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 ومخص البحح: 
ر طمثثقل إصمبثث٤مت أن اق ظمٚمثثؼ اعم ٚمقىمثث٤مت ذم  ٤مقمثث٦م اًمبحثث٨م يثثدو

ويمقهن٤م شمٙمقيٜم٤ًم  ٤مقمٞم٤ًم، وأن اجلامقم٦م ومٓمثرة يمقٟمٞمث٦م وـمبٞمٕمث٦م سمٞمقًمقضمٞمث٦م، وأن 

اًمديـ آؾمالُمل ديـ  ث٤مقمل ذم قمب٤مداشمثف وشمنمثيٕم٤مشمف وأن اجلامقمث٦م طم٤مضمث٦م 

 اٟمس٤مٟمٞم٦م ورضورة طمٞم٤مشمٞم٦م ٓ شمست٘مٞمؿ احلٞم٤مة وٓ شمستٛمر آ هب٤م. 

ورة صحٞم٦م وٟمٗمسٞم٦م ًمٚمٗمثرد واعمتتٛمثع وهل سم٤مإلض٤موم٦م امم ذًمؽ رض

شم١ميمثثده٤م آسمحثث٤مث واًمدراؾمثث٤مت اًمٕمٚمٛمٞمثث٦م احلديتثث٦م اًمتثثل شم١ميمثثد أن احلٞمثث٤مة 

آضمتامقمٞم٦م ًمإلٟمسث٤من شمٗمٞمثد صثحتف أيمتثر ُمثـ احلٛمٞمث٦م واًمثتامريـ اًمري٤مضثٞم٦م 

ودمٜمبف خم٤مـمر آص٤مسم٦م سمٙمتػم ُمـ آُمراض اًمبدٟمٞم٦م واًمٜمٗمسثٞم٦م ُمتثؾ اجلٚمٓمث٦م 

 اًم٘مٚمبٞم٦م وظمٗمض اًمتقشمرات آٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م. 
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Research Summary: 
Search is about to prove that God created the 

creatures in the group and being a configuration 
collectively, and that the group encroachment cosmic 
and biological nature, and that the Islamic religion, 
the religion of the collective acts of worship and 
legislation, and the Community human need and the 
necessity of an upright life is not life, but it does not 
continue. 

It addition, the physical and psychological 
health of the individual and the community is 
confirmed by research and modern scientific studies 
that confirm that the social life of the person stating 
his health more than diet and exercise and to avoid 
the risk of a much injury from physical and mental 
illnesses such as heart attacks and reduce the 
emotional tensions necessity. 
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 املقدوة. 
احلٛمد ق واًمّمالة واًمسثالم قمثغم رؾمثقل اق وقمثغم أًمثف وصثحبف 

 وُمـ وٓه... أُم٤م سمٕمد                                                              

  قهُ َأطَمثدٌ ٱُهَق ىُمْؾ  وم٢من اق وطمده هق اًمقاطمد إطمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 شمٕم٤ممم :[ وُم٤م ؾمقاه  ٤مقمل وُمتٕمدد ،ىم٤مل 1]اإلظمالص:
ٍ
َوُِمثـ يُمثؾش ؿَمثْك 

ُرونَ  ُٙمْؿ شَمَذيمه :َيثثٰٓأ٠َمَه٤َم [ ،وىم٤مل شمٕمث٤ممم49]اًمذاري٤مت:    ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم َزْوضَملْمِ ًَمَٕمٚمه

ثث٤م ًمٜمهثث٤مُس ٱ ثثـ َذيَمثثرٍ  إِٟمه  َوىَمَبآِئثثَؾ  اۢ  ؿُمثثُٕمقًب  َوضَمَٕمْٚمٜمَثثثُٰٓٙمؿْ  َوُأٟمَتثثكٰٓ  ۢ  ظَمَٚمْ٘مٜمَثثثُٰٓٙمؿ ُمش

ا ث٦مٍ  :[، وىمث٤مل شمٕمث٤ممم13]احلتثرات : ...ۢ   ۢ  ًمَِتَٕم٤مَروُمقأ  رِم  ۢ  َوَُمث٤م ُِمثـ َدآسمه

َْرضِ ٱ ْٕ  َٓ ٔه  سمَِتٜم٤َمطَمْٞمفِ  َيٓمػِمُ  ۢ  ـَمثٰٓأِئرٍ  َو [                                                                                                               38]إٟمٕمث٤مم:   ۢ  ُٙمؿ َأُْمَتث٤مًمُ  ُأَُمؿٌ  إِ

هن٤م شمٙمقيٜم٤ًم  ٤مقمٞمث٤ًم وضمٕمثؾ  ث٤م  ومٙمؾ اعم ٚمقىم٤مت ظمٚم٘مٝم٤م اق ذم  ٤مقم٤مت ويمقه

يمٞمٜمقٟم٦م  ٤مقمٞم٦م، وومٓمره٤م قمغم طم٥م اجلامقم٦م وآٟمثتام  اجلامقمثل واًمٕمثٞمش ذم 

 ٤مقم٦م وضمٕمثؾ ذًمثؽ ومٞمٝمث٤م همريثزة شمٜمتثذب إًمٞمٝمث٤م سمٕمٗمقيث٦م ،وشمسثتتٞم٥م  ث٤م 

سمتٚم٘م٤مئٞم٦م ُمـ همػم ومٙمر وٓ روي٦م اؾمتت٤مسم٦م اجل٤مئع إلؿمب٤مع ضمققمثف واًمٕمث٤مـمش 

ذًمثثؽ أيثث٤مت اًمسثث٤مسم٘م٦م سمٛمٜمٓمثثقا أًمٗم٤مفمٝمثث٤م  إلروا  ضثثٛمئف يمثثام شمِمثثػم امم

    ورصيح قمب٤مراهت٤م.                                                                                                              

امم  -يمقٟمٞمثث٦م، وـمبٞمٕمثث٦م سمٞمٚمقضمٞمثث٦م، وهثثل  ومٓمثثرة –إذن  -وم٤مجلامقمثث٦م 

ضمتامقمٞم٦م وطمٞم٤مشمٞمث٦م، وطم٤مضمث٦م متتؾ طم٤مضم٦م إٟمس٤مٟمٞم٦م، ورضورة ا -ضم٤مٟم٥م ذًمؽ

ٟمٗمسثثٞم٦م، وصثثح٦م سمدٟمٞمثث٦م، ووىم٤ميثث٦م صثثحٞم٦م: ًمثثذًمؽ يمٚمثثف، وسمٜمثث٤مً  قمٚمٞمثثف وم٘مثثد 

أصثثبح٧م اجلامقمثث٦م ذم اإلؾمثثالم ومريْمثث٦م اقمٞمثث٦م، وفمثث٤مهرة شمنمثثيٕمٞم٦م ذم 

 ُمٜمٔمقُم٦م اًمتنميٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.
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وًمٞمس ديـ ومئ٦م أو ـم٤مئٗم٦م، أو ضمثٜمس أو ىمثقم،  فديٍٍا ديَ مجاعة -

ثث٦مً َوَُمثثآ  أو قمٜمٍمثث أو ًمثثقن، ىمثث٤مل شمٕمثث٤ممم: ٓه يَمآومه ٚمٜمهثث٤مسِ  ۢ  َأْرؾَمْٚمٜمَثثثَٰٓؽ إِ  ...ًمش

ٓه َرْْح٦َمً  [ وىم٤مل شمٕم٤ممم:28]ؾمب٠م:  ْٚمَٕمثَٰٓٚمِٛملمَ  ۢ  َوَُمآ َأْرؾَمْٚمٜمَثَٰٓؽ إِ ]إٟمبٞمث٤م :  ًمش

107] 

وإن شمٕمثددت ُمٙمقٟم٤مهتث٤م وشمٜمققمث٧م ُم٘مقُم٤مهتث٤م  وأوتٍا أوـة مجاعـة   -

واشمسثٕم٧م ُمسث٤مطمتٝم٤م وأصثبح٧م شمِمثٛمؾ إرض يمٚمٝمث٤م وُمثـ قمٚمٞمٝمث٤م، ىمث٤مل 

ثثُتُٙمؿْ   أۦإِنه َهثثثِٰٓذهِ شمٕمثث٤ممم: ثث٦مً  ُأُمه   قْمُبثثُدونِ ٱَف  َرسَمُٙمثثؿْ  ۢ  َوَأَٟمثث٤م ۢ   ٰٓطِمثثَدةً  وَ  ۢ  ُأُمه

ثُتُٙمؿْ   أۦَوإِنه َهثثِٰٓذهِ  [ وىمث٤مل شمٕمث٤ممم:92]إٟمبٞم٤م :  ث٦مً  ُأُمه  ۢ  َوَأَٟمث٤م ۢ   ٰٓطِمثَدةً  وَ  ۢ  ُأُمه

 [52]اعم١مُمٜمقن:  ُ٘مقنِ شمه ٱَف  َرسَمُٙمؿْ 

شم٠ميمٞمثد ٟمٗمثل  وم٘مقًمف:) واطمدة( وصػ ًمألُم٦م سم٤مًمقاطمديث٦م وهثق يٗمٞمثد

اًمتٕمدد قمٜمٝم٤م اًمذي ىمد يٗمٝمثؿ ُمثـ ًمٗمثظ )إُمث٦م( وإصمبث٤مت واطمديث٦م  ٤مقمتٝمث٤م 

 أُم٦م واطمدة . -وإن شمٕمددت ُمٙمقٟم٤مهت٤م وُم٘مقُم٤مهت٤م _،ومٝمل

   ــسع مجــاع ــا أو   َوَأُْمثثُرُهْؿ ؿُمثثقَرىٰٓ سَمْٞمثثٜمَُٝمؿْ   ىمثث٤مل شمٕمثث٤ممم: وأوسٌ

َُْمرِ ٱَوؿَم٤مِوْرُهْؿ رِم  [ وىم٤مل شمٕم٤ممم38]اًمِمقرى:  ْٕ  :[159]ال قمٛمران 
شمنميٕم٤ًم وأداً ، ومثٜمحـ ٟمث١مدي اًمّمثالة  وعباداتٍا عبادات مجاعية -

  ٤مقم٦م، وٟمّمقم  ٤مقم٦م، وٟمح٩م  ٤مقم٦م...وهٙمذا
 عْم١ُْمُِمٜمَثث٧ُٰٓم ٱوَ  عْم١ُْمُِمٜمُثقنَ ٱوَ  ىمث٤مل شمٕمث٤ممم: فحياتٍا كمها حياة مجاعيـة  -

سَمْٕمثثضٍ  َأْوًمَِٞمثثآ ُ  سَمْٕمُْمثثُٝمؿْ   ۢ  ـِ  َوَيٜمَْٝمثثْقنَ  عْمَْٕمثثُروِف ٱِب  َيثث٠ْمُُمُرونَ  ۢ   عْمُٜمَٙمثثرِ ٱ قَمثث

ةَ ٱ َوُيِ٘مٞمُٛمقنَ  ثَٚمقٰٓ ةَ ٱ َوُي١ْمشُمثقنَ  ًمّمه يَمثقٰٓ   أۥَوَرؾُمثقًَمفُ  قهَٱ َوُيٓمِٞمُٕمثقنَ  ًمزه ُأو ۢ   ًَمثثٰٓأِئَؽ ۢ 
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َْحُ  طَمٙمِثثٞمؿٌ  قَمِزيثثزٌ  قهَٱ إِنه  ۢ  قهُٱُٝمُؿ ؾَمثثػَمْ  ۢ   :[ وىمثث٤مل شمٕمثث٤ممم:71]اًمتقسمثث٦م  

 َوشَمَٕمثثثث٤مَوُٟمقا َٓ  ۢ  ًمتهْ٘مثثثثَقىٰٓ ٱوَ  ًْمثثثثؼِمش ٱ قَمثثثثغَم  ۢ  شَمَٕمثثثث٤مَوُٟمقا َو صْمثثثثؿِ ٱ قَمثثثثغَم  ۢ   إْلِ

ِن  ٰٓ ًْمُٕمْدوَ ٱوَ   ۢ   :اعم١مُمـ ًمٚمٛمث١مُمـ "[وىم٤مل صغم اق قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :2]اعم٤مئدة

ُمتؾ اعم١مُمٜملم "،وىم٤مل صغم اق قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :(1) "يم٤مًمبٜمٞم٤من يِمد سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم 

ذم شمقادهؿ وشمراْحٝمؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ ُمتؾ اجلسد اًمقاطمد إذا اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق 

  (2)."شمداقمك ًمف ؾم٤مئر اجلسد سم٤مًمسٝمر واحلٛمك 

هبذا شمتبثلم أيٞمث٦م اجلامقمث٦م ذم طمٞمث٤مة إُمثؿ واًمِمثٕمقب قمٛمقُمث٤ًم وذم 

 طمٞم٤مة اعمسٚمٛملم ظمّمقص٤ًم.                                                  

هذه اجلامقم٦م اًمتل قمِمٜم٤م ذم فمٚمٝم٤م أُم٦ًم ىمقي٦م ُمٝم٤مسم٦م ُمٜمٞمٕم٦م، ورصٟم٤م سمٕمد 

اًمثذل ختٚمٞمٜم٤م قمٜمٝم٤م وُمٗم٤مرىمتٜم٤م  ٤م امم ُم٤م رصٟم٤م إًمٞمف ُمـ اًمْمثٕمػ واًمت ٚمثػ و

وا قان...وهق ُم٤م دقم٤مين ودقم٤م همػمي إمم اًمٙمت٤مسمث٦م ذم هثذا اعمقضثقع رهمثؿ 

ذم شمثذيمػم  -إمم طمثد ُمث٤م  -ىمدُمف سمحت٤ًم وحت٘مٞم٘م٤ًم، شمنميٕم٤ًم وشمٓمبٞم٘م٤ًم ًمٕمٚمف يسٝمؿ

إن  -أسمٜم٤م  إُم٦م سم٠ميٞم٦م اجلامقم٦م واًمتزاُمٝم٤م ذم طمٞم٤مة اعمسٚمٛملم، ويٙمثقن ؾمثبب٤ًم 

، واق ُمثـ ورا  اًم٘مّمثد ذم قمقدهتؿ إًمٞمٝمث٤م وقمقدهتث٤م إًمثٞمٝمؿ -ؿم٤م  اق شمٕم٤ممم

 وهق هدي اًمسبٞمؾ. 

                                                           

١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم( رواه اًمب ٤مري ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك ُمرومققم٤ًم، سم٤مب )شمٕم٤مون اعم (1)

 (.8/12(،)6026)سمرىمؿ 

رواه ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمنم ُمرومققم٤م، سم٤مب )شمراطمؿ اعم١مُمٜملم  (2)

 (.4/1999) –( 2585وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ وشمٕم٤مضدهؿ( سمرىمؿ )



 
   ايــــــــــةزالد

 

 

(366) 

 املبحـح األوه
 اجلىاعة فسيـضـة شسعية

 ويِمثتٛمثؾ قمٚمثك اعمٓمثث٤مًمثثثثثثث٥م أشمثٞمثثث٦م:                  

 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٗمٝمقم اجلامقم٦م

 اعمٓمٚم٥م اًمت٤مين: ُمالزُم٦م اجلامقم٦م واُم٤مُمٝمؿ ومريْم٦م اقمٞم٦م

 ذير ُمٜمٝم٤م اعمٓمٚم٥م اًمت٤مًم٨م: حتريؿ ُمٗم٤مرىم٦م اجلامقم٦م واًمتح
 املطمـب األوه
 وفـهوً اجلىاعة

 أواًل: اجلىاعة يف المغة.   
اجلامقم٦م ًمٖم٦م: ُمثـ اجلٛمثع واًمتتٛمثع وهثق ضثد اًمقطمثدة واًمتٗمثرا  

 ع اًمٌم  قمـ شمٗمرىمف جيٛمٕمف  ٕم٤ًم ... ودمٛمثع اًم٘مثقم: "ي٘مقل اسمـ ُمٜمٔمقر: 

اضمتٛمٕمثثقا أيْمثث٤م ُمثثـ ه٤مهٜمثث٤م وه٤مهٜمثث٤م ...  واجلٛمثثع: اؾمثثؿ جلامقمثث٦م اًمٜمثث٤مس. 

ر ىمقًمثثؽ  ٕمثث٧م اًمٌمثث . واجلٛمثثع: اعمتتٛمٕمثثقن، و ٕمثثف واجلٛمثثع: ُمّمثثد

 ( 1) ." قع. واجلامقم٦م واجلٛمٞمع واعمتٛمع واعمتٛمٕم٦م: يم٤مجلٛمع

اجلامقم٦م هل آضمتامع، وضده٤م آومؽماا: وإن "وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

 (2)"يم٤من ًمٗمظ اجلامقم٦م ىمد ص٤مر اؾماًم ًمٜمٗمس اعمتتٛمٕملم

                                                           

 ( )سمتٍمف(.53/ 8( ًمس٤من اًمٕمرب: ُم٤مدة ) ع( )1)

 ( 128اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م )ص  (2)
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 صم٤مٟمٞم٤ًم: اجلامقم٦م ذم اًمنمع.

ل )ًمٚمتامقم٦م( قمٜمد اًمٕمٚمام  قمغم شمٕمدده ىمبؾ اؾمتٕمراض اعمٕمٜمك اًمنمقم

وشمب٤ميٜمف يمثام يبثدو ٓسمثد ُمثـ اؾمثتٕمراض اًمٜمّمثقص اًمنمثقمٞم٦م اًمتثل ُيٕمتٛمثد 

قمٚمٞمٝمثث٤م وُيسثثتٜمد إًمٞمٝمثث٤م ذم حتديثثد ُمٗمٝمثثقم )اجلامقمثث٦م( اقمثث٤ًم، وُمثثـ هثثذه 

 اًمٜمّمقص:

  :ىمقًمثثثف شمٕمثثث٤ممم َقْمَتِّمثثثُٛمقاٱو َ ِٞمثثثعً  قهِٱ سمَِحْبثثثؾِ  ۢ  َٓ  اۢ   َو

ىُمقا شَمَٗمره  ۢ   ۢ...  :[ 103]ال قمٛمران 
  :وىمقًمثثثثف شمٕمثثثث٤مممشَمُٙمقُٟمثثثثقا َٓ َو ـَ ٱكَ  ۢ  ثثثثِذي ىُمثثثثقا ًمه شَمَٗمره  ۢ 

ظْمَتَٚمُٗمثثقاٱوَ  ُِمثثـ ۢ   ًْمَبٞمشٜمَثثث٧ُٰٓم ٱ ضَمثثآَ ُهؿُ  َُمثث٤م سَمْٕمثثدِ  ۢ  َوُأو ۢ   قَمثثَذاٌب  َ ُثثؿْ  ًَمثثثٰٓأِئَؽ ۢ 

قَمٔمِثثثٞمؿٌ  . َيثثثْقَم شَمْبثثثَٞمَض ُوضُمثثثقهٌ  ۢ  ُوضُمثثثقهٌ  َوشَمْسثثثَقدَ  ۢ   ۢ    :ال قمٛمثثثران[

٤مس: شمبٞمض وضمثقه أهثؾ اًمسثٜم٦م ىم٤مل اسمـ قمب "[. ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:105,106

واجلامقم٦م، وشمسقد وضمقه أهؾ اًمبدع واًمٗمرىم٦م. ويمتػمٌ ُمـ ه١مٓ  يّمػم ُمثـ 

ُٕمتثف وُمثـ  أهؾ اًمبدقم٦م سم روضمف ُمـ اًمسٜم٦م اًمتثل اقمٝمث٤م رؾمثقل اق 

  (1)"أهؾ اًمٗمرىم٦م سم٤مًمٗمرىم٦م اعم ٤مًمٗم٦م ًمٚمتامقم٦م اًمتل أُمر اق هب٤م ورؾمقًمف 
 :وىمقًمثثف شمٕمثث٤ممم َوَأـمِٞمُٕمثثقا َٓ  ۥقًَمفُ َوَرؾُمثث قهَٱ ۢ  شَمٜمَثثثَٰٓزقُمقا َو  ۢ 

وَمَتْٗمَِمُٚمقا  [46]إٟمٗم٤مل:   ۢ َوشَمْذَه٥َم ِرحُيُٙمْؿ  ۢ 
  :وىمقًمثثف شمٕمثث٤ممم ثثاَم إظِْمثثَقةٌ  عْم١ُْمُِمٜمُثثقنَ ٱإِٟمه وَم٠َمْصثثٚمُِحقا ۢ   سَمثثلْمَ  ۢ 

 َأظَمَقْيُٙمؿْ  ُ٘مقاٱوَ  ۢ  شمه  [ 10]احلترات:  شُمْرَْحُقنَ  ًَمَٕمٚمهُٙمؿْ  قهَٱ ۢ 
                                                           

