
 

 
 

 ألاستاذ املشارك في كلية الشريعة وألانظمة (1)

 وعضو هيئة التدريس بجامعة تبوك-قسم الشريعة

 

 ملخص الثحث تالعرتي:

الحمد هلل والصالة والسالم على  روى ا اهلل 

 وعل  آله وصحبه، أما بعد:

فإّننا نعيش في زمن التقّلبىا  والتيّيىتا ، 

اصى  مىا وكثتة الح ادث والج ائح واألزمىا ،  

ابتليت به األمى  اسوىالمي  فىي  ىت  البلىدا  

ََىي لعلم ىا رّ   واألقليا ، أفتاد وجماعىا ، ِلِح

 البتلا .

فَا  لزاما اتخاذ وبل ال قالى  اتجىاه هى ه 

الج ائح واألزما ، وتخفيف المصا  عن كّل مىا 

ابتلي به إ  اننا جّتاء ه ه النَبا ، وذلى  عىن 

جميىى  طتلىىم مىىّد لىىد العىى   والمسىىاعدة ل

المتضىىترلن والمتضىىترا ، عبىىت قنىى ا  صىىت  

آمن ، المتمثل  في العمل التط عي وفىم ق اعىد 

 فق ي  ومقاصد  تعي .

والمتتبىىى  لق اعىىىد ومقاصىىىد نصىىى   

المعامال  المالي  وكالم أهل العلىي فىي امالى  

المست ل  بصف  عاّم  وأاَىام وعى  الجى ائح 

بصف   اّص  وما تتتب علي ما من  دم  األمى  

فظ كيان ىا نجىده مفتااىا معىزِّزا ومسىاندا وا

للعمل التط عي عند أّي اىادث أو طىار ، وفىي 

ه ا البحث وأبتز  أهّي مىا لعىّزز ذلى  مالىتمال 

 عل  مقّدم  ومبحثين و اتم .

: فتالمل التعتلىف بم عى   المقّذمةفأّما 

 البحث.

: فيتعّلم بأن ا  الجى ائح المثحث األولوأّما 

وآثارها الفق يى ، كمىا  إجماال م  بيا  أاَام ا

أبّين األوبا  واألاَام المتعّلق  بزمن الحاجىا  

 إجماال، ونماذج تارلخي  في معالج  ذل .

: فيتطىت  ألثىت العمىل المثحث الثانيوأما 

التطىى عي عىىمن ق اعىىده الفق يىى  ومقاصىىده 

الالتعي  المتعّلق  بالج ائح وأزمن  الحاجا  م  

 عتض البدائل العملي  التط عي .

ىىى ٕىىى الجىى ائح. َٔلمىىا  المفتاايىى : ال

ى ٘ى  دم  األم . ٗى العمل التط عي. ٖالحاج . 

 الق اعد والمقاصد.

 

 

 

 

 

 

لجوائح وأزمنة الداجات وأثرهما ىلع العمل التطوعي يف خدمة فقه ا
 "دراسة فقهية مقاصدىة تطبيقية"  األمة وخفظ كيانها

   

 (1)الدكتور: محمد حسين العيد

 



  

Abstract 

Praise be to God and prayer and 

peace be upon the Messenger of Allah 

and his family and companions, but 

after: 

We live in a time of fluctuations 

and changes, and the multiplicity of 

accidents, pandemics and crises, 

especially what plagued the Islamic 

Ummah in various countries and 

minorities, individuals and groups, to 

the rule known by the Lord of the 

Wild. 

It was necessary to take 

preventive measures towards these 

pandemics and crises, and to alleviate 

the injured from all that our brothers 

have been plagued by these 

calamities, by helping and assisting all 

those affected through safe drainage 

channels, such as voluntary work 

according to jurisprudential rules and 

legitimate purposes. 

And follower of the rules and 

purposes of the texts of financial 

transactions and the words of 

scientists in the protection of 

consumers in general and the 

provisions of the development of 

pandemics in particular and the 

consequent service to the nation and 

the preservation of its entity we find a 

key to support and support for 

volunteer work in any accident or 

emergency, in this research I will 

highlight the most important 

enhancement, including the 

introduction And researchers and a 

conclusion. 

The introduction includes the 

definition of the subject matter. 

The first topic deals with the types 

of pandemics in general and its 

jurisprudence and its implications, as 

well as the reasons and provisions 

related to the time of needs in general, 

and historical models in addressing it. 

The second topic deals with the 

impact of volunteer work within its 

jurisprudential rules and its legitimate 

purposes related to pandemics and 

times of needs, with the presentation 

of voluntary alternatives. 
 

Mohamed hossene elaid
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 ـ أهمية الثحث وأسثاب اختياره:1

 ميتاظ ٖصا ايبشح بأ١ُٖٝ نرب٣ ٚسٝجٝات أمس٢ ُُٜهٔ تًدٝكٗا فُٝا ًٜٞ:

أ ـ تٛع١ٝ أٌٖ ايتدكل ٚاملجكفني ٚاؾُعٝات ٚاملتٛٛعني مبجٌ ٖصٙ اؿاالت، َٚا ٜٓبين عًٝٗا 

 َٔ أسهاّ فك١ٝٗ َٚكاقس ؾطع١ٝ.

ٌٗٚ ب ـ ٚ َُٜػ ١ُٓ ٚنٛابط َؤق١ً فُٝا ٜتع١ًل باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات، نٞ  نع قٛاعس َٗ

 ايع١ًُٝ ايتٛٛع١ٝ ٜٚٓعُٗا ع٢ً أنٌُ ايٛد٘. 

ت ـ َعطف١ أسهاّ اؾٛا٥ض ٚأسهاّ ايٛٛاضئ عٓس أٌٖ اـري ٚغريِٖ، ٚنٝف١ٝ َعاؾتٗا 

 ت أٚ ؾإ أٚ أفطاز.بآي١ٝ ٖازف١ َٚفٝس٠ َٔ ٔقَبٌ اؾٗات ايتٓفٝص١ٜ غٛا٤ ناْت مجعٝا

ٌٓ ايٛغا٥ٌ ٚايتسابري  خ ـ تٛع١ٝ اجملتُع بهطٚض٠ إزضاى َجٌ ٖصٙ اؿاالت اؿطد١، ٚاؽاش ن

 سٝاهلا ٚفل نٛابط فك١ٝٗ َٚكاقس ؾطع١ٝ.

ز ـ ايػعٞ يتكًٌٝ ْػب١ ايهطض اؿاقٌ دٓطا٤ ٖصٙ ايٓهبات، ٚشيو مم١ا ٜػتسعٞ اإلساط١ 

 ك٘ اإلغالَٞ.باألسهاّ ايؿطع١ٝ َٚطاعا٠ أثطٙ يف ايف

ٕٓ اـٛض يف َجٌ ٖصٙ اؿاالت ؾطعا ٚتفكٗا ٚتأقٝال ٚتٓفٝصا َٔ  ح ـ اغتؿعاض اجملتُع بأ

َكاقس ايؿطٜع١ ايػا١َٝ ، ست٢ ال ٜكع َا ال حيُس عكباٙ َٔ نعف األ١َ ٚمتعم نٝاْٗا ٚاغتػالٍ 

 .أعسا٥ٗا يف ْؿط باطًِٗ عٔ ططٜل اؾُعٝات املٓشطف١ امله١ً١ً ع٢ً اختالف َؿاضبٗا

 ر ـ ايكٝاّ بٛادب ايٓكٝش١ اػاٙ فتُعٓا.

ز ـ َعطف١ ٔسٜهِ اهلل ٚأغطاضٙ يف ٖصا ايهٕٛ عٓس ٚقٛع َجٌ ٖصٙ ايٓهبات، َٚا ٚادبٓا مٛ 

 شيو.

ش ـ ساد١ ايٓاؽ املًٓش١ إىل ططح ٖصا املٛنٛع ايّٝٛ، ْعطا يهجط٠ اؾٛا٥ض ٚايهٛاضخ اييت 

 تعكف باأل١َ ايّٝٛ.

ألخالقٞ عٓس بعض أٌٖ اـري َٚجً٘ َٔ بعض اؾٗات ايتٓفٝص١ٜ ض ـ نعف ايٛاظع ايسٜين ٚا

 يألعُاٍ اـري١ٜ خاق١ األعُاٍ ايفطز١ٜ ايتٛٛع١ٝ يف اغتػالٍ املٓكب ٚنعف املتهطض.

ف ـ ٚدٛز اـًٌ يف بعض اؾُعٝات ايتٛٛع١ٝ فُٝا تكّٛ ب٘ َٔ ايعٌُ اـريٟ، ايصٟ ٜهٕٛ 

، عٓس عسّ َطاعا٠ ايكٛاعس ايؿطع١ٝ ع٢ً سػاب املتهطضٜٔ ٚأقشاب اؾٛا٥ض ٚاؿادات

 ٚاملكاقس األٚي١ٝ يف شيو َٚآالت٘.

 ى أهدا  البحث:  ٕ

 ٜػع٢ ايباسح إىل ؼكٝل أٖساف غا١َٝ َٔ خالٍ ايهتاب١ يف ٖصا املٛنٛع، َٚٔ أبطظٖا:

أ ـ بٝإ أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتٛٛعٞ، بهٛابٛ٘ ٚقٛاعسٙ َٚكاقسٙ املػتكا٠ َٔ فك٘ اؾٛا٥ض 

 ٚأْٓ٘ غبب ايػعاز٠ يف ايساضٜٔ.ٚأسهاّ ايٛٛاضئ، 
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ٌٓ ظَإ ب ـ  ٌٓ فاٍ اؿٝا٠، ٚأْٓٗا قاؿ١ يف ن إَها١ْٝ تٛبٝل ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ يف ن

 َٚهإ.

َط١ْٚ ايفك٘ اإلغالَٞ ٚغع١ ضسبت٘، مم١ا جيعٌ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ َٓٗر سٝا٠ َتهاٌَ  ت ـ

ٌٓ ؼكٝل املكاحل ايػا١َٝ ٚزض٤ املفاغس  ٚاألنطاض املتٛقع١ َٔ خالٍ زضاغتٓا ٚفتُع َرتابط يف ظ

 .يفك٘ اؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات

يف  -َٚٔ تأثط بِٗ َٔ بين دًستٓا–ـ غًل ايباب يف أٚد٘ املفتْٛني َٔ ايهفط٠ ٚاملًشسٜٔ خ 

، َٚا فك٘ ظَٔ ايتػريات ٚاملػتذسات ٘ا فٝمب يًتعاٜـزع٣ٛ مجٛز ٖصٙ ايؿطٜع١، ٚعسّ َال٤َتٗا 

 د١ إال َجاال سٝ٘ا يصيو.اؾٛا٥ض ٚأسهاّ ظَٔ اؿا

ٞٓ ايٛانض يً ز ـ َٔ أععِ  ٚاالدتٗاز يف شيو ذُعٝات اـري١ٜ ٚاألفطاز املتٛٛعنيايتٛبٝل اؿ

 .ٚتآيف ٚتطابط َٔ منٛ ٚضخا٤ ٚاغتكطاض بعض ايبًسإ اإلغال١َٝاألغباب اييت ٚقًت إيٝ٘ 

ٚنع اؾٛا٥ض  ح ـ ايتأقٌٝ يًعٌُ ايتٛٛعٞ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ، ٚفل إزضانٓا ألسهاّ

 ٚأسهاّ ايٛٛاضئ.

 ر ـ تفعٌٝ آزابٓا اإلغال١َٝ ٚاالغتفاز٠ َٓٗا بػ١ٝ ؽفٝف َعاْا٠ احملتادني ٚاملتهطضٜٔ.

 ٌٓ ِٓ ٚاؿٟٝٛ، ٚإؾعاض ن ز ـ تٓػٝل اؾٗٛز ٚتهجٝفٗا بني ف٦ات اجملتُع يف ٖصا اجملاٍ املٗ

 .اضفطز باملػ٦ٛي١ٝ ايع١ًُٝ ايتٛٛع١ٝ َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ أسهاّ ٚآث
 ى  ط  البحث: وتح ي ما للي:ٖ

 .أ ـ أ١ُٖٝ ايبشح ٚأغباب اختٝاضٙ

 ب ـ أٖساف ايبشح

 ز ـ خ١ٛ ايبشح

 ز ـ َٓٗر ايبشح

 ٖـ ـ ايفٗاضؽ
 : ٚتؿٌُ ايتعطٜف مبٛنٛع ايبشح ٚفٝٗا ًَٛبإ:أ ى المقّدم 

 : تعطٜف اؾٛا٥ض يػ١ ٚاقٛالساالمطلب األوا

  َٛنٛع ايبشح: املطاز بأظ١َٓ اؿادات يفالمطلب الثاني

: ٜٚتع١ًل بأْٛاع اؾٛا٥ض إمجاال َع بٝإ أسهاَٗا ٚآثاضٖا ايفك١ٝٗ، ٚإٜهاح المبحث األوا

 األغباب ٚاألسهاّ املتع١ًك١ بعَٔ اؿادات إمجاال، ٚمناشز تاضخي١ٝ يف َعاؾ١ شيو.

 ٚؼت٘ أضبع١ َٛايب:

 أْٛاع اؾٛا٥ض إمجاال: المطلب األوا
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ٌٓ ْٛعالمطلب الثاني  ٚأثطٙ ايفكٗٞ : سهِ ن

 : األغباب ٚاألسهاّ املتع١ًك١ بعَٔ اؿادات المطلب الثالث

 : مناشز تاضخي١ٝ كتكط٠ يف َعاؾ١ َجٌ شيوالمطلب التاب 

: ٜٚتٛطم ألثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ نُٔ قٛاعسٙ ايفك١ٝٗ َٚكاقسٙ ايؿطع١ٝ المبحث الثاني

 ايتٛٛع١ٝ. املتع١ًك١ باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات َع عطض ايبسا٥ٌ ايع١ًُٝ

 وتحته ثالث  مطالب:

 : أثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ نُٔ قٛاعسٙ ايفك١ٝٗ املطتب١ٛ باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿاداتالمطلب األوا

: أثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ نُٔ َكاقسٙ ايؿطع١ٝ املطتب١ٛ باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ المطلب الثاني

 اؿادات

 : عطض ايبسا٥ٌ ايع١ًُٝ ايتٛٛع١ٝالمطلب الثالث

 ا شنط ألِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا َٔ خالٍ ايبشح َع ايتٛقٝات.: ٚفٝٗلخاتم ا

 غأغري ع٢ً املٓٗر ايتايٞ: :منهج الثحثـ  4

 ـ أمجع املاز٠ ايع١ًُٝ َٔ َعآْٗا األق١ًٝ، ٚأقّٛ بكٝاغتٗا ٚتطتٝبٗا مبا ٜٓاغب املكاّ.1

 ـ أععٚ اآلٜات إىل غٛضٖا َع بٝإ ضقِ اآل١ٜ.2

ازضٖا األق١ًٝ سػب َا أقف عًٝ٘، َٚا نإ يف ايكشٝشني أٚ يف ـ أخٓطز األسازٜح َٔ َك3

ٚٓال إال١ َا ْككت عًٝ٘. َُٔ أشنطٙ يف ايتدطٜر أ  أسسُٖا فأقتكط عًٝ٘، ٚأدعٌ يفغ اؿسٜح ٔي

 ـ ايتعطٜف بايهًُات ايػطٜب١ ٚاملكًٛشات ايع١ًُٝ املتع١ًك١ بايبشح.4

ِٓ املكازض ٚاملط د ى الف ارس: ادع املتع١ًك١ بايبشح َع فٗطؽ ٚؼتٟٛ ع٢ً فٗاضؽ ألٖ

 املٛنٛعات.

 

ٕٓ ايهالّ عٔ ايعٌُ ايتٛٛعٞ أٚ اـريٟ ع٢ً ٚد٘  ـ الذراسات الساتقة: 5 َٔ ايبسٜٗٞ أ

مل  ططست٘ٚاملٓٗر ايصٟ  عطنت٘ايعُّٛ َٛدٛز، يهٔ بايسضاغ١ اييت شنطتٗا ٚبايُٓٛشز ايصٟ 

 -سػب عًُٞ–ٜٓعكس إىل اآلٕ ح، إال َؤمتط زٚيٞ مل شع٢ً َجٌ ٖصا ايب -ػب عًُٞس–أط١ًع 

ّٓ ايكط٣ بعٓٛإ "ايعٌُ اـريٟ  اتٗا" ٚتٛٓطم إىل َا ٜؿب٘ ٖصا كٚقٛاعسٙ ٚتٛبٝ –َكاقسٙ  –بأ

 إىل ايعًٔ. خيطز، يهٔ إىل اآلٕ مل ٜٓعكس ٚمل يف إسس٣ بٓٛزٙ ايبشح

 ٚتؿٌُ ايتعطٜف مبٛنٛع ايبشح ٚفٝٗا ًَٛبإ:   أ ى المقّدم :

 ا٥ض يػ١ ٚاقٛالساتعطٜف اؾٛ المطلب األوا:

 املطاز بأظ١َٓ اؿادات يف َٛنٛع ايبشح المطلب الثاني:
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ٌٓ ايٛغا٥ٌ املُه١ٓ، خاق١ عٓس ظَٔ ايؿٓس٠  ْعطا ؿادتٓا املآغ١ إىل خس١َ زٜٓٓا به

َٓط٠، ٚغعٝا َٓٓا  ١َٓ ٚاملكا٥ب احملسق١ ٚايهٛاضخ املس ٚاؿاد١، ٚيف ٚقت تهجط فٝ٘ اؾٛا٥ض ايعا

تٛقع َٔ ٖصٙ ايٓهبات، فال بٓس َٔ ٚنع قٛاعس فك١ٝٗ َٚكاقس ؾطع١ٝ يتدفٝف ْػب١ ايهطض امل

تطاع٢ عٓس تًو اؿاالت، بػ١ٝ تػٌٗٝ ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٚتٓعُٝ٘ بؿهٌ زقٝل َٚجُط، مم١ا 

ٜػتسعٞ إجياز ْعا٥ط ْطتهع عًٝٗا يف فكٗٓا األقٌٝ، ٚشيو عٔ ططٜك١ بٛاب١ َبسأ ٚنع اؾٛا٥ض 

ٌٓ أبعازٖا َٚطاَٝٗا، نٞ ٜفتشٛا ٚأسهاّ ايٛٛاضئ اييت غٛطٖا فكٗاؤ ْا األغالف ٚتٓاٚيٖٛا به

ايٛطٜل ملٔ بعسِٖ، ْٚػتٓري بآضا٥ِٗ ٚادتٗازاتِٗ يف ٖصا املٛنٛع، فٓشاٍٚ إٔ ًْكٞ ايه٤ٛ ع٢ً 

ِٓ األسهاّ املتع١ًك١ بُٗا ع٢ً ٚد٘ االختكاض.  املطاز باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات ٚأٖ

 

  الساتعطٜف اؾٛا٥ض يػ١ ٚاقٛ المطلب األوا:
مجع دا٥ش١، ٚاؾا٥ش١: ايؿٓس٠ ٚايٓاظي١ ايعع١ُٝ اييت ػتاح املاٍ َٔ غ١ٓ أٚ  الج ائح لي :

ٍُ َداَح قاٍ ايعال١َ ابٔ فاضؽ: "، (1)فت١ٓ ُٜٜكا  .ٍُ َٛ أياِغٔت٦َِكا ُٖ َٚ َٚأسْس،   ٌْ َٚاٞيَشا٤ُ ٜأِق  ُٚ َٛا َٚاٞي  ُِ اٞئذٝ

ُ٘ اِؾٔت ِٓ َٔ َٚ  .ُ٘ ُ٘ اِغَتٞأَقًٜ َُٜذُٛس  ٤َِٞ ٕٓ: ، (2)"ٜكاُم اٞيَذا٥َٔش١ٔايٖؿ ْٚكٌ ايؿٝذ ابٔ َٓعٛض عٔ بعض أٌٖ ايًػ١ أ

ُٕ بايَبَطز امٝلِشط٢م ٜأٚ " ََٚتٝهٛ ُُ٘ ٜفٜهُجَط َنَطُضُٙ،  َُا٤ٔ إ٢شا َعٝعِ َسِذ َٔ ايٖػ َٔ َٜٜكُع  ُٕ بايَبَطٔز  اٞيَذا٥َٔش١ َتٝهٛ

َُٔ ٌَ ايٖج ٝٛ َِٜب ٍُ: اِدَتاَح ٜٚأقٌ اٞيَذا٥َٔش...  اٞيَشٚط امٝلٞفط٢ط َسٖت٢  ِٖ ُٜٜكا ١ٔ ايٖػ١ٓ ايٖؿٔسَٜس٠ٝ َتِذَتاُح اأٜلَٛاٍ، ُث

ِ٘ٝ ٣ٕ إ٢شا ٜأت٢ َعًٜ ٍَ ٝفًٜا ٚٗ َا  .(3)"ايَعُس
فعطفت بعٓس٠ تعطٜفات بني َٛٓغع َٚهٝٓل َكتكط ع٢ً  وأما تعتلف الج ائح في االصطالح:

ٕٓ ٚيعٌ أمشٌ تعطٜف ٜٓاغب َكاّ عجٓا َا شن، (4)اآلف١ ايػُا١ٜٚ فشػب طٙ اإلَاّ ايؿافعٞ بأ

ٝٚنَياؾا٥ش١: " َٔ ِٔ اٞيآَز َٔ  ِٚ َُا٤ٔ ٜأ ِٔ ايٖػ َٔ َِْت  َٗا ٜنا ََُكا٥ٔب ٝن١ً ٖٚصا َا أنسٙ بعض فكٗا٤  .(5)"اٞي

 .(7)ٚظاٖط اختٝاض ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ، (6)املايه١ٝ
 

                                         
 (.356-6/355(، تاج ايعسٚع: يًصبٝدٟ )1/360اْظس: ايصخاح: يًذٖٛسٟ )( 1)
 (.1/492َعذِ املكاٜٝظ يف ايًػ١: البٔ فازع )( 2)
 (.63ٚاْظس: رلتاز ايصخاح: يًساشٟ )ص (، 432-2/431يطإ ايعسب: البٔ َٓظٛز )( 3)
(، ايصاٖس يف غسٜب أيفاظ غسٜب ايػافعٞ: حملُد اهلسٟٚ )ص 289اْظس: غسح حدٚد ابٔ عسف١: يًسصاع )ص ( 4)
 (.292(، املطًع ع٢ً أيفاظ املكٓع: يًبعًٞ )ص 136

 (.3/60األّ: يًػافعٞ )( 5)
 (.4/507ٛاٖب اجلًٌٝ: يًخطاب )(، 180َ-12/179اْظس: ايبٝإ ٚايتخصٌٝ: البٔ زغد )( 6)
 (.30/278اْظس: دلُٛع ايفتا٣ٚ: البٔ ت١ُٝٝ )( 7)
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  املطاز بأظ١َٓ اؿادات يف َٛنٛع ايبشح المطلب الثاني:
ْٔ(")ُ  لي الزََّمُن َوالزََّما َُ َٚ)ٜأِظ  )٠١َٓ َٔ َٚ)ٜأِظ  )ْٕ ََا ُ٘ )ٜأِظ ُُِع ََٚد َٜٚنٔجري٢ٙٔ.  َٛٞقٔت  ٢ٌ اٞي ِْ ٔيٜكًٔٝ  (.8: "اِغ

َٜكع ع٢ً نٌ مجع َٔ  ،ٖٛ مبعٓاٙ ايًػٟٛ املتكٚسّ :والزما  اصطالاا ََإ " فاِغِ ايٖع

ِٜٚقات  .(9)"اٞيٜأ
 .(10)"كاض إيٝ٘مجع ساد١: ٖٚٞ "االنٛطاض إىل ايؿ٤ٞ، ٚاالفت والحاجا  لي 
٘ٔ: "وفي االصطالح َََع ٜأْ٘ ِٜبك٢ ٔبُسْٚٔ  ٔ٘ ِٝ َِْػإ إ٢ٜي  .(11)"ََا ٜٞفَتكط اٞيإ٢

: َا ٜفتكط إيٝ٘ ايٓاؽ ٜٚهٛطٕٚ إيٝ٘ يف ٚقت َٔ والمتاد بأزمن  الحاجا  في م ع   البحث

سطٚب ٚظالظٍ ٚبطانني ٚقشط ٚانٛطابات زاخ١ًٝ: عطق١ٝ األٚقات إشا س١ًت بِٗ نٛاضخ َٔ 

 ٚغري شيو نُا ْؿاٖسٙ ايّٝٛ يف نجري َٔ بكاع زٜاض اإلغالّ. ٥ف١ٝطا

 المثاحث 

ٜٚتع١ًل بأْٛاع اؾٛا٥ض إمجاال َع بٝإ أسهاَٗا ٚآثاضٖا ايفك١ٝٗ، ٚإٜهاح  المبحث األوا:

 األغباب ٚاألسهاّ املتع١ًك١ بعَٔ اؿادات إمجاال، ٚمناشز تاضخي١ٝ يف َعاؾ١ شيو.

