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 اىَقذٍخ

 

ِغأٌخ اٌجّغ ث١ٓ طالرٟ اٌظٙش ٚ اٌؼظش ، ٚ طالرٟ 

اٌّغشة ٚ اٌؼشبء ٟ٘ ِٓ اٌّغبئً اٌّجذٛس ػٕٙب 

ِٕز اٌظذس األٚي ِٓ اإلعالَ إٌی صِبٕٔب ٘زا فٟ 

اٌّذسعز١ٓ ٚ لذ ا٘زُّ ػٍّبء . األٚعبؽ اٌؼ١ٍّخ

ثبٌّٕبلشخ دٌٛٙب ( اٌش١ؼخ ٚ اٌغّٕخ)اإلعال١ِز١ٓ 

 .ِٓ د١ش اٌجٛاص ٚ ػذِٗ

ال ثأط ػٓ ٘زٖ اٌّغأٌخ، فٟ اٌجذش  اٌخٛعلجً ٚ 

 : ، فٕمٛي ٙبثزوش آساء اٌفمٙبء ف١

ارفك اٌفمٙبء ِٓ ج١ّغ اٌفشق اإلعال١ِّخ ػٍٝ ـ 1

جٛاص أداء طالرٟ اٌظٙش ٚاٌؼظش فٟ ٚلذ ٚادذ ِٚٓ 

، وّب ارفمٛا ػٍٝ جٛاص اٌجّغ  ػشفبد دْٚ فبطً فٟ

ث١ٓ اٌؼشبء٠ٓ فٟ اٌّضدٌفخ ٚاالر١بْ ثّٙب فٟ ٚلذ 

 . اٌؼشبء
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٠مٛي أرجبع اٌّز٘ت اٌذٕفٟ أّْ اٌجّغ ث١ٓ ـ 2

اٌظٙش٠ٓ ٚاٌؼشبء٠ٓ ِخظٛص ثبٌّٛسد٠ٓ اٌّزوٛس٠ٓ 

 . ٚال ٠جٛص فٟ غ١شّ٘ب

٠مٛي أرجبع اٌّز٘ت اٌّبٌىٟ ٚاٌشبفؼٟ ثجٛاص ـ 3

٠ٓ ٚاٌؼشبء٠ٓ فٟ اٌغفش فؼالً ػٓ اٌجّغ ث١ٓ اٌظٙش

وّب ٠مٛي ثؼؼُٙ ثجٛاص اٌجّغ .  اٌّٛسد٠ٓ اٌّزوٛس٠ٓ

وبٌّشع ٚاٌخٛف ِٓ اٌؼذّٚ ;  فٟ دبالد االػطشاس

 (1). ٚٔضٚي اٌّطش

ّْ ٌىً ِٓ اٌظٍٛاد اٌّزوٛسح ٚلزبً ـ 4 ٠مٛي اٌش١ؼخ أ

 :خبطبً ٚٚلزبً ِشزشوبً

ِؼٟ ٠جذأ اٌٛلذ اٌّخزّض ثبٌظٙش ِٓ اٌضٚاي إٌٝ أ ـ 

، ففٟ ٘زا اٌٛلذ ال  صِبْ ٠ىفٟ ألداء طالح اٌظٙش

 . ٠جٛص االر١بْ إالّ ثظالح اٌظٙش

                                                 

، اجلمع تني  ، كتاب الصالج «الفقه على املراهة األزتعح»اقتثاس من كتاب (  1)
 . الصالتني تقدميًا وتأخريًا
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٠جذأ اٌٛلذ اٌّخزضّ ثظالح اٌؼظش لجً آخش اٌٛلذ ة ـ 

، ففٟ ٘زا اٌٛلذ ال  ثّمذاس ٠ىفٟ ألداء طالح اٌؼظش

 . ٠جٛص االر١بْ إالّ ثظالح اٌؼظش

اٌٛلذ اٌّشزشن ث١ٓ طالرٟ اٌظٙش ٚاٌؼظش ٘ٛ ج ـ 

ٌضِبْ اٌٛالغ ث١ٓ اٌٛلذ اٌّخزضّ ثظالح اٌظٙش ٚاٌٛلذ ا

 . اٌّخزضّ ثظالح اٌؼظش

فبٌزٞ رمٛي ثٗ اٌش١ؼخ ٘ٛ جٛاص االر١بْ ثظالرٟ 

اٌظٙش ٚاٌؼظش فٟ اٌٛلذ اٌّشزشن ِٓ دْٚ فبطً 

ّٕخ أّْ اٌٛلذ اٌّخزضّ ثبٌظٙش  ث١ّٕٙب ، ٠ٚمٛي أً٘ اٌغ

ًّ شٟء  ٘ٛ ِٓ د١ٓ اٌضٚاي إٌٝ أْ ٠ظ١ش ظًّ و

.  ، فال ٠جٛص االر١بْ ثظالح اٌؼظش ف١ٗ ِٚمذاسٖثذجّٗ 

ِٚب ثؼذٖ إٌٝ اٌغشٚة ٘ٛ اٌضِبْ اٌّخزضّ ثظالح 

 . ، ٚال ٠جٛص االر١بْ ثظالح اٌظٙش ف١ٗ اٌؼظش

٠جذأ اٌٛلذ اٌّخزضّ ثظالح اٌّغشة ِٓ د١ٓ د ـ 

اٌغشٚة اٌششػٟ إٌٝ ِؼٟ صِبْ ٠ىفٟ ألداء صالس 

إالّ ثظالح ، فال ٠جٛص فٟ ٘زا اٌٛلذ االر١بْ  سوؼبد

 . اٌّغشة
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٠جذأ اٌٛلذ اٌّخزضّ ثظالح اٌؼشبء لجً ِٕزظف ٕـ ـ 