 (.358/ 22)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  1)) 
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 :وىمقًمف شمٕم٤ممم  ـَ ٱإِنه ِذي ىُمقاومَ  ًمه ره َويَم٤مُٟمقا ِديٜمَُٝمؿْ  ۢ  ؿِمَٞمعً  ۢ  ْس٧َم  اۢ  ًمه

 
ٍ
ُِمثثثثٜمُْٝمْؿ رِم ؿَمثثثثْك  َٛمثثثثآ ۢ  يَمثثثث٤مُٟمقا سمِثثثثاَم  ُيٜمَبشثثثثُئُٝمؿ صُمثثثثؿه  قهِٱ إمَِم  َأُْمثثثثُرُهؿْ  إِٟمه  ۢ 

 [ 159]آٟمٕم٤مم:  ُٚمقنَ َيْٗمٕمَ 
 :وىمقًمف شمٕم٤ممم  َا ـَ ٱَوَُم٤م شَمَٗمره ِذي ُأوشُمقا ًمه ٓه  ًْمٙمَِتث٥َٰٓم ٱ ۢ  ُِمثـ إِ  سَمْٕمثدِ  ۢ 

ـَ طُمٜمََٗمث٤مَ   ٜمَث٦مُ ًْمَبٞمش ٱ ؿُ ضَمآَ هْتُ  َُم٤م ي ِّمثلَم ًَمثُف اًمثدش
ٓه ًمَِٞمْٕمُبثُدوا اقهَ خُمْٚمِ . َوَُمث٤م ُأُِمثُروا إِ

يَم٤مَة  اَلَة َوُي١ْمشُمقا اًمزه َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمه ًمَِؽ  ۢ  ـُ  َوَذٰٓ  [4,5]اًمبٞمٜم٦م:  ٞمشَٛم٦ماًْم٘مَ  ِدي
 :وىمقًمف شمٕم٤ممم  ـَ ٱَيثثٰٓأ٠َمَه٤َم ثِذي ا ًمه َ اَُمٜمُثقأ َأـمِٞمُٕمثقا ۢ  َوَأـمِٞمُٕمثقا قهَٱ ۢ   ۢ 

ؾُمقَل ٱ َوُأو ًمره َُْمرِ ٱ مِم ۢ   [59]اًمٜمس٤م :  ... ۢ  ُِمٜمُٙمؿْ  ْٕ
  وىمقًمف :" أه٤م اًمٜمث٤مس قمٚمثٞمٙمؿ سم٤مجلامقمث٦م وإيث٤ميمؿ واًمٗمرىمث٦م أهث٤م

 ، صمالث ُمرار، ىم٤م ٤م إؾمح٤ما.(1)"اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وإي٤ميمؿ واًمٗمرىم٦م
  وىمقًمف :" قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وإي٤ميمؿ واًمٗمرىم٦م ومث٢من اًمِمثٞمٓم٤من ُمثع

  (2)"د وهق ُمـ آصمٜملم أسمٕمد، ُمـ أراد سمحبقطم٦م اجلٜم٦م ومٚمٞمٚمزم اجلامقم٦م اًمقاطم
  وىمقًمف :" قمٚمثٞمٙمؿ سم٤مجلامقمث٦م ومث٢مٟمام ي٠ميمثؾ اًمثذئ٥م اًم٘م٤مصثٞم٦م وذم

  (3)"رواي٦م :) اًمِم٤مذة(
  وىمقًمف :"(4) "يد اق ُمع اجلامقم٦م 

                                                           

  (.38/220( )23145( أظمرضمف أْحد ذم ُمسٜمده ُمـ طمدي٨م زيمري٤م سمـ ؾمالم، سمرىمؿ )1)

سم٤مب ُم٤م ضم٤م  ذم ًمزوم )( أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ُمرومققم٤ًم، 2)

   (. 4/465)( 2165اجلامقم٦م( سمرىمؿ )

ذيمره صٝمٞم٥م قمبد اجلب٤مر ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد ُمـ طمدي٨م أيب ذر  (3)

 (.4/235)ققم٤ًم، سمرُمز )س طمؿ( ُمروم

 (.4/466( )2166رواه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ُمرومققم٤ًم، سمرىمؿ ) (4)
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  وىمقًمثثف :" أُمتثثل ٓ دمتٛمثثع قمثثغم ضثثالًم٦م ومثث٢مذا رأيثثتؿ اظمتالومثث٤ًم

  (1)"ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمسقاد إقمٔمؿ
  وىمقًمف :"(2)"اجلامقم٦م رْح٦م، واًمٗمرىم٦م قمذاب 
  وىمقًمثثف :" ثث اق اُمثثر ًا ؾمثثٛمع ُم٘مثث٤مًمتل ومققم٤مهثث٤م وطمٗمٔمٝمثث٤م ٟمَّضه

وسمٚمٖمٝم٤م، ومرب طم٤مُمؾ وم٘مف إمم ُمـ هق أوم٘مف ُمٜمف. صمالث ٓ يٖمؾ قمٚمٞمٝمـ ىمٚمث٥ُم 

ُمسٚمؿ: إظمالص اًمٕمٛمؾ ق، وُمٜم٤مصح٦م أئٛم٦م اعمسٚمٛملم، وًمثزوم  ث٤مقمتٝمؿ، 

 ( 3)"وم٤من اًمدقمقة حتٞمط ُمـ ورائٝمؿ
 يٗم٦م سمـ اًمٞمامن وقمـ طمذ :يمث٤من اًمٜمث٤مس يسث٠مًمقن رؾمثقل  "ىمث٤مل

قمـ اخلثػم ويمٜمث٧م أؾمث٠مًمف قمثـ اًمنمث خم٤مومث٦م أن يثدريمٜمل، وم٘مٚمث٧م: يث٤م  اق 

رؾمقل اق إٟم٤م يمٜم٤م ذم ضم٤مهٚمٞمث٦م وا ومت٤م ٟمث٤م اق هبثذا اخلثػم ومٝمثؾ سمٕمثد هثذا 

   اخلػم ُمـ ا؟ ىم٤مل: )ٟمٕمؿ(، ىمٚم٧م: وهؾ سمٕمد هذا اًمنمث ُمثـ ظمثػم؟ ىمث٤مل :

وُمث٤م دظمٜمثف؟ ىمث٤مل :) ىمثقٌم هثدون سمٖمثػم هثديل،  ) ٟمٕمؿ وومٞمف دظمـ(. ىمٚم٧م:

شمٕمرف ُمٜمٝمؿ وشمٜمٙمر(. ىمٚم٧م: ومٝمؾ سمٕمد ذًمؽ اخلثػم ُمثـ ا؟ ىمث٤مل :) ٟمٕمثؿ، 

دقم٤مة قمغم أسمقاب ضمٝمٜمؿ ُمـ أضم٤مهبؿ إًمٞمٝم٤م ىمثذومقه ومٞمٝمث٤م(، ىمٚمث٧م: يث٤م رؾمثقل 

                                                           

( 3950)أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمرومققم٤ًم، سمرىمؿ  (1)

(2/1303.) 

( أظمرضمف اسمـ ايب قم٤مصؿ ذم اًمسٜم٦م ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ُمرومققم٤ًم )سم٤مب ذيمر 2)

  (.2/435( )895)اجلامقم٦م( سمرىمؿ ُمٗم٤مرا 

أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م قمبداق سمـ ُمسٕمقد ُمرومققم٤ًم )سم٤مب ُم٤م ضم٤م  ذم  3))

 (.5/34( )2658احل٨م قمغم شمبٚمٞمغ اًمسامع( رىمؿ )
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اق صٗمٝمؿ ًمٜم٤م. ىمث٤مل :) هثؿ ُمثـ ضمٚمثدشمٜم٤م ويتٙمٚمٛمثقن سم٠مًمسثٜمتٜم٤م(. ىمٚمث٧م ومثام 

زم  ٤مقم٦م اعمسٚمٛملم وإُمث٤مُمٝمؿ(. ىمٚمث٧م: شم٠مُمرين إن أدريمٜمل ذًمؽ؟ ىم٤مل :) شمٚم

وم٢من مل يٙمـ  ؿ  ٤مقم٦م وٓ إُم٤مم؟ ىم٤مل:) وم٤مقمتزل شمٚمؽ اًمٗمرا يمٚمٝمث٤م وًمثق أن 

 ( 1) ."شمٕمض سم٠مصؾ ؿمترة طمتك يدريمؽ اعمقت وأٟم٧م قمغم ذًمؽ(
  وقمثثـ اًمٕمرسمثث٤مض سمثثـ ؾمثث٤مري٦م :صثثغم سمٜمثث٤م رؾمثثقل اق "ىمثث٤مل 

 ذات يثثقم، صمثثؿ أىمبثثؾ قمٚمٞمٜمثث٤م ومققمٔمٜمثث٤م ُمققمٔمثث٦م سمٚمٞمٖمثث٦م ذرومثث٧م ُمٜمٝمثث٤م اًمٕمٞمثثقن

يمث٠من هثذه ُمققمٔمث٦م  ووضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمثقب وم٘مث٤مل ىم٤مئثؾ: يث٤م رؾمثقل اق 

ُمقدع ومامذا شمٕمٝمد إًمٞمٜم٤م؟ وم٘م٤مل :) أوصثٞمٙمؿ سمت٘مثقى اق واًمسثٛمع واًمٓم٤مقمث٦م، 

وإن يم٤من قمبدًا طمبِمٞم٤ًم، وم٢مٟمف ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ سمٕمدي ومسػمى اظمتالومث٤ًم  يمتثػمًا 

،ومٕمٚمٞمٙمؿ سمسٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤م  اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمـ سمٕمدي ومتٛمسٙمقا هب٤م 

وقمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ ،وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر ومث٤من يمثؾ حمدصمث٦م سمدقمث٦م 

 ( 2)"ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م (

                                                           

أظمرضمف اًمب ٤مري ذم صحٞمحف ُمرومققم٤ًم )سم٤مب يمٞمػ إُمر إذا مل شمٙمـ  ٤مقم٦م( رىمؿ  (1)

)سم٤مب إُمر سمٚمزوم اجلامقم٦م (. وأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف 6/2595( )6673)

 (.3/1475( )1847قمٜمد فمٝمقر اًمٗمتـ وحتذير اًمدقم٤مة إمم اًمٙمٗمر( سمرىمؿ )

 4/200( 4607سم٤مب ذم ًمزوم اًمسٜم٦م( رىمؿ ))( أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ُمرومققم٤ًم، 2)

  (.1/176( )332وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم ُمستدريمف ُمرومققم٤ًم، سمرىمؿ )
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  وىمقًمف :" ُمـ رأى ُمـ أُمػمه ؿمٞمئ٤ًم يٙمرهف ومٚمٞمّمؼم قمٚمٞمثف: وم٤مٟمثف

 ( 1) "ًمٞمس أطمد يٗم٤مرا اجلامقم٦م ؿمؼمًا ومٞمٛمقت إٓ ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م
  وىمقًمف :" ُمـ وم٤مرا اجلامقم٦م ؿمؼمًا وم٘مد ظمٚمع رسم٘م٦م اإلؾمالم ُمـ

 (2) "قمٜم٘مف
  وىم٤مل :" إٟمف ؾمتٙمقن هٜم٤مت وهٜم٤مت، ومٛمـ أراد أن يٗمثرا أُمثر

                                                                                                                             (3)"هذه إُم٦م وهل  ٞمع وم٤مرضسمقه سم٤مًمسٞمػ يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من
اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٜمبقي٦م اًمتل وردت ذم اجلامقمث٦م  وهمػم هذه ُمـ اًمٜمّمقص

                                                      وهثثل ُمثثـ اًمٙمتثثرة سمحٞمثث٨م يٓمثثقل شمتبٕمٝمثث٤م،  ثثذا أيمتٗمثثل سمثثام ذيمرشمثثف ُمٜمٝمثث٤م.                                                                   

٘م٦م واطمثدة هثل أن اجلامقمث٦م ذم واعمت٠مُمؾ ذم هذه اًمٜمّمقص جيده٤م شم٘مرر طم٘مٞم

وهثق ُمث٤م شمٗمٞمثده هثذه اًمٜمّمثقص  -آؾمالم اًمتل أوضم٥م اإلؾمالم اًمتزاُمٝم٤م

 ذات سمٕمديـ: -وشمدل قمٚمٞمف

.                                                                            إول: اًمبٕمثثثد اًمثثثديٜمل. ُمتٛمثثثتاًل ذم اشمبثثث٤مع هثثثدي اًمرؾمثثثقل 

 ُمتٛمتاًل ذم ـم٤مقم٦م وزم أُمر هذه اجلامقم٦م. اًمت٤مين: اًمبٕمد اًمسٞم٤ميس

ُمتالزُمث٤من، إذ ٓ ُيتّمثقران وضمثقدًا إٓ ذم ضثؾ  -شمرى يمام–وي٤م 

 ُمٜمٝم٩م شمنميٕمل يم٤مُمؾ، وإُم٤مم قم٤مدل.                 

                                                           

٤مس ُمرومققم٤ًم، )سم٤مب اًمسٛمع أظمرضمف اًمب ٤مري ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب 1))

 (.6/2612( )6724)واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم ُم٤ممل شمٙمـ ُمٕمّمٞم٦م(، سمرىمؿ 

  (.5/198( )4760( أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م أيب ذر ُمرومققم٤ًم، سمرىمؿ )2)

( 1852أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م قمرومت٦م ُمرومققم٤ًم سمرىمؿ ) (3)

(3/1479.) 
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وهثثثذا اًمثثثتالزم هثثثق ُمثثث٤م أؿمثثث٤مرت اًمٞمثثثف، ودًمثثث٧م قمٚمٞمثثثف أيثثث٤مت 

وإطم٤مدي٨م اًمس٤مسم٘م٦م، إذ  ٕم٧م دًٓمٞم٤ًم سمٛمٜمٓمقىمٝم٤م وُمٗمٝمقُمٝمث٤م سمثلم وضمثقب 

 ت٘م٤مُم٦م قمثثغم اعمثثٜمٝم٩م اًمثثذي اقمثثف اق واؾمثثت٘م٤مم قمٚمٞمثثف اًمرؾمثثقل آؾمثث

ووضمقب ـم٤مقم٦م وزم إُمر اعمست٘مٞمؿ قمغم هذا اًمٜمٝم٩م واًم٘مث٤مئؿ  وأصح٤مسمف 

 قمغم شمٓمبٞم٘مف.                                                                                

قمٚمٞمٝمث٤م وهبث٤م، ومال يٛمٙمـ شمّمقر  ٤مقم٦م هذا ؿم٠مهن٤م إٓ سمقزم أُمر ي٘مقم 

وٓ يٛمٙمثثـ شمّمثثقر وزم اُمثثر دمثث٥م ـم٤مقمتثثف إٓ سمتامقمثث٦م شمسثثٛمع ًمثثف وشمٓمٞمثثع، 

وم٤مًمبٕمثثثثدان ُمتٙمثثثث٤مُمالن وُمؽماسمٓمثثثث٤من وٓ ؾمثثثثبٞمؾ إمم اًمٗمّمثثثثؾ سمٞمثثثثٜمٝمام.                                                        

إٟمف ٓ إؾمثالم إٓ سمتامقمث٦م وٓ  ": ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 .                    (1)"سم٢مُم٤مرة وٓ إُم٤مرة آ سمٓم٤مقم٦م  ٤مقم٦م إٓ 

جي٥م أن يٕمرف أن وٓي٦م أُمر اًمٜم٤مس ُمـ أقمٔمؿ  "وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

واضمب٤مت اًمديـ، سمؾ ٓ ىمٞم٤مم ًمٚمديـ وٓ ًمٚمدٟمٞم٤م آ هب٤م، ومث٢من سمٜمثل آدم ٓ شمثتؿ 

ُمّمثثٚمحتٝمؿ آ سمثث٤مٓضمتامع حل٤مضمثث٦م سمٕمْمثثٝمؿ امم سمٕمثثض وٓسمثثد  ثثؿ قمٜمثثد 

 .                      (2)"آضمتامع ُمـ رأٍس 

                                                           

( 257ؿ اًمداري ُمقىمقوم٤ًم، سمرىمؿ )أظمرضمف اًمدا رُمل ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م متٞم (1)

(، وذيمره اسمـ طمتر اًمٕمس٘مالين ذم )إحت٤مف اعمٝمرة سم٤مًمٗمقائد اعمبتٙمرة ُمـ 1/315)

 (.12/116( )15209أـمراف اًمٕمنمة( سمرىمؿ )

 (.129اًمسٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اصالح اًمراقمل واًمرقمٞم٦م. )ص  (2)
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وقمٚمٞمف وم٢مٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اعمٗمٝمقم اًمنمثقمل اًمٕمٛمثكم )ًمٚمتامقمث٦م( 

ذم اإلؾمثثالم يمثثام دًمثث٧م قمٚمٞمثثف اًمٜمّمثثقص اًمنمثثقمٞم٦م اًمسثث٤مسم٘م٦م اًمثثذيمر هثثق: 

)آؾمثثت٘م٤مُم٦م قمثثغم ُمثثٜمٝم٩م اق وـم٤مقمثث٦م وزم إُمثثر اًم٘مثث٤مئؿ قمثثغم اع اق ( ذم 

د أن شمٍمثح سمثف وىم٧م واطمد ،وإن شمٕمددت ُمٙم٤مٟم٤ًم وضمٖمراومٞم٦ًم . وهذا ُم٤م شمٙم٤م

 ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمٚمام  )ًمٚمتامقم٦م( وان شمٕمددت وشمب٤ميٜم٧م ذم فم٤مهره٤م:  

قْمَتِّمثثُٛمقاٱوَ  قمٜمثثد شمٗمسثثػم ىمقًمثف شمٕمثث٤ممم: ي٘مثقل اسمثثـ ُمسثٕمقد    ۢ 

َ ِٞمعً  قهِٱ سمَِحْبؾِ  َٓ  اۢ  ىُمقا َو شَمَٗمره  ۢ   ۢ   :ي٤م أه٤م اًمٜم٤مس  "[ :103]ال قمٛمران

ف ،وإن ُم٤م شمٙمرهثقن ذم قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م واجلامقم٦م وم٢مهن٤م طمبؾ اق اًمذي أُمر سم

                                                                                                              (1)"اجلامقمثثثثثثث٦م واًمٓم٤مقمثثثثثثث٦م ظمثثثثثثثػٌم  ثثثثثثث٤م شمسثثثثثثثتحبقن ذم اًمٗمرىمثثثثثثث٦م 

وذم اجلامقمث٦م وم٘مث٤مل ىمثقم :هثق (2) اظمتٚمثػ ذم هثذا إُمثر "وي٘مقل اًمٓمثؼمي :

:اًمسثثقاد إقمٔمثثؿ ...وىمثث٤مل ىمثثقم: اعمثثراد سم٤مجلامقمثث٦م  ًمٚمقضمثثقب ،واجلامقمثث٦م

:اًمّمح٤مسم٦م دون ُمـ سمٕمدهؿ .وىمث٤مل ىمثقم: اعمثراد هبثؿ: أهثؾ اًمٕمٚمثؿ ٕن اق 

ضمٕمٚمٝمؿ طمت٦م قمغم اخلٚمؼ واًمٜم٤مس شمبثع  ثؿ ذم أُمثر اًمثديـ ، ىمث٤مل اًمٓمثؼمي: 

واًمّمقاب أن اعمراد ُمـ اخلؼم ًمزوم اجلامقم٦م اًمذيـ ذم ـم٤مقمث٦م ُمثـ اضمتٛمٕمثقا 

 (3)"بٞمٕمتف ظمرج قمـ اجلامقم٦م قمغم شم٠مُمػمه ومٛمـ ٟمٙم٨م سم

                                                           

 (.5/648ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ أي اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ) (1)

أي: إُمر سمٚمزوم اجلامقم٦م وـم٤مقم٦م وزم إُمر اًمقارديـ ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن  (2)

  عمٕم٤مذ )شمٚمزم  ٤مقم٦م اعمسٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ(  اًمس٤مسمؼ وذًمؽ ذم ىمقًمف 

  (.13/37( ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمتر ذم ومتح اًمب٤مري اح صحٞمح اًمب ٤مري )3)
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وي٘مقل اًمِم٤مـمبل ُمٕمٚم٘م٤مً قمثغم ُمث٤م ذيمثره ُمثـ إطم٤مديث٨م اًمثقاردة ذم 

اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم ُمٕمٜمثك اجلامقمث٦م اعمثرادة ذم هثذه إطم٤مديث٨م ")اجلامقم٦م( :

 قمغم مخس٦م أىمقال :                                                                                   

٤م اًمسقاد إقمٔمؿ ُمـ أهثؾ اإلؾمثالم وهثق اًمثذي يثدل أطمده٤م :أهن

: إن اًمسقاد إقمٔمؿ  هؿ            اًمٜم٤مضمقن ُمـ اًمٗمثرا  قمٚمٞمف يمالم أيب هم٤مًم٥م

،ومام يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ أُمر ديٜمٝمؿ ومٝمق احلؼ وُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمث٤مت ُمٞمتث٦م ضم٤مهٚمٞمث٦م 

ؾمقا  ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم يش  ُمـ اًمنميٕم٦م أو ذم إُم٤مُمٝمؿ وؾمٚمٓم٤مهنؿ ومٝمثق خمث٤مًمػ 

                                                                            ًمٚمحؼ ...       