 وتحته أربع  مطالب:

 : أْٛاع اؾٛا٥ض إمجاالب األواالمطل

ٌٓ ْٛع ٚأثطٙ ايفكٗٞالمطلب الثاني  : سهِ ن

 : األغباب ٚاألسهاّ املتع١ًك١ بعَٔ اؿادات المطلب الثالث

 : مناشز تأضخي١ٝ كتكط٠ يف َعاؾ١ َجٌ شيو.المطلب التاب 

 : أْٛاع اؾٛا٥ض إمجاالالمطلب األوا

إثط تعٓطنٓا يًتعطٜف ايًػٟٛ ٚاالقٛالسٞ يًذا٥ش١، تكٓسَت اإلؾاض٠ إىل أْٛاع اؾٛا٥ض إمجاال 

ُُٜٚهٔ إمجاهلا يف ْٛعني ض٥ٝػٝني نُا أفازٙ نالّ اإلَاّ ايؿافعٞ: ايٓٛع األٍٚ: دٛا٥ض َا ال 

 قٓع يآلزَٞ فٝٗا، ايٓٛع ايجاْٞ: دٛا٥ض َٔ قٓع اآلزَٞ. ٚزْٚو بٝإ شيو باختكاض:

 : دٛا٥ض َا ال قٓع يآلزَٞ فٝٗا الن   األوا

َا ال فعٌ يآلزَٞ فٝٗا، ٖٚٞ َا ًٜٛل عًٝٗا باآلفات ايػُا١ٜٚ أٟ َٔ فعٌ اهلل ال  متاد ب اوال

 ٚايجًر ٚاملٛط املهط ٚايكشط ٚايكاعك١ ٚايعيعاٍ ٚغري شيو. زخٌ يآلزَٞ فٝٗا. مٛ: ايٓاض

                                         
 (.1/439(، دلٌُ ايًػ١: البٔ فازع )137( رلتاز ايصخاح: يًساشٟ )ص 8)
 (.270( ايفسٚم ايًػ١ٜٛ: يًعطهسٟ )ص 9)
 (.5/495، تاج ايعسٚع: يًصبٝدٟ )(2/114ايًػ١: البٔ فازع ) َعذِ املكاٜٝظ يف( 10)
 (.257قٛاعد ايفك٘: حملُد ايربنيت )ص  (11)
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 : دٛا٥ض َٔ قٓع اآلزَٞالن   الثاني

 ني:َا نإ يآلزَٞ زخٌ فٝ٘ ٚانتػاب، ٖٚٞ ع٢ً قػُ والمتاد ب ا

: َا نإ يآلزَٞ زخٌ فٝ٘ ال ُُٜهٔ تهُٝٓ٘. مٛ: اؾٝٛف ايػامش١ اييت تٓٗب ٚتفػس األوا

 ايعضع ٚاؿطخ.

 .(12): َا نإ يآلزَٞ زخٌ فٝ٘ ٚباختٝاضٙ ُُٜٚهٔ تهُٝٓ٘. مٛ: ايػاضم ٚايػاقبالثاني
 ٚإيٝو سهِ نٌ ْٛع إمجاال:

ٌٓ ْٛع ٚأثطٙ ايفكٗٞالمطلب الثاني  : سهِ ن

ٖٚٞ دٛا٥ض َا ال قٓع يآلزَٞ فٝٗا، فٗصٙ ترتتب عًٝٗا أسهاّ ٚآثاض بال    األواللن بايٓػب١ 

ٚايؿافعٞ يف ايكسِٜ،  (14)عٓس ايكا٥ًني مببسأ ٚدٛب ٚنع اؾٛا٥ض ِٖٚ فكٗا٤ املايه١ٝ (13)خالف

  (16)ٖٚٛ َصٖب اؿٓاب١ً أٜها.(15)ٚأَا يف اؾسٜس فكس ع١ًل ايكٍٛ بجبٛت٘
َٛا٥ٔضعٓ٘ طٚاغتسيٛا عسٜح دابط ضنٞ اهلل  َِٛنع٢ اٞيَذ َََط ٔب َِ ٜأ ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٖٞ َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٕٖ ايٖٓٔب  (17)صٜأ

ِٕ ٚأؾاض إىل ايع١ً يف ايطٚا١ٜ األخط٣ بكٛي٘ ط ٌٗ ٜيٜو ٜأ َٜٔش ُ٘ َدا٥َٔش٠١، ٜفًٜا  َُّطا، ٜفٜأَقاَبِت ِٔ ٜأٔخٜٝو َث َٔ ِٛ ٔبِعَت  ٜي

ٍَ ٜأ ََا َِ َتٞأُخُص  ٦ِّٝا، ٔب ُ٘ َؾ ِٓ َٔ ِٝط٢ َسلٍّ؟َتٞأُخَص  فسٍ شيو ع٢ً ٚنع اؾٛا٥ض ٚدٛبا يعاٖط  (18)صٔخٜٝو ٔبَػ

                                         
(، 3564ٚ565(، زٚض١ ايطايبني: يًٟٓٛٚ )2/544ٚ545اْظس ٖرا ايتفصٌٝ: املكٓدَات املُٗدات: البٔ زغد )( 12)

زضاي١ –(، أحهاّ اجلٛا٥ح يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚصًتٗا بٓظسٜيت ايطسٚز٠ ٚايظسٚف ايطاز١٥ 5/77ٚ78اإلْصاف: يًُسداٟٚ )
 ( ٚغري ذيو. 176-166ٍ َبازى املطريات )ص : يعاد-دنتٛزاٙ
 (.7/3604(، ايفتح ايسباْٞ َٔ فتا٣ٚ اإلَاّ ايػٛناْٞ )2/544اْظس: املكٓدَات املُٗدات: البٔ زغد اجلد )( 13)
ٚحٓددٖٚا بايجًح، فإٕ نإ َا أفطدت٘ اجلا٥خ١ قدز ايجًح فأنجس ٚضع، أٟ أضكط عٔ املػرتٟ قدز ذيو َٔ  (14)

اْظس: املد١ْٚ: زٚا١ٜ ضخٕٓٛ عٔ ابٔ  قٌ َٔ ايجًح فال تٛضع ع٢ً تفصٌٝ يف بعطٗا، ٚتهٕٛ ع٢ً املػرتٟ.ايجُٔ، ٚإٕ نإ أ
(، رلتصس خًٌٝ َع غسح٘ َٓح اجلًٌٝ: يعًٝؼ 376(، ايتًكني: يًكاضٞ عبد ايٖٛاب )ص 3/581ايكاضِ عٔ َايو )

(5/303.) 
 (.3/564، زٚض١ ايطايبني: يًٟٓٛٚ )(5/205(، احلاٟٚ: يًُاٚزدٟ )3/57اْظس: األّ: يًػافعٞ ) (15)
(، اإلقٓاع يًخذاٟٚ 5/74(، اإلْصاف: يًُسداٟٚ )3/926) -زٚا١ٜ ابٓ٘ عبد اهلل–اْظس: َطا٥ٌ اإلَاّ أمحد ( 16)

 (.3/285َع غسح٘ نػاف ايكٓاع: يًبٗٛتٞ )
 (.1554( بسقِ )3/1191أخسد٘ َطًِ: نتاب املطاقا٠: باب ٚضع اجلٛا٥ح )( 17)

 (.1554( بسقِ )3/1190: نتاب املطاقا٠: باب ٚضع اجلٛا٥ح )أخسدٗا َطًِ( 18)
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األَط، ٜؤنسٙ قٛي٘ يف ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ طفال حيٌص; إش زفع ايجُٔ َٔ املؿرتٟ َع ٖالى املعكٛز بفعٌ 

 .(19)اؾا٥ش١ ٜعترب غري سالٍ، َٚٔ أنٌ أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ ٚبػري سل
إىل عسّ ٚدٛب ٚنع اؾٛا٥ض، ٚمحًٛا  (21)األقضٚايؿافع١ٝ يف  (20)ٚشٖب فكٗا٤ اؿٓف١ٝ

ُٓٗا:، (22)سسٜح دابط ضنٞ اهلل عٓ٘ ع٢ً االغتشباب  ٚأٜٓسٚا شيو بأزي١ نجري٠، أٖ
َُاض٢ ـ سسٜح أْؼ بٔ َايو ضنٞ اهلل عٓ٘ ط1 ِٝع٢ ايٚج ِٔ َب ٢َٗ َع َْ  َِ ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٍَ اي٤ً ٕٖ َضُغٛ ٜأ

ٌَ َٞ، ٜفٔكٝ ٖٔ َِ:  َسٖت٢ ُتِع ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٍُ اي٤ً ٍَ َضُغٛ َُٖط. ٜفٜكا ٍَ: َسٖت٢ َتِش ٖٔٞ؟ ٜقا ََا ُتِع َٚ  :ُ٘ َِٜت $ٜي ٜأَضٜأ

ٍَ ٜأٔخٝ٘ ََا  ِِ َِ َٜٞأُخُص ٜأَسُسٝن ََُط٠ٜ، ٔب ُ٘ ايٖج ََٓع اي٤ً ََ بٛنع  فسٍ اؿسٜح ع٢ً أْٓ٘ يٛ نإ األَط .(23)صإ٢َشا 

ٜهٔ يًٓٗٞ عٔ بٝع ايجُاض قبٌ بسٚ ايكالح فا٥س٠; إش ايع١ً سفغ َاٍ اؾٛا٥ض يًٛدٛب ًَٛكا مل 

 .(24)املؿرتٟ عٔ ايتًف، َٚبسأ ٚدٛب ٚنع اؾٛا٥ض ال ُٜبكٞ ٖصا املع٢ٓ
ٕٓ اؿسٜح سذ١ عًِٝٗ نُا قاٍ ايعال١َ ايكطايف; ألْٓ٘ دعٌ  واعتتض عل  ه ا االوتدالا: بأ

 .(25)املاٍ ألخٝ٘ زْٚ٘ بػبب اؾا٥ش١
٢ٍ اهلٔل َق٢٤ً اهلٝل بٞ غعٝس اـسضٟ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: طـ ٚؿسٜح أ2 ِٗٔس َضُغٛ ٌْ ٔفٞ َع ٝأٔقَٝب َضُد

 :َِ ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٍُ اهلٔل َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٍَ َضُغٛ ُ٘، ٜفٜكا ُٓ ِٜ َٗا، ٜفٜهُجَط َز َُاض٣ اِبَتاَع َِ ٔفٞ ٔث ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ$َعًٜ ِٝ ، #َتَكٖسٝقٛا َعًٜ

ِٝ ٘ٔ: ٜفَتَكٖسَم ايٖٓاُؽ َعًٜ ََا٥ٔ َِ ٔيُػَط ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٍُ اهلٔل َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٍَ َضُغٛ ٘ٔ، ٜفٜكا ٔٓ ِٜ َٜٚفا٤َ َز َِٜبًِٝؼ َشٔيٜو   ِِ ٘ٔ، ٜفًٜ

                                         
(، املػين: البٔ قدا١َ 10/217(، غسح َطًِ: يًٟٓٛٚ )6/319اْظس: غسح صخٝح ايبدازٟ: البٔ بطاٍ )( 19)

(4/80.) 
(، عُد٠ ايكازٟ: 187(، ايٓتف يف ايفتا٣ٚ: يًطػدٟ )ص 3/100اْظس: رلتصس اختالف ايعًُا٤: يًطخاٟٚ )( 20)

 (.12/7ين )يًعٝ
(، املٓٗاج يًٟٓٛٚ َع غسح٘ ْٗا١ٜ احملتاج 5/159(، ْٗا١ٜ املطًب: يًذٜٛين )5/205اْظس: احلاٟٚ: يًُاٚزدٟ )( 21)

 (.4/154يًسًَٞ )
 (.3/86(، َعامل ايطٓٔ: يًدطابٞ )5/1930اْظس: َسقا٠ املفاتٝح: يعًٞ ايكازٟ )( 22)
َٔ ايَبا٥ِٔع َباُب ِإَذا َباَعأخسد٘ ايبدازٟ: نتاب ايبٝٛع: ( 23) َٔ  َٛ ُٗ ١ٌَٖ َف ُ٘ َعا ِٖ َأَصاَبِت َٗا، ُث َٚ َصاَلُح ِٕ َِٜبُد ٌَ َأ َُاَز َقِب  ايجِّ

 (.2198( بسقِ )3/77)
 (.5/206(، احلاٟٚ: يًُاٚزدٟ )14/39اْظس: إعال٤ ايطٓٔ: يًتٗاْٟٛ )( 24)
 (.5/214ايرخري٠: يًكسايف )( 25)
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ِِ إ٢ي٤ا َشٔيٜو$ َِٝؼ ٜيٝه َٜٚي  ،ِِ ََٚدِسُت ََا  ٕٓ اؾٛا٥ض غري َه١ُْٛ ع٢ً . (26)صُخُصٚا  فسٍ اؿسٜح ع٢ً أ

 .(27)ايكسق١، ٚدعٌ يػطَا٥٘ َا ٚدسٚٙايبا٥ع، بٌ ٖٞ ع٢ً املؿرتٟ; يصا استاز إىل 
بأْٓٗا قه١ٝ عني ٚسها١ٜ فعٌ ال عُّٛ هلا، فال ٜرتى  واعتتض عل  ه ا االوتدالا:

أنف تٛطم أنجط َٔ استُاٍ هلصٙ ايٛاقع١، فكس حيتٌُ ، (28)ايكشٝض ايكطٜض احملهِ باملتؿاب٘

ٕٓ املؿرتٟ مل إٔ تهٕٛ ايجُاض  أقٝبت بعس َا اغتذست أٚ ايتًف نإ بتفطٜط َٔ املؿرت ٟ أٚ أ

ُ٘ قاٍ ايعال١َ ابٔ ايكِٝ: "، (29)ًٜٛب ايفػذ ٚغري شيو َٔ االستُاٍ ايصٟ ٜهعف االغتسالٍ ِٛٝي ِٖ ٜق ُث

 :ٔ٘ ٘ٔ إي٤ا َشٔيٜوطٔفٝ ِِ ٔفٝ َِٝؼ ٜيٝه ََا ٜأَخَص صٜي ُِٝط  ُُِؿَتط٢ٟ ٜغ ١َٖٔ اٞي ِٔ ٔش َٔ َُاض٢  َِٜبَل ٔيَبا٥ٔٔعٞ ايٚج  ِِ ُ٘ ٜي ْٖ ٌْ َع٢ًٜ ٜأ ُٙ، َزٔيٝ

ِِ ِٝٝه ٘ٔ; ٜفاٞيَشٔسُٜح ُسٖذ٠١ َعًٜ َٖٔت ُ٘ ٔفٞ ٔش ٍُ ٝن٥ً َُا ِِ اٞي َِٓسٝن  .(30)"َٚٔع
ٕٓ ايجُط٠ تكري َكبٛن١ ع٢ً ضؤٚؽ ايٓدٌ بايتُهني ٚايتد3١ًٝ ٕٓ  ،(31)ـ ٚأل ٚقس اتفكٛا ع٢ً أ

 .(32)نُإ املبٝعات بعس ايكبض َٔ املؿرتٟ ال َٔ ايبا٥ع
ٕٓ ايتد١ًٝ يٝػت قبها تاَا، قاٍ ايعال١َ ابٔ بأْٓ٘ عًٝ: واعتتض عل  ه ا التعليل ٌ; ٚشيو أ

َٓأفع٢ ٔفٞقسا١َ: " َُ ٢ٌ اٞي ُّ اٞيٜكِبض٢، ٔبَسٔيٝ َُا ِٔ إَباَس١ٔ ايٖتَكٗطٔف َت َٔ  ُّ ًَٞع َٜ َٜٚيا  ـ٣.  ٜٛ ِٛ َتًٜٔفِت ٔبَع ََا ٜي  ٢ٌ  ٔبَسٔيٝ

ِٔ َٔ َِْت  ِٛ َتًٜٔفِت ٜنا َٜٚي َٗا،  َٗا ٔفٞ  اٞيإ٢َداَض٠ٔ َُٜباُح ايٖتَكٗطُف ٔفٝ ْٖ ََُط٠ٝ، ٜفإ٢ َُُؤٖدط٢، ٜنَصٔيٜو ايٖج ٢ٕ اٞي َُا َن

١َٔٝ ٔفٞ اٞيإ٢َدا ٌُ ٔبايٖتِدًٔ ٝٛ ِِ َِٜب ُٗ َٝاُغ َٚٔق َٗا، ُتَٛدُس َساٟيا ٜفَشاٟيا،  ٌَ اِغٔتٜٝفا٥ٔ َٓأفع٢ ٜقِب َُ َٖا، ٜناٞي  .(33)" َض٠َٔؾَذط٢
ٕٓ َا شٖب إيٝ٘ فكٗا٤ املايه١ٝ َٚٔ تبعِٗ َٔ ٚدٛب  ٚنع اؾٛا٥ض ٖٛ ايطادض ملا ٚايصٟ ٜعٗط أ

:ًٜٞ 

                                         
َِٔباُب اِضٔتِخَب أخسد٘ َطًِ: نتاب املطاقا٠:( 26) َٔ ايٖدِٜ َٔ َِٛضِع   (.1556( بسقِ )3/1191) أب اِي
 (.5/207(، احلاٟٚ: يًُاٚزدٟ )4/36اْظس: غسح َعاْٞ اآلثاز: يًطخاٟٚ )( 27)
 (.2/258اْظس: إعالّ املٛقعني: البٔ ايكِٝ )( 28)
 (.30/273املسدع ايطابل، ٚاْظس أٜطا: دلُٛع ايفتا٣ٚ: البٔ ت١ُٝٝ )( 29)
 (.2/258بٔ ايكِٝ )إعالّ املٛقعني: ال( 30)
 (.5/206احلاٟٚ: يًُاٚزدٟ )( 31)
 (.3/202اْظس: بدا١ٜ اجملتٗد: البٔ زغد )( 32)
 (.2/1020(، ٚاْظس: املع١ْٛ: يًكاضٞ عبد ايٖٛاب )4/81املػين: البٔ قدا١َ )( 33)
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ٕٓ سسٜح دابط ْل يف َٛنع ايٓعاع، فٗٛ قشٝض قطٜض يف ٚدٛب ٚنع اؾٛا٥ض نُا 1 ـ أ

تكٓسّ، قاٍ ايعال١َ ايكططيب: "اؿسٜح زيٌٝ ٚانض ع٢ً ٚدٛب إغكاط َا ٝأسٝر َٔ ايجُط٠ عٔ 

 .(34)"املؿرتٟ...
ٕٓ ايكٍٛ بٛنع اؾٛا٥ض َٛافل يكٛاعس ايؿطٜع١ ٚأقٛهل2 َِٚنَع ا، قاٍ ايعال١َ ابٔ ايكِٝ: "ـ أ  ٖٕ ٜأ

٢ٍ ايٖكٔشَٝش١ ِٔ اٞيٝأُقٛ َٔ ٦ِّٝا  َُٜدأيُف َؾ َٛا٥ٔض٢ ٜيا  َٜٚيا ُغ١ٟٖٓ ...  اٞيَذ َُٜدأيُف ٔنَتاّبا  َٛا٥ٔض٢ ٜيا  َِٚنع٢ اٞيَذ ٜفَشٔسُٜح 

َٝٔذُب ٜقُبٛٝي٘ ٘ٔ; ٜف َٓٞفٔػ ٌْ ٔب َٛ ٜأِق ُٖ َٚ َُاّعا،  َِٚنَع ... ع٢ً َٜٚيا إِد  ٖٕ َٛأفْل ٔيًٗػ١ٖٔٓ ٜأ َُ  َٛ ُٖ َُا  َٛا٥ٔض٢ ٜن اٞيَذ

َٜ  ِِ َٜٚي ََُط٠ٜ  ِِ ايٖج ََٜتَػ٤ً  ِِ ُُِؿَتط٢ٟ ٜي ٕٖ اٞي َٝاؽ٢ ايٖكٔشٝض٢; ٜفإ٢ َُٞكَتَه٢ اٞئك  َٛ ُٗ َٗا ايٖكٔشَٝش١ٔ ايٖكط٢حٜي١ٔ ٜف ٞكٔبِه

ٕٖ ٜقِب ٘ٔ; ٜفإ٢ ِٝ ٢ٕ إٜي َُا ٌَ ايٖه َْٞك ّٖ اي٤ٔصٟ ُٜٛٔدُب  َُا اٞيٜكِبَض ايٖتا ْٖ َُاض٢ إ َٜٚقِبُض ايٚج  ،ٔ٘ ٤ِٕٞ ٔبَشَػٔب ٌٚ َؾ َض ٝن

ُِ ايٖؿَذَط٠ٔ إ ََٚتِػًٔٝ َٓأفع٢ ٔفٞ اٞيإ٢َداَض٠ٔ،  َُ َٛ ٜنٜكِبض٢ اٞي ُٗ ٦ِّٝا ٜف ٦ِّٝا ٜفَؿ َٗا َؾ ٢ٍ إِزَضأن َُا َِٓس ٜن ُٕ ٔع ٘ٔ َٜٝهٛ ِٝ ٜي

َٚا َٚاٞيَعٜكاض٢  ِٔ اٞيٜأِضض٢  َٔ َُُؤٖدَط٠ٔ  ٢ٔ اٞي ِٝ ٢ِ اٞيَع ُ٘ ٜنَتِػًٔٝ ٕٖ ٜي َُٔبٝع٢، ٜفإ٢ ِٔ اٞي ِٛٔع َع ِٜٓك ِِ َت َُٚعًُٜل اٞيَبا٥ٔع٢ ٜي  ،٢ٕ َٛا َٝ ٞيَش

ُُِؿَتط٢ٟ ٜي َٚاٞي ُُِػَتٞأَدَط٠ٔ،  ٢ٔ اٞي ِٝ ِٔ اٞيَع َُُؤٚدط٢ َع ِٛٔع ُعًُٜل اٞي ِٜٓك ِِ َت َُا ٜي َُٖسُٙ، ٜن ََٚتَعا  ٢ٌ َٞ اٞيٜأِق ِِ َغٞك ََٜتَػ٤ً  ِِ

ََٜت  ِِ َُا ٜي ّٖ ٜن َِ ايٖتا ِٝط٢ ايٖتِػًٔٝ ِٔ ٜغ َٔ ََُط٠ٜ  َِْط ٜغأيْب اِدَتاَح ايٖج ّٖ، ٜفإ٢َشا َدا٤َ ٜأ َِ ايٖتا ُُِػَتٞأٔدُط ايٖتِػًٔٝ ِِ اٞي َػ٤ً