،  ثّمذاس ٠ىفٟ ألداء اٌظالح( آخش ٚلذ اٌؼشبء)ا١ًٌٍ 

 . ففٟ ٘زا اٌٛلذ ال ٠جٛص االر١بْ إالّ ثظالح اٌؼشبء

اٌٛلذ اٌّشزشن ث١ٓ طالرٟ اٌّغشة ٚاٌؼشبء ٘ٛ ٗـ 

 . اٌضِبْ اٌٛالغ ث١ٓ اٌٛلز١ٓ اٌّخزظ١ّٓ ثّٙب

ٚاٌزٞ رمٛي ثٗ اٌش١ؼخ ٘ٛ جٛاص االر١بْ ثظالرٟ 

اٌّغشة ٚاٌؼشبء فٟ اٌٛلذ اٌّشزشن ِٓ دْٚ فبطً 

، ٠ٚمٛي أً٘ اٌغّٕخ أّْ اٌٛلذ اٌّخزّض  ث١ّٕٙب

ثبٌّغشة ٘ٛ ِٓ د١ٓ اٌغشٚة إٌٝ أْ ٠ضٚي اٌشفك 

، فال ٠جٛص االر١بْ ثظالح  األدّش ِٓ جٙخ اٌّغشة

١ً صِبْ ِٚب ثؼذٖ إٌٝ ِٕزظف اٌٍ.  اٌؼشبء ف١ٗ

، ٚال ٠جٛص االر١بْ ثظالح اٌّغشة  ِخزضّ ثظالح اٌؼشبء

 . ف١ٗ

ِٓ ٚجٙخ ٔظش بٖ ث١ّّٕثٕبء ػٍٝ ِب :  صثذح اىَخبض

اٌش١ؼخ ٠ّىٓ االر١بْ ثظالح اٌظٙش ػٕذ دظٛي اٌضٚاي 

، ٠ّٚىٓ االر١بْ ثؼذ٘ب  (ٚلذ طالح اٌظٙش)اٌششػٟ 

وّب ٠ّىٓ االر١بْ ثظالح اٌظٙش .  ِجبششح ثظالح اٌؼظش



7 
 

جً دخٛي اٌٛلذ اٌّخزضّ ثظالح اٌؼظش ثششؽ أْ ل

، صُّ االر١بْ ثؼذ٘ب  ٠ىْٛ لجٍٙب ثضِبْ وبف ألداء اٌظٙش

، ٚثٙزا اٌشىً ٠زُ اٌجّغ ث١ٓ  ِجبششح ثظالح اٌؼظش

 . طالرٟ اٌظٙش ٚاٌؼظش

ٔؼُ ِٓ اٌّغزذتّ االر١بْ ثظالح اٌظٙش ػٕذ أٚي 

، ٚاالر١بْ ثظالح اٌؼظش ثؼذ ِؼّٟ فزشح ِٓ  اٌضٚاي

ًّ شٟء ثذجّٗاٌ  . ضٚاي ثذ١ش ٠ظ١ش ظًّ و

د١ش ;  ٚوزا اٌىالَ فٟ طالرٟ اٌّغشة ٚاٌؼشبء

٠ّىٓ االر١بْ ثظالح اٌّغشة ػٕذ اٌغشٚة اٌششػٟ 

، ٠ّٚىٓ االر١بْ ثؼذ٘ب  (ٚلذ طالح اٌّغشة)ٌٍشّظ 

وّب ٠ّىٓ االر١بْ ثظالح .  ِجبششح ثظالح اٌؼشبء

اٌّغشة لجً دخٛي اٌٛلذ اٌّخزضّ ثظالح اٌؼشبء 

، صُّ  ششؽ أْ ٠ىْٛ لجٍٙب ثضِبْ ٠ىفٟ ألداء اٌّغشةث

، ٚثٙزا اٌشىً  االر١بْ ثؼذ٘ب ِجبششح ثظالح اٌؼشبء

ٚإْ وبْ .  ٠زُ اٌجّغ ث١ٓ طالرٟ اٌّغشة ٚاٌؼشبء

اٌّغزذتّ ٘ٛ االر١بْ ثظالح اٌّغشة فٟ أٚي ٚلزٙب 
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، ٚاالر١بْ ثظالح اٌؼشبء ػٕذ  (ػٕذ اٌغشٚة اٌششػٟ)

 . جٙخ اٌّغشةر٘بة ٚصٚاي اٌذّشح ِٓ 

ال ٠جٛص اٌجّغ ث١ٓ :  ٚأِب أً٘ اٌغّٕخ ف١مٌْٛٛ

ـ فٟ ج١ّغ  ثبٌٕذٛ اٌزٞ روشٔبٖ اٌظٙش٠ٓ ٚاٌؼشبء٠ٓ ـ

 . األِبوٓ ٚاألٚلبد

ٚػٍٝ ٘زا فٕمطخ اٌخالف ِٚذًّ اٌجذش ٘ٛ اٌجّغ 

فٟ ج١ّغ األدٛاي ٚاألٚلبد )ث١ٓ اٌظالر١ٓ ِطٍمبً 

ثذ١ش رؤدّٜ وال اٌظالر١ٓ فٟ ٚلذ ( ٚاألِبوٓ

 . ، ٔظ١ش اٌجّغ ث١ّٕٙب فٟ ػشفبد ٚاٌّضدٌفخ دذاّ٘بإ

طٍٝ هللا )ارّفك ج١ّغ اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ أّْ إٌجّٟـ 5

، ٌٚىٓ ٚلغ اٌخالف فٟ  جّغ ث١ٓ طالر١ٗ( ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

 : رفغ١ش اٌشٚا٠خ ػٍٝ ل١ٌٛٓ

٠مٛي اٌش١ؼخ اّْ اٌّشاد ِٕٙب ٘ٛ أّْ اٌجّغ ث١ٓ أـ 

ٚال  ، اٌظالر١ٓ جبئض فٟ ج١ّغ األدٛاي ٚاألٚلبد

، ثً ٠ّىٓ  ، ٚال ثذبي دْٚ دبي ٠خزضّ ثضِبْ دْٚ آخش

،  االر١بْ ثظالح اٌؼظش فٟ أٚي اٌٛلذ ٚثؼذ أداء اٌظٙش
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ٚاالر١بْ ثظالح اٌؼشبء فٟ أٚي اٌٛلذ ٚثؼذ أداء طالح 

