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  ضمانات محاية حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية

 جالل حممد أمحد ناجي السميعي .د

 مكدمة

ايذرٟ لًذل اٱْطذ ٕل هًُذ٘ اي،ٝذ ٕل ٚايؿذ٠٬ ٚايطذ٬ّ هًذ٢ ايذٓ            اؿُد هلل
 ات،عٛٙ بإشط ٕ ٚبعد:ايعدْ ٕل ٚه٢ً آي٘ ٚؾص،٘ ايرٜٔ 

يكد لًل اهلل اٱْط ٕ يف أشطٔ ؾٛز٠ل ٚنسََّذ٘ أؾكذٌ تهذسِٜخ ؾهًكذ٘ بٝذدٙل      
 ْٚؿخ ؾٝ٘ َٔ زٚش٘ل ٚضهس ي٘ َ  يف ا٭زضل ٚؾكذً٘ هًذ٢ نذحن َذٔ اقهًٛقذ ثل     

ک ک       ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ق ٍ تعذ :: 

 .ض07 :ظاٱضسا٤ ڱ ڱ ں ں

اٱض٬ّ تعد قُٝذ١ ج بةذ١ل َٚذٔ أظذدٜ ث ايػذسٜع١      ٚاشرتاّ نسا١َ اٱْط ٕ يف 
َٚطذًُ تٗ ل ؾصكذذٛم اٱْطذ ٕ يف ايةؿذذٛز اٱضذ٬َٞ تعةذذ  َٓصذ١ َذذٔ اهلل ضذذ،ص ْ٘     

-نُ  ٫ وذل يذ٘    ٚتع :ل ْٚع١ُ أضداٖ  يٲْط ٕل ٫ ٜطةطٝع أشد إٔ ٜٓةصهٗ  َٓ٘ل
 إٔ ٜةٓ شٍ هٓٗ . -أؾ٬ّ

هذٔ   ٫ٚ تة،دٍل ٖٚذٞ ْصٜٗذ١  ٚتةُٝص ٖرٙ اؿكٛم بأْٗ  شكٛم ج بة١ ٫ تةػن 
أٟ ؼٝص هٓؿسٟ أٚ ْٛهٞخ ٭ٕ ٚاقعٗ  ٖٛ زب اي،ػذسل ٖٚذٛ ا٭هًذِ يذ  ٜؿذًط      

     ٌ َذ  ٜؿذًط اٱْطذ ٕ يف     غأِْٗل ٜٚٓؿعِٗ يف ايدازٜٔل نُذ  أْٗذ  شكذٛم غذ ١ًَ يهذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 .ُٔٝؾٓع ٤ل اي 
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 ايع ذٌ ٚاٯذٌ.

ٚتةرطذذد شكذذٛم اٱْطذذ ٕ يف اٱضذذ٬ّل يف ْؿذذٛف ايكذذسإٓ ٚايطذذ١ٓ ايٓ،ٜٛذذ١ 
ٌٸ أشهذ ّ   ايػسٜؿ١ل َٚ  ذ ٤ يف  ايؿك٘ اٱض٬َٞ َٔ أشه ّ ٚقٛاهد َطةُد٠ َٓٗ ل ؾرذ

ايػسع ذ ٤ث َٔ أذٌ مح ١ٜ اٱْط ٕل ٫ َذٔ اٯلذسٜٔ ؾصطذبل بذٌ مح ٜةذ٘ َذٔ       
 ْؿط٘ أٜكّ .

ٚق  ؼظ٢ ب٘ ٖذرٙ اؿكذٛم َذٔ أُٖٝذ١ ؾكذد ٚقذع اذ  ايػذ زع اؿهذِٝ          
 ف َٓٗ .ؼُٝٗ  َٔ ا٫ْةٗ ىل ٚتؿْٛٗ  َٔ ا٫هةدا٤ هًٝٗ ل ٚا٫ْةك  قُ ْ ث

أؾ،ط تط،ٝل شكٛم اٱْط ٕ ٜٴعد َعٝذ زّا قعسؾذ١ َذد٣     اقع ؾسٚيف ٚاقعٓ  
ٜٚٴعدٸ تط،ٝذل ٖذرٙ    ايةصاّ دٚي١ َ  ي، د٨ ايعدٍل ٚمح ١ٜ شكٛم َٛاطٓٝٗ  ٚشٴسٸٜ تِٗل 

   اؿكٛم َعٝ زّا قكٝ ع َد٣ إدزاى ٚٚهٞ تًو ايػعٛب بريو.

يف تػذسٜع ت٘ ب ْةٗذ ى    ٜٚٴةِْٗٚظسّا يًص١ًُ ايػعٛا٤ اييت ٜةعسض ا  اٱض٬ّل 
شكٛم اٱْط ٕل أش،،ت إٔ أبني أض،ك١ٝ ٖذرا ايذدٜٔ يف شؿ  ذ٘ هًذ٢ ٖذرٙ اؿكذٛمل       

 ٚٚقع ايكُ ْ ث ؿُ ٜةٗ .

 ٚقد اْةظِ ٖرا اي،صخ يف َ،صحني ٚل مت١ ه٢ً ايٓصٛ اٯتٞ:
 ٚؾٝ٘ َطً، ٕ: : ايةعسٜـ عكٛم اٱْط ٕلاق،صخ ا٭ٍٚ

 اٱْط ٕ.: تعسٜـ شكٛم اقطًب ا٭ٍٚ
 : ايؿسم بني ايكُ ْ ث يف ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ ٚايكٛاْني ايٛقع١ٝ.اقطًب ايح ْٞ
 : أْٛاع قُ ْ ث مح ١ٜ شكٛم اٱْط ٕل ٚؾٝ٘ ج٬ج١ َط يب:اق،صخ ايح ْٞ

 : ايكُ ْ ث اقةعًك١ ب يؿسد.  اقطًب ا٭ٍٚ
 : ايكُ ْ ث اقةعًك١ ب ؾُ ه١.  اقطًب ايح ْٞ
 ث اقةعًك١ ب يدٚي١.ايكُ ْ  :اقطًب ايح يخ

 ٚتػةٌُ ه٢ً: :اـ مت١
 .ايٓة ٥ز

 .ايةٛؾٝ ث

ٚأضأٍ اهلل تٛؾٝكّ  ق  تٛلٝٓ ٙل ٚهّْٛ  ه٢ً َ  ْٜٛٓ ٙل يٓ٘ َٚػذ٦ٝة٘ل إْذ٘ ٚيذٞ    
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 ذيو ٚايك دز هًٝ٘.

 التعريف حبكوق اإلىساٌ: املبحح األول

 تعريف حقوق اإلنسان: المطلب األول
اؿكٛم مجع شلل ٚاؿل: ايٛاذب ٚايح بتل ٚشلَّ ايػذ٤ٞ وذل ب يهطذس    
شٳكَّ  أٟ: ٚذبل ٚأشٳكَّ٘ٴ غنٙ أٚذ،٘ل ٚاضةٳصٳكَّ٘ٴ أٟ: اضةٛذ،٘ل ٚتٳصٳَكلَّ هٓدٙ اـذ   

 .ؾط

ل ض24 :اي،كذس٠ ظ گ گ گ گ قذ ٍ تعذ ::   ٚاؿل ْكٝض اي، طذٌل  
ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ ڌ  قذذ ٍ تعذذ :: ٜكذذ ٍ شذذل ا٭َذذس أٟ: ؾذذ ز شكذذّ  ج بةذذّ ل 

 .ض0 :ٜظظ ڑ

 :اؿذز ظ ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٚاؿل اضِ َٔ أمسذ ٤ اهلل تعذ :ل قذ ٍ تعذ ::     
   .(1)اي٬شّ ٚايٛاذبل ٚاـ٬ؾ١ إٔ اؿل ٖٛ ايح بت ض6

 .(2): اؿل ٖٛ الةؿ ف ٜكسز ب٘ ايػسع ضًط١ أٚ تهًٝؿّ ا٫ؾط٬حٚيف 

ايكٛاهد ايٓ غ١٦ هٔ تهذسِٜ   بأْٗ  فُٛه١اٱْط ٕ ؾُٝهٔ تعسٜؿٗ   شكٛمأَ  
 .  اهلل يٲْط ٕخ يةٓظِٝ ه٬ق١ ايٓ ع بسبِٗل ٚب،عكِٗ

ب يهساَذذ١ اٱْطذذ ١ْٝل ٖٚذذٞ ذذذص٤ ٫ ٜةرذذصأ َذذٔ إْطذذ ١ْٝ   َست،طذذ١ؾذذ ؿكٛم 
 اٱْط ٕل ٫ ميهٔ ي٘ إٔ ٜعٝؼ بدْٚٗ .

شكٛم اٱْط ٕ ؾٗذٞ: َٓظَٛذ١ ايكٛاهذد ٚا٭شهذ ّ ايذيت       مح ١ٜٚأَ  قُ ْ ث 
 .شكٛم اٱْط ٕ َٔ ا٫هةدا٤ هًٝٗ  أٚ ا٫ْةك ف َٓٗ     ه٢ًيًصؿ غسهٗ  اهللل

الفرق بين ضمانات حماية حقوق اإلنسان في التشريع : المطلب الثاني
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ُٸذد اؿطذٝحتل ؼكٝذلل فُٛهذ١ َذٔ        -1 ُٸد بذٔ ق اْظس: ت س ايعسٚع َٔ ذٛاٖس ايك َٛعل ق
 قُد بٔ أبٞ بهس بٔ ه،ذدايك دز ايذساشٟل   (ل كة ز ايؿص حل52/633احملككنيل داز اادا١ٜ )

 (.634/ 6)6662 -ٖذ 6162بنٚثل  لَهة،١ ي،ٓ ٕ
 .66ف اقدلٌ إ: ْظس١ٜ ا٫يةصاّ يف ايؿك٘ اٱض٬َٞل َؿطؿ٢ ايصزق ل داز ايكًِل دَػلل -2
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 اإلسالمي والقانون الوضعي
ٖٓ ى ايهحن َٔ ايؿٛازم بذني ايكذُ ْ ث ايذيت ٚقذعةٗ  ايػذسٜع١ اٱضذ١َٝ٬ل       

َذٔ ايعذدٚإل ٚبذني ايكذُ ْ ث ايذيت       ٚمح ٜةٗذ  يؿٝ ١ْ شكٛم اٱْط ٕ َٔ ا٫ْةٗ ىل 
 ٚقعةٗ  ايكٛاْني ايٛقع١ٝل َٚٔ ٖرٙ ايؿٛازم َ  ًٜٞ:  

: متحذذٌ شكذذٛم اٱْطذذ ٕ يف ايةؿذذٛز اٱضذذ٬َٞ شكٛقذذّ  أؾذذ١ًٝل ْٚطذذ،١ شكذذٛم أ٫ّٚ
ل ؾًٝظ َٔ شل ايؿذسد أٚ اؾُ هذ١   (3)اٱْط ٕ إ: اهلل ض،ص ْ٘ ٚتع : أن  قُ ٕ ا 

من  ٖٞ قسٚزٜ ث إْطذ ١ْٝ تٛذذب ايػذسٜع١ اؿؿذ       ايةٓ شٍ هٓٗ  أٚ هٔ بعكٗ ل ٚإ
هًٝٗ ل َٔ ق،ٌ ايدٍٚل ٚاؾُ ه١ل ٚايؿسدل ؾإذا قؿسث ايدٚي١ ٚذب ه٢ً ا٭١َ أؾذسادّا  

 .(4)ٚمح ٜةٗ  ٚمج ه ث ؼًُٗ 

ايكُ ْ ث يف ايػسٜع١ ٜةك،ًٗ  ايٓ عل ٜٚط،كْٛٗ  ه٢ً ايٛاقذعل ٜٚعةذ ٕٚ ذيذو     :ج ّْٝ 
ايكذُ ْ ث أٟ هٛا٥ذلل ٫ٚ هك،ذ ثل أَذ  اٱهذ٬ٕ       ذص٤ّا َٔ دِٜٓٗل ٚمل تٛاذذ٘ ٖذرٙ  
ايّٝٛ هك،ذ ث نذحن٠ل    ةٛاذ٘اقةؿسه١ هٓ٘ل ؾ اقٛاجٝلايع قٞ ؿكٛم اٱْط ٕل ٚض ٥س 

أٜدٜٛيٛذ١ٝل ٚشكذ ز١ٜل ٚتكٓٝذ١ل ؾهذحن٠ ٖذٞ ايذدٍٚ ايذيت ؼؿظذت هًذ٢ اٱهذ٬ٕ          
ايع قٞل ٚمل ت،د بػأْ٘ َٛقؿّ  زمسٝذّ ل ٚدٍٚ نذحن٠ أٜكذّ  مل ٜؿذدز هٓٗذ  اقٛقذـ       
ايسمسذذٞ بػذذإٔ ايعٗذذد ايذذدٚيٞ يًصكذذٛم اقدْٝذذ١ ٚايطٝ ضذذ١ٝل إ: دزذذذ١ إٔ بعذذض  

 .(5)٘لؿٛؾ١ٝ اٱه٬ٕ ايع قٞ ٚيٝظ ه قٝةاي، شحني بدأ ٜحن إغه ي١ٝ 

تعد شكٛم اٱْط ٕ يف اٱض٬ّ ٚاذ، ث شة١ُٝ قُٝذ١ ب يكذُ ْ ث ايةػذسٜع١ٝ    : ج يحّ 
ٚايةٓؿٝر١ٜل ٚيٝطت ؾكط شكٛقّ  ط،ٝعٝذ١ يٲْطذ ٕل ٚٚؾذ ٜ  تذده٢ ايذدٍٚ ٫شرتاَٗذ        

 ٕل ؾهذ ٕ  ل أَ  اٱه٬ٕ ايع قٞ ؿكٛم اٱْط(6)ٚا٫هرتاف بٗ  ؾكط َٔ غن ق َٔ ي٘
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ٔ    شكٛم اٱْط ٕ -3 ٕ   يف اٱض٬ّل ه،د اهلل بٔ ه،د احملطٔ بذٔ ه،ذد ايذسمح  ايرتنذٞل ٚشاز٠ ايػذ٦ٛ
 .3: ايطعٛد١ٜل ف لاٱض١َٝ٬ ٚا٭ٚق ف ٚايده٠ٛ ٚاٱزغ د

 اقةعًك١ ب ٭ؾساد ٚايدٍٚ ٚاؾُ ه ث يف َ،صخ َطةكٌ.ضٝأتٞ تؿؿٌٝ ايكُ ْ ث  -4
شكٛم اٱْط ٕ يف ايك ْٕٛ ايدٚيٞ ٚايع٬ق ث ايدٚي١ٝل ق دزٟ ه،د ايعصٜذصل داز َٖٛذ١ل اؾصا٥ذسل     -5

 .13ّل ف5005
ل بذنٚث  لايسضذ ي١  َ٪ضطذ١  قُذدل  ضعٝد اٱْط ٕل ؿكٛم ايع قٞ اٱه٬ٕ شٍٛ َك ز١ْ دزاض١ -6

 .56ل فٖذ6103ل ا٭ٚ: ايط،ع١
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فذذسد إهذذ٬ٕ ؾكذذطل ؾٗذذٛ مل ٜٓػذذ٧ أذٗذذص٠ تٓؿٝرٜذذ١ َة بعذذ١ل تٓظذذس ب ٫ْةٗ نذذ ثل    
   ٍ ل ٚاؿُ ٜذ١  (7)ٚتع ؾٗ ل ٚتع قب َسته،ٝٗ ل ؾًٝظ ي٘ مح ١ٜ ؾعًٝذ١ يف ٖذرا الذ 

هًذ٢ أضذ ع هذ ّ     ايدٚي١ٝ ؿكٛم اٱْطذ ٕل لذدٖ  تستهذص هًذ٢ ق ٚيذ١ ا٫تؿذ م      
قذع ذذصا٤اث ًَصَذ١ تذدٜٔ ايدٚيذ١ ايذيت       أٚ ق ٚي١ ٚ َعرتف ب٘ بني ايدٍٚ مجٝعّ ل

 .(8)تٓةٗو شكٛم اٱْط ٕ

ٚيرا ؾإٕ ايكُ ْ ث يف ايكٛاْني ايٛقع١ٝ تةذأجس ب قؿذ ا اقست،طذ١ ب يذدٍٚ     
اقهةًؿ١ل ٖٚٛ َ  ٬ْشظ٘ يف ٚاقعٓ  اقع ؾسل َٔ ايهٌٝ يهٝ يني ؾُٝ  هسٟ َذٔ  

 اْةٗ ن ث ؿكٛم اٱْط ٕل يف كةًـ بك ع ا٭زض.

ايػسبٝذذ١ اقع ؾذذس٠ ؿكذذٛم اٱْطذذ ٕل ٚدضذذ تن ايذذدٍٚ مل تةٓذذ ٍٚ ٚاقٛاجٝذذل 
َك َني اؿكٛم بػهٌ ق ْْٛٞ َٓظِ َٚ،ٛبل ٚإمن  هُدث إ: تكسٜسٖذ  بأضذًٛب   
ه طؿٞ أدبٞل مم  ٜصٜد يف اْةك ١ٝ٥ ايدٍٚ ارٙ اؿكٛمل ٚهعًٗ  يف َسْٚذ١ ايطذًط١   

 .(9)اؿ ن١ُ يف إقساز بعض اؿكٛمل أٚ هدّ إقسازٖ  يف الةُع

: ايكُ ْ ث يف ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ ج بة١ ٫ تةػنل ؾ ٱض٬ّ ٜٓظذس اذرٙ اؿكذٛم    زابعُ 
أَذذ  يف ايةؿذذٛز  ل(10)عطذذب ايٓظذذس٠ اٱاٝذذ١ اذذرا اقهًذذٛمل َٚذذد٣ َذذ  ٜؿذذًص٘ 

 ايٛقعٞل ؾ يكُ ْ ث ذ ٤ث ْة س ؾهس بػسٟل ميهٔ إٔ تةػن ٚتة،دٍ.  

ؿذ١ً تؿؿذ٬ّٝ دقٝكذّ ل ٚمل تذرتى     : ايكُ ْ ث يف ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ل ذ ٤ث َؿل َطّ 
قؿ ِٖٝ ه ١َ َ،١ُٗل ٚذ ٤ث ايٓؿٛف ايػسه١ٝ يف ايكسإٓ ايهذسِٜ ٚايطذ١ٓ ايٓ،ٜٛذ١    
قدد٠ اؿكٛمل َٚ ْع١ َٔ ػ ٚشٖ  ٚاْةٗ نٗ ل مٛ ؼذسِٜ ايكةذٌخ ؿؿذحل اؿٝذ ٠     

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 .61. ل فا٭ٚ: ايط،ع١ ّل6653 فرٚبل ضعٝد قُدل اٱْط ٕ ٚشكٛم ايع ١َ اؿسٜ ث -7
 َٚ  بعدٖ  65شكٛم اٱْط ٕ يف اٱض٬ّل ضًُٝ ٕ بٔ ه،د اهلل اؿكٌٝل ايط،ع١ ايسابع١ل ف -8
ايٓظس١ٜ ايطٝ ض١ٝ اٱض١َٝ٬ يف شكٛم اٱْط ٕ ايػذسه١ٝل قُذد أمحذد َؿذيتل ٚضذ َٞ ؾذ ا        -9

 .35ٖذل ف6160غٛاٍ  52ايٛنٌٝل نة ب ا٭١َل ٚشاز٠ ا٭ٚق ف بكطسل هدد 
 اؿكذٛم ل 65َػسٚه١ٝ اؿكٛم ٚآدابٗ ل ه،د ايهذ،ن ايعًذٟٛل َط،عذ١ ؾكذ ي١ل اقػذسبل ف      -10

ل قُذد  ايطٝد ايعًّٛ عس ايع قٞل ٚاٱه٬ٕ اٱض٬َٞ هسايؿ يف ٚايطٝ ض١ٝ اقد١ْٝ ٚاؿسٜ ث
ٞ  الُع هكدٖ  اييت ٖذل6165 يع ّ ايط١ٜٛٓ ايٓد٠ٚ عٛد قُٔ أيكٞ عخ  ي،صذٛد  اقًهذ

 .ا٭زدٕ هُ ٕل يف اي،ٝت آٍ َ٪ضط١ اٱض١َٝ٬ل اؿك ز٠
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اٱْط ١ْٝل ٚٚذذٛب اؾٗذ دخ ٱشايذ١ ا٫ضذة،داد ٚه،ٛدٜذ١ اٱْطذ ٕ يٲْطذ ٕل ٚؼذسِٜ         
ايكرفخ مح ١ٜ يٮهساض ٚايهساَذ ثل ٚؼذسِٜ ايسبذ ل ٚا٫شةهذ زخ يكذُ ٕ      ايص٢ْل ٚ

مم زضذذ١ شذذل ايهطذذب اؿذذ٬ٍل ٚاؿًٝٛيذذ١ دٕٚ ضذذٝطس٠ ايكذذٟٛ هًذذ٢ ايكذذعٝـل    
ٚأٚذ،ت ه٢ً ايدٚي١ زه ١ٜ غ٪ٕٚ ا٭ؾسادل َٚٓع ايظًذِ بذني ايسهٝذ١ل ٚإقذساز قٛاهذد      

 ايعداي١ بني مجٝع أؾساد الةُع.

سد٠ل بذٌ ذعًذٗ  يف إطذ ز ا٭شهذ ّ ايػذسه١ٝل      ؾ ٱض٬ّ مل ٜرتى اؿكٛم فذ 
ل ٚذعذٌ اٱلذ٬ٍ بةًذذو   ٚأل٬قٗذ  ٚيف َٓظذٛز اقك ؾذد ايػذسه١ٝل ٚقسْٗذ  بهدابٗذ       

اٯداب إلذ٫ّ٬ بٗذرٙ اؿكذٛمل ٚزبطٗذ  يف ايٓٗ ٜذذ١ ب يذدٜٔل ؾهذ ٕ بٓذ ٤ اؿكذذٛم يف        
 .(12) (11)اٱض٬ّ بٓ ٤ٶ َةه ٬َّل ٜٓطرِ َع ايط،ٝع١ ايسب ١ْٝ ارا ايدٜٔ

: َٔ ايكُ ْ ث اييت ٚقعةٗ  ايػسٜع١ ؿُ ١ٜ ٖرٙ اؿكٛمل أْٗ  اهة تٗ  َذٔ  ض دضُ 
اييت ٫ هٛش ايةؿسٜط ؾٝٗ ل شة٢ يٛ مل ٜةكذسز اٯلذسٕٚل َٚذٔ ٖٓذ       ايكك ٜ  ايد١ٜٝٓ

شسّ اٱض٬ّ ه٢ً اٱْط ٕ إٔ ٜ٪ذٟ ْؿط٘ل ٚشسّ ه٢ً اٱْطذ ٕ ا٫هةذدا٤ شةذ٢ هًذ٢     
   اقٝتل ٚاهة  شسَة٘ نصس١َ اؿٞ.

: َٚٔ ٖرٙ ايكُ ْ ث أٜكّ ل إٔ اٱضذ٬ّ ذذ ٤ ب يةػذسٜع ث ايهؿًٝذ١ عُ ٜةٗذ       ض بعّ 
 َذذٔ ذ ْذذب ايٛذذذٛد ٚايعذذدّل بذذٌ إٕ ايةهذذ يٝـ ايػذذسه١ٝ تسذذذع إ: اؿؿذذ   هًذذ٢

 َك ؾدٖ  ايكسٚز١ٜل ٚاؿ ذ١ٝل ٚايةصط١ٝٓٝ.  

