
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 العراقية رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق 

 م2016 لسنة 1349 

  :IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda. 

  LC: BP 38. 09. A4  H8   2017  





 

 متت الفهرسة قبل النشر يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة



 

  هد  امإاا سلسلة دراسات يف
 (( ملالك األشرت )هلي )

وح ة ال راسات التارخيية 
(3)

Îá∂;Øât;ÑÅËt;ÑÊi—Å’\



 

 

 

 

 



www.inahj.org

Email: Info@Inahj.org 

 

 تنويه:

إن األفكار واآلراء املذكورة يف هذا الكتاب تعرب عن وجوة نظز كاتبوا، 

 وال تعرب بالضزورة عن وجوة نظز العتبة احلسينية املقدسة

http://www.inahj.org/


 

 

 هداء:اإل

 إىل من قال فيى الصحابي اجلليل حذيفة بن الينان العبسي:

أهي٤م اًمٜم٤مس إٟمام وًمٞمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف وأُمػم اعم١مُمٜملم طم٘م٤ًم طم٘م٤ًم وظمػم ُمـ ٟمٕمٚمٛمف )

( وأومم اًمٜم٤مس سم٤مًمٜم٤مس وأطم٘مٝمؿ سمٕمد ٟمبٞمٜم٤م رؾمقل اهلل ) صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

سم٤مُٕمر، وأىمرهبؿ إمم اًمّمدق، وأرؿمدهؿ إمم اًمٕمدل، وأهداهؿ ؾمبٞماًل، وأدٟم٤مهؿ 

إمم اهلل وؾمٞمٚم٦م، وأىمرهبؿ سمرؾمقل اهلل ) صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ( رمح٤ًم أٟمٞمبقا إمم 

ـم٤مقم٦م أول اًمٜم٤مس ؾمٚماًم، وأيمثرهؿ قمٚماًم، وأصدىمٝمؿ ـمري٘م٦م، وأؾمب٘مٝمؿ إيامٟم٤ًم، 

ٞمٜم٤ًم، وأيمثرهؿ ُمٕمرووم٤ًم، وأىمدُمٝمؿ ضمٝم٤مدًا، وأقمزهؿ ُم٘م٤مُم٤ًم، أظمل وأطمسٜمٝمؿ ي٘م

رؾمقل اهلل، واسمـ قمٛمف، وأيب احلسـ واحلسلم، وزوج اًمزهراء اًمبتقل ؾمٞمدة 

ٟمس٤مء اًمٕم٤معملم، وم٘مقُمقا أهي٤م اًمٜم٤مس ومب٤ميٕمقا قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمبٞمف وم٢من هلل ذم 

 .(ذًمؽ رىض، وًمٙمؿ ُم٘مٜمع، وصالح واًمسالم

 ي .أهدي هذا اجلود العلن

 
 الباحث                                                   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :املؤطظة مكذمة

احلٛمد هلل قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ وًمف اًمِمٙمر سمام أهلؿ واًمثٜم٤مء سمام ىمدم ُمـ قمٛمقم ٟمٕمٍؿ اسمتدأه٤م 

وؾمبقغ آٓء أؾمداه٤م واًمّمالة واًمسالم قمغم ظمػم اخلٚمؼ أمجٕملم حمٛمد وآًمف 

 يـ.اًمٓم٤مهر

 أُم٤م سمٕمد:

٢من ُمـ أسمرز احل٘م٤مئؼ اًمتل ارشمبٓم٧م سم٤مًمٕمؽمة اًمٜمبقي٦م هل طم٘مٞم٘م٦م اعمالزُم٦م سملم وم

قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم )اعمٕمّمقُملم  إئٛم٦ماًمٜمص اًم٘مرآين واًمٜمص اًمٜمبقي وٟمّمقص 

 .(أمجٕملم

كتاب اهلل وعرتيت أهل »رضمع إًمٞمف ذم اعمّم٤مديؼ حَلدي٨م اًمث٘مٚملم ظمػم ُم٤م يُ  وإنّ 

٦م اًمٜمّمقص ًمٙمؾ إزُمٜم٦م ُمتالزُم٤ًم ُمع صالطمٞمّ هق صالطمٞم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين  «بوتي

 اًمنميٗم٦م ًمٚمٕمؽمة اًمٜمبقي٦م ًمٙمؾ إزُمٜم٦م.

عم٤مًمؽ  (صٚمقات اهلل قمٚمٞمف)وُم٤م يمت٤مب اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

إٓ أٟمٛمقذضم٤ًم واطمدًا ُمـ سملم اعمئ٤مت اًمتل زظمرت  (قمٚمٞمف اًمرمح٦م واًمرضقان)إؿمؽم 

ُمٔمٝمرة ٘مقل اعمٕمرومٞم٦م احل ٤م اًمٙمثػم ُمـُمتقهن هب٤م اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمتل ايمتٜمزت ذم

 .سمذًمؽ اطمتٞم٤مج اإلٟمس٤من إمم ٟمّمقص اًمث٘مٚملم ذم يمؾ إزُمٜم٦م
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 ُمـ هٜم٤م:

رشم٠مت ُم١مؾمس٦م قمٚمقم هن٩م اًمبالهم٦م أن ختّمص طم٘ماًل ُمٕمرومٞم٤ًم ضٛمـ ٟمت٤مضمٝم٤م ا

وومٙمره،  (قمٚمٞمف اًمسالم)اعمٕمرذم اًمتخّميص ذم طمٞم٤مة أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  

ُم٤مدة ظمّمب٦م ًمٚمٕمٚمقم يػ إمم ُم٤مًمؽ إؿمؽم )رمحف اهلل( قمٝمده اًمنمخذة ُمـ ُمتّ 

قم وُمدار سمٜم٤مء اإلٟمس٤من وإصالح ُمتٕمٚم٘م٤مشمف احلٞم٤مشمٞم٦م ٚماإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمتل هل أذف اًمٕم

قمٝمد اإلُم٤مم واعمقؾمقُم٦م سمـ)ؾمٚمسٚم٦م دراؾم٤مت ذم  قمٚمٛمٞم٦موذًمؽ ضٛمـ ؾمٚمسٚم٦م سمحثٞم٦م 

طمرص٤ًم ، ب٤مقم٤مً اًمتل ؾمتّمدر سم٢مذن اهلل شمقمكم )قمٚمٞمف اًمسالم( عم٤مًمؽ إؿمؽم )رمحف اهلل(، 

واًمتل قمغم إصمراء اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعمٙمتب٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م سمتٚمؽ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ٝم٤مُمٜم

ُمتالزُم٦م ُمع اإلٟمس٤من واعمجتٛمع واًمدوًم٦م  هتدف إمم سمٞم٤من أصمر هذه اًمٜمّمقص ذم سمٜم٤مء

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم إىم٤مُم٦م ٟمٔم٤مم احلٞم٤مة أُمٜم٦م واعمٗمٕمٛم٦م سم٤مخلػم واًمٕمٓم٤مء واًمٕمٞمش  هدف

 سمحري٦م ويمراُم٦م.

دراسة  ( دالك إشرتعلوه السالم)عهد اإلمام عيل )واًمبح٨م اعمقؾمقم سمـ 

واطمد ُمـ سملم هذه اًمدراؾم٤مت اًمتل اهتٛم٧م سم٤مًمتّمٜمٞمػ  تارخيوة موضوعوة(

 اعمقضققمل ًمٚمٕمٝمد اًمنميػ سمٖمٞم٦م شمسٝمٞمؾ اعمٕم٤مرف وإيّم٤مهل٤م سمٞمرس إمم ـمالهب٤م.

ومجزى اهلل اًمب٤مطم٨م يمؾ ظمػم وم٘مد سمذل ضمٝمده وقمغم اهلل أضمره.

 احلسين قدّزٖ ىبٔل السٔد

زٜٔس مؤسس٘ علْو ىَج البالغ٘
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املكذمة:

احلٛمــد هلل رب اًمٕمــ٤معملم، واًمّمــالة واًمســالم قمــغم أذف رؾمــؾ اهلل وظمــ٤مشمؿ أٟمبٞم٤مئــف 

 ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف اًمٓمٞمبلم اًمٓم٤مهريـ.

  وسمٕمد: 

ئـده ُم٤مًمـؽ (، ًم٘م٤مم664هــ/ 04( ) ت:(طمري سمٜم٤م أن ٟمدرس قمٝمد اإلُمـ٤مم قمـكم 

(، يمقٟمــف ُمـــ اًمٕمٝمــقد اًمتــل ٓ يٛمٙمـــ سمٞم٤مهنــ٤م م653هـــ/23سمـــ احلــ٤مرث اًمٜمخٕمــل ) ت:

اًمدراؾمـ٦م وضـٕمٜم٤م سمِمٙمؾ قم٤مسمر، سمؾ دراؾمـتٝم٤م، واًمـتٛمٕمـ هبـ٤م سمِمـٙمؾ ُمقضـققمل، ًمـذًمؽ 

رت دراسددة تارخيوددة الددك إشدددعهددد اإلمددام عدديل )علودده السددالم( )حتــ٧م قمٜمــقان: 

 .ًمدىمٞم٘م٦م، وذم خمتٚمػ جم٤مٓت احلٞمـ٤مةُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ ا يمقن اًمٕمٝمد حيٛمؾ يمثػمً  (.موضوعوة

اإلٟمس٤مٟمٞم٦م، وآضمتامقمٞم٦م، وآىمتّم٤مدي٦م، واًمسٞم٤مؾمٞم٦م، ومٙمؾ ضم٤مٟم٥م ُمـ هذه اجلقاٟم٥م اًمتل 

وىمٗم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م، ومٛمثاًل اجل٤مٟم٥م آٟمس٤مين واضح ضمـدًا  ٤مذيمرٟم٤مه٤م ومٞمٝم

ضمتامقمـل سم٤مًمرقمٞم٦م، وقمـغم خمتٚمـػ ـمب٘مـ٤مهتؿ، ويمـذًمؽ اجل٤مٟمـ٥م آ ٤ميمؿذم ضقء قمالىم٦م احل
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وشم٘مسٞمؿ ومئـ٤مت اعمجتٛمـع اعمٍمـي، ويمـذًمؽ احل٤مًمـ٦م آىمتّمـ٤مدي٦م ًمٚمٛمجتٛمـع، واًمسٞم٤مؾمـ٦م 

اعم٤مًمٞم٦م اًمتل يٜمبٖمل قمـغم اًمـقازم شمٓمبٞم٘مٝمـ٤م، وأيْمـ٤ًم ُمقضـقع اًمّمـٚمح، وأصمـره ذم اًمٕمالىمـ٤مت 

اًمسٞم٤مؾمــٞم٦م سمــلم إـمــراف، زيــ٤مدة قمــغم صــٗم٤مت اًمــقٓة، واًم٘مْمــ٤مة، واًم٘مــ٤مدة، واجلٜمــقد، 

ــٞمؿ اًمؽم ــذًمؽ اًم٘م ــقر وقمــامل اًمئــائ٥م، ويم ـــ إُم ــؽ ُم ــ٦م، وهمــػم ذًم ــ٦م وآظمالىمٞم سمقي

 اعمقضمقدة ذم صمٜم٤مي٤م اًمٕمٝمد.

ــد، و وىم٤مئٛمــ٦م سم٠مؾمــامء  ،ظم٤م ــ٦مو ،صمــالث ُمب٤مطمــ٨ماًمبحــ٨م يتٙمــقن ُمـــ ُم٘مدُمــ٦م و ٝمٞم

ــ٦م اعمّمــ٤مدر ــ٤مر ًمٚمدراؾمــ٦م اًمت٤مرخيٞم ــقان اًمبحــ٨م وؾمــب٥م آظمتٞم ــ٦م وضــحٜم٤م قمٜم ، ذم اعم٘مدُم

ًمٚمٖمـ٦م، وهمرضـٜم٤م ُمــ اعمقضققمٞم٦م، أُم٤م ذم اًمتٛمٝمٞمد وضحٜم٤م اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمٝمد، وأٟمقاقمـف ذم ا

 .  ُمـ ُمٕمٜمك اًمٕمٝمد ذم اًمٚمٖم٦م كذًمؽ ًمبٞم٤من أن اًمٕمٝمد يمٚمف رسمام ُمستقطم

أُم٤م ذم اعمبح٨م إول. درؾمٜم٤م ُمـ٤م خيـص اجل٤مٟمـ٥م اإلداري: ًمـذا سمحثٜمـ٤م ذم اًم٘مـٞمؿ اًمتـل 

شمْمٛمٜمٝم٤م اًمٕمٝمد: اعمٝم٤مم اإلداري٦م ًمٚمٕم٤مُمـؾ: ُمـ٤م حيت٤مضمـف اًمٕم٤مُمـؾ: اًمرمحـ٦م سم٤مًمرقمٞمـ٦م: ًم٘مـ٤مءات 

قازم سم٤مًمرقمٞم٦م: واضمبـ٤مت احلـ٤ميمؿ: حتـذير احلـ٤ميمؿ ُمــ شم٘مـ٤مرير احل٤ميمؿ ُمع اًمرقمٞم٦م: اهتامم اًم

 رضم٤مل اعمتٛمٚم٘ملم واًمٜمامُملم. 

 ف(، وشمقضمٞمٝمــ(يمــالم اإلُمــ٤مم قمــكم سمـــ أيب ـم٤مًمــ٥م وأيْمــ٤ًم ذم اعمبحــ٨م اًمثــ٤مين. يمــ٤من 

( ذم أُمقر طمٙمٛمف، وُم٤م يٜمبٖمل قمـغم اًمـقازم ُمت٤مسمٕمتـف وقمالىمتـف (ًم٘م٤مئده ُم٤مًمؽ اًمٜمخٕمل، هلل 

: اعمِمـ٤مورون: ٚمٞمٝمام. سم٤مًمرقمٞم٦م، واحل٘مقق واًمقاضمب٤مت قم ـَ ًمذا سمٞمٜم٤م ُم٤م هل ـمب٘م٤مت اعمجتٛمع ُمـ

 اًم٘م٤مدة: اًمٙمت٤ّمب: اًم٘مْم٤مة: اًمقزراء: قمامل اًمئائ٥م: اًمتج٤مر: اًمٓمب٘م٦م اًمسٗمغم. 



 

 

أُم٤م اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م اًمذي يم٤من قمٜمقاٟمف اجل٤مٟم٥م اًمسٞم٤مد: ومٗمٞمف وضحٜم٤م ؾمٞم٤مؾم٦م احل٤ميمؿ 

يمؿ اًمٞمقُمٞمـ٦م. اًمرضـ٤م ُمع قمامًمف: صٗم٤مت رضم٤مل إُمـ: ـمري٘م٦م اظمتٞم٤مر اًمٕمامل: ؾمٞم٤مؾم٦م احلـ٤م

 هلل: اًمّمٚمح: آسمتٕم٤مد قمـ اًمٖمدر واًمٜمزاع: اًمتحذيرات: إرؿم٤مدات اإلُم٤مم ًمٚمح٤ميمؿ. 

صمؿ درؾمٜم٤م اًمٕمٝمد وومؼ ضمقاٟمـ٥م احلٞمـ٤مة اًمتـل شمـؿ سمٞم٤مهنـ٤م أقمـاله، ُمـع شم٘مـديؿ وشمـ٠مظمػم ذم 

ٟمّمقصــٝم٤م ُمقضــحلم اجلقاٟمــ٥م اًمرئٞمســ٦م ومٞمٝمــ٤م دون شمٕمٚمٞمــؼ يمثــػم قمٚمٞمٝمــ٤م سمســب٥م ٟمققمٞمــ٦م 

٤مويـ اًمرئٞمس٦م وُمـ صمؿ دمزأ اًمٜمص اًمقاطمد إمم أضمـزاء طمسـ٥م اًمدراؾم٦م، ًمذًمؽ ذيمرٟم٤م اًمٕمٜم

ُمتٓمٚمب٤مت اًمبح٨م، ووضع يمؾ ضمزء ُمٜمف سمـلم ىمـقد اًمتٜمّمـٞمص دون ذيمـر هـ٤مُمش ٕٟمـف 

ــفُمســتقطم ــ٤مئ٩م اًمدراؾمــ٦م  ك يمٚم ــ٧م ٟمت ــ٦م يم٤مٟم ــد ٟمٗمســف، واخل٤م  ـــ اًمٕمٝم ــ٤م ُم وأوضــحٜم٤م ومٞمٝم

 اًمتٗم٤مصٞمؾ اعمٝمٛم٦م ذم اًمٕمٝمد.

يمتــ٤مب )ًمســ٤من اًمٕمــرب( ٕسمـــ  ٝمــقومأُمــ٤م اعمّمــ٤مدر اًمتــل اقمتٛمــدٟم٤م قمٚمٞمٝمــ٤م ذم اًمدراؾمــ٦م، 

ٝمـق ُمــ أيمثـر اعمّمـ٤مدر ومم( 0200هــ/700)ت: ،مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٙمـرم ُمٜمٔمقر،

ويمـذًمؽ ذم  ،عم٤م ومٞمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت شم٤مرخيٞم٦م ٓ يٛمٙمـ اًمتٖم٤مومؾ قمٜمٝمـ٤م ،اؾمتخداُم٤ًم ذم اًمبح٨م

 .ذم اًمٕمٝمد اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٚمٖمقي٦ميمثػم ُمـ شمرمج٦م 

هـ/ 0000) حمٛمد سم٤مىمر، ،عمجٚمسب )سمح٤مر آٟمقار( ًمٚمٕمالُم٦م ايمت٤م وذم يمت٥م احلدي٨م

ــ٦م، وؾمــب٥م اظمتٞمــ٤مر هــذا اًمٙمتــ٤مب دون همــػمه ُمـــ م0699 ( ذم سمٞمــ٤من إطم٤مديــ٨م اعمروي

اًمٙمت٥م ٕٟمف ضم٤مُمع ًمٙمثػم ُمــ آطم٤مديـ٨م اًمٜمبقيـ٦م اًمنمـيٗم٦م، ويمـذًمؽ ذم حم٤موًمـ٦م ًمت٘مٚمٞمـؾ 

 قمدد اعمّم٤مدر ذم اًمدراؾم٦م.
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ٟمـ٥م ضمقاأن يمـؾ  شمتٛمثـؾ ذم اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل واضمٝم٧م اًمب٤مطم٨م ذم اًمبح٨م واًمدراؾمـ٦م

، دون أن يٙمـقن هٜمـ٤مك شم٘مسـٞمؿ ذم جمـ٤مٓت اًمٕمٝمد رسمام ؾمبؼ دراؾمـتٝم٤م ُمــ ىمبـؾ اًمبـ٤مطمثلم

ُم٤مًمـؽ إؿمـؽم، أي دون أن شمٙمـقن هٜمـ٤مك ( ًم٘م٤مئـده (احلٞم٤مة اًمتل رؾمٛمٝم٤م اإلُم٤مم قمكم 

وُمـ أضمؾ اخلـروج سم٤مًمبحـ٨م سم٤مًمِمـٙمؾ اجلديـد  ،جمرد دراؾم٦م اًمٕمٝمد ٞمؾ ًمٚمٜمّمقصشمٗم٤مص

( ذم اًمٕمٝمـد سم٤مهنـ٤م شمتقاومـؼ (٤م اإلُمـ٤مم قمـكم جلئٜم٤م إمم يمثػم ُمـ اعمٗمردات اًمتل اؾمتخدُمٝم

ىمرآٟمٞم٤ًم وهن٩م اًمبالهم٦م ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝمـ٦م أظمـرى شمتقاومـؼ ُمـع أطم٤مديـ٨م اًمرؾمـقل حمٛمـد 

(.ًمت٠ميمٞمد أن يمالُمف دون يمالم اخل٤مًمؼ وومقق يمالم اعمخٚمقق ،)  وأيْم٤مً هٜم٤مك ٟمّمـقص

شمدظمؾ ذم يمؾ ضمقاٟم٥م اًمبح٨م واًمدراؾم٦م، وهذا يٕمٓمـل ـمـ٤مسمع وضمـقد صـٗم٦م اًمتٙمـرار ذم 

ــ٤م إمم اًمٜمّمــق ــ٤م اًمــٜمص ذم طم٤مًمتــف إومم وقمٜمــد ذيمــره ذم اعمــرة اًمث٤مٟمٞمــ٦م جلئٜم ص، ًمــذا ذيمرٟم

 آظمتّم٤مر وسمٞم٤من ُم٤م ٟمحت٤مضمف وم٘مط ُمـ اًمٜمص.  

( أن ٟمٙمقن ووم٘مٜم٤م ذم سمٞم٤من اخلٓمـقط اًمٕمريْمـ٦م ًمٚمٕمٝمـد، وسمـٜمٗمس وأظمػمًا ٟمدقمق اهلل )

اًمقىمــ٧م طمــددٟم٤م ضمقاٟمبٝمــ٤م عمـــ يرهمــ٥م سمدراؾمــتف حتٚمــٞماًل أو يريــد اًمتٕمــرف قمــغم ضمزئٞمــ٤مت 

ٕمٝمد، وسمٞم٤من أصمر اًمٕمٝمد ذم يمثػم ُمـ يمت٥م وُم١مًمٗم٤مت اعم١مرظملم اًمٕمـرب اعمسـٚمٛملم، وُمــ اًم

 .اهلل اًمتقومٞمؼ

 

 الباحث
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 لتنَيذ:ا

ذم هذه اًمّمٗمح٤مت ؾمقف ٟمقضح ُمٕمٜمك اًمٕمٝمد ذم اًمٚمٖم٦م، سمسب٥م أن هـذه اًمٙمٚمٛمـ٦م هلـ٤م 

 أيمثر ُمـ قمنمة ُمٕم٤من، ويمؾ ُمٕمٜمك ًمف ـمبٞمٕمتف اًمتل ختتٚمػ قمـ إظمرى.  

ِٓ بِداِلتِي ِهدَي َأْحَسدُن ﴿شمٕم٤ممم: ذم ىمقًمف ومٙمٚمٛم٦م قمٝمد: وردت  َٓ َتْقَرُبدوا َمداَ  اْلَوتِدوِم اِ َو

ًٓ  َحِتى َيْبُلَغ َأُشِدُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد اِنِ  : ىمـ٤مل اسمــ ُمٜمٔمـقر ٟم٘مـاًل قمــ (1)﴾اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئو

هلله قمٚمٞمف، ويمـؾ  ُمـ٤م سمـلم : ُم٤م َأدري ُم٤م اًمٕمٝمد، وىم٤مل همػمه: اًمَٕمْٝمُد يمؾ ُم٤م قُمقِهَد ا(2)اًمزضم٤مج

                                                        

 .20اإلرساء:  (0)

م(، قم٤ممل سم٤مًمٜمحق واًمٚمٖم٦م. 932 -855/ ه200 -300إسمراهٞمؿ سمـ اًمرسي سمـ ؾمٝمؾ، أسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج ) (3)

وًمد وُم٤مت ذم سمٖمداد. يم٤من ذم ومتّقشمف خيرط اًمزضم٤مج وُم٤مل إمم اًمٜمحق ومٕمٚمٛمف اعمؼمد. وـمٚم٥م قمبٞمد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن 

)وزير اعمٕمتْمد اًمٕمب٤مد( ُم١مدسًم٤م ٓسمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ، ومدًمف اعمؼمد قمغم اًمزضم٤مج، ومٓمٚمبف اًمقزير، وم٠مدب ًمف اسمٜمف إمم أن 

، ومجٕمٚمف اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ يمّت٤مسمف، وم٠مص٤مب ذم أي٤مُمف صمروة يمبػمة. ويم٤مٟم٧م ًمٚمزضم٤مج ُمٜم٤مىمِم٤مت ومم اًمقزارة ُمٙم٤من أسمٞمف

ُمٓمبقع(، و)إُم٤مزم( ذم  -خ(، و)آؿمت٘م٤مق(، و) ظمٚمؼ آٟمس٤من -ُمع صمٕمٚم٥م وهمػمه. ُمـ يمتبف )ُمٕم٤مين اًم٘مرآن

= 
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اًمٕمب٤مِد ُمـ اعمقاصمِٞمِؼ، ومٝمق قَمْٝمٌد. وَأُْمُر اًمٞمتٞمؿ ُمـ اًمٕمٝمِد، ويمذًمؽ يمؾ  ُم٤م َأَُمَر اهلل سمف ذم هـذه 

 .(1)أي٤مت وهَنك قمٜمف

 :
ِ
قم٤مء َأي َأٟم٤م ُُمِ٘مٞمٌؿ قمـغم ُمـ٤م قم٤مَهـْدشُمؽ  ،وَأٟم٤م قمغم قَمْٝمِدَك وَوقْمِدَك ُم٤م اؾمَتَٓمْٕم٧ُم »وذم اًمد 

ــؽ ــامن سم ـــ اإِلي ــف ُم ــف قمٚمٞم ــداٟمٞمهتِؽ ٓ َأزول قمٜم ــرار سمَقطْم ــ٤م (2)شواإِلىم ــف ُم ، واؾمــتثٜمك سم٘مقًم

َأي إِن يم٤من ىمد ضمرى اًم٘مْم٤مُء َأْن َأْٟمُ٘مَض اًمٕمٝمـَد  ،اؾمَتَٓمْٕم٧ُم َُمْقِضع اًمَ٘مَدِر اًمس٤مسمِؼ ذم َأُمره

ِؾ وآقمتذار، ًمٕمدم آؾمتٓم٤مقم٦م ذم دومع ُم٤م ىمْمـٞمتف  يقُم٤ًم ُم٤م وم٢ميِن ُأظْمٚمُِد قمٜمد ذًمؽ إمِم اًمتهٜمَّم 

 .  (3)قمكم

ذم اسمـ َأَُمتِف، وم٘مـ٤مل: اسمــ  (4)واًمَٕمْٝمُد: اًمقصٞم٦م، يم٘مقل ؾمٕمد طملم ظم٤مصؿ قمبد سمـ زُمٕم٦م

                                                        

ذم  خ ( ذم اًمٚمٖم٦م، ُمٝمٞم٠م ًمٚمٜمنم -ُمٓمبقع( ذم شمٍميػ إًمٗم٤مظ و)اعمثٚم٨م -إدب واًمٚمٖم٦م، و) ومٕمٚم٧م وأومٕمٚم٧م 

 .0/04. يٜمٔمر، اًمزريمكم، آقمالم: أضمزاء صمالصم٦م( ُمٓمبقع –سمٖمداد، و) إقمراب اًم٘مرآن

 .200/  2ًمس٤من اًمٕمرب:  (0)

 . 2/230اسمـ إصمػم، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م:  (3)

 اعمّمدر ٟمٗمسف، اعمٙم٤من ٟمٗمسف. (2)

سمـ ًم١مي اًم٘مرر قمبد سمـ زُمٕم٦م سمـ ىمٞمس سمـ قمبد ؿمٛمس سمـ قمبد ود سمـ ٟمٍم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمسؾ سمـ قم٤مُمر ا (0)

اًمٕم٤مُمري أظمق ؾمقدة أم اعم١مُمٜملم صمب٧م ظمؼمه ذم اًمّمحٞمحلم ذم خم٤مصٛم٦م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ذم اسمـ وًمٞمدة 

زُمٕم٦م، ويم٤من زُمٕم٦م ُم٤مت ىمبؾ ومتح ُمٙم٦م، وأؾمٚمؿ اسمٜمف يقم اًمٗمتح. ٟم٤مزقمف ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ذم سمـ وًمٞمدة 

ُمف ىمرفم٦م سمـ قمبد قمٛمرو سمـ ٕ ًمٕمبد سمـ زُمٕم٦م، يم٤من ُمـ ؾم٤مدات اًمّمح٤مسم٦م وأظمقه   ()زُمٕم٦م وم٘م٣م سمف اًمٜمبل

= 



 

 

ــَد إزِّم ومٞمــف َأي َأوص: وُمٜمــف احلــدي٨م:  متَِسددكوا بعهددد ابددن ُأمد َعْبدددٍ »َأظمــل قَمِٝم
َأي مددا  (1)

ََ ادا ابدُن ُأمد »ويدل قمٚمٞمف طمديثف أظمر: ، «يوصوكم به ويْيمُركم رِضوُت ُِٕمتي مدا ر

 .(2)«عرفته بشفقته علوهم وىصوحته امٍد دَعبْ 

ّّ » :(وي٘م٤مل: قمِٝمد إزِم ذم يمـذا َأي َأوصـ٤مين: وُمٜمـف طمـدي٨م اإلُمـ٤مم قمـكّم )
َعِهدَد اِ

َٓ َتْعُبدُدوا ﴿(: (: وُمٜمف ىمقًمف (3)«النبيُّ إُّميُّ َأي َأْوَص  َأََلْ َأْعَهْد اَِلْوُكْم َيا َبنِي َآَدَم َأْن 

 : يٕمٜمل اًمقصٞم٦َم وإَُمر .(4)﴾ُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌ الِشْوَطاَن اِِىُه لَ 

. واًمٕمٝمد: اًمذي ُيٙمتـ٥م ًمٚمـقٓة وهـق ُمِمـتؼ ُمٜمـف، 
ِ
 ذم اًمٌمء

ِ
م إمِم اعمرء واًمَٕمْٝمُد: اًمت٘مد 

 واجلٛمع قُمٝمقٌد، وىمد قَمِٝمَد إًِمٞمف قَمْٝمدًا .

 قمـكّم قمْٝمـُد اهلل)واًمَٕمْٝمُد: اعمَْقصمُِؼ واًمٞمٛملم حيٚمػ هب٤م اًمرضمؾ، واجلٛمع يم٤مجلٛمع. شم٘مـقل: 

                                                        

ٟمقومؾ سمـ قمبد ُمٜم٤مف أُمٝمام قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م إظمٞمػ ُمـ سمٜمل سمٖمٞمض سمـ قم٤مُمر سمـ ًم١مي. يٜمٔمر، اسمـ طمجر، 

 .  233/ 0اإلص٤مسم٦م ذم  ٞمز اًمّمح٤مسم٦م: 

 .200/  2ًمس٤من اًمٕمرب: هق قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد. يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر،  (0)

 . 200/  2ًمس٤من اًمٕمرب: اسمـ ُمٜمٔمقر،  (3)

 .  220/ 20، سمح٤مر آٟمقار: اعمجٚمز (2)

 . 64يس:  (0)
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ـّ قَمكَمه قمٝمُد اهلل )، و(1)(وُمٞمث٤مىُمف اَِذا  اهللَوَأْوُفدوا بَِعْهدِد ﴿: وُمٜمف ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: (2)(يمذا ٕومٕمٚم

َْيََمَن َبْعَد َتْوكِوِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اهللَِ َعَلْوُكْم َكِفواًل اِِن اهللَِ َيعْ  ْٕ َٓ َتنُْقُضوا ا َلُم َمدا َعاَهْدُتْم َو

 .  (3)﴾َتْفَعُلونَ 

ىم٤مل َأسمق اهلٞمـثؿ: اًمٕمْٝمـُد مجـع اًمُٕمْٝمـَدِة، وهـق اعمٞمثـ٤مق، واًمٞمٛمـلم اًمتـل شمسـتقصمُؼ هبـ٤م  ــ 

يٕم٤مهُدك، وإِٟمام ؾمـٛمل اًمٞمٝمـقد واًمٜمّمـ٤مرى َأهـَؾ اًمٕمٝمـِد: ًمٚمذُمـ٦م اًمتـل ُأقْمُٓمقهـ٤م واًمُٕمْٝمـَدِة 

ـَم٦ِم قمٚمٞمٝمؿ وهلؿ. وىمٞمؾ: وزم  اًمٕمٝمـد َٕٟمـف وَ  اعمٞمثـ٤مَق اًمـذي ي١ْمظمـذ قمـغم ُمــ سمـ٤ميع  زمِ اعمُِْمؽَمَ

 خلٚمٞمٗم٦م. ا

ََدِرِهْم ِمدْن َعْهدٍد َواِْن ﴿واًمٕمٝمد َأيْم٤ًم: اًمقوم٤مء. إذ ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َْك ِٕ َوَما َوَجدْدَىا 

َََرُهْم َلَفاِسِقيَ   : َأي ُمـ ووم٤مء .(4)﴾َوَجْدَىا َأْك

ددُه بَِكلِددََمٍت َفددَيمَتُِهنِ ﴿ْٝمــُد: إَُمــ٤مُن. وذم اًمتٜمزيــؾ: واًمٕمَ  َقدداَ  اِ د  َواِِذ اْبددَتَذ اِْبددَراِهوَم َربُّ

 َٓ ِيتِي َقداَ   ، وومٞمـف: ومـ٠َمِ  قا (5)﴾ َينَداُ  َعْهدِدي الِظدادِِيَ َجاِعُلَك لِلنِاِس اَِماًما َقاَ  َوِمْن ُذرد

                                                        

 . 055/  23اعمجٚمز، سمح٤مر آٟمقار:  (0)

  اعمّمدر ٟمٗمسف، اعمٙم٤من ٟمٗمسف. (3)

 .90اًمٜمحؾ: (2)

 .043راف: إقم (0)

  .030اًمب٘مرة:  (5)



 

 

هِتؿ.  إًِمٞمٝمؿ قَمْٝمَدُهؿ إمِم ُمده

: َأقمٓمــ٤مه قَمْٝمــدًا، وىمٞمــؾ: ُُمَٕم٤مَهَدشُمــف ُُمب٤مَيَٕمُتــف ًمــؽ قمــغم إقِمٓم٤مئــف اجلزيــ٦م  له ُمَّ وقم٤مَهــَد اًمــذَّ

 ًمٙمػَّ قمٜمف.وا

. وَأهُؾ اًمٕمٝمِد: َأهؾ اًمذُّم٦م، وم٢مِذا َأؾمٚمٛمقا ؾم٘مط قمـٜمٝمؿ اؾمـؿ اًمٕمٝمـد.  ل  ُمَّ واعمَُٕم٤مَهُد: اًمذَّ

َأن ٓ َأومٕمؾ يمذا ويمذا: وُمٜمـف اًمـذُمل اعمٕم٤مَهـُد اًمـذي وُمـقِرَق وَمـ٠ُموُِمَر  اهللوشم٘مقل: قم٤مهْدُت 

دُِمــف. وذم  قمــغم ذوط اؾمــُتقصمَِؼ ُمٜمــف هبــ٤م، وُأِوُمـــ قمٚمٞمٝمــ٤م، ومــ٢مِن مل يــِػ هبــ٤م طمــّؾ ؾَمــْٗمُؽ 

ة .  احلدي٨م: إِنه يَمَرَم اًمَٕمْٝمِد ُمـ اإِليامِن َأي رقم٤مي٦م اعمََقده

: (1)«ٓ ُيْقَتددُل ُمددًمٌن بكددافٍِر، وٓ ذو عْهددد ه َعْهددِده»(: (وذم احلــدي٨م قمـــ اًمٜمبــل 

ـ٦م  ُمٕمٜم٤مه ٓ ُي٘متؾ ُم١مُمـ سمٙم٤مومر، شمّؿ اًمٙمالم، صمـؿ ىمـ٤مل: وٓ ُيْ٘مَتـُؾ َأيْمـ٤ًم ذو قمٝمـد َأي ذو ِذُمه

(، قمـ ىمتؾ اعم١ْمُمـ سم٤مًمٙم٤مومر، وقمــ  (دام قمغم قمٝمده اًمذي قُمقِهَد قمٚمٞمف، ومٜمٝمك وَأُم٤من ُم٤م

 ىمتؾ اًمذُمل اعمٕم٤مهد اًمث٤مسم٧م قمغم قمٝمده.

ٓ ي٘متؾ ُم١مُمـ سمٙمـ٤مومر وٓ ذو قمٝمـد ذم قمٝمـده )وذم يمت٤مب اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م: 

طمتـك َأي وٓ ذو ذُم٦م ذم ذُمتف، وٓ ُمنمك ُأقْمٓمَِل َأُم٤مٟم٤ًم ومـدظمؾ دار اإِلؾمـالم، ومـال ي٘متـؾ 

                                                        

 . 009/ 0اسمـ طمٜمبؾ، اعمسٜمد:  (0)
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 .  (1)(يٕمقَد إمِم َُم٠ْمَُمٜمِف

وأض٤مف ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب: وهلذا احلدي٨م شم٠ْمويالن سمٛم٘مت٣مـ ُمـذهبل اًمِمـ٤مومٕمل وَأيب 

 ،طمٜمٞمٗم٦م: َأُم٤م اًمِم٤مومٕمل وم٘م٤مل ٓ ي٘متؾ اعمسٚمؿ سم٤مًمٙم٤مومر ُمٓمٚم٘مـ٤ًم ُمٕم٤مهـدًا يمـ٤من َأو همـػم ُمٕم٤مهـد

ًمف ؿمٞمئ٤ًم ومٙم٠َمٟمف طمرسمّٞم٤ًم يم٤من َأو ذُمّٞم٤ًم ُمنميم٤ًم َأو يمت٤مسمٞم٤ًم، وم٠َمضمرى اًمٚمٗمظ قمغم فم٤مهره ومل يْمٛمر 

هَنَك قمـ ىمتؾ اعمسٚمؿ سم٤مًمٙم٤مومر وقمـ ىمتؾ اعمٕم٤مهد، ووم٤مئدة ذيمـره سمٕمـد ىمقًمـف ٓ ي٘متـؾ ُمسـٚمؿ 

ـه َأنه اعمٕم٤مَهـَد ًمـق ىَمَتـَؾ  ٌؿ َأٟمف ىمد َٟمَٗمك قمٜمف اًمَ٘مَقَد سمَ٘مْتٚمف اًمٙم٤مومَر، ومـَٞمٔم  َؿ ُُمَتَقهَّ سمٙم٤مومر ًمئال َيَتقهه

 يم٤من طمٙمٛمف يمذًمؽ.

ه، ويٙمقن اًمٙمـالم ُمٕمٓمقومـ٤ًم قمـغم ُمـ٤م ىمبٚمـف ُمٜمـتٔماًم ذم وم٘م٤مل: وٓ ي٘متؾ ُذو قَمْٝمٍد ذم قمٝمدِ 

ـَص اًمٙمـ٤مومَر ذم احلـدي٨م  ؾمٚمٙمف ُمـ همػم شم٘مدير رء حمذوف: وَأُم٤م َأسمـق طمٜمٞمٗمـ٦م وم٢مِٟمـف ظَمّمه

ل، وهق سمخالف اإِلـمالق، َٕن ُمـ ُمذهبـف َأن اعمسـٚمؿ ي٘متـؾ سم٤مًمـذُمل  ُمَّ سم٤محلْريبَّ دون اًمذَّ

ٞمف شم٘مدياًم وشم٠ْمظمػمًا ومٞمٙمـقن اًمت٘مـدير: ٓ وم٤مطمت٤مج َأن يْمٛمر ذم اًمٙمالم ؿمٞمئ٤ًم ُم٘مدرًا وجيٕمَؾ وم

َأي ٓ ي٘متـؾ ُمسـٚمؿ وٓ يمـ٤مومر ُمٕم٤مهـد سمٙمـ٤مومر،  ،ي٘متؾ ُمسٚمؿ وٓ ذو قمٝمد ذم قمٝمده سمٙمـ٤مومر

 .(2)وم٢مِن اًمٙم٤مومَر ىمد يٙمقن ُمٕم٤مهدًا وهمػم ُمٕم٤مهد

                                                        

 . 2/235اسمـ إصمػم،  (0)

 اعمّمدر ٟمٗمسف، اعمٙم٤من ٟمٗمسف. (3)



 

 

ًٓ »وذم احلدي٨م:  فًا وٓ َعدد جيـقز َأن يٙمـقن  ؛(1)«َمن َقَتَل ُمَعاَهدًا َل َيْقَبِل اهللِ منه ََصْ

 رس اهل٤مء وومتحٝم٤م قمغم اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل، وهق ذم احلدي٨م سم٤مًمٗمتح َأؿمٝمر وَأيمثر.سمٙم

واعمٕم٤مهُد: َُمـ يم٤من سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف قمٝمد، وَأيمثـر ُمـ٤م يٓمٚمـؼ ذم احلـدي٨م قمـغم َأهـؾ اًمذُمـ٦م، 

ة ُم٤م: وُمٜمف احلدي٨م:  وىمد يٓمٚمؼ قمغم همػمهؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر إِذا ُصقحلقا قمغم شمرك احلرب ُمده

َأي ٓ جيقز َأن شُمَتَٛمٚمهؽ ًُمَ٘مَٓمُتف اعمقضمقدة ُمــ  (2)شَٓم٦ُم ُُمَٕم٤مهدٓ حيؾ ًمٙمؿ يمذا ويمذا وٓ ًُم٘مَ »

 .  (3)ُم٤مًمف َٕٟمف ُمٕمّمقم اعم٤مل، جيري طمٙمٛمف جمرى طمٙمؿ اًمذُمل

، (َأٟمـ٤م ُأقْمِٝمـُدك ُمــ هـذا إَُمـر): اًمَٕمْٝمد إَُم٤مُن، ويمذًمؽ اًمذُم٦م: شم٘مقل: (4)وىم٤مل ؿمٛمر

ٜمُؽ ُمٜمف َأو َأٟم٤م يَمٗمٞمُٚمؽ، ويمذًمؽ ًمق اؿمؽمى همال ُمـ٤ًم وم٘مـ٤مل: َأٟمـ٤م ُأقْمِٝمـُدك ُمــ إسِم٤مىمـف، َأي ُأْؤُمَّ

ُئَؽ ُمــ إسِم٤مىمـف، وُمٜمـف اؿمـت٘م٤مق اًمُٕمْٝمـَدة، وي٘مـ٤مل: قُمْٝمَدشُمـف قمـغم  ٜمُؽ ُمٜمف وُأسَمرَّ ومٛمٕمٜم٤مه َأٟم٤م ُأَؤُمَّ

 ومالن َأي ُم٤م ُأْدِرك ومٞمف ُمـ َدَرٍك وم٢مِصالطمف قمٚمٞمف.

                                                        

 . 2/235ػم، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م: اسمـ إصم (0)

 اعمّمدر ٟمٗمسف، اعمٙم٤من ٟمٗمسف. (3)

 اعمّمدر ٟمٗمسف، اعمٙم٤من ٟمٗمسف. (2)

ؿمٛمر سمـ قمٓمٞم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ، إؾمدي، اًمٙم٤مسمكم. ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م. روى قمـ: اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمد اسمـ  (0)

د سمـ قمبد اهلل قمغم إظمرم، وؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م. روى قمٜمف: إقمٛمش، وومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م. ُم٤مت ذم وٓي٦م ظم٤مًم

 .  6/054اًمٕمراق. يٜمٔمر، اسمـ طمب٤من، اًمث٘م٤مت: 
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 وىمقهلؿ  ٓ قُمْٝمَدة َأي ٓ َرضْمَٕم٦م.

ي اًمرىمٞمـؼ، وٓ  (1)(الصم٦م َأيـ٤ممٍ قُمْٝمَدُة اًمرىمٞمِؼ صم)وذم طمدي٨م قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر هـق َأن َيِْمـؽَمِ

ومام َأص٤مب اعمِمـؽمى ُمــ قمٞمـ٥م ذم إَيـ٤مم اًمثالصمـ٦م ومٝمـق  ،َيِْمؽِمَط اًمب٤مئُع اًمؼَماَءَة ُمـ اًمٕمٞم٥م

 وم٢مِن وضمد سمف قمٞمب٤ًم سمٕمد اًمثالصم٦م ومال يرد إِٓ سمبٞمٜم٦م. ،ُمـ ُم٤مل اًمب٤مئع ويرّد إِن ؿم٤مء سمال سمٞمٜم٦م

 شُمٕم٤مِهُده وىمد قم٤مهده: ىم٤مل:وقَمِٝمٞمُدك: اعمُٕم٤مِهُد ًمؽ ُيٕم٤مِهُدك و

. 
ِ
 واًمُٕمْٝمدُة: يمت٤مب احِلْٚمِػ واًمنماء

واؾمــَتْٕمَٝمَد ُمـــ صــ٤مطمبف: اؿمــؽمط قمٚمٞمــف ويمتــ٥م قمٚمٞمــف قُمْٝمــدة، وهــق ُمـــ سمــ٤مب اًمَٕمٝمــد 

 ىم٤مل ضمرير هيجق اًمٗمرزدق طملم شمزّوج سمٜم٧م ِزيٍؼ: واًمُٕمٝمدة َٕن اًمنمط قَمْٝمٌد ذم احل٘مٞم٘م٦م:

َٙمْؿ َأي قمٞم٥م. وذم إَُمر قُمْٝمـَدٌة إِذا مل حُيَْٙمـْؿ سمٕمـد. وذم  واجلٛمُع قُمَٝمٌد. وومٞمف قُمْٝمَدٌة مل حُتْ

 ضٕمػ. وذم ظَمٓمَّف قُمٝمدة إِذا مل ُيِ٘مؿ طُمرووَمف. قَمْ٘مٚمِف قُمْٝمَدٌة َأي

(  واًمَٕمْٝمُد: احِلٗم٤مُظ ورقم٤مي٦ُم احُلْرَُم٦م. وذم احلدي٨م َأن قمجـقزًا دظمٚمـ٧م قمـغم اًمٜمبـل )

                                                        

 .  750/ 3اسمـ ُم٤مضم٦م، اًمسٜمـ:  (0)



 

 

ــ٤مل:  ــك، وىم اهِنددا كاىددت تْيتونددا َأيددام خدحددة واِن ُحسددن العهددد مددن »ومســ٠َمل هبــ٤م وَأطمٗم

 .(1)«اإِليَمن

ــ٧م ًمٕم٤مئِمــ٦م: وشَمرَ (2)وذم طمــدي٨م ُأم ؾمــٚمٛم٦م ــَدى، سم٤مًمتِمــديد : ىم٤مًم ْٞم ــَدى اًمُٕمٝمه ْٞم ــ٧ْم قُمٝمه يَم

ْٞمغم ُمـ اًمَٕمَجٚم٦م . ْٞمَدى ُمـ اجلَْٝمِد، واًمُٕمجه ْٞمغم ُمـ اًمَٕمْٝمِد يم٤مجلُٝمه  واًم٘مٍم، وُمٕمه

واًمٕمٝمد: آًمت٘م٤مء. وقَمِٝمَد اًمٌمَء قَمْٝمدًا: قمَرومف: وُمـ اًمَٕمْٝمِد َأن شَمْٕمَٝمَد اًمرضمَؾ قمغم طم٤مل 

ذم طمـ٤مل يمـذا، وقَمِٝمْدشُمـف سمٛمٙمـ٤من يمـذا َأي َأو ذم ُمٙم٤من، ي٘م٤مل: قَمْٝمِدي سمف ذم ُمقضع يمـذا و

 ًَمِ٘مٞمُتف وقَمْٝمِدي سمف ىمري٥م: وىمقل َأيب ظمراش اهلذزم: 

إَُمــر يمــام قَمِٝمــْدِت وًمٙمـــ ضمــ٤مء اإِلؾمــالُم ومٝمــدم ذًمــؽ، وَأراد سم٤مًمسالؾمــؾ َأي ًمــٞمس 

 اإِلؾمالَم، وَأٟمف َأطم٤مط سمرىم٤مسمٜم٤م ومال ٟمْسَتٓمِٞمُع َأن َٟمْٕمَٛمَؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمٙمروه٤ًم.

، َأي قمام يم٤من َيْٕمِروُمف ذم اًمبٞم٧م ُمـ ـمٕمـ٤مم (3)(وٓ َيْس٠َمُل قمامه قَمِٝمدَ )وذم طمدي٨م ُأم زرع: 

                                                        

 .  33/040اًمٕمٞمٜمل، اًمٕمٛمدة:  (0)

(، ذم اًمسٜم٦م  (أم ؾمٚمٛم٦م سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم، شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل (3)

 .  3/029ومخسلم. يٜمٔمر، اسمـ طمب٤من، اًمث٘م٤مت:  اًمراسمٕم٦م، ُمـ اهلجرة وُم٤مشم٧م أم ؾمٚمٛم٦م ؾمٜم٦م شمسع

 . 236/  2اسمـ إصمػم، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م:  (2)
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 سف .وذاب وٟمحقمه٤م ًمسخ٤مئف وؾمٕم٦م ٟمٗم

ٌع. واًمِٕمْٝمــداُن:  ــُده َسْ ُظ سم٤مًمٌمــء ودمديــُد اًمَٕمْٝمــِد سمــف، وومــالن َيَتَٕمٝمه ــُد: اًمــتهَحٗم  واًمتهَٕمٝم 

 اًمَٕمْٝمُد. واًمَٕمْٝمُد: ُم٤م قَمِٝمْدشَمف وَمث٤موَمٜمَْتف .

