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 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 انمقذمة

اٌؾّل هلل هة اٌؼب١ٌّٓ، ٚطٍٝ هللا رؼبٌٝ ٍٍُٚ ػٍٝ ١ٍلٔب ِؾّدل ٚػٍدٝ هٌدٗ ٚطدؾجٗ يعّؼد١ٓ، 

 ٚثؼل.

 ػًّ اٌفمٙبء يٚ ثؼؼُٙ.فمل ث١ٓ اٌزوِنٞ ػٕل وض١و ِٓ األؽبك٠ش اٌزٟ ػؼفٙب يْ ػ١ٍٙب 

 ٚ٘نا لل ٠ش١و فٟ ظب٘وٖ ئٌٝ يْ اٌفمٙبء ٠أفنْٚ ثجؼغ األؽبك٠ش اٌؼؼ١فخ.

ب؛ ألْ ثؼغ ٘نٖ األؽبك٠ش اٌؼدؼ١فخ رزمدٜٛ ثبٌشدٛا٘ل ٚاٌّزبثؼدبد، فزظد١و  ًِّّ ٌٚىٓ ٘نا ١ٌٌ ػب

 ؽَٕخ يٚ طؾ١ؾخ ػٍٝ ؽَت طؾخ ٘نٖ اٌّزبثؼبد يٚ اٌشٛا٘ل.

ؼؼ١ف وّب لٍذ ٠زمدٜٛ ئما ودبْ ٌدٗ ددب٘ل يٚ ِزدبثغ؛ يٞ ئما ِّٚب ٘ٛ عل٠و ثبٌنوو يْ اٌؾل٠ش اٌ

 ٚهك اٌّزٓ ٔفَٗ ِٓ ؽو٠ك هفو، يٚ ٚهك ِؼٕٝ ِزٕٗ فٟ ؽل٠ش هفو.

َُ يْ   ٘ٛ ؽل٠ش ػؼ١ف ه٠ٚذ ٌٗ ِزبثؼبد يٚ دٛا٘ل فزمٜٛ ثٙب.« اٌؾَٓ ٌغ١وٖ»ٚلل ُػٍِ

ئٗ لل ؽفع  ٌٚىٓ ثشوؽ يْ ٠ىْٛ ػؼفٗ ٍٛء ؽفع ها٠ٚٗ اٌظلٚق األ١ِٓ؛ ألْ مٌه ٠لٌٕب ػٍٝ

 ٘نا اٌؾل٠ش ٌُٚ ٠قزً ف١ٗ ػجطٗ.

ِٚٓ مٌه ِب ٠و٠ٚٗ اٌزوِنٞ ِٓ ؽو٠ك دؼجخ، ػٓ ػبطُ ثٓ ػج١ل هللا لبي: ٍّؼذ ػجدل هللا ثدٓ 

: ػددبِو ثددٓ هث١ؼددخ، ػددٓ يث١ددٗ يْ اِددويح ِددٓ ثٕددٟ فددياهح ريٚعددذ ػٍددٝ ٔؼٍدد١ٓ، فمددبي هٍددٛي هللا 

 يهػ١ذ ِٓ ٔفَه ِٚبٌه ثٕؼ١ٍٓ؟ لبٌذ: ٔؼُ، لبي: فأعبى.

«ٚفٟ اٌجبة ػٓ ػّو ٚيثٟ ٘و٠وح ٚػبئشخ ٚيثٟ ؽلهك»لبي اٌزوِنٞ: 
(ٔ)

ٚػبطُ اثٓ ػجل هللا  

ػؼ١ف ٌَٛء ؽفظٗ، ٚلل ؽَٓ ٌٗ اٌزوِنٞ ٘نا اٌؾل٠ش ٌّغ١ئٗ ِٓ غ١و ٚعٗ
(ٕ)

. 

ئْ »يٚ ٠ىْٛ اٌؼؼف فٟ اٌؾل٠ش إلهٍبي، يٚ رل١ٌٌ، يٚ عٙبٌخ ثؼغ هعبٌٗ ِٚٓ ٘نا ؽل٠ش: 

ٛا ٠َٛ اٌغّؼخ، ١ٌٌّٚ يؽلُ٘ ِدٓ ؽ١دت يٍ٘دٗ، فداْ ٌدُ ٠غدل فبٌّدبء ٌدٗ ؽمًّّب ػٍٝ ا١ٌٍَّّٓ يْ ٠غزٍَ

                                                           

(ٔ)
 (.ٕٔٗ، ٔٔٗ/ٖاٌغبِغ اٌظؾ١ؼ ٌٍزوِنٞ: )

(ٕ)
رله٠ت اٌواٚٞ فٟ دوػ رمو٠ت إٌٛاٚٞ، ٌغالي اٌل٠ٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ يثٟ ثىو ا١ٌَٛؽٟ، ؽممٗ: ػجل 

، هلُ: ٙٓٗ-٘ٓٗ/َٕ، )6ٙٙٔ-٘ـ3ٖ٘ٔاٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، كاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ،  اٌٛ٘بة ػجل اٌٍط١ف،

ٖٔٔٔ.) 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 «.ؽ١ت

فمدل هٜٚ اٌزوِدنٞ ٘ددنا اٌؾدل٠ش
(ٖ)

ػددٓ هاٚ ِٛطدٛا ثبٌزدل١ٌٌ، ٌىددٓ ٌّدب ربثؼددٗ غ١دوٖ، ٚوددبْ  

 ٌٍّزٓ دٛا٘ل يفوٜ فمل ؽىُ ػ١ٍٗ ثأٔٗ ؽَٓ.

ا٢فدو ِضٍدٗ؛  فدال ٠دإصو ف١دٗ ِٛافمدخ غ١دوٖ ٌدٗ، ئما ودبْ –ٚيِب اٌؼؼ١ف، ٌفَك اٌواٚٞ يٚ ونثدٗ 

 ٌمٛح اٌؼؼف ٚرمبػل ٘نا اٌغبثو ػٓ يْ ٠وفؼٗ ئٌٝ كهعخ اٌؾَٓ.

ٚاٌؾك يْ اٌؼٍّبء افزٍفٛا فٟ اٌؼًّ ثبٌؾل٠ش اٌؼؼ١ف، ٍٛاء يوبٔذ ٕ٘بن دٛا٘ل يٚ ِزبثؼدبد، 

 يٚ ٌُ رىٓ ٕ٘بن ٘نٖ اٌّزبثؼبد يٚ اٌشٛا٘ل، ٠ٚجمٝ اٌؾل٠ش ػؼ١فًّب.

                                                           

(ٖ)
٘ىنا لبي ا١ٌَٛؽٟ فٟ رله٠ت اٌواٚٞ، ٌُٚ يعلٖ فٟ اٌزوِنٞ، ٌٚؼٍٗ وبْ فٟ َٔقزٗ، ١ٌٌٚ فٟ إٌَقخ 

 اٌزٟ ث١ٓ ي٠ل٠ٕب.



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 خطة انثحث:

 ش، ٚفبرّخ، ٚفٙبهً ٌٍّظبكه ٚاٌّٛػٛػبد.٠ٚزىْٛ ِٓ ِملِخ، ٚصالصخ ِجبؽ

: رزؼّٓ ِب رّزبى ثٗ ٍٕٓ اٌزوِنٞ ِٓ ث١بْ ٌؼًّ اٌفمٙبء ثبألؽبك٠ش، ِٚٓ مٌه وانمقذمة

 اٌؼًّ ثبٌؾل٠ش اٌؼؼ١ف، ٚؽج١ؼخ ٘نا اٌؼؼ١ف، ٚفطخ اٌجؾش ِٕٚٙغٗ.

 : ِنا٘ت اٌؼٍّبء فٟ اٌؼًّ ثبٌؼؼ١ف.انمثحث األول

 .: اٌؼؼ١ف اٌنٞ ٠ٕغجوانمثحث انثاوي

 : اٌؼؼ١ف اٌنٞ ال ٠ٕغجو.انمثحث انثانث

 : ٚرج١ٓ يُ٘ ٔزبئظ اٌجؾش.انخاجمة

 : ٚرشًّ فٙبهً ٌٍّظبكه ٚاٌّٛػٛػبد.انفهاسس

: ٚطفٟ رؾ١ٍٍٟ، ٚمٌه ثزمل٠ُ ّٔبمط ٌٍؼؼ١ف، ٚػًّ اٌفمٙبء ثٗ، ٚيٍجبة األفن مىهج  انثحث

 ثٗ.

 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 انمثحث األول: مزاهة انعهماء في انعمم تانضعيف

اٌؼٍّبء فٟ األفن ثبٌؾل٠ش اٌؼؼ١ف يٚ ػلَ األفن ثٗ ػٍٝ صالصخ ِنا٘تٚلل افزٍف 
(ٗ)

: 

 ، ال فٟ األؽىبَ ٚال فٟ اٌفؼبئً.أونها: ال يعمم ته مطهقًا

١ْل ػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ. َِّ  ٚلل ؽىٝ مٌه اثٓ اٌ

ب؛ ٠لي ػ١ٍٗ دوؽ »٠ٚمٛي عّبي اٌل٠ٓ اٌمبٍّٟ:  اٌظب٘و يْ ِن٘ت اٌجقبهٞ ٍَُِٚ مٌه ي٠ؼًّ

طؾ١ؾٗ، ٚرش١ٕغ اإلِبَ ٍَُِ ػٍٝ هٚاح اٌؼؼ١ف.. ٚػلَ ئفواعّٙب فٟ طؾ١ؾّٙب  اٌجقبهٞ فٟ

ب «د١ئًّب ِٕٗ، ٚ٘نا ِن٘ت اثٓ ؽيَ هؽّٗ هللا ي٠ؼًّ
(٘)

. 

ٚػيٜ مٌه ئٌٝ يثٟ كاٚك »، يٞ فٟ األؽىبَ ٚا٢كاة. لبي ا١ٌَٛؽٟ: ثاويها: أن يعمم ته مطهقًا

 «.ٚيؽّل؛ ألّٔٙب ٠و٠بْ يْ مٌه يلٜٛ ِٓ هيٞ اٌوعبي

َف ئما ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌجبة ِب ٠لفؼٗلب ي اإلِبَ يؽّل: ٌَذ يفبٌف ِب ُػؼِّ
(ٙ)

. 

يثٛ كاٚك ٠قّوط اٌؼؼ١ف ئما ٌُ ٠غل فٟ اٌجبة غ١َوُٖ، ٚ٘ٛ يلٜٛ ِٓ هيٞ »ٚلبي اٌَقبٚٞ: 

 اٌوعبي، ٚ٘ٛ ربثٌغ فٟ مٌه د١َقُٗ اإلِبَ يؽّل،

ٍّؼذ يثٟ ٠مٛي: ال رىبك  فمل ه٠ٕٚب ِٓ ؽو٠ك ػجل هللا ثٓ يؽّل، ثبإلٍٕبك اٌظؾ١ؼ ئ١ٌٗ، لبي

، ٚاٌؾل٠ش اٌؼؼ١ف يؽّت ئٌٟ ِٓ اٌويٞ ًُّ ا ٠ٕظو فٟ اٌويٞ ئال ٚفٟ لٍجٗ ِغ  «.روٜ يؽلًّ

فَأٌزٗ ػٓ اٌوعً ٠ىْٛ ثجٍل ال ٠غل ف١ٙب ئال طبؽت ؽل٠ش ال ٠لهٞ طؾ١ؾٗ ِٓ ٍم١ّٗ »لبي: 

 ٚطبؽت هيٞ فّٓ ٠َأي؟

«لبي: ٠َأي طبؽت اٌؾل٠ش ٚال ٠َأي طبؽت اٌويٞ
(7)

اثٓ اٌغٛىٞ فٟ اٌّٛػٛػبد . ٚموو 

اػزجود َِٕل »ئٗ وبْ ٠مّلَ اٌؼؼ١ف ػٍٝ اٌم١بً، ثً ؽىٝ اٌطٛفٟ ػٓ اٌزمٟ اثٓ ر١ّ١خ ئٗ لبي: 

يؽّل فٛعلرٗ ِٛافمًّب ثشوؽ يثٟ كاٚك ٚىػُ اثٓ ؽيَ يْ ع١ّغ اٌؾٕف١خ ػٍٝ يْ ِن٘ت ئِبُِٙ 

                                                           
(ٗ)

 (.ٗٔٔ-ٖٔٔلٛاػل اٌزؾل٠ش ٌٍمبٍّٟ: )ص 

(٘)
 اٌّظله اٌَبثك اٌّٛػغ ٔفَٗ.

(ٙ)
 –اٌوٍبئً إٌبكهح، فظبئض إٌَّل، َِٕل اإلِبَ يؽّل اٌؾبفع يثٟ ٍِٛٝ اٌّل٠ٕٟ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ 

 َ، اٌطجؼخ األٌٚٝ.6ٕ6ٔ-٘ـ7ِٖٗٔظو، 

(7)
يػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ هة اٌؼب١ٌّٓ، ٌشٌّ اٌل٠ٓ يثٟ ػجل هللا ِؾّل ثٓ يثٟ ثىو اٌّؼوٚا ثبثٓ ل١ُ 

-7ٙ/َٔ، )67ٌٖٔجٕبْ،  –اه اٌغ١ً، ث١وٚد اٌغٛى٠خ، هاعؼٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: ؽٗ ػجل اٌوؤٚا، ك

77.) 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

ٌٝ ػٕلٖ ِٓ اٌويٞ ٚاٌم١بً ْٚ ب: يْ ػؼ١ف اٌؾل٠ش ي  «.ي٠ؼًّ

ب: اؽزظ يؽّل هؽّٗ هللا ثبٌؼؼ١ف ؽ١ش ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌجبة غ١وٖ، ٚوزجٗ يثٛ ٚلبي اٌَقب ٚٞ ي٠ؼًّ

ب مٌه، ٚيْ اٌشبفؼٟ ٠ؾزظ ثبٌّوًٍ ئما  كاٚك ٚللِبٖ ػٍٝ اٌويٞ ٚاٌم١بً. ٠ٚمبي ػٓ يثٟ ؽ١ٕفخ ي٠ؼًّ

 ٌُ ٠غل غ١وٖ.

