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 تكدٓه
م

ايمدددمٓم بماظملدداٌوملمواظودددالةمواظلددال مسلدددكمممم

خامتمأغؾوائفمو دلفمدودغامحممدمبـمسؾدمآملموسلدكملظدفممم

موصقؾفموعـمتؾعمػداهمإشممؼق ماظدؼـ.

موبملدم:

ايدرجملمممصإنماإلددال مطلدفمضدائؿمسلدكماظؿولدعمو صدعمممممم

ؼغمرؿمؼدغمماظّلفغممِبُكؿغمماْظوغملػمرعمموعماَلمؼغمرؿمؼددغممممحوثمؼققلمايؼمدؾقاغف:"

وعمععمددامجعمملعمددؾعممسعمَلددوػمُكؿػممِصددلممم"ملموؼقددقلمدددؾقاغف:م"ِبُكددؿغمماْظملغملػمددرعمم

ػممحعمرعمجـممعِِلََّةمَأِبوُكؿػممإؿمبػمرعماِػوؿعمم ؿممِع "ملموحوثمؼققلمغؾوندامماظدِّؼ

عمم:م"مم)صددلكمآمسلوددفمودددلؿ مم ػـممؼغمَّعمددا فممممإؿمنفمماظدددِّؼ ؼغملػمددرؽمملموعمَظدد

عممَأحعمدؽممإؿمظَّامَشَلؾعمفغمملمَصلعمددِّ غمواموعمَضدا ؿمبغمقاموعمَأبػمَِّدرغمواموعمادػمدؿعممِلونغمقاممممم اظدِّؼ

عـمماظدقمْظفعمدةِممم ٍ مِعد لموؼققظدقنم:ماظققدفممم" ِباْظغعمدػموعمِةموعماظرفموػمحعمِةموعمذعمدلػم

 خوةمعـمثقةملمواظققفمسندمأػؾماظمللؿمػقماظؿولعمبددظوؾلمم
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اظمللؿمإنماظققفمػقماظؿَّد ملمحودثمموٕمؼقؾمأحدمعـمأػؾم

لددانمغؾونددام)صددلكمآمسلوددفممؼقددقلمايددؼمدددؾقاغفمسلددكمظم

عمممممممممودددلؿ م:م ػممَأجػمددرـمموعمععمددامَأغعمددامِعدد "مُضددؾػممععمددامَأدػمددَمُظُكؿػممسعمَلوػمددِفمِعدد

مممممممممممم:ماْظمغمدددؿعمَكلنيِقوعمم"لموؼقدددقلمغؾوندددام)صدددلكمآمسلودددفموددددلؿ ممم

ٍ مإؿمظَّدامنعماغعمدفغمملمممممم"مسعمَلوػمؽمِباظرِّْصؼؿمملمَصإؿمنفمماظرِّْصؼعم َظامؼعمُكقنغممِصدلمذعمدلػم

ٍ مإؿمظَّامذعماغعمفغمم"لمو" ػممذعملػم ععمامخغموِّرعمماظنفمِؾدلقمم)صدلكمآمممموعمَظامؼغمنػمزعمعغممِع

ؿممإؿمالَّماخػمؿعما عممَأؼػملعمرعمػغممعمامععمامَظؿػممؼعمدْمثعمؿػممَصدإؿماعماممم عممَأعػمرعمؼػم سلوفمودلؿ مبعموػم

مَطانعمماإلؿمثػمؿغممَطانعممَأبػمملعمدعمػغممعمامِعنػمفغمم".

امطددانماإلدددال مطلددفمضائمؼمددامسلددكماظؿولددعمو صددعممممموإام

ايرجمصإنمػذاماظؿولعمظممايدجمأوشمموأظدز ملمصمدامؼلدرممممم

غؾونددام)صددلكمآمسلوددفمودددلؿ مظممذددلٍمأطـددرمعددـمتولددعهمم

ممممممممسلددكمحفدداجمبوددتمآمسددزموجددؾمظممضقظؿددفماٌَّددهق ةم:ممم

"ماصملؾموالمحرج"ملموإاامطانمػذاماظؿولعمععمعامطانمسلوفم
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مممممممممفدددوجملغدددذابمصمدددامبددداظكؿمريقجؾددداتماظؿولدددعممممسدددد ماي

مظممنعننامػذام؟

شعمأنماظؿولعماظذيمغلملكمإظوفمػقماظؿولعماٌنضؾطممممممممم

بضقابطماظَّرعملماٌقرونمريدىماظقد ةمواالددؿااسةملمإامم

ؼنؾغددلمأنمزمدددرتماٌلدددؿاوعمسلددكمأ اٍماظملؾدددا ةمسلدددكممم

وجههددامامطمددؾموامصضددؾماظددذيمزمقددؼمظودداحؾفمأسلددكممممم

 جاتماظقضؾمواظـقابملموريامالمؼودؾمإشممحددماظؿهداونمممم 

اظدددذيمؼغمقدددراماظملؾدددا ةمعدددـمعضددداعونهاماظؿملؾدؼدددةمامصدددولةمم

اظلدداعوةملموثوددثمالمتنقوددرمػمددةماإلغلددانمظممتؿؾددعمطددؾمم

اظددددرخصمظممطددددؾمام طددددانمواظقاجؾدددداتموسلددددكمطددددؾممم

اٌددذاػبملمإ ددامؼمخددذمعددـماظددرخصمعددامؼقؿضددوفمواجددبممم

ماتماظؿولع.اظقضتموزروفمأ اٍماظَّملعةموعقجؾ

موإغنامإامغملرضمظممػذاماٌؤظَّػماظكـعمعـمجقاغبممممممممممم
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اظؿولعمصإ دامغملرهدهامظومخدذماجؿداجمعنهدامباظقدد ماظدذيمممممممم

ؼغمذػبمسنفماٌَّقةمشعماجؿملةملموسمقدػمسدـمأصدقابمممم

امسذا ماٌَّقةماظيتمالمتغمقؿمؾمظممهقٍمعامرمودزهماظَّدرعممم

اظمللمداٍممواٌقؿدقنممماينوػمعـمأوجفماظؿولدعملموظوقدرتممم

سلكماظؿولعمسلكماظناسملموظومخدذماظنداسمأغقلدهؿمبداظرصؼممممم

مواظولرمواظلوموظكـم ونمإصراطمأومتقرؼط.

والمغدسلمأنمعاماغمطرمػنامػدقمايدؼمواظودقابموعدامممممممممممممممم

دقاهمأومسداهمػقماًامملمبؾمػقماجؿها مذمؾدةمعدـمأػدؾمممم

اظمللددؿماٌؿكووددومضودددماظملمددؾمسلددكمهقوددؼمعقاصدددمممممم

َّرعماينوػمظمماظؿولعمو صدعمايدرجملمعدـمشدعمإغكدا مممممماظ

سلكماٌكؿلػمظمماظرأيمصومدامؼقؾدؾماًدالفملمصاظقاسددةممممم

أنماٌكؿلػمصوفمالمؼنكرمسلكمصاسلفملمإ امؼنكدرمسلدكمعدـمممم

ؼقملؾماجملمعمسلكمترطفمأومؼرتبماجملمدعمسلدكموجقبدفملمممم
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وايجمؼقؿضلماظؾملدمسدـماظلغدقمواىددلملمصهدذامعداموصقنداممممممم

عـم أيمواجؿها ملموظمخرؼـمل اؤػؿماظيتمتقدد مممآمإظوف

موهرت م.

وإغفمظواوبمظلمأنمأتقجفمخباظصماظَّكرمواظؿقددؼرممم

ظكؾمعـمأدهؿمظممتدمظوػموإسددا موإخدراجمػدذاماظكؿدابمممممم

إشممسإماظنق لمددائالمآمسدزموجدؾمأنمؼؿقؾدؾمعنداموعدنهؿممممممم

صاحلمامسمالملموأنمؼنقعمبهذاماظكؿابمحفداجمبودتمآممم

م.ايرا مورالبماظمللؿموساعةماٌللموم

 حلؾناموغملؿماظقطوؾملللوآمعـمو اٍمماظقودملموػقم
 

م

م

مم

 
 

 أ.د/ حممد خمتبر مجعة مربوك
 عضو جممع البحوث اإلسالمية -وزير األوقبف 

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية
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 مكدم٘
 

ايمددددمٓم بماظملددداٌوملمذدددرعماظددددؼـمػداؼدددةممممم

ظلمدددؤعنوملموأاالماظادددائملومحدددالوةماظااسدددةمواظدددوقولمم

اٌدؿقوملموػدا يماظملداٌولمممممواظوالةمواظلال مسلدكمإعدا مم

ماظذيمبوفمـمعملإماظدؼـلموػداغامإشمماظوراطماٌلؿقوؿ.

موبملدم:

صإنمصرؼضةمايجم طدـمعدـمأ طدانماإلددال لمؼلؿقدلمممممم

صوددفماٌلددلمقنمطددؾمسددا مسلددكمأصددقكماظملالضدداتموأغقاػددالمم

وأبهاػددا;مظوَّددهدوامعندداصعمكددؿموؼددذطروامادددؿمآمظممأؼددا م

صهامآمباظكملؾدةلمؼدمتقنمعدـممممعمللقعاتملمسلكمأطر مبقملةمذرفم

طددؾمصددجمسموددؼلمعلددؾوم سددقةمإبددراػوؿم)سلوددفماظلددال  م:ممممممممممم

"م عمبفمنعمددامإؿمغِّددلمَأدػمددَكنتغممِعددـماغم ِّؼفمِؿددلمِبددقعما  مَشوػمددرؿممِايمنعم ػمعـممِسندددعمم
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عمممممم بعموػمِؿددَؽماْظمغمقعمددرفم ؿمم عمبفمنعمددامِظوغمِقومغمددقْاماظوفمددالَةمَصاجػمملعمددؾػممَأْصِؽدددعمًةمعِّدد

عمماظفممعمددددرعماِتمَظملعملَّهغمددددؿػمممماظنفمدددداسؿممتعمهػمددددقؿميمإؿم َظددددوػمهؿمؿػمموعما ػمنغمْضهغمددددؿمعِّدددد

ؼعمَّػمُكرغمونعم"
 1)م

م.

م ونملمخدداظقهؿمإشمماظملؾددا مبهددامؼؿقددربمسؾددا ةموايددجمممممم

موتغمزعمطَّدددكماظنقددقسلممصؿوددققمملمجدددالمموالمصلددقلمموالم صددثم

ماخددؿالفم شددؿمواجؾددةماٌددق ةمسلددكموتلؿقددلملماظقلددقب

م.مممامضاا موتؾاسدماظدؼا ل

 ضيييْ  يف احلييي يف  التٔطييير)ماظؾقدددثمػدددذاموإنمممممم

مايددجمعنادددؽمغاددالمظممؼدددو  ممالعصييسٓ٘ املطييتادا 

مأ ائدددفموتولدددعمذدددملائرهموسظمدددةملموأػداصدددفملموأددددرا ه

مصددددؼننامل م)م ددددقظفموددددنةمآمطؿدددابموصدددؼمظلقفدددوجل

موسددد مايددرجمو صددعماظؿولددعمعؾدددأمسلددكمؼقددق ماينوددػ

                                                           

 .37:ممإبراػوؿ م1)
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مممممممم م:موجددؾمسددز)ماٌددقشممضددقلمػددذامظمموسمدددتناماٌَّددقةل

"اْظملغملػمددرعممِبُكددؿغممؼغمرؿمؼدددغمموعماَلماْظوغملػمددرعممِبُكددؿغمماظلَّددفغممؼغمرؿمؼدددغمم"
 1)م

موإجابددةمل

موعمَظدامماْصملعمدؾػمم:م)مواظؿدمخعممايجمظمماظؿقدؼؿمظم م)ماظردقل

م .محعمرعمجعم

مم

ـمموتقصوًقداممذرًصاماياجموطقكمممم مأن موجدؾممسدزم)ماٌدقشمممعد

مددقرؼماممودداصرمملموعاظدفمموورنفمأػلفمتا ًطامايرا ماظؾوتمضود

موطدددؾمبقجدددددداغفم-تملدددداشمم-مآمإشممعؿقجهؼمدددام وحوكمدددال

مأحكدددا مبوددانممظمماظمللمددداٍمجهدددممؼؿالدددبمممددامملمحقادددفم

مأ ضمسلدكممبدايجممتؿمللدؼممضضداؼاممعـمؼغملؿفدموعاملماظقرؼضة

ممتزؼددؼمإشممعلقددةمحاجددةمظمماظوددق مصاٌلددلمقنملماظقاضددع

ـممواظكَّػلمماٌملؿدلماظقدالمباظدؼـماىهؾمحفاب مسد

موعكددانلمنعددانمظكددؾمصدداًيامجمللؿددفماظدديتماظـمونددةمطنددقنه

                                                           

 .185:مماظؾقرة م1)
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مأومبغددوضمصمددق م ونماٌلددؿفداتمطاصددةمعددعموؼؿنادددب

مم.متقرؼطمأومإصراط

 ،، املْفل ّاهلل
 

 العبد ذلند أضام٘/ د.أ                   
 الػئٌْ جلي٘ ّزئٔظ اليْاب دللظ عضْ                 

 األضبل األشٍس جامع٘ زئٔظ - ّاألّقاف الدٓئ٘  
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 متَٔد
 احل  بأعنال مْجص دلٔل

 

 :احل  بأعنال الكٔاو قبل مساعاتَا جيب أمْز

مممدامم-تملداشممم-آمإشممباظؿقبدةممؼؾددأممأنممللوفصمايجمأ ا معـمممم  

ـممصوفموضعمضدمؼكقنمأنمسلك مرلدبممإشممؼؾدا  مموأنملماظدذغقبممعد

ـممسلودفممعداممؼؤ يموأنملمإظوهؿمأداٍمممـماظوقح ماظديتمماظددؼقنممعد

ممنم;مايدددجمبققددفممؼؿدددزو موأنمظلملؾددا لمماعؿدددفمظممحدداالًممتلددؿقؼم

ملمواجؾؼمداممبمحكاعفماظمللؿمأصؾحمأعرمسلوفموجبمإااماظملا يماٌللؿ

مؼملؾددممأنمزمدبممالمآممنماظملؾدا ة;ممظوقةموذرطمواجبمػقمبؾ

مأػدؾممؼلدملممأنموسلودفممبدفلمماظمللدؿممؼدؿملوممذدرسفمموعدامملمذرسفمريامإال

ماٌملاصددرماظقهددؿمعلكددةمصددوهؿمتؿددقاصرماظددذؼـملماٌؿكووددوماظمللددؿ

م.صقوحمدمقمسلكماظؿَّرؼعمأ ظةموتاؾوؼماظَّرسوةمظألحكا 

م:  ٓلٕ فٔنا باختصاز احل  أعنال تتلخصّ

مم اٍماٌكودقتمماظقوددمموػدلمملمباظنودةممايجمأسمالمتؾدأ:م أّاًل

مؼرتدديمماظنودةممبملددممثدؿم.معملؼماموسمرةمحفكمامأوملمسمرًةمأومحفكماماظنلؽ
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ـمماٌكقغدةمماإلحدرا ممعالبس ـممضاملدؿوممعد مأنمؼلدؿقبممضمدا ممعد

مأومؼغؿلددؾمأنماظلددنةموعددـمواظددر اٍلماإلنا مػمدداملمأبددوضعممؼكددقن

ملمإلحدرا مامددنةمم طملدؿوممؼودللممأنموؼلؿقبملمظؾلهمامضؾؾمؼؿقهم

ـممطدانمموإاامبدفلممميدرمماظدذيمماٌوقداتممسنددممعقوددهممزمد مثؿ مممد

ـممٕمإاامعنهامزمر مأنمرمقنمصإغفم;مجبدةمدونزظقن مأحدر ممضددممؼكد

معددامضدد ممصوهداممايداجمموؼلدؿمرمماظؿلؾودةلممتؾددأمماٌوقداتمموسنددمملمضؾلدهام

م.مماظنقرمؼق مصؾاحمحؿكمؼلؿاوع

م

ًٔا ماظذيماظنقعمهدؼدمإشممتؿقجفمأنمرمبمايجمظمماظنوةم: ثاى

ـمماياجمسمؿا ه مإشمماإلحدرا ممؼؿندقعممحودثمملماإلحدرا ممأغدقاعممعد

م:أغقاعمثالثة

م.وحدهمايجمؼنقىمأنموػق:ممإصرا  (1)

 .ايجمإشممبهامعؿمؿملؼماماظملمرةمؼنقيمأنموػق:مممتؿع (2)
مظممواظملمدرةممايدجممأسمدالممبدوممرممدعممأنموػدقم:ممضران (3)

مبملدددمإالمإحراعددفمعددـمؼؿقلددؾمالمثوددثملمواحدددمإحددرا 

موإنمػددؼؼمالممؼدذبحممبدمنممواظؽمعملؼماموايجماظملمرةمأسمال
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موددؾملةمملمايدجممظممأؼدا ممثالثةمؼوق مأنمصمللوفمؼلؿاعمٕ

 .مبلدهمإشممؼملق مسندعا
متلدؿقجؾانم ممواظقدرانمماظؿمؿدعم)ممواظـاظـدةمماظـاغودةممواياظؿانممممممم

ـمماظدذيممددددددمموجؾمسزمدددددمٓمذكرمعزؼد ـمممايداجممعكَّد مأ اٍمعد

م.معملؼمامثقابهمامظفموطؿبمواحدةمدقرةمظممغلكو

م

مايدرا مماظؾودتممسلدكممغظدرهممووضدعممعكدةممإشمموصدؾممإاام: ثالًثا

ماٌددمثق مباظدددساٍموؼدددسقمواظدددساٍمواظؿلؾوددةمبدداظؿكؾعمصلولدؿقؾلفم

متعمَّػمددرؿمؼًقاماْظؾعموػمددتعممػعمددذعمامنؿم ػمماظلددهغمؿفمم:م)وػددق م)مآم دددقلمسددـ

ػمموعمنؿم ػملمموعمععمهعمابعمدددًةلمموعمتعمملػمِظومؼمدددا لممتعمْكرؿمميؼمددداماسػمؿعممعمدددرعمهغممَأوؿملممحعمففمدددفغممععمددد

 موعمِبركماموعمتعمملػمِظومؼمالمموعمتعمَّػمرؿمؼًقا
 1)م

م.مممم

م

م:مىْاِ الرٖ اليطك أعنال بأّل احلاج ٓبدأ:ممزابًعا

مممؼلؿمرمثؿملماظقدو مرقافمرافمعقر ؼمامحفكمامغقىمصإن مم1)م

موؼاقفماظنقرمؼق مأسمالمعـمؼنؿهلمأنمإشممإحراعفمسلك

                                                           

 [.م118/م5]مظلؾوهقلماظكربىماظلنـم 1)
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م.مإحراعفمعـمؼؿقلؾمثؿماظرطـمرقافمباظؾوت

ماظاددقافموػددلملماظملمددرةمأصملددالمأ ىممتؿملؼمددامغددقىموإن مم2)م

ـممؼؿقلدؾممثدؿمملماظؿقوعمأوموايلؼمواظلملل موزمدؾممإحراعدفممعد

ٍممطدؾممظف ـممؼدق ممظممبدايجممزمدر ممحؿدكممذدل ـمماظـداع مايمعد

م.عنكمإشممميضلمثؿمل مماظرتوؼةمؼق )ممايفة

م.معَّقةمبدونمضا  ؼمامطانمإاامبهامؼؾوتمأنموظفم-مأ

ماظوددق ممشددسمذددرولمبملدددمإالمسمددرجمالمبهددامبدداتمصددإنم-ب

مظلؿنظدوؿمموصًقداممظدفمماٌواحؾةمامصقاجمععمؼؿففمأنمأوملماظؿادع

موظدفمملماظرتوؼدةممؼدق ممعنكمإشممايفاجمتققؼجمظممبفماٌملمقل

معددـماظـدداعـمظولددةمعددـمابؿددداٍمسرصدداتمإشممعؾاذددرةمؼؿقجددفمأن

مؼدددق مزهدددرمإظوهدددامؼؿقجددفممعندددكمظممبددداتموإااملمايفددةمماي

مخملوؼمدامم بدفمموؼددسقممؼودللممسرصداتممسلكمواضًقاموؼلؿمرماظؿادع

مسرصدةممؼق معغربمبملدماظنقرةمعقسدمحؿكمواظملؾا ةلماظدساٍمظم

مظممايدجممأسمدالممبقودةممؼكمدؾممثدؿمملمبدفممعملمدقلممػدقممٌدامموصًقا

موتنؿهلماىما م علمعـمؼنؿهلمأنمإشمموعكةموعنكمعز ظقة
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م.اظؿَّرؼؼمأؼا 