ٚاؿؿذحل اذ  ٜهذٕٛ بذأَسٜٔل أشذدُٖ : َذ  ٜكذِٝ        =ق ٍ ايػ ط  زمحذ٘ اهلل:  
هٔ َساه تٗ  َٔ ذ ْب ايٛذذٛد. ٚايحذ ْٞ: َذ      ه، ز٠ٜٚح،ت قٛاهدٖ ل ٚذيو أزن ْٗ ل 

ٜدزأ هٓٗ  ا٫لة٬ٍ ايٛاقع أٚ اقةٛقع ؾٝٗ ل ٚذيو ه،ذ ز٠ هذٔ َساه تٗذ  َذٔ ذ ْذب      
 .(13)+ايعدّ

ٚأغ ز ابٔ ت١ُٝٝ إ: ٖرا اقع٢ٓل شٝخ ذنس إٔ بعذض ايٓذ ع ىذـ شؿذحل     

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 .52َػسٚه١ٝ اؿكٛم ٚآدابٗ ل َسذع ض بلل ف  -11
 .36 - 33يف شكٛم اٱْط ٕ ايػسه١ٝل َسذع ض بلل فايٓظس١ٜ ايطٝ ض١ٝ اٱض١َٝ٬  -12
ٔ  َػٗٛز ه،ٝد٠ أبٛ ؼكٝلل ايػ ط ل َٛض٢ بٔ إبساِٖٝ اقٛاؾك ثل -13 ٔ  بذ ٕ  آٍ شطذ  دازل ضذًُ 

 (.5/65) 6664ّ -ٖذ6164 لا٭ٚ: ايط،ع١ هؿ ٕل ابٔ
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ع اقكذ ز هٓٗذ  ؾكذطل ٚيذٝظ     ٖرٙ اقؿ ال عؿظٗ  َٔ ذ ْذب ايعذدّل أٟ: يف دؾذ   
يف ذًب اقٓ ؾعل ٚيف دؾع اقكذ زل َٚذ  ذنذسٚٙ    =ا٭َس نريول ؾإٕ شؿظٗ  ٜهٕٛ 

 .(14)+َٔ دؾع اقك ز هٔ ٖرٙ ا٭َٛز اـُط١ل ؾٗٛ أشد ايكطُني

: َٚذٔ ايكذُ ْ ث ايذيت ٚقذعةٗ  ايػذسٜع١ اٱضذ١َٝ٬ل ٚذذٛد ذذصا٤ٜٔ دْٝذٟٛ          ج َّٓ 
ايعكٛبذذ ث هًذذ٢ َٓةٗهذذٞ شكذذٛم اٱْطذذ ٕ ٚألذذسٟٚل ؾذذ ؾصا٤ ايذذدْٟٝٛ ٜةُحذذٌ يف 

اقهةًؿ١ل ٚأَ  اؾصا٤ ا٭لسٟٚ ؾٗٛ َ  تٛهد اهلل ب٘ َٔ هكٛب ث قذٔ اهةذد٣ هًذ٢    
 اٯلسٜٔ.

ٚا٭دي١ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ اقطٗس٠ هًذ٢ ذيذو أنحذس َذٔ إٔ ؼؿذسل      
ٞ ل أَ  يف ايكٛاْني ايٛقذع١ٝل ؾٗذ  ٚا٭هساضنةصسِٜ ا٫هةدا٤ ه٢ً ا٭ْؿظل ٚا٭َٛاٍل 

َكرت١ْ ب ؾصا٤ ايدْٟٝٛ ؾكطل ٖٚرا ٜعحت إٔ ايكُ ْ ث يف ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ أقذ٣ٛل  
 ٚأٚجل َٓٗ  يف ايكٛاْني ايٛقع١ٝ.

َٚٔ ٖٓ  ؾسقذت ايػذسٜع١ بذني اؿذل ايككذ ٥ٞ ٚايذدٜحتل ؾذ ؿل ايذدٜحت يف         
إمن  أْذ  بػذسل   = :َٔ قٛي٘  اقؿّٗٛايػسٜع١ ٫ ٜطكط إ٫ ب ٭دا٤ ٚاٱبسا٤ َٓ٘ل ٖٚٛ 

  أْ  أقكٞ بٝٓهِ ي  أمسع َٓهِل ٚيعٌ أشذدنِ إٔ ٜهذٕٛ أؿذٔ عرةذ٘ َذٔ      إمن
 .(15)+ألٝ٘ل ؾُٔ قكٝت ي٘ َٔ شل ألٝ٘ غ٦ّٝ ل ؾإمن  أقطع ي٘ قطع١ َٔ ايٓ ز

: ايكُ ْ ث اييت ٚقعةٗ  ايػسٜع١ اٱضذ١َٝ٬ل ن ؾٝذ١ يًذسدع ٚايصذذسل ٚنؿًٝذ١      ت ضعّ 
هًٝٗذ  أٚ ا٫ْةكذ ف َٓٗذ ل ٚقذد      ب ؿؿ   ه٢ً شكٛم اٱْط ٕل ٚؾٝ ْةٗ  َٔ ا٫هةدا٤

ٚط،كٛا َٓٗز اٱض٬ّل ه ؽ غن اقطذًُني   أج،ت ايةأزٜخ أْ٘ هٓدَ  شهِ اقطًُٕٛل
 يف أَ ٕ ٚض٬ّل مي زضٕٛ غع ٥سِٖ ٜٚةُةعٕٛ به ٌَ شكٛقِٗ.  

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ايط،عذ١  ايٛؾذ ٤ل  داز اؾذصازل  هذ َس  لاي،ذ ش  أْذٛز  ؼكٝذلل  اؿساْٞل ت١ُٝٝ ابٔ ايؿة ٣ٚل فُٛع -14

 (.66/313) 5002ّ - ٖذ6153 ايح يح١ل
ؾصٝط اي،ه زٟل قُد بٔ إمس هٌٝ اي،ه زٟل ؼكٝلل قُد شٖذن بذٔ ْ ؾذس ايٓ ؾذسل داز      -15

زقذِ   بذ ب َذٔ أقذ ّ اي،ٝٓذ١ بعذد ايذُٝني      ل نة ب اؾُع١ ٖذل6155طٛم ايٓر ٠ل ايط،ع١ ا٭ٚ:ل 
 (.5350اؿدٜخ )



 ضنانات محاية حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية

 جملة اجلامعة األمسرية
124 

ٍٴ َٓٸذذ  ضٳذذرٹ١َّّٝ     شهُٓذذ  ؾهذذ ٕ ايعذذد
 

ِ  ٚق   ٍ  شهُذة  (16)َأبٵُطذطٴ  ب يذدّ  ضذ 
 

ٚأَ  ايكُ ْ ث يف ايكٛاْني ايٛقع١ٝ ؾًٝطت ن ؾ١ٝل ؾ ْةٗ ن ث شكٛم اٱْطذ ٕ  
يًدؾ ع هٔ شكذٛم اٱْطذ ٕل ٚزد ايعذدٚإ     ايه ٣مل تٛاذ٘ يٛقـ ه دٍ َٔ ايدٍٚ 

هًٝٗ ل بٌ  ًت ٖرٙ ايدٍٚ تػن ضٝ ضةٗ  َع َ  ٜةٛاؾل َٚؿ ؿٗ  اـ ؾ١ل ٚتهٝذٌ  
يًُطذًُني يف بٛزَذ ل ٚضذٛزٜ ل    يهٝ يني يف قك ٜ  شكذٛم اٱْطذ ٕل َٚذ  وؿذٌ     

 َٚٔ ق،ً٘ يف ايعسامل ٚأؾػ ْطة ٕل ٜعد أن  ديٌٝ ه٢ً ؼهِٝ اقؿ ا.

 أىواع ضناىات محاية حكوق اإلىساٌ: املبحح الجاىي

 الضمانات المتعلقة بالفرد: المطلب األول
تةٓٛع ايكُ ْ ث اقػسٚه١ ؿُ ١ٜ شكٛم اٱْط ٕل ؾُٓٗ  َذ  ٜةعًذل بذ يؿسدل    

ٚايطذذًط١ اؿ نُذذ١ل ٖٚذذرٙ  ب يدٚيذذ١َٚٓٗذذ  َذذ  ٜذذست،ط ب ؾُ هذذ١ل َٚٓٗذذ  َذذ  ٜذذست،ط 
ايكُ ْ ث ؽةًـ َٔ شٝخ اٱيصا١َٝ ٚهدَٗ ل ؾ،عكٗ  ٜأتٞ بػهٌ ًَذصّل ٚبعكذٗ    

ٝو تؿؿٌٝ ٖرٙ ايكُ ْ ث ؾُٝذ   ٜهٕٛ غن ًَصّل ٫هة، زٙ قُ ّْ  َه٬ُّ ٖٚهرال ٚإي
 ٜأتٞ:

 الفرع األول: ضناٌ العكيدة 

وًُذذٗ  اٱْطذ ٕ اقطذذًِل تعذد أٖذِ قذذُ ٕ ؿُ ٜذ١ شكٛقذذ٘ل      ايعكٝذد٠ ايذيت  
ٚشكٛم غنٙل ٚؾْٛٗ  َٔ ا٫هةدا٤ هًٝٗ ل ٚتهُذٔ أُٖٝذ١ ايعكٝذد٠ يف مح ٜذ١ ٖذرٙ      

 ٛ : ذذٌ غذأْ٘   اؿكٛم يف ايٓظس٠ اٱض١َٝ٬ل أْٗ  تعة  َؿدز ٖرٙ اؿكٛم ٖٛ اقذ
ک ک       ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  نُذذذذ  قذذذذ ٍ تعذذذذ ::   

 .ض07 :اٱضسا٤ظ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں

ٌ  ض،ص ْ٘ؾأمجٌ  بذحت آدّ   ٖرا ايهحنل ٚمل ٜ،ني أْٛاه٘ل ؾأؾ د ذيو إٔ اهلل ؾكذ
ٜدٍ ه٢ً هظِ ٖرا ايةؿكذٌٝل   ں: . ٚايةأنٝد بكٛي٘.. ه٢ً نحن َٔ كًٛق ت٘

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ـاقعسٚف عٝـ بٝ بٔ ايؿٝؿٞاايؿٛازع  اي،ٝت ٭بٞ -16
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 .(17)آدّ إٔ ٜةًكٛٙ ب يػهسل ٚورزٚا َٔ نؿساْ٘ٚأْ٘ يه ٕ َهنيل ؾع٢ً بحت 

ٚاهة، ز ٖرٙ اؿكٛم َٓط َٔ اهلل ض،ص ْ٘ ٚتعذ : ابةذدا٤ل ٜعطٝٗذ  قذدزّا نذ،نّا      
اقهًؿذنيل ٜٚذٓعهظ ذيذو هًذ٢ نٝؿٝذ١       ْؿذٛع َٔ ا٭١ُٖٝ ٚا٫شرتّا ٚاقه ١ْ يف 

ل ؾذ٬  ايرٟ ٫ ىكع يًذ٣ٛٗ  ايةع ٌَ َعٗ ل نُ  ٜعطٝٗ  ايح، ث ٚا٫ضةكساز ايةػسٜعٞ
 .(18)تهٕٛ هسق١ ي٬ْةك ف ٚاٱيػ ٤

ٚيرا قسزث ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ ٖرٙ اؿكٛم يٲْط ٕ يكةك٢ آدَٝة٘ل ؾ يٓ ع 
اؿكٛمل ؾ٬ ؾكٌ ٱْط ٕ ه٢ً آلسل ٫ٚ  ٖرٙيف ايٓظس٠ اٱض١َٝ٬ َةط ٕٚٚ يف 

ٱ  ٻ   ؾٓظ ه٢ً آلسل ؾٗٞ َط ٚا٠ شكٝك١ٝ يف ايك١ُٝ اٱْط ١ْٝل ٜكٍٛ تع :: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٿٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

  .ض1 :ايٓط ٤ظ ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٹ    ٹ

ٜ  أٜٗ  ايٓ ع إٕ زبهِ ٚاشدل ٚإٕ أب نِ ٚاشدل نًهذِ ٯدّ ٚآدّ  =: ٜٚكٍٛ 
 .(19)+َٔ تساب

يف ايػسٜع١ ا  قدضذٝةٗ ل ؾُذ  َذٔ شذل يًع،ذد إ٫ ٚهلل ؾٝذ٘        اٱْط ٕٚشكٛم 
نٌ شل يًع،د ٫ بد ؾٝ٘ َٔ تعًل شل اهلل بذ٘ل ؾذ٬ غذ٤ٞ    = شلل نُ  ٜكٍٛ ايػ ط :

   .(20)+َٔ شكٛم ايع، د إ٫ ٚؾٝ٘ هلل شل

يف لط،١ شر١ ايٛداع هًذ٢ ايسنذ ٥ص ا٭ض ضذ١ٝ ؿكذٛم      يكد أند ايسضٍٛ 
ٛايهِل شذذساّ هًذذٝهِل نصسَذذ١ ٜذذَٛهِ ٖذذرال يف إٕ دَذذ ٤نِل ٚأَذذ=اٱْطذذ ٕ ؾكذذ ٍ: 

   .(21)+... غٗسنِ ٖرال يف بًدنِ ٖرا

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 (.3/320ٜٓظس: ؾةط ايكدٜسل قُد بٔ هًٞ ايػٛن ْٞ ) -17
 ١ل زشٌٝ قُذد غساٜ،ذ١ل داز اقٓذ زل   ٜٓظس: اؿكٛم ٚاؿسٜ ث ايطٝ ض١ٝ يف ايػسٜع١ اٱض٬َٝ -18

 .266 -160هُ ٕل ف
 ايط،عذ١  ايسضذ ي١ل  َ٪ضطذ١  ٚآلذسٕٚل  ا٭زْ ٩ٚط غعٝب ؼكٝلل شٓ،ٌل بٔ أمحد اٱَ ّ َطٓد -19

 (.53156ل زقِ اؿدٜخ )6666ّ - ٖذ6150ل ايح ١ْٝ
 (.3/603اقٛاؾك ثل َسذع ض بل ) -20
ٞ  ايذرتاد  إشٝ ٤ داز اي، قٞل ه،د ؾ٪اد قُد ؼكٝلل اؿر سل بٔ َطًِ َطًِل ؾصٝط -21  لايعسبذ

 (.6564زقِ ) ب ب شر١ ايٓ  ل نة ب اؿزل بنٚث
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َٚٔ ٖرا اؿدٜخ لد أ١ُٖٝ ايعكٝد٠ يف ؾٝ ١ْ ٖرٙ اؿكٛمل ؾكد زبط ايذٓ   
     بني شس١َ ٖرٙ اؿكٛمل ٚبني شس١َ اي،ًد اؿساّل ٚايػٗس اؿذساّل ٜٚةذ،ني ذيذو

 ٓد اقطًني ٱه٬ٕ ٖرٙ اؿكٛم.َٔ ل٬ٍ الةٝ ز ّٜٛ اؿز ايرٟ وظ٢ بكدض١ٝ ه

يف ايػسٜع١ ٫ تك،ٌ ايةٓذ شٍ هٓٗذ  ٫ٚ إضذك طٗ ل ٚيذٛ      ؾ ؿكٛمْٚةٝر١ ارال 
زقٞ ايع،د بريو مل ٜعة  زقذ ٙ إ٫ يف شذ ٫ث قذدد٠ ٚبػذسٚط َعٝٓذ١ نةٓذ شٍ       

ٚيريو ٫ هٛش ؼسِٜ َ  أشذٌ اهلل َذٔ ايطٝ،ذ ثل ؾكذد قذ ٍ       لأٚيٝ ٤ ايدّ هٔ ايكةٌ
ل ٚقذذ ٍ ض24 :ا٭هذذسافظ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٿ  ٿ  تعذذ :: 
 .ض70 :اق ٥د٠ظ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ تع :: 

ٚيف اقك بٌ ٫ ٜؿط ؼًٌٝ احملسَ ث ٚاـ، ٥خل ٫ٚ ايةع ٌَ بٗذ ل نعكذٛد   
   ي٘ َٔ ايكٝ ع. ٚؾّْٛ ايسب ل ٚايػسزل ٚهكٛد اؾٗ ٫ثل شؿ  ّ  ه٢ً اق ٍل 

بذذ ٯلسٜٔل كذذٛمل ٚايةُةذذع بٗذذ ل َػذذسٚط بعذذدّ اٱقذذساز ٚمم زضذذ١ ٖذذرٙ اؿ
ؾ يٛاذ، ث ايػسه١ٝ َست،ط١ بٛاذ، ث ألس٣ل ٖٚرٙ ايٛاذ،ذ ث تعةذ  شكٛقذّ  يًػذنل     
َٚٔ ٖٓ  ذذ ٤ث ايهذحن َذٔ ايكٛاهذد ايػذسه١ٝل ايذيت ت٪نذد ٖذرا اقعٓذ٢ل نك هذد٠           

ٜ،طذٌ  ا٫قطساز ٫ =تكٍٛ:  ايكسٚز٠ ت،ٝط احملظٛزاثل ٖٚٞ َست،ط١ بك هد٠ ألس٣
 .(22)+شل ايػن

ؾصكٛم اٯلسٜٔ قؿٛ ١ غسهّ ل ٚقد اهة  ا٭ؾذٛيٕٝٛ شذل ايػذن شكذ  هلل     
ٚأٜكّ  ؾؿذٞ ايعذ داث شذل هلل تعذ :ل َذٔ      =ب يٓط،١ يؿ شب اؿلل ٜكٍٛ ايػ ط : 

ذ١ٗ ٚذ٘ ايهطب ٚٚذ٘ ا٫ْةؿذ عخ ٭ٕ شذل ايػذن قذ ؾحل هًٝذ٘ غذسه  أٜكذّ ل ٫ٚ        
ل ؾسؾّ  يف شل ايػنل شة٢ ٜطكط شكذ٘ ب لةٝذ زٙ   لن٠ ؾٝ٘ يًع،دل ؾٗٛ شل هلل تع :

 .(23)+يف بعض اؾص٥ٝ ث

ٚألنّا ؾكد ذعٌ اٱض٬ّ اؿؿ   هًذ٢ ٖذرٙ اؿكذٛمل َكؿذدّا َذٔ َك ؾذد       

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ل نساتػذذٞ لب،ًػذذسش ايؿذذدف داز الذذددٟل اٱشطذذ ٕ هُذذِٝ قُذذد ايؿكذذ٘ل قٛاهذذدٜٓظذذس:  -22

ل غذسح ايكٛاهذد ايؿكٗٝذ١ل أمحذد قُذد ايصزقذ ل داز ايكًذِ غذسح         23ل ف6653ّ -ٖذ6104
 .503ايكٛاهد ايؿك١ٝٗل ايػٝخ أمحد بٔ ايػٝخ قُد ايصزق ل داز ايكًِل ف

 (.5/212اقٛاؾك ثل َسذع ض بل ) -23
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َٚكؿٛد ايػسع َذٔ اـًذل ةطذ١: ٖٚذٛ     =ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ل نُ  ٜكٍٛ ايػصايٞ: 
ٜةكذُٔ شؿذحل    إٔ وؿحل هًِٝٗ دِٜٓٗل ْٚؿطِٗل ٚهكًِٗل ْٚطًِٗل َٚ اِل ؾهٌ َذ  

ٖرٙ ا٭ؾٍٛ اـُط١ ؾٗٛ َؿًص١ل ٚنٌ َ  ٜؿٛث ٖرٙ ا٭ؾٍٛ ؾٗٛ َؿطد٠ل ٚدؾعٗذ   
. ٖٚرا ا٭ؾٍٛ اـُطذ١ شؿظٗذ  ٚاقذع يف زت،ذ١ ايكذسٚزاثل ؾٗذٞ أقذ٣ٛ        .. َؿًص١

. ٚؼذذسِٜ تؿٜٛذذت ٖذذرٙ ا٭َذذٛز اـُطذذ١ل ٚايصذذذس هٓٗذذ ل .. اقساتذذب يف اقؿذذ ا
ع١ َٔ ايػسا٥ع اييت أزٜد بٗذ  إؾذ٬ح   ٜطةصٌٝ أ٫ تػةٌُ هًٝ٘ ١ًَ َٔ اقًٌل ٚغسٜ

اـًذذلل ٚيذذرا مل ؽةًذذـ ايػذذسا٥ع يف ؼذذسِٜ ايهؿذذسل ٚايكةذذٌل ٚايصْذذ٢ل ٚايطذذسق١ل  
 .(24)+ٚغسب اقطهس

 الفرع الجاىي: ضناٌ العبادات

إذا ن ْت ايع، داث غسهت يةطٗس اٱْط ٕل ٚتصنٝ٘ل ٚتؿذكٌ زٚشذ٘ل ؾذإٕ اذ      
ٖذرٙ ايػذع ٥س َذٔ أبذسش ايكذُ ْ ث       بعدّا آلسل ٖٚٛ مح ١ٜ شكٛم اٱْط ٕل بٌ تعذد 

 ؿُ ١ٜ ٖرٙ اؿكٛم ٚؾٝ ْةٗ .

ٚقد ذ ٤ اٱض٬ّ بٓظذ ّ تؿؿذًٝٞ يًع،ذ داثل ذعذٌ بعكذٗ  ؾسٜكذ١ نأزنذ ٕ        
اٱض٬ّ ٚغنٖ ل أيصّ اٱْط ٕ بٗ  إيصاَّ ل ٚأذصٍ يذ٘ ا٭ذذس ٚايحذٛابل ٚه قذب هًذ٢      

ًٝٗذ ل ٚذعًذٗ    تسنٗ  بأغد ايعك بل ٚذعٌ بعكٗ  اٯلس ْ ؾ١ًل زغب ؾٝٗ ل ٚأجذ ب ه 
َٝذذداّْ  ي٬ضذذةهح ز ٚايةٓذذ ؾظ بذذني ايٓذذ عل أنذذسَِٗ أتكذذ ِٖل ٚأتكذذ ِٖ أشطذذِٓٗ أدا٤  
يًؿسا٥ضل ٚأنحسِٖ أدا٤ يًٓٛاؾٌل ٚأشرزِٖ هٔ قذ زّ اهللل ٚاْةٗذ ى شكذٛم ايٓذ عل     

 .(25)تعظُّٝ  ا ل ٚاَةٓ هّ  هٔ قسب ْٗ ل ٚأنحسِٖ هًُّ  ٚه٬ُّ بأشه ّ اٱض٬ّ

نٕٛ ايع، داث يرًُٗ ل ؼسز ايٓ ع َذٔ ه،ذٛدٜةِٗ   ٚتظٗس ٖرٙ اؿُ ١ٜ يف 
 ي،عكِٗل َٚٔ ت،عٝةِٗ يػن اهلل تع :.