ٛارو ٚونٌه ئما رٍمذ األِخ اٌؼؼ١ف ثبٌمجٛي ٠ؼًّ ثٗ ػٍٝ اٌظؾ١ؼ، ؽزٝ ئٗ ٠ٕيي ِٕيٌخ اٌّز

ئٔٗ ال «: ال ٚط١خ ٌٛاهس»فٟ ئٗ ٠َٕـ اٌّمطٛع ثٗ، ٌٚٙنا لبي اٌشبفؼٟ هؽّٗ هللا فٟ ؽل٠ش: 

ب ٠٢خ اٌٛط١خ ٌٗ ٠ضجزٗ يً٘ اٌؾل٠ش، ٌٚىٓ اٌؼبِخ رٍمزٗ ثبٌمجٛي، ٚػٍّٛا ثٗ ؽزٝ عؼٍٖٛ ٔبٍقًّ
(3)

. 

اٌمبٍّٟ: ئْ ٘نا ، ٚ٘نا هيٞ اثٓ يثٟ ؽبرُ اٌواىٞ ٚغ١وٖ، ٠مٛي ثانثها: يعمم ته في انفضائم

٘ٛ اٌّؼزّل ػٕل األئّخ، ِّٚٓ ٠وٜ ٘نا اثٓ ِٙلٞ
(6)

 ، ٚ٘ٛ هيٞ اإلِبَ يؽّل.

يٞ اٌؼًّ ثبٌؾل٠ش  –ٚيِب فؼً وض١و٠ٓ ِٓ اٌفمٙبء يٚ يوضوُ٘ مٌه »ٚػٍٝ ٘نا فال ٠مبي: 

ا –اٌؼؼ١ف فٟ األؽىبَ يٚ فٟ اٌفؼبئً  «ٚاػزّبكُ٘ ػ١ٍٗ ف١ٌٍ ثظٛاة، ثً لج١ؼ عّلًّ
(ٔٓ)

. 

 اٌش١ـ ؽب٘و اٌغيائوٞ فٟ رٛع١ٗ إٌظو.لبي مٌه 

فٙنا ؽؼٓ فٟ ِضً اإلِبَ يؽّل، ٚيثٟ كاٚك، ٚؽؼٓ فٟ يطؾبة إٌَٓ األهثؼخ: يثٟ كاٚك، 

ٚاٌزوِنٞ، ٚإٌَبئٟ، ٚاثٓ ِبعٗ؛ فغ١ّؼُٙ يكفٍٛا اٌؼؼ١ف فٟ وزجُٙ؛ ألْ دوؽُٙ يْ ٠ؼًّ 

ف ثّمب١٠َُٙ ٚلل ػًّ ثٗ ثبٌؾل٠ش فم١ٗ يٚ ٠ؾزظ ثٗ ِؾزظ، ٚهيٚا يْ ِٓ األؽبك٠ش ِب ٘ٛ ػؼ١

ا ِب ػؼف ثؼغ األؽبك٠ش صُ لبي:  ثؼغ اٌفمٙبء، ٚ٘نا ٚاػؼ وّب ٍٕوٜ ػٕل اٌزوِنٞ فىض١وًّ

يٞ ِٓ اٌم١بً ٚاالعزٙبك، ػٕل  –ٚاٌؼًّ ػ١ٍٗ ػٕل ثؼغ يً٘ اٌؼٍُ؛ ألٔٗ يلٜٛ ِٓ هيٞ اٌوعبي »

 ِب ال ٠ٛعل اٌؾل٠ش اٌظؾ١ؼ يٚ اٌؾَٓ.

 ل٠ش اٌؼؼ١ف ػٕل اٌزوِنٞ لل ػًّ ثٗ فم١ٗ يٚ اؽزظ ثٗ.ٚػٍٝ ٘نا ف١ّىٕٕب يْ ٔمٛي: ئْ اٌؾ

جميع ما في هزا »ٚلل موو اٌزوِنٞ مٌه ٔفَٗ فمبي فٟ وزبة اٌؼًٍ اٌزٟ ٟ٘ فٟ هفو ٍٕٕٗ: 

 :انكحاب مه انحذيث فهى معمىل ته، وقذ أخز ته تعض أهم انعهم ما خال حذيثيه

                                                           
(3)

 (.ٖٖٖ/ٔفزؼ اٌّغ١ش: )

(6)
 (، ٚأظو لٛاػل اٌزؾل٠ش ٌٍمبٍّٟ: ٖٗٔ-ٖٖٔاٌىفب٠خ ٌٍقط١ت اٌجغلاكٞ: )ص 

(ٖٔٔ-ٔٔٗ.) 

(ٔٓ)
رٛع١ٗ إٌظو ئٌٝ يطٛي األصو، ٌٍؼالِخ ؽب٘و اٌغيائوٞ اٌلِشمٟ، اػزٕٝ ثٗ: ػجل اٌفزبػ يثٛ غلح، 

 (.3ٙٙ/ٕؽٍت، ) –اإلٍال١ِخ ِىزت اٌّطجٛػبد 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

ثبٌّل٠ٕخ، ٚاٌّغوة ٚاٌؼشبء  عّغ ث١ٓ اٌظٙو ٚاٌؼظو يؽلّ٘ب: ؽل٠ش اثٓ ػجبً: يْ إٌجٟ 

ِٓ غ١و فٛا ٚال ٍفو ٚال ِطو
(ٔٔ)

. 

«ئٗ لبي: ئما دوة اٌقّو فبعٍلٖٚ، فاْ ػبك فٟ اٌواثؼخ فبلزٍٖٛ ٚؽل٠ش إٌجٟ 
(ٕٔ)

. 

 ٚ٘ناْ اٌؾل٠ضبْ طؾ١ؾبْ.

ا فىً األؽبك٠ش ِب ػلاّ٘ب ثّب ف١ٙب ِٓ اٌؼؼ١ف ٚاٌظؾ١ؼ ٚاٌؾَٓ ػًّ ثٗ ثؼغ يً٘  ئمًّ

 اٌؼٍُ.

ِنٞ فٟ وٛٔٗ موو يْ اٌؾل٠ش األٚي ال ٠ؼًّ ثٗ، ثً ٘ٛ ٔفَٗ لبي ػمت ؽل٠ش ٚلل ٔٛىع اٌزو

اثٓ ػجبً: ئْ ثؼغ اٌفمٙبء لل هفض ٌٍّو٠غ اٌغّغ ث١ٓ اٌظالر١ٓ، ٚيْ ثؼؼُٙ لل يفن 

 ثبٌغّغ فٟ اٌّطو.

 يِب اٌؾل٠ش اٌضبٟٔ فٙٛ طؾ١ؼ، ٌٚىٕٗ َِٕٛؿ.

 فمٙبء.ٚاٌنٞ ٠ؼ١ٕٕب ٕ٘ب يْ وً ِب ػؼفٗ اٌزوِنٞ ػ١ٍٗ ػًّ ثؼغ اٌ

ئٙب ع١ّؼٙب ١ٌَذ ػؼ١فخ، ثً ٍٕوٜ  –وّب ٍٕوٜ فٟ األؽبك٠ش اٌزٟ ػؼفٙب اٌزوِنٞ  –ٌىٕٕب 

 يْ ػؼف اٌىض١و ِٕٙب ٠ٕغجو ثبٌّزبثؼبد يٚ اٌشٛا٘ل يٚ طؾؾٙب ِٓ يفنٚا ثٙب.

ٚلل يدبه اٌزوِنٞ ئٌٝ وض١و ِٓ مٌه ػٕلِب ٠مٛي ػمت اٌؾل٠ش اٌنٞ ػؼفٗ: ٚفٟ اٌجبة ونا 

 ٚونا.

 ئٗ ٠زمٜٛ ثّضً ٘نٖ األؽبك٠ش اٌزٟ فٟ اٌجبة.ِّب ٠ج١ٓ 

                                                           

(ٔٔ)
( وزبة طالح اٌَّبفو٠ٓ ٚلظو٘ب، ٚ٘ٛ فٟ ٙ(، )7ٓ٘/ٗ٘، هلُ: 6ٔٗ-6ٓٗ/ٔيفوعٗ ٍَُِ: )

 (.37ٔاٌزوِنٞ: )هلُ: 

(ٕٔ)
( ثبة ِب عبء ِٓ دوة اٌقّو فبعٍلٖٚ ِٚٓ ػبك فٟ ٘ٔ(، )ٗٗٗٔ، هلُ: ٗٔٔ/ٖيفوعٗ اٌزوِنٞ: )

 (.3ٗٗٗاٌواثؼخ فبلزٍٖٛ، ٚيفوعٗ يثٛ كاٚك: )هلُ: 

عبٖ.7ٖٔ/ٗٚاٌؾبوُ: )   (، ٚلبي: ٘نا ؽل٠ش طؾ١ؼ اإلٍٕبك ػٍٝ دوؽ ٍَُِ، ٌُٚ ٠قوِّ



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

ٚٔقٍض ِٓ ٘نا ئٌٝ يْ اٌؼؼ١ف ػٕل اٌزوِنٞ ٠ٕمَُ ئٌٝ ل١َّٓ ؽَت ِب يهٜ ػٍٝ ؽل 

 ػٍّٟ:

 ػؼ١ف ٠ٕغجو، ٚػؼ١ف ال ٠ٕغجو.

 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 انمثحث انثاوي: انضعيف انزي يىجثش

 يِب يِضٍخ اٌؼؼ١ف اٌنٞ ٠ٕغجو؛ ٌٛعٛك دٛا٘ل يٚ ِزبثؼبد ٌٗ.

 انمثال األول:

٠ْٗ، لبال: يفجؤب ػجل هللا  َٚ ْوَك َِ ِب هٚاٖ اٌزوِنٞ ػٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو ٚيؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ٍِٛٝ 

ٔٙٝ يْ ٠جٛي  ثٓ اٌّجبهن، ػٓ ِؼّو، ػٓ يدؼش، ػٓ اٌؾَٓ، ػٓ ػجل هللا اثٓ ِغفً، يْ إٌجٟ 

ًِ ِٕٗ»اٌوعً فٟ َِزؾّٗ، ٚلبي:  ا َٛ ٍْ ِٛ «ئْ ػبِخ اٌ
(ٖٔ)

. 

 «.إٌجٟ  ٚفٟ اٌجبة ػٓ هعً ِٓ يطؾبة»لبي: 

ب ئال ِٓ ؽل٠ش يدؼش اثٓ ػجل هللا، ٠ٚمبي ٌٗ  ٚموو يْ ٘نا ؽل٠ش غو٠ت، ال ٔؼوفٗ ِوفٛػًّ

 األدؼش األػّٝ.

ب ِٓ يً٘ اٌؼٍُ وو٘ٛا اٌجٛي فٟ اٌّغزًَ، ٚلبٌٛا: ػبِخ اٌٍٛٛاً ِٕٗ، ٚهفض  ًِّ صُ ث١ٓ يْ لٛ

اٌٍٛٛاً ِٕٗ؟ فمبي: هثٕب هللا ال ف١ٗ ثؼغ يً٘ اٌؼٍُ ُِٕٙ: اثٓ ١ٍو٠ٓ، ٚل١ً ٌٗ: ئٔٗ ٠مبي ئْ ػبِخ 

 دو٠ه ٌٗ.

ٍَّغ فٟ اٌجٛي فٟ اٌّغزًَ ئما عوٜ ف١ٗ اٌّبء.  ٚموو لٛي اثٓ اٌّجبهن: لل ٚ

ٍٟ، ػٓ ؽجبْ، ػٓ ػجل هللا اثٓ اٌّجبهن. ِِ  صُ لبي: ؽلصٕب ثنٌه يؽّل ثٓ ػجلح ا٢

                                                           

(ٖٔ)
( ثبة ِب عبء فٟ ووا١٘خ 7ٔ(، يثٛاة اٌطٙبهح، )ٕٔ، هلُ: 7ٖ-7ٕ/ٔاٌغبِغ اٌىج١و ٌٍزوِنٞ: )

 اٌجٛي فٟ اٌّغزًَ.



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

ُ: فٟ ؽل٠ضٗ ٚؽل٠ش اٌزوِنٞ ٘نا ػؼفٗ اٌزوِنٞ ثَجت يدؼش ثٓ ػجل هللا، فمل لبي يثٛ ؽبر

ُ٘ٚ
(ٔٗ)

. 

ٌٚىٓ ٚصمٗ إٌَبئٟ، ٚهٜٚ ٌٗ اٌجقبهٞ رؼ١ٍمًّب
(ٔ٘)

. 

فأٗ ِٛلٛا، ٚ٘نا اإلٍٕبك «. فاْ ػبِخ اٌٍٛٛاً ِٕٗ»ٚاٌؾل٠ش طؾ١ؼ ٌغ١وٖ كْٚ لٌٛٗ: 

 هعبٌٗ صمبد كْٚ يدؼش.

