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 بطاقة الفهرسة  

 

 الجنايات والحدود في اإلسالم : اسم الكتاب
 أحمد عبد المتعال : إعداد

 األول : اإلصدار
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 وكدوـــــة 

 ، أما بعد ◘ ب العادني والصالة والسالم عذ رسقل اهللاحلؿد هلل ر
َوَما  لقةيه ععةي: :    زمحةٛ لمعةي     ◘ح زضٕه اهلل عٳبتٮالقد 

ًة لِّْؾَع َدِيَ  ٓا َرْْحَ ٔويعةٛ اهلل ععةي:    ،ص 107ط ا٧ٌبٗةيٞ : نَأْرَشْؾـَ َك إِ
ٔزضٕلْ الكسٖي عدزك بإعبةي  ؤاوةس اهلل ععةي: ٌٍٔةا ٌٕاِٗةٛ      

ََا ٌب لعىن بتٺبٗق غسٖعتْ ، قيه ععةي: :  ٔذلك بيل ا ِِ ََ َوَهاا

َْحُاقنَ  ْْ ُؽاْؿ ُت ُؼقْا َلَعؾا بُِعقُه َواتا  .ص 155ط ا٧ٌعةيً : نَأكَزْلـَ ُه ُمَب َرٌك َف تا
 اِةدٔ   ِٔةرٓ  ٔاُمةد  الطةيز،،  ٖد قٺع بأُ: عقٕه وُ ٔاٖيك
ٛ  اٌّةي  ٔاهلل ٥.. ظمةي  ٜ  اجملتىةع  وةَ اهلل ععةي: اةرا    زمحة  ستة
ٜ  ٔالةدلٗن ، ..ٖؿيُ وةي دةدخ ا٩ُ عٍةد ععٺٗةن      ذلةك  عمة

٥ ععد ٥ٔ ٍؿةٜ ُةساٟي القتةن ،     وسكيً الػسٖعٛ وَ وعدا 
ٔقٺع الٺس، ، ٔالطسقيت ، ٔإٌتّيك ا٧عساه ، ٔالفٕاسؼ 

ا٧زه وةةةةي ٥ دؿةةةةْٗ إ٥ ز   ٔ ، إخل، ٔا ٕبقةةةةيت ..
ٔيف ِرا الكتٗةا ضةأسئه إُ    .فإ: اهلل ا ػتكٜ  الطىٕات ٔ

 ععي: ديِٰدا إٖكيح ِرا ا فًّٕ ٔبيهلل التٕفٗق .غيٞ اهلل 
 أْحد عبد ادَع ل 
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 ع ـــــــــــــاملزاج

سامحة اإلسالم يف التعامؾ مع غر  1

 ادسؾؿني

 أ. د. حؽؿت بـ بشر بـ ياسني

 

 د/ عبد اهلل قادري إهدل كتاب احلدود والسؾطان 2

عبد اهلل بـ قدامة ادؼدد أبق  د بـ حـبؾ الؽايف يف فؼف إمام أمح 3

 حمؿد

عبد الرمحـ بـ إبراهقؿ بـ أمحد،  العدة ذح العؿدة 4

 أبق حمؿد هباء الديـ ادؼدد

 ابـ قدامة الرشح الؽبر ٓبـ قدامة 5

 مقسك احلجاوي اإلقـاع 6

 سقد سابؼ فؼف السـة 7

 بـ عيل مقسك لؾشقخ أيؿـ  ذح بداية ادتػؼف لؾشقخ وحقد بايل 8

: جرائؿ آعتداء عىلذ  قاكقن العؼقبات 9

 إشخاص وإمقال دار الـفضة

 لؾدكتقر عبد ادفقؿـ بؽري 

يف  الرشىليػفتاوى كبار عؾىلامء إزهىلر  11

 وجقب تعظقؿ الرشيعة وحتؽقؿفا.
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 وعهى الظزيعة اإلسالوية 

الػسٖف  وَ عمىيٞ ا٧شِسز فتض اهلل يٕه الدكتٕز عبد الطتقٖ
كمىٛ ديوعٛ ععين  ٖةَ اهلل دةن ٔعة٦    :وُ الػسٖعٛ ا٫ض٦وٗٛ 

الرٙ زقْٗ ٔغسعْ ّمقْ يف كن غ٠ُٕ سٗيعّي ، ِداٖٛ اي ، 
 ٔزمحٛ بّي ، يف إُاٌا التيلٗٛ :

ا٫ميةةيُ بةةيهلل ععةةي: ٔو٦ٟكتةةْ ٔكتبةةْ ٔزضةةمْ ٔالٗةةًٕ     -1
 . ٔالقدز خريٓ ٔغسٓا٩خس
يٌْ ٔععةي: ووةٰسا   ا٧خ٦، العمٗي اليت غسعّي اهلل لٍةي ضةبش  -2

ٌٛ ، ٔالؿد، ، ٔالؿة  ، ٔالٕفةيٞ بةيلعّٕ     يبأسطٍّي : كي٧و
، ّٟي : كيّٗيٌٛ ، ٔالكر ٔٔالٕعٕ  ..إخل ، ؤ ٌّٰٗي عَ وطي

 ٔالغدز ، ٔالظمي ، ٔالغؼ ، ٔالفطي  إخل .
كيلؿة٦ٚ ، ٔالصكةيٚ ، ٔالؿةًٕ ، ٔاِةر ،     :  العبي ات-3

 ٔقساٞٚ القسآُ ..إخل .
 لفس ٖٛ ، ٔا٫دتىيعٗٛ ، ٔا يلٗٛ ، ٔالطٗيضٗٛ ا عيو٦ت ا -4

ظةيً اِكةي ،   ٌ، كيلبٗع ، الصٔاز ، ٔالسَِ ، ٔا رياخ ، ٔ
 الػٕزٝ ..إخل .
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ن اِٗةيٚ ا٫ٌطةيٌٗٛ كمةّي ، ٔقةد     ىبعٛ عػة زِٔرٓ الػعا ا٧
شةرزاهلل عةص   فدعن اهلل ععي: غسٖعتْ الػيومٛ فسٰقةي ومصٰوةي ،   

 غريِي قيه ععةي: :ل  :وَ عسك غسٖعٛ اهلل إ ◘ٔدن زضٕلْ 
 َٓ ـَ  ي

َِ َابِْع َأْهاَقا  الاا َٓ َت بِْعَف  َو ِْ َف تا َْم ْٕ ـَ ا يَعٍة مِّ ُثؿا َجَعْؾـَ َك َعَذ ََشِ

 . ص18ط اُيثٗٛ :ن (81َيْعَؾُؿقَن )
ٔووي التشيكي عمٜ غسٖعٛ اهلل فقد ؤدبْ اهلل عص ٔدةن عمةٜ   

ت ، قةيه ععةي: :   ي ٔسكٕويا٧وٛ مجٰٗعي ، وفساٰ ا ٔمجيعيت ٔوممپ
َُْؿ ُتْمِمـُاقَن ل ـا ُِ ُشاقِل إِن  ْا وُه إََِل اّللِّ َوال دُّ ُْ ٍ  َف َُْؿ ِِف ََشْ َفنِن َتـَ َزْع

ـُ َتْلِويلً   َذلَِؽ َخْرٌ َوَأْحَس
ِْ  و ِة. ص59ط الٍطيٞ :نبِ ّللِّ َواْلَقْقِم أِخ

 ةالوضعي والكوننيوكارنة بني الظزيعة الشىاوية 

ٔالقٕاٌ  الٕقعٗٛ وي  الطىئٖٛالفسٔ، ب  الػسٖعٛ وِي 
 ٖم٘:
ٖٺمق عمٜ ْىٕعٛ القٕاعد القٕاٌ  الٕقعٗٛ  -1

ٔا بي ٙٞ اليت ٖكعّي وِن السوٙ يف ووٛ وَ ا٧وي اضتذيبٛ 
٦  التػسٖع  تٺمبيعّي فّٕ عٍظٗي بػسٙ وَ ؾٍع ا٫ٌطيُ ً

 وَ عٍد اهلل ععي: .ا٫ض٦و٘ 
بػس خيكعُٕ ٔالقٕاٌ  الٕقعٗٛ الرَٖ ٖكعُٕ  -2

٫ِٕاٞ ٔالٍصاعيت لرا فّرٓ القٕاٌ  عسقٛ لمتغٗري ٔالتبدٖن 
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لَّي ٖ٭كٳنٶ ز٭بٹ٘  ل قيه ععي: :ٔس٘  ٘ٛ فّووي الػسٖعٛ ا٫ض٦وٗ
 ص .52ط وْ: ٔ٭لٻي ٖ٭ٍط٭ٜ ن

وبي ٙٞ الػسٖعٛ خيلٗٛ وَ إُز ٔالٍقـ ٔاإٝ  -3
٧ٌّي وَ ؾٍع اهلل ععي: ٦ً  القٕاٌ  الٕقعٗٛ فّ٘ ٥ َمٕ 

الظمي ٔالٍقـ ٔاإٝ ، فيلػسٖعٛ ا٫ض٦وٗٛ دعمت كن وَ 
الٍيع ضٕاضٗٛ ٔوفكمّي عٍدز اهلل وعقيِي يف س  وُ كجري وَ 

ٍِيك فسٔ، ب  وٕاوٍّٗي  ي ٥ عصاه  تقدوٛ وجن ووسٖكاالدٔه 
 عمٜ وضيع المُٕ ٔاٍُظ .

زغبٛ مجيعٛ  عميب ٚٓدٔ  وٌظىٛالقٕاٌ  الٕقعٗٛ  -4
 بتٺٕزِي ووي التػسٖع الطىئٙ ٔلد وتكيو٦ . عتٺٕز
يف ٔقت وع  ِٔ٘ ىىيعٛ  ٛخيؾالقٕاٌ  الٕقعٗٛ  -5

يف سيلٛ لمتعٗريا طتىس ووي الػسٖعٛ ا٫ض٦وٗٛ فّ٘ خيؾٛ بكن 
 يع عمٜ وس العؿٕز ٔا٧ٖيً .الٍ

تٍئه ا عيو٦ت ا دٌٗٛ يف ع٥ القٕاٌ  الٕقعٗٛ  -6
الػ٠ُٕ ا٥دتىيعٗٛ ٔا٫قتؿي ٖٛ ووي الػسٖعٛ ا٫ض٦وٗٛ عتٍئه 

العبد بسبْ ٔكرا عٍظٗي  ْٛ ٔعيمل الغٗا ٔؾما٥مييُ بيهلل ٔزضٕل
 اِٗيٚ ا دتمفٛ يف غتٜ اجملي٥ت .غتٜ ؾٕز
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 ٔعقتؿسالقٕاٌ  الٕقعٗٛ عّىن ا طيٟن ا٧خ٦قٗٛ  -7
عمٜ ا ديلفيت اليت ٍدخ قسز وبيغس ل٨فسا  ؤ إخ٦ه 

الصٌٜ إ٥ إذا وكسٓ وسد الٺسف   ععيقا عمٜ ف٦بي٧وَ العيً 
 ف٦ ععيقبْ ٥ٔ ععيقا غيز  ووي إذا كيُ عَ زقي وَ الٺسف 

ع ووي الػسٖعٛ اّىس إ٥ إذا ٔدد يف وسٖق عيً ٤ٖذٙ الٍي
 ا٫ض٦وٗٛ فّ٘ غسٖعٛ وخ٦قٗٛ .

القٕاٌ  الٕقعٗٛ متٍع الٍيع وَ ا ديلفيت اليت عكس  -8
بي٧وَ  ٔعكس ا٩خسَٖ بيلعقٕبٛ ووي الػسٖعٛ ا٫ض٦وٗٛ فّ٘ 

فف٘ لفيت الػسعٗٛ عَ وسٖق ا٫مييُ ا دي متٍع الٍيع وَ
 ععي: ٔبيلًٕٗ الػسٖعٛ ا٫ض٦وٗٛ س٦ه ٔسساً ٔا٫مييُ بيهلل

ا٩خس ٔاٍُٛ ٔالٍيز ميٍع الٍيع وَ اقرتا  ا عيؾ٘ فك٦ عَ 
 .ٛاِدٔ  السا عٛ  َ عطٕه لْ ٌفطْ إقرتا  ا ديلفيت الػسعٗ

 تطبيل الظزيعة وإقاوة احلدود يف تكوى البظزية سعادة

ٛ  وبقت لقدٖقٕه الػٗذ ضعٗد بَ وطفس :  َ  فةرتٚپ  البػةسٖ  وة
 بَ عىس وكح ستٜ اِٗيٚ، ٔويبت فطعدت الٍظيً ِرا الصوَ
 لْ قدوت ٔوي كيوم  عيو  الؿدٖق بكس وب٘ لة قيقٗيپ اّٺي 
ْ  ٔاسدٚ، قكٗٛ  فيلٍةيع  لمشكةيً،  ٖسفةع  وةي  ٍِةيك  لةٗظ  ٧ٌة
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ٛ ، ٔ ٔاسةد  ٔاِةق  اهلل، خييفُٕ الٍيعٔ وٍؿفُٕ،  ٥ العيوفة
ٞ  الكةُٕ،  ٍكي ٜ  عطةٗٺس  ٥ ٔا٧ِةٕا ً  عمة ٕ  اِٗةيٚ،  ٌظةي  ٔلة
 عص اهلل ٖقٕه اِٗيٚ، لفطدت الكُٕ ٌظيً يف العٕاوف  خمت
ؼُّ َأْهَقاَ ُهؿْ : لٔدن َبَع اْْلَ ُ طن َوَلِق اتا  دؿةن   ويذا ص71:ا ٤وٍةٕ
َْرُض ل ْٕ ََمَواُت َوا  وبيغةسٚپ،  عفطد ص71:ا ٤وٍُٕطن َلَػَسَدِت السا
٘  ٔوةي  عتٍةٕ ،  ٔزغبيعّي َتمف الٍيع وِٕاٞ ٧ُ  يذا   ٖسقة
 لمبمةد  ٖؿةمض  ٥ البمةد  اةرا  ٖؿةمض  ٔوي عىساپ، ٖسق٘ ٥ شٖداپ

 ٔا ٍيفطةيت،  السغبةيت  ٔعبدو الؿساعيت عبدو ٔبيلتيل٘ الجيٌ٘،
َ  ا ٕقةٕ   الٕاسةد  الٍظيً ووي اِٗيٚ، ٌظيً ٖٔفطد  اهلل قبةن  وة
ٜ  فٗٺبةق  ،ٔعة٦  دن ٜ  ٔالؿةغري،  الكةبري  عمة  ا٧بةٗم  ٔعمة

 ...ٔا٧عذى٘ العسب٘ ٔعمٜ ٔا٧ضٕ ،
ٜ  اِد ٖقيً وُ ٖطتؿعبُٕ اُيِمُٕٗ كيُ ٔارا ٞ  عمة  العظىةي

ٛ  ا ةسوٚ  ضةسقت  فش  ٔالٕدّيٞ،  ٖػةفعٕا  وُ وزا ٔا ا دصٔوٗة
سةا زضةٕه اهلل    شٖةد  بَ وضيوٛ، فأزضمٕا ◘ اهلل زضٕه عٍد
ْ  فغكةا  ،◘ الةٍيب  وع ٔعكمي ، ◘ ً  الؿة٦ٚ  عمٗة  ٔالطة٦
ـْ ُحُدوِد ♂ :ٔقيه ً٭  ثٮةيٵ  ،▬اّللَِأَتْشَػُع ِِف َحدٍّ ِم  ثٮةيٵ  فٻيخٯت٭ٺٻةا٭،  قٻةي
َ  فِااقِفُؿ  ♂ :قٻةةيه٭ َ َُ اا ُكقا إَِذا  َِ ُااْؿ  ـَ َكااْبَؾُؽْؿْ َأاا ي

َِ ااََم َأْهَؾااَؽ الااا إِكا

ِعقُػ َأكَ  َ  فِقِفُؿ الضا َ َُ قُهْ َوإَِذا  ُِ َْ يُػ َت ِ ْ َواْيُؿ الَّشا   ُمقا َعَؾْقِف اَْلدا
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َكْت َلَؼَطْعُت َيَدَه  اّللِ َ َُ ٍد   . (1) ▬َلْق َأنا َف ضَِؿَة بِـَْت ُُمَؿا
 عظةٗي،  ٌظيً وٌْ العظٗي، الدَٖ ِرا يف الكىيه وعٍٜ ِٔرا 
 اِةدٔ  : الكةسٖي  كتيبْ يف ٔدن عص اهلل غس  وي قىَ وَ ٔإُ

 لقٺةع  الٍةيدع  العة٦ز ٔ السا عٛ العقٕبٛ عكىٍت اليت الػسعٗٛ
ْ  الفطي   ابس َ  ٔاضت٠ؿةيل ً  ٧ُ وضيضةْ;  وة  ٖعةس   ٥ ا٫ضة٦
 .ٌؿفٗٛ سم٥ٕپ
عٍعق بعم اا٠ٗيت ٔالػدؿةٗيت ا عي ٖةٛ   بيلسغي وَ ذلك ٔ

ل٬ض٦ً بأُ بعم اِدٔ  يف ا٫ض٦ً فّٗي غدٚ ِٔدز لمةدويٞ  
َٔمڀف يف عٍىٗٛ ا ٕاز  البػسٖٛ ، ِٔرٓ غبّٛ خٺريٚ عٺعَ يف 

٫ض٦ً ; ٔاُةٕا  وُ سةس  ا٫غةيعٛ قيوةت قةد      مسيسٛ ا
 عٍدوٌْ ٤ٖٔكد ذلك  ا٫ض٦ً وٍر سي ثٛ ا٫فك إ: شويٌٍي ِرا،

وةيمل  دةدخ  ٔغٗةي  اِةدٔ    ػسٖعٛ ا٫ضة٦وٗٛ  العٺبٗق غٗي  
  ٍع عػس اِي ٙ ا تشدٚ ا٧وي و٤متس فمقد ديٞ يف ،دىد عقبيٓ

وٌةْ   : 2005ً وبسٖةن  يف إٌعقةد الةرٙ   اجملسو  ٔوعيومٛميٛ اُس
ٛ  ا تشةدٚ  ال٥ٕٖةيت  يف اُسميٛ ٫سؿيٞات وبقيپ ُ  ا٧وسٖكٗة  فةإ
ٛ  ٔقٕ : كيُ لدّٖي اُساٟي وعده ٛ  دسمية ٛ  ضةسق ( 3) كةن  عي ٖة
ٛ  ثيٌٗةٛ، ( 14) كن ضٺٕ دسميٛ ثٕاُ، ( 25) كةن  ضةٗيزٚ  ضةسق

                                                 

 .1688، ٔوطمي  3475وخسدْ البديزٙ  (ؾشٗض) (1)
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ٛ  ثيٌٗةٛ، ( 60) كن بيلعٍف وقرتٌٛ ضسقٛ ثيٌٗٛ،  اغتؿةي   دسمية
ٛ ( 31) كن قتن ثٕاُ،( 6) كن ٛ  ٔعقةدز  .ثيٌٗة ٛ  كمفة  يف اُسمية

 ..بمُٕٗ  ٥ٔز عقسٰٖبي  470بؿفٛ إمجيلٗٛ  ووسٖكي

  حدود الظزيعة اإلسالويةاآلثار املرتتبة عمى عدم تهفيذ 

وي ٖرتعا عمٜ عدً إقيوةٛ سةدٔ  اهلل    ◘ زضٕه اهلللقد ب  
اليت ِ٘ شٔادس عَ الفطي ، كىي يف سدٖح الٍعىيُ بةَ بػةري   

 اّللَِثاُؾ اْلَؼا مِِؿ َعاَذ ُحاُدوِد مَ  ♂ قةيه:  ◘ زضٕه اهلل، وُ ☺

َََفُؿقا َعَذ َشِػقـٍَة ْ َواْلَقاكِِع فِقَف   َؿَثِؾ َكْقٍم اْش َفَلَصا َب َبْعُضاُفْؿ ْ َِ

ـْ ْ َأْعَلَه  َوَبْعُضُفْؿ َأْشَػَؾَف   َََؼْقا ِما ـَ ِِف َأْشَػؾَِف  إَِذا اْشا ي
َِ َفَؽ َن الا

ـْ َفْقَكفُ  وا َعَذ َم ُّْ ْ  :ْؿ َفَؼ ُلقااْدَ ِ  َم َْ ًكا  َو ْْ ْكـَ  ِِف َكِصاقبِـَ  َخ َْ َلْق َأكا  َخ

ـْ َفْقَكـَ   قُهْؿ َوَم  َأَراُدوا ْ ُكْمِذ َم ُِ وا َوإِنْ ْ َهَؾُؽقا ََجِقًع ؛ َفنِْن َيْسُ َُ   َأَخ

 . (2) ▬َكَجْقا َوَكَجْقا ََجِقًع ؛ َعَذ َأْيِدهيِْؿ 

ًٕ، جيد وُ الفطي  ٔالرٙ ٖتأون وسٕاه العيمل ا٫ض٦و٘ الٗ
بػتٜ وٌٕاعْ قد اٌتػس يف وغما غعٕبْ اٌتػيزاپ ٍٖرز مبصٖد وَ 
  ويزٓ ، بطبا إبعي  غسٖعٛ اهلل، ٔوٍّي اِدٔ  عَ سٗيعْ.