ٌَ َت َٗا ٜقِب ِٓ َٔ  ُ٘ َْ ُ٘ ُغِبَشا ُ٘ اي٤ً ََا ٜأِتًٜٜف  ٢ٔ َُ ُ٘ ٔبَج َُ ٌٖ ٔيًَٞبا٥ٔع٢ إٞيَعا َٜٔش  ِِ ُُِؿَتط٢ٟ ٜي ِٔ اٞي َٔ ِٔ ٜقِبٔهَتٞفط٢ٜٕط  َٔ  ٔ٘ ٔٓ َٗا َُه٥

ُُِعَتاز ُِ...  اٞيٜكِبَض اٞي ََٖصا اٞيُشٞه ٌَ،  -يف سسٜح دابط ضنٞ اهلل عٓ٘– َٚ ٜ٢ٚ ٌُ ايٖتٞأ ُٔ َِٜشَت َْٙل ٜيا 

ٌُ َٝاُؽ  -ٖٚٛ قٛي٘ طيٛ بعت َٔ أخٝو ...ص– َٚايٖتِعًٔٝ َٚٔق َُُعاَضَن١ٜ.  َٜٚيا اٞي ٌُ اٞيإ٢ٞيَػا٤َ  َٜٞكَب َٓأغْب ٜيا  َُ َِٚقْف 

َٜٞكَتٔه ٢ٍ ٜيا  َِٝط َشٔيٜواٞيٝأُقٛ  .(35)"ٞ ٜغ
 .(36)ـ ٚيهعف أزي١ أقشاب ايكٍٛ ايجاْٞ ٚنجط٠ تٛطم االستُاٍ إيٝٗا3

 ٚأَا بايٓػب١ يًٓٛع ايجاْٞ ٖٚٞ دٛا٥ض َٔ قٓع اآلزَٞ:

فإٕ نإ مم١ا ال ميهٔ تهُٝٓ٘ فذُٗٛض ايكا٥ًني بٛدٛب ٚنع اؾٛا٥ض ٜطْٚٗا غببا يٛنع 

ٚٚد٘  (39)ٖٚٛ قٍٛ يًؿافع١ٝ (38)جط فكٗا٤ املايه١ٝٚاختاضٙ أن (37)اؾا٥ش١ ٚب٘ قاٍ اإلَاّ َايو

 .(40)عٓس اؿٓاب١ً

                                         
 (.4/423املفِٗ ملا أغهٌ َٔ تًدٝص نتاب َطًِ: ألبٞ ايعباع ايكسطيب )( 34)
 ( بتصسف ٜطري.2/257البٔ ايكِٝ )إعالّ املٛقعني: ( 35)
ٚيتفصٌٝ أنجس يف ٖرٙ املطأي١ بأقٛاهلا ٚأديتٗا َٚٓاقػتٗا ُٜٓظس: أحهاّ اجلٛا٥ح يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚصًتٗا بٓظسٜيت ( 36)

 (، ٚغري ذيو.364-344: يعادٍ َبازى املطريات )ص -زضاي١ دنتٛزاٙ–ايطسٚز٠ ٚايظسٚف ايطاز١٥ 
 (.3/591املد١ْٚ )( 37)
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ٖٚٞ دٛا٥ض َا ال قٓع يآلزَٞ فٝٗا )اآلف١  -بايكٝاؽ ع٢ً ايٓٛع األٍٚ  واوتدل ا

ٌٓ، ٚيعسّ إَها١ْٝ زفع٘ أٚ تهُني  -ايػُا١ٜٚ( ظاَع عسّ ايكسض٠ ع٢ً زفع ٖصٙ املكٝب١ يف ن

 يف ْعطٟ يك٠ٛ أزيت٘.ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ األقطب . (41)َجٌ ٖؤال٤
َٓا َا أَهٔ تهُٝٓ٘ ايكا٥ًني بٛدٛب ٚنع اؾٛا٥ض ٜطْٚٗا يٝؼ غببا يٛنع  فجم  ر ٚأ

 .(44)ٖٚٛ املصٖب عٓس اؿٓاب١ً (43)ٚايؿافع١ٝ (42)اؾا٥ش١ ٖٚٛ قٍٛ أنجط املايه١ٝ
بأْٓ٘ ُُٜهٔ تهُني َجٌ ٖؤال٤ ٚتػطميِٗ، نُا أْٓ٘ ميهٔ زفعِٗ ٚايتشفغ  واوتدل ا

ٕٓ ٚايتد١ًل َٓ ِٗ، ٖٚٛ مم١ا ٜػتٛاع زفع٘ يٛ عًِ ب٘، َٚا ٜػتٛاع زفع٘ ال ٜهٕٛ دا٥ش١; أل

ٕٓ ٖصا ايٓٛع دا٥شت٘ خآق١ ميهٔ االسرتاظ َٓٗا، ، (45)املؿرتٟ َفٓطط يف سفغ مثطت٘ أنف أ

 ١َٓ ١َٓ، َٚٔ ؾطٚط ٚنع اؾٛا٥ض إٔ تهٕٛ عا غالف اآلف١ ايػُا١ٜٚ ْٚٗب اؾٝٛف فذا٥شتِٗ عا

ٚاهلل  -يف ْعطٟ–ٖٚصا ايكٍٛ نُا ٜعٗط ٖٛ ايطادض . (46)ايعال١َ ابٔ ايكِٝال خآق١ نُا قطضٙ 

 أعًِ. 
ٚبٓا٤ ع٢ً َا قٓطضْاٙ ٚضدشٓاٙ َٔ َبسأ اإليعاّ بٛنع اؾٛا٥ض يف ايٓٛع األٍٚ ٚايكػِ األٍٚ َٔ 

 :ايٓٛع ايجاْٞ ٖٓاى آثاض فك١ٝٗ تٓبين ع٢ً شيو شنطٖا ايفكٗا٤ ضمحِٗ اهلل ٝأمجًٗا يف ايٓكاط اآلت١ٝ
ع٢ً غكٛطٗا إشا  اسجما  إشا أقابت اؾا٥ش١ َاٍ ايعنا٠، فكس ْكٌ ابٔ املٓصض ى الزكاة:ٔ

ٕٓنإ قبٌ اؾصاش، ٖٚصا ْك٘: " اـاضم إشا خطم، ثِ أقابت٘ دا٥ش١ ال ؾ٤ٞ  ٚأمجعٛا عًٞ أ

، ٚأَا إشا نإ بعس شيو ٚتًفت بػبب اؾا٥ش١ فال ػب (47)"عًٝ٘ إشا نإ شيو قبٌ اؾصاش

                                                                                                    
 (.5/310(، َٓح اجلًٌٝ: يعًٝؼ )3/184ػسح ايهبري يًدزدٜس َع حاغ١ٝ ايدضٛقٞ )اي( 38)
 (.2/92(، َػين احملتاج: يًػسبٝين )3/60األّ: يًػافعٞ )( 39)
 (.5/78(، اإلْصاف: يًُسداٟٚ )4/258اْظس: ايػسح ايهبري: يعبد ايسمحٔ بٔ قدا١َ )( 40)
 (.30/278(، دلُٛع ايفتا٣ٚ: البٔ ت١ُٝٝ )2/545اْظس: املكٓدَات املُٗدات: البٔ زغد اجلد )( 41)
 (.367(، داَع األَٗات: البٔ احلادب )ص 2/687اْظس: ايهايف: البٔ عبد ايرب )( 42)
 (.3/565(، زٚض١ ايطايبني: يًٟٓٛٚ )5/390اْظس: ايبٝإ: يًعُساْٞ )( 43)
 (.2/131(، اإلقٓاع: يًخذاٟٚ )5/78اْظس: اإلْصاف: يًُسداٟٚ )( 44)
 (.4/167(، املبدع: البٔ َفًح )2/92(، َػين احملتاج: يًػسبٝين )4/233املٓتك٢: يًبادٞ ) اْظس:( 45)
 (.2/258اْظس: إعالّ املٛقعني: البٔ ايكِٝ )( 46)
 (.46اإلمجاع: البٔ املٓرز )ص ( 47)
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ٓس اؿٓف١ٝ، ٖٚهصا ايطأٟ عٓس املايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ إشا نإ قبٌ ايتُهٔ، ٚأَا ايعنا٠ ع

 .(48) اؿٓاب١ً فريٕٚ إٔ ال أثط يًذا٥ش١ يف ايعنا٠ يف ٖصٙ ايكٛض٠
ٕٓ ايطدٌ إشا أقٝب ظا٥ش١ ٚافتكط نإ يعاَا ع٢ً ايٓاؽ إٔ ٜعٝٓٛٙ نُا ثبت شيو  ـ نُا أ

ٌٗ إ٢ي٤ا ٔيٜأَسٔس َثًٜاَث١ٕسٝح قاٍ ط... ملسو هيلع هللا ىلص عٔ ايٓيب  َُِػٜأٜي١ٜ ٜيا َتٔش ٕٖ اٞي َُِػٜأٜي١ٝ  :إ٢ ُ٘ اٞي َُاٜي١ٟ، ٜفَش٤ًِت ٜي ٌَ َس ُٖ ٣ٌ َتَش َضُد

ٌْ ََٚضُد ُِٔػٝو،  ُٜ  ِٖ َٗا، ُث َُِػٜأٜي١ٝ َسٖت٢ ُٜٔكَٝب  َأَصاَبْتُه َجاِئَحٌ  َسٖت٢ ُٜٔكَٝب ُ٘ اٞي ُ٘، ٜفَش٤ًِت ٜي ََاٜي اِدَتاَسِت 

َٔ َّا  َٛا ـ٣ ٔق ِٝ ـ٣  -ِٔ َع ِٝ ِٔ َع َٔ ٍَ ٔغَساّزا  ِٚ ٜقا ٢ٟٚ اٞئشَذا  -ٜأ ِٔ َش َٔ َّ َثًٜاَث٠١  ُ٘ ٜفاٜق٠١ َسٖت٢ َٜٝكٛ ٌْ ٜأَقاَبِت ََٚضُد

ـ٣  ِٝ ِٔ َع َٔ َّا  َٛا َُِػٜأٜي١ٝ َسٖت٢ ُٜٔكَٝب ٔق ُ٘ اٞي ّْا ٜفاٜق٠١، ٜفَش٤ًِت ٜي ٘ٔ: ٜيٜكِس ٜأَقاَبِت ٝفًٜا َٔ ِٛ ِٔ ٜق ٍَ ٔغَساّز -َٔ ِٚ ٜقا ا ٜأ

ـ٣  ِٝ ِٔ َع ت َٓٗا فصٖب َاي٘ ٚافتكط س١ً ٤ٞفإشا أقاب ايطدٌ ؾقاٍ ايعال١َ اـٛابٞ: " .(49)...ص -َٔ

ٜٛايبْٛ٘ بٗا ع٢ً ثبٛت فكطٙ  ١ٓي٘ املػأي١ ٚٚدب ع٢ً ايٓاؽ إٔ ٜعٛٛٙ ايكسق١ َٔ غري بٝٓ

 . (50)"ٚاغتشكاق٘ إٜاٖا
يعع بٔ عبس ايػالّ: ٖٚٛ املككٛز األععِ َٔ ؾطع١ٝ ايعنٛات ٚايكسقات ٚمُٖٛا قاٍ ا

ََُكأيض٢" ٢ٍ اٞي َٛا َِ ِٔ ٜأ َٔ َٖا  ِٝط٢ َٜٚغ ٖٜٓفٜكأت  ُِ ٔفٞ اي َُٞكُكُٛز اٞيٜأِعٜع َٛ اٞي ُٖ ٕٖ َزٞفَع اٞيَشاَدأت   (51)" ٔيٜأ
ٕٓ ايجُط٠ إشا بٝعت َع أقًٗا فأقابتٗا دا٥ش١ فال ٚنع  ى البي : ال  ال ٕ بني ايفكٗا٤ ع٢ً أ

 ع٢ً ال  ال نُا أْ٘ ، (52)صا إشا بٝعت َٔ َايو أقًٗافٝٗا، ٚتهٕٛ َٔ نُإ املؿرتٟ، ٚن
ٕٓ ايجُط٠ إشا أدٝشت قبٌ ايتد١ًٝ فتٛنع ٚتهٕٛ َٔ نُإ ايبا٥ع،   أ

إشا أدٝشت ايجُط٠ بعس ْهذٗا َع إَهإ دصاشٖا فال ٚنع فٝٗا،  لي لختلف ا ٖٚهصا

 . (54)ٚنصيو اؿهِ إشا أدٝشت بعس اؾصاش (53)ٚتهٕٛ َٔ نُإ املؿرتٟ

                                         
(، احلاٟٚ: يًُاٚزدٟ 1/454(، حاغ١ٝ ايدضٛقٞ )3/46ٜٓظس تفصٌٝ أنجس: حتف١ ايفكٗا٤: يًطُسقٓدٟ )( 48)

 (.3/12(، املػين: البٔ قدا١َ )3/91)
ٌٓ ي٘ املطأي١ )( 49)  (.1044( بسقِ )2/722أخسد٘ َطًِ: نتاب ايصنا٠: باب َٔ حت
 (.2/67َعامل ايطٓٔ: يًدطابٞ )( 50)
 (.1/71قٛاعد األحهاّ: يًعص بٔ عبد ايطالّ )( 51)
 (: "بال خالف".3/566ٟٚ )(، ٚيف ايسٚض١: ي5/77ًٛٓ(، اإلْصاف: يًُسداٟٚ )3/589اْظس: املد١ْٚ )( 52)
(: "بال خالف"، ٚاْظس: غسح َعاْٞ اآلثاز: يًطخاٟٚ 2/542قاٍ ابٔ زغد اجلد يف املكٓدَات املُٗدات )( 53)

 (.5/75ٚ77(، اإلْصاف: يًُسداٟٚ )2/92(، َػين احملتاج: يًػسبٝين )4/35)
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ا يف ايجُط٠ إشا بٝعت بعس بسٚ قالسٗا َفطز٠ عٔ أقًٗا َٚٔ غري َايو أقًٗا، ٚاختًفٛ

ٚغ١ًُٗا ايبا٥ع إىل املؿرتٟ بايتد١ًٝ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا، ثِ تًفت قبٌ أٚإ اؾصاش ع٢ً قٛيني: فري٣ اؿٓف١ٝ 

 ٚايؿافع١ٝ عسّ ايٛنع، ٚخايفِٗ اؾُٗٛض َٔ املايه١ٝ ٚايؿافعٞ يف ايكسِٜ ٚع١ًل ايكٍٛ بجبٛت٘ يف

 اؾسٜس ٖٚٛ َصٖب اؿٓاب١ً ٖٚٛ ايطادض، ٚقس َٓط شيو َفٓكال باألزي١.

ٖٚٓاى آثاض أخط٣ تتع١ًل بٛنع اؾٛا٥ض يف غري ايعنا٠ ٚايبٝع، َٚػا٥ٌ َعاقط٠ أؿكت بٛنع 

اؾٛا٥ض نُػأي١ دٛا٥ض اضتفاع األغعاض ٚدٛا٥ض َتَسُخٌ اؿه١َٛ ٚدٛا٥ض ايب١٦ٝ ٚدٛا٥ض اؿعط 

ُٓٓا ٚي٘ ق١ً مبٛنٛع عجٓا َا شنطْاٙ ٚأؾطْا إيٝ٘ يتأقٌٝ َا ٜأتٞ.يهٔ ايص، (55)ٚغري شيو ٜٗ ٟ 
  األغباب ٚاألسهاّ املتع١ًك١ بعَٔ اؿادات المطلب الثالث:

ٕٓ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ  َٔ خالٍ تتبعٞ يٓكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚنالّ أٌٖ ايعًِ ٜتهض يٓا أ

 :، ٚاييت ميهٔ إمجاهلا يف سايتنيضاعت ظَٔ اؿادات سػب األغباب املٛدب١ يتؿطٜع األسهاّ
ٟٓ ظَٔ َٔ األظَإ ٚحيتاز ايٓاؽ فٝٗا إىل َطاعا٠  الحال  األول : ١َٓ ؼسخ يف أ أغباب عا

 منعت الالتلع  ظطٚفِٗ َٚا حيكل َكاؿِٗ ٜٚٝػط أَٛضِٖ ست٢ ال ٜكع ايهطض عِٓٗ، َٚٔ ٖٓا
جٌ أٚ استهاضٖا أٚ تػعريٖا ٚمٛ َا ُٜؤت٢ ب٘ َٔ ايٚػًع يف ظَٔ اؿاد١ بٝعٗا بعٜاز٠ ع٢ً مثٔ امل

ّْ شيو، ٜكٍٛ ايعال١َ ابٔ اهلُاّ: " َٞ َع٢ًٜ ايٖٓاؽ٢ َنَطْض َعا َُٝػأي ٢ٔ اٞيَشاَد١ٔ ٔي ََ ٘ٔ ٔفٞ َظ ََا ٔد٤َٞ ٔب َٚٔؾَطا٤ُ 

ُُٔكٝ َََع َساَد١ٔ اٞي َٔنَي  ِٔ اٞيٜكأز َٔ ُِٝع  َٜٚنَصا اٞيَب  ،ُّ َِٝشُط ١َٖٔ ٜف ٢ٌ ايٚص ِٖ َٜٚأ ُٔنَي  ُُِػًٔ ًٞ ٢ٔ ٔي َُ َِٜطَض ٔبايٖج  ِِ ُ٘ ٜي ْٖ ُٔنَي ٜفإ٢

٢ّ ايٚطَنا ٔب٘ َِٓعٔكٕس ٔيَعَس َُ َِٝط  َٕ ٜغ ِٕ َٜٝهٛ َٝٔذُب ٜأ ٘ٔ ٔغِعَط اٞيَبًٜٔس ٜف ْٔ ِٛ َُِصٝنٛض٢ إي٤ا َع٢ًٜ َتٞكٔسٜط٢ ٜن ٜٚكٍٛ ، (56)"اٞي

 ٓسٙ، بٌٚايصٟ ٜؿرتٟ ايسقٝل ٚخيبعٙ يٝتذط فٝ٘ َع ساد١ ايٓاؽ إىل َا عؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: "
إيعاَ٘ ببٝع شيو بجُٔ املجٌ أٚىل ٚأسط٣، بٌ إشا اَتٓع َٔ قٓع١ اـبع ٚايٛشٔ ست٢ ٜتهطض ايٓاؽ 

ّ، ٚإشا ناْت ساد١ ايٓاؽ تٓسفع إشا عًُٛا َا ٜهفٞ ايٓاؽ عٝح بصيو أيعّ بكٓعتٗا نُا تكٓس

                                                                                                    
(، زٚض١ ايطايبني: يًٟٓٛٚ 5/214ٚ219(، ايرخري٠: يًكسايف )4/35اْظس: غسح َعاْٞ اآلثاز: يًطخاٟٚ )( 54)

 (.2/213(، غسح َٓت٢ٗ اإلزادات: يًبٗٛتٞ )3/564)
اْظس ذيو بايتفصٌٝ يف: أحهاّ اجلٛا٥ح يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚصًتٗا بٓظسٜيت ايطسٚز٠ ٚايظسٚف ايطاز١٥: يعادٍ ( 55)

 (.75-15/69(، املٛضٛع١ ايفك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ )388-366َبازى املطريات )ص 
 (.6/476دٜس: البٔ اهلُاّ )فتح ايك( 56)
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تٓسفع إال  ٜؿرتٟ إش شاى بايجُٔ املعطٚف مل حيتر إىل تػعري، ٚأَا إشا ناْت ساد١ ايٓاؽ ال

 .(57)"بايتػعري ايعازٍ غعط عًِٝٗ تػعري عسٍ، ال ٚنؼ، ٚال ؾٛط
ٖٛٓٚصا َا قٓطضٙ بعض ايباسجني سٝح قاٍ: " غات اييت تعٛٞ يٛيٞ األَط اؿل يف َٔ املػ

فًٛيٞ األَط إٔ ميٓع  ،ض بٗا ايٓاؽٚشيو عٓس سًٍٛ األظَات االقتكاز١ٜ اييت ٜتهٓط، ايتسخٌ

 ِٗ ًٜٚعَِٗ بايبٝع ٚبايػعط املعكٍٛ ايصٟ ال ٜسخٌ ع٢ً ايٓاؽ نطّضااحملتهطٜٔ ٜٚهطب ع٢ً أٜسٜ

 م بٗا ع٢ً ايفكطا٤ درّبا عِٓٗنصيو َع ايػـ يف األغٛام ٚدٛاظ َكازض٠ املٛاز املػؿٛؾ١ ٚايتكٓس

..."(58) . 
ٌٓ يف ظَٔ َٔ األظَإ إلقًِٝ َعٝٓٔ أٚ : الحال  الثاني  أغباب خآق١ َٔ نٛاضخ ٚسٛازخ ؼ

ٚشنطٙ اؿفٝس ابٔ ضؾس بأسهاّ ، (59)١، ٖٚٛ َا ٜػُٝ٘ ايبعض بايعطٚف ايٛاض١٥طا٥ف١ َعٝٓٓ

 .(60)ايٛٛاضئ
َٛنشا شيو:  ؾٛقٞ أمحس زْٝاٚقس أؿكٗا ايفكٗا٤ مببسأ ٚنع اؾٛا٥ض، ٜكٍٛ ايسنتٛض 

ٝٓبايبشح ٚايتككٞ فُٝا قٓس"ٚ َٕٓ٘ ايفكٗا٤ يف ٖصا املٛنٛع تب ايهجري َِٓٗ مل ٜكف باؾا٥ش١  ٔ يٓا أ

ايجُاض، بٌ عساٖا إىل نٌ َاٍ أقٝب بأش٣ بايؼ، نُا مل ٜكف بٗا عٓس ايفعٌ ايػُاٟٚ، بٌ عٓس 

أزخٌ أّٜها ايفعٌ ايبؿطٟ، ٚنصيو مل ٜكف بٗا عٓس إقاب١ املكساض أٚ ايه١ُٝ بٌ عساٖا إىل 

إقاب١ ايك١ُٝ، ٚمل ٜكف بٗا عٓس ايبٝٛع بٌ عساٖا إىل اإلداضات، ٖٚصٙ بعض ْكٛم ايفكٗا٤ 

 .(61)..."شيو  ايكطحي١ يف

ٚقس أيعّ أٌٖ ايعًِ األغٓٝا٤ ٚأٌٖ ايٝػاض ايتسُخٌ بأَٛاهلِ ملػاعس٠ املتهٓطضٜٔ يف أظ١َٓ 

ٚفطض ع٢ً األغٓٝا٤ َٔ اؾٛا٥ض ٚاؿادات إشا مل تف ايسٚي١ ايكٝاّ بصيو، قاٍ اإلَاّ ابٔ سعّ: "

                                         
 (.28/105دلُٛع ايفتا٣ٚ: البٔ ت١ُٝٝ )( 57)
 (.664دل١ً دلُع ايفك٘ اإلضالَٞ: حبح يعبد اهلل ذلُد "اْتصاع املًه١ٝ يًُصًخ١ ايعا١َ": ايعدد ايسابع: )ص ( 58)
ألحٛاٍ االضتجٓا١ٝ٥ مببدأ األخر يف ٖرٙ اٚيف َكد١َ قساز دلُع ايفك٘ اإلضالَٞ يف دٚزت٘ ايتاضع١ بأبٛ ظيب ذنس: "( 59)

". دل١ً دلُع ايفك٘ اإلضالَٞ: ايعدد ايتاضع، ٚاْظس: ايفك٘ اإلضالَٞ )ٚضع اجلٛا٥ح( ايرٟ ٖٛ َٔ قبٌٝ َساعا٠ ايظسٚف ايطاز١٥
 (.1/189(. ٚيًػٝذ بهس زأٟ يف ٖرا املصطًح، اْظسٙ يف فك٘ ْٛاشي٘ )7/5252ٚأديت٘: يٖٛب١ ايصحًٝٞ )

 (.4/14زغد ) بدا١ٜ اجملتٗد: البٔ( 60)
: إعداد دزاض١ فك١ٝٗ اقتصاد١ٜ: ايتطدِ ٚتػري ق١ُٝ ايع١ًُدل١ً دلُع ايفك٘ اإلضالَٞ: ايعدد ايجاْٞ عػس: حبح "( 61)