ػٕل يؽّل« ئْ ػبِخ اٌٍٛٛاً ِٕٗ»ٌٚٗ دب٘ل كْٚ لٌٛٗ: 
(ٔٙ)

١َوٞ لبي:   ّْ ِٓ ؽو٠ك ُؽ١ّل اٌِؾ

َطِؾجَُٗ ِضً ِب َطِؾجَُٗ يثٛ٘و٠وح، فّب ىاكٟٔ ػٍٝ صالس وٍّبد،  ٌَم١ذ هعالًّ ِٓ يطؾبة إٌجٟ 

ًُ اٌوعً ػٓ فؼً اِويرٗ، ٚال رغزًَ ثفؼٍٗ، ٚال ٠جٛي فٟ : »لبي هٍٛي هللا  ٚال ٠غزَ

 ٚئٍٕبكٖ طؾ١ؼ.«. ِغزٍَٗ، ٚال ٠ّزشؾ فٟ وً ٠َٛ

ب كْٚ لٌٛٗ:  ٌٚٗ دب٘ل هفو ػٓ ػجل هللا اثٓ ٠ي٠ل ػٕل « فاْ ػبِخ اٌٍٛٛاً ِٕٗ»ي٠ؼًّ

اٌطجوأٟ فٟ األٍٚؾ
(ٔ7)

ٍذ فٟ اٌج١ذ؛ فاْ »، لبي: ، ٌٚفظٗ ػٓ إٌجٟ  َْ ْٕمَُغ ثٌٛي فٟ ؽَ ال ٠ُ

ٍِهَ  ََ ْغزَ ُِ ْٕمَُغ، ٚال رجٌٛٓ فٟ  ٌي ٠ُ ْٛ ٚؽَٓ ئٍٕبكٖ ا١ٌٙضّٟ فٟ ِغّغ «. اٌّالئىخ ال رلفً ث١زًّب ف١ٗ ثَ

ٚائلاٌي
(ٔ3)

. 

ئمْ ؽىُ اٌزوِنٞ ػٍٝ اٌؾل٠ش ثأٔٗ غو٠ت ٌٚىٕٗ ٠زمٜٛ ثبٌشٛا٘ل اٌَبثمخ. ٠ٚورفغ ئٌٝ كهعخ 

ب.« فاْ ػبِخ اٌٍٛٛاً ِٕٗ»اٌظؾ١ؼ ٌغ١وٖ كْٚ لٌٛٗ:   ف١جمٝ ػؼ١فًّب ِوفٛػًّ

 انمثال انثاوي:

ؼٛك، هللا ثٓ َِ ِب هٚاٖ اٌزوِنٞ ػٓ ّٕ٘بك، ػٓ َدِو٠ه، ػٓ يثٟ فياَهح، ػٓ يثٟ ى٠ل، ػٓ ػجل

                                                           
(ٔٗ)

ِبىْ ثٓ ِؾّل اٌؼؼفبء، ٌإلِبَ يثٟ عؼفو ثٓ ػّوٚ ثٓ ؽّبك اٌؼم١ٍٟ، اػزٕٝ ثٗ: اٌلوزٛه 

َ، 3ٕٓٓ-٘ـ6ٕٗٔاٌَوٍبٚٞ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه ِغل اإلٍالَ، ِٚىزجخ كاه اثٓ ػجبً، 

(ٔ/ٖٔٔ.) 

(ٔ٘)
ٞ، ؽممٗ: اٌلوزٛه ثّشبه  يِّ َّ رٙن٠ت اٌىّبي فٟ يٍّبء اٌوعبي، ٌٍؾبفع عّبي اٌل٠ٓ يثٟ اٌؾغبط ٠ٍٛف اٌ

اك ِؼوٚا، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد  ّٛ ، 7ٕٕ/َٔ، )663ٔ-٘ـ3ٌٔٗٔجٕبْ،  –ػ

 (.6ٔ٘هلُ: 

(ٔٙ)
 (.7ٓٔٔٔ، هلُ: ٖٕٕ/3َِٕٕل يؽّل: )

(ٔ7)
 (.77ٕٓ، هلُ: ٕٖٔ/ٕاٌّؼغُ األٍٚؾ ٌٍطجوأٟ: )

(ٔ3)
ِغّغ اٌيٚائل ِٕٚجغ اٌفٛائل، ٌٍؾبفع ٔٛه اٌل٠ٓ ػٍٟ ثٓ يثٟ ثىو ا١ٌٙضّٟ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، كاه اٌىزبة 

 (.ٕٗٓ/َٔ، )63ٕٔ-٘ـٌٕٓٗٔجٕبْ،  –اٌؼوثٟ، ث١وٚد 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

رَِه؟: »لبي: ٍإٌٟٔ إٌجٟ  َٚ َوحٌ ؽ١جخ ِٚبء ؽَُٙٛه»فمٍذ: ٔج١ن. لبي: « ِب فٟ ئَكا ّْ لبي: فزٛػأ «. رَ

ِٕٗ
(ٔ6)

. 

 «.ٚئّٔب ُهٚٞ ٘نا اٌؾل٠ش ػٓ يثٟ ى٠ل، ػٓ ػجل هللا، ػٓ إٌجٟ »لبي: 

ب يْ: يثب ى٠ل ٚموو ي٠ؼًّ
(ٕٓ)

 ِغٙٛي ػٕل يً٘ اٌؾل٠ش ال رؼوا ٌٗ هٚا٠خ غ١و ٘نا اٌؾل٠ش. 

 ٚػٍٝ ٘نا فبٌؾل٠ش ػؼ١ف.

 صُ ث١ٓ يْ ثؼغ يً٘ اٌؼٍُ هيٜ اٌٛػٛء ثبٌٕج١ن؛ ُِٕٙ ٍف١بْ اٌضٛهٞ ٚغ١ُوُٖ.

 ٚلبي ثؼغ يً٘ اٌؼٍُ: ال ٠زٛػأ ثبٌٕج١ن، ٚ٘ٛ لٛي اٌشبفؼٟ ٚيؽّل ٚئٍؾبق.

. َّٟ ًٌ ثٙنا فزٛػأ ثبٌٕج١ن، ٚر١ُّ يؽت ئٌ َٟ هع  ٚلبي ئٍؾبق: ئْ اْثزٍُِ

                                                           

(ٔ6)
 ( ثبة اٌٛػٛء ثبٌٕج١ن.٘ٙ(، يثٛاة اٌطٙبهح، )33، هلُ ٕٗٔ-ٖٔٔ/ٔاٌغبِغ اٌىج١و ٌٍزوِنٞ: )

(ٕٓ)
 (.3ٔٓ3، هلُ: ٕٗٙمووٖ اٌؾبفع اثٓ ؽغو فٟ اٌزمو٠ت: )ص 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

ُْ رَِغُلٚا «: ٌٕج١نال ٠زٛػأ ثب»ٚلٛي ِٓ ٠مٛي:  يلوُة ئٌٝ اٌىزبة ٚيدجٗ؛ ألْ هللا رؼبٌٝ لبي: ﴿ فٍََ

ا ؽ١َِّجًّب ﴾  ٛا َطِؼ١لًّ ُّ َّّ آءًّ فَز١ََ  .[ٖٗ]إٌَبء:َِ

٠ٚفُٙ ِٓ والَ اٌزوِنٞ اٌَبثك يْ اٌؾل٠ش ئٍٕبكٖ ػؼ١ف ٌغٙبٌخ يثٟ ى٠ل ٌِٛٝ ػّوٚ ثٓ 

ؽو٠ش، لبي اٌجقبهٞ
(ٕٔ)

: ال ٠ظؼ ؽل٠ضٗ، ٚلبي اثٓ ػجل اٌجو
(ٕٕ)

: ارفمٛا ػٍٝ يْ يثب ى٠ل ِغٙٛي 

 ٚؽل٠ضٗ ِٕىو. ٚثم١خ هعبي اٌؾل٠ش صمبد هعبي اٌظؾ١ؼ.

 .ونكه قذ اوجثش ضعف انحذيث تحعذد طشقه

 ِٚٓ ٘نٖ اٌطوق ِب ٚهك ػٓ اثٓ َِؼٛك ٟٚ٘:

اٌطو٠ك األٚي: يفوعٗ يؽّل
(ٕٖ)

، ٚاٌلاهلطٕٟ
(ٕٗ)

والّ٘ب ػٓ ؽّبك ثٓ ٍٍّخ، ػٓ ػٍٟ ثٓ ى٠ل  

ب، ٌٚفظٗ: يْ إٌجٟ  يِؼه »لبي ٌٗ ١ٌٍخ اٌغٓ:  ثٓ ُعْلَػبْ، ػٓ يثٟ هافغ، ػٓ اثٓ َِؼٛك ِوفٛػًّ

 لبي: ٔؼُ، يؽَجُٗ لبي: فزٛػأ ثٗ.« يِؼه ٔج١ن؟»لبي: ال. لبي: « ِبء؟

ٚئٍٕبكٖ ػؼ١ف ٌؼؼف ػٍٟ ثٓ ى٠ل ثٓ علػبْ
(ٕ٘)

 ي اٌظؾ١ؼ.، ٚثم١خ هعبٌٗ صمبد هعب

                                                           

(ٕٔ)
 (.ٕ٘٘/ٗرٙن٠ت اٌزٙن٠ت: )

(ٕٕ)
 اٌّظله اٌَبثك.

(ٕٖ)
 (.ٖٖ٘ٗ، هلُ: 7ٖٙ/7َِٕل يؽّل: )

(ٕٗ)
 (، وزبة اٌطٙبهح، ثبة اٌٛػٛء ثبٌٕج١ن.7ٕٗ، هلُ: ٖٓٔ/ٍٕٔٓ اٌلاهلطٕٟ: )

(ٕ٘)
 (.7ٖٗٗ، هلُ: ٔٓٗموو اٌؾبفع اثٓ ؽغو فٟ اٌزمو٠ت: )ص 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

اٌطو٠ك اٌضبٟٔ: فأفوعٗ يؽّل
(ٕٙ)

، ٚاثٓ ِبعٗ
(ٕ7)

، ٚاٌلاهلطٕٟ
(ٕ3)

، لبي يؽّل: ؽلصٕب ٠ؾ١ٝ ثٓ 

ئٍؾبق، ؽلصٕب اثٓ ١ٌٙؼخ، ػٓ ل١ٌ ثٓ اٌؾغبط، ػٓ َؽٍَٕش اٌظٕؼبٟٔ، ػٓ اثٓ ػجبً، ػٓ ػجل 

« يِؼه ِبء؟ ٠ب ػجل هللا!: »١ٌٍخ اٌغٓ، فمبي ٌٗ إٌجٟ  هللا ثٓ َِؼٛك، ئٗ وبْ ِغ هٍٛي هللا 

٠ب ػجل هللا ثٓ : »، فزٛػأ، لبي: فمبي إٌجٟ «اطجت ػٍٟ»لبي: ِؼٟ ٔج١ن فٟ ئكاٚح، فمبي: 

 «.َِؼٛك! دواة ؽٙٛه

ٚئٍٕبكٖ ػؼ١ف ٌؼؼف اثٓ ١ٌٙؼخ
(ٕ6)

 ٚثم١خ هعبٌٗ صمبد. –ٚ٘ٛ ػجل هللا  – 

اٌطو٠ك اٌضبٌش: يفوعٗ اٌلاهلطٕٟ فٟ ٍٕٕٗ
(ٖٓ)

ػٓ علٖ : ػٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ ٍالَ، ػٓ يف١ٗ ى٠ل، 

١ٌٍخ  يثٟ ٍالَ، ػٓ فالْ ثٓ غ١الْ اٌضمفٟ ئٗ ٍّغ ػجل هللا اثٓ َِؼٛك ٠مٛي: كػبٟٔ هٍٛي هللا 

 .اٌغٓ ثٛػٛء، فغئزٗ ثاكاٚح ف١ٙب ٔج١ن فزٛػأ هٍٛي هللا 

اٌوعً اٌضمفٟ اٌنٞ هٚاٖ ػٓ اثٓ َِؼٛك ِغٙٛي، ل١ً: اٍّٗ ػّوٚ، ٚل١ً: »لبي اٌلاهلطٕٟ: 

 «.ْػجل هللا ثٓ ػّوٚ ثٓ غ١ال

لبي اٌؾبفع اٌي٠ٍؼٟ فٟ ٔظت اٌوا٠خ
(ٖٔ)

ٚهٚاٖ يثٛ َُٔؼ١ُ فٟ وزبة كالئً إٌجٛح ِٓ ؽو٠ك : »

 «.اٌطجوأٟ ثَٕلٖ ئٌٝ ِؼب٠ٚخ، ػٓ ػّوٚ ثٓ َغ١ْالْ

ّْ اٌواٚٞ ػٓ اثٓ َِؼٛك ٘ٛ ػّوٚ ثٓ غ١الْ فإٍبكٖ طؾ١ؼ، فؼّوٚ ثٓ غ١الْ  ٚئْ طؼَّ ي

طؾبثٟ
(ٖٕ)

. 

ِزوعّْٛ فٟ اٌزٙن٠تِٚؼب٠ٚخ، ٚيفٖٛ، ٚيثٛ ٍالَ صمبد 
(ٖٖ)

. 