 اٌتػس فّٗي ا٫دساً بي٥عتداٞ عمٜ ا٧ٌفظ بيلقتن عمٍيپ فمقد 
                                                 

 .2493وخسدْ البديزٙ  (ؾشٗض) (2)
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عمٜ الدَٖ بيزعدا  كجري وَ وبٍيٞ ا طمى ، ا٥عتداٞ ، ٔٔضٰسا
ٙ٭ عمةةٜ العقةةٕه، بإبيسةةٛ  ٔوٰٖكةةي يف غةةس  ا طةةكسات اعتٮةةدٳ
 ..الػعٕ  ا٫ض٦وٗٛ ، ٔبٗعّي عمٍيپ يف ا٧ضٕا،،كجريوَ 

ٔاعتدٙ عمٜ الٍطن، بإبيسٛ الصٌي يف القٕاٌ  اليت دكةي بّةي   
ف٦ ٖعت  ازعكي  دسميٛ شٌةي إذا كةيُ    ،يف احمليكي ب  ا طمى 

الةصٔز ٥ ٖعتة     ُ شٌةي إ ثةي  ، الصاٌ٘ ؤ الصاٌٗٛ غري وتةصٔد  
 ٛ ٔإذا ثبتةت دسميةٛ   ،  دسميٛ إذا سؿن يف خيزز وٍصه الصٔدٗة

الصٌي عمٜ الصٔز فإُ العقٕبٛ ا قسزٚ عمْٗ، ٥ عصٖد عمٜ اِبظ 
 ةةدٚ ضةةتٛ غةةّٕز، ؤ غساوةةٛ ٥ عتذةةئش عػةةسٚ دٍّٗةةيت..  
ٔدتىن وُ ععفٕ عٍْ الصٔدٛ فٕٗقةف عٍةْ عٍفٗةر اِكةي، ووةي      

! ٔلمصٔز وُ ٖعفٕ  قؿيِي ضٍتيُ الصٔدٛ فتعيقا بيِبظ ودٚ و
 عٍّي.. فٕٗقف التٍفٗر! 

ِرا يف الصٌي الؿسٖض، ووي وي ِٕ ٔضةٗمٛ إلٗةْ وةَ ا٥خةت٦      
ٔغريِةي، فّةٕ وةَ ا٧وةٕز الػدؿةٗٛ الةيت        ٔاَيذ عػةٗقيت 

 ل٬ٌطيُ فّٗي كيون اِسٖٛ.. ٔارا وؾبض كجري وَ الٍيع ٥ 
   وؾبشت يتٖغيزُٔ عمٜ وِمّٗي، لكجسٚ ا ىيزضيت الط٠ٗٛ ال

 غري وٍكسٚ.ٔوألٕفٛ 
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قٺةةع الٺسٖةةق، ؤ  كووةةي ا٥عتةةداٞ عمةةٜ ا٧وةةٕاه بةةيلقٕٚ   
يٞ كيلطسقٛ ؤ ؤ غريِي، فإٌْ وكجس وَ وُ دؿس، ٧ُ ةةي٥ختفب

دٚ ٓةد ٚ، ثةي ٖفةسز عٍةْ      غيٖٛ وي ٖعيقا بْ الطيز، الطذَ 
ٔالةةرٙ ٖٺمةةع عمةةٜ بعةةم ا٫سؿةةيٞات   لٗعةةٕ  إ: وٍّتةةْ.
اي بةيلظّٕز، ؤ الةيت عؿةن إ: اُّةيت      العدٔاٌٗٛ اليت ٖطىض

ا ط٤ٔلٛ، ٖسٝ وي ٖفصعةْ وةَ قةٗي  ا٧وةَ ٔا٧وةيُ يف ظةن       
 فّٗي اِدٔ  إقيوٛيف س  وُ . غٗي  عٺبٗق الػسٖعٛ ا٫ض٦وٗٛ

َ  ٔعكةف  ٔعةس      اُساٟي، متٍع فّ٘ لمٍيع، ٌفع ْ  وة  ٍدثة
ٜ  فس ، لكن وَا٧ ٍٔقق اِسويت، بيٌتّيك ٌفطْ  ٌفطةْ،  عمة

ٔبي٫قةةيفٛ  ٔكساوتةةْ، ٔسسٖتةةْ، ٔمسعتةةْ، ٔويلةةْ، ٔعسقةةْ
َ فلرلك فىَ مثيز عٺبٗقّي ال كٛ  ٘  عة  ◘ الةٍيب  وُ ِسٖةسٚ  وبة

وا ♂ :قيه ُْ ـْ َأْن ُيْؿَط َْرِض ِم ْٕ َْهِؾ ا ِٕ َْرِضْ َخْرٌ  ْٕ َحدٌّ ُيْعَؿُؾ بِِف ِِف ا

  .(3) ▬َأْرَبِعَي َصَب ًح 

 ثبوت األدلة الطزورة  وعدم عهدن  احلدود اإلسالوية طََّعُت

   سٔزٚةالك قد زاعٜ ا٫ض٦ً عدً إقيوٛ اِدٔ  يف سي٥تل

                                                 

  .ٛ ٔسطٍْ ا٧لبيٌ٘ يف الطمطمٛ الؿشٗش 2538اخسدْ ابَ ويدْ  (سطَ) (3)
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ٌي ٥ ٖقيً ٔالفقس ، في كسٓ عمٜ الص، ٔإُ  ، شيلٛ ا٫كسآ ك
، ٔكرلك سد الطسقٛ يف اجمليعٛ كعيً السوي ٚ يف شوَ عمْٗ اِد

وي ةي وُ ٖطةس، ويٖطةد بةْ      -عىس بَ اّٺي  زقٜ اهلل عٍةْ  
ِٔبٛ الصسٗمة٘ سةي٥ت الكةسٔزٚ     تٕزالدكٔقد  زع  -زوقْ 

إُ  ؤ  -ٔعٕؾن إ: وزبع عػسٚ سيلٛ ِٔ٘ : قسٔزٚ الغراٞ 
ٔالدٔاٞ ، ٔا٫كسآ ، ٔالٍطٗيُ ، ٔاُّن ، ٔالعطس  -العٺؼ 

ٔعىًٕ البمٕٝ ، ٔالطفس ، ٔا سه ، ٔالٍقـ ، ؤ اِسز ، 
ْ َ ٖسٖد اِق مل ٖٕفق يف عأٖٔمة وٳ٤ٯيمل وٮٔالتأٖٔن وَ ع٭ ،الٺبٗع٘
فكن ِرٓ اِي٥ت اي وسكيوّي ٔزخؿّي ٔعط٦ّٗعّي ٔعدً ..

ا ٤اخرٚ فّٗي ، ِٔرا وةَ عظىةٛ ِةرا الةدَٖ وُ ٖساعة٘ ِةرٓ       
اِي٥ت ٔوي فّٗي وَ الطىيسٛ ٔالعفٕ ٔالتٕضةٗع عمةٜ الٍةيع    

 ٔعدً التكٗٗق ٔالتػدٖد ٔاِسز .
إ٥ بعد وساسن ٔغسٔ  ٔذلك بعد  ٥ٔ ٖتي عٍفٗر ِرٓ اِدٔ 

ٔقٕ  اُسميٛ ٔإقيوٛ اِذٛ عمٜ اُةيٌ٘ كةي٥عرتا    التأكد وَ 
كىةي ِةٕ   ؤ الػّي ٚ عمْٗ ، ٔقد ٖؿن عد ِي إ: وزبعٛ غّٕ  

يف دسميٛ الصٌي ، ٖٔػرت  فّٗي العدالٛ ٔعدً التّىةٛ ممةي   اِيه 
ٖده عمٜ التشسٙ ٔالتجبت ٔا٥ستٗي  بّرا العد  الةرٙ اٌفةس    

 عَ بقٗٛ اُساٟي ا٧خسٝ .
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بد وُ عكُٕ وقٗٲدٚ بيلقكيٞ ٔالطةمٺيُ فقةد    ٔإقيوٛ اِدٔ  ٥
اعفق الفقّيٞ عمٜ وٌْ ٥ جيةٕش اضةتٗفيٞ اِةق يف العقٕبةيت يف     
اِقٕ، الػسعٗٲٛ وَ غري زفةع ا٧وةس إ: القيقة٘ ٧ٌّةي ووةٕز      
خٺريٚ ، فٗذا ا٥ستٗةي  يف إثبيعّةي ٔاضةتٗفيّٟي ِٔة٘ ووةٕز      

 خيتـ بّي اِيكي.
بةن  ، فإٌْ ٥ ٖقةٗي اِةد    اِيكي لدٝ ا٫ثبيعيتمل عتٕفس فإذا 
 عمٜ ضبٗن ا جيه : وةي سةدخ   اِد بيلػبّيت  -وٙ ٖس  –ٖدزو 

 سٗح مل ميكَ ٍدٖديف ووس ا قتٕه وَ ا طمى  عٍد ّٖٕ  خٗ  
الدٖٛ ٧ِن ا قتٕه مبيٟةٛ وةَ ا٫بةن وةَ      ◘القيعن فدفع الٍيب 
ٔبعد ذلك ٌسٝ مسيسٛ ا٫ضة٦ً يف  فةع    ، بٗت ويه ا طمى 

 -ا ةتّي  –فممىدعٜ عمٗةْ  سق الدفي  عَ الٍفظ ، الدعٕٝ ٔ
وُ ٖدافع عَ ٌفطْ ٔذلك بإضةقي  اّؿةٕوٛ ، ٔإثبةيت عةدً     

ؾيسا  –ؾشٛ عٕدْٗ ا ٺيلبٛ إلْٗ ، ؤ إضقي   عٕٝ ا دع٘ 
ٔإثبيت عدً عٕدةْ وٙ سةق لةْ ، ٔوةَ ِةرا ا فّةًٕ        -اِق 

الدعٕٝ " بأٌْ  عٕٝ وَ قبن ا ةدعٜ  "  فع  عس  بعم الفقّيٞ
ن ةةة وج –ؤ ممَ ٖٕكمْ ا دعٜ عمْٗ خؿٰىي عٍْ   -ا تّي -ْعمٗ

 لدفع اّؿٕوٛ عٍْ ؤ إبٺيه  عٕٝ ا دع٘  . -احمليو٘ عٍْ 
 أ القيق٘ إ: ةةٔيف سيلٛ إغتبيٓ ا٧ لٛ ب  ا تديؾى  ٖمذ
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 ◘ الةٍيب إضةتٍي ا ِةدٖح   –ا تّي  –إضتش٦  ا دعٜ عمْٗ 
بيٌ٘ وُ زضٕه اهلل الرٙ وخسدْ الرتورٙ يف ضٍٍْ ٔؾششْ ا٧ل

َعك َعَؾْقاافِ ♂قةةيه: ◘ ِعلْ وَ َاْلَقِؿااُي َعااَذ اْدُاادا  ▬اْلَبقِّـَااُة َعااَذ اْدُاادا
 دٔ  ةةأٍِتٍئه يف الفقسات القي وٛ وسكيً اٍُيٖيت ضٔ.(4)

 لمعةةيملٔا٧وةةَ ٔا٧وةةيُ وؿةةدز الطةةعي ٚ ِٔىةةي ا٫ضةة٦وٗٛ 
 بأضسٓ.

   اجلهايات 

  ٙ عمةٜ البةدُ مبةي ٖٕدةا      اٍُيٖٛ ععس  إؾةٺ٦ٰسي : التعةد
 قؿيٰؾي ؤ ويلپي ، ِٔ٘ ٓسوٛ بيلكتي  ٔالطٍٛ ٔا٫مجي  .

َُْؾ ُمْمِمـ: ل ععي: اهلل لقٕه الكبيٟس ؤَقتن العىد   ً  ااَوَمـ َيْؼ

دًا َفَجَزآُؤُه َجَفـاُؿ َخ لِدًا فِقَف  َوَغِضَب اّللُّ َعَؾْقِف َوَلَعـَُف َوَأَعادا  َََعؿِّ مُّ

ابً  عَ  ََ  ٕهةةة لق يفةةة القؿ ٖٕٔدا ، ص 93ط الٍطيٞ : نظِقَمً َلُف َع
ََْذ : ل ععي: اهلل ََِب َعَؾْقُؽُؿ اْلِؼَص ُص ِِف اْلَؼ  ،ص178ط البقسٚ :ن ُِ

ا  َأْن  ♂:◘ ٔلقٕه الٍيب : إِما ـِ ْي َْ ـْ ُكََِؾ َلُف َكَِقٌؾ َفُفَق بَِخْرِ الـاَظا َوَم

َََؾ   :  ِٔ٘ يًةةوقط ث٦ثٛ عمٜ ٔالقتن،   (5) ▬ ُيْػَدىْ َوإِما  َأْن ُيْؼ
                                                 

 .ٔؾششْ ا٧لبيٌ٘ يف ؾشٗض اُيوع 1342وخسدْ الرتورٙ  (ؾشٗض) (4)
 1355، ٔوطمي  2434وخسدْ البديزٙ  (ؾشٗض) (5)
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قتن العىد بأُ ٖقؿد اُيٌ٘ وَ ٖعمىٮْ آ وٰٗي فٗقتمْ مبي  إول :
  غما عمٜ الظَ وٕعٶْ بْ، ٔفْٗ القؿيف ؤ الؿمض ؤ العفٕ .

  فٗقتنٖفعن وي جيٕش لْ فعمْ ،  وُ:  ِٕٔ اّٺأقتن  : ٔالجيٌ٘ 
ََاَؾ َوَماآ وٰٗي مل ٖقؿدٓ ٔفْٗ الدٖٛ ، لقةٕه اهلل ععةي: : ل   ـ َك

َؿٌة إََِل َأْهؾِاِف إِٓا َأن  َساؾا ْمِمـَاٍة َوِدَياٌة مُّ ُْ َرَكَباٍة مُّ يا ِْ ََْح ُمْمِمـً  َخَطئاً  َف

ُكقاْ  دا ـْ ♂ : ◘ الٍيب قٕهلٔ ،  ص92الٍطيٞ :طن َيصا إِنا اّللَ ََتَ َوَز َع

ُهقا َعَؾْقفِ  ِْ َُْؽ َطَل َوالـِّْسَق َن َوَم  اْش َِل اْْلَ  القؿةيف  ٧ُٔ ، (6) ▬ُأما
 . كيِد بيّٺأ ٌا ف٦ عقٕبٛ
 غبْ العىد بأُ ٖقؿد اُيٌ٘ وَ ٖعمىٮْ آ وٰٗي فٗقتمْ  والثالث :  

 ٔ  ٥مبي ٥ ٖغما عمٜ الظَ وُ ميٕت بْ ، ٔفْٗ الدٖٛ ا غمظةٛ 
َطنِ ِصْبِف اْلَعْؿاِد َما   ♂ : ◘ الٍيب لقٕه فْٗ قؿيف َٓ إِنا ِدَيَة اْْلَ َأ

اْقِط ْ وَ  بِاؾِ َِ َن بِ لسا ـْ اْبِ ؛ اْلَعَصا  ْ ِم َماٌة ِما
  

قَن ِِف اااِمـَْفا  َأْرَبعُ 

ِدَه ااُبطُ  َٓ  . القتن ٖقؿد مل ٧ٌْٔ  ،(7) ▬ قِن َأْو
 :  غسٔ  وزبعٛ القؿيف لٕدٕ  ٖػرت ٔ
 . ذكسٌي  ي العىد إول : 

                                                 

 .ٌ٘ ٔؾششْ ا٧لبي 2043وخسدْ بَ ويدْ  (ؾشٗض) (6)
 .ٔسطٍْ ا٧لبيٌ٘ 4547  أ  وبٕ زٔآ(سطَ) (7)
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ٜ  جيةا  فة٦ ،  وكمفةي  القيعن كُٕ والثاين :   ٥، ٔ ؾةيب  عمة
 . ٌيٟي ٥ٔ،  ٍُْٕ
ٜ ،  ؤ وعمٜ نةةةلمقيع وكيف٠ي ا قتٕه ٖكُٕ وُ : الثالث  مبعٍة

 . الس، ؤ ٔاِسٖٛ الدَٖ يف ٖطئْٖ وُ
ٞ  الرابع :   ،  ضةفن  ٔإُ بٕلةدٓ  ٔالةد  ٖقتةن  فة٦  ا٧بةٕٚ  اٌتفةي

 . ضٕاٞ ِرا يف ٔا٧ً ٔا٧ 
الرجىلال ورثتف مـ ع ىلىلمجق –أن يؽقن أولقاء ادؼتقل  : اخلامس  

فؿ صىلبل أو نـىلقن حىلبس ا ىلاين بالغني ، فنن كان فق -والـساء 

 .قبؾ ذلؽ  ال قصاصىلىلحتك يبؾغ الصبل أو يعؼؾ ادجـقن وإٓ ف

أٓ يؼام احلد عذ ا اين إٓ أذا أمـ التعدي عذ غره  السادس :

، فؾق كان ا اين امرأة حامال : فىلال يؼىلام عؾقفىلا الؼصىلاص حتىلك 

 تضع.
 يف مجيعٛ كػرتع بأُ القتن يف غريٓ ا٫ٌطيُ غيزك إذا ضيبٰعي :

ٜ  القؿةيف  فٗذةا ;  عىدا ٖكيف٠ّي وَ قتن   ةي  مجةٗعّي  عمة
ٛ  قتةن  ☺ اّٺي  بَ عىس وُ:  ا طٗا بَ ضعٗد زٔٝ  ضةبع
ٕځ:  ٔقيه ٔاسدا زد٦ قتمٕا ؾٍعيٞ وِن وَ ّ٭ي اغٯت٭س٭كٻ لٻ ِٯنٮ فٳٗ   وٻ

ٞ٭ ّٮيٯ ؾ٭ٍٯع٭ي  . إمجيعي فكيُ سٱٍكٳوٮ ٓٮسٮٍكٳٖٮ ٔمل،  لٻقٻت٭مٽتٮ
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ّٺأ ٔغبْ العىد عتق زقبٛ و٤وٍةٛ ، فةإُ مل   ووي كفيزٚ القتن ا
جيد فؿٗيً غةّسَٖ وتتةيبع  ، ِٔةرا ًة٦  الدٖةٛ الطةيلف       

 ذكسِي .