قد ػ ٚش اٱض٬ّ ايٓظذس٠ ؿكذٛم اٱْطذ ٕ َذٔ فذسد نْٛٗذ  شكذٛم إ:        ٚ
هًٝ٘ أٜكّ ل ٜأجِ إٕ ؾذسط ؾٝٗذ ل    ٚاذ، ثاهة، زٖ  قسٚزاثل بٌ ٚاذ، ث يٲْط ٕل بٌ 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
قُذد ه،ذد ايطذ٬ّ ه،ذد     اقطةؿؿ٢ يف هًِ ا٭ؾٍٛل قُد بذٔ قُذد ايػصايذٞل ؼكٝذلل      -24

 (.6/641ٖذ )6163بنٚثل ايط،ع١ ا٭ٚ:ل  لايػ يفل داز ايهةب ايع١ًُٝ
  .316ل فايٓؿ ٥ظ داز اي،ٝ تٞل َٓن. د ايك ١ْْٝٛل ب يدٚي١ َك زّْ  اٱض٬َٞ ايطٝ ضٞ ايٓظ ّ -25
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 اؿد ايرٟ ٜطةصٌٝ قٝذ ّ ايذدٜٔ بذدْٚٗ ل    بٌ ٜ،ًؼ ايدٜٔ يف تكدٜظ ٖرٙ اؿكٛم إ:
َٚٔ ٖٓ  ذ ٤ث ق هد٠ ايكسٚزاث اٱْط ١ْٝ ت،ٝط احملظٛزاث ايد١ٜٝٓل ٚاهة  اٱضذ٬ّ  

 .  (26)إٔ اؾةك د ايكسٚزاث اٱْط ١ْٝل وسّ اٱْط ٕ َٔ َٓ ط ايةهًٝـ

. ؾٓظذ ّ ايذدٜٔ   .. إٕ ْظذ ّ ايذدٜٔ ٫ وؿذٌ ا٫ بٓظذ ّ ايذدْٝ      =ٜكٍٛ ايػصايٞ: 
١ ٚايع، د٠ل ٫ ٜةٛؾٌ ايُٝٗذ  ا٫ بؿذص١ اي،ذدٕل ٚبكذ ٤ اؿٝذ ٠ل ٚضذ١َ٬ قذدز        ب قعسؾ

ؾ٬ ٜٓةظِ ايدٜٔ إ٫ بةصكٝذل  . .. ٚا٭قٛاثل ٚا٭َٔ لاؿ ذ ثل َٔ ايهط٠ٛل ٚاقطهٔ
ٚإ٫ ؾُذٔ نذ ٕ مجٝذع أٚق تذ٘ َطذةػسقّ       . .. ا٭َٔ هًذ٢ ٖذرٙ اقُٗذ ث ايكذسٚز١ٜ    

ٚذٛٙ ايػً،ذ١ل َةذ٢ ٜةؿذسؽ يًعًذِ     عساض١ ْؿط٘ َٔ ضٝٛف ايظ١ًُل ٚطًب قٛت٘ َٔ 
حت َكذذ دٜس ٚايعُذذٌل ُٖٚذذ  ٚضذذًٝة ٕ ا: ضذذع د٠ اٯلذذس٠ن ؾذذإذّا: إٕ ْظذذ ّ ايذذدْٝ ل أهذذ

 .(27)اؿ ذ١ غسط يٓظ ّ ايدٜٔ ...+

ا٭ؾ١ًٝل ؾؿٞ  ٚمم زض١ ايع، داث َػسٚط بةُةع اٱْط ٕ به ٌَ شكٛق٘
ل ٥ؿّ  ه٢ً ْؿط٘ل ْظِ ايؿ٠٬ إٕ ن ٕ  ٜرتىايؿ٠٬ لد إٔ ايػ زع أب ح يًُطًِ إٔ 

 ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

ايؿ٠٬ ب ْةٗ ٤ اـٛف ٚٚذٛد ايطُأ١ْٓٝ بكٛي٘: ل ٚزبط إق ١َ ض422 :اي،كس٠ظ ٹ

 ہ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻں  ں  ڻ  ڻ ايٓط ٤ظ: 
 .ض172

  ٕ ايػذحت  ؾٗذٞ ٫ ػذب إ٫ هًذ٢    ل ٚيف ايصن ٠ تظٗس مح ٜةٗ  ؿكذٛم اٱْطذ 
ٚٚذٛبٗ  َسبٛط بػسا٥ط تةٓ ضب َذع َكذداز اقذ ٍ ايٛاذ،ذ١ ؾٝذ٘       لايرٟ ميًو ْؿ بّ 

 .  (28)ٚطسٜك١ ؼؿًٝ٘ ٚتحُنٙ لْٚٛه٘

يًرذٛع   هسقذ١  شة٢ ٫ ٜهْٛٛا نُ  أْٗ  ؼُٞ ايؿكن ٚغنٙ َٔ اقطةصكني
گ  گ   گ  ڳ   نُذ  قذ ٍ ضذ،ص ْ٘:     لشكّ  قطذةصكٝٗ   ايػ زع ؾرعًٗ  لٚايكٝ ع

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 .63-61ايهٜٛتل ف لٜٓظس: اٱض٬ّ ٚشكٛم اٱْط ٕل قُد هُ ز٠ل ه مل اقعسؾ١ -26
ل ا٭ٚ: ايط،عذ١  قةٝ،ذ١ل  داز زَكذ ٕل  اْؿذ ف  ؼكٝذل  ايػصايذٞل  قُذد  ا٫هةكذ دل  يف ا٫قةؿ د -27

 .640ل ف5003ّ
عذخ   لٜٓظس عحٓ  تؿعٌٝ دٚز ايصن ٠ يف ؼكٝل اية١ُٝٓ ب ٫ضذةؿ د٠ َذٔ ا٫ذةٗذ داث ايؿكٗٝذ١     -28

 ّ. 5063َكدّ ق٪متس ؾؿ قظ ايدٚيٞ يًُ ي١ٝ اٱض١َٝ٬ ٜٛيٝٛ
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 شة٢ تٓةؿٞ اق١ٓ.   لض42-42 :اقع زسظ ڱ  ڳ       ڳ ڳ

ؾٗٛ وُذٌ ؾذ ش،٘ هًذ٢     لٚؾٝ ْةٗ  مح ١ٜ اؿكٛم ٚيف ايؿٝ ّ أٜكّ  تظٗس
 لَٔ اـط ٜ  ٚايرْٛبل ٜٚرنسٙ بذأشٛاٍ ايكذعؿ ٤ ٚاقطذ نني    تصن١ٝ ْؿط٘ ٚتطٗنٖ 

ٜٚٛؾٌ ؾ ش،٘ إ: ايةك٣ٛ اييت أَس اهلل بٗ  ٚاييت متٓع ؾ ش،ٗ  أٜكذّ  َذٔ اقذرتاف    
ايرْٛب أٚ ا٫هةدا٤ ه٢ً شل غنٙل َٚٔ مت ّ إق ١َ ٖرا ايذسنٔ إٔ ٫ ٜعةذدٟ اقذس٤    
ه٢ً غنٙ ؾ٬ ٜأنذٌ إ٫ شذ٫ّ٬ ٫ٚ ٜطعذِ إ٫ طٝ،ذّ ل ٚإٔ ٫ ٜذ٪ذٟ أشذدّا َ دٜذّ  أٚ        

بٌ ٚؾٌ اؿد إ: إزغ دٙ إ: ايؿذ  هًذ٢    لٚغنٙب يطب ٚايػةِ ٚايكسب  َعّٜٓٛ 
ايؿٝ ّ ذ١ٓ ؾ٬ ٜسؾذخ  = :هدٕٚا اٯلسٜٔ ٚؼٌُ أذاِٖ نُ  ٜؿِٗ َٔ قٍٛ ايٓ  
 .  (29)+٫ٚ هٌٗ ٚإٕ اَس٩ ق تً٘ أٚ غ مت٘ ؾًٝكٌ إْٞ ؾ ٥ِ

ٚزنذٔ اؿذذز َسبذذٛط أٜكذذّ  ب ٫ضذةط ه١ ٚبةُةذذع اٱْطذذ ٕ عكٛقذذ٘ اـ ؾذذ١   
ِ ن يصٜ د٠ يف ايطع ّ ٚايػس ٚنذأَٔ ايطسٜذل ٚهذد اـذٛف      لاب يًص س ٚقٔ ٜعذٛا

 ه٢ً ايٓؿظ أٚ اق ٍ.

ٚإٕ  لنُ  إٔ أِٖ غع ز ٜةكُٓ٘ اؿز ٖٛ غع ز اقطذ ٚا٠ بذني نذٌ اؿرذٝز    
ٜٚظٗس ذيو َذٔ لذ٬ٍ ايةطذ ٟٚ يف     لالةًؿت أيٛاِْٗ ٚأذٓ ضِٗ ٚيػ تِٗ ٚأهساقِٗ

ِ   أٚق ث أدا٤ َٓ ضذه٘ َٚػذ هسٙ ٦ٖٝٚذ ث اؿرذٝز     يف ؾذعٝد   ٚإشذساَِٗ ٚٚقذٛؾٗ
   ٚاشد ٚبصٟ ٚاشد َٔ غن متٝٝص ٫ٚ تؿسٜل.

أقـ إ: ذيو مم زض١ اقطذًِ يع، داتذ٘ بػذهٌ ٜذَٛٞ ن يؿذ٠٬ل ٚبعكذٗ        
بػهٌ دٚزٟ ٜٛزد تطٗنّا يكًب اق٪َٔ ٚتصن١ٝ يٓؿط٘ل ا٭َس ايرٟ هعًذ٘ ٜةرٓذب   

 إٜرا٤ اٯلسٜٔل أٚ ٜعةدٟ هًِٝٗ أٚ ٜظًُِٗ.

َٚذ    لضذ ١َٝ ٚأٖذداف ْ،ًٝذ١    قك ؾد ٚيف اؾ١ًُ ؾ يع، داث بأضسٖ  غسهت
ٚإ٫ ل زه ٜةٗ  ؿكٛم اٱْط ٕ فسد إغ زاث هذ بس٠ يةٓ ضذب َك َٓذ  ٖذرا     ذنسْ ٙ َٔ

 ؾ يه٬ّ ؾٝٗ  ٜطٍٛ.

 الجالح: ضناٌ األخالق الفرع

مل تهةـ ايػسٜع١ بكُ ٕ ايعكٝد٠ ٚايع، داثل يف مح ١ٜ شكذٛم اٱْطذ ٕل بذٌ    
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 (.6561) زقِ لب ب ؾكٌ ايؿّٛ لنة ب ايؿٝ ّألسذ٘ اي،ه زٟل  -29
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   ؿُ ١ٜ ٖرٙ اؿكٛم.اهة ث اقٓظ١َٛ ا٭ل٬ق١ٝ قُ ّْ  آلس 

ٚقد ذعٌ اٱض٬ّ يريو ْظ َّ  تؿؿذ٬ّٝل ؾٗذٛ ٜؿذسم بذني ا٭لذ٬م اقطًٛبذ١       
اقطًٛبذ١ َٓٗذ  َذ  ٖذٛ ٚاذذبل       ا٭ل٬مغسهّ  ٚا٭ل٬م احملظٛز٠ غسهّ ل ٚذعٌ 

َٚٓٗ  َ  ٖٛ َٓدٚبل ٚذعٌ ا٭ل٬م اقسؾٛق١ غسهّ  َٓٗ  َ  ٖٛ شساّل َٚٓٗذ  َذ    
ّْ  ٜطسٟ ه٢ً اؾُٝذعل ٚذعذٌ ايٛاذذب أٚ احملذسّ     ٖٛ َهسٚٙل ٚبريو ذعًٗ  ق ْٛ

 .(30)َٓٗ  ٜطةة،ع اؾصا٤ل ٚزبطٗ  ب ٱمي ٕ ٚذٛدّا ٚهدَّ 

ٚاقٓٗز ا٭ل٬قٞ يذ٘ ازت،ذ ط ٚجٝذل يك ؾذد ايػذسٜع١ل ٚعؿذحل ايكذسٚزاث        
اـُظ اييت اذةُعت ايػسا٥ع ٚايسض ٫ث هًٝٗ ل ذيذو إٔ مجٝذع ايػذسا٥ع ذذ ٤ث     

ل اـُطذ١ اثل ٚؼذسِٜ تؿٜٛذت ٖذرٙ ايكذسٚزاث     يه زّ ا٭ل٬مل ٚق ضذٔ ايعذ د  
ٚغسٜع١ َذٔ ايػذسا٥عل َٚذٔ     لٚايصذس هٓٗ ل ٜطةصٌٝ أ٫ تػةٌُ هًٝ٘ ١ًَ َٔ اقًٌ

ٖرٙ ا٭ل٬م َ  ٖٛ َةعًل ب يؿسد ٜٚسذع ْؿع٘ هًٝ٘ بػهٌ َ، غسل إ٫ أْ٘ قذد ٜظٗذس   
ذيو َذٔ لذ٬ٍ تع ًَذ٘ َذع اٯلذسٜٔخ نذ ٱل٬فل ٚايؿذدمل ٚاؿٝذ ٤ل ٚاؿًذِل          

 ل ٚغنٖ  َٔ ا٭ل٬م.ٚايؿ 

ٖٚٓ ى أل٬م مج ه١ٝ ٜةعد٣ ْؿعٗ  يٰلذسٜٔخ ن يٛؾذ ٤ ب يعٗذدل ٚاٱشطذ ٕ     
هذٔ اقطذ٤ٞل ٚنظذِ ايػذٝحلل ٚا٭لذ٠ٛل       ٚايعؿٛإ: ايٛايدٜٔل ٚايعطـ ه٢ً ايؿكسا٤ل 

 ٚاؾٛد ٚايهسّل ٚمٖٛ .

ا٭ل٬ق١ٝ َ  ٜةر ٚش أجسٖ  شؿذحل شكذٛم ايؿذسد ٚالةُذعل      ٖٚٓ ى َٔ ايكِٝ
ز أٚضعل ٖٚٛ ف ٍ ايع٬ق ث ايدٚي١ٝ ايع ١َل ؾٗٓذ ى شكذٛم ه َذ١ َػذرتن١     إ: إط 

ايع مل مم  ٜٛذ،٘ ايعذسفل ٚميًٝذ٘    مجٝعبني نٌ ا٭َِل ٜٓ،ػٞ إٔ ٜساهٝٗ  ٚورتَٗ  
َٓطل ايؿطس٠ ايؿصٝص١ ٚايعكٌ ايطًِٝل ن يعدٍل ٚاقط ٚا٠ل ٚاؿس١ٜل ٚشؿذحل ا٭َذٔل   

 د ٚايسذًٜذ١ل ٚؾذةط بذ ب اؿذٛاز ي،ٝذ ٕ      ْٚػس ايعًِ ٚايؿك١ًٝل ٚق زب١ اؾٌٗ ٚايؿط
   .اؿلل ٚمٛ ذيو

ٚ٭١ُٖٝ ا٭ل٬مل ؾ٬ بذد َذٔ زبذط شكذٛم اٱْطذ ٕ ب قٛذاٗذ ث ا٭ل٬قٝذ١ل        

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ل ا٭ٍٚ زبٝذع  55 ايعذدد  ا٭١َل نة ب اي،ٝ تٞ محٝد َٓن ٚايك ْٕٛل ايػسٜع١ بني اٱْط ٕ شكٛم -30

 .604ل فٖذ6153
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شسن١ أل٬ق١ٝل ٚيذٝظ فذسد شسنذ١     تهٕٛؾ ؿسن١ اؿكٛق١ٝ ع ذ١ َ ض١ إ: إٔ 
ق ١ْْٝٛ جك ؾ١ٝ ؾهس١ٜل ؾ،دٕٚ ا٭ل٬م ٚبدٕٚ ايةهًلل ضذةظٌ شسنذ١ شكذٛم اٱْطذ ٕ     
دا٥س٠ شٍٛ اقظ ٖسل دٕٚ إٔ تؿذٌ اقهذ بسل ٚضذةظٌ تػذةػٌ ب يٛضذ ٥ٌ َذٔ غذن        
تكدّ يف ؼكٝل اقك ؾذدل ٚب يةذ يٞ تهذٕٛ هسقذ١ يًةهٝذـل ٚايةٛذٝذ٘ل ٚايةعطٝذٌل        

 .(31)ص ب ايػً،١ ٚايٓؿٛذل ٚذٟٚ ايػٗٛاثعطب َ  ٜسٜدٙ أؾ

 الضمانات المتعلقة بالجماعة: المطلب الثاني

إذا قعـ ايٛاشع ايدٜحت هٓد ايؿسدل ٚاهةذد٣ هًذ٢ شكذ٘ل أٚ شذل غذنٙل ؾذإٕ       
يؿٝ ْة٘ل ٜٚةكط ذيو َٔ لذ٬ٍ َذ     اقٓٝعاؾُ ه١ ٖٞ اؿ زع ا٭َنيل ٚاؿؿٔ 

 ٜأتٞ:

 (32)الفرع األول: ثيائية املسؤولية

ٚإمنذ  ٖذٞ    لاقط٪ٚي١ٝ يف ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ يٝطذت َست،طذ١ بذ يؿسد ٚشذدٙ    
َٚك ؾذذد  ل ْٚؿذذٛف ايهةذذ ب ٚايطذذ١ٓبُٝٓٗذذ َست،طذذ١ بذذ يؿسد ٚاؾُ هذذ١ َٚػذذرتن١ 
ؾكد شرز اقذٛ: َذٔ ْذصٍٚ َؿذٝ،١ ه َذ١ل       لايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ َةك ؾس٠ ه٢ً ذيو

ؿسدل َٚٓع ايػذسل نُذ    ٚؾة١ٓ ٫ تدع أشدّا إذا ؽ٢ً الةُع هٔ دٚزٙ يف إؾ٬ح اي
ل ؾ حملٓذ١  ض42 :ا٭ْؿ ٍظ ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئق ٍ ض،ص ْ٘: 

ٚغذذنٙل ٫ٚ ىذذـ بٗذذ  أٖذذٌ اقع ؾذذٞل ٫ٚ َذذٔ ب غذذس   اقطذذ٤ٞإذا ْصيذذت تعذذِ 
 .(33)ايرْب

ؾ يؿة١ٓ تؿٝب ؾ هٌ ايظًِ ٚغنٙل ٚذيو إذا  ٗس ايظًِ ؾًذِ  =ٜكٍٛ ايطعدٟ: 
ٜٴػنل ؾإٕ هكٛبة٘ تعِ ايؿ هٌ ٚغنٙل ٚاتك ٤ ٖذرٙ ايؿةٓذ١ بذ يٓٗٞ هذٔ اقٓهذسل ٚقُذع       

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ل ا٭َذ١  نةذ ب  غذ،نل  هحُ ٕ ٚقُد ايسٜطْٛٞل أمحد ايػسٜع١ل َك ؾد قٛز اٱْط ٕ شكٛم -31

 .33ل ف(54) ايعدد
 ؼًُٗ . تعة  اقط٪ٚي١ٝ ج٬ج١ٝ إٕ أدلًٓ  ايدٚي١ يفٚميهٔ إٔ  -32
ل ضذ١َ٬  قُذد  بٔ ض َٞ ؼكٝلل نحن بٔ هُس بٔ إمس هٌٝ ايؿدا٤ أبٛ لايعظِٝ ايكسإٓ تؿطن -33

 (.1/34) 6666ّ - ٖذ6150ل ايح ١ْٝ ايط،ع١ ٚايةٛشٜعل يًٓػس طٝ،١ داز
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 .(34)+أٌٖ ايػس ٚايؿط دل ٚإٔ ٫ ميهٓٛا َٔ اقع ؾٞ ٚايظًِ َُٗ  أَهٔ

ذا زأٚا ؾع٢ً هك٤٬ ا٭قذٛاّل ٚأؾذص ب ا٭شذ٬ّ َذِٓٗل إ    =ٜٚكٍٛ ابٔ ه غٛز: 
دبٝب ايؿط د يف ه َةِٗل إٔ ٜ، دزٚا يًطعٞ إ: بٝ ٕ َ  شٌ ب يٓ ع َذٔ ايكذ٬ٍ يف   
ْؿٛضِٗل ٚإٔ ٜهػؿٛا اِ َ ٖٝة٘ل ٚغ،ٗة٘ل ٚهٛاق،ذ٘ل ٚإٔ ميٓعذِٖٛ َٓذ٘ل يذ  أٚتذٛٙ      
َٔ اقٛهظ١ ٚايطًط ٕل ٜٚصذسٚا اقؿطدٜٔ هٔ ذيذو ايؿطذ د شةذ٢ ٜستذدهٛال ؾذإٕ      

ٛا ؾٝ٘ل مل ٛا ذيول ٚتٛاْ ًٜ،خ ايؿط د إٔ ٜطسٟ يف ايٓؿٛعل ٜٚٓةكٌ ب يعذد٣ٚ   ِٖ تسن
ٍٴ   َٔ ٚاشد إ: غنٙل شة٢ ٜعِ أٚ ٜه دل ؾٝعطس اقة٬ه٘ َٔ ايٓؿٛعل ٚذيو ا٫لذة٬
ٜؿطذذد هًذذ٢ ايؿذذ ؿني ؾذذ٬شٳِٗل ٜٚٓهذذد هٝػذذِٗل هًذذ٢ ايذذسغِ َذذٔ ؾذذ٬شِٗ    
ٚاضةك َةِٗل ؾظٗس إٔ ايؿة١ٓ إذا شًّت بكّٛ ٫ تؿٝب ايظذ مل ل ؾذ١ل بذٌ تعُذ٘ ٖذٛ      

ايؿ ال ؾُٔ أذٌ ذيو ٚذذب اتك ٩ٖذ  هًذ٢ ايهذٌخ ٭ٕ أقذساز شًٛاذ  تؿذٝب        ٚ
 .(35)+مجٝعِٗ

ٚأ ًِ ايظًذِ  -ٚاؾُ ه١ اييت تطُط يؿسٜل َٓٗ  ب يظًِ يف ؾٛز٠ َٔ ؾٛزٙ 
٫ٚ تكذـ يف ٚذذ٘ ايظذ قنيل ٫ٚ تألذر ايطسٜذل       -غسٜع١ اهلل َٚٓٗرذ٘ يًصٝذ ٠   ْ،ر

.ل .. اقؿطذذدٜٔ ايظذذ قني٠ ..ل مج هذذ١ تطذذةصل إٔ ت٪لذذر ظسٜذذس. هًذذ٢ اقؿطذذدٜٔ
ؾ ٱض٬ّ َٓٗز ته ؾًٞ إه بٞل ٫ ٜطذُط إٔ ٜكعذد ايك هذدٕٚ هذٔ ايظًذِ ٚايؿطذ دل       

.ل جِ ِٖ بعد ذيو ٜسذٕٛ إٔ ىذسذِٗ اهلل َذٔ ايؿةٓذ١خ ٭ْٗذِ ٖذِ      .. ٚاقٓهس ٜػٝع
 .(36)يف ذاتِٗ ؾ ؿٕٛ طٝ،ٕٛ!

زقذٞ اهلل  -شٜٓب بٓت ذصؼ  ٜٚدٍ ه٢ً ذيو أٜكّ  َ  لسذ٘ ايػٝه ٕ هٔ
٫ إي٘ إ٫ اهللل ٌٜٚ يًعسب َذٔ  =دلٌ هًٝٗ  ؾصهّ  َسهٛبّ  ٜكٍٛ:  إٔ ايٓ   -هٓٗ 

ل ٚشًذل بإؾذ،عٝ٘   +غس قد اقرتبل ُؾةٹط ايّٝٛ َذٔ زدّ ٜذأذٛس َٚذأذٛس َحذٌ ٖذرٙ     
ْعذِ إذا نحذس   =اٱبٗ ّل ٚاييت تًٝٗ  ؾكًت: ٜ  زضٍٛ اهلل أًْٗو ٚؾٝٓ  ايؿ ؿٕٛن قذ ٍ:  

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 (.6/365تؿطن ايطعدٟل َسذع ض بل ) -34
ٔ  ايطذ ٖس  قُذد  ايػذٝخ  ايةْٛطذ١ٝل  ايط،ع١ل ٚايةٜٓٛس ايةصسٜس -35 ٕ  داز ه غذٛزل  بذ  يًٓػذس  ضذصٓٛ

 (6/364) 6664ّل تْٛظل ٚايةٛشٜع
 (.3/553يف  ٬ٍ ايكسإٓل ضٝد قطب ) -36
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 .(37)+اـ،خ

َحٌ ايكذ ٥ِ يف  =ق ٍ:  هٔ ايٓ   -زقٞ اهلل هُٓٗ -ٚهٔ ايٓعُ ٕ بٔ بػن 
شدٚد اهللل ٚايٛاقع ؾٝٗ ل نُحذٌ قذّٛ اضذةُٗٛا هًذ٢ ضذؿ١ٓٝل ؾؿذ ز بعكذِٗ أه٬ٖذ ل         
ٚبعكِٗ أضؿًٗ ل ٚن ٕ ايرٜٔ يف أضؿًٗ  إذا اضةكٛا َٔ اق ٤ َسٚا هًذ٢ َذٔ ؾذٛقِٗل    

ٚمل ْ٪ذ َٔ ؾٛقٓذ ل ؾذإٕ تسنذِٖٛ َٚذ  أزادٚال      ؾك يٛا: يٛ أْ  لسقٓ  يف ْؿٝ،ٓ  لسقّ ل
ٛا مجٝعّ  ٚا ه٢ً أٜدِٜٗ لٛال ٚل ٛا ًٖٚهٛا مجٝعّ ل ٚإٕ ألر  .  (38)+ًٖه

قذ ٍ: ٜذ  أٜٗذ  ايٓذ ع إْهذِ تكذس٩ٕٚ ٖذرٙ اٯٜذ١          ٚهٔ أبٞ بهس ايؿذدٜل  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ٚإْذذذٞ  لض172 :اق ٥ذذذد٠ظ
ايٓ ع ايظ مل ؾًِ ٜألذرٚا هًذ٢ ٜذدٙل أٚغذو      زأ٣إٕ =ٜكٍٛ:  مسعت زضٍٛ اهلل 

ه٢ً ٖرا نحن٠ل ٖٚٞ يكذُْٛٗ  تذدٍ هًذ٢     ل ٚا٭دي١(39)+إٔ ٜعُِٗ اهلل بعك ب َٓ٘
 إٔ ا٫غرتاى يف اقط٪ٚي١ٝ بني ايؿسد ٚاؾُ ه١.  