                                                           
(ٕٙ)

 (.73ٕٖ، هلُ: َِٖٕٖٕل يؽّل: )

(ٕ7)
 ( ثبة اٌٛػٛء ثبٌٕج١ن.7ٖ(، )3ٖ٘، هلُ: ٕٓ٘/ٍٕٔٓ اثٓ ِبعٗ: )

(ٕ3)
 .(، وزبة اٌطٙبهح، ثبة اٌٛػٛء ثبٌٕج١نٕٗٗ، هلُ: 6ٕٔ/ٍٕٔٓ اٌلاهلطٕٟ: )

(ٕ6)
(، ٚمووٖ ٖٖٙ٘، هلُ: 6ٖٔمووٖ اٌؾبفع اثٓ ؽغو فٟ اٌزمو٠ت ٚلبي فٍؾ ثؼل اؽزواق وزجٗ: )ص 

 (.ٗٔٗ-ٔٔٗ/ٕفٟ رٙن٠ت اٌزٙن٠ت: )

(ٖٓ)
 (، وزبة اٌطٙبهح، ثبة اٌٛػٛء ثبٌٕج١ن.ٕٕ٘، هلُ: ٕٖٔ/ٍٕٔٓ اٌلاهلطٕٟ: )

(ٖٔ)
ٔظت اٌوا٠خ ألؽبك٠ش اٌٙلا٠خ ٌإلِبَ اٌؾبفع عّبي اٌل٠ٓ يثٟ ِؾّل ػجل هللا ثٓ ٠ٍٛف اٌؾٕفٟ 

خ  ّّ ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، اٌّىزت «ثغ١خ األٌّؼٟ فٟ رقو٠ظ اٌي٠ٍؼٟ»اٌي٠ٍؼٟ، ِغ ؽبد١خ إٌف١َخ اٌّٙ

 (.ٕٗٔ/ٔ٘ـ، )6ٖٖٔث١وٚد،  –اإلٍالِٟ 

(ٖٕ)
ؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ، رؾم١ك اٌلوزٛه: اإلطبثخ فٟ ر١١ّي اٌظؾبثخ ٌٍؾبفع يثٟ اٌفؼً ي

، هلُ: 3ٖٗ/7َ، )3ٕٓٓ-٘ـ6ٕٗٔػجل هللا ثٓ ػجل اٌّؾَٓ اٌزووٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌمب٘وح، 

٘6٘ٙ.) 

(ٖٖ)
 (.ٖ٘٘/ٗ(، )ٙٙٙ/ٔ(، )7ٓٔ/ٗرٙن٠ت اٌزٙن٠ت: )



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

ب، ٠ٚظ١و اٌؾل٠ش ثٙب ِٓ األؽبك٠ش اٌؾَٕخ  ئمْ فٙنٖ اٌطوق اٌّنوٛهح ٠مٛٞ ثؼؼٙب ثؼؼًّ

 اٌّؾزظ ثٙب، ال ١ٍّب ٚيْ اٌطو٠ك اٌضبٌش ثّفوكٖ ٠ّىٓ يْ ٠ؾىُ ػ١ٍٗ ثبٌظؾخ.

٘نا ثبإلػبفخ ئٌٝ يْ ٌٍؾل٠ش دٛا٘ل ِٕٙب: ِب يفوعٗ اٌلاهلطٕٟ
(ٖٗ)

ػٓ ػىوِخ، ػٓ اثٓ  

 «.إٌج١ن ٚػٛء ِٓ ٌُ ٠غل اٌّبء: »ٌٚفظٗ: لبي هٍٛي هللا ػجبً، 

َُّٙب  ٚفٟ ئٍٕبكٖ ا١ٌَِّّت ثٓ ٚاػؼ ػؼ١ف، ٚلل ُٚ٘ فٟ ِٛػؼ١ٓ فٟ ئٍٕبكٖ ث١َّٕ

اٌلاهلطٕٟ
(ٖ٘)

 ّٚ٘ب: 

، ، ٚاٌّؾفٛظ ِٓ لٛي ػىوِخ غ١و ِوفٛع ئٌٝ إٌجٟ فٟ مووٖ اثٓ ػجّبً ٚفٟ مووٖ إٌجٟ 

 ١ف، ٚلل افزٍف ف١ٗ ػٍٝ ا١ٌَّّت.ال ئٌٝ اثٓ ػجبً، ٚا١ٌَّّت ػؼ

                                                           

(ٖٗ)
 (، وزبة اٌطٙبهح، ثبة اٌٛػٛء ثبٌٕج١ن.ٖٕٗ، هلُ:ٕٙٔ/ٍٕٔٓ اٌلاهلطٕٟ: )

(ٖ٘)
 (.ٕٙٔ/ٌٔلاهلطٕٟ: )ٍٕٓ ا



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

ئمْ ثٙنٖ اٌشٛا٘ل ٚاٌطوق ٠زمٜٛ اٌؾل٠ش، ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ئٕب ٔفُٙ ِٓ والَ اٌزوِنٞ اٌَبثك 

 يْ ئٍٕبكٖ ػؼ١ف.

 انمثال انثانث:

 ، ٍُ ُْٔؼ ْؼل، ػٓ ػجل اٌوؽّٓ اثٓ ى٠بك ثٓ ي ٍَ ُٓ ثٓ  ِب هٚاٖ اٌزوِنٞ ػٓ لز١جخ، لبي: ؽلصٕب ِهْدِل٠

، ػٓ ػجلػٓ ُػْزجخ ثٓ ُؽ١ّ ٍّٟ ََ ، لبي:  ٍل، ػٓ ُػجَبَكحَ ثٓ ُٔ ًٍ ، ػٓ ِؼبِم ثٓ َعجَ ٍُ ْٕ هي٠ذ »اٌوؽّٓ ثٓ َغ

ِٗ  إٌجٟ  «ئما رٛػأ َِؼ ٚعَُٙٗ ثِطََوِا صٛثِ
(ٖٙ)

. 

ُٓ ثٓ  ٚلل ػؼف ٘نا اٌؾل٠ش ثمٌٛٗ: ٘نا ؽل٠ش غو٠ت ٚث١ٓ ٍجت مٌه ثأْ فٟ ئٍٕبكٖ ِهدِل٠

فبْ فٟ اٌؾل٠ش.ٍؼل ٚػجل اٌوؽّٓ ثٓ ى٠بك ثٓ ئُؼُ اإلفو٠مٟ ٠  ؼؼَّ

ب ِٓ يً٘ اٌؼٍُ ِٓ يطؾبة إٌجٟ  ًِّ ِٚٓ ثؼَلُُ٘ لل هفظٛا فٟ اٌزّٕلي ثؼل  صُ ث١ٓ يْ لٛ

 اٌٛػٛء، ِٚٓ وو٘ٗ ئّٔب وو٘ٗ ِٓ لِجًَ ئٗ ل١ً: ئْ اٌٛػٛء ٠َُٛىْ.

ٚك١ٌٍُٙ ػٍٝ مٌه ِب هٚاٖ ػٓ ِؾّل ثٓ ؽ١ّل، لبي: ؽلصٕب عو٠و، لبي: ؽلص١ٕٗ ػٍٟ ثٓ ِغب٘ل، 

ٚلبي: ٚ٘ٛ ػٕلٞ صمخ، ػٓ اٌي٘وٞ، لبي: ئّٔب يووٖ إٌّل٠ً ثؼل اٌٛػٛء؛ ألْ اٌٛػٛء ػٕٟ، 

 ٠ٛىْ.

 فىبْ ٘نا ك١ٌٍُٙ ػٍٝ ووا١٘خ اٌزّٕلي ثؼل اٌٛػٛء ٚ٘ٛ ِب مووٖ اٌزوِنٞ.

ٌٚىٓ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ئٗ ػؼف ؽل٠ش ِؼبم ثٓ عجً فٟ اٌزّٕلي ثؼل اٌٛػٛء ئال يْ ٌٍؾل٠ش 

 دٛا٘ل يفوٜ رم٠ٛٗ، ِٚٓ مٌه:

ِب يفوعٗ اثٓ ِبعٗ -ٔ
(ٖ7)

ِؾ، ؽلصٕٟ  ّْ ََّ : ِٓ ؽو٠ك ِوٚاْ ثٓ ِؾّل، ؽلصٕب ٠ي٠ل اثٓ اٌ

ِػ١ٓ ثٓ ػطبء، ػٓ ِؾفٛظ ثٓ ػٍمّخ، ػٓ ٍٍّبْ اٌفبهٍٟ:  َٛ رٛػأ فمٍت  يْ هٍٛي هللا »اٌ

 ٚ٘ٛ دب٘ل لٛٞ ٌٍزّٕلي.«. ُعجَّخَ طٛا وبٔذ ػ١ٍٗ، فَّؼ ثٙب ٚعٙٗ

ب اٌج١ٙمٟ -ٕ ٚلل يفوط ي٠ؼًّ
(ٖ3)

ٌٍؾل٠ش دٛا٘ل طؾ١ؾخ: ِٕٙب ِب ٚهك ِٓ ؽو٠ك يثٛ ػّوٚ  

                                                           

(ٖٙ)
 ( ثبة إٌّل٠ً ثؼل اٌٛػٛء.ٓٗ(، يثٛاة اٌطٙبهح، )6ٗ، هلُ: 63/ٔعبِغ اٌزوِنٞ: )

(ٖ7)
إٌَٓ: ٌإلِبَ يثٟ ػجل هللا ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل ثٓ ِبعٗ اٌمي٠ٕٟٚ، ؽممٗ ٚفّوط يؽبك٠ضٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: دؼ١ت 

هللا، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، كاه اٌوٍبٌخ،  ػجل اٌٍط١ف ؽوى –ِؾّل وبًِ لوٖ  –ػبكي ِودل  –األهٔبؤٚؽ 

 ( ثبة إٌّل٠ً ثؼل اٌٛػٛء.6٘(، )3ٙٗ، هلُ: 6ٕٙ/َٔ، )ٕٓٔٓ-٘ـٌٖٔٗٔجٕبْ،  –ث١وٚد 

(ٖ3)
هللا ثٓ ػجل  إٌَٓ اٌىج١و: ٌٍؾبفع يثٟ ثىو يؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ اٌج١ٙمٟ، رؾم١ك: اٌلوزٛه ػجل



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

صَٗ،  وبٔذ ٌٗ فولخ يٚ ِٕل٠ً، فىبْ ئما  يْ إٌجٟ »ثٓ اٌؼالء، ػٓ ئ٠بً ثٓ عؼفو يْ هعالًّ ؽلَّ

 «.رٛػأ َِؼ ثٙب ٚعٙٗ ٠ََٚل٠ٗ

ب ِب يفوعٗ ػٓ يثٟ ثىو اٌظل٠ك  -ٖ وبٔذ ٌٗ ِفْولَخ ٠َزََٕشَُّف ثٙب  يْ إٌجٟ : »ِٕٚٙب ي٠ؼًّ

«ثؼل اٌٛػٛء
(ٖ6)

. 

وبْ ٌٗ ِٕل٠ً يٚ ِفولَخ فاما رٛػأ َِؼ  يْ إٌجٟ : »ِٕٚٙب ِب هٚاٖ ػٓ ئٌ  -ٗ

«ٚعٙٗ
(ٗٓ)

. 

ٚلل يفوط رّبَ فٟ فٛائلٖ
(ٗٔ)

لبي:  : ػٓ ٍؼ١ل ثٓ ا١ٌَّت، ػٓ يثٟ ٘و٠وح، ػٓ هٍٛي هللا 

اٌم١بِخ  ألْ اٌٛػٛء ٔٛه ٠َٛ« ِٓ رٛػأ فَّؼ ثضٛة ٔظ١ف فال ثأً، ِٚٓ ٌُ ٠فؼً فٙٛ يفؼً»

 ِغ ٍبئو األػّبي.

ِّٚب ٍجك َٔزط١غ يْ ٔمٛي: ئْ ؽل٠ش ِؼبم ثٓ عجً فٟ اٌزّٕلي ثؼل اٌٛػٛء اٌنٞ ػؼفٗ 

 اٌزوِنٞ ٌٗ دٛا٘ل طؾ١ؾخ رم٠ٛٗ.

 انمثال انشاتع:

ِب هٚاٖ اٌزوِنٞ ػٓ يؽّل ثٓ ١ِٕغ، لبي: ؽلصٕب ؽّبك ثٓ فبٌل اٌق١بؽ، ػٓ ػجل هللا ثٓ ػّو، 

ػٓ اٌوعً ٠غل  ػٓ ػج١ل هللا ثٓ ػّو، ػٓ اٌمبٍُ ثٓ ِؾّل، ػٓ ػبئشخ لبٌذ: ٍئً هٍٛي هللا 

ب. لبي:  ًِّ ً»اٌجًٍ ٚال ٠نوو اؽزال َِ . لبي:«. ٠َغز ال » ٚػٓ اٌوعً ٠وٜ ئٗ لل اؽزٍُ ٌُٚ ٠غل ثٍالًّ

 «.غًَ ػ١ٍٗ

؟ لبي:  ًٌ َْ ٔؼُ، ئْ إٌَبء دمبئك »لبٌذ يَ ٍٍّخ: ٠ب هٍٛي هللا، ً٘ ػٍٝ اٌّويح روٜ مٌه ُغ

                                                                                                                                                                      

ٍبد اٌؼوث١خ ٚاإلٍال١ِخ، اٌلوزٛه: ػجل اٌّؾَٓ اٌزووٟ، ثبٌزؼبْٚ ِغ: ِووي ٘غو ٌٍجؾٛس ٚاٌلها

(، وزبة 36٘، هلُ: 7ٔ/َٕ، )ٕٔٔٓ-٘ـٕٖٗٔإٌَل ؽَٓ ٠ّبِخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌمب٘وح، 

 اٌطٙبهح، ثبة اٌزَّؼ ثبٌّٕل٠ً.