مبملددهممددملكممصدإنمملماظقددو ممردقافممرافمضراغؼمامغقىموإن مم3)م

مورمزئدفممعملؼمدالممواظملمدرةممظلقدجممددملوفممؼكقنمواٌروةماظوقامبو

مؼقددد مٕموإنملماظددرطـمرددقافمبملدددماظلددمللمسددـماظلددمللمػددذا

مثدددؿملمذدددلٍمؼلزعدددفموالماإلصاهدددةمردددقافمبملددددمأ اهماظلدددملل

معدداموؼقملددؾمإحراعددفلمسملددعمأنم ونمايددجمأسمددالمؼلددؿكمؾ

ملماظرتوؼددةمؼددق معددـمابؿددداٍمواٌؿمؿددعماٌقددر مايدداجمؼقمللددف

معندكممإشممإحراعهؿماخؿالفمععمايفوجمصموعمؼؿففمحوث

م.مممسرصاتمإشممررؼقهؿمظم

موسنددعاممعز ظقدةلممإشممسرصدةممغقدرةممبملدمايفوجمؼؿفف:م خامًطا

ماٌغددربموؼوددلقنم حدداكؿمزماددقنمايفددوجمإظوهددامؼوددؾ

متَّددرلمحؿددكمبهددامؼؾوددتمأنموظلقدداجملموضوددرؼمامصمملؼمددامواظملَّدداٍ

ـمموٕمعَّدقةمم ونماظدؽممسلدكممضدد ممإااماظنقدرممؼدق مممشس مؼكد

ماظلودؾممعنؿوػمبملدمعز ظقةمعـمؼؿقربمثؿملمامسذا ماويمعـ

موعددـملمواظقفددرماٌغددربمبددومعدداماظقضددتمددداساتمثلدداب
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ـمماظنقدرممؼدق ممأسمدالممتؾددأممعز ظقدةممظودؾممعنؿوػ مؼقدد ممٕمٌد

مسلددكمبملضددهامتقدددؼؿمظمماظرتخددوصمعددعملمبهدداماٌؾوددتمسلددك

مظمماظنلددؽمأ اٍمسلددكموضد تددفمظلقدداجمؼؿولددرمٌدداموصًقددامبملدضم

م.مسدعفمأوماظزحا 

مظولدةممعنؿوػمبملدماظرطـمباقافمامسمالمتلؽمؼؾدأمأنموظفممم

ماإلحدرا ممعالبدسممسملدعمموػندامملمؼقودرممأومزملدؼممثؿماظنقرمؼق 

ٍممإالمذلٍمطؾمبفمؼؾاحماظذيمامصغرماظؿقلؾموؼؿقلؾ لمماظنلدا

مبملددممؼلرتؼحمأنموظفملماظملقؾةمصمرةمبرعلمامطربماظؿقلؾموؼؿؿ

م.اظنقرمؼق مأسمالمباضلمظوؤ يمعنكمإشمموؼذػبماظاقاف

 

مٕمصدإنملممعندكممظممؼؾقدكممأنمسلودفمماظؿَّدرؼؼممأؼا مظمم: ضادًضا

معنهدالممضرؼؾؼمداممظفمؼؿولرمعكانمأيمظممؼقوؿمأنمصلفماظؽمظفمؼؿولر

ملمبنقلددفمأ ائددفمسددـمسفددزمإااماظرعددلمظممشددعهمؼقطددؾمأنموظدفم

مظلزحا متقا ؼؼمامواحدمؼق مظممطلفماظرعلمرممعمأنمظفمأنمطما

موعددـ.ممعملددفممضددد ماظددذيماظقددقجمعراصقددةمأوملمظللددقرممتملفدوالًممأو

مممأنمصمللوفمعَّقةمأومسنتمشعمعـمرينكماٌؾوتمسلكمضد 
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ملمبنقلدفمماظنقرمؼق معنادؽمؼؤ يمأنمسلوفمأنمطماملمبهامؼؾوت

م.ايفوجمعزاضمةموسد ماظرصؼماظؿزا معع

 

مأنمظدددفمصولددؿقبممعكددةممؼغددا  ممأنمايدداجممأ ا مإاام: ضييابًعا 

ماظؾودددتمطدددانمصدددإنممماددددؿااعلمإنماظدددق اعمردددقافمؼادددقف

مؼدؿملوممالمبدفمماظقوا مسلكماظقد ةمؼققدهمريامباظاائقومعز ضًما

مؼنقؼدفممأنمظدذظؽممهلدؾؼماممظدفممورمدقنمملمعلدؿاوعممشدعمممغفم;مسلوف

م.مإثؿمشعمعـماظؽمورمزئفملماظرطـمأوماإلصاهةمرقافمعع

م

مأسمددالمعددـمؼقمللددفمممددامذددلٍمظممايدداجمذددؽمإاا:م ثامًيييا

ٍممبملددمماظَّدؽممسلودفممردرأممصدإنممايجل مصلوادرحممبدفمماظقودا مماغؿهدا

ماظَّددؽمسلوددفمردرأمموإنملم بددفمأعددا مبرؼؽدةمماعؿددفموتكددقنماظَّدؽم

ـمممغفمامضؾ;مسلكمؼؾينماظنلؽمأ اٍمأثناٍ ملمحقدفممظمماٌؿدوق

م.مماىمراتمو علمواظلمللماظاقافمظممواظؽ

ملمؼؿملفددؾمأنمأ ا مٌددـمؼددقعوماظنقددرمأؼددا متلددؿمرم: تاضييًعا

مأنماظددؽمبملدددمظلقدداجموؼكددقنملمؼؿددمخرمأنمؼرؼدددمٌددـموثالثددة
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مبملدددماظؿددمخعمؼضددرهموالمبلدددهمإشممؼلدداصرمحؿددكمريكددةمؼؾقددك

مأوملماٌكرعدةممعكدةممظمماإلضاعدةممؼندقممٕم ا معدامماظق اعمرقاف

مواظؿَّدرفم م)ماظدن ممعلدفدممظزؼدا ةمم;ماٌدؼنةمإشممؼلاصرممأن

م.واظلال ماظوالةمأصضؾمسلوفمآم دقلمسلكمباظلال 

م

م

م
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 األّىل املطأل٘
 جدٗ مً اإلحساو

م

ماٌكاغودددةماٌقاضودددتمأنمسلدددكمصموملؼمددداماظققهددداٍماتقدددؼ

مماظن مأنماٌمللق موعـممل م)مآم دقلمحدؾم ػامضدمظإلحرا 

ماظددربمررؼددؼمسددـمظلقدا عوممإالمعكاغوددةمعقاضوددتمزمدد ممٕ م)

ماظَّددمال:مموػددلماظـالثددةلماظملربوددةماىزؼددرةمذددؾفمأرددرافمعددـ

م:ممػلماٌقاضوتموػذهمواظَّرللمواىنقب

ـمماٌدؼنةممػؾم–مسللملبا م–مايلوقةماوم-1 مسلوهداممأتدكمموٌد

م.مأػلهامشعمعـ

ـمماظَّا ممػؾم–ماآلنم ابغم–ماىققةم-2 ـممسلوهداممأتدكمموٌد معد

م.مأػلهامشع

ـمماظقدا عوممنددمممػدؾمم-حاظوؼمدامماظلدوؾمم–ماٌندانلممضرنم-3 معد

م.مأػلهامشعمعـمسلوهامأتكموٌـماظَّرل

مأتكمـددوٌمقبدداىنمعـما عودداظقماظومـمؾدمػمملؿدؼلم-4

م.مأػلهامشعمعـمسلوها
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ـممبهداممعرفمموٌـماظملرالممػؾ:ممسرلمااتم-5 ـممشعػدؿممعد موٌد

م.أػلهامشعمعـمسلوهامأتك

مأحدددػما:ممعوقاتددانماظَّددمالمعددـمظلقددا عومحغمدددِّ عمموضددد

م; ماىققدةم)مماظَّا ممػؾمواآلخرمل مايلوقةماو)ماٌدؼنةممػؾ

مصقدملماظؿفا ؼةماظووػم حلةمايفانممػؾمصوفمطانماظَّا ممن

مإعداممسندئدذممصهؤالٍملمسمرًةمأومحفكمامضاصدؼـماظَّا معـمؼملق ون

ملمأػلددهامعوقدداتمصوؿؾملددقاماٌنددق ةماٌدؼنددةمررؼددؼمعددـمؼددمتقامأن

مماظدن ممصقدد مملمباٌدؼندةمممترمالمأخرىمررلمعـمؼمتقامأنموإعا

م.مكؿمسللؾمملبا مشعمامخرىماظـالثةماٌقاضوت م)

معوقاتؼمددامكددا م)مآم دددقلمزمددد مصلددؿماظغددربمجهددةمأعددا

م.ظالجؿها معؿلملؼمامحكمهامصؾقلمعكاغوكما

مإاامواٌغددربمعوددرممػددؾمبملدددمصومدداماظققهدداٍمحددد موضددد

مطدانمممغدفمم; ماىققدةم)مماظَّدا ممأػدؾممعوقداتمماظدربممبارؼؼمجاٍوا

م.اظلقؼسمضناةمذؼمضؾؾماابمإاػمماظاؾومللمررؼقهؿ
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ـممصددد تمموضدددمم ٍمم ا معدد مبددرضؿممصؿددقىمماٌوددرؼةمماإلصؿددا

مضددد مٌددـمجدددةمعددـماإلحددرا مأجددانت م 2009مظلددنةم2002)

م.باظاائرةمإظوها

مساودةمماظَّوخموعنهؿماٌملاصرؼـماظققهاٍمبملضماغؿورموضد

ملماظادائراتممظدراط ممعوقاتؼمداممجددةممالسؿؾدا ممددددممآم ضمدفممدددمصقر

مصؿددقىممظمماٌملا هددومموغدداضشممظددفمواغؿوددرممظددذظؽمموادددؿدل

م.امداغودمعكؿملة

مػدذاممظمماٌنادبمايكؿمإن م:م"مآم ضمف)مضاظفمومما

مأنمػددق:مإخدداللموالمحددرجمسلوددفمؼرتتددبمالماظددذيماٌقهددقع

مبملدمعـمإالماإلحرا مسلوهؿمرمبمالماظوق مباظاائراتماظقا عو

ماظارؼؼمبملدهمدوللكقنماظذيماظؾلدمظممبهؿماظاائرةمتهؾطمأن

م.مام هل

مصودفممؼهدؾطمماظدذيمماظودق مماظددوظلمماٌاا مأنموريا:مموضال

ـممواضملةموػلملمجدةمعدؼنةمظممػقمواٌملؿمرونمايفاج مهدم

ميدجممجددةممإشمماىقمبارؼؼماظقا عومصإنملماٌقاضوتمبملض
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مؼوؾققنممغهؿم;مجدةمعدؼنةمظإلحرا معوقاتهؿمؼكقنمظملمرةمأو

 .مجدةمطمػؾمسندئذ
ماىدقممررؼؼمسـمودمقػامعورمعـمظلقا  مرمقنموبذظؽم

ػممبققلمسماًل مجدة)معـمزمر مأنماظؾقرمأو ـمماظدؽممأجدانممععم معد

مؼنؾغدلمموعدامملم  مؼلزعدفمموالملماظدؽممظممسلودفممحرجموالملماظققهاٍ

ـمممنم;مسلودفممؼنكرمأن ماٌكؿلدػممؼغمنكدرممال"مماظققهودةممداظققاسدممعد

م".مسلوفماجملمعمؼنكرموإ المصوف

م

م

م

م

م

م

م

م
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 الثاىٔ٘ املطأل٘
 العنسٗ تكساز

  

مم: ّجَني علٙ العنسٗ تكساز ّٓته

م:ماملكسم٘ مك٘ مً العنسٗ تكساز:ممأّهلنا

مذدهرممظممخوقصؼمداممجزؼدؾمموثقابهدامملمسظدوؿممصضلهاماظملمرة

متملددلمم عضدانممظممسمدرةم:م"اظودقوحممايددؼثممصقلملم عضان

"ممحفة
(1 )

"معمللمحفة:م"مم واؼةموظم
(2)
م.

مبادؿقؾابمؼققظقنمواًلػماظللػمعـماظمللماٍموصمهق 

ماظملمدددرةمإشمماظملمددرةم م:م"م)مضقظددفممظظددداػرمواظددؽمم;متكرا ػددام

"ممبونهمامٌامطقا ة
(3)
م.م

مأطانمدقاٍملماظملمرةمتكرا مدنوؾمةمبظاػرهمؼقودمصايدؼث

                                                           

مظممسمدددرة:مبدددابم-ايدددج:مطؿدددابمصدددقوقفمظمماظؾكدددا يمأخرجدددف م1)

 .1681م/حم- عضان

 .ممسلوفمعؿقؼ م2)

 م.مسلوفمعؿقؼ م3)
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ـممظممأ مذدهرممظممأ مؼدقعوممظممطانمأ مؼق مظمماظؽ ملمذدهرؼ

م هدلممدددمسائَّةماظلودةمأنماظظاػرمبهذاماظملمؾمسلكمؼدلمومما

مدددمماظؿنملوؿمعـمسمرةمأ ؾمتمضا غةمايجمأ ؾمتمأنمبملدمددددمسنهامآ

:ممايفدةممايمظممسمرتانمكامصكانمددماظوقوقومظممو  مطما

م.عنقر ةموسمرةملمايجمععمسمرة

م:مغققلمػذامسغمِلؿعممإاا

ٗ  ٓؤدٖ أٌ العنسٗ تأدٓ٘ بعد للنتنتع جيْشم ٘  عنيس  ثاىٔي

 ٍْ ّاحد دو إال علُٔ ّلٔظ لاحل  أعنال يف الدخْل قبل ّثالث٘

م.مالتنتع دو

معكدانممأيؾممعـ:ممػقمواحدمأعرمظمماظققهاٍمبومواًالف

معكددةم اخددؾمعددـمرمددقنمػددؾماظـاغوددة؟مبدداظملمرةماإلحددرا مؼكددقن

ـممالبددممأوماٌكرعدةم ماظققهدداٍموصمهدق مماظؿنملدوؿ؟ممإشمماظدذػابممعد

مبملمرةلماإلحرا مإ ا ةمسندماٌكرعةمعكةمعـماًروجمؼقجؾقن

معكانمأيؾممعـمأوماظقندلمعـمغقىموعـماِيؾؾملمعـمؼغمقػمرؿم مظكل

ممابحمسلوفمرمبمظكـمسمرتفمصقؾمتمةدددداٌكرعمعكةمظمملخر
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مسلودفممرمدبممالمأغفم آم ضمهما)محز موابـمسااٍموؼرىم.مذاة

ذلٍ
(1 

م.

ـممواٌرهكماظلـمظكؾا مسااٍمبققلماإلصؿاٍمورمقن ماظدذؼ

ـمماًدروجمماظزحدا ممذدةمظممسلوهؿمؼَّؼ مإشمماٌكرعدةممعكدةممعد

مؼددرىمطمددام-مايددر ممػددؾمعددنهؿمػدددؼؼمامضددد موعددـماظؿنملددوؿل

مإاامخاصدةمماًالفمعـمظلكروجمأصضؾمؼكقنمصإغفم-ماىمهق 

م.مضا  ؼمامطان

م:احل  أعنال اىتَا  بعد العنسٗ تعدد:ممثاىَٔنا

ماظلدنةممظمماظملمرةمتكرا معَّروسوةمإشمماظمللماٍمصمهق ماػبمممم

ممعرةمعـمأطـر
 م2)

م.

مؼر مٕمحوثملماظقاحدةماظلقرةمظمماظملمرةمتكرا موؼَّرعمممم

ممسلكمدلددؼمعامو  مبؾملماظؽمعـممينعمعام  )مماظن مسـ

                                                           

 .ماظقاػرةملمايدؼثم ا :مط.مم4/418مياظنقومبَّرحمعللؿمصقوح م1)

ماظقنددداعمطَّدددافمل7/149ماجملمدددقعمل2/472ماجؿدددا م  :مم اجدددع م2)

 .ممم2/520
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مبم اٍم–مسنهامآم هكم-مسائَّةمظللودةمأانمحوثم;ماىقان

مًاررػامتاووؾؼمامايجمبملدماظملمرة مآم هك)مضاظتمحوث.

مسنها مُضْلتغم : موعمحعمففمة لمِبملغممػمرعمة ماظنفماسغممؼعمرػمِجعغمماظلَِّفلم عمدغمقلعممؼعما:

م«ععمكََّةمَضِدعػمنعمامَظوعماِظلعممُرْقِتمُطنػمِتمععمامَأوعم»:مَضالعممِبقعمففمة لمَأغعماموعمَأ ػمِجعغم

مُضْلتغم م»َضالعممالل: مَصَمِػلنيلماظؿفمنػممِلوؿؿملمإؿمَظكمَأِخوِؽمععمععممَصااػمػعمِؾل:

«مِبملغممػمرعمة 
 م1)م

م.

ػذاموضدمو  مسـمسد معـماظللػمجقانماظؽلموعندفمعداممم

ػم:ممذددوؾةمأبددلمابددـم واه ػممدغمددِؽؾعممَأغفمددفغممجعمدداِبرـملمسعمدد مبعمملػمدددعمماْظملغممػمددرعمِةمسعمدد

مِصوهعمددامَظددوػمسعم:م»وعمَضددالعملممبعمْمدؼمددامِبهعمددامؼعمددرعممَصَلددؿػمماظؿفمَّػمددرؿمؼؼؿملمَأؼفمددا عمماْظقعمددجِّ

مم«ػعمدػميؽم
 م2)

م.مم

موضددتمماظلددنةمصموددعم:م"مماجملمددقعمظمماظنددقويمموضددال

مؼكدرهمموالملماظلنةمعـموضتمطؾمظممبهاماإلحرا مصوفقنمظلملمرةل

موال.مشعػددامأومايددجمأذددهرمظممدددقاٍماموضدداتمعددـموضددتمظم

                                                           

(
1

  م.م1211)موعللؿ م1561)مماظؾكا يمأخرجف م

(
2

  م.م7/130)ممذوؾةمأبكمابـمعونػ م
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ماظوق مظمموالماظقاحدةلماظلنةمظمموأطـرموثالثلمسمرتانلمؼكره

مخالفمبالممعنهاماإلطـا مؼلؿقبمبؾماظقاحد
 م1)

م.مم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

(
1

ماٌدذػبممظم:ممأي"مخدالفممبدالم:م"موضقظدفم م150-7/147)مماجملمقع م

 .ممماظَّاصملل
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 الثالث٘ املطأل٘
 الطْاف علٙ الطعٕ تكدٓه  

م

ـم ماظودددقامبددوممواظلدددمللماظاددقافممأنمذدددرسؼماماٌمللددق ممعدد

مخدالفممسلدكمموذملائرػمامواظملمرةمايجمعالقباتمعـمواٌروة

م.عنهمامظكؾماظَّرسلماظقصػمظمماظققهاٍمبو

ماظلدمللممؼكقنمأنم-واالخؿوا ماظلملةمحالم-مظمموامصؾ

ملماظزحا مبلؾبمواالهارا ماظضوؼمحالمظممظكـلممرقافمبملد

ماظمللددؿمأػددؾمضددالماظنلددوانلمأوماىهددؾمأوملماظؾدددغلماظددقػـمأو

م او مأبدقمم واهمٌداممواظؽملماظاقافمسلكماظلمللمتقدؼؿمجبقان

لممحاجكمددا م)ماظددن معددعمخرجددت:مضددالمذغمددرؼؽمبددـمأددداعةمأن

مأنمضؾدؾممدملوتلمآم دقلمؼا:مضالمصمـلممؼمتقغفماظناسمصكان

مال:"مؼقددقلمصكددانلماذددوؽؼممأخؾمددرتمأولمذددوؽؼمامضدددؾمعتمأولمأرددقف

"محرجماللمحرج
(1 

ممتقدؼؿمجقانمسلكمؼدلمايدؼثمصظاػرمل

م.اظاقافمسلكماظلملل

                                                           

 .مصقوحمحدؼثموػق م2015)مماٌنادؽمطؿابمظمم او مأبقمأخرجف م1)
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متقدددؼؿمسددـ م)ماظددن مدددملماظلددائؾمأنمسلددكمؼدددلمطمدداممممم

ماإلجابدةمموجداٍتمملاظادقافممسـمدؤاظفمظممؼورحموٕملماظلملل

ماظنقدؾممردقافممؼملؿؾمماظلائؾمدؤالمظممصاظاقاف"محرجمال"مبمغف

متقدددؼؿمرموددزم-بملمقعددفم-مايدددؼثمطددانمثددؿموعددـمواظقددرضل

ممم.عالًقاماظاقافمسلكماظلملل

مسنددمم-ماظلدمللممسلدكمماظادقافممتقدؼؿمبقجقبمدلمناموظق

ماظلمللمتقدؼؿماظزحا مذدةمظممرمقنمصإغفم-مبذظؽمؼققظقنمعـ

ماظددؽموؼكددقنماظندداسلمأ واحمسلددكمحماصظددةماظاددقافمسلددك

مسنددمماٌوؿدةممأطدؾمماظَّا عم خؾمصمطمامبهالماظملمؾمؼنؾغلم خوة

مممممممممبقاسدددةموسمدداًلملماكددالبمعددـماظددنقسمسلددكمحماصظددةماظضددرو ة

م".ماتؾملعمامعرمهالمإاا"م

مجددقانمأدددؾابمعددـمامؼددا مػددذهمظمماظزحددا مذدددةمإن

 م)ماظن مسـمجاٍموضدمدومامالملماظاقافمسلكماظلمللمتقدؼؿ

مممالددأسممظممػدقودظلؿكماددددؾؾؼمما ددداظزحما دداسؿؾمسلكمؼدلمعا

ممحعمْامةمضؾؾمعز ظقةمعـماظدصعمظممظلضؾمملقةمأانمحوثماظنلؽل
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اظناس
(1 

م.

