ا حددقدل عحمددؾ اًمرمحدد٦م أع اًمٗمٔم٤مفمدد٦مل عحمددؾ اًمٓمٝمدد٤مرة أع اعمددرضل عحمددؾ اًمّمددؼم أع ا ددزعل عحمددؾ 

ـَ آَُمٜمُقا َأْ  َاَِْمَع ىُمُٚمقُ ُْؿ ًمِ  ﴿ اعدال٦م أع اًمزلغ. ىم٤مل شمٕم٤ممم: ِ ل ـَ َأَخْؿ َل٠ْمِ  ًمِٚمَّ  َعَُمد٤م َٟمدَزَل ُِمد
ِ
ََّ احْلَدؼ   ِ يْمِر ا

ددددُؾ وَمَٓمدددد٤مَل قَمَٚمددددْٞمِٝمؿُ  ٌْ ـْ ىَم ـَ ُأعشُمددددقا اًْمِٙمَتدددد٤مَب ُِمدددد ددددِ ل دددد٧ْم ىُمُٚمددددقُ ُْؿ َعيَماِددددػٌم ُِمددددٜمُْٝمْؿ  َعٓ َلُٙمقُٟمددددقا يَم٤مًمَّ ًَ إََُمددددُد وَمَ٘م

َدُ ؿُ  ﴿ل عىمدد٤مل: [14]احلدلددد:﴾وَم٤مؾِمددُ٘مقَ   دد٤م َعَعُدد ذِم ىُمُٚمددقِ ِْؿ َُمددَرٌض وَمددَزا ُ َُمَروا ََّ ْؿ قَمددَ اٌب َأِخددٞمٌؿ سمِددَا ا

ـْ ًَمددُدْٟمَؽ  ﴿ . عىمدد٤مل:[12]اًمٌ٘مددرة:﴾يَمدد٤مُٟمقا َلْٙمددِ سُمقَ   ٜمَدد٤م ٓ شُمددِزْغ ىُمُٚمقسَمٜمَدد٤م سَمْٕمددَد إِْذ َ ددَدْلَتٜم٤َم َعَ دد٥ْم ًَمٜمَدد٤م ُِمدد َرسمَّ

٤مُب   .[6]آل قمٛمرا :﴾َرمْح٦َما إِٟمََّؽ َأ،٧َْم اًْمَق َّ

ًم٘مٚمد٥م  دق حمدؾ اًمّمدعح أع اًمٗمًد٤مدل عذم اًمًٜم٦م اًمنملٗم٦م ذيمدر رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ أ  ا

عحمؾ اًمت٘مقىل عحمؾ ٟمٔمر ا  ُمـ اًمٕمٌددل عحمدؾ اًمتٛمٞمٞمدز سمدلم اًمدؼم عا صمدؿل عحمدؾ قمدرض اًمٗمدتـ قمٚمٞمدف 

 أجٜمٙمر ٤م أا ل٘مٌٚمٝم٤مل ع  ا لدل قمغم أمهٞم٦م اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمرعطمٞم٦م.

لٜمٔمددر إمم  إ  ا  ٓ لٜمٔمددر إمم صددقريمؿ عأُمددقاًمٙمؿ عًمٙمددـ) :صددغم ا  قمٚمٞمددف ع ؾمددٚمؿىمدد٤مل رؾمددقل ا  

 (.1()ىمٚمقسمٙمؿ عأقماًمٙمؿ

أمدد٤م اعمًددٚمٛمق ل عحدد٤م يمدد٤م  اًم٘مٚمدد٥م ذم  دد   اعمٜمزًمدد٦م اًمًدد٤مُمٞم٦م ُمددـ إمهٞمدد٦م عإثددر يمدد٤م  قمددغم ا ٟمًدد٤م  أ  

لِمٙمر ا  قمدغم ٟمٕمٛمتدف قمٚمٞمدف سم٤مًم٘مٚمد٥م اًمد خ لّمدٚمح سمدف دلٜمدف عدٟمٞمد٤م ل علًد٠مخف أ  لٕمٞمٜمدف قمدغم طمٗمٔمدف ُمدـ 

 يمؾ ذ.

 ومٙمٞمػ لٙمق  ؿمٙمر اًم٘مٚم٥م ل٤م قم٤ٌمد ا ؟

إ  ؿمٙمر اًم٘مٚم٥م قمغم عضمف اًمٕمٛمقا: لٙمق  سم٤محلٗم٤مظ قمغم طمٞم٤مشمف عصحتف ا لاٟمٞمد٦م8 ع د ا لد١مدخ طمدؼ 

                                                           

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)
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ا  شمٕمد٤ممم عطمدؼ ظمٚم٘مدفل ومتندع ا دقارح إمم اًمٓم٤مقمد٤متل عشمٌٓمدُ قمدـ اًمًدٞم ٤متل عشمٙمدق  اًمًدٕم٤مدة ذم 

اًمٕم٤مضمؾ عأضمؾل ىم٤مل اسمـ اًم٘مدٞمؿ: "عاعم٘مّمدقد: أ  صدعح اًم٘مٚمد٥م عؾمدٕم٤مدشمف عومعطمدف ُمقىمدق  قمدغم 

ـْ يَمددددد٤مَ  طَمًٞمددددد٤م َعحَيِدددددؼَّ اًْمَ٘مدددددْقُل قَمدددددغَم  ددددد لـ إصدددددٚم لم ]يمدددددال طمٞم٤مشمدددددف عٟمدددددقر [ ىمددددد٤مل شمٕمددددد٤ممم: ﴿ًمُِٞمٜمْدددددِ َر َُمددددد

﴾]لس: ـَ [ل ومدد٠مظمؼم أ  آٟمتٗمدد٤مع سمدد٤مًم٘مرآ  عا ٟمدد ار سمددف إٟمددا حيّمددؾ عمددـ  ددق طمددل اًم٘مٚمدد٥مل 52اًْمَٙمدد٤موِمِرل

ـْ يَمددددددد٤مَ  ًَمدددددددُف ىَمْٚمددددددد٥ٌم َأْع  دددددد َ
ِ
دددددددْٛمَع َعُ دددددددَق يمددددددا ىمددددددد٤مل ذم ُمقودددددددع آظمدددددددر: ﴿إِ َّ ذِم َذًمِدددددددَؽ ًَمدددددددِ يْمَرى عم ًَّ َأْخَ٘مدددددددك اًم

دددد٤م 15ؿَمددددِٝمٞمٌد﴾]ق: َ
ِ
ؾُمددددقِل إَِذا َدقَمدددد٤ميُمْؿ ح  َعًمِٚمرَّ

ِ
َّ
ِ
ٌُقا َ ـَ آَُمٜمُددددقا اؾْمددددَتِجٞم ددددِ ل [. عىمدددد٤مل شمٕمدددد٤ممم: ﴿َلدددد٤م َأَمَدددد٤م اًمَّ

دعَ ﴾]إ،ٗم٤مل:  َعىَمْٚمٌِِف َعَأ،َُّف إًَِمْٞمدِف حُتنَْمُ
ِ
َ حَيُقُل سَملْمَ اعْمَْرء ََّ ِٞمٞمُٙمْؿ َعاقْمَٚمُٛمقا َأ َّ ا [. ومد٠مظمؼم ؾمدٌح٤مٟمف 42حُيْ

عشمٕمدد٤ممم أ  طمٞم٤مشمٜمدد٤م إٟمددا  ددل سم٤مؾمددتج٤مسمتٜم٤م حدد٤م لدددقمقٟم٤م إًمٞمددف ا  عاًمرؾمددقل ُمددـ اًمٕمٚمددؿ عا لددا  ومٕمٚمددؿ أ  

 (.1ُمقت اًم٘مٚم٥م ع عيمف سمٗم٘مد ذًمؽ")

عُمـ عؾم٤م ؾ طمّمقل طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م عصحتف: طم٥م احلؼ عإلا٤مر  قمغم همػم ل عىمٌقل ُم٤م ضم٤مء سمفل ومٕمغم 

احلدددؼ عاًمٕمٛمدددؾ سمدددفل عأ  ٓ ل٘مددددا قمٚمٞمدددف اًم٤ٌمـمدددؾ ُمٝمدددا يمددد٤م   اعمًدددٚمؿ أ  لدددقـمـ ىمٚمٌدددف قمدددغم اؾمدددت٘م٤ٌمل ٟمدددقر

 ُمٖمرلا٤م.

ددد٤م: احلدددرص قمدددغم يمادددرة ذيمدددر ا  شمٕمددد٤ممم عشمٕمٔمٞمٛمدددف عاًماٜمددد٤مء قمٚمٞمدددف8 ومددد٢م  ذًمدددؽ  عُمدددـ شمٚمدددؽ اًمقؾمددد٤م ؾ أجْما

 
ِ
ََّ  َأٓ سمِدِ يْمِر ا

ِ
ََّ ـَ ىُمُٚمقُ ُْؿ سمِِ يْمِر ا ـَ آَُمٜمُقا َعشَمْٓمَٛمِ  ِ ل ـَ ًمٚم٘مٚم٥م يم٤مح٤مء ًمٚمًٛمؽ. ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿اًمَّ شَمْٓمَٛمدِ 

وَمددد٤مْذيُمُرعِم َأْذيُمدددْريُمْؿ  ﴿[. عل٘مدددقل ؾمدددٌح٤مٟمف ذم إُمدددر سم٤مًمددد يمر عذيمدددر وم٤م دشمدددف: 46اًْمُ٘مُٚمقُب﴾]اًمرقمدددد:

 .[134]اًمٌ٘مرة:﴾َعاؿْمُٙمُرعا زِم َعٓ شَمْٙمُٗمُرعِ  

ءةا ُمت٠م،ٞمدد٦م ُمتدددسمرةل شمٖمددرس ذم اًم٘مٚمدد٥م ُمٕمدد٤مم اًم٘مددرآ   ءة اًم٘مددرآ  ىمددرا دد٤م: ا يمادد٤مر ُمددـ ىمددرا عُمددـ ذًمددؽ أجْما

ءة شمدد٠مي قمدغم ألد٤مت عاًمًدقر عٓ شمتجدد٤معز إبّمد٤مَر إمم اًمٌّمد٤م رل عٓ اًمٚمًدد٤مَ  إمم عآصمد٤مر ل عًمدٞمس ىمد را

َ  َأْا قَمغَم ىُمُٚمقبل َأىْمَٗم٤مُع٤َم  ﴿ؿمٖم٤م  ا َٜم٤م . ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُرعَ  اًْمُ٘مْرآ  .[42]حمٛمد:﴾َأوَمع َلَتَدسمَّ

عمت٤مسمٕمدد٦م عُمددـ عؾمدد٤م ؾ طمٞمدد٤مة اًم٘مٚمددقب عصددحتٝم٤م: زرع شمقطمٞمددد ا  عحمٌتددف ذم اًم٘مٚمدد٥مل عشمٕم٤م ددد ذًمددؽ سم٤م

ُتدددف عظمِمدددٞمُتُف  ٌَّ  عقمٔمٛمُتددف عحم
ِ
دددك شمًددت٘مرَّ ومٞمٝمددد٤م ُمٕمرومددد٦ُم ا  عاًمتٜمٛمٞمدد٦مل ومٚمدددٞمس  ٜمددد٤م " صددعح ًمٚم٘مٚمدددقب طمتَّ

ـْ َذًمَِؽل ع د ا  دَق طم٘مٞم٘مد٦ُم اًمتقطمٞمدد ل ع دق ُمٕمٜمدك ٓ إ   َُ ُِم عُمٝم٤مسمُتف عرضم٤مؤُ  عاًمتقيمُؾ قمٚمٞمِف ل عمتتٚم

ٌَدف عاِمد٤م   دَق ا  عطمدد  إٓ ا ل ومع صدعَح ًمٚم٘مٚمدقب طمتَّدك لٙمدقَ  إُ ٝمد٤م اًمد خ شم٠مَخُٝمدف  عشمٕمرومدف عحت

 (.4ٓ ذلَؽ ًمف")

                                                           

 (.1/41(إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤م ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1)

 (.2/27(ضم٤مُمع اًمٕمٚمقا عاحلٙمؿل ٓسمـ رضم٥م)4)
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دد٤م: اًمز ددد قمددـ اًمدددٟمٞم٤مل عاًمرهمٌدد٦م ذم أظمددرة8 ومٛمددـ شمٕمٚمددؼ ىمٚمٌددف سمدد٤مٔظمرة عُمدد٤م ومٞمٝمدد٤مل  عُمددـ اًمقؾمدد٤م ؾ أجْما

عأقمددرض قمدددـ اًمددددٟمٞم٤م عزلٜمتٝمددد٤م صدددٚمح ىمٚمٌدددف عاؾمدددت٘م٤ما ومددد٠مدى سمددد ًمؽ ؿمدددٙمر ا  شمٕمددد٤ممم. ومٝمددد ا ُمدددـ ؿمدددٙمر 

 اًم٘مٚم٥م.

ضمحدددقد اًمٜمٕمٛمددد٦م أ  لٛمددد  اًمٕمٌدددد ىمٚمٌدددف سمٛمًددد٤مظمط ا ل عاًمددد ٟمقُب  دددل أمددد٤م إطمٌددد٦م اًمٗمْمدددعءل إ  ُمدددـ 

شمٚمددؽ اعمًدد٤مظمط ع ددل أُمددراض اًم٘مٚمددقبل عًمددٞمس أ  قمددغم اًم٘مٚمدد٥م ُمددـ ُم٘م٤مرومدد٦م اًمدد ٟم٥مل عٓ طمٞمدد٤مة ًمددف 

 إٓ سمؽميمف:

 َرَأجدددددددددددد٧ُم اًمددددددددددددَ ُٟمقَب مُتِٞمدددددددددددد٧ُم اًمُ٘مُٚمددددددددددددقَب 

 

َددددددددددددددددددد٤م  ُْ  َعىَمدددددددددددددددددددد ُلدددددددددددددددددددقِرُث اًمدددددددددددددددددددَ لَّ إِدَُم٤م

 َعشَمددددددددددددرُ  اًمددددددددددددَ ُٟمقِب طَمَٞمدددددددددددد٤مُة اًمُ٘مُٚمددددددددددددقِب  

 

٤َم  ُْ ددددددددددددددددَؽ قِمّمددددددددددددددددَٞم٤م
ًِ  .(1)َعظَمددددددددددددددددػٌم ًمِٜمِٗم

ع    اًم ٟمقب اًمدقاردة قمدغم اًم٘مٚمد٥م ىمدد شمٙمدق  ذٟمدقب ؿمدٝمقات شمٕمد٤مرض إُمدر عاًمٜمٝمدلل عىمدد شمٙمدق   

 ذٟمقب ؿمٌٝم٤مت شمٕم٤مرض أظم٤ٌمر اًمقطمل.

ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ لٕمٛمدر ىمٚمٌدف سمد٤مًمٙمٗمر أع اًمٜمٗمد٤مق أع اًمِمدؽ ومدٞما جيد٥م اًمٞم٘مدلم سمدفل أع طمد٥م اًمٌددع عاعمٞمدؾ  

 إًمٞمٝم٤م.

لٛمٚمدد١م  سمدد٠مُمراض أظمددرى ُمادؾ: اًمرلدد٤مء عاًمُٕمجدد٥مل عاحلًددد عاًمِٖمددؾل عاًمٙمٞمددد عاعمٙمددرل عُمدـ اًمٜمدد٤مس ُمددـ 

 عاًم٘مًقةل عطم٥م اًمٗمقاطمش. 

ع دد   إُمددراض اًم٤ٌمـمٜمدد٦م عدد٤م أثددر يمٌددػم قمددغم أقمددال ا ددقارحل ومددا ذم ا ددقارح ُمددـ آقمقضمدد٤مج إٟمددا  ددق 

شمٚمدددددؽ أثدددددر شمٚمدددددؽ إُمدددددراض اًم٘مٚمٌٞمددددد٦م. عٓ ؾمدددددعُم٦م ًمددددددلـ ا ٟمًددددد٤م  عراطمددددد٦م دٟمٞمددددد٤م  إٓ سم٤مًمًدددددعُم٦م ُمدددددـ 

 إُمراض اعمٝمِٚمٙم٦م.

ءاة اعمخٚمدقىملم سمٕمٛمٚمدف8 ومدد٢م   ومٕمدغم ُمدـ لرلددد ىمٌدقل قمٛمٚمدف اًمّمدد٤مًمح أ  لٜمدزع ُمدـ ىمٚمٌددف اًمٕمجد٥م سمدفل عُمددرا

٤م عاسمتٖمل سمف عضمٝمفل ىم٤مل شمٕمد٤ممم:  ٌُددِ ﴿ا  شمٕم٤ممم ٓ ل٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ ُم٤م يم٤م  ظم٤مًمّما د٤م  وَم٤مقْم ِٚمّما َ خُمْ ََّ ا

ـَ  ل ـُ اْي٤َمًمُِص  ﴿ ﴾ًَمُف اًمد  ل  اًمد 
ِ
َّ
ِ
 [.1-4]اًمزُمر: ﴾َأٓ َ

عقمددغم ُمددـ أراد اًمراطمدد٦م عاًمًددٕم٤مدةل عاًمًددعُم٦م ُمددـ اًمٔمٚمددؿ عاحلٞمددػ أ  لٜم٘مددل ىمٚمٌددف ُمددـ احل٘مددد عاحلًددد 

ٟمف اعم١مُمٜململ عأ  حي٤معل آٟمتّم٤مر قمغم ٟمٗمًف سمتٓمٝمػم ٤م ُمـ   ا اًمدهمؾ.   ظمقا

اًمرمحد٦م سمٛمدـ لًدتح٘مق  اًمرمحد٦م أ  لٜمدزع  عقمغم ُمـ أراد اًمت٠مثر سم٤مًم٘مرآ  عاًمٓمرلؼ إمم اًمٕمٛمدؾ سمدفل عأراد

ٟمدف اعمًدٚمٛململ ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  اًم٘مًقة ُمـ ىمٚمٌفل عحيؾ حمٚمٝم٤م اًمٚملم ًم يمر ا  عآل٤مشمفل عاًمٕمٓمدػ قمدغم إظمقا

                                                           

 (.1/12( إقمعا اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معململ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ)1)
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ـْ ِذيْمدددِر ا ﴿ دددِف وَمَقْلدددٌؾ ًمِْٚمَ٘م٤مؾِمدددَٞم٦ِم ىُمُٚمدددقُ ُْؿ ُِمددد ـْ َرسم   ُِمددد
ُ َصدددْدَرُ  ًمِِيؾْمدددعِا وَمُٝمدددَق قَمدددغَم ُٟمدددقرل ََّ َح ا ـْ َذَ  َأوَمَٛمددد

ِ
ََّ 

ـَ  *ُأْعََلِددَؽ ذِم َوددعلل ُُمٌِددلمل  ددِ ل دد٤م ُُمَتَِمدد٤مِ ا٤م َُمَادد٤مِمَ شَمْ٘مَِمددِٕمَر ُِمٜمْددُف ضُمُٚمددقُد اًمَّ ـَ احْلَددِدل٨ِم يِمَت٤مسما دد ًَ َل َأطْم ُ َٟمددزَّ ََّ ا

 َمْدددِدخ سمِدددِف 
ِ
ََّ  َذًمِدددَؽ ُ دددَدى ا

ِ
ََّ ُدددْؿ صُمدددؿَّ شَمِٚمدددلُم ضُمُٚمدددقُدُ ْؿ َعىُمُٚمدددقُ ُْؿ إمَِم ِذيْمدددِر ا َِمدددْقَ  َر َّ ـْ َبْ ـْ َلَِمددد٤مُء َعَُمددد َُمددد

ـْ َ ٤مدل  ُلْْمِٚمؾِ  ُ وَمَا ًَمُف ُِم ََّ  [.41-44]اًمزُمر:﴾ا

 ٟم٠ًمل ا  أ  لّمٚمح ىمٚمقسمٜم٤مل علٓمٝمر ٤م ُمـ يمؾ ؾمقء.