(ٖ6)
 (، وزبة اٌطٙبهح، ثبة اٌزَّؼ ثبٌّٕل٠ً.36ٗ، هلُ: 7ٔ/ٍٕٕٓ اٌج١ٙمٟ: )

(ٗٓ)
 اٌطٙبهح، ثبة اٌزَّؼ ثبٌّٕل٠ً.(، وزبة 36٘، هلُ: 7ٔ/ٕاٌّظله اٌَبثك: )

(ٗٔ)
بَ، رظ١ٕف: يثٟ ١ٍٍّبْ عبٍُ ثٓ ١ٍٍّبْ اٌلٍٚوٞ، اٌطجؼخ  ّّ اٌوٚع اٌجَبَ ثزور١ت ٚرقو٠ظ فٛائل ر

( ٖ(، )3ٕٔ، هلُ: 6ٕٕ/َٔ، )637ٔ-٘ـ3ٌٓٗٔجٕبْ،  –األٌٚٝ، كاه اٌجشبئو اإلٍال١ِخ، ث١وٚد 

 ( ثبة اٌزٕش١ف ثؼل اٌٛػٛء.٘ٔوزبة اٌطٙبهح، )



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

«اٌوعبي
(ٕٗ)

. 

ٜ ٘نا اٌؾل٠ش ػجل هللا ثٓ ػّو، ػٓ ػج١ل هللا ثٓ ػّو: ؽل٠ش ػبئشخ فٟ »لبي:  َٚ ٚئّٔب َه

ب ًِّ  «.اٌوعً ٠غل اٌجًٍ ٚال ٠نوو اؽزال

 ػؼفٗ ٠ؾ١ٝ ثٓ ٍؼ١ل ِٓ لجً ؽفظٗ فٟ اٌؾل٠ش.صُ ث١ٓ يْ ػجل هللا ثٓ ػّو 

ٚاٌزبثؼ١ٓ: ئما اٍز١مع  صُ ث١ٓ يْ ٘نا ٘ٛ لٛي غ١و ٚاؽل ِٓ يً٘ اٌؼٍُ ِٓ يطؾبة إٌجٟ 

 اٌوعً فويٜ ثٍخ ئٗ ٠غزًَ، ٚ٘ٛ لٛي ٍف١بْ، ٚيؽّل.

 ٚموو يْ ثؼغ يً٘ اٌؼٍُ ِٓ اٌزبثؼ١ٓ لبٌٛا: ئّٔب ٠غت ػ١ٍٗ اٌغًَ ئما وبٔذ اٌجٍخ ثٍخ ٔطفخ،

 ٚ٘ٛ لٛي اٌشبفؼٟ ٚئٍؾبق.

ٚاٌؾل٠ش ٚئْ وبْ ئٍٕبكٖ ػؼ١فًّب؛ ٌؼؼف ػجل هللا
(ٖٗ)

ٚ٘ٛ اثٓ ػّو اٌؼّوٞ، ئال يْ ٌٗ دٛا٘ل  

 رم٠ٛٗ ِٕٙب:

ؽل٠ش فٌٛخ ثٕذ ؽى١ُ ػٕل يؽّل
(ٗٗ)

ػٓ اٌّويح روٜ فٟ ِٕبِٙب ِب  ، ٚف١ٙب ئٙب ٍأٌذ إٌجٟ 

«. اٌوعً ١ٌٌ ػ١ٍٗ غًَ ؽزٝ ٠ٕيي ١ٌٌ ػ١ٍٙب غًَ ؽزٝ ٠ٕيي اٌّبء وّب يْ»٠وٜ اٌوعً فمبي: 

ٚفٟ ئٍٕبكٖ ػٍٟ ثٓ ى٠ل ثٓ ُعْلػبْ
(ٗ٘)

 ، ٚ٘ٛ ػؼ١ف.

١ٍَُ ػٕل يؽّل ٍُ ب ٌٗ دب٘ل هفو ِٓ ؽل٠ش يَ  ٚي٠ؼًّ
(ٗٙ)

يهي٠ذ ئما هيد  ، ٚف١ٗ ٍأٌذ إٌجٟ 

١ٍَُ فََؼْؾِذ  ٍُ اٌّويح يْ ىٚعٙب ٠غبِؼٙب فٟ إٌّبَ، يرغزًَ؟ فمبٌذ يَ ٍٍّخ: روثذ ٠لان ٠ب يَ 

١ٍَُ: ئْ هللا ال ٠َزؾ١ٟ ِٓ اٌؾك، ٚئٔب يْ َٔأي إٌجٟ إٌَبء ػٕل هٍٛي هللا  ٍُ ػّب  ، فمبٌذ يَ 

ثً ئذ روثذ، ٔؼُ ٠ب »ألَ ٍٍّخ:  يدىً ػ١ٍٕب ف١و ٌٕب ِٓ يْ ٔىْٛ ِٕٗ ػٍٝ ػ١ّبء. فمبي إٌجٟ 

١ٍُ ػ١ٍٙب اٌغًَ ئما ٚعلد اٌّبء ٍُ فمبٌذ يَ ٍٍّخ: ٠ب هٍٛي هللا! ً٘ ٌٍّويح ِبء؟ فمبي إٌجٟ « يَ 

« :فأَّٔٝ ٠شجٙٙب ٌٚل٘ب؟ ٘ٓ دمبئك اٌوعبي.» 

١ٍَُْ، ٚمووٖ  ٍُ ٚاٌؾل٠ش ئٍٕبكٖ ِٕمطغ، ئٍؾبق ثٓ ػجل هللا ثٓ يثٟ ؽٍؾخ ٌُ ٠َّغ ِٓ علرٗ يَ 

                                                           
(ٕٗ)

، 3ٕ(، يثٛاة اٌطٙبهح، )ٖٔٔ، هلُ: ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٔاٌزوِنٞ: )عبِغ  ( ثبة ف١ّٓ ٠َز١مع ف١وٜ ثٍالًّ

ب. ًِّ  ٚال ٠نوو اؽزال

(ٖٗ)
 (.36ٖٗ، هلُ: ٖٗٔ(، رمو٠ت اٌزٙن٠ت: )ص: 36ٖ-33ٖ/ٕرٙن٠ت اٌزٙن٠ت: )

(ٗٗ)
 (.7ٖٕٕٔ، هلُ: 6ٕٔ/َِٕ٘ٗل يؽّل: )

(ٗ٘)
 (.7ٖٗٗ، هلُ: ٓٔٗرمو٠ت اٌزٙن٠ت: )ص 

(ٗٙ)
 (.7ٔٔ3ٕ، هلُ: 3ٙ-3٘/٘ٗ)َِٕل يؽّل: 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

ضّٟ فٟ اٌّغّغا١ٌٙ
(ٗ7)

 ، ٚلبي: ٘ٛ فٟ اٌظؾ١ؼ ثبفزظبه، ٚئٍؾبق ٌُ ٠َّغ ِٓ يَ ١ٍٍُ.

 ٌىٓ اٌؾل٠ش ٠زمٜٛ ثّغّٛع ٘نٖ اٌطوق يٚ اٌشٛا٘ل.

 انمثال انخامس:

ِب هٚاٖ اٌزوِنٞ ػٓ ػٍٟ ثٓ ُؽْغو، لبي: يفجؤب ػ١َٝ ثٓ ٠ٌٛٔ، ػٓ اثٓ يثٟ مئت، ػٓ 

، ػٓ ػْٛ ثٓ ػجل هللا ث ِّٟ ئما هوغ »لبي:  ٓ ُػْزجَخ، ػٓ اثٓ َِؼٛك يْ إٌجٟ ئٍؾبق ثٓ ٠ي٠ل اٌٙنٌ

َٟ اٌؼظ١ُ صالس ِواد فمل رُ هوٛػٗ، ٚمٌه يكٔبٖ، ٚئما ٍغل  يؽلوُ فمبي فٟ هوٛػٗ: ٍجؾبْ َهثِّ

«فمبي فٟ ٍغٛكٖ: ٍجؾبْ هثٟ األػٍٝ صالس ِواد: فمل رُ ٍغٛكٖ ٚمٌه يكٔبٖ
(ٗ3)

. 

ؽل٠ش اثٓ َِؼٛك ١ٌٌ ئٍٕبكٖ  ٚفٟ اٌجبة ػٓ ؽن٠فخ، ٚػمجخ ثٓ ػبِو، ٚث١ٓ يْ»لبي: 

ٍَْك اثٓ َِؼٛك  «.ثّزظً، ػْٛ ثٓ ػجل هللا ثٓ ػزجخ ٌُ ٠َ

صُ ث١ٓ يْ اٌؼًّ ػٍٝ ٘نا ػٕل يً٘ اٌؼٍُ: ٠َزؾجْٛ يْ ال٠ٕمض اٌوعً فٟ اٌووٛع ٚاٌَغٛك 

 ِٓ صالس رَج١ؾبد.

زَِؾتُّ ٌإلِبَ يْ ٠َجؼ فٌّ رَج١ؾبد، ٌىٟ»لبي:  ٍْ ٠لهن  ُٚهٚٞ ػٓ اثٓ اٌّجبهن ئٗ لبي: ي

 «.ِٓ فٍفٗ صالس رَج١ؾبد

                                                           
(ٗ7)

 (.3ٕٙ/ِٔغّغ اٌيٚائل ١ٌٍٙضّٟ: )

(ٗ3)
( ثبة ِب عبء فٟ اٌزَج١ؼ 76(، يثٛاة اٌظالح، )ٕٔٙ، هلُ: ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٔاٌغبِغ اٌىج١و ٌٍزوِنٞ: )

 فٟ اٌووٛع ٚاٌَغٛك.



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

َُ ِٓ والَ اٌزوِنٞ يْ ؽل٠ش اثٓ َِؼٛك ئٍٕبكٖ ١ٌٌ ثّزظً يٞ ِٕمطغ فاْ ػْٛ ثٓ  ِٙ ٚلل فُ

 ػجل هللا ٌُ ٠ٍك اثٓ َِؼٛك وّب ٔض ػٍٝ مٌه، ٚإٌّمطغ ػؼ١ف.

ٌىٓ ٌٍؾل٠ش دٛا٘ل ِٕٙب: ؽل٠ش ػمجخ ثٓ ػبِو ػٕل اثٓ ِبعٗ
(ٗ6)

، ٚيؽّل
(٘ٓ)

، ٌٚفظٗ ػٕل اثٓ 

 ﴾ ُِ ٌَْؼِظ١ ُِ َهثَِّه ا ٍْ جِّْؼ ثِب ََ اعؼٍٛ٘ب فٟ : »لبي ٌٕب هٍٛي هللا  [7ٗ]اٌٛالؼخ:ِبعٗ: ٌّب ٔيٌذ: ﴿ فَ

َُ َهثَِّه اأْلَْػٍَٝ ﴾  فٍّب ٔيٌذ: ﴿« هوٛػىُ ٍْ جِِّؼ ا اعؼٍٛ٘ب فٟ : »لبي ٌٕب هٍٛي هللا  [ٔ]األػٍٝ:ٍَ

ٚئٍٕبكٖ ؽَٓ«. ٍغٛكوُ
(٘ٔ)

. 

ؽل٠ش عج١و ثٓ ِطؼُ، يفوعٗ اٌطجوأٟ ٚدب٘ل هفو ِٓ
(ٕ٘)

، ٚاٌلاهلطٕٟ
(ٖ٘)

، ٌٚفظٗ ػٕل 

َٟ اٌؼظ١ُ»٠مٛي ئما هوغ:  اٌلاهلطٕٟ: وبْ هٍٛي هللا  َْ هث جؾب صالس ِواد. ٚفٟ ئٍٕبكٖ ػجل « ٍُ

اٌؼي٠ي ثٓ ػج١ل هللا اٌؾّظٟ
(٘ٗ)

 ٚ٘ٛ ػؼ١ف. 

ٚدب٘ل صبٌش ِٓ ؽل٠ش يثٟ ِبٌه األدؼوٞ ػٕل يؽّل
(٘٘)

اثٓ ؽٛدت ، ٚفٟ ئٍٕبكٖ دٙو
(٘ٙ)

 ،

 ٚ٘ٛ ػؼ١ف.

ب ِٓ ؽل٠ش يلوَ ثٓ ى٠ل اٌقياػٟ ػٕل اٌلاهلطٕٟ ٌٚٗ دب٘ل ي٠ؼًّ
(٘7)

ٌٚفظٗ: ػٓ ػج١ل هللا ثٓ  

« ٍجؾبْ هثٟ اٌؼظ١ُ»٠مٛي فٟ هوٛػٗ:  ػجل هللا ثٓ يْلَوَ، ػٓ يث١ٗ، لبي: هي٠ذ هٍٛي هللا 

 صالصًّب.

                                                           

(ٗ6)
 ( ثبة اٌزَج١ؼ فٟ اٌووٛع ٚاٌَغٛك.ٕٓ(، )337، هلُ: 7٘/ٍٕٕٓ اثٓ ِبعٗ: )

(٘ٓ)
 (.7ٗٔٗٔ، هلُ: ٖٓٙ/3َِٕٕل يؽّل: )

(٘ٔ)
فٟ ئٍٕبك ئ٠بً ثٓ ػبِو اٌغبفمٟ، ٌُٚ ٠وك ػٕٗ غ١و اثٓ يف١ٗ ٍِٛٝ ثٓ ي٠ٛة ٚمووٖ اثٓ ؽجبْ فٟ 

 (.ٖ٘/ٗاٌضمبد )

(ٕ٘)
 (.7ٕ٘ٔ، هلُ: ٔٗٔ/ٕاٌّؼغُ اٌىج١و ٌٍطجوأٟ: )

(ٖ٘)
(، وزبة اٌظالح، ثبة ِب عبء ِٓ اٌلػبء فٟ اٌووٛع 6ٕٙٔ، هلُ: ٗٗٔ/ٍٕٕٓ اٌلاهلطٕٟ: )

 غٛك.ٚاٌَ

(٘ٗ)
 (.ٔٔٔٗ، هلُ: 3ٖ٘رمو٠ت اٌزٙن٠ت: )ص 

(٘٘)
 (.6ٕٕٓٙ، هلُ: ٔٗ٘-ٓٗ٘/7َِٖٕل يؽّل: )

(٘ٙ)
 (.3ٖٕٓ، هلُ: 6ٕٙرمو٠ت اٌزٙن٠ت: )ص 

(٘7)
(، وزبة اٌظالح، ثبة ِب عبء ِٓ اٌلػبء فٟ اٌووٛع 67ٕٔ، هلُ: ٘ٗٔ/ٍٕٕٓ اٌلاهلطٕٟ: )

 ٚاٌَغٛك.