ماٌز ظقددةمغزظنددا:ممضاظددت مسنهددامآم هددل)مسائَّددةمصملددـ

ماظندداسمحامددةمضؾددؾمتدددصعمأنمدددق ة م)ماظددن مصادددؿماغت

اظناسمحعمْامةمضؾؾمصدصملتمكامصمانمباوؽةلماعرأةموطاغت
(2 

م.

                                                           

مظمماظنهاؼددة.م)اظزضمددة:مم-ماظادداٍمودددكقنمايدداٍمبقددؿحم–مايامددة م1)

  .7/326ماظؾا يموصؿحمل1/402 ممحاؿ)ممعا ةملمايدؼثمشرؼب

  .1290)ممايجمظمموعللؿمل م1681)مايجمظمماظؾكا يمأخرجف م2)
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 السابع٘ املطأل٘
 مبيٙ املبٔت حكه

مم

مأو مسرصاتمظولة)ماظرتوؼةمؼق مؼكقنمأنمإعامرينكماٌؾوت

م:ممؼللمصوماماظؽموبوانلمماظؿَّرؼؼمظواظل

م:مالرتّٓ٘ ْٓو مبيٙ املبٔت حكه:ممأّاًل

ـمماظوق مػقماظرتوؼةمؼق  ـمماظـداع مواٌقودق ممايفدةلممايمعد

ٍممطلمدةمماتققدتمموضد.مسرصةمظولةمػلماظيتمظولؿفمصوفمباٌؾوت ماظققهدا

مسنددممواجدبمموالمبقدرضممظوسماظرتوؼةمؼق مرينكماٌؾوتمأنمسلك

مدددنةمػددقموإ ددالممامئمددةمصموددع
(1 

مؼقملددؾمعددـمأنماٌمللددق موعددـلم

معدعممتملا هدتممإاامواظلدنةممبرتطهدالممؼمثؿموالمصمللهالمسلكمؼـابماظلنة

                                                           

م3ماظقدراظممماظدذخعةمملمبملددػامموعدامم2/125مم–ملظلكادداغمم–ماظونائعمبدائع م1)

م–م 1994مبددددعوتم–ماظغددددربم ا مغَّددددرم–محفددددكمحممدددددمهقوددددؼم254/

موعغدينمملماظقكدرمم ا ملمبملدػاموعام8/287م–ميظلنقوماٌهذبمذرحمواجملمقع

ـمماٌغدينمم ل1994ماظمللمودةمماظكؿدبمم ا م-265/م2مم–ماجؿداجم –مضداعددةمالبد

 .مم 1968ماظقاػرةمعكؿؾةم-3/365
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مأوماظزحددددا مظمماظددددنقسمػددددالبمإشممأ تمأوملماظقاجؾدددداتمأ اٍ

مصإغهداممجممقسدةممأوموصددممعدعممايدجممحدالممظمماظرصقدةممسـماظؿكلػ

م.معالقبةمشعمتكقن

ًٔا م:ممالتػسٓل أٓاو مبيٙ املبٔت حكه:ممثاى

ٍممأضقالمعـمؼؾدو مأؼدا ممريندكمماٌؾودتممحكدؿممأن:مماظققهدا

ماٌناددؽممأ اٍمؼوداحبمموعامامسذا مثلبمسمؿلػماظؿَّرؼؼ

مطمداممواظدؽممواٌَّدالممامسدذا ممتلدؽمموجق موسد ماٌَّالمعـ

م:ممؼلك

م:ماألعراز حال٘ يف (1)

مصمللدفممايداجممسلدكممؼَّدؼمماظديتممظألسذا متالصوؼمامترطفمرمقن

مواٌرهددكمواظلددقاةماظرسدداةمأحددقالمسلددكمضوادؼمددامواظددؽمعملهددال

ماظرعدلممأؼدا ممترطفمظم م)ماظن مكؿم خصماظذؼـمواٌلنو

مأعددق مسلددكموضودداعهؿملمعنددكمحدددو مخددا جمبدداظرسلمالغَّددغاكؿ

 م)ماظدن مماددؿمانممماظملؾداسممأنمو  موضددممريكدةلمماظلدقاؼةم

ملمظددفمصددمانمدددقاؼؿفمأجددؾمعددـمعنددكمظودداظلمريكددةمؼؾوددتمأنمظم
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مإاا:م"ممضدالم مسنهمداممآم هدلم)ممسؾداسممابـمسـملمسكرعةموسـ

ـم".ممذؽتمحوثمبتماىما م عوت ٍمموسد مبدمسممال:م"مضدالممسادا

مإاامأيم–"ممصنوملؿفمطانمإاامعنكمظواظلمريكةماظرجؾمؼؾوتمأن

م-كؿمسا ةماظؽمطان
(1 

متدربممتؾدوحممطاغدتممإاامامسذا موػذهمل

مسنددمماظرتوؼدةممؼدق ممترطدفممتؾدوحممصإغهاملماظؿَّرؼؼمأؼا مظمماٌؾوت

مضددالملماظؿولددعمبددابمعددـمواظددؽملمعلددؿقبمبمغددفمؼققظددقنمعددـ

ماظديتممامسدذا ممؼَّدابفممسدذ ممظفمعـمظكؾماظرتبمرمقن:مماظَّقطاغل

مممممأػدددؾمصمهدددق مضدددقلموػددقممل م)مآم ددددقلممػلدددهام خددصم

ماظمللؿ
(2 

م.م

ماظؿَّدرؼؼممأؼا مرينكماٌؾوتمظرتبماٌؾوقةمامسذا موعـ

ـممٕمإاامصإغدفمملمريندكممصودفممؼؾوتمعكانمظلقاجمؼكقنمأال مظدفممؼكد

مأومعنهداممضرؼؾؼمداممخا جهامؼؾوتمأنمرمقنمظفمؼؿولرمٕمأومصوهامعكان

مظملفدزهمملمسلودفممصدؼدةمموالمواددؿااسؿفممضد تدفممثلدبممسنهامبملودؼما

                                                           

 لاظملربماظرتاثمإحواٍم ا م275/م9ياظقا مسمدةمععمياظؾكا مصقوح م1)

 .م 1993مرؾملةم–مبملدػاموعاملم95/م5م–مامورا مغوؾم–ملاظَّقطاغ م2)
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مَصداتفمُققام:م"متملداشممموظققظدفمملمعندكممظمماٌؾودتممسلدكممضد تفموسد 

مم. 1) "ادػمؿعمَاملػمؿغمؿػممععماماظلَّفعم

 :ممماألعراز ّجْد غر يف (2)
معكدروهممريندكمماٌؾودتممتربمأن:مماظققهاٍمأضقالمعـمؼؾدو

معاظدددؽمسندددد
(2 

مممممم  موجدددقبمسلدددكماٌاظكودددةمطلمدددةمتؿقدددؼموٕم

مبرتطف
(3 

ممغدفمم;مواجدبمموشدعممعلؿقبماٌؾوت:مماظَّاصملوةموسندم

مسرصدةممظولدةممطاٌؾودتممرمدبممصلؿمعؾوت
(4 

مػدقم:مماينقودةمموسنددممل

مالماظديتمماظملزميدةممحالمظمم )مبقمللفمالضؿدائفمصاسلفمؼـابمدنة

ممصإغفملماظملذ مموجدمصإنملماظملذ موجق موظملد ماظؿكقوػمتقؿضل

مممؾدبملمادددواجؾؼممظوسماٌؾوتممنموفدسلمذلٍموالمفددبمترطفمرمقن

                                                           

 .16:مماظؿغابـ م1)

 .مم 1994مرؾملةم-1/249م–ماٌدوغة م2)

 .اظلابؼم-3/254مم–مظلقراظمماظذخعة م3)

مظولدةممطاٌؾودتم:م"موضقظدفملمماظكؿدبممسإم-78/م1-ماظؿنؾوفم–مياظَّعان م4)

 .موجقبفمسد مظم:ممأيمسرصة
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مدنة
(1 

م.م

مواجدددبماٌؾودددتمأنمؼدددرونمطددداغقاموإنملمواينابلدددة
(2 

لم

مباالددؿااسةممعرػقنماظقجقبماظؽمأنمإالملم عؼمامؼقجبموترطف

مامسذا ماويمأحقالمظممطماماالدؿااسةمتلؽمتؿققؼمٕمصإاا

مأومحودداتهؿمتهددد مريَّددقةمإالماٌؾوددتمسلددكمؼقددد ونمالماظددذؼـ

مواظقدربمماظملؾدا ةممغوةمادؿقضا مسلكمصوهامؼقد ونموالملمصقؿهؿ

معمللدق ممواظؽمسنهؿلمؼرتقعماٌؾوتموجقبمصإنمتملاشممآمعـ

م.ماظكلوةموضقاسدهماظملاعةماظَّرعمعقاصدمعـ

محاظدةممؼملددممٕمايدجممظمماظملدذ مموجدق ممأنماٌمللدق مموعـ

مطلدفلمماإلددالعلممباظَّدمنممتؿمللدؼممساعدةممحاظدةممأصدؾحممبدؾمملمصر ؼة

ـممطاظضملوػمؼوؾحماظزحا مظمماظققىممنمايفاج;موبكاصة معد

مايددقا ثموضددقعمومنملماٌهلكددةمظلمكدداررماظؿملددرضمحوددث

مذدابممبدوممؼقدرلممالماظؿداصعمبلؾبماظزحا مظمماظقؿلكمودققط

                                                           

 .79متم–ماظلابؼم–مامورا موغوؾملماظلابؼم–ماظونائعمبدائع م1)

 .م2/605م–ماظقناعمطَّاف م2)
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ـمموػدذامملمهدملوػممذوخمأوملمضقى مؼدؿملومماظديتمماٌلدؿفداتممعد

م.مماظوقوحماظَّرسلمايكؿمإشممظلقصقلماالسؿؾا مظممأخذػا

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 اخلامط٘ املطأل٘
 باملصدلف٘ البكا  قدز

م

ماظؾقددداٍموضدددتمأنماظمللدددؿمأػدددؾمسنددددمسلودددفماٌؿقدددؼمعدددـ

موأنملمامسظدؿممايدجمم طـمبملرصةماظقضقفموضتمؼلكمباٌز ظقة

ماٌغدربلممبملددممتؾددأممطاغدتممإاامعنهدامماظنقرةمأومسرصةمعـماظنزول

مصوددفمؼؾدددأماظددذيمػددقماظقضددتمػددذامصددإنماظنقددرلمظولددةمأولموظم

مأصددقاجمظولددعمممؿدددؼماماظقضددتمػددذاموؼظددؾملمباٌز ظقددةماظؾقدداٍ

معدامموإشمماظنقدرلممؼدق ممصفدرممصدالةممحؿدكمماظؿقاظلمسلكمايفوج

ـممالنعؼمداممظدوسمماظؿقضودتمموػدذامماظَّدمسلممرلقعمضؾؾ مابؿدائدفممعد

مدددؾوؾمسلددكمصوددفمامعددرمبددؾمريز ظقددةلمؼقددػمعددـمظكددؾمواغؿهائددف

مسلوفمرمبمعامعقدا معنفمصومخذمعؿقاظوؼمالمؼقدمصقجمظكؾماظؿقدملة

مؼدق ممبمسمالمظلقوا مضودؼمامعنكمإشممدعهمؼكمؾمثؿمصوهالماظؾقاٍ

م.اظنقر

مممحاجمطؾمسلكمرمبماظذيماظقضقفموضتماظؾقاٍمعقدا مأعا
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مصوهددامؼقددػمأنمؼكقددلمأغددفمإشمماٌاظكوددةماػددبمصقدددملمباٌز ظقددة

موضودددرؼمامصمملؼمدددامواظملَّددداٍماٌغدددربموصدددالةماظرحدددالمحدددطمعقددددا 

ماًقوقةمواالدرتاحة
(1 

مذدرسلممهدؼدمصوفمؼر مٕماظقضتموػذاملم

ماظملؾدا ةممؼدالن مموعداممايداجلمميدالممعدتفمظممعرتوبمػقمبؾمعقد ل

مسلدكممايداجممؼقدد ممعداممبدومماٌالٍعدةممتقؿضدلمماظديتمماظظدروفممعـ

مايفددوجمأصددقاجموتددقاظلمؼؿددقاٍ مريددامسلوددفمؼقددد مالموعددامسملددف

م.موأسدا ػؿ

م واعدةممظممؼقضملدفممددقفمماٌز ظقةمظممبقاٍهمأنموجدموإاام

مأنمظددفمصددإنملماظؾاضوددةمامصددقاجمأوملماظقا عددةمامصددقاجمعددعماظزحددا 

مصددإااملميظددةمدددقىمعز ظقددةمظممعكـددفمؼلددؿغرلمٕموظددقملمؼرهددؾ

ـممدؿَّدغلفمماظزحدا ممذددةممأنم أىمأومحواتفمسلكماًارمادؿَّملر مسد

موظددقمؼددراهمعددامإشممبقدداٍهمسمقددػمأنمصلددفمظلملؾددا ةماظؿقددرامطمددال

مممممممواظؽملمبهامغزولمأومصوهامبقاٍم ونمبهامميرمأنمظفمبؾملمظلقظة

                                                           

 .ايل مرؾملةمبملدػاموعام2/4مماظكؾعماظَّرحمسلكملاظددقضمحاذوة م1)
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واظَّاصملوةماٌاظكوةمإظوفماػبمعا
 1)م

م.

ماظنقدرممؼدق ممصفرمضؾؾمايضق مػقماظقاجب:مماينقوةموضال

بلدغممعهمدداموضدتممأيمظم
(2 

موعددـمدةلاٌاظكودممسندددماظدؽممو ظوددؾم.م

ػممَأَصضػمدددؿغمؿمَصدددإؿماعما":ماشمتملدددددمآمضدددقلم أؼهدددؿلم أوا مسعمرعمَصدددات معِّددد

"اْظقعمرعما ؿمماْظمعمَّػمملعمرؿممِسندعمماظلَّفعممَصااػمُطرغموْا
(3 

م.مم

ماظقضدددقفمأنمسلدددكماظكرميدددةماآلؼدددةمظمماظدالظدددةمووجدددف

ماظؽلمعـمأضؾمأوم حلفمزمطمعامعقدا موظقمصوفمرمزئمريز ظقة

ـممإصاهددؿفمبملددممايداجممعددـمؼالدبممٕمتملداشمممآمأن مسرصدداتمعد

مواطدرممايدرا لمماٌَّدملرممسنددممآماطدرممددقىممباٌز ظقدةمموغزوظف

ؼلعمنعـمدقىمؼلؿغرلمالمآ
 م4)

مرلب:مماظقرر مؼققلمطمامل

                                                           

 .ايل مرؾملةملمبملدػاموعامم1/499ماجؿاجموعغينملمغقلفماٌرجع م1)

مملواٌقصددلمبملدددػالموعددام2/169مماظقدددؼرمصددؿحم–ماكمددا مبددـماظكمددال م2)

 .مبملدػاموعام1/186مماظلؾاب

 .م198:مماظؾقرة م3)

 .ظلكؿابماظملاعةماٌورؼةماكوؽةم426/م2ظلقرر ماظقرلنممحكا ماىاععم 4)
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مػدددقماظقضدددتمػدددذامصوكدددقنموضؿدددفلماٌكدددقثمؼقؿضدددلماظدددذطر

ماظالددبمظددقان معددـممغددفم;ماظكرميددةماآلؼددةمبدالظددةماٌالددقب

ٍممأصمدعمموضددممبدفلمموعدرتؾطممظلذطرماظَّرسل ـممأنمسلدكمماظققهدا معد

مغدزلممأومريز ظقدةممعدرممظدقممطمداممواظؽمحففلمؼؾاؾمالماظذطرمترب

موضدتممػدقممبداٌالقبمماٌرا مصوكقنم;مسلوفمعغمكمأومغائمؼمالمبها

ماظكرميددةماآلؼددةمظمماظددذطر
 م1)

لموإاامطددانماٌددرو مظمماٌكددانممم

ؼلددؿغرلمعددـماظقضددتمعددامؼكقددلمظددذطرمآمونؼددا ةمؼكددقنمػددذامم

ماظقضتمطاصوؼمامبدالظؿهام.

مباٌز ظقدةمماٌؾودتممبقجدقبممضاظقامضدماينابلةمطانموإاا

ؼم مأغدفمم سندفممآم هدلم)مجدابرمم واهمصومدام م)ماظدن ممبلنةماضؿدا

ٍمماٌغدربممصدلكمماٌز ظقدةم م)مأتكمٌا ماهدافعممثدؿمملمواظملَّدا

اظقفدرمممرلعمحؿك
(2 

ملمباالددؿااسةممعرػدقنمماظقدقلممػدذاممصدإنمملم

                                                           

 .ممغقلفماٌرجع م1)

موايدؼثم–ماظرؼاضمرؾملةم–مبملدػاموعامل2/417مةضداعمالبـماٌغين م2)

 .لؿعلماإلعا م واه
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مػدذهلممأؼاعنداممظمماٌندالممسزؼزةمأصؾقتمضدماالدؿااسةموػذه

ـممغدراهممعامزؾمظممبذظؽماظقوا ماٌؿملذ موعـ معؿزاؼددممنحدا ممعد

مامغقدسممتؿلدػمماظديتممواظؿهلكةماظؿداصعمإشممؼؤ ىمضدمسا مطؾ

مظوؿدداصعممايدجممؼَّدرعممٕم-موجؾمسزم-موآملمايفوجموتقؿؾ

مإشممبهددامؼؿقربددقنمسؾددا ةمظوكددقنمذددرسفمبددؾموؼؿقدداتلقاماظندداس

م.وبا ئهؿمخاظقهؿ

مواظملفدددزةمظلضدددملقاٍماظدددرأيمبهدددذاماظقدددائلقنماحؿددداطموكدددذامم

مكدؿممصمباحقامصوهاماٌكقثمعـموادؿـنقػؿملمامسذا موأصقاب

مؼؾداحممطدانمموعدامملماظزحدا ممؼدػمهؿمأنمضؾؾمعنكمإشمماال هال

مؼَّددمؾممساعؼمددامواضملؼمددامأصددؾحمأؼدداعهؿمظمماظملفددزةمعددـمظلكاصددة

م;موأعـاكؿماظضملقاٍمسلكمؼقؿورمؼملدموٕماظكؾلموؼهد ماىموعل

ماظؿددداصعمؼقددرلمالمحودثمموامضقؼدداٍماظضددملقاٍمؼَّدمؾممأصددؾحمبدؾم

مؼقجدددمعددـمؼدددصعمأنمريقدددو همطددانمإااماظقددقىممنمبوددنهؿ;

مموؼذػبملمؼدصملقهمأنمخلقفمؼؿداصملقنمعـمريقدو مصإنمأعاعف
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ماظؽمهقوةماظكؾ
(1 

م.م

مؼكدقنمماظققجلمظممواٌرهكماظضملقاٍمؼواحؾقنمواظذؼـ

موكدذامملماظرطدبممأععماظضملوػممنمحكمف;مسلكماظؿولعمسملهؿ

ماٌؾوددددتمؼرتطددددقامأنمؾؿهؿصددددقمظمموعددددـمظلضددددملقاٍمؼكددددقن

موالماظلوددؾلمعنؿوددػمبملدددمعنهددامؼنقددروامأنمكددؿمطمدداملباٌز ظقددة

مضؾؾمعامإشممبملرصةماظقضقفمسـمتمخرمطمـمواظؽمسلوهؿلمذلٍ

ملمباٌز ظقدةمماظقضدقفممسـمسرصاتمسلكمباظقضقفمواذؿغؾماظقفر

مسلوفمذلٍموالمعنكمإشممسلوهامميرمأنمظفمصإن
(2 

م.

ـممظلملفدزةمماظرتخدوصمماظؽمو ظوؾم ـممحكمهدؿممظمموعد معد

ـمم وىمعداممملمػذهمأؼاعنامظممايفوجمساعة ـممسد مأنمسمدرممابد

[مبلودؾمماٌز ظقدةممعـماظناسمظضملقةمأان م:م])مآم دقل
(3 

ملم

                                                           

 .ماظلابؼم-مضداعةمالبـماٌغين م1)

ماظكدربىمماٌاؾملدةمم–مبملددػامموعدامم221متماٌناددؽممإؼضاحم–مياظنقو م2)

 .5/379م–ماظلابؼم-مضداعةمالبـماٌغينملمػد1224مدنة

 .8/494مهعلندمظمموأضمدمل4/168ماظكربىماظلنـمظمماظنلائلم واه 3)
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مددق ةممطاغدتم:م"ممضاظدتم مسنهداممآم هدكم)مسائَّدةممسـم وىموعا

مأن م)مآم ددقلممصاددؿماغتمملمايرطدةممباوؽةمهكمةماعرأة

"ممكامصمانملمبلوؾمعز ظقةمعـمتقوض
 م1)

م.

م:مّاخلالص٘م

معقددا ممػقمباٌز ظقةمميكـفمأنماياجمسلكمرمبمعامأن

ٍمماٌغدربممصدالةمموضدتممؼؾلغمعامأيماظرحاللمحط مصمملؼمداممواظملَّدا

م.صفرػامرلقعمحؿكماظنقرمظولةمعـموضتمأيمظمموضورؼما

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

 .مصقوقفمظممعللؿماإلعا م واه م1)
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 الطادض٘ املطأل٘
 ّاىتَاؤِ اليخس ْٓو بد 

م

معددـماظنددزولمبملدددمظولددفمعنؿوددػمعددـماظنقددرمؼددق مؼؾدددأ

م–سنهامآم هلم–مسائَّةمسـم ويمعاماظؽمسلكمؼدلملعز ظقة

مصرعدددتملماظنقدددرمظولدددةمددددلمةمأ  م)ماظدددن مأ ددددؾ:م"مضاظدددت

مصودفممؼكقنماظذيماظوق ماظؽموطانمصمصاهتمعضتمثؿماىمرة

"مسندػا )ماظن 
 م1)

م.