 . اٌّغشة

ّْ اٌّشاد ِٓ اٌجّغ ف١ٙب ٘ٛ ة ـ  ٠مٛي أً٘ اٌغّٕخ إ

ٟ أٚي ، ٚثبٌؼظش ف االر١بْ ثظالح اٌظٙش فٟ آخش اٌٛلذ

،  ، ٚاالر١بْ ثظالح اٌّغشة فٟ آخش اٌٛلذ اٌٛلذ

، ٚثٗ ٠ذظً اٌجّغ ث١ٓ  ٚثبٌؼشبء فٟ أٚي اٌٛلذ

 . اٌظالر١ٓ

ٚإل٠ؼبح اٌّغأٌخ ثٕذٛ ربَّ ٔزؼشّع ٌٍشٚا٠بد اٌٛاسدح 

، ٚثٗ ٠زج١ٓ  ١ٌزّؼخ اٌذبي;  فٟ اٌّغأٌخ ٚٔج١ّٓ دالٌزٙب

 أّْ اٌّمظٛد ِٕٙب ٘ٛ ِب روشٖ اٌش١ؼخ ِٓ جٛاص اٌجّغ

، ال ِب روشٖ أً٘  ث١ٓ اٌظالر١ٓ فٟ ج١ّغ األدٛاي

ّْ اٌّشاد ٘ٛ االر١بْ ثبٌظٙش آخش اٌٛلذ  اٌغّٕخ ِٓ أ

، أٚ اٌّغشة فٟ آخش اٌٛلذ ٚاٌؼشبء  ٚاٌؼظش فٟ أٌٚٗ

 .  فٟ أٌٚٗ

***** 

 

 



10 
 

 ٍصبدس اىحکٌ اىششعي في ج٘اص اىجَع

 

اعزذيّ اٌفمٙبء اٌمبئٍْٛ ثجٛاص اٌجّغ ث١ٓ اٌظالر١ٓ، 

 . ثبٌکزبة ٚ اٌغّٕخ

 االعزذاله ثبىقشآُ اىکشیٌ

أِب اٌکزبة اٌؼضیض، فٙٛ لٌٛٗ عجذبٔٗ ٚ رؼبٌی فٟ ا٢یخ 

 :ِٓ عٛسح االعشاء 87

َْظِ " ٌِ اىصَّالََح ىُِذىُِ٘ك اىشَّ َُ  أَقِ َُٗقْشآ إِىَٚ َغَغِق اىيَّْيِو 

 َُّ َُ اْىَفْجشِ إِ َُ اْىَفْجِش َمب ً٘دا ُقْشآ ُٖ ْش ٍَ." 

٘زٖ ا٢یخ اٌکشیّخ رذيّ ػٍی ٚجٛة خّظ طٍٛاد 

فٟ کًّ یَٛ ، أسثغ ِٕٙب ٟ٘ ِٓ دٌٛک اٌشّظ إٌی 

 .غغك ا١ًٌٍ

اٌّمظٛد ِٓ اٌذٌٛک ٘ٛ اٌضٚاي، ٚ اٌّشاد ِٓ اٌغغك 

 . ٘ٛ إٌّزظف

فظالح اٌظٙش رشبسک اٌؼظش فٟ اٌٛلذ ِٓ اٌضٚاي إٌی 

أّْ طالح اٌّغشة رشبسک اٌؼشبء  غشٚة اٌشّظ، کّب

 . فٟ اٌٛلذ ِٓ اٌّغشة إٌی ِٕزظف ا١ًٌٍ
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ٚ : أِب طالح اٌفجش فج١ّٓ هللا ٌٙب ٚلزب ِٕفشدا د١ش یمٛي

 .لشآْ اٌفجش

رذيّ  –ِغ غغّ إٌظش ػٓ اٌشٚایبد  –فب٢یخ اٌششیفخ 

ٚلذ طالرٟ اٌظٙش ٚ اٌؼظش، ٚ ػٍی ارّغبع ثئؽاللٙب 

 .طالرٟ اٌّغشة ٚ اٌؼشبء

ِمزؼبٖ ٘ٛ جٛاص اٌجّغ ث١ٓ طالرٟ اٌظٙش ٚ اٌؼظش ٚ 

 .ٚ طالرٟ اٌّغشة ٚ اٌؼشبء

ػج١ذ ثٓ ٚ یؤیّذ ِب یغزفبد ِٓ ا٢یخ اٌکشیّخ ِب سٚاٖ 

جؼفش اثٓ ِذّّذ أثٝ ػجذاٌٍّٗ اإلِبَ اسح ، ػٓ صس

اْ : لبي . إلُ اٌظٍٛح : فٝ لٛي اٌٍّٗ ( ع)اٌظبدق 

ظ اٌٝ اٌٍّٗ افزشع طٍٛاد اّٚي ٚلزٙب ِٓ صٚاي اٌشّ

أزظبف ا١ًٌٍ ِٕٙب طٍٛاربْ اّٚي ٚلزٙب ِٓ ػٕذ صٚاي 

اٌشّظ اٌٝ غشٚثٙب ، إاّل أْ ٘زٖ لجً ٘زٖ ، ٚ ِٕٙب 

طٍٛاربْ اّٚي ٚلزٙب ِٓ غشٚة اٌشّظ إٌٝ أزظبف 

کزبة رفغ١ش اٌؼ١بشٟ، ). ا١ًٌٍ إاّل أْ ٘زٖ لجً ٘زٖ

ٍّذ اٌضبٟٔ؛ ٚ کزبة  ، ٌٍش١خ اٌطٛعٟ، رٙز٠ت االدىبَاٌّج

ٍّذ ا  (.ٌضبٟٔاٌّج
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 : کّب یٍٟ اٌفخشاٌشاصٜٚ یؤیّذٖ أیؼب ِب دکٟ ػٓ 

ٚ دىبٖ ػٓ  -فئْ فغَّشٔب اٌغَغَك ثظٙٛس اّٚي اٌظٍّخ "