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 انمثال انسادس:

ِب هٚاٖ اٌزوِنٞ ػٓ ِؾّل ثٓ ئٍّبػ١ً لبي: ؽلصٕب ئثوا١ُ٘ ثٓ ٍِٛٝ، لبي: ؽلصٕب ا١ٌٌٛل ثٓ 

فطت إٌبً  ٍَُِ ػٓ اٌّضٕٝ ثٓ اٌظجبػ، ػٓ ػّوٚ ثٓ دؼ١ت، ػٓ يث١ٗ، ػٓ علٖ، يْ إٌجٟ 

ب ٌٗ ِبي ف١ٍزَِّغْو ف١ٗ ٚال ٠زُووٗ ؽزٝ رأُوٍَُٗ اٌظللخ»فمبي:  ًّّ َٟ ٠ز١ ٌِ َٚ «يال ِٓ 
(٘3)

. 

ٚئّٔب هٜٚ ٘نا اٌؾل٠ش ِٓ ٘نا اٌٛعٗ، ٚفٟ ئٍٕبكٖ ِمبي؛ ألْ اٌّضٕٝ اثٓ اٌظجبػ »لبي: 

 «.٠ؼؼَّف فٟ اٌؾل٠ش

فٟ ِبي ا١ٌز١ُ  صُ ث١ٓ يْ يً٘ اٌؼٍُ افزٍفٛا فٟ ٘نا اٌجبة، فويٜ غ١و ٚاؽل ِٓ يطؾبة إٌجٟ 

 ؾبق.ىوبح ُِٕٙ: ػّو، ٚػٍٟ، ٚػبئشخ، ٚاثٓ ػّو، ٚثٗ ٠مٛي ِبٌه، ٚاٌشبفؼٟ، ٚيؽّل، ٚئٍ

ٚلبٌذ ؽبئفخ ِٓ يً٘ اٌؼٍُ: ١ٌٌ فٟ ِبي ا١ٌز١ُ ىوبح، ٚثٗ ٠مٛي ٍف١بْ اٌضٛهٞ، ٚػجل هللا ثٓ 

 اٌّجبهن.

ٚػّوٚ ثٓ دؼ١ت ٘ٛ اثٓ ِؾّل ثٓ ػجل هللا ثٓ ػّوٚ ثٓ اٌؼبص، ٚدؼ١ت لل ٍّغ ِٓ »لبي: 

ٍٖ، علٖ ػجل هللا ثٓ ػّوٚ، ٚلل رىٍُ ٠ؾ١ٝ ثٓ ٍؼ١ل فٟ ؽل٠ش ػّوٚ ثٓ دؼ١ت، ٚلبي: ٘ٛ ػٕل ٔب ٚا

ِٚٓ ػؼفٗ فأّب ػؼفٗ ِٓ لجً ئٗ ٠ؾلس ِٓ طؾ١فخ علٖ ػجل هللا ثٓ ػّوٚ، ٚيِب يوضو يً٘ 

 «.اٌؾل٠ش ف١ؾزغْٛ ثؾل٠ش ػّوٚ ثٓ دؼ١ت ٠ٚضجزٛٔٗ، ُِٕٙ يؽّل ٚئٍؾبق ٚغ١وّ٘ب

ب ِضبي ٌّب لٍٕب: ئُٔٙ لل ٠قزٍفْٛ فٟ اٌواٚٞ، ٚثبٌزبٌٟ ٠قزٍفْٛ فٟ طؾخ ؽل٠ضٗ. فّٓ  فٙنا ي٠ؼًّ

ب، ِٚٓ لبي: ئٔٗ ِٓ  ٠مٛي ئْ دؼ١جًّب ٍّغ ِٓ علٖ ػجل هللا ثٓ ػّوٚ عؼً اٌؾل٠ش ِزظالًّ ٚطؾ١ؾًّ

ب ٚػؼ١فًّب.  وزبثٗ عؼٍٗ ِٕمطؼًّ

ٚاٌؾل٠ش ئٍٕبكٖ ػؼ١ف، اٌّضٕٝ ثٓ اٌظجبػ ٠ؼؼَّفُ 
(٘6)

فٟ اٌؾل٠ش وّب ٍجك يْ موو  

 اٌزوِنٞ.

، ِٚٓ ٘نٖ اٌّزبثؼبد: ٌىٓ اٌؾل٠ش ٚئْ وبْ ئٍٕبكٖ ػؼ١فًّب ئال ئٗ ٠زمٜٛ ثبٌّزبثؼبد ٚاٌشٛا٘ل

ِب يفوعٗ اٌلاهلطٕٟ فٟ إٌَٓ
(ٙٓ)

ْٕلي ثٓ ػٍٟ، ػٓ يثٟ ئٍؾبق اٌش١جبٟٔ، ػٓ   ِِ ِٓ ؽل٠ش 

اؽفظٛا ا١ٌزبِٝ فٟ يِٛاٌُٙ، ال : »ػّوٚ ثٓ دؼ١ت، ػٓ يث١ٗ، ػٓ علٖ، لبي: لبي هٍٛي هللا 

                                                           

(٘3)
 (، يثٛاة اٌيوبح، ثبة ِب عبء فٟ ىوبح ِبي ا١ٌز١ُ.ٔٗٙ، هلُ: ٕٙ-ٕ٘/ٕاٌغبِغ اٌىج١و ٌٍزوِنٞ: )

(٘6)
 (.7ٔٗٙ، هلُ: 6ٔ٘مووٖ اٌؾبفع اثٓ ؽغو فٟ اٌزمو٠ت: )

(ٙٓ)
 (، وزبة اٌيوبح، ثبة ٚعٛة اٌيوبح فٟ ِبي اٌظجٟ ٚا١ٌز١ُ.67ٔٔ، هلُ: ٘/ٍٖٕٓ اٌلاهلطٕٟ: )



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 «.رأوٍٙب اٌيوبح

ب ِب يفوعٗ اثٓ ػلٞ فٟ اٌىبًِ ِٚٓ اٌّزبثؼبد ي٠ؼًّ
(ٙٔ)

٠ش ػجل هللا اثٓ ػٍٟ ٠ؼٕٟ يثب ِٓ ؽل 

ِٓ ٌٟٚ ١ٌز١ُ ِبالًّ »لبي:  ي٠ٛة اإلفو٠مٟ، ػٓ ػّوٚ ثٓ دؼ١ت، ػٓ يث١ٗ، ػٓ علٖ، ػٓ إٌجٟ 

 «.ف١ٍزغو ٌٗ، ٚال ٠لػٗ ؽزٝ رأوٍٗ اٌظللخ

٘نا ثبٌَٕجخ ٌٍّزبثؼبد، يِب ثبٌَٕجخ ٌٍشٛا٘ل فٍٍؾل٠ش دب٘ل ِوًٍ يفوعٗ اٌشبفؼٟ فٟ األَ
(ٕٙ)

 

اك، ػٓ اثٓ عو٠ظ، ػٓ ٠ٍٛف ثٓ ِب٘ه، يْ  َّٚ ِٓ ؽل٠ش ػجل اٌّغ١ل ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ يثٟ ه

 «.اثزغٛا فٟ ِبي ا١ٌز١ُ يٚ فٟ يِٛاي ا١ٌزبِٝ، ال رن٘جٙب يٚ ال رَزٍٙىٙب اٌظللخ»لبي:  هٍٛي هللا 

ٌٚٗ دب٘ل هفو يفوعٗ اٌطجوأٟ فٟ األٍٚؾ )ِغّغ اٌجؾو٠ٓ(
(ٖٙ)

ِٓ ؽل٠ش اٌفواد ثٓ ِؾّل  

ٌم١وٚأٟ، صٕب دغوح ثٓ ػ١َٝ اٌّؼبفوٞ، ػٓ ػجل اٌٍّه ثٓ يثٟ وو٠ّخ، ػٓ ػّبهح ثٓ غي٠خ، ا

ب:   «.ارغوٚا فٟ يِٛاي ا١ٌزبِٝ ال رأوٍٙب اٌيوبح»ػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ٍؼ١ل، ػٓ ئٌ ِوفٛػًّ

 فجٙنٖ اٌّزبثؼبد ٚاٌشٛا٘ل اٌَبثمخ ٠زمٜٛ اٌؾل٠ش.

 

 

                                                           
(ٙٔ)

 (.ٕٗٓٙ/7اٌىبًِ الثٓ ػلٞ: )

(ٕٙ)
 (، وزبة اٌيوبح، ثبة اٌيوبح فٟ يِٛاي ا١ٌزبِٝ.736 ، هلُ:6ٙ/ٖاألَ ٌإلِبَ اٌشبفؼٟ: )

(ٖٙ)
ٌٍطجوأٟ، ٌٍؾبفع ٔٛه اٌل٠ٓ  «اٌّؼغُ األٍٚؾ ٚاٌّؼغُ اٌظغ١و»ِغّغ اٌجؾو٠ٓ فٟ ىٚائل اٌّؼغ١ّٓ 

َ، ِىزجخ 66ٕٔ-٘ـٖٔٗٔا١ٌٙضّٟ، رؾم١ك ٚكهاٍخ: ػجل اٌملًٚ ثٓ ِؾّل ثٓ ٔن٠و، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

 (.3ٖٗٔ، هلُ: ٙٔ/ٖاٌو٠بع، ) –اٌودل ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 انمثحث انثانث: انضعيف انزي ال يىجثش

 يِضٍخ اٌؼؼ١ف اٌنٞ ال ٠ٕغجو؛ ٌؼلَ ٚعٛك دٛا٘ل يٚ ِزبثؼبد ٌٗ.ٚيِب 

 انمثال األول:

ِب هٚاٖ اٌزوِنٞ ػٓ لز١جخ، لبي: ؽلصٕب ٍف١بْ، ػٓ اثٓ ػغالْ، ػٓ ػْٛ اثٓ ػجل هللا، ػٓ 

«ئما افزٍف اٌج١ؼبْ فبٌمٛي لٛي اٌجبئغ، ٚاٌّجزبع ثبٌق١به: »اثٓ َِؼٛك، لبي: لبي هٍٛي هللا 
(ٙٗ)

. 

يٞ ِٕمطغ، ١ٌٌٚ ِوٍالًّ  –ؽل٠ش ِوًٍ، ػْٛ ثٓ ػجل هللا ٌُ ٠لهن اثٓ َِؼٛك  ٚث١ٓ ئٗ

 ثبٌّؼٕٝ اٌّشٙٛه.

َٞ ػٓ اٌمبٍُ ثٓ ػجل اٌوؽّٓ، ػٓ اثٓ َِؼٛك، ػٓ إٌجٟ  ِٚ ٘نا اٌؾل٠ش  ٚموو ئٗ لل ُه

ب. ب، ٚ٘ٛ ِوًٍ ي٠ؼًّ  ي٠ؼًّ

خ؟  لبي: اٌمٛي ِب لبي هة صُ ث١ٓ يْ ئٍؾبق لبي: لٍذ ألؽّل: ئما افزٍف اٌج١ؼبْ ٌُٚ رىٓ ث١ِّٕ

 اٌٍَؼخ، يٚ ٠زواكَّاْ.

 صُ لبي ئٍؾبق: وّب لبي.

 صُ ث١ٓ يْ وً ِٓ وبْ اٌمٛي لٌََُٛٗ، فؼ١ٍٗ ا١ّ١ٌٓ.

َٞ ػٓ ثؼغ يً٘ اٌؼٍُ ِٓ اٌزبثؼ١ٓ ُِٕٙ ُدَو٠ٌْؼ ٚغ١ُوُٖ ٚٔؾٛ ٘نا. ِٚ  ٘ىنا ُه

هن ػُ يث١ٗ ٌُ ٠ل –ٚ٘ٛ اثٓ ػزجخ ثٓ ِٕظٛه  –ٚاٌؾل٠ش ئٍٕبكٖ ػؼ١ف، ػْٛ ثٓ ػجل هللا 

 ػجل هللا ثٓ َِؼٛك وّب موو اٌزوِنٞ، فبٌؾل٠ش ف١ٗ أمطبع ٚإٌّمطغ ػؼ١ف.

ٚيفوعٗ يؽّل
(ٙ٘)

فٟ َِٕلٖ، ٚاثٓ يثٟ د١جخ 
(ٙٙ)

، ٚاٌج١ٙمٟ
(ٙ7)

. 

                                                           

(ٙٗ)
 ( ثبة ِب عبء ئما افزٍف اٌج١ِّؼبْ.ٖٗ(، يثٛاة اٌج١ٛع، )7ٕٓٔ، هلُ: 6ٗ٘-3ٗ٘/ٕعبِغ اٌزوِنٞ: )

(ٙ٘)
 (.ٗٗٗٗ، هلُ: ٘ٗٗ/7َِٕل يؽّل: )

(ٙٙ)
( فٟ ٖٓٔ( وزبة اٌج١ٛع ٚاأللؼ١خ، )ٖ(، )6ٕٕٗٔ، هلُ: ٖٗ-ٖٖ/ِٔٔظٕف اثٓ يثٟ د١جخ: )

 اٌج١ِّؼ١ٓ ٠قزٍفبْ.