ي٘م٤مل: قَمْٝمِدي سمٗمالن وهق ؿم٤مبٌّ َأي َأدريمُتف ومرَأيُتف يمذًمؽ: ويمذًمؽ اعمَْٕمَٝمُد. واعمَْٕمَٝمـُد: 

 شَمف َأو قَمِٝمْدت َهقًى ًمؽ َأو يمٜم٧َم شَمْٕمَٝمُد سمف ؿمٞمئ٤ًم، واجلٛمُع اعمََٕم٤مِهُد.اعمقضُع يمٜم٧َم قَمِٝمدْ 

ـُد واطمـد، وهـق إطِمـداُث اًمَٕمْٝمـِد سمـام قَمِٝمْدشَمـف.  واعمُٕم٤مَهَدُة وآقْمتِٝمـ٤مُد واًمتٕم٤مُهـُد واًمتهَٕمٝم 

ـٌد: وُمٜمـف ىمـقل َأيب قمٓمـ٤مء اًمسـٜمدّي  وي٘م٤مل ًمٚمٛمح٤مومظ قمغم اًمَٕمْٝمـِد: ُُمَتَٕمٝمَّ
ويمـ٤من ومّمـٞمح٤ًم  (1)

 اسمـ ُهَبػَمة: يرصمل

تـك ُرْؤَيُتـؽ َأراد: حم٤مومظ قمغم قَمْٝمِدَك سمِِذيْمِره إِيـ٤مي. وي٘مـ٤مل: ُمتـك قَمْٝمـُدَك سمٗمـالن َأي ُم

                                                        

م(، أسمق قمٓم٤مء، ؿم٤مقمر ومحؾ ىمقي اًمبدهيٞم٦م. يم٤من قمبدا 796/ سمٕمد  ه084أومٚمح سمـ يس٤مر اًمسٜمدي، )ت: سمٕمد  (0)

وم٦م. وشمِمٞمع ًمألُمقي٦م، وهج٤م أؾمقد، ُمـ ُمقازم سمٜمل أؾمد. ُمـ خمئُمل اًمدوًمتلم إُمقي٦م واًمٕمب٤مؾمٞم٦م. ٟمِم٠م سم٤مًمٙمق

(  ه058سمٜمل ه٤مؿمؿ. وؿمٝمد طمرب سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمل اًمٕمب٤مس، وم٠مسمغم ُمع سمٜمل أُمٞم٦م، ُم٤مت قم٘م٥م أي٤مم اعمٜمّمقر )ت: 

شمقذم سمٕمد اًمثامٟملم واعمئ٦م. ويم٤مٟم٧م ذم ًمس٤مٟمف قمجٛم٦م وًمثٖم٦م، ومتبٜمك وصٞمٗم٤م ؾمامه )قمٓم٤مء( ورواه ؿمٕمره، وضمٕمؾ إذا 

 . 3/5ٜمدي٤م قمجٛمٞم٤ًم ٓ يٗمّمح. يٜمٔمر، اًمزريمكم، آقمالم: أراد إٟمِم٤مد ؿمٕمر أُمره وم٠مٟمِمد قمٜمف. ويم٤من أسمقه ؾم



 

 

 إِي٤مه. وقَمْٝمُده: رؤيُتف .

واًمَٕمْٝمُد: اعمَٜمِْزُل اًمـذي ٓ يـزال اًم٘مـقم إِذا اْٟمَتـ٠َمْوا قمٜمـف رضمٕمـقا إًِمٞمـف، ويمـذًمؽ اعمَْٕمَٝمـُد. 

واعمٕمٝمقُد: اًمذي قُمِٝمَد وقُمِرَف. واًمَٕمْٝمُد: اعمٜمزل اعمٕمٝمقُد سمف اًمٌمـء، ؾمـٛمل سم٤معمّمـدر: ىمـ٤مل 

 :  (1)ذو اًمرُم٦م

 ِحٞمَؾ َرؾْمُٛمفَهْؾ شَمْٕمِرُف اًمَٕمْٝمَد اعمُ 

َد اًمٌمء وشَمَٕم٤مَهَده واقْمَتَٝمَده َده وَأطْمَدَث اًمَٕمْٝمَد سمف :وشمَٕمٝمه   . شَمَٗم٘مه

ورضمؾ قَمِٝمٌد، سم٤مًمٙمرسـ: يَتٕم٤مَهـُد إُُمـقَر وحيـ٥م اًمقٓيـ٤مِت واًمُٕمٝمـقَد: ىمـ٤مل اًمٙمٛمٞمـ٧م 

 يٛمدح ىُمَتْٞمَب٦م سمـ ُمسٚمؿ اًمب٤مهكّم ويذيمر ومتقطمف:

                                                        

م(، ُمـ ُمئ، أسمق 725 -696/ ه007 -77ذو اًمرُم٦م: همٞمالن سمـ قم٘مب٦م سمـ هنٞمس سمـ ُمسٕمقد اًمٕمدوي ) (0)

احل٤مرث، ؿم٤مقمر، ُمـ ومحقل اًمٓمب٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم قمٍمه. و ٤م ىمٞمؾ قمـ ايب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء: ومتح اًمِمٕمر سم٤مُمرئ 

٤من ؿمديد اًم٘مٍم، دُمٞماًم، يئب ًمقٟمف إمم اًمسقاد. أيمثر ؿمٕمره شمِمبٞم٥م وسمٙم٤مء اًم٘مٞمس وظمتؿ سمذي اًمرُم٦م. ويم

أـمالل، يذه٥م ذم ذًمؽ ُمذه٥م اجل٤مهٚمٞملم. ويم٤من ُم٘مٞماًم سم٤مًمب٤مدي٦م، حيئ إمم اًمٞمامُم٦م واًمبٍمة يمثػًما. واُمت٤مز 

ٕمر ًمٙم٤من أؿم (ُم٤م سم٤مل قمٞمٜمؽ ُمٜمٝم٤م اعم٤مء يٜمسٙم٥م)سم٢مضم٤مدة اًمتِمبٞمف. ىم٤مل ضمرير: ًمق ظمرس ذو اًمرُم٦م سمٕمد ىمّمٞمدشمف: 

اًمٜم٤مس. وىم٤مل إصٛمٕمل: ًمق أدريم٧م ذا اًمرُم٦م ٕذت قمٚمٞمف أن يدع يمثػما ُمـ ؿمٕمره، ومٙم٤من ذًمؽ ظمػما ًمف. 

ذم جمٚمد ضخؿ. شمقذم سم٠مصبٝم٤من، وىمٞمؾ:  (ديقان ؿمٕمر ُمٓمبقع)اعمٜم٘مري٦م واؿمتٝمر هب٤م. ًمف  ( ُمٞم٦م)وقمِمؼ 

 .  5/030سم٤مًمب٤مدي٦م. يٜمٔمر، اًمزريمكم، آقمالم: 
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 :(1)ويم٤من اعمٝمٚم٥م حي٥م اًمٕمٝمقد: وَأٟمِمد َأسمق زيد

(2)

 واًمِٕمٝم٤مُد: ُمقاىِمُع اًمَقؾْمِٛمّل ُمـ إَرض .

راهٞمدي: ومِْٕمٌؾ ًمف َُمْٕمُٝمقٌد وُمِمٝمقٌد وَُمْققمقٌد: ىمـ٤مل: َُمِْمـٝمقد وىم٤مل اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗم

 ي٘مقل هق اًمس٤مقم٦َم، واعمٕمٝمقُد ُم٤م يم٤من َأُْمِس، واعمققمقُد ُم٤م يٙمقن همدًا.

ل َُمَٓمٍر واًمَقزم  اًمـذي َيٚمِٞمـف ُمــ إَُمٓمـ٤مر َأي يتّمـؾ سمـف. وذم  واًمَٕمْٝمُد، سمٗمتح اًمٕملم: َأوه

                                                        

سمـ صم٤مسم٧م سمـ زيد، اخلزرضمل، اًمبٍمي. اًمٜمحقي، اًمٚمٖمقي، اعمِمٝمقر  أسمق زيد إٟمّم٤مري: ؾمٕمٞمد سمـ أوس (0)

يمٚمامشمف سملم اًم٘مقم، يم٤من ُمـ أئٛم٦م إدب، وهمٚمب٧م قمٚمٞمف اًمٚمٖم٦م، واًمٜمقادر، واًمٖمري٥م. ىمٞمؾ يم٤من إصٛمٕمل 

حيٗمظ صمٚم٨م اًمٚمٖم٦م، وأسمق زيد صمٚمثل اًمٚمٖم٦م واٟمف ىمد ضم٤مء إصٛمٕمل إمم طمٚم٘متف وم٘مبؾ رأؾمف وضمٚمس سملم يديف، 

٤م وؾمٞمدٟم٤م ُمٜمذ مخسلم ؾمٜم٦م. ًمف ذم إدب ُمّمٜمٗم٤مت ُمٗمٞمدة: شمقذم سم٤مًمبٍمة ذم ؾمٜم٦م وىم٤مل ًمف أٟم٧م رئٞمسٜم

هـ(. وًمٞمٕمٚمؿ اٟمف همػم أيب زيد صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس أطمد ُمـ طمٗمظ اًم٘مرآن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وهمػم أسمك زيد 305)

اًمبٚمخل اًمٗم٤مضؾ ص٤مطم٥م اعمّمٜمٗم٤مت اعمذيمقرة ذم ومٝمرؾم٧م اسمـ اًمٜمديؿ وم٤من اؾمٛمف أمحد سمـ ؾمٝمؾ، وهمػم أيب 

، وهمػم أيب اعمروزي حمٛمد سمـ أمحد اسمـ قمبد اهلل اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل اًمذي اظمذ قمـ أيب إؾمح٤مق زيد اًمدسمقد

(. يٜمٔمر، اًم٘مٛمل، ـه270اعمروزي واظمذ قمٜمف اًم٘مٗم٤مل اعمروزي ودظمؾ سمٖمداد وطمدث هب٤م وشمقذم سمٛمرو ؾمٜم٦م )

 .  0/80اًمٙمٜمك وآًم٘م٤مب: 

ُف: اًمذي ىمد َٟمَبَت٧ْم طم٤مومت٤مه واؾمتداَر سمف اًمٜمب٤مُت. (3)  . 2/205يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  اعُمَحقه



 

 

: ل اعمٓمر اًمَقؾْمِٛملَّ قمـ اسمـ إقَمرايب، واجلٛمع اًمِٕمٝم٤مُد. واًمَٕمْٝمـُد: اعمٓمـُر  اعمحٙمؿ: اًمَٕمْٝمُد َأوه

ل .  إَوه

واًمَٕمْٝمُد واًمَٕمْٝمَدُة واًمِٕمْٝمَدُة: ُمٓمٌر سمٕمد ُمٓمٍر ُيْدِرك آظِمُره سَمَٚمَؾ َأّوًمف: وىمٞمؾ: هق يمؾ ُمٓمٍر 

 سمٕمد ُمٓمر، وىمٞمؾ: هق اعمَْٓمَرُة اًمتل شمٙمقن َأّوًٓ عم٤م ي٠ْميت سمْٕمده٤م، ومجٕمٝم٤م قِمٝم٤مُد وقُمٝمقٌد: ىم٤مل:

طمٜمٞمٗمـ٦م ىمقًمـف: إِذا َأصـ٤مب إَرَض ُمٓمـر سمٕمـد ُمٓمـر،  وذيمر اسمــ ُمٜمٔمـقر ٟم٘مـاًل قمــ َأيب

 وٟمدى إَّول سم٤مق، ومذًمؽ اًمَٕمْٝمُد َٕن إَّول قُمِٝمَد سم٤مًمث٤مين.

إَُمٓم٤مِر: ىم٤مل: وَأطمسبف ذهـ٥م ومٞمـف إمِم ىمـقل ىم٤مل: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ اًمِٕمٝم٤مُد: احلديث٦ُم ُمـ 

اًمس٤مضمع ذم وصػ اًمٖمٞم٨م: َأص٤مسَمْتٜم٤م ِديَٛم٦ٌم سمٕمد ِديَٛم٦ٍم قمغم قِمٝم٤مٍد همػِم ىَمِديٛم٦ٍم: وىم٤مل صمٕمٚم٥م: 

قمــغم قمٝمــ٤مد ىمديٛمــ٦م شمِمــبع ُمٜمٝمــ٤م اًمٜمــ٤مُب ىمبــؾ اًمَٗمٓمِٞمَٛمــ٦ِم: وىمقًمــف: شمِمــبُع ُمٜمٝمــ٤م اًمٜمــ٤مب ىمبــؾ 

ـمـ٤مل ومـال شمدريمـف اًمّمـٖمػمة اًمٗمٓمٞمٛم٦م: ومرسه صمٕمٚمـ٥م وم٘مـ٤مل: ُمٕمٜمـ٤مه هـذا اًمٜمبـ٧م ىمـد قمـال و

 .(1)ًمٓمقًمف، وسم٘مل ُمٜمف َأؾم٤مومٚمف ومٜم٤مًمتف اًمّمٖمػمة

 وىم٤مل اسمـ إقَمرايب: اًمِٕمٝم٤مُد ضٕمٞمُػ ُمٓمِر اًمَقؾْمِٛملَّ وِريم٤ميُمف .

                                                        

 .2/205اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  (0)
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ْوَض٦ُم: ؾَمَ٘مْتٝم٤م اًمَٕمْٝمَدُة، ومٝمل ُمٕمٝمقدٌة .  وقُمِٝمَدِت اًمره

ٝم٤م اعمٓمر .  وَأرض ُمٕمٝمقدٌة إِذا قَمٛمه

َدُة شَمْٕمِٝمٞمدًا: ا ًمتل شمّمٞمبٝم٤م اًمٜم ْٗمَْم٦ُم ُمــ اعمٓمـر، واًمٜم ْٗمَْمـ٦ُم اعمَْٓمـَرُة شُمِّمـٞم٥ُم وإَرض اعمَُٕمٝمه

 اًمِ٘مْٓمٕم٦م ُمـ إَرض وختٓمئ اًم٘مٓمٕم٦م .

َْم٦ٌم شَمٜمْٗمٞمْم٤ًم: ىم٤مل َأسمق زسمٞمد  :(1)ي٘م٤مل: َأرض ُُمٜمَٗمه

٦ِم هُمب٤مِر أوم٤مِق وُمٓمُر اًمُٕمٝمقِد َأطمسـ ُم٤م يٙمقُن ًمِ   ِ٘مٚمه

 ِد قم٤مُم ىِمٚمه٦ِم إَُمٓم٤مر.قىمٞمؾ: قم٤مُم اًمُٕمٝم

 وُمـ َأُمث٤مهلؿ ذم يمراه٦م اعمٕم٤مي٥م: اعمََٚمَسك ٓ قُمْٝمَدَة ًمف: اعمٕمٜمك ُذو اعمََٚمَسك ٓ قمٝمدة ًمف .

                                                        

م(، أسمق زسمٞمد، ؿم٤مقمر، ٟمديؿ، ُمٕمٛمر، ُمـ ٟمّم٤مرى ـمل. 683/ ه63اعمٜمذر سمـ طمرُمٚم٦م اًمٓم٤مئل اًم٘محٓم٤مين )ت:  (0)

يسٚمؿ. قم٤مش زُمٜم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ويم٤من يزور اعمٚمقك وٓ ؾمٞمام ُمٚمقك اًمٕمجؿ ًمٕمٚمٛمف سمسػمهؿ. وأدرك آؾمالم ومل 

ويم٤من يدظمؾ ُمٙم٦م ُمتٜمٙمرا. واؾمتٕمٛمٚمف )قمٛمر( مم صدىم٤مت ىمقُمف. ومل يستٕمٛمؾ ٟمٍماٟمٞم٤ًم همػمه. ويم٤مٟم٧م إىم٤مُمتف قمغم 

إيمثر قمٜمد أظمقاًمف سمٜمل شمٖمٚم٥م سم٤مجلزيرة اًمٗمراشمٞم٦م. واٟم٘مٓمع إمم ُمٜم٤مدُم٦م )اًمقًمٞمد سمـ قم٘مب٦م( أي٤مم وٓيتف اًمٙمقوم٦م، ذم 

ـمالقمف قمغم أظمب٤مر ُمـ أدريمٝمؿ ُمـ ُمٚمقك اًمٕمرب قمٝمد قمثامن. ويم٤من يٗمد قمغم قمثامن ومٞم٘مرسمف ويدين جمٚمسف، ٓ

واًمٕمجؿ. ُم٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م أو ذم سم٤مديتٝم٤م، ذم زُمـ ُمٕم٤موي٦م. وىمٞمؾ: دومـ قمغم اًمبٚمٞمخ إمم ضم٤مٟم٥م ىمؼم اًمقًمٞمد سمـ قم٘مب٦م، 

 . 7/392سم٤مًمرىم٦م. مجع ُم٤م سم٘مل ُمـ ؿمٕمره ذم )ديقان ُمٓمبقع( سمبٖمداد. يٜمٔمر، اًمزريمكم، آقمالم: 



 

 

واعمََٚمَسك: ذه٤مٌب ذم ظِمْٗمَٞم٦ٍم، وهق َٟمْٕم٧ٌم ًمَِٗمْٕمَٚمتِف، واعمََٚمسك ُم١مٟمث٦م، ىم٤مل: ُمٕمٜم٤مه َأٟمـف ظمـرج 

ُمر ؾم٤معم٤ًم وم٤مٟم٘م٣م قمٜمف ٓ ًمف وٓ قمٚمٞمف: وىمٞمؾ: اعمََٚمسك َأن َيبٞمَع اًمرضمُؾ ؾِمـْٚمَٕم٦ًم يٙمـقن ُمـ إَ 

٧ْم ذم َيَدِي اعمِمؽمي مل يتٝمٞم٠ْم ًمـف  ٚمِس وَيِٖمٞم٥م سمٕمد ىمبض اًمثٛمـ، وإِن اؾمُتِح٘مه ىمد رَسىَمٝم٤م وَمَٞمٛمه

َٚمَس ه٤مرسم٤ًم، وقُمْٝمَدهُت٤م َأن َيبٞم َٕمٝمـ٤م وهبـ٤م قمٞمـ٥م َأو ومٞمٝمـ٤م َأن يبٞمَع اًمب٤مئُع سمْمامن قُمْٝمَدهِت٤م َٕٟمف اُمه

 اؾمتح٘م٤مق عم٤مًمٙمٝم٤م .

 شم٘مقل: َأسمٞمُٕمؽ اعمََٚمسك ٓ قُمْٝمَدة َأي شمٜمٛمٚمُس 

 وشَمٜمَْٗمٚم٧ُم ومال شمرضمع إزِّم .

، وذًمـؽ إِذا ؾمـ٠َمًمتف قمــ َأُمـر ىمـديؿ ٓ (1)شُمتك قمٝمدَك سم٠َمؾمـٗمِؾ ومٞمـَؽ »وي٘م٤مل ذم اعمثؾ: 

 قمٝمد ًمف سمف: 

 واًمَٕمْٝمُد: اًمزُم٤مُن .

 قمٚمٞمٝم٤م قَمْٝمٌد ـمقيٌؾ .  وىمري٦ٌم قَمِٝمٞمَدٌة َأي ىمديٛم٦م َأشمك

 .(2)وسمٜمق قُمٝم٤مَدَة: سُمَٓملْمٌ ُمـ اًمٕمرب

                                                        

 .3/337ث٤مل: أسمق هالل اًمٕمسٙمري، جمٛمع إُم (0)

 .2/205اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  (3)
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ًمذا وم٤معمٕم٤مين اًمتل سمٞمٜم٧م اًمٕمٝمد ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م وُمٗمردات همريـ٥م احلـدي٨م وضـح٧م 

ُمٕم٤من، هل: اًمزُم٤من، اعمٓمر، اعمٜمـزل، آًمت٘مـ٤مء، احِلٗمـ٤مُظ  ةأن يمٚمٛم٦م اًمٕمٝمد هل٤م أيمثر ُمـ قمنم

م إمِم اعم . اعمَْقصمُِؼ واًمٞمٛمـلم ورقم٤مي٦ُم احُلْرَُم٦م، إُم٤من، اًمت٘مد 
ِ
 ذم اًمٌمء

ِ
حيٚمـػ هبـ٤م اًمرضمـؾ، رء

 اًمقوم٤مء، اًمقصٞم٦م.
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 :اجلانب اإلداري :األول املبحث

 

 الكيه اليت تضنيَا العَذ:

   :االلتضاو بالذيً اذتييف 

ذم أول قمٝمده ًمٕم٤مُمٚمف أوص٤مه سمـ٤مًٓمتزام سم٤مًمـديـ اإلؾمـالُمل احلٜمٞمـػ ذم ضـقء ُمٕمرومتـف 

اًمٜمبقي٦م اًمنميٗم٦م، وسم٢مُم٤مُمـ٦م إُمـ٤مم قمٍمـه، ُمــ أضمـؾ  سم٤مًمٙمت٤مب وؾمٜمٜمف، وومرائْمف، وسم٤مًمسٜم٦م

 ،سمٕم٤مد هقى اًمٜمٗمس ٕهن٤م شم١مدي إمم ٟمسـٞم٤من اهللإاعمح٤مومٔم٦م قمغم ذقمٞم٦م طمٙمٛمف اإلؾمالُمل و

  ٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد:و

 :العبودية هلل تعاىل 

 ( ذم ُمستٝمؾ رؾم٤مًمتف عم٤مًمؽ سم٤مٓقمؽماف سم٤مًمٕمبقدي٦م هلل شمٕم٤ممم.اإلُم٤مم ) أيبتد
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 :التكوى 

ـْ وَمراِئِْمـِف، وؾُمـٜمَٜمِِف، (1)اهللى سمَِتْ٘مقَ  َأَُمَرهُ » َب٤مِع َُم٤م َأَُمـَر سمِـِف ذِم يمَِت٤مسمِـِف ُِمـ ، وإيَث٤مِر ـَم٤مقَمتِِف، واشمَّ

َب٤مقِمَٝم٤م تِل َٓ َيْسَٕمُد َأطَمٌد إّٓ سم٤ِمشمَّ  .ش(3)، وَٓ َيِْمَ٘مك إِّٓ َُمَع ضُمُحقِدَه٤م وإَِض٤مقَمتَِٝم٤م(2)اًمه

 :اليصش 

ـْ  (4)ِف وَيِدهِ َوَأْن َيٜمٍُْمَ اهللَّ ؾُمْبَح٤مَٟمُف سمَِ٘مْٚمبِ » ـ َُمـ ـَؾ سمِٜمٍَْمِ ُف ضَمـؾه اؾْمـُٛمُف  ىَمـْد شَمَٙمٗمه وًمَِس٤مٟمِِف وَم٢مٟمه

هُ  ـْ َأقَمزه ُه  إقِْمَزاَز َُم  .   ش(5)َٟمٍَمَ

                                                        

َٓ ضِمَداَل ذِم احْل٩َمَّ َوَُم٤م ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0) َٓ وُمُسقَق َو ـه احْل٩َمه وَماَل َروَم٨َم َو ـْ وَمَرَض ومِٞمِٝم احْل٩َم  َأؿْمُٝمٌر َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت وَمَٛم

ُدوا وَم٢مِنه ظَمػْمَ  ـْ ظَمػْمٍ َيْٕمَٚمْٛمُف اهللهُ َوشَمَزوه ًَْمَب٤مِب  شَمْٗمَٕمُٚمقا ُِم ْٕ اِد اًمتهْ٘مَقى َواشمهُ٘مقِن َي٤م ُأوزِم ا  ( .097، )اًمب٘مرة: ﴾اًمزه

يِ٘ملمَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) دَّ ـَ اًمٜمهبِٞمَّلَم َواًمّمَّ ـَ َأْٟمَٕمَؿ اهللهُ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُِم ِذي ؾُمقَل وَم٠ُموًَمئَِؽ َُمَع اًمه ـْ ُيٓمِِع اهللهَ َواًمره   َوَُم
ِ
َٝمَداء َواًمِم 

ـَ  لَم َوطَمُس ٤محِلِ ـَ اهللهِ َويَمَٗمك سم٤ِمهللهِ قَمٚمِٞماًم  َواًمّمه (. ويٜمٔمر 74-69، ) اًمٜمس٤مء:﴾ُأوًَمئَِؽ َرومِٞمً٘م٤م َذًمَِؽ اًْمَٗمْْمُؾ ُِم

 (.02)اًمٜمس٤مء:

ـْ َأُْمرِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2) ُة ُِم ػَمَ
َٓ ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم إَِذا ىَم٣َم اهللهُ َوَرؾُمقًُمُف َأُْمًرا َأْن َيُٙمقَن هَلُُؿ اخْلِ ـٍ َو ـْ َوَُم٤م يَم٤مَن عم١ُِْمُِم ِهْؿ َوَُم

ًٓ ُُمبِٞمٜم٤ًم  (.59(: )ُمريؿ:00(. ويٜمٔمر ، )اًمٜمس٤مء:26، )آطمزاب: ﴾َيْٕمِص اهللهَ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد َضؾه َضاَل

: أهؾ اعمٕمروف ذم اًمدٟمٞم٤م أهؾ اعمٕمروف ذم أظمرة ي٘م٤مل هلؿ: إن ذٟمقسمٙمؿ ىمد همٗمرت ((ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  (0)

اضم٥م قمغم يمؾ أطمد سم٘مٚمبف وًمس٤مٟمف ويده، ومٛمـ مل ي٘مدر قمغم اصٓمٜم٤مع ًمٙمؿ ومٝمبقا طمسٜم٤مشمٙمؿ عمـ ؿمئتؿ، واعمٕمروف و

 .300اعمٕمروف سمٞمده ومب٘مٚمبف وًمس٤مٟمف، ومٛمـ مل ي٘مدر قمٚمٞمف سمٚمس٤مٟمف ومٞمٜمقه سم٘مٚمبف. يٜمٔمر. اعمٗمٞمد، آرؿم٤مد: ص 

يُمْؿ َوُيَثب٧َّْم َأىْمدَ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: (5) وا اهللهَ َيٜمٍُْمْ ـَ َآَُمٜمُقا إِْن شَمٜمٍُْمُ ِذي ٤َم اًمه (: ويٜمٔمر، 7، )حمٛمد: ﴾اَُمُٙمؿْ َي٤م َأهي 

 (.78)احل٩م:



 

 

 :االبتعاد عً حسب اهلل 

ـه َٟمْٗمَسَؽ حِلَْرِب » ـْ قَمْٗمـقِ (2)وَم٢مٟمهُف َٓ َيَدْي ًَمَؽ سمِٜمِْ٘مَٛمتِفِ  (1)اهللوَٓ شَمٜمِّْمَب ِه ، وَٓ هِمٜمَك سمَِؽ قَم

 .  شوَرمْحَتِفِ 

  :ُالسجْع هلل ّزسْل 

ـَ ْإُُُمـقرِ  (3)وَرؾُمقًمِِف َُم٤م ُيْْمٚمُِٕمَؽ  اهللَواْرُدْد إمِم » ـَ اخْلُُٓمـقِب وَيِْمـَتبُِف قَمَٚمْٞمـَؽ ُِمـ ُِم
(4); 

دا اِلدِنيَن آَمنُدوا َأصِوُعدوا اهللّ وأصِ ﴿وَمَ٘مْد ىَم٤مَل اهللُّ شَمَٕم٤ممَم ًمَِ٘مـْقم َأطَمـ٥مه إِْرؿَمـ٤مَدُهؿ:  َ وُعدوا َيدا َأهُّ

وُه اىِل  ِّ ْإَْمِر ِمنُْكْم، َفٌِْن َتنَاَزْعُتْم ِه يشء َفُردُّ د  إمَِم  (5)﴾والِرُسو ِ  اهللالِرُسوَ  وُأو وَمـ٤مًمره

ىَم٦ِم . اهلل ؾُمقِل: ْإظَْمُذ سمُِسٜمهتِِف اجْل٤َمُِمَٕم٦ِم هَمػْمِ اعمَُْٗمره د  إمِم اًمره  : ْإظَْمُذ سمُِٛمْحَٙمِؿ يمَِت٤مسمِِف، واًمره

 وف مً اهلل: ارت 

قَُمَؽ سمِِذيْمِر اعمََْٕم٤مِد إمَِم َرسمََّؽ » ـْ َٟمْٗمِسَؽ طَمتهك شُمْٙمثَِر مُهُ َٙمَؿ ذًمَؽ ُِم ـْ حَتُ  .  شوًَم

                                                        

 أراد سمحرب اهلل خم٤مًمٗم٦م ذيٕمتف سم٤مًمٔمٚمؿ واجلقر. (0)

اٟمحراومف قمـ ضم٤مدة اًمنميٕم٦م سم٤مًمٔمٚمؿ قمغم اًمرقمٞم٦م، واًمٕمتق قمغم اًمؼمي٦م. وي٘م٤مل: ) ٓ أيد ًمؽ. أو ٓ يد ًمؽ(: ٓ  (3)

 .60ىمقة وٓ ـم٤مىم٦م ًمؽ. يٜمٔمر اعمحٛمقدي، هن٩م اًمسٕم٤مدة: ص

ٚمِٞمُع:  (2) القم٦ِم، وإَْضَٚمُع يقصػ سمف اًمِمديد اًمٖمٚمٞمظ. يٜمٔمر. اًمْمه ُ اًمْمه اًمٕمٔمٞمؿ اخلٚمؼ اًمِمديد. ي٘م٤مل: َضٚمِٞمٌع سَملمَّ

 . 336/ 8اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب، 

 اًمراد إمم اهلل إظمذ سمٛمحٙمؿ يمت٤مسمف، واًمراد إمم اًمرؾمقل إظمذ سمسٜمتف اجل٤مُمٕم٦م همػم اعمتٗمرىم٦م . (0)

 .59اًمٜمس٤مء:  (5)
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  :الشَادة 

ـ٤مَك  اهللوَأَٟم٤م أؾْم٠َمُل » َ٘مٜمِل وإِيه  يُمـؾَّ َرهْمَبـ٦م َأْن ُيـَقومَّ
ِ
سمَِسَٕم٦ِم َرمْحَتِِف، وقَمٔمِٞمِؿ ىُمْدَرشمِِف قَمغَم إقِْمَٓم٤مء

 ذِم اًْمِٕمَبـ٤مِد، عم٤َِم ومِٞمِف ِرَض 
ِ
ـِ اًمثهٜم٤َمء ىَم٤مَُم٦ِم قَمغَم اًْمُٕمْذِر اًْمَقاِضِح إًَِمْٞمِف وإمِم ظَمْٚمِ٘مِف، َُمَع طُمْس ِٓ ـَ ْا ٤مُه ُِم

ـٕم٤مَدِة  ـتَِؿ زِم وًَمـَؽ سم٤ِمًمسه ومَجِٞمِؾ ْإصََمِر ذِم اًْمباَِلِد، وَ ٤مِم اًمٜمَّْٕمَٛم٦ِم، وشَمْْمِٕمٞمِػ اًْمَٙمراَُمـ٦ِم، وَأْن خَيْ

ـ٤م إِ  ـٝم٤مَدِة، إِٟمه ـالُم قَمـغَم َرؾُمـقِل واًمِمه َصـغمه اهللُّ قَمَٚمْٞمـِف وآًمِـِف اًمّٓمٞمبــلم  اهللًَمْٞمـِف َراضِمُٕمـقَن. واًمسه

 .  شاًمٓم٤مهريـ وؾمّٚمؿ شمسٚمٞماًم يمثػمًا، واًمّسالم
 املَاو اإلداسية للعامل:

ُمـ أهؿ ُمتٓمٚمب٤مت اًمٕمٛمؾ اإلداري وٟمج٤مطمف ًمٚمدوًم٦م، حتديد اًمقاضمب٤مت واحل٘مـقق ُمـ٤م 

احلٞم٤مة ذم أي سم٘مٕم٦م ُمقضمقدة قمـغم إرض، ًمـذا ضمـ٤مء  سملم اًمراقمل واًمرقمٞم٦م، يمقهنام أؾم٤مس

ـَ احْلَـ٤مِرِث إؿَْمـؽَمَ  اهللهَذا َُم٤م َأَُمَر سمِـِف قَمْبـُد »ذم اًمٕمٝمد:  قَمـغِمٌّ َأُِمـػُم اعمُْـ١مُِمٜملَم َُم٤مًمِـَؽ سْمـ
ذِم  (1)

                                                        

م(، اًمت٤مسمٕمل اًمٙمبػم أسمق إسمراهٞمؿ 659-658هـ/29أو  28قمبد يٖمقث اًمٜمهخٕمل )ت:  ُم٤مًمؽ سمـ احل٤مرث سمـ (0)

وًمٙمٜمّف مل يره  ()اًمٙمقذم، اعمٕمروف سم٤مٕؿمؽم، يمام ُيٕمرف سمٙمبش اًمٕمراق. وًمد ىمبؾ اإلؾمالم، وقم٤مس اًمٜمبل 

ػم ومل يسٛمع طمديثف. يم٤من وم٤مرؾم٤ًم ؿمج٤مقم٤ًم رئٞمس٤ًم، ُمـ أيم٤مسمر اًمِمٞمٕم٦م وقمٔمامئٝم٤م، ؿمديد اًمتحّ٘مؼ سمقٓء أُم

وٟمٍمه. ؿمٝمد ُمٕمريم٦م اًمػمُمقك، وٟمزل اًمٙمقوم٦م، وؾمػّمه قمثامن ُمع مج٤مقم٦م ُمـ ىمراء أهؾ  )اعم١مُمٜملم )

اًمٙمقوم٦م إمم دُمِمؼ إلٟمٙم٤مرهؿ قمغم ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص وازم اًمٙمقوم٦م. وؿمٝمد إؿمؽم طمّم٤مر قمثامن. ويم٤من ُمـ 

ف ( وأظمٚمص اعمٜمتجبلم ُمـ أصح٤مسمف، واؿمٝمد أصح٤مسمف ىمقة وؿمج٤مقم٦م، وؿمٝمد ُمٕمظمقاص اإلُم٤مم قمكم )

وىمٕمتل اجلٛمؾ وصٗملم، ويم٤من ىم٤مئدًا طمرسمٞم٤ًم ُمٔمٗمرًا، و ٞمز يقم صٗملم، وأذف يقُمئذ قمغم ُمٕمسٙمر ُمٕم٤موي٦م 

= 



 

 

                                                        

اًمذيـ ص٤مروا ظمقارج ومٞمام  ((ًمٞمدظمٚمف، ويم٤مد أن هيزَم ُمٕم٤موي٦م، ومحٛمؾ قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب اإلُم٤مم 

وُم٤م أُمٙمٜمف خم٤مًمٗم٦م أُمػم سمٕمد عم٤م رأوا ُمّم٤مطمػ أهؾ اًمِم٤مم ىمد ُرومٕم٧م ظمديٕم٦م وُمٙمٞمدة يدقمقن إمم يمت٤مب اهلله، 

اعم١مُمٜملم عم٤م اضٓمّر ًمٚمتحٙمٞمؿ ومٙمّػ. ويم٤من ًمألؿمؽم ذم اًمٕمٚمؿ احلظ إوومر واًمٜمّمٞم٥م إورم وم٘مٝم٤ًم وطمديث٤ًم، 

يم٤من ؿم٤مقمرًا مح٤مؾمٞم٤ًم جُمٞمدًا، وظمٓمٞمب٤ًم ُِمّم٘مٕم٤ًم، وًمٙمـ همٓمهك قمغم صٗم٤مشمف صٗم٦م اًمبٓمقًم٦م واًمِمج٤مقم٦م اًمتل أدهِم٧م 

وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وأيب ذر، وُأم ذر.  (،(ُم٤مم قمكم اًمٕم٘مقل وطمػّمت آومٙم٤مر، روى قمـ: قمٛمر، واإل

وروى قمٜمف: اسمٜمف إسمراهٞمؿ، وأسمق طمس٤من إقمرج، ويمٜم٤مٟم٦م ُمقمم صٗمٞم٦م، وقمبد اًمرمحـ سمـ يزيد، وقمٚم٘مٛم٦م سمـ 

طملم رضمع ُمـ  )ىمٞمس، وخمرُم٦م سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٜمخٕمٞمقن، وقمٛمرو سمـ هم٤مًم٥م اهلٛمداين. يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم )

( إؿَمؽم جلزيرة، ومٚمام اضٓمرسم٧م ُمٍم قمغم حمٛمد سمـ أيب سمٙمر، اؾمتدقمك )صّٗملم رّد إؿَمؽم إمم قمٛمٚمف سم٤م

ويمت٥م إًمٞمف يمت٤مسم٤ًم سمقٓي٦م ُمٍم، يم٤من إؿَمؽم ؾمخٞم٤ًم، طمٚمٞماًم، ديٜم٤ًم، زاهدًا. شمقذّم إؿَمؽم ؾمٜم٦م شمسع وصمالصملم، 

، ، واظمتٚمػ اعم١مرظمقن ذم ُمقشمف((وىمٞمؾ ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم ُمتقضمٝم٤ًم إمم ُمٍم واًمٞم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ًمإلُم٤مم قمكم 

وم٘مٞمؾ ُم٤مت طمتػ أٟمٗمف ومج٠مة، وىمٞمؾ ُم٤مت ُمسٛمقُم٤ًم وهق اعمِمٝمقر. ىمٞمؾ إّن ُمٕم٤موي٦م دس إًمٞمف ؾماّمً قمغم يد ُمقمم 

ًمف، وي٘م٤مل ُمقمم قمثامن، وىم٤مل آظمرون إّن ُمٕم٤موي٦م يمت٥م إمم قم٤مُمؾ اخلراج سم٤مًم٘مٚمزم أن يسّٛمف. وعم٤م سمٚمغ ُمٕم٤موي٦م 

يدان يٛمٞمٜم٤من ىمٓمٕم٧م إطمدامه٤م يقم صّٗملم ُمقشمف ىم٤مم ظمٓمٞمب٤ًم، وم٘م٤مل: أُّم٤م سمٕمد، وم٢مّٟمف يم٤مٟم٧م ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

( وم٘مد شم٠مؾّمػ عمقشمف، وهق قمامر سمـ ي٤مرس وىمٓمٕم٧م إظُمرى اًمٞمقم وهق ُم٤مًمؽ إؿَمؽم. أُّم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم )

رطمؿ اهلله ُم٤مًمٙم٤ًم وم٘مد يم٤من ورم سمٕمٝمده، وىم٣م  ()(، وىم٤مل وىم٤مل ًم٘مد يم٤من زم يمام يمٜم٧م ًمرؾمقل اهلله )

( وم٢مهن٤م ُمـ ٤م أٟمٗمسٜم٤م أن ٟمّمؼم قمغم يمؾ ُمّمٞمب٦م سمٕمد ُمّم٤مسمٜم٤م سمرؾمقل اهلله )ٟمحبف، وًم٘مل رسّمف، ُمع أّٟم٤م ىمد وـمهٜم

(: هلل در  ُم٤مًمؽ، وُم٤م ُم٤مًمؽ ؟ ًمق يم٤من ُمـ ضمبؾ ًمٙم٤من ومِٜمدًا، وًمق يم٤من ُمـ طمجر أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م. وىم٤مل )

(، ُمقؾمققم٦م ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء: ًمٙم٤من صٚمدًا. يٜمٔمر. اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق )

0/548  . 
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ـ : وطمـدده٤م ذم أرسمٕمـ٦م واضمبـ٤مت شمٜمٗمٞمذيـ٦م ًمٚمدوًمـ٦م، قمـغم ش (1)قَمْٝمـِدِه إًَِمْٞمـِف، طِمـلَم َوٓهُه ُِمٍْمَ

 شمٜمٗمٞمذه٤م، ُمٜمٝم٤م: اًمرقمٞم٦م

                                                        

ٍم: سمٗمتح أوًمف وصم٤مٟمٞمف، وشمِمديد اًمراء، جيقز أن يٙمقن ُمٗمٕمال ُمـ أس قمغم اًمٌمء إذا قمزم أو ُمـ س ُم (0)

اجلٜمدب أو ُمـ سير اًمب٤مب: وهق واد سم٠مقمغم محك ضي٦م، وىمد شمٙمرس اًمّم٤مد، قمـ احل٤مزُمل. ُمٍم: ؾمٛمٞم٧م 

(، وهل ُمـ ومتقح قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ذم أي٤مم قمٛمر سمـ )ُمٍم سمٛمٍم ُمـ ُمٍمايؿ سمـ طم٤مم سمـ ٟمقح 

خلٓم٤مب، ـمقل ُمٍم أرسمع ومخسقن درضم٦م وصمٚمث٤من، وقمرضٝم٤م شمسع وقمنمون درضم٦م ورسمع، ذم آىمٚمٞمؿ ا

اًمث٤مًم٨م، وأرض ُمٍم أرسمٕمقن ًمٞمٚم٦م ذم ُمثٚمٝم٤م، ـمقهل٤م ُمـ اًمِمجرشملم اًمٚمتلم يم٤مٟمت٤م سملم رومح واًمٕمريش إمم 

٤موم٦م ُم٤م سملم أؾمقان، وقمرضٝم٤م ُمـ سمرىم٦م إمم أيٚم٦م، ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزل اًمٗمراقمٜم٦م، واؾمٛمٝم٤م سم٤مًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ُم٘مدوٟمٞم٦م، واعمس

سمٖمداد إمم ُمٍم مخسامئ٦م وؾمبٕمقن ومرؾمخ٤م، وىمد ه٤مضمر إمم ُمٍم مج٤مقم٦م ُمـ إٟمبٞم٤مء، ووًمدوا ودومٜمقا هب٤م، 

(، (، وإؾمب٤مط، واًمٜمبل ُمقؾمك وأظمقه وه٤مرون، وزقمٛمقا أن اعمسٞمح )ُمٜمٝمؿ: يقؾمػ اًمّمديؼ )

اًم٘مْم٤مقمل: ارض ُمٍم  وًمد سم٠مهٜم٤مس، وهب٤م ٟمخٚم٦م ُمريؿ، وىمد ورده٤م مج٤مقم٦م يمثػمة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام، وىم٤مل

شمٜم٘مسؿ ىمسٛملم ومٛمـ ذًمؽ صٕمٞمده٤م وهق يكم ُمٝم٥م اجلٜمقب ُمٜمٝم٤م وأؾمٗمؾ أرضٝم٤م وهق يكم ُمٝم٥م اًمِمامل 

ُمٜمٝم٤م، وم٘مسؿ اًمّمٕمٞمد قمنمون يمقرة وىمسؿ أؾمٗمؾ إرض صمالث وصمالصمقن يمقرة، وم٠مُم٤م يمقر اًمّمٕمٞمد: 

ة سمقصػم، وم٠موٓه٤م يمقرة اًمٗمٞمقم، ويمقرة ُمٜمػ، ويمقرة وؾمٞمؿ، ويمقرة اًمنمىمٞم٦م، ويمقرة دٓص، ويمقر

ويمقرة أهٜم٤مس، ويمقرة اًمٗمِمـ، ويمقرة اًمبٝمٜمس٤م، ويمقرة ـمح٤م، ويمقرة ضمػم، ويمقرة اًمسٛمٜمقدي٦م، ويمقرة 

سمقيط، ويمقرة إؿمٛمقٟملم، ويمقرة أؾمٗمؾ أٟمّمٜم٤م وأقماله٤م، ويمقرة ىمقص وىم٤مو، ويمقرة ؿمٓم٥م، ويمقرة 

٤مو، ويمقرة أؾمٞمقط، ويمقرة ىمٝم٘مقة، ويمقرة إمخٞمؿ، ويمقرة دير أسمِمٞم٤م، ويمقرة هق، ويمقرة إىمٜم٤م، ويمقرة وم

دٟمدرا، ويمقرة ىمٗمط، ويمقرة إىمٍم، ويمقرة إؾمٜم٤م، ويمقرة أرُمٜم٧م، ويمقرة أؾمقان.  يٜمٔمر. ي٤مىمقت 

 .029-5/026احلٛمقي، ُمٕمجؿ اًمبٚمدان: 



 

 

 ِجَباَيَة
(1)

ََا  َخَشاِج
(2)

: 

( يٕمٚمؿ  ٤مُم٤ًم أن آىمتّمـ٤مد اإلؾمـالُمل ( ٤مً اجلب٤مي٦م ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمالم ٕن اإلُم٤مم قمٚمٞم

عمٍم يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م سمسب٥م ـمبٞمٕم٦م أرض ُمٍم اًمزراقمٞم٦م ُمــ ضمٝمـ٦م، زيـ٤مدة قمـغم أٟمـف يـدرك 

غم جم٤مهبـ٦م اًمٕمـدو ذم ٟمـف ىمـ٤مدر قمـ٠م ٤مُم٤ًم أهن٤م اًمسبٞمؾ اًمذي يستٓمٞمع سمـف اًمٕم٤مُمـؾ آـمٛمئٜمـ٤من سم

 طم٤مًم٦م طمدوث أُمر ُم٤م. 