وبْ اٌغَغك  -اثٓ ػجبط ٚ ػطبء ٚ إٌؼش ثٓ ش١ًّ 

ػجبسح ػٓ اّٚي اٌّغشة ، ٚ ػٍٝ ٘زا اٌزمذ٠ش ٠ىْٛ 

ٚلذ اٌضٚاي ، ٚ ٚلذ : اٌّزوٛس فٝ اال٠خ صالصخ أٚلبد 

 . اّٚي اٌّغشة ، ٚ ٚلذ اٌفجش 

ٙش ٚ اٌؼظش ٚ ٘زا ٠مزؼٝ أْ ٠ىْٛ اٌضٚاي ٚلزبً ٌٍظ

ف١ىْٛ ٘زا اٌٛلذ ِشزشوبً ث١ٓ ٘بر١ٓ اٌظالر١ٓ ، ٚ أْ 

٠ىْٛ اّٚي اٌّغشة ٚلزبً ٌٍّغشة ٚ اٌؼشبء ف١ىْٛ ٘زا 

اٌٛلذ ِشزشوبً أ٠ؼبً ث١ٓ ٘بر١ٓ اٌظالر١ٓ ، فٙزا 

٠مزؼٝ جٛاص اٌجّغ ث١ٓ اٌظٙش ٚ اٌؼظش ٚ اٌّغشة ٚ 

 ".اٌؼشبء ِطٍمبً

جّغ فٝ اٌذؼش إاّل أٗ دي اٌذ١ًٌ ػٍٝ أْ اٌ: "صُّ لبي

فٛجت اْ ٠ىْٛ اٌجّغ جبئضاً  ،ِٓ غ١ش ػزس ال ٠جٛص

اٌزفغ١ش اٌىج١ش، )". ٌؼزس اٌغفش ٚ ػٕذ اٌّطش ٚ غ١شٖ

ٍّذ   (. 32اٌّج
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ٚ ٘زا اٌکالَ یذيّ ػٍی ِب رکشٔب ِٓ أّْ ا٢یخ اٌششیفخ 

رذيّ ػٍی جٛاص اٌجّغ  –ِغ غغ إٌظش ػٓ اٌشٚایبد  –

 . ث١ٓ اٌظالر١ٓ

ٌخ اٌشٚایبد ػٍی جٛاص اٌجّغ ٚ ألجً ِؼشفخ ِذی دال

أٚ ػذِٗ، ٍٔمٟ اٌؼٛء ػٍی األدبدیش اإلعال١ِخ 

 .اٌٛاسدح فٟ ٘زا اٌجبة

 

***** 
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 االعزذاله ثبىشٗایبد

 

ٚ ا٢ْ، ٔأرٟ ثبألدبدیش اإلعال١ِخ ِٓ اٌّظبدس 

اٌشئ١غ١خ ٚ اٌکزت اٌّؼزجشح ػٕذ أً٘ اٌغّٕخ أیؼب، ٚ 

 :اٌظالر١ٓاٌزٟ رذيّ ػٍی جٛاص اٌجّغ ث١ٓ 

سٜٚ صػ١ُ اٌّز٘ت اٌذٕجٍٟ أدّذ ثٓ دٕجً فٟ ـ 1

 : ٚ لبي ِغٕذٖ ػٓ ػّش

صييذ :  أخجشّي جبثش ثِ صيذ أّٔ عَع اثِ عجبط يق٘ه»

،  ثَبّيبً جَيعبً  (صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)ٍع سع٘ه هللا

يب أثب اىشعثبء أظْٔ آخش :  قيذ ىٔ:  قبه.  ٗعجعبً جَيعبً 

:  قبه! اىَغشة ٗعّجو اىعشبء ، ٗآخش  اىظٖش ٗعّجو اىعصش

ِّ رىل «ٗأّب أظ
(2) . 

ّْ إٌجّٟ طٍٝ هللا ) فٙزٖ اٌشٚا٠خ رذيّ ثٛػٛح ػٍٝ أ

، ٚاٌّؼجّش ػٕٗ فٟ  وبْ ٠جّغ ث١ٓ اٌظٙش٠ٓ( ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

، ٚاٌّؼجّش ػٕٗ فٟ  ، ٚث١ٓ اٌؼشبء٠ٓ «صّبْ» اٌشٚا٠خ ثـ

                                                 

  . 221، ص  1، ج  مسند أمحد تن حنثل(  2)
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، فىبْ ٠ظ١ٍّٙب ِٓ دْٚ فبطً  «عجغ» اٌشٚا٠خ ثـ

 . ث١ٕٙب

ب سٜٚ أدّذ ثٓ دٕجً فٟ ِغٕذٖ أ٠ؼبً ػٓ وّـ 2

 : ػجذ هللا ثٓ شم١ك لبي

خطجْب اثِ عجبط يٍ٘ب ثعذ اىعصش حزٚ غشثذ اىشَظ »

، ٗفي اىقً٘  ٗثذد اىْجً٘ ٗعيق اىْبط يْبدّٗٔ اىصالح

:  ، قبه ، اىصالح اىصالح:  سجو ٍِ ثْي رَيٌ فجعو يق٘ه

شٖذد سع٘ه !  أرعيَّْي ثبىغّْخ:  ، قبه فغضت

،  جَع ثيِ اىظٖش ٗاىعصش( يٚ هللا عيئ ٗآىٔص)هللا

ّفغي  ف٘جذد في:  قبه عجذ هللا.  ٗاىَغشة ٗاىعشبء

. «، فغأىزٔ ف٘افقٔ ، فيقيذ أثب ٕشيشح ٍِ رىل شيئبً 
(3) 

ففٟ ٘زٖ اٌشٚا٠خ أرػٓ ثٙزٖ اٌذم١مخ اصٕبْ ِٓ 

، ٚلبال إّْ  «أثٛ ٘ش٠شح» ٚ« اثٓ ػجّبط»:  اٌظذبثخ ّ٘ب

وبْ ٠جّغ ث١ٓ ( ػ١ٍٗ ٚآٌٗطٍٝ هللا )سعٛي هللا

، ٚث١ٓ اٌّغشة ٚاٌؼشبء، ٚلذ  طالرٟ اٌظٙش ٚاٌؼظش

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ )رأعّٝ اثٓ ػجّبط ثغ١شح إٌجّٟ

 . (ٚآٌٗ

                                                 

 . 251، ص  1، ج  مسند أمحد تن حنثل(  3)
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سٜٚ صػ١ُ اٌّز٘ت اٌّبٌىٟ اإلِبَ ِبٌه ثٓ أٔظ ـ 3

 : فٟ اٌّٛؽأ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػجبط ، أٔٗ لبي

ش اىظٖش ٗاىعص( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)صيّٚ سع٘ه هللا»

، في غيش خ٘ف ٗال  جَيعبً ٗاىَغشة ٗاىعشبء جَيعبً 

 (4). «عفش

ٚسٜٚ ِبٌه أ٠ؼبً ػٓ أثٟ اٌطف١ً ػبِش ثٓ ٚاصٍخ ، ـ 4

 : أْ ِؼبر ثٓ ججً أخجشٖ

عبً ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)أٌّّٖ خشج٘ا ٍع سع٘ه هللا»

