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 املنهاج النبىي يف حماربة الفساد االداري واملايل
 اعداد

 غياد كريمةد/         زرزار العياشيد/ 

 الجزائر – سكيكدة – 5911أوت  02جامعة 

Doi: 10.33850/jasis.2019.52879 
 0259/ 8/  01القبول  :                                          0259/ 7/ 51الاستالم :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اٌّضخخٍص:

 ثُلْجه إ٠ُ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ٗظٌر ػ٠ِ ثُضؼٌف إ٠ُ أّج٢ّ دٌَٖ ثُوًثّز صٜوف      

 ٓ٘ي ثإلّالّ دٚ ّذن ٓج ٝد٤جٕ ٝإدٌثٍ ٓ٘ٚ، ٝثُٞهج٣ز ٌٓجكقضٚ ٝآ٤ُجس ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ

 ٓغ ص٤ٝٞـ ،ثُٔؾضٔغ ك٢ ٌٝٓجكقضٚ ٖٓ ثُلْجه ثُٞهج٣ز ك٢ ّٝٝجةَ ٌٟم ٖٓ ػور هٌٕٝ

 ٝٓؼجُؾضٚ، ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ ثُلْجه ٓنجٌٟ ُوًء ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ث٣ٌُٖلز صٚو١ ٤ًل٤ز

إؽٌثءثس )ثفضٌث٣ٍز ٤ّٝجّجس ٝإؽٌثءثس )ػالؽ٤ز( ٤ّجّجس ٝأٝٙش  .ٝٝهجة٤ز( ٕٝ

ثُوًثّز دجُوػٞر إ٠ُ ًد٠ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز دق٤جر ثُ٘جُ ًدطجً ٓذجٌٕثً د٣َجهر ثُٞػ٢ دؤ٤ٔٛز 

ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ك٢ ثُؼِّٞ ثإلْٗج٤ٗز، ٝال٤ّٔج ػِْ ثإلهثًر ٝػِْ ثالهضٚجه ألٕ ثُْ٘ز ٜٓ٘ؼ 

 ف٤جر.

Abstract: 
    The study mainly aims to identify the look Sunnah to the 

administrative and financial corruption and mechanisms of 

combating and prevention, and to highlight the statement above 

by Islam centuries ago several of the ways and means to prevent 

and combat corruption in the society, with clarification of how to 

address the Sunnah to ward off the risk of corruption and 

financial and treatment, policies and procedures (therapeutic), 

policies and procedures (precautionary and preventive). The 

study recommended the call to connect the Sunnah people's lives 

is directly linked to raising awareness of the importance of the 

Sunnah in the humanities, especially the management science 

and economics for a year a way of life. 
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 :ِمذِت

 ٣ضؼجًٛ ألٗٚ ٢ٓ،ثإلّال ثُ٘ظجّ ػ٠ِ ٟٝجًةز ؿ٣ٌذز ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ ظجٌٛر ثُلْجه   

 ثُقٌػ ٝهكغ ٝثُؼوٍ ثُؼذجه ٓٚجُـ ُضقو٤ن أٛوثكٜج صٌّنش ثُض٢ ثُض٣ٌٖؼ٤ز ثألِّ ٓغ

 ٝثُلجّو ٝثُوٍٝ، ٝثُٔؾضٔؼجسكٌثه دجأل ثًٌُٞ إُقجم ٣ؼ٢٘ ثُلْجه كئٕ ٝال٣ًخ ٝثُٖٔوز،

 ٝثإلّجءر إ٠ُ ثٌُى٣ِز ٓؼج٢ٗ إ٠ُ دٜج ٤ُٜذ٠ ثُْج٤ٓز، ٝأمالهٚ ثإلّالّ ه٤ْ ٗلْٚ ٖٓ ٣٘ضَع

 ٌٖٓٝػجً  ػ٠ِ ثُِٔٚق٤ٖ دؼوٙ ٖٝٓ ثُ٘ذ٢ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ هػٞر ًجٗش كوو ث٥م٣ٌٖ،

 .ٝثإلٙالؿ ثُلْجه ٓٞثؽٜز ك٢ ًذ٤ٌثً 

 ثُلْجه ٌُٔجكقز صٚوس هو ثُو٤ُٝز ثالصلجه٤جس ًٝيُي ثُٔؼجٌٙر ثُض٣ٌٖؼجس ًجٗش كئىث  

 ٝثالهضٚجه١ ث٤ُْج٢ّ ٝثُضطًٞ ثُؼَٔ ُوػجةْ ثُٔوٞٛ ثألٍٝ دجػضذجًٙ ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ

 ٛيث ك٢ ثُْذن ُٜج ثإلّال٤ٓز ًجٕ ث٣ٌُٖؼز كئٕ ثُٔؾضٔؼجس، هثمَ ٝثإلهث١ً ٝثالؽضٔجػ٢

ػٞثهذٚ، كوو  ٖٓ ٝثُضقي٣ٌ ٓظجٌٛٙ ٖٓ ثُقو ػ٠ِ ٝثُؼَٔ ٓ٘ٚ ٝثُٞهج٣ز ثُٚؼخ ثُٔٞٔجً

سبه ٚإر لبي ثصْٜ ثإلْٗجٕ ٓ٘ي ٝؽٞهٙ ٖٓ هذَ ثُٔالةٌز دجُلْجه ًٔج أمذٌٗج ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ﴿

ٌٍّالئىت إًٔ جبػً فً األسض خٍٍفت لبٌٛا أحجؼً فٍٙب ِٓ ٌفضذ فٍٙب ٌٚضفه اٌذِبء 

( ُٝوو ًٝه ٖٓ﴾ )ثُذوٌر،ث٣٥ز ٚٔذٓ ٔضبخ بذّذن ٚٔمذس ٌه لبي إًٔ أػٍُ ِب ال حؼٍّْٛ

ثُؼ٤ٚجٕ ٝثُٜالى ٝثُوضَ ٝثُضن٣ٌخ ٝثُضو٤ٌٓ ٝثُوق٠  ثُلْجه ك٢ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ دٔؼ٠٘:

ـ٤ٌ، ف٤ظ ًٝه ٓٚطِـ ثُلْجه ٖٝٓضوجصٚ ك٢ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ فٞث٢ُ ٝثُْقٌ ٝأًَ ٓجٍ ثُ

 م٤ْٖٔ ٌٓر ٍٓٞػز ػ٠ِ عالط ٝػ٣ٌٖٖ ًّٞر ٓ٘ٚ.

 ٖٓ ٓ٘ٚ ٝثُٞهج٣ز ٌٓجكقضٚ ٝآ٤ُجس ثُلْجه ٓٞٝٞع ٓقوه دٌَٖ ثُذقظ ٝٓ٘ٚ ٣ض٘جٍٝ   

 .ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ث٣ٌُٖلز ثُٔطٌٜر ٓ٘ظًٞ

 ٌٍذساصت اٌّبذث األٚي: اإلطبس اٌؼبَ

 ثُٔ٘جٙخ ص٢ُٞ ٣ٌٟن ػٖ ث٤ُِْٖٔٔ أٓٞثٍ ٌّهز ثٌُىثةَ أدٖغ ٖٓ إٕ :ساصتِشىٍت اٌذ

( ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ ثُلْجه( ث٤ُّٞ ٓج ٠ْٔ٣ ٝٛيث ثُٜج٣ٝز فجكز إ٠ُ ثُٔؾضٔغ ثُؼ٤ِج ٝصٞؽ٤ٚ

 ٝثُؼجُْ ثُؼجُْ إ٤ُٚ َٝٙ ٓج ثُٔٞٝٞع ثمض٤جً ك٢ ثألّذجح أْٛ ٓٞٝٞع دقغ٘ج، ٖٝٓ

 ُـ٤ٌ ثألٌٓ ٝإّ٘جه ثٌُْهجس ًٝغٌر ٝثُٔج٢ُ ثالهضٚجه١ ثُٞٝغ ك٢ صوًٛٞ ثإلّال٢ٓ ٖٓ

ثُْجػز( كجٗضظٌ أِٛٚ ُـ٤ٌ ثألٌٓ أّ٘و إىث(ػ٤ِٚ ِّْٝ  هللا ٠ِٙ أِٛٚ ُوُٞٚ
ٔ
 ، ٝص٢ُٞ إهثًر 

 ٣ٌٖٔ ثُؼج٤ُز ثُض٢ ثٌُلجءثس أٙقجح هللا، ٝفؾخ ٌٕع ػٖ ٝدؼ٤ور كجّور إهثًثس ثُٔؾضٔغ

 .ثُلْجه ثُٔؾضٔغ، كقَٚ ٣وجه إٔ دٜج

 صؼج٢ٗ ٝثُٔج٢ُ ثُي١ ثإلهث١ً ثُلْجه أّذجح ػٖ ُضذقظ ثُوًثّز ٛيٙ ؽجءس ٛ٘ج ٖٝٓ       

 ٕٝو٣ور ٓؾضٔؼ٘ج د٤تز هثمَ ك٢ ٝجًدز ؽيًٝ ػ٤ٔوز ىثس دجصش ف٤ظ ثُٔؾضٔؼجس، ٓ٘ٚ

 ٤ٙـز ٝٝٝغ ٖٓ ثٗضٖجًٛج ٝثُقو إهثٗضٜج ثُض٢ ثُ٘وثءثس صؼجُش إٔ إ٠ُ ٝثإلٗضٖجً ثُذٌٍٝ

 ك٢ٜ ٌٝٓجٕ، ٍٓجٕ ٌَُ ٙجُقٚ ثُنجُور ثإلّال٤ٓز ث٣ٌُٖؼز ًجٗش ُٔؼجُؾضٜج، ُٝٔج ٓالةٔز

                                           
ٔ

 (ٔ) ًهْ، 4ٗ/ٖ ث٤ُٔجٕ، ثُذنج١ً: ًضجح ٙق٤ـ 
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 ٓقٔو ًُّٞٚ ٣و ػ٠ِ ثٌُّجالس مجصٔز ٝصؼج٠ُ ُضٌٕٞ صذجًى هللا ثًصٞجٛج ثُض٢ ث٣ٌُٖؼز

  .ثُٔنضِلز مالٍ ص٣ٌٖؼجصٜج ٖٓ ثألٌٓ ٛيث صؼجُؼ إٔ هجهًر ك٢ٜ ِّْٝ( ػ٤ِٚ هللا )٠ِٙ

 فٔج٣ز ك٢ ثإلّال٤ٓز ث٣ٌُٖؼز ٜٓ٘ؼ د٤جٕ إ٠ُ ثُٜجهكز ثُوًثّز ٛيٙ ٌِٖٓز صضؾ٠ِ ٛ٘ج ٖٝٓ 

 ثإلّال٢ٓ، ٓٔج ثُلوٚ ٝٓوًٌثس أٍٙٞ مالٍ ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ، ٖٓ ثُلْجه ٖٓ ثُٔؾضٔغ

 ك٢ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ث٣ٌُٖلز ٓجٜٓ٘ؼ :ثُضج٢ُ ثُْؤثٍ ك٢ ثُوًثّز ٌِٖٓز دًِٞر ٣ٌٖٔ ّذن

 ٌٝٓجكقضٚ؟ ثُلْجه ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ ٖٓ ثُٔؾضٔغ فٔج٣ز

 ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ٗظٌر ػ٠ِ ثُضؼٌف إ٠ُ أّج٢ّ دٌَٖ ثُوًثّز : صٜوفاٌذساصتأ٘ذاف ٘زٖ 

 دٚ ّذن ٓج ٝد٤جٕ ٝإدٌثٍ ٓ٘ٚ، ٝثُٞهج٣ز ٌٓجكقضٚ ٝآ٤ُجس ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ ثُلْجه إ٠ُ

 ،ثُٔؾضٔغ ك٢ ٌٝٓجكقضٚ ٖٓ ثُلْجه ثُٞهج٣ز ك٢ ّٝٝجةَ ٌٟم ٖٓ ػور هٌٕٝ ٓ٘ي ثإلّالّ

 :ثُضج٤ُز ثُلٌػ٤ز ثألٛوثف صقو٤ن إ٠ُ ثُذقظ ٣ْٝؼ٠ ًٔج

 ثُٔضٌصذز ٝثألفٌجّ ٝثُٔلْو٣ٖ، ثُلْجه ٖٓ ثإلّالّ ٝٓٞهق ٗظٌر ػ٠ِ ثُٞٞء ص٠٤ِْ -

 .ث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز ك٢ ثإلكْجه ػ٠ِ

 ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ ثُلْجه ٓنجٌٟ ُوًء ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ث٣ٌُٖلز صٚو١ ٤ًل٤ز ص٤ٝٞـ -

إؽٌثءثس ٤ّٝجّجس ٝإؽٌثءثس )ػالؽ٤ز( ٤ّجّجس ٝٓؼجُؾضٚ،  .ٝٝهجة٤ز( )ثفضٌث٣ٍز ٕٝ

 ثُلْجه ٌٓجكقز آ٤ُجس صلؼ٤َ ك٢ صْجْٛ إٔ ٣ٌٖٔ ثُض٢ ٝثُٔوضٌفجس ثُض٤ٙٞجس دؼٜ صوو٣ْ -

 ث٥كز ٛيٙ ٖٓ ثإلّال٢ٓ ثُٔؾضٔغ صق٤ٖٚ ٣ؼٍَ ٝدٔج ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ ٝثُٞهج٣ز ٓ٘ٚ،

 .ٓج أٌٖٓ أعجًٛج ٖٓ ٝثُقو ثُنط٤ٌر ثٌُْٟج٤ٗز

 ٓٚطِـ إٔ ك٢ صٌٖٔ ك٤ٚ ٝثُذقظ ثُٔٞٝٞع ٛيث هًثّز أ٤ٔٛز إٕأٍّ٘ت اٌذساصت: 

 ثػضذجًٙ إ٠ُ دجإلٝجكز ثأل٣جّ، ٛيٙ صوثٝالً ًٝٝثؽجً  ثُٔٚطِقجس أًغٌ ٖٓ ٣ؼضذٌ )ثُلْجه(

 ٝثُٔؤّْجس ثُذ٘ٞى ٖٓ ٓتجس ٝث٤ٜٗجً ثُؼج٤ُٔز ُألٍٓز ثالهضٚجه٣ز ثٌُة٢ْ٤ ثُْٔذخ

 ٖٓ ٣َ٣و ٓج كئٕ أمٌٟ ٗجف٤ز ٖٝٓ ثُؼجُْ، هٍٝ ٖٓ ًغ٤ٌ ٝٓو٤ٗٞ٣ز ٝثالّضغٔج٣ًز ثُٔج٤ُز

 إ٠ُ دجإلٝجكز ٝصٞنٔٚ، ثٗضٖجًٙ ػ٠ِ ٣ْجػو ٓٔج ًٝٙٞٙ صؼوه أٛوثكٚ ٛٞ ثُلْجه مطًٞر

 ثالٗضٖجً ٣ٌّؼز ٝثالصٚجٍ ثإلػالّ ثُؼُٞٔز ّٝٝجةَ ف٤ظ ٖٓ ثُؼجُْ ك٢ ثُقو٣غز ثُطلٌثس

 ٝؿ٤ٌ ثُلْجه ثُٔ٘ظٔز ؽٌثةْ ظجٌٛر صل٢ٖ ػ٠ِ ّجػو ثُي١ ثألٌٓ ثُؼجُْ هٍٝ د٤ٖ

 ٝآ٤ُجس ْٝٓذذجصٚ ثُلْجه ٓلّٜٞ ُضٖن٤٘ ٓقجُٝز ٣ؤص٢ ثُذقظ ٛيث كئٕ ٝدجُضج٢ُ ثُٔ٘ظٔز،

ثُٔطٌٜر، ٣ٝ٘طِن ٛيث ثُضؤ٤ًو ٖٓ إٔ ٤ٌّر  ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ٓ٘ظًٞ ٖٓ ٓ٘ٚ ٌٓجكقضٚ ٝثُٞهج٣ز

ثُٔٚطل٢ )ٗ( ُْ صؤس كو٠ ُذ٤جٕ ؽجٗخ ثُؼذجهثس ك٢ ف٤جر ث٤ُِْٖٔٔ، دَ أ٣ٞج دؾجٗخ 

 ثُٔؼجٓالس.