 األمر باملعروف واليهي عً امليلرالفرع الجاىي: 

ا٭َس بذ قعسٚف ٚايٓٗذٞ هذٔ اقٓهذس ؾسٜكذ١ هظُٝذ١ َذٔ ؾذسا٥ض ايذدٜٔل          
ٞ ٚغعن٠ َٔ غع ٥سٙل ٖٚٛ نُ  ٜكذٍٛ اٱَذ ّ    هٓذ٘: ٖذٛ ايكطذب ا٭هظذِ يف      ايػصايذ

...ل ٚيذٛ طذ٣ٛ بطذ ط٘ل ٚأُٖذٌ هًُذ٘ ٚهًُذ٘ل يةعطًذت ايٓ،ذ٠ٛل ٚاقذُصًت           ايدٜٔ
سٟ ايؿطذ دل ٚاتطذع   ايدٜ ١ْل ٚشٴهٹُت ايؿرت٠ل ٚؾػت ايك٬ي١ل ٚغ هت اؾٗ ي١ل ٚاضةػ

 .(40)اـسمل ٚلسبت اي،٬دل ًٖٚو ايع، د

ٚذيذو ٫   لزضذٛي٘  ٚؾ٬ح اقع ؽ ٚاقع د إمن  ٜهٕٛ بط ه١ اهلل ٚط هذ١  

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
(ل َٚطذًِل  3313زقِ اؿذدٜخ )  ب ب قؿ١ ٜأذٛس َٚأذٛس ألسذ٘ اي،ه زٟ يف ؾصٝص٘لل -37

زقذِ اؿذدٜخ    بذ ب اقذرتاب ايؿذنت ٚؾذةط زدّ ٜذأذٛس َٚذأذٛس       نة ب ايؿنت ٚأغساط ايط ه١ل
(5550.) 

 (.6163ألسذ٘ اي،ه زٟل زقِ اؿدٜخ ) -38
 َهة،ذ١  غسن١ ٚآلسٕٚل غ نس قُد أمحد :ؼكٝل ايرتَرٟل هٝط٢ بٔ قُد ايرتَرٟل ضٓٔ -39

بذ ب  ل أبٛاب ايؿذنتل  6642ّ -ٖذ6362 ايح ١ْٝل ايط،ع١ َؿسلل اؿً  اي، بٞ َؿطؿ٢ َٚط،ع١
 (.5635زقِ اؿدٜخ ) َ  ذ ٤ يف ْصٍٚ ايعراب إذا مل ٜػن اقٓهس

 (.5/503) بنٚث لاقعسؾ١ داز ايػصايٞل قُد بٔ قُد ايدٜٔل هًّٛ إشٝ ٤ -40
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ٜةِ إ٫ ب ٭َس ب قعسٚف ٚايٓٗذٞ هذٔ اقٓهذسل ٚبذ٘ ؾذ زث ٖذرٙ ا٭َذ١ لذن أَذ١          
 ألسذت يًٓ ع.

يطذت اٯٕ   ٖٚٓ ى شػد ن،ن َٔ ْؿٛف ايكسإٓ ٚايط١ٓ تأَس بٗذرٙ ايؿسٜكذ١  
بؿذذدد ضذذسدٖ ل يهذذٔ ايذذرٟ ُٜٗٓذذ  يف ٖذذرا اقكذذ ّ إٔ ْػذذن إ: إٔ ؾسٜكذذ١ ا٭َذذس  

بذإٔ  ب قعسٚف ٚايٓٗٞ هٔ اقٓهس تعد قُ ١ْ ؿُ ١ٜ ٖرٙ اؿكٛمل ٜٚةكذط ذيذو   
ٜكذُٔ بكذ ٤   اهة، ز ٖرٙ ايػعن٠ ؾسقّ  ه٢ً ا٭١َل إَ  ه٢ً ايعنيل أٚ هًذ٢ ايهؿ ٜذ١ل   

 ٍ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    تِٗ أؾسادٖذذ  ٚتؿذذسؾ  ا٭َذذ١ َساق،ذذ١ ٭هُذذ 

ل ؾٝذذذذذدلٌ يف ض172 :آٍ هُذذذذذسإظ ڻ  ڻ  ۀ  ڻڱ      ں  ں  ڻ
اقعسٚف نٌ َ  هسف ب يػسع جِ ايعكٌ شطٓ٘ل ٜٚدلٌ يف اقٓهس نذٌ َذ  هذسف    

 يف ايػسع جِ ايعكٌ ق،ص٘.

َٚٔ ْ ش١ٝ ج ١ْٝل اهة  اٱض٬ّ ايطهٛث ه٢ً  ًِ ايظ مل َذٔ أهظذِ أضذ، ب    
قذ ٍ:   هذٔ ايذٓ     هكٛب١ اهلل تع :ل ٚقذد ز٣ٚ ايرتَذرٟ َذٔ شذدٜخ شرٜؿذ١      

ٚيةٕٓٗٛ هٔ اقٓهسل أٚ يٝٛغذهٔ إٔ ٜ،عذخ    ٚايرٟ ْؿطٞ بٝدٙل يةأَسٕ ب قعسٚفل=
  ِ ٌ    ل (41)+هًٝهِ هك بّ  َٓ٘ل جِ تدهْٛ٘ ؾ٬ ٜطذةر ب يهذ  ٚضذٝأتٞ َصٜذد َذٔ تؿؿذٝ

   ذيو يف ن٬َٓ  هٔ اؿط،١.

 الرأي العاو الفرع الجالح:

ض،كت ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ نٌ ايكٛاْني ايٛقذع١ٝل ٚإه٬ْذ ث شكذٛم اٱْطذ ٕل     
ب هة، ز ايسأٟ ايع ّ َٔ قُ ْ ث مح ١ٜ اؿكذٛم ٚاؿسٜذ ث يف الةُذع اقطذًِل     

٘ هًذ٢ َستهذصاث شكذ ز١ٜل    ٚقد ؾ غت ايػذسٜع١ اٱضذ١َٝ٬ ايذسأٟ ايعذ ّل ٚأضطذة     
َٚع ٜن ج بة١ل َطةُد٠ َٔ ايٛشٞل َٚطذةٓد٠ يًعكذٌ ٚاقٓطذلل َذٔ أذذٌ إٔ ٜهذٕٛ       

ل ٚاهة،ذ ز ايذسأٟ ايعذ ّ    (42)ايسأٟ ايع ّ َةٛذّٗ  يًهن ايع ّل ٚقككّ  يًُؿ ا ايع َذ١ 
 ٜةكط َٔ ل٬ٍ ايٓك ط اٯت١ٝ: قُ ١ْ ؿُ ١ٜ شكٛم اٱْط ٕ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
بذسقِ   ب ب َ  ذ ٤ يف ا٭َذس بذ قعسٚف ٚايٓٗذٞ هذٔ اقٓهذس     ألسذ٘ ايرتَرٟل أبٛاب ايؿنتل  -41

 ( ٚق ٍ: شدٜخ شطٔ.5636)
 .266ايطٝ ض١ٝل َسذع ض بلل فاؿكٛم ٚاؿسٜ ث  -42
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٫ ػةُذذع أَذذيت هًذذ٢  =: ،ذذ زٙل نكٛيذذ٘  : ايٓؿذذٛف ايذذيت تذذدٍ هًذذ٢ اهة  أ٫ّٚ
ٜذذد اهلل َذذع   =ب ت،ذذ ع اؾُ هذذ١ ؾكذذ ٍ:    ل ٚقذذد أَذذس زضذذٍٛ اهلل   (43)+قذذ٬ي١
َذ  زآٙ ايٓذ ع شطذّٓ ل ؾٗذٛ     =ل ٚتأنٝدا ارا اقع٢ٓ ٜكٍٛ ابٔ َطذعٛد:  (44)+اؾُ ه١

 .(45)+هٓد اهلل شطٔ

: اشذذرتاّ ايذذسأٟ ايعذذ ّ ٜٓ،حذذل َذذٔ ؾهذذس٠ ا٫هةذذداد بذذسأٟ ا٭َذذ١ل ٚاهة،ذذ زٙ أشذذد  ج ْٝذذّ 
َستهصاث ايٓظ ّ ايطٝ ضٞل ٜٚةكط ذيو َٔ ل٬ٍ َػذسٚه١ٝ ايػذٛز٣ل ايذيت تعةذ      

ايػذٛز٣ شذل    ٚاهة، زَظٗسّا َٔ َظ ٖس اشرتاّ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ ق،دأ ايسأٟ ايع ّل 
ٕ ظ ڤ  ڦ  ڦ،ص ْ٘: َٔ اهلل هص ٚذٌل َٓصذ٘ اهلل يٮَذ١ل بكٛيذ٘ ضذ      :آٍ هُذسا

يف ا٭َذٛز  ل ؾ يػٛز٣ تعد ْٛهّ  َٔ اضةط٬ع زأٟ ا٭َذ١ل أٚ َذٔ ٜٓذٛب هٓٗذ      ض122
 ايك ١ُ٥ اقةعًك١ بٗ .

ب ٱمجذ عل ٚاهة،ذ زٙ اقؿذدز ايح يذخ َذٔ َؿذ دز        اٱضذ١َٝ٬ : اهةداد ايػذسٜع١  ج يحّ 
ايةػسٜعل ٜعد َظٗسّا َٔ َظ ٖس اشرتاّ ايسأٟ ايع ّل ٚبٗرا ٜؿذ،ط ايذسأٟ ايعذ ّ يذٝظ     
فسد لكٛع َؿًصٞ َ٪قت يسغ،١ اؾُ ٖنل بٌ ٜةعد٣ ذيو يٝؿذ،ط ذذص٤ّا َذٔ    

 .(46)ايػسٜع١

ًعذسف أجذسّا يف   بذ يعسف ايؿذصٝطل ٚقذد اهةذ  ايؿكٗذ ٤ إٔ ي      ايػذسٜع١ : اهةذداد  زابعّ 
ا٭شه ّ ايػسه١ٝل ٚؾذ غٛا يف ذيذو قٛاهذدل نكذٛاِ: )ايعذ د٠ قهُذ١(ل ٚقذٛاِ:        

 (47))اقعسٚف هسؾّ  ن قػسٚط غسطّ (

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
اقعرِ ايه،نل أبٛ ايك ضِ ايط اْٞل ؼكٝلل محدٟ بذٔ ه،دالٝذد ايطذًؿٞل َهة،ذ١ ايعًذّٛ       -43

ٚقذذ ٍ ااٝحُذذٞ: زٚاٙ  (ل63324ّ. )6653 -ٖذذذ6101اقٛؾذذٌل ايط،عذذ١ ايح ْٝذذ١ل   لٚاؿهذذِ
١ ٖٚذٛ  لذ٬ َذسشٚم َذٛ: آٍ طًصذ     ايط اْٞ بإضٓ دٜٔ: زذ ٍ أشدُٖ  جك ث زذ ٍ ايؿصٝط

 (.2/365. اْظس: فُع ايصٚا٥د َٚٓ،ع ايؿٛا٥دل ااٝحُٞ )جك١
(ل ٚقذ ٍ:  5633زقِ اؿذدٜخ )  ب ب َ  ذ ٤ يف يصّٚ اؾُ ه١ لألسذ٘ ايرتَرٟل ابٛاب ايؿنت -44

 شطٔ غسٜبل ٚق ٍ ااٝحُٞ: زذ ي٘ جك ث.
 (ل ٚاؿدٜخ شطٔ َٛقٛؾّ  ه٢ً ابٔ َطعٛد.5300ألسذ٘ أمحد يف َطٓدٙل بسقِ ) -45
 .256اؿسٜ ث ٚاؿكٛم ايطٝ ض١ٝل َسذع ض بلل ف -46
 لايع١ًُٝ ايهةب داز اؿٓؿٞل لِٝ ابٔ ايٓعُ ٕل شٓٝؿ١ أبٞ َرٖب ه٢ً ٚايٓظ ٥س ا٭غ، ٙ ٜٓظس: -47

 ايطذٝٛطٞل  بهس أبٞ بٔ ايسمحٔ ه،د ٚايٓظ ٥سل ا٭غ، ٙ(ل 6/66ٚ) 6650ّ-ٖذ6100ل بنٚث
= 
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ية،ك٢ ه ٬َّ  : ش ؾظت ايػسٜع١ ايػسا٤ ه٢ً ؾطس٠ اٱْط ٕ َٔ ا٫مسافلل َطّ 
َٔ َٛيٛد َ  =: هٔ ايػسل نُ  ق ٍ  ٚإبع دَٙط هدّا يف تٛذٝ٘ ايؿسد مٛ اـنل 

ل ٚأٚذ،ت (48)+إ٫ ٜٛيد ه٢ً ايؿطس٠ل ؾأبٛاٙ ٜٗٛداْ٘ل أٚ ٜٓؿساْ٘ل أٚ ميرط ْ٘
ؾٝ غ١ ٖرا ايسأٟ ايع ّ ه٢ً قٛاهد ؾصٝص١ل َٚع ٜن ج بة١ل ٚارا أَسْ  اهلل ب يةح،ت 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   بكٛي٘ ض،ص ْ٘: 

دّ ات، ع ايػ ٥ع ثل ٚشرزث َٔ ل ٚأَسث بعض6 :اؿرساثظ ڤ  ڦ  ڦ
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     لطسٖ  ه٢ً تهٜٛٔ ايسأٟ ايع ّل ٚايسد إ: اهلل ٚزضٛي٘ل 

 گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  گک  ک  ک  گ
 .ض72 :ايٓط ٤ظ

ٚؾٝ٘ ايٓٗٞ هذٔ ايعرًذ١ل ٚايةطذسع يٓػذس ا٭َذٛز َذٔ شذني        =ٜكٍٛ ايطعدٟ: 
  ٌ ايهذ٬ّ ٚايٓظذس ؾٝذ٘ل ٖذٌ ٖذٛ َؿذًص١ل ؾٝٴِكذدٹّ هًٝذ٘          مس هٗ ل ٚا٭َس ب يةأَذٌ ق،ذ
 .(49)+ناٱْط ٕن أّ ٫ ؾٝصرِ هٓ٘

 اختيار احلاكه ومراقبته وعزله :الرابع الفرع

َٓؿب ايس٥ ض١ ٚاؿهِ يف ايػسٜع١ َٓؿب ٖذ ّ ٚلطذن يف ْؿذظ ايٛقذتل     
ؾ،ؿ٬ح اؿ نِ تؿًط ايسه١ٝل ٚبؿط دٙ ٜؿطدٕٚل ٚاذرا ؾًذٝظ ؾذٛم زت،ذ١ ايطذًط ٕ      
ايع دٍ زت،١ل ٚنريو يٝظ ؾٛم زت،١ ايطًط ٕ ايػسٜس زت،١خ ٭ٕ غذسٙ ٜعذِل ٚنُذ  إٔ    
ب يطًط ٕ ايع دٍ تؿًط اي،٬د ٚايع، دل نريو ب يطًط ٕ اؾ ٥س تؿطذد ايذ،٬د ٚايع،ذ دل    
ٚتكرتف اقع ؾٞ ٚاٯج ّل ٚنريو ايطًط ٕ إذا هدٍ اْةػس ايعدٍ يف ايسه١ٝل ؾأقذ َٛا  

ؾُٝذ  بٝذِٓٗل ٚيصَذٛا قذٛاْني ايعذدٍل ؾُذ ث اي، طذٌل         ايٛشٕ ب يكططل ٚتعذ طٛا اؿذل  
ٚبٗرا ٜةذ،ني إٔ ايذٛايٞ َذأذٛز هًذ٢ َذ  ٜةع طذ ٙ َذٔ إق َذ١          لٚذٖ،ت زضّٛ اؾٛز

 ايعدٍل ٚه٢ً َ  ٜةع ط ٙ ايٓ ع بط،،٘ل ؾؿط د اي،٬د ٚايع، د ب يطًط ٕ اؾ ٥س.

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
= 

 (.6/56) بنٚث لايع١ًُٝ ايهةب داز
ب ب إذا أضًِ ايؿ  ؾُ ث ٖذٌ ٜؿذ٢ً هًٝذ٘ ٖٚذٌ ٜعذسض هًذ٢ ايؿذ          اي،ه زٟلألسذ٘  -48

ب ب َع٢ٓ نٌ َٛيٛد ٜٛيد هًذ٢ ايؿطذس٠    (ل َٚطًِل نة ب ايكدزل6325زقِ اؿدٜخ ) اٱض٬ّ
 (.5324زقِ اؿدٜخ ) ٚشهِ َٛث أطؿ ٍ ايهؿ ز ٚأطؿ ٍ اقطًُني

 (.6/660تؿطن ايطعدٟل َسذع ض بل ) -49
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أدٜذذ ِْٗل ٚإذا ذذذ ز ايطذذًط ٕ اْةػذذس اؾذذٛز يف ايذذ،٬دل ٚهذذِ ايع،ذذ دل ؾسقَّذذت  
ٚاقُصًت َس٤ٚتِٗل ٚقطذت قًذٛبِٗل ٚؾػذت ؾذِٝٗ اقع ؾذٞل ٚذٖ،ذت أَ ْذ تِٗل        

ٛا هٔ إق ١َ اؿلل ٚتع طٛا اي، طٌ  .(50)ؾكعؿت ايٓؿٛعل ٚقٓطت ايكًٛبل ؾكعؿ

ٚق  ن ْت ا٭١َ ٖٞ اقه ط،١ بةه يٝـ ايػ زعل ٖٚذٞ ؾذ ش،١ ايٛؾذ ١ٜ يف    
َذس إيٝٗذ  يف الةٝذ ز اؿهذ ّ     تٓؿٝر شهِ اهلل ٚتط،ٝل غسٜعة٘ل ؾكد ذعذٌ ايػذ زع ا٭  

ا٭نؿذذ ٤ل ايذذرٜٔ ٜطٛضذذْٛٗ  ب يعذذدٍل ٚوذذ ؾظٕٛ هًذذ٢ شكذذٛم ايٓذذ عل ٜٚؿذذْٕٛٛ   
 أهساقِٗل ٚأَٛااِ.

 ؾأَ  الةٝ ز اؿ نِ ؾٝعد قُ ّْ  ؿُ ١ٜ ٖرٙ اؿكٛم َٔ ْ شٝةني:

: َٔ شٝخ ٚذٛب الةٝ ز اؿ نِل ٚشس١َ تسى ا٭١َ ب٬ إَذ ّل ٚذعذٌ ذيذو    ا٭ٚ:
شة٢ ٫ تكٝع بٝك١ اٱضذ٬ّل ٜٚعةذد٣ هًذ٢ أًٖذ٘ل ٚيذرا ايؿذص ب١       َط٪ٚي١ٝ ا٭١َخ 

 .ايهساّ ب دزٚا يٓؿب أبٞ بهس ق،ٌ دؾٓ٘ 

ٚا اي،داز إ: ْؿب اٱَ ّ شكذّ ل   =أَ  أؾص ب زضٍٛ اهلل ٜكٍٛ ايػصايٞ:  زأ
ٚدؾٓذ٘خ ك ؾذ١ إٔ تةػػذ ِٖ ٖ مجذ١      ٚتسنٛا بط،ب ايةػ غٌ ب٘ ػٗٝص زضٍٛ اهلل 

..ل ٚيٛ تٴسى ايٓ ع ؾٛق٢ل ٫ هُعِٗ ه٢ً اؿل ذذ َعل ٫ٚ ٜذصهِٗ ٚاشعل   . ق١ٓ
٫ٚ ٜسدهِٗ هٔ ات، ع لطٛاث ايػٝط ٕ زادعل َع تؿٓٔ اٯزا٤ل ٚتؿسم ا٭ٖذٛا٤ل يةذ،رت   
ايٓظ ّل ًٖٚو ا٭ْ ّل ٚتٛجب ايطػذ ّ ٚايعذٛاّل ٚؼصبذت اٯزا٤ اقةٓ قكذ١ل ٚتؿسقذت      

ايٓ عل ٚؾكت الذ َعل ٚاتطذع اـذسم     اٱزاداث اقةع زق١ل ًَٚو ا٭زذيٕٛ ضسا٠
ل (51)ه٢ً ايساقعل ْٚػ،ت اـؿذَٛ ثل ٚاضذةصٛذ هًذ٢ أٖذٌ ايذدٜٔ ذٚٚ ايعساَذ ث      

 .(52)+ٚت،ددث اؾُ ه ث

قذُ ١ْ ألذس٣    ايػسٚط قٓؿب اٱَ ّ يف ايػسٜع١ل يف شد ذات٘ ٜعد اغرتاط: ايح ١ْٝ
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ؾذ٪اد  ؼكٝلل ايػ ؾعٞل اقٛؾًٞ قُد بٔ قُد اقًٛىل دٚي١ اؿ ؾحل ايطًٛى شطٔ ٜٓظس: -50
 .32ل فٖذ6163ل ايسٜ ض لايٛطٔ داز أمحدل اقٓعِ ه،د

ٛٸ٠ ٚاؾٌٗ  -51 ٔ  َهسّ بٔ قُد ايعسبل يط ٕايعسا١َ: ايػدٸ٠ ٚايػساض١ ٚايك ٞ  َٓظذٛز  بذ  ا٭ؾسٜكذ
 (.65/561) ا٭ٚ: ايط،ع١ بنٚثل لؾ دز داز اقؿسٟل

 َؿذطؿ٢ . د اقذٓعِل  ه،ذد  ؾذ٪اد . د ؼكٝلل لاؾٜٛحت اقع يٞ أبٛ ايظًِل ٚايةٝ د ا٭َِ غٝ د -52
 .63ل ف6646ّ لاٱضهٓدز١ٜ لايده٠ٛ داز شًُٞل
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١ل ٚضذد اـًذٌل   ٚمح ١ٜ اي،ٝكل ؿُ ١ٜ ٖرٙ اؿكٛمل ؾ ٱَ ّ إمن  ْؿب يدؾع ايعدٚ
ٚاضةهساس اؿكٛمل ٚإق ١َ اؿذدٚدل ٚذ، ٜذ١ ا٭َذٛاٍ ي،ٝذت اقذ ٍل ٚقطذُةٗ  هًذ٢        