 (، ٚاْظس َا تكٓدّ حتسٜسٙ يف َطأي١ ٚضع اجلٛا٥ح.1393ٚ1395ٚنرا)ص   (1670". )ص ايدنتٛز غٛقٞ أمحد دْٝا
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نٛات بِٗ ٚال يف مل تكِ ايع أٌٖ نٌ بًس إٔ ٜكَٛٛا بفكطا٥ِٗ، ٚجيربِٖ ايػًٛإ ع٢ً شيو إٕ

َٓ٘ َٚٔ ايًباؽ يًؿتا٤  فٝكاّ هلِ مبا ٜأنًٕٛ َٔ ايكٛت ايصٟ ال بٓس ،غا٥ط أَٛاٍ املػًُني

 .(62)"ِٗ َٔ املٛط ٚايكٝف ٚايؿُؼ ٚعٕٝٛ املاض٠ٚايكٝف مبجٌ شيو ٚمبػهٔ ٜهٓٓ
 مناشز تأضخي١ٝ كتكط٠ يف َعاؾ١ َجٌ شيو   المطلب التاب :

ٓٝ ٚأقشاب٘ َٚٔ تبعِٗ ملسو هيلع هللا ىلص  ٔ يٓا ايٛد٘ املؿطم ملا نإ عًٝ٘ ْبٝٓآٖاى مناشز تأضخي١ٝ نجري٠ تب

ٌٓ بِٗ اؾٛا٥ض ٚاألظَات، ْٚعطا ـؿ١ٝ اإلطاي١ يف غطز ايُٓاشز  بإسػإ يف نٝف١ٝ َعاؾ١ َٔ ؼ

  ٚمنٛشدإ يف غريٙ:ملسو هيلع هللا ىلص، فإْٓٞ أقتكط ع٢ً أضبع١، اثٓإ َٓٗا ٚقعت يف عٗس املكٛف٢ 
٘ٔـ ثبت َٔ سسٜح 1 ِٔ ٜأٔبٝ ٢ٔ َدط٢ٜط٣ َع ِٓٔصض٢ ِب ُُ ٍَ:  ضنٞ اهلل عٓ٘ اٞي ٢ٍ اهلٔل َق٢٤ً طٜقا َِٓس َضُغٛ ٝنٖٓا ٔع

٢ٚ اٞيَعَبا٤ٔ َُاض٢ ٜأ ٚٓ َُِذَتأبٞ اي ّْ ُسٜفا٠٠ ُعَطا٠٠  ِٛ ُٙ ٜق ٍَ: ٜفَذا٤َ َٗاض٢، ٜقا َِ ٔفٞ َقِسض٢ ايٖٓ ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ََُتٜكِّٔسٟ ، (63)اهلٝل َعًٜ

َِ ايٗػ ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٢ٍ اهلٔل َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ُ٘ َضُغٛ َِٚد َُٖعَط  ََُهَط ٜفَت  ِٔ َٔ  ِِ ُٗ ٌِ ٝن٥ً ََُهَط، َب  ِٔ َٔ  ِِ ُٗ َُٖت ِلَما ُٝٛٔف، َعا

ٍَ َرَأى ِبِ ْي ِمَن اْلَفاَقِ ، َٜٛب ٜفٜكا ِٖ َخ َّ، ٜفَك٢٤ً ُث َٜٚأٜقا  َٕ َََط ٔبًٜاٟيا ٜفٜأٖش ِٖ َخَطَز، ٜفٜأ ٌَ ُث }َيا َأيَُّها : ٜفَسَخ
َٚأسَس٠ٕ ِٔ َْٞفؼ٣  َٔ  ِِ ُِ اي٤ٔصٟ َخًٜٜكٝه َٕ }ص إ٢ٜي٢ آٔخط٢ اٞيآ١َٜٔ، 1طايٓػا٤:  {ايٖٓاُؽ اٖتٝكٛا َضٖبٝه ٕٖ اهلٜل ٜنا إ٢

ِِ َضٔقّٝبا ِٝٝه ١َٜٜ اي٤ٔتٞ ٔفٞ اٞيَشِؿط٢: 1طايٓػا٤:  {َعًٜ َٚاٞيآ ََِت ٔي}ص  ََا ٜقٖس َْٞفْؼ  ِٓٝعِط  َٚٞيَت َٚاٖتٝكٛا اٖتٝكٛا اهلٜل  َػٕس 

ُِط٢ٙٔ ص $18طاؿؿط:  {اهلٜل ِٔ َقاع٢ َت َٔ ِٔ َقاع٢ ُبٚطٙٔ،  َٔ  ،ٔ٘ ِٛٔب ِٔ َث َٔ  ،ٔ٘ ُٔ َٖ ِٔ ٔزِض َٔ َٓاض٢ٙٔ،  ِٔ ٔزٜ َٔ  ٌْ  -َتَكٖسَم َضُد
 ٍَ َُِط٠ٕ -َسٖت٢ ٜقا ِٛ ٔبٔؿٚل َت ُ٘ َتِعٔذ# َٜٚي َِْكاض٢ ٔبُكٖط٠ٕ ٜناَزِت ٜنف٥ َٔ اٞيٜأ َٔ  ٌْ ٍَ: ٜفَذا٤َ َضُد ٌِ ٜقِس ٜقا َٗا، َب ِٓ ُع َع

 ٢ٍ َ٘ َضُغٛ َِٚد ُِٜت  َٝإب، َسٖت٢ َضٜأ َٚٔث  ٣ّ ِٔ ٜطَعا َٔ  ٢ٔ ِٝ ََ ِٛ ُِٜت ٜن ِٖ َتَتاَبَع ايٖٓاُؽ، َسٖت٢ َضٜأ ٍَ: ُث اهلٔل َعَذَعِت، ٜقا

ََٖب٠١ َُِص  ُ٘ ْٖ ٌُ، ٜنٜأ ٤ًَٗ ََٜت  َِ ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٍُ اهلٔل َق٢٤ً اهلٝل ،(64)َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٍَ َضُغٛ َِ:  ٜفٜكا ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٖٔ ٔفٞ $َعًٜ ِٔ َغ ََ

ٖٔ ِٔ ٝأُدٛض٢ َٔ ِٓٝكَل  َٜ  ِٕ ِٝط٢ ٜأ ِٔ ٜغ َٔ َٗا َبِعَسُٙ،  ٌَ ٔب ُٔ ِٔ َع ََ َٜٚأِدُط  َٖا،  ُ٘ ٜأِدُط ٢ّ ُغ١ٟٖٓ َسَػ١َٟٓ، ٜفًٜ ٤ِْٞ، اٞيإ٢ِغًٜا ِِ َؾ

٢ِٚظُض َٚ َٖا  ٢ِٚظُض  ٔ٘ ِٝ َٕ َعًٜ ١ٟ٦َٚٝ، ٜنا ٢ّ ُغ١ٟٖٓ َغ ٖٔ ٔفٞ اٞيإ٢ِغًٜا ِٔ َغ ََ ِٓٝكَل  َٚ َٜ ِٕ ِٝط٢ ٜأ ِٔ ٜغ َٔ ِٔ َبِعٔسٙٔ،  َٔ َٗا  ٌَ ٔب ُٔ ِٔ َع ََ

٤ِْٞ ِِ َؾ ٖٔ َِٚظاض٢ ِٔ ٜأ  .(65)ص#َٔ
                                         

 (.6/5487(، ايفك٘ اإلضالَٞ ٚأديت٘ )172ٝاخ األَِ: يًذٜٛين )ص (، ٚاْظس: غ3/452احمل٢ً: البٔ حصّ )( 62)
َُٔس٠ٕ بفتخٗاقاٍ ايٟٓٛٚ: "( 63) ُُِع َْ ِٕ َد َُاُز ٔبَهِطِس ايٓٗٛ ِٔ .ٖٚٞ ثٝاب صٛف فٝٗا تُٓري :ايِّٓ َٚٔبَفِتِح اِيَعِٝ َُدِّ   :ٚايعبا٤ ٔباِي

ِٕ ََٚعَبا١َٕٜ ُيَػَتا ُُِع َعَبا٠ٕ٤َ  َُِذَتأب .َد  ُ٘ ُِٛي َٗاََٚق ََٚضَط ُٖٛزٚا  ََٚق َٖا  ِٟ َخَسُقٛ َُاِز َأ  (.7/102". غسح َطًِ )ٞ ايِّٓ
َُِسَت٘ ُصِفَس٠ٌ. َرٖب١: ( 64) َْٖب; ِإَذا َعًَت ُح َُِر ِٚ َٔ َقٛٔيِٗ َفسْع  َٖٔب، َأ ٖٛٙ ٔبايٖر َُ َٛ امُل ُٖ َٚ ُُِرٖب،  َٔ ايٖػ٤ٞ اِي َٔ  َٞ ٖٔ

َُا َخص اأُلْج٢ بايرِّ َِٚإْٖ ََٖب١ٌ.  َُِر ِّْٛا ٚأزٗم َبَػس٠.ٚاأُلْج٢   (.2/173ايٓٗا١ٜ: البٔ األثري ) ِنِس ألْٖٗا أصَف٢ َي
 (.1017( بسقِ )2/704أحسد٘ َطًِ: نتاب ايصنا٠: باب احلح ع٢ً ايصدق١ )( 65)
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ٍَ: ٚيف يفغ آخط  ٢ِ ايٗكُٛفطٜقا ٢ٗ ِٝ َِ َعًٜ ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٢ٍ اهلٔل َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ َٔ اٞيٜأِعَطأب إ٢ٜي٢ َضُغٛ َٔ َْاْؽ   َدا٤َ 
َٞ َشٔيٜو ٔفٞ ، َااَجٌ  َفَتَأى ُو َء َااِلِ ْي َقْد َأَصاَبْتُ يْ  ُ٘ َسٖت٢ ُض٥ٔ ِٓ ٦ُٜٛٛا َع ٜفَشٖح ايٖٓاَؽ َع٢ًٜ ايٖكَسٜق١ٔ، ٜفٜأِب

َٚض٢م  ِٔ َٔ َِْكاض٢ َدا٤َ ٔبُكٖط٠ٕ  َٔ اٞيٜأ َٔ ٕٖ َضُدًٟا  ِٖ إ٢ ٍَ: ُث ٘ٔ. ٜقا ٢ٗ فصنط باقٞ اؿسٜح. فسٍ اؿسٜح  (66)...ص َِٚد

ٕٓ قَٛا  َُهط–ع٢ً أ َجٌ ٖصا  بصيو، ٚعاجلملسو هيلع هللا ىلص  ، ٚقس تأثط ْبٝٓاأقابتِٗ فاق١ ٚساد١ -ِٖٚ َٔ 

َٖا َغَبُب ُغُطٚض٢ٙٔ َق٢٤ً  املٛقف عٚح ايٓاؽ ع٢ً ايكسق١، ٚام٤ًت املؿه١ً. قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ: " َٜٚأ

٘ٔ َتَعاٜي٢ ُٔنَي إ٢ٜي٢ ٜطاَع١ٔ اي٤ً ُُِػًٔ َُُباَزَض٠ٔ اٞي َِ ٜفٜفَطّسا ٔب ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًٜ ٘ٔ ،اي٤ً ِِ ٔي٤ً ٢ٗ َٛأي َِ ٢ٍ ٜأ َِط٢  ،ََٚبِص ٢ٍ ٜأ َِٔتَجا َٚا

َِ ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًٜ ٘ٔ َق٢٤ً اي٤ً ٢ٍ اي٤ً ُُِشَتأدنَي ،َضُغٛ َُٖؤٜيا٤ٔ اٞي ِِ َع٢ًٜ  ،َٚٔيَسٞفع٢ َساَد١ٔ  ٢ٗ ُٔنَي َبِعٔه ُُِػًٔ ََٚؾٜفٜك١ٔ اٞي

٣َٛ ،َبِعض٣ َٚايٖتٞك ِِ َع٢ًٜ اٞئبٚط  ٢ٗ ْٔ ُٚ َِٓبٔػ ،ََٚتَعا َٜ ٢َٗط َٚ ُٜٞع َٚ َٜٞفَطَح   ِٕ ٢ٌ ٜأ ََٖصا اٞيٜكٔبٝ  ِٔ َٔ ٦ِّٝا  ٢ٕ إ٢َشا َضٜأ٣ َؾ َِْػا ًٞإ٢ ٞ ٔي

َْاٙ َُا َشٜنِط ُ٘ ٔي َٕ ٜفَطُس َٜٝهٛ َٚ  ُٙ  .(67)"ُغُطَٚض
َِ ٔفٞ ٜغَعا٠ٕ، ـ َا ٚضز عٔ أبٞ َػعٛز ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍط...2 ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٞٚ َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٖٓٔب َََع اي ٝنٖٓا 

ُٖا َضٜأ٣  لنَّاَس َجْ ٌدا ٜفٜأَقاَب َٓأفٔكنَي، ٜفًٜ ُُ ُُٚدٛٙٔ اٞي َٚاٞيٜفَطَح ٔفٞ  ُٔنَي  ُُِػًٔ ٘ٔ اٞي َِٚد ُِٜت اٞيٜهآَب١ٜ ٔفٞ  َسٖت٢ َضٜأ

 :ٍَ َِ ٜقا ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٍُ اهلٔل َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ُِ اهلٝل ٔبط٢ِظم٣$َشٔيٜو َضُغٛ َٝٝه َٜٞأٔت ُُِؼ َسٖت٢  َِ ٜفَعًٔ# َٚاهلٔل ٜيا َتٔػُٝب ايٖؿ

٢ّ، ٜف ٤َٛعا َٔ اي َٔ َٗا  ِٝ َُا َعًٜ ُٕ ٜأِضَبٔعنَي َضأس١ًٟٜ ٔب َُا ٢ٕ، ٜفاِؾَتَط٣ ُعِج َِٝكُسٜقا ُ٘ َغ ََٚضُغٜٛي ٕٖ اهلٜل  ُٕ أ َُا َ٘ إ٢ٜي٢ ُعِج َٖٛد

ِٝ ٞٗ َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٖٓٔب ُٖا َضٜأ٣ َشٔيٜو اي َٗا، ٜفًٜ ِٓ َٔ َِ ٔتِػَع١ٟ  ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٞٚ َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٖٓٔب ٍَ: اي َِ ٜفٜكا ََٚغ٤ً ََٖصا؟$٘ٔ  # ََا 

َٚاٞيٜهآَب  َِ ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٢ٍ اهلٔل َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٘ٔ َضُغٛ َِٚد ُٕ، ٜفُعط٢َف اٞيٜفَطُح ٔفٞ  َُا ِٜٝو ُعِج َِٖس٣ إ٢ٜي ١ٝ ٔفٞ ٜفٜكاٝيٛا: ٜأ

َِ ٜقِس َضٜف ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٖٞ َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ٖٓٔب ُِٜت اي ََٚضٜأ َٓأفٔكنَي،  ُُ َِٜسُعٛ ُُٚدٛٙٔ اٞي  ٔ٘ ِٝ ٜٛ َٝاُض إ٢ِب َٟ َب ٘ٔ َسٖت٢ ُضؤ٢ ِٜ ََٜس َع 

َٜٚيا َبِعَسُٙ:   ُ٘ ُ٘ َزَعا ٔيٜأَسٕس ٜقِبًٜ ُِٔعُت ََا َغ َٕ ُزَعا٤ّ  َُا َٕ$ٔيُعِج َُا ٌِ ٔبُعِج ِٖ اٞفَع ُٗ َٕ، ايً َُا ِٖ ٜأِعٔط ُعِج ُٗ  112. (68)صايً
ٕٓ ايٓاؽ أقابِٗ اؾٗس َٔ ؾٓس٠ اؿاد١، فعاجل ْبٝٓ ٖصا بك٠ٛ إمياْ٘ ملسو هيلع هللا ىلص  افسٍ اؿسٜح ع٢ً أ

باهلل ٚتٛسٝس ضبٛبٝت٘ ٚضاظقٝت٘، فػدط اهلل عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ ملعاؾ١ ٖصا اؾٗس ٚاؿاد١، 

 فاؾرت٣ يًكّٛ َا ٜػٓس سادتِٗ، ٚقس ْاٍ زعا٤ ايكازم املكسٚم بايعٛا٤ ايهجري يف ايسْٝا ٚاآلخط٠.

                                         
ٔٓ ض١ٓ حط١ٓ  )( 66)  (.1017( بسقِ )4/2059أحسد٘ َطًِ بٗرا ايًفظ يف: نتاب ايعًِ: باب َٔ ض
 (.7/103غسح َطًِ: يًٟٓٛٚ )( 67)
(. ٚقاٍ احلافظ 7255( بسقِ )7/195( ٚاألٚضط )694( بسقِ )17/249أخسد٘ ايطرباْٞ يف َعذُٝ٘ ايهبري ) (68)

ْٔ اهلٝجُٞ: " ُٙ َحَط َِٚإِضَٓاُد َٚاِيَهٔبرِي ٔباِخٔتَصاِز،  َِٚضٔط  ٞٗ ٔفٞ اِيَأ ُٙ ايطََّبَسأْ َٚا  (.9/96". دلُع ايصٚا٥د )َز
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٣ّ ٔشٟ  }اؿادات، يكٛي٘ تعاىل:  شب اإلنجاض َٔ ايكسق١ يف أٚقاتغُتَٚٔ ٖٓا ا ِٛ َٜ ّْ ٔفٞ  ِٚ إ٢ٞطَعا ٜأ

 (. 14ايبًس:) {ََِػَػَب١
3" :ٕٓ ٟٓي أعؿ٢ ُٖسإ تعطضـ ٚضز أ َِْكاض٢ َٛ َع٢ًٜ محل،  ضنٞ اهلل عٓ٘ ًٓعُإ ِبٔ بؿري اٞيٜأ ُٖ َٚ

ََا أعٛٝو. ََا عٓسٟ  ٍَ ي٘:  ٌِٖ ايُٝٔ! ٜفإ٢ٕ ؾ٦ت غأيتِٗ ٜفٜكا يو،  ٚيهٔ َعٞ عؿطٕٚ أيٟفا َٔ ٜأ

:ٍَ ِٖ شنط  ٜفٜكا ٘ٔ، ُث ِٝ قس ؾ٦ت. فكعس ايٓعُإ املٓرب، ٚادتُع إيٝ٘ أقشاب٘، فشُس اي٤ً٘ ٚأث٢ٓ َعًٜ

ٕٓ ٍَ: إ ٚقس عُس  قد أصابته ااج ، ونزلت به جائح ، أخانِ أعؿ٢ ُٖسإ أعؿ٢ ُٖسإ، ٜفٜكا

ٍَ: ال، ٚيهٔ بني اثٓني زٜٓا َُا تطٕٚ؟ ٜقاٝيٛا: زٜٓاض زٜٓاض. ٜفٜكا ٍَ: إيٝهِ، ٜف ض، ٜفٜكاٝيٛا: قس ضنٝٓا. ٜفٜكا

 .إٕ ؾ٦تِ عذًتٗا ي٘ َٔ بٝت املاٍ َٔ عٛا٥هِ ٚقاقكتهِ إشا أخطدت عٛاٜانِ. ٜقاٝيٛا: ْعِ

مل أض يًشادات  فأعٛاٙ ايٓعُإ عؿط٠ آالف زٜٓاض َٔ أعٛٝاتِٗ، فكبهٗا األعؿ٢ ٚأْؿأ ٜكٍٛ:

َُٜذُٛظ  خالف ٚهلصا ال. (69)"... اِبٔ بؿري -عٓس اْهُاؾٗا... نٓعُإ ايٓس٣  ُ٘ ْٖ َٗا٤ٔ ٔفٞ ٜأ َٔ اٞيٝفٜك ِٝ َب

ُٖأت ٔيَسأعٞ ايٖهُطَٚض٠ٔ  ًُُٔ َٚاٞي َٛا٥ٔٔب  ٖٓ َِٓس اي َٚٔع ََأت  َٚٞقَت األَظ َُاٍ  ِٝٔت اٞي ٢ّ األِغٔتٞكَطاُض َع٢ًٜ َب ََا ٢ٚ ٔيإل ٜأ

َُِكًَٜش١ٔ ايٖطأدَش١ٔ  غريُٖا.، يهٔ بهٛابط ٚؾطٚط نُا قاٍ ايعال١َ اؾٜٛين ٚايؿاطيب ٚاٞي
4َٚ َٕـ  ٍُ:  ٜنا ِٛ ََٔهٞ َٜٝك َِٜش٢َٝ ايَبِط  ُٔ ٌُ ب َُِع٠ٜ"ايٜفِه ٢ٔ َس َُاَض٠ٜ ب ِٔ ُع َٔ  َ٘ َٚايٚتٝ  َّ ُُِت ايٜهَط ُ٘  َتَع٤ً ُِٝت ٜأَت

ِٕ ُٜٞكط٢َنَٓا َثاٜلَث١ آاٜلَجاِئَحٍ  أَلِبي،  ٔفٞ ُ٘ ٜأ ِٓ َٔ َٜٚطًٜبُت  ـٖ ٔبٞ،  َُا َب ُ٘، ٜف ٣ٍ، ٜفٜه٤ًُُت َٛا َِ ِٛٔيَب ٔبٜأ ٝٛ  ٔف ٜأئفٜف
َُٚضِسُت، ِٓٝعَط.  ٍَ: َسٖت٢ َْ ٣ِ، ٜفٜكا َٖ ٘ٔ،  ٔزِض ِٖ َعاَز ٜأٔبٞ إ٢ٜي٢ ُضِتَبٔت ٘ٔ إ٢ٜي٢ ٜأٔبٞ، ُث ٍَ ٜقِس ُبٔعَح ٔب ََٛدسُت امٜلا ٜف

ِٜٝو؟ اِخُطِز ٟٝٓا أٜلٔب َِٝطٔف َِٓت َق َِٜشٜو! ٜأٝن َٚ  :ٍَ ُ٘، ٜفٜكا َٜٛفا٤ٔ، ٜفٜه٤ًُُت ََٔعٞ ٔباي ِٖ َبَعَح  ٌَ، ُث َُٚخٔص  ََٚسٖك َعٓٚٞ، 

ٍَ ٜيٜو. ٣ِ امٜلا َٖ ُ٘ ٜأٞيَف ٜأٞئف ٔزِض ِٓ َٔ ٜٛأْٞ  ٢ٍ إ٢ٜي٢ ٜأٔبٞ، ٜفٜأِع  .(70)"ٜفُطٔززُت ٔبامٜلا
ِٓ األ١َ  -ٚغريٖا نجري–فسيت ٖصٙ ايُٓاشز  ٕٓ ايٛال٠ ٚأٌٖ ايفهٌ ٚايػ٢ٓ ناْٛا حيًُٕٛ ٖ أ

يفطق١، ضغب١ يف ايعٌُ إشا أقابتِٗ دٛا٥ض أٚ سٛا٥ر، ٜٚعاؾْٛٗا فٛضا سػب َا تػٓض هلِ ا

ٌٓ األظَات، ٖٚٛ  ايتٛٛعٞ، يًشكٍٛ ع٢ً األدط ٚايجٛاب َٔ ايععٜع ايٖٛاب إثط تفطٜر ايهطبات ٚس

ْرباؽ يسٚيٓا اإلغال١َٝ يف اقتفا٤ ٚاتباع آثاض ٖؤال٤، ٚزالي١ قطحي١ يعع١ُ ايفك٘ اإلغالَٞ يف 