 هًثّز ٖٓ ٣٘طِن ثُي١ ثُٞٙل٢ ثُذقظ ٜٓ٘ؾ٤ز ػ٠ِ ثُذقظ ثػضٔو اٌذساصت:ِٕٙجٍت 

ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز  ٓ٘ظًٞ ٖٓ ٓ٘ٚ ٝثُٞهج٣ز ٌٓجكقز ثُلْجه ُٔٞج٤ٖٓ ثُ٘ظ٣ٌز ثألدؼجه ٝصق٤َِ

ثُلوٚ،  ثأل٤ِٙز ُِْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ًٝضخ ثُٔٚجهً إ٠ُ ثٌُؽٞع مالٍ ٖٓ ث٣ٌُٖلز، ٝىُي

 أٗٚ إ٠ُ ثألٌٓ، دجإلٝجكز دٜيث ثٛضٔش ثُض٢ ثُْجدوز ٝثُوًثّجس ثُٔقٌٔز ثُؼ٤ِٔز ٝثُذقٞط
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 ثإلّال٢ٓ ثُضج٣ًل ك٢ ػ٤ِٜج ثُٞهٞف صْ ٝثُقجالس ثُض٢ ثُٔوجًٗجس دؼٜ ثُذقظ ص٤ٖٔٞ صْ

 . ثُذقظ دٔٞٝٞع ثُٔضؼِوز

 اٌذساصت اٌّبذث اٌثبًٔ: ِصطٍذبث

إٕ ثُٔٚطِقجس ثُض٢ ٣وًٝ فُٜٞج ثُذقظ ك٢ ٓؾجٍ ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُلْجه ٝثٌُهجدز ػ٠ِ  

ثُٔجٍ، ٓلضٌٝج إٔ ثُٔٚجهً ثإلّال٤ٓز، كو٤ٜزُ ًجٗش أّ صج٣ًن٤ز، صؼذٌ ػٖ ثُٞثهغ دط٣ٌوز 

أٝ دؤمٌٟ، ٝال ٣ٌٖٔ كٜٜٔج إال دٞٝؼٜج ك٢ ٤ّجهٜج ثُضج٣ًن٢. كئىث ًجٗش ثُضؼجد٤ٌ 

ك٢ ٌٓثفَ ٓنضِلز ٖٓ ٌٓثفَ صطًٞ ثُلٌٌ ثإلهضٚجه١ ٝثُٔٚطِقجس ىثصٜج صْضنوّ 

ثإلّال٢ٓ، كال دو ُٜج ٖٓ إٔ صقَٔ ٓوُٞالس ٓنضِلز، دقٌْ صؾوه ثألكٌجً ٝثُٔلج٤ْٛ 

 ٝثألػٌثف، ٝك٤ٔج ٢ِ٣ أْٛ ثُٔٚطِقجس ثُض٢ ّضٌه ك٢ ٤ّجم ٛيث ثُذقظ.

 ٓؼجؽْ صؤًوٝ كْو، ثُغالع٢ ثُلؼَ ثُِـز: ٓٚوً ك٢ ثُلْجه اإلداسي ٚاٌّبًٌ: اٌفضبد -1  

 مٌٝػ ثألٙلٜج٢ٗ: ثُلْجه ًثؿخ ثُو٣ٖ ثإلٙالؿ، هجٍ ٗو٤ٜ ٛٞ إٔ ثُلْجه ثُؼٌد٤ز ثُِـز

 ٝثُذوٕ ثُ٘لِ ك٢ أًغٌ، ٣ْٝضؼَٔ أٝ ثُنٌٝػ ػ٤ِٚ ًجٕ ه٤ِالً  ثالػضوثٍ ػٖ ث٢ُٖء

َّ  ػٖ ثُنجًؽز ٝثأل٤ٕجء ٌُ  أٝ ثُنٌٝػ ىُي ثالّضوجٓز ه ًغ
 ٕ

 ظِٔج ثُٔجٍ أُمي . ٝثُلْجه

ثُٚٞثح  صؾجٍٝ ثٌُؽَ: ٝكْو ثُؼوَ: دُطَ، ٝكْو ثُِٔٚقز، مالف ٝثُٔلْور ٝثُؾوح،

 إ٠ُ ثُلْجه ٣ؤه١ ٝٓج كْجهٙ ك٤ٚ ًيث، ٓلْور ثألٌٓ ٛيث ٣وجٍ: ٝثُٔلْور: ثًٌُٞ، ٝثُقٌٔز،

ٝٗقٞٛٔج ٝثؽخ ُٜٞ ٖٓ
ٖ

 إ٠ُ ثالّضوجٓز ػٖ ثُؼوٍٝ ٛٞ "فو٤وز ثُوٌٟذ٢ صل٤ٌْ ، ٝك٢

ٝوٛج"
ٗ
. 

 ٝثُلْجه ػ٘و فجِٙز، ًجٗش إٔ دؼو ثُٔجهر ػٖ ثًُٚٞر ٍٝثٍ ثالٙطالؿ: ك٢ ثُلْجه

 ُِذطالٕ ػ٘و ٌٓثهف ٝٛٞ دٞٙلٚ، ٌٖٓٝع ؿ٤ٌ دؤِٙٚ ٌٖٓٝػجً  ًجٕ ٓج ثُلوٜجء

ٝثُذطالٕ ُِٚقز ٓنجُق عجُظ ٝهْْ ثُٖجكؼ٢،
٘

 

دٞٙلٚ" ٌٖٓٝع ؿ٤ٌ دؤِٙٚ دؤٗٚ "ٓج ٌٕع ثُلْجه ثُق٘ل٤ز ػِٔجء ٝػٌف 
ٙ

 

                                           
ٕ

 ٤ّو صقو٤ن: ٓقٔو ٙ(، 94ٖ ثألٙلٜج٢ٗ،)س ٓقٔو دٖ ثُق٤ْٖ ثُوجّْ ثُوٌإٓ: أدٞ ؿ٣ٌخ ك٢ ثُٔلٌهثس 

 .8ٖٓ ٗ ثُلْجه، ٓجهر ثُٔؼٌكز، هثً د٤ٌٝس، ٤ًال٢ٗ،
ٖ

ثُؼٌح،  ُْجٕ هثً م٤جٟ، ٣ّٞق ثػوثه ثألٗٚج١ً، ٌٌّٓ دٖ ثُو٣ٖ ؽٔجٍ ثُلَٞ أدٞ ثُؼٌح: ُْجٕ 

 8ٓٔ/ ٔٔد٤ٌٝس، ٓجهر كْو 
ٗ

 /ٕٕٓ،ٖ ٟ ثُوجٌٛر، ثُؼٌد٢، ثٌُضجح هثً ثُوٌٟذ٢، ثألٗٚج١ً أفٔو دٖ ٓقٔو ثُوٌإٓ: ألفٌجّ ثُؾجٓغ 

ٔ984. 
٘

 ٝثٌُٖ٘ ُِطذجػز ثُلٌٌ هثً ٙ(، 8ٕٙ ثُق٘ل٢)س ثُؾٌؽج٢ٗ ثُق٢٘٤ْ ػ٢ِ دٖ ٓقٔو دٖ ػ٢ِ ثُضؼ٣ٌلجس: 

 .8ٔٔ ٗ ّ، ٕ٘ٓٓ ُٔذ٘جٕ، ٟ ٝثُض٣ٍٞغ،
ٙ

 ٤ًق ٝثؽٚ ًضجح: ػٖ ٗوالً  ٕٖٔ ٗ ث٢ٟٞ٤ُْ، ثٌُفٖٔ ػذو ثُو٣ٖ ؽالٍ ٝثُ٘ظجةٌ: ثألٕذجٙ ٣٘ظٌ 

 ،ٟٔ هد٢، ثإلّال٤ٓز، ٝثُٖؤٕٝ هثةٌ ثألٝهجف ٓطذؼز ًثٕو ثُؾجد١ٌ، ٣ّٞق ثإلهث١ً: ثُلْجه ثإلّالّ

ٕٓٓ٘ ،ّ ٗ ٕ4. 
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 ثُلؼَ ثٌُٖع ٓنجُلز دؤٗٚ: ثُلْجه ٝثُق٘جدِز ٝثُٖجكؼ٤ز ثُٔج٤ٌُز ػِٔجء ؽًٜٔٞ ٝػٌف 

ثُؼذجهثس ك٢ ثُوٞجء ٝال ٣ْو٠ ث٥عجً ػ٤ِٚ ال ٣ضٌصخ دق٤ظ
4

 ثُلْجه ٌٓثهكجً  ٣ٌٕٞ ٝدٜيث ،

 ٣ٌثػ٢ ٓٚجُـ ثٌُٖع إٔ ػ٠ِ ثُؼجّ ثُو٤َُ هجّ ٝهو ثُٚقز ٝٝوٙ ثُؾًٜٔٞ ػ٘و ُِذطالٕ

 ٝثُلْجه ػْٜ٘.  ثًٌُٞ ًكغ ٣وٚو ًٔج أفٌجّ ٖٓ ٓجٌٕع ًَ ك٢ إ٤ُٜج ٣ٝوٚو ثُنِن،

 ٛيث ٖٓ ٝؽجء ٗلؼٚ، ٝىٛجح ث٢ُٖء ٓوٍُٞ ٓٚطِـ ثُلْجه ك٢ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ٣وٍ ػ٠ِ صِق

 ًِٚ، ثُؾْو ِٙـ ِٙقش إىث ٓٞـز، ثُؾْو ك٢ أال ٝثٕ ػ٤ِٚ ثُْالّ )... ثٌٍُّٞ هٍٞ

٢ٛٝ ثُوِخ(  أال ًِٚ، ثُؾْو كْو ٝإىث كْوس
8

 ؿ٤ٌ إ٠ُ ثُقجٍ صـ٤ٌ دٔؼ٠٘ ، ٝأص٠

 هجٍ ًٍّٞ هجٍ: ػ٘ٚ هللا ٢ًٝ ٣ٌٌٛر أدٞ ٣ٌٝ٣ٚ ثُي١ ثُْالّ ػ٤ِٚ فو٣غٚ ٓغَ ثُٚالؿ،

٤ٜٕو( أؽٌ ُٚ أٓض٢ كْجه ػ٘و دْ٘ض٢ )ثُْٔضْٔي ٝثُْالّ ثُٚالر ػ٤ِٚ هللا
9

 ثألٓز كلْجه 

 .ٙالؿ ؿ٤ٌ إ٠ُ صـ٤ٌٛج ٛٞ

 ثالُضَثّ دجُٞٞثد٠ ثٌُٖػ٤ز ػوّ ٛٞ ػٔٞٓج كجُلْجه ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ ك٢ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز  

ٝٛٞ ٌٓثهف ُِذطالٕ، ٝأػْ  ثٌُٖػ٢ ٝٓوجٙوٙ، ثُلؼَ ثإلّالّ، ٝٛٞ ٓنجُلز ك٢ ثُٔوًٌر

ثُظِْ. ٖٓ
ٔٓ 

ك٢ ثُِـز ٛٞ ٓج ٣ٌِٔٚ ثإلْٗجٕ ٖٓ ًَ ٕب، كٌَ ٓج ٣وذَ ثُضِٔي كٜٞ ٓجٍ اٌّـبي:  -2 

ثُيٛخ ٝثُلٞز، عْ ّٞثء ًجٕ ػ٤٘جً أٝٓ٘لؼز، ؿ٤ٌ إٔ ثُٔجٍ ك٢ ثألَٙ ٛٞ ٓج ٣ٔضِي ٖٓ 

أِٟن ػ٠ِ ًَ ٓج ٣وض٠٘ ٣ٝٔضِي ٖٓ ثألػ٤جٕ. ٝهجٍ ثُق٘ل٤ز ٝثُٔج٤ٌُز دؤٕ ثُٔجٍ ٛٞ ٓج ٤ٔ٣َ 