اًمت٤مين: أهن٤م  ٤مقم٦م أئٛمث٦م اًمٕمٚمثام  اعمتتٝمثديـ، ومٛمثـ ظمثرج  ث٤م قمٚمٞمثف 

قمٚمام  إُم٦م ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م، ٕن  ٤مقم٦م اق اًمٕمٚمثام ، ضمٕمٚمٝمثؿ اق طمتث٦م 

                                                                قمغم اًمٕم٤معملم ...                                    

اًمت٤مًم٨م: أن اجلامقمث٦م هثل اًمّمثح٤مسم٦م قمثغم اخلّمثقص ومث٢مهنؿ اًمثذيـ 

أىمثث٤مُمقا قمثثامد اًمثثديـ وأرؾمثثقا أوشمثث٤مده، وهثثؿ اًمثثذيـ ٓ جيتٛمٕمثثقن قمثثغم 

ضالًم٦م...ومٕمغم هذا اًم٘مقل ومٚمٗمظ اجلامقم٦م ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمرواي٦م إظمرى ذم ىمقًمثف 

  ومٙم٠مٟمف راضمثع إمم ُمث٤م ىمث٤مًمقه وُمث٤م ؾمثٜمقه، وُمث٤م ( 1) وأصح٤ميب(:)ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف

سمذًمؽ ظمّمقص٤ًم  اضمتٝمدوا ومٞمف طمت٦م قمغم اإلـمالا وسمِمٝم٤مدة رؾمقل اق 

                                                           

ب ُم٤م ضم٤م  ذم اومؽماا هذه سم٤م)أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م قمبداق سمـ قمٛمرو،  (1)

 (.5/26)( 2641إُم٦م( سمرىمؿ )
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..                                                                                           (1)ذم ىمقًمثثثثثف :) ومٕمٚمثثثثثٞمٙمؿ سمسثثثثثٜمتل وؾمثثثثثٜم٦م اخلٚمٗمثثثثث٤م  اًمراؿمثثثثثديـ( 

ًمراسمع: أن اجلامقم٦م هل  ٤مقم٦م أهؾ اإلؾمالم إذا أ ٕمقا قمغم أُمر ومقاضمث٥م وا

قمغم همػمهؿ ُمـ أهؾ اعمٚمؾ اشمب٤مقمٝمؿ ... ويم٠من هذا اًم٘مثقل يرضمثع إمم اًمتث٤مين 

وهق ي٘متيض أيْم٤ًم ُم٤م ي٘متْمثٞمٜمف، أو يرضمثع إمم اًم٘مثقل إول وهثق إفمٝمثر 

قمٜمثد وومٞمف ُمـ اعمٕمٜمك ُم٤م ذم إول ُمـ أٟمف ٓسمد ُمـ يمقن اعمتتٝمديـ ومٞمٝمؿ، و

 -إذن–ذًمؽ ٓ يٙمقن ُمع اضمتامقم٤مهتؿ قمغم هذا اًم٘مقل سمدقم٦م أصاًل ومٝمثؿ     

 اًمٜم٤مضمٞم٦م.                                                                                                               اًمٗمرىم٦م

واخلثث٤مُمس :ُمثث٤م اظمتثث٤مره اًمٓمثثؼمي اإلُمثث٤مم ُمثثـ أن اجلامقمثث٦م  ٤مقمثث٦م 

إذا اضمتٛمٕمقا قمغم أُمػم ،وم٠مُمر قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم سمٚمزوُمف وهنك  اعمسٚمٛملم

قمثثـ ومثثراا إُمثث٦م ومثثٞمام اضمتٛمٕمثثقا قمٚمٞمثثف ُمثثـ شم٘مديٛمثثف قمٚمثثٞمٝمؿ ... صمثثؿ ىمثث٤مل 

اًمِم٤مـمبل : وطم٤مصٚمف أن اجلامقم٦م راضمٕم٦م إمم اإلُم٤مم اعمقاومؼ ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م 

وذًمثثؽ فمثث٤مهر ذم أن آضمثثتامع قمثثغم همثثػم ؾمثثٜم٦م ظمثث٤مرج قمثثـ ُمٕمٜمثثك اجلامقمثث٦م 

                                                                                                                                                                                                                                       (2)"ٕطم٤مدي٨م اعمذيمقرة يم٤مخلقارج وُمـ جمرى جمراهؿ اعمذيمقر ذم ا
                                  

 
 
 

                                                           

( 329أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك ُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م سمرىمؿ ) (1)

(1/174.) 

 ()سمتٍمف(.775-2/770آقمتّم٤مم ) (2)



 
   ايــــــــــةزالد

 

 

(336) 

 املطمب الجاٌ 
 لزوً اجلىـاعـة وإواوهي فسيضة شسعية

يتبلم ًمٜم٤م ُمثـ أيث٤مت اًم٘مرآٟمٞمث٦م وإطم٤مديث٨م اًمٜمبقيث٦م اًمسث٤مسم٘م٦م اًمتثل 

قمرضٝم٤م ذم ُمٓمٚم٥م )ُمٗمٝمقم اجلامقم٦م( أن ًمزوم اجلامقم٦م ومريْم٦م اقمٞم٦م جي٥م 

٘مقم هب٤م، وم٢من ُمٖمٚمث٥م هثذه اًمٜمّمثقص ىمثد قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ أن ي١مده٤م وأن ي

ورد سمّمٞمٖم٦م إُمر أو اًمٜمٝمل أي: إُمر سمٚمثزوم اجلامقمث٦م وإُمث٤مُمٝمؿ، واًمٜمٝمثل 

قمثثـ ُمٗمثث٤مرىمتٝمام، وُمٕمٚمثثقم قمٜمثثد إصثثقًمٞملم أن إُمثثر إذا أـمٚمثثؼ دل قمثثغم 

 اًمقضمقب وأن اًمٜمٝمل إذا أـمٚمؼ دل قمغم اًمتحريؿ.
  :وم٘مقًمثثثف شمٕمثثث٤ممم  َقْمَتِّمثثثُٛمقاٱو َ ِٞمثثثعً  قهِٱ سمَِحْبثثثؾِ  ۢ  َٓ  اۢ  َو

ىُمقا شَمَٗمره  ۢ   ۢ   :[103]ال قمٛمران   
قْمَتِّمثُٛمقاٱوَ  ىمد  ع سملم إُمر سمٚمثزوم اجلامقمث٦م ذم ىمقًمثف   سمَِحْبثؾِ  ۢ 

َ ِٞمعً  قهِٱ ىُمقا واًمٜمٝمل قمـ ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ذم ىمقًمف :  اۢ  َٓ شَمَٗمره َو  ۢ   ۢ  وإُمر،

سمٚمزوم اجلامقم٦م واًمٜمٝمل قمـ ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ي٘متيضث إُمثر سمٚمثزوم اإلُمث٤مم واًمٜمٝمثل 

يمثثام شمثثقطمل سمثثذًمؽ أيثث٦م  –٤مرىمتثثف رضورًة :ٕن اًمٕمالىمثث٦م سمٞمثثٜمٝمام قمثثـ ُمٗم

م ُمثثـ وضمثثقد أطمثثده٤م وضمثثقد يٚمثثز ؾمثثببٞم٦م قمالىمثث٦م –واًمٜمّمثثقص اًمسثث٤مسم٘م٦م 

 وُمثـ قمدُمثثف قمثدم أظمثثر ،ومٙمثؾ ُمثٜمٝمام ؾمثثَب٥ٌم وُمسثبه٥ٌم ًمألظمثثر ، ،أظمثر

ٝم٤م ُمٜم٤مـم٦م سمف ٓ شمتح٘مؼ إٓ ومقضمقد اجلامقم٦م ُمرشمبط سمقضمقد اإلُم٤مم ، وُمّم٤محل

تف وطمرم اخلثروج قمٚمٞمثف وهثذا ُمث٤م شمثقطمل سمثف ًمذًمؽ وضمب٧م ـم٤مقم :سمقضمقده
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ٓسمد ُمثـ  ": (1)ي٘مقل ؾمٞمد ىمٓم٥م قمٜمد شمٗمسػمه  ذه أي٦م واًمتل سمٕمده٤م ،أي٦م

 ٤مقم٦م شمدقمق إمم اخلػم وشم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ٓسمثد ُمثـ ؾمثٚمٓم٦م 

ذم إرض شمدقمق إمم اخلػم وشم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر واًمذي ي٘مرر 

دًمقل اًمٜمص اًم٘مرآين ذاشمف  ومٝمٜم٤مك )دقمقة( إمم اخلػم أٟمف ٓسمد ُمـ ؾمٚمٓم٦م هق ُم

.وًمٙمـ هٜم٤مك يمذًمؽ ) أُمر ( سم٤معمٕمروف . وهٜمث٤مك )هنثٌل( قمثـ اعمٜمٙمثر. وإذا 

أُمٙمـ أن ي٘مقم سم٤مًمدقمقة همػم ذي ؾمٚمٓم٤من وم٢من )إُمر واًمٜمٝمل( ٓ ي٘مقم هبثام 

إٓ ذو ؾمٚمٓم٤من.. هذا هق شمّمقر اإلؾمالم ًمٚمٛمس٠مًم٦م.. إٟمثف ٓسمثد ُمثـ ؾمثٚمٓم٦م 

شم٘مقم قمغم اًمدقمقة إمم اخلػم واًمٜمٝمل قمـ اًمنم.. ؾمٚمٓم٦م  شم٠مُمر وشمٜمٝمك.. ؾمٚمٓم٦م

شمتتٛمع وطمداهت٤م وشمرشمبط سمحبثؾ اق وطمبثؾ إظمثقة ذم اق.. ؾمثٚمٓم٦م شم٘مثقم 

قمغم ه٤مشملم اًمريمٞمزشملم جمتٛمٕمتلم ]اإليامن سم٤مق وإظمقة[ ًمتح٘مٞمؼ ُمٜمٝم٩م اق 

ذم اًمبنمثث.. وحت٘مٞمثثؼ هثثذا اعمثثٜمٝم٩م ي٘متيضثث )دقمثثقة( إمم اخلثثػم يٕمثثرف ُمٜمٝمثث٤م 

هذا اعمٜمٝم٩م. وي٘متيض ؾمٚمٓم٦م )شم٠مُمر( سم٤معمٕمروف )وشمٜمٝمك( قمـ اًمٜم٤مس طم٘مٞم٘م٦م 

ٓه ًمُِٞمَٓمثث٤مَع سمِثث٢مِْذِن اعمٜمٙمثثر.. ومتٓمثث٤مع.. واق ي٘مثثقل  ؾُمثثقٍل إِ َوَُمثثآ َأْرؾَمثثْٚمٜم٤َم ُِمثثـ ره

ومٙمالم ؾمٞمد ىمٓم٥م هثذا ي١ميمثد طم٘مٞم٘مث٦م اًمثؽماسمط  (2)  "[64]اًمٜمس٤م :   ۢ   قهِٱ

ووضمثثقب  اًمقضمثثقدي واًمسثثببل اًمثثذي أاُت إًمٞمثثف سمثثلم اجلامقمثث٦م وإُم٤مُمٝمثث٤م

 ًمزوُمٝمام وحتريؿ ُمٗم٤مرىمتٝمام. 

                                                           

ُمٜمٙمؿ أُم٦م يدقمقن إمم اخلػم وي٠مُمرون سم٤معمٕمروف  وًمثتٙمـ:وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم (1)

 [104]ال قمٛمران :  وهقن قمـ اعمٜمٙمر

  (.1/444( ذم فمالل اًم٘مرآن )2)
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ىُمثقا  وي٘مقل اسمـ يمتػم قمٜمد شمٗمسػمه ًم٘مقًمثف شمٕمث٤ممم  : َٓ شَمَٗمره  :ۢ   ۢ  َو

أُمرهؿ سم٤مجلامقم٦م وهنث٤مهؿ قمثـ اًمتٗمرىمث٦م وىمثد وردت إطم٤مديث٨م اعمتٕمثددة "

سم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمتٗمرا وإُمر سم٤مٓضمتامع وآئتالف يمام ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ُمـ 

 قمثـ أيب هريثرة :أن رؾمثقل اق طمدي٨م ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح قمـ أسمٞمثف ،

ىم٤مل :) إن اق يرىض ًمٙمثؿ صمالصمث٤ًم ،ويسث ط ًمٙمثؿ صمالصمث٤ًم ،يثرىض ًمٙمثؿ :أن 

 شمٕمبدوه وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤ًم، وأن شمٕمتّمٛمقا سمحبؾ اق  ٞمٕمث٤ًم وٓ شمٗمرىمثقا ،

 وأن شمٜم٤مصثثحقا ُمثثـ وٓه اق أُمثثريمؿ، ويسثث ط ًمٙمثثؿ صمالصمثث٤ًم :ىمٞمثثؾ وىمثث٤مل ،

وىمثثد ُضثثٛمٜم٧م  ثثؿ اًمٕمّمثثٛم٦م ،قمٜمثثد  (1)ويمتثثرة اًمسثث١مال، وإضثث٤مقم٦م اعمثث٤مل (.

 ( 2)"اشمٗم٤مىمٝمؿ ،ُمـ اخلٓم٠م ...

ـَ ٱَيثثثثٰٓأ٠َمَه٤َم   وىمقًمثثثف شمٕمثثث٤ممم : - ثثثِذي ا ًمه َ اَُمٜمُثثثقأ َأـمِٞمُٕمثثثقا ۢ   قهَٱ ۢ 

َوَأـمِٞمُٕمثثثثثثقا ؾُمثثثثثثقَل ٱ ۢ  َوُأو ًمره َُْمثثثثثثرِ ٱ مِم ۢ                                                                                                      [59]اًمٜمسثثثثثث٤م :  ُِمثثثثثثٜمُٙمؿْ  ْٕ

ىمثد  ثع سمثلم إُمثر سمٚمثزوم اجلامقمث٦م وإُم٤مُمٝمث٤م، ومث٢من ذم ىمقًمثف : -أيْم٤م-وم٢مٟمف

َأـمِٞمُٕمقا َوَأـمِٞمُٕمقا قهَٱ ۢ  ؾُمقَل ٱ ۢ   إؿم٤مرة إمم وضمقب ُمالزُم٦م اجلامقم٦م ،  ًمره

َوُأو وذم ىمقًمف:  َُْمرِ ٱ مِم ۢ  إؿم٤مرة إمم وضمقب ُمالزُم٦م اإلُمث٤مم :إذ   ُِمٜمُٙمؿْ  ْٕ

ُأو د باعم٘مّمق َُْمرِ ٱ مِم ۢ  ْٕ  اًمذيـ سمٞمدهؿ احلّؾ " (3)قمغم اًمراضمح :احلٙم٤مم

                                                           

(، وأظمرضمف ُمسٚمؿ 14/399( )8799أظمرضمف أْحد ذم ُمسٜمده هبذا اًمٚمٗمظ، سمرىمؿ ) (1)

(، ويمذًمؽ اًمب ٤مري ذم 1340( /1715ذم صحٞمحف سمٚمٗمظ )ويٙمره ًمٙمؿ( سمرىمؿ )

 (. 158( )ص 442إدب اعمٗمرد سمٚمٗمظ )ويٙمره ًمٙمؿ( سمرىمؿ )

 (.90، 2/89شمٗمسػم اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ ) (2)

 (.3/191اًمتٗمسػم اًمقؾمٞمط. حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي ) (3)
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واًمٕم٘مد وسمٞمدهؿ ُم٘م٤مًمٞمد إُم٦م اًمتل ي٘مقُمقن قمغم رقم٤مي٦م ُمّم٤محلٝم٤م وؿمثئقهن٤م 

وإرؿم٤مده٤م وشمقضمٞمٝمٝمث٤م ... ] و [ إن اق ىمثرن ـم٤مقمث٦م أومم إُمثر سمٓم٤مقمث٦م اق 

ورؾمقًمف ،ومقضم٥م أن شمٙمقن ـم٤مقمتٝمام ُمثـ ضمثٜمس ـم٤مقمث٦م اق ورؾمثقًمف ،سمث٠من 

،وإُمثر إذا أـمٚمثؼ دل  (1)"شمٙمقن ذم ؾمبٞمؾ اًمٕمدل وٓ ختثرج قمثـ طمثدوده 

قمغم اًمقضمقب ،ومدل ذًمؽ قمغم وضمقب ًمزوم اجلامقم٦م وإُم٤مُمٝم٤م. ويٗمٝمؿ ُمثـ 

هذا إُمر سمٚمزوم اجلامقم٦م وإُم٤مُمٝم٤م اًمٜمٝمل قمـ ُمٗم٤مرىمتٝمام وحتريؿ ذًمثؽ: ٕن 

 إُمر سم٤مًمٌم  هنل قمـ ضده يمام هق ُمٕمروف قمٜمد إصقًمٞملم.

الزم سمثثلم اجلامقمثث٦م وإُم٤مُمٝمثث٤م ووضمثثقب ُمالزُمثثتٝمام وهبثثذا يت٠ميمثثد اًمثثت

وحتثثريؿ ُمٗمثث٤مرىمتٝمام. وأيثث٤مُت اًمثثقاردة ذم هثثذا اعمقضثثقع واًمداًمثث٦م قمثثغم 

وضمقب ًمزوم  ٤مقم٦م اعمسٚمٛملم وإُمث٤مُمٝمؿ ذم وىمث٧م واطمثد سم٤مقمتب٤مريث٤م يمٚمٞمث٦ًم 

ديٜمٞمثث٦ًم ٓ شمتتثثزأ يمتثثػمٌة، ُمٜمٝمثث٤م ُمثث٤م ؾمثثبؼ ذيمثثره قمٜمثثد احلثثدي٨م قمثثـ ُمٗمٝمثثقم 

 )اجلامقم٦م( اقم٤ًم وُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم: 

 :ىمقًمف شمٕم٤ممم  ؾُمقَل ٱَوَُمـ ُيَِم٤مىِمِؼ َ  َُمث٤م سَمْٕمثدِ  ۢ  ُِمـ ًمره ُف ًَمث شَمَبثلمه

فِ  عْم١ُْمُِمٜملِمَ ٱ ؾَمبِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتهبِعْ  ْ َُدىٰٓ ٱ ٰٓ  َُم٤م ۦُٟمَقًمش  َوؾَمثآَ ْت  ۢ   ضَمَٝمثٜمهؿَ  ۦَوُٟمّْمثٚمِفِ  شَمثَقممه

 [115]اًمٜمس٤م :   َُمِّمػًما
 :وىمقًمف شمٕم٤ممم  اَم  [71]اًمتقسم٦م:   ۢ  إظِْمَقةٌ  عْم١ُْمُِمُٜمقنَ ٱإِٟمه
 :وىمقًمثثف شمٕمثث٤ممم  َسَمْٕمُْمثثُٝمْؿ َأْوًمَِٞمثثآُ   عْم١ُْمُِمٜمَثثث٧ُٰٓم ٱوَ  عْم١ُْمُِمٜمُثثقنَ ٱو

 [71]اًمتقسم٦م:  ۢ  سَمْٕمضٍ 

                                                           

 ( )سمتٍمف(.1728، 4/1727زهرة اًمتٗم٤مؾمػم. حمٛمد سمـ أْحد أسمق زهرة ،) (1)
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وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمتل يٓمقل شمتبٕمٝم٤م، و ذا أيمتٗمل سمام ذيمثرت 

 قمغم ؾمبٞمؾ اًمتدًمٞمؾ ٓ احلٍم. 