ٌٓ ب٘، َٔ خ ٟٓ أظ١َ ؼ  الٍ ظضع ضٚح ايتهافٌتعاٜؿ٘ َع األسساخ ٚسفغ نٝإ األ١َ َٔ أ

                                         
 (.4/1498اب٘ االضتٝعاب يف َعسف١ األصخاب )ذنس ٖرٙ ايكص١ ابٔ عبد ايرب يف نت (69)
 (.92-9/91ذنس ٖرٙ ايكص١ ايرٖيب يف نتاب٘ ضري أعالّ ايٓبال٤ ) (70)
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االدتُاعٞ عرب ايعٌُ ايتٛٛعٞ، َػتُٓسا شيو عٔ ططٜل ايسضٚؽ املػتكا٠ َٔ أثط فك٘ اؾٛا٥ض 

 .ٚأظ١َٓ اؿادات، َٚا ٜػتدًل َٓٗا َٔ فٛا٥س ٚأسهاّ
ٜٚتٛطم ألثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ نُٔ قٛاعسٙ ايفك١ٝٗ َٚكاقسٙ ايؿطع١ٝ  المبحث الثاني:

  ؿادات َع عطض ايبسا٥ٌ ايع١ًُٝ ايتٛٛع١ٝ.املتع١ًك١ باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ ا
 وتحته ثالث  مطالب:

 أثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ نُٔ قٛاعسٙ ايفك١ٝٗ املطتب١ٛ باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات المطلب األوا:
 أثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ نُٔ َكاقسٙ ايؿطع١ٝ املطتب١ٛ باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ المطلب الثاني:

 الحاجات
 ايع١ًُٝ ايتٛٛع١ٝعطض ايبسا٥ٌ  المطلب الثالث:

 
 أثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ نُٔ قٛاعسٙ ايفك١ٝٗ املطتب١ٛ باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات   المطلة األول:

يسٜٓا مج١ً َٔ ايكٛاعس ايفك١ٝٗ هلا عالق١ ٚطٝس٠ باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات، ٜٓتر عٓٗا أثط 

١َ األ١َ ٚسفغ نبري يف تطغِٝ َٓٗر ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٚتٛبٝك٘ ع٢ً أغؼ غ١ًُٝ ًَٚٝش١ يف خس

 نٝاْٗا، ُُٜهٔ غطزٖا ناآلتٞ:

ٕٓ  ى األم ر بمقاصدها:ٔ أعُاٍ فٗصٙ إسس٣ قٛاعس ايفك٘ اـُؼ ايهرب٣ ٚاييت تسٍ ع٢ً أ

فات٘ َٔ قٛي١ٝ أٚ فع١ًٝ ؽتًف ْتا٥ذٗا ٚأسهاَٗا ايؿطع١ٝ اييت ترتتب عًٝٗا امله١ًف ٚتكٓط

ٕٓ ايعٌُ فاتٍ ٚايتكٓطباختالف َككٛز ايؿدل ٚغاٜت٘ ٖٚسف٘ َٔ ٚضا٤ تًو األعُا ، ٚال ؾو أ

ايتٛٛعٞ املكٓسّ َٔ احملػٓني، ٚقٝاّ اؾٗات املػؤٚي١ َٔ اؾُعٝات ٚمٖٛا بكطف٘ يف ظَٔ 

ٌٓ ٚقت; يٝتشكل املككٛز ع٢ً  اؿادات ٚاؾٛا٥ض ٜت١ًٛب اغتشهاض اي١ٝٓ ٚإخالم ايعٌُ هلل يف ن
و ئ تٓفل ْفك١ تبتػٞ طإْٓبٞ ٚقام ضنٞ اهلل عٓ٘يػعس بٔ أملسو هيلع هللا ىلص  أنٌُ ٚد٘ ٚأسػٔ ساٍ. ٚقس قاٍ

 .(71)بٗا ٚد٘ اهلل إال أدطت عًٝٗا ست٢ َا ػعٌ يف يف اَطأتوص

                                         
(، َٚطًِ: نتاب ايٛص١ٝ: 53( بسقِ )1/20أخسد٘ ايبدازٟ: نتاب اإلميإ: باب أدا٤ اخلُظ َٔ اإلميإ ) (71)

 (.1628( بسقِ )3/1251باب ايٛص١ٝ بايجًح )
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ؿكٍٛ املٓفع١ ; ايعٌُ يف َٓع١ُ ايكًٝب األمحط ايسٚيٞٚع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ أفت٢ َٔ أداظ 

بًسإ ايػطب  يف زخٍٛ زٚضات طب١ٝ". ٚنصا َٔ أداظ ايطادش١ ٚاملًُٛغ١، إش "األَٛض مبكاقسٖا

 .(72)ٚاحملتادني املػًُني َ٘عاؾ١ إخٛاْٚغريٖا قكس 
فٗصٙ ايكاعس٠ َػتجٓا٠ َٔ ايكاعس٠ : ى من اوتعجل الاليء قبل أوانه ع قب بحتمانهٕ

ٕٓ َٔ ٜتٛغٌ بايٛغا٥ٌ غري املؿطٚع١ تعذال ايهرب٣ املتكٓس١َ "األَٛض مبكاقسٖا"، ٚاييت تفٝس ب أ

ٕٓ ايؿطع عاًَ٘ بهس َككٛزٙ، فأٚدب سطَاْ٘ دعا٤ َٓ٘ يًشكٍٛ ع٢ً َككٛزٙ املػتشل  ي٘، فإ

، ٚيف ظَٔ اؿادات ٚاؾٛا٥ض قس حيكٌ ؾ٤ٞ َٔ شيو عٓس ايكا٥ُني ع٢ً ايعٌُ فعً٘ ٚاغتعذاي٘

ايتٛٛعٞ أٚ املػتفٝسٜٔ َٓ٘، فبعض ايكا٥ُني ٜطٜس اغتػالٍ َٓكب٘ يف ٖصا ايعٌُ ايتٛٛعٞ ايٓبٌٝ 

ٌٓ ايهعفا٤ ٚاحملتادني بتكسِٜ ضؾا٣ٚ ي٘ ٚمٛ فٝػتفع األضاٌَ نُا ْػُع َٔ ٖٓا ٖٚٓ اى، أٚ ٜػتػ

شيو، ٚيف املكابٌ أٜها لس َٔ ٜطٜس االغتفاز٠ َٔ املعْٛات بٛطم غري َؿطٚع١ تكٓسَ٘ ع٢ً 

تعكف  املػتشكني قبً٘، ٚغري شيو مما قاض ؾا٥عا َعطٚفا خاق١ عٓس سكٍٛ اؾٛا٥ض ايعا١َ اييت

ٕٓ نٌ بايبالز ٚتكري ايفٛن٢ ٚعسّ االغتكطا ض نُا حيسخ يف ايعالظٍ ٚغريٖا َٔ ايهٛاضخ، فإ

شيو تعاٌَ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ َجٌ ٖؤال٤ ٚغريِٖ بٓكٝض قكسِٖ ٚؼطَِٗ َٔ أٖسافِٗ ايػ١٦ٝ 

 عُال بٗصٙ ايكاعس٠ ٚغريٖا.
ٝٓٔ يٓا  ى اليقين ال لزوا بالال :ٖ ٖٚصٙ أٜها إسس٣ ايكٛاعس ايفك٘ اـُؼ ايهرب٣ ٚاييت تب

َط َٔ األَٛض ثبٛتٟا ٜكٟٝٓٝا قٛعٟٝا ٚدٛزٟا ٚعسَٟا ثِ ٚقع ايؿو يف ٚدٛز َا ٜعًٜ٘، ٜبك٢ إشا ثبت أبأْٓ٘ 

: -بعس َا شنط زيٌٝ ايكاعس٠–قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ . املتٝكٔ ٖٛ املعترب إىل إٔ ٜتشكل ايػبب املعٌٜ

ٕٓإْٓٗا  ٥ٗا األؾٝا٤ حيهِ ببكا "أقٌ َٔ أقٍٛ اإلغالّ ٚقاعس٠ عع١ُٝ َٔ قٛاعس ايفك٘، ٖٚٞ أ

 .(73)"ع٢ً أقٛهلا ست٢ ٜتٝكٔ خالف شيو، ٚال ٜهط ايؿو ايٛاضئ عًٝٗا
ٚعًٝ٘ فًٛ ؾههٓا يف قتاز ٚغريٙ فإْٓٓا ْبين ع٢ً ايٝكني، َا مل تهٔ ٖٓاى قطا٥ٔ خيايف 

ََُا ٜٓسعٝ٘ فًُٝٛب َٓ٘ ايب١ٓٓٝ، نُا ثبت يف سسٜح  ًُٞت َس ُٖ ٍَ: َتَش ٞٚ، ٜقا ٢ًٜٗأي ََُداض٢م٣ اٞي  ٢ٔ اٜي١ٟ، ٜقٔبَٝك١ٜ ِب

َٓا ايٖكَسٜق١ٝ، ٜف َٝ ِِ َسٖت٢ َتٞأٔت ٍَ: ٜأٔق َٗا، ٜفٜكا ُ٘ ٔفٝ َِ ٜأِغٜأٝي ََٚغ٤ً  ٔ٘ ِٝ ٍَ اهلٔل َق٢٤ً اهلٝل َعًٜ ُِٝت َضُغٛ َٗا، ٜفٜأَت ََُط ٜيٜو ٔب َٓٞأ

ٌٗ إ٢ي٤ا ٔيٜأَسٔس َثًٜاَث١ٕ َُِػٜأٜي١ٜ ٜيا َتٔش ٕٖ اٞي َٜا ٜقٔبَٝك١ٝ إ٢  " :ٍَ ِٖ ٜقا ٍَ: ُث ٣ٌ :ٜقا َُِػٜأٜي١ٝ  َضُد ُ٘ اٞي َُاٜي١ٟ، ٜفَش٤ًِت ٜي ٌَ َس ُٖ َتَش

                                         
 ٛخ ٚاملكاالت ايعًُٞ: اجملٝب ... أ.د. ضعٛد بٔ عبد اهلل ايفٓٝطإ.َٛضٛع١ ايبخ (72)
 (.1/354(، ٚاْظس: غسح ايط١ٓ: يًبػٟٛ )4/50غسح َطًِ: يًٟٓٛٚ ) (73)
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َُِػٜأٜي١ٝ َسٖت٢ ُٜٔك ُ٘ اٞي ُ٘، ٜفَش٤ًِت ٜي ََاٜي ُ٘ َدا٥َٔش٠١ اِدَتاَسِت  ٌْ ٜأَقاَبِت ََٚضُد ُِٔػٝو،  ُٜ  ِٖ َٗا، ُث َٝب َسٖت٢ ُٜٔكَٝب

ـ٣  ِٝ ِٔ َع َٔ َّا  َٛا ـ٣-ٔق ِٝ ِٔ َع َٔ ٍَ ٔغَساّزا  ِٚ ٜقا ُ٘ -ٜأ ٌْ ٜأَقاَبِت ٢ٟٚ اٞئشَذا  ََٚضُد ِٔ َش َٔ َّ َثًٜاَث٠١  َٜٝكٛ ٜفاٜق٠١ َسٖت٢ 

ـ٣  ِٝ ِٔ َع َٔ َّا  َٛا َُِػٜأٜي١ٝ َسٖت٢ ُٜٔكَٝب ٔق ُ٘ اٞي ّْا ٜفاٜق٠١، ٜفَش٤ًِت ٜي ٘ٔ: ٜيٜكِس ٜأَقاَبِت ٝفًٜا َٔ ِٛ ِٔ ٜق ٍَ ٔغَساّزا -َٔ ِٚ ٜقا ٜأ

ـ٣ ِٝ ِٔ َع َٜا ٜقٔبَٝك١ٝ ُغِش -َٔ َُِػٜأٜي١ٔ  َٔ اٞي َٔ  ٖٔ ُٖ َٛا َُا ٔغ َٗا ُغِشّتاٜف َٗا َقأسُب َٜٞأٝنًٝ ٖٚصا ٖٛ . (74)"ّتا 

 ِٓ أغاؽ ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٚقاعست٘ ٚبٓٝاْ٘. ٜٚعٜس األَط غٗٛي١ يف ايعٌُ ايتٛٛعٞ أنجط بتٛبٝل أٖ

" األقٌ بكا٤ َا نإ ع٢ً َا نإايكٛاعس املٓسضد١ ؼت ٖصٙ ايكاعس٠ ايهرب٣، نكاعس٠ "

" ٚ"املُتٓع عاز٠ قٌ إناف١ اؿازخ إىل أقطب أٚقات٘األ" ٚ"األقٌ ايعسّ" ٚ"األقٌ بطا٠٤ ايص١َٚ"

ناملُتٓع سكٝك١" فٗصٙ نًٗا قٛاعس تػاعس يف ٖٝه١ً ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٚتكٛمي٘. َٔ شيو مجٝع 

املػاعسات املاز١ٜ َٔ أَٛاٍ َٚالبؼ ٚغريُٖا اييت تكبًٗا اؾُعٝات ايتٛٛع١ٝ يًكٝاّ بعًُٗا 

 ٕٓ األقٌ يف األؾٝا٤ اإلباس١، ٖٚصٙ ايكاعس٠ َٓسضد١ نُٔ يًُشتادني األقٌ فٝٗا أْٓٗا َباس١; أل

 قاعس٠ "ايٝكني ال ٜعٍٚ بايؿو".
فٗصٙ أٜها إسس٣ ايكٛاعس ايفك٘ اـُؼ ايهرب٣ ٚاييت تسيٓا  ى المالق  تجلب التيسيت:ٗ

 ٕٓ ف َٚؿك١ يف ْفػ٘ أٚ َاي٘، فايؿطٜع١ األسهاّ اييت ٜٓؿأ عٔ تٛبٝكٗا سطز ع٢ً امله١ًع٢ً أ

ٖٚٛ َالسغ دسا يف ايكٝاّ بايعٌُ  ف زٕٚ عػط أٚ إسطاز.ع ؼت قسض٠ امله١ًؽففٗا مبا ٜك

ايتٛٛعٞ خاق١ عٓس ايهٛاضخ ايعا١َ ٚاؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات، فتهجط اـسَات اييت قس تؿل 

نجريا ع٢ً ايعاًَني يف ٖصا اجملاٍ، فالبس َٔ َطاعا٠ ظطٚفِٗ ٚؽفٝف األعبا٤ عًِٝٗ ست٢ ٜكَٛٛا 

ٚد٘، َٚا ٚقع َٔ نػٛط أٚ تككري ٚمُٖٛا بػبب نجط٠ ايعٌُ يهجط٠ بعًُِٗ ع٢ً أنٌُ 

ِِ طملسو هيلع هللا ىلص  احملتادني عًٝٓا إٔ ْػاْسِٖ، بسٍ إٔ ًْكٞ ايًّٛ عًِٝٗ ٚتٛبٝدِٗ. ٚقس قاٍ َُا ُبٔعِجُت ْٖ ... ٜفإ٢

ََُعٚػط٢ٜٔ ِِ ُتِبَعُجٛا  َٜٚي  َٔ َٝٚػط٢ٜ  .(75)صََ
ٕٓ ٔٓقاعس٠ "املؿك١ ػًب اي ٜٚالسغ أ ايكٛاْني،  تٝػري" تكًض ألٕ تهٕٛ أغاغا قٛضٜا عٓس غ

 مما جيعٌ ايكٛاْني ٚاألْع١ُ ٚايًٛا٥ض بأْٛاعٗا، ايتٛٛع١ٝ ٚٚنع ايًٛا٥ض ٚاألْع١ُ يًُؤغػات
ٕٓ ٖصٙ ايكاعس٠ دع٤ َٔ طبٝع١ سٝا٠  ايعٌُ َٓٛك١ٝ ٚقاب١ً يًتٛبٝل، َٚجُط٠ يف ْفؼ ايٛقت; أل

    عٝؿ٘.ْٚٚاقع٘ ايصٟ  ايتٛٛعٞ

                                         
ٌٓ ي٘ املطأي١ )( 74)  (.1044( بسقِ )7/222أحسد٘ َطًِ: نتاب ايصنا٠: باب َٔ حت
 .( َٔ حدٜح أبٞ ٖسٜس220٠( بسقِ )1/54)٤: باب صب املا٤ ع٢ً ايبٍٛ ٛايبدازٟ : نتاب ايٛضأخسد٘  (75)
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ٖٚصٙ ايكاعس٠ َٓسضد١ نُٔ ايكاعس٠ : إذا عا  األمت اتس ، وإذا اتس  األمت عا ى ٘

أْٓ٘ إشا سكًت نطٚض٠ عاضن١ يًؿدل أٚ اؾُاع١ أٚ ططأ ظطف اغتجٓا٥ٞ ايػابك١، َٚطازٖا 

فني َٚطٖكٟا هلِ ست٢ جيعًِٗ يف نٝل أقبض َع٘ اؿهِ األقًٞ يًشاالت ايعاز١ٜ قطدٟا يًُه١ً

خيفف عِٓٗ ٜٚٛغع عًِٝٗ ست٢ ٜػٌٗ َا زاَت تًو ايهطٚض٠ قا١ُ٥، فإشا َٔ ايتٛبٝل، فإْٓ٘ 

، ٚظَٔ اؿادات ٚاؾٛا٥ض ٚايفاق١ قس ٜتشٓطز اْفطدت ايهطٚض٠ ٚظايت عاز اؿهِ إىل أقً٘

ايٓاؽ ٜٚهٝل األَط عًِٝٗ فٝدفف عِٓٗ بعض األسهاّ، ٚإشا شٖبت اؿاد١ عِٓٗ ظاٍ شيو 

َْاْؽ سٝح ثبت ملسو هيلع هللا ىلص  ايتدفٝف، نُا ٚقع شيو يف عٗس ْبٝٓا عٔ َعا٥َٔؿ١ٜ ضنٞ اهلل عٓٗا قايت: طَزٖف 

١َٜٔ ٢ٌ اٞيَبأز ِٖ ِٔ ٜأ َٔ(76) ٔ٘ ٢ٍ اي٤ً ٢ٕ َضُغٛ ََا ٘ٔ -ملسو هيلع هللا ىلص- َسِهَط٠ٜ اأٜلِنَش٢ ٔفٞ َظ ٍُ اي٤ً ٍَ َضُغٛ "اٖزٔخُطٚا  -ملسو هيلع هللا ىلص- ٜفٜكا

َُا  ََٚتَكٖسٝقٛا ٔب ٘ٔ ايٗجًَٝح  ٢ٍ اي٤ً ٌَ ٔيَطُغٛ َٕ َبِعَس َشٔيٜو ٔقٝ ُٖا ٜنا َٞ". ٜقاٜيِت: ٜفًٜ ٘ٔ، ٜيٜكِس -ملسو هيلع هللا ىلص-َبٔك ٍَ اي٤ً َٜا َضُغٛ  :

ََٛزٜى َٗا اٞي ِٓ َٔ  َٕ ًُُٛٝ َِٜذ َٚ  ِِ ُٖ َٜا ِٔ َنَشا َٔ  َٕ َِٓتٔفُعٛ َٜ َٕ ايٖٓاُؽ  ٍُ، (77)ٜنا ٍَ َضُغٛ ١َٜٝ. ٜفٜكا َٗا اأٜلِغٔك ِٓ َٔ  َٕ َٜٖتٔدُصٚ َٚ 

 ٔ٘ َٜا َبِعَس  - ملسو هيلع هللا ىلص -اي٤ً ٢ّ ايٖهَشا ََِػأى ٝيُشٛ ِٔ إ٢ َِٝت َع َٗ َْ ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٜا َضُغٛ ٍَ، ٜقاٝيٛا:  َُا ٜقا ِٚ ٜن ََا َشاٜى"؟ ٜأ َٚ "

ٔ٘ ٍُ اي٤ً ٍَ َضُغٛ ٢ٌ ايٖساف١ٔ٤ اي٤ٔتٞ َز-ملسو هيلع هللا ىلص- َثاٜلٕخ، ٜفٜكا ِٔ ٜأِد َٔ  ِِ ُِٝتٝه َٗ َْ َُا  ْٖ ِِ ٜفٝهًٝٛا : "إ٢ ِٝٝه ف٤ِت َعًٜ

َٚاٖزٔخُطٚا" َٗا ، ٚيف ططٜل آخط عٔ ْبٝؿ١ ضنٞ اهلل عٓ٘ ط(78)صََٚتَكٖسٝقٛا  َٔ ِٔ ٝيُشٛ ِِ َع َٓاٝن ِٝ َٗ َْ ْٖا ٝنٖٓا  إ٢

َٚاٖتٔذ َٚاٖزٔخُطٚا  ُ٘ ٔبايٖػَع١ٔ، ٜفٝهًٝٛا  ِِ ٜفٜكِس َدا٤َ اي٤ً ِٞ َتَػَعٝه َِٛم َثاٜلٕخ، ٔيٜه َٖا ٜف ِٕ َتٞأٝنًٝٛ . (79)...ص ُطٚاٜأ
 ٚعًٝ٘ ففٞ ظَٔ اؿادات ٚاؾٛا٥ض ٜٓبػٞ َطاعا٠ األسهاّ سػب ايعطٚف ٚاؿادات ٚايٛٛاضئ.