 أىمقل ىمقزم   ال عأؾمتٖمٗمر ا  زم عًمٙمؿ عًم٤ًم ر اعمًٚمٛملم ُمـ يمؾ ذٟم٥م8 إٟمف  ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.
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 ايٓم٦ٌم اًما٤مٟمٞم٦م

 اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕململ أُم٤م سمٕمد:احلٛمد   رب 

أمددد٤م اعمًدددٚمٛمق ل إ  اًم٘مٚمددد٥م إذا ؿمدددٙمر ا  شمٕمددد٤ممم8 ومُحدددكم  سمدددا حيددد٥م ا  شمٕمددد٤ممم ُمدددـ إقمدددال ا جي٤مسمٞمددد٦مل 

٤م. "عطمٞمدددد٤مة اًم٘مٚمدددد٥م دددد٤م طمًٞمدددد٤م صددددحٞمحا ٌا  عظُمددددكم  قمددددا لٙمددددر  ا  شمٕمدددد٤ممم ُمددددـ إومٕمدددد٤مل اًمًددددٚمٌٞم٦م وم٘مددددد صدددد٤مر ىمٚم

ىمدددف 1عإوددد٤مءشمف ُمددد٤مدة يمدددؾ ظمدددػم ومٞمدددفل عُمقشمدددف عفمٚمٛمتدددف ُمددد٤مدة يمدددؾ ذ ومٞمدددف") (.ومدددد" إذا ىمدددقخ ٟمدددقر  عإذا

ـَ احلًددـ سمٜمددقر  عآصمددر   اٟمٙمِمددٗم٧م ًمددف صددقر اعمٕمٚمقُمدد٤مت عطم٘م٤م ٘مٝمدد٤م قمددغم ُمدد٤م  ددل قمٚمٞمددفل وم٤مؾمددت٤ٌم  طمًدد

(. عأصددددٌح٧م طمٞمدددد٤مة اًم٘مٚمدددد٥م  ددددل اًمٓمرلددددؼ إمم اًمقصددددقل إمم ا  4سمحٞم٤مشمددددفل عيمدددد ًمؽ ىمددددٌح اًم٘مٌددددٞمح")

ذم احلٞمددد٤مة اًمددددٟمٞم٤م عذم أظمدددرةل ومٛمدددـ يمددد٤م  أتدددؿ طمٞمددد٤مة ذم ىمٚمٌدددف يمددد٤م  أتدددؿ طمٞمددد٤مة ذم دٟمٞمددد٤م  شمٕمددد٤مممل عاًمتدددٜمٕمؿ 

٤م سم٠مطمًددددـ اًمّمددددٗم٤متل ُمددددتجٛمعا سم٠ممجددددؾ  دددد٤م ؿمدددد٤ميمراال ُمتّمددددٗما ٌا عآظمرشمددددف. عسمتٚمددددؽ احلٞمدددد٤مة لّمددددػم اًم٘مٚمدددد٥م ىمٚم

 اًمًات. 

وم٤مًم٘مٚم٥م اًمِم٤ميمر ىمٚم٥م ص٤مًمحل ع  ا اًم٘مٚم٥م اًمّم٤مًمح لٕمقد صعطمف قمغم ا قارح يمٚمٝم٤مل ىم٤مل رؾمدقل 

عإذا  لإذا صدددددٚمح٧م صدددددٚمح ا ًدددددد يمٚمدددددف 8عإ  ذم ا ًدددددد ُمْمدددددٖم٦م  قمٚمٞمدددددف عؾمدددددٚمؿ: )أٓ ا  صدددددغم ا

 (.1()أٓ ع ل اًم٘مٚم٥م لومًدت ومًد ا ًد يمٚمف

ٌُدف ؾمدٚمٞماال ًمدٞمس ومٞمدف إٓ حمٌد٦م ا  عحمٌد٦م ُمد٤م حُيٌدف ا ل عظمِمدٞم٦م  ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف ا : "وم٢مْ  يمد٤م  ىمٚم

يمّٚمٝمدددد٤مل عٟمِمدددد٠م قمددددـ ذًمددددؽ اضمتٜمدددد٤مب ا  عظمِمددددٞم٦م اًمقىمددددقع ومددددٞما لٙمر ددددفل صددددٚمح٧م طمريمدددد٤مُت ا ددددقارح 

ُمد٤متل عإْ  يمد٤م  اًم٘مٚمد٥ُم وم٤مؾمدداا ىمدِد  ـَ اًمقىمدقِع ذم اعمحرَّ ُم٤مت يمٚمٝم٤م ل عشمقىِمل ًمٚمِمٌٝم٤مت8 طم راا ُِم اعمحرَّ

ددددفل عًمددددق يمر ددددف ا  ل ومًدددددت طمريمدددد٤مُت ا ددددقارح يمٚمٝمدددد٤مل  ٌَ ٌدددد٤مُع  ددددقا ل عـمٚمدددد٥م ُمدددد٤م حي اؾمددددتقمم قمٚمٞمددددف اشم 

ٌددد٤مع  ددد قى اًم٘مٚمددد٥م8 ععددد ا ل٘مددد٤مل: اًم٘مٚمددد٥ُم َُمِٚمدددُؽ عاٟمٌٕماددد٧م إمم يمدددؾ  اعمٕمددد٤م  عاعمِمدددتٌٝم٤مت سمحًددد٥م اشم 

 ضمٜمددقُد ل ع ددؿ ُمددع  دد ا ضمٜمددقٌد ـمدد٤م ٕمق  ًمددفل ُمٜمٌٕماددق  ذم ـم٤مقمتددفل عشمٜمٗمٞمدد  
ِ
إقمْمدد٤مءل عسم٘مٞمَّدد٦ُم إقمْمدد٤مء

ل عإْ  يمد٤م    ُمـ ذًمؽل وم٢مْ  يم٤م  اعمٚمُؽ ص٤محل٤ما يم٤مٟم٧م     ا ٜمقد صد٤محل٦ما
ل
أعاُمر ل ٓ ب٤مًمٗمقٟمف ذم رء

 (.2ل عٓ لٜمٗمع قمٜمد ا  إّٓ اًم٘مٚم٥ُم اًمًٚمٞمؿ")وم٤مؾمداا يم٤مٟم٧م ضمٜمقُد      اعما٤مسَم٦ِم وم٤مؾمدةا 

ـَ اًم٘مٚم٥م يمؾَّ ُم٤م ؾمقا ل عو لٌدَؼ ًمٚمٕمٌدد رٌء ُمدـ  عاًم٘مٚم٥م اًمِم٤ميمر ُمتك اُمت  سمٕمٔمٛم٦م ا "  حم٤م ذًمؽ ُِم

                                                           

 (.1/41( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤م ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1)

 (.1/41ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤م ل 4)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

 (.6/1( ضم٤مُمع اًمٕمٚمقا عاحلٙمؿل ٓسمـ رضم٥م )2)
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ُؼ اًمٕمٌُد إّٓ سمد يمر ل عٓ لتحدرَّ  إٓ 
ٟمٗمًف ع قا ل عٓ إرادة إَّٓ ح٤م لرلدُ  ُمٜمف ُمقٓ ل ومحٞمٜم  ل ٓ لٜمٓمِ

 (.1ل ٟمٓمؼ سم٤م ل عإْ  ؾمِٛمَعل ؾمٛمع سمفل عإْ  ٟمٔمَرل ٟمٔمر سمفل عإْ  سمٓمَشل سمٓمش سمف")سم٠مُمر ل وم٢مْ  ٟمٓمَؼ 

صدح ُمدـ ُمرودف شمرطمدؾ إمم أظمدرةل  "عاًم٘مٚم٥م اًمِم٤ميمر راهمد٥م ذم أظمدرةل زا دد قمدـ اًمددٟمٞم٤مل ومٙمٚمدا 

عىمرب ُمٜمٝم٤م طمتك لّمػم ُمـ أ ٚمٝم٤مل عيمٚمدا ُمدرض اًم٘مٚمد٥م عاقمتدؾ آصمدر اًمددٟمٞم٤م عاؾمدتقـمٜمٝم٤م طمتدك لّمدػم 

 (.4ُمـ أ ٚمٝم٤م")

ٚم٥م اًمِم٤ميمر ُمققمقد ص٤مطمٌف سم٤مًمٜمج٤مة لدقا اًم٘مٞم٤مُمد٦م8 ٕ،دف ىمٚمد٥م ؾمدٚمٞمؿل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿َلدْقَا ٓ َلٜمَْٗمدُع عاًم٘م

﴾]اًمِمٕمراء: َ سمَِ٘مْٚم٥مل ؾَمِٚمٞمؿل ََّ ـْ َأتَك ا َّٓ َُم
 [.67ل 66َُم٤مٌل َعٓ سَمٜمُقَ  * إِ

ع"اًم٘مٚمددد٥م اًمًدددٚمٞمؿ  دددق: "اًمددد خ ىمدددد ؾمدددٚمؿ ُمدددـ يمدددؾ ؿمدددٝمقة اددد٤مًمػ أُمدددر ا  عْٞمدددفل عُمدددـ يمدددؾ ؿمدددٌٝم٦م 

 ل ومًٚمؿ ُمدـ قمٌقدلد٦م ُمد٤م ؾمدقا ل عؾمدٚمؿ ُمدـ حتٙمدٞمؿ همدػم رؾمدقًمفل ومًدٚمؿ ذم حمٌد٦م ا  ُمدع شمٕم٤مرض ظمؼم

حتٙمٞمٛمددف ًمرؾمددقًمف ذم ظمقومددف عرضم٤م ددف عاًمتقيمددؾ قمٚمٞمددفل عا ٟم٤مسمدد٦م إًمٞمددف عاًمدد ل ًمددف عإلادد٤مر ُمرودد٤مشمف ذم يمددؾ 

 (.1طم٤مل عاًمت٤ٌمقمد ُمـ ؾمخٓمف سمٙمؾ ـمرلؼ")

ذم قم٤مضمدددؾ أُمدددر  عآضمٚمدددف  أٓ  ومددا أطمًدددـ ؿمدددٙمر اًم٘مٚمددد٥م لددد٤م قمٌدد٤مد ا ل عُمددد٤م أمجدددؾ أثدددر  قمدددغم طمٞمدد٤مة اعمدددرء

ًمٞمتخد  وم٤ما عا ىمٚمقسما٤م ؿمد٤ميمرة شمًدٕمدعا ذم اًمددٟمٞم٤م عأظمدرة. ىمد٤مل رؾمدقل ا  صدغم ا  قمٚمٞمدف عؾمدٚمؿ: )

ٌا   (.2()٤م ذايمرال عزعضم٦م شمٕمٞمٜمف قمغم أُمر أظمرة ٤م ؿم٤ميمرال عًم٤ًمٟما أطمديمؿ ىمٚم

   ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ُمـ أُمرشمؿ سم٤مًمّمعة عاًمًعا قمٚمٞمف...

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.22/44( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )1)

 (.1/51( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤م ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )4)

 (.1/5( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤م ل ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )1)

 ( رعا  أمحد عاًمؽمُم خ عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق طمًـ. 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





81 
 

 (1)طمٗمُظ اًمَٕم٘مؾ

عٟمٕمددقذ سمدد٤م  ُمددـ ذعر أ،ٗمًددٜم٤مل عُمددـ ؾمددٞم ٤مت أقماًمٜمدد٤م  لإ  احلٛمددد   ٟمحٛمددد  عٟمًددتٕمٞمٜمفل عٟمًددتٖمٗمر 

ُمـ مد  ا  ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع  د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ  ٓ إ  إٓ ا  عطمدد  ٓ ذلدؽ 

َ طَمدددؼَّ ﴿ ًمدددفل عأؿمدددٝمد أ  حمٛمدددداا قمٌدددد  عرؾمدددقًمفل َّ ْ ا ُ٘مدددقا ْ اشمَّ ـَ آَُمٜمُدددقا دددِ ل َـّ إَِّٓ  َلددد٤م َأَمَددد٤م اًمَّ ُدددقشُم شُمَ٘م٤مشمِدددِف َعَٓ مَت

ِٚمُٛمقَ   ًْ ْٗمدسل َعاطِمدَدةل ﴿ل [124]آل قمٛمرا ﴾َعَأ،ُتؿ َُم ـ ٟمَّ ِ خ ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُم  ُٙمُؿ اًمَّ ْ َرسمَّ ُ٘مقا َل٤م َأَم٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ

دد٤مءًُمقَ  سمِددِف َعإَْرطَمدد ًَ ددِ خ شَم َ اًمَّ َّ ْ ا ُ٘مددقا دد٤مء َعاشمَّ ًَ
٤مَا إِ َّ َعظَمَٚمددَؼ ُِمٜمَْٝمدد٤م َزْعضَمَٝمدد٤م َعسَمدد٨مَّ ُِمددٜمُْٝمَا ِرضَمدد٤مٓا يَماِددػماا َعٟمِ

َ يَمددددد٤مَ  قَمَٚمددددددْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمٌدددددد٤ما  َّ َـ  َأَمَدددددد٤م َلدددددد٤م﴿ ل[1ٜمًدددددد٤مء]اًم﴾ا ددددددِ ل ُ٘مددددددقا  آَُمٜمُددددددقا  اًمَّ َ  اشمَّ ََّ  ؾَمددددددِدلداا  ىَمددددددْقٓا  َعىُمقًُمددددددقا  ا

َ  ُلٓمِددددعْ  َعَُمددددـ ُذُٟمددددقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمددددؿْ  َعَلْٖمِٗمددددرْ  َأقْمَاًَمُٙمددددؿْ  ًَمُٙمددددؿْ  ُلّْمددددِٚمْح ﴾﴿ ََّ  قَمٔمِددددٞماا  وَمددددْقزاا  وَمدددد٤مزَ  وَمَ٘مدددددْ  َعَرؾُمددددقًَمفُ  ا

 [.51-52]إطمزاب﴾

 أُم٤م سمٕمد: 

صدددغم ا  قمٚمٞمدددف  لا ل عظمدددػم اعددددخ  ددددخ رؾمدددقًمف حمٛمدددد سمدددـ قمٌدددد ا  ومدد٢م  أصددددق احلددددل٨م يمتددد٤مب

 عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ٜمَّددد٤م ًَمُٙمدددؿُ ﴿ل٘مدددقل ا  شمٕمددد٤ممم:  َعَُمددد٤م ﴿ل عىمددد٤مل: [116]آل قمٛمدددرا :﴾أَلددد٤مِت إِْ  يُمٜمْدددُتْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمدددقَ   ىَمدددْد سَمٞمَّ

ُر إِ  يمَّ ددددددددددد٤مِب َلدددددددددد َّ ٌَ َٔ ﴿ل عىمدددددددددد٤مل: [5]آل قمٛمددددددددددرا :﴾َّٓ ُأْعًُمددددددددددقا إًَْم ُ إِ َّ ذِم َذًمِدددددددددددَؽ  ِٕ ْعزِم اًمٜمََٝمدددددددددددك َلدددددددددد٤متل 

ٌؿ ًمِِ خ طِمْجرل  ﴿ل عىم٤مل: [32]ـمف:﴾ ًَ  .[3]اًمٗمجر:﴾َ ْؾ ذِم َذًمَِؽ ىَم

أمدد٤م اعمًدددٚمٛمق ل ذيمددر ا  شمٕمددد٤ممم ذم  دد   ألددد٤مت اًمٙمرلٛمددد٦م اًمٕم٘مددؾ عإًمٌددد٤مب عاًمٜمَٝمددك عاحلجدددر ع دددل 

عمًدٛمك عاطمددل ُمٕمٜمد٤م : ُمد٤م لٕم٘مدؾ ا ٟمًد٤م  علٜمٝمد٤م  عحيجدر  قمدـ اعمٙمرع د٤مت. عذم  د   اًمٕمٜم٤ملد٦م أؾماء 

ٟمٞم٦م إؿم٤مدة سمِم٠م  اًمٕم٘مؾل عسمٞم٤م  عمٜمزًمتف اًم٤ًمُمٞم٦مل عرشمٌتف اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم همدرا  إُمقرل عا وم٤مدة ُمـ  اًم٘مرآ

 أل٤مت عاًمِٕمؼم.