وأُم٤م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم هذا اعمقضقع ومٙمتػمة، وُم٤م أوردشمف ُمٜمٝم٤م 

 ُمٗمٝمقم اجلامقم٦م واضح اًمدًٓم٦م قمغم وضمقب ًمزوم اجلامقم٦م وإُم٤مُمٝمث٤م ُمٕمث٤ًم ذم

 يمٗمريْم٦م يمٚمٞم٦م اقمٞم٦م ٓ شم٘مبؾ اًمتتزئ٦م، ُمـ ذًمؽ: 

  ُمثث٤م روي قمثثـ طمذيٗمثث٦م سمثثـ اًمثثٞمامن :يمثث٤من اًمٜمثث٤مس "ىمثث٤مل

قمـ اخلػم ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنم خم٤موم٦م أن يدريمٜمل،  يس٠مًمقن رؾمقل اق 

 ومت٤م ٟم٤م اق هبذا اخلػم ومٝمؾ إٟم٤م يمٜم٤م ذم ضم٤مهٚمٞم٦م وا وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اق 

سمٕمد هذا اخلػم ُمثـ ا؟ ىمث٤مل :) ٟمٕمثؿ(، ىمٚمث٧م: وهثؾ سمٕمثد هثذا اًمنمث ُمثـ 

ظمػم؟ ىم٤مل :) ٟمٕمؿ وومٞمف دظمـ(. ىمٚم٧م: وُم٤م دظمٜمف؟ ىم٤مل :) ىمقٌم هدون سمٖمػم 

 هديل، شمٕمرف ُمٜمٝمؿ وشمٜمٙمر(. ىمٚم٧م: ومٝمؾ سمٕمد ذًمؽ اخلثػم ُمثـ ا؟ ىمث٤مل:

ذومقه ومٞمٝمث٤م(، ىمٚمث٧م: يث٤م ) ٟمٕمؿ، دقم٤مة قمغم أسمقاب ضمٝمٜمؿ ُمـ أضم٤مهبؿ إًمٞمٝمث٤م ىمث

رؾمقل اق صٗمٝمؿ ًمٜم٤م. ىم٤مل :) هؿ ُمـ ضمٚمدشمٜم٤م ويتٙمٚمٛمقن سم٠مًمسٜمتٜم٤م(. ىمٚمث٧م 

ومام شمث٠مُمرين إن أدريمٜمثل ذًمثؽ؟ ىمث٤مل :) شمٚمثزم  ٤مقمث٦م اعمسثٚمٛملم وإُمث٤مُمٝمؿ(. 

ىمٚم٧م: وم٢من مل يٙمـ  ؿ  ٤مقم٦م وٓ إُم٤مم؟ ىم٤مل:) ومث٤مقمتزل شمٚمثؽ اًمٗمثرا يمٚمٝمث٤م 

  (1) "ذًمؽ( وًمق أن شمٕمض سم٠مصؾ ؿمترة طمتك يدريمؽ اعمقت وأٟم٧م قمغم
وم٤محلدي٨م ىمد رسمط سمقضقح سمثلم ًمثزوم اجلامقمث٦م وإُم٤مُمٝمث٤م ذم إؿمث٤مرة 

ُمٜمٓم٘مٞم٦م وواىمٕمٞم٦م واقمٞم٦م إمم أن ًمثزوم  ٤مقمث٦م اعمسثٚمٛملم وإُمث٤مُمٝمؿ ومريْمث٦ٌم 

                                                           

 ؾمبؼ خترجيف ذم اعمٓمٚم٥م إول )ُمٗمٝمقم اجلامقم٦م(. (1)
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يمٚمٞم٦م اقمٞم٦م همػم ُمتتزئ٦م وٓ ىمٞمٛم٦م ٕطمثدي٤م إٓ سمث٤مٔظمر، ومٝمثام ُمتالزُمث٤من 

 وضمقدًا وقمدُم٤ًم. 

ذم احلثدي٨م(  وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل: ومٞمثف )أي "ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمتر:

طمت٦ٌم جلامقم٦م اًمٗم٘مٝم٤م  ذم وضمقب ًمزوم  ٤مقم٦م اعمسٚمٛملم وشمرك اخلروج قمغم 

أئٛم٦م اجلقر ٕٟمف وصػ اًمٓم٤مئٗم٦م إظمػمة سم٠مهنؿ دقم٤مة قمغم أسمقاب ضمٝمٜمؿ ومل 

ي٘مؾ ومٞمٝمؿ )شمٕمرف وشمٜمٙمر( يمام ىم٤مل ذم إوًملم وهؿ ٓ يٙمقٟمقن يمثذًمؽ إٓ 

                                        .     "وهثثثثؿ قمثثثثغم همثثثثػم طمثثثثؼ وأُمثثثثرهؿ ُمثثثثع ذًمثثثثؽ سمٚمثثثثزوم اجلامقمثثثث٦م 

ىمثث٤مل اًمٓمثثؼمي :اظمُتٚمِثثَػ ذم هثثذا إُمثثر ،وذم اجلامقمثث٦م ،وم٘مثث٤مل ىمثثقم :هثثق 

ًمٚمقضمقب ، واجلامقم٦م اًمسقاد إقمٔمؿ ،صمؿ ؾم٤ما قمـ حمٛمد سمـ ؾمثػميـ قمثـ 

أيب ُمسٕمقد أٟمف وىص ُمـ ؾمث٠مًمف عمث٤م ىمتثؾ قمثتامن قمٚمٞمثؽ سم٤مجلامقمث٦م ومث٢من اق مل 

، وىم٤مل ىمقم :اعمثراد سم٤مجلامقمث٦م اًمّمثح٤مسم٦م يٙمـ ًمٞمتٛمع أُم٦م حمٛمد قمغم ضالًم٦م 

دون ُمـ سمٕمدهؿ ،وىم٤مل ىمقم :اعمراد هبؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٕن اق ضمٕمٚمٝمثؿ طمتث٦م 

قمغم اخلٚمؼ واًمٜم٤مس شمبع  ؿ ذم أُمر اًمثديـ . ىمث٤مل اًمٓمثؼمي : واًمّمثقاب أن 

اعمراد ُمـ اخلؼم ًمزوم اجلامقم٦م اًمذيـ ذم ـم٤مقم٦م ُمـ اضمتٛمٕمقا قمغم شم٠مُمػمه ومٛمـ 

و ثذا يمث٤من ُمثـ أصثقل أهثؾ اًمسثٜم٦م  ":(1)"٦مٟمٙم٨م سمٞمٕمتف ظمرج قمثـ اجلامقمث

                                                                      ( 2)"واجلامقمثث٦م :ًمثثزوم اجلامقمثث٦م وشمثثرك ىمتثث٤مل إئٛمثث٦م وشمثثرك اًم٘متثث٤مل ذم اًمٗمتٜمثث٦م 

 وُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شم١ميمد هذا اعمٕمٜمك :

                                                           

  (.13/37( ومتح اًمب٤مري اح صحٞمح اًمب ٤مري )1)

 (.28/128( جمٛمقع اًمٗمت٤موى ًمِمٞمخ اإلؾمالم أْحد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )2)
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  ىمقًمف :"ٟمثف ُمـ رأى ُمـ أُمػمه ؿمثٞمئ٤ًم يٙمرهثف ومٚمٞمّمثؼم: وم٢م

وم٤محلدي٨م ي١ميمد أن (  1)"ُمـ وم٤مرا اجلامقم٦م ؿمؼمًا ومامت إّٓ ُم٤مت ُمٞمت٦ًم ضم٤مهٚمٞم٦م 

روه قمٚمٞمٝمؿ.  اعم٘مّمقد سم٤مجلامقم٦م هل إُمػم وُمـ أُمه
  وىمقًمف :" ٓ ُمـ وم٤مرا اجلامقم٦م واؾمتذل اإلُم٤مرة ًم٘مل اق

 (2) "طمت٦م ًمف
  وىمقًمف :" ،أه٤م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م، وإي٤ميمؿ واًمٗمرىمث٦م

 ىم٤م ٤م صمالث ُمراٍر .( 3)"٤مجلامقم٦م وإي٤ميمؿ واًمٗمرىم٦مأه٤م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ سم
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

أظمرضمف اًمب ٤مري ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس ُمرومققم٤ًم )سم٤مب اًمسٛمع واًمٓم٤مقم٦م  (1)

 (.6/2612( )6724سمرىمؿ ) ًمإلُم٤مم ُم٤ممل شمٙمـ ُمٕمّمٞم٦م(

( 409أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ُمرومققم٤ًم سمرىمؿ ) (2)

(1/206.) 

 (.38/220( )23145أظمرضمف أْحد ذم اعمسٜمد، سمرىمؿ ) (3)
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 املطمب الجـالح
 حتسيي وفازقة اجلىاعة والتحريس وٍها

 أواًل: حتسيي وفازقة اجلىاعــــــــــة.                                                                                        

 سمث٤مًمتزام اجلامقمث٦م وإُم٤مُمٝمث٤م سم٤مقمتب٤مريث٤م ومريْمث٦ًم يمٚمٞمث٦م ُمثـ يمام أُمر اق

ومرائض اإلؾمالم وأصاًل ُمـ أصثقًمف يمثام ي٘مثرر ذًمثؽ ؿمثٞمخ اإلؾمثالم اسمثـ 

وهذا إصؾ اًمٕمٔمثٞمؿ وهثق آقمتّمث٤مم سمحبثؾ اق  ٞمٕمث٤ًم  "شمٞمٛمٞم٦م إذ ي٘مقل:

وأن ٓ يتٗمرا هق ُمثـ أقمٔمثؿ أصثقل اإلؾمثالم، و ث٤م قمٔمٛمث٧م وصثٞم٦م اق 

٤م قمٔمؿ ذُمف عمـ شمريمف ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ، و ث٤م شمٕم٤ممم سمف ذم يمت٤مسمف، و 

 . (1)"ذم ُمقاـمـ قم٤مُم٦م وظم٤مص٦م... قمٔمٛم٧م سمف وصٞم٦م اًمٜمبل 

ويمام أُمر اق سمٚمزوم اجلامقم٦م هنك قمـ ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ذم يمتػم ُمثـ أيث٤مت 

 اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م ُمٜمٝم٤م: 

  :ىمقًمثثف شمٕمثث٤ممم ىُمثثقا َٓ شَمَٗمره                                                                             [           103]ال قمٛمثثران:    ۢ   ۢ  َو

 اًمثذي اًمتقضمٞمثف طمسث٥م–ومٝمق هنل رصيثح قمثـ ُمٗم٤مرىمث٦م اجلامقمث٦م وإُم٤مُمٝمث٤م 

سمثث٠مي ٟمثثقع ُمثثـ أٟمثثقاع اعمٗم٤مرىمثث٦م يٗمٞمثثد اًمتحثثريؿ ي٘مثثقل اإلُمثث٤مم  – ذيمرٟمثث٤مه

ىُمثثقا اًمبٞمْمثث٤موي: قمٜمثثد شمٗمسثثػمه ًم٘مقًمثثف شمٕمثث٤ممم: َٓ شَمَٗمره ٓ أي  ": ۢ   ۢ  َو

شمتٗمرىمقا قمـ احلؼ سمقىمقع آظمتالف سمٞمٜمٙمؿ يم٠مهؾ اًمٙمتث٤مب، أو ٓ شمتٗمرىمثقا 

شمٗمثثرىمٙمؿ ذم اجل٤مهٚمٞمثث٦م حيثث٤مرب سمٕمْمثثٙمؿ سمٕمْمثث٤ًم، أو ٓ شمثثذيمروا ُمثث٤م يقضمثث٥م 

                                                           

 (.22/359ت٤موى )جمٛمقع اًمٗم (1)
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إن اق قمزوضمؾ ىمد  ". وروى اًمٓمؼمي قمـ ىمت٤مدة:(1)"اًمتٗمرا ويزيؾ إًمٗم٦م 

يمره ًمٙمؿ اًمٗمرىم٦م وىمدم إًمٞمٙمؿ ومٞمٝم٤م، وطمثذريمٛمقه٤م، وهنث٤ميمؿ قمٜمٝمث٤م، ور  

اًمسٛمع واًمٓم٤مقمث٦م وإًمٗمث٦م واجلامقمث٦م وم٤مرضثقا ٕٟمٗمسثٙمؿ ُمث٤مر  اق  ًمٙمؿ

  (2)"ًمٙمؿ 

  وىمقًمثثثثف شمٕمثثثث٤ممم شَمُٙمقُٟمثثثثقا َٓ َو ـَ ٱكَ  ۢ  ثثثثِذي ىُمثثثثقا ًمه شَمَٗمره  ۢ 

ظْمَتَٚمُٗمثثقاٱوَ  ُِمثثـ ۢ   ًْمَبٞمشٜمَثثث٧ُٰٓم ٱ ضَمثثآَ ُهؿُ  َُمثث٤م سَمْٕمثثدِ  ۢ  َوُأو ۢ   قَمثثَذاٌب  َ ُثثؿْ  ًَمثثثٰٓأِئَؽ ۢ 

ٔمِٞمؿٌ قمَ   ۢ  :[ 105]ال قمٛمران 
َٓ  ىمقًمثثف : "اسمثثـ قمبثث٤مس ر  اق قمثثٜمٝمام:ىمثث٤مل اسمثثـ ضمريثثر قمثثـ  َو

شَمُٙمقُٟمقا ـَ ٱكَ  ۢ  ِذي ىُمقا ًمه شَمَٗمره ظْمَتَٚمُٗمقاٱوَ  ۢ   ۢ   وٟمحق هذا ذم اًم٘مران أُمر اق– 

 اعمثث١مُمٜملم سم٤مجلامقمثث٦م ،ومٜمٝمثث٤مهؿ قمثثـ آظمثثتالف واًمٗمرىمثث٦م ، –ؤه صمٜمثث٤م ضمثثؾ

                                                                                          ( 3)"وأظمؼمهؿ إٟمام هٚمؽ ُمـ يمث٤من ىمثبٚمٝمؿ سمث٤معمرا  واخلّمثقُم٤مت ذم ديثـ اق 

هثذه إُمث٦م أن شمٙمثقن يمث٤مُٕمؿ  – وشمٕمث٤ممم شمب٤مرك –يٜمٝمك  "وىم٤مل اسمـ يمتػم :

اعم٤مضلم ذم اومؽماىمٝمؿ واظمثتالومٝمؿ وشمثريمٝمؿ إُمثر سمث٤معمٕمروف واًمٜمٝمثل قمثـ 

 (4)"اعمٜمٙمر ُمع ىمٞم٤مم احلت٦م قمٚمٞمٝمؿ 

                                                           

 (. 2/31)شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي )أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأرسار اًمت٠مويؾ(،  (1)

 (.7/74ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ اًم٘مران ) (2)

 (.7/93ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ اًم٘مرآن ) (3)

 (.2/79( شمٗمسػم اًم٘مران اًمٕمٔمٞمؿ )4)
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ٛمثثـ سمثثدل أو همثثػم أو اسمتثثدع ذم ديثثـ اق ُمثث٤م وم "وىمثث٤مل اًم٘مرـمبثثل :

ٓيرض٤مه اق ومل ي٠مذن سمف اق ومٝمق ُمـ اعمٓمروديـ قمـ احلقض اعمبتٕمديـ ُمٜمف 

اعمسقدي اًمقضمقه ،وأؿمثدهؿ ـمثردًا ُمثـ ظمث٤مًمػ  ٤مقمث٦م اعمسثٚمٛملم وومث٤مرا 

 ؾمبٞمٚمٝمؿ ،يم٤مخلقارج قمغم اظمتالف ومرىمٝم٤م ،واًمرواومض قمغم شمب٤ميـ ضثال ٤م ،

 ،ومٝمثث١مٓ  يمٚمٝمثثؿ ُمبثثّدًمقن وُمبتثثدقمقن ، واعمٕمتزًمثث٦م قمثثغم أصثثٜم٤مف أهقائٝمثث٤م

ويمذًمؽ اًمٔمٚمٛم٦م اعمرسثومقن ذم اجلثقر واًمٔمٚمثؿ وـمٛمثس احلثؼ وىمتثؾ أهٚمثف 

وإذٓ ؿ ،واعمٕمٚمٜمقن سم٤مًمٙمب٤مئر اعمست ٗمقن سم٤معمٕمث٤م  ،و ٤مقمث٦م أهثؾ اًمزيثغ 

وإهقا  واًمبدع ،يمٌؾ خي٤مف قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا قُمٜمقا سم٤مٔي٦م ،واخلؼم يمام سمٞمٜم٤م 

ضم٤مطمثد ًمثٞمس ذم ىمٚمبثف ُمت٘مث٤مل طمبث٦م ظمثردل ُمثـ  ،وٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر إٓ يم٤مومر

إيامن .وىمد ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ : وىمد يٙمقن ُمـ همػم أهؾ إهقا  ُمـ هق ا 

.                                                                  (1)"ُمثثـ أهثثؾ إهثثقا  ويمثث٤من ي٘مثثقل :متثث٤مم اإلظمثثالص دمٜمثث٥م اعمٕمثث٤م  

ريؿ ُمٗم٤مرىم٦م اجلامقم٦م وإُمث٤مُمٝمؿ أذيمثر وهٜم٤مك آي٤مت اظمرى يمتػمة شمدل قمغم حت

 سمٕمْمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اإل ٤مل ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م ُمتؾ:

 :ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًـمِثك ُُمْسثَتِ٘مٞمؿ َوَأنه َهثثَٰٓذا رِصَٰٓ بُِٕمثقهُ ٱَف  اۢ   ۢ  شمه

 َٓ شَمتهبُِٕمقا َو َا  ًمَسُبَؾ ٱ ۢ    قَمـ سمُِٙمؿْ  وَمَتَٗمره
 ۦفِ ؾَمبِٞمٚمِ  ۢ   :[153]إٟمٕم٤مم 

 :وىمقًمثثثثف شمٕمثثثث٤ممم شَمُٙمقُٟمثثثثقا َٓ َو ـَ ٱكَ  ۢ  ثثثثِذي ىُمثثثثقا ًمه شَمَٗمره  ۢ 

ظْمَتَٚمُٗمثثقاٱوَ  ُِمثثـ ۢ   ًْمَبٞمشٜمَثثث٧ُٰٓم ٱ ضَمثثآَ ُهؿُ  َُمثث٤م سَمْٕمثثدِ  ۢ  َوُأو ۢ   قَمثثَذاٌب  َ ُثثؿْ  ًَمثثثٰٓأِئَؽ ۢ 

قَمٔمِٞمؿٌ   ۢ   :[105]ال قمٛمران 

                                                           

 (.4/168اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) (1)
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 :وىمقًمثثف شمٕمثث٤ممم ۞  َع ـَ  ًَمُٙمثثؿ َاَ ثث ـِ ٱ ُمش ي ٰٓ  َُمثث٤م ًمثثدش  ۦسمِثثفِ  َوىصه

ُٟمقًح  ِذىأ ٱوَ  اۢ  ْٞمٜمَ َوَُم٤م إًَِمْٞمَؽ  َأْوطَمْٞمٜمَآ ًمه أ  َوُُمقؾَمثكٰٓ   ِٰٓهثٞمؿَ  إسِْمثرَ   أسۦمِفِ  ٤مَوصه  ۢ  َوقِمٞمَسثكٰٓ

َأىِمٞمُٛمقا َأنْ  ـَ ٱ ۢ  ي َٓ  ًمدش ىُمقا َو شَمَتَٗمره ٞمِف ومِ  ۢ   ۢ   :[13]اًمِمقرى 
  :وىمقًمف شمٕم٤ممم  ؾُمقَل ٱَوَُمـ ُيَِم٤مىِمِؼ ُِمـ ًمره َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ۢ   ًَمثفُ  شَمَبلمه

فِ  عْم١ُْمُِمٜملِمَ ٱ ؾَمبِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتهبِعْ  ْ َُدىٰٓ ٱ ٰٓ  َُمث٤م ۦُٟمَقًمش  َوؾَمثآَ ْت  ۢ  ضَمَٝمثٜمهؿَ  ۦَوُٟمّْمثٚمِفِ  شَمثَقممه

                                                                 [115]اًمٜمس٤م :  َُمِّمػًما
وأُم٤م إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم حتريؿ ُمٗم٤مرىمث٦م اجلامقمث٦م وإُم٤مُمٝمث٤م ومث٠ميمتر 

ُمـ أن حتَم، وىمد ورد ُمٖمٚمبٝم٤م سمّمٞمٖمتل إُمر سمٚمزوم اجلامقم٦م واًمٜمٝمل قمثـ 

 ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ُمـ ذًمؽ:

  ىمقًمف :" ،وأٟم٤م آُمثريمؿ سم ٛمثس أُمثرين اق هبثـ: اجلامقمث٦م

واًمسٛمع، واًمٓم٤مقم٦م، وا ترة، واجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اق، وُمثـ ومث٤مرا اجلامقمث٦م 

ىمٞمد ؿمؼم وم٘مد ظمٚمع رسم٘م٦م اإلؾمثالم ُمثـ قمٜم٘مثف، أو ُمثـ رأؾمثف إٓ أن يراضمثع 

..."(1 )            
ٕمل ذم طمثؾش اعمراد سم٤معم "ىم٤مل اسمـ طمتر: ىم٤مل اسمـ أيب  رة: ٗم٤مرىم٦م اًمسه

قم٘مثثد اًمبٞمٕمثث٦م اًمتثثل طمّمثثٚم٧م ًمثثذًمؽ إُمثثػم وًمثثق سمثث٠مدٟمك يش  ومٙمٜمثثل قمٜمٝمثث٤م 

 ( 2)"سمٛم٘مدار اًمِمؼم ٕن إظمذ ذم ذًمؽ ي١مول إمم ؾمٗمؽ اًمدُم٤م  سمٖمػم طمؼ 

                                                           

احل٤مرث إؿمٕمري )يمت٤مب اًمّمقم( رىمؿ  أظمرضمف احلٙمؿ ذم اعمستدرك ُمـ طمدي٨م (1)

(1534()1/582.) 