                                                        

ضمبل: ضمبٞم٧م اخلراج ضمب٤مي٦م، أي: مجٕمتف وطمّمٚمتف، وضمبك اعمست٘مل اعم٤مء ذم احلقض ضمبٞم٤ًم. يٜمٔمر.  (0)

 .  6/093اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم:  

ٜم٦َِم ُمـ ُم٤مهِلؿ (يم٤مخلََراج)شُم١ْمظمُذ ُِمـ َأُمقاِل اًمٜم٤ّمسِ  إِلشَم٤مَوةُ اخلَْرُج: ا (3)  خُيِْرضُمف اًمَ٘مْقُم ذم اًمسه
ٍ
، ومه٤م واطمٌد ًمٌَِمء

نِ )سمَ٘مْدٍر َُمٕمٚمقٍم. واخلَْرُج اعمَّْمَدُر. واخلََراُج اؾْمٌؿ عم٤َِم خُيَْرُج، وىمد َوَرَدا ُمٕم٤ًم ذم اًم٘مرآن،  ، واًمٗمتح ومٞمٝمام (وُيَْمامه

اِزىِملمَ ﴿شمٕم٤ممم:  َأؿمٝمُر، ىم٤مل اهلل (، 73)اعم١مُمٜمقن:  ﴾َأْم شَمْس٠َمهُلُْؿ ظَمْرضًم٤م وَمَخَراُج َرسمََّؽ ظَمػْمٌ َوُهَق ظَمػْمُ اًمره

يَب٦ُم واجِلْزَي٦ُم، وىمرئ  ِ ُمٕمٜم٤مه َأم شَمس٠َمهلؿ َأضْمرًا قمغم ُم٤م  (َأْم شَمْس٠َمهُلُُؿ ظَمَراضم٤مً )وم٤مخلََراُج: اًْمَٗملُء، واخلَْرُج: اًمئه

قاد وَأْرِض ضِمْئ٧َم سمف، وم٠َمضْمُر َرسمَّ  ـُ اخلَّٓم٤مِب، قمغَم اًمسه . صمؿ ىم٤مل: وَأُّم٤م اخلََراُج اًمذي َوفمهَٗمف قُمَٛمُر سم َؽ وصَمقاسُمف ظَمػْمٌ

َقاِد وَدوْمِٕمٝم٤م إمِم اًمَٗمالهطِملم اًمذيـ يم٤مُٟمقا ومٞمف قمغم هَمٚمه  ٦ُم َأيْم٤ًم، َٕٟمف َأَُمَر سمِِٛمس٤مطم٦ِم اًمسه ، وم٢مِن َُمٕمٜم٤مه اًمَٖمٚمه
ِ
٦م اًمَٗملء

وهَن٤م يُمؾه ؾَمٜم٦َمٍ  ل ظَمَراضم٤ًم، صمّؿ ىِمٞمَؾ سمٕمَد ذًمؽ ًمٚمبالِد اًمتل اومتُتَِح٧ْم ُصْٚمح٤ًم وُوفمََّػ ُم٤م ُصقحِلُقا ُي١َمد  ، وًمذًمؽ ؾُمٛمَّ

قمَٚمْٞمف قمغم َأراِضٞمِٝمؿ: ظَمَراضِمٞمه٦ٌم، َٕن شمٚمؽ اًمَقفمٞمٗم٦َم َأؿمَبَٝم٧ِم اخلََراَج اًمذي ُأًْمِزَم اًمَٗمالهطُمقَن، وهق اًمَٖمٚمه٦ُم، َٕن 

َٚم٦َم َُمْٕمٜمَك اخلَراِج اًمَٖمٚمه  ٦م: ظَمَراٌج، َٕٟمف يم٤مًمَٖمٚمه٦م اًمَقاضمب٦ِم مُجْ ُمه سَم٧ْم قمغَم ِرىَم٤مِب َأهِؾ اًمذَّ ٦ُم، وىمٞمؾ ًمْٚمِجْزَي٦ِم اًمتل ُضِ

ُل ظَمَراَج َرْأؾِمف. وىمٞمؾ  ُمَّ قمٚمٞمٝمؿ. وذم إؾَم٤مس: وي٘م٤مل ًمٚمِجْزَي٦ِم: اخلََراُج، ومٞم٘م٤مل: َأدهى ظَمراَج َأْرِضف، واًمذَّ

يَب٦ًم ُي١َمدَّهي٤م إًِمٞمف، اخلَْرُج قمغم اًمرُؤوس، واخلََراُج، قمغم إَ  ٞمَُّد قمغم قَمبده َضِ سُمف اًمسه رَضلَم. َأصُؾ اخلَراِج ُم٤م َيْئِ

ك احل٤مصُؾ ُمٜمف ظَمَراضم٤ًم. واخلَراُج اؾمُؿ ُم٤م خَيُْرُج ُمـ إَْرض، صمؿ اؾمُتْٕمٛمؾ ذم َُمٜم٤َمومِع إَُمالك، يمَرْيع  ومُٞمَسٛمه

٦ِم اًمَٕمبٞمِد واحلََٞمَقاٟم٤مت. يٜمٔمر. اًمزسمٞمدي،   . 229/ 2شم٤مج اًمٕمروس: إََرضلَم وهَمٚمه
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 :ٍَا ََاَد َعُذوِّ  وِج

ًمٚمرقمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م وًمٚمح٤ميمؿ ُمــ  قمسٙمري٤ًم وٟمٗمسٞم٤مً هٜم٤مك ضمٝم٤مدًا  اجلٝم٤مد ي٠ميت طمٞمٜمام يٙمقن

( سمٕمـ٨م سمرسـي٦م ( أن اًمٜمبـل )(، ودًمٞمؾ يمالُمٜم٤م رواي٦م قمـ أيب قمبد اهلل ضمٝم٦م أظمرى

ل اجلٝمـ٤مد إيمـؼم، ىمٞمـؾ: يـ٤م ومٚمام رضمٕمقا ىمـ٤مل: ُمرطمبـ٤م سم٘مـقم ىمْمـقا اجلٝمـ٤مد إصـٖمر وسم٘مـ

شمٙمـقن يمـؾ فمـروف اًمـبالد ُمٝمٞمـ٠مة  ،شضمٝمـ٤مد اًمـٜمٗمس»رؾمقل اهلل ُم٤م اجلٝم٤مد إيمؼم؟ ىمـ٤مل: 

 ، أي أن اجلٝم٤مد ومٞمف ُمس١موًمٞم٦م ُمِمؽميم٦م ُم٤م سملم اًمدوًم٦م واًمرقمٞم٦م .(1)ًمٚمجٝم٤مد، وُمٜمٝم٤م اجلب٤مي٦م

  :ََا ٍِِل  واِطِتِصاَلَح َأ

ظمر، ًمذا يٜمبٖمـل أن آدون  ٤مً ٜمُمٕمٞم ٤مً ُمٗمٝمقم آصالح ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ خيّمص ُمٞمداٟم

ُمـ اًمتٕم٤ميش واًمتسـ٤مُمح ُمـ٤م سمـلم ومئـ٤مت  ـمبٞمٕمِل  يمؾ ُمٞم٤مديـ احلٞم٤مة، ًمتح٘مٞمؼ فمرٍف  ِمٛمؾي

ذم ًمـؽ و ٤مً ن هٜمـ٤مك طم٘مقىمـشمٜمٓمبـؼ قمـغم يمـؾ اًمرقمٞمـ٦م، أي أاعمجتٛمع ذم فمؾ ىمـقاٟملم شمقطمـد 

                                                        

ـَ  اهللَأْم طَمِسْبُتْؿ َأْن شَمْدظُمُٚمقا اجْلَٜمه٦َم َوعمَه٤م َيْٕمَٚمِؿ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0) ٤مسمِِري ـَ ضَم٤مَهُدوا ُِمٜمُْٙمْؿ َوَيْٕمَٚمَؿ اًمّمه ِذي آل ) ﴾،اًمه

يُمقا َوعمَه٤م َيْٕمَٚمِؿ ﴿(، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 003قمٛمران:  ـَ  اهللَأْم طَمِسْبُتْؿ َأْن شُمؽْمَ ِذي ـْ اًمه ْ َيتهِخُذوا ُِم ضَم٤مَهُدوا ُِمٜمُْٙمْؿ َومَل

َٓ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َوًمِٞمَج٦ًم َواهللهُ َٓ َرؾُمقًمِِف َو وىمقًمف شمٕم٤ممم: (: 003)آل قمٛمران:  ﴾ ظَمبػٌِم سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقنَ ُدوِن اهللهِ َو

ـَ ضَم٤مَهُدوا ومِٞمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜمهُٝمْؿ ؾُمُبَٚمٜم٤َم َوإِنه ﴿ ِذي َوضَم٤مِهُدوا ذِم ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: (، و06)اًمتقسم٦م:  ﴾ْحِسٜملِمَ اهللهَ عمَََع اعمُْ  َواًمه

٦َم َأسمِٞمُٙمْؿ إسِْمَراِهٞمَؿ ُهقَ  ـْ طَمَرٍج ُِمٚمه ـِ ُِم ي يُمُؿ اعمُْْسٚمِِٛملَم اهللهِ طَمؼه ضِمَٝم٤مِدِه ُهَق اضْمَتَب٤ميُمْؿ َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًمدَّ  ؾَمامه

ؾُمقُل ؿَم  ـْ ىَمْبُؾ َوذِم َهَذا ًمَِٞمُٙمقَن اًمره يَم٤مَة ُِم اَلَة َوَآشُمقا اًمزه ِٝمٞمًدا قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوشَمُٙمقُٟمقا ؿُمَٝمَداَء قَمغَم اًمٜمه٤مِس وَم٠َمىِمٞمُٛمقا اًمّمه

يُمْؿ وَمٜمِْٕمَؿ  سم٤مهللَواقْمَتِّمُٛمقا  َٓ   (.78)احل٩م: ﴾اعمَْْقمَم َوٟمِْٕمَؿ اًمٜمهِّمػمُ ُهَق َُمْق



 

 

َقداَ  َيدا َقدْوِم ﴿ًمـذا ضمـ٤مء ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم:  ،ٓ سمد ُمـ أداء سمٕمض اًمقاضمبـ٤متاًمقىم٧م ٟمٗمسف 

ا َأْيُتْم اِْن ُكنُْت َعَذ َبودنٍَة ِمْن َرِّبد َوَرَزَقنِي ِمنُْه ِرْزًقا َحَسنًا َوَمدا ُأِريدُد َأْن ُأَخدالَِفُكْم اىَِل َمدَأرَ 

ِٓ بِ  ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِوِقي اِ ِٓ اإْلِ  َوِكْلدُت َواَِلْودهِ َعَلْودِه تَ  اهللَأهْنَاُكْم َعنُْه اِْن ُأِريُد اِ

 .(1)﴾ُأىِوُب 

 .    شواؾْمتِّْماَلَح َأْهٚمَِٝم٤م»ذم ذًمؽ:  ٤مً ومٙم٤من يمالم اإلُم٤مم دىمٞم٘م 

 وِعَناَسَة
(2)

ٍَا:    ِباَلِد

هٜمــ٤مك اؾمــت٘مرار ذم اًمــبالد يمــ٤من اًمٕمــامرة شمــ٠ميت ُمـــ قمٛمــؾ اإلٟمســ٤من، واسمداقمــف، وـم٤معمــ٤م 

ــبالد ؾمــ ــر اًمٕمٛمــران ذم اًم ــع ئمٝم ــذة قمــغم اجلٛمٞم ــقاٟملم ٟم٤موم ــ٤مء قاءً وىم أو إؾمــقاق  (3)سم٤مًمبٜم

 اهللاِِىدََم َيْعُمدُر َمَسداِجَد ﴿ريؿ قمغم اًمٕمٛمران ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم: ه٤م. ًمذا أيمد اًم٘مرآن اًمٙموهمػم

ِٓ اهللَِ َفَعَسى ُأوَلئِدَك َأنْ  اهللَمْن َآَمَن بِ  َِخِر َوَأَقاَم الِصاَلَة َوَآَتى الِزَكاَة َوََلْ خَيَْش اِ ْٔ  َواْلَوْوِم ا

  .  (4)﴾َيُكوُىوا ِمَن ادُْْهَتِدينَ 

                                                        

 .88هقد:  (0)

ٜمٝم٤م اًمٕمٛمران. واؾمتٕمٛمر اهلل اًمٜم٤مس قمٛمر اًمٜم٤مس إرض يٕمٛمروهن٤م قمامرة، وهل قم٤مُمرة ُمٕمٛمقرة وُم (3)

 . 027/ 3ًمٞمٕمٛمروه٤م. واهلل أقمٛمر اًمدٟمٞم٤م قمٛمراٟم٤م ومجٕمٚمٝم٤م شمٕمٛمر صمؿ خيرهب٤م. يٜمٔمر. اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم: 

 .  0/77اًم٘م٤ميض سمـ اًمؼماج، اعمٝمذب:  (2)

 .08اًمتقسم٦م:  (0)
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 اليظش إىل تاسيخ مصش الكذيه: 

( ًمٕم٤مُمٚمف ُم٤مًمـؽ سمــ آؿمـؽم اًمٜمخٕمـل: واًمـذي (ذم فمؾ ُم٤م ضم٤مء سمٕمٝمد اإلُم٤مم قمكم 

ْٝمُتـَؽ »جي٥م قمغم احل٤ميمؿ أن يستحئ ٟمٔمرة اًمٜم٤مس إًمٞمف:  صُمؿه اقْمَٚمـْؿ، َيـ٤م َُم٤مًمِـُؽ َأينَّ ىَمـْد َوضمه

ـْ قَمدْ  (1)إمَِم سماَِلد ىَمْد ضَمَرْت قَمَٚمْٞمَٝم٤م ُدَوٌل ىَمْبَٚمَؽ   .  (2)شل وضَمْقرُِم

 ما حيتاجُ العامل:

 رخرية العنل الصاحل: .1

هلل  ٓسمد ُمـ صٗم٤مء اًمٜمٗمس وآسمتٕم٤مد قمـ اهلقى ذم ؾمبٞمؾ اًمقصقل ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اعمـريض

 (3)َقاكَ ــ٤مئر إًمٞمؽ ذظمػمة اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وَم٤مُْمٚمِْؽ هَ ـومٚمٞمٙمـ أطم٥م اًمذظم»ورؾمقًمف، ًمذًمؽ ىم٤مل: 

                                                        

٤مُم ُٟمَداِوهُل٤َم سَملْمَ اًمٜمه٤مِس َوًمَِٞمْٕمَٚمَؿ  إِْن َيْٛمَسْسُٙمْؿ ىَمْرٌح وَمَ٘مْد َُمسه اًْمَ٘مْقَم ىَمْرٌح ُِمْثُٚمفُ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0) َيه ْٕ  اهللَوشمِْٚمَؽ ا

َٓ حُي٥ِم  اًمٔمه٤معملِِمَ  ـَ َآَُمٜمُقا َوَيتهِخَذ ُِمٜمُْٙمْؿ ؿُمَٝمَداَء َواهللهُ  ِذي  (.004، )آل قمٛمران: ﴾اًمه

، ٤مدًٓ ( ويم٤من احلٙمؿ ومٞمٝم٤م قموضح أن وٓي٦م ُمٍم ضمرت قمٚمٞمٝم٤م دول ُم١مُمٜم٦م ُمثؾ طمٙمؿ اًمٜمبل يقؾمػ ) (3)

ويمذًمؽ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طمٙمؿ اعمٛمٚمٙم٦م اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمالًمتٝم٤م اًمثالصمقن ومراقمٜم٦م وم٠من اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ طمٙم٤مم 

 ضمقر. ًمذًمؽ يٜمبٖمل قمٚمٞمؽ اًمٜمٔمر إمم اًمرقمٞم٦م ٟمٔمرة اًمّم٤مًمح هلؿ، سمٕمٞمدًا قمـ هقى اًمٜمٗمس وم٠مهن٤م شم١مدي إمم اًمتٝمٚمٙم٦م. 

ـْ ظَم٤مَف َُمَ٘م٤مَم َرسمَّ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2) ٤م َُم ـِ اهْلََقى وَم٢مِنه َوَأُمه -04، )اًمٜم٤مزقم٤مت:﴾اجْلَٜمه٦َم ِهَل اعم٠َْْمَوى ِف َوهَنَك اًمٜمهْٗمَس قَم

. وم٢من اشمب٤مع 6/3528(. هقى ذم اًمٚمٖم٦م، سم٤مًمٙمرس هيقى هقى، أي أطم٥م. يٜمٔمر. اجلقهري، اًمّمح٤مح:  00

ٚم٥م أؿمجع اًمٜم٤مس ُمـ هم)قازم أؿمجع اًمرقمٞم٦م، وأىمدرهؿ، وأن اهلقى يّمدون قمـ احلؼ، ومال سمد أن يٙمقن اًم

 .295/ 0. يٜمٔمر. اًمّمدوق، ُمـ ٓ حيئه اًمٗم٘مٞمف: (هقاه



 

 

وؿُمحه 
حه سم٤ِمًمٜمهْٗمِس اإلْٟمَّمـ٤مُف  (2)ًَمَؽ  سمِٜمَْٗمِسَؽ قَمامه َٓ حَيِؾ   (1) ُِمٜمَْٝمـ٤م ومِـٞماَم َأطَمبهـ٧ْم  (3)وَم٢منه اًمِم 

                                                        

 .02/ 2احلرص. يٜمٔمر، اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم:  (0)

َٓ شَمتهبِِع اهْلََقى وَمُٞمِْمٚمه ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) َْرِض وَم٤مطْمُٙمْؿ سَملْمَ اًمٜمه٤مِس سم٤ِمحْلَؼَّ َو ْٕ ٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َمَك ظَمٚمِٞمَٗم٦ًم ذِم ا َؽ َي٤م َداُووُد إِٟمه

ـْ ؾَمبِٞمِؾ اهللهِ ـْ ؾَمبِٞمِؾ اهللهِ هَلُْؿ قَمَذاٌب ؿَمِديٌد سمِ قَم ـَ َيِْمٚم قَن قَم ِذي َس٤مِب  إِنه اًمه (، اشمب٤مع 36)ص: ﴾اَم َٟمُسقا َيْقَم احْلِ

اُِملَم ي٤م أ﴿َرأ ذم اًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اهلقى ُم٤مٟمع ُمـ اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف يمام ٟم٘م ـَ َآَُمٜمُقا يُمقُٟمقا ىَمقه ِذي ٤َم اًمه هي 

ـْ هَمٜمِٞم٤ًّم َأْو وَمِ٘مػًما  هللاَء سم٤ِمًْمِ٘مْسِط ؿُمَٝمدَ  ىَْمَرسملَِم إِْن َيُٙم ْٕ ـِ َوا َأْومَم هِباَِم وَماَل شَمتهبُِٕمقا  وم٤مهللَوًَمْق قَمغَم َأْٟمُٗمِسُٙمْؿ َأِو اًْمَقاًمَِدْي

(. ًمذا إن ٟمٔم٤مم 025ٜمس٤مء: )اًم ﴾َن سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمبػًِمااهْلََقى َأْن شَمْٕمِدًُمقا َوإِْن شَمْٚمُقوا َأْو شُمْٕمِرُضقا وَم٢مِنه اهللهَ يَم٤م

اًمسامء وإرض إذا دار طمقل حمقر أهقاء وؿمٝمقات اًمٜم٤مس، وم٢من اًمٗمس٤مد ؾمقف يٕمؿ يمؾ ؾم٤مطم٦م اًمقضمقد، 

(: ) اًمِم٘مل وًمق اشمبع احلؼ أهقاءهؿ ًمٗمسدت اًمساموات وإرض وُمـ ومٞمٝمـ. ٟم٘مرأ ذم رواي٦م قمـ قمكم )

: وذم طمدي٨م آظمر قمـ 0/250قم٦م:ُمـ اٟمخدع هلقاه وهمروره(. يٜمٔمر، اسمـ طمبٞم٥م اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمؼما

(: ) (  ىمقًمف: )اهلقى أس اعمحـ(. ويمذًمؽ ىمقًمف )(، ىم٤مل: )اهلقى قمدو اًمٕم٘مؾ(. وًمف )(اإلُم٤مم 

ٓ ديـ ُمع هقى ( و) ٓ قم٘مؾ ُمع هقى (. أن اشمب٤مع اهلقى ًمٞمس ُمـ اًمديـ وًمٞمس ُمـ اًمٕم٘مؾ، وًمٞمس قم٤مىمب٦م 

اعمسٙمٜم٦م واًمِم٘م٤مء واًمٗمس٤مد. يٜمٔمر، ُمّمب٤مح اًمنميٕم٦م اشمب٤مع اهلقى إٓ اًمتٕم٤مؾم٦م واعمحـ واًمبالء، وٓ يثٛمر إٓ 

ذم هذا اجل٤مٟم٥م.  ((. ًمٚمتٗمّمٞمالت أيمثر قمـ ىمقل اإلُم٤مم قمكم 0/350(: اعمٜمسقب ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق )

 . 03/002يٜمٔمر اًمٓمؼمد، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 

ّم٤موم٤ًم، وىمد اًمٜمهَّمُػ واًمٜمهَّمٗم٦ُم واإِلْٟمّم٤مف: إقمٓم٤مء احلؼ، وىمد اٟمتّمػ ُمٜمف، وَأٟمّمػ اًمرضمُؾ ص٤مطمبف إٟمْ  (2)

َأقمٓم٤مه اًمٜمهّمَٗم٦َم. واًمٜمَّمٗم٦م: اؾمؿ اإِلٟمّم٤مف، وشمٗمسػمه َأن شمٕمٓمٞمف ُمـ ٟمٗمسؽ اًمٜمَّمػ َأي شُمْٕمٓمٞمف ُمـ احلؼ 

يم٤مًمذي شمستحؼ ًمٜمٗمسؽ. وي٘م٤مل: اٟمتّمٗم٧م ُمـ ومالن َأظمْذت طم٘مل يَمَٛمالً طمتك ست َأٟم٤م وهق قمغم اًمٜمهَّمػ 

ْٗم٧م اًمسٚمٓم٤من َأي ؾم٠َمًمتف َأن ُيٜمِّْمَٗمٜمل  واًم  ٜمَّّْمُػ: اإِلْٟمّم٤مُف: ىم٤مل اًمٗمرزدق:ؾَمقاًء. وشَمٜمَّمه

 ولكِن ىِْصفًا، لو َسَبْبُت وَسِبني        بنُو عبد َشمٍس من َمناٍف وهاِشمِ 

 .223/ 9وَأٟمَّمػ اًمرضمُؾ َأي قمدل . يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 
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 . ش(1)َأْو يَمِرَه٧ْم 

 ىظشة الشعية للوالي: .2

ىمد شمٙمقن ٟمٔمرة اًمرقمٞم٦م ًمٚمراقمل ُمثٚمام يم٤مٟم٧م ٟمٔمرشمف ًمٚمراقمل اًمذي يم٤من ىمبٚمف، وهٜم٤م أراد  

درايمـف، و ـ٤م إن هذا اعمٜمّمـ٥م يٜمبٖمـل قمـغم اًمـقازم ٠م( شمذيمػمه ًمٞمس إٓ، سم(اإلُم٤مم قمكم 

 ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد: 

ـْ ُأُُمـقِر اًْمـقَِٓة ىَمْبَٚمـَؽ، » ـْ ُأُمقِرَك ذِم ُِمْثِؾ َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمٜمُْٔمُر ومِٞمـِف ُِمـ َوَأنه اًمٜمه٤مَس َيٜمُْٔمُروَن ُِم

٤محِللَم سمِـاَم جُيْـِري اهللُّ هَلُـْؿ  قَمـغَم وَيُ٘مقًُمقَن ومِٞمَؽ َُم٤م يُمٜم٧َْم شَمُ٘مقُل ومِٞمِٝمْؿ، وإِٟمهام ُيْسَتَدل  قَمغَم اًمّمه

ـِ قِمَب٤مِدهِ   .  شَأًْمُس

 حب اذتانه للشعية: .3

اًمسبٞمؾ اًمّمحٞمح اًمذي يـ١مدي إمم شم٠ميمٞمـد طمـ٥م احلـ٤ميمؿ ذم ٟمٗمـقس اًمرقمٞمـ٦م، وحيٛمٚمٝمـ٤م 

 ( ذم قمٝمد: (قمغم قمْمده، واًمدوم٤مع قمٜمف هق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف 

ُف ًَمْٞمَس » ـْ إطِْمَسـ٤م َرءٌ واقْمَٚمْؿ َأٟمه َـّ َراع سمَِرقِمٞمهتِِف ُِم ـِ فَم ِٗمٞمِٗمـِف سم٠َِمْدقَمك إمَِم طُمْس ٟمِِف إًَِمـْٞمِٝمْؿ وخَتْ

                                                        

اًمتٝمقر وآهنامك. وم٢من أي ٓ  ٙمٜمٝم٤م ُمـ آؾمؽمؾم٤مل ذم اًمِمٝمقات ويمـ أُمػمًا قمٚمٞمٝم٤ًم، وُمسٞمٓمرًا وىم٤مُمٕم٤م هل٤م ُمـ  (0)

؟ ىمٚم٧م: ٕهن٤م شمٙمره اًمّمالة واًمّمقم وهمػممه٤م  (ويمره٧م)ف: )ومٞمام أطمب٧م(، ومام ُمٕمٜمك ىمقًمف: ىمٚم٧م: هذا ُمٕمٜمك ىمقًم

ُمـ اًمٕمب٤مدات اًمنمقمٞم٦م وُمـ اًمقاضمب٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ويمام جي٥م أن يٙمقن آٟمس٤من ُمٝمٞمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم ـمرف اًمٗمٕمؾ جي٥م 

 . 23/ 07سمـ أيب احلديد، ذح هن٩م اًمبالهم٦م:  أن يٙمقن ُمٝمٞمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم ـمرف اًمؽمك. يٜمٔمر، ا



 

 

ـْ ُِمٜمْـَؽ ذِم ذًمِـَؽ (1)َٟم٤مِت واعم١َْمُ  ٤مُهْؿ قَمغَم َُم٤م ًَمْٞمَس ًَمُف ىِمَبَٚمُٝمْؿ وَمْٚمَٞمُٙم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ، وشَمْرِك اؾْمتِْٙمَراِهِف إِيه

َـّ َيْ٘مَٓمُع قَمٜمَْؽ َٟمَّمـب٤مً  ـَ اًمٔمه ـه سمَِرقِمٞمهتَِؽ، وَم٢منه طُمْس ـُ اًمٔمه َتِٛمُع ًَمَؽ سمِِف طُمْس ـَمـِقياًل وإِنه  َأُْمٌر جَيْ

ـْ ؾَمـ٤مَء  َؽ سمِـِف عمََـ ـْ ؾَمـ٤مَء فَمٜمـ  ـَ سَماَلُؤَك قِمٜمَْدُه، وإِنه َأطَمؼه َُم ـْ طَمُس ـَ فَمٜم َؽ سمِِف عمََ ـْ طَمُس َأطَمؼه َُم

 .  شسَماَلُؤَك قِمٜمَْدهُ 

 احرتاو عادات اجملتنع: .4

( قم٤مُمٚمـف قمـغم ُمٍمـ سمـ٤مطمؽمام اًمت٘م٤مًمٞمـد اًمِمـٕمبٞم٦م، ومٛمـام ضمـ٤مء ذم أُمر اإلُمـ٤مم قمـكم )

ـ٤م ْإًُْمَٗمـ٦ُم، »ٝمد: اًمٕم ـ٦ِم، واضْمَتَٛمَٕمـ٧ْم هِبَ ـ٤م ُصـُدوُر هـِذِه إُْمه َوَٓ شَمٜمُْ٘مْض ؾُمٜمه٦ًم َص٤محِل٦ًَم قَمِٛمَؾ هِبَ

قِمٞمه٦مُ  ـِ وَمَٞمُٙمـقَن  ;وَصَٚمَح٧ْم قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمره ـٜمَ ـْ َُمـ٤ميِض شمِْٚمـَؽ اًمس  ـء ُِمـ ـ سمٌَِمْ ـه ؾُمٜمه٦ًم شَمُئ  ِدصَم وَٓ حُتْ

ـْ ؾَمٜمهَٝم٤م، َواًْمقِ  َ
 .  (2)شْزُر قَمَٚمْٞمَؽ سَماَم َٟمَ٘مْْم٧َم ُِمٜمَْٝم٤مْإضَْمُر عمِ

 الشمحة بالشعية:  .5

هنـ٤م ٢مذم ضقء ُم٤م وضمـد ذم اًمٕمٝمـد ُمــ ُمٗمـردات شم١ميمـد أمهٞمـ٦م اًمرقمٞمـ٦م سم٤مًمٜمسـب٦م ًمٚمـقازم وم

                                                        

 . 002/  07اًم٘مقت. يٜمٔمر. اًمٜمقيري، هن٤مي٦م إرب:  (0)

ـه ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م يم٤من ًمف  (3) قمـ اعمٜمذر سمـ ضمرير قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( ىم٤مل: ُمـ ؾم

ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م  أضمره٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م ُمـ سمٕمده ُمـ همػم أن يٜمت٘مص ُمـ أضمقرهؿ رء، وُمـ

يم٤من قمٚمٞمف وزره٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م ُمـ سمٕمده ُمـ همػم أن يٜمت٘مص ُمـ أوزارهؿ رء. يٜمٔمر. اسمـ طمٜمبؾ، 

 . 0/257اعمسٜمد: 
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سمٜمٗمس اًمقىم٧م شمْمع أؾم٤مؾمـٞم٤مت طم٘مـقق اإلٟمسـ٤من، ودمـغم ذًمـؽ سمحـ٥م احلـ٤ميمؿ هلل أوًٓ، 

ســ٤مُمح ُمــ٤م سمــلم ومئــ٤مت وًمرقمٞمتــف صم٤مٟمٞمــ٤ًم، آٟمــذاك ؾمــقف شمتــقومر سمٞمئــ٦م صــ٤محل٦م ًمٚمتٕمــ٤ميش واًمت

اعمجتٛمع، وًمٙمل يب٘مك ُم٤م سملم اًمقازم ورقمٞمتف ُمـ وؿم٤مئ٩م اًمقد، ويب٘مك ُم٤م ًمٚمقازم ذم ىمٚمـقب 

اًمرقمٞم٦م ُمـ مجٞمؾ إصمر وطمسـ اًمٔمـ جي٥م قمٚمٞمف أن يبدد ُمـ أذه٤مهنؿ يمؾ ُم٤م يتقمهقن ومٞمف 

 ذ ضم٤مء ومٞمٝم٤م: إاًمٔمٚمؿ، 

 أّاًل. عالق٘ احلانه بالسعٔ٘:

سم٠مٟمف حمٙمقم عمـ هق أقمغم ُمٜمـف، ُمــ ظمـالل:  ٓسمد ُمـ طم٥م احل٤ميمؿ ًمرقمٞمتف، وؿمٕمقرهؿ

مْح٦َمَ » َوَأؿْمِٕمْر ىَمْٚمَبَؽ اًمره
قِمٞمه٦ِم، وَاعمََْحبهـ٦َم هَلُـْؿ، واًمٚم ْٓمـَػ  (1) ًمِٚمره

ـه قَمَٚمـْٞمِٝمْؿ (3)هِبِـؿْ  (2) ، وَٓ شَمُٙمـقَٟم

                                                        

: 022: إٟمٕم٤مم:03هٜم٤مك ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م ؾمت٦م شم١ميمد قمغم أمهٞم٦م اًمرمح٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هل: ) إٟمٕم٤مم:  (0)

ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمَِآَي٤مشمِٜم٤َم ﴿ًمذا ؾمقف ٟمذيمر ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( 02:: احلديد58: اًمٙمٝمػ:30اإلرساء: ِذي َوإَِذا ضَم٤مَءَك اًمه

ـْ قَمِٛمَؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ؾُمقًءا سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم صُمؿه شمَ  ُف َُم مْح٦ََم َأٟمه ـْ سَمْٕمِدِه َوَأْص وَمُ٘مْؾ ؾَماَلٌم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ يَمَت٥َم َرسم ُٙمْؿ قَمغَم َٟمْٗمِسِف اًمره َٚمَح ٤مَب ُِم

ُف هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ   (. ((. ًمبٞم٤من أمهٞم٦م اًمرمح٦م قمٜمد اهلل 50، )إٟمٕم٤مم: ﴾وَم٠َمٟمه

ـْ َيَِم٤مءُ  ﴿اهللىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3)  ( .09، )اًمِمقرى: ﴾َوُهَق اًْمَ٘مِقي  اًْمَٕمِزيزُ  ًَمٓمِٞمٌػ سمِِٕمَب٤مِدِه َيْرُزُق َُم

ـْ ًَمٓمِٞمٌػ سمِٕمِ  ﴿اهللَأؾمامئف، وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ًمٓمػ: اًمٚمهٓمِٞمػ: صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلله واؾمؿ ُمـ  (2) َب٤مِدِه َيْرُزُق َُم

(، وهق اًمٚمٓمٞمػ اخلبػم: وُمٕمٜم٤مه، اًمرومٞمؼ سمٕمب٤مده. وىمٞمؾ اًمٚمٓمٞمػ 09)اًمِمقرى:  ﴾َوُهَق اًْمَ٘مِقي  اًْمَٕمِزيزُ  َيَِم٤مءُ 

اًمذي يقصؾ إًمٞمؽ َأرسمؽ ذم ِروْمؼ، واًمٚم ٓمُػ ُمـ اهلله شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ واًمِٕمّمٛم٦م، وىمٞمؾ: اًمٚمهٓمِٞمػ هق اًمذي 

ومؼ ذم اًمٗمٕمؾ وا ًمٕمٚمُؿ سمدىم٤مئؼ اعمّم٤مًمح وإيّم٤مهل٤م إمم ُمـ ىمّدره٤م ًمف ُمـ ظمٚم٘مف. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، اضمتٛمع ًمف اًمرَّ

 .9/206ًمس٤من اًمٕمرب: 



 

 

ـِ (1)ؾَمُبٕم٤ًم َض٤مِري٤مً  ي ـ٤م َأٌخ ًَمـَؽ ذِم اًمـدَّ ُْؿ ِصـٜمْٗم٤مِن: إُِمه ، شَمْٖمَتٜمُِؿ َأيمَٚمُٝمْؿ وَمـ٢مهنه
، َأْو َٟمٔمِـػٌم ًَمـَؽ ذِم (2)

ًَمُؾ  (4)، َيْٗمُرطُ (3)اخْلَْٚمِؼ   .ش(5)ُِمٜمُْٝمُؿ اًمزه

                                                        

ضمريئ٤ًم قمغم آومؽماس. واؾمتٙمٗم٤مك: ـمٚم٥م ُمٜمؽ أن شمّمٚمح ؿم١موهنؿ سم٠مُمره. يٜمٔمر. حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، ذم  (0)

 .09/ 0فمالل هن٩م اًمبالهم٦م: 

 ( .04، )احلجرات: ﴾هللهَ ًَمَٕمٚمهُٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ وَم٠َمْصٚمُِحقا سَملْمَ َأظَمَقْيُٙمْؿ َواشمهُ٘مقا ا إِٟمهاَم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن إظِْمَقةٌ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3)

يَمَر ﴿ن ذم أصؾ اخِلٚم٘م٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اعمس٤مواة ذم أصؾ اخلٚمؼ  وم٤مًمذيمر وإُٟمثك ُمّتحدا (2) ْوضَملْمِ اًمذه ُف ظَمَٚمَؼ اًمزه َوَأٟمه

ْ َيُؽ ﴿(، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 06-05ًمٜمجؿ:)ا ﴾ك ُِمـ ٟم ْٓمَٗم٦م إَِذا ُ ْٜمَكَوإٟمثَ  َك ؾُمًدى َأمَل َأحَيَْس٥ُم اإلٟمَس٤مُن َأن ُيؽْمَ

ى وَمَجَٕمَؾ ُِمٜمُْف اًمزه  ٜمِّل ُيْٛمٜمَك صُمؿه يَم٤مَن قَمَٚمَ٘م٦ًم وَمَخَٚمَؼ وَمَسقه ـ ُمه يَمَر َوإٟمَثكُٟمْٓمَٗم٦ًم ُمَّ -26، )اًم٘مٞم٤مُم٦م:﴾ْوضَملْمِ اًمذه

لم صُمؿه ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم َوًَمَ٘مْد ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اإلٟمَس ﴿(. وىمقًمف شمٕم٤ممم: 29
ٙمِ ـ ـملِم صُمؿه ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ُٟمْٓمَٗم٦ًم ذِم ىَمَرار ُمه ٤مَن ُِمـ ؾُماَلًَم٦م ُمَّ

ٟمَِم٠ْمَٟم٤مُه ظَمْٚم٘م٤ًم آظَمَر وَمَتَب٤مَرَك اًمٜم ْٓمَٗم٦َم قَمَٚمَ٘م٦ًم وَمَخَٚمْ٘مٜم٤َم اًْمَٕمَٚمَ٘م٦َم ُُمْْمَٖم٦ًم وَمَخَٚمْ٘مٜم٤َم اعمُْْْمَٖم٦َم قِمَٔم٤مُم٤ًم وَمَٙمَسْقَٟم٤م اًْمِٕمَٔم٤مَم حَلاًْم صُمؿه أَ 

ـُ اخْل٤َمًمِِ٘ملمَ  اهلُل  (.00-03، )اعم١مُمٜمقن:﴾َأطْمَس

أي: أضمرًا  شاًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ًمٜم٤م ومرـم٤م»اًمٗمرط: ُم٤م ؾمبؼ ُمـ قمٛمؾ وأضمر. وومرط ًمف وًمد: ُم٤مت صٖمػما. وذم اًمدقم٤مء:  (0)

يت٘مدُمٜم٤م طمتك ٟمرد قمٚمٞمف. واًمٗم٤مرط: اًمذي يسبؼ اًم٘مقم إمم اعم٤مء. وومرط إًمٞمٜم٤م ُمـ ومالن ظمػم أو ذ، أي: قمجؾ، وُمٜمف 

ٜم٤َم إِٟمهٜم٤َم َٟمَخ٤مُف َأْن َيْٗمُرَط قَمَٚمٞمْٜم٤َم َأْو َأْن َيْٓمَٖمك﴿ضمؾ: ىمقًمف قمز و َٓ َرسمه ، أي: يسبؼ ويٕمجؾ.. وومرط قمٚمٞمٜم٤م، أي: ﴾ىَم٤م

قمجؾ قمٚمٞمٜم٤م سمٛمٙمروه. وآومراط: إقمج٤مل اًمٌمء ذم آُمر ىمبؾ اًمتثب٧م. وأومرط  ومالن ذم أُمره، أي: قمجؾ ومٞمف 

 إذا قمجٚم٧م ومٞمف. ىم٤مل يمٕم٥م سمـ زهػم:  وضم٤موز اًم٘مدر. واًمسح٤مسم٦م شمٗمرط اعم٤مء ذم أول اًمقؾمٛمل،

 جتلو الرياح القنى عنه و أفرصه       من صوب سارية بوض يعالول

 .7/034يٜمٔمر. اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم: 

زل: زل اًمسٝمؿ قمـ اًمدرع زًمٞماًل، واإلٟمس٤من قمـ اًمّمخرة يزل زًمٞماًل. وم٢مذا زًم٧م ىمدُمف ىمٞمؾ: زل زٓ  (5)

 زًم٦م وزًماًل، ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ يزيد اًمٕمدوي:وزًمقًٓ، وإذا زل ذم ُم٘م٤مل أو ٟمحقه ىمٞمؾ: زل 

= 
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 ثاىًٔا . التعآش ّالتسامح بالعفْ:

ـــ اعمجتٛمٕمــ٤مت هــق وضمــقد ؾمــٛم٦م اًمتســ٤مُمح  ــ٤مة ذم اي جمتٛمــع ُم ؾمــٛم٦م اؾمــت٘مرار احلٞم

( ذم قمٝمـد: ف اإلُمـ٤مم قمـكم )واًمتٕم٤ميش سملم اًمرقمٞم٦م قمغم اظمتالف ُمذاهبٝمؿ وهق ُم٤م سمٞمٜمّـ

ـْ قَمْٗمــِقكَ وشَمْٕمـ»  (1)ِرُض هَلـُـُؿ اًْمِٕمَٚمــُؾ، وُيــ١ْمشَمك قَمــغَم َأْيــِدهيِْؿ ذِم اًْمَٕمْٛمــِد واخْلََٓمــ٠مِ وَمــ٠َمقْمٓمِِٝمْؿ ُِمــ

ـْ قَمْٗمـِقِه وَصـْٗمِحفِ و ٥م  َأْن ُيْٕمٓمِٞمَؽ اهللُّ ُِمـ
، وَم٢مٟمهـَؽ وَمـْقىَمُٝمْؿ وَوازِم (2)َصْٗمِحَؽ ُِمْثَؾ اًمهِذي حُتِ

ـْ َوٓهكَ  إُْمِر قَمَٚمْٞمَؽ وَمْقىَمَؽ، واهللُّ وَمْقَق  َُم
 .  (4)شوىَمِد اؾْمَتْٙمَٗم٤مَك َأُْمَرُهْؿ واسْمَتالَك هِبِؿْ  (3)

                                                        

 واذا رأيت وٓ حمالة زلة              فعذ صديقك فضل حلمك فاردد

 . 7/209وأزًمف اًمِمٞمٓم٤من قمـ احلؼ، إذا أضٚمف. يٜمٔمر. اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم: 

ـِ اجْل٤َمِهٚملِمَ  ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًْمُٕمْرِف ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0) (. ويٜمٔمر 099قمراف: ، )إ﴾َوَأقْمِرْض قَم

 (.94(: )اًمٜمحؾ:39(: )اًمٗمتح:020(: )آل قمٛمران: 04اًمِمقرى:)

ـْ َٟمٗمْ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) ـِ اخْلَْٛمِر َواعمَْْٞمرِسِ ىُمْؾ ومِٞمِٝماَم إصِْمٌؿ يَمبػٌِم َوَُمٜم٤َمومُِع ًمِٚمٜمه٤مِس َوإصِْمُٛمُٝماَم َأيْمؼَمُ ُِم ِٕمِٝماَم َيْس٠َمًُمقَٟمَؽ قَم

ُ  َوَيْس٠َمًُمقَٟمَؽ َُم٤مَذا ُيٜمِْٗمُ٘مقنَ  ََي٤م اهلل  ىُمِؾ اًْمَٕمْٗمَق يَمَذًمَِؽ ُيَبلمَّ ْٔ ُرونَ ًَمُٙمُؿ ا  ( .309، )اًمب٘مرة: ﴾ِت ًَمَٕمٚمهُٙمْؿ شَمَتَٗمٙمه

ـْ َٟمَٙم٨َم وَم٢مِٟمهاَم َيٜمُْٙم٨ُم ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2) ـَ ُيَب٤ميُِٕمقَٟمَؽ إِٟمهاَم ُيَب٤ميُِٕمقَن اهللهَ َيُد اهللهِ وَمْقَق َأْيِدهيِْؿ وَمَٛم ِذي َٟمْٗمِسِف  قَمغَم إِنه اًمه

ـْ َأْورَم سماَِم قَم٤مَهَد قَمَٚمْٞمُف اهللهَ ومَ   (. 04) اًمٗمتح:  ﴾َسُٞم١ْمشمِٞمِف َأضْمًرا قَمٔمِٞماًم َوَُم

أقمٔمؿ ُم٤م اومؽمض ؾمبح٤مٟمف ُمـ شمٚمؽ احل٘مقق طمؼ اًمقازم قمغم اًمرقمٞم٦م وطمؼ اًمرقمٞم٦م قمغم اًمقازم. ومريْم٦م ومرضٝم٤م  (0)

ومٚمٞمس٧م شمّمٚمح اًمرقمٞم٦م إٓ سمّمالح اًمقٓة، اهلل ؾمبح٤مٟمف ًمٙمؾ قمغم يمؾ، ومجٕمٚمٝم٤م ٟمٔم٤مُم٤م ًٕمٗمتٝمؿ وقمزًا ًمديٜمٝمؿ. 

وٓ شمّمٚمح اًمقٓة إٓ سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م اًمرقمٞم٦م. وم٢مذا أدت اًمرقمٞم٦م إمم اًمقازم طم٘مف، وأدى اًمقازم إًمٞمٝم٤م طم٘مٝم٤م، قمز احلؼ 

سمٞمٜمٝمؿ، وىم٤مُم٧م، ُمٜم٤مه٩م اًمديـ، واقمتدًم٧م ُمٕم٤ممل اًمٕمدل، وضمرت قمغم إذٓهل٤م اًمسٜمـ، ومّمٚمح سمذًمؽ اًمزُم٤من، 

٤مُمع إقمداء. وإذا همٚمب٧م اًمرقمٞم٦م واًمٞمٝم٤م، وأضمحػ اًمقازم سمرقمٞمتف وـمٛمع ذم سم٘م٤مء اًمدوًم٦م، ويئس٧م ُمٓم

= 



 

 

 ثالجًا. عدو السجْع عً قساز:

( هــق قمــدم ٞمٝمــ٤م اإلُمــ٤مم قمــكم )إًمف ُمـــ أؿمــٝمر اًمــدروس ذم قمٚمــؿ اإلدارة اًمتــل ٟمّبــ

وَٓ »اًمرضمقع قمـ ىمرار ُمٕملم صدر ُمـ اًمقازم دم٤مه اًمرقمٞم٦م، ٓؾمـٞمام ىمـرارات اًمٕمٗمـق هلـؿ: 

ـه قَمغم قَمْٗمق هِمٜمَك سمَِؽ  ـْ قَمْٗمِقِه وَرمْحَتِِف، وَٓ شَمٜمَْدَُم  .شقَم

 زابعًا. عدو الفسح بالعكْب٘:

وَٓ »قمدم اًمٗمرح سم٤مًمٕم٘مقسمـ٦م:  (ًمٞمٝم٤م اإلُم٤مم قمكم )إف أيْم٤ًم ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م اًمتل ٟمبّ 

ـه  شَمْبَجَح
ـه إمَِم سَم٤مِدَرة َوضَمْدَت ُِمٜمَْٝم٤م َُمٜمُْدوطَم٦مً  (1)  .ش(2)سمُِٕمُ٘مقسَم٦م، وَٓ شُمرْسِ قَم

 خامسًا. االبتعاد عً اخلٔالٛ:

رٌ » ـه إينَّ ُُم١َمُمه وَٓ شَمُ٘مقًَم
،  (4)آُُمُر وَم٠ُمـَم٤مُع وَم٢منه ذًمَِؽ إِْدهَمـ٤مٌل  (3) ـِ ي ذِم اًْمَ٘مْٚمـ٥ِم، وَُمٜمَْٝمَٙمـ٦ٌم ًمِٚمـدَّ

                                                        

اظمتٚمٗم٧م هٜم٤مًمؽ اًمٙمٚمٛم٦م، وفمٝمرت ُمٕم٤ممل اجلقر، ويمثر إدهم٤مل ذم اًمديـ وشمريم٧م حم٤مج اًمسٜمـ، ومٕمٛمؾ 

سم٤مهلقى، وقمٓمٚم٧م إطمٙم٤مم، ويمثرت قمٚمؾ اًمٜمٗمقس، ومال يستقطمش ًمٕمٔمٞمؿ طمؼ قمٓمؾ، وٓ ًمٕمٔمٞمؿ سم٤مـمؾ 

ذار، وشمٕمٔمؿ شمبٕم٤مت اهلل قمٜمد اًمٕمب٤مد. ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمتٜم٤مصح ذم ذًمؽ ومٕمؾ، ومٝمٜم٤مًمؽ شمذل إسمرار وشمٕمز إ

وطمسـ اًمتٕم٤مون قمٚمٞمف، ومٚمٞمس أطمد وإن اؿمتد قمغم رض٤مء اهلل طمرصف وـم٤مل ذم اًمٕمٛمؾ اضمتٝم٤مده سمب٤مًمغ طم٘مٞم٘م٦م 

 .099/ 3(، ذح هن٩م اًمبالهم٦م: ُم٤م اهلل أهٚمف ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ًمف. يٜمٔمر، ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م )

 .6/34وُمٕمٜمك. يٜمٔمر. اًمٜمقيري، هن٤مي٦م إرب: سمجح: يمٗمرح ًمٗمٔم٤م (0)

 . 3/602واؾمٕم٦م سمٕمٞمدة . يٜمٔمر، ًمس٤من اًمٕمرب:   (3)

 . 0/20 ٚمؽ. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  (2)

هَمؾ: َدظَمٌؾ ذم (0) ظَمؾ. واًمده هَمؾ، سم٤مًمتحريؽ: اًمٗمس٤مد ُمثؾ اًمده ذوا »  إَُمر ُُمْٗمِسٌد: وذم احلدي٨م:دهمؾ: اًمده اخته

= 
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ـْ اًْمِٖمػَمِ  ٌب ُِم  .  شوشَمَ٘مر 

 لكاءات اذتانه مع الشعية:  

ض ًمـف، رٕمـيٟمج٤مز ُمـ٤م ًمٚمح٤ميمؿ طمؼ أن حيتج٥م قمـ رقمٞمتف سمٕمض اًمقىم٧م، ًمراطمتف أو إ

ُم٤م أن حيتج٥م يمؾ اًمقىم٧م ومٝمذا يمؼم وؾمقء ظمٚمؼ ُمٜمف، وداقمٞم٦م ًمٚمجٝمـؾ سمـ٠مطمقال اًمرقمٞمـ٦م، أ

 وآقمتامد ذم اظمب٤مره٤م قمغم أصح٤مب اعمآرب وإهمراض. 