 الكصاص فيىا دوى الهفص :

ْ  الةٍفظ،  يف القؿةيف  ٖجبةت  ٔكىي  فٗىةي  كةرلك  ٖجبةت  فإٌة
 .اُسٔح ،  وسا ا٧  :ٌٕعيُ ِٕٔ،  ٌّٔي
 لقؿةيف ا يف التةٕزاٚ  وي ديٞ يف عَ الكسٖي القسآُ وخ  ٔقد
ْ  ذلك يف ََْبـَا  َعَؾاْقِفْؿ فِقَفا  َأنا الاـاْػَ  : لععةي:  فقةيه ، كمة َِ َو

ـا  ااا بِ لـاْػِ  َواْلَعْيَ بِ ْلَعْيِ َوإَكاَػ بِا َٕكِػ َوإُُذَن بِا ُُٕذِن َوالسِّ

 ْ ْا ا َرٌة لااُف َوَماـ  ػا َِ َ  بِِف َفُفاَق  وَح كَِص ٌص َفَؿـ َتَصدا ُْ ِـّ َواْْلُ ا  بِ لسِّ

 وٙ ، ص 45ط ا يٟةدٚ :  نؿ بََِم أكَزَل اّللُّ َفُلْوَلائَِؽ ُهُؿ الظاا دُِقنَ ااََيْؽُ 
 إذا بةيلٍفظ  عقتن الٍفظ وُ التٕزاٚ يف الّٕٗ  عمٜ كتا اهلل وُ

 ؾةغريٚ  عة   بة   فةس،  غةري  وَ - بيلع  عفقأ ٔالع  قتمتّي،
 جيد  ٌفٔا٧، - وفن ٔع  غٗذ ع  ب  ٥ٔ،  كبريٚ ٔع 
َ ، ذُبةي٧  عقٺةع  ذُٔا٧، ٌفبي٧ َ  عقمةع  ٔالطة ٕ  -بيلطة  ٔلة
 .-ا٩خس ضَ وَ وك  وٍْ ٖقتـ وَ ضَ كيٌت
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فىَ ٌئش عةَ سقةْ   ، ذلك ووكَ وتٜ فّٗي ٖقتـ ٔاُسٔح
يف ا٥قتؿيف وَ ا ټعتدٙ فرلك عكفري لبعم ذٌٕ  ا عتةدٝ  

ٛٿ اي َ  عمٜ كتا كيُ ٔإُ اِكي، ِٔرا، عمْٗ ٔإشال  قبمٍةي،  وة
 . لْ ◘ الٍيب لتقسٖس لٍي، غس  فّٕ

 طزوط الكصاص فيىا دوى الهفص :

 :ا٩عٗٛ الػسٔ  الٍفظ  ُٔ فٗىي القؿيف يف ٖٔػرت 
العىد ، إوكيُ ا٫ضتٗفيٞ ب٦ ععدٙ  ٌٔئش ، ا طئاٚ ب  
اُيٌ٘ ٔاجملين عمْٗ يف إضي العكٕ ٔا ٕقع ، ٔالؿشٛ ، 

وجن  اُيٌ٘ لدً وكيف٠ي عمْٗ اجملين  ً ٖكُٕ ٔؤُالكىيه ، 
، ٔالكيفس بيلكيفس، ، ٔا طمي بي طمياِس بيِس ٔالعبد بيلعبد

ن ةة، وُ ٖكُٕ اُيٌ٘ عيقٔوُ ٥ ٖكُٕ ا قتـ وسد الٕالدَٖ
 .الدٖٛ بدلْ جيا القؿيف جيا مل ٔإذا، ٔبيلغ

 الكصاص يف األطزاف

  ْةةل س ةةو نةةك وُ وسا ،ا٧ وَ القؿيف فْٗ وي ٔقيبط
ْ  ٔالكٕ ، فق،كي س وعمًٕ، وفؿن  ٥ ٔوةي  القؿةيف،  ففٗة
ْ ٧ فْٗ، قؿيف ف٦ لْ وفؿن َ  ٌة ٛ  ميكة   ُٔ ٔه٧ا يف ا ىيثمة
َ  الٗد قٺع ؤ وؾمّي، وَ ؾبعا٧ قٺع ممَ فٗقتـ الجيٌ٘،  وة
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 العة ،  فقةأ  ؤ ا فؿن، وَ السدن قٺع ؤ ا سفق، ؤ الكٕ 
 ..الطَ قمع ؤ ذُ،ا٧ قٺع ؤ ٌف،ا٧ در  ؤ

 د :الكصاص وو جزاح العى

 ممكٍي، ذلك كيُ إذا إ٥ القؿيف فّٗي جيا ٥ العىد، دساح
 .ٌقـ ٥ٔ شٖي ٚ غري وَ عمْٗ اجملين ُساح يوطئٰٖ ٖكُٕ يٗح

 الدية أو األرش :

ٰٞا وٍةْ   جيا الرٙ ا يه ِ٘ الدٖٛ عمٜ وَ وعمف إٌطيٌٰي ؤ دص
ٛٿ عمٜ اُيٌ٘ ، ٔإُ كيُ غري عىد ،  فإُ كيُ عىٰدا فيلدٖٛ سيلَّ

ْ   –يقمتْ فعمٜ ع ٝ  ، -وٙ قسابٛ السدن وَ دّةٛ وبٗة  إ: ٔعة٤ 
  ُٔ يةةةة و عمٜ لمدٖٛ اضي ِٕ ا٧زٯؽٔ،  ْٗلٳٔ٭ ؤ عمْٗ، اجملين
  .وزٮٔؽ ٔاُىع اُساسيت،  ٖٛ: ا٧زؽ: ا غس  ٔيف، الٍفظ

َََؾ لقيه ععي: :  ََُؾ ُمْمِمـً  إِٓا َخَطئً  َوَمـ َك ـٍ َأن َيْؼ َِ َن دُِْمِم  َوَم  

َؿٌة إََِل َأْهؾِاِف إِٓا َأن ُممْ  َساؾا ْمِمـَاٍة َوِدَياٌة مُّ ُْ َرَكَباٍة مُّ ي ِْ ََْح ِمـً  َخَطئً  َف

ْمِمـَةٍ  ُْ َرَكَبٍة مُّ ي ِْ ََْح ـٌ َف َِ َن ِمـ َكْقٍم َعُدوٍّ لاُؽْؿ َوُهَق ْمْمِم ُكقْا َفنِن  دا  َيصا

قَث ٌ  فَ  َِ َن ِمـ َكْقٍم َبْقـَُؽْؿ َوَبْقـَُفْؿ مِّ ُْ َوإِن  ي ِْ َؿٌة إََِل َأْهؾِِف َوََتْ َسؾا ِدَيٌة مُّ

 َِ ـَ اّللِّ َو ََ بَِعْيِ َتْقَبًة مِّ ََ ـِ ُم ْي َْ ْ ََيِْد َفِصَق ُم َصْف ْا ْمِمـًَة َفَؿـ   َن ااَرَكَبٍة مُّ

ٖٔتشىن الدٖٛ اُيٌ٘ ٔسدٓ إذا ، ص 92ط الٍطيٞ:ن اّللُّ َعؾِقًَم َحؽِقَمً 
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إذا  -ابٛ السدن وَ دّٛ وبٗةْ  قس –كيُ عىٰدا ، ٔعتشىن الدٖٛ 
 كيٌت خٺأ .

وجةيه   اّٺةأ  القتةن  يف ٌا وٌّي العمىيٞ ب  عمْٗ ا تفق ٔوَ
،  فقتمْ آخس عمٜ ٌٕوْ يف اٌقما الرٙ الٍيٟي عمٜ ٌا:  ذلك
  فرت ٝ سفسسفسٚ وَ عمٜٔ فقتمْ، غريٓ عمٜ ضقط وَ ٔعمٜ
ْ  ٔيف، الصسيً بطبا قتن وَ ٔعمٜ فىيت، غدـ فّٗي  غةب
ٙ  العىةد  ٔيف د،العى َ  ٔقةع  الةر َ  غةسوي  فقةد  ممة  غةسٔ   وة

ٙ  العىد ٔيف ،ٔاجملٍُٕ الؿغري وجن التكمٗف، ُ  الةر ْ  عكةٕ  فٗة
 .العبد قتن إذا اِس وجن القيعن، عَ ٌيقؿٛ ا قتٕه سسوٛ
ٛ  فذعةن  ٔقةدٵز٭ِي  ◘اهلل  زضةٕه  فسقةّي  ٖٛالدٹٔ  السدةن   ٖة
 قةسٚ ب ٔوةيٟيت  ، بةن ا٫ وِةن  عمٜ بنا٫ وَ ويٟٛ: ا طمي سةةاِ
 عمٜ  ٍٖيز ٔولف الػيٞ، وِن عمٜ غيٚ ٔولف٘ البقس، وِن عمٜ
 ٔويٟيت الفكٛ، وِن عمٜ  زِي ولف عػس ٔاثين الرِا، وِن
ٔ ٖٛ ا سوٚ ا طةمىٛ اِةسٚ ٌؿةف ذلةك      .اِمن وِن عمٜ سمٛ
الكتيب٘ ٌؿف  ٖٛ ا طمي اِس ، ٔ ٖةٛ الكتيبٗةٛ ٌؿةف    ٛ ةةٔ ٖ

  ٖٛ ووْ .. ٔ ٖٛ اٍُ  عٮػس  ٖٛ ا طمىٛ اِسٚ ،
ففٗةْ الدٖةٛ كيومةٛ    وٍْ ٔوَ وعمف وي يف ا٫ٌطيُ عكٕ ٔاسد 

كيلمطةيُ ، ٔا٧ٌةف، ٔالةركس ، ٔوةةَ وعمةف وةي يف ا٫ٌطةةيُ      
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فعمْٗ ٌؿف الدٖٛ ، ٔإذا كيُ وكسٰزا وزبةع وةسات   وٍْ عكٕاُ 
فف٘ كن ٔاسد وٍّي زبةع الدٖةٛ كةيُفُٕ ، ٔإذا كةيُ وكةسٰزا      

 كن ٔاسد وٍّي عػس ٘ عػس وسات كأؾيبع الٗد ؤ السدن فف
ٰٞ.ٔضٕاٞ ذِا ، الدٖٛ  العكٕ ؤ ذِبت وٍفعْ فيِكي ضٕا

ووي يف اُسٔح الٗطريٚ ٧ِن الفتٕٝ ا٫دتّي  فٗقدزُٔ الدٖةٛ  
ٛٿ  -عمٜ قدز اُسح   .-ٖٔقيه يف ذلك  ٖيت اُسٔح سكٕو٭

، ؤ البةةدُ ٔالٕدةةْ بةةيلسوع عقةةع الةةيت ؾةةيبيتا٫ ٖةةٛ ووةةي 
 َةةةة ميك ٥ ٧ٌْ فّٗي، قؿيف ٥ كمّي ِٔ٘ ، عػسٚ يٌٕاعّفأ

 :ٖأع٘ كىي ٔوٌٕاعّي فّٗي ا ىيثمٛ يٚةةوساع
 .قم٦ٗ اُمد عػق اليت ِٔ٘: اّيزؾٛ - 1
 .اُمد بعد المشي عػق اليت ِٔ٘: البيقعٛ - 2
 .الدً عٍصه اليت ِٔ٘: الداوغٛ ؤ الداوٗٛ - 3
 .المشي يف عغٕف اليت ِٔ٘: ا ت٦محٛ - 4
ٜ  الةيت  ِٔ٘: الطىشي، - 5  دمةدٚ  العظةي  ٔبة   بٍّٗةي  ٖبقة
 .زقٗقٛ
 .العظي عَ عكػف اليت ِٔ٘: ا ٕقشٛ - 6
 .ٔعّػىْ العظي عكطس اليت ِٔ٘: اايمشٛ - 7
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 وٍّي ٍٖتقن ستٜ العظي ٔعّػي عٕقض اليت ِٔ٘: ا ٍقمٛ - 8
 .العظيً
 .السوع دمدٚ إ: عؿن اليت ِٔ٘: ا٩وٛ ؤ ا أوٕوٛ، - 9
 .ٕ اُ عؿن اليت ِٔ٘: اُيٟفٛ - 10
ٞ  ، ٛةةة الدٖ سةةة عػ ٌؿةف فّٗي  ٔجيا  وً كةبريٚ  كيٌةت  ضةٕا
َ  مخةظ  ِٔ٘ ؾغريٚ، ٛ  ٔيف بةن، ا٫ وة ٛ  ثمةح : اُيٟفة ،  الدٖة

 سٝ ، ةةٔالٍيفرٚ اليت عؿن إ: إُ  ، ٔعٍفر وَ اُّٛ ا٧خ
 فّ٘ ديٟفتيُ فمّي  ثمجي الدٖٛ.

 حدود اهلل تعاىل 

 ٍع وَ اِدٔ  ِ٘ العقٕبيت ا قدزٚ غسعٛ يف ا عيؾ٘ ; لتى
ُڂ ث٦ثٛ :   الٕقٕ  يف وجمّي ، ٔقد عٺمق اِدٔ  عمٜ وعي
تِْؾَؽ احمليزً اليت سسوّي اهلل ععي: وجن الصٌي كقٕه اهلل ععي:ل 

ُبقَه  َْ ، ٔاِدٔ  اليت قدزِي اهلل ص 187ط البقسٚ :نُحُدوُد اّللِّ َفَل َتْؼ
ََاُدوَه  تِْؾَؽ ُحُدوُد اّللِّ َفالَ ل: وجن ا ٕازٖح كقٕه اهلل ععي:  َتْع

، ٔاِدٔ  السا عٛ عَ احملةيزً كشةد الصٌةٜ،    ص 229ط البقةسٚ : ن
 عيقةن  وكمةف  كةن  عمٜ اِدٔ  إقيوٛ ٌٔاقٛ .. طسٔسد ال
 .  بيلتشسٖي عيمل
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 كةن  يف غسعيپ ٔادا ِٕٔمبعٍٜ التأ ٖا   تعصٖسيف س  وُ ال
 .  كفيزٚ ٥ٔ فّٗي سد٥ وعؿٗٛ
 بيِةدٖح  ٖفكشّي ٥ٔ ٌفطْ ٖطرت وٍُٖبغ٘ عمٜ كن وطمي ٔ
ً ا٫ٔالدلٗن عمٜ ذلك وةي زٔآ   عٍْ، ٖؿدز عىي  يف ويلةك  وةي
 ◘ اهلل زضٕه وُ وضمي بَ شٖد عَ: ٔؾششْ ا٧لبيٌ٘  ا ٕوأ
ـْ ُحاُدوِداّللِ ♂ :قيه ََُفاقا َعا َ  الـا ُسْ َكْد آَن َلُؽْؿ َأْن َتـْ ـْ  ْي  َأهيُّ َما

ِه اْلَؼ ُذوَرِة َصْقئً ْ َفْؾَقْس  َِ ـْ ه ـْ ُيْبِدي ََِْسْ بِِسْسِ اّللَِأَص َب ِم ُف َم  َلـَ   َفنِكا

ََ َب اّللِ ََُفْ ُكِؼْؿ َعَؾْقِف ِِ  .(8) ▬ َصْػَح
ٞ  وكجس ٖسٝٔ  سٚةةةة وكف كيٌةت  وقٗىةت  إذا اِةدٔ   وُ العمىةي
 .ٚخسا٩ يف ٖعر  ٥ ٔوٌْ آثيً، وَ اقرت  يةةة 
َ  عبي ٚ عَفٻ  يف ◘ اهلل زضةٕه  عةةة و كٍةي : قةيه  يوتؿة ال بة

قا بِ  ♂ :فقيه ْمظ ُِ ُكقاْ   ّللَِب يُِعقِِن َعَذ َأْن َٓ ُتَّْشِ َصْقًئ ْ َوَٓ َتْْسِ

وَكاُف َباْيَ  ََا ٍن َتْػَسُ اْؿ ْ َوَٓ َتاْلُتقا بُِبْف ُِ َُُؾاقا َأْوََٓد َوَٓ َتْزُكقاْ َوَٓ َتْؼ

ـْ َوََف ِمـُْؽؿْ  وٍفْ َفَؿ ُْ ُه  َأْيِديُؽْؿ َوَأْرُجؾُِؽْؿْ َوَٓ َتْعُصقا ِِف َمْع ُْ َفَلْج