 (.13/7ومتح اًمب٤مري اح صحٞمح اًمب ٤مري ) (2)
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  وىمقًمف :" قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وإي٤ميمؿ واًمٗمرىم٦م وم٢من اًمِمٞمٓم٤من

ُمثثع اًمقاطمثثد وهثثق ُمثثـ آصمٜمثثلم أسمٕمثثد، ُمثثـ أراد سمحبقطمثث٦م اجلٜمثث٦م ومٚمٞمٚمثثزم 

 ( 1) "جلامقم٦ما
أي "وُمٕمٜمك )وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ُمع اًمقاطمد( يمام ي٘مقل اعمبث٤مر يمٗمثقري: 

 (2) "اخل٤مرج قمـ ـم٤مقم٦م إُمػم اعمٗم٤مرا ًمٚمتامقم٦م
   وىمقًمف :" ٓوٓ حيؾ دم اُمرئ ُمسٚمؿ يِمثٝمد أن ٓ إًمثف إ

اق وأين رؾمقل اق إٓ سم٢مطمدى صمالث: اًمثٜمٗمس سمث٤مًمٜمٗمس، واًمتٞمث٥م اًمثزاين، 

  ( 3)"قم٦مواعمٗم٤مرا ًمديٜمف اًمت٤مرك ًمٚمتام
واًمت٤مرك ًمديٜمثف اعمٗمث٤مرا ًمٚمتامقمث٦م ومٝمثق قمث٤مم ذم يمثؾ  "ىم٤مل اًمٜمقوي:

اإلؾمثالم، ُمرشمد قمـ اإلؾمالم سم٠مي ردة يم٤مٟم٧م ومٞمت٥م ىمتٚمثف إن مل يرضمثع إمم 

اًمٕمٚمام  ويتٜم٤مول أيْم٤ًم يمؾ ظم٤مرج قمـ اجلامقم٦م سمبدقم٦م أو سمٖمل أو همػمي٤م  ىم٤مل

                                                                                                             (4)"ويمذا اخلقارج واق أقمٚمؿ

                                                           

( أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ر  اق قمٜمٝمام )سم٤مب ُم٤م ضم٤م  ذم ًمقزم 1)

 (. 4/465( )2165اجلامقم٦م(، سمرىمؿ )

 (.6/321حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ) (2)

ري ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م قمبداق سمـ ُمسٕمقد ُمرومققم٤ًم )سم٤مب ىمقًمف أظمرضمف اًمب ٤م (3)

    (. 4/223( )4355شمٕم٤ممم: ان اًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس( سمرىمؿ )

 (.11/165اعمٜمٝم٤مج اح صحٞمح ُمسٚمؿ سمـ احلت٤مج ) (4)
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 وَ وفازقة اجلىاعة.                                                                                                        ثاٌيًا: التحريس

إن أيثث٤مت وإطم٤مديثث٨م اًمسثث٤مسم٘م٦م اًمتثثل اؾمتٕمرضثثٜم٤مه٤م ذم ُمٗمٝمثثقم 

وضمقب ًمزوُمٝم٤م، وحتريؿ ُمٗم٤مرىمتٝم٤م شمستبٓمـ اًمتحذير ُمـ ُمٗم٤مرىمث٦م اجلامقم٦م و

اجلامقم٦م وإُم٤مُمٝم٤م ذم اؾمتٔمٝم٤مر ٓ حيت٤مج اًم٘م٤مرئ ُمٕمثف إمم إي٘م٤مومثف قمٚمٞمٝمث٤م ومٝمثل 

ُمثثـ اًمٔمٝمثثقر سمحٞمثث٨م يسثثتٓمٞمع ُمِمثث٤مهدهت٤م واًمقىمثثقف قمٚمٞمٝمثث٤م سمٜمٗمسثثف  ثثذا 

               ؾم٠ميمتٗمل سم٢ميراد سمٕمْمٝم٤م.                                                          

 أوــا اآليات فــــىجن: 

 :ىمقًمف شمٕم٤ممم  َبُِٕمثقهُ ٱَف  اۢ   ٰٓـمِثك ُُمْسثَتِ٘مٞمؿً َوَأنه َهثثَٰٓذا رِص  ۢ   شمه

 َٓ َا  ًمَسُبَؾ ٱ ۢ  شَمتهبُِٕمقا َو   قَمـ سمُِٙمؿْ  وَمَتَٗمره
 [153]إٟمٕم٤مم:   ۢ   ۦفِ ؾَمبِٞمٚمِ

وم٤مٔي٦م وإن يم٤مٟمث٧م شمثدل قمثغم حتثريؿ ُمٗم٤مرىمث٦م اجلامقمث٦م إٓ أهنث٤م شمثدل 

اًمتحثثذير ُمثثـ هثثذه اعمٗم٤مرىمثث٦م عمثث٤م يؽمشمثث٥م قمٚمٞمٝمثث٤م ُمثثـ اعم ثث٤مـمر  يمثثذًمؽ قمثثغم

َا سمُِٙمْؿ قَمـ ؾَمثبِٞمٚمِفِ  واعمٝم٤مًمؽ واعمٗم٤مؾمد ،وم٢من ىمقًمف  سمٕمثض هثذه    ۢ   ۦوَمَتَٗمره

اعمٗم٤مؾمد واعم ٤مـمر واعمٝم٤مًمؽ وإصم٤مر واًمتبٕم٤مت ،ي٘مقل اسمثـ ضمريثر اًمٓمثؼمي 

: شَمتهبُِٕمقا َٓ اه ،وٓ شمريمبثقا وٓ شمسٚمٙمقا ـمري٘م٤ًم ؾمثق "ي٘مقل :  ًمَسُبَؾ ٱ ۢ  َو

ُمٜمٝمت٤ًم همػمه ،وٓ شمبٖمقا ديٜم٤ًم ظمالومف ُمثـ اًمٞمٝمقديث٦م واًمٜمٍمثاٟمٞم٦م واعمتقؾمثٞم٦م 

َا سمُِٙمثْؿ  وقمب٤مدة إوصم٤من وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٚمؾ وم٢مهن٤م سمدع وضالٓت  وَمَتَٗمره

ومٞمِمثت٧م سمٙمثؿ إن اشمبٕمثتؿ اًمسثبؾ اعمحدصمث٦م اًمتثل  "،ي٘مثقل :  ۢ   ۦقَمـ ؾَمبِٞمٚمِفِ 

  ۢ   ۦقَمثـ ؾَمثبِٞمٚمِفِ  شمبث٤مقُمٙمؿ إي٤مهث٤م ًمٞمس٧م ق سمسبؾ وٓ ـمرا وٓ أديث٤من ،ا
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قمـ ـمري٘مف وديٜمف اًمذي اع ًمٙمؿ وارشمْم٤مه ،وهق اإلؾمالم اًمذي  "يٕمٜمل :

 (1)"وىص سمف إٟمبٞم٤م  وأُمر سمف إُمؿ ىمبٚمٙمؿ 

 :وىمقًمثثف شمٕمثث٤ممم َوَأـمِٞمُٕمثثقا َٓ  ۥَوَرؾُمثثقًَمفُ  قهَٱ ۢ  شَمٜمَثثثَٰٓزقُمقا َو  ۢ 

وَمَتْٗمَِمُٚمقا  ۢ ُٙمؿْ ِرحيُ  َوشَمْذَه٥َم  ۢ 
   :[46]آٟمٗم٤مل 

حتذير رصيح ُمـ ُمٖمب٦م    ۢ  ُٙمْؿ ِرحيُ  َوشَمْذَه٥َم  ۢ  وَمَتْٗمَِمُٚمقا وم٘مقًمف: 

ُمٗم٤مرىمثث٦م اجلامقمثث٦م وإُم٤مُمٝمثث٤م وُمٜمثث٤مزقمتٝمام اًمّمثثالطمٞم٦م اًمنمثثقمٞم٦م اعمٛمٜمقطمثث٦م  ثثام 

– اًم٘مثقة قمثـ يمٜم٤ميث٦م وهثل –اقم٤ًم وم٘مد ضمٕمؾ اق اًمٗمِمثؾ وذهث٤مب اًمثريح 

د ٟمتٞمت٦م ًمثذًمؽ وُمثآًٓ ًمثف وُمّمثػمًاو، وومٞمثف ُمث٤م ومٞمثف ُمثـ اًمتحثذير واًمتٝمديث

هذا اًمٜمٝمل ُمسث٤مٌا ًمألُمثر سم٤مًمتبث٤مت "أيْم٤ًم، ي٘مقل اًمِمٞمخ خمٛمد رؿمٞمد رض٤م:

ويمتثثثرة اًمثثثذيمر، وسمٓم٤مقمثثث٦م اق واًمرؾمثثثقل، وُمثثثتٛمٌؿ ًمٚمٖمثثثرض ُمٜمثثثف، ومثثث٢من 

آظمثتالف واًمتٜمث٤مزع ُمثدقم٤مة اًمٗمِمثؾ، وهثثق اخلٞمبث٦م واًمٜمٙمثقل قمثـ إُمْمثث٤م  

  (  2)"إُمر، وأيمتر أؾمب٤مسمف اًمْمٕمػ واجلبـ، وًمذًمؽ ومرسوه هٜم٤م هبام 

ي٨م ومٙمتثػمة، أذيمثر ُمٜمٝمث٤م قمثغم ؾمثبٞمؾ اإل ث٤مل ودمٜمبث٤ًم وأُمثث٤م إطم٤مد

 ًمٚمتٙمرار:                                                                                         

  ىمقًمثثف :" أوصثثٞمٙمؿ سمت٘مثثقى اق واًمسثثٛمع واًمٓم٤مقمثث٦م، وإن

قمبدًا طمبِمٞم٤ًم وم٢مٟمف ُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ سمٕمدي ومسثػمى اظمتالومث٤ًم يمتثػمًا، ومٕمٚمثٞمٙمؿ 

سمسٜمٜمل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤م  اًمراؿمديـ اعمٝمثديلم اًمراؿمثديـ متسثٙمقا هبث٤م وقمْمثقا 

                                                           

 (.228، 12/229ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ) (1)

 (.10/23شمٗمسػم اعمٜم٤مر )شمٗمسػم اًم٘مران احلٙمٞمؿ( ) (2)
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قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر، وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م 

 1)) "ضالًم٦م
  وىمقًمف :" ُمـ وم٤مرا اجلامقمث٦م وظمثرج ُمثـ اًمٓم٤مقمث٦م ومثامت

ومٛمٞمتتف ضم٤مهٚمٞم٦م، وُمـ ظمرج قمغم أُمتثل سمسثٞمٗمف يَّضثب سمرهث٤م ووم٤مضمرهث٤م، ٓ 

٤ًم إليامٟمف وٓ يٗمل ًمذي قمٝمٍد سمٕمٝمده، ومٚمٞمس ُمـ أُمتثل، وُمثـ يتح٤مؿمك ُم١مُمٜم

ىمتثثؾ حتثث٧م رايثث٦م قمٛمٞمثث٦م، يٖمْمثث٥م ًمٚمٕمّمثثبٞم٦م، أو ي٘م٤مشمثثؾ ًمٚمٕمّمثثبٞم٦م وم٘متٚمثث٦م 

 (  2)"ضم٤مهٚمٞم٦م
  وىمقًمف :" ُمـ أشم٤ميمؿ وأُمريمؿ  ٞمع قمغم رضمؾ واطمد يريد

 (3) "أن يِمؼ قمّم٤ميمؿ أو يٗمرا  ٤مقمتٙمؿ وم٤مىمتٚمقه
                                 

 

 

 

                                

 

                                                           

سمق داود ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م ُمرومققم٤ًم )سم٤مب ذم ًمزوم ( أظمرضمف ا1)

 (.1/176( )4607اًمسٜم٦م( رىمؿ )

 (.13/424( )8061أظمرضمف أْحد ذم ُمسٜمده ُمـ طمدي٨م أيب هريرة، سمرىمؿ ) (2)

اظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م قمرومت٦م )سم٤مب ُمـ ومرا أُمر اعمسٚمٛملم وهق  (3)

 (. 3/1480( )1852جمتٛمع( سمرىمؿ )
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 املبحح الجاٌ 
 اجلىاعة ضسوزة وطٍية
 ويِمثتثٛمؾ قمٚمثثك اعمٓم٤مًم٥م أشمثٞم٦م:

 اعمٓمٚم٥م إول: اجلامقم٦م رضورة طمٞم٤مشمٞم٦م

 اعمٓمٚم٥م اًمت٤مين: اجلامقم٦م رضورة ًمٚمتٕم٤ميش  

                                                اعمٓمٚم٥م اًمت٤مًم٨م: اجلامقم٦م رضورة صحٞم٦م وٟمٗمسٞم٦م                                                  
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 املبحح الجاٌ 
 اجلىاعة ضسوزة وطـٍيــة

إن اجلامقمثث٦م سمثث٤معمٗمٝمقم اًمثثذي ذيمرٟمثث٤مه ،واًمثثذي شم٠مصثثؾ قمٜمثثد قمٚمثثام  

إٟمف ٓ إؾمثالم إٓ سمتامقمث٦م "سم٘مقًمف : اعمسٚمٛملم ىمدياًم وطمديت٤ًم وأيمده قمٛمر 

وىمثثرره اسمثثـ شمٞمٛمٞمثث٦م سم٘مقًمثثف ( 1)"قمثث٦م وٓ  ٤مقمثث٦م إٓ سم٢مُمثث٤مرة ،وٓ إُمثث٤مرة إٓ سمٓم٤م

جي٥م أن يٕمرف أن وٓي٦م أُمر اًمٜمث٤مس ُمثـ واضمبث٤مت اًمثديـ ،سمثؾ ٓ ىمٞمث٤مم ":

ًمٚمديـ وٓ ًمٚمدٟمٞم٤م إٓ هبث٤م ،ومث٢من سمٜمثل آدم ٓ شمثتؿ ُمّمثٚمحتٝمؿ إٓ سمث٤مٓضمتامع 

                                                                                   (  2)"حل٤مضمثثث٦م سمٕمْمثثثٝمؿ إمم سمٕمثثثض وٓسمثثثد  ثثثؿ قمٜمثثثد آضمثثثتامع ُمثثثـ رأس

هبذا يتبلم أن اجلامقمث٦م هبثذا اعمٗمٝمثقم رضورة اضمتامقمٞمث٦م وإٟمسث٤مٟمٞم٦م ورضورة 

ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقيث٦م ٓ شمسثت٘مٞمؿ احلٞمث٤مة وٓ شمسثتٛمر إٓ هبث٤م ،ومٝمثل سمحثؼ رضورة 

إٟمسثث٤مٟمٞم٦م قم٤مُمثث٦م وؿمثث٤مُمٚم٦م ًمٚمثثديـ وًمٚمثثدٟمٞم٤م وقمثثغم رأؾمثثٝم٤م وذم ُم٘مثثدُمتٝم٤م سمٜمثث٤م  

صثحٞم٤ًم وٟمٗمسثٞم٤ًم ،وهثذا ٓ يتث٠مشمك إٓ سم٤مجلامقمث٦م اإلٟمس٤من روطمٞمث٤ًم وضمسثٛمٞم٤ًم ،

 ،وهق ُم٤م ؾمٜمح٤مول إسمرازه ذم هذا اعمبح٨م ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م :  

                                                           

 (7(. )ص 1)ؾمبؼ خترجيف ذم اعمٓمٚم٥م إول ُمـ اعمبح٨م إول ش  (1) 

 إول ُمـ اعمبح٨م إول. ٥م(، اعمٓمٚم7( )ص 2اٟمٔمر. ش ) (2)
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 املطمب األوه
 اجلىـاعـة ضسوزة حياتيـة

ىمْم٧م ُمِمٞمئ٦م اق أن شمٙمثقن طمٞمث٤مة اعم ٚمقىمث٤مت سمّمثقرة قم٤مُمث٦م قمثغم 

وضمف إرض طمٞم٤مة  ٤مقمٞم٦م، ومٗمٓمره٤م قمغم طم٥م اجلامقم٦م، وآٟمتام  اجلامقمل، 

وضمٕمٚمٝم٤م همريزة ُمٖمروزة ومٞمٝم٤م شمٜمتذب إًمٞمٝم٤م سمقطمل ُمثـ ومٓمرهتث٤م وٟمثدا  ُمثـ 

همريزهتثث٤م، و ثثذا رسمثثط اق طمٞم٤مهتثث٤م سم٤مجلامقمثث٦م وضمثثقدًا وقمثثدُم٤ًم، ومثثؽمى يمثثؾ 

ٛم٦م ذم  ٤مقم٤مت ٓ خترج قمٜمٝم٤م ض٤مرسم٦م سمثذًمؽ اعمتثؾ إقمثغم اعم ٚمقىم٤مت ُمٜمتٔم

ذم ىمقة آٟمتام  ووطمدة آرشمب٤مط ُمٜمذ أن ظمٚم٘مٝمث٤م اق وطمتثك اًمٞمثقم وإمم أن 

 يرث اق إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م.