يجَع ثيِ (صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)، فنبُ سع٘ه هللا رج٘ك

 ( 5). «ٗاىعشبءاىظٖش ٗاىعصش ، ٗاىَغشة 

ٚسٜٚ ِبٌه أ٠ؼبً ػٓ ٔبفغ ، أْ ػجذ هللا ثٓ ػّش ، ـ  5 

 :لبي 

إرا عجو ثٔ ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)مبُ سع٘ه هللا»

 (6). «اىغيش ، يجَع ثيِ اىَغشة ٗاىعشبء

 :وّب سٜٚ أ٠ؼبً ػٓ أثٟ ٘ش٠شح ـ 6

                                                 

 . 4، ح  144، ص  1، ج  كتاب املوطأ(  4)

 . 2، ح  143، ص  1، ج  كتاب املوطأ(  5)

 . 3، ح  144، ص  1، ج  كتاب املوطأ(  6)
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مبُ يجَع ثيِ ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)أُ سع٘ه هللا»

 (7).« شٓ إىٚ رج٘كاىظٖش ٗاىعصش ، في عف

 : ٚسٜٚ أ٠ؼبً ػٓ ٔبفغـ 7

أُ عجذ هللا ثِ عَش مبُ إرا جَع االٍُشاء ثيِ اىَغشة »

 (8).« ٗاىعشبء في اىَطش ، جَع ٍعٌٖ

وّب وزت ِبٌه ٔمالً ػٓ ػٍٟ ثٓ اٌذغ١ٓ أٔٗ وبْ ـ 8

 :٠مٛي 

، إرا أساد أُ يغيش ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)مبُ سع٘ه هللا»

، ٗإرا أساد أُ يغيش ىيئ  ٗاىعصشيٍ٘ٔ جَع ثيِ اىظٖش 

 (9).« جَع اىَغشة ٗاىعشبء

ٚسٜٚ اٌضسلبٟٔ فٟ ششدٗ ػٍٝ اٌّٛؽأ ػٓ أثٟ ـ 9

 :  اٌشؼضبء

اُ اثِ عجبط صيّٚ في اىجصشح اىظٖش ٗاىعصش ىيظ »

 (10)«، ٗاىَغشة ٗاىعشبء ىيظ ثيَْٖب شيء ثيَْٖب شيء

                                                 

 . 1، ح  143، ص  1، ج  كتاب املوطأ(  7)

 . 5، ح  145، ص  1، ج  كتاب املوطأ(  8)

 . 145، ص  1، ج  كتاب املوطأ(  9)

 ، تاب اجلمع تني الصالتني يف 294، ص  1ج :  شسح الززقاين على املوطأ(  10)
 . احلضس والسفس
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ٚسٜٚ اٌضسلبٟٔ فٟ ششدٗ ػٍٝ اٌّٛؽأ أ٠ؼبً ٔمالً ـ 11

 :  ػٓ اٌطجشأٟ ػٓ اثٓ ِغؼٛد

ثيِ اىظٖش ٗاىعصش ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)جَع اىْجيّ »

:  ، فقبه ، فقيو ىٔ في رىل ٗثيِ اىَغشة ٗاىعشبء

 . (11)«صْعذ ٕزا ىئالّ رحشج ُاٍزي

ٚسٜٚ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ ػٓ أثٟ اٌضث١ش ػٓ ـ 11

 : اثٓ ػجّبط لبيعؼ١ذ ثٓ جج١ش ػٓ 

اىظٖش ٗاىعصش ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)صيّٚ سع٘ه هللا»

 . (12)«جَيعبً ثبىَذيْخ في غيش خ٘ف ٗال عفش

:  ؟ فمبي فغأٌذ عؼ١ذاً ٌُ فؼً رٌه:  لبي أثٛ اٌضث١ش

أساد أْ ال :  عأٌذ اثٓ ػجبط وّب عأٌزٕٟ فمبي

 (13). ٠ذشط ادذاً ِٓ اُِّزٗ

ػٓ عؼ١ذ ثٓ ٚسٜٚ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ أ٠ؼبً ـ  12

 : جج١ش ػٓ اثٓ ػجبط لبي

                                                 

 .  294ص :  املصدز الساتق(  11)

 . 151، ص  2، ج  صحيح مسلم(  12)

 . ، ذيل احلديث املصدز الساتق(  13)
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ثيِ اىظٖش ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)جَع سع٘ه هللا»

ٗاىعصش ٗاىَغشة ٗاىعشبء ثبىَذيْخ في غيش خ٘ف ٗال 

 (14). «ٍطش

ٌُ فؼً :  لٍذ الثٓ ػجبط: ]عؼ١ذ ثٓ جج١ش[لبي 

 (15). وٟ ال ٠ذشط ُاِّزٗ:  ؟ لبي رٌه

اٌظٙش  ثبة رأخ١ش»ػمذ اٌجخبسٞ ثبثبً رذذ ػٕٛاْ ـ 13

، ٚ٘زا اٌؼٕٛاْ خ١ش د١ًٌ ػٍٝ جٛاص  (16)«إٌٝ اٌؼظش

، ٚاالر١بْ ثٙب ٚثظالح  رأخ١ش اٌظٙش إٌٝ ٚلذ اٌؼظش

، ٚسٜٚ فٟ ٘زا اٌجبة اٌشٚا٠خ  اٌؼظش فٟ ٚلذ ٚادذ

 : اٌزب١ٌخ ػٓ جبثش ثٓ ص٠ذ ػٓ اثٓ ػجبط

صيّٚ ثبىَذيْخ عجعبً ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)اُ اىْجيّ »

 . (17)«ٗاىعصش ٗاىَغشة ٗاىعشبءٗثَبّيبً اىظٖش 

فٙزٖ اٌشٚا٠خ رذيّ ثٛػٛح ػٍٝ أّٔٗ ٠جٛص رأخ١ش اٌظٙش 

، ثً ع١بق اٌشٚا٠خ  إٌٝ ٚلذ اٌؼظش ٚاالر١بْ ثّٙب ِؼبً 

                                                 

 . 152، ص  2، ج  صحيح مسلم(  14)

 . ، ذيل احلديث املصدز الساتق(  15)

 . ، كتاب الصالج 111، ص  1انظس صحيح الثخازي ج (  16)