٤مسمـف وم٤مٓطمتج٤مب حت٘مػم وشمٜمٗمػم ٕهؾ اًمرأي واًمٗمْمؾ واعمروءة، وشمٕمٔمٞمؿ خلدُمف وطمجّ 

حت٘مػم اًمٙمبـػم وشمٕمٔمـٞمؿ اًمّمـٖمػم  نإاًمذيـ يدظمٚمقن ُمتك ُم٤م ارادوا. وًمٞمس ُمـ دون ؿمؽ 

هق صٖم٤مر واطمت٘م٤مر ًمٚمح٤ميمؿ سم٤مًمذات، وهق ضمريٛم٦م ٓ شمٖمتٗمر، ًمـذا سمـلم اإلُمـ٤مم ذم وصـٞمتف 

 سمٕمض إُمقر اعمٝمٛم٦م ُمٜمٝم٤م: 

 مكابل٘ السعٔ٘: .1

ـْ َرقِمٞمهتَِؽ » ـه اطْمتَِج٤مسَمَؽ قَم ًَم ٤م سَمْٕمُد، وَمال شُمَٓمقَّ قِمٞمه٦ِم  ;َوأَُمه ـِ اًمره ـَ وَم٢منه اطْمتَِج٤مَب اًْمَقِٓة قَم ؿُمْٕمب٦ٌَم ُِمـ

ٞمِؼ،  طْمتَِج٤مُب ُِمٜمُْٝمؿ َيْ٘مَٓمُع قَمٜمُْٝمْؿ قِمْٚمـَؿ َُمـ٤م آطْمتََجُبـقا ُدوَٟمـُف وَمٞمَّْمـُٖمُر وىمِٚمه٦ُم قِمْٚمؿ سم٤ِمُُْٕمقِر، وآاًمْمَّ

ـُ اًْمَ٘مبِٞمُح، وُيَِم٤مُب احْلَؼ  سم٤ِمًْمب٤َمـمِؾِ  ـُ وحَيُْس ِٖمػُم، وَيْ٘مبُُح احْلََس  .شقِمٜمَْدُهُؿ اًْمَٙمبػُِم، وَيْٕمُٔمُؿ اًمّمه

 اٛ حاجات السعٔ٘:قض .2

ـَ إُُُمـقِر، وًَمْٞمَسـ٧ْم قَمـغَم احْلَـؼَّ »  اَم اًْمَقازِم سَمنَمٌ َٓ َيْٕمِرُف َُم٤م شَمَقاَرى قَمٜمُْف اًمٜمه٤مُس سمِِف ُِمـ إٟمه

                                                        

 . 305/ 00. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: شاًمٜم٤مَس  َأي خَيَْدقمقن ديـ اهلل َدهَمالً 



 

 

ْدِق  وُب اًمّمَّ ؾِماَمٌت شُمْٕمَرُف هِب٤َم ُضُ
ـَ اًْمَٙمِذِب  (1) ُِم

ـ٤م اُْمـُرٌؤ (2) : إُِمه
، وإِٟمهام َأْٟم٧َم َأطَمـُد َرضُمَٚمـلْمِ

ـْ َواضِم٥ِم طَمؼ شُمْٕمٓمِْٞمـِف ؟ أو ومِْٕمـؾ يَمـِريؿ ؾَمَخ٧ْم َٟمٗمْ  ُسَؽ سم٤ِمًمَبْذِل ذِم احْلَِؼ وَمِٗمٞمَؿ اطْمتَِج٤مسُمَؽ ُِم

ـْ ْذًمِـَؽ َُمـَع َأنه  شُمْسِديِف، أو ُُمبَتغمً  ـْ َُمسـ٠مًَمتَِؽ إَِذا َأِيُسـقا ُِمـ ٤مِس قَمـ َع يَمػه اًمٜمـه سم٤ِمعمَْٜمِْع وَماَم َأرْسَ

ـْ ؿَمَٙم٤مِة َُمْٔمٚمَِٛمـ٦م َأْو ـَمَٚمـ٥َم إِْٟمَّمـ٤مف  َأيْمَثَر طَم٤مضَم٤مِت اًمٜمه٤مِس إًَِمْٞمِؽ ِ ه٤م َٓ َُم١ُموَٟم٦َم ومِٞمِف قَمَٚمْٞمَؽ ُِم

 .  شذِم ُُمَٕم٤مَُمَٚم٦م

 اإلحساٌ للسعٔ٘: .3

( ُمــ أُمـر اًمقومـ٤مء سمـ٤مًمٕمٝمقد، ووضـح ذًمـؽ ذم ذم هذا اًمٜمص طمدد اإلُم٤مم قمـكم )

ــَد ومــٞماَم »ىمقًمــف:  ــَؽ سم٢ِمطْمَســ٤مٟمَِؽ، َأو اًمتهَزي 
ـه قَمــغَم َرقِمٞمهتِ ــ ــ٤مَك واعمَْ يَمــ٤مَن ُِمـــ ومِْٕمٚمِــَؽ، َأْو أْن  َوإِيه

 ، ـَد َيـْذَه٥ُم سمِٜمُـقِر احْلَـؼَّ ُؾ اإلطْمَس٤مَن، واًمتهَزي 
ـه ُيْبٓمِ شَمِٕمَدُهْؿ وَمُتْتبَِع َُمْققِمدَك سمُِخْٚمِٗمَؽ، وَم٢مِنه اعمَْ

َتُقوُلدوا  َأنْ  اهللَكُُبَ َمْقَتدًا ِعنْدَد ﴿ىَم٤مَل اهللُّ شَمَٕم٤ممَم:  ،واًمٜمه٤مسِ  اهللواخْلُْٚمَػ ُيقضِم٥ُم اعمَْْ٘م٧َم قِمٜمَْد 

                                                        

ُ٘مقا اهللهَ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0) ـَ َآَُمٜمُقا اشمه ِذي ٤َم اًمه ٤مِدىِملمَ  َي٤م َأهي  (. وهٜم٤مك ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م 009، )اًمتقسم٦م: ﴾َويُمقُٟمقا َُمَع اًمّمه

 (.009(: )اعم٤مئدة:20-22شم١ميمد أمهٞم٦م اًمّمدق ُمٜمٝم٤م: ) اًمزُمر:

َ  اهلل  َأشَمْ٘متُٚمُ ﴿شمٕم٤ممم:  ىم٤مل (3) ـْ َآِل ومِْرقَمْقَن َيْٙمتُُؿ إِياَمَٟمُف َأشَمْ٘متُُٚمقَن َرضُماًل َأْن َيُ٘مقَل َريبَّ ـٌ ُِم قَن َرضُماًل َأْن َيُ٘مقَل َوىَم٤مَل َرضُمٌؾ ُُم١ْمُِم

ـْ َرسمَُّٙمْؿ َوإِْن َيُؽ يَم٤مِذسًم٤م وَمَٕمَٚمٞمِْف يمَ  َ  اهلل  َوىَمْد ضَم٤مَءيُمْؿ سم٤ِمًْمبَٞمَّٜم٤َمِت ُِم ِذسُمُف َوإِْن َيُؽ َص٤مِدىًم٤م ُيِّمبُْٙمْؿ سَمْٕمُض اًمهِذي َيِٕمُديُمْؿ إِنه َريبَّ

اٌب  ٌف يَمذه ـْ ُهَق ُُمرْسِ َٓ هَيِْدي َُم (: وىم٤مل 7)اجل٤مصمٞم٦م:  ﴾َوْيٌؾ ًمُِٙمؾَّ َأومه٤مٍك أصَمِٞمؿٍ ﴿(: وىم٤مل شمٕم٤ممم: 38) هم٤مومر:  ﴾اهللهَ 

َٓ ُي١ْمُِمٜمُ ﴿شمٕم٤ممم:  ـَ  ِذي ي اًْمَٙمِذَب اًمه  ( . 045)اًمٜمحؾ:  ﴾قَن سمَِآَي٤مِت اهللهِ َوُأوًَمئَِؽ ُهُؿ اًْمَٙم٤مِذسُمقنَ إِٟمهاَم َيْٗمؽَمِ
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 . (1)﴾َما َٓ َتْفَعُلونَ 

 تفكد أمْز السعٔ٘: .4

شمٗم٘مد أُمقر اًمٕمري٦م اًم٘مـ٤مـمٜملم سمٕمٞمـدًا قمــ ُمريمـز اؾمـت٘مرار اًمـقازم ذم فمـؾ ُمـقفمٗملم هـؿ 

ـْ َٓ َيِّمُؾ إًَِمْٞمـَؽ ُِمـٜمُْٝمْؿ »ظمب٤مر وُمت٤مسمٕم٦م اطمقال اًمرقمٞم٦م، قمٞمقن ًمؽ سمٜم٘مؾ إ ْد ُأُُمقَر َُم وشَمَٗم٘مه

ـْ شَمْ٘مَتِحُٛمُف اًْمُٕمٞمُ  ه ـْ َأْهِؾ اخْلَِْمـَٞم٦ِم واًمتهَقاُضـِع، وقُن ِ  وًمِئَؽ صمَِ٘مَتَؽ ُِم
ِٕ ْغ  ضَم٤مُل، وَمَٗمرَّ ِ٘مُرُه اًمرَّ حَتْ

وَمْع إًَِمْٞمَؽ ُأُُمقَرُهْؿ، صُمؿه اقْمَٛمْؾ ومِٞمِٝمْؿ سم٤ِمإلقْْمَذار إمِم  ـْ سَمـلْمِ  ;َيْقَم شَمْٚمَ٘م٤مهُ  اهللوَمْٚمػَمْ  ُِمـ
ِ
وَمـ٢منه هـ١مٓء

قِمٞمه٦ِم َأطْمَقُج إمَِم آْٟمَّم  ِهْؿ، ويمُ اًمره ـْ هَمػْمِ ِف إًَِمٞمف ذِم  اهللؾ  وَم٠َمقْمِذْر إمَِم ٤مِف ُِم  .  ششَم٠مِدَي٦ِم طَم٘مَّ

 اٍتناو الوالي بالشعية:  

قمغم اًمقازم ُمراقم٤مة ومئ٤مت جمتٛمٕمف اًمذي حيٙمٛمف، ًمذا قمٚمٞمف أن يراقمـل رقمٞمتـف ٓظمـتالف 

ومئ٤مهتؿ اًمٕمٛمريـ٦م ومٗمـٞمٝمؿ يمبـػم اًمســ واًمٕمـ٤مضمز واعمـريض، ويمـذًمؽ أصـح٤مب احل٤مضمـ٤مت 

ًمتـل ٓ يسـتٓمٞمع أطمـد شمٚمبٞمـف ـمٚمبـ٤مهتؿ، وأن يّمـؼم قمٚمـٞمٝمؿ ذم فمـؾ ٟمٔمـ٤مم قمـ٤مدل اخل٤مص٦م ا

 ًمٚمجٛمٞمع، ووضح ذًمؽ ذم قمدد ُمـ اًمٜم٘م٤مط اعمٝمٛم٦م ُمٜمٝم٤م:

 األٓتاو ّنباز السً:مساعاٗ  .1

ـْ َٓ طِمٞمَٚمــ٦َم ًَمــُف، وَٓ َيٜمِّْمــ٥ُم ًمِْٚمَٛمْســ٠َمًَم٦ِم » ـه َـّ ِ  ــ ىَمــ٦ِم ذِم اًمسَّ ـْد َأْهــَؾ اًْمُٞمــْتِؿ وَذِوي اًمرَّ وشَمَٕمٝمه

                                                        

 .25هم٤مومر:  (0)



 

 

َسُف، وذًمَِؽ قَمـغَم اًْمـُقَِٓة صَمِ٘مٞمـٌؾ َواحْلَـؼ  َٟمٗمْ 
ُٗمـُف اهللُّ قَمـغَم َأىْمـَقام ـَمَٚمُبـقا  (1) ـُف صَمِ٘مٞمـٌؾ َوىَمـْد خُيَٗمَّ يُمٚم 

وا َأْٟمُٗمَسُٝمْؿ وَوصمُِ٘مقا سمِِّمْدِق َُمْققُمقِد  ُ  . شهَلُؿْ  اهللاًْمَٕم٤مىِمَب٦َم وَمَّمؼمه

 رّٖ احلاجات اخلاص٘: االٍتناو ب .2

ٚمِـُس هَلُـْؿ جَمْٚمِسـ٤ًم َواضْمَٕمْؾ ًمَِذوي احْل٤َمضَم » ُغ هَلُـْؿ ومِٞمـِف ؿَمْخَّمـَؽ، ودَمْ ٤مِت ُِمٜمَْؽ ىِمْساًم شُمَٗمرَّ

ـْ َأطمَراؾِمـَؽ (2)قم٤مُّم٤ًم وَمَتَتقاَضُع ومِٞمِف هللِِّ اًمهِذي ظَمَٚمَ٘مـَؽ  ، وشُمْ٘مِٕمـُد قَمـٜمُْٝمْؿ ضُمٜمْـَدَك وَأقْمَقاَٟمـَؽ ُِمـ

ـمَِؽ طَمتهك ُيَٙمٚمََّٛمَؽ ُُمَتَٙمٚمَُّٛمُٝمْؿ هَمـػْمَ ُُمَتَتْٕمتِـع ، وَمـ٢مينَّ ؾَمـِٛمْٕم٧ُم َرؾمـقل اهللّ، صـغم اهللّ (3)وُذَ

ـُف  ـِٕمٞمِػ ومِٞمَٝمـ٤م طَم٘م  ٦ٌم َٓ ُي١مظَمُذ ًمِٚمْمه َس ُأُمه ـْ شُمَ٘مده قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، َيُ٘مقُل ذِم هَمػْمِ َُمْقـمِـ: ) ًَم

ـَ اًْمَ٘مقِ   .(4)شهَمػْمَ ُُمَتَتْٕمتِع( يه ُِم

                                                        

 ( . 74)اعم١مُمٜمقن:  ﴾َثُرُهْؿ ًمِْٚمَحؼَّ يَم٤مِرُهقنَ َأْم َيُ٘مقًُمقَن سمِِف ضِمٜمه٦ٌم سَمْؾ ضَم٤مَءُهْؿ سم٤ِمحْلَؼَّ َوَأيمْ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0)

ٕمف اهلل درضم٦م طمتك جيٕمٚمف ذم قمٚمٞملم وُمـ شمٙمؼم قمغم اهلل ُمـ شمقاضع هلل درضم٦م روم»(: رؾمقل اهلل ) ىم٤مل (3)

 . 2/76. يٜمٔمر. اسمـ طمٜمبؾ، اعمسٜمد: شرضم٦م طمتك جيٕمٚمف ذم أؾمٗمؾ اًمس٤مومٚملمدرضم٦م وضٕمف اهلل د

 .06ُمؽمدد. يٜمٔمر، اعمؼمد، اًمٗم٤مضؾ: ص (2)

قمٚمٞمف. وم٤مؿمتد  ضم٤مء أقمرايب إمم اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( يت٘م٤مض٤مه ديٜم٤م يم٤من)قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل:  (0)

قمٚمٞمف، طمتك ىم٤مل ًمف: أطمرج قمٚمٞمؽ إٓ ىمْمٞمتٜمل، وم٤مٟمتٝمره أصح٤مسمف وىم٤مًمقا: وحيؽ، شمدرى ُمـ شمٙمٚمؿ ؟ ىم٤مل: إين 

ؾمؾ إمم ظمقًم٦م سمٜم٧م ، صمؿ أرشهال ُمع ص٤مطم٥م احلؼ يمٜمتؿ»٤مل اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(: أـمٚم٥م طم٘مل. وم٘م

ٞمؽ، وم٘م٤مًم٧م: ٟمٕمؿ. أيب أٟم٧م ي٤م رؾمقل إن يم٤من قمٜمدك  ر وم٠مىمرضٞمٜم٤م طمتك ي٠مشمٞمٜم٤م  رٟم٤م ومٜم٘مْم»ىمٞمس وم٘م٤مل هل٤م: 

اهلل. ىم٤مل: وم٠مىمرضتف، وم٘م٣م آقمرايب وأـمٕمٛمف. وم٘م٤مل: أوومٞم٧م، أورم اهلل ًمؽ؟ وم٘م٤مل: أوًمئؽ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس، إٟمف 

= 
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 الصرب علٙ السعٔ٘: .3

صُمؿه اطْمَتِٛمِؾ اخْلُْرَق »
ُِمٜمُْٝمْؿ واًْمِٕمله  (1)

ـٞمَؼ وْإََٟمـَػ َيْبُسـِط اهللُّ قَمَٚمْٞمـَؽ (2) ، وَٟمحه قَمٜمُْٝمُؿ اًمْمَّ

 .  شسمِذًمَِؽ أيْمٜم٤َمَف َرمْحَتِِف، وُيقضِم٥ْم ًَمَؽ صَمَقاَب ـَم٤مقَمتِفِ 

 التْافل يف العطاٛ: .4

 . شوَأقْمِط َُم٤م َأقْمَٓمْٞم٧َم َهٜمِٞمئ٤ًم، واُْمٜمَْع ذِم إمِْج٤َمل وإقِْمَذار»

 استكام٘ العدل: .5

ره ـََوإنه أَوْمْم»  اؾْمـ ـْلْمِ اًمــةِ قَمـ َؾ ىُمـ
بَالدِ  (3)ْدلِ ـــتَِ٘م٤مَُم٦ُم اًْمٕمَ ـُقٓةِ ذِم اًْمـ

 قرُ ـــ، وفُمٝمُ (4)

                                                        

: اًمٙمٚمٞمٜمل، 3/804. يٜمٔمر، اسمـ ُم٤مضم٦م، اًمسٜمـ:  شي٠مظمذ اًمْمٕمٞمػ ومٞمٝم٤م طم٘مف همػم ُمتٕمتع ٓ ىمدؾم٧م أُم٦م ٓ

 . 5/56اًمٙم٤مذم: 

وْمؼ، واخلََرُق ُمّمدره، وص٤مطمبف َأظْمَرُق. وظَمِرَق سم٤مًمٌمء خَيَْرُق: ضمٝمٚمف ومل حُيسـ اخلُْرُق واخلُُرُق: ٟمَ (0) ِ٘مٞمض اًمرَّ

 .04/75قمٛمٚمف. يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 

اًمٕمل: اًمٕمجز قمـ اًمٙمالم، واعمٕمٜمك ٓ خترج ذم اعمديح قمـ طمد آقمتدال، ٕٟمؽ إن أرسوم٧م ومٞمف وم٠مٟم٧م ُمراء، (3)

٤مح، أو ان احلسد ىمد أيمؾ ىمٚمبؽ، وأظمرس ٟمٓم٘مؽ. يٜمٔمر، حمٛمد ضمقاد وإن ىمٍمت وم٠مٟم٧م قم٤مضمز قمـ اإلومّم

 .  0/009ُمٖمٜمٞم٦م، ذم فمالل هن٩م اًمبالهم٦م: 

 واعمُْٜمَْٙمِر واًْمبَْٖمِل ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2)
ِ
ـِ اًْمَٗمْحِم٤مء  ِذي اًْمُ٘مْرسمك وَيٜمْٝمك قَم

ِ
إِنه اهلل َي٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٕمْدِل واإِلطْمس٤مِن وإِيت٤مء

 ( .94)اًمٜمحؾ:  ﴾ُرونَ ًَمَٕمٚمهُٙمْؿ شَمَذيمه َيِٕمُٔمُٙمْؿ 

 ﴾طْمُٙمْؿ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ سم٤ِمًْمِ٘مْسطِ وإِْن طَمَٙمْٛم٧َم وَم٤م﴿ْدل ذم احلٙمؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: إِنه اًمَٕمْدَل قمغم َأرسمٕم٦م َأٟمح٤مء: اًمٕمَ  (0)

تِل ِهَل َأطْمَس ﴿ُل ذم اًم٘مقل، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: (. واًمَٕمدْ 5)اعم٤مئدة:  ٓه سم٤ِمًمه َٓ شَمْ٘مَرسُمقا َُم٤مَل اًْمَٞمتِٞمِؿ إِ ـُ طَمتهك َيْبُٚمَغ َو

= 



 

 

ةِ  َُمَقده
هُتُْؿ إِّٓ سمَِساَلَُم٦ِم ُصُدوِرِهْؿ، وَٓ شَمِّمـح  َٟمِّمـٞمَحُتُٝمْؿ إِّٓ  (1) قِمٞمه٦ِم، وإِٟمهُف َٓ شَمْٔمَٝمُر َُمَقده اًمره

ــ٦ِم  هِتِؿْ سمِِحٞمَٓمــتِِٝمْؿ قَمــغَم ُوَِٓة ْإُُمــقِر وىِمٚمه  اْٟمِ٘مَٓمــ٤مِع ُُمــده
ِ
ــْرِك اؾْمــتِْبَٓم٤مء ــْؿ، وشَم  ;اؾْمــتِْثَ٘م٤مِل ُدَوهِلِ

 ُِمٜمُْٝمؿْ 
ِ
 قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وشَمْٕمِديِد َُم٤م َأسْمغم َذُوو اًْمَباَلء

ِ
ـِ اًمثهٜم٤َمء ْؿ وَواِصْؾ ذِم طُمْس  .  شوَم٤موْمَسْح ذِم آَُم٤مهِلِ

 حب السعٔ٘: .6

ـُف َٓ  (2)ةِ وفُمُٝمـقُر َُمـَقده »ٓسمد ُمـ إفمٝم٤مر طم٥م اًمرقمٞم٦م، إذ ضمـ٤مء ذم اًمٕمٝمـد:  قِمٞمهـ٦ِم، وإِٟمه اًمره

هُتُْؿ إِّٓ سمَِســاَلَُم٦ِم ُصــُدوِرِهْؿ، وَٓ شَمِّمــح  َٟمِّمــٞمَحُتُٝمْؿ إِّٓ سمِِحٞمَٓمــتِِٝمْؿ قَمــغَم ُوَِٓة  شَمْٔمَٝمــُر َُمــَقده

هِتِؿْ   اْٟمِ٘مَٓم٤مِع ُُمده
ِ
ْؿ، وشَمْرِك اؾْمتِْبَٓم٤مء ٦ِم اؾْمتِْثَ٘م٤مِل ُدَوهِلِ ْؿ وَواِصـْؾ وَم٤موْمَسْح ذِم آَُمـ ;ْإُُمقِر وىِمٚمه ٤مهِلِ

                                                        

ٓه ُوؾْمَٕمَٝم٤م َوإَِذا ىُمْٚمُتْؿ وَم٤مقْمِدًُمقا  َٓ ُٟمَٙمٚمَُّػ َٟمْٗمًس٤م إِ ُه َوَأْووُمقا اًْمَٙمْٞمَؾ َواعمِْٞمَزاَن سم٤ِمًْمِ٘مْسِط  َوًَمْق يَم٤مَن َذا ىُمْرسَمك َوسمَِٕمْٝمِد َأؿُمده

٤ميُمْؿ سمِِف ًَمَٕمٚمهٙمُ  ُرونَ اهللهِ َأْووُمقا َذًمُِٙمْؿ َوصه  ل: اًمِٗمْدي٦م، ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: (، واًمَٕمدْ 053م: )إٟمٕم٤م ﴾ْؿ شَمَذيمه

َٓ شَمٜمَْٗمُٕمَٝم٤م ؿَم ﴿ َٓ ُيْ٘مَبُؾ ُِمٜمَْٝم٤م قَمْدٌل َو ـْ َٟمْٗمٍس ؿَمْٞمًئ٤م َو ِزي َٟمْٗمٌس قَم َٓ دَمْ ُ٘مقا َيْقًُم٤م  ونَ َواشمه َٓ ُهْؿ ُيٜمٍَْمُ  ﴾َٗم٤مقَم٦ٌم َو

َْرَض احْلَْٛمُد هللِهِ﴿ل اهلل قمز وضمؾ: (. واًمَٕمْدل ذم اإِلْذاك، ىم٤م032)اًمب٘مرة:  ْٕ اَمَواِت َوا ِذي ظَمَٚمَؼ اًمسه  اًمه

ـَ يَمٗمَ  ِذي ُٚماَمِت َواًمٜم قَر صُمؿه اًمه ِْؿ َيْٕمِدًُمقنَ َوضَمَٕمَؾ اًمٔم  ـْ شَمْسَتٓمِٞمُٕمقا ﴿(. وَأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 0ٕٟمٕم٤مم: )ا ﴾ُروا سمَِرهبَّ َوًَم

 َوًَمْق طَمَرْصُتْؿ وَماَل َ ِٞمُٚمقا يُمؾه 
ِ
َ٘م٦ِم َوإِْن شُمّْمٚمُِحقا َوشَمتهُ٘مقا وَم٢مِنه ا َأْن شَمْٕمِدًُمقا سَملْمَ اًمٜمََّس٤مء هللهَ يَم٤مَن اعمَْْٞمِؾ وَمَتَذُروَه٤م يَم٤معمَُْٕمٚمه

 (: أي: ذم احل٥ُمَّ واجِلامع. وومالن َيْٕمِدل ومالٟم٤ًم َأي ُيس٤مِويف.039)اًمٜمس٤مء:  ﴾هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم 

ـْ َأْٟمُٗمِسٙمُ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0) ـْ َآَي٤مشمِِف َأْن ظَمَٚمَؼ ًَمُٙمْؿ ُِم ًة َوَرمْح٦ًَم إِنه ذِم َوُِم ْؿ َأْزَواضًم٤م ًمَِتْسُٙمٜمُقا إًَِمْٞمَٝم٤م َوضَمَٕمَؾ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َُمَقده

 َ َٔ ُرونَ َذًمَِؽ   ( .30، )اًمروم: ﴾َي٤مٍت ًمَِ٘مْقٍم َيَتَٗمٙمه

ـْ َأْٟمُٗمِسُٙمْؿ َأْزَواضًم٤م ًمَِتْسُٙمٜمُقا إًَِمْٞمَٝم٤م َوضَمٕمَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) ـْ َآَي٤مشمِِف َأْن ظَمَٚمَؼ ًَمُٙمْؿ ُِم ًة َوَرمْح٦ًَم إِنه ذِم َوُِم َؾ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َُمَقده

 َ َٔ ُرونَ َذًمَِؽ   ( .30، )اًمروم: ﴾َي٤مٍت ًمَِ٘مْقٍم َيَتَٗمٙمه
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 ُِمٜمُْٝمؿْ 
ِ
 قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وشَمْٕمِديِد َُم٤م َأسْمغم َذُوو اًْمَباَلء

ِ
ـِ اًمثهٜم٤َمء  .شذِم طُمْس

 ذنس أفعاهله احلسي٘: .7

سمٞمـ٤من أومٕمـ٤مل احلسـٜم٦م ًمٚمرقمٞمـ٦م، ًمٙمـل شمٙمـقن طمـ٤مومزًا ًمٖمـػم احلســ ُمـٜمٝمؿ، و ـ٤م ضمـ٤مء ذم 

ْؿ هَتُز  »اًمٕمٝمد: 
ـِ َأوْمَٕم٤مهِلِ يْمِر حِلُْس َج٤معَ  وَم٤مِنه يَمْثَرَة اًمذَّ ُض اًمٜمه٤ميمِـَؾ، إِْن ؿَمـ٤مَء اهللُّ. و ،(1)اًمِم  ـرَّ حُتَ

ـنه سمِـِف  َ ِه، وَٓ شُمَ٘مٍمَّ ـه سَمـاَلَء اُْمـِرئ إمَِم هَمـػْمِ صُمؿه اقْمِرْف ًمُِٙمؾَّ اُْمِرئ ُِمٜمُْٝمْؿ َُم٤م َأسْمغم، وَٓ شُمِْمـٞمَٗم

ُف  ـْ سَماَلِئِف َُم٤م يَمـ٤مَن َصـِٖمػمًا، وَٓ اُْمِرئ إمَِم َأْن شُمْٕمٔمَِؿ ُمِ  ُدوَن هَم٤مَي٦ِم سَمالِئِف، وَٓ َيْدقُمَقٟمهَؽ َذَ

 .شـْ سَماَلِئِف َُم٤م يَم٤مَن قَمٔمِٞمامً َضَٕم٦ُم اُْمِرئ إمَِم َأْن شَمْسَتّْمِٖمَر ُمِ 

 واجبات اذتانه:

يٜمبٖمل ًمٚمحـ٤ميمؿ حتّمـلم ٟمٗمسـف آسمتٕمـ٤مد قمــ اًمِمـٝمقات اًمتـل شمـ١مدي إمم اًمزًمـؾ، ٕن 

مهٞمـ٦م حتّمـلم أ )اًمٜمٗمس أُم٤مرة سم٤مًمسقء، وُمـ أضمؾ ذًمؽ وضع ذم قمٝمد اإلُم٤مم قمـكم )

ــَٝمَقاِت »ن مل شمتح٘مــؼ شمــ١مدي ًمٚمتٝمٚمٙمــ٦م: إاًمــٜمٗمس اًمتــل  ـَ اًمِمه ــ َٟمْٗمَســُف ُِمــ  (2)َوَأَُمــَرُه َأْن َيْٙمرِسَ

                                                        

 . 303/  0اًمِمج٤مقم٦م: ؿمدة اًم٘مٚم٥م قمٜمد اًمب٠مس. يٜمٔمر، اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم:  (0)

 َواًْمَبٜملَِم َوا﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3)
ِ
ـَ اًمٜمََّس٤مء َٝمَقاِت ُِم ـَ ًمِٚمٜمه٤مِس طُم٥م  اًمِمه ٦ِم ُزيَّ َه٥ِم َواًْمِٗمْمه ـَ اًمذه ػِم اعمَُْ٘مٜمَْٓمَرِة ُِم

ًْمَ٘مٜم٤َمـمِ

ْٟمَٞم٤م وَ  َْٟمَٕم٤مِم َواحْلَْرِث َذًمَِؽ َُمَت٤مُع احْلََٞم٤مِة اًمد  ْٕ َُم٦ِم َوا ـُ اعمََْآِب  َواخْلَْٞمِؾ اعمَُْسقه (. 00، )آل قمٛمران: ﴾اهلل  قِمٜمَْدُه طُمْس

 .00/303ؼمد، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ:(: )ُمـ همٚم٥م ؿمٝمقشمف ص٤من ىمدره(. يٜمٔمر. اًمٓموىم٤مل اإلُم٤مم قمكم )



 

 

قِمٜمَْد اجْلََٛمَح٤مِت  (1)وَيَزقَمَٝم٤م
، إٓه َُم٤م َرطِمَؿ  ;(2)

ِ
قء ٤مَرٌة سم٤ِمًمس   .   (3)شاهللوَم٢مِنه اًمٜمهْٗمَس َأُمه

سـٚمٓم٦م ٓ ُم٤مًمـؽ هلـ٤م، واًمسـ٤مهر قمـغم احل٤ميمؿ أن يٙمقن قم٤مروم٤ًم إٟمـف  ثـؾ ًمٚم ويٜمبٖمل قمغم

ٜمبٖمـل ُمٕم٤مُمٚمتـف شمحل٤مق اجلقر واًمٔمٚمؿ سم٤مًمرقمٞم٦م، ًمذًمؽ إشمقومػم طم٤مضم٤مت إُم٦م واعمٛمتٜمع قمـ 

 اًمرقمٞم٦م سمدىم٦م ُمـ أضمؾ دمٜم٥م ارشمٙم٤مب إظمٓم٤مء، إذ ضم٤مء ومٞمف:  

 :االبتعاد عً الػسّز 

(، (ُمـ آُمراض اًمٜمٗمسٞم٦م ذم ؿمخّمٞم٦م اإلٟمس٤من اًمٖمرور، ًمذًمؽ طمذر ُمٜمف اإلُم٤مم 

َـ٦مً »ذم اًمٕمٝمد:  إذ ذيمر ـْ ؾُمـْٚمَٓم٤مٟمَِؽ ُأهبه وإَِذا َأطْمَدَث ًَمَؽ َُم٤م َأْٟم٧َم ومِٞمِف ُِم
ٞمَٚمـ٦مً  (4) وَمـ٤مْٟمُٔمْر  (5)َأو خَمِ

ـْ َٟمْٗمِسـَؽ  اهللإمَِم قِمَٔمِؿ ُُمْٚمِؽ  وَمْقىَمَؽ وىُمْدَرشمِِف ُِمٜمَْؽ قَمغَم َُم٤م َٓ شَمْ٘مِدُر قَمَٚمْٞمـِف ُِمـ
ومـ٢منه ذًمِـَؽ  ;(6)

                                                        

 . 280يٙمٗمٝم٤م. يٜمٔمر. احلسٞمٜمل، ُمّم٤مدر هن٩م اًمبالهم٦م: ص (0)

 .280ُمٜم٤مزقم٤مت اًمٜمٗمس إمم ؿمٝمقاهت٤م وُمآرهب٤م. يٜمٔمر. احلسٞمٜمل، ُمّم٤مدر هن٩م اًمبالهم٦م: ص (3)

ٓه َُم٤م َرطمِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2)  إِ
ِ
قء ٤مَرٌة سم٤ِمًمس  َُمه َٕ ُئ َٟمْٗمِز إِنه اًمٜمهْٗمَس  ، )يقؾمػ: ﴾إِنه َريبَّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  َؿ َريبَّ َوَُم٤م ُأسَمرَّ

52 .) 

٤ًم إذا شمٙمؼم ورومع  (0) ٦ٍَم َأي ذو يمؼم وقمٔمٛم٦م. وشَم٠َمسمهف ومالٌن قمغم ومالن شم٠َمهب  ٦َم: اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼم. ورضمؾ ذو ُأهبه إهُبه

ـْ )ىمدره قمٜمف: وذم يمالم اإلُم٤مم قمكّم ) ٦ٍَم ىمد ضمَٕمٚمُتف طم٘مػماً : )يمْؿ ُم ٦ُم، سم٤مًمْمؿ (: وىمٞمؾ إُ ِذي ُأهبه هبه

 . 02/066واًمتِمديد ًمٚمب٤مء: اًمٕمٔمٛم٦م واًمبٝم٤مء. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 

 .060/ 02اًمتٙمؼم. يٜمٔمر. اًمٓمؼمد، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ:  (5)

يُمْؿ َوضَمْٝمَريُمْؿ َوَيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمْٙمِس ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (6) َْرِض َيْٕمَٚمُؿ رِسه ْٕ اَمَواِت َوذِم ا  (.2، )إٟمٕم٤مم: ﴾ُبقنَ َوُهَق  اهلل  ذِم اًمسه
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ـُ  ـْ ـماَِمطِمَؽ  (1)ُيٓم٤مُِم إًَِمْٞمَؽ ُِم
ـْ هَمْرسمَِؽ، وَيٗم(2) إًَِمْٞمَؽ سمِـاَم قَمـَزَب قَمٜمْـَؽ  لء، وَيُٙمػ  قَمٜمَْؽ ُِم

ـْ قَمْ٘مٚمَِؽ   .(3)شُِم

 :حترٓس احلانه مً ٍْٚ اليفس 

( ُمـ اًمٕمج٥م سم٤مؾمتٕمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وآسمتٝم٤مج ًمـف، وأن يـرى ر اإلُم٤مم )طمذّ 

٤مهل٤م، صمـؿ ٟمٗمسف ظم٤مرضم٤م قمـ طمد اًمت٘مّمػم، ٕٟمف يدقمق إمم اًمٙمٗمر، وإمم ٟمسٞم٤من اًمذٟمقب وإمه

إن إقمج٤مسمف سمٜمٗمسف، ورأيف، وقمٚمٛمف، وقم٘مٚمف يٛمٜمٕمف ُمـ آؾمتٗم٤مدة وآؾمتِمـ٤مرة واًمسـ١مال، 

ومٞمستٜمٙمػ ُمـ ؾم١مال ُمـ هق أقمٚمـؿ ُمٜمـف، ورسمـام يٕمجـ٥م سمـ٤مًمرأي اخلٓمـ٠م اًمـذي ظمٓمـر ًمـف 

( ُم٤م ٟمّمف: (إذ ضم٤مء ذم قمٝمد اإلُم٤مم  ،ٞمف، وآوم٤مت اًمٕمج٥م أيمثر ُمـ أن حتَمومٞمٍم قمٚم

                                                        

 .038خيٗمض ويسٙمـ. يٜمٔمر، اسمـ ؿمٕمب٦م احلراين، حتٗم٦م اًمٕم٘مقل: ه٤مُمش ص  (0)

ؼْمُ واًمٗمخُر ٓرشمٗم٤مع ص٤مطمبف. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  (3)
 . 520/ 3اًمٓمهامُح: اًمٙمِ

قَمْ٘ماًل وَُمْٕمُ٘مقًٓ، وهق ُمّمدر: وىمٞمؾ: اًمَٕمْ٘مُؾ: احِلْجر واًمٜم ٝمك ِضد  احلُْٛمؼ، واجلٛمع قُم٘مقٌل. وىمٞمؾ أن قَمَ٘مَؾ َيْٕمِ٘مؾ  (2)

ل اعمَْٕمُ٘مقل ومٞم٘مقل: يم٠َمٟمف قُمِ٘مَؾ ًمف رٌء  هق صٗم٦م، ويم٤من ي٘مقل إِن اعمّمدر ٓ ي٠ْميت قمغم وزن ُمٗمٕمقل اًمبَته٦َم، وَيت٠َموه

د، وىمٞمؾ: َرضُمؾ قم٤مىِمٌؾ وهق اجل٤مُمع َُٕمره وَرْأيف، ُم٠ْمظمقذ ُمـ قَمَ٘مْٚم٧ُم ا ًمَبٕمػَم إِذا َأي طُمبَس قمٚمٞمف قَمْ٘مُٚمف وُأيَّد وؿُمدَّ

مَجَْٕم٧َم ىمقائٛمف، وىمٞمؾ: اًمٕم٤مىِمُؾ اًمذي حَيْبِس ٟمٗمسف وَيُرد ه٤م قمـ َهقاه٤م، ُأظِمَذ ُمـ ىمقهلؿ ىمد اقْمُتِ٘مؾ ًمِس٤مُٟمف إِذا طُمبَِس 

ط ذم اعمَٝم٤مًمِؽ َأي حَيْبِسف، وىمٞمؾ: اًمَٕمْ٘مُؾ هق  ل اًمَٕمْ٘مُؾ قَمْ٘ماًل َٕٟمف َيْٕمِ٘مؾ ص٤مطمبَف قمـ اًمتهَقر  وُُمٜمِع اًمٙمالَم. وؾُمٛمَّ

 . 00/059ًمتٛمٞمٞمز اًمذي سمف يتٛمٞمز اإِلٟمس٤من ُمـ ؾم٤مئر احلٞمقان. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: ا



 

 

٤مَك واإل» ـْ سمِ  (1)قْمَج٤مِب َوإِيه  وَمـ٢مِنه ذًمِـَؽ ُِمـ
ِ
ٜمَْٗمِسَؽ، واًمثََّ٘م٦َم سماَِم ُيْٕمِجُبَؽ ُِمٜمَْٝم٤م، وطُم٥مه ْاإلـْمـَراء

ـْ إطِْمَس٤مِن اعمُْْحِسٜملِمَ  ْٞمَٓم٤مِن ذِم َٟمْٗمِسِف ًمَِٞمْٛمَحَؼ َُم٤م َيُٙمقُن ُِم  .  شَأْوصَمِؼ وُمَرِص اًمِمه

وُمـ أضمؾ اؾمتٛمرار ٟمج٤مح احل٤ميمؿ ذم طمٙمٛمف يٜمبٖمل قمٚمٞمف أن يٙمقن سمٕمٞمدًا قمـ هـقى 

س، ٕهن٤م حتجر اًمرؤي٤م قمٜمف ومال يرى إٓ سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمٞمقًمـف وآرائـف، زيـ٤مدة قمـغم اًمٜمٗم

أن اهلقى ذيؽ اجلٝمؾ واًمٕمٛمك، وهق ُمٗمسد ًمٚمٕم٘مؾ يبٕمده قمـ اًمقاىمع وجيٕمٚمـف أؾمـػمًا 

َن لَُه ُسوُء َعَملِِه َواتِ ﴿ًمف، سمدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِه َكَمْن ُزيد بَُعوا َأَفَمْن َكاَن َعَذ َبودنٍَة ِمْن َربد

َواَءُهمْ  ــكم (2)﴾َأْهدد ــ٤مم قم ــ٤مل اإلُم ــذًمؽ ىم ــده (، ًم َقاكَ »( ذم قمٝم ْؽ َهــ
ــ  (3)،...، وَم٤مُْمٚمِ

                                                        

٦ِم اقْمتِٞم٤مِده: ومجُع اًمَٕمَج٥ِم: َأقْمج٤مٌب: ىم٤مل:  (0)  قمج٥م: اًمُٕمْج٥ُم واًمَٕمَج٥ُم: إِٟمٙم٤مُر ُم٤م َيِرُد قمٚمٞمؽ ًمِ٘مٚمه

غُ   وِث ِذي إَْىواِب يا َعَجبًا للِدْهِر ِذي إَْعجاِب            إَْحَدِب الُُبْ

،  َأن اإِلٟمس٤من إِذا رَأى ُم٤م يٜمٙمره وَيِ٘مؾ  ُِمْثُٚمف، ىم٤مل: ىمد قَمِجْب٧ُم ُمـ يمذا.
ِ
وقمغم هذا ُمٕمٜمك ىمراءة ُمـ ىمرَأ سمْمؿ اًمت٤مء

َٕن أدُمل إِذا ومٕمؾ ُم٤م ُيٜمْٙمُِره اهلله، ضم٤مز َأن ي٘مقل ومٞمف قَمِجْب٧ُم، واهلله قمز وضمؾ، ىمد قمٚمؿ ُم٤م َأْٟمَٙمره ىمبؾ يمقٟمف، 

 همػم ُم٠ْمًمقف وًمٙمـ اإلِ 
ٍ
. وىمٞمؾ اًمَٕمَج٥ُم اًمٜمهَٔمُر إمِم رء

ِ
٦م قمٜمد وىمقع اًمٌمء ٟمٙم٤مُر واًمَٕمَج٥ُم اًمذي شَمْٚمَزُم سمف احُلجه

 .  580/ 0وٓ ُُمٕمت٤مٍد. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 

 .00حمٛمد: (3)

ـِ اهْلََقى ومَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2) ِف َوهَنَك اًمٜمهْٗمَس قَم ـْ ظَم٤مَف َُمَ٘م٤مَم َرسمَّ ٤م َُم -04، )اًمٜم٤مزقم٤مت:﴾اجْلَٜمه٦َم ِهَل اعم٠َْْمَوى ٢مِنه َوَأُمه

. وم٢من اشمب٤مع 6/3528(. هقى ذم اًمٚمٖم٦م، سم٤مًمٙمرس هيقى هقى، أي أطم٥م. يٜمٔمر. اجلقهري، اًمّمح٤مح: 00

أؿمجع اًمٜم٤مس ُمـ همٚم٥م )ؿ، وأن اهلقى يّمدون قمـ احلؼ، ومال سمد أن يٙمقن اًمقازم أؿمجع اًمرقمٞم٦م، وأىمدره

 .295/ 0ًمٗم٘مٞمف: . يٜمٔمر. اًمّمدوق، ُمـ ٓ حيئه ا(هقاه
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سمِٜمَْٗمِسَؽ قَمامه َٓ حَيِؾ  ًَمـَؽ  (1)َوؿُمّح 
ـحه سمِـ٤مًمٜمهْٗمِس اإلْٟمَّمـ٤مُف ُِمٜمَْٝمـ٤م ومِـٞماَم َأطَمبهـ٧ْم َأْو  (2) وَمـ٢منه اًمِم 

 .  "يَمِرَه٧ْم 

 :٘األىصاف يف الكساز مً أجل العدال 

ٞمؼ اًمٕمداًم٦م ذم اعمجتٛمع قمٜمٍم ُمٝمؿ ذم حت٘مٞمؼ اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل، ٕٟمف سمدون ن حت٘مإ

أُمـػم  ٟمٔم٤مم قم٤مدل ًمٚمبالد ٓ يٛمٙمــ أن يٕمٛمـؾ اًمٗمـرد ذم اعمجتٛمـع، ًمـذًمؽ أيمـد اإلُمـ٤مم

ِػ »ذم ذًمـؽ اًمٕمٝمـد سم٘مقًمـف:  () قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اعم١مُمٜملم ِػ  (3)اهللَأْٟمِّمـ وَأْٟمِّمـ

٦ِم أَ  ـْ ظَم٤مصه ـْ َٟمْٗمِسَؽ وُِم ـْ َرقِمٞمهتَِؽ اًمٜمه٤مَس ُِم ٞمِف َهَقًى ُِم
ـْ ًَمَؽ ومِ َؽ وَُم

وَم٢مٟمهَؽ إّٓ  ;(4)ْهٚمِ

                                                        

 .02/ 2احلرص. يٜمٔمر، اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم:  (0)

َٓ شَمتهبِِع اهْلََقى وَمُٞمِْمٚمه ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) َْرِض وَم٤مطْمُٙمْؿ سَملْمَ اًمٜمه٤مِس سم٤ِمحْلَؼَّ َو ْٕ ٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َمَك ظَمٚمِٞمَٗم٦ًم ذِم ا َؽ َي٤م َداُووُد إِٟمه

ـْ  ـَ َيِْمٚم قَن قَم ِذي ـْ ؾَمبِٞمِؾ اهللهِ إِنه اًمه َس٤مِب ؾَمبِٞمِؾ اهللهِ هَلُْؿ قَمَذاٌب ؿَمِديٌد سمِ  قَم (. اشمب٤مع  36، )ص:﴾اَم َٟمُسقا َيْقَم احْلِ

اُِملَم ﴿ي٤م شمٕم٤ممم:  إلٟمّم٤مف يمام ٟم٘مرأ ذم اًم٘مرآن سم٘مقًمفاهلقى ُم٤مٟمع ُمـ اًمٕمدل وا ـَ َآَُمٜمُقا يُمقُٟمقا ىَمقه ِذي ٤َم اًمه َأهي 

ـْ هَمٜمِٞم٤ًّم َأْو وَمِ٘مػًما َف  سم٤ِمًْمِ٘مْسِط ؿُمَٝمَداَء هللِهِ َوًَمْق قَمغَم َأْٟمُٗمِسُٙمؿْ  ىَْمَرسملَِم إِْن َيُٙم ْٕ ـِ َوا َأْومَم هِباَِم وَماَل  اهلل  َأِو اًْمَقاًمَِدْي

(. ًمذا إن 025)اًمٜمس٤مء:  ﴾َن سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمبػًِماشَمتهبُِٕمقا اهْلََقى َأْن شَمْٕمِدًُمقا َوإِْن شَمْٚمُقوا َأْو شُمْٕمِرُضقا وَم٢مِنه اهللهَ يَم٤م

وإرض إذا دار طمقل حمقر أهقاء وؿمٝمقات اًمٜم٤مس، وم٢من اًمٗمس٤مد ؾمقف يٕمؿ يمؾ ؾم٤مطم٦م  ٟمٔم٤مم اًمسامء

 اًمقضمقد، وًمق اشمبع احلؼ أهقاءهؿ ًمٗمسدت اًمساموات وإرض وُمـ ومٞمٝمـ.

: )إن أومْمؾ آيامن، اٟمّم٤مف اًمرضمؾ ُمـ ٟمٗمسف(، وىمقًمف: )إٟمؽ إن أٟمّمٗم٧م ُمـ ٟمٗمسؽ ((ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم  (2)

 ٤00/204مف شمدوم آظمقة(. يٜمٔمر. اًمٓمؼمد، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ: )ُمع آٟمّم وىمقًمف: أزًمٗمؽ اهلل(.