ٖٚصٙ ايكاعس٠ أزضدٗا بعض ايفكٗا٤  ى الحاج  ُتنّزا منزل  الضتورة عاّم  كانت أو  اّص :ٙ

َٓنُٔ قاعس٠ "املؿك١ ػًب ايتٝػري"، َٚعٓاٖا  ١ً مجٝع ؾاَ -١ أْٓ٘ إشا ناْت ٖٓاى ساد١ عا

ك١ َٔ األ١َ نأٌٖ بًس أٚ سطف١، أٚ أٟ إٔ ٜهٕٛ االستٝاز يٛا٥ف١ َتدٓك –١ أٚ خآق -األ١َ

                                         
 (.3/241أٟ أقبًٛا َٔ ايباد١ٜ. َعامل ايطٓٔ: يًدطابٞ ) (76)
 أٟ ايػخِ. (77)
(، ٚايٓطا٥ٞ: 2812( بسقِ )242-3/241أبٛ داٚد: نتاب ايطخاٜا: باب يف حبظ حلّٛ األضاحٞ ) أخسد٘: (78)
 (.4443)( بسقِ 270-7/269خاز َٔ األضاحٞ )األضاحٞ: باب االٓد نتاب

 (.1971( بسقِ )3/1561) ٚاحلدٜح يف صخٝح َطًِ َع بعض االختالف يف بعض األيفاظ. اْظس: صخٝح َطًِ
 (. 2813( بسقِ )3/243أخسد٘ أبٛ داٚد: نتاب ايطخاٜا: باب يف حبظ حلّٛ األضاحٞ ) (79)

 (.1713( بسقِ )4/212ٚاحلدٜح صخخ٘ األيباْٞ يف ضًط١ً األحادٜح ايصخٝخ١ )
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–َٚا ٜكع يف أظ١َٓ اؿادات ُْٚعيت ٖصٙ اؿاد١ َٓعي١ ايهطٚض٠ يف دٛاظ ايرتخٝل ألدًٗا،  -فطز

١َٓ ناْت أٚ خاق١ أٚ عٓس اؾٛا٥ض، فريخل هلِ َا نإ ممٓٛعا اغتعُاي٘ أٚ أنً٘  -عا

نطٚض٠، ٜٚباح يًذُعٝات اـري١ٜ ٚايتٛٛع١ٝ ت١٦ٝٗ شيو ٚايكٝاّ ب٘. ٜكٍٛ ايؿٝذ قُس بٔ قُٛز: 

"ٖٕ َٛٔطاض٢  اٞيَشاَد١ٜ ٜأٜيا َتَط٣ ٜأ ٢ّ َساٜي١ٜ أياِن ٘ٔ َدَطِت ٔفٞ ...إَشا اِؾَتٖسِت ٜأٖثَطِت ٔفٞ إَباَس١ٔ اٞيَشَطا ٌِ ُغ١ٖٝٓ اي٤ً ، َب

َٝاُز ٘ٔ أياِسٔت ِٝ َُا ٜنُجَط إٜي ِٛٔغٝع٢ ٔفٝ  (80)"...ايٖت
فٝس ٖٚصٙ ايكاعس٠ َٔ قٛاعس ايفك٘ اـُؼ ايهرب٣ أٜها ٚاييت ت ى ال عتر وال عتار:ٚ

٠ ايفكٗا٤ ٚعُستِٗ ُعٖس ، ٖٚصٙ ايكاعس٠ؼطِٜ غا٥ط أْٛاع ايهطض يف ايؿطع; ألْٓ٘ ْٛع َٔ ايعًِ

ٜٓفٞ ايهطض ًَٛكا، فٝذب  وتبتز أهمي  القاعدة، َٚٝعاِْٗ يف تكطٜط األسهاّ ايؿطع١ٝ يًشٛازخ

ٟٓ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ، ٜٚؿٌُ شيو: ايهطض ايعاّ ٚاـام، ٚأٜهٟا: زفع ايهطض قبٌ  َٓع٘ ٚؼطمي٘ بأ

 ٚقٛع٘ بٛطم ايٛقا١ٜ املُه١ٓ، نُا ٜؿٌُ أٜهٟا: ضفع٘ بعس ٚقٛع٘ مبا ميهٔ َٔ ايتسابري اييت

فايسْٝا عصافريٖا ال تعسٍ  "...ٜكٍٛ إَاّ اؿطَني أبٛ املعايٞ اؾٜٛين: ، تعٌٜ آثاضٙ ٚمتٓع تهطاضٙ

ٚدب ع٢ً شٟٚ ايٝػاض  ،فإٕ مل ٜبًػِٗ ْعط اإلَاّ ...تهطض فكري َٔ فكطا٤ املػًُني يف نط 

عٓس  ٚاالقتساض ايبساض إىل ضفع ايهطاض عِٓٗ، ٚإٕ ناع فكري بني ظٗطاْٞ َٛغطٜٔ خطدٛا َٔ

ٜٚتهض شيو أٜها مبا ٜأتٞ يف . (81)"آخطِٖ، ٚبا٤ٚا بأععِ املآثِ ، ٚنإ اهلل طًٝبِٗ ٚسػٝبِٗ

 .ايكاعس٠ ايتاي١ٝ
ٕٓ ايهطض ٜسفع ؾطعٟا، فإٕ أَهٔ زفع٘ بسٕٚ نطض أقاٟل أٟ  ى الضتر لزاا بقدر اسمَا :ٛ إ

قبٌ ٚقٛع٘ بهٌ فٗصٙ ايكاعس٠ تفٝس ٚدٛب زفع ايهطض ، ٚإال فٝتٛغٌ يسفع٘ بايكسض املُهٔ

ايٛغا٥ٌ ٚاإلَهاْٝات املتاس١، ٚفكٟا يكاعس٠ املكاحل املطغ١ً ٚايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ، فٗٞ َٔ باب 

ٕٓ ايتهًٝف ايؿطعٞ َكرتٕ بايكسض٠ ع٢ً ايتٓفٝص.  ايٛقا١ٜ خري َٔ ايعالز، ٚشيو بكسض االغتٛاع١; أل

ٕٓ ايسٍٚ ٚاملؤغػات اؿه١َٝٛ ٚايتٛٛع١ٝ عًٝٗا إٔ تتدص ناف١ االستٝاطات ؼػبا  ٚعًٝ٘ فإ

يهٛاضخ أٚ دٛا٥ض تعكف باأل١َ يف أٟ ظَٔ َٔ األظ١َٓ، ٚإٔ تٛدس ناف١ ايبسا٥ٌ ٚاإلدطا٤ات 

يسفع أٚ ؽفٝف املكاب قسض اإلَهإ، ٖٚٓاى نٛاضخ نفٝهاْات ٚمٖٛا ُُٜهٔ تساضنٗا أٚ 

                                         
 (.١7/9:  حملُد بٔ ذلُٛد احلٓفٞ)ا١ٜ غسح اهلداٜايعٓ (80)
 ( بتصسف ٜطري.173غٝاخ األَِ: يًذٜٛين )ص  (81)
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ُٝع ايعٌُ ػٓٗا بايه١ًٝ قبٌ ٚقٛعٗا; ٚشيو باؽاش ايٛغا٥ٌ ٚايػبٌ يًٛقا١ٜ َٔ شيو، فع٢ً اؾ

 ؼػبا يهٌ ٖصٙ ايهٛاضخ ٚاؾٛا٥ض، عُال بٗصٙ ايكاعس٠، ٚقاعس٠ "ايهطض ٜعاٍ" ٚشيو يٛ ٚقع.
ٕٓ ٕٓ ايهطض َُٗا نإ ٚادب اإلظاي١، فال أٟ  "الضتر ال لزاا بمثله" يهٔ ٜٓبػٞ ايتٓبٝ٘ أ أ

ٚال ، فال جيٛظ يًُؤغػات ايتٛٛع١ٝ ٜهٕٛ بإسساخ نطض َجً٘، ٚال بأنجط َٓ٘ بٛطٜل األٚىل

ال غريٖا إٔ تطفع اؾٛا٥ض ٚاؿاد١ ع٢ً أْاؽ َعٝٓني ٚإٜكاعٗا ع٢ً غريِٖ. ٚهلصا قطض ايفكٗا٤ أْٓ٘ 

ٕٓ ايهطض ال ٜعاٍ  جيٛظ إلْػإ قتاز إىل زفع اهلالى دٛعٟا عٔ ْفػ٘ إٔ ٜأخص َاٍ قتاز َجً٘; أل

 مبجً٘.
ٕٓ األَط ػابك١، ٖٚٞ ٖصٙ ايكاعس٠ ته١ًُ يًكاعس٠ اي ى الضتر األ ّد لزاا بالصتر األ ف:ٜ أ

ُٓ إشا زاض بني نطضٜٔ أسسُٖا أؾٓس ، ٖٚصا ٜكع ٌ ايهطض األخف، ٚال ٜطتهب األؾٓسَٔ اآلخط فٝتش

ُٓت اؾا٥ش١، أٚ أقاب ايٓاؽ فاق١ ٚساد١، فع٢ً اؾُعٝات ايتٛٛع١ٝ ٚاملؤغػات  يف ايػايب إشا ع

كاعس٠، َٚا يف َعٓاٖا نكاعس٠ اؿه١َٝٛ إشا أضازت إْكاش َا ُُٜهٔ إْكاشٙ إٔ تأخص مببسأ ٖصٙ اي

إشا تعاضض َفػستإ ضٚعٞ أععُُٗا نطضٟا " أٚ "خيتاض أٖٕٛ ايؿطٜٔ، أٚ أخف ايهطضٜٔ"

" فهٌ ٖصٙ ايكٛاعس تكب يف إشا ادتُع نطضإ أغكط األقػط يألنرب" أٚ "باضتهاب أخفُٗا

 .(82)َعني ٚاسس ٚؼت ؾعاض ٚاسس عٓس تعاضض اؿادات ٚاؾا٥شات
داظ زفع املاٍ  -ٚال َكا١َٚ بِٗ-يٛ أساط ايهفاض باملػًُني أفت٢ فُٝا  َٚٔ ٖٓا أفت٢ َٔ

ٕٓ َفػس٠ بكا٥ِٗ بأٜسِٜٗ  إيِٝٗ، ٚنصيو داظ اغتٓكاش األغط٣ َِٓٗ باملاٍ، إشا مل ميهٔ بػريٙ; أل

ٖٚصا ساٍ بعض املػًُني ايّٝٛ، فع٢ً ايسٍٚ ، (83)ٚاقٛالَِٗ يًُػًُني أععِ َٔ بصٍ املاٍ

ايػعٞ يف ؼكٌٝ شيو قبٌ ٚقٛع ايفادع١ ْٚعٍٚ ايهاضث١ ٚتهجط اؾٛا٥ض  ٚاملؤغػات ايتٛٛع١ٝ

 ٚأٌٖ اؿاد١ ٚايفاق١ نُا ٖٛ َؿاٖس ايّٝٛ يف بعض أقايِٝ املػًُني.
ٕٓ ى لتحّمل الضتر الخا  لدف  عتر عام:ٓٔ ايهطض اـام ال ٜهٕٛ َجٌ ايهطض  مبا أ

ٕٓ "ايهطض األ ٜعاٍ بايهطض األخف" نُا تكٓسّ، ٚعًٝ٘  ؾٓسايعاّ بٌ زْٚ٘، فٝسفع ايهطض ايعاّ ب٘،  أل

ٌُٖ ايهطض اـام يسفع ايهطض ايعاّ يف بعض -ايتػعري ع٢ً ايباع١ . ٚقس َط َعٓا دٛاظ فإْٓ٘ ُٜتش

١َٓ -األسٛاٍ دٛاظ بٝع طعاّ عٓس ظَٔ اؿادات ٚاؾٛا٥ض، ٚنصيو  زفعٟا يهطضِٖ عٔ ايعا

                                         
 (.2/64اْظس: املٓجٛز يف ايكٛاعد: يًصزنػٞ ) (82)
 (.87األغباٙ ٚايٓظا٥س: يًطٝٛطٞ )ص  (83)
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ُال بٗصٙ ايكاعس٠، ٖٚهصا ٜكٓسّ يف ايعٌُ ، ٚبجُٔ املجٌ عاؿاد١ ظَٔ احملتهط دربٟا عًٝ٘ عٓس

ٜٚبسأ باؾٛا٥ض ٚاؿٛا٥ر  -اؿه١َٝٛ َٓٗا ٚاأل١ًٖٝ–ايتٛٛعٞ ايصٟ تكّٛ ب٘ اؾُعٝات ايتٛٛع١ٝ 

١َٓ قبٌ اـآق١ عٓس اظزساَُٗا.  ايعا

ٕٓ اْت ساد١ املػًُني ، َٚا نايٓفع املتعسٟ أفهٌ َٔ ايكاقط ع٢ً املط٤ ْفػ٘ ٚال خيتًف أ

ِٓإيٝ٘ أنجط َٚ  فٝكٓسّ ع٢ً غريٙ.  ٚاملكاحل املطد٠ٛ َٔ ٚضا٥٘ أضدض ٓافع٘ أع

ادتُعت يف ايؿ٤ٞ املٓافع ٚاملهاض  إشا أٟ ى درء المفاود أول  من جلب المصالح:ٔٔ

 تتجحت المنفع  ٚتػاٚت املٓافع ٚاملهاض، فإْ٘ ٜهٕٛ ممٓٛعٟا َٔ أدٌ زض٤ املفػس٠، ٚأَا إشا
١ُٓ ٜٓبػٞ َطاعاتٗا أثٓا٤ فإْٓ٘ ٜػ١ًب داْبٗا تتجحت المفسدة فإْٓ٘ ٜؤخص بٗا، ٚإشا ، ٖٚصٙ قاعس٠ َٗ

قٝآَا بايعٌُ ايتٛٛعٞ، ٚمتاز إيٝٗا أنجط عٓس سسٚخ اؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات يف أنجط َٔ 

املعًّٛ َٔ ايؿطٜع١ أْٗا ُؾط٢عت ملكاحل ايعباز; َهإ يف ٚقت ٚاسس. قاٍ ايعال١َ ايؿاطيب: "

 .(84)"س٠، ٚإَا ؾًب َكًش١، أٚ هلُا َعا٘ إَا يَسِض٤ َفػفايتهًٝف ن١ً
َّم :ٕٔ ٘ ُٜطدع يف ايفكٗا٤ أْٓ ٖٚصٙ إسس٣ قٛاعس ايفك٘ ايهرب٣ َٚعٓاٖا عٓس ى العادة مح

ؼسٜس املطاز َٔ بعض األيفاظ ايؿطع١ٝ، ٚاأليفاظ اييت ٜتعاٌَ بٗا ايٓاؽ، ٚبٓا٤ األسهاّ ايؿطع١ٝ 

شا مل ٜطز ايؿطع بتشسٜسٙ، ٚمل ٜتهُٔ املع٢ٓ عًٝٗا إىل عاز٠ ايٓاؽ َٚا تعاضفٛا عًٝ٘، ٚشيو إ

ُٚفل يًكٝاّ بايعٌُ ايتٛٛعٞ ايًػٟٛ يًفغ ؼسٜسا ٚتكسٜطا ي٘ . ٖٚصٙ قاعس٠ عع١ُٝ حيتادٗا نٌ َٔ 

َٚٓٗا املؤغػات اـري١ٜ يف نٝف١ٝ تكطف َا ٜؤت٢ إيٝٗا َٔ َػاعسات ٚأٚقاف ٚضٚاتب املٛظفني 

أظ١َٓ اؾٛا٥ض ٚاؿادات سػب ْكٛم ايٛاقفني ٚأٌٖ يف اؾُعٝات اـري١ٜ ٚططٜك١ اغتعُاهلا يف 

اـري فُٝا بصيٛٙ َٔ أَٛاٍ ٚغري شيو، نُا ٜػتعإ ببعض ايكٛاعس املٓسضد١ ؼتٗا يف تٛبٝل 

ايعٌُ ايتٛٛعٞ ع٢ً أفهٌ ططٜك١ ٜطٜسٖا أقشابٗا َع َطاعا٠ أقشاب اؿاد١ ٚايفاق١ مبا ال 

ٍ ايٓاؽ سذ١ جيب ايعٌُ بٗا" فعاز٠ َا خيسف َؿاعطِٖ أٚ ٜٓكل نطاَتِٗ، نكاعس٠ "اغتعُا

تكّٛ ب٘ اؾُعٝات ايتٛٛع١ٝ َٔ أعُاٍ ٚإدطا٤ات أثٓا٤ األظَات ٚاؾٛا٥ض سذ١ جيب ايعٌُ 

مبٛدبٗا، ٚإٔ ٜتكبًٗا اؾُٝع ٜٚتعإٚ َعٗا َا زاّ أْٓٗا مل ؽايف ايؿطع، ٚقاعس٠ "ايعرب٠ يًػايب 

عٌُ ايتٛٛعٞ ٚأٌٖ اـري يف تكسِٜ املػاعسات ايؿا٥ع ال يًٓازض" ٖٚصا َٝعإ ٜػتعني ب٘ أقشاب اي

فُا ٜرتتب ع٢ً ٚتٛظٜعٗا سػب ايعطٚف ٚاألسٛاٍ ٚاملٓاطل، ٚقاعس٠ "ايهتاب ناـٛاب" 

                                         
 (.1/318املٛافكات: ألبٞ إضخام ايػاطيب ) (84)
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غٛا٤ َٔ سٝح ايكٝاّ باإلغاث١ َٚع١ْٛ ايٓاؽ عٓس  املهاملات ايؿف١ٜٛ ٜرتتب ع٢ً املهامل١ ايهتاب١ٝ

إلْكاش شٟٚ اؿادات ٚأقشاب اؾٛا٥ض، ايكٝاّ بايعٌُ ايتٛٛعٞ أٚ إضغاٍ فُٛعات تٛٛع١ٝ 

 ".اإلؾاضات املعٗٛز٠ يألخطؽ نايبٝإ بايًػإَٚجًٗا قاعس٠ " 
ٖصٙ قاعس٠ ٖٞ يف اؿكٝك١ نُٔ ايكٛاعس املٓسضد١  ى إذا تع ر األصل لصار إل  البدا:ٖٔ

يف  ؼت قاعس٠ "املؿك١ ػًب ايتٝػري"، ْٚعطا ألُٖٝتٗا أفطزٖا بعهِٗ، ٖٚصٙ ايكاعس٠ ٚإٕ ناْت

يبٝإ اؿهِ فُٝا ؾطع٘ اهلل عع ٚدٌ َٔ ايتهايٝف، ٚؾطع ي٘ بسال ٜكاض إيٝ٘ األقٌ غٝكت 

، يهٔ ُُٜهٔ االغتفاز٠ َٓٗا ملٔ ٜعٌُ يف سكٌ عٓس تعصض األقٌ، بػبب عسَ٘ أٚ ؿٛم املؿك١ ب٘

 ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٚاملؤغػات اـري١ٜ، بٛطح ايبسا٥ٌ املجُط٠ ملٛاد١ٗ أظ١َٓ اؿادات ٚاؾٛا٥ض،

 ٚغٝأتٞ تٛنٝض شيو بؿ٤ٞ َٔ ايتفكٌٝ يف املًٛب ايجايح َٔ ٖصا املبشح.
ٕٓ ى التصت  عل  التعي  من ط بالمصلح :ٗٔ ١ُٓ أ تكٓطف اإلَاّ  تفٝس ٖصٙ ايكاعس٠ املٗ

ٌٓ َٔ ٚيٞ ؾ٦ٟٝا َٔ أَٛض املػًُني َٔ املؤغػات ايتٛٛع١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ٚغريُٖا مم١ٔ – ٚن

ٌُٓ عب٤ ايعٌُ ايتٛٛع ١َٓ -ٞتتش َٔ شٟٚ  جيب إٔ ٜهٕٛ َبٟٓٝا َٚع١ًكٟا َٚككٛزٟا ب٘ املكًش١ ايعا

، أٟ مبا فٝ٘ ْفع يعُّٛ َٔ ؼت ٜسِٖ، َٚا مل ٜهٔ نصيو مل ٜهٔ قشٝشٟا اؿاد١ ٚايفاق١

نُا أْٓ٘ ال جيٛظ يٛاسس َِٓٗ إٔ حيابٞ يف تٛظٜع املػاعسات أٚ إزخاي٘ يف قٛا٥ِ  ٚال ْافصٟا ؾطعٟا.

يو يطغب١ أٚ قطاب١ أٚ طُع، زٕٚ ايٓعط إىل املكًش١ ٚأقشاب شٟٚ اؿادات، احملتادني ٚغري  ش

ٌٓ ٖصا سطاّ َٚٔ ايتعإٚ ع٢ً اإلثِ ٚايعسٚإ، ٖٚٛ مم١ا ُٜصٖب بطن١ ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٖٚٝبت٘  فه

 ٖٚسف٘. 

ٍَ ِٔ اإلَاّ ٜقا َٔ  ٓٞ َٛٔي ِٓع٢ٜي١ٝ اٞي ََ  :١ٖٔٝ ِٔ ايٖطٔع َٔ َٛأيٞ  ِٓع٢ٜي١ٝ اٞي ََ  :ٗٞ ٢ِ. ايٖؿأفٔع َٝٔتٝ قاٍ ايعال١َ ايعضنؿٞ  اٞي

٢ٟٚ  عكب٘:  َََع َتَػا  ٌُ ٘ٔ ايٖتٞفٔهٝ ِٝ َّ َعًٜ َِ َع٢ًٜ اٞيٜأِقَٓأف َسُط ِٖ إَشا ٜقٖػ ِٔ َث َٔ َٚ  ،٣ٍ َٚا  ٌٚ َٛ َْٙل ٔفٞ ٝن ُٖ َٚ

َُا ٢ٗ َُأئو( ٔفٝ ١َٜٝ، ٔبٔدًٜأف )اٞي ٢ٛ َٜٚنَصا ايٖتِػ  َِ ُٝٔ ٘ٔ ايٖتِع ِٝ ٕٖ َعًٜ  .(85)"اٞيَشاَدأت; ٔيٜأ
٘ٔإش ٜكٍٛ طملسو هيلع هللا ىلص  ٚقسم املكف٢ ٖٝٔت ِٔ َضٔع ٍْ َع ََِػ٦ُٛ  ِِ َٚٝن٥ًٝه ِِ َضاع٣،  قاٍ اؿافغ . (86)...ص ٝن٥ًٝه

ًْٛٞٝٛب ٔباٞيَع ََ  َٛ ُٗ ٘ٔ ٜف َٔ َع٢ًٜ ٔسٞفٔع ُٔ ََا اِؤُت ُّ َقًٜاَح  ًَٞتع٢ ُُ ُٔ اٞي َُ ُُِؤَت َٛ اٞيَشأفٝغ اٞي ُٖ ٢ٍ ابٔ سذط: "ٚايٖطأعٞ  ِس

                                         
١َُِٜٛ َبِٝٔ  . قاٍ ايػٝذ ايطٝٛطٞ: "(1/309املٓجٛز يف ايكٛاعد: يًصزنػٞ ) (85) َٚايٖتِط َِٛج  ُّ اِيَأِح ٍِ: َتَكٗد ِٔ اِيَعِد َٔ َٚ

ِٟٚ اِيَخاَدأت  (.122". األغباٙ ٚايٓظا٥س )ص ََُتَطا
(، َٚطًِ: نتاب اإلَاز٠: 893( بسقِ )2/5أخسد٘ ايبدازٟ: نتاب اجلُع١: باب اجلُع١ يف ايكس٣ ٚاملدٕ ) (86)

 (.1829( بسقِ )3/1459ٍ ... )باب فط١ًٝ اإلَاّ ايعاد
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ٔ٘ ََُكأئش٘ ... ٔفٝ ٢ّ ٔب َٝا ٖٚصا ٜٓٛبل متاَا ع٢ً إخٛآْا ايعاًَني يف فاٍ ايعٌُ اـريٟ . (87)"َٚاٞئك

ٌٓ أْٛاع٘.  ٚايتٛٛعٞ به

َٚٔ ٜكّٛ َكاَ٘ َٔ املؤغػات ايتٛٛع١ٝ – إشا قػِ اإلَاّ املاٍَٚٔ ٖٓا أفت٢ أٌٖ ايعًِ بأْٓ٘ 

ٕٓ عًٝ٘ ع٢ً املػتشكني حيطّ عًٝ٘ ايت -اؿه١َٝٛ َٓٗا ٚاأل١ًٖٝ فهٌٝ َع تػاٟٚ اؿادات; أل

 .نُا أفازٙ نالّ ايعال١َ ايعضنؿٞ ٚغريٙ ايتعُِٝ ٚنصا ايتػ١ٜٛ غالف املايو

ٕٓ : ى الج از الالتعي لنافي الضما ٘ٔ ١ُٓ إش تسٍ ع٢ً أ ػٜٛع ايؿاضع ٚإباست٘ ٖصٙ ايكاعس٠ َٗ

إٔ ال ٜهٕٛ َٔ فعً٘ يتكطف أٚ فعٌ أٚ تطى َا، ًٜعّ َٓ٘ فُٝا يٛ تطتب عًٝ٘ نطض ٚفػاز َا، 

، ٚهلصا َا ٜكع َٔ تًف أٚ ٖالى يؿ٤ٞ َا يف املػتٛزعات ايتٛٛع١ٝ اييت سفعت املػتًعَات نآَا

ٚاالستٝادات اييت تػتعٌُ عٓس سكٍٛ اؾٛا٥ض ٚاؿادات، فال نُإ ع٢ً ايكا٥ُني عًٝٗا َٔ 

ٍ اغتدساَٗا; إش أقشاب ايعٌُ ايتٛٛعٞ َا زاّ أِْٓٗ مل ٜفٓططٛا ٚمل ٜتعٓسٚا; ٖٚهصا يف سا

 اؾٛاظ ايؿطعٞ ٜٓايف ايهُإ.

ٕٓ ى الساقط ال لع د:ٙٔ نٌ اؿكٛم ٚايٛادبات اييت تكبٌ ايػكٛط  تطؾسْا ٖصٙ ايكاعس٠ بأ

 بػبب َػكط يًشل، فإْٓ٘ ال ٜعٛز بعس غكٛط٘، ٜٚكبض َعسَٟٚا، فال ٜعٛز نُا ال ٜعٛز املعسّٚ.