ا َرٌة اّللَِعَذ  ػا َِ ْكَق  َفُفاَق  ـْ َذلَِؽ َصْقًئ  َفُعقكَِب ِِف الادُّ ـْ َأَص َب ِم ْ َوَم

                                                 

 .زٔاٞ ٫ا يفٔؾششْ ا٧لبيٌ٘  3048وخسدْ ويلك يف ا ٕوأ ( ؾشٗض) (8)
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ُه  ـْ َذلَِؽ َصْقًئ  ُثؿا َشَسَ ـْ َأَص َب ِم ْ إِْن َص َ  َعَػ  اّللَِفُفَق إََِل  اّللَُلُفْ َوَم

 . (9) ▬ َعـُْف َوإِْن َص َ  َع َكَبفُ 
 .ا٩ثيً اقرتا  عَ شادسٚ ٔكرلك ثيًل٪ سٚوكف اِد ٔإقيوٛ
الػسٖعٛ ا٫ض٦وٗٛ اليت عقيً عمّٗي اِد يف  اُساٟيميكَ مجع ٔ

سةد  ، غةس  اّىةس  سةد  ، سد الصٌٜ ، د ا سعد س: فٗىي ٖم٘ 
سةد  ، قتةيه البغةيٚ   ، قٺي  الٺسٖقسد ، سد الطسقٛ ، القر 
 عيزك الؿ٦ٚ بيلكمٗٛ .سد  ، الطيسس 

 املزتد حد( 1)  

 قٕه ؤ ، بفعن الكفس إ: ا٫ض٦ً  َٖ عَ السادع ِٕ سعدا 
ـْ : لععي: قيه ، غك ؤ ، اعتقي  ؤ ، َتاِدْد ِماـُْؽْؿ َعا ْْ ـْ َي  َوَم

ِة  َْ ِخا ْٔ ْكَق  َوا اْؿ ِِف الادُّ ٌْ َفُلوَلئَِؽ َحبَِطْت َأْعََمُُلُ
َِ فِ ِديـِِف َفَقُؿْت َوُهَق 

 قٻيه٭  ، ص217البقسٚ :  ط ن  َخ لُِدونَ َوُأوَلئَِؽ َأْصَح ُب الـا ِر ُهْؿ فِقفَ 
َُُؾقهُ  ♂ :◘ٳ  اهللٳ ز٭ضٮٕهٮ َل ِديـَُف َف ْك ـْ َبدا  .(10) ▬َم
َٓ  ♂ : ◘ اهللٳ ز٭ضٮٕهٮ قٻيه٭ٔ٭ ، ٍئ ُمْسؾٍِؿ َيْشَفُد َأْن  ِْ  َٓ ََيِؾُّ َدُم اْم

                                                 

 . 18وخسدْ البديزٙ ( ؾشٗض) (9)
 .3017 وخسدْ البديزٙ (ؾشٗض) (10)
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ٓا  ٓا بِنِْحاَدى َثاَلٍث : الاـا  اّللَِوَأِنِّ َرُشقُل  اّللُإَِلَف إِ ْػُ  بِا لـاْػِ  ْ إِ

َا ِرُك لِْؾَجََمَعةِ  ـِ ال ي ـْ الدِّ اِِن ْ َواْدَ ِرُ  ِم  .(11) ▬َوالثاقُِّب الزا
قيه ابَ قداوٛ ة زمحْ اهلل: "ٔومجع وِن العمةي عمةٜ ٔدةٕ      ٔ

 (ص. 9/3قتن ا سعد" طا غين )
 عطةئز  الةيت  ٔالػبّيت الػكٕك ٌتٗذٛ الس ٚ عكُٕ وي كجريأ

  ٔال اِ   لٛا٧ عقدً وُ لرلك ٍٖبغ٘ مييُ،ا٥ ٔعصاسي الٍفظ
ُ ا٫لمىسعةد   دٗعع اليت  الةٍفظ،  إ: ٔالةٗق   القمةا،  إ: ميةي
 .ٔغكٕك زٖا وَ بيلٕدداُ عمق وي ٔعسٖض
 قتن ٔإ٥ عي  فإُ،  ث٦خ وٖيً ٖطتتي  ستٜا سعد  ٖقتن ٥ٔ

 ضا ؤ إسداِىي ؤ الػّي ع  ىشد ٍؿن ٔالس ٚ،  بيلطٗف
 كتةي   دشةد  ؤ ◘ الٍيب وً قر  ؤ ◘ زضٕلْ ؤ ععي: اهلل
ْ  وَ كتي  ؤ وٌبٗيْٟ وَ غ٘ٞ ؤ وٍْ غ٘ٞ ؤ ععي: اهلل  ؤ كتبة

 اضةتش٦ه  ؤ،  اّىطٛ يلعبي ات: ك عمّٗي ْىع ظيِسٚ فسٖكٛ
ً ،  ٔا ٗتٛ،  ٔاٍّصٖس،  كيّىس:  عمْٗ ومجع وػّٕز ًٓسٵ  ٔالةد
ْ  ُّةن  ذلةك  كيُ فإُ،  ٔحنٕٓ،  ٔالصٌٜ،  ٛ ِ وٍة  عّةدٓ  داثة

َ  ٫فيقٛ ؤ بي٫ض٦ً ُ  وة   ٭سٹعٮة فةإُ   ٖكفةس  مل;  حنةٕٓ  ٔ دٍةٕ

                                                 

 .6878 وخسدْ البديزٙ (ؾشٗض) (11)
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 ِةرٓ  و لٛ ٧ُ،  زعدا ٓ كفساعمٜ  وؾس، ثي  بيِكىٛ ٔالدلٗن
 ٖؿس عمٜ ف٦ زضٕلْ ٔضٍٛ اهلل كتي  يف ظيِسٚ الظيِسٚ ا٧وٕز
 . زضٕلْ ضٍٛ ٔ اهلل لكتي  وكر  إ٥ إٌكيزِي
ً  ٖٔؿض ;  نةةة ةةٖقت مل دةةةة ازع ٔإُ،  العيقةن  الؿةيب  إضة٦
ْ  ثبتت ٔوَ،  بمٕغْ بعد ث٦ثي ٖطتتي  ستٜ  نبٳة قټ فأضةمي  ز عة
 ٓىةدا  ٔوُ اهلل إ٥ إلْ ٥ وُ ٖػّد وُ إض٦وْ يف ٖكف٘ٔ،  وٍْ

ٛ  ؤ كتةي   ؤ ٌيب ىشد كفسٓ ٖكُٕ وُ إ٥،  اهلل زضٕه  فسٖكة
ٛ  العس  إ: بعح ◘ ٓىدا وُ ٖعتقد ؤ حنٕٓ ؤ  فة٦ ;  خيؾة
 . دشدٓ مبي ٖقس ستٜ وٍْ ٖقبن

َ ٖطا ةةمٜ وةٔقيه الػٗذ ابَ العجٗى  زمحْ اهلل ععي: ع
 :قٕل  عمٜ ذلك يف اختمف:◘ اهلل ععي: ٖٔطا زضٕلْ 

 ْةةةةةزضٕل ضا ؤ ، اهلل ضا وَ ٛةةةعٕب عقبن ٥ وٌّي -1
 ٖؿمٜ ٥ٔ ، كيفٰسا ٖقتن بن ، اٍِيبمٛ عٍد ا ػّٕز ِٕٔ ◘
 قبٕز عَ بعٗد ٓن يف َٖٔدف ، بيلسمحٛ لْ ٖدعٜ ٥ٔ ، عمْٗ

 .ا طمى 
 عمىٍي إذا ◘ زضٕلْ ضا ؤ اهلل ضا وَ عٕبٛ عقبن وٌّي -2
ْ  عمٜ ٔوقس ، اهلل إ: عٕبتْ ؾد،  اهلل ٔٔؾةف  ، بيّٺةأ  ٌفطة
ً  ٔذلةك  ، التعظةٗي  ؾفيت وَ ٖطتشق مبي ععي: ٛ  لعىةٕ  ا٧ لة
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ٛ  قبةٕه  عمٜ الدالٛ ْ  التٕبة ـَ ل:ععةي:  كقٕلة ي
َِ ُكاْؾ َي ِعَبا ِدَي الاا

اِة أَ  ـْ َرْْحَ َٓ َتْؼـَُطقا ِم ُفقا َعَذ َأْكُػِسِفْؿ  َ ُكقَب  اّللَإِنا  اّللُِْ َُّ ُْ الا َيْغِػا

 ذلةك  ٔوةع  اهلل ٖطةا  وَ الكفيز ٔوَ ،ص 53ط الصوس :  نََجِقًع 
ْ  السضةٕه  ضي  وُ إ٥ الؿشٗض ِٕ ِٔرا ، عٕبتّي عقبن  عمٗة
َ  ًة٦   ، قتمْ ٔجيا عٕبتْ عقبن ، ٔالط٦ً الؿ٦ٚ  ضةا  وة
 سقْ عَ بعفٕٓ وخ ٌي اهلل ٧ُ ; ٖقتن ٥ٔ عٕبتْ عقبن فإٌّي اهلل
 السضةٕه  ضةي   ووي.  مجٰٗعي الرٌٕ  ٖغفس بأٌْ ، العبد عي  إذا
ُ  بْ ٖتعمق فإٌْ ◘ ٘  ووةس : ووةسا ْ  غةسع  ◘ اهلل زضةٕه  لكٌٕة
ْ  التٕبٛ عقبن ٥ ِٔرا ، غدؿ٘ وس، ٔوعي  إذا ٖقبن ِٔرا  فٗة
َ  فٗقتةن  ِرا ٔعمٜ ، عٍْ عفٕٓ ٖعمي مل آ و٘ سق لكٌْٕ  ٔلكة
 وةةع ٔ فٍةةيٓ عمٗةةْ، ٔؾةةمٍٗي ، ٔكفٍةةيٓ ، غطةةمٍيٓ ، قتةةن إذا

 ذلك يف كتيٰبي ولف ٔقد،  ا٫ض٦ً غٗذ اختٗيز ِٔرا، ا طمى 
 وِة . " السضٕه ضي  قتن ٍتي يف ا طمٕه الؿيزً" امسْ
نَِذا اافَ ♂:◘ الٍيب لقٕه بيلطٗف قتن الس ٚ عمٜ وؾس ٔإُ

َُْؿ َفَلْحِسـُ  ََْؾ ََْؾةَ َك  جيا قتن ٧ٌْ ا٫ويً إ٥ ٖقتمْ ٥ٔ، (12) ▬قا اْلِؼ
 ٔاوتٍعت ويٟفٛ ازعدت ٔإُ  ، ا٫ويً ا: فكيُ ععي: اهلل ِق

                                                 

 .1955 وخسدْ وطمي (ؾشٗض) (12)
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،  الس ٚ وِن قيعن الؿدٖق بكس وبي ٧ُ قتياي ا٫ويً عمٜ ٔدا
 . كي٧ؾمٗ  قتياي فٕدا اي عّد ٥ كفيز ٧ٌّٔي

 ( حد الزاني:2) 

 ٧ُ  ٕبٛةةةالعق وقؿٜ عطتشق يٌٌٕٗٛق ٛدسمي الصٌيعت  الػس  ا
َ  الكجري إ: وفمالصٌي   قةيه ععةي: :  ، ٔاُةساٟي  الػةسٔز  وة
َِ َن َف ِحَشًة َوَش   َشبِقًل)ل ُف  َكك إِكا ُبقْا الزِّ َْ ط ا٫ضساٞ  ن(23َوَٓ َتْؼ
 الةٍيب  تةةة ضأل:  قةيه  ☺ وطعٕ  بَ اهلل عبد ٔزٔٝ، ص32: 
ٙٶ:  ◘ ا َوُهَق  ♂ : قٻيه٭   اهللٳ ٍٯد٭عٳ وٻعٯظٻيٮ الرٵٌٯاٳ وٻ َعَؾ ّللِاِ كِدًّ َأْن ََتْ

ٙٶ ثٮيٵ:  قټمٽتٮ .. ،▬ َخَؾَؼَؽ  ََُؾ َوَلَدَك ♂ :قٻيه٭   وٻ  ُف َأْن َتَ َوَأْن َتْؼ

ٙٶ ثٮيٵ : قټمٽتٮ ▬  َيْطَعَؿ َمَعَؽ   ▬ َأْن ُتَزاِِنَ َحؾِقَؾَة َج ِركَ  ♂ : قٻيه٭   وٻ
ٕ  الصٌئ،  (13) ْ  ٥ فةسز  يف ٔ ٞ ِة  بغةري  اِةد  جيةا  ٥ٔ ميمكة

َٯفٻ ،ذلك َځ ع٭ َٮ و٭يعٳصٮ وٻع٭ٜ لٻىٵي:  قٻيه٭ ☻ ع٭بٵيعڂ ابٯ ٘ٵ و٭يلٳكٴ بٯ  الٍٵبٳ
ْٮ قٻيه٭ ◘ َت  ♂ : لٻ ْْ َؽ َكباْؾَت َأْو َغَؿْزَت َأْو َكَظ  ٖ٭ةي  لٻي : قٻيه٭▬ ؟ َلَعؾا

َََف ♂ :قٻيه٭ اهللٳ ز٭ضٮٕه٭  ذ٭لٳةكٻ  فٻعٳٍٯةد٭ ،  ٯ :ٌ٭ع٭ي قٻيه٭   ٖ٭كٽٍٳ٘ لٻي▬  َأكِْؽ
ْٳ وٻو٭س٭  .(14)بٳس٭دٯىٳ

                                                 

 .141ٔوطمي  4477زٔآ البديزٙ   (ؾشٗض) (13)
 .6824 البديزٙ زٔآ (ؾشٗض) (14)
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 قةب٦  الفسز كيُ ٔضٕاٞ ، الفسز يف اِػفٛ عغٗا وُ و ٌيٓ ٔ 
 كيلقبن فْٗ بي٦ٖ٫ز اِد فتعمق وقؿٕ  فسز الدبس ٧ُ  بسا ؤ

ٕ  القبن يف بيلٕ ٞ اِد ٔدا إذا ٧ٌْٔ ُ  ٖطةتبيح  ممةي  ِٔة  فة٨
ٕ ،  ؤ: يةيه  ٖطتبيح ٥ الرٙ الدبس يف الٕ ٞ جيا   ٕځمټة عٮ ٔلة

 : زٔاٖتيُ سدٓ ٔيف كرلك اِد لصوْ بغ٦ًغدـ 
 إُ ٔجيمةد  ،ثٗبةي  كيُ إُ ٖسدي الصٌي سد عمْٗ جيا : حدامه إ 
  .بي سوٚ كيلصٌي ٔالجٗا البكس فْٗ اختمفٔ،  شاُ ٧ٌْ بكسا كيُ
َ  زٔٙ  ي يثٰٗب ؤ كيُ ابكٰس القتن سدٓ والث كقة :   ◘ الةٍيب  عة
ـْ َوَج  ♂ : قةيه  وٌْ َُُؾقا اْلَػ ِعاَؾ  ؛ْدُُتُقُه َيْعَؿُؾ َعَؿَؾ َكْقِم ُلقطٍ َم َفا ْك

 ٖسٝ كيُ وٌْ ☺ بعم٘ ومحدا٫ويً  ٔاستر .(15) ▬ َواْدَْػُعقَل بِفِ 
  وُ فٍٗبغ٘ يةةةبيلسد ٕ ةةةل قًٕ عر  ععي: اهلل ٧ُٔ،  زمجْ

 . ذلك مبجن ٖعيقا
 فّىةي  -ٖٔطىٜ ِرا الفعن بيلطشي،  – ا سوعيُ عدالكت ٔإُ
ْ  فْٗ إ٦ٖز ٥ ٧ٌْ عمّٗىي سد ٥ٔ شاٌٗتيُ  فٗىةي  ا بيغةسٚ  فأغةب
ٛ  ٧ٌّةي   -وٙ التأ ٖةا  -التعصٖس ٔعمّٗىي الفسز  ُٔ  ٥ فيسػة
 . الفسز  ُٔ ا بيغسٚ وغبّت فّٗي سد

                                                 

 .يف ا ػكيٚ ٔسطٍْ ا٧لبيٌ٘ 4462  أ  وبٕ وخسدْ (سطَ) (15)
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 : زٔاٖتيُ ففْٗ بّٗىٛ ٔو١ ٔإُ 
  : قيه ◘ اهلل زضٕه وُ عبيع ابَ زٔٝ  ي دش٭ٖٮ : إحدامه  
ـْ َأَتك ََبِقَؿةً ♂ َُُؾقَه  َمَعفُ  َم َُُؾقُه َواْك  . (16) ▬ َف ْك
َ  دش٭ٖٮ ٥ : والث كقة   عىةي  لمصدةس  جيةا  اِةد  ٧ُ ٖعةصز  ٔلكة

 . عٍْ عٍفس ٔ ععيفْ ممي ِرا ٔ الٍفظ إلْٗ ٔمتٗن ٖػتّٜ
 :  ٔدّيُ سدٓ فف٘ دد:  قمٍي فإُ 
 . لمد  القتن:  أحدمه  
 .ال٦ٟط يف ذكسٌي  ي الصٌي كشد : و الث ِن 
 ب اْلد إٓ بَّشوط سمسة : وٓ َي 

ُ  فإُ وكمفي الصاٌ٘ ٖكُٕ وُ أحده  :  غةري  الةصاٌٗ   وسةد  كةي
ِٰ ؤ ،وكمف   ذلك ٦ً  ٔغسٖكْ ،بيلتشسٖي يديِمپ ؤ ،يوكس
 . ا٩خس  ُٔ لمشد وِن ِٕ وَ عمٜ اِد ٔدا

وٙ  – ا ةةسوٚ وكسِةةت فةةإُ ٔتةةيزا ٖكةةُٕ وُ الَّشااط الثاا ِن :
َكْد ََتَ َوَز  اّللَإِنا  ♂ : ◘ لٍيبا لقٕه عمّٗي سد ف٦  -وغتؿبت 

ُهقا َعَؾْقفِ  ِْ َُْؽ َطَلْ َوالـِّْسَق َنْ َوَم  اْش َِل اْْلَ ـْ ُأما  .(17)▬ َع

                                                 