أ دداٍمأغهدداموعددام ويمسددـمسؾدددمآمعددقشممأ دداٍملمسددـم

لمصولتمداسةملمثدؿمضاظدتمؼدامممملغزظتمظولةمعز ظقةملمصقاعتمتول

بينم:مػؾمشابماظقمرم؟ملمصقلتم:ماللمصولتمدداسةلمثدؿمضاظدتم:مممم

ؼامبنكمػؾمشابماظقمرم؟مصقلتم:مالملمصولتمداسةملمثدؿمضاظدتم:ممم

ؼامبنكمػؾمشابماظقمرم؟ملمصقلتم:مالملمصولتمداسةمثدؿمضاظدتم:ممم

                                                           

مِعدددـماظؿملفودددؾ:مب/ماٌناددددؽ:مب-مددددننفمظمم اوو مأبدددقمأخرجدددف 1)

 .1942/جعممعـم



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لددتم:مغملددؿلمضاظددتم:مصددا هلقاملمممؼددامبددينمػددؾمشددابماظقمددرم؟مصقمم

مصا هلندداموعضددونامحؿددكم عددتماىمددرةملمثددؿم جملددتمصوددلتمممممم

مظممظلظملددـ م)مآم دددقلمأان:مموضاظددتاظقفددرمظممعنزكدداملم

ماظؽ
(1 

م.

صقدم لمػذانمايدؼـانمسلدكمأنماظندزولمعدـمعز ظقدةممممم

ؼؾدأمعـمعنؿوػمظوؾمؼق ماظنقرلمواٌنؿوػمػقماظقضتماظذيم

ؼؿقدطمعامبومعؾؿدأماظلودؾمبددخقلموضدتماٌغدربملموعنؿهداهمممممم

بظهق مهقٍماظقفرلموضددمؼكدقنماظدؽمظمماظملاذدرةمأومايا ؼدةمممممم

سَّرةمأوماظـاغوةمسَّرةمعـمظوؾمػدذاماظودق ملمصقددمصدلتمأ داٍمممممم

الثمددداساتمبملدددمغزوكددامريز ظقددةموأ ائهددامظقرهددلماٌغددربمممثدد

واظملَّدداٍمصمملؼمدداموضوددرؼمامحؿددكمشددابماظقمددرملموشوددابماظقمددرمؼددق ممم

اظملاذرمعـماظَّهرمشاظؾؼمامعامؼقاصؼمػذاملمطمامأنمعملنكماٌنؿوػم

ؼؿلعمظوَّمؾمامشلبمصوفملموظدوسمهدؼددهمباظدضوقدةمواظـاغودةلممممم

                                                           

 .سلوفمعؿقؼم 1)
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يمضدمرملٍمضؾلدفمأوممبؾمؼملينمعنؿوقفمأومشاظؾؼمامأومباظؿقرؼبماظذ

بملددددهمضلدددواًلملمصدددإنماظقلودددؾماظندددا  مالمؼدددؤثرمظممػدددذاماٌملندددكم

اظؿقدددؼريملمومنماٌنؿوددػمعددـمطددؾمذددلٍمودددافم
(1 

لموظددوسم

بالن مأنمؼكقنماظنوقانمعؿاابقوملموسلوفمصإنمعـمؼؤ ىمأيم

صملؾمعدـمأصملدالمايدجماظديتمتدؤ ىمؼدق ماظنقدرموعنهدامردقافمممممممممم

أغدفمضددمأهدوػمإشممنعندفمممممماظرطـملمصإغفمؼكقنمجمزؼامبناٍمسلدكم

موأ ىمظمموضؿف.م

واالغؿهاٍمعؾندكمسلدكماالبؿدداٍمظمماظودق ملمصقودثمؼؾددأممممممم

ؼق ماظنقرملمصإغفمؼنؿهلمبؾدٍماظوق ماظؿداظلموظمماظقضدتماظدذيمممم

مممممممممبدأمصوفماظوق ماظذيمدؾقف.

م

م

م

                                                           

 .مم2/964م–ماظقدوطماٌملفؿ م1)
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م

م

م

 الطابع٘ املطأل٘
 اليخس ْٓو احلاج ٓؤدَٓا اليت األعنال

م

مصمددرةم عددك:ممػددلماظنقددرمؼددق متددؤ ىماظدديتمامسمددال

ـممواظنقرماظكربىلماظملقؾة ماظؿقودعممأوموايلدؼمملمسلودفممرمدبممٌد

ـممورقاف ـممو  معدامماظدؽممسلدكمم لفمموضددمملماإلصاهدةممأوماظدرط مسد

مثدؿمملماىمرةمو عكمعنكمأتك م:م"م)مآم دقلمأنمممأغس

"محلؼمثؿمودمرلمعنكمظممعنزظفمأتك
 م1)

م.

م :م)مآم ددقلممأن مسنهمداممآم هدلم)مسمدرممابـموسـ

"مرينددكماظظهددرمصوددلكم جددعمثددؿماظنقددرمؼددق مأصدداض"م
 م2)

موظمم.

                                                           

 .ممصقوقفمظممعللؿماإلعا م واه م1)

 .سلوفمعؿقؼ م2)
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مإشمماغوددرف م)ماظددن مأن مسنددفمآم هددل)ممجددابرمحدددؼث

"ماظظهرموصلكمصمصاضماظؾوتمإشمم طبمثؿملمصنقرماٌنقر
 م1)

م.

م موعامصمللفمؼق م)موضدم وىمجابرمظممصقةمحجماظن 

ماظاقافاظنقرمعرتؾامباظرعلمثؿماظنقرلمثؿمايلؼملمثؿم
 م2)

م.

م:مممّّجُ الدالل٘ يف ٍرِ األحادٓث علٙ املطلْب

ماظنقددرمؼددق متددؤ ىماظدديتمامسمددالمبددمنمأصددا تمضدددمأغهددا

ملمواظاددقافملموايلددؼمواظنقددرلملماظرعددل:ممػددلمأ بملددةمجمملددها

ـمماظنقرمؼق ماظاقافمأ اٍموأن ماغملقددممٌدامموصًقدامماٌلدؿقؾاتممعد

موغقلدفمملماظؾقدرممظمماٌهددىمماإلعا محكاهماظذيماإلصماعمسلوف

ماظَّقطاغل
 م3)

لمورمقنماعؿدا ماظقوا مبفمإشمملخدرمأؼدا ماظؿَّدرؼؼمممم

موػلمؼق ماظملودملموؼقعانمبملدهم.

                                                           

 .صقوقفمظممعللؿماإلعا م واهم 1)

 .مم3/446م–مضداعةمالبـماٌغين م2)

 .مماظلابؼم–مامورا مغوؾم–ملاظَّقطاغ م3)
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وترتوددبماظقوددا مبهددذهمامصملددالمام بملددةمدددنةمصمددـمأخددؾم

برتتوؾهددامصددالمذددلٍمسلوددفمسندددمصموددعماظققهدداٍمعددامسددداماينقوددةمم

مممممماظدددذؼـمؼدددرونموجدددقبمترتودددبماظقودددا مبهدددذهمامسمدددالمؼدددق مم

اظنقرم
(1 

م.م

                                                           

 .مبملدػاموعامل2/140جم–ماظونائعمبدائعم–ملاظكاداغ م1)
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 الثامي٘ املطأل٘
 املعاصس للتٔطر املالئه الرتتٔب

 

دقاٍمأطانمترتوبماظقوا مبهذهمامسمالمؼق ماظنقدرمددنةممم

طمددامؼددرىماىمهددق مأ مواجؾؼمددامطمددامؼددرىماينقوددةملمصددإنمعندداطم

اٌالقبمػنامػقماالدؿااسةملمصإاامٕمتقجدماالددؿااسةمسلدكممم

اظرتتوبمصإغفمؼلقطموؼكقنماياجمظممحدؾمعدـماالظؿدزا مبدفملممممم

ةملمإاامطدانممصوقملؾمعامؼقد مأنمؼقق مبفمعـمتلؽمامصملالمام بمل

عولدددق ؼمامظدددفملموطدددانمددددوؾؿملدمبدددفمسدددـمعَّدددقةماظزحدددا مسنددددممممممممممممممم

اظاقافملمأومسندماظرعلملموؼقدد معدامؼدراهمعالئمؼمدامظدفمعدـمتلدؽمممممممم

امسمدالمثلددبمزروصددفماظوددقوةموضد تدفمسلددكماٌقاوعددةمعددعممم

موصًقداممورمدقنمماظزحدا لممسنددمماظملؾا ةمظممظإلخالتتقراماظذػـم

مضؾددؾمبدداظاقافماظنقددرمؼددق مامسمددالمأولمؼؾدددأمأنمظالدددؿااسة

مأنمؼلددؿاوعمصددالمصددالتفمبملدددماظزحددا مؼدػمددفمالمحؿددكماظقفددر

مسددـمتَّددغلفماظدديتماٌَّددقةمعددعماظاددقافمؼلددؿاوعمأوملمؼاددقف

خَّددوةممتقانغددفمثقددظمعنَّددغاًلمؼكددقنمحوددثملمظلملؾددا ةماظؿقددرا
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معددـمصزسؼمدداماظاددقافمؼقضددكمأوملاظلددققطمسلددكمام ضمودمددقهمم

ماالعؿـدالممحالوةمؼؿذولموالم ساٍمظممسملصمصالماظؿداصعمذدة

م.موتملاشممدؾقاغفمآمراسةمظم

مترتودددبمظممأدددداسماالددددؿااسةمأنمسلدددكمؼددددلموممدددام

ماالجؿمداعممددؾوؾممسلدكممعالقبةمومللهاموأغهاماظنقرمؼق مأسمال

م:ممؼلكمعامصوفماظرتتوبموظوسملماظقضتمغقسمظم

م:مممالكسٓه الكسآٌ مً م1)

مععمددامَظهعمدداموغمدػمددملعمهعمامإؿمالَّمغعمْقلؼمدداماظلَّددفغممؼغمَكلنيددػغمماَلم":متملدداشممآمضددقل

مَأخػمَاْمغعمداممَأوػممغفمِلدونعماممإؿمنمتغمؤعماِخدذػمغعمامماَلم عمبفمنعماماْطؿعملعمؾعمتػممععماموعمسعمَلوػمهعمامَطلعمؾعمتػم

عمممسعمَلدكممحعممعمْلؿعمدفغمممَطمعمداممإؿمصػمدرؼماممسعمَلوػمنعمامتعمقػمِمؾػمموعماَلم عمبفمنعما ـمماظَّدِذؼ مَضؾػمِلنعمداممِعد

موعما ػمحعممػمنعمداممَظنعمدامموعماْشِقدرػمممسعمنفمدامموعماسػمػغممِبِفمَظنعماماَضَةَرماَلمععمامتغمقعممِّْلنعماموعماَلم عمبفمنعما

عـمماْظَققػم ؿممسعمَلكمَصاغوغمرػمغعمامععمقػمالغعمامَأغتعم "مماْظَكاِصرؿمؼ
 م1)

مػذهم ظتمصقدمل

مذدرسؼمامماٌالدقبمماظؿكلوػمعناطمأنمسلكموشعػاماظكرميةماآلؼة

                                                           

 .مم286:مماظؾقرة م1)
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مؼؤ ؼدفممأنمؼلدؿاعممٕمصدإاامملمبدفمماظقودا مماٌكلػمادؿااسة:ممػق

م عمخفمدصعمممٌدامموصًقامؼؤ ؼفمصإغفملمسزميةمبفماٌالقبماظقصػمسلك

مأنمزمددبمآممنمسؾددا ه;مسلددكمختقوًقددامايكددوؿماظَّددا عمظددف

ماظدديتمصدداظرخصملمسزائمددفمتددؤتكمأنمزمددبمطمددام خوددفمتددؤتك

مسنددمماظملزميدةممعقدا ممتقدق ممبدفمماٌقددو مموإتوانماظؿكقوػمتقؿضل

ماٌَّدقةممحودقلممسنددممأوملمبهدامماظقودا ممسلكماٌكلػمضد ةمسد 

ٍمماظققهاٍمضر موضدمأسؾائهالمأ اٍمظمماكالبمإشممتؤ ىماظيت مبندا

مػددقماظرتتوددبموتددربماظؿولددعلمولددبماٌَّددقةمأن:ماظددؽمسلددك

م.مماظرتتوبمسلكماظقا  مظغعمإظوفماٌوعمصوؿملومامؼلر

م:مالػسٓف٘ اليبْٓ٘ الطي٘ ّمً م2)

ـممآمسؾدمسـماظؾكا يم واهمعا مآم هدلممددددددممسؾداسممبد

مواظرعدلمموايلدؼمماظدذبحممظممظدفممضودؾم م)مماظن مأنمدددددمسنهما

مل"محدرجمموالماصملدؾمم:م"صقدالممصوهداممواظؿدمخعممواظؿقددؼؿممواظاقاف

ملمأابددحمأنمضؾددؾمحلقددت:مموضددالمدددمظفم جدداًلمأن:مم واؼددةموظم

:مصقدالمملمأعلدوتممعداممبملددمم عودتم:مموضدالمملمحرجموالماابح:مضال
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 م:م)مظلددن م جددؾمضددال:مضددالم واؼددةموظمملمحددرجموالماصملددؾ

مأنمضؾدؾممحلقدتم:مضدالمملمحدرجممال:مصقدالمملمأ علمأنمضؾؾمرقت

مال:مضددالمأ عددلمأنمضؾددؾماثددت:مضددالملمحددرجمال:مضددالمأابددحل

محرج
 م1)

م.

مضودرممأوماحلدؼم:ممضالملمأحلؼمأنمضؾؾمأصضت:ممظقظموظم

:ممضدالمملمأ عدلممأنمضؾدؾمماثدتم:ممصقدالممملخدرمموجاٍملمحرجموال

محددددرجموالما  
 م2)

آمبددددـم.موظمم واؼددددةمٌلددددلؿمسددددـمسؾدددددمم

 مؼلدملمؼقعؽدذمممسمر) هلمآمسنهما مأغفمضدالم:معدام ملؿدفم)ممم

مسـمأعرمممامؼنلكماٌرٍمأومرمهؾمعـمتقدؼؿمبملضمامعق مضؾؾم

بملضهاموأذؾاػهامإالمضال:م"ماصمللقاموالمحرج"م
 م3)

ممم.

                                                           

 .مايلؼمضؾؾماظذبح:مب/مايج:مبمصقوقفمظمماظؾكا يم واه مم1)

عممععمددا)مب/مايددج:مبمدددننفمظمماظرتعددذيمأخرجددف م2) مُطلَّهعمددامسعمرعمَصددَةمنفمَأمجعمددا

ؽم:موضالم مععمقػمِضػؽم  .مصعمِقوحؽممحعملعم

ػم:مب/مايج:مبم-معللؿم واهم 3)  .اظرفمعػملؿممَضؾػمؾعممغعمقعمرعممَأوػمماظنفمقػمرؿممَضؾػمؾعممحعمَلؼعممععم
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مممممممسددـلممذددوؾةمأبددكمبددـمسـمددانمسددـلمم او مأبددقم واهموعددا

مصكدانمملمحاجؼمدام م)ماظن مععمخرجت:ممضالمذرؼؽمبـمأداعة

مأردقفممأنمضؾدؾممدملوتمآم دقلمؼا:مضائؾمعـملمؼمتقغفماظناس

مالملمحددرجمال:ممؼقددقلمصكددانملمذددوؽؼمامأخددرتمأومذددوؽؼمامضدددعتمأو

ٕمموػدقممعلدلؿمم جدؾممسرضماضرتضم جؾمسلكمإالملمحرج ملمزدا

موػلؽمحرجماظذيمواظؽ
 م1)

م.

م:املطلْب علٙ األحادٓث ٍرِ يف الدالل٘ ّجُ

مأنمظلقداجممرمدقنممأغدفممسلدكممواهدقةممبمظقازم ظتمضدمأغها

موؼلدرممظقد تدفممعالئمؼمدامماظوق مػذامظممامسمالمعـمؼراهمعامؼقد 

مسندمظلالعؿفموحمققةمظفمعنادؾةمؼراػاماظيتماظظروفمظممحرطؿف

مسلدكممبدفممؼقدد ممعداممظنقلدفممؼهودئممأنمؼلدؿاوعممحؿكماظملؾا ةمأ اٍ

ماظدؽمموظمملمأ ائهداممسنددممعملاغوهدامموتدذولمماظملؾدا ةممظمماًَّقع

م.ماظرتتوبمظزو مسد مسلكم الظة

                                                           

 .مدننفمظمم او مأبقم واه م1)
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م:ماإلمجاع م3)

ماظدديتمامعددق مبملددضمتقدددؼؿمجددقانمسلددكماظققهدداٍمأصمددع

مأوموايلددؼلمماظرعددل:مموػددلملمبملضددهامسلددكماظنقددرمؼددق متددؤ ى

ـمماإلصمداعممحكدكمموضددملمماإلصاهةمورقافلممواظنقرماظؿقوع مابد

مامورا مغوؾمظممواظَّقطاغلماٌغنكمظممضداعة
 م1)

م.

ؼقددد مايدداجمسلددكممموسلددكمػددذامؼكددقنمترتوددبمأ اٍمعددامم

اظقوددا مبددفمعددـمأسمددالمايددجمام بملددةمؼددق ماظنقددرمعددـمامعددق مممم

ماىائزةمباظكؿابمواظلنةمواإلصماعم.

م:اليخس ْٓو أعنال تستٔب عدو يف احلسج زفع مً احلكن٘

ظلقفداجمؼدق ماظنقدرلمممم  م)وايكمةمعدـمتقجودفماظدن ممم

بددمنمؼقمللددقامعددـمعنادددكهامعددامؼقددد ونمسلددكمطددؾمعنهددامثلددبمم

عنهؿم ونماالظؿزا مبرتتودبمواحددمرممدعماظكدؾممممممادؿااسةمطؾ

منمؼؿقنعمايفوجمسلكمأطـرمعـمعكانلمػقمأمظمموضتمحمد 

                                                           

 .م84متم–مظلَّقطاغلمامورا موغوؾم-مضداعةمالبـماٌغين م1)
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حؿددكمالمرمؿمملددقامطلددهؿمسلددكمسمددؾمواحدددمصوقدددثماظؿددزاحؿم

واظؿداصعماٌؤ يمإشمماظؿهلكدةموإتدالفماظنقدقسلموآمتملداشمممممم

م"م عمِحومؼمامِبُكؿػممَطانعمماظلَّفعممإؿمنفممَأغُقلعمُكؿػممتعمْقؿغمُلقْاموعماَل"مؼققل:مم
 م1)

م.

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

                                                           

  م.29)ماآلؼةمعـمدددماظنلاٍ م1)
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 التاضع٘ املطأل٘
 الصّال قبل السمٕ

مم

ضالمثالثةمعـمطؾدا ماظققهداٍمجبدقانماظرعدلمضؾدؾماظدزوالمظممممممممممممم

امؼددا مطلددهاملموػددؤالٍماظققهدداٍمػددؿم)سادداٍ مصقوددفمعكددةموصقوددفمممممم

)ردداووس مصقوددفماظددومـملمماٌنادددؽلموأحدددمصقهدداٍماظؿددابملولموم

و)جملقددرماظوددا ل معددـمأئمددةمللموأحدددمصقهدداٍماظؿددابملومأؼضؼمدداملم

ماظؾوت.م

واػبمإشممػذامأؼضؼمامبملدضماظققهداٍماٌؿدمخرؼـمعدـمصقهداٍمممممممممم

ماٌذاػبمام بملةماٌؿؾقسة.

وممامؼؤطدمػذامأنماٌقوق معـماظرعلملمػقماطرمآمطماممممممم

ػممسعماِئَّعمددَةم ػمماظنفمِؾددلِّم مسنهددامآم هددل)جدداٍمظممايدددؼثم:مسعمدد سعمدد

إؿمغفممعمددامجغممِلددؾعمم عمعػمددلغمماِىمعمددا ؿملممم»)صعمددلَّكماظلَّددفغممسعمَلوػمددِفموعمدعمددلَّؿعمم مَضددالعم:مممم

ٌَرػموعمِةمِظإؿمَضاععمِةمِاْطرؿمماظلَِّف عمماظوفمَقاموعما ) واهمأبدقم اوو مم«:موعماظلفمملػملغممبعموػم

ؽممصعمِقوحؽم م«.مواظرتعذيموضال:محعملعم
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وعمااػمُطدرغمواماظلَّدفعممِصدلمممم}اشمم:موضدماددؿدلمبملدضماظققهداٍمبققظدفمتملدممممم

ػممتعمدَمخفمرعممم ؿممَصَلامإؿمثػمؿعممسعمَلوػمِفموعمععم ػممتعمملعمففمؾعممِصلمؼعمقػمععموػم َأؼفما ـممععمملػمدغمو عمات مَصمعم

ؿـمماتفمَقددكموعماتفمُقددقاماظلَّددفعمموعماسػمَلمغمددقامَأغفمُكددؿػممإؿمَظوػمددِفمممممممممم َصَلددامإؿمثػمددؿعممسعمَلوػمددِفمِظمعمدد

م.[203]اظؾقرة:م{تغمقػمَّعمرغمونعم

عددـماظقفددرملمأومعددـمبملدددمرلددقعمممم–باتقددالمم-واظوددق مؼؾدددأممممممم

 عددكمبملدددمملموإاامطددانماظددن م)صددلكمآمسلوددفمودددلؿ ظَّددمسا

ماظزوالمصإغفمٕمؼر مسنفمغهلمسـماظرعلمضؾؾماظؽم.