 إ٤ُٚ ٟذغ ثإلْٗجٕ، ٣ٌٖٝٔ ثهمجًٙ ُٞهش ثُقجؽز إ٤ُٚ

 إٌٓجٕ :ثألٍٝ ػ٣ٌٖٚ٘ ُٚ ػجهر، كيًٌٝث دٚ ٣ٝ٘ضلغ ٝإفٌثٍٙ ف٤جٍصٚ ٣ٌٖٔ ٓج ًَ ًٔج أٗٚ

 .ػجهر دٚ ثالٗضلجع ٌجٕإٓ ثُغج٢ٗ: ٝثإلفٌثٍ ثُق٤جٍر

كٔلّٜٞ ثُٔجٍ ك٢ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز إىٕ "ٛٞ ًَ ٓج ٣ٌٖٔ ف٤جٍصٚ ٣ٌٖٝٔ ثالٗضلجع دٚ ػ٠ِ   

 ٝؽٚ ٌٕػ٢"

 ٣ٌصٌَ ثُي١ ٝثُؼِْ ثُلٖ ىُي صضٖٞٔ ثإلّال٤ٓز ثإلهثًر ٟذ٤ؼز إٕ اإلداسة إٌبٌٛت: -3

 ٣ؼضٔو ػِْ ثإلّال٤ٓز ثإلهثًر ٕٝإٕ ٝٙجههز، ٤ِّٔز دًٚٞر ثألهثء صٖٞٔ ثُؼو٤ور ثُض٢ ػ٠ِ

ثالؽضٜجه  ٣ٌٟن ػٖ ثٌُٔضْذز ثُ٘ظ٣ٌجس ٖٓ ٣ْٝضل٤و ثإلّالّ ك٢ ثألّج٤ّز ػ٠ِ ثُٔذجها

ٝثإلٙالؿ  ٝثُضؼ٤ٔو ٝثُذ٘جء ٝثُؼَٔ ثُقًٌز ٣ٔغَ ثُي١ إ٣ٔجٗٚ ٖٓ كجإلهث١ً ٝثُٔٔجًّز،

                                           
4

 ػ٢ِ ثًُٖٞج٢ٗ، هثً دٖ ٓقٔو ثإلٓجّ ث٤ُٖل ثألمذجً: ٓ٘ضو٠ ٌٕؿ ثألم٤جً ٤ّو أفجه٣ظ ك٢ ثألٟٝجً ٤َٗ 

 .ٕٖٕ/  98ّٖٔد٤ٌٝس  ثُؾ٤َ،
8 

دٌهْ  ثُْٔجهجر ًضجح ك٢ ِْْٝٓ ،(50) دٌهْ ثإل٣ٔجٕ ًضجح ك٢ ثُذنج١ً ِْْٝٓ، ثُذنج١ً ث٤ُٖنجٕ، 

(ٕ99ٙ  .) 
9

 ٗلِ ثٌُٔؽغ. 
ٔٓ

 .ٖٖٔٗ  ثُوجٌٛر، ٝٛذز ٌٓضذز ثُؼظ٤ْ، ػذو ثإلّالّ: أفٔو ك٢ ثإلهث١ً ثُلٌٌ أٍٙٞ 
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ك٢  صْضوٌ إٔ ٓج ٓضقًٌز إ٣ؾجد٤ز فو٤وز ثإل٣ٔجٕ ألٕ ٝؽَ، ػَ هللا إ٠ُ ثُضٞؽٚ ظَ ك٢

ٙجُـ ػَٔ ًٙٞر ك٢ ثُنجًػ ك٢ ىثصٜج صقو٤ن إ٠ُ صْؼ٠ فض٠ ث٤ٌُٔٞ
ٔٔ
. 

٣ٌٖٔ إٔ ٗؼٌف ثإلهثًر ثُ٘ذ٣ٞز دؤٜٗج "ٓؾٔٞػز ثألفٌجّ ٝثُض٣ٌٖؼجس ثُض٢ ٌٕػٜج  

ثٌٍُّٞ )٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ( ُض٘ظ٤ْ ؽٜٞه ثُذٌٖ ؽٔجػ٤ج ٝكٌه٣ج ٝصٞؽ٤ْٜٜ ٝؽٜز 

ٝثألم٣ٌٝز، ٝفلَْٛ دٜج إ٠ُ كؼَ ثُن٤ٌ ٛجهكز ُضقو٤ن ٓٚجُقْٜ ّٝو فجؽجصْٜ ثُو٣ٞ٤ٗز 

 ٝثُذؼو ػٖ ثٌُٖ ٝٓ٘غ ثإلكْجه ك٢ ثألًٛ". 

ٗوٚو دجُٜٔ٘ؼ ثُط٣ٌوز ٝثُِْٔي ثُض٢ ثصذؼضٚ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ث٣ٌُٖلز ك٤ٔج ٣ضؼِن إٌّٙج:  -4

 دقٔج٣ز ثُٔؾضٔغ ٖٓ ثُلْجه ثُٔج٢ُ ٝثإلهث١ً.

 إٌبٌٛتاٌّبذث اٌثبٌث: ِذٌٛي اٌفضبد اإلداسي ٚاٌّبًٌ فً اٌضٕت 

ّذن ٝإٔ صٔش ثإلٕجًر إ٠ُ إٔ ُلع )كْوس( ًٝهس ك٢ م٤ْٖٔ ٓٞٝؼجً ك٢          

ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ، ٝؽ٤ٔؼٜج ُٜج ٓوُٞالس صذ٤ٖ ٗظٌر ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ُٜيٙ ث٥كز ثُنط٤ٌر، ٖٝٓ 

ثُٔالفع إٔ ٛ٘جى ٕذٚ صالٍّ د٤ٖ ٓٚطِـ ثُلْجه ٝد٤ٖ ًِٔز ثألًٛ، ٝهو ًٝه ٛيث 

آ٣ز، ٢ٛٝ دِـز ثُقْجح عٔج٤ٖٗ دجُٔجةز صو٣ٌذجً ٖٓ ٓؾٔٞع ث٣٥جس، ثُضالٍّ ك٢ ٗقٞ أًدؼ٤ٖ 

ٝثُوٌإٓ ٣ْضؼَٔ ٓٚطِـ ثُلْجه دٔؼ٠٘ أّٝغ دق٤ظ ٣َٖٔ ثُلْجه ثُؼوجةو١ ٝث٢ًُِْٞ 

ٝث٤ُْج٢ّ ٝثُٔج٢ُ ٝثإلهث١ً
ٕٔ
. 

ٝثُلْجه ٛٞ ثٌٌُٔ٘ ثُي١ أٌُٓ ثُ٘ذ٢ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ دج٢ُٜ٘ ػ٘ٚ صل٤ٌْث             

كش ٖٓ ٓآُْٜ ُٔتجس ث٣٥ ّٞ جس ث٣ٌٌُٔز ثُض٢ فيًس ٖٓ ثٌٌُٔ٘ ٝػجدش أِٛٚ، ٝم

٤ٌْٚٓٝٛ، كؼٖ أد٢ ّؼ٤و ثُنو١ً ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ هجٍ: ّٔؼش ًٍّٞ هللا ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ 

ِّْٝ ٣وٍٞ: )ٖٓ ًأٟ ٌْٓ٘ ٌٌٓ٘ث ك٤ِـ٤ٌٙ د٤وٙ، كئٕ ُْ ٣ْضطغ كذِْجٗٚ، كئٕ ُْ ٣ْضطغ 

 .48ثُقو٣ظ كذوِذٚ، ٝىُي أٝؼق ثإل٣ٔجٕ(  ًٝثٙ ِْْٓ ًهْ 

إٕ ٤ٌّر ثٌٍُّٞ )ٗ( فو٤وز ٝثهؼ٤ز ػ٠ِ ثألًٛ ك٢ ًَ صلج٤ِٜٙج ٝك٢ ًَ          

ٓ٘جف٢ ثُق٤جر ثُٔجه٣ز ٝثُٔؼ٣ٞ٘ز ُض٤ٌّل ٓؼج٢ٗ ثألمالم ٝثُو٤ْ ٝثُٔذجها، هجٍ)ٗ( "إٗٔج 

ّ ثألمالِم" ًَ دِؼغُش ألُصْٔ ٌٓج
ٖٔ

ٝهجٍ )ٗ(: "إٗٔج دِؼغُش ًفٔز ٜٓوثر"  
ٔٗ
  

كٔقجًدز ثُلْجه ٝثُوٞجء ػ٠ِ أّذجح ٝهٞػٚ أٝ فوٝعٚ ٌٖٝٗ ثُن٤ٌ ٝثُل٤ِٞز ًجٕ          

٘ز ٝٓوثً ثإلٙالؿ ك٤ٜج، ٝٛيث ثالصؾجٙ ٓذغٞط ك٢ ًَ أهٞثُٚ ٝأكؼجُٚ  ُّْ أفو ٓٞٝٞػجس ثُ

٤ٌّٝصٚ ثُط٤ذز )ٗ( ٝفْذ٘ج إٔ ٗيًٌ ٗٔجىػ ٖٓ أهٞثُٚ ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ كوجٍ)ٗ(: 

                                           
ٔٔ

  .  94ّٖٙ، 948ٔ، 8ك٢ ظالٍ ثُوٌإٓ: ٤ّو هطخ، هثً ثٌُٖٝم، د٤ٌٝس، ٟ 
ٕٔ

َّ٘ز ثُٔطٌٜر، ثُضٌثد٢، ثُذ٤ٌٖ ػ٢ِ فٔو،   ُّْ ٓلّٜٞ ثُلْجه ٝأٗٞثػٚ ك٢ ٝٞء ٗٚٞٗ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ٝثُ

 .ٕ٘ٓٓ، ٔٔٓؾِز ؽجٓؼز ثُوٌثٕ ث٣ٌٌُْ ٝثُؼِّٞ ثإلّال٤ٓز، ثُؼوه
ٖٔ

دٖ أفٔو ثُطذٌث٢ٗ صقو٤ن: ٟجًم دٖ ػٞف دٖ ٓقٔو، هثً  ثُٔؼؾْ ثأل٠ّٝ )ثُطذٌث٢ٗ(: أدٞ ثُوجّْ 

 .ٖٕٕٔثُق٤ٌٖٓ، ثُوجٌٛر، 
ٔٗ

ُْضْوًى ػ٠ِ ثُٚق٤ق٤ٖ: ثُقجًْ أدٞ ػذو هللا ث٤ُْ٘جد١ًٞ   ٝهجٍ ٛيث فو٣ظ ػ٠ِ ٌٕٟ ثإلٓجّ  –ثُٔ

،ِْْٕٓ /ٙ4ٓ. 
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كْو ثُ٘جُ ٖٓ دؼو١ ٖٓ ّ٘ض٢""ٟٞد٠ ُِـٌدجء ثُي٣ٖ ٣ِٚقٕٞ ٓج أ
ٔ٘

. إٝجكز إ٠ُ ًغ٤ٌ 

ثُٖٞثٛو ثُض٢ صظٌٜ دٌَٖ ؽ٢ِ ٝدٔج ال ٣وع ٓؾجالً ُِٖي ٤ٜٗٚ ػٖ كؼَ ثُلْجه ٜٓٔج ٙـٌ 

فؾٔٚ أٝ صؤع٤ٌٙ، إى إٔ ٖٓ أْٛ ثُٔ٘طِوجس ثٌُٖػ٤ز ثُض٢ ٣ٌصٌَ ػ٤ِٜج ًغ٤ٌ ٖٓ ػِٔجء 

دوُٞٚ:)ال ًٌٝ ٝال  ثألٓز ك٢ ثّض٘ذجٟ أفٌجْٜٓ ثٌُٖػ٤ز ٓج ًٝه ػٖ ثُ٘ذ٢ ث٣ٌٌُْ

ٌٝثً، ٖٝٓ ٝجً ٝجً هللا دٚ، ٖٝٓ ٕجم ٕن هللا ػ٤ِٚ(
ٔٙ
  

ٖٓ مالٍ ثّضؼٌثٛ ثألفجه٣ظ ثُض٢ ؽجء ك٤ٜج ٓٚطِـ ثُلْجه ُذ٤جٕ ٓوٍُٞ ثُلْجه  

ٍَّ ػ٤ِٜج ثُوٌإٓ، ٣ٝوٍ  ٝٓؼ٘جٙ، ٣ضذ٤ٖ إٔ ٓٚطِـ ثُلْجه ؽجء ٤ُوٍ ػ٠ِ ثُٔؼج٢ٗ ثُض٢ ه

إٕ أ٣ٞجً ػ٠ِ: صِق ث٢ُٖء ٝىٛجح ٗلؼٚ، ٝ ٕٝ ؽجء ٖٓ ٛيث هٍٞ ثٌٍُّٞ ػ٤ِٚ ثُْالّ )...أال 

ك٢ ثُؾْو ٓٞـز، إىث ِٙقش ِٙـ ثُؾْو ًِٚ، ٝإىث كْوس كْو ثُؾْو ًِٚ، أال ٢ٛٝ 

ثُوِخ(
ٔ4
. 

ٝأص٠ دٔؼ٠٘ صـ٤ٌ ثُقجٍ إ٠ُ ؿ٤ٌ ثُٚالؿ، ٓغَ فو٣غٚ ػ٤ِٚ ثُْالّ ثُي١ ٣ٌٝ٣ٚ أدٞ  

ُْالّ: )ثُْٔضْٔي دْ٘ض٢ ػ٘و ٣ٌٌٛر ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ هجٍ: هجٍ ًٍّٞ هللا ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝث

كْجه أٓض٢ ُٚ أؽٌ ٤ٜٕو( كلْجه ثألٓز ٛٞ صـ٤ٌٛج إ٠ُ ؿ٤ٌ ٙالؿ
ٔ8
. 