  .ٔؾششْ ا٧لبيٌ٘ يف الرتغٗا 4464  أ  وبٕ وخسدْ  (ؾشٗض) (16)
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 . بيلتشسٖي عي ي ٖكُٕ وُ : والث لث
 يحةةةة ٌك يف اوسوٚ ٔ ٞعمٜ وَ  سد ف٦ الػبّٛ اٌتفيٞ الْابع :
٘  بة٦  كيلٍكةيح  ؾشتْ يف ٔتمف   ٌكةيح ٔ،  غةّٕ   بة٦  ؤ ٔلة
ٜ  وةبين  اِةد  ٧ُ ذلةك  ٔوغةبيٓ  ،ا تعٛ  ٔا٫ضةقي   الةدزٞ  عمة

 . بّي فٗطقط غبّيت ِٔرٓ بيلػبّيت
:  غ٠ٗ  بأسد إ٥ ٖجبت٥ٔ  اِيكي عٍد الصٌي ثبٕت : اْل م  
 ٖعت  ٔ بّىي إ٥ لمشد ا ٕدا الصٌي ٖعمي ٥ ٧ٌْ بٍٗٛ ؤ، إقساز
 :  ووٕز ث٦ثٛ ا٫قساز يف
 . ؤْيلظ ٔاسد ْمظ يف وسات ٧زبع ٖقس وُ -1
  ُٔ وةي  وُ ٖعتقةد  وُ دتىن ٧ٌْ الفعن سقٗقٛ ٖركس وُ -2 

 سقٗقتةةْ ٖةةركس مل فةةإُ بٗيٌةةْ فٗذةةا لمشةةد وٕدةةا شٌةةي ذلةةك
 . اِيكي اضتفؿمْ

 ٖجبةت  مل ضةكساٌي  ؤ ٌٍْٕي كيُ فإُ العقن ثيبت ٖكُٕ وُ -3
  .(18) ▬ َأبَِؽ ُجـُقنٌ ♂ :  يعص قيه ◘ الٍيب ٧ُ;  قٕلْ

                                                                                        

 .ػكيٚ ا ٔؾششْ ا٧لبيٌ٘ يف  2043 وخسدْ ابَ ويدْ( ؾشٗض) (17)
  .6815 وخسدْ البديزٙ( ؾشٗض) (18)
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 وً ضكس وبْ لٗعمي -وٙ ضأه وَ ٖػىْ  – اضتٍكّْ ْوٌ ٔزٔٝ
  تةثبت ٔإُ ْةةةبقٕل الجقٛ ٍؿن ٥ عيق٦ ٖكَ مل إذا ٧ٌْٔ،  ٥

 :  غسٔ  ضتٛ فّٗي اعت  ببٍٗٛ
ٛ  ٖكٌٕٕا وُ : أحده   َٓ ل: ععةي:  اهلل لقةٕه  غةّٕ   وزبعة َلاْق

ْ َيْلُتقا بِ  َْ َفَدا  َفُلْوَلئَِؽ ِعـَد َج ُؤوا َعَؾْقِف بَِلْرَبَعِة ُصَفَدا  َفنِْذ  ُهُؿ  اّللِلشُّ

 .  ص13ط الٍٕز :ن(82اْلَؽ ِذُبقَن)
ٞ  غةّي ٚ  يف ٧ُ كمّي زدي٥ ٖكٌٕٕا وُ الث ِن :  ٛ  الٍطةي  غةبّ

 . بيلػبّيت عدزو ٔاِدٔ 
 فّٗةي  ٔتمةف  العبٗةد  غّي ٚ ٧ُ وسسازا ٖكٌٕٕا وُ والث لث : 

 . بيلػبّيت ٖدزو فٗىي غبّٛ ذلك فٗكُٕ
 لٗطٕا بفطي،. عد٥ٔ ٖكٌٕٕا وُ الْابع : 
 فسدّةي  يف ذكةسٓ  زوٍٖةي :  فٗقٕلةٕا  الصٌةي  ٖؿةفٕا  وُ اْل م  : 

 . ا كشمٛ يف كي سٔ 
ٞ  ٔاسد ْمظ يف كمّي الػّٕ  ْ٘ٞ :الس دس    دةي٣ٔا  ضةٕا
  . بعكي بعكّي ضبق ؤ مجمٛ
 :  وزبعٛ وسٕاه وَ خين مل الصٌي سد عمْٗ ٔدا ٔوَ  
 . ا ٕت ستٜ سديال فشدٓ ٓؿٍي ٖكُٕ وُ -8
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 . عيً ٔعغسٖا دمدٚ ويٟٛ فشدٓ احملؿَ غري اِس -2
َٯفٻ َځ ع٭ ٜ ةةة ٕ دةيلظ عم ةةة ِٔ سٮة٭عٮىة  قٻةيه٭  قٻيه٭ ☻ ع٭بٵيعڂ ابٯ
 س ةةوٍب

ْٳ  ٔ٭وٻٌٯةص٭ه٭ ،  بٳةيلٽش٭قٹ  ◘ وٮش٭ىٵٰدا ب٭ع٭ح٭ اهللٻ: ◘زضٕه اهلل   ع٭مٻٗٯة
ُ٭،  الٽكٳت٭ي ٭ ٛټ اهللټ وٻٌٯص٭ه٭ وٳىٵي فٻكٻي ِ٭ةي ،  دٯيځالسٵ آٖ٭ ِ٭ةي  فٻقٻس٭وٽٌ٭ي  ٔ٭ع٭قٻمٽٍ٭ي
ِ٭ي ٔ٭ع٭ٗٯٍ٭ي ٓٮ ٔ٭ز٭د٭ىٯٍ٭ي،  ◘ اهللٳ ز٭ضٮٕهٮ ز٭د٭ي٭،  ٔ٭ ُٯ فٻأٻخٯػ٭ٜ،  ب٭عٯد٭  إځ
ُٱ بٳيلٍٵيعځ وٻيه٭ ُٯ ش٭و٭ي ٛٻ ٌ٭ذٳدٮ و٭ي اهللٳٔ٭:  قٻيٟٳنٱ ٖ٭قټٕه٭ وٻ ٘  السٵدٯيځ آٖ٭  فٳة
ٛٴ بٳت٭سٯكٳ فٻٗ٭كٳمُّٕا اهللٳ كٳت٭ي ٳ ّ٭يوٻٌٯص٭ فٻسځٖك٭  كٳت٭ةي ٳ  فٳ٘ ٔ٭السٵدٯيٮ،  اهللټ لٻ
َٯ ع٭مٻٜ س٭قٸ هللٳ َ٭ إځذ٭ا ش٭ٌ٭ٜ و٭ َٯ وټسٯؿٳ ٞٳ السٹد٭يهځ وٳ  قٻيو٭تٯ إځذ٭ا ٔ٭الٍٹط٭ي
ٛټ ٔٯ الٽب٭ٗٹٍ٭ ُ٭ وٻ ٔٯ الٽش٭ب٭نٮ كٻي  . (19) الٳيعٯتٳس٭ا ٮ وٻ
ُ  بكسا دمدٚ مخطُٕ فشدٓ ا ىمٕك -3   ؤ زدة٦  ثٗبةي  ؤ كةي
ـا كِْصُػ َم  عَ ل ععي: اهلل لقٕه اوسوٚ  َذ ااَفنِْن َأَتْيَ بَِػ ِحَشٍة َفَعَؾْقِف

اِب  ََ ـَ اْلَع  .ص 25ط الٍطيٞ :ناْدُْحَصـَ ِت ِم
  فيلرٙ عبد ٔ سس سد وَ بيِطي  فشدٓ سس بعكْ وَ -4 

ً  ٌؿةف  عغسٖةا  ٔ دمدٚ ضبعُٕ ٔ مخظ سدٓ سس ٌؿفْ  عةي
 . كي رياخ بيِطي  سقْ يف فكيُ ٖتبعم ٧ٌْ

                                                 

 .1691 ، ٔوطمي6830وخسسْ البديزٙ ( ؾشٗض) (19)
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 اخلىز: رب اط ( حد3)  

َٯ  ُ٭ع٭ ٘٭ عٮجٯى٭ي ْٮ اهللټ ز٭قٳ ًٶ ّ٭يةةةة فٻإځٌٵ الٽد٭ىٯةس٭  ادٯت٭ٍٳبٮٕا: " ٖ٭قټٕهٮ ع٭ٍٯ  وټ
ْٮ الٽد٭ب٭يٟٳحٳ، ُ٭ إځٌٵ َٯ ز٭دٮنٱ كٻي ْٮ  ع٭ع٭بٵةد٭،  قٻبٯمٻكټيٯ خ٭مٻي وٳىٵ  اوٯةس٭وٻٚٿ  فٻع٭مٳقٻتٯة
ٛٿ، ٕځٖٵ ْٳ فٻأٻزٯض٭مٻتٯ غٻ ّ٭ي، إځلٻٗٯ ْٮ فٻقٻيلٻتٯ د٭يزځٖ٭ت٭ ّ٭ي ٭ٚٳ،  ٌ٭دٯعٮٕكٻ إځٌٵي: لٻ  لٳمػٵة
ّ٭ي و٭ع٭ فٻيٌٯٺٻمٻق٭ ْٮ ب٭يٰبي  ٭خ٭ن٭ كټمَّى٭ي فٻٺٻفٳقٻتٯ د٭يزځٖ٭تٳ ْٮ، وٻغٽمٻقٻتٯ ٜ   ٮٌٔ٭  س٭تٵة
ٚٴ إځلٻٜ وٻفٽك٭ٜ ٛٴ اوٯس٭وٻ ِ٭ي ٔ٭قٳ٠ٗ٭ ًٱ عٳٍٯد٭ ٛټ غټمٻي  إځٌٹ٘: فٻقٻيلٻتٯ خ٭ىٯسڂ، ٔ٭ب٭يوٳٗ٭
ٕٯعٮكٻ و٭ي اهللٳٔ٭ ّ٭ي ٭  ٭ع٭ َٯ ٚٳ،لٳمػٵ ٕٯعٮكٻ ٔ٭لٻكٳ ٘ٵ، لٳت٭قٻع٭  ٭ع٭ ٔٯ ع٭مٻ  ع٭ػٯس٭ ٭ وٻ
َٯ ٓٳ وٳ ٚٳ ِ٭رٳ ٔٯ كٻأٽٰضي، الٽد٭ىٯس٭ ً٭، ِ٭ر٭ا ع٭قٽتٮن٭ وٻ َٯ فٻيضٯقٳٍٗٳ٘: قٻيه٭ الٽغٮمٻي  وٳ
ْٮ كٻأٽٰضي، الٽد٭ىٯسځ ِ٭ر٭ا ًٯ  فٻمٻةيٯ  شځٖدٮٌٔٳ٘: قٻيه٭ كٻأٽٰضي، فٻط٭قٻتٯ ٜ  ٖ٭ةسځ  س٭تٵة
ّ٭ي، ٔ٭قٻع٭ ّ٭ةي  الٽد٭ىٯةس٭،  فٻةيدٯت٭ٍٳبٮٕا  الةٍٵفٽظ٭،  ٔ٭قٻت٭ةن٭  ع٭مٻٗٯ  لٻةي  اهللٳٔ٭ فٻإځٌٵ

ُٮ، ٖ٭ذٯت٭ىٳعٮ ُٮ الٽإځمي٭ي ُٯ لٻٗٮٕغٳكټ إځلَّي الٽد٭ىٯسځ ٔ٭إځ ٯو٭ي ِٮى٭ي  ٖٮدٯةسځز٭  وٻ  وٻس٭ةدٮ
ْٮ َ  ل:ٔلقد سسً اهلل ععي: اّىس فقيه ععي: ، (20)  ؾ٭يسٳب٭ َي  َأهيُّ

ُْ وَ  ْؿ ََم اْْلَ ـَ آَمـُقْا إِكا ي
َِ ـْ َعَؿِؾ الا اْدَْقِْسُ َوإَكَص ُب َوإَْزَُٓم ِرْجٌ  مِّ

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقَن) ََـُِبقُه َلَعؾا ْقَط ِن َف ْج ٔقةيه   ،ص 90ط ا يٟةدٚ : ن (09الشا
وماـ َشَبا  ْ يؼباؾ اّلل مـاف ْ اْلؿْ أم اْلب مث ♂: زضٕه اهلل 

 ▬ صلة أربعي يقم  ْ فنن م ت وهل ِف بطـف ما ت مقَاة ج هؾقاة

                                                 

 ، ٔؾششْ ا٧لبيٌ٘ . 5666الٍطيٟ٘ وخسدْ  (ؾشٗض) (20)
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لقٕه الةٍيب  ٔ،  ا٩ٖٛ عىًٕ يف ٖدخنٔ مخس وطكس ٔكن،   (21)
ٌْ  ♂ :قيه ◘ ا ٍْ سَمْ ؾُّ ُمْساؽِ امٌ  ُِْ َْ ٍْ َحا ا اؾُّ سَمْ ُِ  ٔزٔت، (22) ▬َو
امٌ  ♂: قيه ◘ اهلل زضٕه وُ:  عيٟػٛ َْ ٍْ َح

ؾُّ ُمْسؽِ ُِ ْ َْ َما  َأْشاَؽ

امٌ  َْ ُ  ِمـُْف َفِؿْؾُ  اْلَؽػِّ ِمـُْف َح َْ ْ  ، (23) ▬ اْلَػ  كسٖطة  غةسا   ٧ٌٔة
َ ف،   العٍا كعؿري قمٗمْ شسًٗف كجريٓ  ٔ - وطةكسا  غةس   ىة
ْ  عطةكس  وٌّةي  ٖعمةي  ٔتةيز  - وكمف وطمي ِٕ ٘  اِةد  لصوة  ففة

ـْ  ♂:◘ الٍيب: قيه  ، قيه☺سدٖح وعئٖٛ بَ وب٘ ضفٗيُ  َم

َْ َف ْجؾُِدوُه  ْؿ َب اْْلَ َُُؾقهُ ْ ََشِ ابَِعاِة َفا ْك ْا  ٧ُ ،(24) ▬ َفنِْن َعا َد ِِف ال
 : زٔاٖتيُ قدزٓ ٔيف اِد فْٗ دمدٔا يبْوؾش ٔ ◘ الٍيب
َ  سؿ  زٔٝ يةةة  وزبعُٕ : إحدامه      ..: يه٭ةةة قٻ ا ٍةرز  بة

٘ٶ د٭مٻد٭:  قٻيه٭وُ عمٗ٭ي زق٘ اهلل عٍْ    وٻبٮٕ ٔ٭د٭مٻد٭،  وٻزٯب٭عٳ ٭ ◘ الٍٵبٳ
ٛٿ ٔ٭كټنٸ ث٭ى٭يٌٳ ٭ ٔ٭عٮى٭سٮ،  وٻزٯب٭عٳ ٭ ب٭كٽسڂ ِ٭ر٭ا  ضٮٍٵ ٘ٵ وٻس٭اٶ ٔ٭   .(25) إځلٻ

 ٕز يف ةةةي  ا ركةةلفعن عىس بَ اّٺ دمدٚ مثيٌُٕ : والث كقة
                                                 

 ٔسطٍْ ا٧لبيٌ٘ يف الؿشٗشٛ 3810الٺ اٌ٘ يف ا٧ٔضط  آزٔ (سطَ) (21)
 .2033 وخسدْ وطمي (ؾشٗض) (22)
 يف إزٔاٞ الغمٗن . ٔؾششْ ا٧لبي1866ٌ٘الرتورٙ وخسدْ ( ؾشٗض) (23)
 ٔؾششْ ا٧لبيٌ٘ يف الرتغٗا. 1444وخسدْ الرتورٙ  (ؾشٗض) (24)
 .1707 وخسدْ وطمي( ؾشٗض) (25)
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 اِدٖح الطيبق .
  يُةةةفك قس  فْٗ سد ٧ٌْٔ اِس سد ٌؿف العبد سد ٔ 

 . الصٌي كشد بيلطٕ 
 غيِداُ:  فيلبٍٗٛ،  إقساز ؤ،  ببٍٗٛ إ٥ غس  اّىس ٖجبت ٥ٔ
 ّىس ايز  وَ غ ٗقبن، ووي ا٫قساز ف -وٙ غري فيضقيُ عد٥ُ

 . بأٌْ قد غس  اّىس وسٚوُ ٖعرت  ٖٔقس عمٜ ٌفطْ 

  الكذف حد (4)

 إِنا ل:  ععي: اهلل لقٕه ٔكبريٚ ٓسً ِٕ ٔ بيلصٌي السو٘ ِٕ ٔ
ْكقَ   ُمقَن اْدُْحَصـَ ِت اْلَغ فَِلِت اْدُْمِمـَ ِت لُِعـُقا ِِف الدُّ ْْ ـَ َي ي

َِ الا

اٌب َعظِق ََ ْؿ َع ِة َوَُلُ َْ ِخ ْٔ  وٻبٳ٘ َٯٔع٭ ، ص23ط الٍٕز : ن(32ٌؿ)َوا
َٯ،  ☺ ِٮس٭ٖٯس٭ٚٻ ٘ٹ ع٭  الٽىٮٕبٳقٻيتٳ الطٵبٯع٭ ادٯت٭ٍٳبٮٕا:  قٻيه٭ ◘ الٍٵبٳ
َٵ ٔ٭و٭ي:  اهللٳ ز٭ضٮٕه٭ ٖ٭ي قٻيلټٕا ُك بِ ♂:  قٻيه٭    ِٮ ْ ُْ ْ   ّللِالَّشِّ ْح ْ َوالسِّ

َم  ْا َُْؾ الـاْػِ  الاَِل َح ؼِّ  اّللَُوَك ٓا بِ ْْلَ ُؾ َم ِل  إِ ِْ َب  ْ َوَأ ِّْ ُؾ ال ِْ ْ َوَأ

ْح  َاَقِّلِّ َيْقَم الزا ُف اْدُْحَصـَ ااِػ ْ َوكَ ااااْلَقَِقِؿ ْ َوال  ِت اا ِت اْدُْمِمـَ ااَْ

  . (26) ▬اْلَغ فَِلِت 

                                                 

 .  89، ٔوطمي  2766وخسدْ البديزٙ  (ؾشٗض) (26)
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 :  وزبعٛ بػسٔ  القيذ  عمٜ اِد ٔجيا
 .وٙ بيلغ عيقن وكمفي ٖكُٕ وُ أحدمه  : 
 :  ي:ةعع ْةةةالم ٕهةةلق ؿٍيٓ ا قرٔ  ٖكُٕ وُ والث ِن : 
ـَ َيْرُمىلىلقَن اْدُْحَصىلىلـَاِت ُثىلىلؿَّ َتْ َيىلىلْلُتقا بَِلْرَبَعىلىلِة ُشىلىلَفَداء ل ىلىلِذي َوالَّ