عدٟمٞمدد٤م ل ع ددق ع ٌدد٦م  وم٤مًمٕم٘مددؾ ٟمٕمٛمدد٦م قمٔمٞمٛمدد٦م ُمددـ ٟمٕمددؿ ا  قمددغم ا ٟمًدد٤م ل ومٌددف متدددخ إمم ُمّمدد٤مًمح دلٜمددف

ؾَمددٜمٞم٦َّم ع ٌدددف إل٤م ددد٤م ًمٞمًددتٕمٛمٚمٝم٤م ومدددٞما لٜمٗمٕمدددف ذم قم٤مضمددؾ أُمدددر  عآضمٚمدددفل ًمٙمددـ أيمادددر اًمٜمددد٤مس اؾمدددتٕمٛمٚمق ٤م ذم 

ُمٜمدددد٤مومع اًمدددددٟمٞم٤مل عو لًددددتٕمٛمٚمق ٤م ذم ُمٜمدددد٤مومع أظمددددرةل وم٠مظمدددد عا أدٟمددددك احلٔمددددلمل عومقشمددددقا قمددددغم أ،ٗمًددددٝمؿ 

 أقمعمه٤م.  

 8 ومجٕمٚمف ُمٜم٤مط اًمتٙمٚمٞمػل عقمعُم٦م اًمّمدعح قم٤ٌمد ا ل ًم٘مد ُمٜمح ا  شمٕم٤ممم قم٘مؾ ا ٟم٤ًم  ؿم٠م،ا٤م قمٔمٞماا

                                                           

 ا.13/4/4217 ل 12/4/1222اًمّمٜمٕم٤مم ذم: ضم٤مُمع اسمـ إُمػم ( أخ٘مٞم٧م ذم  1)
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دد٤مل عُمددـ ىمٍمدد قمٜمددف يم٤مٕـمٗمدد٤مل أع وم٘مددد  يم٤معمجدد٤مٟملم ؾمدد٘مط قمٜمددف  ًم ُمددر عاًمٜمٝمددلل ومٛمددـ ُمٚمٙمددف صدد٤مر ُمٙمٚمٗما

اًمتٙمٚمٞمددددػ. ومٙمدددد٤م  اًمٕم٘مددددؾ  دددد ا أؾمدددد٤مس إقمددددال علٜمٌققمٝمدددد٤مل عاعمٛمٞمددددز سمددددلم إؿمددددٞم٤مء عُمرضمٕمٝمدددد٤مل ومددددع 

 شمٙمٚمٞمػ قمغم ىم٤مس طمتك لٌٚمغل عٓ قمغم جمٜمق  طمتك لٕم٘مؾ.

عقمددـ  ل  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ: ) رومددع اًم٘مٚمددؿ قمددـ صمعصمدد٦م: قمددـ اًمٜمدد٤م ؿ طمتددك لًددتٞم٘مظىمدد٤مل رؾمددقل ا

 (.1( )عقمـ اعمجٜمق  طمتك لٗمٞمؼ لاًمٖمعا طمتك حيتٚمؿ

ومْمددددؾ ا  قمٚمددددٞمٙمؿ  دددد   اًمٜمٕمٛمدددد٦م ومدددد٤مٟمٔمرعا إمم ُمددددـ وم٘مددددد ٤م  -أمدددد٤م إطمٌدددد٤مب-عإذا أردشمددددؿ أ  شمٕمرومددددقا 

 يم٤معمج٤مٟملم عأصح٤مب إُمراض اًمٕم٘مٚمٞم٦م.

ًمٜمٗمًدددٞم٦مل عاٟمٔمدددرعا إمم اعمجددد٤مٟملم ذم اًمِمدددقارعل عامحددددعا ا  قمدددغم ٟمٕمٛمتدددفل زعرعا ُمِمددد٤مذم إُمدددراض ا 

 عاؾم٠مخق  دعاا ومْمٚمف.

ع٤َم لٌلم ًمٜم٤م قمٔمؿ     اًمٜمٕمٛم٦م عأمهٞمتٝم٤م ذم اًمنملٕم٦م ا ؾمعُمٞم٦م يم ًمؽ: أ  ا ٜم٤مل٦م قمدغم اًمٕم٘مدؾ طمتدك 

برج قمـ طمد اًمتٙمٚمٞمدػ شمقضمد٥م اًمدلد٦م يم٤مُمٚمد٦م يمدلد٦م اًمدٜمٗمس8 ٕ  اًمٕم٘مدؾ أذ  اعمٕمد٤مم عإقمْمد٤مءل 

  ق ُمـ أقمٔمؿ آٓت اًمًٕم٤مدة عصعح احلٞم٤مة.ع

دد٤م إمم شمدددسمر آل٤مشمددفل عاًمتٗمٙمددر ومددٞما أعدع ذم  دد٤م: أ  ا  شمٕمدد٤ممم ضمٕمٚمددف ـمرل٘ما عَدد٤م لدددل قمددغم أمهٞمدد٦م اًمٕم٘مددؾ أجْما

ظمٚم٘مف ُمـ سمدلع ُمّمٜمققم٤مشمف ل عضمٕمٚمف يم ًمؽ عؾمٞمٚم٦ما إمم آقمت٤ٌمر سما ضمرى ُمـ اًمٕم٤مىم٦ٌم احلًدٜم٦م ٕ دؾ 

َ  َأْا قَمدددغَم ىُمُٚمدددقبل  ﴿. ىمددد٤مل شمٕمدد٤ممم: ـم٤مقمتددفل عُمدددـ اًمٕم٤مىمٌدد٦م اًمًدددٞم ٦م ٕ دددؾ ُمٕمّمددٞمتف ُرعَ  اًْمُ٘مددْرآ َأوَمدددع َلَتدددَدسمَّ

ددُؽ  ﴿ل عىمدد٤مل: [42]حمٛمددد:﴾َأىْمَٗم٤مُعَدد٤م  ًِ ُدد٧ْم ذِم َُمٜم٤َمُِمَٝمدد٤م وَمُٞمْٛم تِددل َوْ مَت ُ َلَتددَقرمَّ إَ،ُْٗمددَس طِمددلَم َُمْقهِتَدد٤م َعاًمَّ ََّ ا

دددْقَت َعُلْرؾِمدددُؾ إُظْمدددَرى إمَِم أَ  تِدددل ىَم٣َمددد قَمَٚمْٞمَٝمددد٤م اعْمَ َٔ اًمَّ دددًٛمك إِ َّ ذِم َذًمِدددَؽ  ًَ دددُرعَ  ضَمدددؾل ُُم َلددد٤متل ًمَِ٘مدددْقال َلَتَٗمٙمَّ

ُ  ﴿ ل عىم٤مل:[24]اًمزُمر:﴾ ِٕ ٌة  ـْ ًَمَ٘مْد يَم٤مَ  ذِم ىَمَّمِّمِٝمْؿ قِمؼْمَ ى َعًَمِٙمد ٌَد٤مِب َُمد٤م يَمد٤مَ  طَمدِدلاا٤م ُلْٗمدؽَمَ ْعزِم إًَْم

دددد ى َعَرمْحَ  َعُ دددددا
ل
ء ددددِ خ سَمددددلْمَ َلَدْلددددِف َعشَمْٗمِّمددددٞمَؾ يُمددددؾ  َرْ ل [111]لقؾمددددػ:﴾٦ما ًمَِ٘مددددْقال ُل١ْمُِمٜمُددددقَ  شَمّْمددددِدلَؼ اًمَّ

َددد٤م ٓ  ﴿ عىمددد٤مل: َّْ دددَٛمُٕمقَ  ِ َددد٤م وَم٢ِم ًْ دددػُمعا ذِم إَْرِض وَمَتُٙمدددقَ  َعُدددْؿ ىُمُٚمدددقٌب َلْٕمِ٘مُٚمدددقَ  ِ َددد٤م َأْع آَذاٌ  َل ًِ َأوَمَٚمدددْؿ َل

تِل ذِم اًمَّمُدعِر  ـْ شَمْٕمَٛمك اًْمُ٘مُٚمقُب اًمَّ  .[24]احل٩م:﴾شَمْٕمَٛمك إَبَّْم٤مُر َعًَمِٙم

ل قمددغم أمهٞمدد٦م اًمٕم٘مددؾ يمدد ًمؽ: أ  ا  شمٕمدد٤ممم قم٤مشمدد٥م اعمنمدديملم اًمدد لـ أخٖمددقا قم٘مددقعؿل عطمجٌددقا عَدد٤م لددد

ء ًمت٘مٚمٞمد آسمد٤م ٝمؿ اعمنمديململ طمتدك ُمدٜمٕمٝمؿ ذًمدؽ ُمدـ اشمٌد٤مع احلدؼل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  شمٗمٙمػم ؿل ومّم٤مرعا ُأها

ُ ىَم٤مًُمقا سَمْؾ َٟمتٌَُِّع َُم٤م َأْخَٗمْٞمٜمَ َعإَِذا ىِمٞمَؾ َعُؿُ  ﴿ ََّ ٌُِٕمقا َُم٤م َأ،َزَل ا ٤م قَمَٚمْٞمِف آسَم٤مَءَٟم٤م َأَعًَمدْق يَمد٤مَ  آسَمد٤مُؤُ ْؿ ٓ َلْٕمِ٘مُٚمدقَ  اشمَّ

 . [152]اًمٌ٘مرة:﴾ؿَمْٞم ا٤م َعٓ َمَْتُدعَ  

                                                           

 ( رعا  أمحد عأبق داعد عاسمـ طم٤ٌم ل ع ق صحٞمح. 1)
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قم٤ٌمد ا ل إ  اًمٕم٘مؾ قم٘مع : قم٘مؾ شمٙمٚمٞمػل عقم٘مؾ قمٚمؿ عظمؼمةل ع  ا اًما٤مم ىمدر زا دد قمدـ إعلل 

سم٤مًمتجددددددد٤مرب ومددددددد٤مٕعل همرلدددددددزخل عاًماددددددد٤مم ايمتًددددددد٤ما ٟمدددددددت٩م قمدددددددـ إدرا  اًمٕمٚمدددددددقا عاعمٕمددددددد٤مر ل عاٟمٗمدددددددتح 

 عايؼماتل عأ ٚمف  ؿ اًم لـ ٟمًٛمٞمٝمؿ إذيمٞم٤مء أع اًمٕم٤ٌمىمرة .

عأُمدد٤م قم٘مدددؾ اًمتٙمٚمٞمدددػ ومٝمددق ٟمدددقر لٕمدددر  سمددف اعمٙمٚمدددػ ايدددػم ُمددـ اًمنمدددل عاًمٜمٗمدددع ُمددـ اًميدددل عاحلدددؼ ُمدددـ 

اًم٤ٌمـمؾل همػم أ  سمٕمض اًمٜمد٤مس اؾمدتٕمٛمؾ ذًمدؽ اًمٜمدقر ومٜمجد٤مل عسمٕمْمدٝمؿ أظمدر أـمٗمد٠م  ومٛمِمدك ذم فمدعا 

 داُمس ومٝمٚمؽ.

س  قم٘مٚمدددددف قمدددددـ أظمدددددرة عأقمٛمٚمدددددف ذم ضمٚمددددد٥م ُمّمددددد٤مًمح دٟمٞمددددد٤م ل عدومدددددع  عٟمٕمٜمدددددل  ددددد ا أ   ٜمددددد٤م  ُمدددددـ

٤م أا همددددػم صددددحٞمحل  ع دددد ا طمدددد٤مل اًمٙمدددد٤مومرلـ سمددددرب  ء يمدددد٤م  ـمرل٘مددددف إمم ذًمددددؽ صددددحٞمحا ُمْمدددد٤مر ٤مل ؾمددددقا

 اًمٕم٤معملم.

عُمدددـ اًمٜمددد٤مس ُمدددـ أقمٛمدددؾ قم٘مٚمدددف ذم اعدددد  اًمددد خ ظُمٚمدددؼ ٕضمٚمدددف ع دددق قمٌددد٤مدة ا  شمٕمددد٤مممل ع ددد ا طمددد٤مل 

 اعمًٚمٛململ همػم أْؿ ذم ذًمؽ صٜمٗم٤م :

اًمّمٜمػ إعل: ُمـ عفمػ قم٘مٚمف ذم اًمتٗمٙمػم ذم ضمٚم٥م ُمّم٤مًمح أظمرة عدومع ُمْم٤مر ٤مل ُمدع أظمد  ُمد٤م 

شمٞمن ًمف ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٕمٞمش اًمدٟمٞمقخل ضمد٤مقمعا أظمدرة  دومدف اًمدر ٞمس ذم طمٞم٤مشمدفل عاًمددٟمٞم٤م شمتٌدع ذًمدؽل 

 ومٝم ا أقم٘مؾ اًمٜم٤مس عأصٚمحٝمؿ عأت٘م٤م ؿ عأ،جحٝمؿ.

٤م ضُمدددّؾ عاًمّمدددٜمػ اًماددد٤مم: ُمدددـ أقمٛمدددؾ قم٘مٚمدددف ذم يمٞمٗمٞمددد٦م اًمقصدددقل إمم ظمدددػم ات اًمددددٟمٞم٤م عُمٚمددد اهت٤مل صددد٤مروما

دد٤م أُمددر دٟمٞمدد٤م  قمددغم أُمددر آظمرشمددفل  ٌا شمٗمٙمدػم  ذم ذًمددؽل ُمٙمتٗمٞمادد٤م ُمددـ ا ؾمددعا سمددٌٕمض اًمِمددٕم٤م رل وم٠مودحك ُمٖمٚم

ع    طمٞم٤مة أيمار اعمًٚمٛململ طمٞم٨م ص٤مر اًمٕمٛمدؾ ًمٚمددٟمٞم٤م  دق اعمًدتقزم قمدغم ا ٝمدد عاًمقىمد٧م عاًمتٗمٙمدػمل 

 ٤مُمش ا تاُمٝمؿ عقمٛمٚمٝمؿ.ع ؿ   ا بنع  ظمػماا يماػماا طمٞمٜما ضمٕمٚمقا أظمرة ذم  

أم٤م إطم٦ٌم اًمٙمراال  ٜم٤م  قم٘مقل ذيمٞمد٦م عأخٌد٤مب ُمنمدىم٦مل ًمٙمدـ ذم أطمدقال اًمددٟمٞم٤م عؿمدٝمقاهت٤م ومحًد٥مل 

ومٝمدددد   قم٘مدددددقل ظمددددد٤مهة طمدددددلم أفمٚمٛمدددد٧م ذم ُمّمددددد٤مًمح أظمدددددرة عُمٜم٤مومٕمٝمددددد٤مل ومٝمددددل رسمحددددد٧م اًمددددددٟمٞم٤م ًمٙمٜمٝمددددد٤م 

 ظمنت أظمرة.

ومٙمؿ ُمـ ذيمل أخٛمٕملل عخمؽمع قمٌ٘مرخ  دا  قم٘مٚمف اًمقاؾمع عذيمد٤مؤ  ايد٤مرق إمم جم٤م دؾ عُمًد٤مًمؽ ذم 

أُمقر اًمدٟمٞم٤م و لّمؾ إًمٞمٝم٤م أطمد ىمٌٚمفل ومّم٤مر ص٤مطم٥م ايمتِم٤موم٤مت عطم٘م٤م ؼ عٟمٔمرل٤متل عأعصٚمف قم٘مٚمف 

عذيم٤مؤ  إمم ُم٘م٤مُم٤مت رومٞمٕم٦م ذم ؿم١مع  احلٞم٤مةل ًمٙمٜمف و لقصٚمف إمم ظم٤مًم٘مف علٕمرومف دلـ رسمف احلؼل وماذا 

ددد٤مل ا ؾمدددتٗم٤مد ُمدددـ ذًمدددؽ اًمٕم٘مدددؾ اًمٙمٌدددػم عاًمددد يم٤مء اًمقىمددد٤مد حلٞم٤مشمدددف إبدلددد٦م؟  ومٌددد س اًمٕم٘مدددؾ اًمٜمددد٤مضمح دٟمٞمقلا

 اعمخٗمؼ أظمرعلا٤م 
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عيمددؿ ُمددـ إٟمًدد٤م  ُمًددٚمؿ ًمدلددف ُمٕمرومدد٦م حمدددعدة سمٛمّمدد٤مًمح اًمدددٟمٞم٤مل عدرالدد٦م ودد ٞمٚم٦م سمٛمٕم٤مرومٝمدد٤م عقمٚمقُمٝمدد٤مل 

دد٤م عًمددٞمس ذًمددؽ  عًمٙمٜمدف لٕمددر  رسمددفل ومٞمدد١مدخ طم٘مددفل علًدتٕمد ًمٚم٘م٤م ددف سمددزاد اًمت٘مددقىل ومٝمدد ا  دق اًمٕم٤مىمددؾ طم٘ما

 اعمٌدع عاعمخؽمع اًمٙم٤مومر.

دد٤مل لٗمٞمددد  عًمٙمدـ ُمدد٤م أمجددؾ أ  لٙمدق  ًمدددى ا ٟمًدد٤م  قم٘مددؾ يمٌدػم ذم اًمٕمٛمددؾ ًممظمددرةل عاًمٕمٛمدؾ ًمٚمدددٟمٞم٤م أجْما

 سم ًمؽ ٟمٗمًف قمٜمد ا ل علٗمٞمد همػم  ُمـ اًمٜم٤مس ذم     احلٞم٤مة.