ومثثؽمى اًمٓمثثػم قمثثغم اظمثثتالف أٟمقاقمثثف ُمٜمثثتٔماًم ذم  ٤مقمثث٤مت ُمتت٤مٟمسثث٦م 

ّمث٤مومػم رهمؿ وطمدة احلريم٦م واًمسٕمل، ومؽمى احلامم ُمثع  ٤مقمث٦م احلثامم، واًمٕم

ُمع  ٤مقم٦م اًمٕمّم٤مومػم اعمامصمٚم٦م، واًمٖمرسم٤من ُمع اًمٖمرسم٤من، واًمٜمسثقر ُمثع اًمٜمسثقر 

... وشمثثرى إؾمثثقد ُمثثع إؾمثثقد، واًمٜمٛمثثقر ُمثثع اًمٜمٛمثثقر، واًمثثذئ٤مب ُمثثع 

اًمذئ٤مب، واًمٙمالب ُمع اًمٙمالب ... وشمرى اًم٘مثرود ُمثع اًم٘مثرود، واًمْمثب٤م  

ُمع اًمْمب٤م ، واًمٖمزٓن ُمع اًمٖمزٓن، وإراٟم٥م ُمع إراٟمث٥م، واًمٗمٞمٚمث٦م ُمثع 

ًمٗمٞمٚم٦م ... وشمثرى اًمٜمحثؾ ُمثع اًمٜمحثؾ ،واًمٜمٛمثؾ ُمثع اًمٜمٛمثؾ ،واًمثذسم٤مب ُمثع ا

 اًمذسم٤مب واًمبٕمقض ُمع اًمبٕمقض وهٙمذا ...همدوًا ورواطم٤ًم ،ؿمدة ورظم٤م  ،

ذم شمٙم٤مومؾ وشمٕم٤مون ومٓمري وهمرزي ٓ إرادي ٓ ٟمٔمػم ًمف ُمٜمذ أن ظمٚم٘مٝمث٤م اق 

ث٦ٍم ذِم إَْرِض َوَٓ ـَمث٤مِئٍر َيٓمِثػُم سمِتَ  .ىم٤مل شمٕم٤ممم : ٜم٤َمطَمْٞمثِف إِٓه ُأَُمثٌؿ َوَُم٤م ُِمـ َدآسمه

ثونَ  ِثْؿ حُيْنَمُ  صُمثؿه إمَِم َرهبش
ٍ
ـْمٜم٤َم ذِم اًمٙمَِت٤مِب ُِمـ يَشْ  ٤م وَمره ]إٟمٕمث٤مم:  َأُْمَت٤مًُمُٙمؿ ُمه
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38                                                                                                            ]

 : فف  اآلية داللتاُ

 ٕومم:أن اق ظمٚمؼ اعم ٚمقىم٤مت ذم يمٞم٤مٟم٤مت  ٤مقمٞم٦م أي ذم  ٤مقم٤مت.ا

اًمت٤مٟمٞم٦م: أن طمٞم٤مة اعم ٚمقىم٤مت ُمرشمبٓم٦م سم٤مجلامقم٦م، ومال طمٞم٤مة سمال  ٤مقم٦م.                                                         

ذم يمقهنثث٤م أ ثث٤ًم  إِٓه ُأَُمثثٌؿ َأُْمَتثث٤مًُمُٙمؿ  اعمثثراد "ي٘مثثقل وم ثثر اًمثثديـ اًمثثرازي :

و ٤مقم٤مت ،وذم يمقهن٤م خمٚمقىم٦م سمحٞم٨م يِمبف سمٕمْمثٝم٤م سمٕمْمث٤ًم ويث٠مٟمس سمٕمْمثٝم٤م 

وٓ  "وي٘مقل ؾمٞمد ىمٓمث٥م: (1)"سمبٕمض ، ويتقاًمد سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض يم٤مإلٟمس

شمٙمقن أ ٠ًم طمتك شمٙمقن  ٤م رواسمط ُمٕمٞمٜم٦م حتٞم٤م هبث٤م ،ووؾمث٤مئؾ ُمٕمٞمٜمث٦م ًمٚمتٗمث٤مهؿ 

طَمتهثك  وٓ أدل قمغم ذًمؽ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ اًمٜمٛمؾ : (2)"ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م

 َٓ إَِذا َأشَمْقا قَمغَم َواِدي اًمٜمهْٛمِؾ ىَم٤مًَم٧ْم َٟمْٛمَٚم٦ٌم َيث٤م َأَهَث٤م اًمٜمهْٛمثُؾ اْدظُمُٚمثقا َُمَسث٤ميمِٜمَُٙمْؿ 

َٓ َيِْمُٕمُرونَ  [ وم٤مٔيث٦م شمثدل 18]اًمٜمٛمؾ:   حَيْٓمَِٛمٜمهُٙمْؿ ؾُمَٚمْٞماَمُن َوضُمُٜمقُدُه َوُهْؿ 

قمثثثغم أن اق ظمٚمثثثؼ اعم ٚمقىمثثث٤مت ذم  ٤مقمثثث٤مت وأن طمٞمثثث٤مهتؿ ٓ شم٘مثثثقم إٓ 

وٓ طمٞمثث٤مة سمثثال  ٤مقمثث٦م ،ٕن اق ظمٚمثثؼ اًمٙمثثقن ُمتٙمثث٤موماًل ُمتقازٟمثث٤ًم  ،امقمثث٦مجلسم٤م

ويمثثذًمؽ طمٞم٤مشمٞمثث٤ًم وُمٕمٞمِمثثٞم٤ًم أي أن اًمتٙم٤مومثثؾ اًمثثذي ٓ يٛمٙمثثـ  سمٞمقًمقضمٞمثث٤ًم ،

شمّمثقره إٓ ذم فمثؾ اجلامقمثث٦م واجلامقمث٦م ُمٔمٜمثث٦م ًمثف يٕمثد ىم٤مٟمقٟمثث٤ًم إ ٞمث٤م أىمثث٤مم اق 

 اًمٙمقن قمٚمٞمف

                                                           

 (.12/525)ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م )شمٗمسػم اًمٙمبػم(  (1)

 (.5/2634)ذم فمالل اًم٘مران،  (2)
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  وىم٤مل :" ًمقٓ أن اًمٙمالب أُم٦م ُمـ إُمؿ ُٕمرت سم٘متٚمٝمث٤م

 (1) "..احلدي٨م.
  وقمثثـ أيب هريثثرة  :ىمثث٤مل: ؾمثثٛمٕم٧م رؾمثثقل اق ي٘مثثقل

ىمرص٧م ٟمٛمٚم٦م ٟمبٞم٤ًم ُمـ إٟمبٞم٤م  وم٠مُمر سم٘مري٦م اًمٜمٛمؾ وم٠مطمرىم٧م وم٠موطمك اق إًمٞمف "

 (2) "أن ىمرصتؽ ٟمٛمٚم٦م أطمرىم٧م أُم٦م ُمـ إُمؿ شمسبح
  وقمـ أيب هريرة  ىم٤مل: ؾمئؾ رؾمثقل اق  ،قمثـ اًمٗمث٠مرة

                              (3) "أُم٦م ُمـ إُمؿ"وم٘م٤مل: 
واإلٟمسثث٤من أطمثثد هثثذه اعم ٚمقىمثث٤مت اًمتثثل ظمٚم٘مٝمثث٤م اق ذم  ٤مقمثث٦م، 

وومٓمره٤م قمغم طم٥م اجلامقم٦م، ورسمط طمٞم٤مهتث٤م سم٤مجلامقمث٦م ي٘مثقل ؿمثٞمخ اإلؾمثالم 

إن طمٞمثث٤مة سمٜمثثل آدم وقمٞمِمثثٝمؿ ذم اًمثثدٟمٞم٤م ٓ يثثتؿ إٓ سمٛمٕم٤موٟمثث٦م  "اسمثثـ شمٞمٛمٞمثث٦م:

سمٕمْمثثثٝمؿ ًمثثثبٕمض ذم إىمثثثقال أظمب٤مرهثثث٤م وهمثثثػم أظمب٤مرهثثث٤م وذم إقمثثثامل 

 .(4)"أيْم٤ًم...

 : وىم٤مل شمٕم٤ممم  ثـ َذيَمثٍر َوُأٟمَتثك ٤م ظَمَٚمْ٘مٜمَث٤ميُمؿ ُمش َي٤م َأَه٤َم اًمٜمه٤مُس إِٟمه

   [12]احلترات:  َوضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ؿُمُٕمقسم٤ًم َوىَمَب٤مِئَؾ ًمَِتَٕم٤مَروُمقا

                                                           

( 16788اظمرضمف أْحد ذم ُمسٜمده ُمـ طمدي٨م قمبداق سمـ اعمٗمْمؾ ُمرومققم٤ًم، رىمؿ ) (1)

(27/343.) 

 (.4/62( )3019أظمرضمف اًمب ٤مري ذم صحٞمحف، رىمؿ ) (2)

 (.17/285( )9998أظمرضمف اًمبزار ذم ُمسٜمده، سمرىمؿ ) (3)

 (. 6/364اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ) (4)
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 وفيه داللتاُ أيضًا:
 :٤مقم٦م وهق ُم٤م يِمػم إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤مممإومم :أن اق ظمٚمؼ اًمٜم٤مس ذم  

  ُقسم٤ًم َوىَمَب٤مِئَؾ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ؿُمٕم  
اًمت٤مٟمٞم٦م :أن اق ظمٚم٘مٝمؿ خلدُم٦م سمٕمْمثٝمؿ سمٕمْمث٤ًم ُمتٙمث٤مومٚملم ُمتٕمث٤موٟملم 

يث٤م أهث٤م اًمٜمث٤مس "ي٘مقل ؾمٞمد ىمٓمث٥م : ًمَِتَٕم٤مَروُمقا  وهق ُم٤م يِمػم اًمٞمف ىمقًمف : 

واًمثثذي يٜمثث٤مديٙمؿ هثثذا اًمٜمثثدا  هثثق اًمثثذي ظمٚم٘مٙمثثؿ ُمثثـ ذيمثثر وأٟمتثثك وهثثق 

٧م اًمتٜمثث٤مطمر يٓمٚمٕمٙمثثؿ قمثثغم اًمٖم٤ميثث٦م ُمثثـ ضمٕمٚمٙمثثؿ ؿمثثٕمقسم٤ًم وىمب٤مئثثؾ .إهنثث٤م ًمٞمسثث

واخلّم٤مم . إٟمام هل اًمتٕم٤مرف واًمقئث٤مم. وم٠مُمث٤م اظمثتالف إًمسثٜم٦م وإًمثقان، 

واظمتالف اًمٓمب٤مع وإظمالا واظمتالف اعمقاه٥م وآؾمتٕمدادات، ومتٜمثقع 

ٓ ي٘متيضثث اًمٜمثثزاع واًمِمثث٘م٤ما، سمثثؾ ي٘متيضثث اًمتٕمثث٤مون ًمٚمٜمٝمثثقض سمتٛمٞمثثع 

                                                                                                      (1)"اًمتٙم٤مًمٞمػ واًمقوم٤م  سمتٛمٞمع احل٤مضم٤مت 
 وي٘مقل اًمِم٤مقمر :

                                                         (2)اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس ُمـ سمدٍو وطم٤مرضٍة      سمٕمض ًمثبٕمض وإن مل يِمثٕمروا ظمثدمُ 

ْ٘مثثَقى َوَٓ شَمَٕمثث٤مَوُٟمقْا قَمثثغَم اإِلصْمثثِؿ َوشَمَٕمثث٤مَوُٟمقْا قَمثثغَم اًْمثثؼمش َواًمته  وىمثث٤مل شمٕمثث٤ممم :-

ذم إؿمثث٤مرة إمم أن اجلامقمثث٦م رضورة طمٞم٤مشمٞمثث٦م إذ   [2]اعم٤مئثثدة:   َواًْمُٕمثثْدَوانِ 

اإلٟمس٤من ٓ يستٓمٞمع أن يقومر ًمٜمٗمسف يمؾ ُم٤م حيت٤مضمف : ذا ومٝمثق ذم طم٤مضمث٦م إمم 

                                                           

 (.6/3348ذم فمالل اًم٘مران ،) (1)

ًمٚمِم٤مقمر ايب اًمٕمال  اعمٕمري، ُمقؾمققم٦م اًمرىم٤مئؼ وإدب. ي٤مرس سمـ اْحد احلٛمداين )ص  (2)

909.) 
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همػمه ًمٞمتٙم٤مومؾ ُمٕمف ويتٕم٤موٟمقا قمغم شمقومػم طم٤مضم٤مت سمٕمْمثٝمؿ سمٕمْمث٤ًم وحت٘مٞمثؼ 

 ٤ًم .ُمّم٤مًمح سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم

 :وىم٤مل شمٕم٤ممم  ثـ ُٙمُؿ اًمهِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُمش ُ٘مقْا َرسمه َي٤م َأَه٤َم اًمٜمه٤مُس اشمه

ْٗمثثٍس َواطِمثثَدٍة َوظَمَٚمثثَؼ ُِمٜمَْٝمثث٤م َزْوضَمَٝمثث٤م َوسَمثث٨مه ُِمثثٜمُْٝماَم ِرضَمثث٤مًٓ يَمتِثثػمًا َوٟمَِسثث٤م ً   ٟمه

 [ 1]اًمٜمس٤م : 
قمثغم  – وم٘مثط –ٓ يثدل  َوسَم٨مه ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤مًٓ يَمتػِمًا وٟمَِس٤م ً  وم٘مقًمف :

 –أيْمث٤ًم  –أن اًمب٨م ُمـ أضمثؾ اعمح٤مومٔمث٦م قمثغم اًمٜمسثؾ وشمٕمٛمثػم إرض سمثؾ 

ٓسمد ُمٜمٝم٤م ٓؾمت٘م٤مُم٦م احلٞم٤مة واؾمتٛمراره٤م  رضورة شمٕمد اًمتل اجلامقم٦م ًمتٙمقيـ

اإلٟمسث٤من ُمثدين  "،وم٢مهن٤م ٓ شم٘مقم وٓ شمستٛمر إٓ هب٤م . ي٘مثقل اسمثـ ظمٚمثدون :

هثثؾ سمثث٤مًمٓمبع أي ٓسمثثد ًمثثف ُمثثـ آضمثثتامع اًمثثذي هثثق اعمديٜمثث٦م ذم اصثثٓمالح أ

احلٙمٛم٦م وهق ُمٕمٜمك اًمٕمٛمران .صمؿ سملم يمٞمػ أن هذا آضمتامع رضوري  ذا 

اإلٟمس٤من ،وم٤مق ؾمبح٤مٟمف ظمٚمؼ اإلٟمس٤من وريمبف قمغم صثقرة ٓ يّمثح طمٞم٤مهتث٤م 

 ٓمرشمف ،سمٗم اًمتامؾمف إمم وهداه -اعمت٤مل ؾمبٞمؾ قمغم وهذا–وسم٘م٤مؤه٤م إٓ سم٤مًمٖمذا  

اًمبنمث وسمام ريم٥م ومٞمف ُمـ اًم٘مثدرة قمثغم حتّمثٞمٚمف ،إٓ أن ىمثدرة اًمقاطمثد ُمثـ 

ىم٤مرصة قمغم حتّمٞمؾ طم٤مضمتف ُمـ ذًمؽ اًمٖمثذا  ومثال حيّمثؾ إٓ سمٕمثالج يمتثػم 

ُمـ اًمٓمحـ واًمٕمتـ واًمٓمبخ ،وهل ٓ شمتؿ إٓ سمآٓت حتت٤مج إمم صٜم٤مقم٤مت 

ُمتٕمثثددة ُمثثـ طمثثداد وٟمتثث٤مر وهمػمهثث٤م ،هثثذا إمم ضم٤مٟمثث٥م اًمزراقمثث٦م واحلّمثث٤مد 

وهمػمه٤م ُمـ إقمامل ،وهٙمذا ومٞمٕمٚمؿ رضورة آضمتامع ًمٚمٜمقع اإلٟمسث٤مين ... 
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هذا آضمتامع رضوري ًمٚمٜمقع اإلٟمس٤مين وإٓ مل يٙمٛمؾ وضمقدهؿ وُمث٤م وم٢مذن 

                                     (1)"أراده اق ُمـ اقمتامر اًمٕم٤ممل هبؿ واؾمت الومف إي٤مهؿ

  وىم٤مل :" ً(2) "اعم١مُمـ ًمٚمٛم١مُمـ يم٤مًمبٜمٞم٤من يِمد سمٕمْمف سمٕمْم٤م  
  وىم٤مل :" ُمتؾ اعم١مُمٜملم ذم شمقادهؿ وشمراْحٝمؿ وشمٕمث٤مـمٗمٝمؿ

سثثد إذا اؿمثثتٙمك ُمٜمثثف قمْمثثق شمثثداقمك ًمثثف ؾمثث٤مئر اجلسثثد سم٤مًمسثثٝمر ُمتثثؾ اجل

  ( 3) "واحلٛمك
  وىمثث٤مل :" اعم١مُمٜمثثقن شمتٙم٤مومثث٠م دُمثث٤مؤهؿ ويسثثٕمك سمثثذُمتٝمؿ

 ( 4) "أدٟم٤مهؿ وهؿ يٌد قمغم ُمـ ؾمقاهؿ
  وروي قمـ اسمـ قمٛمر ر  اق قمٜمٝمام، ىم٤مل: ىمٞمؾ يث٤م رؾمثقل

  (5)"أٟمٗمع اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس"اق أي اًمٕمب٤مد أطم٥م إمم اق؟ ىم٤مل :
 

 

                                                           

 ( )سمتٍمف(.1/5سمـ ظمٚمدون، )ُم٘مدُم٦م ا (1)

( 2446( أظمرضمف اًمب ٤مري ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك ُمرومققم٤ًم، سمرىمؿ )2)

(3/129 .) 

( 2586أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ُمرومققم٤ًم، سمرىمؿ ) (3)

(4/1999 ) 

اظمرضمف اًمتبٞم٘مٝمل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده،  (4)

 (.8/51)( 15904)سمرىمؿ 

 (.6/348اظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م  وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤م  ) (5)
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 الجاٌ املطمب 
 اجلىـاعة ضـسوزة لمتعــايش الوطين

إن اًمقـمـ ٓ يسٙمٜمف ومرد وطمٞمد، وٓ  ٤مقم٦م ديٜمٞمث٦م وطمٞمثدة وٓ ومئث٦م 

ـم٤مئٗمٞم٦م وطمٞمدة.. سمثؾ يسثٙمٜمف يمثؾ هث١مٓ  وهمثػمهؿ: و ثذا يمث٤من ٓسمثد ُمثـ 

اجلامقم٦م سم٤معمٗمٝمقم اًمذي أوضحٜم٤مه حلامي٦م اًمثقـمـ، وشمٕمث٤ميش اعمثقاـمٜملم قمثغم 

ٛمٞم٤ًم وآُمٜم٤ًم سمٕمٞمدًا قمـ اًمٕمٜمػ اًمثديٜمل اظمتالف أدي٤مهنؿ وـمقائٗمٝمؿ شمٕم٤ميِم٤ًم ؾمٚم

واًمٓمثث٤مئٗمل واًمٕمرىمثثل واعمثثذهبل اًمثثذي ٟمِمثث٤مهده ذم اُمثث٤ميمـ ؿمثثتك ُمثثـ هثثذا 

اًمٕم٤ممل. إذن ،وم٤مجلامقم٦م رضورة وـمٜمٞم٦م ًمٚمتٕم٤ميش اًمقـمٜمل سملم ؟أسمٜمث٤م  اًمثقـمـ 

                                                                    اًمقاطمثثد وُمٙمقٟم٤مشمثثف آضمتامقمٞمثث٦م اعم تٚمٗمثث٦م :اًمديٜمٞمثث٦م ،واًمٓم٤مئٗمٞمثث٦م ..وهمػمهثث٤م                                 

وًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم وطمدة اًمقـمـ أرضث٤ًم وإٟمسث٤مٟم٤ًم ،وطمتثك ٓ يتٕمثدد اًمثقـمـ 

اًمقاطمثثد شمبٕمثث٤ًم ًمتٕمثثدد اًمٗمئثث٤مت واعمٙمقٟمثث٤مت آضمتامقمٞمثث٦م: اًمديٜمٞمثث٦م واًمٓم٤مئٗمٞمثث٦م 

وهمػمه٤م...وإٓ ٓؾمت٘مؾ يمؾ ُمٙمقن ُمـ هذه اعمٙمقٟم٤مت سمتثز  ُمثـ اًمثقـمـ 

دى ذًمؽ إمم اًمتٜم٤مطمر واًمت٘م٤مشمؾ سملم أسمٜم٤م  اًمقـمـ اًمقاطمد وضٞم٤مع اًمقـمـ وٕ

واعمقاـمـ يمام هق احل٤مل ذم يمتػم ُمـ اًمبٚمدان ،وسمٜمٔمثرة رسيٕمث٦م إمم ُمث٤م يثدور 

طمقًمٜم٤م اًمٞمقم وُم٤م ٟمِم٤مهده قمغم أرض اًمقاىمثع ،ُمثـ اًمتّمث٤مرع واًمت٘م٤مشمثؾ سمثلم 

ُمٙمقٟم٤مت اًمقـمـ اًمقاطمد واًمثذي اومرزشمثف هثذه اًمتٕمدديث٦م وهمٞمث٤مب اجلامقمث٦م 

قم ًمٜم٤م أىمقى دًمٞمؾ وأوضح ؿم٤مهد وأؾمٓمع سمره٤من قمغم صدا ُمث٤م ىمٚمٜمث٤مه .                                                  ي٘م

ذم سمٜم٤م  اًمدوًم٦م اإلؾمثالُمٞم٦م اجلديثدة   ذا يم٤من ُمـ أول ُم٤م ىم٤مم سمف اًمرؾمقل 

ذم اعمديٜم٦م اعمٜمثقرة، وأصثبح ُمثـ أسمثرز ُمٕم٤معمٝمث٤م هثق وضثع قم٘مثد اضمتامقمثل، 
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ٛمل سمثلم يمثؾ اعمٙمقٟمث٤مت آضمتامقمٞمث٦م واًمقـمٜمٞمث٦م، وُمٞمت٤ما اف وـمٜمثل رؾمث

واًمتٜمّمثثٞمص ومٞمثثف قمثثغم اًمتٕمثث٤ميش اًمسثثٚمٛمل واًمنمثثايم٦م اًمقـمٜمٞمثث٦م احل٘مٞم٘مٞمثث٦م ذم 

اًمقـمـ طمرسم٤ًم وؾمٚماًم، أظمذًا وقمٓم٤مً ، ويم٤من ُمـ أهؿ هذه اعمٙمقٟمث٤مت اعمٙمثقن 

اًمديٜمل  تاًل سم٤مًمٞمٝمقد و ذا ظمّمٝمؿ اًمرؾمثقل سم٤مًمثذيمر ذم هثذا اًمٕم٘مثد وهثذا 

 وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:اعمٞمت٤ما ذم قمدد ُمـ سمٜمقده 