ـْ َذيَمٍر َوُأْٟمثَك َوضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ؿُمُٕمقسًم٤م َوىَمَب٤مئَِؾ ًمَِتَٕم٤مَروُمقا إِنه َأيمْ ﴿شمٕم٤ممم: ىمقًمف  (0) ٤َم اًمٜمه٤مُس إِٟمه٤م ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ ُِم َرَُمُٙمْؿ قِمٜمَْد اهللهِ َي٤م َأهي 

= 



 

 

ـْ فَمَٚمَؿ قِمب٤َمَد  (1)شَمْٗمَٕمْؾ شَمْٔمٚمِؿْ  ـْ ظَم٤مَصـَٛمُف (2)ظَمّْمَٛمُف ُدوَن قِمَبـ٤مدِهِ  اهلليَم٤مَن  اهللوَُم أْدطَمـَض  اهلل، وَُمـ

تَُف ويَمـ٤مَن  شَمْٕمِجٞمـِؾ  اهللْدقَمـك إمِم شَمْٖمِٞمـػِم ٟمِْٕمَٛمـ٦ِم طَمْرسَمـ٤ًم طَمتهـك َيٜمْـِزَع َأْو َيُتـقَب وًَمـٞمَْس رء أَ  هللطُمجه

ـْ إىَِم٤مَُم٦م قَمغَم فُمْٚمؿ، وَم٤مَنه  ـَ وُهَق ًمِٚمٔمه٤معملَِم سم٤ِمعمِْْرَص٤مدِ  (3)ؾَمِٛمٞمعٌ  اهللٟمِْ٘مَٛمتِِف ُِم  .(4)شَدقْمَقَة اعمُْْْمَٓمٝمِدي

 :الكسازات تسضٕ اجلنٔع 

قِمٞمه٦ِم َأصْمَ٘مَؾ قَمغَم اًْمَقازِم َُم١مُ » ـَ اًمره ، ًَمْٞمَس َأطَمٌد ُِم
ِ
 وَأىَمـؾه َُمُٕمقَٟمـ٦ًم ًَمـُف ذِم اًْمـَباَلء

ِ
ظَمـ٤مء َٟمـ٦ًم ذِم اًمره

                                                        

 ( .02، ) احلجرات:﴾ظَمبػِمٌ َأشْمَ٘م٤ميُمْؿ إِنه اهللهَ قَمٚمِٞمٌؿ 

ـْ َأؿْمَبف َأسم٤مه ومام فَمَٚمؿ: وذم اعمثؾ: ُمـ  (0) بف: َُم ْٚمُؿ: َوْضع اًمٌمء ذم همػم ُمقِضٕمف. وُمـ أُمث٤مل اًمٕمرب ذم اًمِمه اًمٔم 

ْئ٥َم وم٘مد فمٚمَؿ: وُمٜمف طمدي٨م ُأمَّ ؾَمٚمَٛم٦م: أن أسم٤م سمٙمٍر وقُمَٛمَر صَمَٙمام إَُْمر ومام فَمَٚمامه أي مل َيْٕمِدٓ  قمٜمف: اؾْمؽْمقَمك اًمذَّ

، وُمٜمف طمدي٨م اًمُقُضقء: ومٛمـ زاد أو َٟمَ٘مَص وم٘مد أؾم٤مء وفَمَٚمَؿ أي َأؾم٤مَء  وأصؾ اًمٔم ٚمؿ اجلَْقُر وجُم٤مَوَزة احلدَّ

داِد اعمَّرات ذم اًمُقضق ِع، وفَمٚمَؿ ٟمْٗمسف سمام َٟمَ٘مَّمٝم٤م ُمـ اًمثقاب سمؽَمْ ْ َب سم٠َمَدِب اًمنمه ٜمه٦َم واًمته٠َمد  يمِف اًمس  ء. إَدَب سمؽَمْ

 . 272/  03ًمس٤من اًمٕمرب: يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، 

ٞمِٝمْؿ ُأضُمقَرُهْؿ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) ٤محِل٤َمِت وَمُٞمَقومَّ ـَ َآَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمه ِذي ٤م اًمه ، )آل ﴾َٓ حُي٥ِم  اًمٔمه٤معملِِمَ  واهللَوَأُمه

ىم٤مل اهلل قمّز وضمّؾ: اؿمتد همْمبل قمغم ُمـ فمٚمؿ أطمدًا ٓ جيد )ىم٤مل:  (((، وروي قمـ اًمٜمبل 57قمٛمران: 

 . 9/280. يٜمٔمر، اعم٤مزٟمدراين، ذح أصقل اًمٙم٤مذم: (يهمػم ٟم٤مساً 

ُ٘مقا اهللهَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2) ُُمقا سَملْمَ َيَدِي اهللهِ َوَرؾُمقًمِِف َواشمه َٓ شُمَ٘مدَّ ـَ َآَُمُٜمقا  ِذي ٤َم اًمه ، ﴾إِنه اهللهَ ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمؿٌ َي٤م َأهي 

 (.0)احلجرات: 

ـه اهللهَ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: (0) َسَب َٓ حَتْ ُرُهْؿ ًمَِٞمْقمٍ َو سَْمَّم٤مرُ  هَم٤موماًِل قَمامه َيْٕمَٛمُؾ اًمٔمه٤معمُِقَن إِٟمهاَم ُي١َمظمَّ ْٕ ، ﴾شَمِْمَخُص ومِٞمِف ا

 ( .3)إسمراهٞمؿ: 
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حْل٤َمِف  ِٓ ، وَأسْمٓمـ٠َم قُمـذرًا قِمٜمْـَد  (2)، وَأىَمؾه ؿُمْٙمراً (1)وَأيْمَره ًمإِِلْٟمَّم٤مِف، وَأؾْم٠َمَل سم٤ِم
ِ
قِمٜمَْد اإلقْمَٓم٤مء

ـ٦مِ  (3)اعمَْٜمِْع، وَأْضَٕمَػ َصؼْماً  ـْ َأْهـِؾ اخْل٤َمصه ْهِر ُِمـ ِت اًمده ـِ ومِجَـ٤مُع  قِمٜمَْد ُُمٚماِمه ي ـاَم قِمـاَمُد اًمـدَّ وإِٟمه

ـْ َصْٖمُقَك هَلُْؿ، وَُمْٞمُٚمَؽ َُمَٕمُٝمؿْ  ٦ِم، وَمْٚمَٞمُٙم ـَ إُْمه ٦ُم ُِم  اًْمَٕم٤مُمه
ِ
ُة ًمأَِلقْمَداء  .  شاعمُْْسٚمِٛملَم واًمُٕمده

 ش اذتانه مً تكاسيش سجال املتنلكني والينامني:يحتز

ومحــذر قم٤مُمٚمــف ُمـــ ( ٟمٔمــرة أظمــرى إمم اعمتٛمٚم٘مــلم واًمٜمامُمــلم، ٟمٔمــر اإلُمــ٤مم قمــكم )

 سمٕمْمٝمؿ ٓؾمٞمام ُم٤م خيص طمرُم٦م احلٞم٤مة اخل٤مص٦م سم٤مًمرقمٞم٦م، ودمغم ذًمؽ ذم:

                                                        

 . 087/ 00آحل٤مح واًمِمدة ذم اًمس١مال. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  (0)

َٓ شَمْٙمٗمُ وَم٤مْذيُمُرويِن َأْذيُمْريُمْؿ َواؿْمُٙمُروا زِم ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (3) ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ﴿(: وىم٤مل قمز وضمؾ: 053)اًمب٘مرة:  ﴾ُرونِ  َو

ـْ ِرْزِق َرسمَُّٙمْؿ َواؿْمُٙمُروا ًَمُف سَمْٚمدَ  ـْ َيِٛملٍم َوؿِماَمٍل يُمُٚمقا ُِم  ﴾ٌة ـَمٞمََّب٦ٌم َوَربٌّ هَمُٗمقرٌ ًمَِسَب٢مٍ ذِم َُمْسَٙمٜمِِٝمْؿ َآَي٦ٌم ضَمٜمهَت٤مِن قَم

ـْ ﴿(: وىم٤مل شمٕم٤ممم: 05)ؾمب٠م: 
َن َرسم ُٙمْؿ ًَمئِ ـْ يَمَٗمرْ َوإِْذ شَم٠َمذه

َِزيَدٟمهُٙمْؿ َوًَمئِ َٕ  ﴾شُمْؿ إِنه قَمَذايِب ًَمَِمِديدٌ ؿَمَٙمْرشُمْؿ 

ـْ حَم٤َمِري٥َم َوَ ٤َمصمِٞمَؾ َوضِمَٗم٤مٍن يَم٤مجْلََقاِب َوىُمُدوٍر َراؾِمَٞم٤مٍت ﴿(: وىم٤مل شمٕم٤ممم: 7إسمراهٞمؿ: ) َيْٕمَٛمُٚمقَن ًَمُف َُم٤م َيَِم٤مُء ُِم

ـْ قِمَب٤مدِ اقْمَٛمُٚمقا َآَل َداُووَد ؿُمْٙمًرا َوىَمٚمِ  ُٙمقرُ ٞمٌؾ ُِم  ( . 02)ؾمب٠م:  ﴾َي اًمِمه

ْؿ ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهللهِ َوَُم٤م َضُٕمٗمُ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (2) ٞم قَن يَمثػٌِم وَماَم َوَهٜمُقا عم٤َِم َأَص٤مهَبُ ـْ َٟمبِلٍّ ىَم٤مشَمَؾ َُمَٕمُف ِرسمَّ ـْ ُِم قا َوَُم٤م َويَم٠َميَّ

ـَ اؾْمَتَٙم٤مُٟمقا  ٤مسمِِري ؼْمِ ﴿(: وىمقًمف شمٕم٤ممم: 006آل قمٛمران: ) ﴾َواهللهُ حُي٥ِم  اًمّمه ـَ َآَُمٜمُقا اؾْمَتِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمًمّمه ِذي ٤َم اًمه َي٤م َأهي 

ـْ ُيْ٘مَتُؾ ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهللهِ َأُْمَقاٌت سَمْؾ َأطْمَٞم٤مٌء وَ  َ
َٓ شَمُ٘مقًُمقا عمِ ـَ  َو ٤مسمِِري اَلِة إِنه اهللهَ َُمَع اًمّمه َٓ شَمِْمُٕمُروَن َواًمّمه ـْ 

ًَمٙمِ

ـَ اخْلَْقِف َواجْلُ   ُِم
ٍ
ء ـَ إَِذا َوًَمٜمَْبُٚمَقٟمهُٙمْؿ سمٌَِمْ ِذي ـَ اًمه ٤مسمِِري ِ اًمّمه َْٟمُٗمِس َواًمثهَٛمَراِت َوسَمنمَّ ْٕ َُْمَقاِل َوا ْٕ ـَ ا قِع َوَٟمْ٘مٍص ُِم

ِْؿ َورَ  ـْ َرهبَّ ُأوًَمئَِؽ ُهُؿ مْح٦ٌَم وَ َأَص٤مسَمْتُٝمْؿ ُُمِّمٞمَب٦ٌم ىَم٤مًُمقا إِٟمه٤م هللِهِ َوإِٟمه٤م إًَِمْٞمِف َراضِمُٕمقَن ُأوًَمئَِؽ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َصَٚمَقاٌت ُِم

 (.057 -052) اًمب٘مرة: ﴾ْٝمَتُدونَ اعمُْ 



 

 

 :سرت العْٔب 

ـْ َأسْمَٕمُد َرقِمٞمهتَِؽ ُِمٜمَْؽ وَأؿْمٜم٠َُمُهؿْ » َوًْمَٞمُٙم
٤مِس ٢مقِمٜمَْدَك َأـْمَٚمَبُٝمْؿ عمَِٕم٤مِئ٥ِم اًمٜمه٤مِس وَمـ (1) نه ذِم اًمٜمـه

ه٤م ـْ ؾَمؽَمَ قُمُٞمقسم٤ًم اًْمَقازِم َأطَمؼ  َُم
اَم قَمَٚمْٞمـَؽ شَمْٓمِٝمـػُم َُمـ٤م  ، وَمالَ (2) ـه قَمامه هَم٤مَب قَمٜمَْؽ ُِمٜمَْٝم٤م وَم٢مِٟمه شَمْٙمِِمَٗم

فَمَٝمَر ًَمَؽ، اهللُّ حَيُْٙمُؿ قَمغَم َُم٤م هَم٤مَب قَمٜمَْؽ، وَم٤مؾْمؽُمِ اًْمَٕمْقَرَة َُمـ٤م اؾْمـَتَٓمْٕم٧َم َيْسـؽُمِ اهللُّ ُِمٜمْـَؽ َُمـ٤م 

ـْ َرقِمٞمهتَِؽ  ُه ُِم ٥م  ؾَمؽْمَ
 .شحُتِ

 :حسً السريٗ معَه 

ـِ اًمٜمه٤مِس قُمْ٘مَدةَ  َأـْمٚمِْؼ »  .  ش(4)يُمؾَّ طِمْ٘مد، واىْمَٓمْع قَمٜمَْؽ ؾَمَب٥َم يُمؾَّ ِوشْمر (3)قَم

  :التػافل 

ـْ يُمؾَّ َُم٤م َٓ َيِّمح  ًَمَؽ »  .شوشَمَٖم٤مَب قَم

 

                                                        

 .082/ 34أسمٖمْمٝمؿ. يٜمٔمر. اسمـ طمبٞم٥م اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م:  (0)

(، ذح هن٩م ؾمؽم ومٕمؾ ًمف صٚم٦م ُمـ اعم٤ميض، أي أطمؼ اًمس٤مشمريـ هل٤م سم٤مًمسؽم. يٜمٔمر، ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكم ) (3)

 . 87/ ه٤مُمش ص 2اًمبالهم٦م: 

ؿ. واىمٓمع قمٜمؽ أؾمب٤مب إوشم٤مر أي اًمٕمداوات أطمٚمؾ قم٘مد إطم٘م٤مد ُمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مس سمحسـ اًمسػمة ُمٕمٝم (2)

 .  87/ ه٤مُمش ص 2، ذح هن٩م اًمبالهم٦م:(( يٜمٔمر، ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكم سمؽمك اإلؾم٤مءة إمم اًمرقمٞم٦م.

اًمقشمر، سم٤مًمٙمرس: اًمٕمداوة. وشمٖم٤مب أي شمٖم٤مومؾ. واًمس٤مقمل هق اًمٜمامم سمٛمٕم٤مئ٥م اًمٜم٤مس. يٜمٔمر، ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكم  (0)

)):87/ ه٤مُمش ص 2، ذح هن٩م اًمبالهم٦م . 
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 :٘عدو العجل 

ـه إمَِم شَمّْمِديِؼ ؾَم٤مع» وَٓ شَمْٕمَجَٚم
، وإِْن شَمَِمبهَف سم٤ِمًمٜمه٤مِصحلِمَ  ;(1) ٤مقِمَل هَم٤مشٌّ  .  شوَم٢منه اًمسه

 

                                                        

َدىم٤مِت ؾم٤مٍع، ومَجُْٕمف ؾُمٕم٤مٌة. يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  (0)  .  286/ 00ي٘م٤مل ًمِٕم٤مُِمؾ اًمّمه
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 طبقات اجملتمع :املبحث الثاني

( اعمجتٛمع اعمٍمي إمم ؾمبع ـمب٘مـ٤مت ُمتٙم٤مُمٚمـ٦م ذم اًمٕمـٞمش ُمـع (سؿ اإلُم٤مم قمكم ىمّ  

ــ٦م  ــاًل ضوري ــتٓمٞمع قمٛم ــل ٓ شمس ــ٦م اًمت ــدا اًمٓمب٘م ــ٤م قم ــ٦م ُمٜمٝم ــؾ ـمب٘م ــبٕمض، ويم سمٕمْمــٝم٤م اًم

ي اًمقضمقد، ويمـام أٟمـف يٕمتٛمـد ذم وضمـقده قمـغم رواًمٕمٛمؾ اًمذي شم٘مقم سمف ضو ،ًمٚمٛمجتٛمع

قِمٞمه٦َم ـَمَبَ٘م٤مٌت َٓ َيّْمـُٚمُح »ٛمـ اعمجتٛمع، ًمذًمؽ ىم٤مل ًمف: ضمٝمقد سم٘مٞم٦م اًمرقمٞم٦م ض َواقْمَٚمْؿ َأنه اًمره

ـْ سَمْٕمض  . وهذه اًمٓمب٘م٤مت هل:شسَمْٕمُْمَٝم٤م إِّٓ سمَِبْٕمض، وَٓ هِمٜمَك سمَِبْٕمِْمَٝم٤م قَم

  املشاوسوٌ: :أواّل

ـ اًمٙمب٤مر ًمف ذم اًم٘مْم٤مي٤م آؾمـؽماشمٞمجٞم٦م، وريقم٤مُمٚمف سمِم٠من اعمِم٤م ()ف اإلُم٤مم قمكم وضّم 

 ٓسمد هلؿ ُمـ جم٤مًمسف:سم٠مٟمف 

 العلناء: .1

« 
ِ
 .  شَوَأيْمثِْر ُُمَداَرؾَم٦َم اًمُٕمَٚماَمء

 اذتهناء: .2

 ذِم شَمْثبِٞم٧ِم َُم٤م َصَٚمَح قَمَٚمْٞمِف َأُْمُر سماَِلِدكَ »
ِ
 .  شوُُمٜم٤َموَمَث٦َم احْلَُٙماَمء
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 االطتفادة مً ارتربات املاضية: .3

 .  شوإىَِم٤مَُم٦ِم َُم٤م اؾْمَتَ٘م٤مَم سمِِف اًمٜمه٤مُس ىَمْبَٚمَؽ »

 :صفات املظتشاس

ُمـ اًمّمٗم٤مت اإلٟمس٤مٟمٞم٦م ًمـق اضمتٛمٕمـ٧م يمٚمٝمـ٤م أو  اً ( أن هٜم٤مك قمددأيمد اإلُم٤مم قمكم )

ًمـذًمؽ قمٝمـد  ،وضمدت سمٕمْمٝم٤م ذم ؿمخّمٞم٦م اعمستِم٤مر ؾمقف شم١مدي سمف إمم ؾمقء اًمٔمـ سم٤مهلل

إمم قم٤مُمٚمف أن يتجٜم٥م يمـؾ ُمــ حيٛمـؾ هـذه اًمّمـٗم٤مت أو سمٕمْمـٝم٤م ًمٚمٕمٛمـؾ يمٛمستِمـ٤مر ُمـع 

    :هلؿ ُمٜمٝم٤مقمام

 :البدل 

اعمقضمبــ٦م هلــقان صــ٤مطمبٝم٤م وُم٘متــف وازدرائــف، وىمــد قم٤مهبــ٤م اًمبخــؾ ُمـــ اًمســج٤مي٤م اًمذُمٞمٛمــ٦م، 

( ذم قمٝمـده ُمٜمٝمـ٤م، إذ (اًمٕمرب ىمبؾ اًمبٕمث٦م اًمٜمبقي٦م اًمنميٗم٦م وسمٕمده٤م، ًمذا طمّذر اإلُم٤مم قمـكم 

ـه ذِم َُمُِمَقرشمَِؽ سَمِخٞمال»ضم٤مء ىمقًمف:  َوَٓ شُمْدظِمَٚم
ـِ اًْمَٗمْْمِؾ وَيِٕمُدَك اًْمَٗمْ٘مرَ  (1)  .  شَيْٕمِدُل سمَِؽ قَم

                                                        

 شُمْدقَمْقَن ًمِتُٜمِْٗمُ٘مقا ذِم ؾَمبِٞمِؾ ﴿إذ ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0)
ِ
ء َٓ ـْ  اهللَه٤م َأْٟمتُْؿ َه١ُم ـْ َيبَْخْؾ وَم٢مِٟمهاَم َيبَْخُؾ قَم ـْ َيبَْخُؾ َوَُم وَمِٛمٜمُْٙمْؿ َُم

َٓ َيُٙمقُٟمقا َأُْمث٤َمًمَ  َٟمْٗمِسفِ  يُمْؿ صُمؿه  ْقا َيْستَبِْدْل ىَمْقًُم٤م هَمػْمَ (، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 28)حمٛمد:  ﴾ُٙمؿْ َواهللهُ اًْمَٖمٜمِل  َوَأٟمْتُُؿ اًْمُٗمَ٘مَراُء َوإِْن شَمتََقًمه

ـَ َيبَْخُٚمقَن َوَي٠ْمُُمُروَن اًمٜمه٤مَس سم٤ِمًْمبُْخِؾ َوَيْٙمتُُٛمقَن َُم٤م َآشَم٤مُهُؿ ﴿ ِذي ـْ ومَ  اهللاًمه ـَ قَمَذاسًم٤م ُُمِٝمٞمٜم٤ًمُِم  ﴾ْْمٚمِِف َوَأقْمتَْدَٟم٤م ًمِْٚمَٙم٤مومِِري

ـَ َيبَْخُٚمقَن سماَِم َآشَم٤مُهُؿ ﴿(، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 27)اًمٜمس٤مء:  ِذي ـه اًمه َٓ حَيَْسَب ا هَلُْؿ سَمْؾ ُهَق َذٌّ هَلُْؿ  اهللَو ـْ وَمْْمٚمِِف ُهَق ظَمػْمً ُِم

ىُمقَن َُم٤م سَمِخُٚمقا سمِِف َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم وَ  َْرِض ؾَمٞمَُٓمقه ْٕ اَمَواِت َوا  (.084)آل قمٛمران: ﴾سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمبػِمٌ  واهللهلِلهِ ُِمػَماُث اًمسه

اًمُبْخؾ واًمبََخؾ: ًمٖمت٤من وىمريء هبام. واًمبَْخؾ واًمبُخقل: ضد اًمٙمرم، وىمد سَمِخَؾ َيبَْخؾ سُمْخاًل وسَمَخالً، ومٝمق سم٤مظمؾ: ذو 

= 



 

 

 :اجلنب 

ــل رومْمــٝم٤م اإلُمــ٤مم قمــكم ُمـــ اًمّمــٗم٤مت إ أن شمٙمــقن ذم ؿمخّمــٞم٦م  ()ظمــرى اًمت

 (1)وَٓ ضَمَب٤مٟمـ٤مً »ذم شم٘مٞمٞمد طمريم٦م احل٤ميمؿ، ًمذًمؽ ىم٤مل:  ٤مً اعمستِم٤مر هق اجلبـ، ٕهن٤م شمٙمقن ؾمبب

ـِ إُُُمقرِ   .  شُيْْمِٕمُٗمَؽ قَم

 :حسٓص 

ُمـ اًمّمٗم٤مت إظمرى اًمتل شمسٝمؿ ذم شمزيلم اًمٔمٚمؿ هق احلرص، ًمذا ىم٤مل اإلُم٤مم قمـكم  

( :ذم قمٝمده )«َه سم٤ِمجْلَْقرِ و َ ـُ ًَمَؽ اًمنمه  .  شَٓ طَمِريّم٤ًم ُيَزيَّ

                                                        

٤مل، وسمخٞمؾ واجلٛمع سُمَخالء.   . 07/ 00. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: يٜمٔمرسُمْخؾ، واجلٛمع سُمخه

َم قمغم يمّؾ رء، ًَمْٞمالً يم٤من َأو هن٤مرًا: واجلٛمع ضُمَبٜم٤مء، ؿَمبهٝمقه  (0) ضم٤مِل اًمذي هَي٤مب اًمت٘مد  ضمبـ: اجلَب٤مُن ُمـ اًمرَّ

ج٤مقم٦م واًمِم   ة واًمزي٤مدة، وشمٙمّرر ذم احلدي٨م ِذيمر اجلُْبـ واجلَب٤من، وهق ِضد  اًمِمه ج٤مع، سمَٗمِٕمٞمؾ َٕٟمف ُمثُٚمف ذم اًمِٕمده

ـَ ضُمْبٜم٤ًم وضُمُبٜم٤ًم وضَمب٤مٟم٦ًم  ـَ جَيُْبـ وضَمُب وإُٟمثك ضَمب٤من ُمثؾ طمّم٤من وَرَزاٍن وضَمب٤مٟم٦ٌم، وٟمِس٤مء ضَمب٤مٟم٤مٌت. وىمد ضَمَب

وَأضْمَبٜمَف: وضمده ضَمب٤مٟم٤ًم َأو طَمِسَبف إّي٤مه  ىم٤مل قمٛمرو اسمـ ُمٕمد يٙمرب  ويم٤من ىمد زار رئٞمس سمٜمل ؾمٚمٞمؿ وم٠َمقمٓم٤مه 

يمؿ ي٤م سمٜمل ؾمٚمٞمؿ ىم٤مشَمْٚمُتٝم٤م ومام َأضْمَبٜمُْتٝم٤م  قمنميـ َأًمػ ِدرهؿ، وؾَمْٞمٗم٤ًم، ووَمَرؾم٤ًم، وهُمالُم٤ًم ظمبه٤مزًا، وصمِٞم٤مسم٤ًم، وـمِٞمب٤ًم هلل َدر 

ـَ َأطَمَد  وؾم٠َمًمُتٝم٤م ومام َأسمَخْٚمتٝم٤م، وه٤مضَمْٞمُتٝم٤م ومام َأومَحْٛمُتٝم٤م. وذم احلدي٨م: َأن اًمٜمبل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( اطْمَتَْم

ـْ َرحْي٤من اهلل. ي٘م٤مل: ضَمبهٜم٧ُْم اًمرضمؾ اسْمٜمَل اسمٜمتِف وهق ي٘مقل: واهلل إٟمٙمؿ ًَمُتَجبَّٜمُقن وشمُ 
ِ ٚمقن، وإٟمٙمؿ عمَ ٝمَّ ٚمقن ودُمَ َبخَّ

ـِ واًمُبْخِؾ واجلَْٝمؾ، وَأضْمَبٜمْتف وَأسْمَخْٚمتف وَأضْمَٝمْٚمتف إذا وضَمْدشمف سَمِخٞماًل ضَم  ْٚمتف إذا ٟمسْبَتف إمم اجلُْب ْٚمتف وضمٝمه ب٤مٟم٤ًم وسَمخه

اجِلٝم٤مد وإٟمٗم٤مق اعم٤مل وآوْمتت٤من سمف، يم٤من يم٠َمٟمف ٟمسَبف إمم  ضم٤مهاًل، يريد َأن اًمقًمد عم٤م ص٤مر ؾمَبب٤ًم جلُْبـ إَب قمـ

 . 02/85هذه اخِلالل ورُم٤مه هب٤م. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 
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 هٜم٤مك قمدد ُمـ اًمتقصٞم٤مت ٓسمد ًمٚمقازم ُمـ إظمذ هب٤م ُمٜمٝم٤م:و

 :ٗالْجِْ اجلدٓد 

ـــ يٙمــقن ذ ــٜمٝمؿ، ٓؾمــٞمام ُم ــدة ُم ــ٤مضٍ  اشمٗمْمــٞمؾ اؾمــتٞمزار اًمقضمــقه اجلدي ُمنمــف  ُم

اِر ىَمْبَٚمَؽ َوِزير»وٟمٔمٞمػ: ـْ يَم٤مَن ًمأَِلْذَ يَمُٝمْؿ ذِم أصَم٤ممِ إِنه َذه ُوَزَراِئَؽ َُم ـْ َذِ ًا، وَُم
وَمـاَل  (1)

ُْؿ َأقْمـَقاُن ْإصََمَٛمـ٦مِ  ـه ًَمَؽ سمَِٓم٤مَٟم٦ًم وَم٢مهِنه َيُٙمقَٟم
َٚمَٛمـ٦ِم، وَأْٟمـ٧َم َواضِمـٌد ُِمـٜمُْٝمْؿ ظَمـػْمَ (2) ، وإظِْمـَقاُن اًمٔمه

ـْ ًَمُف ُِمْثُؾ آَراِئِٝمْؿ وَٟمَٗمـ٤مِذِهْؿ، وًَمـْٞمَس قَمَٚمْٞمـِف ُِمْثـُؾ آَصـ٤مِرِهْؿ وأَ  ه ـ مَلْ  (3)ْوَزاِرِهـؿْ اخْلََٚمِػ ِ  ِ ـه

ـُ ًَمـَؽ  ُيَٕم٤مِوْن فَم٤معم٤ًِم قَمغم فُمْٚمِٛمِف َٓ آصمِـاًم قَمـغم إصِْمِٛمـِف: ُأوًمِئـَؽ َأظَمـػ  قَمَٚمٞمـَؽ َُم١ُموَٟمـ٦ًم، وَأطْمَسـ

ــ٦ًم خِلََٚمَقاشمِــَؽ  (4)َُمُٕمقَٟمــ٦ًم، وَأطْمٜمَــك ــْذ ُأْوًمِئــَؽ ظَم٤مصه
ِ َك إًِْمٗمــ٤ًم، وَم٤مخته قَمَٚمْٞمــَؽ قِمْٓمٗمــ٤ًم، وَأىَمــؾ  ًمَِٖمــػْمِ

                                                        

ْٟم٥ُم، وىمٞمؾ: هق َأن يٕمَٛمؾ ُم٤م ٓ حَيِؾ  ًمف. وذم اًمتٜمزيؾ اًم (0) َ اًْمَٗمَقاطِمَش ﴿ٕمزيز: أصمؿ: اإِلصْمُؿ: اًمذه َم َريبَّ ىُمْؾ إِٟمهاَم طَمره

ْل سمِِف ؾُمْٚمَٓم٤مَُم٤م فَمٝمَ  يُمقا سم٤ِمهللهِ َُم٤م مَلْ ُيٜمَزَّ صْمَؿ َواًْمبَْٖمَل سمَِٖمػْمِ احْلَؼَّ َوَأْن شُمنْمِ ـَ َواإْلِ  اهلل ًٟم٤م َوَأْن شَمُ٘مقًُمقا قَمغَم َر ُِمٜمَْٝم٤م َوَُم٤م سَمَٓم

َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٤م إصِمْ ﴿: وىمقًمف قمز وضمؾ: ( 22)إقمراف:  ﴾َُم٤م  اَُم اؾْمَتَح٘مه اًم وَمَآظَمَراِن َيُ٘مقَُم٤مِن وَم٢مِْن قُمثَِر قَمغَم َأهنه

َْوًَمَٞم٤مِن وَمُٞمْ٘مِساَمِن  ْٕ ـَ اؾْمَتَحؼه قَمَٚمْٞمِٝمُؿ ا ِذي ـَ اًمه ـْ ؿَمَٝم٤مَدهِتاَِم َوَُم٤م اقْمَتَدْيٜم٤َم إِٟمه٤م إًِذا سم٤ِمهللَُمَ٘م٤مَُمُٝماَم ُِم ـَ  ًَمَِمَٝم٤مَدشُمٜم٤َم َأطَمؼ  ُِم
ِ عمَ

 .5/ 03ٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: (: َأي ُم٤م ُأصمِؿ ومٞمف. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜم047)اعم٤مئدة:  ﴾اًمٔمه٤معملِِمَ 

َٓ َيْدقُمقَن َُمَع ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) ـَ  ِذي َم  اهللَواًمه تِل طَمره َٓ َيْ٘مُتُٚمقَن اًمٜمهْٗمَس اًمه َٓ َيْزُٟمقَن  اهللإهَِل٤ًم َآظَمَر َو ٓه سم٤ِمحْلَؼَّ َو إِ

ـْ يَ   (.68، )اًمٗمرىم٤من: ﴾ْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ َيْٚمَؼ َأصَم٤مًُم٤مَوَُم

َٓ شمَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2)  (. 08، ) وم٤مـمر:﴾ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأظْمَرىَو

 . 342/ 00اٟمٕمٓمػ. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  (0)



 

 

 .شاَلشمَِؽ وطَمٗمَ 

  :شدٓدًا يف أمس اهلل ال ٓيافل 

ـْ آصَمَرُهْؿ قِمٜمَْدَك َأىْمَقهَلُْؿ سمُِٛمرَّ احْلَـؼَّ ًَمـَؽ وَأىَمٚمهُٝمـْؿ ُُمَسـ٤مقَمَدًة »و ٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد:  صُمؿه ًْمَٞمُٙم

ـْ َهَقاَك طَمْٞم٨ُم َوىَمعَ   .شومِٞماَم َيُٙمقُن ُِمٜمَْؽ ِ ه٤م يَمِرَه اهللُّ َْٕوًمَِٞم٤مِئِف َواىِمٕم٤ًم ]ذًمَِؽ[ ُِم

  :ثاىيّا، الكادة

ومر قمدد ُمـ اًمنموط عمــ يرؿمـح ًم٘مٞمـ٤مدة اجلٜمـد، وهـذه اًمّمـٗم٤مت أظمالىمٞمـ٦م ايٜمبٖمل شمق

سمٕمٜم٘مـف إمم اهلـدى،  ؿسمٛمستقى قم٤مل يّمده قمـ اًمٗمس٤مد، ويٛمسـٙمف قمـغم اجلـ٤مدة، وي٠مظمـذه

 وُمٜمٝم٤م: 

 العابذ هلل: . أ

ـْ ضُمٜمُقِدَك َأْٟمَّمَحُٝمْؿ ذِم َٟمْٗمِسَؽ هللِِّ وًمَِرؾُمقًمِِف وإِلَُم٤م»  . شُِمَؽ وَمَقلَّ ُِم

 طَاسة الصذس والكلب: . ب

 .  ش(1)وَأْٟمَ٘م٤مُهْؿ ضَمْٞمب٤مً »

                                                        

اجلٞم٥م أي أُملم اًمّمدر ومالن ٟم٘مل )٥م أي ـم٤مهر اًمّمدر واًم٘مٚم٥م. ي٘م٤مل: اجلَٞم٥ْم: ـمقق اًم٘مٛمٞمص، وٟم٘مّل اجلٞم (0)

يٜمٔمر. اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز، سمح٤مر . (ضمؾ ٟم٤مصح اجلٞم٥م أي أُملم ٓ همش ومٞمفر). وأيْم٤م: إُملم، ي٘م٤مل: (واًم٘مٚم٥م

. اجلٞم٥م: ًمٚم٘مٛمٞمص ُم٤م يٜمٗمتح قمغم اًمٜمهْحر، واجلٛمع أضمٞم٤مب وضمٞمقب. وٟم٘م٤مء اجلٞم٥م يمٜم٤مي٦م قمـ 308/ 70آٟمقار:

 . 057إُم٤مٟم٦م. وي٘م٤مل: هق ٟم٤مصح اجلٞم٥م، أي ٟم٘مل اًم٘مٚم٥م. يٜمٔمر، اًمبدري، ٟمزه٦م اًمٜم٤مفمر: ص
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 حليه: . ت

يُح إمَِم اًْمُٕمْذرِ  (1)وَأوْمَْمَٚمُٝمْؿ طِمْٚمامً » ـِ اًْمَٖمَْم٥ِم، وَيْسؽَمِ ـْ ُيْبٓمُِئ قَم ه  ش.ِ 

 الشحيه: . ث

« 
ِ
َٕمَٗم٤مء  .  شوَيْرَأُف سم٤ِمًمْم 

 الكوي:  . ج

« 
ِ
 .  ش(2)وَيٜمُْبق قَمغَم ْإىَْمِقَي٤مء

 الصبوس:   . ح

ـْ َٓ » ه ْٕمُػ  وِ  ُه اًْمُٕمٜمُْػ، وَٓ َيْ٘مُٕمُد سمِِف اًمْمه  ش.ُيثػِمُ

 :ادتيود . خ

 .شاهللوَمِٛمٜمَْٝم٤م ضُمٜمُقُد »

                                                        

طُمُٚمقٌم. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ﴿أَْم شَم٠ْمُُمُرُهْؿ َأطْماَلُُمُٝمْؿ هِبََذا َأْم ُهْؿ احِلْٚمُؿ، سم٤مًمٙمرس: إَٟم٤مُة واًمٕم٘مؾ، ومجٕمف أطَْمالم و (0)

(، وَأطْمالُم اًم٘مقم طُمَٚمامؤهؿ  ورضمؾ طَمٚمِٞمٌؿ ُمـ ىمقم أطَْمالٍم وطُمَٚمامء، وطَمُٚمَؿ، سم٤مًمْمؿ  23)اًمٓمقر:  ﴾ىَمْقٌم ـَم٤مهُمقنَ 

ٚمهؿ ؾمقاء واحِلْٚمؿ ٟم َٗمف: وذم طمدي٨م اًمٜمبلحْيُٚمؿ طِمْٚماًم: ص٤مر طَمٚمٞماًم، وطمُٚمؿ قمٜمف وحَتَ ذم صالة اجلامقم٦م  ( (٘مٞمُض اًمسه

ًمِٞمَٚمِٞمَٜمَّل ُمٜمٙمؿ ُأوًمقا إطَْمالم واًمٜم َٝمك أي ذوو إًَمب٤مب واًمٕم٘مقل  وذًمؽ ُمـ ؿِمٕم٤مر اًمٕم٘مالء. واحلَٚمِٞمُؿ ذم صٗم٦م اهلل 

(ف قِمّْمٞم٤من اًمُٕمّم٤مة وٓ يستِٗمّزه اًمٖمْم بقر، وىم٤مل: ُمٕمٜم٤مه أٟمف اًمذي ٓ يْسَتِخٗم  ٥م قمٚمٞمٝمؿ، وًمٙمٜمف (: ُمٕمٜم٤مه اًمّمه

 ُِمْ٘مدارًا، ومٝمق ُُمٜمْتَف إًمٞمف. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 
ٍ
 . 006/ 03ضمٕمؾ ًمٙمؾ رء

اُء قَمغَم اًمْ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) ـَ َُمَٕمُف َأؿِمده ِذي ٌد َرؾُمقُل اهللهِ َواًمه ٤مِر ُرمَح٤َمُء سَمْٞمٜمَُٝمؿْ حُمَٛمه  (. 39، يٜمٔمر، )اًمٗمتح:﴾ُٙمٗمه



 

 

ــت٘مرار، وسمقضمــقد  ــدم آؾم ــقٓ وضمــقدهؿ ٟٓمٕم ــبالد، إذ ًم ـــ ذم اًم ــؿ أؾمــ٤مس آُم ه

اًمٗمقىض وآضٓمراسم٤مت  قت يمؾ ؾمبؾ احلٞم٤مة، وطمٞمٜمئـذ شمٜمٕمـدم اًمتجـ٤مرة، وخيتـؾ ٟمٔمـ٤مم 

آضمتامقمل، وًمقٓ اًمتج٤مرة واًمزراقم٦م عمـ٤م وضمـدت  اًمزراقم٦م، ويسب٥م ذًمؽ اهنٞم٤مر اًمقضع

اًمئائ٥م اًمتل  د اجلٜمقد سم٤معمـ٤مل واًمسـالح، وًمـقٓ اًمتجـ٤مرة حلـدصم٧م أزُمـ٤مت اضمتامقمٞمـ٦م 

شمٜمِم٠م ُمـ شمٙمدس اإلٟمت٤مج ذم همػم ُمٙم٤من احل٤مضم٦م إًمٞمف وقمدم وضمقده ذم ُمٙم٤من احل٤مضم٦م إًمٞمـف، 

، ئ٤مً اًمقضـع ؾمـٞم واًمٕمامل ينمومقن قمغم شمٜمٔمٞمؿ هذا اًمٜمِم٤مط آضمتامقمل، وًمقٓهؿ ٕصـبح

وًمقٓ اًم٘مْم٤مء ًمٚمجـ٠م اًمٜمـ٤مس إمم شمسـقي٦م ُمِمـ٤ميمٚمٝمؿ سمـ٤مًمٕمٜمػ، وذًمـؽ يـ١مدي إمم ظمٚمـؾ ذم 

 اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل، وم٤مًمٜمِم٤مـم٤مت آضمتامقمٞم٦م شمٙم٤مد شمٙمقن ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمبٕمض. 

 حصوٌ الشعية:

ـِ اهللوَم٤مجْلُٜمُقُد، سمـ٢مْذِن » ي ـُ اًْمـُقَِٓة، وقِمـز  اًمـدَّ قِمٞمهـ٦ِم، وَزْيـ ، ، طُمُّمـقُن اًمره ـِ ، وؾُمـُبُؾ ْإَُْمـ

قِمٞمه٦ُم إّٓ هِبِؿْ   .شوًَمْٞمَس شَمُ٘مقُم اًمره

 اعتنادٍه على ارتشاج:

ـِذي َيْ٘مـَقْوَن سمِـِف قَمـغَم ضِمَٝمـ٤مِد » ـَ اخْلَـَراِج اًمه ـِرُج اهللُّ هَلُـْؿ ُِمـ صُمؿه َٓ ىِمَقاَم ًمِْٚمُجٜمُقِد إِٓه سماَِم خُيْ

ِهْؿ، وَيْٕمَتِٛمُدوَن قَمَٚمْٞمِف ومِٞماَم ُيّْمٚمِ   طَم٤مضَمتِِٝمؿْ قَمُدوَّ
ِ
ـْ َوَراء  .شُحُٝمْؿ، وَيُٙمقُن ُِم

 صيفَه يهنل بكية اجملتنع:

ِل، واًْمُٙمتهـ٤مِب، » ـَ اًْمُ٘مَْمـ٤مِة، واًْمُٕمـامه ٜمِْػ اًمثه٤مًم٨ِِم ُِمـ ٜمَْٗملْمِ إّٓ سم٤ِمًمّمَّ ـِ اًمّمَّ صُمؿه َٓ ىِمَقاَم هِلَذْي

ـَ اعمَْٜمَـ٤مومِِع، و ـَ اعمََْٕم٤مىِمـِد  وجَيَْٛمُٕمـقَن ُِمـ ُٛمـقَن ُِمـ
ـْ ظَمـَقاصَّ ْإُُمـقِر عم٤َِم حُيْٙمِ ُي١مَ َٜمُـقَن قَمَٚمْٞمـِف ُِمـ



68 |   

ـْ  َتِٛمُٕمـقَن قَمَٚمْٞمـِف ُِمـ ـٜم٤َمقَم٤مِت ومِـٞماَم جَيْ ـ٤مِر وَذِوي اًمّمه َٝم٤م وَٓ ىِمـَقاَم هَلُـْؿ مَجِٞمٕمـ٤ًم إّٓ سم٤ِمًمت جه اُمَّ وقَمقه

وُمــِؼ سم٠َِمْيــِدهيِؿْ  َ ـَ اًمؽمه ـْ َأؾْمــَقاىِمِٝمْؿ، وَيْٙمُٗمــقهَنُْؿ ُِمــ َُمــ٤م َٓ َيْبُٚمُٖمــُف ِروْمــُؼ  َُمــَراومِِ٘مِٝمْؿ وُيِ٘مٞمُٛمقَٟمــُف ُِمــ

ِهؿْ   .شهَمػْمِ

 اليظش يف أموس ادتيذ:

اًمِمخّمٞم٤مت اعمرؿمح٦م ًمٜمٞمؾ ُمٜمّم٥م ىم٤مئد اجلٜمد، وٓ يٙمتٗمـل ذم اًمٜمٔمر ُمـ ٚم٘م٤مئد ًمٓسمد 

سم٤مٓقمتامد قمغم صٗم٤مت اًمؽمسمٞم٦م واخلٚمـؼ ذم ضـامن إظمالصـٝمؿ و سـٙمٝمؿ سمٛمـثٚمٝمؿ اًمٕمٚمٞمـ٤م، 

بع ُمآصمرهؿ وآؿم٤مدة هبؿ وُمـدطمٝمؿ ٕن احل٤مضم٦م شمدومع سم٤مًمرقمٞم٦م إمم آضمرام، وٓسمد ُمـ شمت

 واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ سمام أسمٚمقا ُمـ طمسـ اًمبالء، ودمغم ذًمؽ ذم قمدد ُمـ اًمٜم٘م٤مط ُمٜمٝم٤م:  

ـْ َوًَمِدمِه٤مصمُ »ُمت٤مسمٕم٦م ُمّمٚمح٦م اجلٜمد:  - أ ُد اًْمَقاًمَِداِن ُِم ْد ُِمـ ُأُُمقِرِهْؿ َُم٤م َيَتَٗم٘مه  .  شؿه شَمَٗم٘مه

ـه ذِم َٟمْٗمِسَؽ »شم٘مقي٦م ُمٕمٜمقي٤مهتؿ:  - ب ْيَتُٝمْؿ سمِفِ  وَٓ َيَتَٗم٤مىَمَٛم ٌء ىَمقه  .  شَرْ

ُف َداقِمَٞمـ٦ٌم هَلُـْؿ »اعمِم٤مورة ُمع أظمريـ:  - ت ، وَم٢مٟمه ِ٘مَرنه ًُمْٓمٗم٤ًم شَمَٕم٤مَهْدهَتُْؿ سمِِف وإِْن ىَمؾه وَٓ حَتْ

َـّ سمَِؽ  (1)إمَِم سَمْذِل اًمٜمهِّمٞمَح٦ِم ًَمَؽ  ـِ اًمَٔم  .  (2)شوطُمْس

                                                        

. ش٤مل هلل وًمرؾمقًمف وٓئٛم٦م اعم١مُمٜملماًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م ىم٤مًمقا عمـ ىم»(: قل اهلل )قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل، ىم٤مل رؾم (0)

 .  250/ 0يٜمٔمر. اسمـ طمٜمبؾ، اعمسٜمد: 

ـَ احْلَؼَّ ؿَمٞمْئ٤ًم إِنه اهللهَ قَمٚمِٞمٌؿ سماَِم َيْٗمٕمَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) َٓ ُيْٖمٜمِل ُِم ـه  ٓه فَمٜم٤ًّم إِنه اًمٔمه  (.26)يقٟمس:  ،﴾ُٚمقنَ َوَُم٤م َيتهبُِع أيَْمثَُرُهْؿ إِ



 

 

ــَد ًَمٓمِٞمــِػ ُأُُمــقِرِهُؿ ا»شمــقومػم اعم١مٟمــ٦م:  - ث َٙمــ٤مٓ قَمــغَم ضَمِســٞمِٛمَٝم٤موَٓ شَمــَدْع شَمَٗم٘م  وَمــ٢منه  ;(1)شمَّ

ـْ ًُمْٓمِٗمَؽ َُمْقِضٕم٤ًم َيٜمَْتِٗمُٕمقَن سمِِف، وًمِٚمَجِسْٞمِؿ َُمْقىِمٕم٤ًم َٓ َيْسَتْٖمٜمُقَن قَمٜمْفُ   .شًمِْٚمَٞمسػِم ُِم

ــقده:  - ج ــد ُمــع ضمٜم ـْ »طمســـ شمٕم٤مُمــؾ اًم٘م٤مئ ــ ــَدَك َُم ــِدَك قِمٜمْ ــُر ُرُؤوِس ضُمٜمْ ـْ آصَم ــَٞمُٙم َوًْم

ـْ َوَراَءُهـْؿ وَأوْمَْمَؾ  ;َواؾَم٤مُهْؿ ذِم َُمُٕمقَٟمتِفِ  ـْ ضِمَدشمِِف، سماَِم َيَسُٕمُٝمْؿ وَيَسـُع َُمـ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم

ــ٤ًم َواطِمــدًا ذِم ضِمَٝمــ٤مِد اًْمَٕمــُدوَّ  ُٝمــْؿ مَهّ ــٞمِٝمْؿ، طَمتهــك مَه 
ـْ ظُمُٚمــقِف َأْهٚمِ نه قَمْٓمَٗمــَؽ ٢مِ وَمــ ;ُِمــ

 .  شقَمَٚمْٞمِٝمْؿ َيْٕمٓمُِػ ىُمُٚمقهَبُْؿ قَمَٚمْٞمَؽ 

ََا ُنتَّاُب اِلَعامَّ»ثالجّا، الهتاب:   . شِة وارَتاصَِّة َوِمِي

اًمٙمتــ٤مب هٜمــ٤م اعمــراد هبــؿ اهلٞمئــ٦م اًمقزاريــ٦م وويمالؤهــ٤م وُمــديروه٤م، وامم هــذه اًمٓم٤مئٗمــ٦م 

وطمرهب٤م، واىمتّمـ٤مده٤م، ويمـؾ ُمـ٤م يٚمـؿ سمـف ُمــ ظمـػم وذ، ؾمٚمٛمٝم٤م  :يرضمع أُمر اًمدوًم٦م يمٚمف

أن يٙمـقن اًمـقزير واىمٕمٞمـ٤ًم ذم اًمٜمٔمـر ًمٚمٛمجتٛمـع  هذم قمٝمـد () ًمذًمؽ طمدد اإلُم٤مم قمـكم

وٓ هيٛمؾ آطمتٞمـ٤مط  ٤مً ضٕمٞمٗموزيره ، ويٜمبٖمل قمٚمٞمف آطمتٞم٤مط إذا يم٤من ويٕمرف واىمٕمف  ٤مُم٤مً 

 همرورًا ُمٜمف، و ٤م ضم٤مء ذم قمٝمده: 

 خريٍه: - أ

ُهؿْ »  ش.صُمؿه اْٟمُٔمْر ذِم طَم٤مِل يُمته٤مسمَِؽ وَمَقلَّ قَمغَم ُأُُمقِرَك ظَمػْمَ

                                                        

 .03/99اجلَِسٞمُؿ: ُم٤م ارشمٗمع ُمـ إَرض وقماله اعم٤مء. يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  (0)
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 صاحل األخالم: - ب

اَركَ  ْص َواظْمُّم » تِل شُمْدظِمُؾ ومِٞمٝم٤م َُمٙم٤مِئـَدَك وَأرْسَ سمِـ٠َممْجَِٕمِٝمؿ ًمُِقضُمـقِه َصـ٤مًمِِح  َرؾَم٤مِئَٚمَؽ اًمه

ِة َُمأل َئ هِب٤َم قَمَٚمْٞمَؽ ذِم ظِماَلف ًَمَؽ سمَِحْئَ
ـْ َٓ شُمْبٓمُِرُه اًْمَٙمَراَُم٦ُم وَمَٞمْجؽَمِ ه  .شْإظَْماَلِق ِ 

 رنيا ىبيَّا: - ت

ــ» ــَؽ قَمَٚمْٞمــَؽ إِْصــَداِر ضَمَقاسَم٤مهِتَ
ًمِ ـْ إِيــَراِد ُُمَٙم٤مشَمَبــ٤مِت قُمامه ــِف اًْمَٖمْٗمَٚمــ٦ُم قَمــ ــ سمِ ٤م قَمــغَم وَٓ شَمْ٘مٍُمُ

َقاِب قَمٜمَْؽ ومِٞماَم َي٠مظُمُذ ًَمَؽ وُيْٕمٓمِل ُِمٜمَْؽ     ش.اًمّمه

 حاصمّا: - ث

ـْ إـِْماَلِق َُم٤م قُمِ٘مَد قَمَٚمْٞمَؽ »  .شوَٓ ُيْْمِٕمُػ قَمْ٘مدًا اقْمَتَ٘مَدُه ًَمَؽ، وَٓ َيْٕمِجُز قَم

 عاسفّا بكذس ىفظُ: - ج

ِه وَمـ٢منه اجْل٤َمِهـ ;وَٓ جَيَْٝمُؾ َُمْبَٚمَغ ىَمْدِر َٟمْٗمِسِف ذِم ْإُُُمقرِ » َؾ سمَِ٘مـْدِر َٟمْٗمِسـِف َيُٙمـقُن سمَِ٘مـْدِر هَمـػْمِ

 .شَأضْمَٝمَؾ 

٤مب، ًمــٞمس يمــام وضــحٜم٤م ذم ومرهــ٤م ذم اًمٙمّتــاوذم اًمٕمٝمــد أيْمــ٤ًم مجٚمــ٦م أُمــقر ٓسمــد ُمـــ شمق