(ٙ7)
(، وزبة اٌج١ٛع، ثبة 6ٓ7ٓٔ، هلُ: ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٔٔ(، ٍٕٚٓ اٌج١ٙمٟ: )3ٗٗٔهلُ  ٕٓ/ٗاألَ )

ٚاٌجبلٟ ِٓ اٌج١ٙمٟ ػٓ « ٘نا اٌؾل٠ش ِٕمطغ ػٓ اثٓ َِؼٛك»افزالا اٌّزجب٠ؼ١ٓ، ٚاٌنٞ فٟ األَ: 

 اٌشبفؼٟ.



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

ا ٠ظٍٗ ػٓ اثٓ َِؼٛك، ٚلل عبء ِٓ غ١و ٚعٗ.  لبي اٌشبفؼٟ: ٘نا ؽل٠ش ِٕمطغ، ال يػٍُ يؽلًّ

 :انمثال انثاوي

ه ِؾّل ثٓ ثشبه، لبي: ؽلصٕب ى٠ل ثٓ ٘بهْٚ، لبي: يفجؤب ٍف١بْ، ِب هٚاٖ اٌزوِنٞ ػٓ ثٕلا

ِط١ٍَّخ ٠َُٛطٝ  َٚ ٓ ثَْؼِل  ِِ ػٓ يثٟ ئٍؾبق، ػٓ اٌؾبهس، ػٓ ػٍٟ، ئٗ لبي: ئٔىُ رموءْٚ ٘نٖ ا٠٢خ ﴿ 

 ﴾ ٍٓ ْٚ َك٠ْ لؼٝ ثبٌل٠ٓ لجً اٌٛط١خ، ٚئْ يػ١بْ ثٕٟ األَ  ، ٚئْ هٍٛي هللا [ٕٔ]إٌَبء:ثَِٙب يَ

د، اٌوعً ٠َِوس يفبُٖ ألث١ٗ ٚيِٗ كْٚ يف١ٗ ألث٠ٗ١زٛاهصْٛ كٚ ْ ثٕٟ اٌَؼالَّ
(ٙ3)

. 

ب ػٓ اثٓ يثٟ ػّو لبي: ؽلصٕب ٍف١بْ، لبي: ؽلصٕب يثٛ ئٍؾبق، ػٓ اٌؾبهس، ػٓ  ٚهٜٚ ي٠ؼًّ

دِ  لؼٝ هٍٛي هللا »ػٍٟ، لبي:  «يْ يػ١بْ ثٕٟ األَ ٠زٛاهصْٛ كْٚ ثٕٟ اٌَؼالَّ
(ٙ6)

. 

ؽل٠ش يثٟ ئٍؾبق، ػٓ اٌؾبهس، ػٓ ػٍٟ، ٚلل رىٍُ ثؼغ ٘نا ؽل٠ش ال ٔؼوفٗ ئال ِٓ »لبي: 

 «.يً٘ اٌؼٍُ فٟ اٌؾبهس

 ٚث١ٓ يْ اٌؼًّ ػٍٝ ٘نا اٌؾل٠ش ػٕل ػبِخ يً٘ اٌؼٍُ.

ٚاٌؾل٠ش ئٍٕبكٖ ػؼ١ف ٌؼؼف اٌؾبهس األػٛه
(7ٓ)

، ٚيفوعٗ اثٓ ِبعٗ
(7ٔ)

، ٚ٘ٛ فٟ 

إٌَّل
(7ٕ)

. 

 ٚاإلفٛح ِٓ األة ٚاألَ: ُ٘ األػ١بْ.

 ٙبرُٙ ِقزٍفخ ٚيثُٛ٘ ٚاؽل.ٚثٕٛ اٌؼالد: اٌن٠ٓ يِ

 انمثال انثانث:

، ػٓ اٌؾغبط ثٓ  ُّٟ ِِّ َّّو ثٓ ١ٍٍّبْ اٌوَّ َؼ ُِ ِب هٚاٖ اٌزوِنٞ ػٓ ػٍٟ ثٓ ُؽْغو، لبي: ؽلصٕب 

                                                           

(ٙ3)
ِب عبء ( ثبة ٘، )(، يثٛاة اٌفوائغ ػٓ هٍٛي هللا 6ٕٗٓ، هلُ: ٔٓٙ-ٓٓٙ/ٖعبِغ اٌزوِنٞ: )

 فٟ ١ِواس اإلفٛح ِٓ األة ٚاألَ.

(ٙ6)
( ثبة ِب عبء فٟ ١ِواس اإلفٛح ِٓ ٘(، يثٛاة اٌفوائغ، )6ٕ٘ٓ، هلُ: ٔٓٙ/ٖعبِغ اٌزوِنٞ: )

 األة ٚاألَ.

(7ٓ)
 (.6ٕٓٔ، هلُ: ٙٗٔمووٖ اٌؾبفع اثٓ ؽغو فٟ اٌزمو٠ت: )ص 

(7ٔ)
 لجً اٌٛط١خ.( ثبة اٌل٠ٓ 7(، يثٛاة اٌٛطب٠ب، )7ٕٔ٘، هلُ: 6ٔ/ٍٕٗٓ اثٓ ِبعٗ: )

(7ٕ)
 (.6٘٘، هلُ: ٖٖ/َِٕٕل يؽّل: )



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

يهؽبح، ػٓ ػجل اٌغجبه ثٓ ٚائً ثٓ ُؽْغو، ػٓ يث١ٗ، لبي: اٍزىو٘ذ اِويح ػٍٝ ػٙل هٍٛي هللا 

 فلهي ػٕٙب هٍٛي هللا ، ا ْٙوًّ اٌؾل ٚيلبِٗ ػٍٝ اٌنٞ يطبثٙب، ٌُٚ ٠ُْنَوْو ئٗ عؼً ٌٙب ِ
(7ٖ)

. 

َٞ ِٓ غ١و ٘نا اٌٛعٗ. ِٚ  ٚث١ٓ يْ ٘نا ؽل٠ش غو٠ت ١ٌٌٚ ئٍٕبكٖ ثّزظً ٚئٗ لل ُه

                                                           

(7ٖ)
( ثبة ِب عبء فٟ اٌّويح ئما اٍزىو٘ذ ٕٕ(، يثٛاة اٌؾلٚك، )ٖ٘ٗٔ، هلُ: ٕٕٔ/ٖعبِغ اٌزوِنٞ: )

 ػٍٝ اٌئب.



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

ا ٠مٛي: ػجل اٌغجبه ثٓ ٚائً ثٓ ُؽْغو ٌُ ٠َّغ ِٓ يث١ٗ ٚال يكهوٗ، ٠مبي: »لبي:  ٍّؼذ ِؾّلًّ

ٌِل ثؼل ِٛد يث١ٗ ثأدٙو ُٚ  «.ئٔٗ 

ٚغ١وُ٘، يْ ١ٌٌ ػٍٝ  صُ ث١ٓ يْ اٌؼًّ ػٍٝ ٘نا ػٕل يً٘ اٌؼٍُ ِٓ يطؾبة إٌجٟ 

 اٌَّزىو٘خ ؽل.

ٚ٘نا اٌؾل٠ش ئٍٕبكٖ ػؼ١ف؛ ٌؼؼف اٌؾغبط
(7ٗ)

صُ ئٔٗ ٌُ ٠َّغ ِٓ ػجل  –ٚ٘ٛ اثٓ يهؽبح  – 

ف١ّب لبٌٗ اٌجقبهٞ، ٚٔمٍٗ ػٕٗ اٌزوِنٞ فٟ اٌؼًٍ اٌىج١و –ٚ٘ٛ اثٓ ٚائً  –اٌغجبه 
(7٘)

، ٚػجل 

ا اٌؾل٠ش ف١ٗ أمطبع، ٚإٌّمطغ ػؼ١ف.  اٌغجبه ٌُ ٠َّغ ونٌه ِٓ يث١ٗ، ئمًّ

ٚيفوعٗ يؽّل
(7ٙ)

، ٚاثٓ ِبعٗ
(77)

، ٚاٌج١ٙمٟ
(73)

. 

لبي اٌج١ٙمٟ: ٚفٟ ٘نا اإلٍٕبك َػْؼٌف ِٓ ٚع١ٙٓ: يؽلّ٘ب: يْ اٌؾغبط ٌُ ٠َّغ ِٓ ػجل 

 غ١وٖ.اٌغجبه، ٚا٢فو: يْ ػجل اٌغجبه ٌُ ٠َّغ ِٓ يث١ٗ، ف١ّب لبٌٗ اٌجقبهٞ ٚ

فٙنٖ األِضٍخ اٌَبثمخ ٟ٘ ٌألؽبك٠ش اٌؼؼ١فخ اٌزٟ ال رزمٜٛ ثبٌشٛا٘ل ٚاٌّزبثؼبد ٌٚىٓ يفن ثٙب 

 اٌفمٙبء. ٚهللا رؼبٌٝ يػٍُ.

 ٚئما رزجؼٕب اٌجؾش فَٕغل يْ ٌُٙ َِزٕلاد ل٠ٛخ ف١ّب يفنٚا ثٗ.

 ٌٕٚأفن ِضبالًّ ػٍٝ ٘نٖ اٌَّأٌخ األف١وح، ٚ٘ٛ ػلَ ؽل اٌَّزىو٘خ:

، يهلبَ: ٔ٘٘-6ٗ٘/6د١جخ مٌه ػٓ ػّو، ٚوض١و ِٓ اٌزبثؼ١ٓ. )اٌّظٕف:  فمل هٜٚ اثٓ يثٟ

ٕ6ٕٓٔ-ٕ6ٓٔ3.) 

-7ٕٕ/ٙد١جخ:  ٚفٟ َِأٌخ افزالا اٌّزجب٠ؼ١ٓ فمل هٜٚ مٌه ػٓ اٌشؼجٟ. )ِظٕف اثٓ يثٟ

 (، ٚاٌشؼجٟ ئِبَ فٟ اٌفمٗ ٚاٌؾل٠ش.3ٕٕ

                                                           
(7ٗ)

 (.6ٔٔٔ، هلُ: ٕ٘ٔمووٖ اٌؾبفع اثٓ ؽغو فٟ اٌزمو٠ت: )ص 

(7٘)
ِب عبء فٟ اٌّويح ئما اٍزىو٘ذ ػٍٝ  (، يثٛاة اٌؾلٚك،ٕٙٗ، هلُ: ٖٕ٘اٌؼًٍ اٌىج١و ٌٍزوِنٞ: )ص 

 اٌئب.

(7ٙ)
 (.337ٕٔ، هلُ: ٘ٙٔ/َِٖٕٔل يؽّل: )

(77)
 ( ثبة اٌَّزىوٖ.ٖٓ( يثٛاة اٌؾلٚك، )ٕٓ(، )63٘ٔ، هلُ: ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٍٖٕٓ اثٓ ِبعٗ: )

(73)
 (، وزبة اٌؾلٚك، ثبة ِٓ ىٔٝ ثبِويح َِزىو٘خ.7ٕٔ3ٔ، هلُ: 7ٕٕ/7ٍٕٔٓ اٌج١ٙمٟ: )



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 انخاجمة

وّب ث١ٓ  –ي ػ١ٍٗ اٌؾل٠ش اٌؼؼ١ف هي٠ٕب ػٍٝ ِلاه ٘نا اٌجؾش يْ اٌفمٙبء ػٕلِب يفنٚا ثّب ٠ل

 اٌزوِنٞ وبٔذ ٌُٙ َِبٌه فٟ مٌه.

 فُٙ ٠أفنْٚ ثبٌؼؼ١ف؛ ألٔٗ ٠زمٜٛ ٠ٚقوط ِٓ كائوح اٌؼؼف.

 يٚ ٠أفنْٚ ثأكٌخ يفوٜ، يٚ ٠قزٍفْٛ فٟ وْٛ اٌواٚٞ ِؼلي يٚ ِغوػ.

 ٚهللا رؼبٌٝ يػٍُ.