   .(53)أًٖٗ 

ٚفٌُ ايػسٚط اييت اغرتطٗ  ايؿكٗ ٤ قٓؿذب اـ٬ؾذ١ل تذدٚز يف فًُذٗ      
 .شٍٛ ٖرا اقع٢ٓل ن يعداي١ل ٚا٫ذةٗ دل ٚغنٖ 

بأَس اؿذسبل ٚتذدبن   إٔ ٜهٕٛ ذا بؿن٠ =ٜٚرنس اي، ق٬ْٞ َٔ ٖر ايػسٚط: 
ٚا٫ْةك ّ َذٔ   قٗذ ل   ل اؾٝٛؽ ٚايطساٜ ل ٚضد ايحػٛزل ٚمح ١ٜ اي،ٝك١ل ٚشؿحل ا٭١َ

ٚا٭لر قظًَٛٗ ل َٚ  ٜةعًل ب٘ َٔ َؿ ؿٗ ل َٚٓٗ : إٔ ٜهٕٛ ممٔ ٫ تًصكذ٘ زقذ١   
 .(54)+٫ٚ ٖٛاد٠ يف إق ١َ اؿدٚدل ٫ٚ ذصع يكسب ايسق ب ٚا٭بػ ز

ؿ نِ ٚتكٛمي٘ هٓذد ا٫هٛذذ سل ؾكذد ديذت هًذ٢      ٚأَ  شل ا٭١َ يف َساق،١ ا
ذيو ْؿٛف ايكسإٓ ٚايطٓٸ١ل ؾُٔ ذيو ايكٝ ّ بؿسٜك١ ا٭َس ب قعسٚف ٚايٓٗذٞ هذٔ   

ايذذدٜٔ =: اقٓهذسل َٚذٔ ذيذو ا٭ديذ١ ايذيت تذذدٍ هًذ٢ َٓ ؾذص١ اؿذ نِ نكٛيذ٘          
هلل ٚيهة بذذذ٘ل ٚيسضذذذٛي٘ل ٚ٭٥ُذذذ١ اقطذذذًُنيل  =ل قًٓذذذ : قذذذٔن قذذذ ٍ: +ايٓؿذذذٝص١
 .(55)+ٚه َةِٗ

إٕ َذٔ  = :عٝد اـدزٟ قذ ٍ: قذ ٍ زضذٍٛ اهلل    ٚألسس ٚايرتَرٟ هٔ أبٞ ض
 .(56)+أهظِ اؾٗ دل ن١ًُ هدٍل هٓد ضًط ٕ ذ ٥س

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 اـذذدَ ث َسنذذص شٝذذدزل أَذذد ايذذدٜٔ هُذذ د يً،ذذ ق٬ْٞل ايذذد٥٫ٌ ٚتًهذذٝـ ا٭ٚا٥ذذٌ متٗٝذذد -53

 ه،ذذد اقًذذٛىل ضٝ ضذذ١ يف اقطذذًٛى اقذذٓٗزل 142ل فٖذذذ6161ل ايح يحذذ١ ايط،عذذ١ ٚا٭عذ دل 
ل ٖذذذ6104ل اقٓذذ ز َهة،ذذ١ اقٛضذذ٢ل اهلل ه،ذذد هًذذٞ ؼكٝذذل ايػذذٝصزٟل اهلل ه،ذذد بذذٔ ايذذسمحٔ

ٛ  َؿذطؿ٢ ل ٜٛضـ إبساِٖٝ ؼكٝلل ايطٝ ض١ل ٚتستٝب ايسٜ ض١ تٗرٜبل 520ف ٛ  هرذ  ه،ذد  أبذ
 .60ل فا٭ٚ: ايط،ع١ ايصزق ٤ل ا٭زدٕ لاقٓ ز َهة،١ ايكًعٞل اهلل

 .143يً، ق٬ْٞل فمتٗٝد ا٭ٚا٥ٌ  -54
هلل ٚيسضذٛي٘ ٚ٭٥ُذ١    ايٓؿذٝص١ ايذدٜٔ  = ب ب قذٍٛ ايذٓ    ألسذ٘ اي،ه زٟل نة ب اٱمي ٕل  -55

بذسقِ   بذ ب بٝذ ٕ إٔ ايذدٜٔ ايٓؿذٝص١     لنة ب اٱمي ٕ ل(ل َٚط24ًِبسقِ ) +اقطًُني ٚه َةِٗ
(22.) 

بذسقِ   ب ب َ  ذ ٤ أؾكٌ اؾٗ د ن١ًُ هدٍ هٓد ضًط ٕ ذذ ٥س  أبٛاب ايؿنتلل ألسذ٘ ايرتَرٟ -56
= 
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أطٝعذْٛٞ َذ  أطعذت اهلل ؾذٝهِل ؾذإٕ هؿذٝت اهلل ؾذ٬        =ٖٚرا أبٛ بهس ٜكٍٛ: 
   (57)+ط ه١ يٞ هًٝهِ

ْٚ ٥ذب  اؿ نِ يف مجٝع َ  ٜة٫ٛٙل ٚنٌٝ هٔ ا٭١َ = :ٜٚكٍٛ اٱَ ّ اي، ق٬ْٞ
هٓٗ ل ٖٚٞ َٔ ٚزا٥٘ل تسغدٙل ٚؽًع٘ل ٚتطة،دٍ بذ٘ غذنٙل َةذ٢ اقذرتف َذ  ٜٛذذب       

 .(58)+ذيو

٫ٚ َ ْع يف ايٓظس اٱض٬َٞل إٔ مت زع ٖرٙ اؿكذٛم بذ يطسم اقطذةصدج١ل    
نُر يظ ايػٛز٣ل ٚال يظ ايٓٝ ب١ٝل ٦ٖٝٚ ث ايسق ب١ل ٚغنٖذ ل ٚيذٝظ اقكذ ّ ٖٓذ      

 ي،طط ذيو.

اؿ نِل ؾٝعةذ  قذُ ٕ ؿُ ٜذ١ ٖذرٙ اؿكذٛم َذٔ       ٚأَ  شل ا٭١َ يف هصٍ 
 ٚذٗني:

: ا٭ض، ب اقٛذ،١ يًعصٍل اهة ث هدّ قدز٠ اٱَ ّ ه٢ً اؿؿ   هًذ٢ شكذٛم   ا٭ٍٚ
 ايٓ ع َٚساه ٠ َؿ ؿِٗ.  

  ِ ؾًذٛ ؾذسض    لؾأَ  اْعصاي٘ ب يهؿسل ؾظ ٖس يف إٔ اٱض٬ّ ٖٛ ا٭ؾذٌ ٚايع ؾذ
 ؿ ع َٓؿ،٘.اْط٬ٍ اٱَ ّ هٔ ايدٜٔل مل ىـ ان٬ه٘ل ٚازت

ٚأَ  اْعصاي٘ برٖ ب اؿٛاع اق٪جس٠ يف ايسأٟل أٚ ايعُذٌ نذ ؾٕٓٛ ٚغذنٙخ    
ؾٮٕ َكؿٛد اٱَ ١َ ايكٝ ّ ب قُٗ ثل ٚايٓٗٛض عؿحل اؿذٛش٠ل ٚا٫ٖةُذ ّ يؿذ ا    

 .  (59)ايسه١ٝل ٖٚرٙ غن ممه١ٓ يف تًو اؿ ي١

ه٢ً اؿكٛم ٚا٭هساض ٚذب هصي٘ل ؾكد ذنذس اي،ذ ق٬ْٞ: إٔ ممذ      اهةد٣: إٕ ايح ْٞ
ٜٛذب لًع اٱَ ّل نؿس بعد إمي ٕل ٚتسى ايؿ٠٬ ٚؾطك٘ل ٚغؿب ا٭َٛاٍل ٚقذسب  

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
= 

 (ل ٚشطٓ٘.5641)
ٞ  اقهةذب  ا٭هظُذٞل  ايسمحٔ ش،ٝب ؼكٝلل ايسشامل ه،د َؿٓـ -57  ايط،عذ١ ل بذنٚث ل اٱضذ٬َ

 (.50405ل بسقِ )ٖذ6103 ايح ١ْٝل
 .143ٜٓظس: متٗٝد ا٭ٚا٥ٌ يً، ق٬ْٞل ف -58
 .42ٜٓظس: غٝ د ا٭َِل َسذع ض بلل ف -59
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 .(60)ا٭بػ زل ٚتٓ ٍٚ ايٓؿٛع احملس١َل ٚتكٝٝع اؿكٛمل ٚتعطٌٝ اؿدٚد

كذٛم  ٚبٗرا لد إٔ ٖرٙ ا٭َٛز متحٌ قُ ١ْ ن ؾ١ٝل ٚدزهّ  شؿّٝٓ  ؿُ ٜذ١ ش 
َٚذٔ   لَٚساه ٠ َؿ ؿِٗل ٚذيو يف َٛاذٗذ١ اؾُٝذع شه َذّ  ٚقهذَٛني     لايٓ ع

    ِ هًذ٢ زهٝةذ٘ َٓٛطذ١ ب قؿذًص١ل ٚأٟ      ٖٓ  ْـ ايؿكٗذ ٤ هًذ٢ إٔ تؿذسؾ ث اؿذ ن
 َؿًص١ أهظِ َٔ اؿؿ   ه٢ً نسا١َ اٱْط ٕ ٚشٝ ت٘ َٚ ي٘ ٚهسق٘ن!.

 الضمانات المتعلقة بالدولة المطلب الثالث:
اٱض٬ّل ٖذٛ مح ٜذ١ ايذدٜٔل ٚضٝ ضذ١ ايذدْٝ  بذ٘ل َٚذٔ         إٕ ٚاذب اؿ نِ يف

 ٚاقط ٚا٠ بني أؾسادٖ . ايعدٍٚاذ، ث ايدٚي١ يف اٱض٬ّل إٔ ؼكل 

٫ ْكٍٛ إٕ ايطٝ ض١ ايع دي١ ك يؿذ١ يًػذسٜع١   =ٚؾدم ابٔ ايكِٝ هٓدَ  نةب: 
 .(61)+ٚب ب َٔ أبٛابٗ  أذصا٥ٗ لايه ١ًَل بٌ ٖٞ ذص٤ َٔ 

ٚؼكٝل ايطٝ ض١ ايع دي١ يف ايدٚي١ اٱض١َٝ٬ ٜةُحذٌ يف إق َذ١ ايعذدٍل ٚزؾذع     
ل َٔ ل٬ٍ اي٫ٜٛ ث اييت َٓصٗ  ايػ زع يًصذ نِ  ايٓ عايظًِل ٚؼكٝل اقط ٚا٠ بني 

اقطًِل يٛذب ايعكد اق ّ بٝٓ٘ ٚبني احملهَٛنيل ٚايكذُ ْ ث اقةعًكذ١ ب يدٚيذ١    
  اٯتٞ:ؿُ ١ٜ شكٛم اٱْط ٕل ٖٛ َ  ضٓؿؿً٘ يف

 الفرع األول: ىظاو احلسبة

اؿط،١: ٚ ٝؿ١ د١ٜٝٓ َٔ ب ب ا٭َس ب قعسٚف ٚايٓٗٞ هٔ اقٓهسل ايذرٟ ٖذٛ   
ؾسض ه٢ً ايك ٥ِ بأَٛز اقطًُنيل شٝذخ ٜعذني يذريو َذٔ ٜذساٙ أٖذ٬ّ اذ  ٜطذ٢ُ         

 )احملةطب(ل ٖٚٛ ٜكّٛ ب ؽ ذ ا٭هٛإ ٚاقط هدٜٔل يًكٝ ّ بةًو اق١ُٗ.

١ٜ ا٭َس بذ قعسٚف ٚايٓٗذٞ هذٔ اقٓهذسل ٚن ْذت يف      ؾ ؿط،١ شكٝكةٗ : ٫ٚ
ل َٚذٔ ذٗذ١ ايطذًط ٕ تذ ز٠ ألذس٣ل جذِ       تذ ز٠ ا٭شَ ٕ ايط يؿ١ ؾسهّ  َٔ ؾسٚع ايكك ٤ 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 .143ٜٓظس: متٗٝد ا٭ٚا٥ٌ يً، ق٬ْٞل َسذع ض بلل ف -60
ٌ  داز لضذعد  ايذس٩ٚف  ه،ذد  طذ٘  ؼكٝذلل  ايكذِٝل  ابٔ ايع قنيل زب هٔ اقٛقعني إه٬ّ -61  لاؾٝذ

 (1/343) 6643ّ بنٚثل



 السنيعيجالل حمند أمحد ناجي د. 

   السنة    العدد 
141 

 .(62)اضةكًت بعد ذيو ن١ٜ٫ٛ ل ؾ١ بعد ذيو

ايع د٠ بإؾساد ٖذرا ايٓذٛع ب٫ٜٛذ١ ل ؾذ١ل نُذ  أؾذسدث        ذسث=ق ٍ ابٔ ايكِٝ: 
 .(63)+١ٜ٫ٚ اقظ مل

 ؾكد ذنس ابٔ مج ه١ أْٗ  ج٬ج١ أْٛاع: احملةطبٚأَ  ٚ  ٥ـ 

ٌٸ ب يٛاذ، ث َذٔ ايطٗذ ز٠ل ٚايؿذًٛاثل    ا٭ٍٚ ايٓٛع : شكٛم اهلل تع :ل ؾٝٓظس َٔ ى
   ٚاؾُع١ل ٚاؾُ ه ثل َٚٔ ٜستهب اقٓهساث نإ ٗ ز احملسَ ث.

: شكٛم ايع، د اقهةؿ١ل ٖٚٛ ايٓظس يف اقذٛاشٜٔ ٚاقه ٜٝذٌ ٚؾذصةٗ     ايٓٛع ايح ْٞ
يعسف اقأيٛف يف بًدٙل ٜٚٓظذس يف اقهذ٬ٝثل ٚاقٛشْٚذ ثل ٚاقصزٚهذ ثل     ه٢ً ا

ٚاقعدٚداثل ٚأْٛاع ايعذسف ٚايؿذٓ ه ثل ؾٝذأَس بإؾذ٬ح ؾطذ دٖ ل ٚذسٜٗذ  هًذ٢        
أشطٔ هٛا٥دٖ ل َٚٓ٘: أْذٛاع ا٭غذسب١ ٚاقسن،ذ ث: نذأْٛاع اقعذ ذني ٚاقؿذسداثل       

ُ ضذس٠ ٚايذد٫ينيل ٚأزبذ ب    َٚٓ٘: ايٓظس يف ايػٛازع ٚال زٟل َٚٓذ٘: ايٓظذس يف ايط  
ايؿذذٓ ٥عل َٚذذ  ٜةطذذًُْٛ٘ ب ٫شةٝذذ ط ب يةكذذُنيل َٚٓذذ٘: ايٓظذذس يف أشذذٛاٍ ايةرذذ زل   

 ٚايٛازدٜٔ َٔ ا٭َؿ زل ٚايكِٝ ٚا٭ضع ز.  

: َ  ٜػرتى ؾٝ٘ شذل اهلل تعذ :ل ٚشذل ايع،ذ دل َٚٓذ٘: ايٓظذس يف ا٭زقذ ٤        ايٓٛع ايح يخ
 .(64)ٚايط د٠ل َٚ  ًٜصَِٗ غسهّ  ٚه د٠

إ: ف ٫ث اؿط،١ل ؾإْٓ  لدٖ  تكذّٛ يف ذٖٛسٖذ  هًذ٢ مح ٜذ١     ٚب يٓظس 
ق زّ اهلل تع : َٔ إٔ تٓةٗول ٚؾٝ ١ْ أهذساض ايٓذ عل ٚاحمل ؾظذ١ هًذ٢ اقساؾذل      
ايع ١َل ٚا٭َٔ ايع ّ يًُرةُعل إق ؾ١ إ: اٱغساف ايع ّ هًذ٢ ا٭ضذٛامل ٚأؾذص ب    

 بعذ١ َذد٣ ايةذصاَِٗ    اؿسف ٚايؿٓ ه ثل ٚإيصاَِٗ بكٛابط ايػسع يف أهُ اِل َٚة
يكذذ ٜٝظ اؾذذٛد٠ يف إْةذذ ذِٗل ٚنذذٌ ذيذذو ٜذذةِ ب يةٓطذذٝل َذذع اؾٗذذ ث ذاث       

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ؾذ٪اد . د: ٚتعًٝذل  ٚدزاضذ١  ؼكٝذل  مج ه١ل بٔ قُد اٱض٬ّل أٌٖ تدبن يف ا٭شه ّ ؼسٜس -62

 .66ل ف6655ّ- ٖذ6105 لقطس لايحك ؾ١ داز أمحدل اقٓعِ ه،د
ٔ  ايػذسه١ٝل  ايطٝ ض١ يف اؿه١ُٝ ايطسم -63 ٌ  قُذد . د ؼكٝذلل  ايكذِٝل  ابذ  َط،عذ١  غذ شٟل  مجٝذ

 .311ل فايك ٖس٠ لاقدْٞ
 .65ٜٓظس: ؼسٜس ا٭شه ّ يف تدبن أٌٖ اٱض٬ّل َسذع ض بلل ف -64
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 .  (65)ا٫لةؿ فل َٔ ٚشازاث َٚ٪ضط ث ٚغنٖ 

ٚىةًـ ْظ ّ اؿط،١ يف اٱض٬ّل هٔ َٓٗر١ٝ َٓظُ ث شكذٛم اٱْطذ ٕل يف   
 نْٛ٘ ٜػسع ٚاشهّ  ذاتّٝ ل ٜٚعة  ذيو ه، د٠ ٚقسب١ هلل تع :.

ٚب ضةكسا٤ نٌ َٔ ايدٚز ايرٟ تكّٛ ب٘ َٓظُ ث شكٛم اٱْط ٕل ٚايذدٚز ايذرٟ   
لذد إٔ دٚز َٓظُذ ث شكذٛم اٱْطذ ٕ      ؾإْٓذ  ٜٓ،ػٞ إٔ تكطًع ب٘ ذٗ ث اؿطذ،١ل  

ق ْْٛٞ ٜكّٛ دٕٚ ٚقع اهة، ز يًدٜٔل بٌ قد تهٕٛ مم زض تٗ  اْةٗ نّ  ٭شه ّ ايذدٜٔل  
اقك بٌ ؾإٕ ْظذ ّ اؿطذ،١ ه،ذ د٠ يف    ٖٚٛ ْظ ّ ؿُ ١ٜ اٱْط ٕ بٛقع اٱْط ٕل ٚيف 

اقك ّ ا٭ٍٚل ٚه١ًُٝ يػسع ٚاشع دٜحت دالٌ ايؿسدل ًٜةصّ يٛذ،٘ ب شرتاّ اؿكذٛم  
ٚاؿسٜ ثل ٚذيو ي  وؿحل هًٝ٘ َؿًصة٘ل آلذرّا يف ا٫هة،ذ ز َذ  قذسزٙ ايذدٜٔ يف      

 .(66)تع يُٝ٘ ٚتٛذٝٗ ت٘

دٚيذ١ل قٛزٖذ    ٚاؿط،١ ايػسه١ٝل يؿَٗٛٗذ  ايٛاضذع يًؿذسدل ٚاؾُ هذ١ل ٚاي    
قؿدز تًو اؿكٛمل ؾرتبطٗ  ب يٛشٞ اٱاذٞ ٚهكٝذد٠    شكٛم اٱْط ٕل ؾٗٞ ت٪ؾٌ

اٱمي ٕل بد٫ّ َٔ زبطٗ  ب يط،ٝع١ل ٚايعكٌ اٱْط ْٞ السدل َٚ، د٨ ايعداي١ َٚ  ٜٓذةز  
هٓٗ  َٔ هكد اذةُ هٞل ٚغن ذيو مم  تكسزٙ ايعك١ًٝ ايػسب١ٝل ٖٚرا مم  هعٌ ٖذرٙ  

قٛه١ٝل ٖٚٞ يف شساض١ هكٝد٠ اٱمي ٕ ٚمح ٜةٗذ ل ٖٚذٞ تستهذص    اؿكٛم ج بة١ َٚٛ
إ: أؾٍٛ ج بة١ يف قًب اٱْط ٕ اقطًِ ٚقُنٙل ت٪تٞ أنًٗ  نٌ شني بذإذٕ زبٗذ ل   

چ  چ  چ  ڇ   تعذذ ::  اهللٚػذذد اشرتاَذذّ  ٚتكذذدٜسّا ٚقداضذذ١ َذذٔ اٱْطذذ ٕ. قذذ ٍ  

ل ض27 :ايٓصذذذذذٌظ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې     ۆ ٚقذذذذذ ٍ تعذذذذذ :: 

ل أَ  زبط شكٛم اٱْط ٕ ب يكذ ْٕٛ ايط،ٝعذٞل ؾٝرعًذٗ  ل قذع١     ض27 :ايٓط ٤ظ ې
٫هة،ذذ زاث ذاتٝذذ١ل تذذست،ط يؿذذًص١ ايدٚيذذ١ أٚ َؿذذًص١ اؿهذذ ّل دٕٚ ايٓظذذس إ:    
ا٫هة، زاث اقٛقٛه١ٝ اقةعًك١ بإقساز اؿكٛم ٚايٛاذ، ثل ٚيريو قٝذدث ْؿذٛف   

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ٜٓظس: أمحد َ، زى ض مل َك ؾذد ايػذسٜع١ ٚشكذٛم اٱْطذ ٕل َٓػذٛز هًذ٢ َٛقذع اٯيٛنذ١         -65

http://www.alukah.net/ 
 اقسذع ايط بل. -66

http://www.alukah.net/
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 .(67)ٛاجٝل اـ ؾ١ بٗرٙ اؿكٛم ب ؿُ ١ٜ اييت نؿًةٗ  دض تن ايدٍٚاق

 ىظاو الكضاء :الفرع الجاىي

ٜعة  ايككذ ٤ أهظذِ اي٫ٜٛذ ث ٚقعذّ ل ٚأهُٗذ  ْؿعذّ ل ٚهًٝذ٘ َذداز اقؿذ ا          
بذٞ َٛضذ٢   ل ٖٚٛ ؾسٜك١ قه١ُ يف اٱض٬ّل نُ  ذذ ٤ يف زضذ ي١ هُذس ٭   (68)ه د٠

 .(69)ا٭غعسٟ زقٞ اهلل هُٓٗ 

أ٫ إٕ اٱضذ٬ّ شذ ٥ط َٓٝذعل ٚبذ ب     = :ق ٍ هُن بٔ ضعد ٚايذٞ محذـ   
ايعدٍل ٚب ب٘ اؿلل ؾإذا ْكض اؿ ٥طل ٚؼطذِ اي،ذ ب اضذةؿةط     اٱض٬ّٚجٝلل ؾص ٥ط 

اٱض٬ّل ٫ٚ ٜصاٍ اٱض٬ّ َٓٝعّ  َ  اغةد ايطًط ٕل ٚيٝظ غد٠ ايطًط ٕ قة٬ّ ب يطذٝـل  
ٔٵ قك ٤ ب ؿلل ٚألر ب  ٍ ٚقسبّ  ب يطٛطل ٚيه ل ٚضٓػذن ٖٓذ  إ: ْذٛهني    (70)+يعذد

 َٔ أْٛاع ايكك ٤ يف ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ ٖٞ ايكك ٤ ايع دٟل ١ٜ٫ٚٚ اقظ مل:

 البند األول: القضاء العادي

ٜعد ْظ ّ ايكك ٤ يف اٱض٬ّل َٔ أِٖ ا٭ْظ١ُ اييت ٚقذعت ؿُ ٜذ١ شكذٛم    
ٜٔل إَذذ  اٱْطذ ٕل ٚذيذو إٔ ايؿذسد إذا مل ٜستذدع هذذٔ ا٫هةذدا٤ هًذ٢ شكذٛم اٯلذس        