 اٌّبذث اٌشابغ: دسء اٌفضبد اإلداسي ٚاٌّبًٌ فً اٌضٕت إٌبٌٛت اٌؼطشة

ث٥مٌر ػ٠ِ ثُو٤ٗج؛ ك٢ٌٝ دجُو٤َِ  –٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ  –كَٞ ثُ٘ذ٢ ثُٔٚطل٠      

ثُو٤ٗج ٝه٤ٔضٜج ثَُثةِز، ٝك٘جءٛج ثُٔؤًو، ٝإٔ ثُو٤ٗج ُٞ ًجٗش  ٝه٘غ دج٤ْ٤ٌُ، ٓوًًج فو٤وز

صْج١ٝ ػ٘و هللا صؼج٠ُ ؽ٘جؿ دؼٞٝز ٓج ّو٠ ثٌُجكٌ ٌٕدز ٓجء، ٝثُٔؼ٤ٖز ك٢ ٛيٙ ثُو٤ٗج 

دقجؽز إ٠ُ أًَ ٌٕٝح، ٝد٤غ ٌٕٝثء، ٝهمٍٞ إ٠ُ ثألّٞثم، ٝٓج ٕجدٚ ىُي، دَ ال ؿ٠٘ 

ِْْٓ إٔ ٣ؼِْ ًَ ِْْٓ إٔ هللا صؼج٠ُ ٓؼٚ ُإلْٗجٕ ػٖ ىُي ًِٚ، ٖٓ أِّ ثإل٣ٔجٕ ُوٟ ًَ 

٣ٝؼِْ صلج٤َٙ ٓج ٣وّٞ دٚ، ُٝٞ ثّضٖؼٌ ًَ ِْْٓ ٛيث ُٔج ثهضٌح ٖٓ ثُٔٔجًّجس ثُلجّور، 

 ٖٝٓ عْ ثًصو٠ ثُٔؾضٔغ ثإلّال٢ٓ إ٠ُ ٓج ٗطٔـ إ٤ُٚ ٖٓ صطًٞ ًٝه٢ د٤ٖ أْٓ ثألًٛ.

 ٖٝٓ ٓظجٌٛ ٌٓجكقز ثُْ٘ز ث٣ٌُٖلز ُِلْجه ٗؾو: 

ٍٍّ ألٌٓ ٖٓ أًٓٞ  ٚاٌشلببت اإلداسٌت اٌفبػٍت: اٌشلببت اٌزاحٍت -1 ٣ؾخ ػ٠ِ ًَ ٓضٞ

ث٤ُِْٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓنِٚج ُؼِٔٚ، ٝثّضقٞجًٙ ُٜيث ثُٖؼًٞ ٣و١ٞ ثٌُهجدز ثُيثص٤ز ك٢ ًَ 

ٝهش، كٖٔ أِّ ثإل٣ٔجٕ ُوٟ ًَ ِْْٓ إٔ ٣ؼِْ إٔ هللا صؼج٠ُ ٓؼٚ ٣ٝؼِْ صلج٤َٙ ٓج ٣وّٞ 

ال صٍَٝ هوٓج ػذو ٣ّٞ ثُو٤جٓز فض٠ ٣ْؤٍ  دٚ، ٝك٢ فو٣ظ أد٢ دٌٍر ثأل٢ِّٔ ٌٓكٞػج:"

                                           
ٔ٘

 ٙ، 9ّٖٖٗٔ٘ ثُضٌٓي١: ٓقٔو دٖ ػ٠ْ٤ ثُضٌٓي١، ٓطذؼز ػ٠ْ٤ ثُذجد٢ ثُقِذ٢، ثُوجٌٛ،  
ٔٙ

، ٝثُطذٌث٢ٗ: ثُٔؼؾْ 4ٔ8ٔٔ، ًضجح ثُِٚـ، دجح ال ًٌٝ ٝال ٌٝثً، ؿ 9ٙ/ّٖٙ٘ ثُذ٤ٜو٢،  

، ٝثُقو٣ظ ٙق٤ـ، 8ٙ4ٕ، ؿ ٖٖٔ/ٔ، ٝثإلٓجّ ثفٔو: ْٓ٘و ثإلٓجّ أفٔو، 8ٕٙ، ؿ 9ٓ/ٔثأل٠ّٝ، 

 .   89ٙ، ؿ 8ٓٗ/ٖثٗظٌ؛ ثألُذج٢ٗ: إًٝثء ثُـ٤َِ، 
ٔ4

(، ِْْٝٓ ك٢ ًضجح ثُْٔجهجر دٌهْ ) ٓ٘ث٤ُٖنجٕ، ثُذنج١ً ِْْٝٓ، ثُذنج١ً ك٢ ًضجح ثإل٣ٔجٕ دٌهْ )  

ٕ99ٙ) 
ٔ8

 .٘/ٖ٘ٔثُطذٌث٢ٗ، ثُٔؼؾْ ث٠٤ُّٞ،   
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ػٖ ػٌٔٙ ك٤ٔج أك٘جٙ ٝػٖ ػِٔٚ ك٤ٔج كؼَ، ٝػٖ ٓجُٚ ٖٓ أ٣ٖ ثًضْذٚ ٝك٤ٔج أٗلوٚ، ٝػٖ 

ؽْٔٚ ك٤ٔج أدالٙ"
ٔ9

. ُٝٞ ثّضٖؼٌ ًَ ِْْٓ ٛيث ثُقو٣ظ ُِٚـ فجُٚ، ٖٝٓ عْ ثًصو٠ 

 ثُٔؾضٔغ ثإلّال٢ٓ إ٠ُ ٓج ٗطٔـ إ٤ُٚ ٖٓ صطًٞ ًٝه٢ د٤ٖ أْٓ ثألًٛ.

أػظْ ٓج ٣و٢ ٖٓ ثُلْجه ثُْؼ٢ ٌُٔصذز ثإلفْجٕ ثُض٢ فوه ثُ٘ذ٢ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ  ٖٝٓ 

ِّْٝ ٓؼجُٜٔج ك٢ فو٣ظ ؽذ٣ٌَ ٝثُي١ ك٤ٚ: هجٍ ؽذ٣ٌَ: ٓج ثإلفْجٕ؟ كوجٍ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ 

كئٕ ُْ صٌٖ صٌثٙ كئٗٚ ٣ٌثى"ًؤٗي صٌثٙ ِّْٝ:" إٔ صؼذو هللا 
ٕٓ
. 

ٝٓغ ٓج ٌُِهجدز ثُيثص٤ز ٖٓ أ٤ٔٛز إال إٔ ًغ٤ٌث ٖٓ ثُ٘لُٞ صقضجػ إ٠ُ ًثهع مجًؽ٢،  

ٝٙوم ػٌٔ ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ ك٢ هُٞٚ:" ُٔج ٣َع هللا دجُِْطجٕ أػظْ ٓٔج ٣َع دجُوٌإٓ"
ٕٔ

 ،

أ١ إٔ ٤ٛذز ثُِْطجٕ ٝثُنٞف ٖٓ ػوٞدضٚ صٌصوع أًغٌ ٖٓ ثُٔٞثػع ٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُ٘جُ 

 ُٞؼق إ٣ٔجْٜٗ.

٘ذ٢ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ ثٌُهجدز ػ٠ِ ػٔجُٚ ٝدجُٔقجّذز فلجظج ػ٠ِ أٓٞثٍ ٝهو ٓجًُ ثُ  

ث٤ُِْٖٔٔ ٖٓ ث٤ُٞجع، أٝ ّٞء ثالّضـالٍ، ف٤ظ ٗؾوٙ هو أّضنوّ ثٌُضذز أٝ ثُٔقجّذ٤ٖ 

 ُقلع أٓٞثٍ ث٤ُِْٖٔٔ.

ًٝجٕ أدٞ دٌٌ ٣ٔجًُ ثُوًٝ ثٌُهجد٢ د٘لْٚ ػ٠ِ ػٔجُٚ، كؼ٘وٓج ؽجءٙ ٓؼجى دٖ ؽذَ ٖٓ 

أدٞ دٌٌ: ثًكغ ُ٘ج فْجدي"، ٝىًٌ ثُطذ١ٌ أٗٚ ًجٕ ٣ٌثهخ ٝالصٚ ٌٓثهذز ث٤ُٖٔ هجٍ ُٚ 

ٕو٣ور، كٌجٕ ال ٣نل٠ ػ٤ِٚ ٢ٕء ٖٓ ػِْٜٔ
ٕٕ
. 

ٝأٓج ػٌٔ كوو ًٟٞ آ٤ُز ثٌُهجدز ثإلهث٣ًز، إى ًجٕ ٜٓضٔج دٜيث ثألٌٓ إٔو ثالٛضٔجّ، كوو هجٍ 

ٍ، أً٘ش ه٤ٞش ٓج أًأ٣ضْ إىث ثّضؼِٔش ػ٤ٌِْ م٤ٌ ٖٓ أػِْ، عْ أٌٓصٚ كؼو"٣ٞٓج ُؾِْجةٚ: 

ػ٢ِ؟ هجُٞث: ٗؼْ، هجٍ: ال فض٠ أٗظٌ ك٢ ػِٔٚ، أػَٔ دٔج أٌٓصٚ أّ ال"
ٕٖ

، كجّضٖؼجًٙ 

ُِْٔؤ٤ُٝز ؽؼِٚ ٣ٌثٛج ٖٓ ٝثؽذجس ثإلٓجّ، ٤ُْٝش ثٌُهجدز ٌُٔر أٝ ٌٓثس عْ صوق، دَ ٢ٛ 

 ًهجدز هثةٔز، فض٠ ال ٣وَ ثُؼَٔ، أٝ ٣قَٚ صؾجٍٝثس ك٤ٚ.

دٖ ِْٓٔز ٌُِهجدز ػ٠ِ ثُٞالر ٝصلق٘ ٌٕجٟٝ ثٌُػ٤ز ًٔج ًجٕ ٣ٌَّ ثُٔلضٔ ثُؼجّ ٓقٔو 

ٝثُضقون ٜٓ٘ج ٝٓٔجًّز ثُضقو٤ن ٓغ ثُٞالر، ٖٝٓ إٌٜٔ ٓج ١ًٝ ك٢ ىُي صقو٤وٚ ك٢ 

ٌٕٟٞ دؼٜ أَٛ ثُؼٌثم ٝو ٝث٤ُْٜ ّؼو دٖ أد٢ ٝهجٗ ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ، ًٝيث صقو٤وٚ 

ك٢ ٌٕٟٞ دؼٜ أَٛ هٖٓن ٝو ٝث٤ُْٜ ّؼ٤و دٖ ػجٌٓ ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ
ٕٗ
. 

                                           
ٔ9

 ٝهجٍ: فو٣ظ فْٖ ٙق٤ـ. ًٕٖٕ٘ٝثٙ ثُضٌٓي١  
ٕٓ

 (.8( ِْْٝٓ )ًٓ٘ٝثٙ ثُذنج١ً ) 
ٕٔ 

 .8ٓٔ/ٗصج٣ًل دـوثه 
ٕٕ

 .4ٙ/ٗصج٣ًل ثُطذ١ٌ  
ٕٖ

 .٤ٌّ٘ٙر ػٌٔ دٖ ػذو ثُؼ٣ََ الدٖ ثُؾ١ٍٞ / 
ٕٗ

 .9ٖٔثإلهثًر ثإلّال٤ٓز ُِوًضًٞ أهْٛ / 
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حؼخبش اٌششٛة اٌخً حؼطً ٌٍّٛظف ٌخذمٍك ِىبصب شخصٍت أٚ ٌجكقز ثٌُٕٞر: ٓ -ٕ 

غٍش٘ب ِٓ أوثش أٔٛاع اٌفضبد أخشبًسا، فبٌششٛة ٚاٌّذضٛبٍت ٚاٌخٍّك ٚاٌٛصٌٍٛت ٚوً 

ِب ٌؼطى ٌمضبء ِصٍذت أٚ إلدمبق ببطً ٚإبطبي دك، ٔص اإلصالَ بٛضٛح ػٍى 

ٌشصٛي صٍى هللا ػٍٍٗ ٚصٍُ أٔٗ حذشٌّٙب بً شذد فً رٌه، ٌٚظٙش ٘زا ِّب سٚي ػٓ ا

ٚاٌٍؼٕت ً٘ اٌطشد ِٓ سدّت هللا حؼبٌى،  25فً لٌٛٗ:" ٌؼٓ هللا اٌشاشً ٚاٌّشحشً"

 ٚ٘زا حؼبٍش لٛي جًذا ٌخطٛسة ٘زٖ اٌجشٌّت اٌخً حٙز أسوبْ اٌذٌٚت ٚاٌّجخّغ.

ًٝٔج ٛٞ ظجٌٛ ٖٓ ثُقو٣ظ إٔ ثٌٍُّٞ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ د٤ّٖ مطؤ ٝكقٔ ثٌُث٢ٕ  

ٝٛٞ ٖٓ ٣ذيٍ ثٌُٕٞر ٝثٌُٔص٢ٖ ٝٛٞ ٖٓ ٣وذِٜج، كْٔؤ٤ُٝز ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ال ٣ضقِٜٔج 

ج ٛٞ ْٓؤٍٝ ػٖ ٝهٞػٜج ٝثٗضٖجًٛج، ٖٝٓ ٛ٘ج الدو ٝإٔ  ًٞ ثٌُٔص٢ٖ كو٠ ٝإٗٔج ثٌُث٢ٕ أ٣

 ٓ٘غ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز. –ذًج إهثًر ٕٝؼ –٣ضقَٔ ثُٔؾضٔغ ًِٚ 

ٝدجُضٖو٣و ػ٠ِ ٓ٘غ ثٌُٕٞر ٝصق٤َٔ ْٓت٤ُٞز ثٗضٖجًٛج ُٔؾضٔغ ًِٚ كئٕ ثإلّالّ ٣ٞغ أْٛ 

 أِّ ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُلْجه ٝثُقو ٖٓ ثٗضٖجًٙ.

ٖٓ أًغٌ أٗٞثع ثُلْجه ثإلهث١ً ثٗضٖجًث ك٢ ثُذاله  ِذبسبت اٌخؼٍٍٓ ٌٍمشابت، ٚاٌٛاصطت: -3

ِوٌثدز، ٝهو ًٝه ثُضقي٣ٌ ثُٖو٣و ٖٓ ىُي، كؼٖ أد٢ ٣ٌٌٛر ثُؼٌد٤ز ثُضؼ٤٤ٖ دجُٞثّطز أٝ ُ

٢ًٝ هللا ػ٘ٚ هجٍ، هجٍ ًٍّٞ هللا )ٗ( إىث ٤ٝؼش ثألٓجٗز كجٗضظٌ ثُْجػز هجٍ ٤ًق 

هجٍ إىث أّ٘و ثألٌٓ إ٠ُ ؿ٤ٌ أِٛٚ كجٗضظٌ ثُْجػز  ،إٝجػضٜج ٣ج ًٍّٞ هللا
ٕٙ
ٝهجٍ ػٌٔ دٖ  

٤تج ك٠ُٞ ًؽال ُٔٞهر أٝ هٌثدز ثُنطجح ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ: "ٖٓ ٢ُٝ ٖٓ أٌٓ ث٤ُِْٖٔٔ ٕ

د٤ٜ٘ٔج كوو مجٕ هللا ًُّٝٞٚ"
ٕ4

. 