قمدال قم٤ٌمد ا ل إ  اًمٕم٘مؾ ٓ لًٚمؿ ُمـ أقمدداء حيٞمددع  سمدف قمدـ اًمٓمرلدؼ اعمًدت٘مٞمؿل علٕمددًمق  سمدف قمدـ إ

٤م همددددػم ُمِمددددقب سم٤مًم٤ٌمـمددددؾ  شمٗمٙمددددػم  ومددددٞما لٜمجٞمددددف قمٜمددددد رسمددددف اًمٕمٔمددددٞمؿل علّمددددٚمح ًمددددف طمٞم٤مشمددددف اًمدددددٟمٞم٤م صددددعطما

 عإيمدار:

(. 1اًمنمدع") داقمٞمد٦م همدػم ُمدـ اًمِمٝمقات شمًتٚم   ُم٤م إمم اًمٜمٗمس وم٤مًمٕمدع إعل  ق اعقىل ع ق "ُمٞمؾ

دد٤م ًمٙمددؾ ُمدد٤م شمِمدتٝمٞمف ٟمٗمًددف ُمددـ اًم٤ٌمـمددؾ. عأصددح٤مب اًمٕم٘مددقل اعم ٕمٌدددة سمحٞمد٨م لّمددػم ا ٟمًدد٤م  قمٌددداا ُمٓمٞمٕما

ًمٚمٝمدددقى ٓ لٗمٙمدددرع  إٓ سمٛمٚمددد ات أضمًددد٤مد ؿ عؿمدددٝمقاهت٤م اًمٕم٤مضمٚمددد٦مل عًمدددٞمس ًمددددمؿ شمٗمٙمدددػم ذم أؾمددد٤ٌمب 

 اًمٜمج٤مة ذم أظمرةل ومٝمؿ ذم ؾمٙمر اعقى عاًمِمٝمقةل وم٢مذا ضم٤مء ؿ ُمٚمؽ اعمقت صحقا.

 علٔمٝمدر ل ىم٤ٌم حٝمد٤م إظمدعق ُمدـ لٜمدت٩م ٕ،ف 8 ُمْم٤مد عًمٚمٕم٘مؾ ل ص٤مد ايػم قمـ اعقى عٓ بٗمك أ  "

: احلٙمداء سمٕمدض ىم٤مل .ُمًٚمقيم٤م اًمنم عُمدظمؾ ُمٝمتقيم٤مل اعمرعءة ؾمؽم عجيٕمؾ ل  حٝم٤مومْم٤م إومٕم٤مل ُمـ

  سَمْٕمُض  َعىَم٤مَل  . ُمتٌقع" قمدع عاعقى ل ُم٘مٓمقع صدلؼ اًمٕم٘مؾ
ِ
ء  : اًمَِمَٕمَرا

ْت  ىَمدْ  َُم٤مًَمؽ قَمْ٘مَٚمُف*** اْعََقى َأْرَدى قَم٤مىِمعا  َل٤م  ُُُمقر قَمَٚمْٞمؽ ؾُمدَّ ْٕ  ا

َا  اْعََقى***  َأؾِمػمَ  اًْمَٕمْ٘مَؾ  َأتَْجَٕمُؾ    (.4")قَمَٚمْٞمِف َأُِمػم اًْمَٕمْ٘مُؾ  عإٟمَّ

ومٚمددٞمحٗمظ اعمددرء قم٘مٚمددف ُمددـ ؾمددٚمٓم٤م  اعددقى اًمدد خ إذا دظمددؾ ذم رقمٞمتددف  ٚمددؽ ل ىمدد٤مل سمٕمددض أ ددؾ اًمٕمٚمددؿ: 

 اؿمدتٌف ومد٢مذ ُمًدّقوم٤مل ععدقا  ُُمًٕمٗم٤مل ًمرأجف لٙمق  أ  اعمرء قمغم وم٤مًمقاضم٥م ُمتٕم٤مدل٤م 8 عاعقى "عاًمٕم٘مؾ

 شمّمدددٚمح عسم٤مًمٕم٘مدددؾ اًمندددا رل إصدددعح اعدددقى جم٤مٟمٌتدددف ذم ٕ   دددقا 8 ُمدددـ أىمدددر ا اضمتٜمددد٥م أُمدددرا  قمٚمٞمدددف

 (.  1اًمْما ر"")

دد٤م ذًمددؽ أقم٘مٌٝمدد٤م  قا دد٤م ظم٤مًمٗمدد٧م إذا اًمددٜمٗمس أ  رلدد٥م عىمدد٤مل آظمددر: "عٓ  ُمددـ أيمٛمددؾ عًمدد ة عهعراا  ومرطما

                                                           

 .(1324: ص) اًمٙمٗمقخ اًمٌ٘م٤مء ٕبك د اًمٙمٚمٞم٤مت ( يمت٤مب 1)

 (. سمتٍم .42-17: ص) عاًمدلـل ًمٚماعردخ اًمدٟمٞم٤م ( أدب 4)

 .(3: ص) اًمٗمْمعءل ٓسمـ طم٤ٌم  عٟمز ٦م اًمٕم٘معء ( رعو٦م 1)
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 (.1اعقى") ُمـ اًمٕم٘مؾ لٛمت٤مز سمٞمٜمٝمال ع ٜم٤م ٟم٦ًٌم ٓ سما اعقى ُمقاوم٘م٦م ًم ة

 ىم٤مودٞم٤م  عُمٕمف إٓ أطمد ُمـ ًمٞمس أ،ف عقمقا  اطمٗمٔمقا : ىم٤مل ضم٤مُمعل سم٠مُمر أعصٜم٤م: احلٙماء ًمٌٕمض "ىمٞمؾ

 ودا  عمه٤م وم٤معقىل اًمٖم٤مش عأُم٤م وم٤مًمٕم٘مؾل اًمٜم٤مصح وم٠مُم٤م هم٤مشل: عأظمر ٟم٤مصحل: أطمدمه٤م سم٤مـمٜم٤م 

 (.4")-لٕمٜمل: وٕمػ -أظمر َع ك ُمٕمف ُِمٚم٧م وم٠مما

قمٓمٌدفل عاًمٕمدع اًما٤مم ًمٚمٕم٘مؾ: اعمٕمٚمقُم٤مت اي٤مـم ٦مل اًمتل شمِمٙمٚم ف ذم سمقشم٘م٦م اٟمحرا ل عشمً٘مٞمف أؾم٤ٌمب 

زٟمدددف اًمٗمٙمدددرخل علٗمًدددد ؾمدددٚمقيمف اًمٕمٛمدددكمل علْمدددؾ سمددد ًمؽ قمدددـ ضمددد٤مدة  ومدددفل طمتدددك بتدددؾ شمقا عُمددد٤مدة اٟمحرا

ددددؿ أع عؾمددددٞمٚم٦م إقمعُمٞمدددد٦م ُمر ٞمدددد٦م أع ُمًددددٛمققم٦م أع  احلددددؼ. عشمٚمددددؽ اعمٕمٚمقُمدددد٤مت اعمْمددددٚم٦م ىمددددد شم٠متٞمددددف ُمددددـ ُمٕمٚم 

 ُم٘مرعءةل أع ضمٚمٞمس ُمِمقش اًمٗمٙمر.

اعمًدٛمقُم٦م ظمدػماا ًمدف8 ععد ا  عًمق سم٘مل اعمرء ظِمٚمقاا ُمـ ذًمدؽ ًمٙمد٤م  ضمٝمٚمدف عسُمٕمدد  قمدـ شمٚمدؽ اعمٕمٚمقُمد٤مت 

ٟمدددا سمٕمدددض اي٤م ْمددلم ذم اًمٗمٚمًدددٗم٦م عقمٚمددقا اًمْمدددعل سمٕمدددُم٤م ودددٚم٧م قم٘مددقعؿ ذم ظمْمدددٛمٝم٤مل عٟمّمدددحقا 

(. عيمدؿ حيدرص أقمدداء احلدؼ اًمٞمدقا قمدغم 1اًمٜم٤مس سم٤مًمٌٕمد قمٜمٝم٤مل عمتٜمقا ًمق ُم٤مشمقا قمغم قم٘م٤م دد اًمٕمجد٤م ز )

سمددد٧م  سمددد٨م اًمِمدددٌٝم٤مت ًمتْمدددٚمٞمؾ اًمٕم٘مدددؾ اعمًدددٚمؿل عشمِمدددقلف أومٙمددد٤مر  اًمّمدددحٞمح٦مل عشمِمدددٙمٞمؽ صددد٤مطمٌف سماقا

دلٜمدددف. أٓ ومٚمدددٞمحٗمظ اعمًدددٚمؿ قم٘مٚمدددف عقم٘مدددقل أ ٚمدددف عأعٓد  ُمدددـ قم٤مدلددد٦م اًمِمدددٌٝم٤متل عمحدددعت اًمتْمدددٚمٞمؾ 

 عاًمتِمٙمٞمؽ8 وم٢م  آؾمتج٤مسم٦م ع٤م عأد ًمٚمٕم٘مؾل عـمٛمس ٕ،قار ل عؾمٌٞمؾ  عيمف.

عاًمٕمددددع اًما٤مًمددد٨م ًمٚمٕم٘مدددؾ: اًمٌٞم ددد٦م اًمٗم٤مؾمددددةل اًمتدددل شمٕمددد٩م سم٤مًمٗمًددد٤مد عاعمٗمًددددلـل ومٙمدددؿ شُمٙمددددر ُمدددـ قم٘مدددقل 

ر ذ ٜمٞمدد٦مل عشمددزرع ومٞمٝمدد٤م ُمددـ أومٙمدد٤مر ُمٜمحرومدد٦مل عشمّمددقرات ُمٝمٚمٙمدد٦مل طمتددك لٖمدددع ٟم٘مٞمدد٦مل عشمِمددّق  ُمددـ صددق

٤م ذم   ا اًمزُمـ اعمُّر اًم خ شم٘مؾ ومٞمف  اًمٕم٘مؾ  ٤م أؾمػم ؿمٝمقاتل أع طمٌٞمس ؿمٌٝم٤مت ُمْمعت. ظمّمقصا

 اًمٌٞم ٤مت اًمّم٤محل٦مل علٜمدر ومٞمف ا ٚم٤ًمء اًمّم٤محلق .

ر اعددددقى عاعمٕمٚم قُمدددد٤مت اي٤مـم دددد٦مل ومٕمددددغم ا ٟمًدددد٤م  أ  حيدددد ر قمددددغم قم٘مٚمددددف عقم٘مددددقل أ ٚمددددف عأعٓد  أ ا

لد٦مل عآومد٤مق اًمٚمقصمد٦م  عاًمٌٞم ٦م اًمٗم٤مؾمدة8 وم٢م٤ْم أضمٜمح٦م اًمنم اًماعصمد٦م اًمتدل شمٓمدػم سمد٤مًمٕم٘مقل إمم ُمت٤م د٤مت اًمٖمقا

 اًمٗمٙمرل٦م.

عًمٞمجٕمددؾ ُمٙم٤مْدد٤م اًمت٘مددقى عاًمٕمٚمددؿ اًمٜم٘مددل عاًمٌٞم دد٦م اًمّمدد٤محل٦م8 وم٢مْدد٤م ىمددقارب اًمٜمجدد٤مة ًمٚمٕم٘مددقل ذم أُمددقاج  

 آٟمحرا  اًمٕم٘مكم اًم خ لٕمٞمِمف قم٤مو اًمٞمقا. 

                                                           

 .(47/  1) أدابل ًمٚمًٗم٤مرلٜمل ُمٜمٔمقُم٦م ذح إًم٤ٌمب ( هم اء 1)

 .(44: ص) عومْمٚمفل ٓسمـ أا اًمدٟمٞم٤م ( اًمٕم٘مؾ 4)

 .(426: ص) اًمٓمح٤معل٦مل ٓسمـ أا اًمٕمز اًمٕم٘مٞمدة ( لٜمٔمر ُم٘م٤مٓت سمٕمْمٝمؿ ذم ذح 1)
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8 أم٤م اعمًٚمٛمق  ل ًم٘مد طم٤مومظ ا ؾمعا قمغم اًمٕم٘مدؾ اًمٌنمدخ حم٤مومٔمد٦م ؿمددلدةل عاقمتٜمدك سمدف اقمتٜمد٤مء قمٔمدٞماا

ومٙمدددد٤م  اًمٕم٘مددددؾ ُمددددـ اًمٙمٚمٞمدددد٤مت ايٛمددددس اًمتددددل اشمٗم٘مدددد٧م اًمنمددددا ع اًمًدددداعل٦م قمددددغم طمٗمٔمٝمدددد٤مل ع ددددل اًمدددددلـ 

عاًمٜمٗمس عاح٤مل عاًمٕمرض عاًمٕم٘مؾ8 عذًمؽ أ  اًمٕم٘مؾ ُمقوع اؾمدت٘م٤مُم٦م دٟمٞمد٤م ا ٟمًد٤م  عدلٜمدفل عؾمد٥ٌم 

  ًمًعُم٦م ُم٤م طمقًمف ُمـ  ر .

وم٘مددد طمرُمدد٧م اًمنمددلٕم٦م ا ؾمددعُمٞم٦م قمددغم اعمًددٚمؿ اعمٗمًدددات اًمٕم٘مٚمٞمدد٦م اًمتددل شمدد١مدخ إمم ا ظمددعل سم٤مًمٕم٘مددؾ 

ومٞمّمدددٌح صددد٤مطمٌف يمددد٤معمجٜمق  ٓ لٕمدددر  اًمْمددد٤مر ُمدددـ اًمٜمددد٤مومعل عٓ اًمزعضمددد٦م ُمدددـ إا أع اًمٌٜمددد٧م. ع ددد   

اعمٗمًدددات اًمٕم٘مٚمٞمدد٦م احلًددٞم٦م  ددل ايٛمددقر عاعمخدددرات عُمدد٤م ىمدد٤ما ُم٘م٤مُمٝمدد٤م ُمددـ اعمًددٙمرات. وم٘مددد ضمدد٤مءت 

اًم٘مددرآ  عاًمًددٜم٦م سمتحددرلؿ ايٛمددر عل٘مدد٤مس قمٚمٞمددف ُمدد٤م ُم٤مصمٚمددف ذم ا ؾمددٙم٤مر أع زاد قمٚمٞمددفل ىمدد٤مل  اًمٜمّمددقص ذم

ـَ  َأَمَدد٤م َلدد٤م﴿شمٕمدد٤ممم:  ددِ ل ددَا  آَُمٜمُددقاْ  اًمَّ دد اْيَْٛمددرُ  إِٟمَّ ْٞمِنُ ـْ  ِرضْمددٌس  َعإَْزَٓاُ  َعإَ،َّمدد٤مُب  َعاعْمَ دد ددْٞمَٓم٤م ِ  قَمَٛمددؾِ  ُم   اًمِمَّ

ٌُق ُ 
ُٙمدددددؿْ  وَمدددد٤مضْمَتٜمِ دددددَا  شُمْٗمِٚمُحددددق َ  ًَمَٕمٚمَّ دددددْٞمَٓم٤م ُ  ُلِرلدددددُ  * إِٟمَّ ٌَْٖمَْمددددد٤مء اًْمَٕمددددَداَعةَ  سَمْٞمدددددٜمَُٙمؿُ  ُلقىِمددددعَ  َأ  اًمِمَّ  اْيَْٛمدددددرِ  ذِم  َعاًْم

ددد ْٞمِنِ يُمؿْ  َعاعْمَ   ِذيْمدددرِ  قَمدددـ َعَلُّمددددَّ
ِ
َّ ـِ  ا دددَعةِ  َعقَمددد [.  عىمددد٤مل 71-72]اح٤م ددددة ﴾ َُمٜمَتُٝمدددق َ  َأ،دددُتؿ وَمَٝمدددْؾ  اًمّمَّ

صددددغم ا  قمٚمٞمددددف (. عىمدددد٤مل 1)عيمددددؾ  ددددر طمددددراا ( ليمددددؾ ُمًددددٙمر  ددددر: )اًمٜمٌددددل صددددغم ا  قمٚمٞمددددف ع ؾمددددٚمؿ

عسم٤م ٕمٝمدد٤م  لعُمٕمتٍمدد ٤م عطم٤مُمٚمٝمدد٤م عاعمحٛمقًمدد٦م إًمٞمددف عؿمدد٤مر ٤م لعؾمددٚمؿ: )إ  ا  ًمٕمددـ ايٛمددر عقم٤مس دد٤م

 (.4)عُمٌت٤مقمٝم٤م عؾم٤مىمٞمٝم٤م عُمً٘م٤م ٤م(

سمدددد٦م اعدددع 8 ومٙمدددؿ طمّمددددؾ  ُمٕمنمددد اًمٕم٘مدددعءل إ  آومدددد٦م اًمًدددٙمر  دددل أا اي٤ٌم دددد٨مل عُمٗمتددد٤مح يمدددؾ ذل عسمقا

ّمدددقُم٦مل عإشمددددع  ًم ُمدددقال اي٤مصددد٦م عاًمٕم٤مُمدددد٦مل عاٟمتٝمددد٤م  ًم قمددددراض سمًدددٌٌٝم٤م ُمدددـ ؾمددددٗمؽ ًمٚمددددُم٤مء اعمٕم

اعمّمددقٟم٦م طمتددك قمددغم اعمحدد٤مرال عيمددؿ ىمْمدد٧م قمددغم ـم٤مىمدد٤مت ٟم٤مومٕمدد٦م عقم٘مددقل ٟم٤موددج٦مل عأؿمددَ٘م٧ْم ُمددـ أه 

ؾمدددٕمٞمدةل عيمدددؿ أذًمددد٧م ُمدددـ قمزلدددزل عأوم٘مدددرت ُمدددـ همٜمدددلل عأ ٤مٟمددد٧م ُمدددـ يمدددرلؿل عصدددٖمرت ُمدددـ قمٔمدددٞمؿل 

 عأُمرو٧م ُمـ صحٞمحل عومرىم٧م سملم إىم٤مرب عإطم٦ٌم عإصدىم٤مء.