ب يٛاشع ايدٜحت أٚ ا٭ل٬قٞل ٚمل تطذةطع اؾُ هذ١ إٔ تذسد ايظذ مل هذٔ  ًُذ٘ل هذٔ        
طسٜل ايٛض ٥ٌ اقة ش١ ا ل ٚمل ٜٓؿر ايٓ ع أشهذ ّ اٱضذ٬ّل ٚاهةذدٚا هًذ٢ شكذٛم      
اٯلسٜٔل ٚمل ورتَٖٛذ ل أؾذ،ط يصاَذّ  هًذ٢ ايدٚيذ١ اٱضذ١َٝ٬ل إٔ ؼًُذِٗ هًذ٢         

ل ٚهذدّ ا٫هةذدا٤ هًذ٢ شكذٛم اٯلذسٜٔل ٚإ٫      ايٛقٛف هٓد شدٚد ايك ْٕٛ اٱض٬َٞ
ل (71)ه ق،ةِٗ ب يعكٛب١ ايػسه١ٝ اييت ٜطةصكْٛٗ ل ٚاؾ١ٗ اييت تكّٛ بريو ٖٞ ايككذ ٤ 

ؾٝعة  شل ايةك قٞ َٔ ايكُ ْ ث ايكٜٛذ١ ايذيت ؼُذٞ شكذٛم اٱْطذ ٕ ٚتؿذْٛٗ ل       
 ٚميهٔ تٛقٝط ذيو َٔ ل٬ٍ ايٓك ط اٯت١ٝ:

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 (.54شكٛم اٱْط ٕ قٛز َك ؾد ايػسٜع١ل نة ب ا٭١َ ايعدد ) -67
 .55ؼسٜس ا٭شه ّ بةدبن أٌٖ اٱض٬ّل ف -68
 بذذنٚث لايعًُٝذذ١ ايهةذذب داز اي،ػذذدادٟل اـطٝذذب بهذذس أبذذٛ هًذذٞ بذذٔ أمحذذد بػذذدادل تذذ زٜخ -69

(60/116) 
 (.1/341بنٚث ) لداز ؾ دز لايط،ك ث ايه ٣ل قُد بٔ ضعد -70
 .5ْظ ّ ايكك ٤ يف اٱض٬ّل ه،د ايهسِٜ شٜدإل َ٪ضط١ ايسض ي١ل ف -71
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: إذا مت اْةٗ ى أٟ شذل ٭ٟ غذهـل َذٔ ق،ذٌ ؾذسد أٚ َذٔ ق،ذٌ ايطذًط١ل ؾإْذ٘          أ٫ّٚ
اْةٗو شك٘ل أَ ّ ايكك ٤ل اضذةٓ دّا قذ  ٜةُةذع     ايرٟٜطةطٝع َك ق ٠ ايطًط١ل أٚ ايؿسد 

   هسق٘ل ٚدٜٓ٘ل َٚٓؿ،٘. ب٘ ٖرا ايػهـ َٔ شل ايةك قٞل بػض ايٓظس هٔ

أ متهني اؾُٝع َٔ مم زض١ اؿذل  : اقط ٚا٠ أَ ّ ايكك ٤ل ٚاقكؿٛد بٗرا اق،دج ّْٝ 
يف ايةك قٞ ه٢ً قدّ اقط ٠ٚل ٚأَ ّ قهُذ١ ٚاشذد٠ل َذٔ دٕٚ متٝٝذص ٫ٚ ؼٝذصل      

نؿًةذ٘ ايػذسٜع١    أَذس ل ٖٚذرا  (72)ٚإٔ تهٕٛ اٱذسا٤اث اقط،ك١ ه٢ً اؾُٝع َٛشذد٠ 
 اٱض١َٝ٬ يًُةه ؾُني.

ايةك قٞ َهؿ٫ّٛ يهٌ ايٓ عل ؾًٝظ َعٓذ٢ ٖذرا إٔ اقذةِٗ َذدإل      شل: إذا ن ٕ ج يحّ 
اقةِٗ بس٤ٟ شة٢ تح،ت إداْة٘خ ٭ٕ بسا٤ت٘ ج بة١ بٝكنيل ٚايٝكني ٫ ٜذصٍٚ  بٌ ا٭ؾٌ إٔ 

ب يػول ؾ٬ ٜٗ ٕ اٱْط ٕل ٫ٚ تؿكد نساَة٘ لسد ا٫ده ٤ هًٝ٘ل ٚإذا ج،ت هًٝ٘ ذذسّ  
 غسهّ . َ ل ؾ٬ تٴط،ل هًٝ٘ إ٫ ايعكٛب١ اقكسز٠

ٚذٛب ايةح،تل ٚايةصكٝل ق،ٌ إؾذداز   يٝطت نٌ ده٣ٛ َك،ٛي١ل بٌ ٫بد َٔٚ
أنذدث ْؿذٛف ايكذسإٓ ٚايطذ١ٓ هًذ٢ ٚذذٛب ايةح،ذت ق،ذٌ إؾذداز           ا٭شه ّل ٚقذد 

ٍٷ       =: ا٭شه ّ ٚاؽ ذ اقٛاقـل نكٛيذ٘   يذٛ ٜعطذ٢ ايٓذ ع بذدهٛاِٖل ٫دٸهذ٢ زذذ 
ٍٳ قّٛ ٚدَ ٤ِٖ    .(73)+ ه٢ً َٔ أْهسيهٔ اي،١ٓٝ ه٢ً اقدٸهٞل ٚايُٝني لأَٛا

: شسؾت ايػسٜع١ ه٢ً ٚاقع١ٝ ٚض ٥ٌ اٱج، ثل ؾ غرتطت إٔ ٜهذٕٛ ا٫هذرتاف   زابعّ 
تعةذ  ا٫هذرتاف    ايؿ دز َٔ اقةِٗل ؾ دزّا َذٔ دٕٚ إنذساٙ َذ دٟل أٚ َعٓذٟٛل ٚمل    

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ايكطسٟ ايرٟ ٜؿدز ؼت تأجن ايكػط ٚاٱنساٙل ق ٍ تعذ ::  

ل َٚٓعت َك ز٠ ايهة ب ٚايػٗدا٤ أٜكّ  يكٛيذ٘  ض176 :ايٓصٌظ \ڎ  ڈ  
 .ض471 :اي،كس٠ظ ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئض،ص ْ٘: 

َٔ أِٖ ايكُ ْ ث ايككذ ١ٝ٥ يةصكٝذل ايعدايذ١ل َٚعٓذ٢      ٜعد: اضةك٬ٍ ايكك ٤ ل َطّ 
ٖرا اق،ذدأل شسٜذ١ ايك قذٞ يف إؾذداز ا٭شهذ ّل ٚبذ قؿّٗٛ ايكذ ْْٛٞ َعٓذ ٙ: هذدّ          

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ٞ  أمحذد  اؾٓ ١ٝ٥ل اٱذسا٤اث يف اٱْط ٕ ٚشكٛم ايدضةٛز١ٜ ايػسه١ٝ ٜٓظس: -72 ل ف ضذسٚز  ؾةصذ

(563-564.) 
 (.1225تؿطن ضٛز٠ آٍ هُسإ بسقِ ) لألسذ٘ اي،ه زٟل نة ب ايةؿطن -73
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 تدلٌ ايطًطةني ايةٓؿٝر١ٜ ٚايةػسٜع١ٝ يف غ٪ْٚ٘.  

ٚقد َٓصت ايػسٜع١ ايػسا٤ل ايك قٞ َذٔ ٚضذ ٥ٌ ا٫ضذةك٬ٍل َذ  ميهٓذ٘ َذٔ       
ؾذ هة ث إٔ ٖذرا    ايكٝ ّ بدٚزٙ ه٢ً أنٌُ ٚذ٘ل ٚي  وكل ٖدف احمل ن١ُ ايع دي١ل

ايككذ ٠ ج٬جذ١: ق قذٝ ٕ يف ايٓذ زل ٚقذ ض      =: ايعٌُ ٖٛ دٜٔ و ضب هًٝ٘ل يكٛي٘ 
 اؾ١ٓل ق ض قك٢ بػن اؿلل ٖٚٛ ٜعًِل ؾراى يف ايٓ زل ٚق ض قكذ٢ ٖٚذٛ ٫   يف

ٜعًذذِل ؾأًٖذذو شكذذٛم ايٓذذ عل ؾذذراى يف ايٓذذ زل ٚقذذ ض قكذذ٢ بذذ ؿلل ؾذذراى يف    
 .(74)+اؾ١ٓ

ؾإذا شهِ ايك قٞ غ٬ف ايػسعل ؾإْ٘ ٜأجِل ٖٚرا ٜٛذب إٔ ٜهذٕٛ ايك قذٞ   
ل يف ا٫ضذةك٬ٍ َؿذدزٙ   َطةك٬ّل ٫ ول ٭شد إٔ ٜةذدلٌ يف غذ٪ْٚ٘ل ٖٚذرا اؿذ    

ايػسعل ٚيٝظ ٖ،١ َٔ أشدل ٖٚرا اؿل يف ذرٚزٙ ٚأؾذٛي٘ ٜعةذ  ٚاذذب غذسهٞ     
ه٢ً ايك قٞل ٫ ول ي٘ إٔ ٜةٓ شٍ هٔ اضةك٬ي٘ ٭شدل نُ  أْ٘ ٫ وذل يذ٘ إٔ ٜكًذد    

ل نُ  ق ٍ َع ذ بٔ ذ،ٌ هٓد إزض ي٘ إ: ايذُٝٔ  (75)أشدّا يف هًُ٘ل بٌ ٜعٌُ ب ذةٗ دٙ
اؿُذد هلل ايذرٟ ٚؾذل زضذٍٛ زضذٍٛ اهللل قذ        =: ٫ٚ آيٛل قذ ٍ  ق ٍ: أذةٗد زأٜٞ 
   .(76)+ٜسقٞ اهلل ٚزضٛي٘

ل (77)إٔ َذٔ غذسٚط ايك قذٞ إٔ ٜهذٕٛ َطذةهؿّ  ب ٭٥ُذ١       ٚقد ْكذٌ اق يهٝذ١  
يف ايٓذٛاشٍل ٚغذؿ ه تِٗ ؾٝٗذ ل ٚيف     ٚايكؿد َٔ ٖرال بإٔ ٜهٕٛ َطةهؿّ  بةٛضط تِٗ

إْؿ ذ اؿل هًِٝٗل ٚه٢ً ذِٜٚٗل ٚيٝظ اقساد أْ٘ ٜطةهـ ب ٭١ُ٥ يف تكسٜس ايط هذ١  
 .(78)ايع ١َ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
(ل 6355بذسقِ )  يف ايك قٞ ب ب َ  ذ ٤ هٔ زضٍٛ اهلل  لأبٛاب ا٭شه ّ لألسذ٘ ايرتَرٟ -74

 ٚق ٍ ااٝحُٞ زذ ي٘ جك ث.
 .36َسذع ض بلل ف ليف اٱض٬ّ ْظ ّ ايكك ٤ -75
(ل ٚضذذٓدٙ 6354(ل ٚايرتَذذرٟ يف ضذذٓٓ٘ل زقذذِ )55004ألسذذذ٘ أمحذذد يف َطذذٓدٙل زقذذِ ) -76

 قعٝـ.
ٔ  أمحد بٔ قُد ايٛيٝد أبٛ ٚايةصؿٌٝل اي،ٝ ٕ -77 ٞ  قُذد  .د ؼكٝذلل  ايكذسط ل  زغذد  بذ  شرذ

 (.64/260) 6655ّ - ٖذ6105 ايح ١ْٝل ايط،ع١ بنٚثل لاٱض٬َٞ ايػسب داز ٚآلسٕٚل
 .646ل فهُ ٕ لايٓؿ ٥ظ داز ه غٛزل بٔ ايط ٖسل ايػسٜع١ َك ؾد -78
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ٚإذا ن ْت ايػسٜع١ قد َٓصت ايك قٞ َٔ ا٫ضةك٬ٍل إٔ هةٗذد زأٜذ٘ل ؾإْٗذ     
 قذٞ  هؿة٘ َٔ ا٭لط ٤ ايط ٥ػ١ يف ا٭شه ّ اييت ٜؿدزٖ ل ٚيٝظ َعٓذ٢ ٖذرا إٔ يًك  
      ٌ ٜكذُٔ   إٔ وهِ نٝـ غ ٤ل ٚي  غ ٤ل َذٔ غذن َطذةٓد غذسهٞل ٫ٚ قذ ْْٛٞل بذ

ايك قذذٞ إذا نذذ ٕ اـطذذأ ؾ شػذذّ ل ٫ وةًُذذ٘ ا٫ذةٗذذ د ايطذذ ٥ؼل ٚإذا تعُذذد اـطذذأل 
ٚقك٢ ي  ٫ ًٜصّ غسهّ ل ٚج،ذت ذيذو هًٝذ٘ ب ي،ٝٓذ١ل يذصّ ايكذُ ٕ هًٝذ٘ يف َ يذ٘ل         

 .(79)ٚهٛقب ايعكٛب١ اييت ٜطةصكٗ 

ًكك ٠ َٔ اضةك٬اِل ل ؾ١ ب يٓط،١ يًر١ٗ ايك ١ُ٥ بذ يةعٝنيل ذٖذب   ٚمتهّٝٓ  ي
ايػ ؾع١ٝل ٚاق يه١ٝل ٚاؿٓ ب١ً يف زٚا١ٜل إ: هدّ ق بًٝذ١ ايك قذٞ يًعذصٍ َذع ضذداد      
ش ي٘ل إذا مل ٜهٔ يف هصي٘ ؼكٝل َؿًص١ل أٚ دز٤ َؿطد٠ل ٚذيو يةعًذل شذل ا٭َذ١    

 .(80)ب٘

ه٢ً ايكك ٤ل َٔ ق،ذٌ ٚيذٞ ا٭َذسل    ٫ٚ تع زض بني َ،دأ ا٫ضةك٬ٍل ٚايسق ب١ 
ؾً٘ إٔ ٜةؿكد قك ت٘ ْٚٛاب٘ل ؾٝةؿؿط أقكٝةِٗل ٜٚساهٞ أَٛزِٖ ٚضذنتِٗ يف ايٓذ عل   

   .(81)ٜٚطأٍ ايحك ث هِٓٗ

: اقساؾع١ بني اـؿّٛل ٚمس ع ايده٣ٛل نٌ ذيو هسٟ ه١ْٝ٬ل هٛش قذٔ  ض دضّ 
أٚ يف َهذ ٕ   ايككذ ٤ يف اقطذردل   ايؿكٗذ ٤ ٜسغب َٔ ايع ١َ شكٛزٖ ل ٚقذد ذنذس   

 ٚاضع ٚضط اي،ًد.

هب إٔ ٜهٕٛ َٛقذع ايككذ ٤ يف ٚضذط اي،ًذدل     =ذ ٤ يف ش غ١ٝ اـسغٞ: 
يف بٓ ٤ ٚاضع يًرًٛع ؾٝ٘ل ٚإٔ ٜهذٕٛ يف ايؿذٝـ ٖٜٛذّ  ؾطذٝصّ ل ٚيف ايػذة ٤ نٓذّ        

 .(82)+نّٓٝٓ 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 .45-46ْظ ّ ايكك ٤ يف اٱض٬ّل ف -79
ايدزز اقٓظَٛ ث يف ا٭قك١ٝ ٚاؿهَٛ ثل ٫بٔ ابٞ ايدّل ؼكٝل ايدنةٛز َؿطؿ٢ ايصشًٝٞل  -80

 .5داز ايؿهسل ايك ٖس٠ل دٕٚ ت زٜخل ف
ٔ  ا٭شهذ ّل  َٚٓذ ٖز  ا٭قك١ٝ أؾٍٛ يف اؿه ّ ت،ؿس٠ -81 ٕ  ابذ ٞ  ؾذةط  َذع  َط،ذٛع ل ؾسشذٛ  ايعًذ

 (.6/44) .ايع١ًُٝ ايةكدّ َط،ع١ اقًول
 بذنٚثل  لايهةب داز اـسغٞل اهلل ه،د بٔ قُد لًٌٝل ضٝدٟ كةؿس ه٢ً اـسغٞ ش غ١ٝ -82

 (.4/163) 6664ّل ا٭ٚ: ايط،ع١
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: نؿًت ايػسٜع١ يًُةِٗ ايهحن َٔ اؿكذٛمل ايذيت تهؿذٌ يذ٘ اؿذل يف هدايذ١       ض بعّ 
نصك٘ يف ايدؾ ع هٔ ْؿط٘ل ٚاؽذ ذ قذ ّ يذ٘ل أٚ ا٫ضذةع ١ْ يرتذذِ إٕ      احمل ن١ُخ 

ن ٕ ٫ وطٔ ايعسب١ٝل َٚٔ ذيو ذٛاش ْكض ا٭شه ّل أٚ ايرتاذع هٓٗذ  إذا تذ،ني إٔ   
 .(83)اؿل يف غنٖ ل أٚ ن ْت ك يؿ١ يًٓـل ٚاٱمج ع

... ٫ٚ ميٓعذو قكذ ٤   = ق ٍ هُس بٔ اـط ب يك قٝ٘ أبٞ َٛض٢ ا٭غذعسٟ: 
أَظل ؾساذعت ايّٝٛ ؾٝ٘ هكًول ٖٚدٜت ؾٝ٘ يسغذدى إٔ تساذذع اؿذلل ؾذإٕ     قكٝة٘ 

 .(84)+اي، طٌاؿل قدِٜ ٫ ٜ،طً٘ غ٤ٞل َٚساذع١ اؿل لن َٔ ايةُ دٟ يف 

ٚإذا شهِ ايك قٞ عهِل جِ زأ٣ اؿذل يف غذنٙل ؾذإٕ زأٟ    =ق ٍ ايػ ؾعٞ: 
ا٭ٍٚ هًذ٢   ٤ْكذض قكذ   . .. اؿل يف اؿ ددل بإٔ ل يـ نة بّ  أٚ ض١ٓ أٚ إمج هذ ّ 

 .(85)+ْؿط٘

ٜٚٓكض ايك قٞ شهذِ ْؿطذ٘ل ٚشهذِ غذنٙل إذا     =ٚذ ٤ يف إل٬ف ايٓ ٟٚ: 
ل يـ اؿلل ضٛا٤ ن ٕ قطعّٝ خ نُه يؿذ١ ايهةذ ب ٚايطذ١ٓل أٚ  ٓٝذ  نُه يؿذ١ لذ        

 .(86)+ايٛاشدل ٚايكٝ ع

 البند الثاني: والية املظامل

اقةظذ قني إ: ايةٓ ؾذـ   قذٛد  =اقساد بٗرٙ اي٫ٜٛذ١ نُذ  ٜكذٍٛ اقذ ٚزدٟ:     
   .(87)+ب يسٖ،١ل ٚشذس اقةٓ شهني هٔ ايةر شد ب اٝ،١

ممةصذذ١ بذني ضذط٠ٛ ايطذًط١ٓ ْٚؿذؿ١ ايككذ ٤ل        ٚ ٝؿذ١ ؾ يةظًِ يف اقظذ مل  
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ل 6661ّل بذنٚث  لايػذسب  داز شرذٞل  قُذد  ؼكٝلل ايكسايفل ايدٜٔ غٗ ب ايرلن٠ل ٜٓظس: -83
(60/633.) 

 آبذ دل  شٝذدز ل اآدل ايٓظ ١َٝ اقع زف دا٥س٠ فًظ اي،ٝٗكٞل اؿطني بٔ أمحد ايه ٣ل ايطٓٔ -84
ب ب َٔ اذةٗد جِ زأ٣ إٔ اذةٗذ دٙ لذ يـ    ل زقِ نة ب آداب ايك قٞلٖذ6311ل ا٭ٚ: ايط،ع١

 (.56015) َعٓ ٙ زدٙ ه٢ً ْؿط٘ ٚه٢ً غنٙ يفْؿ  أٚ إمج ه  أٚ َ  
 (.3/501) .6363ّل بنٚث لاقعسؾ١ داز ايػ ؾعٞل إدزٜظ بٔ قُد لا٭ّ -85
 (.1/346ل )ا٭ٚ: ايط،ع١ اقٓٗ سل داز اقكس٨ل بهس أبٞ بٔ إمس هٌٝ ايٓ ٟٚل إل٬ف -86
ٔ  أبٛ ايطًط ١ْٝ ا٭شه ّ -87 ٔ  داز اقذ ٚزدٟل  اؿطذ ل 6656ّل ا٭ٚ: ايط،عذ١  ايهٜٛذتل  قةٝ،ذ١ل  ابذ

 .605ف
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ٚؼة س إ: هًٛ ٜدل ٚهظِٝ زٖ،١ل تكُع ايظ مل َذٔ اـؿذُنيل ٚتصذذس اقعةذدٟل     
   ٚنأْ٘ ميكٞ َ  هرص ايكك ٠ أٚ غنِٖ هٔ إَك ٥٘.

.ل ٚذيذو إٔ  .. إشداد ٖرٙ اي١ٜ٫ٛل ٖذٛ ؾطذ د اي٫ٜٛذ١ل ٚؾطذ د ايٓذ ع      ٚض،ب
ايةٓ شع إذا ن ٕ بني قعٝؿنيل ق٣ٛ أشدُٖ  ايك قٞل ٚإذا نذ ٕ بذني قذٟٛ ٚقذعٝـل     
أٚ قٜٛني ٚايك٠ٛ يف أشدُٖ  ب ي١ٜ٫ٛل نظًِ ا٭َذسا٤ ٚايعُذ ٍل ؾٗذرا ممذ  ْؿذب يذ٘       

يٓظ ّ ايككذ ٤ ايعذ دٟل ٫ٜٚٚذ١     ل ٚارا ؾةعد ١ٜ٫ٚ اقظ مل َه١ًُ(88)اـًؿ ٤ أْؿطِٗ
 اؿط،١.

 ٚتٓكطِ اقظ مل ب هة، ز َ  تك ف إيٝ٘ َٔ اؿكٛم إ: قطُني:
: نذ يصنٛاثل ٚايهؿذ زاثل ٚايٓذرٚزل ٚاؿذدٚدل     َظ مل تةعًل عكٛم اهلل تعذ :  .أ 

 ٚايع، داثل ٚازته ب احملسَ ث.

ٚاؾٓ ٜذ ث  : ن يػؿٛبل ٚإْهذ ز ايٛدا٥ذع ٚا٭زشامل   ايع، د عكٛمَظ مل تةعًل  .ب 
 يف ايٓؿظ ٚا٭هساض.

ٚىةـ ٚايٞ اقظ مل بعد٠ أَذٛزل نًذٗ  تذدٚز شذٍٛ اؿؿذ   هًذ٢ شكذٛم        
تعذدٟ ايذ٠٫ٛ هًذ٢ ايسهٝذ١ل ٚذذٛز ايعُذ ٍ        اٱْط ٕل ٚمح ٜةٗ  َٔ ا٫ْةٗ ىل َٚٓٗذ : 

ؾنذذع ؾٝذ٘ إ: ايكذٛاْني ايع ذيذ١ يف      ٚنة ب ايذدٚاٜٚٔ ؾُٝذ  ه،ْٛذ٘ َذٔ ا٭َذٛاٍل     
ايٓ ع هًٝٗ ل ٜٚألر ايعُ ٍ بٗ ل ٜٚٓظس ؾُٝذ  اضذةصادٚٙل ؾذإٕ     دٚاٜٚٔ ا٭١ُ٥ل ٚوٌُ

زؾعٛٙ إ: بٝت اق ٍ أَس بسدٙل ٚإٕ ألرٚٙ ٭ْؿطِٗ اضرتذع٘ ٭زب بذ٘ل َٚٓٗذ  تظًذِ    
اقطرتشق١ َٔ ْكـ أزشاقِٗل أٚ تألسٖ  هذِٓٗل ٚإذصذ ف ايٓظذس بٗذِل ؾنذذع إ:      

 دٜٛاْ٘ل يف ؾسض ايعط ٤ ايع دٍل ؾٝرسِٜٗ هًٝ٘.  