 . 137، ص  1، ج  صحيح الثخازي(  17)
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;  ٠ذيّ ػٍٝ أّٔٗ ٠جٛص رأخ١ش اٌّغشة إٌٝ ٚلذ اٌؼشبء

 . (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)رجؼبً ٌفؼً إٌجّٟ

 : ٌٚٙزا لبي اٌجخبسٞ فٟ ِٛػغ آخشـ 14

صيّٚ :  ٗقبه اثِ عَش ٗاث٘ اي٘ة ٗاثِ عجبط»

 . (18)«اىَغشة ٗاىعشبء( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)اىْجيّ 

 :  ٚسٜٚ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗـ 15

ٌّ قبه فغنذ.  اىصالح:  قبه سجو الثِ عجبط» :  ، ث

ٌّ قبه.  فغنذ.  اىصالح:  ثٌ قبه.  فغنذ.  اىصالح ال :  ث

ًّ ىل اىصالريِ عيٚ ، أرعيَّْب ثبىصالح ٗمْب ّجَع ثيِ  اُ

 (19)«(!صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)عٖذ سع٘ه هللا

 : ٚسٜٚ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ أ٠ؼبً ػٓ اثٓ ػجّبطـ 16

جَع ثيِ اىصالح ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)اُ سع٘ه هللا»

في عفشح عبفشٕب في غضٗح رج٘ك فجَع ثيِ اىظٖش 

فقيذ الثِ :  قبه ععيذ.  ٗاىعصش ٗاىَغشة ٗاىعشبء

أساد أُ ال يحشج :  ؟ قبه رىلٍب حَئ عيٚ :  عجّبط

ٍّزٔ  . (20)«اُ

                                                 

 . 141، ص  1، ج  صحيح الثخازي(  18)

 . 153، ص  2، ج  صحيح مسلم(  19)

 . 151، ص  2، ج  صحيح مسلم(  20)
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وّب سٜٚ أ٠ؼبً ػٓ أثٟ اٌطف١ً ػبِش ػٓ ِؼبر ـ 17

 :  لبي

في غضٗح ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)خشجْب ٍع سع٘ه هللا»

، ٗاىَغشة  ، فنبُ يصيّي اىظٖش ٗاىعصش جَيعبً  رج٘ك

 . (21)«ٗاىعشبء جَيعبً 

 :ٚسٜٚ ِبٌه فٟ اٌّٛؽأ ػٓ اثٓ شٙبة ـ 18

ٕو يجَع ثيِ اىظٖش :  عبىٌ ثِ عجذ هللا أّٔ عأه»

، ال ثأط ثزىل ، أىٌ رش  ّعٌ: ؟ فقبه ٗاىعصش في اىغفش

 . (22)«؟ إىٚ صالح اىْبط ثعشفخ

ِّٚب ٠ٕجغٟ روشٖ أّْ اٌّغ١ٍّٓ ج١ّؼبً ٠شْٚ جٛاص 

اٌجّغ ث١ٓ اٌظٙش٠ٓ فٟ ػشفبد ٚاالر١بْ ثّٙب فٟ 

عبٌُ :  ، ٕٚ٘ب ٠مٛي ٚلذ اٌظٙش ِٓ دْٚ فظً ث١ّٕٙب

وّب ٠جّغ ث١ٓ اٌظٙش ٚاٌؼظش فٟ ػشفخ :  ٓ ػجذ هللاث

 . ٠جّغ ث١ّٕٙب فٟ غ١ش ػشفخ أ٠ؼبً

ٚسٜٚ اٌّزمٟ إٌٙذٞ فٟ وٕض اٌؼّبي ػٓ ػّشٚ ـ 19

 :ثٓ شؼ١ت لبي 

                                                 

 . 152، ص  2، ج  صحيح مسلم(  21)

 . 145، ص  1، ج  كتاب املوطأ(  22)
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( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)جَع ىْب سع٘ه هللا: قبه عجذ هللا 

، ٗاىَغشة  ٍقيَبً غيش ٍغبفش ثيِ اىظٖش ٗاىعصش

ٌَ رشٙ اىْجيّ :  ثِ عَش، فقبه سجو ال ٗاىعشبء صيٚ هللا )ىِ

ٍّزٔ إُ جَع :  ؟ قبه فعو رىل(عيئ ٗآىٔ ألُ ال يحشج ُا

 (23). «سجو

 : ٚسٜٚ اٌّزمٟ إٌٙذٞ فٟ وٕض اٌؼّبي ػٓ جبثشـ 21

جَع ثيِ اىظٖش ٗاىعصش ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)أُ اىْجيّ »

 . (24)«ثأراُ ٗإقبٍزيِ

جبثش  ٚسٜٚ اٌّزمٟ إٌٙذٞ فٟ وٕض اٌؼّبي ػٓـ 21

 : أ٠ؼبً 

غشثذ ىٔ اىشَظ ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)أُ سع٘ه هللا»

 (25). «ثَنخ فجَع ثيَْٖب ثغشف

فٟ وٕض اٌؼّبي ػٓ طبٌخ ٌِٛٝ اٌزؤِخ أٔٗ ـ  22

 : عّغ اثٓ ػجبط ٠مٛي

 

                                                 

 . 22764، ح  246، ص  8، ج  كنز العمال(  23)

 . 22771، ح  247، ص  8، ج  كنز العمال(  24)

 . 22769، ح  247، ص  8، ج  كنز العمال(  25)
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ثيِ اىظٖش ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)جَع سع٘ه هللا»

ٗاىعصش ، ٗاىَغشة ٗاىعشبء ثبىَذيْخ في غيش عفش ٗال 

:  ؟ قبه ىٌِ رشآ فعو رىل:  قيذ الثِ عجبط: ه قب. ٍطش 

ٍّزٔ  . (26)«أساد اىز٘ععخ عيٚ ُا

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 22777، ح  248، ص  8، ج  كنز العمال(  26)
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 رجييِ األدىّخ عيی ج٘اص اىجَع

 

ٌٕٚج١ّٓ ػٍٝ ػٛء اٌشٚا٠بد اٌّزوٛسح ٚجٗ اٌجّغ ث١ٕٙب 

ثأدٌخ ٚاػذخ ٚاٌزٞ ع١غفش ػٓ طذّخ ِب لبٌٗ 

 : اٌش١ؼخ فٟ اٌّغأٌخ

 