ػم ظمدد٤م ل قمددغم يمددؾ ذخ طمجدد٤م ٟمٔمٞمددػ أ  اعمًددٙمرات إ ددع  ًمٚمٗمددرد عاعمجتٛمددع ذم جمدد٤مٓت ؿمددتك: عهمدد

إ ع  دلٜملل عإ ع  أظمعىملل عإ دع  اىمتّمد٤مدخل عإ دع  صدحل عٟمٗمزد. عىمدد حتددث اًمٜمد٤مس 

ر ٤م ععضمقب دمٜمٌٝم٤م قمغم اظمتع  أدل٤مْؿ عاّمّم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م.  قمـ أ ا

ًددددٚمٛم٦م طم٤مرسمدددد٧م ايٛمددددر ذم سمٕمددددض إعىمدددد٤مت ًمدددد ًمؽ عضمدددددٟم٤م سمٕمددددض اًمدددددعل اًمٕم٤معمٞمدددد٦م اًمٙمددددؼمى همددددػم اعم

عأ،ٗم٘م٧م ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ أُمقآا عىمدرات يماػمةل ًمٙمٜمٝمد٤م و شمٗمٚمدح8 ًمٕمددا عضمدقد اًمدقازع اًمدداظمكم ًمددى 

                                                           

 ( رعا  ُمًٚمؿ. 1)

 ( رعا  أمحد عاسمـ طم٤ٌم  عاًمٓمؼمام عاحل٤ميمؿل ع ق طمًـ. 4)
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اعمتٕمدددد٤مـمل. أُمدددد٤م ؿمددددٕمقب ا ؾمددددعا وم٘مددددد رسم٤م دددد٤م ا ؾمددددعا قمددددغم شمددددر  اعمًددددٙمرات ـم٤مقمدددد٦م  ل عؾمددددعُم٦م 

 ًدددٚمؿ ذم صدددحٞمحٞمٝما قمدددـ ًمٚمددددلـ عاًمددددٟمٞم٤مل وم٘مدددؾ شمٕمددد٤مـمل اعمًدددٙمرات سمدددلم أ ٚمٝمددد٤م. رعى اًمٌخددد٤مرخ عُم

 وم٢مم ًم٘م٤م ؿ أؾم٘مل أب٤م ـمٚمح٦م عومعٟمد٤ما ىم٤مل: ) قمٜمد ٟمزعل آل٦م حترلؿ ايٛمر أ،س سمـ ُم٤مًمؽ ريض ا  قمٜمف

 :٘مدد٤مًمقا وم لطمرُمدد٧م ايٛمددر :ىمدد٤مل ؟عُمدد٤م ذا  :وم٘مدد٤مًمقا  ؟ع ددؾ سمٚمٖمٙمددؿ ايددؼم :إذ ضمدد٤مء رضمددؾ وم٘مدد٤مل عومعٟمدد٤ما 

(. ع ٙمد ا لّمدٜمع  اًمرضمدؾومدا ؾمد٠مخقا قمٜمٝمد٤م عٓ راضمٕمق د٤م سمٕمدد ظمدؼم :ىمد٤مل لعل لد٤م أ،دسأ رق  د   اًمِ٘مد

 اًمتًٚمٞمؿ حلٙمؿ ا  شمٕم٤ممم.

ر اعدالدددد٦مل عأ  لٍمدددد  قمٜمٝمدددد٤م أؾمدددد٤ٌمب  ٟمًدددد٠مل ا  أ  حيٗمددددظ قم٘مقًمٜمدددد٤م ُمددددـ يمددددؾ ؾمددددقءل علٜمػم دددد٤م سمدددد٠م،قا

 آٟمحرا  عاًمٖمقال٦م.

 أىمقل ىمقزم   ا عأؾمتٖمٗمر ا  زم عًمٙمؿل وم٤مؾمتٖمٗمرع  إٟمف  ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.
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 ايٓم٦ٌم اًما٤مٟمٞم٦م

 اًمٕم٤معململ عاًمّمعة عاًمًعا قمغم اًمٜمٌل إُململ عقمغم آخف عصحٌف أمجٕململ أُم٤م سمٕمد:احلٛمد   رب 

٤م ىمددددد٤مد  إمم ُمٕمرومدددددد٦م ظم٤مًم٘مدددددف عاًمٕمٛمددددددؾ  قمٌددددد٤مد ا ل إ  ا ٟمًدددددد٤م  إذا اؾمدددددتٕمٛمؾ قم٘مٚمددددددف اؾمدددددتٕمآا صددددددحٞمحا

ا  سمنما ٕمفل عاًمًػم قمدغم ـمرلدؼ ُمرود٤مشمفل عاؾمدتٗم٤مد ُمدـ آلد٤مت ا  شمٕمد٤ممم اعمًدٓمقرة يمادرَة شمدععةل عشمددسمرا

عُمـ آل٤مت ا  اعمٜمِمقرة ذم   ا اًمٙمق  ٟمٔمراا عشمٗمٙمراا عا تداءل عاٟمتٗمدع ُمدـ ُمقاودع اًمٕمدؼمة  عقمٛمعال

 اٟمٙمٗم٤موما٤م قمـ أؾم٤ٌمب اعع ل عإىم٤ٌمٓا قمغم ؾمٌؾ اًمٜمج٤مة.

دددَاَعاِت  ظَمْٚمدددِؼ  ذِم  إِ َّ ﴿ىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم:  ًَّ ْٞمدددؾِ  َعاظْمدددتَِعِ   َعإَْرضِ  اًم تِدددل َعاًْمُٗمْٚمدددِؽ  َعاًمٜمََّٝمددد٤مرِ  اًمٚمَّ  ذِم  دَمْدددِرخ اًمَّ

ٌَْحرِ  ُ  َأ،دَزَل  َعَُم٤م اًمٜم٤َّمَس  َلٜمَٗمعُ  سمَِا  اًْم َّ ـَ  ا   ُِمد
ِ
دَاء ًَّ د٤مء ُِمدـ اًم  ُِمدـ وِمٞمَٝمد٤م َعسَمد٨مَّ  َُمْقهِتَد٤م سَمْٕمددَ  إْرَض  سمِدفِ  وَم٠َمطْمَٞمد٤م ُمَّ

دددددد٦مل  يُمددددددؾ   ددددددلِػ  َدآسمَّ َلدددددد٤مِح  َعشَمٍْمِ ددددددَح٤مِب  اًمر  ًَّ رِ  َعاًم ددددددخ  ًَ ُ ددددددَاء سَمددددددلْمَ  اعْم ًَّ َ٘مددددددْقال  َٔلدددددد٤متل  َعإَْرضِ  اًم  َلْٕمِ٘مُٚمددددددق َ  ًم 

 [.142]اًمٌ٘مرة﴾

٤م فمٝمر قمغم أىمقاًمف عأومٕم٤مًمدف اًمّمدقاُب عآؾمدت٘م٤مُم٦مل عصد٤مر ُمدـ  عُمـ اؾمتٕمٛمؾ قم٘مٚمف اؾمتٕمآا صحٞمحا

 أ ؾ اًمز د ذم اًمدٟمٞم٤م عاًمرهم٦ٌم ذم أظمرةل عهمدا حمٌقسما٤م قمٜمد أ ؾ اًمًاء عقمٜمد أ ؾ إرض.

اًمٓمدددرق عأؾمدددٚمٛمٝم٤مل عأصدددٌح ًمدلدددف ٟمدددقر لًدددٚمؽ سمْمدددٞم٤م ف إمم ُمٜمددد٤مومع دٟمٞمددد٤م  عُمّمددد٤مًمح قمٞمِمدددف ُمدددـ أؾمدددٝمؾ 

 عأوحك ُمٜمِمٖمعا سم٠مؾم٤ٌمب ٟمج٤مشمف همػم ُمٜمِمٖمؾ سما لٕمٜمل اًمٜم٤مس عٓ لٕمٜمٞمف.

ق عآشمًدددد٤مع أصدددٌح لددددٜمٔمؿ طمٞم٤مشمدددف اًمدلٜمٞمدددد٦م عاًمدٟمٞمقلددد٦مل ومٞمًددددػم قمدددغم ظمٓمددددط  عإذا زاد قم٘مٚمدددف ذم ا ذا

عاىمٕمٞم٦م ُمرؾمقُم٦م سمٕمٞمدة قمـ اًمٗمقى عاًمٕمِمقا ٞم٦مل ُمًتٗمٞمداا ُمـ أظمٓم٤مء احد٤ميض8 ًمد ع  لٕمدقد إًمٞمٝمد٤م ذم 

 ؾل ُمتٕمٔما٤م سمٛمقاقمظ إج٤ما عُمرعر اًمزُم٤م  عُمـ دم٤مرب أظمرلـ عقم٘مقعؿ.اعمًت٘مٌ

وم٤مًمٕم٘مددؾ ُمددٜمٔمؿ احلٞمدد٤مة عُمدددلر ٤مل ومدد٢مذا شمِمددٌع سمٛمٕمدد٤مر  صددحٞمح٦م عإودد٤مءات ؾمددٚمٞمٛم٦م يم٤مٟمدد٧م خمرضم٤مشمددف 

 ص٤م ٦ٌم ُمٗمٞمدة.

أم٤م اعمًٚمٛمق ل إ  اًمٕم٘مؾ إذا ايمتٛمؾ عاؾمتٜم٤مر قمٜمد ص٤مطمٌف أثٛمر ًمف ُمٕمروم٦م اؾمتٖمعل اًمٗمرص عيمٞمٗمٞم٦م 

8 وم٘مدد أدر  سمتج٤مرسمدف عدمد٤مرب همدػم  اًمتدل أود٤مومٝم٤م إمم قم٘مٚمدف أ  اًمٗمدرص أـمٞمد٤م  متدرل آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م

عأ،ٗمدددد٤مس اددددرج ٓ شمٕمددددقد ُمددددرة أظمددددرى إٓ أ  لِمدددد٤مء ا ل ومٕمٜمدددددُم٤م جيددددد اًمٗمرصدددد٦م أع لٕمددددٞمش ومٞمٝمدددد٤م وم٢مٟمددددف 

 لًتٗمرغ طم٤مضمتف ُمٜمٝم٤م عٓ شمٗم٤مرىمف إٓ عىمد ٟم٤مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م لرلد.

همدددددؽ ومرصددددد٦م ل عرظمددددد٤مؤ  ومرصددددد٦مل عأُمٜمدددددؽ ومرصددددد٦مل ومٞمددددد٤م أمددددد٤م اعمًدددددٚمؿ اًمٕم٤مىمدددددؾل قمٛمدددددر  ومرصددددد٦مل عومرا

عىمددددرشمؽ ومرصددد٦مل عأُمدددر  سمٞمدددد  ذم سمٕمدددض ؿمددد١معٟمؽ ومرصددد٦مل عاُمدددتع  اًمقؾمددد٤م ؾ اعمٞمندددة عاعمددد١مصمرة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





89 
 

 ومرص٦م8 ومع شمْمٞمٕمـ ُمٜمؽ     اًمٖمٜم٤م ؿ عمتر قمٚمٞمؽ عأ،٧م ٟم٤م ؿ همػم ُمٙمؽمث  ٤م.

لدد٤م أ ددؾ احلجدد٤مل إ  اًمٕم٘مددؾ إذا ايمتٛمددؾ عاشمًددع قمددر  صدد٤مطمٌف يمٞمددػ بددرج ُمددـ اعمْمدد٤م ؼل علٗمددؽ قمٜمددف 

 زقل عيمٞمػ لتٕم٤مُمؾ ُمع اعمقاىمػ اًمِمدلدة اًمتل شمٓمٞمش ومٞمٝم٤م إطمعال ومٞمٜمُ٘م٥م قم٘مٚمف اًمٗمًٞمح ىمٞمد اح

ضُمددددد إزُمددد٤مت عطمّمدددق٤ْم اًمٕمتٞمددددة ًمٞمّمدددؾ إمم خمددد٤مرج ُمدددـ ىمٌْمدددتٝم٤م سم٤مٕؾمددد٤ٌمب اعم٤ٌمطمددد٦م عاًمقؾمددد٤م ؾ 

 اًمّمحٞمح٦م اعمت٤مطم٦م.

ؾ أ  ٟمِمدددددٙمر ا  شمٕمددددد٤ممم قمدددددغم ٟمٕمٛمددددد٦م اًمٕم٘مدددددؾل عٟمًدددددتٕمٛمٚمٝم٤م ذم اًمٗمْمددددد٤م  -قمٌددددد٤مد ا -عسمٕمدددددد  ددددد ا قمٚمٞمٜمددددد٤م

عـمٛمس ُمٕم٤مو اًمرذا ؾل عٟمحٗمٔمٝم٤م ُمـ مجٞمع اعمٗمًددات احلًدٞم٦م عاعمٕمٜمقلد٦مل عٟمحّمدٜمٝم٤م سمد٤مًمققمل اًمتد٤ما 

ىم٦ٌم اًمٙم٤مُمٚم٦م ي٤مًم٘مٝم٤م ععا ٌٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف عشمٕم٤ممم  عاًما٘م٤موم٦م اًمٜمٔمٞمٗم٦مل عاعمرا

عقمٚمٞمٜم٤م أ  ٟمٕمٚمؿ أ  اًمٕم٘مؾ اًمٌنمخ ًمف طمدعد  اًمتدل ٓ لٜمٌٖمدل أ  لتج٤معز د٤م سمتٗمٙمدػم 8 ٕ،دف إذا ؾمدٌح  

   عحتػمل عشمٗمرق عشمير. ذم همػم  ضمّق  شم٤م

ومٛمـ ُمٜمحف ا  ُمٜمح٦م اًمٕم٘مؾ وم٘م٤مد  إمم ايػمل عقَمَ٘مَٚمف قمـ اًمنم ومدا أقمٔمدؿ ُمد٤م ُُمدٜمحل عُمد٤م أطمًدـ ُمد٤م سمدف 

 ُُمِدح.

 َعدَم٤َمِرسُمفْ  قِمْٚمُٛمفُ  جَيِْرخ اًْمَٕمْ٘مؾِ  قَمغَم  إٟمَُّف*** اًمٜم٤َّمسِ  ذِم  سم٤ِمًْمَٕمْ٘مؾِ  اًْمَٗمَتك َلِٕمٞمُش 

 َعَأوْمَْمُؾ  
ِ
ََّ ِؿ ا ًْ  قَمْ٘مُٚمفُ ىَم

ِ
ٌء ُلَ٘م٤مِرسُمفْ   ***ًمِْٚمَٛمْرء  َرْ

ِ
َؿْمَٞم٤مء ْٕ ـْ ا  وَمَٚمْٞمَس ُِم

 قَمْ٘مَٚمفُ  
ِ
ـُ ًمِْٚمَٛمْرء مْحَ  (.1)وَمَ٘مْد يَمُٛمَٚم٧ْم َأظْمَعىُمُف َعَُم ِرسُمفْ   ***إَذا َأيْمَٛمَؾ اًمرَّ

   ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ظمػم اًمٌنم...

 

 

 

 

  

 

   

                                                           

 .(1: ص) عاًمدلـل ًمٚماعردخ اًمدٟمٞم٤م ( أدب 1)
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 (1) طمٗمظ اًمٗمرج

تٖمٗمر  عٟمٕمقذ سم٤م  ُمـ ذعر أ،ٗمًٜم٤مل عُمـ ؾمٞم ٤مت أقماًمٜم٤م ُمـ إ  احلٛمد   ٟمحٛمد  عٟمًتٕمٞمٜمفل عٟمً

مدد  ا  ومدع ُمْمدؾ ًمدفل عُمدـ لْمدٚمؾ ومدع  د٤مدخ ًمدفل عأؿمدٝمد أ  ٓ إ  إٓ ا  عطمدد  ٓ ذلدؽ ًمدفل 

َـّ إَِّٓ ﴿ عأؿمددٝمد أ  حمٛمددداا قمٌددد  عرؾمددقًمفل ُددقشُم َ طَمددؼَّ شُمَ٘م٤مشمِددِف َعَٓ مَت َّ ْ ا ُ٘مددقا ْ اشمَّ ـَ آَُمٜمُددقا ددِ ل  َعَأ،ددُتؿ َلدد٤م َأَمَدد٤م اًمَّ

ددددِٚمُٛمقَ   ًْ ْٗمددددسل َعاطِمددددَدةل ﴿ل [124]آل قمٛمددددرا ﴾َُم ددددـ ٟمَّ ددددِ خ ظَمَٚمَ٘مُٙمددددؿ ُم  ُٙمددددُؿ اًمَّ ْ َرسمَّ ُ٘مددددقا َلدددد٤م َأَمَدددد٤م اًمٜمَّدددد٤مُس اشمَّ

دد٤مءًُمقَ  سمِددِف َعإَْرطَمدد ًَ ددِ خ شَم َ اًمَّ َّ ْ ا ُ٘مددقا دد٤مء َعاشمَّ ًَ
إِ َّ ٤مَا َعظَمَٚمددَؼ ُِمٜمَْٝمدد٤م َزْعضَمَٝمدد٤م َعسَمدد٨مَّ ُِمددٜمُْٝمَا ِرضَمدد٤مٓا يَماِددػماا َعٟمِ

َ يَمدددد٤مَ  قَمَٚمددددْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمٌدددد٤ما  َّ ـَ  َأَمَدددد٤م َلدددد٤م﴿ ل[1]اًمٜمًدددد٤مء﴾ا ددددِ ل ُ٘مددددقا  آَُمٜمُددددقا  اًمَّ َ  اشمَّ ََّ  ﴾ ؾَمددددِدلداا  ىَمددددْقٓا  َعىُمقًُمددددقا  ا

َ  ُلٓمِدددددددددعْ  َعَُمدددددددددـ ُذُٟمدددددددددقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمدددددددددؿْ  َعَلْٖمِٗمدددددددددرْ  َأقْمَاًَمُٙمدددددددددؿْ  ًَمُٙمدددددددددؿْ  ُلّْمدددددددددِٚمْح ﴿ ََّ  وَمدددددددددْقزاا  وَمددددددددد٤مزَ  وَمَ٘مددددددددددْ  َعَرؾُمدددددددددقًَمفُ  ا

 [.51-52]إطمزاب﴾قَمٔمِٞماا 

صدغم ا   لوم٢م  أصدق احلدل٨م يمت٤مب ا ل عظمػم اعدخ  دخ رؾمقًمف حمٛمد سمـ قمٌدد ا  أُم٤م سمٕمد: 

 قمٚمٞمف عؾمٚمؿل عذ إُمقر حمدصم٤مهت٤مل عيمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مل عيمؾ سمدقم٦م وعًم٦مل عيمؾ وعًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

دد٤م ُمددـ اًمٙم٤م  قما ٜمدد٤مت احلٞمدد٦م اًمتددل شمٕمددٞمش أمدد٤م اًمٜمدد٤مسل ًم٘مددد ظمٚمددؼ ا  شمٕمدد٤ممم احلٞمدد٤مة اًمدددٟمٞم٤مل عسمدد٨م ومٞمٝمدد٤م أ،قا

ومٞمٝم٤م ُمـ ا ٟمس عا ـ عاًمٓمدػم عاحلٞمدقا ل عيمتد٥م عد٤م آؾمدتٛمرار قمدغم ذًمدؽ إمم أُمدد ُمٕمٚمدقال عطمٞمدٜما 

يم٤مٟم٧م     احلٞم٤مة ىم٤م ٛم٦م قمغم ىم٤مٟمق  اًمًٌٌٞم٦م وم٢م  ا  شمٕم٤ممم ىمد ضمٕمؾ سملم ذيمقر إطمٞم٤مء عإٟم٤مصمٝمؿ ُمٞمعا 

ر سم٘مدد٤م ٝمؿ إمم ذًمددؽ إُمددد اعمحددددل عًمددق ٤م لٙمددق  ؾمدد٥ٌم اؾمددتٛمرا ٓ ذًمددؽ ٟٓم٘مروددقا عشمٕمٓمٚمدد٧م ُمِمددؽميما

 احلٞم٤مة ُمـ أ ٚمٝم٤م.