ؿمخّمٞم٤مهتؿ سمؾ ذم شم٤مرخيٝمؿ اعمٕمروف ُمـ أضمؾ اؾمتٛمرار احلٙمـؿ اًمّمـحٞمح، ٓؾمـٞمام وأن 

ٜمٝمؿ قم٤مُمـ٦م اجلٜمـد، سمٕمض سمٞمقشم٤مت اًمرقمٞم٦م حتتؾ ُمٙم٤مٟم٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، وهـؿ اًمـذيـ ي١مظمـذ ُمـ

سمسب٥م ُم٤م ىمدُمقا ُمـ ظمدُم٤مت ًمألُم٦م ذم أي٤مم اخلػم واًمنم، وهذا يقومر هلـؿ صـٗم٤مت اهلٞمبـ٦م 

ويْمــٛمـ سمــٜمٗمس اًمقىمــ٧م ٟمٗمــقذه قمٜمــدهؿ ويمــذًمؽ اًمٓم٤مقمــ٦م، ًمــذًمؽ ذيمــر ذم اًمٕمٝمــد ُمــ٤م 

 .يستقضم٥م إيْم٤مطمف  ُمٜمف



 

 

 اًمبٞمقت اًمّم٤محل٦م: 

ــ» ــَذِوي اعُم ــْؼ سمِ ــؿه اًْمَّم ــِؾ اًْمُبٞمُ صُم ــ٤مِب وَأْه ــَقاسمِِؼ روَءاِت ْإطَْمَس ــ٤محِل٦َِم واًمسه ــ٤مِت اًمّمه قشَم

 .شَسٜم٦َمِ احْلَ 

 أٍل اليحذة والشحاعة: - ح

صُمؿه َأْهِؾ اًمٜمهْجَدةِ »
َج٤مقَم٦م (1)   (2)ِواًمِمه

ِ
َخ٤مء واًمسه

اَمطَم٦مِ  (3) واًمسه
ـَ اًْمَٙمـَرمِ  (4) ُْؿ مِجَـ٤مٌع ُِمـ وَمـ٤مهِنه

(5) 

                                                        

 .6/85اًمٜمجدة: اًمِمج٤مقم٦م، وهل اًمبٚمقغ ذم إُمر اًمذي يٕمجز قمٜمف. يٜمٔمر. اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم:  (0)

رشمٗم٤مع، وُمٜمف ؾمٛمٞم٧م اًمٗمرق سملم اًمٜمجدة واًمِمج٤مقم٦م: أن اًمٜمجدة طمسـ اًمبدن، و ٤مم حلٛمف، وأصٚمٝم٤م آ (3)

سمالدهؿ اعمرشمٗمٕم٦م ٟمجدًا، وىمٞمؾ ًمٚمٜمج٤مد ٟمج٤مد ٕٟمف حيِمق اًمثٞم٤مب ومؽمشمٗمع صمؿ ىمٞمؾ ًمٚمِمج٤مقم٦م ٟمجدة ٕهن٤م شمٙمقن 

 . 523ُمع  ٤مم اجلسؿ ذم أيمثر احل٤مل. يٜمٔمر. أسمق هالل اًمٕمسٙمري، اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م: 

: اجلََقاُد، واجلٛم (2) ِخل  خ٤مُء: اجُلقُد. واًمسه خ٤موة واًمسه ع أؾْمِخٞم٤مء وؾُمَخقاُء، واُمرَأة ؾَمخٞمه٦م ُمـ ٟمِْسقة ؾمخ٤م: اًمسه

 . 270/ 00ؾَمِخّٞم٤مٍت وؾَمخ٤مي٤م، وىمد ؾَمخ٤م َيْسخك وَيْسُخق ؾمخ٤مًء. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:

امطم٦ُم: اجُلقُد. ؾَمُٛمَح ؾَمامطَم٦ًم وؾُمُٛمقطم٦م وؾَمامطم٤ًم: ضم٤مد: ورضمٌؾ ؾَمْٛمٌح واُمرأة ؾَمْٛمح٦م ُمـ  (0) امُح واًمسه ؾمٛمح: اًمسه

٤مء ؾِمامح وؾُمَٛمح٤مء ومٞمٝمام، وي٘مقل اهلل قمز وضمؾ: َأؾْمِٛمُحقا ًمٕمبدي يم٢مؾِمامطمف إمِم قمب٤مدي: اإِلؾمامح: رضم٤مل وٟمس

خ٤مء ؾَمَٛمح،  : وىمٞمؾ: إِٟمام ي٘م٤مل ذم اًمسه
ٍ
امِح: ي٘م٤مل: ؾَمَٛمَح وَأؾْمَٛمَح إِذا ضم٤مد وَأقمٓمك قمـ يَمَرٍم وؾَمخ٤مء ًمٖم٦م ذم اًمسه

٤مل: َأؾْمَٛمَح٧ْم َٟمْٗمُسف إِذا اٟم٘م٤مدت: وؾَمَٛمح زم ومالن َأي وَأُم٤م َأؾْمَٛمح وم٢مِٟمام ي٘م٤مل ذم اعمت٤مسمٕم٦م وآٟم٘مٞم٤مد: وي٘م

 . 3/089َأقمٓم٤مين: وؾَمَٛمح زم سمذًمؽ َيْسَٛمُح ؾَمامطم٦م. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 

اًمَٙمريؿ: ُمـ صٗم٤مت اهلل وَأؾمامئف، وهق اًمٙمثػم اخلػم اجلَقاُد اعمُٕمٓمِل اًمذي ٓ َيٜمَْٗمُد قَمٓم٤مؤه، وهق اًمٙمريؿ  (5)

: اجل٤مُمع َٕٟمقاع اخلػم واًمنَمف واًمٗمْم٤مئؾ. واًمَٙمريؿ. اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حُيَْٛمد، وم٤مهلل قمز اعمٓمٚمؼ. واًمَٙمريؿ

وضمؾ يمريؿ محٞمد اًمِٗمٕم٤مل ورب اًمٕمرش اًمٙمريؿ اًمٕمٔمٞمؿ. وىمٞمؾ اًمَٙمَرم ٟم٘مٞمض اًمٚم ١ْمم يٙمقن ذم اًمرضمؾ سمٜمٗمسف، 

= 
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ـَ اًْمُٕمْرِف   . شوؿُمَٕم٥ٌم ُِم

ََا ُقَضاُة اِلَعِذِل»سابعّا، الكضاة:    .شوِمِي

ومره٤م ذم ؿمخّمٞم٦م اعمرؿمح ًمٜمٞمؾ ا( مجٚم٦م ُمـ اخلّم٤مئص ٓسمد ُمـ شمقوضع اإلُم٤مم )

اًمْمـٛمػم، ٤مهر اًمٜمٗمس، وـمـ ٤مزماخلٚمؼ، وقم٤مُمل ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء، ٕن اًم٘م٤ميض ُمٝمام يم٤من ؾم

إٟمس٤من ُمـ اًمٜم٤مس جيقز أن يٓمٛمع ذم اعمزيد ُمـ هقى اًمدٟمٞم٤م، وقمٜمدئـذ  يٜمحـرف ذم ؾمـ٤مقم٦م 

٠م، وسمـذًمؽ شمْمـٞمع طم٘مـقق اًمرقمٞمـ٦م، وُمــ ُمـ ؾم٤مقم٤مت اًمْمٕمػ اإلٟمس٤مين إمم ىمبـقل اخلٓمـ

ُمــ اًمٜم٘مـ٤مط اعمٝمٛمـ٦م ًمٚمٛمرؿمـح  اً ( قمـدد(أضمؾ قمدم طمّمقل ذًمؽ طمـدد اإلُمـ٤مم قمـكم 

 ًمٜمٞمؾ هذا اعمٜمّم٥م، ُمٜمٝم٤م:  

   :خياس الكوو - أ

 .  شصُمؿه أظْمؽَمْ ًمِْٚمُحْٙمِؿ سَملْمَ اًمٜمه٤مِس َأوْمَْمَؾ َرقِمٞمهتَِؽ ذِم َٟمْٗمِسَؽ  »

 واطع الصذس نشيه ارتلل: - ب

                                                        

قا اًمِٕمْتؼ، وَأصٚمف ذم وإن مل يٙمـ ًمف آسم٤مء، ويستٕمٛمؾ ذم اخلٞمؾ واإِلسمؾ واًمِمجر وهمػمه٤م ُمـ اجلقاهر إذا قمٜم

اًمٜم٤مس. وىمد يَمُرَم اًمرضمؾ وهمػمه، سم٤مًمْمؿ، يَمَرُم٤ًم ويَمراُم٦م، ومٝمق يَمِريؿ ويَمِريٛم٦ٌم ويمِْرُم٦ٌم وَُمْٙمَرم وَُمْٙمَرُم٦م. ويُمراٌم 

اُمقن:  ام يُمره اُم٦ٌم، ومجع اًمَٙمريؿ يُمَرُم٤مء ويمِرام، ومجع اًمُٙمره اٌم ويُمره / 03يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: ويُمره

(، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 77، )اًمقاىمٕم٦م: ﴾ًَمُ٘مْرَآٌن يَمِريؿٌ  إِٟمهفُ  ﴿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت ُمٜمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: وورد ذم .500

 (.36، )اًمدظم٤من:َوَُمَ٘م٤مٍم يَمِريٍؿ﴾ شمٕم٤ممم: ﴿َوُزُرعٍ (. وىمقًمف 07)اًمدظم٤من:  ﴾َرؾُمقٌل يَمِريؿٌ  َوضَم٤مَءُهؿْ ﴿



 

 

ـْ َٓ شَمِْم » ه ٦مِ  (1)ٞمُؼ سمِِف ْإُُُمقرُ ِ  ًمه  .ش(2)وَٓ ُ ِْحُٙمُف اخْلُُّمقُم وَٓ َيَتاَمَدى ذِم اًمزه

 :عذو اإلصشاس على ارتطأ - ت

« 
ِ
ـَ اًْمَٗملء وَٓ حَيٍَْمُ ُِم

 ش.إمَِم احْلَؼَّ إِذا قَمَروَم٦مُ  (3)

                                                        

ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمقاردة قمٚمٞمف ومٞمح٤مر ومٞمٝم٤م ويٕمرضف  ًم٘مٚمه٦م اإلطم٤مـم٦م سمقضمقه شمدسمػمه٤م وقمدم ىمّقة اًمتحٚمٞمؾ واًمتجزي٦م (0)

 .34/322اًمِمّؽ واًمؽمديد ذم طمٚمهٝم٤م وومّمٚمٝم٤م. يٜمٔمر. اسمـ طمبٞم٥م اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م: 

زل: زل اًمسٝمؿ قمـ اًمدرع زًمٞماًل، واإلٟمس٤من قمـ اًمّمخرة يزل زًمٞماًل. وم٢مذا زًم٧م ىمدُمف ىمٞمؾ: زل زٓ  (3)

 زًماًل، ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ يزيد اًمٕمدوي:وزًمقًٓ، وإذا زل ذم ُم٘م٤مل أو ٟمحقه ىمٞمؾ: زل زًم٦م و

 واذا رأيت وٓ حمالة زلة             فعذ صديقك فضل حلمك فاردد

 . 7/209واختذ ومالن زًم٦م ًمٚمٜم٤مس، أي: صٜمٞمٕم٤ًم. وأزًمف اًمِمٞمٓم٤من قمـ احلؼ، إذا أضٚمف. يٜمٔمر. اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم: 

ُٞمقءًا: َرضَمع إًمٞمف. وَأوم٤مَءه همػُمه: َرضَمٕمف. وي٘م٤مل: ومِْئ٧ُم إمم إَُمر وم٤مَء: رضَمع. ووم٤مَء إمم إَُْمِر َيِٗملُء ووم٤مَءه وَمْٞمئ٤ًم وومُ  (2)

 . ضمقُع إًمٞمف سم٤مًمؼِمَّ طِمِؿ َأي اًمَٕمْٓمُػ قمٚمٞمف واًمر  وَمْٞمئ٤ًم إذا َرضَمْٕم٧َم إًمٞمف اًمٜمٔمر. وذم احلدي٨م اًمَٗملُء قمغم ِذي اًمره

 ُِمـ هَمَْمبِف. ووم٤مَء ُمـ هَمَْمبِف  َرضَمَع  وإِٟمف ًَمرَسِ 
ِ
ضمقع، وإِٟمف وومالٌن رَسيُع اًمَٗمْلء  واًمَٗمْٞمئ٦ِم واًمِٗمٞمئ٦ِم َأي اًمر 

ِ
يُع اًمَٗمْلء

ضمقع. وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦َم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م قمـ زيٜم٥م: يمؾ   ـُ اًمر  ـُ اًمِٗمٞمئ٦ِم، سم٤مًمٙمرس ُمثؾ اًمِٗمٞمَ٘م٦ِم، َأي طَمَس حَلََس

ُع ُمٜمٝم٤م اًمِٗمٞمئ٦َم: اًمِٗمٞمئ٦ُم، سمقزن اًمِٗمٞمٕم٦ِم: احل٤مًم٦مُ    ظِمالهِل٤م حَمُْٛمقدٌة ُم٤م قمدا ؾَمْقرًة ُمـ طَمدٍّ شُمرْسِ
ِ
ضمقِع قمـ اًمٌمء ُمـ اًمر 

َر َيٛمٞمٜمَف وَرضَمَع إًمٞمٝم٤م. وىمٞمؾ: اًمَٗمْلُء ذم  ه. ووم٤مَء اعُمقزِم ُمـ اُمرَأشمِف يَمٗمه اًمذي يٙمقن ىمد ٓسَمسف اإِلٟمس٤مُن وسم٤مَذَ

يمت٤مب اهلله شمٕم٤ممم قمغم صمالصم٦م َُمٕم٤مٍن َُمْرضِمُٕمٝم٤م إمم َأصؾ واطمد وهق اًمرضمقع. ىم٤مل اهلله شمٕم٤ممم ذم اعُمقًملِم ُِمـ ٟمس٤مئٝمؿ 

ِٝمْؿ شَمَرسم ُص َأْرسَمَٕم٦ِم َأؿْمُٝمٍر وَم٢مِْن وَم٤مُءوا ومَ ﴿شمٕم٤ممم:  اهللل ىم٤م
ـْ ٟمَِس٤مئِ ـَ ُي١ْمًُمقَن ُِم ِذي  )اًمب٘مرة: ﴾٢مِنه اهللهَ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ ًمِٚمه

ؾُمقِل َوًمِذِ ﴿(. وىمٞمؾ ىم٤مل اهلله شمٕم٤ممم: 336 ِف َوًمِٚمره ٚمه
ـْ َأْهِؾ اًْمُ٘مَرى وَمٚمِ ي اًْمُ٘مْرسَمك َُم٤م َأوَم٤مَء اهللهُ قَمغَم َرؾُمقًمِِف ُِم

 ُِمٜمُْٙمْؿ َوَُم٤م َآشَم٤ميُمُؿ اًمره 
ِ
هَْمٜمَِٞم٤مء ْٕ َٓ َيُٙمقَن ُدوًَم٦ًم سَملْمَ ا بِٞمِؾ يَمْل  ـِ اًمسه لِم َواسْم

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م َواًْمَٞمَت٤مَُمك َواعمََْس٤ميمِ

= 
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 غين اليفع غري دىيء: - ث

ُف َٟمْٗمُسُف قَمغَم ـَمَٛمع»  . شَٓ شُمنْمِ

 :  عذو التظشع يف أختار الكشاس - ج

ـُبَٝم٤مِت وآظَمـَذُهْؿ سمِـ٤محْلَُج٩ِم،  ;وَٓ َيْٙمَتِٗمل سمِـ٠َمْدَٟمك وَمْٝمـؿ ُدوَن َأىْمَّمـ٤مهُ »  وَأْوىَمَٗمُٝمـْؿ ذِم اًمِم 

ِػ ْإُُُمقرِ  ُهْؿ قَمغَم شَمَٙمِم  ُم٤ًم سمُِٛمَراضِمَٕم٦ِم اخْلَّْمِؿ، وَأْصؼَمَ  .شوَأىَمٚمهُٝمْؿ شَمؼَم 

 قاطع يف أحهامُ: - ح

َُمُٝمْؿ قِمٜمَْد اشمهَْم٤مِح احْلُْٙمؿِ »  .   شوَأَسَ

 صاٍذ:   - خ

ـْ َٓ َيْزَدِهٞمِف إـِْمَراءٌ » ه  ِ
 .  ش(1)

 ال يتأثش باإلغشاء: - د

 .  شوَٓ َيْسَتِٛمٞمُٚمُف إهِْمَراٌء، أوًمِئَؽ ىَمٚمِٞمٌؾ »

                                                        

ُ٘مقا اهللهَ إِ  اًمَٗمْلُء ُم٤م َرده اهلله شمٕم٤ممم قمغَم َأْهِؾ ِديٜمِف ُمـ  (.7) احلنم:  ﴾نه اهللهَ ؿَمِديُد اًْمِٕمَ٘م٤مِب هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا َواشمه

َٚمقا قَمـ َأْوـم٤مهِنِؿ وخُيَٚم قه٤م ًمٚمٛمسٚمٛملم َأو ُيّم٤محِلُقا قمغم ضِمْزي٦ٍم  ٤م سم٠َمْن جُيْ ـْ ظم٤مًَمَػ ِديٜمَف سمال ىِمت٤مٍل  إُِمه َأُْمقال َُم

وهَن٤م قَمـ ُرؤوؾِمٝمؿ َأو ُم٤مٍل هَمػْمِ اجلَْزي٦ِم َيْٗمَتُدوَن سمف ُِمـ ؾَمْٗمِؽ    ُي١َمد 
ِ
ِدُم٤مئٝمؿ  ومٝمذا اعم٤مُل هق اًمَٗمْلُء. وَأصُؾ اًمَٗمْلء

َل هذا اعم٤مُل وَمْٞمئ٤ًم َٕٟمف َرضَمَع إمم اعمسٚمٛملم ُمـ َأُْمقاِل اًمُٙمّٗم٤مر قَمْٗمقًا سمال ىِمت٤مٍل. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر،  ضُمقُع ؾُمٛمَّ اًمر 

 .037-036/ 0ًمس٤من اًمٕمرب: 

 . 6/ 05 ُيَٙمثهُر سمف قَمَدُد اًمٌمء. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: (0)



 

 

 قاىع:   - ر

َتـُف، وشَمِ٘مـؾ  َُمَٕمـُف طَم٤مضَمُتـُف إمَِم » صُمؿه َأيْمثِْر شَمَٕم٤مُهَد ىَمَْم٤مِئِف واوْمَسْح ًَمـُف ذِم اًْمَبـْذِل َُمـ٤م ُيِزيـُؾ قِمٚمه

 .  شاًمٜمه٤مسِ 

 اطتكاللية الكضاء: - س

ـَ سمِـَذًمَِؽ اهْمتَِٞمـ٤مَل » ـتَِؽ ًمَِٞمـ٠مَُم ـْ ظَم٤مصه ُه ُِمـ ـَ اعمَْٜمِْزًَم٦ِم ًمَِدْيَؽ َُم٤م َٓ َيْٓمَٛمُع ومِٞمِف هَمـػْمُ وَأقْمٓمِِف ُِم

ضَم٤مِل ًَمُف قِمٜمَْدكَ   .  شاًمرَّ

 خامظّا، الوصساء: 

وْمِؼ » ْٟمَّم٤مِف واًمرَّ
ِٓ ُل ْا  .شوُِمٜمَْٝم٤م قُمامه

ــقازم ا ــاًمــقزراء هــؿ أقمــقان اًم ــف، ومٛمـــ أضمــؾ ؾمٞم٤مؾمــ٦م ىم٤مئٛمــ٦م قمــغم اًمٕمــدل قعم٘مرسم ن ًم

واعمس٤مواة، وُمٜمٕم٤ًم ًمتٙمرار ُم٤م ؾمـبؼ ُمــ فمٚمـؿ اًمرقمٞمـ٦م ذم اًمقٓيـ٤مت اًمسـ٤مسم٘م٦م، يٜمبٖمـل قمـغم 

هؿ اجلٝم٤مز إقمغم اًمذي يٜمٔمؿ اًمٜمِم٤مط آضمتامقمل، وينمف قمغم  ؿاًمقازم اظمتٞم٤مرهؿ ٕهن

٦م، شمّمـٚمح إُمـ٦م ، وقمغم ىمدر ُم٤م شمٙمقن قمٚمٞمف هذه اًمٓمب٘م٦م ُمـ اًمّمالح وآؾمـت٘م٤مُمفشمقضمٞمٝم

وشمســت٘مٞمؿ ويٕمٔمــؿ ؿمــ٠مهن٤م، ًمــذًمؽ طمــدد صــٗم٤مهتؿ وومــؼ ُمٕمــ٤ميػم شمٗمْمــٞمؾ شمٕمٞمــلم اًمقضمــقه 

 اجلديدة ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اعم١مُمٜم٦م واًمّم٤مدىم٦م عمٜمّم٥م اًمقزارة، إذ ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد: 

 أٌ ال يهوٌ وصيشّا طابكّا:  - أ

أن ٓ يٙمقن شمسٚمؿ ُمٜمّم٥م اًمقزارة ؾم٤مسم٘م٤ًم ٕٟمف رسمام يٙمقن ىمد قمٛمـؾ ُمـع طمـ٤ميمؿ فمـ٤ممل، 

ـْ يَمـ٤مَن » يٙمقن ىمد ؾم٤مقمد احل٤ميمؿ ذم فمٚمٛمف، ًمذا ضم٤مء ذم اًمٕمٝمـد:وهبذا  إِنه َذه ُوَزَراِئـَؽ َُمـ
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يَمُٝمـْؿ ذِم أصَمـ٤ممِ  ـْ َذِ اِر ىَمْبَٚمَؽ َوِزيرًا، وَُم ُْؿ َأقْمـَقاُن  (1)ًمأَِلْذَ ـه ًَمـَؽ سمَِٓم٤مَٟمـ٦ًم وَمـ٢مهِنه وَمـاَل َيُٙمـقَٟم

ــ٧َم َواضِمــدٌ (2)ْإصََمَٛمــ٦مِ  َٚمَٛمــ٦ِم، وَأْٟم ــَقاُن اًمٔمه ــْؿ  ، وإظِْم ــُؾ آَراِئِٝم ــُف ُِمْث ـْ ًَم هــ ــِػ ِ  ــٜمُْٝمْؿ ظَمــػْمَ اخْلََٚم ُِم

ـه مَلْ ُيَٕم٤مِوْن فَم٤معم٤ًِم قَمـغم فُمْٚمِٛمـِف َٓ آصمِـاًم  (3)وَٟمَٗم٤مِذِهْؿ، وًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمِف ُِمْثُؾ آَص٤مِرِهْؿ وَأْوَزاِرِهؿْ   ِ

ـُ ًَمـَؽ َُمُٕمقَٟمـ٦مً  قَمَٚمْٞمـَؽ قِمْٓمٗمـ٤ًم،  (4)، وَأطْمٜمَـكقَمغم إصِْمِٛمِف: ُأوًمِئَؽ َأظَمػ  قَمَٚمٞمَؽ َُم١ُموَٟم٦ًم، وَأطْمَس

٦ًم خِلََٚمَقاشمَِؽ وطَمَٗماَلشمَِؽ  ْذ ُأْوًمِئَؽ ظَم٤مصه
ِ َك إًِْمٗم٤ًم، وَم٤مخته  .شوَأىَمؾ  ًمَِٖمػْمِ

 مً أٍل الصذم والوسع: - ب

خت٤مر هلذا اعمٜمّم٥م ُمـ أهؾ اًمـقرع واًمّمـدق، ٕن ُمــ اعمرؿمح أو اعميٜمبٖمل أن يٙمقن 

ْدِق  (5)واًْمَّمْؼ سم٠َِمْهِؾ اًْمَقَرعِ »  سؽ سم٤مًمّمدق ٟمجك ذم اًمٕمٛمؾ، إذ ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد:  .شواًمّمَّ

                                                        

ْٟم٥ُم، وىمٞمؾ: هق َأن يٕمَٛمؾ ُم٤م ٓ حَيِؾ  ًمف. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز:َ  (0) صْمؿَ ﴿أصمؿ: اإِلصْمُؿ: اًمذه  ﴾َواًْمبَْٖمَل سمَِٖمػْمِ احْلَؼَّ  اإْلِ

٤م إصِْماًم وَم٢مِْن قُمثَِر قَمغَم ﴿(: وىمقًمف قمز وضمؾ: 22)آقمراف: اَُم اؾْمَتَح٘مه ر. (: َأي ُم٤م ُأصمِؿ ومٞمف. يٜمٔم047)اعم٤مئدة: ﴾َأهنه

 .5/ 03اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 

ٓه سم٤ِمحْلَؼَّ وَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) َم اهللهُ إِ تِل طَمره َٓ َيْ٘مُتُٚمقَن اًمٜمهْٗمَس اًمه َٓ َيْدقُمقَن َُمَع اهللهِ إهَِل٤ًم َآظَمَر َو ـَ  ِذي َٓ َيْزُٟمقَن َواًمه

ـْ يَ   (.68، )اًمٗمرىم٤من: ﴾ْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ َيْٚمَؼ َأصَم٤مًُم٤مَوَُم

َٓ شمَ ﴿ٕم٤ممم: ىمقًمف شم (2)  (. 08، ) وم٤مـمر:﴾ِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأظْمَرىَو

 . 342/ 00اٟمٕمٓمػ. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  (0)

ُج، وهق َوِرٌع سملمَّ اًمقَرِع، وىمد وِرَع ُمـ ذًمؽ َيِرُع وَيْقَرُع: وىمٞمؾ،  (5) اًمَقِرُع، سمٙمرس اًمراء: اًمرضمؾ اًمت٘مل اعمَُتَحرَّ

قم٦ِم َأي ووُرَع وُروقم٤ًم ووراقم٦م وشَمقَ  يٕم٦ُم: إظَِمػمُة قمغم اًم٘مٚم٥م. وي٘م٤مل: ومالن َدُء اًمرَّ قم٦ُم واًمرَّ َع، وآؾمؿ اًمرَّ ره

َع  ُج ُمٜمف وشَمَقره ـِ اًمقَرُع: اًمقَرُع ذم إَصؾ: اًمَٙمّػ قمـ اعمَح٤مِرِم واًمتَحر  ي ىمٚمٞمؾ اًمقَرِع. وذم احلدي٨م: ُِمالُك اًمدَّ

= 



 

 

 غري معشوف بالتنلل: - ت

صُمـؿه ُرْضـُٝمْؿ قَمـغَم َأْن َٓ »أن ٓ يٙمقن اًمقزير  ـ قمـرف سمـ٤مًمتٛمٚمؼ، إذ ضمـ٤مء ذم اًمٕمٝمـد: 

  (1)ُيْٓمُروَك وَٓ َيْبَجُحقكَ 
ِ
ْهـقَ  (2)سمَِب٤مـمِؾ مَلْ شَمْٗمَٕمْٚمُف، وَمـ٤مِنه يَمْثـَرَة ْاإلـْمـَراء ـِدُث اًمزه  وشُمـْديِن  (3)حُتْ

                                                        

ـُ اهلٞمئ٦ِم َأو ؾُمقء اهلٞمئ٦م. ي٘م٤مل: ىمقم ُمـ يمذا، صمؿ اؾمتٕمػم ًمٚمٙمػ قمـ اعمب٤مح واحلالل. وىمٞمؾ: ا قم٦ُم اهلَْدُي وطُمْس ًمرَّ

طَمَسٜم٦ٌم ِرقَمُتٝمؿ َأي ؿم٠ْمهُنؿ وَأُْمُرهؿ وَأَدهُبؿ، وَأصٚمف ُمـ اًمَقَرِع وهق اًمَٙمّػ قمـ اًم٘مبٞمح. وذم طمدي٨م اإلُم٤مم 

قم(احلسـ ) ٦ِم هٝمٜم٤م آطْمتِِم٤مَم : اْزَدمَحُقا قمٚمٞمف ومرَأى ُمٜمٝمؿ ِرقم٦ًم ؾمٞمَّئ٦ًم، وم٘م٤مل: اًمٚمٝمّؿ إًَِمْٞمَؽ: يريد سم٤مًمرَّ

 إََدِب َأي مل حُيِْسٜمُقا ذًمؽ. يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 
ِ
 .  8/288واًمَٙمػه قمـ ؾُمقء

طَمٜمل  (0) َحٜمل وَمَبَجْح٧ُم َأي وَمره اًمَبَجُح: اًمَٗمَرُح، سَمِجَح سَمَجح٤ًم، وسَمَجَح َيْبَجُح واسْمَتَجَح: وَمِرَح: وذم احلدي٨م: وسَمجه

َح َأي َأومرطمتف وَمَٗمِرح. وومالن وَمٗمِرطْم٧م، وىمٞمؾ: قَمٔمهٛمٜم ْحُتف َأٟم٤م شَمْبِجٞمح٤ًم وَمَتَبجه ل ومَٕمُٔمَٛم٧ْم َٟمْٗمِز قمٜمدي. وسَمجه

ح َأي  ُح وَيَتَٛمجه َح سمف، وىمٞمؾ ومالن َيَتَبجه ُح إِذا يم٤من هَيْذي سمف إقِمج٤مسم٤ًم، ويمذًمؽ إِذا َ َزه ُح قمٚمٞمٜم٤م وَيَتَٛمجه َيَتَبجه

 ُم٤م، وىمٞمؾ: يتٕمٔمؿ، وىمد 
ٍ
 .046/ 3سَمِجَح َيْبَجُح. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: يٗمتخر ويب٤مهل سمٌمء

 . 005/ 7أـمرى ومالن ومالٟم٤م: ُمدطمف سم٠مطمسـ ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف. يٜمٔمر. اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم:  (3)

(2)  : ؼْمٌ
ْهُق: اًمٙمؼِْمُ واًمتَّٞمف واًمَٗمْخُر واًمَٕمَٔمَٛم٦ُم: ورضمؾ َُمْزُهقٌّ سمٜمٗمسف َأي ُُمْٕمَج٥ٌم. وسمُٗمالن َزْهٌق َأي يمِ وٓ زه٤م: اًمزه

، وُمٜمف ىمقهلؿ: ُم٤م  . َزه٤م َيْزُهق َزْهقًا َأي شَمَٙمؼمه ي٘م٤مل َزه٤م. وُزِهَل وُمالٌن ومٝمق َُمْزُهقٌّ إذا َأقْمِج٥َم سمٜمٗمسف وشَمَٙمؼمه

٥ُم ُمٜمف. وذم احلدي٨م: َأْزه٤مه، وًمٞمس هذا ُمـ ُزِهَل َٕن ُم٤م مل ُيسؿ وم٤مقمٚمف ٓ  ََذ اخلَْٞمَؾ ُزه٤مًء وٟمِقاًء »ُيَتَٕمجه ُمـ اخته

ْهق: شؾْمالم ومٝمل قمٚمٞمف ِوْزرٌ ْهؾ اإلِ قمغم أَ  ْهُق: اًمٔم ْٚمُؿ. واًمزه . واًمزه ؼْمُ
ْهق: اًمٙمِ ْهق: اًمَٙمِذب واًمب٤مـمُؾ: واًمزه : واًمزه

ف ومخّػ: وُمٜمف ىمقهلؿ: ومالن ٓ ُيْزَدَهك  آؾْمتِْخٗم٤مُف: وَزه٤م ومالٟم٤ًم يمالُُمؽ ِزْهقًا واْزده٤مه وم٤مْزَدَهك: اؾْمَتَخٗمه

ف. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من سمَخديَٕم٦م. واْزَدَهْٞم٧م ومالٟم٤ًم َأي هَت  ٤مَوْٟم٧م سمف  واْزَدَهك ومالن ومالٟم٤ًم إذا اؾْمَتَخٗمه

 .263/ 00اًمٕمرب:
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ةِ  ـَ اًْمِٕمزه ُِم
 .ش(1)

 حماطبة الوصساء: 

اًمٕمداًمــ٦م شمبــدأ سمــ٠مىمرب اًمِمخّمــٞم٤مت إًمٞمــؽ، ومٛمح٤مؾمــب٦م اعمــذٟم٥م هــل دمســٞمد ًمإلطمســ٤من، 

َوَٓ »ًمــذًمؽ دقمــ٤م إمم شمِمــجٞمع اعمحســـ وقم٘مــ٤مب اعمزــء، وهــق ُمــ٤م ضمــ٤مء ذم قمٝمــده ًمٕم٤مُمٚمــف: 

ـُ واعمزء قِمٜمَْدَك سمَِٛمٜمِْزًَم٦م ؾَمَقاء ـه اعمُْْحِس َيُٙمقَٟم
طْمَسـ٤منِ وَم٢م ;(2) ِٓ ْهـِؾ ْا ِٕ ذِم  (3)نه ذِم ذًمَِؽ شَمْزِهٞمـدًا 

طْمَس٤منِ  ِٓ َْهِؾ ْاإلؾَم٤مَءِة قَمغَم ْاإِلؾَم٤مَءِة، وَأًْمِزْم يُمالًّ ُِمٜمُْٝمْؿ َُم٤م َأًْمَزَم َٟمْٗمَسفُ (4)ْا ِٕ  .  ش(5)، وشَمْدِريب٤ًم 

                                                        

ُة َوًمَِرؾُمقًمِفِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0) ََذله َوهللِهِ اًْمِٕمزه ْٕ قََمز  ُِمٜمَْٝم٤م ا ْٕ ـه ا ـْ َرضَمْٕمٜم٤َم إمَِم اعمَِْديٜم٦َِم ًَمُٞمْخِرضَم
َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم  َيُ٘مقًُمقَن ًَمئِ

ـه 
َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ ا َوًَمٙمِ ة واًمٖمٚمب٦م 8، )اعمٜم٤موم٘مقن: ﴾عمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم  (. وم٤مًمٕمزة ذم اًمٚمٖم٦م شمٕمٜمل: اًمرومٕم٦م وآُمتٜم٤مع، َأي ًمف اًمِٕمزه

ُة مجٞمٕم٤ًم: َأي ُمـ يم٤من يريد سمٕمب٤مدشمف همػم اهلل وم٢مِٟمام ًمف  َة ومٚمٚمهف اًمِٕمزه ؾمبح٤مٟمف. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: ُمـ يم٤من يريد اًمِٕمزه

ة ذم اًمدٟمٞم٤م وهلل ة مجٞمٕم٤ًم َأي جيٛمٕمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سم٠َمن َيٜمٍُْم ذم اًمدٟمٞم٤م ويٖمٚم٥م. يٜمٔمر، اسمـ اًمِٕمزه  اًمِٕمزه

 . 270/ 5ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 

َٓ اعمُِْزءُ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) ٤محِل٤َمِت َو ـَ َآَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمه ِذي قَْمَٛمك َواًْمَبِّمػُم َواًمه ْٕ ىَمٚمِٞماًل َُم٤م  َوَُم٤م َيْسَتِقي ا

 (. 58. )هم٤مومر: ﴾ُرونَ شَمَتَذيمه 

. يٜمٔمر. اًمٙمٚمٞمٜمل، (غم طم٥م ُمـ يٜمٗمٕمٝم٤م وسمٖمض ُمـ أض هب٤مضمبٚم٧م اًم٘مٚمقب قم)( ىم٤مل: قمـ أيب قمبد اهلل ) (2)

 .  8/053اًمٙم٤مذم: 

طْمَس٤منُ َهْؾ ضَمَزاُء اإْلِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0) ٓه اإْلِ  ( .64، )اًمرمحـ: ﴾طْمَس٤مِن إِ

ـْ قَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم وَمٚمِٜمَٗمْ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (5) ـْ َأؾَم٤مَء وَمَٕمَٚمْٞمَٝم٤م َوَُم٤م رَ َُم ٍم ًمِْٚمَٕمبِٞمدِ ِسِف َوَُم (، 06، )ومّمٚم٧م: ﴾سم َؽ سمَِٔماله

 (. 05ويٜمٔمر، )اجل٤مصمٞم٦م:



 

 

 عنال الضشائب:  :طادطّا

ْزَي٦مِ » ـْ َأْهؾِ  (2)واخْلَراِج  (1)َوُِمٜمَْٝم٤م أْهُؾ اجْلِ ٦مِ  ُِم ُمه اًمذَّ
 .شوُُمْسٚمَِٛم٦ِم اًمٜمه٤مسِ  (3)

                                                        

اجلزي٦م: ُمـ ضمزأت اًمٌمء: إذا ىمسٛمتف، صمؿه ؾمٝمٚم٧م اهلٛمزة، وىمٞمؾ: ُمـ اجلزاء، ٕهن٤م ضمزاء شمريمٝمؿ سمبالد  (0)

ف. واحلٙمٛم٦م ذم وضع اجلزي٦م: إن اًمذل اإلؾمالم أو ُمـ إضمزاء، ٕهن٤م شمٙمٗمل ُمـ شمقضع قمٚمٞمف قمّمٛم٦م دُم

يٚمح٘مٝمؿ سمحٛمٚمٝمؿ قمغم اإلؾمالم ُمع ُم٤م ذم خم٤مًمٓم٦م اعمسٚمٛملم ُمـ آـمالع قمغم حم٤مؾمـ اإلؾمالم، ىمٞمؾ: ذقم٧م 

ؾمٜم٦م صمامن، وىمٞمؾ: شمسع. واجلزي٦م: ُم٤م ي١مظمذ ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر )اًمذُم٦م( ضمزاء قمغم شم٠مُمٞمٜمٝمؿ، وهل ُمِمت٘م٦م ُمـ 

سمام أقمٓمقه ُمـ اعم٤مل وم٘م٤مسمٚمٜم٤مهؿ سم٤مُٕم٤من، واجلٛمع: اجلزى، ُمثؾ:  اجلزاء، وهق اعم٘م٤مسمٚم٦م، ٕهنؿ ىم٤مسمٚمقا إُم٤من

حلٞم٦م حلك. وؾمّٛمٞم٧م ضمزي٦م، ٕهن٤م دمزي ُمـ اًم٘متؾ: أي شمٕمّمؿ. وىمٞمؾ: ُم٤مل جيبٚمف اإلُم٤مم قمغم اًمٙم٤مومر اًمذيمر 

وًمق ُمٜمٕمزل سمٜمٞمتف يّمح أرسه ضمزاء شم٠مُمٞمٜمف قمغم ٟمٗمسف وُم٤مًمف سمٖمػم  "احلر اعمٙمٚمهػ اًم٘م٤مدر اعمخ٤مًمط ٕهؾ اًمذُم٦م 

. "ز واًمٞمٛمـ، وىمٞمؾ: شمٓمٚمؼ قمغم اًمٕم٘مد وقمغم اعم٤مل اعمٚمتزم سمف، وهل ُم٠مظمقذة قمـ اعمج٤مزاة ًمٙمٗمٜم٤م قمٜمٝمؿاحلج٤م

 . 524يٜمٔمر. قمبد اعمٜمٕمؿ، ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت: ص

اخلراج: ُم٤م خيرج ُمـ همٚم٦م إرض. واظمراج.. ُم٤م شم٠مظمذه اًمدوًم٦م ُمـ اًمئائ٥م قمغم إرض اعمٗمتقطم٦م قمٜمقة،  (3)

 .0449. يٜمٔمر، اقمداد ُمريمز اعمٕمجؿ اًمٗم٘مٝمل، اعمّمٓمٚمح٤مت: صأو إرض اًمتل ص٤مًمح أهٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م

أهؾ اًمذُم٦م: اعمٕم٤مهدون ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب )اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى( أو ؿمبف يمت٤مب )اعمجقس(. وىمٞمؾ أهؾ اًمذُم٦م:  (2)

. 557اعمقاـمٜمقن همػم اعمسٚمٛملم اًمذيـ حيٛمٚمقن ضمٜمسٞم٦م اًمدوًم٦م آؾمالُمٞم٦م. يٜمٔمر. اقمداد اعمٕمجؿ اًمٗم٘مٝمل، ص

: أهؾ اًمٕمٝمد، واًمذُمل: اعمٕم٤مهد. اصٓمالطم٤ًم: اعمراد سم٠مهؾ اًمذُم٦م ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء: وىمٞمؾ أهؾ اًمّذُّم٦م

اًمذُّمٞمقن، واًمذُّمل: ٟمسب٦م إمم اًمذُم٦م: أي اًمٕمٝمد ُمـ اإلُم٤مم ) أو  ـ يٜمقب قمٜمف( سم٤مُٕمـ قمغم ٟمٗمسف وُم٤مًمف ٟمٔمػم 

د أو اًم٘مرائـ أو اًمتزاُمف اجلزي٦م وٟمٗمقذ أطمٙم٤مم اإلؾمالم. وحتّمؾ اًمّذُم٦م ٕهؾ اًمٙمت٤مب وُمـ ذم طمٙمٛمٝمؿ سم٤مًمٕم٘م

اًمتبٕمٞم٦م، ومٞم٘مرون قمغم يمٗمرهؿ ذم ُم٘م٤مسمؾ اجلزي٦م يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف. ٓ شمالزم سملم أهؾ اًمذُّم٦م وأهؾ اًمٙمت٤مب، 

وم٘مد يٙمقن ذُمّٞم٤م همػم يمت٤ميب، وىمد يٙمقن يمت٤مسمّٞم٤ًم همػم ذُمّل، وهؿ ُمـ يم٤مٟمقا ذم همػم دار اإلؾمالم ُمـ اًمٞمٝمقد 

= 
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(، أن اًمٓمب٘م٦م اًمتل شمٗمٚمـح إرض وشمسـتزرقمٝم٤م حتتـؾ ُمٙم٤مٟمـ٤ًم سمـ٤مرزًا سملم اإلُم٤مم قمكم )

آضمتامقمل، ًمذًمؽ يٓمٚم٥م ُمـ قم٤مُمٚمف أن يرقم٤مهؿ ويتٗم٘مد أُمـرهؿ، ٕن أُمـر  هوه٤مُم٤ًم ذم ومٙمر

شمثٛمــر ؾمــ٤مئر اًمٓمب٘مــ٤مت ُمتقىمــػ قمٚمــٞمٝمؿ، ويرؾمــؿ ًمــف ومٚمســٗم٦م شمــدقمق إمم اًمٕمٛمــران يمقؾمــٞمٚم٦م 

سم٤مًمتبٕمٞم٦م حتّمٞمؾ ضيب٦م اخلراج، وم٤مًمٕمٛمران وآؾمتّمالح أوًٓ، صمـؿ اًمتٗمٙمـػم سمٕمـد ذًمـؽ ذم 

 قمـغم هـذا اًمٜمحـق ( ًمـبالد ُمٍمـ(ٟمٔمرة اإلُم٤مم قمكم  ؾمب٥م ٠منيم، رسمام (1)حتّمٞمؾ اخلراج

، زي٤مدة قمغم دومٕمٝمؿ اخلراج، ُمع سم٘مـ٤مءهؿ قمـغم اً ػمبأهؾ اًمذُم٦م قمٜمدهؿ يم قمدد يمقٟمف يم٤من يرى

ضـ٤موم٦م إمم إة قمـغم أن اخلـراج أهـؿ ُمّمـدر ًمبٞمـ٧م ُمـ٤مل اعمسـٚمٛملم، ُمٕمت٘مدهؿ اًمديٜمل، زيـ٤مد

 قمداًمتف دم٤مه مجٞمع ومئ٤مت اعمجتٛمع اعمسٚمٛملم وهمػمهؿ، وأيْم٤م هٜم٤مك سمٕمض إُمقر ُمٜمٝم٤م:

 أٍنية ارتشاج:  

سمٛمت٤مسمٕمـ٦م  )ٕمهٞم٦م اخلـراج ذم اًمسٞم٤مؾمـ٦م اعم٤مًمٞمـ٦م ًمـبالد ُمٍمـ، أوص اإلُمـ٤مم قمـكم )

ْد َأُْمَر اخْلََراِج سماَِم »ذًمؽ:  ـْ  ;(2) ُيّْمٚمُِح َأْهَٚمفُ َوشَمَٗم٘مه َـ
وَم٢مِنه ذِم َصـالطِمِف وَصـالطِمِٝمْؿ َصـاَلطم٤ًم عمِ

ـْ ؾِمَقاُهْؿ إِٓه هِبِؿْ ٓ ;ؾِمَقاُهؿْ  َ
نه اًمٜمه٤مَس يُمٚمهُٝمْؿ قِمَٞم٤مٌل قَمغَم اخْلََراِج وَأْهٚمِفِ  ;َصاَلَح عمِ  .شِٓ

                                                        

 . 224واًمٜمّم٤مرى. يٜمٔمر. قمبد اعمٜمٕمؿ، ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت: ص

 .0/330إُملم، دائرة اعمٕم٤مرف اًمِمٞمٕمٞم٦م: (0)

هٜم٤م هق اصالح طم٤مل أهؾ ُمٍم سم٠مٟمِم٤مء اًم٘مٜمقات وُمد اجلسقر  ))رسمام يم٠من اعمراد ُمـ يمالم اإلُم٤مم قمكم  (3)

وطمٗمر أسم٤مر، واؾمتّمالح آرض وُمت٤مسمٕمتٝم٤م طملم شمتٕمرض ًمٚمٙمقارث اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ُمـ ومٞمْم٤مٟم٤مت أو ضمٗم٤مف 

 ًمٙمل يستٓمٞمع زي٤مدة واردات اخلراج.