 . ص4ط الٍٕز :ن َفاْجؾُِدوُهْؿ َثاَمكنَِي َجْؾَدةً 
 فّٕ يلصٌي ٔالفيسػٛ;بٚ عفٗفٛ سٵقر  اوسوٚ ٓؿٍٛ سٮ فىَ

مٗةْ يف  ومعُٕ يف الدٌٗي ٔا٩خسٚ، ٔلةْ عةرا  عظةٗي، ٔع   
 الدٌٗي اِد مثيٌُٕ دمدٚ، ٔعطقط غّي عْ، ٔإُ كيُ عد٥

 .-وٙ غري فيضق  –
ٚٴكجريٚ كىَ القر  ؾٗغ ٔ  ٖةي  : عفٗفٛ وطمىٛ ٖقٕه ٥وسو

ٖةي شٔز القشبةٛ ؤ   : شاٌٗٛ، ؤ ٖي قشبٛ، ؤ ٖقةٕه لصٔدّةي  
ٖي ٔلد الصاٌٗٛ ؤ ٖةي ابةَ القشبةٛ، ؤ ٖقةٕه     : ٖقٕه لٕلدِي

٘ ؤ ٖي بٍت القشبٛ، فإُ القشبٛ  ٖي بٍت الصاٌٗٛ،: لبٍتّي  ِة
ٖي : كىَ قيه لسدن لسدن ؤ ٥وسوٚ ِراقيه  فىَالصاٌٗٛ، 

ق، ٔدةا عمٗةْ اِةد مثةيٌُٕ     مٽٖي عٳ: شاٌ٘، ؤ قيه لؿيب
إ٥ وُ ، - ؤ وَ ٍٖٕ  عٍْ وٙ ٖقًٕ بْ ٔل٘ ا٧وس - دمدٚ

ٛ :  ععي: اهلل قيه كىي ٔالبٍٖٗٛقٗي بٍٗٛ برلك،  ٞ  وزبعة  غةّدا
ٜ  ٖػّدُٔ ْ  عمة ْ  قةر   فٗىةي  ؾةدق  ذاك ؤ ا ةسوٚ  عمةك  بة
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 ؤ قةرفّي  اليت برلك ويلبتْ إذا د٭مٳدٮ بٍٗٛ ٖقي مل فإُ السدن
 . قرفْ الرٙ برلك ويلبْ إذا

ا قةةرٔ  يقةةْ وةةَ  ويلةةا إذا ٖطةةتٕفٜ القةةر  يف ٔاِةةد  
 ٔعفي . عٍيشه ا قرٔ  عَ سقْ إذا ٖٔطقط، القيذ  
 :  قيه ٕفم، سد ٔاسد لكن فعمْٗ بكمىيت مجيعٛ قر  ٔوَ  
 فأّٖىةي  بكمىةت  ل٦بَ ٔا٧ً  قيذفي كيُ الصاٌٗٛ ابَ ٖي شاٌ٘ ٖي
 بقرفْ بدو ٧ٌْ يؤلپ بَل٬ سد ٔعػيسي ادتىعي فإُ ْلٻ دٵسٮ ا٭يلٻوٻ
ٛ  دد مل وسٚ سد ٔوتٜ ْةة٧و دةةد يةةث ٜ  ثيٌٗة  ظّةسٓ  ٖة و  ستة

 . التمف ا ٕا٥ٚ وع ٤ٖوَ ٥ ٧ٌْ
 دةٍظ  وَ ٧ٌّي ٔاسد فشد دد ٔمل وسات أاسٰد قر  ٔإُ 

 عةداخمت  إقيوةٛ اِةد   قبةن  كيٌةت  فإذا،  ٔاسد  طتشق ٔاسد
 وٙ و    -صزةةع برلك قرفْ ثي وسٚ سد ٔإُ،  اِدٔ  كطيٟس

 . دد مل ٔ -يبظ ؤ ٦ًفْ سطا وي ٖسٝ القيق٘ 
ٔكةيُ عةد ِي وقةن وةَ      بيلصٌي إٌطيُ عمٜغّٕ   غّد إذا ٔ

ـَ َيْرُمىلىلقَن ل:  ععةةي: اهلل لقةةٕه اِةةد فعمةةّٗي ا٧زبعةةٛ ىلىلِذي َوالَّ

ط ن اْدُْحَصـَاِت ُثؿَّ َتْ َيْلُتقا بَِلْرَبَعِة ُشَفَداء َفاْجؾُِدوُهْؿ َثاَمكىِلنَي َجْؾىلَدةً 
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ٛ  سةد  ا سوٚ ٔشٔززديه  ث٦ثٛ غّد ٔإُ ، ص4الٍٕز :  ٧ُ الج٦ثة
  ٌفطْ عمٜ ٫قسازٓ بيلصٌي شٔدتْ عمٜ الػّي ٚ وقبٕه غري الصٔز

 ٜٔعم،  بْ العيز ٔإِي، فساغْ بإفطي  عمْٗ يٖتّيٍُ بعدأعّي
   . بيلمعيُ عٍْ ٖطقط وُ إ٥ اِد الصٔز
 كمةّي  ؤ وسةدِي  زدةع  ثيعمٜ إوسوٚ  بيلصٌي وزبعٛ غّد ٔإُ
 غةّد  ٔإُ،  قرفٛ وٌّي وٌفطّي عمٜ ٖقسُٔ ٧ٌّي اِد فعمّٗي
ُ  يف ٥خةت٦فّي  غّي عّي عكىن فمي وزبعٛ ُ  ؤ ا كةي  ؤ الصوةي
،  بعكةّي  ؤ الصٌةي  ٖؿفٕا مل ؤ ٔاسد ْمظ يف ٖأعٕا مل كٌّٕي
 . عكىن مل ا٧زبعٛ غّي ٚ ٧ُ اِد عمّٗي قرفٛ فّي
ْ الصٔز  قر  إذأ ٛ  شٔدتة ْ  ٔدةا  بيلصٌةي  احملؿةٍ  اِةد  عمٗة

ُ  ٦ٖعةَ،  ؤ ببٍٗٛ ٖأع٘ ُو إ٥ غّي عْ ٔز  بفطقْ ٔسكي  مل فةي
 ويلةك  قةيه  ٔبّةرا  سدٵ ، المعيُ وَ ٔاوتٍع غّداٞ زبعٛأب ٖأت

ُ  جيةا  سٍٗفٛ وبٕ ٔقيه ٔالػيفع٘، ُ  اِةد   ُٔ المعةي ٘  فةي  وبة
ـَ َيْرُمىلقَن َأْزَواَجُفىلْؿ َوَتْ لقيه ععي: :  ٦ٖعَ ستٜ سبظ ِذي َوالَّ

َّٓ َأكُػُسُفْؿ َفَشَفاَدُة َأَحِدِهْؿ َأْرَبُع َشَفاَداٍت بِ  ُْؿ ُشَفَداء إِ ُف  اهللَِيُؽـ َّلَّ إِكَّ

ـَ  ىلىلاِدِقنَي َدىِلىل ـَ  اهللِخْلَاِمَسىلىلُة َأنَّ َلْعـَىلىلَت ( َوا6الصَّ َعَؾْقىلىلِف إِن َكىلىلاَن ِمىلىل

ىلُف  اهللِ( َعـَْفا اْلَعَذاَب َأْن َتْشَفَد َأْرَبَع َشَفاَداٍت بِ 7اْلَؽاِذبنَِي َوَيْدَرُأ  إِكَّ

ـَ اْلَؽىلىلاِذبنَِي  ـَ  اهللِ( َواخْلَاِمَسىلىلَة َأنَّ َغَضىلىلَ  8َدىِلىل َعَؾْقَفىلىلا إِن َكىلىلاَن ِمىلىل
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اِدِقنَي  ٛ  ص9-6الٍةٕز :  طن  (9الصَّ ُ  ٔؾةف  الةصٔز  ٖبةدو  اُ المعةي
 ِرٓ اوسوع٘ بْ زوٗت فٗىي الؿي ق   َ إٌ٘ بيهلل وغّد :فٗقٕه
 إ: غةيزٚ ٔا٫ اِكةٕز  وةع  دتيز ٥ٔ ي ، إلّٗ ٖٔػري الصٌي وَ

 عٍتفةة٘ ستةةٜ ومسيِةةي سيقةةسٚ عكةةَ مل ٔاُ ، ٌٔطةةا عطةةىٗٛ
 ثةي  ،وةسات  وزبةع  ذلك ٖكىن ستٜ غريِي ٔب  بٍّٗي ا ػيزكٛ
 فٗىي الكيذب  وَ كيُ ُإ عمْٗ اهلل لعٍٛ ٔاُ:  اّيوطٛ يف ٖقٕه
 .الصٌي وَ بْ زوٗتّي
َ  ِرا شٔد٘ ُو بيهلل وغّد : ِ٘ عقٕه ثي  فٗىةي  الكةيذب   وة
 غيٟبةي  كيُ ُإٔ،  سيقسا كيُ ُإ إلْٗ ٔعػري الصٌي وَ بْ زويٌ٘
ٛ  يف عقةٕه  وةسات  وزبةع  كىمت فإذا ٌٔطبتْ مستْو  ٔوُ اّيوطة

 ، الصٌي وَ بْ زويٌ٘ فٗىي الؿي ق  وَ كيُ ُإ ّٗيعم اهلل غكا
 . وبدا جيتىعيُ ف٦ بٍّٗىي التفسٖق ◘ اهلل زضٕه ٔضَ

  الشزقة حد (5)

 سسش وَ ظمىي خفٗٛ وخرٓ ٔغسعي خفٗٛ، ا يه وخر لغٛ ِٔ٘
 .ٔضيز، ٔضسقٛ وطسٔ،: ث٦ثٛ القٺع ٔوزكيُ ،بػسٔ  وجمْ
 لعةةدً ؾةةيب ٖقٺةةع فةة٦( يبيلٰغةة) الطةةيز، ٖكةةُٕ وُ : ولإ
 .عكمٗفْ
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 . ذكس  ي ٍُْٕ ٖقٺع ف٦( عيق٦) ٖكُٕ وُ : الثاين
 ؤ وي قٗىتْ  فأكجس  ٍٖيز زبع ِٕٔ;  يٌؿيٰب ٖطس، وُ : الثالث

 زبع  ٍٖيز فأكجس .
،  وةسع   اعةرتا   ؤ،  عةدل   بػّي ٚ إ٥ الطسقٛ عجبت ٥ٔ
 لمطيز، ِٔبّي ٔإُ،  مبيلْ وٍْ ا طسٔ، ٖٺيلا ستٜ ٖقٺع ٥ٔ
 مل;  بعةدٓ  كيُ ٔإُ،  القٺع ضقط;  ذلك قبن إٖيِي بيعْ ؤ، 

ْ  ؤ بيقٗي كيُ إُ ا طسٔ، ز  فعمْٗ قٺع ٔإذا،  ٖطقط  إُ قٗىتة
 . عيلفي كيُ

اِرُق ل:  ععي: اهلل لقٕه الٗىٍٜ الٗد قٺع:  الطسقٛ ٔسدٶ َوالسَّ

اِرَقُة َفاْقَطُعقْا َأْيىلِدَهُاَم  ْ  يف ٖعتة   ٔ ،ص 38ط ا يٟةدٚ : ن َوالسَّ  ٔدٕبة
 :  عطعٛ ووٕز
 ؤ اختٺفْ فإُ ئتفٰٗ ا يه وخر ِٕ ٔ:  الطسقٛ أحدمها : 

 عمْٗ جيا ، ؤ خيَٟ ٧ٌْ عمْٗ قٺع ٥:  زٔاٖتيُ ففْٗ اختمطْ
 ا تي  عطتعري كيٌت اوسوٚ وُ:  ☼ عيٟػٛ عَ زٔٙ  ي القٺع
 ا سا  العمىيٞ قيهٔ، (27) ٖدِي بقٺع ◘ الٍيب فأوس ٌٔشدٓ
 ي .ا ععسٖفي العيزٖٛ ذكست ٔإمني بيلطسقٛ تقٺع وٌّي

                                                 

 .  1688وخسدْ وطمي  (ؾشٗض) (27)
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  ٍُْٕ ؤ ؾيب عمٜ دةةاِ جيا ف٦ يةةوكمفپ ٖكُٕ وُ : الثاين  
َاك َيْبُؾَغْ  ♂ : ◘ الٍيب لقٕه بِلِّ َح ـِ الصا ـْ َثَلَثٍةْ َع  ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َع

َاك َيْزَ  َُقِه َح ـِ اَدْع ََْقِؼَظْ َوَع َاك َيْس ـِ الـا مِِؿ َح  .(28) ▬ أَ َوَع
ْ  فٗىي قٺع ف٦ ٌؿيبي ا طسٔ، ٖكُٕ وُ الثالث :   لقةٕه   ٌٔة
ٓا ِِف ُرْبِع ِديـَ ٍر َفَص ِعًدا ♂:◘ الٍيب   .(29) ▬ َٓ ُتْؼَطُع َيُد السا ِرِ  إِ
 ٧ُ العةي ٚ  يف ٖتىٕه ممي ا طسٔ، ٖكُٕ وُ والرشط الرابع :  
ُ  غريِةي  يف جيةا  ف٦ ا٧وٕاه لؿٗيٌٛ غس  القٺع  ضةس،  ، فةإ
ْ ةةُٕ عمٗةةةإ٥ وُ ٖك مبيه لٗظ ٧ٌْ عمْٗ قٺع ف٦ ؾغريا سسا
٘ٸ  ففْٗ وقٕاه... سم

 يز،ةلمطة  ٛةةة غبّ ٥ ممةي  ا طسٔ، ٖكُٕ وُ الرشط اخلامس :
ٛ  الٕالةد  ٖقٺةع  ف٦ بيلػبّيت عدزا اِدٔ  ٧ُ فْٗ  وةيه  بطةسق
َبِقَؽ  ♂ : ◘ الٍيب لقٕه ضفن ٔإُ ٔلدٓ ِٕ ، (30) ▬ َأْكَت َوَم ُلَؽ 
َ  وسةد  ٧ٌّي ِرا يف كي٧  ٔا٧ً  ٥ٔ،  ا٧  وغةبّت  ا٧بةٕٖ
ٝ  يف عة٦  ٔإُ ٔالةدٓ  وةيه  بطسقٛ بَا٫ ٖقٺع  الةسٔاٖت   إسةد

                                                 

 . ٔؾششْ ا٧لبيٌ٘ 4402وخسدْ وبٕ  أ   (ؾشٗض) (28)
 .  1684، ٔوطمي  6789وخسدْ البديزٙ  (ؾشٗض) (29)
 .ػكيٚ ا ٔؾششْ ا٧لبيٌ٘ يف 2291وخسدْ ابَ ويدْ  (ؾشٗض) (30)
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 ْةةةة لؿيسب يةةوسدِى غّي ٚ متٍع قسابٛ بٍّٗىي ٧ُ ل٬ويً ومحد
 . وقيزبّي ويه بطسقٛ ا٧قيز  ضيٟس ٖٔقٺع،  ا٧  وغبّت
ٛ  عمٜ قٺع ٥ٔ   بقةدزِي  خةرت فأ ٌفقتّةي  وٍعةت  إذا الصٔدة
ي َم  َيْؽِػقِؽ َوَوَلاَدِك ♂ : لصٔدٛ وب٘ ضفٗيُ  ◘ الٍيب لقٕه َِ ُخ

وِف  ُْ ْ  – قةسآ  وٍةع  إذا الكٗف عمٜ ٥ٔ ، (31) ▬بِ ْدَْع   -قةٗيفت
 الرٙ تٗالب وَ ذلك غري ضس، ٔإُ،  سقي لْ ٧ُ بقدزٓ فأخر
 . عٍْ ٓسش غري ٧ٌْ ٖقٺع مل فْٗ ِٕ
  ْةةةةٖتعيزف مبي سشةاِ  ٖعت ٔ ، سسش وَ ٖطس، وُ السادس : 

 ا٧وةٕاه  سششٳفٻ ، ف٦ ٥ ٔوي سسش فّٕ سسشا ٔٓعدٶ يى٭فٻ الٍيع
 الرٙ يف ومحدا٫ويً  عَ ٌقن ٔ يف ا٧ زاز ا غمقٛ.. ٔإُاِس
ٜ  ٓىٕه ِٔرا عمْٗ قٺع ٥ كىْ ؤ السدن دٗا وَ ٖأخر  عمة
 . ضس، وَ خيتمف اختمظ وَ
َ  ٛةةيعالب وتي  ٔسسش،  ٖقٺع مل اختمظ ٔإُ   يزَٖةةة العٺ وة

  ٔإُ.. ٔا٧قفيه ا٧بٕا  ٔزاٞ ا٧ضٕا، يف بيلدكيك  ٔغريِي
٘  سسش ٔ ،  .. ٖقظ فبشيزع وفتٕسٛ كيٌت ٛ  ا ٕاغة  الساعٗة
  عَ خسز الساع٘ ٌيً ؤ ييٟن عٍْ اضترت فىي إلّٗي الساع٘ ٌظس

                                                 

 .5364 وخسدْ البديزٙ (ؾشٗض) (31)
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َ  ٔسسش ، ٓفٕظ غري ٧ٌْ اِسش ْ  الكفة ٜ  كٌٕة  يف ا ٗةت  عمة
 . . ضيز، ٧ٌْ قٺع ضسقْ ٔ ٌبػْ فىَ الق 
 آخس . بأٙ غ٘ٞ ؤ بٗدٓ ضٕاٞ اِسش وَ خيسدْ وُ الس بع : 
ْ  اِيكي عٍد الطسقٛ عجبت وُ الث مـ :  ٘  ٧ٌة ٞ  ا تةٕل  ٥ضةتٗفي

 ببٍٗٛ إ٥ ٖجبت ٥ٔ،  ثبٕعْ قبن سد اضتٗفيٞ لْ جيٕش ف٦ اِدٔ 
َ  غيِدَٖ فّٗي ٖكُٕ وُ فٗػرت :  البٍٗٛ فأوي،  إقساز ؤ  ذكةسٖ
 ؤ غيبةي  ثي بػّي عّىي القٺع ٔدا فإذا عدل  وطمى  سَٖس
الطةيز،   ٖقةس  وُ فٗعتة  :  ا٫قةساز  ٔووةي ،  القٺع ٖطقط مل ويعي
  . ؤ وكجس عمٜ ٌفطْ  وسع 

ْ  ا تي  ا طةسٔ،  ويلك ٖأع٘ وُ : الَ شع ٞ  ٖٔدعٗة  ثبتةت  ضةٕا
 . إقساز ؤ ببٍٗٛ ضسقتْ
  ةي   لكٕ ا وفؿن وَ الٗىٍٜ ٖدٓ قٺعت القٺع ٔدا ٔإذا  
 الطةيز،  ضةس،  إذا:  قي٥ وٌّىي ☻ عىس ٔ بكس وب٘ عَ زٔٙ