عا ٟمًددد٤م  يمددد٤م ـ طمدددل ظمٚم٘مدددف ا  شمٕمددد٤ممم عريّمددد٥م ومٞمدددف اًمِمدددٝمقة ا ٜمًدددٞم٦م ُمدددـ أضمدددؾ اًمتٙمددد٤مصمر عاًمتٜم٤مؾمدددؾ 

عهمػممهددد٤م ُمدددـ اعمّمددد٤مًمح. عشمٚمدددؽ اًمِمدددٝمقة ضمدددزء ـمٌٞمٕمدددل ُمدددـ اعمخٚمدددقق ا ٟمًددد٤مم عُمٔمٝمدددر يمدددال ومٞمدددفل 

 عقمٜمٍم ىمقة عُمدحل عوم٘مد  ٟم٘مص عذا عوٕمػ. 

ددددػ ُمددددع ا ددددـ سم٤مًمتٙمدددد٤مًمٞمػ همددددػم أ  اًمٕمدددد٤مو ا ٟمًدددد ٤مم حدددد٤م يمدددد٤م  أرىمددددك قمددددقاو اعمخٚمقىمدددد٤متل ع ددددق اعمٙمٚمَّ

اًمنمدقمٞم٦م ُمدـ سمدلم ؾمد٤م ر اعمخٚمقىمد٤مت8 ومد٢م  اًمنمدا ع اًمًداعل٦م ىمدد ودٌٓم٧م ؿمدٝمقشمف ا ٜمًدٞم٦مل عٟمٔمٛمد٧م 

ىمدد٥م اًمقظمٞمٛمدد٦م ذم اًمٕم٤مضمددؾ عأضمددؾل عذًمددؽ اًمتٜمٔمددٞمؿ  دد٤م ؾمددٚمٞمٛم٦م ُمددـ اًمٕمقا ىمْمدد٤مء ٤مل عضمٕمٚمدد٧م عدد٤م ـمرىما

ؾمدددٛمق ًميٟمًدد٤م  قمددـ قمددد٤مو احلٞمددقا  عاًمٌٝمددد٤م ؿ اًمدد خ ٓ ودددقاسمط عٓ اًمرسمدد٤مم ًمتٚمددؽ اًمِمدددٝمقة ا ٟمًدد٤مٟمٞم٦م 

 طمدعد ومٞمف ًم٘مْم٤مء اًمقـمر ا ٜمز.

                                                           

 ا.6/1/4217 ل 1/5/1222ذم  ل صٜمٕم٤مءلاًمّمٜمٕم٤مم ضم٤مُمع اسمـ إُمػم( أخ٘مٞم٧م ذم  1)
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أمددد٤م اعمًدددٚمٛمق ل إ  طم٤مضمددد٦م ا ٟمًددد٤م  اًمٌددد٤مًمغ اًمّمدددحٞمح إمم ىمْمددد٤مء  ددد   اًمِمدددٝمقة يمح٤مضمتدددف إمم اًمٓمٕمددد٤ما 

عاًمنمددداب8 ومٚمدددد ًمؽ ذع ا  شمٕمددد٤ممم ًمددددف اًمقؾمددددٞمٚم٦م اًمٜمٔمٞمٗمددد٦م اًمّمددددحٞمح٦م ًمتٚمٌٞمدددد٦م شمٚمدددؽ اًمرهمٌدددد٦م اًمٗمٓمرلدددد٦م 

 ؾمٌٞمؾ اًمزعاج اًمنمقملل اًم خ شمتح٘مؼ سمف ُمّم٤مًمح يماػمة ذم اًمدلـ عاًمدٟمٞم٤م عأظمرة.سمًٚمق  

ومدددددد٤مًمزعاج  ددددددق اًمٓمرلددددددؼ أُمددددددـل عاًمدددددددعاء اًمٜمدددددد٤مضمعل عاًمقؾمددددددٞمٚم٦م اًمًددددددٚمٞمٛم٦م إمم ىمْمدددددد٤مء  دددددد   اًمِمددددددٝمقة 

ا ٟمًدددددد٤مٟمٞم٦مل ع ددددددق ُمّمددددددٚمح٦م قم٤مُمدددددد٦م ًمٚمٛمجتٛمددددددع يمٚمددددددف8 ومٌددددددف حتٗمددددددظ إقمددددددراضل عل٘م٣مدددددد قمددددددغم سمٕمددددددض 

جتٛمٕمدد٤متل عشمٌٜمددك احلٞمدد٤مة عشمٜمِمددط ذم جم٤مٓهتدد٤م اعمختٚمٗمدد٦مل إُمددراضل عشمّمدد٤م  احلرُمدد٤متل عشمتٙمدد٤مصمر اعم

 إمم يمقارث عآوم٤مت يماػمة. إذا ارشمٙم٥م أوم٣معلتحّمـ اًمرضم٤مل عاًمٜم٤ًمء ُمـ احلراا اًم خ 

وم ضمدددددؾ ذًمدددددؽ لٜمٌٖمدددددل شمٞمًدددددػم ـمرىمدددددفل عإقم٤مٟمددددد٦م أ ٚمدددددفل عشمِمدددددجٞمع إه عاعمجتٛمٕمددددد٤مت قمٚمٞمدددددفل عقمدددددغم 

ًمددزعاج عاًمٜمٗم٘مدد٦م سمٕمددد ل عقمددغم اًمِمدد٤ٌمب احلددرص قمددغم ـمٚمدد٥م اًمددرزق عشمددقومػم ُمددقرد ُمدد٤مزم لٕمٞمددٜمٝمؿ قمددغم ا

أعًمٞم٤مء إُمقر عىمرل٤ٌمت اعمخٓمقسم٦م ُمدـ أا أع أظمد٧م عهمػممهد٤م أ  ٓ لٓمد٤مًمٌقا سمرومدع ؾمد٘مػ اعمٝمدقرل سمدؾ 

قمٚمٞمٝمؿ  أ  ل٘مٌٚمقا اعمٞمًقر عٓ لٓمٚمٌقا اعمٕمًقرل عبٗمٗمقا ُمـ ٟمٗم٘مد٤مت احلٗمدعت اًمتدل ٓ وم٤م ددة يمٌدػمة 

ت عُمد٤م لٜمٗمدؼ ومٞمٝمد٤م عُمد٤م لراوم٘مٝمد٤م ُمدـ ومٞمٝم٤م. عًمق ٟمٔمر اًمٜم٤مس ٟمٔمرة وم٤مطمّم٦م قم٤مىمٚم٦م ًمدرأعا أ  شمٚمدؽ احلٗمدع

اًمدزعاج ومد٠معىمٕمتٝمؿ ذم ىمٞمدقد احلدز   ُمدـ ٟمٗم٘م٤مت اًمزلٜم٦م اًمٙمادػمة ىمدد طمرُمد٧م سمٕمدض اًمِمد٤ٌمب عاًمِمد٤مسم٤مت

ددد٤م قمدددغم  عاًمٕمٜمقؾمددد٦مل عأخجددد٠مت سمٕمْمدددٝمؿ إمم احلدددراا. ومٚمٞمددددع اعمجتٛمدددع يمادددػماا ُمدددـ شمٚمدددؽ اعمٔمددد٤م ر8 طمرصا

 شمًٝمٞمؾ ـمرلؼ اًمٕمٗم٤م ل عطمٗمٔما٤م ًمٚمٛمجتٛمع ُمـ آصم٤مر احلرُم٤م  ُمـ اًمزعاج.

ة ًمٕمددا جمددلء  ة سمتدد٠مظمر اًمدزعاج8 وم٤مًمرضمدؾ ًم٘مٚمد٦م ُم٤مًمدفل عاعمدرأ د٤م ىمدد لٌدتغم اًمرضمدؾ أع اعمدرأ قمٌد٤مد ا ل أطمٞم٤مٟما

ظم٤مـم٥مل ومٛمدـ يمد٤م  يمد ًمؽ ومٕمٚمٞمدف أ  ٓ لٞمد٠مس عٓ جيدزع8 وم٤محلٞمد٤مة ُمد٤مزال ومٞمٝمد٤م سم٘مٞمد٦م. ع د   احلد٤مل إذا 

. عذم  دددد ا اًمٔمددددر  ذع ا  ؾمددددعا صددددؼم قمٚمٞمٝمدددد٤م اعمٌددددتغم  دددد٤مل عًمددددزا طمّمددددـ اًمٕمٗمدددد٦م أضمددددر أضمددددراا قمٔمددددٞماا

د٤م حلددهت٤م اعمًدتٕمرة. ىمد٤مل   :اًمٜمٌدل صدغم ا  قمٚمٞمدف ع ؾمدٚمؿاًمّمٞم٤ما إـمٗم٤مء ٕعار اًمِمدٝمقة اعمت٘مددةل عاٗمٞمٗما

وم٢مٟمدددف ًمدددف  8عُمدددـ و لًدددتٓمع ومٕمٚمٞمدددف سم٤مًمّمدددقا لُمدددـ اؾمدددتٓم٤مع ُمدددٜمٙمؿ اًمٌددد٤مءة ومٚمٞمتدددزعج للددد٤م ُمٕمنمددد اًمِمددد٤ٌمب)

ومٞمدف اٗمٞمدػ (. ع  ا اًمّمٞم٤ما اًم خ حي٘مؼ     اًمٜمتٞمج٦م ُمـ ىمٓمع اًمِمٝمقة  ق اًمّمدٞم٤ما اًمد خ 1)عضم٤مء(

 ُمـ إـمٕمٛم٦م عإذسم٦م قمٜمد ا ومٓم٤مر عاًمًحقر ًمٞمعال عاًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٜمقا ٤ْمراا.

غم  ددد   اًمٜمٕمٛمددد٦م أمدد٤م اعم١مُمٜمدددق ل ُمدددـ أ،ٕمدددؿ ا  قمٚمٞمددف ُمدددـ اًمرضمددد٤مل أع اًمٜمًددد٤مء سمدد٤مًمزعاج ومٚمٞمحٛمدددد ا  قمددد

ل عًمٞمٕمدر  يمدؾ ُمدـ اًمدزعج عاًمزعضمد٦م احل٘مدقق اًمزعضمٞمد٦م طمتدك عاًمٕمٜم٤مء ـ احلراااًمتل شمٕمٗمف عشمّمقٟمف قم

ل ومٞمددتؿ اًمٕمٗمددد٤م  عؾمدد٤م ر ُمّمدد٤مًمح اًمددزعاجل عًمٞمًددَع يمددؾ زعج إمم إقمٓمددد٤مء سمٞمددٜمٝما ا اًمٕمنمددة عاًمق دد٤ماشمدددع

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)
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ٕمعىمددد٤مت ومٞمًدددٚمؽ أطمددددمه٤م ـمرلدددؼ احلدددراال إع أظمدددر طم٘مقىمدددفل ظم٤مصددد٦م طمدددؼ اًمٗمدددراش8 ًمددد ع شمتٙمددددر اًم

 لّمػم إمم دا رة اًمْمٞمؼ عإؾمك.

ددد٤م ذم اًمتٕمددددد عقمدددغم اًمزعضمددد٦م أ  شمدددرى سمدددا ذع ا  ًمٚمرضمدددؾ ُمدددـ اعم٤ٌمطمددد٤مت8 ومددد٢مذا يمددد٤م  اًمدددزعج ر ٌا اهم

عقمٜمددد  اًم٘مدددرة اًمٙم٤مُمٚمدد٦م ًمدد ًمؽ ُمددـ ُمدد٤مل عىمددقة ؿمددٝمقة عشم٘مددقى متٜمٕمددف ُمددـ اًمٔمٚمددؿ سمددلم اًمزعضمدد٤مت ومددع 

٤م ًمدف ذم  د ا اًمٓمرلدؼ اعمنمدععل أُمد٤م إ  يمد٤م  قمد٤مضمزاا قمدـ ذًمدؽ ذم ُم٤مًمدف أع سمدٟمدف أع ىمٚمد٦م قمدًمدف  شمٙمـ قم٤م ٘ما

 ومٚمٞمّمدددددؼم قمدددددغم زعضمددددد٦م عاطمددددددة ومددددد ًمؽ ظمدددددػم ًمدددددف ععددددد٤مل عٓ لٌحددددد٨م قمدددددـ ُمِمدددددٙمعت ضمدلددددددة ًمٜمٗمًدددددف

 عًمزعضمتف عأعٓد .

دد٤م ُمدـ أ،٘مدك إظمددعقل  أمد٤م اعمًدٚمٛمق ل إ  طمٗمدظ اًمٗمددرج قمدـ احلدراا  دق ُمددـ اًمٕمٗمد٤م  اًمد خ لٕمدد ظمٚم٘ما

ا إٟمًد٤مٟمٞما٤م قم٤مًمٞماد٤مل عقمٌدد٤مدة ُمدـ اًمٕمٌد٤مدات اًمتدل شمرومدع ُمٜمزًمد٦م اًمٕمٌدد قمٜمددد  د٤م ُمدـ أرىمدك أدابل عؾمدٛمقا عأدسما

إرظمدد٤مء اًمدد لؾ ًمٚمحدددراا رسمددفل عشمٜمنمدد ًمددف سمددلم اًمٜمددد٤مس ؾمددٛمٕم٦م طمًددٜم٦مل عؾمددػمة قمٓمددرة. عاًمٕمٗمددد٤م  عقمدددا 

ـمٝمدد٤مرة عٟم٘مدد٤مءل عمجدد٤مل ع دد٤مءل عُمٔمٝمددر سمددّراق لِمددػم إمم ىمددقة اًمددٜمٗمس عاٟمتّمدد٤مر ٤م قمددغم أ قا ٝمدد٤مل عشم٠مب ٞمٝمدد٤م 

 قمغم إهمراء ؿمٝمقاهت٤م.

ع ددق ظمٚمددؼ قمٔمددٞمؿ ُمددـ أظمددعق ا لددا ل عدرضمدد٦م رومٞمٕمدد٦م ُمددـ درضمدد٤مت ا طمًدد٤م ل عُمٞمددزا  ُلٕمددر  سمددف 

 امل عاًمٙمرلؿ ُمـ اًمٚم ٞمؿ.اعم١مُمـ ُمـ اًمٗم٤مؾمؼل عاًمّم٤مًمح ُمـ اًمٓم٤مًمحل عاًم٤ًمُمل ُمـ اًمد

 ع ق طمّمـ اًمٗمْم٤م ؾل عؾمد ُمٜمٞمع أُم٤ما اًمرذا ؾل عِصَاا أُم٤م  ًمٚمٜمٗمس عإهة عاعمجتٛمع عإُم٦م.

أم٤م إطم٦ٌم اًمٗمْمعءل إ  احلٞم٤مة ُم٤م شمزال سمخػم ُم٤م يم٤م  اًمٕمٗم٤م  عإطمّم٤م  اًمٗمرعج  ق اًمًدٛم٦م اًمٌد٤مرزة 

عًمٙمدـ ودٕمػ إظمد  سم٤م ؾمدعال ٥م أ  شمٙمق  سملم اعمًٚمٛململ ٤مل ع    احلٞم٤مة اًمٓم٤م رة  ل اًمتل جيع

عيمارة قمِّم٤مق احلراال عاٟمتّم٤مر ىمقى اًم٤ٌمـمؾ ذم   ا اًمزُم٤م  أدى ذًمؽ يمٚمف إمم ظمدش ضمدار اًمٕمٗم٦مل 

عشمٚمٓمدددٞم  صمدددقب اًمّمدددٞم٤مٟم٦م اًمٜم٘مدددل داظمدددؾ اعمجتٛمٕمددد٤مت اعمًدددٚمٛم٦مل ومٔمٝمدددرت ُمٔمددد٤م ر هم٤مسمددد٧م ومٞمٝمددد٤م اًمٕمٗمددد٦مل 

 عطمي ومٞمٝم٤م اًمٌٕمد قمـ حتّملم اًمٗمرعج.