ٍّخ ـ اىجَع ثيِ اىصالريِ 1 ىيزغٖيو عيٚ االُ

 : ٗاىحيي٘ىخ دُٗ ٗق٘عٖب في اىحشج

دٌّذ ِجّٛػخ ِٓ اٌشٚا٠بد اٌّزوٛسح ػٍٝ ٘زٖ 

ّٔٗ إرا ٌُ ٠جّغ ث١ٓ اٌظٙش ٚاٌؼظش ٚث١ٓ  اٌذم١مخ ٚأ

اٌّغشة ٚاٌؼشبء فئّٔٗ ٠ٛجت اٌٛلٛع فٟ اٌذشط 

ّٟ  ٚاألرٜ أجبص ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)، ٌٚٙزا فئّْ إٌج

ٚلذ ٚادذ ألجً اٌزٛعؼخ  اٌجّغ ث١ٓ اٌظالر١ٓ فٟ

،  ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌزغ١ًٙ ػ١ٍُٙ فٟ أػّبٌُٙ

( 33ٚ  21ٚ  21ٚ  21)٠ٚذيّ ػٍٝ ِب روشٔبٖ األدبد٠ش 

 . ِٓ األدبد٠ش اٌغبٌفخ
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ّٔٗ إرا وبْ اٌّمظٛد ِٓ اٌشٚا٠بد  ِٚٓ اٌٛاػخ أ

ّٔٗ ٠ّىٓ رأخ١ش اٌظٙش إٌٝ فزشح ثذ١ش  اٌّزوٛسح ٘ٛ أ

زٞ ٘ٛ أٚي ٚلذ اٌؼظش ٚاٌ ٠ظ١ش ظًّ وًّ شٟء ِضٍٗ ـ

ـ ٚاالر١بْ ثظالح اٌؼظش فٟ أٚي ٚلزٙب  ػٕذ أً٘ اٌغّٕخ

، ٚرؤدٜ وًّ  ثذ١ش ٠جّغ ث١ٓ اٌظالر١ٓ ِٓ جبٔت

، فٙزا ١ٌظ ِٓ ػذَ اٌزغ١ًٙ  طالح فٟ ٚلزٙب

، ِغ  ، ثً ف١ٗ ٔٛع ِشمّخ أوضش وّب ٘ٛ ٚاػخ فذغت

أّْ اٌٙذف اٌشئ١غٟ ِٓ اٌجّغ فٟ اٌشٚا٠بد اٌّزوٛسح 

ِّخ٘ٛ اٌزغٙ  . ١ً ػٍٝ االُ

 

ٚثٙزا اٌج١بْ ارّؼخ أّْ اٌّمظٛد ِٓ اٌشٚا٠بد اٌّبػ١خ 

٘ٛ إِىبْ االر١بْ ثبٌظالر١ٓ ٚاٌجّغ ث١ّٕٙب فٟ عبئش 

،  اٌٛلذ اٌّشزشن ث١ّٕٙب ٔظ١ش أٚي اٌٛلذ ٚآخشٖ

١ٌٚظ اٌّمظٛد ٘ٛ أْ ٠ؤرٝ ثبالٌُٚٝ فٟ آخش ٚلزٙب 

 . ٚثبٌضب١ٔخ فٟ أٚي ٚلزٙب
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ً٘ عشفخ ىجيبُ ميفيّخ ـ اىجَع ثيِ اىصالريِ ي2

 : اىجَع

ارّفك جّغ اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ جٛاص اٌجّغ ث١ٓ طالرٟ 

ِٚٓ جبٔت آخش دٌّذ .  (27)اٌظٙش ٚاٌؼظش ٠َٛ ػشفخ

ـ ػٍٝ جٛاص رٌه  اٌزٟ رمذَ روش٘ب ثؼغ اٌشٚا٠بد ـ

، ٚأّْ اٌجّغ ث١ٓ اٌظالر١ٓ فٟ غ١ش ػشفخ ٔظ١ش  أ٠ؼبً 

ق ، فّٓ ٘زٖ اٌجٙخ ال فش اٌجّغ ث١ّٕٙب ٠َٛ ػشفخ

،  ث١ٓ ٠َٛ ػشفخ ٚغ١شٖ ٚال ث١ٓ أسع ػشفبد ٚغ١ش٘ب

 . أظش فٟ رٌه اٌذذ٠ش اٌضبِٓ ػشش

ٚػ١ٍٗ ف١ّىٓ اٌجّغ ث١ٓ طالرٟ اٌظٙش ٚاٌؼظش فٟ 

ٚلذ اٌظٙش ِٓ غ١ش ػشفخ ٔظ١ش اٌجّغ ث١ّٕٙب فٟ ٠َٛ 

 . ػشفخ اٌّزفك ػ١ٍٗ ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ

 

ـ طشيقخ اىجَع ثيِ اىصالريِ رجيِّ ميفيّخ 3

 : اىجَع

                                                 

 . ، اجلمع تني الصالتني تقدميًا وتأخريًا ، كتاب الصالج الفقه على املراهة األزتعح(  27)
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أّْ فمٙبء اٌذٕبثٍخ ٚاٌّبٌى١ّخ ٚاٌشبفؼ١ّخ ٠فزْٛ  ٔجذ

، ٚفٟ لجبي  ثجٛاص اٌجّغ ث١ٓ اٌظالر١ٓ فٟ اٌغفش

رٌه ٔجذ أّْ اٌشٚا٠بد اٌشش٠فخ رذيّ ثظشادخ ػٍٝ ػذَ 

اٌفشق ث١ٓ اٌغفش ٚاٌذؼش فٟ جٛاص اٌجّغ ث١ٓ 

جّغ ث١ٓ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)، ٚأّْ إٌجّٟ اٌظالر١ٓ

، ساجغ فٟ رٌه  اٌذؼشاٌظالر١ٓ فٟ اٌغفش ٚفٟ 

 . (33ٚ  21ٚ  22ٚ  4)اٌشٚا٠بد 

ٚػٍٝ ٘زا األعبط فىّب ٠جٛص اٌجّغ ث١ٓ اٌظالر١ٓ 

، ٚفمبً ٌّب روشٖ  فٟ اٌغفش ٠جٛص فٟ اٌذؼش أ٠ؼبً 

 . اٌش١ؼخ

 