ٖٝٓ ٛو٣ٚ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ٗؾو ثُضؼ٤٤ٖ ك٢ ثُٔ٘جٙخ ٣ٌٕٞ ٝكن ٓؼ٤جً ثٌُلجءر،    

دؤٕ ٣ٌٕٞ أ٤ٓ٘ج ىث ٙالؿ ٝصوٟٞ، ٝٙلز ثألٓجٗز أفوٟ ٢ًً٘ ثُٞال٣ز ُٝيُي ؽجء ك٢ 

( ٝك٢ فو٣ظ في٣لز إٔ ٕٙوٚ٘:﴾ )ثُإْ خٍش ِٓ اصخأجشث اٌمٛي األٍِٓثُض٣ََ٘﴿ 

ثُ٘ذ٢ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ هجٍ ألَٛ ٗؾٌثٕ:" ألدؼغٖ إ٤ٌُْ ًؽال أ٤ٓ٘ج فن أ٤ٖٓ، هجٍ: 

كجّضٌٖف ُٚ ثُ٘جُ كذؼظ أدج ػذ٤ور دٖ ثُؾٌثؿ ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ"
ٕ8

. كئٕ ٝؽو ًؽَ أ٤ٖٓ 

ك٢ ٝؼق ًٝؽَ إهث١ً ه١ٞ ٤ُِٝ دؤٓجٗز ثألٍٝ كوجٍ ٤ٕل ثإلّالّ:" إىث ًجٗش ثُقجؽز 

ك٢ ثُٞال٣ز إ٠ُ ثألٓجٗز إٔو هوّ ثأل٤ٖٓ ٓغَ فلع ثألٓٞثٍ ٝٗقٞٛج.."
ٕ9

، ٝثألٓجٗز ٌٓصذطز 

 دجُضوٟٞ ٝثُٚالؿ ثُي١ ٛٞ أْٛ ٌٕٟٝ ثُٔ٘ٚخ.

                                           
ٕ٘

 .99ٓٗٙق٤ـ ثُؾجٓغ  
ٕٙ

 .ًٖٔٔٙٝثٙ ثُذنج١ً    

 .ٕٔ-ٔٔث٤ُْجّز ثٌُٖػ٤ز ٤ُٖل ثإلّالّ ثدٖ ص٤ٔ٤ز /  4ٕ

 (.ٔ٘ٙٔٓضلن ػ٤ِٚ ٝثُِلع ُِْْٔ، ٓنضٌٚ ٙق٤ـ ِْْٓ)  8ٕ

 .ٖٗث٤ُْجّز ثٌُٖػ٤ز   9ٕ
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ٝثَُؽٌ ػٖ ِٟخ ثُٞال٣ز ٖٓ ثألًٓٞ ثُض٢ ٣٘لٌه دٜج ثإلّالّ ف٤ظ ٗوً إٔ صؾو ك٢   

فو٣ظ أد٢ ٣ٌٌٛر  أهد٤جس ثإلهثًر ٓغَ ٛيث ثَُؽٌ ػٖ ثُقٌٗ ػ٠ِ ثُٞظ٤لز، ٝعذش ك٢

٢ًٝ هللا ػ٘ٚ هجٍ هجٍ ًٍّٞ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ: ) إٌْٗ ّضقٌٕٙٞ ػ٠ِ ثألٓجًر ّٝضٌٕٞ 

ٗوثٓز ٣ّٞ ثُو٤جٓز، ك٘ؼٔش ثٌُٔٝؼز ٝدتْش ثُلجٟٔز(
ٖٓ

، ُٝؼَ إفوٟ ثُٖٔجًَ ثُض٢ صؼج٢ٗ 

ٜٓ٘ج ثإلهثًر ثُؼجٓز ٝؽٞه إٔنجٗ ْٓت٤ُٖٞ ى١ٝ ًلجءر ٓضو٤ٗز ٣ْض٤ٔضٕٞ ك٢ ثُذوجء ك٢ 

 ٝال ٣ٞهٕٝ إٔ ٣ضَفَفٞث ػ٘ٚ ٝال ٣ْٔقٕٞ ُـ٤ٌْٛ ٖٓ ثألًلجء إٔ ٣ِٚٞث إ٤ُٚ.ثُٔ٘ٚخ 

 ثُلْجه، كوو ٖٓ ثُوُٝز ُٞهج٣ز ثُض٣ٌٖؼ٤ز ثألِّ فوهس ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞزحذشٌُ اٌٙذٌت:  -4

 ٓج أظٌٜ ثُؼجّ، ٖٝٓ ُِٔٞظق ث٤ُ٘ز دقْٖ صذيٍ إٔ ٣ٌٖٔ ثُض٢ ثُٜو٣ز فض٠ ثإلّالّ فٌّ

 ثألّو د٢٘ ٖٓ ٓٞظق ػجَٓ أٝ ُٚ ًجٕ ِّْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٙ ثٌٍُّٞ إٔ ىُي ك٢ ٣ٌٟٝ

  ثٌُٔثس إفوٟ ك٢ ثٌُؽَ ٛيث ثُٚوهجس، كووّ ُؾذج٣ز

 ٢ٛ إٔ ٛيٙ أ١ ٢ُ، ٝٛيث ٌُْ ٛيث ُٚ ٝهجٍ ؽذجٙ ٓج ِّْٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٙ ثٌٍُّٞ ٝأػط٠

 هللا ٠ِٙ كوجّ ثٌٍُّٞ ٢ُ، أٛوٟ كوو ثُٔجٍ ٛيث ٝأٓج ؽذج٣ضٜج، صٔش ثُض٢ ثُٚوهجس أٓٞثٍ

 ك٢ هؼو أكال ٢ُ" ٌُْ ٝٛيث "أٛو١ ٛيث ك٤وٍٞ أدؼغٚ ػجَٓ دجٍ )ٓج ٝهجٍ: كنطخ ِّْٝ ػ٤ِٚ

 ٌْٓ٘ أفو ٣٘جٍ ال د٤وٙ ٓقٔو ٝثُي١ ٗلِ ال؟، أّ إ٤ُٚ أ٣ٜوٟ" ٣٘ظٌ فض٠ أٓٚ أٝ أد٤ٚ د٤ش

ًؿجء ُٚ دؼ٤ٌ ػ٠ِ ػ٘وٚ، ٣قِٔٚ ثُو٤جٓز ٣ّٞ دٚ ؽجء إال ٤ٕتًج ٜٓ٘ج
*

مٞثً ُٜج دوٌر أٝ ،
*

، 

ص٤ؼٌ ٕجر أٝ
***

)
ٖٔ

 

إٕ ثٌٍُّٞ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ دٜيث ثُقو٣ظ ٣ٞغ أدِؾ أِّ ثُٞهج٣ز ٝثُقٔج٣ز ٖٓ  

ثُلْجه، كضق٣ٌْ ثُٜو٣ز ػ٠ِ ثُٔٞظق، ٝثُض٢ صذيٍ دـ٤ٌ ِٟخ ٓ٘ٚ هو ٣ٌٕٞ ُٜج أعٌ ًذ٤ٌ 

ك٢ ٗلِ ثُٔٞظق ثُي١ هو ٣وّٞ دضؤع٤ٌٛج دجًصٌجح ٓج ٣نجُق ثُوجٕٗٞ ك٢ ّذ٤َ ًه ثُؾ٤َٔ 

ُٖٔ أٛوٟ إ٤ُٚ ٣ؼ٢٘ صٌٚف ك٢ ٓوض٤ٞجس ٝظ٤لضٚ؛ ٜٝٓ٘ج  ُٖٔ أٛوٟ ُٚ ٤َٓٝ ثُٔٞظق

 ؿ٤ٌ إ٠ُ ثألًٓٞ ك٤ٚ صًَٞ ٍٓجٕ ٖٓ ثٌٍُّٞ فيً ثُٔجٍ ثُؼجّ صٌٚف ؿ٤ٌ ٌٖٓٝع. ٝهو

 ٣ٚوم موثػجس ّ٘ٞثس ثُ٘جُ ػ٠ِ ٤ّؤص٢"ِّْٝ  ػ٤ِٚ هللا ٠ِٙ هللا ًٍّٞ كوجٍ أِٜٛج،

 ك٤ٜج ٣ٝ٘طن ثأل٤ٖٓ ك٤ٜج ٣ٝنٕٞ ثُنجةٖ ك٤ٜج ٣ٝؤصٖٔ ثُٚجهم ك٤ٜج ٣ٌٝيح ثٌُجىح ك٤ٜج

ثُؼجٓز أٌٓ ك٢ ثُضجكٚ ثٌُؽَ هجٍ ث٣ٌُٝذٞز ٝٓج ه٤َ ث٣ٌُٝذٞز
ٖٕ

 ". 

                                           
 ( ٝؿ٤ٌٛٔج.ٕٔٔٗ) ٕٙٔ/4(، ٝثُْ٘جة٢ 4ٕ9ٙذنج١ً )ًٝثٙ ثُ  ٖٓ

*
 ًؿجء: ٝؾ٤ؼ. 
*

 مٞثً: مجً ثُغًٞ، أ١ ٙجؿ. 
***

 ص٤ؼٌ: ٙٞس ثُٖجٙ. 
ٖٔ

 ( دجح صق٣ٌْ ٛوث٣ج ثُؼٔجٍ. ٕٙٗٔ/ ٖ( دجح ٛوث٣ج ثُؼٔجٍ، ٙق٤ـ ِْْٓ )ٕٕٗٙ/ ٙٙق٤ـ ثُذنج١ً )  
ٖٕ

 (.ٖٓ٘ٙٙق٤ـ ثُؾجٓغ ) 
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ػٖ ػ٢ِ ثدٖ أد٢ ٟجُخ)ًٌّ هللا ٝؽٜٚ( هجٍ: هجٍ  حذشٌُ اٌّبي اٌذشاَ )اٌضذج(: -5

ًٍّٞ هللا )٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ٝثُٚ ِّْٝ( ًْخ ثُٔـ٤٘ز ٝثُٔـ٠٘ فٌثّ، ًْٝخ ثَُث٤ٗز 

ّقش، ٝفن ػ٠ِ هللا إٔ ال ٣ومَ ثُؾ٘ز ُقْ ٗذش ٖٓ ّقش(
ٖٖ
. 

 :ِٕٗ ٚاٌٛلبٌت اٌفضبد ِىبفذت ٚصبئً ِٓ وٛصٍٍت بٙب ٚاٌخزوٍش األُخشٌٚت اٌّضؤٌٍٚت -6
 ُٚ ثإلْٗجٕ إٔ ػ٠ِ ٝثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز صؤًو ثُْالّ ػ٤ِٚ ثٌٍُّٞ ػ٠ِ ثُض٣ََ٘ دوأ إٔ ٓ٘ي

 ٝٛٞ ٝصؼج٠ُ ّذقجٗٚ هللا أٓجّ ٣وثٙ ًْذش ٝٓج أػٔجُٚ ػٖ ك٤ٜج ٣قجّخ ًؽؼز أُم٣ٌٝز

 دٜيٙ ثُوثةْ ثُضي٤ًٌ ثُـٌثء ػ٠ِ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ٤ٕتج، ٝػِٔش ػذجهٙ ٣ظِْ ال ثُي١ ثُؼوٍ

ثُؼذجه  هِٞح هللا ك٢ ٖٓ ثُن٤ٖز أٌٓ ٣ؼظْ ٢ٌُ ؽجء ثُضي٤ًٌ ٝٛيث ثُؼظ٠ٔ، ثُقو٤وز

ثُْ٘ز  ثصذؼش ٝىُي، ًٔج ٙـٌ ٜٓٔج ػ٘ٚ ٢ٜ٘ٓ أٌٓ ًَ ك٢ ثُٞهٞع ثُؼذجه ٣ضو٢ ٝدجُضج٢ُ

 ك٢ ًٝؿذش ف٤ٔو ِّٞى ًَ إصذجع ػ٠ِ فٞش ف٤ظ ٝثُض٤ٌٛخ ثُ٘ذ٣ٞز أِّٞح ثُضٌؿ٤خ

 إ٠ُ ٣ِؾؤ ٖٓ ًَ ٝىٓش ًٝٛذش ُِٔضو٤ٖ، أػو ك٤ٜج ٝٓج ٕؤٗٚ ؽَ ث٠ُُٞٔ ُؾ٘ز إدضـجءً  ىُي

 ػ٠ِ ثُضؤ٤ًو صْ هو ثُ٘جً،ًٔج همٍٞ ػوٞدز ٖٓ ٝمٞكضٚ ىُي ٣ضذغ ٖٓ ٝأٗيًس ٓيّٓٞ ِّٞى

 ثُذٌٖ أ٣و١ ثهضٌكضٚ ُٔج ٗض٤ؾز ٛٞ ثٌُٕٞ ٛيث ك٢ ُِلْجه ٓظجٌٛ ٖٓ ٣ٝقوط ٣وًٝ ٓج إٔ

 ٤ُِٝ دْذخ آمٌ.