طمٞمدددٜما ضمددد٤م ر سمددد٤مًمٗمقاطمش أ ٚمٝمددد٤مل عقمددددع ٤م ُمٗمخدددرة ُمدددـ سمدددؾ زاد طمجدددؿ اًمرزلددد٦م عاشمًدددع ظمدددرق اًمٌٚمٞمددد٦م 

اعمٗمدد٤مظمرل عؾمددٕمقا إمم شمرعجيٝمدد٤م سمددلم اًمٜمدد٤مسل عاًمٕمدد٤م  مددق  ذٟمٌددف ُمدد٤مداا ُمًددتقراال ومدد٢مذا ضمدد٤م ر عومدد٤مظمر 

 اٟمحدر إمم ُمٝم٤معل خمٞمٗم٦مل عذ ٥م إمم قمقاىم٥م أخٞمٛم٦م.ع يمِمػ قمـ ٟمٗمًف ؾمؽم اعمٕم٤موم٤مة وم٘مد

 ومٛمـ ُمٔم٤م ر احلراا اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗمرعج:

يمٌددػمةل عظمٓمٞم ددد٦م سمِمددٕم٦مل شمددقاشمرت اًمنمددا ع قمدددغم حترلٛمٝمدد٤مل عاًمٕم٘مددقل اًمٜم٘مٞمدد٦م قمدددغم  اًمزٟمدد٤مل ع ددق ضمرلٛمدد٦م

ددددُف يَمدددد٤مَ  وَم٤مطِمَِمدددد٦ما َعؾَمدددد٤مَء ؾَمددددٌِٞمعا  ﴿اؾمتٌِمدددد٤مقمٝم٤مل ىمدددد٤مل شمٕمدددد٤ممم:  َٟمددددك إِٟمَّ ء:﴾َعٓ شَمْ٘مَرسُمددددقا اًمز  ل [14]ا ها
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 لنددددق عٓ ُمدددد١مُمـل ع ددددق لددددزم طمددددلم اًمددددزام لددددزم : )ٓ عؾمددددٚمؿ قمٚمٞمددددف ا  صددددغم ا  عىمدددد٤مل رؾمددددقل

 (.  1ُم١مُمـ () ع ق لنم ٤م طملم ايٛمر لنمب عٓ ُم١مُمـل ع ق لنق طملم اًم٤ًمرق

عُمدـ اًمٗمددقاطمش: إشمٞمدد٤م  اًمدد يمقرل ع ددق ظمٌٞمادد٦م ُمدـ اي٤ٌم دد٨مل عىمدد ارة ُمددـ اًم٘مدد ارات اًمتددل أ ٚمددؽ ا  

قَمَٚمْٞمَٝمد٤م طِمَجد٤مَرةا  وَمَٚمداَّ ضَمد٤مَء َأُْمُرَٟمد٤م ضَمَٕمْٚمٜمَد٤م قَم٤مًمَِٞمَٝمد٤م ؾَمد٤موِمَٚمَٝم٤م َعَأُْمَٓمْرَٟمد٤م ﴿سمًٌٌٝم٤م أُم٦م ُمـ إُمؿل ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: 

ٞمؾل َُمٜمُْْمددددددددقدل  ـْ ؾِمددددددددج  ـَ  ﴿ [64] ددددددددقد:﴾ُِمدددددددد ددددددددَؽ َعَُمدددددددد٤م ِ ددددددددَل ُِمدددددددد َُم٦ما قِمٜمْددددددددَد َرسم  ددددددددقَّ ًَ ِٕمٞمدددددددددل  ُُم ٌَ لَم سمِ
ِ ِ
دددددددد٤معم اًمٔمَّ

ىم٤معد٤م  (ًمٕمـ ا  ُمـ قمٛمؾ قمٛمؾ ىمقا ًمدقطل عىم٤مل رؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ: )[61] قد:﴾

 (.4)٤مصمعصما 

اًمٜمٗمددد٤مس أع ذم اًمددددسمرل عاًمٕمددد٤مدة اًمندددل٦مل عايمتٗمددد٤مء  عُمدددـ اًمٗمدددقاطمش: ُمٕمددد٤مذة اعمدددرأة طمددد٤مل احلدددٞمض أع

ة سم٤معمرأةل عإشمٞم٤م  اًمٌٝم٤م ؿ. وما أؾمقأ ٤م ُمـ ضمرا ؿل عأيمؼم ٤م ُمدـ ُمد ثؿل عأدٟمدك ٟمٗمدقس ُمرشمٙمٌٞمٝمد٤مل  اعمرأ

 عأ ق  طم٤مل ُمٜمتٝمٙمٞمٝم٤م.

ظمٓمٞم دد٦م ومٚمٞمتدد٥م إمم رسمددفل عٓ لٞمدد٠مس ُمدددـ  ُمٜمٝمدد٤م ُم٠مثٛمدد٦مل عاؾمدددتٚم٧ٌم قم٘مٚمددف ومٛمددـ ىمدد٤مر  ُمددـ شمٚمددؽ احدد ثؿ

 ـ ىمٚمٌف أقمعق اًمتٕمٚمؼ سمتٚمؽ اًمٗم٤مطمِم٦مل عًمٞمٌٕمد قمـ ٟمٗمًف ؾمٌؾ اًمٕمقدة إًمٞمٝم٤م.رمح٦م ا ل عًمٞم٘مٓمع ُم

أمددددد٤م اعمًدددددٚمٛمق ل إ  اًمقصدددددقل إمم شمٚمدددددؽ اًمٗمدددددقاطمش ضمددددد٤مء قمدددددؼم أؾمددددد٤ٌمب أدت إًمٞمٝمددددد٤مل ومٙم٤مٟمددددد٧م شمٚمدددددؽ 

. ومٛمدددـ شمٚمدددؽ اًمًدددٌؾ اعمٔمٚمٛمددد٦م إمم شمٚمدددؽ ل عهم٤ملددد٦م ظمٓمدددقات اًمِمددد٘م٤مءاعمٕمددد٤م   دددل ٤ْملددد٦م ـمرلدددؼ اًمٌددد١مس

 اًمٜمٝم٤مل٦م اعم١معم٦م:

رضم٤مل إمم اًمٜم٤ًمء عُمدـ اًمٜمًد٤مء إمم اًمرضمد٤ملل ذم اًمِمدقارع عاًمٓمرىمد٤مت عإؾمدقاق إـمعق اًمٌٍم ُمـ اًم

عا دارات عاًمِم٤مؿمددد٤مت عاعمّمدددحػ عاعمجدددعت. عيمدددؿ ًمٚم٘مٚمددد٥م ذم  ددد ا اًمًدددٌٞمؾ ُمدددـ  ددددال٤م ؾمددد٤مُم٦مل 

دد٤م سم٘مقًمددف:  ىُمددْؾ ًمِْٚمُٛمدد١ْمُِمٜملَِم  ﴿عًمٚمدل٤مٟمدد٦م ُمددـ ضمددرعح داُمٞمدد٦مل أخددؿ لدد١مدب ا  أ ددؾ ا ؾمددعا ذيمددقراا عإٟم٤مصما

ـْ أَ  َ ظَمٌِدددػٌم سمِدددَا َلّْمدددٜمَُٕمقَ  َلُٖمَْمدددقا ُِمددد ََّ َٗمُٔمدددقا وُمدددُرعضَمُٝمْؿ َذًمِدددَؽ َأْزيَمدددك َعُدددْؿ إِ َّ ا َعىُمدددْؾ  ﴿ ﴾بَّْمددد٤مِرِ ْؿ َعحَيْ

َـّ  ـَ وُمُرعضَمُٝم َٗمْٔم َـّ َعحَيْ ـْ َأبَّْم٤مِرِ  ـَ ُِم  [؟11-12]اًمٜمقر: ﴾...ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت َلْٖمُْمْْم

ايدددددد٤مزم حييدددددد اًمِمددددددٞمٓم٤م  ًمٚمتددددددزللم عُمددددددـ شمٚمددددددؽ اًمًددددددٌؾ: ظمٚمددددددقة اًمرضمددددددؾ سمدددددد٤معمرأةل عذم  دددددد ا اًمٔمددددددر  

عاًمقؾمقؾمددد٦م طمتدددك حيّمدددؾ اًمتٕمٚمدددؼل عرسمدددا ؾمددد٤مق إمم ُمددد٤م سمٕمدددد ذًمدددؽل ىمددد٤مل رؾمدددقل ا  صدددغم ا  قمٚمٞمدددف 

(. ع دددد   ايٚمددددقة اعمحٔمددددقرة ؾمددددقاء 1()ومدددد٢م  اًمِمددددٞمٓم٤م  صمدددد٤مًماٝما 8ٓ بٚمددددق  أطمددددديمؿ سمدددد٤مُمرأةعؾمددددٚمؿ: )

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

 ( رعا  اسمـ طم٤ٌم  عاًمٌٞمٝم٘مل عاًمٜم٤ًم لل ع ق صحٞمح. 4)

 ( رعا  أمحد عاًمؽمُم خل ع ق صحٞمح. 1)
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إضمدرة عاًم٤ٌمصد٤متل  يم٤مٟم٧م ذم اًمٌٞمقت أا ا دارات اًمقفمٞمٗمٞم٦مل  أا همر  إـم٤ٌمءل أا ومقق ؾمٞم٤مرات

 أا ذم همػم ٤مل عيمؿ طمّمؾ ُمـ ُمّم٤م ٥م سم٥ًٌم     ايٚمقة اعمحرُم٦م.

ة سمددع حمددرال عظم٤مصدد٦م ؾمددٗمر ٤م إمم إُمدد٤ميمـ اًمٌٕمٞمدددة قمددـ أ ٚمٝمدد٤م  عُمددـ شمٚمددؽ اًمًددٌؾ يمدد ًمؽ: ؾمددٗمر اعمددرأ

 :ىمدد٤مل رؾمددقل ا  صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿعسم٘م٤مؤ دد٤م  ٜمدد٤م  ًمدراؾمدد٦م أع عفمٞمٗمدد٦م أع زلدد٤مرة أع ٟمحددق ذًمددؽ. 

ة شم١م)  (.1()ُمـ سم٤م  عاًمٞمقا أظمر شم٤ًمومر ُمًػمة لقا عًمٞمٚم٦م إٓ ُمع ذخ حمرا قمٚمٞمٝم٤مٓ حيؾ ُٓمرأ

عُمددددـ شمٚمددددؽ اًمًددددٌؾ: ىمٚمدددد٦م حتٗمددددظ اًمٜمًدددد٤مء قمددددغم طمجدددد٤م ـ عطمِمددددٛمتٝمـل عُمددددـ ُمٔمدددد٤م ر ذًمددددؽ: ايددددرعج 

سم٤مًٕمًٌدد٦م اًمِمددٗم٤موم٦م أع اًمْمددٞم٘م٦م أع اعمزلٜمدد٦م أع اًم٘مّمددػمةل عآظمددتعط سم٤مًمرضمدد٤ملل عىمٚمدد٦م احلٞمدد٤مء ذم خم٤مـمٌدد٦م 

 اًمرضم٤مل.

دد٤م8 ومدد٢م  فمٝمددقر اًمٜمًدد٤مء سمتٚمددؽ اعمٜمدد٤مفمر دمدد ب اًمرضمدد٤مل عإْدد٤م عمّمددٞم٦ٌم   قمٔمٞمٛمدد٦م قمددغم اًمرضمدد٤مل عاًمٜمًدد٤مء ُمٕما

إًمددددٞمٝمـل عشمِمددددٕمؾ ومتٞمددددؾ اًمِمددددٝمقة اًمتددددل إ  و حتددددرق شمٚمٗمددددح عدمددددرحل ومدددد٠مجـ همددددػمة أعًمٞمدددد٤مء اًمٜمًدددد٤مء اًمدددد لـ 

لًٛمحق  ًمٜم٤ًم ٝمؿ سم٤مًمٔمٝمقر سملم اًمرضم٤مل ع ـ قمغم شمٚمدؽ احلد٤مل ُمدـ اًمٗمتٜمد٦م؟ عًم٘مدد ىمد٤مل احلٙمداء: إذا 

 اًمرضم٤مل ىمٚم٧م اًمّمٞم٤مٟم٦م قمٜمد اًمٜم٤ًمء.وٕمٗم٧م اًمٖمػمة قمٜمد 

عُمـ شمٚمؽ اًمًٌؾ: اًمٌٞم ٦م اًمًٞم ٦م عاًمّمح٦ٌم همػم اًمّم٤محل٦مل عا ٟمًد٤م  لتد٠مثر سمٛمدـ طمقًمدفل ومد٤معمرأة طمٞمدٜما 

شمٙمق  ذم سمٞم ٦م ٓ حت٤مومظ قمغم اًمٕمٗم٤م ل أع قمٜمدُم٤م شمّمح٥م ٟم٤ًمء ٓ دلـ ًمدمـ عٓ ظمٚمؼ لٛمٜمٕمٝمـ ُمـ 

ضمددؾ قمٜمدددُم٤م لٕمددٞمش ذم سمٞم دد٦م ُمٜمحرومددد٦مل ل عيمدد ًمؽ اًمرإمم ٤ْملدد٤مت ُم٠مؾمدد٤معل٦م احلددراا وم٘مددد شمٜمجددر عراء ددـ

عجيٚمس ُمع أصدىم٤مء ُمٜمحروملم ومًٞمٜمحر  عؾمٞم٠مظم  سمٞمد  روم٘م٤مء اًمًقء ًمٞمٙمدق  ذلٙمٝمدؿ ذم احلدراال 

اًمّمددددٞم٤مٟم٦م ل عأبٕمددددت ضمٚمٞمًددد٤مت اًمنمددد ُمدددـ ٟمًددد٤مء قمدددـ أقمٗمددد٤مء عيمدددؿ أومًدددد ضمٚمًددد٤مء اًمًدددقء ُمدددـ رضمددد٤مل

 احلٞم٤مء.ع

إومًد٤مَد  -اًمٗمدرعج عٟمحـ ٟمتحدث قمدـ أؾمد٤ٌمب آٟمحدرا  قمدـ اًمٕمٗمد٦م عطمٗمدظ-قم٤ٌمد ا ل عٓ ٟمٜمًك 

ا قمدددعا اًمزدددء ًمٚمددد يمقر عا ٟمددد٤مث يمٌددد٤مراا عصدددٖم٤مراا سمدددا لٕمدددرض ُمدددـ ُمًٚمًدددعت شمدددرعج ًمٚمٗم٤مطمِمددد٦مل 

عأهمدد٤م ل عرىمددص ل٘مدددح زٟمدد٤مد اًمِمددٝمقة ل علِمددجع قمددغم اًمٕمعىمدد٤مت ظمدد٤مرج اًمٕمددش اًمزعضمددلل عمددق  ُمددـ 

 ؿم٠م  اًمٗمقاطمش عا را ؿ ايٚم٘مٞم٦م.

د٤م ُمد٤م أومرزشمدف اًمادقرة اًمت٘مٜمٞمد٦م احلدلاد٦م قمدؼم  عؾمد٤م ؾ اًمتقاصدؾ آضمتاقمدل ُمدـ ومٞمًدٌق  يما ٓ ٟمٜمًك أجْما

ععاشمًدد٤مب عشمٚمجددراا عإلٛمددق عهمػم دد٤م ُمددـ عؾمدد٤م ؾ اًمتقاصددؾ8 ومدد٢م   دد   اًمقؾمدد٤م ؾ طمٞمددٜما أؾمدد٤مء سمٕمددض 

اًمٜمدد٤مس اؾمدددتٕماع٤م صدددقم٧م ضمددددار اًمٗمْمددٞمٚم٦مل عأعىمٕمددد٧م سمٕمددض اًمٜمددد٤مس ذم اًمرذلٚمدد٦مل عظمدؿمددد٧م احلٞمددد٤مء 

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)
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ا رلٛمدد٦مل  عاًمٕمٗمدد٦مل عىمرسمدد٧م اًمٗمدد٤مطمش ُمددـ اًمٗم٤مطمِمدد٦مل عىمْمدد٧م قمددغم اًمًددؽم عاًمّمددٞم٤مٟم٦مل علنددت ـمددرق

ىمددددد٥م عظمٞمٛمددددد٦مل  عقمروددددد٧م إقمدددددراض ًمدددددٜمٝمش اًمرذلٚمددددد٦مل عؾمددددد٤مىم٧م ذعخ آؾمدددددتٕمال اعمٕمدددددقج إمم قمقا

ع٤ْملد٤مت أخٞمٛمدد٦م. عيمدؿ أظمرضمدد٧م شمٚمدؽ اًمقؾمدد٤م ؾ ُمدـ خمٌدد٠مة ُمدـ يمٜمدد٤مس طمٞم٤م ٝمد٤مل عهىمدد٧م اًمٕمٗمٞمٗمد٦م ُمددـ 

 طمّمـ قمٗم٤مومٝم٤م ل عؾم٤مىمتٝم٤م إمم ؾمقق ُم ؾمٞمٝم٤م عُمّم٤م ٌٝم٤م.

تددفل عأظمعىمددف عـمٝم٤مرشمددف عصددحتف. عيمددؿ ؾمددٚم٧ٌم شمٚمددؽ اًمقؾمدد٤م ؾ ُمددـ سمٕمددض اًمرضمدد٤مل دلٜمددف عُم٤مًمددف عقمٗم

 عيمؿ ُمـ ُمًتقر عُمًتقرةل ص٤مرت ومْم٤م حٝمؿ قمؼم     اًمقؾم٤م ؾ ُمٕمرعوم٦م ُمِمٝمقرة.

ٌّحتددددفل عمجددددع يمددددرلؿ زعضمددددل  يمددددؿ ُمددددـ سمٞمدددد٧م ؾمددددٕمٞمد أؿمدددد٘متفل عقمددددرض ٟم٘مددددل ٟمجًددددتفل عظمٚمددددؼ طمًددددـ ىم

عدد٤مل عسمٜمددد٧م ؾمدددٕمٞمدة سمدددلم أبقمددد٤م  عأهخ ومّرىمتددف. يمدددؿ زعضمددد٦م اٟمتٝمددد٧م طمٞم٤مهتدد٤م اًمزعضمٞمددد٦م قمدددغم ؿم٤مؿمددد٦م ضمقا

ظمقاهت٤م اظمتٚمًتٝم٤م ُمـ سمٞمدٜمٝمؿ شمٚمدؽ قمعىمد٤مت حمرُمد٦م قمدؼم ا دقال طمتدك أبٕمددهت٤م قمدٜمٝمؿ سمدع عإظمقا٤ْم عأ

 رضمٕم٦م.

يمؿ ؾم٤مًم٧م ُمـ دُمقع عدُم٤مءل عأرل٘م٧م ُمـ قمٗمد٦م عطمٞمد٤مءل عومْمدح٧م ُمدـ ٟمٗمدقس عُأهل عرومٕمد٧م ُمدـ 

 ٟمٕمؿل عطمٚم٧م ُمـ ٟم٘مؿل عيمؾ ذًمؽ ضم٤مء قمؼم ؿم٤مؿم٦م ضمقال و حيًـ ص٤مطمٌف اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف.