وعدددـماظققاسددددماظققهودددةماظددديتمتددددسؿمػدددذاماظقهدددؿمضاسددددةممممممم

)اظؿكلوػمثلدبماظقددع ملمو)اٌَّدقةمولدبماظؿولدع ملمو)إاامممممم

م)اظضرو اتمتؾوحماجظق ات .موهالمامعرماتلع ملم



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

م-64-

 

 العاغسٗ املطأل٘
ماإلحساو مً التخلل علٙ املرتتب األثس

م

مأطربلموهلؾملمأصغرمهلؾ:مغقسانماإلحرا معـماظؿقلؾ

ـممؼنؿهدلممأنمصودفممظلمقدر ممزمدؾمماظدذيممػقمامصغرمواظؿقلؾ معد

ممممممممممممممممممسدددددامعددددامبددددفمسلوددددفمزمددددر مطددددانموعدددداماإلحددددرا معلددددؾس

م.اظنلاٍ

ٍممطدؾممصودفممظلمقر مزمؾماظذيمػقمامطربمواظؿقلؾ مذدل

مبدداظاقافمعددرتؾطماظؿقلددؾمعددـماظنددقعموػددذاملماظنلدداٍمحؿددك

مددددؾؼمإااماإلصاهدددةمردددقافمأوماظدددرطـمردددقافموػدددقملباظؾودددت

ٍممطدؾممظدفممزمدؾممحودثممبململول ٍممحؿدكممذدل مردقافممبملددمماظنلدا

ٍممطدؾممظلمقدر ممزمدؾممصإغدفمملمامصدغرمماظؿقلؾموأعاملماظرطـ مممذدل

ٍممسدامعا ػممم ويمٌداممواظدؽمملماظنلدا  مسنهداممآم هدلم)مسعماِئَّعمدةَممسعمد

ِٓم عمدغمدقلغمممَضدالعمم:ممَضاَظتػم ُٓمصعمدلَّكم)ما م عمععموػمدؿغمؿػمممإؿماعما :م"موعمدعمدلَّؿعمممسعمَلوػمدفِمما

ٍ ددذعمموعمُطؾقممابغمددوعماظِّوعمموبغمدداظانيمَظُكؿغممؾفمددحعممَصَقدػممؿػملدددوعمحعمَلْقؿغم ممإؿمظَّاملػم
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عم "اظنِّلعما
 م1)

مم.

مظددق و مامصددغرلماظؿقلددؾمعددـماظنلدداٍمحددؾمادددؿـنكمصقددد

مأغددفمسلددكماإلصمدداعماغملقددد:مماظَّددقطاغلمؼقددقلملمسلوددفماظددنص

معملاذدرةممسدداممعدامماإلحرا محمظق اتمطؾمحؾفمموايلؼمباظرعل

مإصماسؼمددامبدداظاقافمإالمهددؾمالمصإغهدداملماظنلدداٍ
(2 

مظممو  موٌددامل

م.اٌملنكمػذامسلكم ااًلماظلنة

 م
م

م

م

م

 

                                                           

 .40/م42معلندهمظممأضمدماإلعا م واهم 1)

مواظَّدرحمملماظلابؼم–ملظلكاداغماظونائعمبدائعوملم5/130مامورا مغوؾم 2)

 .1/502م–ماجؿاجموعغنك.مبملدػاموعاملم2/59م–ماظوغع



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

م-66-

 

 عػسٗ احلادٓ٘ املطأل٘
مالْداع ّطْاف السكً طْاف بني اجلنع

م

ـمماظنقدرممؼدق ممتملفولدفممؼلؿقبماإلصاهةمرقاف مرمدقنممظكد

ٍممؼدرىمماياظدةممتلدؽمموظممايدجلممأصملدالمملخرمإشممتمخعه مصقهدا

معقددا مؼقددق مأغددفم–مسندددػؿم واؼددةمظممددددددددمواينابلددةماٌاظكوددة

ـممضدالمماظدرأيمموبهدذاممعملدفلممغدقاهممإااماظدق اعممرقاف ملم ذددممابد

ماظققهاٍممصمهق مسـموحكاه
 م1)

م.م

م:مميَا أدل٘ إىل ٓطتيد السأٖ ٍّرا

مبُمخػمِؿدؽَممُاخػمدرغمجػمم»:ممبكدرممأبكمبـماظرضمـمظملؾد م)مضقظفم-م

عم ػمماْصرغمَشامثغمؿفممِبملغممػمرعمة مَصْلؿغمهؿمؾفمماْظقعمرعم ؿممِع «مَرقعماِصُكمعمامِع
 2)م

مصوفموظوس.م

مم.ظلملمرةمودملتمراصتمبملدعاماظق اعمباقافمأعرػامأغف

                                                           

(
1

مالبددـمواٌغددينمل2/53م-ماظكددؾعمواظَّددرحمل1/424-ماٌدوغددةم اجددع م

 .مم4/50م-ماإلغوافمل3/237م-ضداعة

(
2

 .ممصقوقفمظممعللؿماإلعا م واه مم
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ماظمللماٍمبومخالفمال:م"ماظؾكا يمذرحمظممباالمابـمضال

مردقافممسـمرمزئفمأغفملمبلدهمإشممصكرجمرافمإااماٌملؿمرمأن

م.سائَّةمصمللتمطماماظق اع

مضوددةمعددـمؼلددؿقا :م"مماظؾددا يمصددؿحمظممحفددرمابددـمضددال

ملماظرطـمرقافمبملدموضعمإااماظلمللمأن مسنهامآم هل)مسائَّة

مختلؾمإنملماظق اعمرقافمسـمؼغنكماظرطـمرقافمإنمضلنامإن

ماظادددقافمإجدددزاٍمؼقادددعمالمواًدددروجماظادددقافمبدددوماظلدددملل

.عملؼمامواظق اعماظرطـمسـماٌذطق 
(1 

م.

مظذاتدفلممؼقوددممٕماظدق اعممردقافممأن:مماظدؽممؼؤؼددممومما

م.اإلصاهةمباقافمحوؾموضدمباظؾوتلماظملهدملخرمظوكقنمبؾ

موتم ى:م"ماظكؾعماظَّرحمسلكماظددقضلمحاذوةمظممجاٍم

مبهمددالمرلؾددفمدددقطمأيم–ماظملمددرةموباددقافملمباإلصاهددةماظددق اع

"ممبهمامغقاهمإنماظق اعمرقافمثقابمظفموزموؾ
(2 

م.م

                                                           

(
1

 .مم612/م3م-اظؾا يمصؿح م

(
2

 .م2/53م-ماظددقضلمحاذوة م
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م-68-

 

 

 عػسٗ الثاىٔ٘ املطأل٘
 احل  أعنال يف الئاب٘

م

معددـمصملددؾمظممشددعهمسددـماإلغلددانمضوددا مػددلم:ماظنوابددة

معقا مؼقق معـمواظنائبمعنفلمؼالؾفمأومبفمؼكلقفمأعرمأوملمامصملال

مامعدق ممعـمأعرمصملؾمظمموطلفمأومأغابفمعـ
(1 

مايدجممظمموػدلممل

م:ماآلتوةمباٌقهقساتمتؿمللؼ

م:مماحل  النأع يف الئاب٘ أضاع:ممأّاًل  مممم

موعنهاماظملؾا اتمظمماظنوابةمصوفموقنمٌامضاسدةماظققهاٍموهعمممم

معوددلقةمسلددكمعَّددؿملةمطاغددتمإااماظملؾددا ةمإن:ممصقدداظقامايددج

متوحموالمعنفمإالمتؤ ىمأنمرمقنمالمصإغفمغقلفلمباٌكلػمتؿمللؼ

معَّدؿملةممطاغدتممإاامأعاملمواظوق مواظوالةمطاإلميانماظنوابةمصوها

لمماظق ائددعمطدر ممصاسلدهاممسددـماظنظدرممبقادعممظددذاتهامعودلقةممسلدكم

مواظنلدؽمماظندذ مموابدحمملماظكقدا اتمموأجزؼدةمملماظزطدقاتمموتقنؼع

                                                           

 .ماٌائةمبملدماظملاذرماظقرلمم-2/205م–مظلقراظمماظقرول م1)
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معنهدامماٌقودق مممنم;مإصماسؼمدامماظنوابدةممصوهداممؼوحملماظؽموأعـال

مغائؾدفلممأوماٌكلدػممبقملدؾممؼؿققدؼممممداممواظؽمبهالمأػلهاماغؿقاع

ماظنوابةمصوهامصقتموكذا
(1 

م.م

م:مذلك علٙ ّبياً 

ماٌاظودددةماظملؾدددا اتمظمماظنوابدددةمجدددقانمسلدددكماظققهددداٍماتقدددؼمممم

موتقنؼدددعملمواظنلدددؽمواكددددىملمامهدددقوةمطدددذبحماجضدددة

مودقنممممدامموأعـاكداممامعدق ممصهدذهمملمامعاغاتموأ اٍملماظودضات

مخالفمبالمصوهاماظنوابة
 م2)م

ماظنوابدةمموقنمال:مأغفمسلكماتقققامطمامل

مبملرصدددةمطددداظقضقفم;مباظدددذاتمصمللدددفمايددداجمسلدددكمؼدددؿملومصومدددا

                                                           

ملمػددم1389مايلؾدكممرؾملدةمم–م3/143م–ماكما مبـمظلكمالماظقدؼرمصؿح م1)

مرؾملددةمدددمبملدددػاموعدداملم2/121م_ماظكددؾعماظَّددرحمسلددكماظددددقضلموحاذددوة

ماٌكؿددبمرؾملددةم–م3/18م–ماظادداظؾوم وهددةموذددرحململمايلؾددكمسولددك

 .ماظرؼاضمعكؿؾةم–م5/97م–مضداعةمالبـماٌغينملماإلدالعل

ـمملماظلدلقوةمماٌاؾملدةمم–مبملددػامموعدامم4/66م–اظؾا يمصؿح م2) ماظنلدائلمموددن

 .ايلؾكمرؾملةم–م4/219مظلَّقطاغلمامورا موغوؾم–مايلؾكمرؾملةم–م2/4
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مظمماظقجددق مثقددفمرمددقنمحوددثمايددجمحضددرمٌددـمواٌز ظقددة

ممغهمداممواظؿقودع;مموايلدؼممسلوفمعغمكمأومغائمؼماموظقمسرصةمعكان

م.بذاتفمؼؿمللقان

مإغقدالممإشممهؿداجممأغهداممإالملمبدغوةمسؾا ةمطانموإنموايجلممممم

ـممعلدؿاوعممطدؾممسلدكمماٌال مؼقاندقنمموعملظمهدؿمماٌلدلموممعد

ماسؿربػدداموكددذاماظَّددرؼقو;مايددرعومعددقرـمسددـمبملودددةمبددال ؼما

مثددؿموعددـملمعملؼمددامواٌاظوددةماظؾدغوددةماظملؾددا اتمعددـماظققهدداٍمبملددض

م:مضقظومسلكمصوهاماظنوابةمجقانمظمماخؿلققا

ػممممم مصودفممرمدقنممالمإغدفم:ممضالملمظلمكلػماظذاتلماالسؿؾا مشّلبمععم

ػم:مماظـاغلمواظرأيملماظنوابة مايدجممظمماٌداظلمماالسؿؾدا ممشّلبمععم

مواظؽماظنوابةلمصوفموقنمإغف:ممضالملمصوفماالدؿااسةمأداسموأغف

ماظضدوؼممحدالممظمموظدوسمملمواالخؿودا مماظلملةمحالمظممعؾناهمطلف

مجلدماغلممهملػمأومبدغلمسفزمظلمكلػمحدثمصإااملمواٌَّقة

مظمماظنوابددةمصددإنم;ماٌنادددؽمأ اٍمأوماظلددقرمسلددكمبددفمؼقددقىمال

مظممودقنممصإغهدامملمايدجممظمماظنوابدةممجدانتمموإااملموقنمايج



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ممواظددؽملمأوشممبددابمعددـمظددذاتهامأ اؤػددامؼالددبماظدديتمأصملاظددف

مواظادددقافماكددددىموابدددحماىمدددا مو عدددكمايودددكمطفمدددع

م.مواظلملل

مؼلددؿقجبماظددذيماظَّكوددلماالسؿؾددا مسلددكمؼؿقضددػمعددامأعدداممممم

ملمعز ظقدةممأومحضرػامٌـمبملرصةماظقضقفمعـؾمواظدساٍمايضق 

ـمملماظنوابدةممصوهداممودقنممالمممدامموأعـاكداممامعدق ممػذهمصإن مثدؿمموعد

ـمموجمزؼةموجائزةمعَّروسةمواٌَّقةماظملفزمسندماظنوابةمطاغت مسد

م.مسنفماٌنقب

م

 :  العاص أّ املػك٘ حال احل  يف الئاب٘ جْاش أدل٘

مأوماظؾددغلمماظملفدزممسندمايجمظممظلنوابةماجملوزونمادؿدلمممممم

م:موعنها م)ماظن مدنةمعـمطـعةمبم ظةماٌَّقةميقل

ػمم ويمعا م1)ممممممم ؿمماظلَِّفمسعمؾػمِدمسعم مَأنفم مسنهمامآم هل)ممسعمؾفماسـممبػم

ػمماعػمرعمَأًة مَصرؿمؼضعمدةُممَأ ػم عمَطؿػمدفغمممَأِبلمإؿمنفمماظلَِّفلم عمدغمقلعممؼعما:مَضاَظتػممخعمػمملعمؿـملمِع

مسعمَلدكممؼعملػمدؿعمقؿميعمممَأنػممؼعملػمدؿعمِاوعغمممَظداممَطدِؾعؽمممذعمدوػمخؽممموعمػغمدقعممماْظقعمدجِّلممِصلماظلَِّف
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«سعمنػمددفغممَصقغمفِّددل:م»َضددالعممبعممِلددعؿمِهلمَزهػمددرؿم
 م1)م

مسددـمػددذامعـددؾمو وىمل

ـممآمسؾددمموغلدبمم–مسندفممآم هدلمم–مسلدلممسـملماًـملموة مبد

مخـملؿمعـم جؾمإشممايدؼثماظزبع
(2 

م.

ـمماعدرأةممأنم–مسنهمامآم هكم–مسؾاسمابـموسـ م2) معد

مأنمغددذ تمأعددلمإن:مصقاظددت م)ماظددن مإشممجدداٍتمجهونددة

محفدكمملمغملدؿم:ممضدالم.ممسنهداممأصمحجمعاتتمحؿكمهجمصلؿمهج

ـممأعدؽممسلدكممطدانممظدقممأ أؼدتممسنها ماضضدقامملمضاهدوؿفممأطندتمم ؼد

مبنقددقمواظؾكددا يمأضمدددم واؼددةموظمملمباظقصدداٍمأوشممصددآمآل

اظؽ
(3 

م.ممطـعةماٌملنكمػذامظمموامحا ؼثممل

                                                           

 .974/م2معللؿمصقوح م1)

ٍِمتعمَّػمِؾوفغم:مبل/ايجمعنادؽ:مبلمدننفمظمماظنلائلمأخرجف م2) ماْظقعمدجِّممَضضعما

ٍِ ؿممِبَقضعما ماْظقعمدجِّم:مب/مماٌناددؽم:مبلممددننفممظممواظددا علم.مم2638/مماظدفمؼػم

ؿم  .م1878/مماْظمعموِِّتمسعم

مظممأضمددددماإلعدددا مومملم3/23مفصدددقوقمظمماظؾكدددا يماإلعدددا م واه مم3)

 .1/240مهعلند
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م:ممماألحادٓث تلك يف الدالل٘ ّجُ

موػدلمملمجدائزةممايدجممظمماظنوابدةممأنمظمماظدالظدةممواهدقةممأغهدامممممم

مسمددق معددـمو  معددامختوددصمصإغهدداموكددذام;ماٌقهددقعمظممغددص

ملمايدجممظمماظنوابةمجقانمسد مظمماظؾملضمبهاممتلؽماظيتمام ظة

"موعمَأنػممَظوػمسعممِظْلإؿمغػملعمانؿممإؿمظَّامععمامدعمدملعمك"ممم:تملاشممآمضقلموعنها
(1 

موعدامملم

ملمؼدؼدفممبدوممواظؿدذظؾمملمٓماًضقعمتقؿضكماظملؾا ةمأنمعـمضاظقه

ماظقددد ةمسلددكمعؿقضددػماظددؽمصددإنملمواىددقا حمباظقلددبموايضددق 

محددالمعددـمؼقددربمعددامإشممصددا ماإلغلددانمسفددزمصددإنملمواالدددؿااسة

"مادػمددؿعمَاملػمؿغمؿػممععمدداماظلَّددفعممَصدداتفمُققا"م:ممتملدداشممآمظقددقلملماظلددالعة
 3 م.م)2)

مل

مادددؿااسةمحلددبمسلددكماظقلددقبمأسمددالمعددـموػددلمتقددقاهمصفملددؾ

م.ماإلغلان

                                                           

 مم.39:مماظنفؿ م1)

 .16ماآلؼةمعـ:مماظؿغابـ م2)

مالبددـماٌغددينومددد2/19ماظددددقضلمحاذددوةمل3/158م–ماظقدددؼرمصددؿح مم3)

 .مايدؼثم ا مرؾملة.م7/48محز مالبـمواجلكمل3/241م-ضداعة



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

م-74-

 

محدالممظمماظنوابدةممجدقانممسدد ممسلدكممعؾندكمم أؼهؿمأنمطما

ماظؾددغلمماظملفدزممسنددمماظنوابدةممجقانمسلكموعؾينماظؾدغوةلماظقد ة

مبملدد مماظققلمطانمثؿموعـملماإلغلانمؼؿقملهامالمعَّقةموجق مأو

مالمهددملوًقامواٌَّددقةماظملفددزمحددالمعددعمايددجمظمماظنوابددةمجددقان

مسنددمماظنداسممسلدكمماظؿولدعممظمماظَّا عمٌقودموخماظًقاملم اجقؼما

م.واٌَّقةماظملفز

ًٔا م:مالُنعّأ احل  يف الئاب٘ غسّط:ممثاى

م:مٍٕ غسّط الُنّأع احل  يف للئاب٘ ّٓػرتط

مهمدؾممسلدكممضدا  ممشعمايجمظممسنفماٌنقبمؼكقنمأن (1)

مصوهدددامؼَّددؿدمماظدديتممايدددجمالمددمسأمأ اٍمأوماظلددقرممعَّددالم

مالمطدددانمإااماٌددرضممبلددؾبمماظملدداجزمموطددذظؽمملاظزحددا م

مايجمضؾؾمبرؤهمؼرجك
(1 

 مبفمسمربمصومامأعومواإلغلانمل
م.اظقد ةمسد معـمغقلفمسـ

                                                           

موصدددؿحم-3/245ماٌغدددينوملمبملددددػاموعدددام7/99مظلندددقويماجملمدددقع مم1)

 .ماظؿفا ؼةماٌكؿؾةمرؾملةم–م1/273م–ماجملؿهدموبداؼةمل3/151م–ماظقدؼر
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م-75-

 

ماظديتممبامسمدالمماظقوا مسلكمضا  ؼماماظنائبمؼكقنمأن م2)م

مأوم جدالًممطدانممدقاٍمتملبمأومعَّقةمشعمعـممبهاماظقوا مظممأغوب

م;موقنمالماظنوابةمصإنمبهاماظقوا مسلكمضا  مشعمطانمصإااملماعرأة

ـممايدجممأسمدالممظمماظنوابدةممطاغدتمموكذا ـممأطـدرممسد مذدكصممعد

ماظكددممؼَّدغؾممالمحؿدكممواظدؽمملماظضدابطممػدذاممحدو مظممجائزة

ـمماظنائدبممواإل ػال ـممعدعممبدفممؼقدق ممٌدامماظؿقدراممطمدالممسد محلد

م.ؼضرمالمرياماآلخرؼـمععمواظؿملاعؾماظقود

مبوددقةمسلوددفمرمددبمعددامأ ىمضدددماظنائددبمؼكددقنمأن م3)

مضددممؼكدقنممأنموجدبممايدجممظممغائؾؼمداممطدانممصدإنمملمأواًلمذكووة

ـممصملدؾممظممشعهمسـمغائؾؼمامطانموإنمغقلفلمسـماظقرؼضةمأ ى معد

ـممأ ىمثدؿمملمأواًلمغقلدفممسـمأ ىمايجمأصملال ملمثاغوؼمداممعقطلدفممسد

ممذرطموظوسملمأصضلوةمذرطمػذامأن:ممواٌاظكوةماينقوةموسند

مصقة
(1 

مم.