بايعٌُ اـريٟ ال ُُٜهٔ إضداع٘ ألقشاب٘  ٚعًٝ٘ فُا ُٜتربع ب٘ يًُؤغػات ايتٛٛع١ٝ يكٝاَِٗ

املتربعني; إش ايػاقط ال ٜعٛز، ٜٚتأنس أنجط عٓس سًٍٛ اؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات، ٚإال قاضت 

 األَٛض فٛن٢ ٚغري َػتكط٠، مما ٜٓايف ايكٝاّ بايعٌُ ايتٛٛعٞ.
ٕٓ  ى للزم متاعاة الالتط قدر اسمَا :ٚٔ ض ايؿطط ٜطاع٢ بكساملطاز بٗصٙ ايكاعس٠ أ

االغتٛاع١، َٚا ظاز عٔ ايٛاق١ فال جيب َطاعات٘ ٚال اعتباضٙ، ٚاألقٌ يف ايؿطٚط اعتباضٖا َا 

ٌٓ َٔ تك١ًس ايعٌُ ايتٛٛعٞ غٛا٤ َٔ دٗات ضمس١ٝ أٚ عٌُ فطزٟ إٔ ٜطاعٞ أَهٔ شيو . فع٢ً ن

نٌ َا ٝأًَٞ عًٝ٘ َٔ اؾٗات املػؤٚي١ أٚ َٔ أٌٖ اـري َٔ ؾطٚط بكسض االغتٛاع١ أثٓا٤ 

غت٘ يًعٌُ ايتٛٛعٞ إثط سكٍٛ اؾٛا٥ض أٚ عٓس أظ١َٓ اؿادات. ٖٚصا مبجاب١ ايتدفٝف ع٢ً مماض

 ٖؤال٤ ٚإعاْتِٗ ع٢ً عًُِٗ ٚأزا٤ األَا١ْ قسض اغتٛاعتِٗ.

ٖصا َا تٝٓػط مجع٘ َٔ قٛاعس، ٖٚٓاى قٛاعس فك١ٝٗ أخط٣ تػاعس يف تٛبٝل ايعٌُ ايتٛٛعٞ 

 نٝاْٗا، َٔ سٝح ايتٓعِٝ ٚاملؿطٚع١ٝ ٚمٛ شيو،يف ظَٔ اؿادات ٚاؾٛا٥ض ـس١َ األ١َ ٚسفغ 

                                         
 (.13/112فتح ايبازٟ: البٔ حذس ) (87)
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ٚتػاِٖ يف تػٌٗٝ ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٚتكسمي٘ بكٛض٠ سػ١ٓ، يهٔ آثطت عسّ ايٛيٛز فٝٗا خؿ١ٝ 

 . (88)اإلطاي١
أثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ نُٔ َكاقسٙ ايؿطع١ٝ املطتب١ٛ باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ  المطلب الثاني:  

 اؿادات 

ٕٓ ايتؿطٜع اإلغالَٞ ي٘ اضتباط  ٚثٝل مبكاقسٙ ايهرب٣ ٚٔسهُ٘ ايعع٢ُ، ٚايصٟ َساضٙ ع٢ً إ

ُٓات ٚأْفع  ِٓ املٗ ٌٓ َا ٜتع١ًل بؿؤِْٚٗ، يصا نإ َطاعات٘ َٔ أٖ ؼكٝل َكًش١ ايعباز يف ن

ٌْ املكاَات، ٚتطن٘ ٚإغفاي٘ غبب يف سسٚخ أخٛا٤ ٚفذٛات، قاٍ ايعال١َ ابٔ ايكِٝ: " ََٖصا ٜفِك

َٜٚقَع ٔب ُِ ايٖٓٞفع٢ ٔد٘سا  ََُؿك١ٔ٤ َعٔعٝ َٚاٞي ِٔ اٞيَشَطز٢  َٔ َِٚدَب  ِْ َع٢ًٜ ايٖؿط٢َٜع١ٔ ٜأ ٘ٔ ٜغًٜط٠ َعٔعٝ ٢ٌ ٔب ِٗ َػَبٔب اٞيَذ

ََُكأيض٢ ٜيا  َٖٔط٠ٜ اي٤ٔتٞ ٔفٞ ٜأِع٢ًٜ ُضَتٔب اٞي ٕٖ ايٖؿط٢َٜع١ٜ اٞيَبا ُِ ٜأ ُِٜعًٜ ََا   ٔ٘ ِٝ ٌَ إٜي ََا ٜيا َغٔبٝ ٕٖ ََٚتٞهًٔٝٔف  ٘ٔ; ٜفإ٢ َتٞأٔتٞ ٔب

ََ َٗا، ايٖؿط٢َٜع١ٜ  ٍْ ٝن٥ً َٞ َعِس ٖٔ َٚ ََُعأز،  َٚاٞي ََُعاف٢  َََكأيض٢ اٞئعَبأز ٔفٞ اٞي َٚ  ٢ِ َٗا َع٢ًٜ اٞئشٜه َٜٚأَغاُغ َٖا  َٓا ِب

َٚ ِٛض٢،  ٢ٍ إٜي٢ اٞيَذ ِٔ اٞيَعِس ََِػٜأٜي١ٕ َخَطَدِت َع  ٌٗ َٗا; ٜفٝه ٠١َُ ٝن٥ً َٚٔسٞه َٗا،  َََكأيُض ٝن٥ً َٚ َٗا،  ٠١َُ ٝن٥ً ِٔ ََٚضِس َع

١َُٔ ١َُٔ إٜي٢ اٞي ايٖطِس ِٔ اٞئشٞه ََٚع َُٞفَػَس٠ٔ،  َُِكًَٜش١ٔ إٜي٢ اٞي ِٔ اٞي ََٚع َٖا،  ِٔ ايٖؿط٢َٜع١ٔ بَعإٜي٢ ٔنٚس َٔ َِٝػِت  ٔح; ٜفًٜ

ٌٜ٢ٚ َٗا ٔبايٖتٞأ ِٕ ٝأِزٔخًِٜت ٔفٝ ٌٗ ...  َٚإ٢ َٚٝن َٗا،  ٌْ ٔب ََٚسأق َٗا،  ِٓ َٔ َُِػَتٜفاْز   َٛ ُٖ َُا  ُُٛدٛٔز ٜفإ٢ْٖ ِٝط٣ ٔفٞ اٞي ٌٗ َخ َٚٝن

َٗاَْ ِٔ إَناَعٔت َٔ  ُ٘ ُُٛدٛٔز ٜفَػَبُب  .(89)"ٞكل٣ ٔفٞ اٞي
ي٘ عالق١ نبري٠ يف خس١َ َكاقس ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ، ٚأثط بايؼ يف ضبط  والعمل التط عي

 شيو باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات، ُُٜٚهٔ إٜهاح شيو يف ايٓكاط اآلت١ٝ:

ملكاحل اييت البٓس َٓٗا يف ُٜعترب إُٖاٍ ا: ى مقاصد التالتل  الضتورل  في العمل التط عئ

قٝاّ أَٛض ايٓسٜٔ ٚايسْٝا يًذُاعات ٚاألفطاز عٓس اؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات قس ٜبًؼ سٓس اهلالى، 

ِٓ فػازٙ،  -َع اْسثاض ايعٌُ ايتٛٛعٞ يف ٖصا ايعطف–ٚإشا ٝفكست  ٌٓ ْعاَ٘، ٚع ٟٓ فتُع اخت يف أ

َُشٝت سٝات٘، ٚال ُُٜهٔ تساضن٘ إال باؿ اآلتٞ -فاظ ع٢ً ايهًٝات اـُػ١ ٚنجط امطاف٘، ٚ

                                         
اْظس َا تكٓدّ َٔ ٖرٙ ايكٛاعد ٚغسحٗا بايتفصٌٝ ٚقٛاعد أخس٣ يف املسادع اآلت١ٝ: األغباٙ ٚايٓظا٥س: البٔ زلِٝ،  (88)

ْٛػسٜطٞ، قٛاعد األحهاّ يف قٛاعد ايفك٘: حملُد ايربنيت، ايكٛاعد: يًُكسٟ، إٜطاح املطايو إىل قٛاعد اإلَاّ َايو: يً
ٌٓ َٔ ايطبهٞ ٚايطٝٛطٞ، ايكٛاعد  َصاحل األْاّ: يًعص بٔ عبد ايطالّ، املٓجٛز يف ايكٛاعد: يًصزنػٞ، األغباٙ ٚايٓظا٥س: يه

 ايٓٛزا١ْٝ ايفك١ٝٗ: البٔ ت١ُٝٝ، ايكٛاعد يف ايفك٘: البٔ زدب، ايٛدٝص يف إٜطاح ايكٛاعد: يًبٛزْٛ ٚغري ذيو.
 (.3/11ٚ12قعني: البٔ ايكِٝ )إعالّ املٛ (89)
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، غٛا٤ ناْت َٔ داْب ايٛدٛز بتجبٝتٗا ٚإقا١َ أضناْٗا، أٚ َٔ داْب ايعسّ ٚشيو -شنطٖا

 عُاٜتٗا ٚزفع االختالٍ عٓٗا:

ال قالح يًبؿط١ٜ ٚال يًسْٝا َت٢ ُنٝٚع ايٚسٜٔ فُٝٗا; إش ٖٛ أقٌ َكاقس  أ ى افظ الّدلن:

يٓفؼ اإلْػا١ْٝ ٚؼذِ عٔ ايؿطٚض، ٚيًعٌُ ايتٛٛعٞ ايتؿطٜع اإلغالَٞ; سٝح ب٘ تػُٛ ا

ٚاملؤغػات اـري١ٜ اؿه١َٝٛ َٓٗا ٚاأل١ًٖٝ أثط نبري يف سفغ ٖصا املككس عٓس سسٚخ اؾٛا٥ض 

ٚظَٔ اؿادات، ٚشيو َٔ خالٍ ْؿط اـري ٚاألَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚتعًِٝ احملتادني 

ٕٓ ايٓاؽ يف َجٌ ٖصٙ ايعطٚف أغطع إداب١ ٚأنجط ٚتجكٝفِٗ ٚتبكريِٖ بأَٛض زِٜٓٗ، فايػا يب أ

اْكٝازا ٚاَتجاال يتعايِٝ زٜٓٓا اؿٓٝف، نُا أْٓ٘ ٜٓبػٞ يًكا٥ُني ع٢ً ايعٌُ ايتٛٛعٞ محا١ٜ ٖؤال٤ 

َٔ ايتبؿري ٚايتٓكري ايصٜٔ ٜػتػ١ًٕٛ ظَٔ اؾٛا٥ض ٚاؿادات يف بٓح َعتكساتِٗ ايفاغس٠ 

ب املػاعس٠ اإلْػا١ْٝ نُا ٖٛ َؿاٖس يف نجري َٔ ايبًسإ ٚأفهاضِٖ املٓشطف١ باغِ ايكٝاّ بٛاد

اييت أقابتٗا اؾٛا٥ض ٚابتًٝت بايفكط ٚاؿاد١ ٚايفاق١، فايعٌُ ايتٛٛعٞ ٚغ١ًٝ عع١ُٝ يف سفغ 

 ٖؤال٤ َٔ خٛط ايطز٠ أٚ االمطاف أٚ االبتساع ٚمٛ شيو.

اٍ غبشاْ٘ نٓطَت ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ اإلْػإ ٚضفعت ؾأْ٘ نُا ق   ى افظ النفس:

{ ِِ ُٖ َٓا َٜٚفٖهًٞ َٝٚبأت  ٤ٛ َٔ اي َٔ  ِِ ُٖ َٓا ََٚضَظٞق َٚاٞيَبِشط٢  ِِ ٔفٞ اٞيَبٚط  ُٖ َٓا ًٞ َُ ََٚس  َّ ٓٔٞ آَز َٓا َب َِ َع٢ًٜ ٜنٔجري٣ َٜٚيٜكِس ٜنٖط

َٓا َتٞفٔهًٟٝا ِٔ َخًٜٞك ُٖ ٌٓ َا يف ايػُٛات ٚاألضض َػدطا ي٘،  يصا نإ 77)اإلغطا٤:  {َٔ (، ٚدعٌ ن

يٓفؼ َٔ أنرب َكاقس ايتؿطٜع اإلغالَٞ، ٚألدٌ شيو ؾطع أسهاَا نجري٠ ؽسّ اؿفاظ ع٢ً ا

شيو، ٚايعٌُ ايتٛٛعٞ ي٘ اضتباط ٚثٝل بصيو، خاق١ يف ٚقت اؾٛا٥ض ٚظَٔ اؿادات، فٗٛ ٜػع٢ 

ؿفغ األْفؼ َٔ اهلالى بػبب اؾٛع ٚايؿٓس٠ ٚايفكط، ٜٚٓكصٖا َٔ مجٝع اآلالّ ٚاألَطاض اييت 

ف أْفػِٗ دطا٤ ٚقٛع ايهٛاضخ ٚاؿٛازخ ٚاؾٛا٥ض، فايعٌُ ايتٛٛعٞ قس تهٕٛ غببا إلتال

ظُٝع أْٛاع٘ ٚأؾهاي٘ أقٌ أقٌٝ يف سفغ األْفؼ بهٌ ايػبٌ ٚغا٥ط ايٛطم يف َجٌ ٖصٙ 

َٝا ايٖٓاَؽ ... }األٚقات ايعكٝب١ ٚاألظ١َٓ ايؿسٜس٠، ٚقسم املٛىل إش ٜكٍٛ  َُا ٜأِس ْٖ َٖا ٜفٜهٜأ َٝا ِٔ ٜأِس ََ َٚ

ُّٔٝعا (. َٚطت َعٓا ْكٛم نجري٠ يف غبٌٝ سفغ شيو نشسٜح عا٥ؿ١ ْٚبٝؿ١ 32)املا٥س٠:  {... َد

ضنٞ اهلل عُٓٗا يف َٓع االٓزخاض َٔ ؿّٛ األناسٞ ٚغري شيو فال زاعٞ يتهطاضٖا، ٖٚٛ أنرب 

 ؾاٖس ع٢ً أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٚأثطٙ ايبايؼ يف ضفع ايهطض عٔ ايٓفؼ قسض اإلَهإ.

ِٓ ؾطٚط ايتهًٝف،  ايعكٌ: ج ى افظ العقل ٚغ١ًٝ إىل ايفِٗ ٚإزضاى األَٛض، ٖٚٛ َٔ أٖ

ٚبتػٝٝب٘ ٜٓشسض اإلْػإ إىل ساي١ أغٛأ َٔ ايبٗا٥ِ، ألدٌ شيو ؾطع اهلل أسهاَا نجري٠ ؿفغ 
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ايعكٌ، ٖٚٞ َع١ًَٛ َٚعكٛي١، ٚيًعٌُ اـريٟ ٚايتٛٛعٞ األثط ايهبري يف اؿفاظ ع٢ً شيو، 

ؽ، ٚقس ال تػتٛٝع ايعكٍٛ اغتٛعاب سذِ املكاب ٚايهاضث١، خاق١ يف اؾٛا٥ض اييت تعكف بايٓا

فٝكّٛ أٌٖ اـري َٚٔ ٖٛ يف غًو ايعٌُ ايتٛٛعٞ بتدفٝف املكا٥ب ٚاؾٛا٥ض ٚاؿٛا٥ر يف ٖصٙ 

األظ١َٓ، بتصنريِٖ َٚعْٛتِٗ ٚتكسِٜ ٜس ايعٕٛ ٚاملػاعس٠ هلِ، َٚٓعِٗ َٔ اؾعع ٚؾطب غا٥ط 

ٕٓ ايعٌُ املدسضات ٚاملػهطات اييت ٜععِ ايبعض  أْٓٗا تٓػِٝٗ يف َكابِٗ ٚناضثتِٗ، ٚب٘ ٜعٗط أ

ايتٛٛعٞ ي٘ اضتباط ٚثٝل يف محا١ٜ عكٍٛ َٔ أقٝب مبجٌ شيو، ٚإضداعِٗ إىل ططٜل اؿل 

 ٚايكٛاب، ٚإبعازِٖ عٔ نٌ ططٜل ٜكٛزِٖ إىل ايػٛا١ٜ ٚايهالٍ.

ٕٓ ايٓػٌ ٖٛ غبٌٝ إبكا٤ ايعٓكط ايبؿطٟ، ي د ى افظ النسل: صا نإ نُا ٖٛ َعًّٛ فإ

احملافع١ عًٝ٘ َٔ أععِ َكاقس ايتؿطٜع اإلغالَٞ، فؿطع أسهاَا نجري٠ ألدً٘، نُا ٖٛ 

َعطٚف ًَُٚٛؽ، ٚيًعٌُ ايتٛٛعٞ األثط ايباضظ يف سفغ ٖصا املككس، ٚشيو َٔ خالٍ ايكٝاّ 

بايتعٜٚر اؾُاعٞ، ٚت١٦ٝٗ نٌ َا حيفغ ْػًِٗ َٔ ايسٚض ٚاملػتًعَات قسض اإلَهإ، ٚيف ظَٔ 

ت ٚاؾٛا٥ض ٜتأنس شيو أنجط، فإْٓٓا ْط٣ نجريا َٔ املؿطزٜٔ ٚاألضاٌَ ٚاألطفاٍ ٚاألٜتاّ اؿادا

اؿه١َٝٛ –مم١ا ال َأ٣ٚ هلِ ٚال لس َٔ ٜكّٛ مبػاْستِٗ بعس اهلل إال ٖصٙ اؾُعٝات ايتٛٛع١ٝ  

ٚأٌٖ اـري ٚاحملػٓني، فٝشفعٕٛ عطنِٗ بتكسِٜ كُٝات َٚػاعسات هلؤال٤  -َٓٗا ٚاأل١ًٖٝ

ضاٌَ ٚايٓػا٤ ٚاألطفاٍ ٚاألٜتاّ، ٜٚهعِْٛٗ يف أَانٔ يطعاٜتِٗ ٚمحاٜتِٗ َٚؤْتِٗ، فذع٣ اهلل األ

ٝٓٔ يٓا بٛنٛح االضتباط ايٛثٝل بني ايعٌُ ايتٛٛعٞ  ايعاًَني يف ٖصا اؿكٌ خري اؾعا٤، ٚبٗصا ٜتب

 ٚأثطٙ يف سفغ ايٓػٌ ٚايعطض عٓس اؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات.

ال غ٢ٓ يإلْػإ ع٢ً ٚد٘ األضض يف سٝات٘ َٚعاؾ٘ يًُاٍ; يصا  الؾو أْٓ٘ ه ى افظ الماا:

عٓسٙ ايؿاضع اؿهِٝ َٔ ايهطٚضات اـُؼ ايهرب٣، ٚدعً٘ عُازا يتكّٛ ب٘ اؿٝا٠ نُا قاٍ 

َّا}غبشاْ٘  َٝا ِِ ٔق ُ٘ ٜيٝه ٌَ اي٤ً ُِ اي٤ٔتٞ َدَع َٛاٜيٝه َِ َٗا٤َ ٜأ  (. َٚٔ ٖٓا ؾطع5)ايٓػا٤:  {... َٜٚيا ُتِؤُتٛا ايٗػٜف

 أسهاَا نجري٠ ؿفع٘.      

قاَت املؤغػات  -بعس اهلل–ٚعكب١ ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٚضنٓ٘ ٚعُٛزٙ ٖٛ املاٍ، ٜفٔب٘ 

يف أزا٥ٗا هلصا ايعٌُ ايؿطٜف، َٚا ٚدبت ايعنا٠ ٚغا٥ط  -اؿه١َٝٛ َٓٗا ٚاأل١ًٖٝ–ايتٛٛع١ٝ 

اؾٛا٥ض  ايهفاضات ٚس١ًت املػأي١ ُٚؾطعت ايكسق١ ٚغري شيو إال يًكٝاّ مبػاعس٠ أقشاب

ٚايفاقات، أٚ ؼػبا يصيو خاق١ عٓس أظ١َٓ اؿادات، ٚايٓكٛم يف شيو نجري٠ َٚػتفٝه١، 

ٚقس َٓط ؾ٤ٞ َٓٗا نشسٜح قبٝك١ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚغريٙ، ٚبٗصا ُٜشفغ َاٍ األثطٜا٤ ٚاألغٓٝا٤ 

ٛٓع ملجٌ ٖصا األَط، ٚاغتعُاي٘ فُٝا ٜعٛز  ٚاحملػٓني عٓس ٖصٙ املؤغػات اـري١ٜ ٚنٌ َٔ ٜكّٛ بتٛ
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ُِٝط ايٖطاظ٢ٔقني... }عًِٝٗ بايٓفع يف ايساضٜٔ يف ايعادٌ ٚاآلدٌ  َٛ َخ ُٖ َٚ  ُ٘ ُِٜدًٔٝف  َٛ ُٗ ٤ِٕٞ ٜف ِٔ َؾ َٔ  ِِ ِْٜفٞكُت ََا ٜأ َٚ} 

ٕٓ ايعٌُ ايتٛٛعٞ ي٘ أثط ًَُٛؽ َٚؿاٖس يف سفغ ٖصا املككس، 39)غبأ:  ٌٓ ٖصا ٜسيٓا ع٢ً أ (. ٚن

 ٚاضتباط٘ ايؿسٜس باؾٛا٥ض ٚظَٔ اؿادات.

ِٓ، ٚايصٟ جي١ًٞ يٓا بٛنٛح أثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٖ صا َا أَهٔ إمجاي٘ يف ٖصا املًٛب املٗ

ٚأُٖٝت٘ يف محا١ٜ نٝإ األ١َ يف ظَٔ اؾٛا٥ض ٚاؿٛا٥ر، َٔ خالٍ سفع٘ ملكاقس ايؿطٜع١ 

 . ايهطٚض١ٜ ايهًٝات اـُؼ، ٚقس تطنٓا نجريا َٔ ايٓكٛم ٚايتسيٌٝ خؿ١ٝ ايتٌٜٛٛ
ٕٓ اؿاد١ " جي  في العمل التط عي:ى مقاصد التالتل  الحإ َِْػإ َٓط َعٓا بأ ََا ٜٞفَتكط اٞيإ٢

ٔ٘ َََع ٜأْ٘ ِٜبك٢ ٔبُسْٚٔ  ٔ٘ ِٝ "، ٖٚٞ املطاز ٖٓا، أٟ املكاحل اييت حيتاز إيٝٗا ايٓاؽ َٔ سٝح ايتٛغع١، إ٢ٜي

ٓس ٚإشا َا ٝفكست ٚقع ايٓاؽ يف اؿطز ٚايهٝل ٚاملؿك١، ٚيهٔ ال ٜبًؼ سٓس اهلالى يًفطز، ٚال س

ايفػاز ٚاـطاب باجملتُع، ٚقس ؾطع اهلل ضخكا نجري٠ يف ايعبازات ٚغريٖا ؽفٝفا يًٓاؽ َٔ 

املؿك١ املعترب٠، ٖٚٞ تسخٌ نُٔ ايكاعس٠ ايفك١ٝٗ ايهرب٣ املتكٓس١َ َعٓا "املؿك١ ػًب ايتٝػري"، 

ايرتخٝل َٚا ٜٓسضز ؼتٗا َٔ قٛاعس مٛ "إشا تعصض األقٌ ٜكاض إىل ايبسٍ"، ٚأغباب ايتدفٝف ٚ

 َعطٚف١ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚقفٛظ١.

ٚايعٌُ ايتٛٛعٞ عٓس سسٚخ اؾٛا٥ض أٚ يف أظ١َٓ اؿادات قا٥ِ ع٢ً ٖصا األغاؽ، سٝح 

خيفف عٔ املتهٓطضٜٔ قسض َا ٜػتٛٝع، ٜٚٛفط هلِ َا حيتادْٛ٘ قسض اإلَهإ، ست٢ ال ٜكع 

ستٝاداتِٗ سػب َا تػٓض ي٘ أقشاب اؿاد١ ٚايفاق١ يف اؿطز ٚايهٝل، ٜٚػع٢ يف تٛغٝع ا

ٕٓ ايعٌُ ايتٛٛعٞ  غٛا٤ مجاعات ناملؤغػات اـري١ٜ اؿه١َٝٛ َٓٗا –ايفطق١، ٚعًٝ٘ فإ

هلِ بك١ُ ٚانش١ يف أظ١َٓ اؿادات أٚ اؾٛا٥ض يف ؼكٝل ٖصا املككس،  -ٚاأل١ًٖٝ أٚ أفطاز

ٝل ايعٌُ ٚؽفٝف ايعب٤ عِٓٗ، ٚضفع اؿطز ٚاملؿك١ عًِٝٗ، َٚٔ ٖٓا ٜٓهؿف يٓا أثط تٛب

ايتٛٛعٞ نُٔ َكاقسٙ ايؿطع١ٝ اؿاد١ٝ املطتبط باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات يف سفغ نٝإ 

 األ١َ ٚخس١َ اجملتُع.