ايػؿذٛبل ضذٛا٤ ن ْذت غؿذٛب ضذًط ١ْٝل قذد تػًذب هًٝٗذ  ٠٫ٚ          َٚٓٗ  زد
ؾٝٗ ل ٚإَ  يةعد ه٢ً أًٖذٗ ل أٚ َذ     يسغ،١اؾٛزل ن ٭٬َى اقك،ٛق١ هٔ أزب بٗ ل إَ  

   تػًب هًٝٗ  ذٚٚ ا٭ٜدٟ ايك١ٜٛل ٚتؿسؾٛا ؾٝ٘ تؿسف اق٬ى ب يكٗس ٚايػً،١.

 ذٖذذ ل َٚذٔ ذيذو تٓؿٝذر َذ  ٚقذـ ايككذ ٠ َذٔ أشه َٗذ ل يكذعؿِٗ هذٔ إْؿ          
قدزٙ ٚهظِ لطسٙل ؾٝهذٕٛ   يعًٛٚهرصِٖ هٔ احملهّٛ هًٝ٘ل يةعصشٙل ٚق٠ٛ ٜدٙل أٚ 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 (.4/55) بنٚث لايع١ًُٝ ايهةب داز ايعسبٞل ابٔ اهلل ه،د بٔ قُد ايكسإٓل أشه ّ -88
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ْ  س اقظ مل أق٣ٛ ٜدّال ٚأْؿر أَسّال ؾٝٓؿر اؿهِ ه٢ً َٔ تٛذ٘ إيٝ٘ بذ ْةصاع َذ  يف   
 ٜدٙل أٚ بإيصاَ٘ اـسٚس مم  يف ذَة٘.

ل ٚنريو ايٓظس ؾُٝ  هرذص هٓذ٘ ايٓذ  سٕٚ َذٔ اؿطذ،١ل يف اقؿذ ا ايع َذ١       
ن ل ٖس٠ يٓهسل قعـ هٔ دؾع٘ل ٚايةعدٟ يف طسٜل هرص هٔ َٓعذ٘ل ٚايةصٝذـ   
يف شل مل ٜكدز ه٢ً زدٙل ؾٝألذرِٖ عذل اهلل تعذ : يف مجٝعذ٘ل ٜٚذأَس عًُذِٗ       

 .(89)ه٢ً َٛذ،٘

 ع الجالح: ىظاو احلدود والعكوباتالفر

 تٓكطِ اؿكٛم إ: قطُني:

ا٭ٍٚ: اؿكٛم اييت يٝطت يكّٛ َعٝذٓنيل بذٌ َٓؿعةٗذ  قطًذل اقطذًُنيل أٚ      
 ْٛع َِٓٗل نًِٗ قة س إيٝٗ ل ٚتط٢ُ شدٚد اهللل ٚشكٛم اهلل:  

ٚأَ  ايكطِ ايح ْٞ: ؾٗٛ اؿكٛم اييت ٯدَٞ َعنيل ٚتسذذع إ: شؿذحل ايذٓؿظ    
 .(90)ب يكؿ فل ٚايعكٌل ٚاق ٍل بةػسٜع اقع ٬َثل ٚغن ذيو

دٚد ٚايعكٛبذ ث يف اٱضذ٬ّل غذسع يًصؿذ   هًذ٢ ٖذرٙ اؿكذٛم        ْٚظ ّ اؿ
بٓٛهٝٗ ل ؾ ؾسا٥ِ قظٛزاث غسه١ٝل شذذس اهلل تعذ : هٓٗذ  عذد أٚ تعصٜذسل ٚاذ        
هٓد اية١ُٗ ش ٍ اضة ا٤ تكةكٝ٘ ايطٝ ض١ ايدٜٓٝذ١ل ٚاذ  هٓذد ج،ٛتٗذ  ٚؾذصةٗ  شذ ٍ       

 .(91)اضةٝؿ ٤ تٛذ،٘ ا٭شه ّ ايػسه١ٝ

١ُٗ َٔ قُ ْ ث مح ١ٜ شكذٛم اٱْطذ ٕل ٚيذٝظ    ٖٚرٙ اؿدٚد تعد قُ ١ْ َ
 ٜٚة،ني ذيو يف ايٓك ط اٯت١ٝ: ؾٝٗ  اْةٗ ى ؿكٛم اٱْط ٕل نُ  ٜظٔ اي،عض

نذٌ ايطذسم ايذيت ؼُذٌ ايؿذسد هًذ٢ اقذرتاف ٖذرٙ اؾذسا٥ِل           ايػسٜع١: قطعت أ٫ّٚ
ؾأَسث بط ه١ اهللل َٚساق،ة٘ل ٚشرزث َذٔ اقذرتاف تًذو اؾذسا٥ِل ٚأَذسث اقطذًِ       

 :اي،كذذس٠ظ ڑ  ک  ک  ک  کب ٫بةعذذ د هذذٔ ٖذذرٙ اؿذذدٚدل بكٛيذذ٘ ضذذ،ص ْ٘:  
 .ض442 :اي،كس٠ظ ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ ل ٚقٛي٘: ض170

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 َٚ  بعدٖ . 604ٜٓظس: ا٭شه ّ ايطًط ١ْٝل ف -89
 (.55/564فُٛع ايؿة ٣ٚ ) -90
 .542ا٭شه ّ ايطًط ١ْٝل ف -91
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ؾكد ذعًت ايػسٜع١ ايػذسا٤ َذٔ ٚاذ،ذ ث ايساهذٞ ػذ ٙ      ٚيف ايٛاقع ايعًُٞل 
زهٝة٘ل تأَني شد ايهؿ ١ٜ اذِل ٚاؿؿذ   هًذ٢ أَذٛاٍ ايٓذ ع ٚأهساقذِٗ ٚأْؿطذِٗل        
ٚذعًت َذٔ ٚاذ، تذ٘ بطذط ٖٝ،ذ١ ايدٚيذ١ يف نذٌ أزذذ ٤ ايذ،٬دل ٚق زبذ١ ايسذًٜذ١           

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ   ڌ  ڌٚاقٓهذذذساثل نُذذذ  قذذذ ٍ ضذذذ،ص ْ٘:    

 .ض21 :اؿزظ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

ٍ  : اضةص، ب إٔ ٜطرت ا٫ْط ٕ ْؿط٘ل إذا اقرتف غ٦ّٝ  َذٔ ٖذرٙ اؾذسا٥ِل نُذ     ج ّْٝ   قذ 
 :=     أٜٗ  ايٓ ع قد إٓ يهِ إٔ تٓةٗٛا هٔ شدٚد اهللل َٔ أؾذ ب َذٔ ٖذرٙ ايكذ ذٚز٠

ل ْٚذدب  (92)+اهللغ٦ّٝ ل ؾًٝطةرت بطرت اهللل ؾإْ٘ َٔ ٜ،د يٓذ  ؾذؿصة٘ل ْكذِ هًٝذ٘ نةذ ب      
ٜذ  ٖذصاٍل يذٛ ضذرتت٘ بسدا٥ذول يهذ ٕ       : اصاٍ: =ٛي٘ نُ  ذ ٤ يف قيطرت اٯلسٜٔل 

 .(93)+لنّا يو

إ: ايككذ ٤ل ؾكذد   أقـ إ: ذيو َػسٚه١ٝ ايةع يف يف اؿدٚدل ق،ذٌ زؾعٗذ    
ل (94)+تع ؾٛا اؿدٚد ؾُٝ  بٝٓهِل ؾُ  بًػحت َٔ شد ؾكذد ٚذذب  =: ق ٍ زضٍٛ اهلل 

ًّا ِٖٚ ا حملذ زبٕٛ يًُرةُذع ب ٱزٖذ ب:    ٚقد ق ٍ تع : يف غإٔ أغد السَني هة

 ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ لض22 :اق ٥ذذذذد٠ظ 

ؾإذا ت ب ق طع ايطسٜل ق،ٌ ايكدز٠ هًٝ٘ل ؾٝطكط هٓ٘ َذٔ ايعكٛبذ١ َذ  ىذةـ بكطذع      
 .(95)ايطسٜلل ٚت،ك٢ هًٝ٘ شكٛم اٯدَٝني َٔ أَٛاٍ ٚأْؿظ ٚغنٖ 

ٖٚٞ ق هد٠ ؾصٝص١ل ٚإٕ ن ٕ اؿدٜخ ايذرٟ  : ق هد٠ )دز٤ اؿدٚد ب يػ،ٗ ث(ل ج يحّ 
إ٫ إٔ اٱمجذ ع قذد اْعكذد هًذ٢ دز٤ اؿذدٚد       ل(96)زٟٚ ؾٝٗ  قذعؿ٘ بعذض ايعًُذ ٤   

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 (.65056) لؾؿ١ ايطٛط ٚايكسب يفب ب َ  ذ ٤ ل ألسذ٘ اي،ٝٗكٞل نة ب ا٭غسب١ -92
ٞ  ه،ذد  ؾذ٪اد  قُد ؼكٝلل َؿسل لايعسبٞ ايرتاد إشٝ ٤ داز َ يول اٱَ ّ َٛطأ -93 ل نةذ ب  اي،ذ ق

 (.6166زقِ ) ب ب َ  ذ ٤ يف ايسذِ اؿدٚدل
 ل نةذ ب اؿذدٚدل  بنٚث لايعسبٞ ايهة ب دازل ايطرطة ْٞ ا٭غعخ بٔ ضًُٝ ٕل داٚد أبٞ ضٓٔ -94

 (1345زقِ اؿدٜخ ) ب ب ايعؿٛ هٔ اؿدٚد َ  مل ت،ًؼ ايطًط ٕ
ل ايح ْٝذ١  ايط،عذ١  بذنٚثل  لدَػذل ل اٱض٬َٞ اقهةب اي،ػٟٛل َطعٛد بٔ اؿطنيل ايط١ٓ غسح -95

ٔ  أمحذد  اي،هذ زٟل  ؾصٝط غسح اي، زٟ ؾةط(ل 60/535ل )6653ّ - ٖذ6103 ٞ  بذ ٔ  هًذ  بذ
 (65/660) بنٚث لاقعسؾ١ داز ايعطك٬ْٞل شرس

 (.6/655ا٭غ، ٙ ٚايٓظ ٥س يًطٝٛطٞل َسذع ض بل ) -96
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ٍ   (97)ب يػ،ٗ ث ل ؾذسٟٚ هذٔ هُذس بذٔ      ل ٚقد هٌُ ايؿص ب١ بٗ  بعذد ٚؾذ ٠ ايسضذٛ
٭ٕ أهطذذٌ اؿذذدٚد ب يػذذ،ٗ ثل أشذذب إ: َذذٔ إٔ أقُٝٗذذ     =اـطذذ ب أْذذ٘ قذذ ٍ:  

هٔ َع ذل ٚه،د اهلل بٔ َطعٛدل ٚهك،٘ بٔ هذ َسل أْٗذِ قذ يٛا:    ل ٚزٟٚ (98)+ب يػ،ٗ ث
ل ؾذإٕ اٱَذ ّ إٔ ىطذ٧ يف ايعؿذٛل لذن َذٔ إٔ       (99)+إذا اغة،٘ هًٝو اؿد ؾ دزأٙ=

 .(100)ىط٧ يف ايعكٛب١

ؾؿٞ شد ايطذسق١ل اغذرتط ايػذ زع غذسٚطّ ل نذإٔ ٜ،ًذؼ اقذ ٍ ْؿذ بّ ل ٚإٔ ٫         
 .ه١ل نُ  ؾعٌ هُس ٜهٕٛ يًط زم غ،١ٗ ًَول ٚإٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓ ى ف 

ٚيف شد ايصْ  اغرتط ايػ زع غسٚطّ  ؼذٍٛ دٕٚ إق َذ١ اؿذد إ٫ يف أقذٝل     
نإٔ ٜهٕٛ ايػٗٛد أزبع١ل ٚإٔ تةط بل أقٛااِ يف ايصَ ٕل ٚاقهذ ٕل ٚاا٦ٝذ١ل    لا٭شٛاٍ

ٚإذا مل ٜطةٛف هدد ايػٗٛدل ٚمل تةط بل أقٛااِل أقذِٝ هًذِٝٗ شذد ايكذرفل شؿ  ذّ       
 ه٢ً اٯلسٜٔ.

ؾ يػسض َٔ َػسٚه١ٝ ٖرٙ اؿدٚد ٖٛ ايسدع ٚايصذسل ٚيذرا لذد إٔ إق َذ١    
ايةذذأزٜخ  ٖذرٙ اؿذذدٚد نذذ ٕ قًذذ٬ّٝل ٚشذذد ايذذسذِ نُذ  ٜظٗذذس َذذٔ لذذ٬ٍ ايٓظذذس يف  

 ن ْت نًٗ  ب هرتاف ايصاْٞل ٚزغ،ة٘ يف ايةطٗس. لمل ٜكِ إ٫ َساث َعدٚد٠ اٱض٬َٞ

ٜعٝاذسٙل ٫ٚ إٔ ميذةٗٔ   ٚإذا ُأقِٝ اؿد ه٢ً اؾ ْٞل مل ٜهٔ َٔ شل أشذد إٔ  
َٗذ٬ّ ٜذ  ل يذدل ؾذٛ     =ـ يد هٓدَ  يعذٔ ايػ َدٜذ١:    يو ق ٍ زضٍٛ اهلل نساَة٘خ ير

 .(101)+ايرٟ ْؿطٞ بٝدٙل يكد ت بت تٛب١ يٛ ت بٗ  ؾ شب َهظ يػؿس ي٘

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 (.1/363) ايع١ًُٝ ايهةب داز اقٓؿٛزل لًٌٝ ؼكٝلل ايكسايفل ايع، ع أبٛ ايؿسٚمل -97
ـ  نُ ٍ ؼكٝلل غٝ،١ل أبٞ بٔ بهس أبٛ ٚاٯج زل ا٭ش دٜخ يف اقؿٓـ -98  َهة،ذ١  اؿذٛثل  ٜٛضذ

 (55163) ٖذ6106 ا٭ٚ:ل ايط،ع١ ايسٜ ضل لايسغد
ٛ  هُذس  بٔ هًٞ ايدازقطحتل ضٓٔ -99 ٔ  أبذ ِ  اهلل ه،ذد  ؼكٝذلل  ايذدازقطحتل  اؿطذ  داز ميذ ْٞل  ٖ غذ

 (3/51) 6633ّ -ٖذ6353 بنٚثل لاقعسؾ١
َٓٗ س ايط١ٓ ايٓ،١ٜٛل ابٔ تُٝٝذ١ اؿساْذٞل ؼكٝذلل د. قُذد زغذ د ضذ ملل َ٪ضطذ١ قسط،ذ١ل          -100

 (.1/506) ايط،ع١ ا٭ٚ:
زقِ اؿذدٜخ   ب ب َٔ اهرتف ه٢ً ْؿط٘ ب يص٢ْألسذ٘ َطًِ يف ؾصٝص٘ل نة ب اؿدٚدل  -101
(6362.) 
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عذد   : تكطِٝ اؿدٚد إ: َ  ٜةعًل عكذٛم اهللل ٚشكذٛم ايع،ذ دل ٜعذد قذُ ْ ّ     زابعّ 
ا٫هةدا٤ ه٢ً شل غهـ َعنيل بٌ بعذض اؿذدٚد ٖذرٙ    ذات٘ل ؾ٬ ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ 

 غسهت يًصؿ   ه٢ً شكٛم اهلل تع : أٚ َ  ٜط٢ُ اؿل ايع ّ.  

ٚقد قطِ اق ٚزدٟ ٖرٙ اؿدٚد إ: قطُني: أشدُٖ : َ  ن ٕ َٔ شكذٛم اهلل  
 تع :ل ٚايح ْٞ: َ  ن ٕ َٔ شكٛم اٯدَٝني.  

  ٚذذذب يف تذذسى ؾأَذ  اقهةؿذذ١ عكذٛم اهلل تعذذ : ؾكذسب ٕ: أشذذدُٖ : َذ    
َؿسٚضل نرتى ايؿ٠٬ل ٚايصن ٠ل ٚايؿٝ ّ ٚغنٖذ ل ٚايحذ ْٞ: َذ  ٚذذب يف ازتهذ ب      

 قظٛزل نػ زب اـُسل ٚاحمل زب١ ٚغنٖ .

ٚأَ  اقُةٓع َٔ شكٛم اٯدَٝني َذٔ دٜذٕٛ ٚغنٖذ ل ؾة٪لذر َٓذ٘ ذذ ّا إٕ       
 .  (102)أَهٔل ٚو،ظ بٗ  إذا تعرزثل إ٫ إٔ ٜهٕٛ بٗ  َعطسّال ؾٝٓظس إ: َٝطس٠

: بعذض ٖذرٙ اؿذدٚد ػذ ٚشث اؿؿذ   هًذ٢ اؿكذٛم اق دٜذ١ل ٚاٖةُذت          ل َطذ ّ 
ب ؿكٛم اقع١ٜٛٓ يٰلسٜٔل نُ  ٖٛ اؿ ٍ يف شد ايكرفل ٚبعكٗ  ٚقذعت قٓذع   
ا٫ْط ٕ َٔ ا٫هةدا٤ ه٢ً ْؿط٘ل نُ  ٜةكط ذيو َٔ ل٬ٍ ايٓظس يف َػذسٚه١ٝ شذد   

 غ زب اـُس.

د ضٛا٤ دٕٚ تؿسقذ١ل ٜٚذدٍ هًذ٢ ذيذو     : ٚذٛب إق َةٗ  ه٢ً اؾُٝع ه٢ً شض دضّ 
كذ يٛا: َذٔ   ضذسقتل ؾ  ايذيت شدٜخ ه ٥ػ١ إٔ قسٜػّ  أُِٖٗ غإٔ اقذسأ٠ اقهصَٚٝذ١   

ن ؾك يٛا: َٚٔ هرت٨ هًٝ٘ إ٫ أض ١َ بذٔ شٜذد شذبس زضذٍٛ     ٜهًِ ؾٝٗ  زضٍٛ اهلل 
ل جذِ قذ ّل   +أتػذؿع يف شذد َذٔ شذدٚد اهلل    =: ل ؾه١ًُ أض ١َل ؾك ٍ زضذٍٛ اهلل  اهلل

إمن  أًٖو ايرٜٔ قذ،ًهِل أْٗذِ نذ ْٛا إذا ضذسم ؾذِٝٗ ايػذسٜـل       =ِ ق ٍ: ؾ لةطبل ج
تسنٛٙل ٚإذا ضسم ؾِٝٗ ايكعٝـل أقذ َٛا هًٝذ٘ اؿذدل ٚاٜذِ اهللل يذٛ إٔ ؾ طُذ١ بٓذت        

 .(103)+قُد ضسقت يكطعت ٜدٖ 

هذد أْٗذ  غذ ١ًَ يهذٌ شكذٛم اٱْطذ ٕل ٚقذد غذسع          ايعكٛبذ ث : ايٓذ  س إ:  ض بعّ 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 .555ا٭شه ّ ايطًط ١ْٝل فٜٓظس:  -102
زقِ اؿذدٜخ   لأّ شط،ت إٔ أؾص ب ايهٗـ ٚايسقٞ :ب ب لألسذ٘ اي،ه زٟل نة ب ا٭ْ،ٝ ٤ -103
(3142.) 
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ٛ تأدٜب ه٢ً ذْٛبل مل تػذسع ؾٝٗذ  اؿذدٚدل ٚىةًذـ     ايةعصٜس يٝهٕٛ َه٬ُّل ٖٚ
شهُ٘ ب لة٬ف ش ي٘ ٚش ٍ ؾ هً٘ل ؾٝٛاؾل اؿدٚد َذٔ ٚذذ٘ أْذ٘ تأدٜذب اضةؿذ٬ح      

 .(104)ٚشذسل ىةًـ عطب الة٬ف ايرْب

: إق ١َ اؿد ه٢ً اؾ ْٞ ٜعد قذُ ١ْ َذٔ ذٗذ١ أْٗذ  تهذـ هذدٚإ اقعةذدٜٔ        ج َّٓ 
ٔ        لٚمتٓع أذ٣ اي، غٝني ٚغذؿ ٤   لٚتسدع نذٌ َذٔ تطذٍٛ يذ٘ ْؿطذ٘ ا٫قةذدا٤ ب قعةذدٜ

  ِ ؾٗذٞ   ليصٜذد َذٔ اْةٗذ ى ٖذرٙ اؿكذٛم      يػًٌٝ الحت هًِٝٗ ؾ٬ ٜحذأزٕٚ ٭ْؿطذٗ
 ؼُٞ شكٛم اٱْط ٕ ٫ٚ تٓةٗهٗ .

 اخلامتة

 أواًل: نتائج البحث
ايٛقذع١ٝ ٚاٱه٬ْذ ث ايدٚيٝذ١ ؿكذٛم      نذٌ ايكذٛاْني   ض،كت ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ .1

٫ هٛش ايةعذدٟ   ٚٚاذ، ث شة١ُٝ شكٛقّ  أؾ١ًَٝؾعٳدَّث شكٛم اٱْط ٕ ل اٱْط ٕ
 هًٝٗ  أٚ ا٫ْةك ف َٓٗ ل ٚٚقعت ا  ايكُ ْ ث ايه ؾ١ٝ يريو.

ٚأْٗذ  نؿًٝذ١    لمتة ش ايكُ ْ ث ايػذسه١ٝ ؿكذٛم اٱْطذ ٕ بأْٗذ  ج بةذ١ ٫ تذةػن       .4
ُٝذ١  َٚؿؿذ١ً تؿؿذ٬ّٝ دقٝكذّ  ٚقهُذّ ل ٚق     لعؿحل نٌ اؿكٛمل ٚأْٗذ  ه ديذ١  

 نُ  أْٗ  غن َست،ط١ يؿًص١ أشد.ل بةػسٜع ث نحن٠

ٖٚذٞ  ل تةٓٛع ٖذرٙ ايكذُ ْ ث بداٜذ١ َذٔ ايؿذسد َٚذسٚزّا ب ؾُ هذ١ جذِ ايدٚيذ١          .2
ٚتذة٤٬ّ   لَةدزذ١ َٔ شٝخ اٱيصّا ٚهدَ٘ يةةٓ ضب َع نٌ ايظسٚف ٚا٭ٚقذ ع 

 .َع مجٝع ا٭ش١َٓ ٚا٭َه١ٓ

٫ ٜكذدّ هًذ٢ ا٫هةذدا٤     لما٭ؾٌ إٔ ايؿسد ي  وًُ٘ َٔ هكٝذد٠ ٚقذِٝ ٚألذ٬    .2
 بٌ و ؾحل هًٝٗ  نرص٤ َٔ مم زض١ غع ٥سٙ ايد١ٜٓ. له٢ً شكٛم اٯلسٜٔ

اقط٪ٚي١ٝ َػرتن١ بني ايؿسد ٚالةُع ؾإذا مل ٜستدع ايؿسد هٔ ا٫هةذدا٤ هًذ٢    .2

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 تذ َسل  قُذد  قُذد . د ؼكٝذلل  ا٭ْؿ زٟل شنسٜ  ايط يبل زٚض غسح يف اقط يب أض٢ٓ -104

 (.1/636) ا٭ٚ: ايط،ع١ ّل5000 - ٖذ6155ل بنٚث لايع١ًُٝ ايهةب داز
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يف ٚذٗ٘ ٚتسدٙ هٔ غٝ٘ َذٔ لذ٬ٍ    شكٛم اٯلسٜٔ ؾٛاذب اؾُ ه١ إٔ تكـ
ٞ   لا٭َس ب قعسٚف ٚايٓٗٞ هٔ اقٓهس ٫ٚ ؾذسم يف ذيذو    لٚايكذػط الةُعذ

 بني اؿه ّ ٚاحملهَٛني.  