                                                           

.مم2/20مماظكدؾعمماظَّدرحممسلكماظددقضلمحاذوةملم3/151–ماظقدؼرمصؿح م1)

 .م2/91موسمعةمضلوقبلمحاذوؿامل3/233مضداعةمالبـماٌغينو



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

م-76-

 

 

 عػسٗ الثالث٘ املطأل٘
 احل  النعأ يف الئاب٘ تطبٔكا 

م:ماجلناز زمٙ يف الئاب٘ م1)

ماظقملدؾمموػدذامملماىمدا مم عدلم:مماظقاجؾةمايجمأصملالمعـ

مإاامددومامموالملمواظزحدا مماظؿداصعمبلؾبمبفماظقوا مؼَّؼمعامطـعؼما

ماٌزاضمدةممسلدكممؼققىمالمصغعؼمامأومهملوًقامأومعرؼضؼماماياجمطان

م.مايفوجمتداصعمهمؾمأو

معـماٌاغملةماٌَّقةمأنمإشمماظمللؿمأػؾمصمهق ماػبموكذاممممم

ملخدرممضؾدؾممنواظدفممؼرجدكممالمبلدؾبممطاغتمإااماىما م عكمأ اٍ

مرمدقنممصإغفملمؼؿمخرونمأومصوهاماظناسمؼؿملفؾماظيتماظؿَّرؼؼمأؼا 

ماظَّدداصملوةمإظوددفماػددبمعددامواظددؽملمشددعهمسنددفمؼنوددبمأنمظلقدداج

مواينابلة
(1 

م.بفمظلقؿقىماٌكؿا موػقمل

مم:مذلك علٙ ّدلٔلَه

ممحففنا:م"مضالمآمسؾدمبـمجابرمسـم وىمعاماظلنةمعـ ممأ)م

                                                           

 .م3/254م–مضداعفمالبـماٌغينوملم8/184م–مظلنقويماجملمقع مم1)
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م-77-

 

مسدددـمصلؾونددداملمواظودددؾوانماظنلددداٍموعملندددا م)مآم ددددقلمعدددع

"ممسددنهؿمو عوندداماظوددؾوان
(1 

مسلددكمايدددؼثمػددذام لفممحوددثمل

مسداجزممهملوػمطؾموعـلفملمظضملقفماظو مسـمغوابةماظرعلمجقان

م.مص مشعمأ مصؾوؼمامأطانمدقاٍ

ـممطدؾم:م"ممصقالماٌنذ مابـمحكاهمعاماإلصماعموعـ ممب)ممممم معد

ماظودد مسددـماظرعددلمأنمؼددرونملماظمللددؿمأػددؾمعددـمسنددفمحقظددت

مسددـمؼملفددزمعددـمطددؾموعـلددفمجددائزلماظرعددلمسلددكمؼقددد مالماظددذي

م"م.بفماظقوا 

ـمماظندقويمماطدرهممعا:مماظقواسموعـ ممجد)ممممم مجدانتممإاا:ممأغدفممعد

مصملدؾممظممجقانػامصإنمواظملاجزلمظلمرؼضمطلفمايجمظمماظنوابة

مأوشممبابمعـمؼكقنمأصملاظفمعـ
(2 

ـممل مظمماظنوابدةممتكدقنممثدؿمموعد

ـمموجمزؼةملموصقوقةمجائزةماىما م عك ـممسندفمماٌندقبممسد معد

م.مإثؿمشع

                                                           

 .1010م ضؿم2مفدننمظممعاجفموابـملم3/266مذياظرتعم واه مم1)

 .8/168م–ميظلنقوماجملمقع مم2)
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م-78-

 

م

م:ممالطْاف يف الئاب٘ مم2)

مأومعددرضمأومظكددربمبنقلددفماظاددقافمسددـمايدداجمسفددزمإاا

مظممزمملقغدددفمعدددـماددددؿؽفا مسدددـماظملفدددزمأوماظزحدددا مبلدددؾب

مغوابدةممبداظاقافممظوقدق ممشدعهممؼنودبممأنمظدفممرمقنمصإغفملماظاقاف

م.سنف

مأنمرمدقنممصإغدفمملمسلوفماٌغمكمسلكماظقواسماظؽمو ظوؾ

ماظملفزمومنموأعـاكمالمواٌلـماٌرؼضموعـلفمسنفلمشعهمؼنوب

مشدعممرممللدفمملمحممقاًلمبفمؼاقفمعامتدبعمأومبنقلفماظاقافمسـ

موظققظدفممؼاوقدقنلممالمريدامماظنداسممؼكلػمالمتملاشمموآملمعلؿاوع

م"مادػمؿعمَاملػمؿغمؿػممععماماظلَّفعممَصاتفمُققا"م:متملاشم
(1 

م.

مصإغدفممحممدقالًممبفمؼاقفمعامؼدبرمأنماياجمادؿااعموإاا

مؼمللؿمممامواظؽملمشعهمؼنوبمأنمظفمرمقنموالملمصمللفمسلوفمؼؿملو

ؼممماظملاعدةلمماظققاسدمعـ مظممردافممأغدفم م)ماظدن ممبقملدؾممواضؿددا

                                                           

 .16:مماظؿغابـ م1)
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م-79-

 

مظممسوددا)ممريقفددـماظددرطـمؼلددؿلؿمبملددعمسلددكماظددق اعمحفددة

 ؼده
(1 

م.

مدددددددمسنهددامآم هددكمددددددمدددلمةمأ محدددؼثمظممو  موٌددا

مممداممأي)مماذدؿككممأغدلم م)مآم ددقلممإشممذدكقتم:م"مضاظت

موأغددتماظندداسمو اٍمعددـمرددقظم :م)مصقددالمل  مامٕمعددـمبددل

"مم اطؾة
(2 

م.م

معدددـمأنمسلدددكموشعػمدددامايددددؼـانمػدددذانم لكممصقدددد

مؼنوددبمأنمظددفمرمددقنموالمؼقملددؾمصإغددفم اطؾؼمددامؼاددقفمأنمادددؿااع

م.م اطؾؼمامؼاقفمأنمادؿااعمراٌامشعهل

م:مّاحد ّقت يف  اجلنسا  زمٙ مم3)

متلدددؽمحكدددؿمظمماخؿلقدددقامأغهدددؿماظققهددداٍمسدددـماٌدددمثق م

م:ضقظومسلكماٌلمظة

                                                           

موايدددؼثملم53متماٌنددذ مالبددـماإلصمدداعملم2/513-ماظقدددؼرمصددؿح م1)

 .صقوقفمظمماظؾكا يم واه

 .1619م ضؿم312متماظؾكا يمأخرجف م2)
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م-80-

 

م.دغمنفمةماظؿَّرؼؼمأؼا مسلكماظرعلمتقرؼؼمأنمؼرىمضقل

م.مماظؽموجقبمؼرىموضقل

ماظلدددملةمحدددالمسلدددكماًدددالفماظدددؽمعؾندددكمطدددانموضدددد

مظقلدةمموددهقظةممبولدرممؼؿقرطدقاممأنمايفاجموادؿااسةمواالخؿوا 

مامددداسمأنمطمدداملمكددؿماٌنادددؽمأعدداطـمواتلدداعمأسدددا ػؿ

مطلدهامماظؿَّدرؼؼممأؼا مطاغتمإاامعامسلكمعؾينمصوفماخؿلققاماظذي

مأنمأ ملماًمددسمظلودلقاتمموضدتمماظودق ممأنمطمدامملمظلرعدلمموضؿؼمدام

م.مظذاتفمعقوق مؼق مطؾ

مأنمإشمماػؾقامحوثماظققهاٍلمصمهق مضالمامولمباظرأي

ـممطلهاماظؿَّرؼؼمأؼا  ماىملدةممظممظلرعدلممنعد
(1 

ماظنظدرةمموػدذهممل

مايفددوجمعددـمامسددذا مأػددؾمسلددكمظلؿولددعموادددملؼمامعدددخاًلمتملددد

مؼقرلمالماظزحا مذدةمعـماظؿداصعموأصؾحمسد ػؿلمطـرماظذؼـ

ماظؿداصعمسندماظكؾمبؾموذوخلمذابمأوموهملوػمصقوحمبو
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م.ظفمهقوةمؼكقنمأنمميكـ

ـمموحممددممواينابلةماظَّاصملوةماػبموضد ـممبد ـممايلد معد

ماينقوة
(1 

مؼملاضدبمموالمصاسلدهاممؼـابملمدنةماظرعلمتقرؼؼمأنمإشمم

ـممصدإنممثدؿمموعـملمتا طها ـممواحددمموضدتممظمماظرعدلممصمدعممعد معد

م.ممسلوفممذلٍموالماظؽمرمزئفمصإغفماظؿَّرؼؼمأؼا 

م

مم اٍماظملا ؼددددةماياظددددةمظممضددددقكؿماظددددؽمطددددانموإاا

ماٌهاظددؽلمأدددؾابمووجددق ماظزحددا محددالمظممصإغددفملماٌنادددؽ

معداممصدإنمماكالبلمظدصعمواظؽملماٌؿملومػقماىمعماظؽمؼكقن

مأذدددلموجددفمسلددكمعالقبؼمددامؼكددقنماظددنقسمسددـماظؿهلكددةمؼدددصع

مبداىمعممظلرسداةممأان م)مآم دقلمأنم ويمعاماظؽمو ظوؾ

مامسدذا ممأصدقابمموعـدؾمملمامسدذا ممأصقابموعـلهؿماظرعلمظم

ملمؼوددقؾهؿماظددذيماظقددقجمبقوددةمعددـمأعددرػؿمسلددكمؼققعددقنمعددـ

ـممباظؾقدثممصوهؿمقاماظرصقةمسـماظؾملضمؼؿمخرمالمحؿكمواظؽ مسد
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ماظققهدلممظلمؾددأممإسمداالًممواظدؽمملماظملؾا ةمسـموؼنَّغلقاماظؿائهو

مومنم;ماٌودلقةممجلدبممسلدكممعقدد مماٌقلددةمم  ٍمبمنماظقائؾ

م.مظوقؿهامذرطماظملؾا ةمظمماإلخالت

م

م:مّاألضخٔ٘ اهلدٖ ذبح يف اإلىاب٘ م4)

ماكددددىمابدددحمظمماظنوابدددةمجدددقانمسلدددكماظققهددداٍماتقدددؼ

مضدا  ؼماممطدانممإاامصايداجمموسلودفممممسدذ ;ممبغدعممأومبملدذ مموامهقوة

.ممضربدةمماظدذبحمممنمبنقلف;ماظؽمؼقملؾمأنمصاموشمماظذبحلمسلك

ـمموأصضدؾممأوشممباظنقسماظقربةموصملؾ ماظدؽممظممٌدامم;ماظنوابدةممعد

م.ماًَّقعمنؼا ةمعـ

م:مميَا بأدل٘ ذلك علٙ اضتدلْا ّقد

 م)مآم ددقلممأعرغل:ممضال م(مسللمسـم ويمعا مأ)

موجلق ػددامبلقمهددامأتودددلموأنمبدغددةمسلددكمأضددق مأن
 م1)

موضددد.م

م.ماظنقرمظمماظنوابةمجقانمايدؼثمأصا 
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مآم ددقلممحدجمموصػمعـماظؽمسلكمؼلؿدلمطما مب)

ماٌنقددرلمإشمماغوددرفمثددؿماظددقا يلمبددؾاـم عددكمأغددف:م"مم )

"اظؾاضلمصنقرمسلوكمامأساكمثؿملمبودهمودؿومثالثؼمامصنقر
(1 

م.

ماإلغلدانممؼدذبحممأنمأصضلوةمععماظنوابةمجقانماظؽمأصا موضدمممممم

م.اظذبحمعـممتكـمعؿكمبنقلف

معددـمكددـعاظمزملددنفمالمضدددماظددذبحمصددإنماظددؽمسددـموصضدداًل

ـمم أماٌرهكمأوماظلـمطؾا معـمأطانمدقاٍماظناس ملمشعػدؿممعد

معؾنوةماظَّرؼملةمأنموعمللق ملمعَّقةمبمغقلهؿمباظذبحمتكلوقهؿموظم

مايرجمو صعماظؿولعمسلك
 م2)

م.

مجمزؼددةماظددذبحمظمماإلغابددةمأنممينددعمالماًددالفموػددذا

م.مظفمثقابهاموؼقعمظلذابح

م
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 عػسٗ السابع٘ املطأل٘
 احل  مياضك بعض أدا  يف الػك

مم

مؾندكمتغممصقهودةممضقاسددممايجمعنادؽمبملضمأ اٍمظممظلَّؽ

م:مؼمتلمصومامتؿمـؾماظققاسدموػذهمسلوهال

م

ٍممبملددمماظَّؽمحدثمإاا:م أّاًل ـمماالغؿهدا مدددمماظملؾدا ةممأ اٍمعد

مصإغفمدددمأصملاكامسد مظممأ مماظملؾا ةمظمموا  ؼماماظَّؽمأطانمدقاٍ

م.أ ائفمعـماظذعةمبريٍماٌكلػموؼكقنملمررحفمؼؿملو

م

ًٔا مطدانممأومباظملؾا ةماظقوا مأثناٍمظمماظَّؽمحدثمإاا:م ثاى

موؼلدؿكمؾمماظَّدؽممؼادرحممصإغفملمأصملاكامعـمأ اهمعامبملد معؿمللًقا

مأ بملدةممردافممأغفمذؽمصلقملمامضؾمسللمبناٍماظملؾا ةمأصملالمسد 

مأوملمثالثؼمداممددملكمموظدقممأ بملؼمدالممحقدفممظمماٌؿوقـمؼكقنملمطملةمأو

ماظؾداضلمماظملدد مموؼلدؿكمؾممثالثدةممجاغؾفمظمماٌؿوقـمؼكقنمأ بملؼما

م.اظؽمسلكمبناٍ

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م:مٓلٕ ما احل  يف ذلك تطبٔكا  ّمً

م:مالطعٕ أّ الطْاف يف الػكم 1)ممم

ماظلدمللممأوماظاقافمأثناٍمطانمإااماظَّؽمأنماظققهاٍمؼرى

م.امضؾمسلكمؼؾينمأنماياجمسلكمصإنملمامذقاطمسد مظم

ماظادددقافمسدددد مظممذدددؽمصلدددق:"مماجملمدددقعمظممجددداٍ

مظزعدفممامطـدرممزندفممسلدكممشلبموظقملمبامضؾمامخذمظزعفمواظلملل

"ماٌؿوقـمبامضؾمامخذ
 م1)

م.مم

مسددد مظممذددؽموإن:م"ماٌغددينمظممضداعددةمابددـموضددال

مسلدكمماظمللدؿممأػدؾممإصمداعمموحكدكمملماظدوقوممسلكمبنكماظاقاف

"مماظدؽم
 م2)

مأحدددطؿمذدؽممإاا م:"م)مضقظدفممظمماظددؽمو ظودؾم.مم

ماظَّدؽممصلوادرحممأ بملؼمداممأ مثالثؼمدام:ممصدلكممطدؿممؼدد ممصلؿمصالتفمظم

"مادؿوقـمعامسلكمونبؿموْظ
 م3)

م.مم
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ٍمماظَّؽمبارراحمايدؼثمظم م)ماظن مأعرمصقد مواظؾندا

ماظادددقافماظودددالةمحكدددؿموظمملمامضدددؾموػدددقملماظدددوقومسلدددك

م.مواظلملل

ـمماظقراامبملدماظَّؽمطانمإاامأعا م;ماظلدمللممأوماظادقافممعد

مبملددمماظَّؽممنم;ماظَّؽماظؽمإشممؼلؿقتمالمأغف:مماظققهاٍمصعى

ممممم بددفمأعددا ماظملؾدددماعددةمبددراٍةمظممؼددؤثرمالماظملؾددا ةمعددـماظقددراا

معنها
(1 

م.ممم

م:ممالسمٕ يف الػك م2)

ٍممؼرى مالمعندفمماظقدرااممبملددمماظرعدلممظمماظَّدؽممأن:مماظققهدا

ـمماظقدرااممبملددمماظَّؽممنم;مإظوفمؼلؿقت مأعداملممؼدؤثرممالماظملؾدا ةممعد

مؼكمدؾممأنمايداجممسلدكممصدإنمم;ماظرعلمأثناٍمظمماظَّؽمطانمإاا

مامضؾمسلكمبناٍماظرعل
 م2)

م.مم
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معا"مم:مضال مسنهمامآم هل)مسمرمابـمسـمو  معاماظؽمو ظوؾ

"دتمأومظلؾعماىما م عوتمأباظل
 م1)م

م.

                                                           

(
1
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 عػسٗ اخلامط٘ املطأل٘
 الْداع طْاف بعد ّالػسا  ّالبٔع مبك٘ البكا  حكه  

م

مرقافمبملدمأؼاعؼماماٌكثمؼضرمالمأغف:مماينقوةمصقهاٍمؼرى

ممنمواظددؽمدددنةلمعكددثموإنمحؿددكماإلضاعددةمؼنددقمٕمعدداماظددق اع

عممَأحعمددددؽممؼعمنػمِقدددرعمنفممال» م:م)مآم ددددقلمثددددؼثماٌقودددق  مِعددد

م«ِباْظؾعموػمِتمسعمهػمِدِهملِخرغممؼعمُكقنعممحعمؿفمكماْظقعماجِّ
 م1)

مؼكدقنممأن:م"ممعملنداهمم

مأضدا مموظدقممحؿدكمماظاقافماٌنادؽمأ اٍمظممباظؾوتمسهدهملخر

م.اظقرائضمطؾمباظؾوتموصلكماظؽمبملدمريكة

مظمموبقائدفمملماظدق اعممردقافممبملددمماياجمسلكمحرجمالمأغفمطما

ملموشعػداممظلقرهماظالنعةماياجاتموضضاٍمباظَّراٍمؼقق مأنمعكة

مرددقافمبملدددمريكددةماظؾقدداٍمسلددكمعؾنوددةمامعددق مػددذهمأنماظددؽ

ملمجددائزؼمامؼكددقنماىددائزمسلددكمؼؾنددكموعدداملمجددائزموػددقملماظددق اع

                                                           

(
1

ماْظدددقعم عماعؿممَردددقعماِفموغمجغمدددقِب:مب/مايدددج:مبمصدددقوقفمظم علدددلؿم واه م

ؿمموعمدغمُققِرِف  .2/140-ظلكاداغلم-ماظونائعمبدائع:مموؼراجع.ماْظقعماِئضؿممسعم
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م-89-

 

مايرطددةمعددـمؼلزعهددامعددام ونماإلضاعددةمجملددر معملنددكمالمومغددف

مومنملمريكدةممظإلضاعةماظالنعةماياجواتموضضاٍمظلَّراٍمواظلملل

ماظكدرؼؿمماظقدرلنممإظوهداممأذا ماظيتمايجمعناصعمعـمواظَّراٍماظؾوع

مضقظدفممظممواظدؽمملمايدجممظمماطرـممعـمرلؾفمريامعقروغةموجمللها

مَأؼفمددا ـممِصددلماظلَّددِفمادػمددؿعمموعمؼعمددذػمُطرغموامَظهغمددؿػممععمنعمدداِصععممِظوعمَّػمددهعمدغموا"م :تملدداشم

موعمَأْرمِلمغمقامِعنػمهعمامَصُكُلقاماَمغػمملعما ؿممبعمهؿمومعمِةمعِّـم عمنعمَضهغمؿمععمامسعمَلكمعفمملػمُلقععمات 

"ماْظَقِقععمماْظؾعماِئسعم
(1 

. 