ٛ  يف اىي ٔيلف ٥ٔ الكٕ  وفؿن وَ ميٍْٗ فيقٺعٕا ،  الؿةشيب
 يةةةة ث ادٗةدٰ  غمٗي الصٖت ٖغمٜ وُ:  ِٕٔ القٺع وٕقع ٔدطي
ً  ٍٖٔقٺةع  العةسٔ،  لتشطي فْٗ عغىظ ُ  ، الةد  يثيٌٰٗة  ضةس،  فةإ
 فإُ،  تةةةسطىٔ اةةالكع وفؿن وَ الٗطسٝ زدمْ قٺعت
 . ٔزدن ٖد غري ٖقٺع ٥ٔ دبظ ثيلجٛ ضس،
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 ) احلزابة( قطاع الطزيل حد (6)

َ  ِةي  احمليزبُٕ ُ تٖ الةرٖ  لٗأخةرٔا يف الٺةس،   لمٍةيع  عسقةٕ
ٔسكىْ وٌْ ٓسً ٔوَ وكة  الكبةيٟس ، ٔاحملةيزبُٕ ٥     ، ووٕااي

َ  خيسدُٕ عَ ِرٓ ا٧ؾٍي  ا٧زبعٛ :  رٔوخ٭ة  وةٍّي  ن٭ت٭ة قٻ فىة
ْ  إ: عٯفٻثي ٖٮةد  ووسٓ ّست٭ػٯٖٮ ستٜ امٳٔؾٮ نتٳقټ ا يه َ ،  وِمة  ٔوة
َ ، ماؿٯٖٮ ٔمل نتٳقټ ا يه رأخٮٖ٭ ٔملوٍّي  نت٭قٻ  ٔمل يها ٻة  رخ٭ة وٻ ٔوة
 يت٭ى٭طٳٔسٮ ٚٔاسد وسٚ يف الٗطسٝ ٔزدمْ الٗىٍٜ ٖدٓ تع٭ٺٳقټ نتٳقٽٖ٭
ْ  الطةيز،  عٺٻة قٽٖٮ وي وخر وَ إ٥ عٺٻقٽٖٮ ٥ٔ،  َ  ،بة  ي ٭وخ٭ة  ٔوة
 . ا٧زه وَ ٘٭فٳٌٮ وي٥ روخ٭ ٥ٔ نتٮقٽٖ٭ ٔمل بٗنالط٭
 ،  ي:ةةعع اهلل سدٔ  عٍْ تٺٻضقٻ عمْٗ دزٚالقټ قبن عي  ٔوَ 

  لْ سه٭ع٭ َٯٔوٳ،  عٍّي لْ فٜعٯٖٮ وُ إ٥ ا٩ وٗ  يقٕ، ٔوخر
ْ  ؤ ٌفطْ سٖدٮٖٮ وَ ْ  ؤ ويلة ْ  نىٮة س٭ ؤ سسمية  ؤ ٦سيض٭ة  عمٗة
ْ  ٍٖةدفع  وٌْ ٖكُٕ وي بأضّن  فعْ فمْ;  إذٌْ بغري وٍصلْ نخٳ ٮ  بة
ُ  ٥ٔ قتمْ فمْ بقتمْ إ٥ ٍٖدفع مل فإُ ، ْ  قةىي  نت٭ة قٻ ٔإُ،  عمٗة

 . قىيٌْ ْةةقيعم ٔعمٜ غّٗد فّٕ عةةةالداف
 يويلپة  رٔوخ٭ة  نت٭قٻفٻ الٺس، ؤ الؿشساٞ يف الط٦ح سّځغٮ ٔإُ   
  كطيٟس عفٕ ٖدخمْ ف٦ دٸس٭ ٧ٌْ الدً ٔل٘ عفي ٔإُ،  يٰىتٯس٭ نتٳقټ
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 قبةن  ٖؿةما  ٥ٔ،  ووةسٓ  ٖػةتّس  وةي  قةدز  امٻؿٯٖٮ ثي اِدٔ 
ََْؾةَ ♂:  ◘ الٍيب لقٕه القتن َُْؿ َفَلْحِسـُقا اْلِؼ ََْؾ  ثةي  ، (32) ▬ َفنَِذا َك
ْ  ماؿٯة ٖٮ مل ْٳمٳتٯقٻ قبن ويت ٔإُ، َدفٻٖٔٮ عمْٗ ٜمَّؿ٭ٖٔٮ صهٍٯٖٮ  ٧ٌة

ُٯ،  بفٕاعْ فطقط لمقتن عيبع  ٔمل ستىي نتٳقټ يويلپ ٖأخر ٔمل ن٭ت٭قٻ ٔإ
ٜ  ٖةدٓ  قٺعةت  نتٳ٭قٽٖ٭ ٔمل ا يه ر٭وخ٭ إُٔ،  امٻؿٯٖٮ ْ  الٗىٍة  ٔزدمة

٘ ،  يت٭ى٭طٳسٮ ثي ٔاسد وقيً يف الٗطسٝ  اهلل لقةٕه  ضةبٗمْ   ٔخمة
ـَ ُبَىلىلاِرُبقَن اهللَّ َوَرُسىلىلقَلُف َوَيْسىلىلَعْقَن يِف ل: ععةةي: ىلىلِذي إِكَّىلىلاَم َجىلىلَزاء الَّ

ُبقْا َأْو ُتَؼطَّعَ  ـْ  إَْرِض َفَسادًا َأن ُيَؼتَُّؾقْا َأْو ُيَصؾَّ ىل َأْيِدهِْؿ َوَأْرُجُؾُفؿ مِّ

ْكَقا َوََّلىُلْؿ يِف  ـَ إَْرِض َذلىِلَؽ ََّلىُلْؿ ِخىلْزٌي يِف الىلدا ِخالٍف َأْو ُيـَػْقْا ِمىل

 .ص33ط ا يٟدٚ :ن أِخَرِة َعَذاٌب َعظِقؿٌ 
  ٧ُ بط٦ح ٖقيعن ؤ ض٦ح ْوع ٖكُٕ وُ احمليز  غس  ٔوَ
 فّٕ ٔاِذيزٚ يبيلعؿ قيعن ٔإُ،  لْ وٍعٛ ٥ لْ ض٦ح ٥ وَ
 . الٍفظ عمٜ ٖأع٘ ض٦ح ٧ٌْ ٓيز 
 :  وغٗيٞ ث٦ثٛ احمليزبٛ يف القٺع لٕدٕ  ٖػرت  ٔ
  ٕةةفّ يةةٔتفٗ وخرٓ فإُ ٔقّسا ْيِسٚ ا يه ٖأخر وُ أحده  : 

                                                 

 . 1955 وخسدْ وطمي (ؾشٗض) (32)



ان اضغط على ، وللىصىل ألي عنى Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

 

49 

 ْةةة عمٗ عةةة قٺ ٥ وٍتّةا  فّٕ بْ ِٔس  اختٺفْ ٔإُ ضيز،
 .القّس الٺسٖق قٺي  عي ٚ ٧ُ
وٙ زبةع  ٍٖةيز    – وجمْ يف الطيز، ٖقٺع وي ٖأخر وُ والث ِن : 

 قٺعٕا القٺع بْ جيا وي مجيعٛ وَ احمليزب  وخر فإُ -فىي فٕقْ
 . الطسقٛ يف كي ػرتك 

  . سسش وَ ٖأخر وُ والثالث : 
 لقٕلْ احمليزبٛ سد عٍْ ضقط عمْٗ القدزٚ قبن احمليز  عي  ٔإُ
ـَ َتاُبقْا ِمـ َقْبِؾ َأن تَ : ل  ععي: ِذي ْؼِدُروْا َعَؾْقِفْؿ َفىلاْعَؾُؿقْا َأنَّ إَِّٓ الَّ

ِحىلىلقٌؿ   القتةةن عٍةةْ فٗطةةقط ،  ص34ط ا يٟةةدٚ :ن(34اهللَّ َغُػىلىلقٌر رَّ
 وةةَ ا٩ وةة٘ سةةق ٖطةةقط ٥ٔ،  ٔالٍفةة٘ ٔالقٺةةع ٔالؿةةما
ٛ  القةر   ٔسد،  ا يه ٔغساوٛ ، القؿيف  عةي   ٔإُ،  بيلتٕبة

ْ  ٖطقط مل عمْٗ القدزٚ بعد ْ  ٔدةا  ممةي  غة٘ٞ  عٍة  اهلل ٧ُ عمٗة
 . القدزٚ قبن التٕبٛ كُٕ اي ا غفسٚ يف غسوْ ي:عع

  البغي أين قتاه ( 7) 

ُ  ا٫ويً عمٜ اّيزدُٕ ِئوِن البغ٘   ْ  ٖسٖةدٔ َ  إشالتة  عة
 وةي  بأضةّن   فعّةي  يف إوةيوّي  وعٌٕٛ ا طمى  فعمٜ،  وٍؿبْ
ٜ  غة١  فة٦  وةياي  عمف ؤ قتياي إ: آه فإُ،  بْ ٍٖدفعُٕ  عمة
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ً  ا  - الدافع قتن ٔإُ الدافع  -لرٙ ٖقيعن وِن البغ٘ وةع ا٫وةي
 عمٜ ّصذٯٖٮ ٥ٔ، -وٙ البغيٚ – ودبس اي بعتٵٖٮ ٥ٔ،  غّٗدا كيُ
 نتٳة قټ َٔو٭ة ،  ذزٖٛ اي طبٜعٮ ٥ٔ،  ويه اي غٍيٖٮ ٥ٔ،  دسٖض
ٜ  ٔكفَ غطن، -وٙ البغيٚ – وٍّي ْ  ٔؾةم  يُى٭ق٭ة  ٥ٔ،  عمٗة
 . ويه ؤ ٌفظ وَ اِس  سيه وعمف فٗىي الفسٖق  وسد عمٜ
 ععةي:  اهللقيه  ٔقتيلْ عمْٗ اّسٔز ً٭سٮس٭ إويوتْ ثبتت وَ كنٔ
ُسىلقَل َوُأْويِل إَْمىلِر : ل قُعقْا الرَّ

ـَ آَمـُقْا َأصِقُعقْا اهللَّ َوَأصِ ِذي َا الَّ َيا َأها

ٕ  ذز وبٕ ٔزٔٝ ،  ص59ط الٍطيٞ : ن ِمـُؽؿْ  َ  ☻ ِسٖةسٚ  ٔوبة  عة
ـَ الطا عَ  ♂:  قيه وٌْ  ◘ الٍيب َج ِم َْ ـْ َخ ََمَعَةْ ُثاؿا َم ِةْ َوَف َرَ  اْْلَ

قااٍةْ َيْغَضاُب  اَت َراَياٍة ِعؿِّ ـْ ُكَِاَؾ ََتْ ََاًة َج ِهؾِقااًةْ َوَما َم َت َم َت ِمق

َِال ـْ ُأما َ   ،(33) ▬ لِْؾَعَصَبِةْ َوُيَؼ تُِؾ لِْؾَعَصَبِةْ َفَؾْقَ  ِم  ٔا٫وةيً وة
َ٭  ٔو ، ☺ الؿةدٖق  بكةس  وب٘ كإويوٛ عمْٗ ا طمى  بإمجي  عٮٗٹ
 ؤ ، ☻ عىةس  ا: بكةس  وب٘ كعّد إلْٗ قبمْ الرٙ ا٫ويً بعّد
 وسٔاُ بَ ا مك كعبد إويوي ٕٓعٮٔ ٭ لْ وذعٍٕا ستٜ لمٍيع بقّسٓ
  :وقطيً ث٦ثٛ عمٜ ا٫ويً عمٜ ٔاّيزدُٕ، 

 . وسٖق قٺي  ف٥٤ّٞ اي عأٖٔن ٥ الؼسؿ إول :

                                                 

 .1848 وطمي زٔآ)ؾشٗض(  (33)
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  وؾةشي  ٔ اِق وِن ٖكفسُٔ الرَٖ إّازز الؼسؿ الث ِن : 
ٛ  فقّيٞ فرِا ا طمى   ويٞ ٖٔطتشمُٕ ◘ اهلل زضٕه  اٍِيبمة
 ٥:  اِسٔزٖٛ يف قيه ☺ عمٗي ٧ُ البغيٚ سكي يّٮىٮكٽسٮ وُ إ:

 وَ ويٟفٛ ٔذِبت ، البغيٚ ْسٝ ٔودساِي،  بيلقتيه عبد٣ِٔي
 وبٕ زٔٝ  ي ا سعدَٖ يكٽسٮ يّٮىٮكٽسٮ كفيز وٌّي ا: اِدٖح وِن
آَن  ♂ :يف إّازز قيه ◘ الٍيب وُاّدزٙ  ضعٗد ْْ ُ وَن اْلُؼا َْ َيْؼ

ـَ  اْفُؿ ِما ُ  السا ُْ اََم َيْؿا َِ ْشاَلِم  ـَ اْبِ ُكقَن ِما ُْ َقُفْؿْ َيْؿ
اكِ َْ َٓ َُيَ ِوُز َت

ٌْ ِعـَْد  ََْؾُفْؿ َأْج َُْؾُفْؿْ َفنِنا َك ـْ َلِؼَقُفْؿ َفْؾَقْؼ ِمقاِةْ َفَؿ ْا َََؾُفؿْ  اّللِال ـْ َكا َ
 ▬ دِ

 ،  دبسِيوٮ بي ٔاعٹ وضريِي قتن ٔ ّيمٻتٯقٻ ٕشجي ِرا فعمٜ ،(34)
 . نتٳقټ إ٥ ٔ عي  فإُ كي سعد اضتتٗا وٍّي عمْٗ قدز ٔوَ
 بتأٖٔن ا٫ويً عمٜ خسدٕا اِق وِن وَ قًٕ الؼسؿ الثالث :  
 ٔٔادةا  بغيٚ ف٥٤ّٞ،  ٔغٕكٛ وٍعٛ ٔاي خمعْ وزا ٔأ ضيٟغ
َوإِن ل: :ععةي  اهلل لقةٕه  قتةياي  يف إوةيوّي  وعٌٕٛ الٍيع عمٜ

ا َعَذ  ـَ اْدُْمِمـنَِي اْقَتَتُؾقا َفَلْصؾُِحقا َبْقـَُفاَم َفنِن َبَغْت إِْحَدامُهَ َصاِئَػَتاِن ِم

تِل َتْبِغل َحتَّك َتِػلَء إََِل َأْمىلِر  ُْخَرى َفَؼاتُِؾقا الَّ ْٕ ط اِذةسات :  ن اهللِا
٘  ٔقيعةن ،  الصكيٚ ويٌع٘ قيعمٕا ☽ الؿشيبٛ ٧ُ ٔ ، ص 9  عمة

ً  البؿسٚ ِنو ☺ ً  ٔوِةن ،  اُىةن  ٖةٕ  ٥ٔ،  بؿةف   الػةي
                                                 

 .يف السٔه الٍكري ٔؾششْ ا٧لبيٌ٘ 168وخسدْ ابَ ويدْ  (ؾشٗض) (34)
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ْ  اعتمةٕا  فإُ وٍْ ٍٖقىُٕ وي ٖطأاي ستٜ ا٫ويً ٖقيعمّي  مبظمىتة
 َفَلْصىلؾُِحقا َبْقىلـَُفاَم : ل  ععي: اهلل لقٕه كػفّي غبّٛ ؤ،  وشااي
ً  البؿسٚ وِن زاضن ☺ عمٗي ٧ُٔ،  إؾ٦ح ِرا ٔيفن   ٖةٕ

 بعةح ٔ،  بقتةيه  بد٣ِٔيٖ و٥ وؾشيبْ ٔووس الٕقعٛ قبن اُىن
ٛ فأقيً اِذٛ عمّٗي  عبيع بَ اهلل عبد إلّٗي ً  ث٦ثة  فسدةع  وٖةي
 ٔخةٕفّي  ٔعظّةي ;  فةأبٕا  زاضةمّي  فةإذا ،  آ٥  وزبعٛ وٍّي
 لمتفكري يف ا٧وس ضألٕٓ وُ ميّمّي فإُ مّييع٭قٻ وبٕا فإُ،  القتيه
 ٔالسدةٕ   المبظ ٔكػف اِق ععس  قؿدِي وُ لْ بيُ فإُ، 
 وُ عمةةي ٔإُ،  إؾةة٦سي ِةةرا يف ٧ُ ٌظةةسِيو;  الٺيعةةٛ إ:

َ  التةأخري  يف  ةي  عيدمةّي  ْةةة سسب ٜةعم دتىي ٫ا قؿدِي  وة
 . الكسز
 عؿي ا٫ض٦ً ٧ُ وياي وخر جيٕش ٥ٔ بيلٍيز قتياي جيٕش ٥ٔ
ٛ  إ: لمةس   قتةياي  وبةٗض  ٔإمنةي  وياي َ  ، الٺيعة َ  وعمةف  ٔوة  وة

 ٧ُ ٍْ٭ىٳق٭ة  هالقتةي  غةري  يف يٌفٰطة  ؤ يويلپة  ا٩خس عمٜ الفسٖق 
ُ ،  البغ٘ قبن كتشسميْ ذلك ٍسٖي ْ  فكةي ْ  قةىيٌ  قبةن  ككةىيٌ
 القتةيه  يكةي  اِةس   سيه ٪خسل وسدِىي وعمف ٔوي،  البغ٘
ٜ  اضةتٕلٕا  ٔإُ ،  ٖكىٍْ مل ويه ؤ ٌفظ وَ  فأقةيوٕا  بمةد  عمة

ٛ  ٔاّةساز  الصكةيٚ  ٔوخرٔا اِدٔ  ْ  استطةا  ٔاُصٖة  ٔإُ ، بة
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ً  قبكٛ عَ خيسز ٔمل إّازز زوٙ قًٕ وظّس  ٥ٖتعةسه  ا٫وةي
 - هلل إ٥ سكي ٥:  ٖقٕه زد٦ مسع ☺ عمٗي ٧ُا٫ويً  اي

 لكةي  بيون بّي وزٖد سق كمىٛ:  فقيه - التشكٗي يف بْ ععسٖكي
،  اهلل اضي فّٗي عركسٔا وُ اهلل وطيدد منٍعكي ٥:  ث٦خ عمٍٗي
 بقتةيه  ٌبةدوكي  ٥ٔ،  وعٍةي  وٖدٖكي  اوت وي الف٘ٞ منٍعكي ٥ٔ