 صيًٌ ٌٓثػجر ٝؽٞح ػ٠ِ ٣وٍ ٓج ثألفجه٣ظ ٖٓ ثُٔطٌٜر ثُ٘ذ٣ٞز ثُْ٘ز ك٢ ًٝه كوو ٚوزٌه

 ػ٤ِٚ هُٞٚ ثألفجه٣ظ ٛيٙ ٖٝٓ ٝأهٞثُٚ أػٔجُٚ ػٖ كٌه ٤ُقجّخ ًَ هللا ػ٠ِ ثُؼٌٛ

 ٛيث ٣ٌْٞٓ ًقٌٓز ًدٌْ إٔ صِوٕٞ إ٠ُ فٌثّ ػ٤ٌِْ ٝأٓٞثٌُْ هٓجةٌْ إٕ ثُ٘جُ أ٣ٜج" ثُْالّ

 ًجٗش ػ٘وٙ كٖٔ دِـش ٝهو أػٔجٌُْ ػٖ ك٤ْؤٌُْ ًدٌْ ّضِوٕٞ ٝأٌْٗ ٛيث ًٌْٕٜ ًٝقٌٓز

 ٣ٔٞس ًػ٤ز هللا ٣ْضٌػ٤ٚ ػذو ٖٓ ٓج" ثُْالّ ػ٤ِٚ ٝهُٞٚ ، "ثةضٔ٘ٚ ٖٓ إ٠ُ ك٤ِؤهٛج أٓجٗز

 " ثُؾ٘ز ػ٤ِٚ هللا فٌّ إال ؿجٓ ٌُػ٤ضٚ ٝٛٞ ٣ٔٞس ٣ّٞ

اٌّبذث اٌخبِش: ِٛلف اٌضٕت إٌبٌٛت اٌششٌفت ِٓ األجٙزة اٌّخخصصت فً ِىبفذت 

 اٌفضبد

 ٝظ٤لضٜج ٜٓ٘ج ٌَُٝ ٜٓ٘ج، ثُؼو٣و ٝأٖٗب ثُوٝث٣ٖٝ د٘ظجّ ٠ْٔ٣ ٓج ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ػٌكش 

 ثُقْذز ًو٣ٞث٢ٗ دقضز ًهجد٤ز ٝظ٤لضٚ ًجٗش ٓج ثُوٝث٣ٖٝ د٤ٖ ٛيٙ ٖٝٓ دٜج، ٣وّٞ ثُض٢

 :ًٝٔج ٣ؤص٢ ثُٔذقظ، ٛيث ك٢ ص٘جُٜٝٔج ٤ّضْ ٓج ٝٛٔج ٝثُٔظجُْ،

 ثُظِْ ٖٓ ثٌُػ٤ز فوٞم ٝفلع ثُؼجّ ثُٔجٍ ػ٠ِ ثُٔقجكظز ٗطجم ك٢ :اٌّظبٌُ دٌٛاْ -1

 ػٌكش كوو ٝثألٓٚجً، ثُٞال٣جس ػ٠ِ أٝ ػٔجُْٜ ثُٞالر ٖٓ ػ٤ِْٜ ٣وغ إٔ ثٌُٖٔٔ ٖٓ ثُي١

 ك٢ ثٌُهجدز أْٛ أؽَٜر ٖٓ ثُو٣ٞثٕ ٛيث ٣ٝؼو ثُٔظجُْ، دو٣ٞثٕ ٠ْٔ٣ ٓج ثإلّال٤ٓز ثُوُٝز

ك٢  ٛجٓز ٤ِّٝٝز ًؤهثر ثإلهث٣ًز ثٌُهجدز ك٢ ثُٔظجُْ ه٣ٞثٕ ٝٓ٘ٚ كوًٝ ثإلّال٤ٓز، ثُوُٝز

 صظِْ ػ٠ِ ثُضٞهق هٕٝ ك٤ٜج ثُ٘ظٌ ُٚ ٣ؾٍٞ ثُض٢ ثألًٓٞ ٢ٛٝ ثإلهث١ً، ثُلْجه ٌٓجكقز

 ُإلمطجً ثُقجؽز ػوّ ٢ٛٝ ثُنج٤ٙز ٛيٙ ك٢ ثُقْذز ٓغ ه٣ٞثٕ ٣ٖضٌى ٝٛٞ أفو، ٖٓ

                                           
ٖٖ

 8ٕٔ، ٗ  ٔٔثُطذٌث٢ٗ: أدٞ ثُوجّْ ٤ِّٔجٕ دٖ ثفٔو دٖ أ٣ٞح، ثُٔؼؾْ ثٌُذ٤ٌ، ثُٔؾِو  
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 ٝصضٔغَ أفو، ٖٓ ِٟخ هٕٝ فن ثُضومَ ٜٓ٘ٔج ٌَُ إٕ دَ ػِٔٚ ٣ٝذجٌٕ ٣ضومَ ٢ٌُ دجُلؼَ

 ػ٠ِ دق٤ظ ٣طِغ ثُوٝث٣ٖٝ ًضجح أػٔجٍ ك٢ ثُ٘ظٌ ك٢ ثُٔظجُْ ه٣ٞثٕ ثمضٚجٙجس أْٛ

 دجُؼْق ٝأميْٛ ثٌُػ٤ز ػ٠ِ ثُٞالر صؼو١ ك٢ ٝثُ٘ظٌ ثُوٝث٣ٖٝ، ك٢ ٣غذضٞٗٚ ٝٓج أفٞثُْٜ

ـُٚٞح ًه إ٠ُ دجإلٝجكز أفٞثُْٜ، ٝثّضٌٖجف أػٔجُْٜ دجإلٟالع ػ٠ِ ٝىُي  ثُِْطج٤ٗز ثُ

 ثٌُػ٤ز، أٓٞثٍ ٖٓ ُِْطجصْٜ ثّضؼٔجال ثُوُٝز ُقْجح ٝثُٞالر ثُؼٔجٍ ٣ـٚذُٚ  ٓج ٝٛٞ

ٝؿ٤ٌٛج
ٖٗ
. 

أٍٝ ٖٓ ٗظٌ ثُٔظجُْ ك٢ ثإلّالّ ٛٞ ثُ٘ذ٢ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ، ٝهو ٗظٌ ثُ٘ذ٢ ٠ِٙ  

هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ ثُٔظجُْ ك٢ ثٌُٖح ثُي١ ص٘جٍػٚ ثَُد٤ٌ دٖ ثُؼٞثّ ًٝؽَ ٖٓ ثألٗٚجً، 

كقٌٞٙ د٘لْٚ
ٖ٘

ٛن فٍّب شجش فال ٚسبه ال ٌؤِْٕٛ دخى ٌذىّ، كؤٍَٗ هللا صؼج٠ُ هُٞٚ: ﴿

 (٘ٙ﴾ )ثُْ٘جء،ث٣٥ز بٍُٕٙ 

 ٖٓ ٓؾالس ثُلَٚ ك٢ ثُٔظجُْ ٓج ٣ؤص٢:   

 ثُ٘ظٌ ك٢ ٤ٌّر ثُٞالر ٝثُٔٞظل٤ٖ ك٢ ثُٔٞث٤ٟٖ٘ ٝصؼو٣جصْٜ ػ٤ِْٜ. -

ثُ٘ظٌ ك٢ ؽًٞ ثُؼٔجٍ ك٤ٔج ٣ؾذٞٗٚ ٖٓ أٓٞثٍ، ك٤ٌؽغ ك٤ٚ إ٠ُ ثُٔؼج٤٣ٌ ثُؼجهُز ك٢  -

 ثُؼٔجٍ دٜج، ٣ٌٝه ٓج ثّضَثهٝٙ إ٠ُ أٙقجدٚ.ثُوٝث٣ٖٝ، ٣ٝقَٔ ثُ٘جُ ػ٤ِٜج، ٣ٝؤمي 

 صٚلـ أفٞثٍ ًضجح ثُوٝث٣ٖٝ، ٝإػجهصْٜ إ٠ُ ثُقن، ٝٓقجّذضْٜ ػ٠ِ ثُضؾجٍٝ. -

 ًه ثُـٚٞح إ٠ُ أًدجدٜج. -

ثُ٘ظٌ ك٤ٔج ٣نَ دؤٖٓ ثُذاله ٝثّضوٌثًٛج، ٖٓ ثُضؼو٣جس ٝثُـٔ ٝثُض٣ٌَٝ ٝثٌُٕٞر  -

ٝصطذ٤ن ثُؼوٞدجس ثٌُثهػز ػ٠ِ ٖٓ ٝص٣ٌٝؼ ثُؼٔالس ٝثُٔنوًثس ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُؾٌثةْ، 

 إهثٗضٚ د٢ٖء ٜٓ٘ج.

 دٔؼ٠٘ ثالفضْجح ٣ؾب ًٔج ٝثُقْجح، ثُؼو ٢ٛ: ثُِـز ك٢ ثُقْذز :اٌذضبت دٌٛاْ -2  

 ثألٌٓ ك٢ٜ ثٌُٖع ك٢ أٓج ٛٞ ثُضود٤ٌ، أمٌ ٓؼ٠٘ ُِقْذز ًٔج ث٢ُٖء ػ٠ِ ثإلٌٗجً

كؼِٚ ظٌٜ إىث ثٌٌُٔ٘ ػٖ ٝث٢ُٜ٘ صًٌٚ ظٌٜ إىث دجُٔؼٌٝف
ٖٙ

ثُقْذز ًٔج ػٌكٜج   

ثُٔجًٝه١ ٢ٛ: أٌٓ دجُٔؼٌٝف إىث ظٌٜ صًٌٚ ٢ٜٗٝ ػٖ ثٌٌُٔ٘ إىث ظٌٜ كؼِٚ
ٖ4
 ٝثُقْذز 

 دٜج ثُو٤جّ ٣ٌٖٔ ثُض٢ ثُو٤٘٣ز ثألًٓٞ ٖٓ أٜٗج ف٤ظ كٌه ًَ دٜج ٣وّٞ إٔ ٣ٌٖٔ دٜيث ثُٔؼ٠٘

ثٌٌُٔ٘، ك٢ٜ ك٢ ٓؾجُٜج  ػٖ ٝث٢ُٜ٘ دجُٔؼٌٝف هجػوصٜج ثألٌٓ إٔ ف٤ظ ثٌُجكز هذَ ٖٓ

ؼجّ صٔغَ فٌٔج ص٤ٌِل٤ج َِٓٓج ٝك٢ ؽجٗذٜج ثُض٘ظ٢ٔ٤ ػٔال ص٘ظ٤ٔ٤ج مجٙج دجُ٘ظجّ ثُ

                                           
ٖٗ

ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُلْجه ثإلهث١ً ٌٝٓجكقضٚ ٖٓ ٓ٘ظًٞ ثُلٌٌ ثإلّال٢ٓ، أدٞ هجػٞه كٌثُ، ٓؾِز ٤ًِز دـوثه  

 .ٗ٘ٔٗ  ٖٕٔٓ، ُِٖٙؼِّٞ ثالهضٚجه٣ز، ثُؼوه 
ٖ٘

 .44، ٗ 98ٖٔؼ٤ِٔز د٤ٌٝس، ثألفٌجّ ثُِْطج٤ٗز، ثُق٘ذ٢ِ، هثً ثٌُضخ ثُ 
ٖٙ

ػذو ثُٔ٘ؼْ ّؼ٤و، ًّجُز  ثُٔؼجٌٙر، ٝثُ٘ظْ ثإلّال٤ٓز ث٣ٌُٖؼز ك٢ ثإلهثًر أػٔجٍ ػ٠ِ ثٌُهجدز 

 456.، 94ٙٗٔهًضًٞثٙ، ؽجٓؼز ثُوجٌٛر، 
ٖ4

 .ٖٖٙثألفٌجّ ثُِْطج٤ٗز ٝثُٞال٣جس ثُو٤٘٣ز، ثُٔجًٝه١ أدٞ ثُقْٖ ػ٢ِ، ٗ  
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 ثإلّال٢ٓ ٝهو ثّض٘ذطش أُٙٞٚ ٝهٞثػوٙ ثٌُٖػ٤ز ٖٓ ثُوٌإٓ ٝثُْ٘ز ٝثإلؽٔجع ،

 ثٌُهجدز ثُٔقضْخ ك٢ ثمضٚجٙجس ثُٔوجّ ٛيث ك٢ ٝصؼ٤٘٘ج ٓضؼوهر ثُٔقضْخ ٝثمضٚجٙجس

 ٣ٝضؼجِٕٓٞ دجُؾًٜٔٞ ثصٚجٍ ُْٜ ثُي٣ٖ دجُٔٞظل٤ٖ ػجّ دٞؽٚ صضؼِن ثُض٢ ٢ٛٝ ثإلهث٣ًز

 اٌخٍش إٌى ٌذػْٛ أِت ِٕىُ ٌٚخىٓ صؼج٠ُ﴿ هُٞٚ ك٢ ُِقْذز ثٌُٖػ٢ ٣ٝضٔغَ ثألّجُ ٓؼٚ،

   (ٗٓٔػٌٔثٕ ﴾ )آٍُ٘ اٌّفٍذْٛ ٚأٌٚئه إٌّىش ػٓ ٌْٕٚٙٛ ببٌّؼشٚف ٌٚأِشْٚ

 ٌٝٓثهذز ٌٓثكن ٝثُٔلْو٣ٖ ثُلْجه ٓٞثؽٜز ك٢ ثُٚالف٤جس ًجكز ُِٔقضْخ ًجٕ ٝهو 

 ثٌُٖٔٝع ثُ٘قٞ ػ٠ِ ك٤ٜج ثٌُٚف أٝؽٚ ٓٞثًهٛج ٌٝٓثهذز ٝصق٤َٚ ثُؼجٓز ثُوُٝز

ىُي. ف٤ظ  ػ٠ِ ثُوجة٤ٖٔ ؽجٗخ ٖٓ ٝثُذيك ثإلٌّثف أٝؽٚ ٖٓ ٝؽٚ ًَ ػٖ ٝثٌُٖق

ًٝهس ػور أفجه٣ظ ػٖ ثُ٘ذ٢ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ صؤٌٓ أكٌثه ثُٔؾضٔغ ثإلّال٢ٓ دجألٌٓ 

ٌٌ٘ ٜٓ٘ج ٓج ًٝٝثٙ ػذو هللا دٖ ْٓؼٞه ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ إٔ ًٍّٞ دجُٔؼٌٝف ٝث٢ُٜ٘ ػٖ ثُٔ

هللا ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ هجٍ: "ٓج ٖٓ ٗذ٢ دؼضٚ هللا ك٢ أٓز هذ٢ِ، إال ًجٕ ُٚ ٖٓ أٓضٚ 