                                                           

 .28ماآلؼةمعـ:ممايج م2)م
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م-90-

 

 عػسٗ الطادض٘ املطأل٘
 العنسٗ أعنال

م

 :ّفضلَا ّغسّطَا العنسٗ تعسٓف

 :العنسٗ تعسٓف (1)
ماظزؼا ة:ممظغةماظملمرةمممممممم

(1 

م.م

موجفمسلكمايرا ماظؾوتمنؼا ةمػل:مماظَّرعماصاالحموظممممممم

م.تقوعمأوموحلؼملمودمللمل ورقافمبإحرا لمخموقت

 :حكنَا (2)
معدرةمماظملمرمظممدنفمةماظملمرةمأنمإشمماظمللماٍمعـمصرؼؼماػبمممممم

مواحدة
(2 

مسـمدؽؾ م)ماظن مأنم ويمريامظذظؽموادؿدظقام.م

أصضددؾمػددقمتملؿمددروامموأنملمال:ممضددالملمػددل؟مأواجؾددةماظملمددرة
(3 

.م

                                                           

 .مممبعوتم–ماظمللموةماظكؿبم ا ممطم-454متم-ماظوقاحمخمؿا  م1)

م2) موام م-ايل مسولكمطم–ماظددقضلموحاذوةم-1/136ماكداؼة 

 .اظرؼانم ا مطم-3/160ماٌغينمل2/179

 .واجؾةماظملمرة:مب/مايجمأبقاب:مبمدننفمظمماظرتعذيمأخرجف مم3)
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م-91-

 

مواظدؽمماظملمدر;ممظممعدرةممواجؾدةممأغهامإشمملخرمصرؼؼماػبمبونما

م"ِظلَّدفِمموعماْظملغممػمدرعمةَمماْظقعمدجفممموعمَأِتمقمدقاْم:م"متملاشممظققظف
(1 

مساقدتممحودثم.م

م.مدنةمأغهاموام جحملمايجمسلكماظملمرة

 :ممغسّطَا (3)
م.ماالدؿااسةمأوماظقد ةمدماظملقؾمدماظؾلقامدماإلدال مممممممم

 :م فضلَا (4)
ماظملمدرةم م:"م)مضقظدفممعنهداممطدـعةممأحا ؼثمصضلهامظممجاٍممممممم

مجزاٍمظفمظوسماٌربو مايج"مموم".بونهمامٌامطقا ةماظملمرةمإشم

ماىنةمإال
(2 

م.م

 :مالعنسٗ أزكاٌ (5)
م:ممأ بملةمأ طانمظلملمرةممممممممم

م.مظلموقاتماظقصقلمسندماظملمرةمأ اٍمغوةموػق:مماإلحرا م-م1

                                                           

 .م196:مماظؾقرة م1)

موصضلهالماظملمرةموجقب:مب/مايج:مبمصقوقفمظمماظؾكا يمأخرجفم 2)

 ..سرصةموؼق مواظملمرةمايجمصضؾمظم:مب/مايج:مبمصقوقفمظمموعللؿ
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م-92-

 

ؼممباظكملؾةماظاقافم-2 ؼممامدق مبايفرمابؿدا م.مبفمواغؿها

ؼمامدددؾملؼمامواٌددروةماظوددقامبددوماظلددمللم-م3 ؼممباظوددقامبددد مواغؿهددا

م.مباٌروة

معددـمطلددفماظَّددملرمحمددقمػددقموايلددؼملماظؿقوددعمأومايلددؼم-م4

موبمحدددػماملمضلوددؾموظددقمعنددفمضددد مأخددذمػددقمواظؿقوددعمجددذو هل

ملماظؿقوددعمعددـمأصضددؾموايلددؼمإحراعددفمعددـماٌملؿمددرمؼؿقلددؾ

م.مطايجمبملرصةموضقفؽمماٌملؿمرمسلكموظوس

ممعـموضتمأيمظممتؤ ىمحوثمنعينمعوقاتمظلملمرةموظوس

مظمماظقا  ةمظمثا م عضانمظممثقابهامؼز ا مظكـملماظلنةمأوضات

اظؽ
 1)م

م.م

مممممم
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م-93-

 

 
 

 آداب املكث يف احلسمني الػسٓفني مً
 

موظلقرعوماظَّرؼقومممم مل ظلملاجدمساعةمحرعةموخوقصوة

ول ابمؼنؾغلمأنمتراسكملموعـمل ابماٌكثمحرعةمأذدلم

ممصوهمام:

م:عدو الكالو إال خبر  -1

موإاامطاغتم إامؼنؾغلماظؾملدمواظؿنزهمسـماظغوؾةمواظنمومةمل

اظغوؾةمواظنمومةمحمرعؿومظممشعمايرعوماظَّرؼقومصهمام

أذدمحرعةملموإاامطانماظكال مظمماٌلاجدمبغعماطرمآم

مؼضوعم ماظَّرسوة ماٌولقة مباظكؿمبذظؽمأو مصما ايلناتمل

مصملؾم معـ ماياج مأخل مصاحذ  ماظَّرؼقو؟ مايرعو ظم

ماظؽموا عمحرعةماظؾوتماظذيمولسمصوف.

ماظؽعدو اليْو فَٔنا  -2 أنماظنائؿمضدمسمرجمعنفمم:

اظرؼحمظمماير مصوكقنمعاطؼـمامسلكمشعمرها ةملموضدمؼقعم
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م-94-

 

ماظرجؾم مؼؿقلب موضد مل مامطرب مايدث مصوكقن االحؿال 

مصؿؿ ملماجر  ماإلحرا  معالبس مظاؾوملة مسق تف كَّػ

 واٌالئكةمتؿماىمممامؼؿماىمعنفمبنقمل  م.

مسلكم مؼنزل معا مغقعها مأثناٍ مؼووؾها مضد ماٌرأة مأن طما

اٍملمصؿكقنمحمدثةمحدثؼمامأطربمظمماٌلفدمايرا ملمددداظنل

مأعرم مؼِقظات مأو ؾم مُط مغائمات ماظنلاٍ مبو ماظرجال وعرو 

مصكوػ مل معنفمظمماير  مغاعتماٌرأةممؼوملبماظؿقرن إاا

مصاغكَّػمجزٍمعـمسق تها.

 

مصقدمزمرتماىاظسمظمماير مسلكممعدو األثسٗ -3 :

اظؿنملؿمبكؾمذلٍملمواىلقسمعلرتؼحماظنظرمظلكملؾةملموضدم

مورلبم ملخر مجاٍ مصإاا مل ماظرجلو معد معع ماظؽ ؼقملؾ

ماظرصضمواظضفرم مطان ماظوالة معـ مظلؿمكـ مضلواًل ايرطة

م اش مسلك ماكفق  موأحواغؼما مل مواتهاعفمواظغضب ماظوالة ب
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باظملمكموسد ماظنظرمععماإلصرا مسلكماٌنعملمععمأنمامعرم

 ؼؿالبماإلؼـا مواينقمسلكماظكؾعمواظضملوػ.

:مبملضماىاظلومظمماير مإاامأبورمعـممالتعفف -4

ؼقنعماظؿمرمأوماظاملا مأوماظملوائرمأوماظَّايمصزعموػرولملم

موطؾماظؽمممامسماظػم وعدمؼدهموجرىمخلػماٌقنعمل

ثماظَّرؼػم"وعـمؼلؿملقػمؼملقفمآملموعـمؼلؿغـمايدؼ

 ؼغنفمآ"م.

مبؾممممممم مام غكمل مؼكؿقلمباظالبمظلقد وبملضماظناسمال

مإشمم موؼدخر مجوؾف موميأل مل موعرات معرات مؼمخذ بملضهؿ

مصومطؾماظلقؿم مؼقؿحماًؾز مل موؼقاهؾمبوماظملاوة جقا ه

موؼَّربمبملضماظملوعم مل ماظاملا  معـ ماظؾاضوة ماظؾقوة وؼرعل

م مأغفموؼلقل م  ى موعا مل مجماغؼما ممغف مظمماٌكلقات باضوف

ؿمماظنفممِلوؿؿممعلؽقلمسـماظؽمأعا م بفم"م فـممؼعمقػمععمِؽذ مسعم "مثغمؿفممَظؿغملػمَمُظ

وأغفمبقمللفمػذامزمر مشعهماًعموضدمؼكقنمحمؿاجؼمامإظوفم
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م-96-

 

أطـرمعنفملمطمامأنمبملضهؿمضدمؼضعمبملضمخملقاتماظاملا م

مؼؤايم اظناسمظممظممشعمامعاطـماٌكووةمظذظؽمريا

مؼلؿقجبم مبؾ مل ماماى مصوف مؼوح موال مؼلوؼ مال عكان

ماظنظاصةم موسلك مساعة مبوقة ماظرب مسلك مواظؿملاون اظرتاحؿ

مورها ةماٌكانموإساغةماظضملوػمبوقةمخاصة.

ملم -5 ماظقرلن موضراٍة مل مواظدساٍ مل مواظذطر مل ماظوالة طـرة

ملم ماظكملؾة مإشم مواظنظر مل مامغا  مخع مسلك مواظلال  واظوالة

م مسلك موسد موايرت مل ماظضملوػ موإساغة مل ماظاها ة  وا 

مادؿكدا م موسد  مل ماظلملل مأو ماظاقاف اىلقسمظممجمرى

ماكاتػمأوماالغَّغالمباظؿوقؼرمسـم وحماظملؾا ةموجقػرػا.
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 ملخص 
 تٔطر أدا  مياضك احل  ّفًكا للدّاعٕ املطتادٗ

م

موامحكددا ماٌلددؿفداتمعظدداػرممػددؿمتلكددوصمؼلددلمصومددامممممم

مهدددقٍمظممايدددجمعناددددؽمأ اٍمظمممباظؿولدددعماٌؿمللقدددةماظققهودددة

م:ممماٌملاصرماظقاضع

م:مممللتٔطر املكتضٔ٘ املطتادا  أٍه مً الصحاو:مممأّاًل

ماٌقؿضددوةمامدددؾابمأػددؿمعددـمواظؿددداصعماظزحددا مؼملؿددرب

مظممايفددوجمضؿددؾمإشممؼؤ ؼددانمحوددثملمػددذهمأؼاعنددامظممظلؿولددع

م.مامضدا مهتماٌقددةمامعاطـ

معكددانمظممامذددكاتمعددـمسددد ماجؿمدداعمػددقمواظزحددا 

م.مممكؿمؼؿلعمالمحمد 

مأحددددمؼرؼددددمسنددددعاماظزحدددا مزمدثدددفمعدددامػدددقمواظؿدددداصع

مضودعممنعـمظممؼؿقربمأنمبملضهؿمأومهوؼمعكانمظمماجملؿمملو

م.ملخرمعكانمإشمماظقصقلمأومرلبمضضاٍمأومسمؾمم اٍ
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ـممصدا ممحؿكماٌقددةمامعاطـمظمماظؿزاحؿماذؿدموضد معد

ـممهوكمالمأسدا مووضقعماظؿداصعمإشمماٌؤ ؼةمامدؾابمأػؿ معد

ـمملمصومقتددقنمامضددا ممهدتممايفداجم ماظقصددقلمأنماٌمللدق مموعد

ٕممظممعلدلؿممظكدؾممعولدق ؼماممددهالًممأصدؾحمماٌقدددةمماظدؼا مإشم ماظملدا

مسلددكمؼقددقىمالمصوهددامواظؿقدددعملمحمدددو ةمامعدداطـمبونمددامطلددف

مؼقؿضددلموػددذاملمسددا مطدؾمماظقددا عومأسدددا مظمماظزؼددا ةمعقاجهدةم

م.ماظؿولعموؼلؿقجبماظؿققط

م

ًٔا م:ماملياضك أدا  أجل مً اليفظ قتل جيْش ال:ممثاى

ـمماظَّدا عممرلؾدفممعامموظقؼاتماظوقوحماظقهؿمإن ماظملؾدا ممعد

مظممبهدداماإلظقدداٍمأوماظددنقسمظقؿددؾمدددؾؾؼماماظملؾددا ةمتكددقنمأالمؼقجددب

معددـمآمسندددموأوشممأ جددحمحقظهددامظممايددؼممنم;ماٌهاظددؽ

معؾنددكمآموحددؼملمدددؾقاغفمحقددفماظملؾددا ةمأ اٍممنماظملؾددا ةلمأ اٍ

موددددعمسدددـمهدددالمإااماظؿكلودددػمومنملمواظغقدددرانماظودددقحمسلدددك

مإؿمالَّمغعمْقلؼمدامماظلَّدفغمممؼغمَكلنيػغمماَل:م"تملاشممآمظققلمعنفماعؿفمبرئتماإلغلان

مغفمِلدونعماممإؿمنمتغمؤعماِخدذػمغعمامماَلم عمبفمنعمدامماْطؿعملعمؾعمتػممععماموعمسعمَلوػمهعمامَطلعمؾعمتػممععمامَظهعماموغمدػمملعمهعما



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

م-99-

 

عمممسعمَلدكممحعممعمْلؿعمدفغمممَطمعمداممإؿمصػمرؼمامسعمَلوػمنعمامتعمقػمِمؾػمموعماَلم عمبفمنعمامَأخػمَاْمغعمامَأوػم ماظَّدِذؼ

مَظنعمدامموعماْشِقدرػمممسعمنفمدامموعماسػمدػغمممِبِفمَظنعمامَراَضَةماَلمععمامتغمقعممِّْلنعماموعماَلم عمبفمنعمامَضؾػمِلنعمامِعـ

عممم ؿماْظَقدقػمممسعمَلكمَصاغوغمرػمغعمامععمقػمالغعمامَأغتعمموعما ػمحعممػمنعما "ماْظَكداِصرؿمؼ
(1 

موضقظدفمملم

عممَأؼقمهعمدددامؼعمدددام"م:تملددداشم مبعموػمدددنعمُكؿػممَأعػمدددقعماَظُكؿػممتعمدددْمُطُلقْاماَلملععمنغمدددقْاماظَّدددِذؼ

متعمْقؿغمُلددقْاموعماَلمعِّددنُكؿػممتعمددرعماضـممسعمددـمِتفعمدددددا عمًةمتعمُكددقنعممَأنمإؿمالَّمِباْظؾعماِردددددؾؿم

م" عمِحومؼمداممِبُكدؿػمممَطدانعممماظلَّدفعمممإؿمنفممَأغُقلعمدُكؿػمم
م 2)

مالمريداممتكلودػممالمومغدفمم.

م.ممؼاال

مم

م:مالتخفٔف يف مثلَه األعراز ّأصخاب للضعفا  املسافكٌْ:م ثالًثا

مامسدذا مموأصدقابممواٌلدنومماٌرهكمسلكماظؿكقوػمإن

ـممإشمماظدؽممؼؿملددىممبدؾمملموحدػؿمسلوهؿمؼقؿورمال مؼراصقدقغهؿممعد

معددـمصولددؿقودونمامصددقاجمظممعملهددؿمؼكقغددقنمأوملمامػددؾمعددـ

مايدؾممظممعـلهؿمبهاموؼلؿقودونملمكؿماظؿولعمتقر ماظيتمامحكا 
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 .29ماآلؼةمعـ:ممٍاظنلام 2)
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موحكدؿمملماظرطدبممأعدعمماظضدملوػمممنم;ماٌناددؽمموأ اٍمواظرتحال

ماظقددائؿمأومظددفماٌودداحبموػددقملمعملددفماٌددمعق مسلددكمؼلددرىمامعددع

ماظدؼنوددةمبدداظقارةماظدددؼـمأحكددا معددـمعمللددق مواظددؽلممأعددرهمسلددك

موؼضدوعممامسدذا ممأصدقابممؼهلدؽمماظؽمبدونمإاملماظلدؼدمواظقهؿ

م.مسنهؿماظؿكقوػمعـماظَّا عمعقوق 

م

م:ممضسّزٗ تْقٕ ما ٓؤدٖ إىل التصاحه:م زابًعا

مسددـماظنوددةمظوددرفمدددؾؾؼمامميـددؾماظزحددا مأنماٌمللددق معددـ

مؼقدعممحدوممايداجممأنماظدؽممددؾقاغفلممٓمخلقصهاموضاعماظملؾا ة

ماظملؾددا ةمظمماإلخددالتمسددـمبنوؿددفمؼنوددرفماظزحددا مرقصددانمظم

مواختدااممبنقلدفمماالغَّدغالممإشمملمبـقابدفمماظققنم جاٍمبربفمواالغَّغال

ـممؼلزعدفممعا ـممغقلدفمموميندعممتقانغدفممبهداممزمقدظمماظديتمماًادطممعد معد

ـممأعدرػؿممؼملنودفممعـمأومػقملماٌؿزاضمومأضدا مهتماظلققط معد

م.أحدػمامأومواظدؼفمأوماظوغا مأوال همأومنوجؿف

مممخماررهموونوبماظزحا مريداصملةماالغَّغالمؼوؾموضد
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ـمماٌقودق ممصوضدوعممؼؤ ؼهدالمماظديتمماظملؾدا ةمماٌلدلؿممؼنلكمحدؼما معد

ماٌلدلؿمموؼلاسدملمتالصوفمإشممؼؤ ىمسمؾمطؾمطانموكذام;مأ ائها

مظودقةممبدفممامخذموؼؿملومعالقبؼماماظملؾا ةمظممإخالصفمطمالمسلك

م.موظقؼاتهاموصًقاماظَّرسوةمامحكا موادؿقاعةمااتهاماظملؾا ة

ٙ  ظيل  يف التٔطر مطتادا :م خامًطا       الصحياو  مَاليك  تيْق

م:ّالتدافع

ماظؿَّدرؼمللممظلمقودموإسمااًلماٌلؿفدماظقاضعماظؽمزؾمظم

منعدانممظكدؾممصداحلمماًدامتمماإلددالعلمماظؿَّرؼعمأنموػقملمام ك

ؼم.ممسلوهددداموعدددـمام ضمآمؼدددرثمأنمإشمملموعكدددان مبلدددنةماضؿددددا

ماظلَّدفغمممؼغمرؿمؼددغمم:م"متملداشمممظققظفمإسمااًلملمواظؿولعماظرصؼمظم م)ماظن 

"اْظملغملػمرعممِبُكؿغممؼغمدددرؿمؼدددغمموعماَلماْظوغملػمرعممِبُكؿغم
 1)م

مممبومخعمعا ممم)موأغفلم

ؼمامؼكـمٕمعامأؼلرػماماخؿا مإالمأعرؼـ مإ
(2)
م.

                                                           

 .مم185:مماظؾقرة م1)

ميرعداتممواالغؿقدا ممايددو ممإضاعدةم:مب/مايدو :مب"ممظمماظؾكا يم واه م2)

 .اظقضائؾ:مبممظم"معللؿموممآل
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معلددؿفداتممتلددؿقوؿمماظَّددرسوةمامدددسممػددذهمسلددكمموبندداٍ

ماظَّدرسوةممامحكدا ممظمم  اددؿفممجدرتممٌدامموصًقداممايجمظمماظؿولع

م:مماآلتوة

 :جدٗ مً اإلحساو (1)
ـمماإلحرا مرمقن ـممجددةممعد ـممظلقدجممضدد ممٌد مشدعممبلددهممعد

معددـمظلقددا عومايددجمعقاضوددتمبملددضمهددمـمواضملددةممغهددامحمددر ;

ـمملماٌقدددةممظألعاطـمعقضملهامجهة مإظوهدامماظقدا عقنممؼودؾحممثدؿمموعد

محدرجمموالمعنهدالمماظملمدرةممأومبدايجممزمرعدقاممأنمكدؿممورمقنمطمػلها

مخالصودةمماٌلدمظةممأنمسلدكممبناٍملم  مؼلزعفموالماظؽمصملؾمعـمسلك

ماظدددرأؼومعدددـمبدددميماظملمدددؾمأنماٌمللدددق موعدددـملماظققهددداٍمبدددو

مالمإامعنكددر;موشددعمجددائزمهؿملددفماظدديتماٌلددمظةمظمماٌكددؿلقو

م.حكمفمسلكماجملمعمامعرمظممإالماإلغكا مؼكقن

م:ممالطْاف علٙ الطعٕ تكدٓه (2)

مواظددؽمظلزحددا لمتالصوؼمدداماظاددقافمسلددكماظلددمللمتقدددؼؿمرمددقنممممم

ـمماظنداسممم واحمضماؼة ماٌادافممظممامضددا ممهدتمماظلدققطممعد
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ماظادائقومموأسددا ممحمدو ةلماٌاافمعلاحةممنم;ماظكملؾةمحقل

ماظادقافممظممواحددمموضدتممظممطلدهاممومملدتمموظدقمملمحمدو ةمشع

ٍممبملدضممبفمضالماظذيمباظرتتوبمواظلملل مإشمماظدؽممم ىملماظققهدا

ـممآمسنددممأوشمماظدنقسمموحقظماجظق لموضقع مظمماظرتتودبممعد

ٍمموضددممددوماممالملماظلمللمثؿماظاقاف ـممجدا مؼددلممعدام م)ماظدن ممسد

ملماٌناددؽممأ اٍمسنددمماظؿكقودػممأدؾابمظمماظزحا م خقلمسلك

ٍممأانمحوث ـمماظددصعممظممظلضدملقا ماظنداسممحامدةممضؾدؾممعز ظقدةممعد

م م.اظزحا مػلمواَيْامة)

 :مك٘ مً العنسٗ تكساز حكه (3)
مممعرةلمعـمأطـرمباظملمرةماظقوا مؼكر مأنمعكةمظممظلمقوؿمرمقنممممم

محددؼثممظظداػرممإسمداالًمماظققهاٍمبملضمسندماٌلؿقؾاتمعـمواظؽ

"مبونهمددامٌددامطقددا ةماظملمددرةمإشمماظملمددرة"مم )مماظددن 
 (1)
إاامصددلمم

عـمذدتفمسلدكمامغقدسموخباصدةممممطانمػنابمنحا مذدؼدمسمَّكم

                                                           

موصضدلهالمماظملمدرةمموجدقبم:مب/مايدجم:مبمصدقوقفممظمماظؾكدا يممأخرجف م1)

 .ممسرصةموؼق مواظملمرةمايجمصضؾمظم:مب/مايج:مبمصقوقفمظمموعللؿ
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أغقددسماظضددملقاٍملمواوهددتماظنوددةمإشممضودددمختقوددػماظزحددا ملمصددإنم

واظدددساٍموضددراٍةماٌكددثمباظؾوددتمايددرا موطـددرةماظوددالةمواظددذطرممم

ماظقرلنمبفمالمتقؾمثقابؼماموالمأجرؼمامٌـمأخلصمغوؿفمٓم)سزموجؾ .

ـمماظملمدرةممعوقاتمأعا معداممواظدؽممل مماظؿنملدوؿم)ممصإغدفممريكدةممؼقدوؿممٌد

محددز موابددـمسادداٍماػددبمبونمددالمماظققهدداٍمعددـمطددـعمإظوددفماػددب

مظلمقوؿماٌؿكر ةمباظملمرةماإلحرا مرمقنمأغفمإشمموشعػماماظظاػري

ماًددروجمسلددكماظقددا  مظغددعمواظددؽمصوهددالمإضاعؿددفمحمددؾمعددـمريكددة

مؼلزعدفمموالمصدقوقؼماممريكدةممإضاعؿدفممحمدؾممعـمإحراعفموؼكقنمظلؿنملوؿل

م"وغمدػمملعمهعمامإؿمالَّمغعمْقلؼماماظلَّفغممؼغمَكلنيػغمماَل:م"متملاشممآمظققلمذلٍل
(1 

م.