إن هثثقد سمٜمثثل قمثثقف أُمثث٦م ُمثثع اعمثث١مُمٜملم، ًمٚمٞمٝمثثقد ديثثٜمٝمؿ  .1

 وًمٚمٛمسٚمٛملم ديٜمٝمؿ ُمقاًمٞمٝمؿ وأٟمٗمسٝمؿ يمذًمؽ ًمٖمػم سمٜمل قمقف ُمـ اًمٞمٝمقد.
 وإن قمغم اًمٞمٝمقد ٟمٗم٘متٝمؿ وقمغم اعمسٚمٛملم ٟمٗم٘مٝمؿ. .2
 وإن سمٞمٜمٝمؿ اًمٜمٍم قمغم ُمـ طم٤مرب أهؾ اًمّمحٞمٗم٦م. .3
 وإن سمٞمٜمٝمؿ اًمٜمّمح واًمٜمّمٞمح٦م، واًمؼم دون اإلصمؿ. .4
 وإٟمف مل ي٠مصمؿ أُمرؤ سم ٚمٞمٗمف. .5
 وإن اًمٜمٍم ًمٚمٛمٔمٚمقم. .6
 وإن اًمٞمٝمقد يتٗم٘مقن ُمع اعم١مُمٜملم ُم٤م داُمقا حم٤مرسملم. .7
 وإن يترب طمرام ضمقومٝم٤م ٕهؾ هذه اًمّمحٞمٗم٦م. .8
وإٟمثثف ُمثث٤م يمثث٤من سمثثلم أهثثؾ هثثذه اًمّمثثحٞمٗم٦م ُمثثـ طمثثدي٨م أو  .9

 . اؿمتت٤مر خي٤مف ومس٤مده وم٢من ُمرده إمم اق قمزوضمؾ وإمم حمٛمد رؾمقل اق 
 ش وٓ ُمـ ٟمٍمه٤م. وإٟمف ٓ دم٤مر ىمري .10
قمثغم يمثؾ أٟمث٤مس  ....وإن سمٞمٜمٝمؿ اًمٜمٍم قمغم ُمـ دهؿ يترب .11

    طمّمتٝمؿ ُمـ ضم٤مٟمبٝمؿ اًمذي ىمبٚمٝمؿ.
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 وإٟمف ٓ حيقل هذا اًمٙمت٤مب دون فم٤ممل أو آصمؿ. .12
وسم٢مسمرام هذه اعمٕم٤مهثدة صث٤مرت اعمديٜمث٦م وضثقاطمٞمٝم٤م دوًمث٦م ووم٤مىمٞمثف، 

 ،  اق رؾمثثقل -اًمتٕمبثثػم هثثذا صثثح إن–قم٤مصثثٛمتٝم٤م اعمديٜمثث٦م ورئٞمسثثٝم٤م 

ٛم٦م اًمٜم٤مومذة واًمسٚمٓم٤من اًمٖم٤مًمث٥م ومٞمٝمث٤م ًمٚمٛمسثٚمٛملم، وسمثذًمؽ أصثبح٧م واًمٙمٚم

 ويمثث٤من هثثذا شمٓمبٞم٘مثث٤ًم قمٛمٚمٞمثث٤م ُمٜمثثف  (1)"اعمديٜمثث٦م قم٤مصثثٛم٦م طم٘مٞم٘مٞمثث٦م ًمإلؾمثثالم

ًمتقضمٞمٝمثث٤مت اًم٘مثثرآن اًمداقمٞمثث٦م امم اًمتٕمثث٤ميش اًمثثقـمٜمل سمثثلم ُمٙمقٟمثث٤مت اًمثثقـمـ 

 آضمتامقمٞم٦م اعم تٚمٗم٦م ذم يمتػم ُمـ أي٤مت ُمٜمٝم٤م:

  :ىمقًمف شمٕم٤ممم َـِ  ًَمُٙمْؿ ِديُٜمُٙمْؿ َومِم  [6]اًمٙم٤مومرون:    ِدي
 :وىمقًمف شمٕم٤ممم  ـِ ٱَٔ إيِْمَراَه رِم ي َ  ىَمثد ۢ   ًمثدش َبثلمه ـَ  ًمَرؿْمثدُ ٱ شمه  ُِمث

 [256]اًمب٘مرة:   ۢ   ًْمَٖمكش ٱ
 :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٞمشَبث٧ُٰٓم ٱ ًَمُٙمؿُ  ُأطِمؾه  ًْمَٞمْقمَ ٱ ـَ ٱ َوـَمَٕمث٤ممُ  ۢ   ًمٓمه ثِذي  ًمه

ُٙمثؿْ  ۢ  طِمؾ   ًْمٙمَِتث٥َٰٓم ٱ ۢ  ُأوشُمقا ُثؿْ  ۢ  طِمثؾ   َوـَمَٕمث٤مُُمُٙمؿْ  ًمه ـَ  عْمُْحَّمٜمَثث٧ُٰٓم ٱوَ  ۢ    ه  ُِمث

ـَ  عْمُْحَّمٜمَثثثث٧ُٰٓم ٱوَ  عْم١ُْمُِمٜمَثثث٧ِٰٓم ٱ ـَ ٱ ُِمثثث ثثثِذي ٚمُِٙمْؿ إَِذآ ىَمثثثبْ  ُِمثثثـ ًْمٙمَِتثثثث٥َٰٓم ٱ ۢ  ُأوشُمثثقا ًمه

ـه  ـه ُأضُمقَرُه    [5]اعم٤مئدة:  َ اشَمْٞمُتُٛمقُه
 :وىمثث٤مل شمٕمثث٤ممم  َٛمثث٦مٍ  إمَِمٰٓ  ۢ  شَمَٕمثث٤مًَمْقا ًْمٙمَِتثثث٥ِٰٓم ٱىُمثثْؾ َيثثثٰٓأ٠َمْهَؾ

 ۢ  يَمٚمِ

 
ٍ
ٓه  َوسَمْٞمثثٜمَُٙمؿْ  ٜمَٜمَثث٤مسَمٞمْ  ۢ  ؾَمثثَقآ  ٓه  َٟمْٕمُبثثدَ  َأ َٓ  قهَٱ إِ ثثكَ  َو َٓ َيتهِ ثثَذ    اۢ  ؿَمْٞمثثثً ۦسمِثثفِ  ُٟمنْمِ َو

ـ اۢ  سَمْٕمُْمٜم٤َم سَمْٕمًْم٤م َأْرسَم٤مًب  ثْقا وَم٢مِن ۢ   قهِٱ ُدونِ  ُمش  ۢ  ؿْمثَٝمُدواٱ ۢ  وَمُ٘مقًُمثقا ۢ  شَمَقًمه

٤م  [ 64]ال قمٛمران:   ُُمْسٚمُِٛمقنَ  سم٠َِمٟمه

                                                           

 (.174اًمرطمٞمؼ اعم تقم وصٗمل اًمرْحـ اعمب٤مر يمٗمقري. )ص (1)
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 :وىمقًمثف شمٕمث٤ممم  ُـِ  قهُٱُؿ ٓه َيثٜمَْٝمٞمٰٓٙم ـَ ٱ قَمث ثِذي ْ  ًمه  رِم  ُيَ٘مثثٰٓتُِٚمقيُمؿْ  مَل

ـِ ٱ ي ا ًمدش وُهْؿ َوشُمْ٘مِسثُٓمقأ ـ ِدَيثِٰٓريُمْؿ َأن شَمؼَمَ  قهَٱ إِنه  ۢ   إًَِمثْٞمِٝمؿْ  ۢ  َومَلْ خُيِْرضُمقيُمؿ ُمش

                         [                                                               8]اعمٛمتحٜم٦م:  ِسٓمِلمعْمُ٘مْ ٱ حُي٥َِم 
وهمثثثػم ذًمثثثؽ ُمثثثـ أيثثث٤مت اًمتثثثل دقمثثث٧م إمم اًمتٕمثثث٤ميش اًمثثثقـمٜمل 

آضمتامقمل اًمسٚمٛمل اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٕمدل واًمرْح٦م واحلقار واعمٕم٤مُمٚمث٦م احلسثٜم٦م 

صثثٗمٞم٦م سمٜمثث٧م طمٞمثثل سمثثـ أظمٓمثث٥م  وشمبثث٤مدل اعمٜمثث٤مومع، وم٘مثثد شمثثزوج اًمرؾمثثقل 

ودرقمثف ُمرهقٟمث٦م قمٜمثد هثقدي سمتالصمثلم  شمثقذم رؾمثقل اق "اًمٞمٝمقدي، و 

يمام ىم٤مًمث٧م قم٤مئِمث٦م ر  اق قمٜمٝمث٤م وهٜمث٤مك اًمٙمتثػم ُمثـ  (1) "قم٤ًم ُمـ ؿمٕمػمص٤م

إطم٤مدي٨م اعم١ميمدة ًمَّضثورة وضمثقد اجلامقمث٦م ًمٚمتٕمث٤ميش اًمثقـمٜمل اًمثذي ٓ 

 يتح٘مؼ إٓ هب٤م، ُمٜمٝم٤م :

  ىمقًمف :" ُمـ ىمتؾ ٟمٗمس٤ًم ُمٕم٤مهدًا مل يرح رائح٦م اجلٜمث٦م، وإن

 (2) "رحيٝم٤م ًمٞمقضمد ُمـ ُمسػمة أرسمٕملم قم٤مُم٤مً 
 هنثك رؾمثقل اق  "سمػم ىمث٤مل:وروي قمـ قمروة سمـ اًمثز  أن

 ( 3)"ٟم٘م٤مشمؾ قمـ أطمٍد ُمـ اعمنميملم إٓ قمـ أهؾ اًمذُم٦م 

                                                           

 (.4/41( )2916أظمرضمف اًمب ٤مري ذم صحٞمحف، رىمؿ ) (1)

( 6914( أظمرضمف اًمب ٤مري ذم صحٞمح٦م ُمـ طمدي٨م قمبداق سمـ قمٛمرو، رىمؿ )2)

(9/12.) 

 (.4/148( )18ف اًمدار ىمٔمل ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ )اظمرضم (3)



 فسيضة شسعية وضسوزة حياتية يف الكتاب والشٍة اجلـىاعــة

 

(366) 

  وىمثث٤مل :"  ثثرت سمٙمثثؿ ضمٜمثث٤مزة هثثقدي أو ٟمٍمثثاين أو إذا ُمه

ٟمثثام شم٘مقُمثثقن عمثثـ ُمٕمٝمثث٤م ُمثثـ ُمسثثٚمؿ وم٘مقُمثثقا  ثث٤م، ومٚمسثثتؿ  ثث٤م شم٘مقُمثثقن إ

  ( 1)"اعمالئٙم٦م
وعمثث٤م يم٤مٟمثث٧م اجلامقمثث٦م رضورة وـمٜمٞمثث٦م ًمٚمتٕمثث٤ميش اًمسثثٚمٛمل سمثثلم أسمٜمثث٤م  

ًمقـمـ اًمقاطمثد اع اإلؾمثالم  ٚمث٦مً  ُمثـ اًمثرواسمط آضمتامقمٞمث٦م اًمتثل ُمثـ ا

ؿم٠مهن٤م أن شمرؾمخ ُمبدأ اًمتٕمث٤ميش اًمثقـمٜمل سمثلم ُمٙمقٟمث٤مت اعمتتٛمثع اعم تٚمٗمث٦م 

 وشم٘مقيف، ُمٜمٝم٤م: 

إظمثثثثثثثثثثثثقة ؾمثثثثثثثثثثثثقا  يم٤مٟمثثثثثثثثثثثث٧م ذم اًمثثثثثثثثثثثثديـ                                                                                        .1

ثاَم  ل شمٕمث٤ممم:يمام ىمث٤م إظِْمثَقةٌ  عْم١ُْمُِمٜمُثقنَ ٱإِٟمه وَم٠َمْصثٚمُِحقا ۢ  ُٙمْؿ َأظَمثَقيْ  سَمثلْمَ  ۢ   ۢ  
 ًمٜمهث٤مُس ٱَيثثٰٓأ٠َمَه٤َم  [ أو يم٤مٟمث٧م ذم اإلٟمسث٤مٟمٞم٦م يمثام ىمث٤مل شمٕمث٤ممم:10]احلترات: 

ُ٘مقاٱ شمه ُٙمؿُ  ۢ  ثـ ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ًمهِذىٱ َرسمه ٟمهْٗمثسٍ  ُمش  ٰٓطِمثَدةٍ  وَ  ۢ   َزْوضَمَٝمث٤م ُِمٜمَْٝمث٤م َوظَمَٚمثَؼ  ۢ 

ِرضَم٤مًل  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مه  يَمتػِمً  اۢ  َوٟمَِسآ ً  اۢ   ۢ   ۢ   : [1]اًمٜمس٤م 
ثثاَم  ىمثث٤مل شمٕمث٤ممم: إصثالح ذات اًمبثثلم. .2 إظِْمثثَقةٌ  عْم١ُْمُِمٜمُثثقنَ ٱإِٟمه  ۢ 

وَم٠َمْصٚمُِحقا  ظَمثػْمَ  ٓه  ۞[ وىم٤مل شمٕمث٤ممم:10]احلترات:   ُٙمؿْ َأظَمَقيْ  سَملْمَ  ۢ 

يَمتػِمٍ  رِم  ـ ۢ  ُؿْ  ُمش ٓه  ٟمهْتَقهٰٓ ـْ  إِ إِْصَٚمثثٍٰٓح  َأوْ  َُمْٕمثُروٍف  َأوْ  سمَِّمثَدىَم٦مٍ  َأَُمثرَ  َُمث  سَمثلْمَ  ۢ 

 ًمٜمهثث٤مسِ ٱ  َأضْمثثًرا ُٟم١ْمشمِٞمثثفِ  وَمَسثثْقَف  قهِٱ َُمْرَضثث٤مِت  سْمتَِٖمثثآ َ ٱ  ًٰٓمِثثَؽ  ذَ  َيْٗمَٕمثثْؾ  َوَُمثثـ ۢ 

قَمٔمِٞمؿً   [ ٤114م : ]اًمٜمس اۢ 

                                                           

 (.22/239( )1949اظمرضمف اْحد ذم ُمسٜمده ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك سمرىمؿ ) ((1
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َوشَمَٕمث٤مَوُٟمقا ىم٤مل شمٕمث٤ممم: اًمتٕم٤مون. .3  ۢ  ًمتهْ٘مثَقىٰٓ ٱوَ  ًْمثؼِمش ٱ قَمثغَم  ۢ 

 َٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقا َو صْمؿِ ٱ قَمغَم  ۢ    ٰٓنِ  ًْمُٕمْدوَ ٱوَ  إْلِ  ۢ [2ئدة:الما]   
اًمتٙم٤مومثثثثثثثثثثثؾ سمثثثثثثثثثثثثلم إهمٜمٞمثثثثثثثثثثثث٤م  واًمٗم٘مثثثثثثثثثثثثرا .                                                                                              .4

ـْ َأُْمثثقَ  ىمث٤مل شمٕمث٤ممم: ثؿْ  ظُمثثْذ ُِمث َصثثَدىَم٦مً   ِٰٓ ِ ثُرُهؿْ  ۢ  ٞمِٝمؿ شُمَٓمٝمش ث٤م َوشُمثثَزيمش  َوَصثثؾش  هِبَ

شَمَؽ  إِنه  ۢ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ـٌ ؾَمٙمَ  َصَٚمقٰٓ ُؿْ  ۢ     [103]اًمتقسم٦م:  قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  قهُٱوَ  ۢ   ه
اًمثثثثثثثثدوم٤مع قمثثثثثثثثـ اًمثثثثثثثثديـ وإرض واًمٕمثثثثثثثثرض.                                                                                       .5

َوَأقِمثَدوا ىم٤مل شمٕمث٤ممم: ث٤م َ ُثؿ ۢ  ثـ ؾْمثَتَٓمْٕمُتؿٱ ُمه ةٍ  ُمش ىُمثقه سَمث٤مطِ  َوُِمثـ ۢ   ْٞمثؾِ خْلَ ٱ رش

 [ 60]إٟمٗم٤مل:   يُمؿْ َوقَمُدوه  قهِٱقَمُدوه  سۦمِفِ  شُمْرِهُبقنَ 
ٓه  َرسَمثَؽ  َوىَم٣َمٰٓ  ۞ ىم٤مل شمٕم٤ممم: سمر اًمقاًمديـ . .6 ا َأ شَمْٕمُبثُدوأ  ۢ 

ٔه  ٤مهُ  إِ ـِ  ًْمقَ ٱَوِب  إِيه إطِْمَسثٰٜٓم٤ًم   ًٰٓمَِدْي ٤م ۢ  ـه  إُِمه آ ًْمٙمؼَِمَ ٱ قِمٜمَدكَ  َيْبُٚمَٖم ث٤م َأوْ  َأطَمُدُيَ اَلُيَ
 يمِ

َُٛمآ شَمُ٘مؾ وَماَل  ُأف    ه  ۢ  َٓ ٤م َو اَُم  َوىُمؾ شَمٜمَْٝمْرُيَ ىَمْقًل   ه يؿً يَمرِ  اۢ  َ ُثاَم  ظْمِٗمثْض ٱ. وَ  اۢ 

ـَ  ًمَذلش ٱضَمٜم٤َمَح  ْْح٦َمِ ٱ ُِم بش  َوىُمؾ ًمره   يَماَم  ْرَْحُْٝماَم ٱ ره
َٞم٤مٟمِ ك َصِٖمػمً َرسمه ]آرسا :  اۢ 

23,24] 
صثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثٚم٦م إرطمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث٤مم.                                                                                                              .7

ُ٘مثقاٱوَ   ىم٤مل شمٕمث٤ممم: شمه ثِذىٱ قهَٱ ۢ  َْرطَمث٤ممَ ٱوَ  ۦسمِثفِ  شَمَسثآَ ًُمقنَ  ًمه ْٕ   يَمث٤منَ  قهَٱ إِنه  ۢ 

ْؿ َرىِمٞم٥ًم قَمَٚمْٞمٙمُ  :) ُمثـ أطمث٥م أن يبسثط ذم رزىمثف [ وىمث٤مل1]اًمٜمس٤م :  اۢ 

  ( 1) ويٜمس٠مًمف ذم أصمره ومٚمٞمّمؾ رْحف(

                                                           

 (8/5( )5986أظمرضمف اًمب ٤مري ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمرىمؿ ) (1)
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قْمُبثثثُدواٱوَ  ۞ ىمثثث٤مل شمٕمثثث٤ممم: طمسثثثـ اجلثثثقار. .8 َٓ  قهَٱ ۢ  َو

يُمقا شُمنْمِ ؿَمْٞمثً سۦمِفِ  ۢ  ـِ  ًْمقَ ٱَوِب  ۢ    اۢ  ـً   ًٰٓمَِدْي إطِْمَسثثٰٓ  ًْمَٞمَتثثَٰٓٛمكٰٓ ٱوَ  ًْمُ٘مْرسَمثكٰٓ ٱ َوسمِثِذى اۢ 

 : [وىمث٤مل 36]اًمٜمسث٤م :   جْلُٜمُث٥ِم ٱ جْلَث٤مرِ ٱوَ  ًْمُ٘مْرسَمكٰٓ ٱ ِذى جْل٤َمرِ ٱوَ  عْمََسثٰٓٙمِلمِ ٱوَ 

 (1) "ُم٤م آُمـ ُمـ سم٤مت ؿمبٕم٤من وضم٤مره ضم٤مئع إمم ضمٜمبف وهق يٕمٚمؿ"
أ َأٟمُٗمِسِٝمْؿ َوًَمْق يَمث٤مَن هِبِثْؿ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ت٤مر.اإلي .9 َوُي١ْمصمُِروَن قَمغَمٰٓ

 [9]احلنم:  ۢ   ۢ  ظَمَّم٤مَص٦مٌ 
و ثثذا طمثثرم اق اًمسثث ري٦م واًمتٜمثث٤مسمز  آطمثثؽمام اعمتبثث٤مدل. .10

ـَ ٱَيثٰٓأ٠َمَه٤َم  سم٤مًٕم٘م٤مب: ىم٤مل شمٕم٤ممم : ثِذي َ اَُمٜمُثقا ًمه مٌ ىَمثقْ  َيْسثَ رْ  َٓ  ۢ  ثـ ۢ   ىَمثْقمٍ  ُمش

أ  َيُٙمقُٟمثقا َأن قَمَسكٰٓ ظَمثػْمً  ۢ  ثٜمُْٝمؿْ  اۢ  َٓ  ُمش ٟمَِسثآ ٌ  َو ثـ ۢ    ُمش
ٍ
أ  ٟمشَسثآ  ـه  َأن قَمَسثكٰٓ  َيُٙمث

ظَمثثػْمً  ـه  اۢ  ثثٜمُْٝم َٓ  ۢ  ُمش ا َو شَمْٚمِٛمثثُزوأ َٓ  َأٟمُٗمَسثثُٙمؿْ  ۢ  شَمٜمَثث٤مسَمُزوا َو ًَْمَ٘مثثث٥ِٰٓم ٱِب  ۢ  ْٕ 

  [11]احلترات: 
 اعمح٤مومٔم٦م قمغم إقمراض  .11
 :ومحرم ؾمق  اًمٔمـ واًمتتسس واًمٖمٞمب٦م: ىم٤مل شمٕم٤ممم   َيثثٰٓأ٠َمَه٤َم

ـَ ٱ ِذي َ اَُمُٜمقا ًمه قاضْمَتٜمِبُ ٱ ۢ  يَمتػِمً  ۢ  ـَ  اۢ  ـش ٱ ُمش ـش ٱ سَمْٕمثَض  إِنه  ًمٔمه ث إصِْمثؿٌ  ًمٔمه  ۢ  ۢ  َٓ  َو

ُسقا سه دَمَ  ۢ  َٓ ْٕمُْمُٙمؿ َيْٖمَت٥م َو  سَمْٕمًْم٤م سمه  َأظِمٞمثفِ  حَلْؿَ  َي٠ْميُمَؾ  َأن َأطَمُديُمؿْ  َأحُي٥َِم  ۢ 

َُمْٞم٧ًم   [12]احلترات:    ُٛمقُه وَمَٙمِرْهتُ  اۢ 

                                                           

( 751اظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمتؿ اًمٙمبػم ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمرىمؿ ) (1)

(1/259.) 