 

 

 عناسة األسض:

 ، ُمٜمٝم٤م: ُمـ أضمؾ قمامرة إرض ٓسمد ُمـ شمتبع قمدد ُمـ اًمٜم٘م٤مط اعمٝمٛم٦م  

 فضل عنازٗ األزض علٙ اخلساج: .1

ـْ َٟمَٔمُرَك ذِم قِماَمَرِة ْإَْرضِ » وًْمَٞمُٙم
ـْ َٟمَٔمِرَك ذِم اؾْمـتِْجاَلِب اخْلَـَراِج ٕ (1) نه ذًمِـَؽ َأسْمَٚمَغ ُِم

 .شَٓ ُيْدَرُك إِٓه سم٤ِمًْمِٕماَمَرةِ 

 أساس الدّل٘: .2

 .  شتَِ٘مْؿ أَُْمُرُه إِّٓ ىَمٚمِٞمالً َد وَأْهَٚمَؽ اًْمِٕمب٤َمَد، ومَلْ َيْس وَُمـ ـَمَٚم٥َم اخْلََراَج سمَِٖمػْمِ قِماَمَرة َأظْمَرَب اًْمباِلَ »

 جيب أٌ ال تجكل الّدّل٘ مً ّطأٗ اخلساج: .3

ــ٦م َأْو إطَِم٤مًَمــ٦َم َأْرض اهْمتََٛمَرَهــ٤م هَمــَرٌق َأْو » ب َأْو سَم٤مًمه ــ٦ًم َأِو اْٟمِ٘مَٓمــ٤مَع ِذْ وَمــ٢مِْن ؿَمــَٙمْقا صمَِ٘مــال َأْو قِمٚمه

ْٗم٧َم  ٌء  َأضْمَحَػ هِب٤َم قَمَٓمٌش ظَمٗمه ـه قَمَٚمْٞمـَؽ َرْ قَمٜمُْٝمْؿ سمِـاَم شَمْرضُمـق َأْن َيّْمـُٚمَح سمِـِف َأُْمـُرُهْؿ. وَٓ َيـثُْ٘مَٚم

ْٗم٧َم سمِِف اعم١َْموَٟم٦َم قَمٜمُْٝمْؿ وَم٢مٟمهُف ُذظْمٌر َيُٕمقُدوَن سمِِف قَمَٚمٞمَْؽ ذِم قِماَمَرِة سماِلَِدَك، وشَمْزيلِِم ِوََٓيتَِؽ   .  شظَمٗمه

 فضل قْتَه: .4

ـَ صمَ » ِحـَؽ سم٤ِمؾْمتَِٗم٤مَضـ٦ِم اًْمَٕمـْدِل ومِـْٞمِٝمْؿ ُُمْٕمَتِٛمـدًا وَمْْمـَؾ َُمَع اؾْمتِْجاَلسمَِؽ طُمْس ٜم٤َمِئِٝمْؿ، وشَمَبج 

                                                        

 قمامرة إرض: إطمٞم٤مؤه٤م سم٤مًمبٜم٤مء أو اًمٖمرس أو اًمزرع. يٜمٔمر. اقمداد ُمريمز اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل، اعمّمٓمٚمح٤مت: (0)

 . 833ص
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ـْ إمِْج٤َمُِمَؽ  هِتِْؿ سماَِم َذظَمْرَت قِمٜمَْدُهْؿ ُِم ىُمقه
ـْ قَمْدًمَِؽ قَمَٚمـْٞمِٝمْؿ  (1) ْدهَتُْؿ ُِم هَلُْؿ واًمثََّ٘م٦َم ُِمٜمُْٝمْؿ سماَِم قَمقه

ـَ ْإُ  اَم طَمَدَث ُِم ـْ سَمْٕمـُد اطْمَتَٛمُٚمـقُه ـمِٞمَبـ٦َم ذِم ِروْمِ٘مَؽ هِبِْؿ، وَمُرسمه ًْم٧َم ومِْٞمِف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم ُُمقِر َُم٤م إَِذا قَمقه

 .شَأْٟمُٗمِسِٝمْؿ سمِِف وَم٢مِنه اًْمُٕمْٛمَراَن حُمَْتِٛمٌؾ َُم٤م مَحهْٚمَتفُ 

 محآتَه مً الطبك٘ اخلاص٘: .5

ـْ إقِْمَقازِ »  اَم ُي١ْمشَمك ظَمَراُب ْإَْرِض ُِم ـاَم ُيْٕمـِقزُ  (2)وإِٟمه اِف َأْٟمُٗمـِس  َأْهٚمَِٝم٤م، وإِٟمه َأْهُٚمَٝمـ٤م إِلْذَ

٦ِم اْٟمتَِٗم٤مقِمِٝمْؿ سم٤ِمًْمِٕمؼَمِ  ، وىِمٚمه
ِ
 فَمٜمَِّٝمْؿ سم٤ِمًْمَبَ٘م٤مء

ِ
   .شاًْمُقَِٓة قَمغَم اجْلَْٛمِع وؾُمقء

 داٛ االحتهاز: 

أن ُمــ أُمـراض اًمسـقق آىمتّمـ٤مدي٦م هـق آطمتٙمـ٤مر  () اإلُمـ٤مم قمـكم يمذًمؽ سملّم 

 ًمذًمؽ طمذر ُمٜمف، سمٕمدد ُمـ اًمٜم٘م٤مط، ُمٜمٝم٤م: 

 حتهاز: سلبٔات اال .1

ـاًم ذِم  (3)،..، َأنه ذِم يَمثػِم ُِمٜمُْٝمْؿ ِضٞم٘م٤ًم وَم٤مطِمِم٤ًم، وؿُمّح٤ًم ىَمبِٞمحـ٤ًم َواطْمتَِٙمـ٤مراً » ٙم  ًمِْٚمَٛمٜمَـ٤مومِِع، حَتَ

                                                        

 . 97/ ه٤مُمش ص2(، ذح هن٩م اًمبالهم٦م: اإلمج٤مم: اإلراطم٦م. يٜمٔمر، ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكم ) (0)

ؾمؿ اًمَٕمَقُز َأن ُيْٕمِقَزَك اًمَٕمَقُز، سم٤مًمٗمتح: اًمُٕمْدُم وؾمقُء احل٤مل. قم٤مزين اًمٌمُء وأقَْمَقَزيِن أقَْمجَ  (3) َزيِن قمغم ؿمدة طم٤مضم٦م، وٓا

 ، َُْمُر إِذا اؿمتده قمٚمٞمؽ وقَمرُسَ اًمٌمُء وَأٟم٧م إًِمٞمف حمت٤مج، وإِذا مل دمد اًمٌمَء ىمٚم٧م: قم٤مَزين: وي٘م٤مل أقَْمقَزيِن هذا ٕا

قْمقاُز: اًمٗم٘مر. واعمُْٕمِقُز: اًمٗم٘مػم. وأقَْمَقَزيِن اًمٌمُء ُيْٕمِقُزيِن أَي ىَمؾه قمٜمدي ُمع طم٤مضمتل إًِمٞمف. واًمَٕمَقُز: ِضٞمُؼ اًمٌمء. واإلِ 

ـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  . 5/285وقَمِقَز اًمٌمُء قَمَقزًا إِذا مل يقضمد. وقَمِقَز اًمرضمُؾ وأقَْمَقَز َأي اومت٘مر. يٜمٔمر، اسم

روَن ذم سمٞمٕمٝمؿ يٜمٔمرون ويؽمسم (2) سم ِض، وص٤مطمُبف حُمَْتٙمٌِر. أي إهِنؿ ًمَٞمَتَحٙمه َ ّمقن، وإِٟمف احلَْٙمُر: ادَّظم٤مُر اًمٓمٕم٤مم ًمٚمؽمه

= 



 

 

٦ِم وقَمْٞم٥ٌم قَمغَم اًْمُقِٓة  ة ًمِْٚمَٕم٤مُمه  .  شاًْمبَِٞم٤مقَم٤مِت، وذًمَِؽ سَم٤مُب َُمَئه

 ميع االحتهاز:  .2

طْمتَِٙم٤مِر ومَ » ِٓ ـَ ا ـِ (1)، َصغمه اهللُّ قَمَٚمْٞمِف وآًمِِف وؾَمٚمهَؿ، َُمٜمََع ُِمٜمْفُ اهللقَل نه َرؾُم ٢موَم٤مُْمٜمَْع ُِم . وًْمَٞمُٙم

ـَ اًْمَب٤مِئِع واعمُْْبَت٤معِ  ِحُػ سم٤ِمًْمَٗمِريَ٘ملْمِ ُِم ـِ قَمْدل، وَأؾْمَٕم٤مر َٓ دُمْ  .  شاًْمَبْٞمُع سَمْٞمَٕم٤ًم ؾَمْٛمح٤ًم: سمَِٛمقاِزي

 العكْب٘: .3

٤مهُ » ـْ ىَم٤مَرَف طُمْٙمَرًة سَمْٕمَد هَنِْٞمَؽ إِيه ْؾ سمِفِ  وَمَٛم اف (2)وقَم٤مىِمْبفُ  ;وَمٜمَٙمَّ  .  شذِم هَمػْمِ إرِْسَ

 

                                                        

ة طَمْٙمِره َأي ُمـ ؿمدة اطمتب٤مؾمف  ٌة طمتك يبٞمع سم٤مًمٙمثػم ُمـ ؿِمده قُق ُم٤مده حلَٙمٌِر ٓ يزال حَيْبُِس ؾِمْٚمَٕمَتف واًمس 

ِت اًمسقُق َ ُد  ُمّدًا. واحُلْٙمُر واحُلْٙمَرُة  ة َأي َُمأُلى رضم٤مًٓ وسُمٞمققم٤ًم، وىمد َُمده وشَمَرسم ِّمف: ىم٤مل: واًمسقق ُم٤مده

: َأٟمف هنك قمـ احُلْٙمَرِة. وَأصؾ احُلْٙمَرِة: اجلٛمُع واإِلُمس٤مك. وىمٞمؾ احلَْٙمُر اًمٔمٚمؿ آؾمؿ ُمٜمف: وُمٜمف احلدي٨م

شمف وُُمٕم٤مَيَِمتِف،  ة ذم ُُمٕم٤مَذَ ِة: وي٘م٤مل: ومالن حَيْٙمُِر ومالٟم٤ًم إِذا َأدظمؾ قمٚمٞمف ُمِم٘م٦ًم وَُمَئه ُض وؾُمقُء اًمِٕمنْمَ واًمتٜم٘م 

 .0/348واًمٜمهْٕم٧ُم طَمٙمٌِر. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 

ٟمٗمد اًمٓمٕم٤مم قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف )(، ىم٤مل: )ذم ظمؼم طمذيٗم٦م سمـ ُمٜمّمقر قمـ أيب قمبد اهلل  (0)

وآًمف وؾمٚمهؿ وم٠مشم٤مه اعمسٚمٛمقن، وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ىمد ٟمٗمد اًمٓمٕم٤مم، ومل يبؼ ُمٜمف رء إٓ قمٜمد ومالن، وُمٛمرُه 

ك  ذيمروا أن اًمٓمٕم٤مم ىمد ٟمٗمد إٓ ؿمٞمئ٤م قمٜمدسمبٞمٕمف، ىم٤مل: ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: ي٤م ومالن إن اعمسٚمٛملم

 .543. يٜمٔمر، آل قمّمٗمقر، ؾمداد اًمٕمب٤مد ورؿم٤مد اًمٕمب٤مد: ص(وم٠مظمرضمف وسمٕمف يمٞمػ ؿمئ٧م وٓ حتبسف

ًَْمَب٤مِب ًمَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) ْٕ َوإِْن قَم٤مىَمْبُتْؿ ﴿(: 079)اًمب٘مرة: ﴾َٕمٚمهُٙمْؿ شَمتهُ٘مقنَ َوًَمُٙمْؿ ذِم اًْمِ٘مَّم٤مِص طَمَٞم٤مٌة َي٤م ُأوزِم ا

شُمؿْ وَمَٕم٤مىمِ  ـْ َصؼَمْ
ـَ  ُبقا سمِِٛمْثِؾ َُم٤م قُمقىِمْبُتْؿ سمِِف َوًَمئِ ٤مسمِِري  ( .05( ويٜمٔمر )اعم٤مئدة: 036، )اًمٜمحؾ:﴾هَلَُق ظَمػْمٌ ًمِٚمّمه
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 طابعّا، التحاس: 

ٜم٤َمقَم٤مِت » ٤مُر وَأْهُؾ اًمّمه  .  شوُِمٜمَْٝم٤م اًمت جه

إذا يم٤مٟم٧م ُمٝمٜم٦م اًمزراقم٦م هـل يٜمبـقع اًمٜمِمـ٤مط آىمتّمـ٤مدي ذم اًمٕمّمـقر اًم٘مديٛمـ٦م، ومـ٤من 

غم اًمٕم٤مُمـؾ اًمتج٤مرة هل اعمٔمٝمـر إيمٛمـؾ هلـذا اًمٜمِمـ٤مط ذم مجٞمـع اًمٕمّمـقر، ًمـذا يٜمبٖمـل قمـ

ُمراقمــ٤مة سمٕمــض إُمــقر ُمٜمٝمــ٤م، ٓؾمــٞمام أصــح٤مب رؤوس إُمــقال ُمــٜمٝمؿ ومٝمــؿ اعم٘مــٞمؿ ذم 

اًمبالد، واعمس٤مومر سم٠مُمقاًمف ُم٤م سملم اًمبٚمدان، وُم٤م يتٓمٚمبف ذًمؽ ُمـ ظمٓمقرة اًمسٗمر وصـٕمقسم٤مشمف 

 :يم٤من اًمسٗمر سمري٤ًم أو سمحري٤ًم وشمٕمري٤مت اًمٓمبٞمٕم٦م واعمٜم٤مخ، ًمذا ءً اؾمق

 :خريّا أطتوصى بَه 

ـٜم٤َمقَم٤مِت وَأْوِص »( ذم قمٝمده: ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم ) ـ٤مِر وَذوي اًمّمَّ صُمؿه اؾْمَتْقِص سم٤ِمًمت جه

 .شهِبِْؿ ظَمػْماً 

 أىواع التحاس: .1

صمالصم٦م أٟمـقاع، ًمـذا جيـ٥م ُمتـ٤مسمٕمتٝمؿ يمـقهنؿ أؾمـ٤مس  ؿ قمغمطمدد أٟمقاع اًمتج٤مر سمت٘مسٞمٛمٝم

ـِؼ اعمُِْ٘مـٞمِؿ ُِمـٜمُْٝمْؿ واعمُْْْمـَٓمِرِب سماَِمًمِـفِ »اًمثروة آىمتّمـ٤مدي٦م ًمٚمـبالد وم٘مـ٤مل ذم قمٝمـده:  ومَّ ، واعمُْؽَمَ

ــف َك  ;سمَِبَدٟمِ ــرَّ ـَ اعمََْب٤مقِمــِد اعمََْٓمــ٤مِرِح ذِم سَم ــ ــ٤م ُِم ــِؼ وضُمالههُبَ
ــ٤مومِِع، وَأؾْمــَب٤مُب اعمََْراومِ ُْؿ َُمــَقاد  اعمَٜمَ وَمــ٢مهنه

٤مُس عمََِقاِضـِٕمَٝم٤م وَٓ  . شقَمَٚمْٞمَٝمـ٤م جيؽمئـقنوسَمْحِرَك وؾَمـْٝمٚمَِؽ وضَمَبٚمِـَؽ، وطَمْٞمـ٨ُم َٓ َيْٚمَتـِئُؿ اًمٜمـه

 ؿمٙمٚملم مه٤م: ووصٗمٝمؿ قمغم

 املساملني ميَه:أ. 



 

 

ُْؿ ؾِمْٚمٌؿ َٓ خُت٤َمُف سَم٤مِئَ٘مُتُف، وُصْٚمٌح َٓ خُتَِْمك هَم٤مِئَٚمُتفُ  »  .شوَم٢مهنه

 غري املساملني:ب. 

،..، يَمثِـػم ُِمـٜمُْٝمْؿ »اًمٕمداًم٦م، و ٤م ضمـ٤مء ذم اًمٕمٝمـد:  ضورة حتديد إؾمٕم٤مر ووم٘م٤ًم عمت٘م٣م

ـة ِضٞم٘م٤ًم وَم٤مطِمِم٤ًم، وؿُمّح٤ًم ىَمبِٞمح٤ًم َواطْمتَِٙم٤مر اًم ذِم اًْمبَِٞم٤مقَم٤مِت، وذًمَِؽ سَمـ٤مُب َُمَئه ٙم  ًا ًمِْٚمَٛمٜم٤َمومِِع، حَتَ

٦ِم وقَمْٞم٥ٌم قَمغَم اًْمُقٓةِ   .شًمِْٚمَٕم٤مُمه

 تفكذ أموسٍه: .2

ن يمـ٤مٟمقا ذم أـمـراف اًمـبالد ٕمهٞمـتٝمؿ إيمذًمؽ ُمـ واضمب٤مت اًمقازم ُمتـ٤مسمٕمتٝمؿ، طمتـك و

شمَِؽ وذِم طَم »آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمبالد:  ْد ُأُُمقَرُهْؿ سمَِحْئَ  .  شَقاِر سماَِلِدكَ وشَمَٗم٘مه

 ثاميّا، الطبكة الظفلى: 

ك اهللّ ًَمـُف ؾَمـْٝمَٛمُف. » ـْ َذِوي احْل٤َمضَمـ٦ِم واعمَْْسـَٙمٜم٦َِم، ويُمـؾٌّ ىَمـْد ؾَمـٛمه ْٗمغم ُِمـ َبَ٘م٦ُم اًمس  َوُِمٜمَْٝم٤م اًمٓمه

ِه وَمِريَْم٦ًم ذِم يمِت٤مسمِِف َأْو ؾُمٜمه٦ِم َٟمبِٞمَِّف ) َصغمه  ؾَمـٚمهَؿ ( قَمْٝمـَدًا ُِمٜمْـُف قَمَٚمْٞمِف وآًمِـِف وَ  اهللوَوَضَع قَمغَم طَمدَّ

   . شقِمٜمَْدَٟم٤م حَمُْٗمقفَم٤مً 

( سم٤مًمٓمب٘م٦م اًمسٗمغم ُمـ ـمب٘م٤مت اعمجتٛمع، وهؿ اًمذيـ ٓ ىمـدرة يقيص اإلُم٤مم قمكم )

ٙمس٥م واًمتٙمس٥م، وهلؿ طم٘مقق ُم٘مررة وُم٘مدؾمـ٦م ذم سمٞمـ٧م اعمـ٤مل، ًمـذا قمٚمٞمـف أن اًمهلؿ قمغم 

سم٤مًمذل ُمـ ضمٝمـ٦م، يتٗمرغ ًمرقم٤مي٦م أُمرهؿ، وسمح٨م أطمقاهلؿ، وأن يتقاضع هلؿ ًمئال يِمٕمروا 

وًمٞمئب ٕهمٜمٞم٤مء رقمٞمتف ُمثاًل ُمـ ومسف ذم ُمٕم٤مُمٚمتـف هلـذه اًمٓمب٘مـ٦م. وحتـدد ذًمـؽ ذم ضـقء  

 أيت:
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 حتذيذ الطبكة الظفلى: .1

ٓسمد ُمـ وضمقد ُمبدأ اًمْمامن آضمتامقمل، وسمٞم٤من اعمس١موًمٞم٦م اعمبـ٤مذة ًمٚمدوًمـ٦م ذم إقم٤مًمـ٦م 

َبَ٘مـ٦ِم  صُمـؿه »اًمٗمرد، وشمقومػم طمد اًمٙمٗم٤مي٦م ًمـف، و ـ٤م ورد سمِمـ٠من ذًمـؽ ذم اًمٕمٝمـد:  اهللَّ اهللَّ ذِم اًمٓمه

ـَ اعمََسـ٤ميملِِم واعمُْْحَتـ٤مضِملَم وَأْهـِؾ اًْمُب١ْمؾَمـك ـَ َٓ طِمٞمَٚم٦َم هَلُْؿ ُِم ـَ اًمهذي ْٗمغَم ُِم اًمس 
ُْمٜمَـك (1)  (2)واًمزه

َبَ٘م٦ِم ىَم٤مٟمِٕم٤مً  ا (3)وَم٢مِنه ذِم َهِذِه اًمٓمه  .   ش(4)ًوُُمْٕمؽَمه

 ىصيبَه يف بيت املال: .2

ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل، ؾمقآءا يمـ٤من ُمــ ظمـراج اًمّمـقاذم أو همـػم  يٜمبٖمل أن يٙمقن هلؿ ٟمّمٞم٥م

ِف ومِٞمِٝمْؿ، واضْمَٕمْؾ هَلُـْؿ ىِمْسـاًم »ذًمؽ، و ٤م ذيمر ذم اًمٕمٝمد:  ـْ طَم٘مَّ واطْمَٗمْظ هللِِّ َُم٤م اؾْمَتْحَٗمَٔمَؽ ُِم

ـْ سَمْٞم٧ِم َُم٤مًمَِؽ، وىِمْساًم ُِمـ هَمالهِت َصَقاذِم  ُِم
ٜمُْٝمْؿ وَمـ٢منه ًمأَِلىْمََمـ ُِمـ ;ْاإلؾْمـاَلِم ذِم يُمـؾَّ سَمَٚمـد (5)

                                                        

 .  22/624ؿمدة احل٤مضم٦م. يٜمٔمر، اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز، سمح٤مر آٟمقار:  (0)

ـُ َزَُمٜم٤ًم وُزُْمٜم٦م وَزُم٤مٟم٦م، ومٝمق َزُمِ  (3) ـَ َيْزَُم ُم٤مٟم٦م: اًمٕم٤مه٦م: َزُِم ، واجلٛمع َزُِمٜمقَن، وَزُِملم، واجلٛمع َزُْمٜمَك َٕٟمف ضمٜمس اًمزه ـٌ

ًمٚمبالي٤م اًمتل يّم٤مسمقن هب٤م ويدظمٚمقن ومٞمٝم٤م وهؿ هل٤م يم٤مرهقن، ومٓم٤مسمؼ سم٤مب ومٕمٞمؾ اًمذي سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل، وشمٙمسػمه قمغم 

 . 099/ 02هذا اًمبٜم٤مء ٟمحق ضمريح وضَمْرطَمك ويمٚمٞمؿ ويَمْٚمَٛمك. يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 

ؾمٛمل ىم٤مٟمٕم٤ًم َٕٟمف َيْرىَض سمام ُيْٕمَٓمك، ىمؾه َأو يَمُثَر، وَيْ٘مبَُٚمف ومال يرّده ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛمتلم  َأن يٙمقن اًمس٤مئؾ (2)

ض٤م. يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:   . 398/ 8راضمٕم٤ًم إمِم اًمرَّ

 . 000اعمٕمؽم: اعمتٕمرض ًمٚمٕمٓم٤مء ُمـ همػم أن يس٠مل. يٜمٔمر، اسمـ ؿمٕمب٦م احلراين، حتٗم٦م اًمٕم٘مقل: ه٤مُمش ص (0)

(: ذح هن٩م  ( اإلؾمالم، وهل أرض اًمٖمٜمٞمٛم٦م. وهمالهت٤م: صمٛمراهت٤م. يٜمٔمر، ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكمصقاذم (5)

 .042/ ه٤مُمش ص2اًمبالهم٦م 



 

 

فُ  قِمٞم٧َم طَم٘مه وَم٢مٟمهـَؽ َٓ شُمْٕمـَذُر  (1)وَماَل َيِْمَٖمَٚمٜمهَؽ قَمٜمُْٝمْؿ سَمَٓمرٌ  ;ُِمْثَؾ اًمهِذي ًمأَِلْدَٟمك، ويُمؾٌّ ىَمِد اؾْمؽُمْ

 .شسمَِتْمِٞمٞمِٕمَؽ اًمته٤مومِِف  إلطْمَٙم٤مُِمَؽ اًْمَٙمثػَِم اعمُِْٝمؿه 

 التواضع هله: .3

َك هَلُؿْ وَمالَ شُمِْمِخْص مَهه »جي٥م أن يٙمقن اهتامُمؽ هبؿ وسمِم١موهنؿ:  َٓ شُمَّمٕمَّر ظَمده َؽ قَمٜمُْٝمْؿ 
 .  ش(2)

 طياطة اذتانه مع عنالُ:

داة اًمتـل يسـتٕملم إهنؿ رضم٤مل آدارة وأيدي احل٤ميمؿ اًمتل  تد ذم أـمراف سمالده، وإ

هـؿ اعمـرآة ذم اًمقىمـ٧م ٟمٗمسـف هب٤م قمغم شمٜمٗمٞمذ أُمره، وإُمْم٤مء ُم٤م يريد إُمْم٤مءه ُمــ اًمِمـ١مون، 

امهلؿ شمٜمسٚم٥م إًمٞمف وحتٛمـؾ قمٚمٞمـف، ويٜم٤مًمـف ظمػمهـ٤م وذهـ٤م. اًمتل يٜمٔمر هب٤م اًمرقمٞم٦م إًمٞمف، وأقم

 ُمـ اًمنموط اًمتل يٜمتخبقن قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م، وُمٜمٝم٤م:  اً ًمذًمؽ وضع قمدد

 االختباز: .1

                                                        

ُة. وَأسْمَٓمره َأي َأدهِمف:  (0) َهُش واحلَػْمَ اًمَبَٓمُر: اًمٜمِم٤مط، وىمٞمؾ: اًمتبخؽم، وىمٞمؾ: ىمٚم٦م اطمتامل اًمٜمَّٕمٛم٦م، وىمٞمؾ: اًمده

هق ؿمّدة ًمٙمراهٞم٦م. سَمٓمَِر سَمَٓمرًا، ومٝمق سَمٓمٌِر. واًمَبَٓمُر: إََذ، ووىمٞمؾ: هق يمراه٦م اًمٌمء ُمـ همػم َأن يستحؼ ا

: اًمَبَٓمر: اًمٓمٖمٞم٤من قمٜمد اًمٜمٕمٛم٦م وـمقل شإمِم ُمـ ضمره إَِزاَره سَمَٓمراً ٓ يٜمٔمر اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م »اعمََرح. وذم احلدي٨م: 

شمقطمٞمده وقمب٤مدشمف سم٤مـمالً، وىمٞمؾ:  : هق َأن جيٕمؾ ُم٤م ضمٕمٚمف اهلل طمّ٘م٤ًم ُمـشاًمٙمؼِْمُ سَمَٓمُر احلَّؼ »ذم احلدي٨م: اًمٖمٜمك. و

هق َأن يتخػم قمٜمد احلؼ ومال يراه طمّ٘م٤ًم، وىمٞمؾ: هق َأن يتٙمؼم ُمـ احلؼ وٓ ي٘مبٚمف. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من 

 . 69/ 0اًمٕمرب: 

 .0ًم٘مامن:  (3)
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ْؿ حُم٤َمسَم٤مةً » ِ ًمَِؽ وَم٤مؾْمَتْٕمِٛمْٚمُٝمُؿ اظْمتَِب٤مرًا، وَٓ شُمَقهلَّ صُمؿه اْٟمُٔمْر ذِم ُأُمقِر قُمامه
ُؿ مِجَـ٤مع  ;وَأصَمَرةً  (1) وَم٢مهنه

ـْ ؿُمَٕم٥ِم  َٞم٤مَٟم٦مِ  (2)اجْلَْقرِ ُِم  .ش(3)واخْلِ

 التجسب٘ ّاحلٔاٛ: .2

٤محِل٦َمِ » ـْ َأْهِؾ اًْمُبُٞمقشَم٤مِت اًمّمه  ُِم
ِ
 .شوشَمَقخه ُِمٜمُْٝمْؿ َأْهَؾ اًمتهْجِرسَم٦ِم واحْلََٞم٤مء

 الكدو يف اإلسالو: .3

َُم٦مِ واًْمَ٘مَدِم ذِم »   .ش ْاإلؾْماَلِم اعمَُْتَ٘مدَّ

                                                        

: اعمح٤مسم٤مة: اًمتحٞمز، وهق اعمٞمؾ واًمتخّمٞمص دون اًمٖمػم. ذم اًمبٞمع: اًمدومع سم٠مىمؾ ُمـ صمٛمـ اعمثؾ. ذم اعمٕم٤مُمالت (0)

ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م اًمٕمقض يسػمًا، أو يم٤من سمال قمقض اًمبت٦م، وإن ذيمر ذم اًمٕم٘مد ُم٘مداره وأن اًمب٤مئع ىمبْمف. يٜمٔمر، 

 . 3262اقمداد ُمريمز اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل، اعمّمٓمٚمح٤مت: ص

اجلَْقُر: اجلَْقُر: ٟم٘مٞمُض اًمَٕمْدِل، ضم٤مَر جَيُقُر ضَمْقرًا. وىمقم ضَمَقَرٌة وضم٤مَرٌة َأي فَمَٚمَٛم٦ٌم. واجلَْقْر: ِضد  اًم٘مّمِد. و (3)

شمرُك اًم٘مّمِد ذم اًمسػم، واًمٗمٕمؾ ضم٤مَر جَيُقُر، ويمؾ ُم٤م ُم٤مل، وم٘مد ضم٤مَر. وضم٤مَر قمـ اًمٓمريؼ: قَمَدَل. واجلَْقُر: اعمَٞمُْؾ 

ٓه ضَمْقرًا  َأي ضالًٓ قمـ اًمٓمريؼ.  قمـ اًم٘مّمِد وُمٜمف احلدي٨م طمتك يسػم اًمرايم٥ُم سملَم اًمٜمّْٓمَٗمَتلْمِ ٓ خيِمك إِ

 .052 /0يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 

اخلٞم٤مٟم٦م، هل همٛمط احل٘مقق واهمتّم٤مهب٤م، وهل ُمـ أرذل اًمّمٗم٤مت، وأسمِمع اعمذام، وأدقم٤مه٤م إمم ؾم٘مقط  (2)

اًمٙمراُم٦م، واًمٗمِمؾ وآظمٗم٤مق. ًمذًمؽ ضم٤مءت أي٤مت وإظمب٤مر طم٤مصم٦م قمغم اًمتحكم سم٤مُٕم٤مٟم٦م، واًمتحذير ُمـ 

ََُم٤مَٟم٤مِت إمَِم َأْهٚمَِٝم٤م َوإَِذا طَمَٙمْٛمُتْؿ سَملْمَ إِنه اهللهَ َي٠ْمُُمُريُمْؿ َأْن ﴿واًمٞمؽ ـمروم٤ًم ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: اخلٞم٤مٟم٦م،  ْٕ وا ا شُم١َمد 

ُٙمُٛمقا سم٤ِمًْمَٕمْدِل إِنه اهللهَ ٟمِِٕمامه َيِٕمُٔمُٙمْؿ سمِفِ  َٓ ﴿( : وىم٤مل شمٕم٤ممم: 58) اًمٜمس٤مء:  ،﴾اًمٜمه٤مِس َأْن حَتْ ـَ َآَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًمه َي٤م َأهي 

ؾُمقَل َوخَتُقُٟمقا َأُمَ   .(37، ) إٟمٗم٤مل: ﴾٤مَٟم٤مشمُِٙمْؿ َوَأْٟمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ خَتُقُٟمقا اهللهَ َواًمره



 

 

 لل الهسٓه:خلمً ذّٖ ا .4

ُْؿ َأيْمَرُم َأظْمالَ » اومـ٤ًم، وَأسْمَٚمـُغ ذِم قَمقاىِمـ٥ِم  ;ىم٤ًم، وَأَصح  َأقْمَراض٤مً وَم٤مهِنه وَأىَمـؾ  ذِم اعمََْٓمـ٤مُِمِع إِْذَ

 . شْإُُمقِر َٟمَٔمراً 

وطمٞمٜمام يتؿ شمٕمٞملم اإلداريلم ٓ سمد ُمـ اخت٤مذ قمدد ُمــ آضمـراءات هتـلء اًمسـبٞمؾ هلـؿ 

ْرَزاَق وَمـ٢منه ذًمِـَؽ صُمؿه َأؾْمبِْغ قَمَٚمْٞمِٝمُؿ ْإَ »ًمٙمل ي٘مقُمقا سمٕمٛمٚمٝمؿ قمغم ٟمحق أومْمؾ ًمذًمؽ ىم٤مل: 

ـ٦ٌم قَمَٚمـْٞمِٝمْؿ  ٧َم َأْيـِدهيِْؿ، وطُمجه ـْ شَمٜم٤َمُوِل َُم٤م حَتْ ٌة هَلُْؿ قَمغَم اؾْمتِّْماَلِح َأْٟمُٗمِسِٝمْؿ، وهِمٜمًك هَلُْؿ قَم ىُمقه

   .شإِْن ظَم٤مًَمُٗمقا َأُْمَرَك َأْو صَمَٚمُٛمقا َأُم٤مَٟمَتَؽ 

  صفات سجال األمً:

ُمر ُمع وٓشمف، ًمذا ٓ سمد ُمــ وضمـقد ذم ُمت٤مسمٕم٦م هذا إ ٤مً ( طمريّميم٤من اإلُم٤مم قمكم )

قمٞمقن ًمٚمٕم٤مُمؾ ذم ٟم٘مؾ ُم٤م حيدث داظمؾ اًمقٓي٤مت، ًمٙمل يتـ٤مسمع أُمـقر سمـالده، ًمـذًمؽ يمـ٤من 

( ًمٕم٤مُمٚمف ومٞمـف شمقضمٞمـف يمٞمـػ يـتخٚمص ُمــ أُمـقر اخلٞم٤مٟمـ٦م، وارؿمـ٤مده سم٤مًمٕمٛمـؾ قمٝمده )

 اًمّم٤مًمح، وٟمّمٞمح٦م سمام ؾمقف ي٘مدُمف ًمٚمرقمٞم٦م، ودمغم ذًمؽ ذم: 

 

 أٍل الصدم:. 1

 قَمَٚمْٞمِٝمْؿ، وَمـ٢منه شَمَٕم٤مُهـَدَك ذِم صُمؿه شَمَٗمَ٘مْد »
ِ
ْدِق واًْمَقوَم٤مء ـْ َأْهِؾ اًمّمَّ َأقْماَمهَلُؿ واسْمَٕم٨ِم اًمُٕمُٞمقَن ُِم



94 |   

َّ ُُُٕمقِرِهْؿ طَمْدَوٌة هَلُْؿ قَمغَم اؾْمتِْٕماَمِل ْإََُم٤مَٟم٦مِ  قِمٞمه٦مِ  (1)اًمرسَّ وْمِؼ سم٤ِمًمره  ش.واًمرَّ

 التخكل يف اخلٔاى٘:. 2

ـَ ْإقَْمَقاِن ومَ » ْظ ُِم ٗمه ـ٤م قَمَٚمْٞمـِف قِمٜمْـَدَك وحَتَ ٢مْن َأطَمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ سَمَسَط َيَدُه إمِم ظِمَٞم٤مَٟمـ٦م اضْمَتَٛمَٕمـ٧ْم هِبَ

َأظْمَب٤مُر قُمُٞمقٟمَِؽ ايْمَتَٗمْٞم٧َم سمِذًمَِؽ ؿَم٤مِهدًا وَمَبَسْٓم٧َم قَمَٚمْٞمِف اًْمُٕمُ٘مقسَم٦َم ذِم سَمِدٟمِِف، وَأظَمْذشُمُف سماَِم َأَص٤مَب 

ـْ قَمَٛمٚمِِف، صُمؿه َٟمَّمْبَتُف سمَِٛمَ٘م٤مِم اعمَُْذًمه  ْدشَمُف قَم٤مَر اًمت ْٝمَٛم٦مِ ُِم َٞم٤مَٟم٦ِم، وىَمٚمه
 .   ش٦ِم، َوَوؾَمْٛمَتُف سم٤ِمخْلِ

 طشيكة اختياس العنال:  

ومرهـ٤م ذم ؿمخّمـٞم٦م ُمــ اُمــ اًمنمـوط ٓ سمـد ُمــ شمق اً ( قمـددوضح اإلُم٤مم قمكم )

أوهلـام، أن يٕمتٛمـد اًمٕم٤مُمـؾ قمـغم ٟمٗمسـف  :يٛمثؾ اخلٚمٞمٗم٦م ذم سمالد ُمٍم، وهذا يتٓمٚم٥م أُمريـ

فمٜمــف، وصمـ٤مٟمٞمٝمام، يٕمتٛمــد قمــغم ُمـ٤م ي٘مــقم سمــف اًمٕم٤مُمـؾ ُمـــ أُمــقر سم٤مظمتٞمـ٤مر قمامًمــف قمـغم طمســـ 

 ح٧م ذم اًمٕمٝمد.ومر قمٜمد همػمه، وّض اآظمتب٤مر ًمٚمٕمامل ُمـ صٗم٤مت ؿمخّمٞم٦م ىمد ٓ شمتق

 بعٔدا عً التأمل: 

ـِ اظْمتَِٞم٤مُرَك »آظمتٞم٤مر سمٕمٞمدًا قمـ طمسـ اًمٔمـ سم٤مًمِمخّمٞم٦م، إذ ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد:  صُمؿه َٓ َيُٙم

ــتَِؽ  ــغَم ومَِراؾَم ــ٤مُهْؿ قَم إِيه
ــتِٜم٤َمَُمتَِؽ  (2) ــَؽ  (1)اؾْم َـّ ُِمٜمْ ــ ـِ اًمٔمه ــ ــقَن  ;وطُمْس وُم ــ٤مَل َيَتَٕمره ضَم ــ٢منه اًمرَّ وَم

                                                        

ََُم٤مَٟم٤مهِتِْؿ َوقَمْٝمِدِهْؿ َراقُمقنَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (0) ِٕ ـَ ُهْؿ  ِذي  . (8) اعم١مُمٜمقن:  ﴾َواًمه

اًمِٗمراؾم٦م، سمٙمرس اًمٗم٤مء: ذم اًمٜمهَٔمر واًمتهَثب ٧م واًمت٠َمُمؾ ًمٚمٌمء واسمٍَم سمف، ي٘م٤مل إِٟمف ًمٗم٤مرس هبذا إَُمر إِذا يم٤من  (3)

 . 6/064قم٤معم٤ًم سمف. يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 



 

 

ـَ اًمٜمهِّمـٞمَح٦ِم وْإََُم٤مَٟمـ٦ِم  ـِ ظِمْدَُمتِِٝمْؿ، وًَمْٞمَس َوَراَء ذًمِـَؽ ُِمـ ًمِِٗمَراؾَم٤مِت اًْمُقَِٓة سمَِتَّمٜم ِٕمِٝمْؿ طُمْس

 .  شرء

 صفات العنال:

ف ُم٤مًمـؽ اًمٜمخٕمـل، أن هٜمـ٤مك ( ًمٕم٤مُمٚمـُمـ سملم إُمقر اًمتل وضحٝم٤م اإلُمـ٤مم قمـكم )

ومره٤م ذم ؿمخّمٞم٦م ُمــ يريـده هلـذا اعمٜمّمـ٥م، وٓسمـد ُمــ اُمـ اًمّمٗم٤مت ٓسمد ُمـ شمق اً قمدد

ومرت سمــف صــٗم٤مت إُم٤مٟمــ٦م ان يمــ٤من قمــ٤مُماًل ًمٖمــػمه إذا شمــقإاظمتٞمــ٤مر اًمّمــ٤مًمح ُمــٜمٝمؿ، طمتــك و

 ذم قمٝمده سم٘مقًمف: ه٤مواًمّمدق، وم٘مد  طمدد

 االختباز: .1

٤محلِِ » ُهْؿ سماَِم ُوًم قا ًمٚمّمه ـِ اظْمَتؼِمْ
٦ِم َأصَمراً َوًمٙمِ  .شلَم ىَمْبَٚمَؽ: وَم٤مقْمِٛمْد ٕطَْمَسٜمِِٝمْؿ يَم٤مَن ذِم اًْمَٕم٤مُمه

 ماى٘:األ .2

ٞم٧َم َأُْمَرهُ » ـْ ُوًمَّ َ
 .شوَأقْمَرومِِٝمْؿ سم٤ِمََُٕم٤مَٟم٦ِم َوضْمٝم٤ًم، وَم٢منه ذًمَِؽ َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َٟمِّمٞمَحتَِؽ هللِِّ وعمِ

 الصابس: .3

ـْ ُأُُمقِرَك َرأؾم٤ًم ُمِ » ٜمُْٝمْؿ َٓ َيْ٘مَٝمـُرُه يَمبػُِمَهـ٤م، وَٓ َيَتَِمـته٧ُم قَمَٚمْٞمـِف َواضْمَٕمْؾ ًمَِرْأِس يُمؾَّ َأُْمر ُِم

 .شيَمثػُِمَه٤م

                                                        

 .  8/286اؾمتٜم٤مم ومالن إمم ومالن، إذا أٟمس سمف واـمٛم٠من إًمٞمف، )ومٝمق ُمستٜمٞمؿ إًمٞمف(. يٜمٔمر، اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم:  (0)
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 متابعتَه: .4

ـْ قَمْٞم٥م وَمَتَٖم٤مسَمْٞم٧َم »   وَُمْٝماَم يَم٤مَن ذِم يُمته٤مسمَِؽ ُِم
 .  شقَمٜمُْف ُأًْمِزُْمَتفُ  (1)

 طياطة اذتانه اليومية:  

اإلداري،  قمـغم ُمسـتقى اًمٕمٛمـؾ اءآيم٤من ٓسمد ًمٚمقازم ُمت٤مسمٕم٦م أقمامل وٓيتف اًمٞمقُمٞمـ٦م ؾمـق

أو ُمت٤مسمٕم٦م ؿم١مون رقمٞمتف، وأيْم٤م ُمت٤مسمٕم٦م ؿم١مون رقمٞمتف اًمبسٓم٤مء اًمذيـ ٓ يٛمٚمٙمقن اعمٕمرومـ٦م 

 ُمـ إهداف ُمٜمٝم٤م: اً اًمٙم٤مُمٚم٦م سم٠مُمقر اًمنميٕم٦م واًمٗم٘مف، وىمد طمدد اإلُم٤مم قمدد

 العنل اليومي: .1

ـ٤م: ُِمٜمَْٝمـ٤م إضَِم٤مسَمـ٦ُم قمُ » هِتَ ـْ ُُمَب٤مَذَ ـْ ُأُُمـقِرَك َٓ سُمـده ًَمـَؽ ُِمـ ًمِـَؽ سمِـاَم َيْٕمَٞمـ٤مصُمؿه ُأُُمقٌر ُِم امه
قَمٜمْـُف  (3)

َرُج سمِِف ُصـُدوُر َأقْمَقاٟمِـَؽ،  يُمته٤مسُمَؽ، ُِمٜمَْٝم٤م إِْصَداُر طَم٤مضَم٤مِت اًمٜمه٤مِس َيْقَم ُوُروِدَه٤م قَمَٚمْٞمَؽ سماَِم حَتْ

                                                        

اًمتٔم٤مهر سم٤مًمٖمٗمٚم٦م. أي يٜمبٖمل ًمؽ شمٕم٤مهد يمت٤مسمؽ، وشمٗم٘مد ؾمػمهتؿ ُمـ ضمٝمتلم: إومم اٟمف ًمق شمٖم٤مسمٞم٧م قمـ قمٞم٥م  (0)

ن ذًمؽ اًمٕمٞم٥م ٓزُم٤ًم وٓص٘م٤ًم سمؽ، واًمث٤مٟمٞم٦م ان شمٗم٘مدهؿ ومحٚمٝمؿ قمغم اًمٙمامل واًمٗمْمؾ ؾمب٥م يمّت٤مسمؽ يم٤م

ًمقضم٤مه٦م واًمٞمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وُمقضم٥م ًمٙمراُم٦م اًمقازم قمغم اهلل وقمغم اًمٜم٤مس، اُم٤م يمقٟمف وضمٞمٝم٤م ذم 

اعمٚمقك  أظمرة ويمرياًم قمغم اهلل، ٕٟمف محؾ ظمقاصف قمغم اًمٕمدل وآؾمت٘م٤مُم٦م وهذا ُمـ أقمٔمؿ أؾمب٤مب وضم٤مه٦م

قمٜمد اهلل ورم اًمدار أظمرة، وأُم٤م يمقٟمف وضمٞمٝم٤ًم قمٜمد اًمٜم٤مس يمرياًم ًمدهيؿ، ومٛمـ أضمؾ اهنؿ يرون يمامل اًمٙمّت٤مب، 

وومْمٚمٝمؿ ُمـ ًمقازم يمامل واًمٞمٝمؿ وومروع ومْمٚمف، وهؿ سمٓمبٕمٝمؿ ظم٤مضٕمقن عمـ يروٟمف وم٤مضاًل يم٤مُماًل. يٜمٔمر، 

 .99/ ه٤مُمش ص 5اعمحٛمقدي، هن٩م اًمسٕم٤مدة: 

٤مضمل، وهق قَملٌّ وقَمٞمٌل وقَمٞمه٤مُن: قمجز قمٜمف ومل ُيٓمِْؼ قمٞم٤ًم: قَمله سم٤مَُٕم (3) ِر قَمّٞم٤ًم وقَمٞمَِل وشَمٕم٤مي٤م واؾْمَتْٕمٞم٤م: هذه قمـ اًمزضمه

 .  05/000إطْمٙم٤مُمف. يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 



 

 

 .  شوَم٢مِنه ًمُِٙمؾَّ َيْقم َُم٤م ومِٞمفِ  ;َوَأُْمِض ًمُِٙمؾَّ َيْقم قَمَٛمَٚمفُ 

 العبادة هلل: .2

أوْمَْمَؾ شمِْٚمـَؽ اعمََْقاىِمٞمـ٧ِم، َوَأضْمـَزَل شمِْٚمـَؽ ْإىَْمَسـ٤مِم  اهلل سَمْٞمٜمََؽ وسَملْمَ واضْمَٕمْؾ ًمِٜمَْٗمِسَؽ ومِٞماَم »

ـ٦ِم َُمـ٤م  ـْ ذِم ظَم٤مصه قِمٞمه٦ُم. َوًْمـَٞمُٙم َٛم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًمره
وإِْن يَم٤مَٟم٧ْم يُمٚم َٝم٤م هللِِّ إِذا َصُٚمَح٧ْم ومِٞمَٝم٤م اًمٜمَّٞمه٦ُم، وؾَمٚمِ

ـْ سَمـَدٟمَِؽ ذِم ًَمْٞمٚمِـَؽ خُتْٚمُِص سمِِف هللِِّ ِديٜمََؽ: إىَِم٤مَُم٦ُم وَمَرائِ  ـ٦ًم. وَمـ٠َمقْمِط اهللَّ ُِمـ تِل ِهَل ًَمـُف ظَم٤مصه ِْمِف اًمه

سْم٧َم سمِِف إمَِم  ـْ  اهللوهَن٤َمِرَك، وَوفَّ َُم٤م شَمَ٘مره ـْ َذًمَِؽ يَم٤مُِماًل هَمػْمَ َُمْثُٚمـقم وَٓ َُمٜمُْ٘مـقص سَم٤مًمِٖمـ٤ًم ُِمـ ُِم

 .  شسَمَدٟمَِؽ َُم٤م سَمَٚمغَ 

 العبادة البظيطة هلل:  .3

ـْ سمِـِف وإِذا ىُمْٛم٧َم ذِم » ٤مِس َُمـ رًا وَٓ ُُمَْمـٞمَّٕم٤ًم وَمـ٢مِنه ذِم اًمٜمـه ـه ُُمٜمَٗمَّ َصالشمَِؽ ًمِٚمٜمه٤مِس وَماَل شَمُٙمقَٟم

َٝمٜمِـل إمَِم اهللاًْمِٕمٚمه٦ُم وًَمُف احْل٤َمضَم٦ُم. وىَمْد ؾَم٠َمًْم٧ُم َرؾُمقَل  ، صغم اهللّ قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، طِملَم َوضمه

ـِ يَمٞمْ  ـْ سم٤ِمعم١ُْمُِمٜملَم َرطِمٞمامً يَمَّمالِة َأْضَٕمِٗمِٝمْؿ، وَ َصؾَّ هِبِْؿ ؟ وَمَ٘م٤مَل َصكمَّ هِبِؿْ َػ أُ اًْمَٞمَٛم  .شيُم

 متابعة أعواٌ الوالي: .4

٦ًم وسمَِٓم٤مَٟمـ٦مً » صُمؿه إِنه ًمِْٚمَقازِم ظَم٤مصه
ـ٦ُم إِْٟمَّمـ٤مف ذِم ُُمَٕم٤مَُمَٚمـ٦م  (1) ومِـٞمِٝمُؿ اؾْمـتِْئَث٤مٌر، وشَمَٓمـ٤مُوٌل، وىِمٚمه

                                                        

، وذًمؽ ٕن اًمٔمٚمؿ وحتسٞمٜمف ىمد 06/254سمٓم٤مٟم٦م اًمرضمؾ: ظم٤مصتف وأهؾ سمٞمتف. يٜمٔمر، اًمٜمقيري، هن٤مي٦م إرب:  (0)

صم٤مسمت٦م ذم أٟمٗمسٝمؿ، ومبٕمٞمد أن يٛمٙمٜمٝمؿ اخلٚمق ُمٜمٝم٤م إذ ىمد ص٤مرت يم٤مخلٚمؼ اًمٖمريزي اًمالزم ًمتٙمراره٤م ص٤مر ُمٚمٙم٦م 

وصػمورهت٤م قم٤مدة، وم٘مد ضم٤مءت اًمٜمّمقص ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م سمتحريؿ ُمٕم٤موٟم٦م اًمٔمٚمٛم٦م وُمس٤مقمدهتؿ وحتريؿ 

= 
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َة أُوًمِئَؽ سمَِ٘مْٓمِع َأؾْمَب٤مِب شمِْٚمَؽ ْإطَْمَقالِ   .شوَم٤مطْمِسْؿ َُم٤مده

 طياطة اذتانه مع حاشيتُ: .5

ـه ُِمٜمْـَؽ ذِم اقْمتَِ٘مـ٤مِد قُمْ٘مـَدة » تَِؽ ىَمٓمِٞمَٕم٦ًم َٓ َيْٓمَٛمَٕم ـْ طَم٤مؿِمَٞمتَِؽ وطَم٤مُمه ـه ٕطَمد ُِم وَٓ شُمْ٘مٓمَِٕم

ِهْؿ  ِٛمُٚمـقَن َُم١ُموَٟمَتـُف قَمـغم هَمـػْمِ ك حَيْ ب أْو قَمَٛمـؾ ُُمِْمـؽَمَ ٤مِس ذِم ِذْ ـَ اًمٜمـه ـْ َيٚمَِٞمٝمـ٤م ُِمـ شَمُئ  سمَِٛمـ

ْٟمٞم٤م وأظِمَرةِ وَمَٞمُٙمقَن ُمَ   . شْٝمٜم٠َُم ذًمَِؽ هَلُْؿ ُدوَٟمَؽ وقَمْٞمُبُف قَمَٚمْٞمَؽ ذِم اًمد 

 ُ:  ئطياطة اذتانه مع أقشبا .6

ـْ ذِم ذًمِـَؽ َصـ٤مسمِرًا حُمَْتِسـب٤ًم، واىِمٕمـ٤ًم » ـَ اًْمَ٘مِريـ٥ِم واًْمَبِٕمٞمـِد، ويُمـ ـْ ًَمِزَُمـُف ُِمـ َوَأًْمِزِم احْلَؼه َُم