م:التػسٓل ّأٓاو الرتّٓ٘ ْٓو مبيٙ املبٔت  (4)

م:مالرتّٓ٘ ْٓو مبيٙ املبٔت -مأ

مايفةمايمعـماظـاعـ)ماظرتوؼةمؼق مرينكماٌؾوتمممم مشع 

مؼمثؿموالمصاسلهامؼـابمدنةمػقموإ ا.ممامئمةمصموعمسندمواجب

متا طهام.

                                                           

 .مم286:مماظؾقرة م1)
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ممالمصإغفماظزحا مبلؾبماظنقسمػالبمإشممأ ىمإااماظلنةموصملؾمم

م.ماظؿهلكةممينعمعامصملؾمرمبمبؾملمأ اؤهمؼؿملو

م

م:التػسٓل أٓاو مبيٙ املبٔتم-مب

مصوهددام خددصماظدديتمامسددذا مأصددقابمعددـمايدداجمطددانمإاا

مظمماٌؾودتممتدربممظدفممؼؾاحمصإغفمعَّابفلمسذ مظفمطانمأو م)مماظن 

ماطددرهممطمددامماظمللددؿممأػددؾممصمهددق ممضددقلممواظددؽممترخووؼمددالممعنددك

م.وشعهماظَّقطاغل

مظممإظوددفمؼددمويمعكددانمظلقدداجمؼكددقنمالمأنمامسددذا موعددـ

مأومعكددةمظممؼؾوددتمأنمصلددفمصوهددالمعكددانمظددفمظددوسمطددانمصددإنمعنددكل

مالمحؿدكممواظدؽم.مرماو ػدامموعامطاظملزؼزؼةمعنكمعـماظقرؼؾةمامعاطـ

مختددد معغمهؿمونددةمبوددق ةموذددقا سهامعنددكمررضدداتمظمماظندداسمؼنددا 

مأ اٍمؼكددقنمالموحؿددكماإلغلدداغوةلماظكراعددةمتقاصددؼموالماًوقصددوة

ماجاصظدةممآمأوجبماظيتماظكراعةمًد مدؾؾاماٌنادؽمتلؽ

م.سلوها
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مممعكانمظفموتقاصرمامسذا مأصقابمشعمعـماياجمطانموإاا

مممظممؼؾوتمأنمظفماٌلؿقبمعـمؼكقنمصهنامصوفمظلمؾوتمعنكمظم

م .)ماظن مبلنةماضؿداٍمعنك

محاظدةممؼملددممٕمايدجممظممامسدذا مموجدق ممأنماٌمللدق مموعـ

موجدتموإاامايفوجلمبكاصةمتؿمللؼمساعةمحاظةمأصؾحمبؾملمصر ؼة

معكدانممظدفممطدانممأوملمعملاصكؼممضقؼكماماياجمطانمظقمحؿكملماياظةمتلؽ

ماٌلددؿقبمبددرتبمؼرتخددصمأنمظددفمرمددقنمصإغددفملمعنددكمظممظلمؾوددت

مظغدعهممأومظنقلدفمماكدالبممأوماماىموضدقعمموػدقممامطربلمظلضر متالصوؼما

مايداجممعودلقةممسلدكممؼقدد مماظملدا مماظضر م صعممنم;مايفوجمعـ

ماٌقلددةمم  ٍمومنمعندكلممظممباٌؾودتمماظلنةمثقابمهووؾمعـ

معلؿقبلمواظـاغلمواجبمامولمإاماٌولقةلمجلبمسلكمعقد 

م.اٌلؿقبمسلكمؼقد مواظقاجب

م

م:ممباملصدلف٘ البكا  قدز (5)

ٍممضد  ماٌنلدؽمموػدقمملمبملرصدةمماظقضدقفممؼلدلممباٌز ظقدةمماظؾقدا

مغدزولممسندمصوهاماظقضقفموضتموؼؾدأمايجلمأصملالمظممؼلوهاماظذي
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ٍممعددةممطاغدتمموكدذامم;معنهداممخبروجدفمموؼنؿهلمبهالماياج مبهدامماظؾقدا

موػدؿممسرصدةممعقضػمعـمسلوهامتؿقاشمماظيتمظألصقاجمباٌقا غةمضلولة

م;موأصدددقائهؿموعرهدداػؿمموعرطؾددداتهؿمبمسدددا ػؿممايفدددوجمطددؾم

مثلدبممضلدوالًممؼكدقنممأنمصوهاماظقضقفمعقدا مؼالئؿمممامطانموكذا

ماظرحدالممحدطممعقددا ممصوهداممؼؾقدكممأنمادؿااعمصإنمظلقاجلمتولرمعا

ماطؿقددكموإنماظددؽلمصلددفموضوددرؼمامصمملؼمددامواظملَّدداٍماٌغددربموصددالة

مايفدوجممآمؼدمعرممٕمحوثملموضقًصامؼملؿربمصإغفمصوهاماٌرو مريفر 

ممِسندعمماظلَّفعممَصااػمُطرغموْا:م"ممتملاشممظققظفمصوهامبذطرهمإالماٌز ظقةمظم

ماْظقعمرعما ؿمماْظمعمَّػمملعمرؿم
(1 

م.عملدو اتم ضائؼمدقىمؼلؿغرلمالمواظذطرملم

م

 :ممصدلف٘ مً اخلسّج ّقت (6)
مبلقظدةمموظدقمماظلودؾممعنؿودػممبملدمعز ظقةمعـماًروجمرمقن

ممصددقاب م)ماظددن مصوددفم خددصمريددامواضؿددداٍمظلزحددا متالصوؼمددام-

م.اظنقرمؼق مأسمالمم اٍمادؿملدا امواظؽم–امسذا 
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ماظلوددؾمغوددػمبددومعدداماظلقظددةمبددفمؼقودددماظلوددؾموعنؿوددػ

مسندددمؼنؿهددلماظددذيماظـدداغلموغوددقفملماٌغددربمؼلددلماظددذيمامول

مواظقفدرلمماٌغدربممبدوممعدامماظلداساتممسدد ممثلدابممواظدؽمماظقفرل

ـممدداساتممأ بعمبملدماٌنؿوػمؼكقنمداساتمٔاغلمطاغتمصإن معد

مأعدداطـمظممأطـددرمأوماظددؽمعددـمأضددؾمطددانموإنملماٌغددربمأاان

مؼقاصدؼممضددمموػدقممثلدؾفلمماظلودؾممعنؿودػممتقددؼرممصوكقنملماٌَّاسر

ماظـاغودةممػدقممؼكقنمأنمبالن موظوسملمظوالمسَّرةمايا ؼةمأوماظملاذرة

م.ممحاظةمطؾمظممسَّرة

م:اليخس ْٓو أعنال تستٔب (7)

مصمددرةم عددك:ممػددلمأ بملددةماظنقددرمؼددق مأسمددالمأنماٌمللددق معددـمممم

مأومايلددؼمثددؿملمسلوددفموجددبمٌددـماظنقددرمثددؿملماظكددربىماظملقؾددة

موإنمامصملدالمموػدذهمملمايرا مباظؾوتماإلصاهةمرقافمثؿماظؿقوعل

 م)مماظدن ممصمللدفمماظدذيممظرتتوؾهاموصًقامأ اؤػاماٌلؿقبمعـمطان

مؼددمتلمثدؿممعندكلممظممتددؤ ىماظديتممبامسمدالممصوددفمبددأمماظدذيمموػدقم

مالن لمشددعماظرتتوددبمبهددذاماالظؿددزا مأنمإالمغهاؼؿهددالمظمماظاددقاف
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ٍممتقدؼؿمسـمدمظقهمٌـ :م)مماظن مظققلماظؽ ـمممذدل متلدؽممعد

معَّدقةمموظدؿالظمممل"ممحدرجمموالماصملدؾمم:م"متمخعػداممأومام بملدةممامعق 

مصودفممودريمماظدذبحممأنموؼالحدظم.ماظؿولدعممتلدؿقجبمماظيتماظزحا 

مسنهددالماٌمللددـمبوملددفمعراطددزمعددـماٌملددروفماظوددؽمبَّددراٍماإلغابددة

م.مماإلغابةمصوفموريموالمباظذاتمصمللفمؼؿملوممماماظؿقوعمأوموايلؼ

م:مذلك علٙ بيا  

ماٌلدفدممإشممعؾاذدرةممعز ظقدةممعـمؼذػبمأنمظلقاجمرمقن

ـممردقافمموؼادقفممباظادائقولممؼدز حؿممأنمضؾؾمايرا  مػدقمماظدرط

ـممامسذا مأصقابمعـمعملفموعـ مإااماظقدقجممظممؼودقؾقغفممواظدذؼ

محلددابفمظؿقدددؼرموصًقدداماظلوددؾمعنؿوددػمبملدددمبهدداماٌددرو معددـماغؿهددك

مبملددمموظدفممامصدغرلمماظؿقلدؾمموؼؿقلدؾممؼقورمأومزملؼمثؿملمباظلاسات

ملاظكربىماظملقؾةمصمرةمظرعلمعنكمإشمموؼذػبممؼلرتؼحمأنماظؽ

م.عرػؼمأومجمهدموالمعنهؽمشعموػق

م

م

م
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م:ماإلحساو مً التخلل (8)

ماظنقدددرلمؼدددق مأسمدددالمأولمظمماظادددقافمايددداجمأ ىمإاا

مصوكلددعملمامصددغرماظؿقلددؾمؼؿقلددؾمأنمظددفمؼكددقنمضوددرلمأوموحلددؼ

معؾاذدرةممإالمبلدؾؾفلممسلودفممزمدر ممطانمعامظفموزمؾماإلحرا لمعالبس

مؼددق مأسمددالمطددؾمعددـمؼنؿهددلمأنمبملدددمإالمظددفمرمددقنمالمصهددقماظددزوج

ـممأتدكممصدإنمملمواظرعددلموايلدؼمماظادقافمماظـالثدةمماظنقدرم معنهددامأعدرؼ

مظدفممحدؾمماظـاظدثممصملؾمأمتموإنمامصغرلماظؿقلؾمؼؿقلؾمأنمظفمطان

ممامطدربمماظؿقلدؾمماظؽموؼلمكماظنلاٍمحؿكمذلٍمطؾ معداممواظدؽمل

م.ماظاقافمضد معؿكماظققهاٍمصمهق مإظوفماػب

م

م:الْداع ّطْاف السكً طْاف بني اجلنعمم (9)

ـممردقافممععماظق اعمرقافمؼنقىمأنمظلقاجمرمقن ملماظدرط

مان حددا ممبلددؾبمعلددؿقالماظددق اعممرددقافمأ اٍمظددفمؼؿولددرمٕمإاا

مرمملددؾمريدداملمدددقرهمضؾددؾمايفددوجمأصددقاجمتددقاظلمعددـماٌادداف

ملماظؿهلكدددةمإشممعؤ ؼؼمدددامأوماذددداضًّمأوماسلدددعؼمماظادددقافمكدددذامأ اٍه

مٕماظدق اعممرقافمأنماظؽملماظرطـمرقافمععمؼنقؼفمأنمورمزئف
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مظممباظؾودتممايداجممسهدملخرمؼكقنمأنمبفمؼقودمبؾمظذاتفلمؼقود

مغوددةمومنماإلصاهددة;مباددقافمزموددؾمممددامواظددؽملمايددجمأسمددال

مهدتممؼددخؾممصاٌلنقنملمامضقىمظممتدخؾموصقامامضؾماظقملؾ

مردددقافمثدددقابمزموِّدددؾماابمؼقملدددؾموعدددـمسكدددسلموالماظقاجدددب

ممملمحاذوؿفمظمماظددقضلماطرهمطماماظرطـمرقافمععماظق اع

م.ماٌغينمظممضداعةموابـ

م:ممالُنأع ّيف احل  يف الئاب٘ م10)

موصقدددماٌاظودةمماظقددد ةمعلدؽممممددـمايدجممظمماظنوابددةمودقنم

ـمملماظؾدغودةمماظقد ة ـممايدجممأ ىمأنمظدفممددؾؼممٌد موطدانممغقلدفممسد

مايددجمأصملددالمظممأعدداملمصوددفمأغوددبمريدداماظقوددا مسلددكمبدددغوؼمامضددا  ؼما

مظممايدداجمسفددزمإشمماٌؤ ؼددةماٌَّددقةمسندددمصوهدداماظنوابددةمصؿفددقن

م:ؼلكمطمامواظؽمبهاماظقوا 

م:مماجلنسا  زمٕم-مأ

ـمماىمدا مم عدلممظمماظنوابةموقن مؼؤ ؼدفممأنمسلودفممؼَّدؼممممد

مظممظلنائددبمورمددقنماظؾدددغللماظضددملػمأوماظزحددا مبلددؾبمبنقلددف
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مأواًلمظنقلدفمميصودؤ مم;مذكصمعـمأطـرمسـمعقطاًلمؼكقنمأنماظرعل

مطددؾمظمماظنوابددةمطاغددتمإاامومغددفم;مثاغوؼمددامأغددابقهمسمددـمؼددؤ يمثددؿ

مبددابمعددـمبملضددهامظممجددائزةمتكددقنمصددألنمجددائزةلمايددجمأصملددال

م.أوشم

م:ممماجلنسا  زمٕ يف اجلنعم-مب

ـممحددةممسلكمؼق مطؾمصمراتم علمسلوفمتملذ معـ مأؼدا ممعد

مسددـمطلددفماظرعددلمرممددعمأنمظددفمرمددقنملماظزحددا مبلددؾبماظؿَّددرؼؼ

مممددامواظددؽملماظؿَّددرؼؼمأؼددا معددـمواحدددموضددتمظمماظـالثددةمامؼددا 

ٍممواظدؽمملمسلوفمذلٍموالمرمزئف ماظَّداصملوةممإظودفمماػدبممعداممسلدكممبندا

ماظرعدلممتقنؼعمأنمعـماينقوةلمعـمايلـمبـموحممدمواينابلة

موأنملمتا طهداممؼدمثؿمموالمصاسلدهاممؼـابمدغمنةماظـالثةماظؿَّرؼؼمأؼا مسلك

مممؼكقنملمالبدددداكمصوفمبدددؼغلمعامإشممأ ىمإااماٌلؿقبمِصملػمؾ

م.عالقبؼماموظوسمممنقسؼما

م:ممّاألضخٔ٘ اهلدٖ ذبح يف اإلىاب٘م-مجد

مممبغعمأومبملذ موامهقوةماكدىمابحمظمماإلغابةمووقن
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مأوماكدددى ممصددؽ)مم صددعماظددؽمظمماٌنوددبمسددـمورمددزئمسددذ ل

مصددقةمعددـماظؿمطدددمبملدددمبؾوملددفماٌكؿوددةمامعدداطـمظممامهددقوة

مجدقانممسلدكممؼددلممعدامماظَّدرؼقةمماظلدنةممظممو  موضددممسلوهدامماظقائمو

ماظدؽممظدفمموتولدرممبنقلدفمماظدذبحممزمضرمأنماٌقطؾمأ ا موظقملماظؽ

م.سلوفمحرجمصالمعَّقةمأومهر مشعمعـ

م

م:مالْداع طْاف بعد مبك٘ البكا  م11)

ـم ـمماغؿهددكموعد مالماظددق اعمرددقافموردافممايددجمأسمددالمعد

ـممخروجدفممبملدمعؾاذرةماظلقرمؼلزعف مأنمظدفممرمدقنممبدؾمملماٌادافممعد

ملمأطـدرممأومأضدؾممأومددنةممعكدثممظدقممحؿدكممبدؾمم;مأؼاعؼمداممعكدةممظممؼؾقك

ـممأحددممؼنقرنمال م:م"م)مماظن مضقلمعـماٌقوق ممنمواظؽ معد

ماٌناددؽممأ اٍمبدفممؼدرا م"ممباظؾودتممسهدهملخرمؼكقنمحؿكماياج

موصددلكماظددؽمبملدددمبهددامأضددا موظددقمريكددةلماإلضاعددةموظولددتمباظؾوددت

مال.ماظددؽمظممإثددؿموالمسلوددفمحددرجمصددالماظقددرائضلمصموددعمباظؾوددت

م.مو اعمرقافمبملدهمؼلزعف
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م:ممالعنسٗ النأع م12)

مأوموايلددددؼملمواظلددددمللملمواظاددددقافلممبدددداظملمرةماإلحددددرا 

م.مبملرصةموضقفمصوهاموظوسماظؿقوعل

م:ممبعضَا أّ احل  النأع أدا  يف الػك م13)

مأنمإعداممسدد ػاممأومذدرورهاممأومايجمأصملالمأ اٍمظمماظَّؽ

م.مضؾلفمأوملمام اٍمبملدمؼقع

م:األدا  بعد ّقع فإٌم-مأ

ماظددؽموؼكددقنمعنهددالماٌكلددػماعددةمبددراٍةمظممؼددؤثرمالمصإغددف

مامصددؾلمثلددبمادددؿوقـمعددامسلددكمرددا ئممغددفم;مػددد ؼماماظَّددؽ

م.باظَّؽمؼزولمالمواٌؿوقـ

م:األدا  أثيا  ّقع ّإٌم-ب

ـممأ ىمعداممزممؾمصإغف ـمماٌؿدوقـلممأضلدفممسلدكمماظقملدؾممعد مصمد

مظمماٌؿددوقـمػددقمامضددؾمؼكددقنمطملؼمددامأومأ بملؼمددامرددافمػددؾمذددؽ

مضددممطدانممإاامصومداممذدؽممظدقمموطذظؽم;مسلوفمؼؾنكمأنموؼؿملوملحقف
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موؼلددؿكمؾماأ بملؼمددمسلوددفماٌددؿملومؼكددقنمالطملؼمددمأومماأ بملؼمددمدددملك

م.مماظؾاضل

م–مطاظاهددا ةملمأ ائهددامبملدددماظملؾددا ةمذددرطمظممذددؽموعددـ

مسلدكمماظادا ئمماظَّدؽممؼؤثرموالملموجق ػامسلكمزممؾمصإغفمم-عـاًل

مواظدؽمم بدفلممأعدا ممعندفممبرؼؽدةمماٌكلدػمماعدةمموتكدقنمماظقملؾلمصقة

ماظَّدؽممطدانممصدإنممظلمكلدػلممسدا ةمماظَّدؽممؼكقنمالممأنمبَّرطمطلف

مام اٍمضؾدؾممبَّدّكفممؼملؿددممالمصإغدفممل ممطاٌقدقس)ممواظؽملمظفمسا ة

م.حالمطؾمظممصقوقؼمامسملفموؼكقنملمبملدهمأو

 

م*ممم*ممم*
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 ثاغوؼمام:مذروطماظنوابةمظممايجموأصملاظفممممممم

67 
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الممدمتاؾوقداتماظنوابدةمظممأسمم:املطأل٘ الثالث٘ عػسٗ

 .ايج
ماظنوابةمظمم علماىما م  1)

 اظنوابةمظمماظاقافم  2)

  علماىمراتمظمموضتمواحد  3)

 اإلغابةمظممابحماكدىموامهقوة  4)

75 

  ٗ اظَّددؽمظممأ اٍمبملددضمم: املطييأل٘ السابعيي٘ عػييس

 عنادؽمايج
 .اظَّؽمظمماظاقافمأوماظلملل (1)

 م.ماظَّؽمظمماظرعل (2)

83 

حكددؿماظؾقدداٍمريكددةمبملدددم: املطييأل٘ اخلامطيي٘ عػييسٗ

 رقافماظق اع

87 

 89 أسمالماظملمرة:  املطأل٘ الطادض٘ عػسٗ

 92 مً آداب املكث باحلسمني الػسٓفني
 96ماحل  ّفًكا للدّاعٕ املطتادٗ تٔطر أدا  مياضك ملخص
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ماٌقؿضوةم ماٌلؿفدات مأػؿ معـ ماظزحا  مؼم: أوال

م.ظلؿولع

ثاغوددددام:مالمرمددددقنمضؿددددؾماظددددنقسمعددددـمأجددددؾمأ اٍم

م.اٌنادؽ

ثاظـا:ماٌراصققنممظلضملقاٍموأصقابمامسذا معـلهؿم

م.اظؿكقوػظمم

مهرو ةمتقضلمعامؼؤ يمإشمماظؿزاحؿ. ابملام:م

خاعلام:معلؿفداتماظؿولعمظممزؾمتقضلمعهاظدؽمم

م.اظزحا مواظؿداصع

م.اإلحرا معـمجدة (1)

 .تقدؼؿماظلمللمسلكماظاقاف (2)

 .تكرا ماظملمرةمعـمعكةمحكؿ (3)

 .رينكمؼق ماظرتوؼةموأؼا ماظؿَّرؼؼمماٌؾوت (4)

 .مضد ماظؾقاٍمباٌز ظقة (5)

 .موضتماًروجمعـمعز ظقة (6)
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 .ترتوبمأسمالمؼق ماظنقر (7)

 .ماظؿقلؾمعـماإلحرا  (8)

 .ماىمعمبومرقافماظرطـمورقافماظق اع (9)

 .ماظنوابةمظممايجموظممأصملاظف (11)

 .مضضاٍماياجةمظمماٌنادؽ (11)

 .مالماظملمرةمسأ (12)

 . المايجمأومبملضهاماظَّؽمظممأ اٍمأس (13)

م