 
   ايــــــــــةزالد

 

 

(366) 

 :وطمرم اًم٘مذف: ىمث٤مل شمٕمث٤ممم  َـَ ٱو ثِذي  ْحَّمٜمَثث٧ِٰٓم عمُْ ٱ َيْرُُمثقنَ  ًمه

ْ  صُمؿه  َي٠ْمشُمقا مَل ضَمْٚمَدةً  صَمَٛمثٰٜٓملِمَ  ضْمٚمُِدوُهؿْ ٱَف  ؿُمَٝمَدآ َ  سم٠َِمْرسَمَٕم٦مِ  ۢ   ۢ  َٓ شَمْ٘مَبُٚمقا َو  َ ُثؿْ  ۢ 

َأسَمدً  ؿَمَٝمثَٰٓدةً   اۢ  َوُأو ۢ    [4]اًمٜمقر:  ًْمَٗمثِٰٓسُ٘مقنَ ٱ ُهؿُ  ًَمثٰٓأِئَؽ ۢ 
 :وطمرم اًمزٟم٤م: ىم٤مل شمٕم٤ممم شَمْ٘مَرسُمقا َٓ َو أ ٱ ۢ  َٟمثكٰٓ ثفُ  ۢ  ًمزش  ٤منَ يَمث ۥإِٟمه

وَمثِٰٓحَِم٦مً  ؾَمبِٞمًؾ  َوؾَمآ َ  ۢ   [32]آرسا :  اۢ 
 اعمح٤مومٔم٦م قمغم إُمقال                                                                                                    .12
  :و ثثذا طمثثرم اًمرسثثىم٦م: ىمثث٤مل شمٕمثث٤ممم  َثث٤مِرُا ٱو ثث٤مِرىَم٦مُ ٱوَ  ًمسه  ًمسه

اٱَف  ىْمَٓمُٕمثثقأ اَم  ۢ  ضَمثثَزآ ً  َأْيثثِدَهُ َٟمَٙمثثثًٰٓؾ  يَمَسثثَب٤م سمِثثاَم  ۢ  ـَ  اۢ  ثث  قَمِزيثثزٌ  قهُٱوَ  ۢ  قهِٱ ُمش

طَمٙمِٞمؿٌ   ۢ  :[ 38]اعم٤مئدة 
 :وطمرم اًمرسم٤م: ىمث٤مل شمٕمث٤ممم  ـَ ٱَيثثٰٓأ٠َمَه٤َم ثِذي َ اَُمٜمُثقا ًمه ُ٘مثقاٱ ۢ  شمه  ۢ 

َوَذُروا قهَٱ ـَ  سَمِ٘مَك  َُم٤م ۢ  اٱ ُِم أ سَمقٰٓ ًمرش  [ 278]اًمب٘مرة: يُمٜمُتؿ َُم١ْمُِمٜملَِم   إِن ۢ 
  شمٓمٗمٞمػ اعمٙمٞم٤مل: ىم٤مل شمٕمث٤ممم:وطمرم  َوْيثٌؾ ْٚمُٛمَٓمٗمش  ۢ  .  ِٗمثلمَ ًمش

ـَ ٱ ثثِذي يْمَتثث٤مًُمقاٱ إَِذا ًمه َزُٟمثثقُهْؿ  وُمقنَ َيْسثثَتقْ  ًمٜمهثث٤مسِ ٱ قَمثثغَم  ۢ  . َوإَِذا يَمثث٤مًُمقُهْؿ َأو وه

ون  [3-1]اعمٓمٗمٗملم:   خُيْرِسُ
 :وطمثثرم ايمثثؾ أُمثثقال اًمٜمثث٤مس سم٤مًمب٤مـمثثؾ: ىمثث٤مل شمٕمثث٤ممم  َٓ َو

ا شَم٠ْميُمُٚمقأ  [ 188]اًمب٘مرة:  ًْمَبثٰٓٓمِؾِ ٱِب  ْٞمٜمَُٙمؿسمَ   ًَٰٓمُٙمؿ َأُْمقَ  ۢ 
 اعمح٤مومٔم٦م قمؾ اًمٜمٗمقس.  .13
 :ومحرم اًم٘متؾ: ىم٤مل شمٕم٤ممم شَمْ٘مُتُٚمقا َٓ َو تِثكٱ ًمٜمهْٗمَس ٱ ۢ  مَ  ًمه  طَمثره

ٓه  قهُٱ  حْلَؼش ٱِب  إِ ٞمُٰٓٙمؿ  ًٰٓمُِٙمؿْ  ذَ  ۢ   [ 151]إٟمٕم٤مم:  ِ٘مُٚمقنشَمٕمْ  ًَمَٕمٚمهُٙمؿْ  سۦمِفِ  َوصه
ة وـمٜمٞمث٦م ًمٚمتٕمث٤ميش اًمثقـمٜمل يثبـ وهبذا يتبلم ًمٜم٤م أن اجلامقمث٦م رضور

 .       اعمٙمقٟم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م اعم تٚمٗم٦م دقم٤م إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن وطم٨م قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمقل 
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 املطمب الجالح
 ةشية وٌفحيـسوزة صـة ضاعاجلى

إين ٕقمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أن اخلػم يمؾ اخلثػم ذم اجلامقمث٦م، وأن اق ُمثع 

 اجلامقم٦م:  اجلامقم٦م وان يد اق ُمع

  ىم٤مل :"( 1) "يد اق ُمع اجلامقم٦م 
  وىمثث٤مل :" يمٚمثثقا  ٞمٕمثثث٤ًم وٓ شمٗمرىمثثقا، ومثثث٢من اًمؼميمثث٦م ُمثثثع

                                              (2) "اجلامقم٦م
وأن ومقائد اجلامقم٦م شمٗمقا احلٍم ،وًمٙمـ ُم٤م مل خيٓمر زم قمغم سم٤مل هثق 

ٗمسثٞم٦م وشم٘مثل ُمثـ يمتثػم أن اجلامقم٦م شمٕم٤مًم٩م يمتػمًا ُمـ إُمراض اجلسٛمٞم٦م واًمٜم

 قمالضمثل قم٘م٤مر –ذم وىم٧م واطمد  -ُمـ إُمراض اجلسٛمٞم٦م واًمٜمٗمسٞم٦م ،ومٝمل

أيمـ أقمٚمؿ سمف إٓ قمٜمثدُم٤م سمثدأت اًمبحث٨م ذم هثذا  ُم٤ممل وهذا وىم٤مئل ،وُمّمؾ

اعمقضقع ويم٤من ذًمؽ ُمٗم٤مضم٠مة قمٚمٛمٞم٦م ؾمٕمٞمدة إمم أسمٕمد طمد ومرطم٧م هب٤م ومرطم٤ًم 

ٟمتٜمث٤مدى  ث٤م ؿمديدًا ،إذا أصبح٧م هذه اًمٗمريْم٦م اًمنمقمٞم٦م )اجلامقمث٦م ( اًمتثل 

وٟمتداقمك إًمٞمٝم٤م ومريْم٦ًم ي١ميده٤م اًمٕمٚمثؿ اًمٞمثقم  ث٤م يزيثدٟم٤م إيامٟمث٤ًم هبث٤م وطمرصث٤ًم 

 قمٚمٞمٝم٤م حت٘مٞم٘م٤ًم واًمتزاُم٤ًم .

ن إمم وهذا يٕمٜمل أن إومثراد اًمثذيـ يٕمٞمِمثقن ُمثع اجلامقمث٦م ويٜمتٛمثق

                                        اجلامقمثثث٦م أصثثثّح ضمسثثثٛمٞم٤ًم وٟمٗمسثثثٞم٤ًم ُمثثثـ همثثثػمهؿ  ثثثـ ٓ  ٤مقمثثث٦م  ثثثؿ.                                                                       

                                                           

 (.4/466( )2166ُمذي ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس، سمرىمؿ )أظمرضمف اًمؽم (1)

( 3287( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،سمرىمؿ )(2

(2/1093.) 
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ىمثثقن اٟمتامئٞمثث٤ًم سمثثلم اًمٓمقائثثػ  واؾمثثٛمٕمقا أهثث٤م اعمت بٓمثثقن اعمِمثثتتقن اعمٗمره

اؾمثثٛمٕمقا ًمتٕمٚمٛمثثقا أي ظمثثػم شمؽميمثثقن، وأي ا واجلامقمثث٤مت وإطمثثزاب. 

شم٘مؽمومقن، وأي ضمريٛم٦م شمرشمٙمبقن ذم طمؼ أٟمٗمسثٙمؿ وأوـمث٤مٟمٙمؿ وؿمثٕمقسمٙمؿ 

 وأُمتٙمؿ وديٜمٙمؿ.

شم١ميمثثد إسمحثث٤مث احلديتثث٦م أن احلٞمثث٤مة آضمتامقمٞمثث٦م ًمإلٟمسثث٤من شمٗمٞمثثد  "

خمث٤مـمر اإلصث٤مسم٦م صحتف أيمتثر ُمثـ احلٛمٞمث٦م واًمثتامريـ اًمري٤مضثٞم٦م، وختٗمثض 

.                                                         "سمثث٤مُٕمراض ُمتثثؾ: اجلٚمٓمثث٦م اًم٘مٚمبٞمثث٦م، واخلثثرف، وطمتثثك اًمزيمثث٤مم اًمٕمثث٤مدي 

سمح٨م ضمديد ضم٤م  ُمـ ضم٤مُمٕم٦م )إيمسثؽم( سم٤مؾمثؽماًمٞم٤م طمٞمث٨م وضمثد اًمٕمٚمثام  أن 

اًمب٘م٤م  ضٛمـ اجلامقم٦م اًمقاطمدة، واًمٕمٛمؾ ضٛمـ  ٤مقمث٦م ؾمثقا  ذم اًمٕمٛمثؾ أو 

ًمثثف أصمثثر ؿمثثٗم٤مئل يمبثثػم قمثثغم إُمثثراض. ومبٕمثثد ُمراىمبثث٦م ـمقيٚمثث٦م ي٘مثثقل  اًمبٞمثث٧م

: إن اإلٟمسث٤من شمٕمثقد قمثغم Exterُمـ ضم٤مُمٕمث٦م  Alex Haslamاًمؼموومسقر 

احلٞمثث٤مة آضمتامقمٞمثث٦م وأن يٕمثثٞمش ذم جمٛمققمثث٤مت ُمٜمثثذ سمدايثث٦م ظمٚم٘مثثف. وهثثذه 

الصـح   اعمتٛمققم٤مت هل ضمٌز ٓ يتتزأ ُمـ ؿم ّمٞمتف، سمؾ وحتثدد ُمّمثػمه 
 Neuropsyٟمنمثت ذم جمٚمث٦م  ٤2008مم . وذم دراؾم٦م أضمريث٧م قمثوالعقم 

chological Rehabilitation  وضمثثد اًمٕمٚمثثام  أن احلٞمثث٤مة آضمتامقمٞمثث٦م

اعمٚمٞمئ٦م سم٤مًمتٕمث٤مون واعمحبث٦م واًمتثآظمل ىمث٤مدرة قمثغم ْح٤ميث٦م اإلٟمسث٤من ُمثـ اًمٜمقسمث٦م 

اًم٘مٚمبٞمثث٦م واعمثثقت اعمٗمثث٤مضمق واًمقىم٤ميثث٦م ُمثثـ اخلثثقف وُمِمثث٤ميمؾ اًمثثذايمرة. وذم 

شمبثثثلم أن  Ageing and societyاعمٜمِمثثثقرة ذم  2009دراؾمثثث٦م قمثثث٤مم 

اإلٟمس٤من يمٚمام يم٤من ارشمب٤مـمف سم٤مجلامقم٦م اعمحٞمٓم٦م سمف أىمثقى ويمٚمثام يمث٤من اًمتٕمث٤مون 

سمٞمٜمٝمؿ أيمؼم يمث٤من ًمثذًمؽ إصمثر اًمٙمبثػم ذم اًمقىم٤ميث٦م ُمثـ ظمثرف اًمِمثٞم قظم٦م. 

ُمثـ اجلامقمث٦م اعمثذيمقرة وم٘مثد وضمثدت أن  calherine Haslamاًمديمتقرة 
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ٕمٞمش ضثٛمـ اإلٟمس٤من اًمذي يٕمٞمش ُمٜمٕمزًٓ شمٙمتر ًمديف إُمراض أُم٤م اًمذي ي

 ٤مقم٦م ويامرس ٟمِمث٤مـم٤مشمف اًمٞمقُمٞمث٦م ويتٕمث٤مون ُمثع إظمثريـ ويِمثٕمر سمث٠من ًمثف 

اٟمتام  عمتٛمققم٦م ُم٤م ،وم٢مٟمف يٙمقن أىمؾ قمرض٦م ًمألُمثراض ،وشم٘مثقل :إٟمثف جيث٥م 

محايـة صـحتٍا العقميـة    قمٚمٞمٜم٤م آقمثؽماف سم٤مًمثدور اًمثذي شمٚمٕمبثف اجلامقمث٦م ذم 
ر ،وهذه اًمٓمري٘م٦م أرظمص سمٙمتػم ُمـ أي دوا  وٓ شمقضمد  ث٤م أصمث٤م واجلشدية

ضم٤مٟمبٞم٦م و تٕم٦م ... واًمس١مال أن ي٤م أطمبتل :ُم٤مذا يٕمٜمل ان هذا اًمتٓم٤مسمؼ سمثلم 

شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم واًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمتل يٜمّمح هب٤م قمٚمام  اًمٖمرب اًمٞمقم سمٕمد دمث٤مرب 

ـمقيٚم٦م ؟إن اعمٚمحديـ قمٜمدُم٤م اسمتٕمدوا قمـ اًمثديـ ووضثٕمقا شمٕمث٤مًمٞمؿ ظم٤مصث٦م 

ذه سمثثدأوا اًمٞمثثقم يؽماضمٕمثثقن قمثثـ هثث« احلريثث٦م اًمِم ّمثثٞم٦م » هبثثؿ يسثثٛمقهن٤م 

اًمتٕم٤مًمٞمؿ ويّمدرون شمٕم٤مًمٞمؿ شمتٓم٤مسمؼ ُمع شمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ ! وهثذا ي١ميمثد 

                                                                (1)أن ُم٤م ضم٤م  سمف اإلؾمالم هق احلؼ وهق اًمثذي يٜمبٖمثل قمٚمٞمٜمث٤م آًمتثزام سمثف ((

 وأُمثثثثثث٤م ٟمٗمسثثثثٞمثثثثثثثث٤ًم :

ي١ميمد اًمب٤مطمتقن أن اإلٟمس٤من يم٤مئـ اضمتامقمثل ،وًمثذا ومٝمثق ذم » ومثثثثثثثث

طم٤مًمثث٦م ؾمثثٕمل دائثثؿ إمم آٟمثثتام  وآرشمبثث٤مط سمثث٤مٕظمريـ ،هبثثدف ظمٗمثثض 

يٜمثث٠مى قمثثـ اجلامقمثث٦م اًمتثثقشمرات آٟمٗمٕم٤مًمٞمثث٦م اًمتثثل شمٕمؽميثثف قمٜمثثدُم٤م يٜمٕمثثزل أو 

.وشمٙمِمػ دٓئثؾ واىمٕمٞمث٦م ُمتٕمثددة أن طم٤مضمث٦م اًمٗمثرد إمم آٟمثتام  ي٘مثقى... 

ويٛمتؾ اًمتتث٤مذب سمثلم أقمْمث٤م  اجلامقمث٦م طم٤مضمث٦م ٟمٗمسثٞم٦م اضمتامقمٞمث٦م داومٕمث٦م امم 

 2)«شمٙمقيـ اجلامقم٦م 

                                                           

ُمقىمع قمبد اًمدائؿ يمحٞمؾ ًمإلقمت٤مز اًمٕمٚمٛمل ذم اًم٘مران واًمسٜم٦م  (1)

www.kaheel7.com 
   ar.wikipedia.org ويٙمٞمبٞمدي٤م اعمقؾمققم٦م احلرة  ( 2)
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 ة:امتاخل
شمؿ سمحٛمد اق وشمقومٞم٘مف اًمٗمراغ ُمـ هذا اًمبح٨م )اجلامقم٦م ذم اًمٙمت٤مب  

واًمسٜم٦م /ومريْم٦م اقمٞم٦م ورضورة وـمٜمٞم٦م( وىمد ضمث٤م  ذم ُم٘مدُمث٦م وُمبحتثلم 

وظم٤ممت٦م، اُم٤م اعم٘مدُم٦م وم٘مد اؾمتٕمرض٧م ومٞمٝم٤م ـمبٞمٕم٦م ُمِمٙمٚم٦م اًمبحث٨م، وأيٞمتثف 

         هثثثثداف اًمتثثثثل يسثثثثتٝمدومٝم٤م.                                                                                                          وإؾمثثثثب٤مب اًمداومٕمثثثث٦م ًمٙمت٤مسمتثثثثف وأهثثثثؿ إ

وأُم٤م اعمبحث٨م إول وم٘مثد اؾمتٕمرضث٧م ومٞمثف ُمٗمٝمثقم )اجلامقمث٦م( ُمثـ ظمثالل 

اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م وآرا  اًمٕمٚمام  وظمٚمّم٧م إمم ُمٗمٝمقم 

 ٕم٧م ومٞمثف سمثلم آرا  اًمٕمٚمثام   ٞمٕمث٤ًم  -ل اق ان يٙمقن ُمٗمٝمقُم٤ًم شمقومٞم٘مٞم٤مً أؾم٠م–

يمثثام أقمت٘مثثد، صمثثؿ سمٞمٜمثث٧م طمٙمثثؿ ًمثثزوم )اجلامقمثث٦م( وُمٗم٤مرىمتٝمثث٤م واًمتحثثذير ُمثثـ 

اًمٕمقاىمثث٥م اعمؽمشمبثث٦م قمثثغم ذًمثثؽ.                                                              وأُمثث٤م 

اجلامقمثث٦م يمَّضثثورة طمٞم٤مشمٞمثث٦م  اعمبحثث٨م اًمتثث٤مين. وم٘مثثد ظمّمّمثثتف ًمٚمٙمثثالم قمثثـ

ووـمٜمٞمثث٦م، ورضورة صثثحٞم٦م وٟمٗمسثثٞم٦م ظمٚمّمثث٧م ومٞمثثف إمم آقمت٘مثث٤مد اجلثث٤مزم 

سم٤مؾمتح٤مًم٦م اًمٕمٞمش سمٖمػم اجلامقم٦م، سم٤مإلض٤موم٦م إمم ُم٤م متٜمحف اجلامقمث٦م ُمثـ صثح٦م 

سمدٟمٞمثث٦م وٟمٗمسثثٞم٦م جلٛمٞمثثع اومرادهثث٤م اًمثثذيـ يٕمٞمِمثثقن ومٞمٝمثث٤م ُمثثع شم٠ميمٞمثثد ذًمثثؽ 

ام  اًمثثٜمٗمس سم٤مًمدراؾمثث٤مت اًمٕمٚمٛمٞمثث٦م اًمتثثل أضمراهثث٤م اًمٕمٚمثثام  اًمتٓمبٞم٘مٞمثثقن، وقمٚمثث

وآضمتامع. ؾم٤مئاًل اعمقمم ضمؾ وقمال ذم ظمت٤مم هثذا اًمبحث٨م ان يٜمٗمثع سمثف وان 

 جيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.                                    

 وصغم اق قمغم حمٛمد وقمغم أًمف وصحبف وؾمٚمؿ 
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