تَِؽ طَمْٞم٨ُم وَ  ـْ ىَمَراسَمتَِؽ وظَم٤مصه وَمـ٢مِنه َُمَٖمبهـ٦َم ذًمِـَؽ  ;وقَم٤مىِمَبَتُف سماَِم َيْثُ٘مُؾ قَمَٚمْٞمَؽ ُِمٜمْـفُ  ;ىَمعَ ذًمَِؽ ُِم

ــ٦ُم سمِــَؽ طَمْٞمٗمــ٤ًم وَم٠َمْصــِحْر هَلـُـْؿ سمِ  قِمٞمه ْذِرَك، واقْمــِدْل قَمٜمْــَؽ فُمٜمُــقهَنُْؿ ُٕمــحَمُْٛمــقَدٌة. َوإِْن فَمٜمهــ٧ِم اًمره

ــ٢مِنه ذِم ذًمِــَؽ ِرَي٤مَضــ٦ًم ُِمٜمــَؽ ًمِٜمَْٗمِســَؽ وِروْم٘مــ٤ًم سمِ  ;سم٢ِمْصــَح٤مِركَ  ــِف وَم ــُغ سمِ ــَذارًا شَمبُٚم ــَؽ، وإقِْم َرقِمٞمهتِ

ـْ شَمْ٘مِقيِٛمِٝمْؿ قَمغَم احْلَؼَّ   .شطَم٤مضَمَتَؽ ُِم

                                                        

َٓ َُم٤م َأؿْمَٝمْدهُتُْؿ ظَمٚمْ ﴿آؾمتٕم٤مٟم٦م هبؿ، وم٢من ُمـ اؾمتٕم٤من هبؿ يم٤من ُمٕمٞمٜم٤م هلؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َْرِض َو ْٕ اَمَواِت َوا َؼ اًمسه

َٓ دَمُِد ىَمْقًُم٤م ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللهِ َواًْمَٞمْقِم ﴿(: وىمقًمف شمٕم٤ممم: 50)اًمٙمٝمػ: ﴾ظَمْٚمَؼ َأْٟمُٗمِسِٝمْؿ َوَُم٤م يُمٜم٧ُْم ُُمتهِخَذ اعمُِْْمٚمَّلَم قَمُْمًدا

ـْ طَم٤مده اهللهَ َوَرؾُمقًَمُف َوًَمْق يَم٤مُٟمقا َآسَم٤مءَ  ظَِمِر ُيَقاد وَن َُم ْٔ ُهْؿ َأْو َأسْمٜم٤َمَءُهْؿ َأْو إظِْمَقاهَنُْؿ َأْو قَمِِمػَمهَتُْؿ ُأوًَمئَِؽ يَمت٥ََم ذِم ا

ـَ ومِ  هَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ تَِٝم٤م ا ـْ حَتْ ياَمَن َوَأيهَدُهْؿ سمُِروٍح ُِمٜمُْف َوُيْدظِمُٚمُٝمْؿ ضَمٜمه٤مٍت دَمِْري ُِم ٞمَٝم٤م َريِضَ اهللهُ قَمٜمُْٝمْؿ َوَرُضقا ىُمُٚمقهِبُِؿ اإْلِ

َٓ إِنه طِمْزَب اهللهِ ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقنَ قَمٜمُْف أُ   ( .33)اعمج٤مدًم٦م: ﴾وًَمئَِؽ طِمْزُب اهللهِ َأ
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 اجلانب السياسي: املبحث الثالث

 

( ذم سمٕمـض اًمٜم٘مـ٤مط اعمٝمٛمـ٦م (أُم٤م ذم اجل٤مٟم٥م اًمسٞم٤مد وم٘مد دمـغم ومٙمـر اإلُمـ٤مم قمـكم 

ن مل يٙمــ قمـغم إم ٟمٙم٤مره أن اًمّمٚمح واًمسالإسم٤مًمّمٚمح  ٓؾمٞمام ُمع إقمداء. و ٤م ٓ يٛمٙمـ 

أؾم٤مس ُمرض٤مة اهلل شمٕم٤ممم، ومٝمق سمٕمٞمد يمؾ اًمبٕمد قمـ احلؼ واًمٕمداًم٦م وهن٤ميتف اًمٗمِمؾ، ًمـذًمؽ 

 طمدد ذوط اًمّمٚمح ذم: 

 الشضا هلل فيُ:  .1

َك َوهللِِّ ومِٞمِف ِرضـ٤مً » ـه ُصْٚمح٤ًم َدقَم٤مَك إًَِمْٞمِف قُمُدو  ـْٚمِح َدقَمـ٦ًم جِلُٜمُـقِدَك  ;َوَٓ شَمْدوَمَٕم وَمـ٢مِنه ذِم اًمّم 

قُِمَؽ، وَأُْمٜم٤ًم ًمِباَِلِدكَ َراطَم٦ًم و ـْ مُهُ  . شُِم

 طلبيات الصلح: .2

َك سَمْٕمـَد ُصـْٚمِحفِ » ـْ قَمـُدوَّ ـِ احْلََذَر يُمؾه احْلََذِر ُِمـ
ـَؾ  ;َوًمٙمِ ـاَم ىَمـ٤مَرَب ًمَِٞمَتَٖمٗمه وَمـ٢مِنه اًْمَٕمـُدوه ُرسمه

ـه  ـَ اًمٔمه ِْؿ ذِم ذًمَِؽ طُمْس  .  شوَمُخْذ سم٤ِمحْلَْزِم، واهته
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 ششوط الصلح: .3

قمـغم أؾمـ٤مس اًمّمـدق، واًمقومـ٤مء سمـ٤مًمٕمٝمقد،  ٧مـ اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ سمٜمٞمأن ُمب٤مدى اًمدي

واًمذُمؿ، وطمتك ًمق يم٤مٟم٧م ُمع إقمداء، وم٢مّن اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد أُمر ومٓمـري شمستحسـٜمف قم٘مـقل 

ــ٤مًمٕمٝمقد  ــزام سم ــ٦م اعمســٚمٛم٦م آًمت ــ٦م اإلؾمــالُمٞم٦م وإُُم ــ٤مس، ومٞمجــ٥م قمــغم احلٙمقُم ــع اًمٜم مجٞم

 اإلُمـ٤مم ن يمـ٤مومرًا: ًمـذا سمـلّم إن يم٤مٟم٧م ٟمت٤مئجف همػم إجي٤مسمٞم٦م ُمع اًمٓمرف إظمـر وإواعمقاصمٞمؼ و

) :سمٕمض إؾمس ًمٚمقصقل ًمٚمقوم٤مء ُمٜمٝم٤م ) 

 الوفاء بالعَذ:  . أ

« ،
ِ
ـ٦ًم وَمُحـْط قَمْٝمـَدَك سم٤ِمًْمَقوَمـ٤مء َك قُمْ٘مـَدًة َأْو َأًْمَبْسـَتُف ُِمٜمْـَؽ ِذُمه َوإْن قَمَ٘مْدَت سَمْٞمٜمََؽ وسَملْمَ قَمُدوَّ

َتَؽ سم٤ِمََُٕم٤مَٟم٦ِم، َواضْمَٕمْؾ َٟمْٗمَسَؽ ضُمٜمه٦ًم ُدونَ  ـْ وَمـراِئِض  ;َُم٤م أقْمَٓمْٞم٧َم  واْرَع ِذُمه ُف ًَمـْٞمَس ُِمـ  اهللوَم٢مِٟمه

 
ِ
ـْ شَمْٕمٔمِـٞمِؿ اًْمَقوَمـ٤مء ِق َأْهـَقاِئِٝمْؿ وشَمَِمـت ٧ِم آراِئِٝمـْؿ ُِمـ َرٌء اًمٜمه٤مُس أؿَمد  قَمَٚمْٞمِف اضْمتاَِمقم٤ًم َُمَع شَمَٗمـر 

 .شسم٤ِمًْمُٕمُٝمقدِ 

 عذو الػذس: . ب

يُمقَن ومِٞماَم سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ُدونَ » ـْ قَمَقاىِم٥ِم اًْمَٖمْدِر وَمـال  وىَمْد ًَمِزَم ذًمَِؽ اعمنُْْمِ اعمُْْسٚمِِٛملَم عم٤َِم اؾْمتَْقسَمُٚمقا ُِم

ـه سمَِٕمْٝمِدَك  ٞمَس
تَِؽ وَٓ خَتِ كَ وشَمْٖمِدَرنه سمِِذُمه ـه قَمُدوه ُئ قَمـغَم  ;َٓ خَتْتَِٚم ـؽَمِ ـُف َٓ جَيْ إِّٓ ضَم٤مِهـٌؾ  اهللوَم٢مٟمه

َتـُف َأُْمٜمـ٤ًم َأوْمَْمـ٤م اهلل. وىَمْد ضَمَٕمَؾ ُل ؿَم٘مِ  ُه سَمـلْمَ اًْمِٕمَبـ٤مِد سمَِرمْحَتِـِف، وطَمـِرياًم َيْسـُٙمٜمُقَن إمَِم قَمْٝمَدُه َوِذُمه



 

 

 .شوَٓ ظِمَداَع ومِٞمفِ  (3)وَٓ ُُمَداًَمَس٦م (2)إمِم ضمَقاِرِه وَمال إِْدهَم٤مَل  (1)َُمٜمََٕمتِِف، وَيْستَِٗمٞمُْمقنَ 

 االبتعاد عً اطباب اليضاع وادتذال: . ت

ُز ومِٞمِف اًْمِٕمَٚمِؾ، وَٓ شمُ » قَّ ـِ ىَمـْقل سَمْٕمـَد اًمته٠ميمِٞمـِد واًمتهْقصمَِ٘مـ٦ِم، وَٓ شَمْٕمِ٘مْد قَمْ٘مدًا دُمَ ـه قَمغَم حَلْـ ًَم َٕمقَّ

َك  ;إمَِم ـَمَٚم٥ِم اْٟمِٗمَس٤مظِمِف سمَِٖمػْمِ احْلَـؼَّ  اهللوَٓ َيْدقُمَقٟمهَؽ ِضٞمُؼ أُْمر ًَمِزَُمَؽ ومِٞمِف قَمْٝمُد  وَمـ٢مِنه َصـؼْمَ

ـْ همَ  ْدر خَت٤َمُف شَمبَِٕمَتُف، وَأْن حُتِـٞمَط سمِـَؽ قَمغَم ِضٞمِؼ أُْمر شَمْرضُمقا اْٟمِٗمراضَمُف ووَمّْمَؾ قَم٤مىِمَبتِِف ظَمػْمٌ ُِم

ـَ   .  شومِٞمِف ـمِْٚمَب٦ٌم، وَماَل شَمْسَتِ٘مٞمَؾ ومِٞمَٝم٤م ُدْٟمَٞم٤مَك وَٓ آظِمَرشَمَؽ  اهللُِم

 التخزيشات:  . ث

قم٤مُمٚمـف إؿمـؽم، إزاء ( (ذم اًمٕمٝمد هٜمـ٤مك ًمٖمـ٦م اًمتٜمبٞمـف واًمتحـذير ُمــ اإلُمـ٤مم قمـكم 

 وضحٝم٤م ىمبؾ أن يستٚمؿ ُمٜمّمبف ًمبٞم٤من اًمبٞمٜم٦م ًمف، ُمٜمٝم٤م:

 ظاماة اهلل:م . ج

٤مَُم٤مةَ » ٤مَك وُُمَسـ إِيه
وشمِـفِ  اهلل (4) ب َف سمِـِف ذِم ضَمؼَمُ ِف واًمتهَِمـ

ؾه  ;(5)ذِم قَمَٔمَٛمتِـ َ ُيـِذل  يُمـ  وَمـ٢مِنه اهللّ

                                                        

  . 047/ 2(، ذح هن٩م اًمبالهم٦م: (يستٗمٞمْمقن أي يٗمزقمقن إًمٞمف سمرسقم٦م. يٜمٔمر، ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكم  (0)

   . 047/ 2(، ذح هن٩م اًمبالهم٦م: (يٜمٔمر، ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكم  اإلومس٤مد. (3)

 . 86/ ٦6م. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: اعُمخ٤مَدقمَ  (2)

 .  09/504ُُمس٤مُم٤مًة: أصٚمٝم٤م هل ؾَم٤مُم٤مُه وشمٕمٜمل: وم٤مظَمَرُه . يٜمٔمر. اًمزسمٞمدي، شم٤مج اًمٕمروس:   (0)

ـُ اًْمَٕمِزي﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (5) ـُ اعمَُْٝمْٞمِٛم اَلُم اعم١ُْْمُِم وُس اًمسه ٓه ُهَق اعمَْٚمُِؽ اًْمُ٘مد  َٓ إًَِمَف إِ ِذي  ُ ُهَق اهللهُ اًمه ُز اجْلَبه٤مُر اعمَُْتَٙمؼمَّ

يُمقنَ ؾُمْبَح٤م  (. 32، )احلنم: ﴾َن اهللهِ قَمامه ُينْمِ
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ضَمبه٤مر
 .  ش(2)هُيلُِم يُمؾه خُمَْت٤ملو، (1)

 طفو الذماء: . ح

َُم٤مَء وؾَمـْٗمَٙمَٝم٤م سمَِٖمـػْمِ طِمٚمَّ »دمغم اًمتحذير ذم اًم٘متؾ سم٠مٟمقاقمـف:  ـ٤مَك واًمـده ـُف ًَمـٞمَْس َرٌء  ;َٝمـ٤مإِيه وَم٢مِٟمه

 
ِ
َُم٤مء ـْ ؾَمـْٗمِؽ اًمـدَّ ة، ُِمـ َأْدَٟمك ًمِٜمِْ٘مَٛم٦م، وَٓ َأقْمَٔمَؿ ًمِتَبَٕم٦م، وَٓ َأطْمـرى سمِـَزَواِل ٟمِْٕمَٛمـ٦م واْٟمِ٘مَٓمـ٤مِع ُُمـده

َُم٤م ـَ اًمـدَّ َٝم٤م، واهللُّ ؾُمبَْح٤مَٟمُف ُُمبْتَِدٌئ سم٤ِمحْلُْٙمِؿ سَملْمَ اًْمِٕمب٤مِد ومِـٞماَم شَمَسـ٤موَمُٙمقا ُِمـ  َيـْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُمـ٦ِم، سمَِٖمػْمِ طَم٘مَّ
ِ
ء

ـه ؾُمْٚمَٓم٤مَٟمَؽ سمَِسْٗمِؽ َدم طَمَرام َي  . شوَم٢منه ذًمَِؽ ِ ه٤م ُيْْمِٕمُٗمُف وُيقِهٜمُُف سَمْؾ ُيِزيُٚمُف وَيٜمُْ٘مُٚمفُ  ;وَماَل شُمَ٘مقَّ

 الكتل العند: -

 .  شنه ومِٞمِف ىَمَقَد اًْمَبَدنٕ ;(3)وَٓ قِمٜمِْدي ذِم ىَمْتِؾ اًْمَٕمْٛمدِ  اهللوَٓ قُمْذَر ًَمَؽ قِمٜمَْد »

 الكتل اخلطأ:  -

وَمــ٢مِنه ذِم  ;َوإِِن اسْمُتٚمِٞمــ٧َم سمَِخَٓمــ٠م وَأوْمــَرَط قَمَٚمْٞمــَؽ ؾَمــْقـُمَؽ َأْو ؾَمــْٞمُٗمَؽ َأْو َيــُدَك سم٤ِمًْمُٕمُ٘مقسَمــ٦مِ »

 
ِ
َي إزَِم َأْوًمَِٞمـ٤مء ـْ َأْن شُمـَقدَّ ـه سمِـَؽ َٟمْخـَقُة ؾُمـْٚمَٓم٤مٟمَِؽ قَمـ اًْمَقيْمَزِة وَماَم وَمْقىَمَٝمـ٤م َُمْ٘مَتَٚمـ٦ٌم، وَمـاَل شَمْٓمَٛمَحـ

                                                        

بَُٕمقا ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0) ِْؿ َوقَمَّمْقا ُرؾُمَٚمُف َواشمه (، 59، )هقد: ﴾َأُْمَر يُمؾَّ ضَمبه٤مٍر قَمٜمِٞمدٍ َوشمِْٚمَؽ قَم٤مٌد ضَمَحُدوا سمَِآَي٤مِت َرهبَّ

 ( .05، )إسمراهٞمؿ: ﴾ضَمبه٤مٍر قَمٜمِٞمدٍ  يُمؾ   َواؾْمَتْٗمَتُحقا َوظَم٤مَب ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

َٓ حُيِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) َْرِض َُمَرطًم٤م إِنه اهللهَ  ْٕ َٓ َ ِْش ذِم ا َك ًمِٚمٜمه٤مِس َو ْر ظَمده َٓ شُمَّمٕمَّ ، ﴾٥م  يُمؾه خُمَْت٤مٍل وَمُخقرٍ َو

 (.08)ًم٘مامن:

دًا وَمَجزاؤُ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2) ـْ َيْ٘مُتْؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ُُمتََٕمٛمَّ َأقَمده ًَمف قَمذاسم٤ًم ه ضَمَٝمٜمهُؿ ظم٤مًمِدًا ومِٞمٝم٤م َوهَمِْم٥َم ا هلُل قَمَٚمْٞمف َوًَمَٕمٜمَف وَ َوَُم

 (.90)اًمٜمس٤مء: ﴾قَمٔمِٞمامً 



 

 

ُٝمؿْ اعمَْ٘مْ   .شُتقِل طَم٘مه

 االعتذال يف اختار الكشاسات: . خ

خت٤مذ اًم٘مرار ُمــ احلٙمٛمـ٦م وآقمتـدال ا( ُم٤م يستقضم٥م ُمـ اًمقازم ذم طمدد اإلُم٤مم )

جٚم٦م اًمذي يقدي سمف إمم اًمٗمِمؾ، ودمـغم ذًمـؽ سمٕمـدد ُمــ ٕمواًمتثب٧م سمٕمٞمدًا يمؾ اًمبٕمد قمـ اًم

 اًمٜم٘م٤مط اعمٝمٛم٦م ُمٜمٝم٤م:

 التجبت يف الكشاس: . د

٤مَك واًْمَٕمَجَٚم٦مَ »طمّذره اًمٕمجٚم٦م ذم إُمقر،  َوإِيه
ط ومِٞمَٝمـ٤م  (1) سم٤ِمُُُٕمقِر ىَمْبـَؾ َأَواهِنَـ٤م، َأِو اًمتهَسـ٘م 

ـَ قَمٜمَْٝمـ٤م إِذا اؾْمَتَقَضـَح٧ْم. وَمَْمـْع يُمـؾه  َرْت َأِو اًْمـَقْه قِمٜمَْد إُِْمَٙم٤مهِن٤َم َأِو اًمٚمهَج٤مضَم٦َم ومِٞمَٝم٤م إِذا شَمٜمَٙمه

 .شَأُْمر َُمْقِضَٕمُف، وَأْوىِمْع يُمؾه َأُْمر َُمْقىِمَٕمفُ 

 عتذال:اال . ر

ـــ٤مَك »وُمـــ أؾمـــقء إظمـــالق احل٤ميمٛمـــ٦م ذم وضمـــقد اإلٟمســـ٤من ظمٚمـــؼ آؾمـــتئث٤مر،  َوإِيه

                                                        

ـْ قَمَجٍؾ ؾَم٠ُمِريُٙمْؿ َآَي٤ميِت وَماَل شَمْستَْٕمِجُٚمقنِ ﴿هنك اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمٕمجٚم٦م، إذ ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (0) ْٟمَس٤مُن ُِم  ﴾ظُمٚمَِؼ اإْلِ

ـْ ىَمْقُِمَؽ َي٤م ُُمقؾَمك﴿ٕم٤ممم: (، ىمقًمف شم27)إٟمبٞم٤مء:  ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم مِلَ ف شمٕم٤ممم: ﴿(، ىمقًم82ـمف:  ، )﴾َوَُم٤م َأقْمَجَٚمَؽ قَم

َٓ شَمْستَْٖمِٗمُروَن اهللهَ ًَمَٕمٚمهُٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ  ٞمَّئ٦َِم ىَمبَْؾ احْلََسٜم٦َِم ًَمْق (، وذم اًمٚمٖم٦م أن يمٚمٛم٦م 06)اًمٜمٛمؾ:  ﴾شَمْستَْٕمِجُٚمقَن سم٤ِمًمسه

 .   00/035َجٚم٦م: اًمرْسقم٦م ظمالف اًمبُْطء. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: )قمجؾ(: اًمَٕمَجُؾ واًمٕمَ 
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٤م ىَمـْد َوَضـَح ًمِْٚمُٕمُٞمـقنِ  ُس ومِٞمِف ُأؾْمَقٌة، واًمتهَٖم٤ميبسماَِم اًمٜمه٤م (1)ؾْمتِئَث٤مرَ وآ ـُف  ;قَمامه شُمْٕمٜمَـك سمِـِف. ِ ـه وَم٢مِٟمه

ــػمك ــَؽ ًمِٖم ــ٠ْمظُمقٌذ ُِمٜمْ ــَؽ َأهمْ  ;َُم ــُػ قَمٜمْ ــؾ شمٜمٙمِِم ــامه ىمٚمٞم ــَؽ وقَم ــقِر، وُيٜمَْتَّمــُػ ُِمٜمْ ــ٦ُم إُُُم ٓمَِٞم

 .ش(2)ًمِْٚمَٛمْٔمُٚمقمِ 

 عحاب باليفع:اإل . س

ــ٤مَك »هنــ٤مه قمـــ آؾمــتٙمب٤مر واًمــبٓمش اًمٚمــذيـ ُمـــ آصمــ٤مر اإلُمــ٤مرة واًمســٚمٓم٤من،  َوإِيه

                                                        

 . 0/8آؾمتئث٤مر: آٟمٗمراد سم٤مًمٌمء. يٜمٔمر، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب:  (0)

ُرُهْؿ ًمَِٞمقْ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  (3) ـه اهللهَ هَم٤موماًِل قَمامه َيْٕمَٛمُؾ اًمٔمه٤معمُِقَن إِٟمهاَم ُي١َمظمَّ َسَب َٓ حَتْ سَْمَّم٤مرُ  ٍم شَمِْمَخُص َو ْٕ  ﴾ومِٞمِف ا

وا اًمٜمهَداَُم٦َم عمَه٤م ﴿(: وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: 03)إسمراهٞمؿ:  وْمَتَدْت سمِِف َوَأرَس  َٓ َْرِض  ْٕ َوًَمْق َأنه ًمُِٙمؾَّ َٟمْٗمٍس فَمَٚمَٛم٧ْم َُم٤م ذِم ا

َٓ ُئْمَٚمُٛمقنَ َرَأُوا اًْمَٕمَذاَب َوىُمِِضَ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ سم٤ِمًمْ  ـِ ﴿( : وىمقًمف شمٕم٤ممم: 50 )يقٟمس: ﴾ِ٘مْسِط َوُهْؿ  ه ـْ َأفْمَٚمُؿ ِ  َوَُم

َب سمَِآَي٤مشمِِف إِٟمه  َٓ ُيْٗمٚمُِح اًمٔمه٤معمُِقنَ اوْمؽَمَى قَمغَم اهللهِ يَمِذسًم٤م َأْو يَمذه َس ﴿(: وىمقًمف شمٕم٤ممم:  30)إٟمٕم٤مم:  ﴾ُف  ـْ َأؾمه َأوَمَٛم

َس سُمٜمَْٞم٤مَٟمُف قَمغَم  ـْ َأؾمه ـَ اهللهِ َوِرْضَقاٍن ظَمػْمٌ َأْم َُم ؿَمَٗم٤م ضُمُرٍف َه٤مٍر وَم٤مهْن٤َمَر سمِِف ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمهَؿ َواهللهُ  سُمٜمَْٞم٤مَٟمُف قَمغَم شَمْ٘مَقى ُِم

إِْن َيْٛمَسْسُٙمْؿ ىَمْرٌح وَمَ٘مْد َُمسه اًْمَ٘مْقَم ىَمْرٌح ُِمْثُٚمُف ﴿(: وىمقًمف شمٕم٤ممم: 049)اًمتقسم٦م:  ﴾ِدي اًْمَ٘مْقَم اًمٔمه٤معملِِمَ َٓ هَيْ 

٤مُم ُٟمَداِوهُل٤َم سَملْمَ اًمٜمه٤مِس َوًمِٞمَْٕمٚمَ  َيه ْٕ ـَ َآَُمٜمُقا َوَيتهِخَذ ُِمٜمُْٙمْؿ ؿُمَٝمَداَء َوشمِْٚمَؽ ا ِذي آل )  ﴾َٓ حُي٥ِم  اًمٔمه٤معملِِمَ  واهللَؿ اهللهُ اًمه

َُْمُر إِنه اهللهَ َوقَمَديُمْؿ َوقْمَد احْلَؼَّ َوَوقَمْدشُمُٙمْؿ ﴿(: وىمقًمف شمٕم٤ممم: 004قمٛمران:  ْٕ ْٞمَٓم٤مُن عمَه٤م ىُمِِضَ ا َوىَم٤مَل اًمِمه

ٓه َأْن َدقَمْقشُمُٙمْؿ وَم٤مؾْمَتَجْبُتْؿ زِم وَماَل شَمُٚمقُُمقيِن َوًُمقُُمقا َأْٟمُٗمَسُٙمْؿ َُم٤م َأَٟم٤موَم٠َمظْمَٚمْٗمُتُٙمْؿ َوَُم٤م يَم٤مَن  ـْ ؾُمْٚمَٓم٤مٍن إِ  زِم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِم

ـْ ىَمْبُؾ إِنه اًمٔمه٤م يْمُتُٛمقِن ُِم ظِمله إيِنَّ يَمَٗمْرُت سماَِم َأْذَ ظِمُٙمْؿ َوَُم٤م َأْٟمُتْؿ سمُِٛمٍْمِ )إسمراهٞمؿ:  ﴾ًمِٞمؿٌ عملَِِم هَلُْؿ قَمَذاٌب أَ سمُِٛمٍْمِ

ْؿ ُرؾُمُٚمُٝمْؿ سم٤ِمًْمَبٞمَّٜم٤َمِت َوَُم٤م يَم٤مُٟمقا ﴿(: وىمقًمف شمٕم٤ممم: 33 ُٙمْؿ عمَه٤م فَمَٚمُٛمقا َوضَم٤مَءهْتُ
ـْ ىَمْبٚمِ َوًَمَ٘مْد َأْهَٚمْٙمٜم٤َم اًْمُ٘مُروَن ُِم

 (. 02) يقٟمس:  ﴾ْجِزي اًْمَ٘مْقَم اعمُْْجِرُِملمَ ًمُِٞم١ْمُِمٜمُقا يَمَذًمَِؽ ٟمَ 



 

 

 .شسمِٜمَْٗمِسَؽ، واًمثََّ٘م٦َم سماَِم ُيْٕمِجُبَؽ ُِمٜمَْٝم٤م (1)وآقْْمَج٤مَب 

 ً باإلحظاٌ:املَّ . ص

ُمــ أُمـر اًمقومـ٤مء سمـ٤مًمٕمٝمقد، ووضـح ذًمـؽ ذم ( ذم هذا اًمٜمص طمدد اإلُم٤مم قمـكم )

ـه »ىمقًمف:  ٤مَك واعمَْ َوإِيه
قَمغَم َرقِمٞمهتَِؽ سم٢ِمطْمَس٤مٟمَِؽ  (2)

ـَد ومـٞماَم يَمـ٤مَن ُِمــ ومِْٕمٚمِـَؽ، َأْو أْن (3) ، َأو اًمتهَزي 

 .  ششَمِٕمَدُهْؿ وَمُتْتبَِع َُمْققِمدَك سمُِخْٚمِٗمَؽ 

 :للخانه ()إسشادات اإلماو 

   اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م قمغم احل٤ميمؿ رؿم٤مدات يٜمبٖملُمـ اإل اً ( قمددذيمر اإلُم٤مم قمكم )

 ىم٤مدرًا قمغم اخت٤مذ ىمراره سمسٞمٓمرة يم٤مُمٚم٦م، ُمٜمٝم٤م: يٙمقنًمٙمل 

 

                                                        

سمف َيثُِؼ، سم٤مًمٙمرس ومٞمٝمام، وصم٤مىم٦ًم وصمَِ٘م٦ًم ائتٛمٜمف، وأٟم٤م واصمٌِؼ سمف وهق ُمقصمقق سمف، وهل  اًمثََّ٘م٦ُم: ُمّمدر ىمقًمؽ َوصمَِؼ  (0)

َُمقصمقٍق هب٤م وهؿ ُمقصمقق هبؿ: وم٠َمُم٤م ىمقًمف: إمم همػم َُمْقصمقٍق ُمـ إَرض شَمْذَه٥م وم٢مٟمف َأراد إمم همػم َُمقصمقٍق سمف، 

آصمٜم٤من واجلٛمع، وىمد  ومحذف طمرف اجلّر وم٤مرشمٗمع اًمْمٛمػم وم٤مؾمتؽم ذم اؾمؿ اعمٗمٕمقل. ورضمؾ صمِ٘م٦ٌم ويمذًمؽ

جيٛمع قمغم صمِ٘م٤مٍت. وي٘م٤مل: ومالن صمِ٘م٦ٌم وهل صمِ٘م٦ٌم وهؿ صمِ٘م٦ٌم، وجيٛمع قمغم صمِ٘م٤مٍت ذم مج٤مقم٦م اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء. 

 .  270/ 04. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: وَوصمهْ٘م٧م ومالٟم٤ًم إذا ىمٚم٧م إٟمف صمِ٘م٦مٌ 

َٓ شُمْبٓمِٚمُ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3) ـَ َآَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًمه ََذىَي٤م َأهي  ْٕ َـّ َوا  (.360: )اًمب٘مرة ﴾قا َصَدىَم٤مشمُِٙمْؿ سم٤ِمعمَْ

َٓ شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  يَمؼُمَ َُمْ٘مًت٤م قِمٜمَْد اهللهِ َأنْ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2)  ( . 2)اًمّمػ:  ﴾شَمُ٘مقًُمقا َُم٤م 

 



043 |   

 عً ٍْٚ اليفس:  ًااحلهه بعٔد. 1

قَُمَؽ سمِِذيْمِر اعمََْٕم٤مِد إمَِم َرسمََّؽ » ـْ َٟمْٗمِسَؽ طَمتهك شُمْٙمثَِر مُهُ َٙمَؿ ذًمَؽ ُِم ـْ حَتُ  .شوًَم

 ألمْز:السجْع للخهْمات العادل٘ هلل حلل ا. 2

ـْ طُمُٙمقَُمــ٦م قَم٤مِدًَمــ٦م، َأو ؾُمــٜمه٦م » َُمَؽ ُِمــ ـْ شَمَ٘مــده ــ َ
َر َُمــ٤م َُم٣مــ عمِ َواًْمَقاضِمــ٥ُم قَمَٚمْٞمــَؽ َأْن شَمَتــَذيمه

ـْ َٟمبِٞمَّٜم٤م َصغمه اهللُّ قَمَٚمْٞمِف وآًمِِف وؾَمٚمهَؿ، َأْو وَمِريَْم٦م ذِم يمِت٤مَب  ، وَمَتْ٘مَتـِدَي سمِـاَم اهللوَم٤مِضَٚم٦م، َأْو َأصَمر قَم

 .  شْٚمٜم٤َم  سمِِف ومِٞمَٝم٤مؿَم٤مَهْدَت ِ ه٤م قَمٛمِ 

 االجتَاد:. 3

ودمتٝمد ًمٜمٗمسؽ ذم اشمب٤مع ُم٤م قمٝمدت إًمٞمؽ ذم قمٝمدي هذا واؾمتقصم٘م٧م سمـف ُمــ احلجـ٦م »

 .  شع ٟمٗمسؽ إمم هقاه٤مًمٜمٗمز قمٚمٞمؽ، ًمٙمٞمال شمٙمقن ًمؽ قمٚم٦م قمٜمد شمرّس 

 احلله:. 4

َك، وؾَمـْٓمَقَة َيـِدَك، وهَمـْرَب ًمَِسـ٤مٟمَِؽ » ـْ  ;اُْمٚمِْؽ مَحِٞمه٦َم َأْٟمِٗمَؽ، وؾَمْقَرَة طَمدَّ ْس ُِمـ َواطْمـؽَمِ

ـَ هَمَْمُبؽ ْٓمَقِة، طَمتهك َيْسُٙم  .شوَمَتْٛمٚمَِؽ آظْمتَِٞم٤مرَ  (1)يُمؾَّ ذًمَِؽ سمَِٙمػَّ اًمب٤مِدَرِة، وشَم٠مظِمػِم اًمسه

                                                        

٥َم. وهَمِْم  (0) َض٤م. وىمد هَمِْم٥َم قمٚمٞمف هَمَْمب٤ًم وَُمْٖمَْمَب٦ًم، وَأهْمَْمبُْتف َأٟم٤م وَمَتَٖمْمه ٥َم ًمف: هَمِْم٥َم اًمَٖمَْم٥ُم: َٟمِ٘مٞمُض اًمرَّ

قمغم همػمه ُمـ َأضمٚمف، وذًمؽ إِذا يم٤من طَمّٞم٤ًم، وم٢مِن يم٤من ُمٞمت٤ًم ىمٚم٧م: هَمِْم٥َم سمف: اًمَٖمَْم٥ُم، ُمـ اعمخٚمقىملم، رٌء 

ُيداظِمؾ ىُمُٚمقهَبؿ: وُمٜمف حمٛمقد وُمذُمقم، وم٤معمذُمقم ُم٤م يم٤من ذم همػم احلؼ، واعمحٛمقد ُم٤م يم٤من ذم ضم٤مٟم٥م اًمديـ 

 .  609/ 0ُمـ قمّم٤مه، ومٞمٕم٤مىمبف. يٜمٔمر. اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: واحلؼ: وَأُم٤م هَمَْم٥ُم اهلله ومٝمق إِٟمٙم٤مره قمغم 



 

 

 العدل:. 5

ِة قَمـلْمِ اًْمـُقِٓة اؾْمـتَِ٘م٤مَُم٦ُم اًْمَٕمـْدلِ » َوإنه َأوْمَْمَؾ ىُمره
قِمٞمهـ٦ِم،  (1) ِة  اًمره ذِم اًْمـَبالِد، وفُمُٝمـقُر َُمـَقده

هُتُْؿ إِّٓ سمَِساَلَُم٦ِم ُصُدوِرِهْؿ، وَٓ شَمِّمـح  َٟمِّمـٞمَحُتُٝمْؿ إِّٓ سمِِحٞمَٓمـتِِٝمْؿ قَمـغَم وإِ  ٟمهُف َٓ شَمْٔمَٝمُر َُمَقده

هِتِؿْ   اْٟمِ٘مَٓمـ٤مِع ُُمـده
ِ
ـْؿ، وشَمـْرِك اؾْمـتِْبَٓم٤مء ٦ِم اؾْمـتِْثَ٘م٤مِل ُدَوهِلِ ْؿ  ;ُوَِٓة ْإُُمقِر وىِمٚمه وَم٤موْمَسـْح ذِم آَُمـ٤مهِلِ

 ُِمـٜمُْٝمؿْ وَواِصْؾ ذِم طُمْس 
ِ
 قَمَٚمـْٞمِٝمْؿ وشَمْٕمِديـِد َُمـ٤م َأسْمـغم َذُوو اًْمـَباَلء

ِ
يْمِر ٢موَمـ ;ـِ اًمثهٜمَـ٤مء نه يَمْثـَرَة اًمـذَّ

َج٤مَع،  ْؿ هَتُز  اًمِم 
ـِ َأوْمَٕم٤مهِلِ ُض وحِلُْس رَّ  .شاًمٜمه٤ميمَِؾ، إِْن ؿَم٤مَء اهللُّ حُتَ

 

                                                        

أيمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم أن اًمٕمدل ُمـ أهؿ اًمّمٗم٤مت اًمتل يٜمبٖمل شمقاومره٤م ذم ؿمخّمٞم٦م احل٤ميمؿ، إذ ضم٤مء ذم  (0)

ُٙمُٛمقا سم٤ِمًْمَٕمْدِل (( اًمٜمس٤مء:  . 58ىمقًمف شمٕم٤ممم: ))َوإَِذا طَمَٙمْٛمُتْؿ سَملْمَ اًمٜمه٤مِس َأْن حَتْ
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 اخلامتة:

ؽ إؿمـؽم اًمٜمخٕمـل، ( ًم٘م٤مئده ُم٤مًم(سمٕمد أن درؾمٜم٤م قمٝمد اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

( طمدد طم٘مقق اإلٟمس٤من سمِمـٙمؾ يم٤مُمـؾ ذم دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م ُمقضققمٞم٦م ًمبٞم٤من يمٞمػ أٟمف )

 ،ضقء ُمٕمرومتف اعمسب٘م٦م سمام حيت٤مضمف اًمقازم ُمـ ضمٝم٦م، وُم٤م حتت٤مضمـف اًمرقمٞمـ٦م ُمــ ضمٝمـ٦م أظمـرى

ظمـذًا سمٜمٔمــر آقمتبــ٤مر يمـؾ ومئــ٤مت اعمجتٛمــع ضــٛمـ ُمبـدأ احل٘مــقق واًمقاضمبــ٤مت ذم اًمــديـ آ

 اإلؾمالُمل . 

جيٛمع سملم ومٞمف ف أن ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م اإلداري ذم اًمٕمٝمد اًمراؿمدي يم٤من اخلٚمٞمٗم٦م ٕن اعمٕمرو

قمغم وهق ُمـ خيت٤مر أُمراء اجلٜمد اًمٜمٔم٤مُملم اعمريمزي واًمالُمريمزي، يمقن اخلٚمٞمٗم٦م احل٤ميمؿ إ

ــ٤مدات ووٓة )إ ــ٤مرون اًم٘مٞم ــقٓة خيت ــ٤مذة، وهــ١مٓء اًم ــف سمّمــقرة ُمب ــ٦م ًم ُمّمــ٤مر( اًمت٤مسمٕم

( ذم قمٝمـده قمـغم ظمٓمـقط واضـح٦م قمكم )ٝم٤م، ًمذًمؽ ريمز اإلُم٤مم وماإلداري٦م سمٙمؾ صٜمق

جي٥م قمغم اًمقازم آًمتزام هب٤م، أوهلـ٤م، جيـ٥م أن يٙمـقن قم٤مسمـدًا ُمٓمٞمٕمـ٤ًم هلل، وقم٤مرومـ٤ًم سمٙمت٤مسمـف، 

(، ويمذًمؽ سمسػمة إُم٤مُمف، ُمـ أضمـؾ ىمٞمـ٤مدة وومرائْمف، وؾمٜمٜمف، وسمسٜم٦م رؾمقًمف اًمٙمريؿ )



 

 

ؾ، وُمــ ، وسم٤مًمتـ٤مزم يسـٝمؿ ذم حت٘مٞمـؼ اًمزًمـ٦مٜم٤مؾمـباعماعمجتٛمع ًمٙمل ٓ يتخذ اًم٘مرارات همـػم 

أضمؾ ذًمؽ جي٥م أن يٙمـقن ىمـراره سمٕمٞمـدًا قمــ اهلـقى واًمِمـٝمقات. وطمٞمـٜمام شمٙمـقن هٜمـ٤مك 

ؿمبٝم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ذم أُمر ُم٤م يٜمبٖمل اًمرضمقع إمم إُمقر اعمتِم٤مهب٦م ىمبؾ قمٝمده، ًمٚمٜمٔمر هبـ٤م طمٞمـٜمام 

 مل شمٙمـ ىمّمّمٝم٤م ُمقضمقدة ذم ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م اًمنميٗم٦م.

ره٤م ذم اًمِمخّمٞم٤مت اإلداريـ٦م وُمٜمٝمـ٤م اًمـقازم: وماوهٜم٤مك قمدد ُمـ اًمّمٗم٤مت ٓسمد ُمـ شمق

ورع، سمٕمٞمـدًا قمــ وأظمـالق طمسـٜم٦م، وشم٘مـقى، وشمقاضـع  اأن يٙمقن زاهدًا، قم٤مسمـدًا هلل، وذ

ومرت هذا اًمّمٗم٤مت ومٞمف رسمام يٙمقن قم٤مدًٓ ذم طمٙمٛمـف، وُمــ ااًمزهق واًمٖمرور، وُمتك ُم٤م شمق

، واعمـقفمٗملم، لمـ إيمٗمـ٤مء، واًمـقزراء اًمّمـ٤محليأضمؾ ذًمـؽ ٓسمـد ُمــ اظمتٞمـ٤مر اعمستِمـ٤مر

ُمـــ  ٦مواًم٘مْمـ٤مة، واًمتجـ٤مر، وهمـػمهؿ ُمــ ومئـ٤مت اعمجتٛمــع وومـؼ صـٗم٤مت ُمٕمٞمٜمـ٦م ًمٙمـؾ ومئـ

 اًمٗمئ٤مت ختتٚمػ قمـ إظمرى .

( ـمبٞمٕم٦م شمٙمقيـ اعمجتٛمع اعمٍمي، وُمـ٤م هـل أؿمـٝمر ذم اًمٕمٝمد وضح اإلُم٤مم قمكم )

ُمـ هذه اًمٗمئـ٤مت ًمٙمـل يْمـع ظمٓمـقط  ٦م ًمف يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يمؾ ومئومئ٤مشمف اًمسبع، ًمذا سملّم 

ة اًمّمحٞمح٦م ًمٚمقصقل ًمؼم إُم٤من ذم احلٙمؿ اإلؾمالُمل، ويمذًمؽ ٓسمد وأن يٙمـقن اإلدار

هٜم٤مك ُمٜمٝم٤مج قمٛمؾ يقُمل ًمٚمقازم، ُمٜمٝم٤م ُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٛمؾ اإلداري اًمٞمقُمل، واًمٙمت٥م اًمـقاردة 

قمــغم أن ٓ يٜمســك  ،إًمٞمــف ُمـــ سم٘مٞمــ٦م إىمــ٤مًمٞمؿ اًمت٤مسمٕمــ٦م ًمــف، وـمري٘مــ٦م اعمٕم٤مجلــ٦م هلــذه اًمٙمتــ٥م

 . اًمٗمرائض اًمٞمقُمٞم٦م اًمتل شم٘مرسمف هلل شمٕم٤ممم

و ٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد حتديد أُمر اخلراج، ويمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ سمف يمقٟمف اعمّمـدر إول، واعمٝمـؿ 
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ظمذًا سمٜمٔمر آقمتب٤مر ُمـ٤م ؾمـقف يٚمحـؼ هبـؿ آ ،ذم اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ويمٞمٗمٞم٦م مجٕمف

ُمٕم٤مجل٦م طم٤مٓت اعمرض آىمتّم٤مدي ذم  ٞم٦مذم اعمست٘مبؾ، ُمع ُمراقم٤مة فمروف اًمسقق، ويمٞمٗم

ٙمبػم آطمتٙم٤مر، وأؾمٚمقب ُمٜمٕمـف، ويمٞمٗمٞمـ٦م اًمتٕم٤مُمـؾ ُمـ٤م سمـلم اًمبـ٤مئع اًمسقق وُمٜمٝم٤م اًمداء اًم

ُمت٤مسمٕمـ٦م ٟمٔمـ٤مم وارادت ظمزيٜمـ٦م اًمدوًمـ٦م، ومْمال قمـ  :واعمِمؽمي، وحتديد ُمقازيـ إؾمٕم٤مر

 قمامر اًمبٚمدان، وظمدُمتف ًمٚمرقمٞم٦م . إوحتديد ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمران ومٞمف ٕٟمف أؾم٤مس 

ه اًمدراؾمـ٦م ُمــ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُم٤م وضع ذم هذقن اًمٕمٝمد ُمقضمقد ورسمام يستٓمٞمع اًمب٤مطمث

ظمٓمقط رئٞمسـ٦م عمجٛمـؾ ضمقاٟمـ٥م احلٞمـ٤مة اإلٟمسـ٤مٟمٞم٦م وآضمتامقمٞمـ٦م وآىمتّمـ٤مدي٦م واًمديٜمٞمـ٦م 

 واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ اجلقاٟم٥م اًمتل وضح٧م ذم اًمٕمٝمد ومل ٟمذيمره٤م.
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 هـ(.0042ًمبٜم٤من/

هـ(، اإلرؿم٤مد، شمح: ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م )قمٚمٞمٝمؿ 002اعمٗمٞمد، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن،)ت:  .30

 هـ( . 0000، دار اعمٗمٞمد ًمٚمٜمنم، سمػموت، ) ًمبٜم٤من / 3اًمسالم( ًمتح٘مٞمؼ اًمؽماث، ط

احلقزة، )د. هـ(، ًمس٤من اًمٕمرب، دار أدب 700اسمـ ُمٜمٔمقر، مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٙمرم، )ت: .33

 هـ( . 0045ك/ 

هـ(، هن٤مي٦م إرب ذم ومٜمقن إدب، ُمٓم٤مسمع 722اًمٜمقيري، أمحد سمـ قمبد اًمقه٤مب، )ت:  .32

 گقؾمت٤مشمسقُم٤مس، دار وزارة اًمث٘م٤موم٦م وآرؿم٤مد اًم٘مقُمل اعم١مؾمس٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م، )د. ك/ د.ت( .

 هـ(295، احلسـ سمـ قمبد اهلل، )ت: أسمق هالل اًمٕمسٙمري .30

ٞمؼ وٟمنم ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، )ىمؿ ، حت٘م0اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، ط .35

 هـ(.0003/

، دار اجلٞمؾ، سمػموت، 3جمٛمع إُمث٤مل، شمح، حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، قمبد اعمجٞمد ىمٓم٤مُمش، ط .36

 )ًمبٜم٤من/ د. ت( .

هـ(، ُمٕمجؿ اًمبٚمدان، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 636ي٤مىمقت احلٛمقي، ؿمٝم٤مب اًمديـ، )ت:  .37

 هـ( .0299/سمػموت ) ًمبٜم٤من

  ثاىيّا: املشاجع:

 أقمداد ُمريمز اعمٕمجؿ اًمٗم٘مٝمل، اعمّمٓمٚمح٤مت، ) د. ت/ د. ك( .  .38

، ُمٓمبٕم٦م قمؽمت، ُم١مؾمس٦م 0اًمبدري، قم٤مدل قمبد اًمرمحـ، ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم همري٥م اًمٜمٝم٩م وإصمر، ط  .39

 هـ(.0030اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ىمؿ، ) ايران /

، دار اًمزهراء، 0ٟمٞمده، طاحلسٞمٜمل، قمبد اًمزهراء اخلٓمٞم٥م، ُمّم٤مدر هن٩م اًمبالهم٦م وأؾم٤م .24

 هـ(. 0049)سمػموت/
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هـ(، ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م ذم ذح هن٩م اًمبالهم٦م، شمح: 0230اخلقئل، طمبٞم٥م اهلل اهل٤مؿمٛمل، )ت: .20

 ، ُمٓمبٕم٦م آؾمالُمٞم٦م، دار اإلُم٤مم اعمٝمدي )قم٩م(، )ـمٝمران/ د. ت(.0إسمراهٞمؿ اعمٞم٤مٟمجل، ط

 م( .0984 ًمبٜم٤من/، دار اعماليلم، سمػموت، )5الم، طاًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، آقم .23

قمبد اعمٜمٕمؿ، حمٛمقد قمبد اًمرمحـ، ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، )د. ت/  .22

 د. ك( . 

 د. ك/ دـ ت( .وآًم٘م٤مب، ُمٓمبٕم٦م اًمّمدر، ـمٝمران، )اًم٘مٛمل، قمب٤مس، اًمٙمٜمك  .20

(، ُمقؾمققم٦م ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء، شمح: ضمٕمٗمر اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ) .25

 هـ( .0033(، ) ىمؿ /(بٕم٦م آقمتامد، ُم١مؾمس٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ، ُمٓم0اًمسبح٤مين، ط

، ُمٓمبٕم٦م ؾمت٤مر، اٟمتِم٤مرات يمٚمٛم٦م 0هـ(، ذم فمالل هن٩م اًمبالهم٦م، ط0044حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، )ت: .26

 هـ( .0037احلؼ، )د. ك/ 

اعمحٛمقدي، حمٛمد سم٤مىمر، هن٩م اًمسٕم٤مدة ذم ُمستدرك هن٩م اًمبالهم٦م، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت،  

  ت( . سمػموت ) ًمبٜم٤من/ د.
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