ؾٗٓ  ٜذأتٞ ٚاذذب ايدٚيذ١ ب ؿؿذ       ل إذا هرص الةُع هٔ زد ايظ مل هٔ  ًُ٘ .6
١ٜ٫ٚٚ اقظ مل ٚاْةٗ ٤ بٓظذ ّ   َٚسٚزّا ب يكك ٤ له٢ً شكٛم ايٓ ع بدا١ٜ ب ؿط،١

 اؿدٚد ٚايعكٛب ث.

ٖٚذرا ٜذدٍ هًذ٢ اٖةُذ ّ      لع١َٛقٛع شكٛم اٱْط ٕ ٖٛ قٛز َك ؾذد ايػذسٜ   .0
ؾٗٞ مل تٗةِ بٗذ  ذص٥ٝذّ ل بذٌ هًذ٢ اقطذة٣ٛ ايهًذٞ يف اقك ؾذد         لايػ زع بٗ 
 ٚايػ ٜ ث.

 ثانيًا: التوصيات
َٔ لذ٬ٍ ٚضذ ٥ٌ اٱهذ٬ّ     تٛه١ٝ ا٭١َ يه ١ْ ٖرٙ اؿكٛم يف ايدٜٔ اٱض٬َٞ .1

تذدزى   ٢ٚغنٖ  شةٚاق٪ضط ث ايةع١ًُٝٝ  لاقةٓٛه١ لٚاقٓ بس ايد١ٜٝٓ لاقهةًؿ١
 شكٛقٗ  ٚتطع٢ يف طً،ٗ .

ٚا٫ضذةؿ د٠  ل اييت ؽـ شكٛم اٱْطذ ٕ يف اٱضذ٬ّ   هكد اق٪متساث ٚايٓدٚاث .4
 نٌ اقةهؿؿني يف ٖرا اؾ ْب. َٔ

 لا٫ضةؿ د٠ َٔ َٓظ١َٛ ٖذرٙ اؿكذٛم يف ٚقذع ايةػذسٜع ث يًذدٍٚ اٱضذ١َٝ٬       .2
و ْني ٚا٭ْظُذ١ اـ ؾذ١ بةًذ   ٚق ٚي١ إلساذٗذ  يًٛاقذع َذٔ لذ٬ٍ ضذٔ ايكذٛا      

 ايدٍٚ.
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 املصادر واملراجع

ا٭شه ّ ايطًط ١ْٝ أبٛ اؿطٔ اق ٚزدٟل داز ابٔ قةٝ،١ل ايهٜٛذتل ايط،عذ١ ا٭ٚ:ل    .1
1272.ّ 

 بنٚث. لأشه ّ ايكسإٓل قُد بٔ ه،د اهلل ابٔ ايعسبٞل داز ايهةب ايع١ًُٝ .4
 بدٕٚ ط،ع١. لبنٚث عسؾ١لإشٝ ٤ هًّٛ ايدٜٔل قُد بٔ قُد ايػصايٞل داز اق .2

 إل٬ف ايٓ ٟٚل إمس هٌٝ بٔ أبٞ بهس اقكس٨ل داز اقٓٗ سل ايط،ع١ ا٭ٚ:. .2

 بدٕٚ ط،ع١. لايهٜٛت ْط ٕل قُد هُ ز٠ل ه مل اقعسؾ١لاٱض٬ّ ٚشكٛم اٱ .2
ُذد  أض٢ٓ اقط يب يف غسح زٚض ايط يبل شنسٜذ  ا٭ْؿذ زٟل ؼكٝذلل د. ق    .6

 ،ع١ ا٭ٚ:.ّل ايط4777 -ٖذ 1244بنٚثل  قُد ت َسل داز ايهةب ايع١ًُٝل

ا٭غ، ٙ ٚايٓظ ٥س ه٢ً َرٖب أبٞ شٓٝؿ١ ايٓعُ ٕل شٜٔ ايدٜٔ ابٔ لذِٝ اؿٓؿذٞل    .0
 ّ.  1277-ٖذ1277ل بنٚث لداز ايهةب ايع١ًُٝ

7.        ٞ  لداز ايهةذب ايعًُٝذ١   لا٭غ، ٙ ٚايٓظذ ٥سل ه،ذد ايذسمحٔ بذٔ أبذٞ بهذس ايطذٝٛط
 بنٚثل بدٕٚ ط،ع١.

س ابذٔ ايكذِٝل ؼكٝذلل طذ٘     إه٬ّ اقٛقعني هٔ زب ايع قنيل قُد بٔ أبٞ بهذ  .2
 ّ.1202بنٚثل  داز اؾٌٝل له،د ايس٩ٚف ضعد

ايط،عذ١   ا٫قةؿ د يف ا٫هةك دل قُد ايػصايٞل ؼكٝل اْؿ ف زَك ٕل داز قةٝ،١ل .17
 ّ.4772ا٭ٚ:ل 

 ّ.1222بنٚثل  لقُد بٔ إدزٜظ ايػ ؾعٞل داز اقعسؾ١ لا٭ّ .11

د.  :ؼكٝذل  لأبٛ ايٛيٝد قُد بذٔ أمحذد بذٔ زغذد ايكذسط       لاي،ٝ ٕ ٚايةصؿٌٝ .14
ٖذذ  1277ايح ْٝذ١ل   بنٚثل ايط،عذ١  داز ايػسب اٱض٬َٞل قُد شرٞ ٚآلسٜٔل

- 1277.ّ 

تذذ س ايعذذسٚع َذذٔ ذذذٛاٖس ايكذذ َٛعل قُذذد بذذٔ قُذذد اؿطذذٝحتل ؼكٝذذل   .12
 فُٛه١ َٔ احملككنيل داز اادا١ٜل بدٕٚ ط،ع١.  

 لٛ بهذس اـطٝذب اي،ػذدادٟل داز ايهةذب ايعًُٝذ١     ت زٜخ بػدادل أمحد بٔ هًٞ أبذ  .12
 بنٚثل بدٕٚ ط،ع١.

ت،ؿس٠ اؿه ّ يف أؾٍٛ ا٭قك١ٝ َٚٓ ٖز ا٭شه ّل ابذٔ ؾسشذٕٛل َط،ذٛع َذع      .12
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 ؾةط ايعًٞ اقًول َط،ع١ ايةكدّ ايع١ًُٝ.
ؼكٝذل ٚدزاضذ١    قُذد بذٔ مج هذ١ل    لؼسٜس ا٭شه ّ يف تدبن أٖذٌ اٱضذ٬ّ   .16

 ّ.1277-ٖذ 1277 لقطس لمحدل داز ايحك ؾ١ٚتعًٝل: د. ؾ٪اد ه،د اقٓعِ أ

ايةصسٜس ٚايةٜٓٛسل قُذد ايطذ ٖس ابذٔ ه غذٛزل داز ضذصٕٓٛ يًٓػذس ٚايةٛشٜذعل         .10
 ّ.1220تْٛظل 

أبٛ ايؿدا٤ إمس هٌٝ بٔ هُس بٔ نحن ؼكٝذلل ضذ َٞ بذٔ     لتؿطن ايكسإٓ ايعظِٝ .17
 ّ.1222 -ٖذ 1247داز طٝ،١ يًٓػس ٚايةٛشٜعل ايط،ع١ ايح ١ْٝل ل قُد ض١َ٬

َسنذص اـذدَ ث    هُ د ايدٜٔ شٝدزل لمتٗٝد ا٭ٚا٥ٌ ٚتًهٝـ ايد٥٫ٌ يً، ق٬ْٞ .12
 ٖذ.  1212ٚا٭ع دل ايط،ع١ ايح يح١ل 

ٛ   ؼكٝلل إبساِٖٝ ٜٛضـل لتٗرٜب ايسٜ ض١ ٚتستٝب ايطٝ ض١ .47 أبذٛ   َؿذطؿ٢ هرذ
 ا٭زدٕ ايصزق ٤ل ايط،ع١ ا٭ٚ:.   له،د اهلل ايكًعٞل َهة،١ اقٓ ز

تٝطن ايهسِٜ ايسمحٔ يف تؿطذن نذ٬ّ اقٓذ ٕل ه،ذد ايذسمحٔ بذٔ ْ ؾذس بذٔ          .41
ايطعدٟل ؼكٝلل ه،د ايذسمحٔ بذٔ َعذ٬ ايًٛوذلل َ٪ضطذ١ ايسضذ ي١ل ايط،عذ١        

 ّ.4777-ٖذ 1247ا٭ٚ:ل 
ش غ١ٝ اـسغٞ هًذ٢ كةؿذس ضذٝدٟ لًٝذٌل قُذد بذٔ ه،ذد اهلل بذٔ هًذٞ           .44

 ّ.1220ع١ ا٭ٚ:ل بنٚثل ايط، لداز ايهةب ايع١ًُٝ لاـسغٞ اق يهٞ
ّل ايط،عذذ١ 1276اؿسٜذ ث ايع َذذ١ ٚشكذذٛم اٱْطذذ ٕل قُذد ضذذعٝد فذذرٚبل    .42

 ا٭ٚ:.

شطٔ ايطًٛى اؿ ؾحل دٚيذ١ اقًذٛىل قُذد بذٔ قُذد اقٛؾذًٞ ايػذ ؾعٞل         .42
 ٖذ.1216ايسٜ ضل  ؾ٪اد ه،د اقٓعِ أمحدل داز ايٛطٔلؼكٝلل 

 77نة ب ا٭١َل ايعذدد   شكٛم اٱْط ٕ بني ايػسٜع١ ٚايك ْٕٛل َٓن محٝد اي،ٝ تٞ .42
 ٖذ.1242زبٝع ا٭ٍٚل 

شكذذٛم اٱْطذذ ٕ يف اٱضذذ٬ّل ضذذًُٝ ٕ بذذٔ ه،ذذد اهلل اؿكٝذذٌل ٚشاز٠ ايػذذ٪ٕٚ      .46
   اٱض١َٝ٬ ٚا٭ٚق فل ايط،ع١ ايسابع١.

شكٛم اٱْط ٕ يف اٱض٬ّل ه،د اهلل بٔ ه،د احملطٔ بٔ ه،ذد ايذسمحٔ ايرتنذٞل     .40
   ٚاٱزغ دل ايطعٛد١ٜٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ اٱض١َٝ٬ ٚا٭ٚق ف ٚايده٠ٛ 

شكٛم اٱْط ٕ يف ايك ْٕٛ ايدٚيٞ ٚايع٬ق ث ايدٚيٝذ١ل قذ دزٟ ه،ذد ايعصٜذصل داز      .47
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   ّ.١َٖٛ4774ل اؾصا٥سل 
 شكٛم اٱْط ٕ قٛز َك ؾد ايػسٜع١ل أمحد ايسٜطْٛٞل ٚقُد هحُذ ٕ غذ،نل   .42

 (.70نة ب ا٭١َل ايعدد )

27.  ٌ قُذد غساٜ،ذ١ل داز    اؿكٛم ٚاؿسٜ ث ايطٝ ض١ٝ يف ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ل زشٝذ
   هُ ٕل بدٕٚ ط،ع١. ٓ زلاق

اؿكٛم ٚاؿسٜ ث اقد١ْٝ ٚايطٝ ض١ٝ يف ايؿهذس اٱضذ٬َٞ ٚاٱهذ٬ٕ ايعذ قٞل      .21
عس ايعًذّٛ ايطذٝد قُذدل عذخ أيكذٞ قذُٔ عذٛد ايٓذد٠ٚ ايطذ١ٜٛٓ يعذ ّ           

ٖذل اييت هكدٖ  الُع اقًهٞ ي،صذٛد اؿكذ ز٠ اٱضذ١َٝ٬ل َ٪ضطذ١     1217
 ا٭زدٕ. آٍ اي،ٝت يف هُ ٕل

َ٪ضطذ١   دزاض١ َك ز١ْ شٍٛ اٱه٬ٕ ايعذ قٞ ؿكذٛم اٱْطذ ٕل ضذعٝد قُذدل      .24
 ٖذ.1276بنٚثل ايط،ع١ ا٭ٚ:ل  لايسض ي١

ايدزز اقٓظَٛ ث يف ا٭قك١ٝ ٚاؿهَٛ ثل ٫بٔ أبٞ ايدّل ؼكٝلل د. َؿذطؿ٢   .22
 ايصشًٝٞل داز ايؿهسل ايك ٖس٠.

22.     ٞ بذنٚثل   لل داز ايػذسب ايرلن٠ل يػٗ ب ايدٜٔ ايكذسايفل ؼكٝذلل قُذد شرذ
1222.ّ 

ٞ  ا٭غذعخ  بٔ ضًُٝ ٕ داٚد أبٛل داٚد أبٞ ضٓٔ .22 ٞ  ايهةذ ب  دازل ايطرطذة ْ  لايعسبذ
 ل بدٕٚ ط،ع١.بنٚث

ضذذٓٔ ايرتَذذرٟل قُذذد بذذٔ هٝطذذ٢ ايرتَذذرٟل ؼكٝذذلل أمحذذد قُذذد غذذ نس    .26
ٚآلسٜٔل غسن١ َهة،١ َٚط،ع١ َؿطؿ٢ اي، بٞ اؿًذ ل َؿذسل ايط،عذ١ ايح ْٝذ١ل     

 ّ.1202 -ٖذ 1222
،ذد اهلل ٖ غذِ   ضٓٔ ايدازقطحتل هًٞ بٔ هُس أبٛ اؿطذٔ ايذدازقطحتل ؼكٝذلل ه    .20

 ّ.1266 -ٖذ1276بنٚثل  مي ْٞل داز اقعسؾ١ل
اي،ٝٗكذٞل فًذظ دا٥ذس٠ اقعذ زف ايٓظ َٝذ١       ايطٓٔ ايه ٣ل أمحد بذٔ اؿطذني   .27

 ٖذ.1222ايه ١ٓ٥ يف اآد ب،ًد٠ شٝدز آب دل ايط،ع١ ا٭ٚ:ل 

بذنٚثل   د اي،ػذٟٛل اقهةذب اٱضذ٬َٞل دَػذلل    َطعٛغسح ايط١ٓل اؿطني بٔ  .22
 ّ.1272 -ٖذ 1272ايط،ع١ ايح ١ْٝل 

غسح ايكٛاهد ايؿك١ٝٗل ايػٝخ أمحد بذٔ ايػذٝخ قُذد ايصزقذ ل داز ايكًذِل بذدٕٚ        .27
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 ط،ع١.
ايػذذسه١ٝ ايدضذذةٛز١ٜ ٚشكذذٛم اٱْطذذ ٕ يف اٱذذذسا٤اث اؾٓ ٥ٝذذ١ل أمحذذد ؾةصذذٞ  .21

 ضسٚزل بدٕٚ ط،ع١.

إمس هٌٝ اي،ه زٟل ؼكٝلل قُد شٖن بذٔ ْ ؾذس   ؾصٝط اي،ه زٟل قُد بٔ  .24
 ٖذ.  1244ايٓ ؾسل داز طٛم ايٓر ٠ل ايط،ع١ ا٭ٚ:ل 

اي،ذ قٞل داز إشٝذ ٤   ؼكٝلل قُد ؾذ٪اد ه،ذد    لؾصٝط َطًِل َطًِ بٔ اؿر س .22
 .بنٚثل بدٕٚ ط،ع١ ايرتاد ايعسبٞل

 بنٚثل بدٕٚ ط،ع١.   ث ايه ٣ل قُد بٔ ضعدل داز ؾ دزلايط،ك  .22
ه١ُٝ يف ايطٝ ض١ ايػسه١ٝل قُد بٔ أبٞ بهس ابٔ ايكذِٝل ؼكٝذلل د.   ايطسم اؿ .22

 ايك ٖس٠ل بدٕٚ ط،ع١. لَط،ع١ اقدْٞ قُد مجٌٝ غ شٟل
ؼكٝلل د. ؾ٪اد ه،ذد اقذٓعِل    لغٝ د ا٭َِ ٚايةٝ د ايظًِل أبٛ اقع يٞ اؾٜٛحت .26

 ّ.1202 لاٱضهٓدز١ٜ لد. َؿطؿ٢ شًُٞل داز ايده٠ٛ

ٞ بذٔ شرذس ايعطذك٬ْٞل داز     زٟل أمحد بذٔ هًذ  ؾةط اي، زٟ غسح ؾصٝط اي،ه .20
 بنٚث. اقعسؾ١ل

 بدٕٚ ط،ع١. لداز ايؿهس. ؾةط ايكدٜسل قُد بٔ هًٞ ايػٛن ْٞ .27

ايؿسٚمل أبٛ ايع، ع ايكسايفل ؼكٝلل لًٌٝ اقٓؿٛزل داز ايهةب ايع١ًُٝلل بذدٕٚ   .22
   .ط،ع١

   يف  ٬ٍ ايكسإٓل ضٝد قطبلل بدٕٚ ط،ع١. .27

21.   ٟ نساتػذٞل   لداز ايؿذدف ب،ًػذسش   لقٛاهد ايؿك٘ل قُد هُِٝ اٱشطذ ٕ الذدد
 ّ.  1276 -ٖذ1270

ايهسا١َ اٱْط ١ْٝ يف ق٤ٛ اق،ذ د٨ اٱضذ١َٝ٬ل ه،ذد ايعصٜذص ايةذٛهسٟل عذخ        .24
َٓػذذٛز يرًذذ١ زضذذ ي١ ايةكسٜذذبل ايعذذدد اؿذذ دٟ ٚايعػذذسٜٔل زذذذبل زَكذذ ٕ  

1222.ّ 
 ؾسٜكذذٞ اقؿذسٟل داز ؾذذ دزل يطذ ٕ ايعذسبل قُذذد بذٔ َهذذسّ بذٔ َٓظذٛز ا٭      .22

 بنٚثل ايط،ع١ ا٭ٚ:.
22.   ٔ ااٝةُذٞل ؼكٝذلل شطذ ّ     فُع ايصٚا٥د َٚٓ،ع ايؿٛا٥دل أبٛ اؿطٔ ْذٛز ايذدٜ

 ّ.1222ٖذل 1212َهة،١ ايكدضٞل ايك ٖس٠ل  ايدٜٔ ايكدضٞل
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فُٛع ايؿة ٣ٚل تكذٞ ايذدٜٔ ابذٔ تُٝٝذ١ اؿساْذٞل ؼكٝذلل أْذٛز اي،ذ شل هذ َس           .22
 ّ.4772 -ٖذ 1246يط،ع١ ايح يح١ل اؾصازل داز ايٛؾ ٤ل ا

بذنٚثل   ٔ ه،دايك دز ايساشٟل َهة،١ ي،ٓذ ٕل قُد بٔ أبٞ بهس ب كة ز ايؿص حل .26
 ّ.1222 -ٖذ1212

اقذذدلٌ إ: ْظسٜذذ١ ا٫يةذذصاّ يف ايؿكذذ٘ اٱضذذ٬َٞل َؿذذطؿ٢ ايصزقذذ ل داز ايكًذذِ  .20
 .دَػللل بدٕٚ ط،ع١

قُذد ه،ذد    قُد بٔ قُذد ايػصايذٞل ؼكٝذلل    اقطةؿؿ٢ يف هًِ ا٭ؾٍٛل .27
 ٖذ.1212بنٚثل ايط،ع١ ا٭ٚ:ل  لايط٬ّ ه،د ايػ يفل داز ايهةب ايع١ًُٝ

َطٓد أمحد بٔ شٓ،ٌل ؼكٝلل غعٝب ا٭زْذ ٩ٚط ٚآلذسٜٔل َ٪ضطذ١ ايسضذ ي١ل      .22
 ّ.1222 -ٖذ 1247ايط،ع١ ايح ١ْٝل 

َػسٚه١ٝ اؿكٛم ٚآدابٗ ل ه،د ايه،ن ايعًٟٛل َط،ع١ ؾكذ ي١ل اقػذسبلل بذدٕٚ     .67
   .ط،ع١

ٞ       َؿٓـ  .61  له،د ايذسشامل ؼكٝذلل ش،ٝذب ايذسمحٔ ا٭هظُذٞل اقهةذب اٱضذ٬َ
 ٖذ.1272بنٚثل ايط،ع١ ايح ١ْٝل 

لل نُذ ٍ ٜٛضذـ   اقؿٓـ يف ا٭ش دٜخ ٚاٯج زل أبٛ بهس بٔ أبذٞ غذٝ،١ل ؼكٝذ    .64
 ٖذ.1272ايسٜ ضل ايط،ع١ ا٭ٚ:ل  اؿٛثل َهة،١ ايسغدل

ٝذد ايطذًؿٞل   ه،دالاقعرِ ايه،نل أبٛ ايك ضِ ايط اْٞل ؼكٝذلل محذدٟ بذٔ     .62
 ّ.1272 -ٖذ1272اقٛؾٌل ايط،ع١ ايح ١ْٝل  َهة،١ ايعًّٛ ٚاؿهِل

َك ؾد ايػذسٜع١ ٚشكذٛم اٱْطذ ٕل أمحذد َ،ذ زى ضذ ملل َٓػذٛز هًذ٢ َٛقذع           .62
 http://www.alukah.netا٭يٛن١ل 

 .هُ ٕلل بدٕٚ ط،ع١ لَك ؾد ايػسٜع١ل ايط ٖس بٔ ه غٛزل داز ايٓؿ ٥ظ .62

ٔ ت١ُٝٝ اؿساْٞل ؼكٝلل د. قُد زغذ د ضذ ملل َ٪ضطذ١    َٓٗ س ايط١ٓ ايٓ،١ٜٛل اب .66
   قسط،١ل ايط،ع١ ا٭ٚ:.

اقٓٗز اقطًٛى يف ضٝ ض١ اقًٛىل ه،د ايسمحٔ بٔ ه،د اهلل ايػٝصزٟل ؼكٝذل   .60
 ٖذ.1270هًٞ ه،د اهلل اقٛض٢ل َهة،١ اقٓ زل 

اقٛاؾك ثل إبساِٖٝ بٔ َٛض٢ ايػ ط ل ؼكٝلل أبٛ ه،ٝد٠ َػٗٛز بٔ شطذٔ آٍ   .67
 ّ.1220 -ٖذ1210داز ابٔ هؿ ٕل ايط،ع١ ا٭ٚ:  ُ ٕلضً
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َؿسل ؼكٝذلل قُذد ؾذ٪اد ه،ذد      لَٛطأ اٱَ ّ َ يول داز إشٝ ٤ ايرتاد ايعسبٞ .62
 اي، قٞل بدٕٚ ط،ع١.

ايٓظ ّ ايطٝ ضٞ اٱض٬َٞ َك زّْ  ب يدٚي١ ايك ١ْْٝٛل د. َذٓن اي،ٝذ تٞل داز ايٓؿذ ٥ظل     .07
 بدٕٚ ط،ع١.

 ايهسِٜ شٜدإل َ٪ضط١ ايسض ي١ل ايط،ع١ ايح يح١.ْظ ّ ايكك ٤ يف اٱض٬ّل ه،د  .01
ايٓظس١ٜ ايطٝ ض١ٝ اٱض١َٝ٬ يف شكٛم اٱْطذ ٕ ايػذسه١ٝل قُذد أمحذد َؿذيتل       .04

غذذٛاٍ  42ٚضذذ َٞ ؾذذ ا ايٛنٝذذٌل نةذذ ب ا٭َذذ١ل ٚشاز٠ ا٭ٚقذذ ف بكطذذسل هذذدد  
 ٖذ.1217