ـ ميفيّخ اىجَع ثيِ اىصالريِ في حبه 4

 : االضطشاس رجيِّ ميفيّخ اىجَع في حبه االخزيبس

ّْ إٌجّٟدٌذ اٌشٚا٠بد اٌظذ١ذخ اٌ طٍٝ )ىض١شح ػٍٝ أ

ٚأطذبثٗ وبٔٛا ٠جّؼْٛ ث١ٓ اٌظالر١ٓ ( هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

ـ فٟ اٌّٛاؽٓ  ثبٌٕذٛ اٌزٞ ٠مٛي ثٗ اٌش١ؼخ ـ

ٔظ١ش دبي اٌّشع ٚػٕذ ٔضٚي اٌّطش ٚػٕذ ;  اٌّخزٍفخ
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 ّٚ ، ٌٚٙزا أفزٝ اٌىض١ش ِٓ اٌفمٙبء ثجٛاص  خٛف اٌؼذ

ّْ  اٌجّغ ث١ٓ اٌظالر١ٓ فٟ دبالد االػطشاس  ، ِغ أ

، ثً إّْ  اٌشٚا٠بد ٌُ ر١ّّض ث١ٓ دبي االػطشاس ٚغ١ش٘ب

جّغ ث١ٓ طالر١ٗ فٟ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)إٌجّٟ

، ساجغ فٟ رٌه اٌشٚا٠بد  غ١ش اٌذبالد اٌّزوٛسح أ٠ؼبً 

( 4  ٚ22  ٚ34) . 

 

 : ـ عيشح اىصحبثخ رجيِّ ميفيّخ اىجَع5

ّْ وض١شاً ِٓ اٌظذبثخ  ٔجذ فٟ اٌشٚا٠بد اٌّزوٛسح آٔفبً أ

، وّب فؼً  وبٔٛا ٠جّؼْٛ ث١ٓ اٌظالر١ٓ فٟ ٚلذ ٚادذ

اثٓ ػجّبط د١ش أخّش طالح اٌّغشة دزٝ اظٍّّذ 

،  «اٌظالح»، ٚوٍّب ٔبدٖٚ  اٌغّبء ٚرشبثىذ إٌجَٛ

ِٓ ثّب لبٌٛا «اٌظالح» ، فٍّب ِؼٝ شطش ِٓ  ، ٌُ ٠ؼز

، فٍّب  ا١ًٌٍ طٍّٝ اٌّغشة ٚاٌؼشبء فٟ ٚلذ ٚادذ

 :  ٗ، أجبثُٙ ثمٌٛ اػزشػٛا ػ١ٍٗ

صيٚ هللا عيئ )شٖذد سع٘ه هللا!  أرعيَّْي ثبىغّْخ»

 . «،ٗاىَغشة ٗاىعشبء جَع ثيِ اىظٖش ٗاىعصش( ٗآىٔ
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ساجغ فٟ رٌه .  ٚأ٠ّذ أثٛ ٘ش٠شح والَ اثٓ ػجّبط

 . (21ٚ    1ٚ  8ٚ  3 )اٌشٚا٠بد 

ٚػٍٝ ػٛء اٌشٚا٠بد اٌّزوٛسح ال ٠جمٝ شه أٚ رشد٠ذ 

اٌجّغ ث١ٓ اٌظالر١ٓ فٟ أّْ ِب فؼٍٗ اثٓ ػجّبط ِٓ 

 . فٟ ٚلذ إدذاّ٘ب ٘ٛ ٔفظ ِب ػ١ٍٗ اٌش١ؼخ

 

رجيِّ ( صيٚ هللا عيئ ٗآىٔ)ـ  عيشح اىْجيّ 6

 : ميفيّخ اىجَع

ّْ إٌجّٟ طٍٝ )٠ذيّ اٌذذ٠ش اٌذبدٞ ٚاٌؼششْٚ ػٍٝ أ

ًّ اٌّغشة ثً ( هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ وبْ فٟ ِىّخ فٍُ ٠ظ

اٌزٟ رجؼذ ػٓ ِىخ دٛاٌٟ « عشف»أخّش٘ب إٌٝ 

،  ١ِبي فظٍٝ اٌّغشة ٚاٌؼشبء فٟ ٚلذ ٚادذرغؼخ أ

إرا وبْ فٟ ِىّخ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)ِغ أّْ إٌجّٟ

ػٕذ اٌغشٚة ٚعبس ِٕٙب إٌٝ عشف فجّالدظخ ٚعبئؾ 

إٌمً اٌجط١ئخ آٔزان ٚاٌّغبفخ اٌزٟ رفظٍٙب ػٓ 

ّْ ٠ظً إ١ٌٙب إالّ ثؼذ ِؼٟ شطش ِٓ  ِىخ ، ال ٠ّىٓ أ



30 
 

ٍّٝ ( ػ١ٍٗ ٚآٌٗطٍٝ هللا)، ٌٚٙزا فئْ إٌجّٟ ا١ًٌٍ ط

 . اٌّغشة ٚاٌؼشبء فٟ ٚلذ اٌؼشبء

فزج١ّٓ ِٓ ِجّٛع اٌشٚا٠بد اٌزٟ روشٔب٘ب ٚاٌزٟ 

ٔمٍٕب٘ب ج١ّؼبً ِٓ طذبح ِٚغب١ٔذ أً٘ اٌغّٕخ طذّخ 

ِب ٠مٌٛٗ ٠ٚفزٟ ثٗ اٌش١ؼخ ِٓ جٛاص اٌجّغ ث١ٓ 

، ٚطالرٟ  طالرٟ اٌظٙش ٚاٌؼظش فٟ ٚلذ ٚادذ

 . اٌّغشة ٚاٌؼشبء فٟ ٚلذ ٚادذ

ارّؼخ ِٓ اٌشٚا٠بد اٌّزوٛسح ثؼ١ّّخ ِب روشٔبٖ وّب 

ّْ اٌجّغ ث١ٓ اٌظالر١ٓ شبًِ  ِٓ اٌزٛػ١ذبد ٌٙب أ

؛ ٚ الیخزض ثضِبْ األدٛاي األٚلبد ٚ ٌج١ّغ األِبوٓ ٚ

 .دْٚ صِبْ، ٚ ال ثّکبْ دْٚ ِکبْ

 

***** 