فٞث٣ًٕٞ ٝأٙقجح ٣ؤميٕٝ دْ٘ضٚ ٣ٝوضوٕٝ دؤٌٓٙ، صْ إٜٗج صنِق ٖٓ دؼوْٛ مِٞف 

جٛوْٛ د٤وٙ كٜٞ ٓؤٖٓ، ٖٝٓ ؽجٛوْٛ ٣وُٕٞٞ ٓج ال ٣لؼِٕٞ ٣ٝلؼِٕٞ ٓج ال ٣ؤٌٕٓٝ، كٖٔ ؽ

دِْجٗٚ كٜٞ ٓؤٖٓ، ٖٝٓ ؽجٛوْٛ دوِذٚ كٜٞ ٓؤٖٓ، ٤ُِٝ ًٝثء ىُي ٖٓ ثإل٣ٔجٕ فذز 

مٌهٍ"
ٖ8

 

كوُش ٛيٙ ثألفجه٣ظ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ثفضْجح ثألؽٌ ػ٘و هللا ٝٛٞ ثُؼو ٝك٢ ثُذنج١ً: " إٗٔج 

 ٝثُٚالر، ثألػٔجٍ دج٤ُ٘ز ٝثُقْذز ٌَُٝ ثٌٓا ٓج ٟٗٞ. كومَ ك٤ٚ ثإل٣ٔجٕ، ٝثُٞٝٞء

ٝثألفٌجّ " ٝثًَُجر ٝثُّٚٞ،
ٖ9

أ١ ثألػٔجٍ ثٌُٖػ٤ز ٓؼضذٌر دج٤ُ٘ز ٝثُقْذز ٝثٌُٔثه  

ْٗلََن  دجُقْذز ِٟخ ثُغٞثح. ًٔج ًٟٝ ػٖ ثدٖ ْٓؼٞه ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ هجٍ ًٍّٞ هللا:" إَِىث أَ

َوهَزً. " َٙ جَْٗش َُُٚ  ًَ ذَُٜج  ِْ َٞ ٣َْقضَ ُٛ َٝ  ِٚ ِِْٛ ُْ َٗلَوَزً َػ٠َِ أَ ِِ ْْ ُٔ ُْ ث
ٗٓ

هُٞٚ ٣قضْذٜج  هجٍ ثُوٌٟذ٢: أكجه 

ٓ٘طٞهٚ إٔ ثألؽٌ ك٢ ثإلٗلجم إٗٔج ٣قَٚ دوٚو ثُوٌدز ّٞثء أًجٗش ٝثؽذز أٝ ٓذجفز ٝأكجه 

ٓلٜٞٓٚ إٔ ٖٓ ُْ ٣وٚو ثُوٌدز ُْ ٣ؤؽٌ، ٌُٖ صذٌأ ىٓضٚ ٖٓ ثُ٘لوز ثُٞثؽذز ألٜٗج ٓؼوُٞز 

ثُٔؼ٠٘ ٝأِٟن ثُٚوهز ػ٠ِ ثُ٘لوز ٓؾجٍث ٝثٌُٔثه دٜج ثألؽٌ"
ٗٔ 

 

ج ٣وٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛز ثُقْذز ك٢ ثإلّالّ أٜٗج صؼضذٌ ٖٓ أًذٌ ثُوٞثػو ثُو٤٘٣ز، ٖٝٓ أػظْ ٓٔ 

ثُٞثؽذجس ثٌُٖػ٤ز. ًٝجٕ ثُ٘ذ٢ ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝ ٣وّٞ دجالفضْجح د٘لْٚ ًٔج ًجٕ ٣ْ٘و 

ثُو٤جّ دٚ إ٠ُ ؿ٤ٌٙ
ٕٗ

كٜٞ ػ٤ِٚ ثُْالّ ًجٕ ٣ضؾٍٞ ك٢ ثإلّالّ ٣ٌٝثهخ ِّٞى ثألكٌثه.  

                                           
ٖ8

 ( 8ًٓٝثٙ ِْْٓ )ًضجح ثإل٣ٔجٕ، دجح د٤جٕ ًٕٞ ث٢ُٜ٘ ػٖ ثٌٌُٔ٘ ٖٓ ثإل٣ٔجٕ، ًهْ  
ٖ9

 -ٛـ9ٓٗٔ/ هثً ث٣ٌُجٕ ُِغٌثط/ ثُوجٌٛر/ ٕ/ٟ ٖٙٔ/ٔكضـ ثُذج١ً دٌٖؿ ٙق٤ـ ثُذنج١ً الدٖ فؾٌ    

ٔ988.ّ 
ٗٓ

 .4ٙٔ/ٔكضـ ثُذج١ً   
ٗٔ

 .٘ٙٔ/ ٔثُٔٚوً ٗلْٚ   
ٕٗ

ثُقْذز ك٢ ثُؼٌٚ ثُ٘ذ١ٞ ٝػٌٚ ثُنِلجء ثٌُثٕو٣ٖ ٢ًٝ ثُٚ ػْٜ٘، كَٞ ث٢ُٜ، ٓؤّْز ث٣ٌُجٕ،  

 .ٙٙ، ٗ ٕٓٗٔ، ٖد٤ٌٝس. ُذ٘جٕ، ٟ
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ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ٣لٌٌ ك٢ ص٘ظ٤ْ د٤غ ثُطؼجّ، ٝإٔ ال  ٖٝٓ ثُٔوٛٔ إٔ صٌٟ

٣ٌٕٞ ك٠ٙٞ، ىُي دؤٗٚ ٓجهر أ٤ِٙز ك٢ ؿيثء ثُ٘جُ، كئىث ًجٕ د٤ؼٚ ٓ٘ظٔج أٌٖٓ إٔ ٣ٌثهخ 

ٖٓ ٗجف٤ز ثُٚقز ٝثُلْجه، أٓج إىث ًجٕ د٤ؼٚ ك٠ٝٞ كال صْضو٤ْ ٌٓثهذضٚ، ٝٛيث ٣وٍ ػ٠ِ إٔ 

ْ ًٌٝٝٝر فض٤ٔز الٗٞذجٟ أكٌثه ثُٔؾضٔغ ُالفضْجح أ٤ٔٛز ًذ٤ٌر ك٢ ف٤جر ثُِْٔ

 ٤ٙٝجٗضٚ ٖٓ ًَ ٌٌٓ٘.

 ث٣ٌُٖؼز ظَ ك٢ ٓ٘ٚ ٝثُٞهج٣ز ثإلهث١ً ثُلْجه ٌٓجكقز دنٚٞٗ ًٝه ٓٔج ٣ٝضٞـ

 دَ ٝٓظجٌٛٙ، ػجّ دٌَٖ ثُلْجه إ٠ُ دجإلٕجًر ُْ ٣ٌضق ثإلّال٢ٓ ثُو٣ٖ إٔ ثإلّال٤ٓز

 ثًصذجٟ ُٚ ػالؽٜج ألٕ ؽي١ً، دٌَٖ ُٔؼجُؾضٜج ثُوٝثء ثُنجٗ ٕٝن٘ ث٥كز ٛيٙ ٝٙق

 ٝأُم٣ٌٝز ه٣ٞ٤ٗز ػوٞدجس ٓغ ٝٝغ ثُٚالؿ، ٣ٌٟن إ٠ُ ٝٛوث٣ضٜج ثُذ٣ٌٖز ثُ٘لِ دضو٣ْٞ

 ؽٔجػجس. أٝ أكٌثهثً  أًجٗٞث ّٞثء دج٥م٣ٌٖ ٝثإلٌٝثً ثُلْجه أكؼجٍ ٖٓ أ١ ٣ٌصٌخ ُٖٔ

 اٌخبحّت ٚٔخبئج اٌبذث ٚحٛصٍبحٗ 

 إٌٔف ًِّٚ ٝٙقجدضٚ أؽٔؼ٤ٖ:دؼو ثُقٔو هلل ًح ثُؼج٤ُٖٔ ٝثُٚالر ٝثُْالّ ػ٠ِ 

٣ٌٖٔ ثُوٍٞ إٔ ٗظ٣ٌز ثإلّالّ ثإلهث٣ًز ٝثالهضٚجه٣ز صقضجػ إ٠ُ ّٓٞٞػز ْٓضوِز صؾٔغ   

ٕضجس ٓلٌهثس ثُٔٚطِقجس ٝصؼو ثُذٌثٓؼ ثُالٍٓز، ٝصقٌٞ ُذ٘ي ٓؼِٞٓجس ٝٓقطجس 

صؼض٢٘ دٌَ صٞؽ٤ٚ ُِؾًٜٔٞ ثُِْْٔ ثُي١ ٣ذضـ٢ ًٝج هللا ك٢ ٓقًٞ ٖٓ أْٛ ٓقجًٝ 

٤ًًَٝر ٖٓ أْٛ ًًجةَ ثُٚقٞر، ًًٖٝ ٖٓ أهٟٞ أًًجٕ ثُوُٝز ثإلّال٤ٓز، ثُوػٞر، 

 ٣ٝوطغ أُْ٘ز ثُوجة٤ِٖ دؼوّ ثُذو٣َ ثإلّال٢ٓ ُؼؾَ ثٌُٖٔٝع ثإلّال٢ٓ. 

ٝدؼو ثُضؾٞثٍ د٤ٖ ًضخ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز، دَ د٤ٖ ثألفجه٣ظ ثُٞثًهر ك٢ ه٤ٞز إهثًر ثُٔجٍ   

 ٣ؾو ثٌُٔء ٗلْٚ إال ػجؽَث ػٖ ٌٌٕ هللا ٝؽٔؼٚ ٝإٗلجهٚ دؼ٤وث ػٖ ثُٔٔجًّجس ثُلجّور، ال

صؼج٠ُ ًٔج ٣٘ذـ٢ ُؼظٔضٚ، كِٚ ثٌٌُٖ دجُوِخ ػووث ٝػَٓج، ٝدجُِْجٕ ٗطوج، ٝدجُذ٘جٕ ًضجدز، 

ٝدجُذقظ صؤ٤ُلج ٝص٤ٝٞقج ُِو٤ْ ثإلّال٤ٓز ثٌُثه٤ز ك٢ ٓقجًدز ثُلْجه ثُٔج٢ُ ٝثألٌٓ دئٗلجم 

ك٤ن ٝصي٤َُ ثُٚؼجح، ٝٓج صٞك٤و٢ ثُٔجٍ ك٢ ثُٞؽٚ ثُقن ٝثُٔطِٞح، ُٝٚ ثٌٌُٖ ػ٠ِ ثُضٞ

 إال دجهلل، كئ٤ُٚ ثإلٗجدز، ٝٓ٘ٚ ٌٗؽٞ ثُغٞثح.

 دؼو ًضجدز ٛيث ثُذقظ: ٔخبئجٝأْٛ ٓج ثٗووؿ ك٢ ىٛ٘٘ج ٖٓ   

ُو٣٘ج فٞجًر إهث٣ًز ػظ٤ٔز صقضجػ إ٠ُ ٖٓ ٣ْضٌٖلٜج ٣ٝقْٖ إدٌثٍٛج ُض٘ذ٤ٖ أٗ٘ج أٓز  -ٔ

ٟخ ٝؿ٤ٌٙ، دَ ُٝو٣٘ج صلٞم ػظ٤ْ ُْ ٌٖٗ ٓ٘ق٣ٌٖٚ ك٢ ثُؼِّٞ ثُ٘ظ٣ٌز ٝثُضطذ٤و٤ز ٖٓ 

 ثُق٤جر ٣َٖٔ ٓضٌجَٓ ٗظجّ ُٜج ٗجؽقز إهثًر ثإلّال٤ٓز ك٢ ػِّٞ ثإلهثًر ٝثُو٤جهر، كجإلهثًر

 ُٕٜٝٔٞج. د٘جةٜج ك٢ ًٝثّنز ه٣ٞز ٓضٔجٌّز ًضِز ك٢ٜ ٝثالصؾجٛجس، ٓنضِق ثُؾٞثٗخ ك٢

ك٢ ػٜو ثٌٍُّٞ دوأس ثٌُهجدز ًٌَٖ ٖٓ إٌٔجٍ ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُلْجه ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ  -ٕ

 )ٗ( ٝٛٞ ػ٤ِٚ أكَٞ ثُٚالر ٝثُْالّ أٍٝ ٖٓ ٟذوٜج.

إٔ ٖٓ أْٛ ٓج ٤ٔ٣َ ث٤ٌُْر ثُ٘ذ٣ٞز ث٣ٌُٖلز صلؼ٤َ ٓلّٜٞ ثٌُهجدز ثُيثص٤ز ٝصو٣ٞز ث٤ٌُٔٞ  -ٖ

 ك٢ فِ ثُٔٞظق ٝثُؼجَٓ، ٝٛيث ٓج ٣ؾؼِٚ أ٤ٓ٘ج ػ٠ِ ٓجٍ ث٤ُِْٖٔٔ.
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 ثُوٞر ٣ٌٕٞ ٙجُقج صضٞكٌ ك٤ٚ صٖضٌٟ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ك٤ٖٔ ٣ض٠ُٞ أٌٓ ث٤ُِْٖٔٔ إٔ -ٗ

 ٝثألٓجٗز، ًٔج إٔ ثُٞظ٤لز صؼضذٌ ص٤ٌِلج ٤ُْٝش ص٣ٌٖلج.

ٝٓنجُق ُٜو١ ثُ٘ذ٢  ثإلّالّ ٗظجّ ػ٠ِ ؿ٣ٌذز ظجٌٛر ثُلْجه ثإلهث١ً ٝثُٔج٢ُ إٕ -٘

 ٝٓٞثؽٜضٚ ػ٤ِٚ ثُوٞجء ٝثُٔؾضٔغ، ٝإٔ ٝثُلٌه ػ٠ِ ثُوُٝز آعجًث ِّذ٤ز ُٚ )ٗ(،

ثٌُٖػ٢ ثُٔج٢ُ ٌٓصذ٠ دجُؾجٗخ ثُضؼذو١ ٖٓ ٝؽٜز ثُ٘ظٌ ه٤٘٣ز دقٌْ إٔ ثُؾجٗخ  ًٌٝٝر

 ثإلّال٤ٓز.

ٖٓ أْٛ أّذجح صؤمٌ ثألٓز ػوّ ثًصٌجٍٛج ػ٠ِ ٓلج٤ْٛ ثُٔجٍ ًْٝذٚ ٖٓ ثُ٘جف٤ز  -ٙ

 ثٌُٖػ٤ز.