ؾ إًمٞمدف ُمدـ أظمٌد٤مر اًمْمدح٤مل٤م ُمدـ اًمد يمقر عا ٟمد٤مث اًمد لـ ؾمد٘مٓمقا أومع لٙمٗمل اًمٕم٤مىمؾ عاًمٕم٤مىمٚم٦م ُم٤م شمّمد

 قمغم اقا شمٚمؽ اًمقؾم٤م ؾ سقمك عضمرطمك؟

أٓ لٕمٚمدددؿ اًمٕم٤مىمٚمددد٦م عاًمٕم٤مىمٚمددد٦م أ،دددف ىمدددد لٙمدددق  سمدددلم ؾمدددٕم٤مدة اًمٕمٗمددد٦م عؿمددد٘م٤مء اًمٗم٤مطمِمددد٦م رؾمددد٤مًم٦ٌم أع صدددقرة أع 

 ُم٘مٓمع صقي أع ُمر ل أع ُمٙم٤معم٦م؟

ٚمدددددد٦م عُمت٤مسمٕمدددددد٦م صددددددٗمح٤مت ا رلٛمدددددد٦م أٓ لٕمٚمددددددؿ اًمٕم٤مىمٚمدددددد٦م عاًمٕم٤مىمٚمدددددد٦م أ  ذ  اًمٗم٤مطمِمدددددد٦م عقمعىمدددددد٤مت اًمرذل

لّمددٕم٥م اًمٗمٙمدد٤م  ُمٜمددف عمددـ أطمٙمٛمدد٧م ىمٞمددقد  ومٞمددفل ومددا أؾمددٝمؾ دظمددقل ُمّمددٞمدة اًمٗمددقاطمش عُمدد٤م أصددٕم٥م 

 ا ومعت ُمٜمٝم٤مل عُم٤م أطمغم ـمٕمؿ أعا ؾ احلرا عًمٙمـ ُم٤م أُمر قمقاىمٌٝم٤مل ومٝمؾ ُمـ ُمتٕمظ؟

 أىمقل ىمقزم   ال عأؾمتٖمٗمر ا  زم عًمٙمؿ وم٤مؾمتٖمٗمرع  إٟمف  ق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ
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 اًما٤مٟمٞم٦مايٓم٦ٌم 

 احلٛمد   عطمد ل عاًمّمعة عاًمًعا قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمد ل عقمغم آخف عصحٌف.

 أُم٤م سمٕمد:

ُمٝمٛمدددد٦م ضمًددددٞمٛم٦مل عقمٌدددد٤مدة -ظم٤مصدددد٦م ذم  دددد ا اًمزُمدددد٤م -أمدددد٤م اعمًددددٚمٛمق ل إ  طمٗمددددظ اًمٗمددددرج قمددددـ احلددددراا

ر قمدلدةل ذم اًمدٟمٞم٤م عأظمرة.  قمٔمٞمٛم٦مل عقمٛمؾ لٕم٘م٥م ايػمات اًمٙماػمةل علٍم  قمـ أ ا

احلددراا عؾمدد٤م ؾ شمقصددؾ إًمٞمددفل عشمٕمددلم قمٚمٞمددفل حيًددـ سم٤مًمدد يمقر عا ٟمدد٤مث ُمٕمرومتٝمدد٤م8 عحلٗمددظ اًمٗمددرج قمددـ 

 طمتك لٙمق  ذًمؽ ؾمٌٞمعا إمم حت٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمٖم٤مل٦م احلٛمٞمدةل عقمقٟما٤م قمغم ؾمٚمق  شمٚمؽ اًمٓمرلؼ اًمًدلدة.

 ومٛمـ شمٚمؽ اًمقؾم٤م ؾ:

ىمٌتددددف ذم اًمندددد عاًمٕمٚمددددـل أيماددددر ُمددددـ ظمددددق  اًمٜمدددد٤مس  ايددددق  ُمددددـ ا  شمٕمدددد٤ممم ذم اًمًددددٗمر عاحليددددل عُمرا

ىمٌت ٝمؿل عاحلٞمدددد٤مء ُمٜمددددف شمٕمددددد٤مممل عىمددددقة ا لددددا ل ومٝمدددد   اًمٕمٌددددد٤مدات اًم٤ٌمـمٜمدددد٦م  ددددل احلدددد٤مرس إُمدددددلمل عُمددددرا

 عاحلّمـ احلّملم أُم٤ما ـمٖمٞم٤م  إ قاء عاًمِمٝمقات.

َ٘مد٧ِم  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  دِف َعهَمٚمَّ ًِ ـْ َٟمْٗم تِدل ُ دَق ذِم سَمْٞمتَِٝمد٤م قَمد إَبْدَقاَب َعىَم٤مًَمد٧ْم َ ْٞمد٧َم ًَمدَؽ ىَمد٤مَل َُمَٕمد٤مَذ  َعَراَعَدشْمدُف اًمَّ

 
ِ
ََّ ُقَ  ا

ِ
ددد٤معم دددُف ٓ ُلْٗمِٚمدددُح اًمٔمَّ َخ إِٟمَّ ـَ َُمْادددَقا ددد ًَ دددُف َرا  َأطْم رؾمدددقل ا  صدددغم ا   . عىمددد٤مل[41]لقؾمدددػ:﴾إِٟمَّ

ة ذات ُمٜمّمدد٥م  ...ؾمددٌٕم٦م لٔمٚمٝمددؿ ا  ذم فمٚمددف لددقا ٓ فمددؾ إٓ فمٚمددف: )قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿ  عرضمددؾ دقمتددف اُمددرأ

 (.1()عمج٤مل وم٘م٤مل إم أظم٤م  ا 

سمٞمددد٦ما  سمٕمُْمدددٝمؿ "راعد ٟمددد٤ملر ُمددد٤م:  عددد٤م عىمددد٤مل ل أقمرا يمددد٥ُمل إٓ ا ٌُٝمددد٤م؟) ومددد٠مجـ: ىم٤مًمددد٧م اًمٙمقا َأٓ  ﴿(. 4ُُمٙمقيِم

ٞمُػ اْيٌَػُِم 
ـْ ظَمَٚمَؼ َعُ َق اًمٚمَّٓمِ  .[12]اعمٚمؽ:﴾َلْٕمَٚمُؿ َُم

عُمدـ عؾمدد٤م ؾ احلٗمدظ: جم٤م دددة اًمدٜمٗمس عُمّمدد٤مسمرة اًمِمددٝمقة عإهمراءاهتد٤مل عآٟمتّمدد٤مر قمدغم أ قا ٝمدد٤م8 ومدد٢م  

 أومًددت أجدا إومًد٤مدل وم٤مًمٕم٤مىمدؾ ٓ اًمِمٝمقة ذم ضمق ا همراءات يم٤محلٞمقا  اعمٗمؽمس إذا و حتٌس سم٤مًمّمؼم

 لٕمٓمل ٟمٗمًف يمؾ ُم٤م اؿمتٝم٧مل عٓ لٌٚمٖمٝم٤م يمؾ ُم٤م متٜم٧م.

 (.1أمجَٕم٤م) اًمّ اّ  ُُمٜمتَٝمك ٟم٤مٓ ل عوَمْرضَمَؽ  *** ؾُم١مًَمفُ  سَمْٓمٜمََؽ  شُمْٕمطِ  َُمْٝما عإّٟمَؽ 

عُمددـ عؾمدد٤م ؾ احلٗمددظ: شمرسمٞمدد٦م اًمددٜمٗمس قمددغم اًمٕمٗمدد٤م  عاًمٖمددػمةل عيمرا ٞمدد٦م شمدددٟمٞمس إقمددراضل عشمٚمٓمددٞم  

                                                           

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1)

 .(17/  42) عاحلٙمؿ اًمٕمٚمقا ضم٤مُمع(  4)

 .(21: ص) اًمٓم٤م ل طم٤مشمؿ دلقا (  1)
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اًمٙمرلٛم٦م عاًمٌٞم ٦م احلًٜم٦م عا ٚم٤ًمء اًمّم٤محلق  عؿ أثر يمٌػم ذم احلٗم٤مظ قمغم  د لـ  اًمًٛمٕم٦مل عإهة

ايٚم٘ملم اًمٙمرلٛململ ومٛمـ يم٤م  ًمدلف همػمة يم٤مُمٚم٦م ومٚمـ لدٟمس أقمراض اًمٜم٤مس ظمِمٞم٦م قمغم قمرودف. عذم 

 اعمجتٛمٕم٤مت اعمح٤مومٔم٦م شمؼمز     اًمِمٞمٛم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م طمتك ًمدى شم٤مريمل اًمّمعة عاًمٌٕمٞمدلـ قمـ اًمتدلـ.

ىمدددد٥م عاًمٕم٘مقسمدددد٤مت اعمؽمشمٌدددد٦م قمددددغم ُم٘م٤مرومدددد٦م اًمٗمددددقاطمش عؾمددددٚمق  عُمددددـ عؾمدددد٤م ؾ احلٗمددددظ : اًمٜمٔمددددر ذم اًمٕمقا

ـمرىمٝمددد٤مل ومٗمدددل اًمددددٟمٞم٤م دمدددر شمٚمدددؽ احددد ثؿ قمدددغم أ ٚمٝمددد٤م اًمٗمْمدددٞمح٦م عؾمدددقء اًمًدددٛمٕم٦مل عاسمتٕمددد٤مد اًمٜمددد٤مس قمدددـ 

أ ٚمٝمدد٤مل عإُمدددراض اًمٜمٗمًدددٞم٦م عا ٜمًددٞم٦م عهمػم ددد٤مل عاحلرُمددد٤م  ُمدددـ اًمددزعاجل عاؾمدددتح٘م٤مق اًمدددزام اًمٌٙمدددر 

 ك اعمقت.ًمٚمجٚمدل عاًمزام اًماٞم٥م ًمٚمرضمؿ طمت

ُمدد٤م فمٝمددرت اًمٗم٤مطمِمدد٦م ذم ىمددقا ىمددط لٕمٛمددؾ  دد٤م ومددٞمٝمؿ قمعٟمٞمدد٦م ىمدد٤مل رؾمددقل ا  قمٚمٞمددف اًمّمددعة عاًمًددعا: )

 (.1()إٓ فمٝمر ومٞمٝمؿ اًمٓم٤مقمق  عإعضم٤مع اًمتل و شمٙمـ ذم أؾمعومٝمؿ

قمـ أا  رلرة ىم٤مل ؾمد ؾ  عأُم٤م ذم أظمرة إذا ُم٤مت ا ٟم٤ًم  ُمـ همػم شمقسم٦م ومًٞمٚم٘مك ًمٕمٜم٦م ا  عقم اسمف.

ُمدد٤م  :عؾمدد ؾ (اًمت٘مددقى عطمًددـ ايٚمددؼ) :ىمدد٤مل ؟ُمدد٤م أيماددر ُمدد٤م لدددظمؾ ا ٜمدد٦م :ٞمددف عؾمددٚمؿاًمٜمٌددل صددغم ا  قمٚم

 .(4()اًمٗمؿ عاًمٗمرج :إضمقوم٤م ) :ىم٤مل ؟أيمار ُم٤م لدظمؾ اًمٜم٤مر

 رضمٚمدلم اًمٚمٞمٚمد٦م )رأجد٧م ىمد٤مل: عؾمدٚمؿ قمٚمٞمف ا  صغم اًمٜمٌل قمـ قمٜمف ا  ريض ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة عقمـ

 اًمتٜمددقر ُماددؾ صم٘مدد٥م إمم )وم٤مٟمٓمٚم٘مٜمدد٤م ىمدد٤مل: أ  إمم احلدددل٨م ومدد يمر ُم٘مدؾمدد٦م... أرض إمم وم٠مظمرضمدد٤مم أتٞمدد٤مم

ل أ  يمدد٤مدعا طمتددك ارشمٗمٕمددقا  ارشمٗمٕمدد٧م ومدد٢مذا ٟمدد٤مراال حتتددف لتقىمددد عاؾمددع عأؾمددٗمٚمف وددٞمؼ أقمددع   عإذا برضمددقا

 اًمتٜمدقرل ُمادؾ قمدغم وم٤مٟمٓمٚم٘مٜمد٤م رعالد٦م: عذم احلدل٨م. قمراة... عٟم٤ًمء رضم٤مل عومٞمٝم٤م ومٞمٝم٤مل رضمٕمقا  أ دت

 عٟمًدد٤مء رضمدد٤مل ومٞمددف ومدد٢مذا ومٞمددف وم٤مـمٚمٕمٜمدد٤م ىمدد٤مل عأصددقاتل ًمٖمددط ومٞمددف ومدد٢مذا ل٘مددقل: يمدد٤م  أ،ددف وم٠مطمًدد٥م ىمدد٤مل:

ة  عذم احلددددل٨مل وقودددقا... اًمٚمٝمددد٥م ذًمدددؽ أتددد٤م ؿ ومددد٢مذا ُمدددٜمٝمؿ أؾمدددٗمؾ ُمدددـ عددد٥م لددد٠متٞمٝمؿ  دددؿ عإذا قمدددرا

ة عاًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل )عأُم٤م آظمر :   (.1عاًمزعام() اًمزٟم٤مة وم٢مْؿ اًمتٜمقر سمٜم٤مء ُماؾ ذم  ؿ اًم لـ اًمٕمرا

ىمدددد٥م احلًددددٜم٦م ًمٚمٕمٗمدددد٤م  عطمٗمددددظ أمدددد٤م اًمٗمْمددددعء اًمٙمددددراال عُمددددـ عؾمدددد٤م ؾ طمٗمددددظ اًمٗمددددرج: اًمٜمٔمددددر ذم  اًمٕمقا

اًمٗمرعجل ومٝمٜم٤م  قمقاىم٥م طمًٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤مل عأظمدرى ذم أظمدرة8 ومٗمدل اًمددٟمٞم٤م لٙمًد٥م اًمٕمٗمٞمدػ اًمراطمد٦م 

َ  ا   عاًمّمدددددح٦م عطمًدددددـ اًمًدددددٛمٕم٦م عإُمددددد٤م  عاًمًدددددعُم٦مل عذم أظمدددددرة لٜمددددد٤مل يمادددددرة إضمدددددقر رودددددقا

 عضمٜمتف.

                                                           

 ( رعا  اًمٌٞمٝم٘مل عاحل٤ميمؿل ع ق صحٞمح. 1)

 ( رعا  اًمٌخ٤مرخ ذم إدب اعمٗمرد عاسمـ ُم٤مضمفل ع ق طمًـ. 4)

 اًمٌخ٤مرخ. رعا (  1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





98

ُ َعُددْؿ َعاحْلَد٤موِمٔملَِم وُمددُرعضَمُٝمْؿ َعاحْل٤َموِمَٔمد٤مِت َعا...﴿ىمد٤مل شمٕمدد٤ممم:  ََّ ِت َأقَمددَّ ا ايِمَرا ا َعاًمدد َّ َ يَماِدػما ََّ ـَ ا ايِمِرل ًمدد َّ

ا قَمٔمِددددددددددٞماا  ـَ ُ ددددددددددْؿ ًمُِٗمددددددددددُرعضِمِٝمْؿ طَمدددددددددد٤موِمُٔمقَ  ﴿ل عىمدددددددددد٤مل: [13]إطمددددددددددزاب:﴾َُمْٖمِٗمددددددددددَرةا َعَأضْمددددددددددرا ددددددددددِ ل َعاًمَّ

.[13]اعمٕم٤مرج:﴾ُأْعََلَِؽ ذِم ضَمٜم٤َّمتل ُُمْٙمَرُُمقَ   ﴿إمم ىمقًمف:  [47]اعمٕم٤مرج:﴾

) ُمددـ لْمددٛمـ زم ُمدد٤م سمددلم حلٞمٞمددف عُمدد٤م سمددلم رضمٚمٞمددف أوددٛمـ ًمددف  :صددغم ا  قمٚمٞمددف عؾمددٚمؿرؾمددقل ا  عىمدد٤مل 

(.1)ا ٜم٦م(

عأـم٤مقمد٧م سمٕمٚمٝمد٤م دظمٚمد٧م  لعطمّمٜم٧م ومرضمٝمد٤م لإذا صٚم٧م اعمرأة  ًٝم٤م) :صغم ا  قمٚمٞمف عؾمٚمؿ عىم٤مل

(.4()ُمـ أخ أبقاب ا ٜم٦م ؿم٤مءت

دد٤م: أ  ل٘مٜمددع ا ٟمًدد٤م  سمدد٤محلعلل علٌٕمددد ٟمٗمًددف قمددـ اًمتِمددق  إمم ا حلددراال ومٛمددـ يمدد٤م  عُمددـ اًمقؾمدد٤م ؾ أجْما

٤م ومٚمٞم٘مٜمع سمزعضمف8 اًمزعضم٦م شم٘مٜمدع سمزعضمٝمد٤مل عاًمدزعج ل٘مٜمدع سمزعضمتدف8 ٕ  اًمرضمدؾ اًمد خ ٓ ل٘مٜمدع  ُمتزعضما

ة إذا و شم٘مٜمددع سمزعضمٝمدد٤م ومٚمددـ لٙمٗمٞمٝمدد٤م رضمدد٤مل اًمدددٟمٞم٤م يمٚمٝمددؿل ومٛمددـ ريض  ومٚمددـ شمٙمٗمٞمددف ٟمًدد٤مء اًمدددٟمٞم٤مل عاعمددرأ

سم٤محلعل ارشم٤مح عؾمٕمدل عقمقذم ذم دلٜمف عدٟمٞم٤م .

شمؿ سم٤مًمّمعة عاًمًعا قمٚمٞمف...  ا عصٚمقا عؾمٚمٛمقا قمغم ُمـ أُمر

( رعا  اًمٌخ٤مرخ. 1)

( رعا  اسمـ طم٤ٌم ل ع ق صحٞمح. 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ايٓم٥م ومٝمرس

اًمّمٗمح٦ماًمٕمٜمقا ا

4اعم٘مدُم٦م1

2ؿمٙمر اًمٌٍم4

14ؿمٙمر اًمًٛمع1

45ؿمٙمر اًمٚم٤ًم 2

14اًمٚم٤ًم  اًما٤مم3

25ؿمٙمر اًمٞمدلـ4

34طمٗمظ اًمرضمٚملم5

44طمٗمظ اًمٌٓمـ6

52ؿمٙمر اًم٘مٚم٥م7

61طمٗمظ اًمٕم٘مؾ12

72طمٗمظ اًمٗمرج11

77ومٝمرس ايٓم٥م14

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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