 ، العةده  وِن سكي ٔاِد،  ٔا يه الٍفظ قىيُ يف ٔسكىّي
 ٔاضةةقٕٓ ووعىةةٕٓ:  فقةةيه ☺ عمٗةةي دةةسح ومذةةي ابةةَ ٧ُ

 غة٠ت  ٔإُ غة٠ت  إُ وعفٕ  و٘ ٔل٘ فأُ عػت فإُ ٔاسبطٕٓ
  .بْ متجمٕا ٥ٔ قتمتىٕٓ وت ٔإُوٍْ ،  اضتقدت

ٛ  ؤ ومةك  لٺمةا  ويٟفتيُ اقتتمت ٔإُ  ٛ  ؤ زٟيضة  ٔمل عؿةبٗ
ُ ظٻ فّىي يًا٫و ويعٛ يف إسداِىي عكَ ً  ي تةي  ٔاسةدٚ  كةن  ٖمةص
 يف إسةداِىي  كيٌت فإُ،  ا٧خسٝ عمٜ وعمفت وي قىيُ وٍّىي
َ  سكةي  ا٧خسٝ ٔسكي احملقٛ فّ٘ بأوسٓ عقيعن ا٫ويً ويعٛ  وة
َ  ٖقيعمُٕ ٧ٌّي ا٫ويً ٖقيعن ْ  ُ٭ذٳوٻ وة ً  لة ْ  ا٫وةي  ا قيعةن  فأغةب
  .ُٗػْ
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  الشاحز( حد 8) 

ٜ  عصاٟي ِٕ الطشس  ُ  يف عة٤ثس  ٔعقةد  ٔزقة  ٔالقمةٕ   ا٧بةدا
ٞ  بة   ،سٹفٻة ٖٔٮ ، نتٮقٽٖٔ٭، سهىٹٗٮفٻ ْ  ا ةس  وسةد  رٮأخٮة ٖٔ٭ ،ٔشٔدة

 َفَقَتَعؾَُّؿقَن ِمـُْفاَم َما : ل  ععي: اهلل قيه ْةةةؾيسب َةةع الصٔد 

 َوَزْوِجفِ 
ِ
ُققَن بِِف َبنْيَ اْدَْرء  .ص 102ط البقسٚ :ن ُيَػرِّ

ْ  ٔالعىةن  الطشس بتعمي ٖٔكفس:  فقّيٞ اٍِيبمٛ قيه   لقةٕه  بة
َقاصِنُي َعَذ ُمْؾىلِؽ ُسىلَؾْقاَمَن َوَمىلا : ل  ععي: اهلل َبُعقْا َما َتْتُؾقْا الشَّ َواتَّ

ىلْحَر َوَمىلا  نَي َكَػُروْا ُيَعؾُِّؿقَن الـَّىلاَس السِّ
ْقاصِ َـّ الشَّ

َكَػَر ُسَؾْقاَمُن َوَلىلؽِ

ـْ َأَحٍد َحتَّك ُأكِزَل َعَذ اْدََؾَؽنْيِ بَِبابَِؾ َهاُروَت َوَماُروَت َومَ  اَمِن ِم ا ُيَعؾِّ

ـُ فِْتـٌَة َفاَل َتْؽُػرْ  اَم َكْح ٜ  ِرا فده ، ص102البقةسٚ :   طن َيُؼقَٓ إِكَّ  عمة
 : زٔاٖتيُ فْٗ   ٖطتتي  ِنلكَ  بتعمىْ ٖكفس وٌْ
 يةةةةٖطتتٗبِٕ مل ☽ الؿةةشيبٛ ٧ُ ٖطةةتتي  ٥ : إسةةداِىي 
 . بيلتٕبٛ ٖصٔه ٥ الطشس عمي ٧ُٔ
ْ  قبمةت  عي  فإُ ٖطتتي  : ٔالجيٌٗٛ  ٘  عٕبتة ْ  ٔخمة  ٧ُ ضةبٗم

 ٥ بيلطشس ٔعمىْ الطيسس فكرا،  عٕبتْ عقبن ٔ ٖطتتي  ا ػسك
 ؾةض  ٔلةرلك ،  وضمي إذا الكتي  وِن ضيسس بدلٗن عٕبتْ ميٍع
 . عٕبتّي ٔ فسعُٕ ضشسٚ إمييُ
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 مبكفِّس ضشسٓ يف الطيسس وعٜ إذا:"  الداٟىٛ المذٍٛ عمىيٞ قيهٔ
ٛ  ٌفطةي  بطشسٓ نت٭قٻ وٌْ ثبت ٔإُ ، سدٲاپ لس عْ قتن:  :  وعؿةٕو
 فف٘:  ٌفطيپ ٖقتن ٔمل مبكفس ضشسٓ يف ٖأت مل ٔإُ ، قؿيؾيپ قتن
 ِٔرا ، لس عْ سدٲاپ ٖقتن وٌْ:  ٔالؿشٗض ، خ٦  بطشسٓ قتمْ
  ٕ  لكفةةسٓ ; اهلل زمحّةةي ٔومحةةد ٔويلةةك سٍٗفةةٛ وبةة٘ قةةٕه ِة

 .بطشسٓ
 لمقٕاعةد  قوٕافة  بقتمةّي  ٔالقةٕه " :  عجٗى  ابَ الػٗذ ٔقيه
ُ  ٧ٌّي ; الػسعٗٛ َ  ٔفطةي ِي  ، فطةي اپ  ا٧زه يف ٖطةعٕ  وة
ً  جيةٕش  ٥ٔ ا٫ويً، عمٜ ٔادا فقتمّي ، الفطي  وعظي  ل٬وةي
 اٌتػس ٔغأٌّي عسكٕا إذا ٥٤ِٞ وجن ٧ُ قتمّي; عَ ٖتدمف وُ

 الٍيع ضمي قتمٕا ٔإذا ، غريِي وزه ٔيف وزقّي يف فطي ِي
 .الطشس ععيو٘ عَ الٍيع ٔازعد  ، غسِي وَ

 الصالة حد تارك ( 9) 

ُجؾ َوَبْي ♂قيه الٍٕٔٙ يف غسح وطمي يف غسح سدٖح  ْا  َبْي ال

َلة ُك الصا ْْ ك َواْلُؽْػْ َت ْ ُٯ  الؿٵةمٻيٚ  ع٭ةيزځك  ٔ٭وٻوٵةي  ،  (35) ▬ الَّشِّ  فٻةإځ
ُ٭ ّ٭ي وٮٍٯكٳٰسا كٻي ٕٮدٮٕبٳ ٕ٭ لٳ ّٮ َٯ  خ٭ةيزځزٱ  ، الٽىٮطٯمٳىٳ ٭ بٳإځدٯى٭ي ځ كٻيفٳسٱ فٻ  وٳة

                                                 

 .82وطمي  زٔآ (ؾشٗض) (35)
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ُٯ إځلَّي الٽإځضٯمٻيً ٛوٳمَّ ّٯةدٴ  قٻسځٖا٭ ٖ٭كټُٕ وٻ ًځ  ع٭  ٖٮد٭ةيلٳط  ٔ٭لٻةيٯ  ، بٳيلٽإځضٯةمٻي
ْٮ وٮدٵٚ الٽىٮطٯمٳىٳ ٭ ّ٭ي ٖ٭بٯمټغ ْٳ الؿٵمٻيٚ ٔٮدٮٕ  فٳٗ ُٯ ، ع٭مٻٗٯ ُ٭ ٔ٭إځ  ع٭سٯكْ كٻي
ّ٭ي اٳعٯتٳقٻي ٓ و٭ع٭ ع٭كٻيضٮمپي ٕ٭ كٻى٭ي ٔٮدٮٕب َٯ  كٻجٳريڂ س٭يه ِٮ  فٻقٻةدٯ  الٍٵةيع  وٳة
ْٳ الٽعٮمٻى٭يٞ ت٭مٻف٭اٳخٯ ِ٭ا٭ ، فٳٗ ٘ٶ  و٭يلٳةكٿ  فٻر٭ ّٮى٭ةي  ٔ٭الػٵةيفٳعٳ ْ  ز٭سٳى٭  المَّة

ِٳري َٯ ٔ٭الٽذ٭ى٭ي ْٮ  إځلٻٜ ٔ٭الٽد٭مٻف الطٵمٻف وٳ  ٖ٭فٽطٮةق  ب٭ةنٯ  ٖ٭كٽفټةس  لٻةي  وٻٌٵة
ُٯ ٔ٭ٖٮطٯت٭ت٭ي  ٓٮ ٔ٭إځلَّي ع٭ي ٭ فٻإځ ْٮ  ، الٽىٮشٯؿ٭َ كٻيلصٵاٌٳ٘ س٭دٷا قٻت٭مٽٍ٭ي  ٔ٭لٻكٳٍٵة
ِ٭ا٭.  بٳيلطٵٗٯفٳ ٖٮقٽت٭ن ٛٿ ٔ٭ذ٭ َٯ د٭ى٭يع٭ ْٮ إځلٻٜ الطٵمٻف وٳ ٕ٭  ٖ٭كٽفټس وٻٌٵ ِٮة  ٔ٭
َځ إځسٯد٭ٝ ٔ٭اٖ٭ت٭ٗٯ َٯ السٹ ْٮ س٭ٍٯب٭ن بٯَ وٻسٯى٭د ع٭ ِ٭ا٭.  ٳ المَّْ ز٭سٳى٭ ٕ  ٔ٭ذ٭  وٻبٮة
َٯ ٔ٭د٭ى٭يع٭ٛ س٭ٍٳٗفٻٛ ِٯةن  وٳ ٛ  وٻ ٘ٶ  الٽكټٕفٻة ٘ٹ  ؾ٭ةيسٳاٮ  ٔ٭الٽىٮص٭ٌٳة  الػٵةيفٳعٳ
ّٮى٭ي ْٮ ْالمَّ ز٭سٳى٭ ٜ  ٔ٭ٖٮشٯب٭ظ ٖٮع٭صٵز ب٭نٯ ، ٖٮقٽت٭ن ٔ٭لٻي ، ٖ٭كٽفټس لٻي وٻٌٵ  س٭تٵة
ّٮٕز ٔ٭اسٯت٭رٵ ٖٮؿ٭مِّ٘ ْٮ ع٭مٻٜ الٽذٮىٯ ْٳ ٖ٭كٽفټس لٻي وٻٌٵ ٕٯلٳ ٜ  بٳقٻ إِنَّ : ل  ع٭ع٭ةيلٻ

ـْ َيَشىلاءُ  اهللَ َىل
َك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ دِ ط الٍطةيٞ  ن َٓ َيْغِػُر َأْن ُيرْشَ

ٕٯلةةْبٳ قٻتٯمةةْ ع٭مٻةةٜ ٔ٭اسٯت٭ذٶةةٕا،  ص48: ُت َأْن ُأَك تِااَؾ  ♂ : ◘ قٻ ْْ ُأِماا

ٓا  َاااك َيْشااَفُدوا َأْن َٓ إَِلااَف إِ ااًدا َرُشااقُل اّللُالـااا َس َح ْ اّللِْ َوَأنا ُُمَؿا

َِ َةْ َفانَِذا َفَعُؾاقا َذلِاَؽ َعَصاُؿقا ِمـِّال  َلَةْ َوُيْمُتقا الزا َوُيِؼقُؿقا الصا

ْؿ َعاَذ  ِدَم َ ُهؿْ  ٓا بَِحاؼِّ اِبْشاَلِمْ َوِحَسا َُبُ ْؿ إِ  (36) ▬ اّللَِوَأْماَقاَُلُ

                                                 

 . 25وخسدْ البديزٙ  (ؾشٗض) (36)
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ٔٵلټٕا ٕٯلْ ٔ٭ع٭أٻ اَلة ♂ : ◘ قٻ ك الصا ْْ  ( 37) ▬َبْي اْلَعْبد َوَبْي اْلُؽْػْ َتا
ْٮ و٭عٯٍ٭ٜ ع٭مٻٜ ٛٻ الؿٵمٻيٚ بٳت٭سٯكٳ ٖ٭طٯت٭شٳقٶ وٻٌٵ ٘٭ الٽكٻيفٳس عٮقټٕب٭ ِٳ  ، الٽقٻتٯن ٔ٭
ٔٯ ْٮوٻ وٻ ٔٯ ، الٽىٮطٯت٭شٳنٹ ع٭مٻٜ و٭شٯىٮٕهٱ ٌٵ ْٮ ع٭مٻٜ وٻ ْٳ  ٖ٭٠ٮةٕه  قٻدٯ وٻٌٵ ٜ  بٳة  إځلٻة
ٔٯ ، سةةٯالٽكټف ُٵ وٻ ْٮةةفٳعٯ وٻ  . وٻعٯمٻي ٔ٭اٻلمَّْ.  الٽكټفَّيز فٳعٯن مٻ

 احلد إقاوة

ً  إ٥ اِد إقيوٛ ٧سد جيٕش ٥  ْ  ؤ ل٬وةي ْ  ٌيٟبة  اهلل سةق  ٧ٌة
 بعةدٓ  خمفةي٣ٓ  ثي سٗيعْ يف اِد ٖقٗي كيُ ◘ الٍيب ٧ُٔ ععي:
ٜ  اِةد  ٖقيً ٥ٔ ، إقيوتْ سكٕز ا٫ويً ٖمصً ٥ٔ  ،سيوةن  عمة
  فةةةعم ٤ٖوَ ٥ ْةة٧ٌ غريٓ ؤ زمجي اِد كيُ ضٕاٞ عكع ستٜ
  سٓةةةشد ا قؿٕ  ٧ُ ٖؿشٕ ستٜ الطكساُ جيمد ٥ٔ،  الٕلد

 يف اِةةد ٖقةةيً ٥ٔ  ،ضةةكسٓ سةةيه يف دؿةةن ٥ٔ،  ٔعٍكٗمةةْ
 . غريٓ ؤ ُكي دمدا ا طذد
َ  عمٜ غ٘ٞ ٥ٔ ْٮمٻت٭قٻ فيهلل وٍْ فىيت اِد عمْٗ وقٗي ٔوَ   وة
ْ  غةريٓ  ؤ كيُ دمدا سدٓ ٜ  شا  ٔإُ ، هلل ٔدةا  سةد  ٧ٌة  عمة
ٝ  ٧ٌْ قىيٌْ ٔدا فىيت اِد ُ  يععةدٰٖ  ععةد ٜ  وعةي ْ  عمة  عمفة

 ٔاسد دٍظ وَ سدٔ  عمْٗ ادتىع إذا ٔ ،قىيٌْ عمْٗ فٕدا
                                                 

 . ٔؾششْ ا٧لبيٌ٘ 4678وبٕ  أ  وخسدْ  (ؾشٗض) (37)
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 ٔاسةد  فشةد  دد ٔمل توسا اّىس غس  ؤ وسات شٌٜ وُ وجن
 ادتىعةت  ٔإُ،  كيلٺّةيزٚ  فتداخمت ٔاسد ضببّي وّسٚ ٧ٌّي
 وضةبيبّي  ٧ُ كمّي وقٗىت فّٗي قتن ٥ٔتمفٛ  ودٍيع وَ سدٔ 
:  قمٍي إُ الػس  سد ٔوخفّي،  في٧خف بي٧خف ٖٔبدو ٔتمفٛ
 بةد٢  مثيٌُٕ ِٕ:  قمٍي ٔإُ القر  يد ثي بْ فٗبدو وزبعُٕ ِٕ
ْ  ٖٔةسدض  عةد ٓ  يف الػةس   دكش ٧ٌْ القر  يد  سةق  لكٌٕة
ٛ ا بقٺةع  ثي لصٌيا يد ثي ، الػس  يد ثي، آ و٘  ٥ٔ،  لطةسق
 مبٕا٥عّةي  عمفْ وَ ٌأوَ ٥ ٧ٌٍي ا٧ٔه وَ ٖ و ستٜ الجيٌ٘ ٖقيً

ٛ ل قٺةع  ادتىع ٔإُ،  قتمْ ٥ شدسٓ ٔا قؿٕ   ٔقٺةع ،  مطةسق
ْ  عقٺع ثي ٔاسد ٓمّىي ٧ُ اىي ٖدٓ قٺعت مىشيزبٛل  يف زدمة
ْ  ا ٕا٥ٚ فتذا ٔاسدٱ سدٸ قٺعّىي ٧ُ ِيها  يف كيُمةدات  فٗة

 ؤ الصٌي يف كيلسدي قتن ععي: هلل اِدٔ  يف كيُ إُ فأوي،  الصٌي
 سةدٔ   ادتىعةت  ٔإُ،  ضةيٟسِي  ٔضةقط  قتن لمىشيزبٛ القتن

 ٖٔبةدو ،  ٖكَ مل ؤ قتن فّٗي كيُ ضٕاٞ كمّي اضتٕفٗت ل٪ وٗ 
 ٥ٔ  ٔل٪ وة  ععي: هلل سدٔ  ادتىعت ٔإُ،  ذكسٌي  ي بأخفّي
ُ  ٖتفةق  وُ إ٥ كمةّي  اضةتٕفٗت  فّٗةي  قتن  ٔاسةد  ٓةن  يف اِقةي

٘  سق ٧ٌْ القؿيف ٖقدً فإٌْ ٔالطسقٛ لمقؿيف كيلقٺع  آ وة
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 ضةٕآ  وةي  ضقط قٺع فّٗي كيُ ٔإُ،  ٓمْ لفٕات اِد ٖٔطقط
 . ذكسٌيٓ  ي ٖقتن ثي ا٩ وٗ  سقٕ، ٔعطتٕفٜ اهلل سدٔ  وَ

    التعزيز

ٛ  ىبيغةسٚ ك فّٗةي  سةد  ٥ وعؿٗٛ كن يف وػسٔ  ِٕٔ  ا٧دٍبٗة
ٛ ،  اِد ٖٕدا ٥ وي ٔضسقٛ،  الفسز  ُٔ فٗىي  ٥ مبةي  ٔاٍُيٖة

 ٥ٔ ٔبةيِبظ  ٔالتةٕبٗذ  بيلكةس   ٔجيةٕش  ،القؿةيف  ٖٕدا
َ  غ٘ٞ قٺع جيٕش ْ  وة ْ  ٥ٔ وعكةيٟ ْ  دسسة  الػةس   ٖةس   مل ٧ٌة
ْ  جيا مل التعصٖس وَ ويت إُ ٔ ،برلك ْ  قةىيٌ َ  وةيت  ٧ٌة  وة
  . ا ػسٔ  التعصٖس تذئش، إ٥ وُ ٖ وػسٔعٛ بٛعقٕ
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