املطاز بٗا املكاحل اييت تكتهٝٗا  :ى مقاصد التالتل  التحسيني  في العمل التط عيٖ

هطٚض١ٜ َهاضّ األخالم، ٚقاغٔ ايعازات، ٖٚٞ ٚإٕ ناْت زٕٚ َطتب١ َكاقس ايتؿطٜع اي

١ُٓ يف ؼػني ْعاّ اؿٝا٠ ٚتهًُٝ٘، َٚٔ ٖٓا ؾطع اهلل أسهاَا نجري٠  ٚايتشػ١ٝٓٝ، يهٓٓٗا َٗ

.ِٓ  يًشفاظ ع٢ً ٖصا املككس املٗ
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ي٘ زٚض نبري يف ؼكٝل ٖصا املككس عٓس سسٚخ  -باختالف أقٓاف٘–ٚايعٌُ ايتٛٛعٞ 

ضات احملتادني، ٜٚػع٢ يف بصٍ اؾٛا٥ض أٚ يف أظ١َٓ اؿادات، سٝح ٜٛفط األيبػ١ ايالظ١َ يػرت عٛ

َا حيٓػٔ أٚناعِٗ ٜٚعٜٓٔ َالقِٗ ٜٚٓع١ف أَانِٓٗ ٜٚٛٗط أٚغاخِٗ ٚأقصاضِٖ، بت١٦ٝٗ 

.ِٓ  األَانٔ ٚاملٛانع املدٓكك١ يصيو، ٚغري شيو مم١ا ٖٛ َٔ نُايٝات ٖصا املككس املٗ

ِٓ يًشفاظ ع٢ً ٖصا امل -بهٌ أقٓاف٘ ٚف٦ات٘–ٚبٗصا ٜعٗط يٓا أثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ  ككس املٗ

 ـس١َ األ١َ ٚمحا١ٜ نٝاْٗا يف ظَٔ اؿادات ٚاؾٛا٥ض.

  عطض ايبسا٥ٌ ايع١ًُٝ ايتٛٛع١ٝ :المطلب الثالث
ِٓ ايكٛاعس ايفك١ٝٗ ٚاملكاقس ايؿطع١ٝ املطتبٛإ باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات،  بعس َا شنطْا أٖ

ًب ٚيف ختاّ ٖصا ايبشح إٔ ٚبٝإ أثط ايعٌُ ايتٛٛعٞ فُٝٗا ٚتٛبٝك٘ عًُٝٗا، أسببت يف ٖصا املٛ

ٕٓ اؾٛا٥ض مبعٓاٖا ايعاّ َٚػا٥ًٗا املعاقط٠ ايهجري٠، ُُٜهٔ ؽفٝف املكاب بٗا َٔ  أؾري إىل أ

 بمبدأ الصلح املتعاقسٜٔ أٚ أسسُٖا عٔ ططٜل عطض بسا٥ٌ ع١ًُٝ خري١ٜ، ٚشيو َٔ خالٍ األخص
ٚنصا األفطاز َجٌ شيو،  -اؿه١َٝٛ َٓٗا ٚاأل١ًٖٝ–اؾُعٝات ايتٛٛع١ٝ  تحّمل بُٝٓٗا، أٚ

نعَب بٔ ملسو هيلع هللا ىلص  نُا ٖٛ املؿاض إيٝ٘ يف سسٜح قبٝك١ ضنٞ اهلل عٓ٘ املتكٓسّ، ٚقس أضؾس املكٛف٢

٢ٍَايو ضنٞ اهلل عٓ٘ طملا  ِٗٔس َضُغٛ ٘ٔ ٔفٞ َع ِٝ ُ٘ َعًٜ ّٓا ٜي ِٜ َٔ ٜأٔبٞ َسِسَضٕز َز ٔفٞ املِػٔذٔس،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َتٜكاَن٢ اِب

ٜ٘ٔف ٍُ اي٤ً َٗا َضُغٛ َُٔع َُا َسٖت٢ َغ ُٗ َٛاُت َٛ ملسو هيلع هللا ىلص  اِضَتٜفَعِت ٜأِق ُٖ ٍَُٚ َُا َضُغٛ ٢ٗ ِٝ ٘ٔ، ٜفَدَطَز إ٢ٜي ِٝٔت َسٖت٢ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ٔفٞ َب

 :ٍَ ََأيٕو ٜقا  َٔ َْاَز٣ ٜنِعَب ِب َٚ  ،ٔ٘ َٜا# َٜا ٜنِعُب$ٜنَؿَف ٔغِذَف ُسِذَطٔت ِٜٝو  ٍَ: ٜيٖب ٘ٔ، ٜفٜأَؾاَض  ٜقا ٍَ اي٤ً َضُغٛ

ٍُ ٍَ َضُغٛ ٘ٔ، ٜقا ٍَ اي٤ً َٜا َضُغٛ ًُٞت  ٍَ ٜنِعْب: ٜقِس ٜفَع ٜٓٔو، ٜقا ِٜ ِٔ َز َٔ َٛٞط  ِٕ َنع٢ ايٖؿ َٝٔسٙٔ ٜأ ِِ $: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٔب ٝق

ٔ٘ ٚإشا نإ شيو يف إغكاط ايٓسٜٔ ٚايتٓاظٍ عٔ بعض سكٛق٘ ايجابت١، فُٔ باب أٚىل ، (90)[#ٜفاٞقٔه

 ُٝا مٔ بكسزٙ.ف

ٚبصيو ٜهٌُ ايعٌُ ايتٛٛعٞ َٚؤغػات٘ ٚضداالت٘، ٜٚعٗط أثطٙ يف اؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ 

ٌٓ فاالت اؿٝا٠ ٚؾؤْٚٗا ـس١َ األ١َ ٚسفغ نٝاْٗا.  اؿادات، ٚتٛبٝك٘ يف ن

                                         
(، َٚطًِ: نتاب 471( بسقِ )1/101أخسد٘ ايبدازٟ: نتاب ايصال٠: باب زفع ايصٛت يف املطادد ) (90)

 (.1558( بسقِ )3/1192املطاقا٠: باب اضتخباب ايٛضع َٔ ايٓدٜٔ )
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ُٔٔ اهلل ٚسسٙ، ٚإٕ أخٛأت فُٔ ْفػٞ  ٖصا َا تٝػط مجع٘، ٚالح يًباسح ْؿطٙ، فإٕ أقبت ف

َُٓٗا بط٦ٜإ، ٚأغأي٘ ايتذاٚظ ٚايكفض إْٓ٘ نطِٜ ضمحٔ، ٚق٢١ً ملسو هيلع هللا ىلص   ٚضغٛيَ٘ٚٔ ايؿٝٛإ، ٚاهلل

 .اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓٓا قُس ٚقشب٘ َٚٔ تبعِٗ بإسػإ
 

 ٚفٝٗا شنط ألِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا َٔ خالٍ ايبشح َع ايتٛقٝات. :الخاتمة

ِٓ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت ٚبعس تٛفٝل اهلل َٚعْٛت٘ يف اغتهُاٍ ٖصا ايبشح ، ٚززت إٔ أعطض أٖ

 إيٝٗا:

1 ٕٓ ـ أمشٌ تعطٜف يًذٛا٥ض يف االقٛالح ٜٓاغب َكاّ عجٓا َا شنطٙ اإلَاّ ايؿافعٞ أ

ٝٚنَياؾا٥ش١: " َٔ ِٔ اٞيآَز َٔ  ِٚ َُا٤ٔ ٜأ ِٔ ايٖػ َٔ َِْت  َٗا ٜنا ََُكا٥ٔب ٝن١ً  ".اٞي

يٝ٘ ايٓاؽ ٜٚهٛطٕٚ إيٝ٘ يف ٚقت َٔ ـ املطاز بأظ١َٓ اؿادات يف َٛنٛع ايبشح: َا ٜفتكط إ2

 غري شيو.سطٚب ٚظالظٍ ٚبطانني ٚاألٚقات إشا س١ًت بِٗ نٛاضخ َٔ 

دٛا٥ض َا ال قٓع يآلزَٞ  :الن   األوا: ـ ُُٜهٔ إمجاٍ أْٛاع اؾٛا٥ض يف ْٛعني ض٥ٝػٝني3

دٛا٥ض َٔ قٓع اآلزَٞ، ٚتؿٌُ َا نإ يآلزَٞ زخٌ فٝ٘ ال ُُٜهٔ  :الن   الثاني، فٝٗا

 ُٝٓ٘، َٚا نإ يآلزَٞ زخٌ فٝ٘ ٚباختٝاضٙ ُُٜٚهٔ تهُٝٓ٘. ٚيهٌ ْٛع سهُ٘ ٚأثطٙ ايفكٗٞ.ته
ـ ضاعت ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ظَٔ اؿادات سػب األغباب املٛدب١ يتؿطٜع األسهاّ، ٖٚٞ 4

َٓا  َٓا عاّم إ ٟٓ ظَٔ َٔ األظَإ، ٚإ ٌٓ يف ظَٔ َٔ األظَإ إلقًِٝ   اّص  ؼسخ يف أ َٔ نٛاضخ ؼ

أٚ طا٥ف١ َع١ٓٓٝ، ٖٚٛ َا ٜعطف بٓعط١ٜ ايعطٚف ايٛاض١٥، ٚقس أؿكٗا بعهِٗ مببسأ ٚنع َعٝٓٔ 

 اؾٛا٥ض.

ٝٓٔ يٓا ايٛد٘ املؿطم ملا نإ عًٝ٘ ْبٝٓا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 5 ـ ٖٓاى مناشز تاضخي١ٝ ْاقع١ تب

ٌٓ بِٗ اؾٛا٥ض ٚاألظَات.  ٚأقشاب٘ َٚٔ تبعِٗ بإسػإ يف نٝف١ٝ َعاؾ١ َٔ ؼ

هلا عالق١ ٚطٝس٠ باؾٛا٥ض  -ايهرب٣ َٓٗا ٚايكػط٣ –مج١ً َٔ ايكٛاعس ايفك١ٝٗ  ـ يسٜٓا6

ٚأظ١َٓ اؿادات، ٜٓتر عٓٗا أثط نبري يف تطغِٝ َٓٗر ايعٌُ ايتٛٛعٞ ٚتٛبٝك٘ ع٢ً أغؼ غ١ًُٝ 

 َٚت١ٓٝ يف خس١َ األ١َ ٚسفغ نٝاْٗا.

١ٓٝ يف خس١َ َكاقس ايؿطٜع١ اإل7 ايهطٚض١ٜ –غال١َٝ ـ ايعٌُ ايتٛٛعٞ ي٘ عالق١ نبري٠ ٚدً

، ٚأثط بايؼ يف ضبط شيو باؾٛا٥ض ٚأظ١َٓ اؿادات ـس١َ األ١َ -َٓٗا ٚاؿاد١ٝ أٚ ايتشػ١ٝٓٝ

 ٚسفغ نٝاْٗا.

ايتدفٝف َٔ أثط ْتا٥ر األظَات ٚاحملٔ ٖٚصا ٜؿعطْا سطم ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ع٢ً 

 عات اإلغال١َٝ، ٚتٛدٝ٘ٚايهٛاضخ ايٛبٝع١ٝ ٚايعطٚف االدتُاع١ٝ اييت تتعطض هلا ايبالز ٚاجملتُ

 شيو.إظا٤ املػاعسات ايالظ١َ ٚ األعُاٍ ايتٛٛع١ٝ
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ٜٛدس بسا٥ٌ ع١ًُٝ تٛٛع١ٝ يتدفٝف املكاب بني املتعاقسٜٔ أٚ عٓس املتهطضٜٔ إثط سًٍٛ  ـ8

اؾٛا٥ض أٚ سسٚخ ايهٛاضخ يف أظ١َٓ اؿادات، ٚشيو َٔ خالٍ األخص مببسأ ايكًض بُٝٓٗا، أٚ 

ٌُٓ اؾُعٝات ايتٛٛعٝ ٛٓعني يًهطض ٚمٛ شيو. -اؿه١َٝٛ َٓٗا ٚاأل١ًٖٝ–١ ؼ  ٚاألفطاز املتٛ

 

 ٖٚٞ نُا ًٜٞ: ،أوصي تثعض المقترحات نُا أْٓين -
َؤغػات أٚقٞ باالٖتُاّ ايهبري ٚاؿطم ايؿسٜس بايعٓا١ٜ بٗصا املٛنٛع، سٝح باتت  ـ1

ِٓ تٛٛعٞايعٌُ اي ٛٓ َٔ أٖ قٛاعات  ٟٝٛ َٔ أبطظس قٛاعٖٚٞ َات لاح اإلزاض٠ يًسٚي١ اؿسٜج١، َك

ٚاإلدٗاظ ع٢ً ٖصا اـط  ، ٖٚٞ أسس خٛٛط ايسفاع األٚىل يًسٍٚ ٚاألَِ،يف ايبالز ايت١ُٝٓ

ِٓ أٚ إغفاي٘ ايسفاعٞ ٟٓ ٜعترب إدٗاظٟا ع٢ً أٖ ٟٓ ق٠ٛ َٔ ايك٣ٛ املػاْس٠ أل  فتُع. زٚي١ ٚأل

١ َٚتدٓكك١ نُا أْٓين أقرتح إزاض٠ َتها١ًَ ٚدٗاظ خام باألظَات ٜكّٛ بسضاغات ٚاغع ـ2

 ٚأظ١َٓ اؿادات. بفك٘ اؾٛا٥ضٜطتبط اضتباطٟا ٚثٝكٟا  يف ٖصا اجملاٍ; إش ايعٌُ ايتٛٛعٞ

ٚقٛع  ؿاٍ ٚإزاض٠ َتدكك١ باألظَات ٚإٜطازات َاي١ٝ ؼػبا ؾ١ٓ ايٛٛاضئ إْؿا٤فال بس َٔ 

 ايعٌُ ايسٍٚ اإلغال١َٝ يتكطٜط َا ميهٔ إٔ ٜػِٗ ب٘ نٌاألظَات ٚايهٛاضخ ايٛبٝع١ٝ يف 

 .يًتدفٝف َٔ سس٠ تًو األظَات ٚايهٛاضخ ايتٛٛعٞ

تبٓٓٞ اؿهَٛات بعض اإلدطا٤ات املتدص٠ سٝاٍ ٖصٙ ايعطٚف، َجٌ َا تتدصٙ يف طًب  ـ3

اـس١َ ايعػهط١ٜ اإلدباض١ٜ َٔ أٖايٞ ايبالز، ٚٚنع ايٝس ع٢ً بعض املُتًهات بٓػب١ َع١ٓٓٝ 

 بهٛابط ؾطع١ٝ.

َٚٛاضز ايسٚي١، ملعاؾ١ َا ٜٓعٍ َٔ  قتكازٜات احمل١ًٝٓعط يف ؼكني االاؽاش ايتسابري يً ـ4

 نٛاضخ ْٚهبات.

بني ايسٍٚ أٚ –ٚعًٝ٘ أض٣ نطٚض٠ ايتعإٚ ٚايتهاتف ٚايتالسِ سٍٛ ٖصا ايعٌُ ايٓبٌٝ  ـ3

آثاض ند١ُ، َٓٗا  ، ملا يًعٌُ ايتٛٛعٞ َٔ-املؤغػات اؿه١َٝٛ َٓٗا ٚاأل١ًٖٝ أٚ بني األفطاز

يف  بؿهٌ أٚ آخط آثاض ْفػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚإْػا١ْٝ َٚاي١ٝ، فٗٛ ٜؤثطايعاّ َٚٓٗا اـام، َٓٗا 

 ٙ.انتػاب ضنا اهلل ٚؾهط

قّٛضا َٔ قٛض ايتعإٚ املايٞ إلْؿا٤ قٓسٚم طٛاضئ إلزاض٠ فع٢ً ايسٍٚ اإلغال١َٝ تبٓٓٞ 

 ٍ عًٝٗا نجرّيا يف زعَِٛٓعاألظَات ساٍ سسٚثٗا، ٚشيو َّٓعا الْٗٝاض أٚ تأخط منٛ أقٛاض ٚبالز ُٜ

٢ٓ أغاغ١ٝ ق١ٜٛ ٚأٜسٟ َٚػاْس٠ اقتكازٜات ايسٍٚ اإلغال١َٝ األخط٣; ملا متتًه٘ َٔ ػاضب ُٚب

 عا١ًَ َسضب١.
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 فهرس المصادر والمراحع

 َٚٔ أبطظ املكازض ٚاملطادع اييت اعتُست عًٝٗا خالٍ ٖصا ايبشح:

– أاَام الج ائح في الفقه اسوالمي وصلت ا بنظتلتي الضتورة والظتو  الطارئ  ىٔ

 . : يعازٍ َباضى املٛريات، َٛقع األيٛن١-ضغاي١ زنتٛضاٙ
 ٖـ(.1473) يعبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط ايػٝٛطٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ: ى األ باه والنظائتٕ
    حملُس بٔ أبٞ بهط بٔ ايكِٝ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ : ى أعالم الم قعين عن ر  العالمينٖ

 ٖـ(.1411)
 ٖـ(.1413ُس بٔ إزضٜؼ ايؿافعٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ )يإلَاّ أبٞ عبس اهلل ق :ى األمٗ
ألبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ غًُٝإ املطزاٟٚ، ايٛبع١  :اسنصا  في معتف  التاجح من الخال  ى٘

 ايجا١ْٝ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ.
ّ(، زاض إسٝا٤ ايرتاخ 2771حملُس بٔ أمحس األظٖطٟ اهلطٟٚ، ايٛبع١ األٚىل ): ت  لب اللي  ىٙ

 ايعطبٞ.

ألبٞ ايربنات أمحس ايسضزٜط، زاض إسٝا٤ ايهتب : اا ي  الدو قي م  الالتح الَبيت ىٚ

 .ايعطب١ٝ
 ألبٞ اؿػني الَبيت في فقه م هب اسمام الالافعي وه   تح مختصت المزني:الحاوي ى ٛ

 ٖـ(.1414بٔ قُس بٔ سبٝب املاٚضزٟ ايبكطٟ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ )اعًٞ 
 ّ(.1995)ؼ ايكطايف، زاض ايػطب اإلغالَٞ ألمحس بٔ إزضٜ: ال  يتة ىٜ
ألبٞ ظنطٜا قٞ ايسٜٔ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ، ايٛبع١  :روع  الطالبين وعمدة المفتين ىٓٔ

 ٙ(، املهتب اإلغالَٞ.1412) ١ايجايج
(، زاض إسٝا٤ 1392ألبٞ ظنطٜا قٞ ايسٜٔ ايٟٓٛٚ، ايٛبع١ ايجا١ْٝ ) :ى  تح صحيح مسلئٔ

 ايرتاخ.
ايٛبع١ ايجايج١  ،ألبٞ دعفط أمحس بٔ قُس ايٛشاٟٚ اؿٓفٞ :ارى  تح معاني اآلثٕٔ

 .-بريٚت-ّ(، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 1996ٖـ ـ 1416)
 ٖـ(.1422حملُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ، زاض طٛم ايٓذا٠ ): ى صحيح البخارئٖ
 .-بريٚت–ملػًِ بٔ اؿٓذاز ايكؿريٟ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ  :ى صحيح مسليٗٔ
ألمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ، طبع١ : باري  تح صحيح البخاريفتح ال ى٘ٔ

 .ٙ(، زاض املعطف1379١)
 .حملُس بٔ عبس اهلل ايػٝٛاغٞ املعطٚف بابٔ اهلُاّ، زاض ايفهط: فتح القدلت ىٙٔ
 .يٖٛب١ بٔ َكٛف٢ ايعسًٝٞ، ايٛبع١ ايجا١ْٝ عؿط٠، زاض ايفهط: الفقه اسوالمي وأدلته ىٚٔ
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، ٚنصيو ايعسز ايتاغع١ايسٚض٠ : الفق ي لتابط  العالي اسوالمي قتارا  المجم  ىٛٔ

 .ْٞ عؿطايجا
( 1414ألبٞ قُس عع ايٓسٜٔ بٔ عبـس ايػـالّ، طبعـ١ )    :ى ق اعد األاَام في مصالح األنامٜٔ

 .َهتب١ ايهًٝات األظٖط١ٜ
ملٓكـٛض بـٔ ٜـْٛؼ ايبٗـٛتٞ، ايٓاؾـط َهتبـ١ ايٓكـط         :مىتن اسقنىا  ى كالا  القنىا  مى ٕٓ

 .سٜج١اؿ
زضاغ١ فك١ٝٗ  "عح "ايتهدِ ٚتػري ق١ُٝ ايع١ًُ: مجل  مجم  الفقه اسوالمي ىٕٔ

، ايعسز ايجاْٞ عؿط. ٚغريٖا َٔ عٛخ اجمل١ً املٛدٛز٠ إعساز ايسنتٛض ؾٛقٞ أمحس زْٝا :اقتكاز١ٜ

 .نُٔ املٛغٛع١ ايؿا١ًَ
ٙ(، فُع 1416ألبٞ ايعباؽ أمحس بٔ عبس اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ، طبع١ ): مجم   الفتاوى ىٕٕ

 .املًو فٗس
عٔ اإلَاّ عبس  ضٚا١ٜ غشٕٓٛ بٔ غعٝس  ايتٓٛخٞ  :الَبتى لإلمام مال  بن أنس المدون ى ٖٕ

 .ّ(، زاض ايهتب ايع1994١ًُٖٝـ ـ 1415ايٛبع١ األٚىل ) ايطمحٔ بٔ قاغِ،
 ٖـ(.1399ألمحس بٔ فاضؽ، زاض ايفهط ) :ى معجي المقاليس في اللي ٕٗ
 ٙ(، َهتب١ ايكاٖط1388.٠ بٔ أمحس بٔ قسا١َ، طبع١ )يعبس اهلل :الميني ىٕ٘

لبيا  ما اقتضته رو م المدون  من األاَام الالتعّيا   ى المقّدما  المم دا ٕٙ

ألبٞ ايٛيٝس قُس بٔ أمحس بٔ ضؾس  :والتحصيال  المحَما  ألم ا  مسائل ا المالَال 

 .-بريٚت–َٞ ّ(، زاض ايػطب اإلغال1988ٖـ ـ 1478ايكططيب، ايٛبع١ األٚىل )
حملُس بٔ عبس اهلل بٔ بٗازض ايعضنؿٞ، ايٛبع١ ايجا١ْٝ : المنث ر في الق اعد الفق ي  ىٕٚ

 ٙ(، ٚظاض٠ األٚقاف ايهٜٛت١ٝ.1475)
حملُس بٔ أبٞ ايعباؽ أمحس ايطًَٞ، ايٓاؾط  :للن وي م   تاه ن ال  المحتاج ى المن اجٕٛ

 .املهتب١ اإلغال١َٝ
ٖـ(، زاض ابٔ 1417)طبع١ إلبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ ايؿاطيب،  :لع ى الم افقا  في أص ا الالتٜٕ

 .عفإ
ألبٞ ايػعازات بٔ قُس بٔ األثري اؾعضٟ، طبع١ : الن ال  في غتلب الحدلث واألثت ىٖٓ

 ٙ(، املهتب١ ايع١ًُٝ.1399)
يعبس املًو بٔ عبس اهلل اؾٜٛين، ايٛبع١ األٚىل : ن ال  المطلب في درال  الم هب ىٖٔ

 اض املٓٗاز.ٙ(، ز1428)
حملُس قسقٞ ايبٛضْٛ. ايٓاؾط: َؤغػ١  :ل جيز في إلضاح الق اعد الفق ي  الَلي اى ٕٖ

 ايطغاي١.