 ٝك٢ ٣ٌٟوضٚ ٝك٢ ٓلٜٞٓٚ ك٢ ٓض٤َٔ ٜٓ٘ؼ ثُلْجه ٌٓجكقز ك٢ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ٜٓ٘ؼ إٕ -4

 ٗظ٣ٌز ٌٟٝفجس ٓؾٌه ٤ُِ كٜٞ ٝثُض٘ل٤ي ُِضطذ٤ن هجد٤ِضٚ ٝك٢ ثُ٘لُٞ ٓغ صلجػِٚ

 ٝأف٠ِ ث٥عجً أًٝع ٣ٝضٌى ثإلْٗج٤ٗز ثُلطٌر ٣ْج٣ٌ ٝثهؼ٢ ٜٓ٘ؼ ٝإٗٔج ك٣ٌٌز ٝصؾ٤ِجس

 .ٝثُضطذ٤ن ثُٞثهغ ه٤ٗج ك٢ ثُغٔجً

 ٢ٛ إى ٝثالصْجع دجٍُٖٔٞ صض٤َٔ ثُلْجه ٌٝٓجكقز ثُٚالؿ صقو٤ن إ٠ُ ثإلّالّ هػٞر إٕ -8

 ٓوجٝٓز ٝصَٖٔ ٝثُضٌٚكجس ٝثألمالم ث٥هثح صَٖٔ ًٔج ٝثُضًٚٞثس صَٖٔ ثألكٌجً

ثُق٤جر، فض٠ إٔ ثُؼجُْ ثُـٌد٢ ٝٛٞ ٣ٞثؽٚ أٍٓجصٚ ػجه ٤َُٜ٘ ٖٓ  ٕض٠ ؽٞثٗخ ك٢ ثُلْجه

ٓذجها ثُٔقجّذز ثإلّال٤ٓز، كؼِن أفوْٛ "َٛ صؤِٛش ٍٝٝ ّض٣ٌش الػض٘جم ٓذجها 

 ث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز".

 :اٌخٛصٍبث

 ػٖ ثُلْجه ٝٓقجًدز ثَُ٘ثٛز ػ٠ِ ُِقظ ثُٔٞث٤ٟٖ٘ ّٔٞػ ُوٟ ثُو٢٘٣ ثُٞثٍع ص٤ٔ٘ز -ٔ

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُٔؤّْجس ٝثُؼِٔجء ثُْٔجؽو ٝمطذجء ثإلػالّ ثُٔنضِلز، ّٝجةَ ٣ٌٟن

ثػوثه ٝؿ٤ٌٛج،  ٝفضْٜ ثُٔوٌٓر، ٝآعجًٙ ثُلْجه ٖٓ ٝدجء صقيً ٤ٟ٘ٝز صٞػ٤ز فٔالس ٕٝ

 .ٌٝٓصٌذ٤ٜج ؽٌثةْ ثُلْجه ػٖ ٝثإلدالؽ ثُلْجه، دٌٔجكقز ثُٔؼ٤٘ز ثُؾٜجس ٓغ ثُضؼجٕٝ ػ٠ِ

 ِْْٓ ٓؾضٔغ د٘جء ك٢ ثألّج٢ّ ٝهًٝٛج ثُ٘ٔء صٌد٤ز ك٢ ثألٌّر هًٝ ػ٠ِ ثُضؤ٤ًو -ٕ

 .ثُلْجه ألكؼجٍ ٓ٘جٜٛ

ٜٓ٘ؼ أ٤َٙ ك٢ ثُٔقجّذز ٣ْضٔو ؽيًٝٙ ٖٓ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز ث٣ٌُٖلز، ٝٝغ  ثُؼَٔ ػ٠ِ -ٖ

ثإلّال٤ٓز، ٝإدٌثٍ هًٝ ٝثُضؼ٣ٌق دجُٔؼج٤٣ٌ ثُٔقجّذ٤ز ٝثُضوه٤و٤ز ُِٔؤّْجس ثُٔج٤ُز 

 ثُقٞجًر ثإلّال٤ٓز ك٢ صط٣ٌٞ ثُلٌٌ ثُٔقجّذ٢.

 ٓٔجًّز ك٢ ثٌُجِٓز ثالّضوال٤ُز ٝٓ٘قٜج ثُلْجه، دٌٔجكقز ثُٔؼ٤٘ز ثُؾٜجس أهٝثً صلؼ٤َ -ٗ 

 .ثُلْجه ٌُٔجكقز ثُٞهجة٤ز دجإلؽٌثءثس ثالٛضٔجّ ٣ٍجهر دًٌٞٝر ٝثُضؤ٤ًو ػ٤ِٜج أػٔجُٜج،

 إ٠ُ ثٌُٖػ٤ز ثُؼِّٞ ك٢ إٟالع ّؼز ُو٣ْٜ ٖٓٔ ٝثُذجفغ٤ٖ ثًرثإله ِٟٝذز ػِٔجء صٞؽ٤ٚ -٘

 ٝصؾ٘خ آكز ثُلْجه ٖٓ ثُقو ك٢ ثإلّال٤ٓز ث٣ٌُٖؼز هًٝ صذ٤ٖ ثُض٢ ٖٓ ثُذقٞط ٣َٓو إؽٌثء

 .آعجًٛج ثُٔوٌٓر
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ثُوػٞر إ٠ُ ًد٠ ثُْ٘ز ثُ٘ذ٣ٞز دق٤جر ثُ٘جُ ًدطجً ٓذجٌٕثً د٣َجهر ثُٞػ٢ دؤ٤ٔٛز ثُْ٘ز  -ٙ

 ثإلْٗج٤ٗز، ٝال٤ّٔج ػِْ ثإلهثًر ٝػِْ ثالهضٚجه ألٕ ثُْ٘ز ٜٓ٘ؼ ف٤جر.ثُ٘ذ٣ٞز ك٢ ثُؼِّٞ 
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 لبئّت اٌّصبدس ٚاٌّشاجغ:

 .ْثُوٌإٓ ث٣ٌٌُ 

 (ٔ) ، ًه4ْٗ/ٖ ث٤ُٔجٕ، ثُذنج١ً: ًضجح ٙق٤ـ -1

 ٙ(، 94ٖ ثألٙلٜج٢ٗ،)س ٓقٔو دٖ ثُق٤ْٖ ثُوجّْ ثُوٌإٓ: أدٞ ؿ٣ٌخ ك٢ ثُٔلٌهثس -ٕ

 ثُلْجه،. ٓجهر ثُٔؼٌكز، هثً ،د٤ٌٝس ٤ًال٢ٗ، ٤ّو صقو٤ن: ٓقٔو

 هثً م٤جٟ، ٣ّٞق ثػوثه ثألٗٚج١ً، ٌٌّٓ دٖ ثُو٣ٖ ؽٔجٍ ثُلَٞ أدٞ ثُؼٌح: ُْجٕ ٖ -

 8ٓٔ/ ٔٔثُؼٌح، د٤ٌٝس، ٓجهر كْو  ُْجٕ

 ثُؼٌد٢، ثٌُضجح هثً ثُوٌٟذ٢، ثألٗٚج١ً أفٔو دٖ ٓقٔو ثُوٌإٓ: ألفٌجّ ثُؾجٓغ -ٗ

 .984ٔ /ٕٕٓ،ٖ ٟ ثُوجٌٛر،

 ثُلٌٌ هثً ٙ(، 8ٕٙ ثُق٘ل٢)س ثُؾٌؽج٢ٗ ثُق٢٘٤ْ ػ٢ِ دٖ ٓقٔو دٖ ػ٢ِ ثُضؼ٣ٌلجس: -٘

 ّ. ٕ٘ٓٓ ُٔذ٘جٕ، ٟ ٝثُض٣ٍٞغ، ٝثٌُٖ٘ ُِطذجػز

 ،ٟٔ هد٢، ثإلّال٤ٓز، ٝثُٖؤٕٝ هثةٌ ثألٝهجف ٓطذؼز ًثٕو ثُؾجد١ٌ، ٣ّٞق - ٙ

ٕٓٓ٘.ّ 

 دٖ ٓقٔو ثإلٓجّ ث٤ُٖل ثألمذجً: ٓ٘ضو٠ ٌٕؿ ثألم٤جً ٤ّو أفجه٣ظ ك٢ ثألٟٝجً ٤َٗ -4

 .ٕٖٕ/  98ّٖٔد٤ٌٝس  ثُؾ٤َ، ػ٢ِ ثًُٖٞج٢ٗ، هثً

 ًضجح ك٢ ِْْٝٓ ،(50) دٌهْ ثإل٣ٔجٕ ًضجح ك٢ ثُذنج١ً ِْْٝٓ، ثُذنج١ً ث٤ُٖنجٕ، -8

 (.  99ٕٙدٌهْ ) ثُْٔجهجر

 ثُوجٌٛر،. ٝٛذز ٌٓضذز ثُؼظ٤ْ، ػذو ثإلّالّ: أفٔو ك٢ ثإلهث١ً ثُلٌٌ أٍٙٞ -9

  .  94ّٖٙ، 948ٔ، 8ك٢ ظالٍ ثُوٌإٓ: ٤ّو هطخ، هثً ثٌُٖٝم، د٤ٌٝس، ٟ -ٓٔ

َّ٘ز ثُٔطٌٜر، ثُضٌثد٢،  -ٔٔ ُّْ ٓلّٜٞ ثُلْجه ٝأٗٞثػٚ ك٢ ٝٞء ٗٚٞٗ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ٝثُ

 .ٕ٘ٓٓ، ٔٔثُذ٤ٌٖ ػ٢ِ فٔو، ٓؾِز ؽجٓؼز ثُوٌثٕ ث٣ٌٌُْ ٝثُؼِّٞ ثإلّال٤ٓز، ثُؼوه

ٞ ثُوجّْ دٖ أفٔو ثُطذٌث٢ٗ صقو٤ن: ٟجًم دٖ ػٞف ثُٔؼؾْ ثأل٠ّٝ )ثُطذٌث٢ٗ(: أد - ٕٔ

 .ٖٕٕٔدٖ ٓقٔو، هثً ثُق٤ٌٖٓ، ثُوجٌٛر، 
 

ضْوًى ػ٠ِ ثُٚق٤ق٤ٖ: ثُقجًْ أدٞ ػذو هللا ث٤ُْ٘جد١ًٞ   - ٖٔ ُْ ٝهجٍ ٛيث فو٣ظ  –ثُٔ

 .4ٓٙ/ ٕػ٠ِ ٌٕٟ ثإلٓجّ ِْْٓ،
 

ثُذجد٢ ثُقِذ٢، ثُوجٌٛ،  ّٖ٘ ثُضٌٓي١: ٓقٔو دٖ ػ٠ْ٤ ثُضٌٓي١، ٓطذؼز ػ٠ْ٤  -ٗٔ

ٖٔٗ9 ،ٙ 

، 4ٔ8ٔٔ، ًضجح ثُِٚـ، دجح ال ًٌٝ ٝال ٌٝثً، ؿ 9ٙ/ّٖٙ٘ ثُذ٤ٜو٢،  -٘ٔ

، ٝثإلٓجّ ثفٔو: ْٓ٘و ثإلٓجّ أفٔو، 8ٕٙ، ؿ 9ٓ/ٔٝثُطذٌث٢ٗ: ثُٔؼؾْ ثأل٠ّٝ، 

 89ٙ، ؿ 8ٓٗ/ٖ، ٝثُقو٣ظ ٙق٤ـ، ثٗظٌ؛ ثألُذج٢ٗ: إًٝثء ثُـ٤َِ، 8ٙ4ٕ، ؿ ٖٖٔ/ٔ

  . 

ٔٙ
 

(، ِْْٝٓ ك٢ ٓ٘، ثُذنج١ً ِْْٝٓ، ثُذنج١ً ك٢ ًضجح ثإل٣ٔجٕ دٌهْ ) ث٤ُٖنجٕ -

 (99ًٕٙضجح ثُْٔجهجر دٌهْ ) 
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ٔ4
 

 .٘/ٖ٘ٔثُطذٌث٢ٗ، ثُٔؼؾْ ث٠٤ُّٞ،   -
 

 ٔ8
 
 .٤ٌّ٘ٙر ػٌٔ دٖ ػذو ثُؼ٣ََ الدٖ ثُؾ١ٍٞ / - 

 
 .9ٖٔثإلهثًر ثإلّال٤ٓز ُِوًضًٞ أهْٛ / - 9ٔ

 .ٕٔ-ٔٔص٤ٔ٤ز / ث٤ُْجّز ثٌُٖػ٤ز ٤ُٖل ثإلّالّ ثدٖ   -ٕٓ

ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُلْجه ثإلهث١ً ٌٝٓجكقضٚ ٖٓ ٓ٘ظًٞ ثُلٌٌ ثإلّال٢ٓ، أدٞ هجػٞه كٌثُ،  -ٕٔ

 .ٖٕٔٓ، ٖٙٓؾِز ٤ًِز دـوثه ُِؼِّٞ ثالهضٚجه٣ز، ثُؼوه 

ٕٕ
 

 .98ٖٔثألفٌجّ ثُِْطج٤ٗز، ثُق٘ذ٢ِ، هثً ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز د٤ٌٝس،  -

ػذو ثُٔ٘ؼْ  ثُٔؼجٌٙر، ٝثُ٘ظْ ٤ٓزثإلّال ث٣ٌُٖؼز ك٢ ثإلهثًر أػٔجٍ ػ٠ِ ثٌُهجدز -ٖٕ

 ، 94ّٙٔؼ٤و، ًّجُز هًضًٞثٙ، ؽجٓؼز ثُوجٌٛر، 

ثُقْذز ك٢ ثُؼٌٚ ثُ٘ذ١ٞ ٝػٌٚ ثُنِلجء ثٌُثٕو٣ٖ ٢ًٝ ثُٚ ػْٜ٘، كَٞ  - ٕٗ  

 .ٙ ٕٓٗٔ، ٖث٢ُٜ، ٓؤّْز ث٣ٌُجٕ، د٤ٌٝس. ُذ٘جٕ، ٟ

 

 

 

 