 

 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

 انمصادس وانمشاجع

اٌل٠ٓ يثٟ ػجل هللا ِؾّل ثٓ يثٟ ثىو اٌّؼوٚا ئػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ هة اٌؼب١ٌّٓ، ٌشٌّ  .ٔ

ٌجٕبْ،  –ثبثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ، هاعؼٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: ؽٗ ػجل اٌوؤٚا، كاه اٌغ١ً، ث١وٚد 

ٔ67ٖ.َ 

األَ، ٌإلِبَ ِؾّل ثٓ ئكه٠ٌ اٌشبفؼٟ، رؾم١ك ٚرقو٠ظ اٌلوزٛه: هفؼذ فٛىٞ ػجل اٌّطٍت،  .ٕ

 َ، اٌطجؼخ األٌٚٝ.ٕٔٓٓ-٘ـٕٕٗٔكاه اٌٛفبء ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ، إٌّظٛهح، 

رله٠ت اٌواٚٞ فٟ دوػ رمو٠ت إٌٛاٚٞ ٌٍؾبفع عالي اٌل٠ٓ ا١ٌَٛؽٟ، ؽممٗ: يثٛ لز١جخ ٔظو  .ٖ

٘ـ، ٚونٌه اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، ٕٕٗٔاٌو٠بع،  –ِؾّل اٌفبه٠بثٟ، اٌطجؼخ اٌقبَِخ، كاه ؽ١جخ 

 َ، رؾم١ك: ػجل اٌٛ٘بة ػجل اٌٍط١ف.6ٙٙٔ-٘ـ3ٖ٘ٔكاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ، 

اٌزٙن٠ت، ٌإلِبَ دٙبة اٌل٠ٓ يؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ اٌشبفؼٟ، للَ ٌٗ رمو٠ت  .ٗ

اِخ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، كاه اٌود١ل، ٍٛه٠ب  َّٛ  َ.66ٔٔ-٘ـٔٔٗٔؽٍت،  –كهاٍخ ٚاف١خ: ِؾّل ػ

رٙن٠ت اٌزٙن٠ت، ٌٍؾبفع يثٟ اٌفؼً يؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو ثٓ دٙبة اٌل٠ٓ اٌؼَمالٟٔ  .٘

 –ٌي٠جك، ػبكي ِودل، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد اٌشبفؼٟ، ثبػزٕبء: ئثوا١ُ٘ ا

 َ.66ٙٔ-٘ـٌٙٔٗٔجٕبْ، 

رٙن٠ت اٌىّبي فٟ يٍّبء اٌوعبي، ٌٍؾبفع عّبي اٌل٠ٓ يثٟ اٌؾغبط ٠ٍٛف اٌّيٞ، ؽممٗ:  .ٙ

-٘ـٌٖٓٗٔجٕبْ،  –اٌلوزٛه ثشبه ػٛاك ِؼوٚا، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد 

ٔ63ٖ.َ 

طٛي األصو، ٌٍؼالِخ ؽب٘و اٌغيائوٞ اٌلِشمٟ، اػزٕٝ ثٗ: ػجل اٌفزبػ يثٛ رٛع١ٗ إٌظو ئٌٝ ي .7

 غلح، ِىزت اٌّطجٛػبد اإلٍال١ِخ، ؽٍت.

اٌضمبد، ٌإلِبَ يثٟ ؽبرُ يثٟ ؽبرُ ِؾّل ثٓ ؽجبْ ثٓ يؽّل اٌز١ّّٟ اٌجَزٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  .3

 َ.63ٖٔ-٘ـٖٓٗٔإٌٙل،  –ِطجؼخ ِغٌٍ كائوح اٌّؼبها اٌؼضّب١ٔخ ثؾ١لههثبك اٌلَّوٓ 

اٌغبِغ اٌىج١و، ٌإلِبَ يثٟ ػ١َٝ ِؾّل ثٓ ػ١َٝ اٌزوِنٞ، ؽممٗ: اٌلوزٛه ثشبه ػٛاك  .6

 َ.633ٌٔجٕبْ،  –ِؼوٚا، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد 

فظبئض إٌَّل، َِٕل اإلِبَ يؽّل اٌؾبفع يثٟ ٍِٛٝ اٌّل٠ٕٟ، ِىزجخ  -ٗاٌوٍبئً إٌبكهح  .ٓٔ

 ، اٌطجؼخ األٌٚٝ.6ٕ6َٔ-٘ـ7ٖٗٔاٌقبٔغٟ ِظو، 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

اٌوٚع اٌجَبَ ثزور١ت ٚرقو٠ظ فٛائل رّبَ، ألثٟ ١ٍٍّبْ عبٍُ ثٓ ١ٍٍّبْ اٌف١ٙل اٌلٍٚوٞ،  .ٔٔ

 َ.637ٔ-٘ـ3ٌٓٗٔجٕبْ،  –اٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه اٌجشبئو اإلٍال١ِخ، ث١وٚد 

ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ، ٌإلِبَ اٌؾبفع يثٟ ػجل هللا ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل اٌمي٠ٕٟٚ اثٓ ِبعٗ، ؽممٗ ٚفّوط  .ٕٔ

َ، 663ٔ-٘ـ3ٔٗٔٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: اٌلوزٛه ثشبه ػٛاك ِؼوٚا، كاه اٌغجً، ث١وٚد، يؽبك٠ض

 اٌطجؼخ األٌٚٝ.

ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ، ٌإلِبَ اٌؾبفع يثٟ ػجل هللا ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل اٌمي٠ٕٟٚ اثٓ ِبعٗ، ؽممٗ ٚفّوط  .ٖٔ

َ، 663ٔ-٘ـ3ٔٗٔيؽبك٠ضٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: اٌلوزٛه ثشبه ػٛاك ِؼوٚا، كاه اٌغجً، ث١وٚد، 

 األٌٚٝ.اٌطجؼخ 

ٍٕٓ اٌج١ٙمٟ، ٌٍؾبفع يثٟ ثىو يؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ اٌج١ٙمٟ، رؾم١ك: اٌلوزٛه/ ػجل هللا  .ٗٔ

ثٓ ػجل اٌّؾَٓ اٌزووٟ، ثبٌزؼبْٚ ِغ ِووي ٘غو ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ٚاإلٍال١ِخ، 

ب إٌَٓ اٌىجوٜ، ٌإلِبَ يثٟ ثىو يؽّل ثٓ ٕٔٔٓ-٘ـٕٖٗٔاٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌمب٘وح،  َ. ٚي٠ؼًّ

ؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ اٌج١ٙمٟ، ٚفٟ م٠ٍٗ: اٌغٛ٘و إٌمٟ، ٌٍؼالِخ ػالء اٌل٠ٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ػضّبْ اٌ

اٌّبهك٠ٕٟ اٌش١ٙو )ثبثٓ اٌزووّبٟٔ(، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِطجؼخ ِغٌٍ كائوح اٌّؼبها اٌؼضّب١ٔخ 

 ٘ـ.ٕٖ٘ٔإٌٙل،  –ثؾ١لههثبك، اٌلوٓ 

ك اٌّغٕٟ ػٍٝ اٌلاهلطٕٟ ٍٕٓ اٌلاهلطٕٟ، ٌٍؾبفع ػٍٟ ثٓ ػّو اٌلاهلطٕٟ، ٚثن٠ٍٗ اٌزؼ١ٍ .٘ٔ

ٌٍّؾلس اٌؼالِخ اٌط١ت ِؾّل دٌّ اٌؾك اٌؼظ١ُ هثبكٞ، ؽممٗ: دؼ١ت األهٔإٚؽ، ٚؽَٓ 

ٌجٕبْ،  –ػجل إٌّؼُ دٍجٟ، ٚعّبي ػجل اٌٍط١ف، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد 

 َ.ٕٗٓٓ-٘ـٕٗٗٔ

م١ٍٟ اٌّىٟ، ؽممٗ: اٌؼؼفبء اٌىج١و، ٌٍؾبفع يثٟ عؼفو ِؾّل ثٓ ػّوٚ ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ؽّبك اٌؼ .ٙٔ

ٌجٕبْ،  –اٌلوزٛه ػجل اٌّؼطٟ ي١ِٓ لٍؼغٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد 

 َ.63ٗٔ-٘ـٗٓٗٔ

ػًٍ اٌزوِنٞ اٌىج١و، ؽممٗ: ا١ٌَل طجؾٟ اٌَبِوائٟ ٚا١ٌَل يثٛ اٌّؼبؽٟ إٌٛهٞ، ِٚؾّٛك  .7ٔ

-٘ـ6ٌٓٗٔجٕبْ،  –ِؾّل ف١ًٍ اٌظؼ١لٞ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِىزجخ إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، ث١وٚد 

ٔ636.َ 

فزؼ اٌّغ١ش ثشوػ يٌف١خ اٌؾل٠ش ٌٍؼوالٟ، ٌإلِبَ يثٟ ػجل هللا ِؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ  .3ٔ

اٌمب٘وح،  –اٌَقبٚٞ، رؾم١ك: اٌش١ـ ػٍٟ ؽ١َٓ ػٍٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِىزجخ إٌَخ 

 َ.66٘ٔ-٘ـ٘ٔٗٔ



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

اٌضب١ٔخ، كاه لٛاػل اٌزؾل٠ش ِٓ فْٕٛ ِظطٍؼ اٌؾل٠ش، رؾم١ك: ِؾّل ثٙغخ اٌج١طبه، اٌطجؼخ  .6ٔ

 َ.6ٙٔٔ-٘ـ3ٖٓٔئؽ١بء اٌىزت اٌؼوث١خ، ػ١َٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ٚدووبٖ، 

اٌىبًِ فٟ ػؼفبء اٌوعبي، ٌإلِبَ يثٟ يؽّل ػجل هللا ثٓ ػلٞ اٌغوعبٟٔ، رؾم١ك: ِؾّل ئٌ  .ٕٓ

ب اٌىبًِ فٟ ٕٕٔٓ-٘ـِٖٖٗٔظطفٝ اٌقٓ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه اٌوٍبٌخ اٌؼب١ٌّخ،  َ. ٚي٠ؼًّ

ٚػجؾ ِٚواعؼخ ٌغٕخ ِٓ اٌّقزظ١ٓ ثادواا إٌبدو، اٌطجؼخ  ػؼفبء اٌوعبي، رؾم١ك

 َ.63ٗٔ-٘ـٗٓٗٔث١وٚد،  –األٌٚٝ، كاه اٌفىو 

اٌىفب٠خ فٟ ػٍُ اٌوٚا٠خ، ألؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ صبثذ يثٛ ثىو اٌقط١ت اٌجغلاكٞ، رؾم١ك: يثٛ ػجل  .ٕٔ

 اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح. –هللا اٌٛهلٟ، ئثوا١ُ٘ ؽّلٞ اٌّلٟٔ، اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ 

ٌٍؾبفع ٔٛه اٌل٠ٓ « اٌّؼغُ األٍٚؾ ٚاٌّؼغُ اٌظغ١و»ؾو٠ٓ فٟ ىٚائل اٌّؼغ١ّٓ ِغّغ اٌج .ٕٕ

َ، ِىزجخ 66ٕٔ-٘ـٖٔٗٔا١ٌٙضّٟ، رؾم١ك: ػجل اٌملًٚ ثٓ ِؾّل ثٓ ٔن٠و، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

 اٌو٠بع. –اٌودل ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ 

ل٠ٓ ٌٍؾبفع ٔٛه اٌ« اٌّؼغُ األٍٚؾ ٚاٌّؼغُ اٌظغ١و»ِغّغ اٌجؾو٠ٓ فٟ ىٚائل اٌّؼغ١ّٓ  .ٖٕ

َ، ِىزجخ 66ٕٔ-٘ـٖٔٗٔا١ٌٙضّٟ، رؾم١ك: ػجل اٌملًٚ ثٓ ِؾّل ثٓ ٔن٠و، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

 اٌو٠بع. –اٌودل ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ 

ِغّغ اٌيٚائل ِٕٚجغ اٌفٛائل، ٌٍؾبفع ٔٛه اٌل٠ٓ ػٍٟ ثٓ يثٟ ثىو ا١ٌٙضّٟ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، كاه  .ٕٗ

 َ.63ٕٔ-٘ـٌٕٓٗٔجٕبْ،  –اٌىزبة اٌؼوثٟ، ث١وٚد 

بَ يؽّل ثٓ ؽٕجً، ؽممٗ ٚفّوط يؽبك٠ضٗ: دؼ١ت األهٔإٚؽ، ػبكي ِودل، اٌطجؼخ َِٕل اإلِ .ٕ٘

 َ.3ٕٓٓ-٘ـ6ٌٕٗٔجٕبْ،  –اٌضب١ٔخ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، ث١وٚد 

اٌّظٕف الثٓ يثٟ د١جخ، ٌإلِبَ يثٟ ثىو ػجل هللا ثٓ ِؾّل ثٓ يثٟ د١جخ اٌؼجَٟ اٌىٛفٟ،  .ٕٙ

 َ.ٕٙٓٓ-٘ـ7ٌٕٗٔجٕبْ،  -ؽممٗ: ِؾّل ػٛاِخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه لوؽجخ، ث١وٚد

اٌّؼغُ األٍٚؾ، ٌٍؾبفع يثٟ اٌمبٍُ ١ٍٍّبْ ثٓ يؽّل اٌطجوأٟ، لَُ اٌزؾم١ك ثلاه اٌؾو١ِٓ:  .7ٕ

َ، 66٘ٔ-٘ـ٘ٔٗٔاٌمب٘وح،  –ؽبهق ثٓ ػٛع هللا، ػجل اٌّؾَٓ ثٓ ئثوا١ُ٘، كاه اٌؾو١ِٓ 

 (.ٖ٘ٓٓ، هلُ: ٖٕٓ/ٖ)

أٟ، ؽممٗ: ؽّلٞ ػجل اٌّغ١ل اٌّؼغُ اٌىج١و، ٌٍؾبفع يثٟ اٌمبٍُ ١ٍٍّبْ ثٓ يؽّل اٌطجو .3ٕ

 ثغلاك. –اٌٍَفٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍطجبػخ 



 ( اٌغيء اٌقبٌِٕ٘ٔٓاٌؼلك اٌَبكً ػشو)
 

هللا ثٓ ٠ٍٛف  ٔظت اٌوا٠خ ألؽبك٠ش اٌٙلا٠خ، ٌإلِبَ اٌؾبفع عّبي اٌل٠ٓ يثٟ ِؾّل ػجل .6ٕ

خ  ّّ ّٟ فٟ رقو٠ظ اٌي٠ٍؼٟ»اٌؾٕفٟ اٌي٠ٍؼٟ، ِغ ؽبد١خ إٌف١َخ اٌّٙ ، اٌطجؼخ «ثغ١خ األٌّؼ

 ٘ـ.6ٖٖٔث١وٚد،  –ت اإلٍالِٟ اٌضب١ٔخ، اٌّىز
 


