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 ػجبط جبعى 

 

 

 انمظـــش

انمظش نغـخ : ْٕ انذجظ ، لبل رؼبنٗ: )) ٔػُذْى لبطشاد انطشف((، أ٘: دبثغبد 

 انطشف إال ػهٗ أصٔاجٓى .

 ٔفٙ اططالح انجالغٍٛٛ ْٕ: رخظٛض أيش ثأيش ثطشٚك يخظٕص.

طشٚك  -ٖيمظٕس ػهّٛ، )ًْٔب طشفب انمظش(، -ٕيمظٕس، -ٔأسكبٌ ثالثخ، ْٙ:ٔنّ 

 انمظش.

 إَٔاع انمظش.

نهمظش إَٔاع يُٓب: انمظش انذمٛمٙ، أ٘ انًطبثك نهٕالغ، ٔانمظش اإلضبفٙ 

)االدػبئٙ(، ٔيٍ إَٔاػّ: لظش انًٕطٕف ػهٗ انظفخ، ٔلظش انظفخ ػهٗ 

 انًٕطٕف.

ًزُجٙ ، َكٌٕ لذ لظشَب انشبػشٚخ ػهٗ انًزُجٙ ، فٛكٌٕ فئرا لهُب يثالً : إًَب انشبػش ان

ْزا يٍ لظش انظفخ)انشبػشٚخ( ػهٗ انًٕطٕف )انًزُجٙ(، ْٕٔ أٚضب يٍ انمظش 

اإلضبفٙ، أيب إرا لهُب : إًَب انًزُجٙ شبػش ، فٓزا يٍ لظش انًٕطٕف)انًزُجٙ( ػهٗ 

ذمٛمٙ: ال خبنك انظفخ )انشبػشٚخ(، ْٕٔ يٍ انمظش االدػبئٙ أٚضب، ٔيثبل انمظش ان

 إال هللا.

ُْٔب لضٛخ يًٓخ، رجشص يٍ خالل ْزا انغؤال: أًٚٓب أثهغ لظش انًٕطٕف ػهٗ انظفخ 

 أو لظش انظفخ ػهٗ انًٕطٕف؟

انجٕاة: نكم يٍ انُٕػٍٛ يكبَّ ٔثالغزّ ، ففٙ يٕاطٍ انًذح ٚذغٍ اعزؼًبل لظش 

زؼًبل لظش انظفخ ػهٗ انًٕطٕف، ٔفٙ يٕاطٍ انزًٛٛض ٔانشد ٔاإلٚضبح ٚذغٍ اع

 انًٕطٕف ػهٗ انظفخ.

ٔإًَب لهُب ٚذغٍ اعزؼًبل لظش انظفخ ػهٗ انًٕطٕف، فٙ انًذح نًب فٛٓب يٍ 

انًجبنغخ فٙ ارظبف انًٕطٕف ثبنظفخ ، كمٕنُب : يب انشبػش إال انًزُجٙ، فُذٍ ثٓزا 

َمظش انشبػشٚخ كهٓب ػهٗ انًزُجٙ، دزٗ كأٌ انشؼشاء غٛشِ الٚغزذمٌٕ ْزِ انظفخ، 

شك غبٚخ انًذح، ْٕٔ غٛش يطبثك نهٕالغ نزا فٕٓ ٚغًٗ صٚبدح ػهٗ يبعجك ْٔزا ثال

 لظشا إضبفٛب ) غٛش دمٛمٙ( .

أيب انُٕع انثبَٙ ْٕٔ لظش انًٕطٕف ػهٗ انظفخ، فمذ ال ٚذغٍ فٙ يٕاطٍ انثُبء، إر 

لذ ٚشؼش ثبنزو، فئرا لهذ يثالً : )يب انًزُجٙ إال شبػش ( ، فكأَُب ثزنك جشدَب انًزُجٙ يٍ 

إنخ  ٓٓٓانظفبد، ٔادػُٛب أَّ الٚذغٍ إال ْزِ انظفخ، فٕٓ نٛظ ثشجبع ٔالثكشٚى كم

،ثًُٛب انٕالغ غُٛش ْزا، ٔيشد رنك أَّ الٚزظٕس يٕطٕف نٛظ نّ إال طفخ ٔادذح، 

ًٚكٍ أٌ ٚذظش فٛٓب، ٔنٓزا َغزطٛغ انمٕل إٌ لظش انًٕطٕف ػهٗ انظفخ الٚكٌٕ إال 

 إضبفٛبً.



انًٕطٕف أػى ٔأشًم ألَك رجشد اٜخشٍٚ يٍ  ٔثٓزا ٚظٓش أٌ لظش انظفخ ػهٗ

انظفخ ٔرجؼهٓب نهًًذٔح، ٔاليبَغ أٌ ركٌٕ نّ طفبد أخشٖ، أيب فٙ لظش انًٕطٕف 

 ػهٗ انظفخ ففّٛ ضذ رنك.

 

 

 طـشق انمظـش .

 نهمظش طشق أسثؼخ يشٕٓسح ، ْٙ:

األٔل : ) إًَـب ( ٔٚكٌٕ انًمظٕس ػهّٛ يؼٓب يؤخشاً ، يثم لٕنّ رؼبنٗ: )) إًَب 

 نًؤيٌُٕ إخٕح ((.ا

انثبَٙ : طشٚك انُفٙ ٔاالعزفٓبو، أٔ ) يب ٔ إال ( ، ٔٚكٌٕ انًمظٕس ػهّٛ يغ )إال( ْٕ 

 انٕالغ ثؼذْب.

انثبنث : ) انؼطف ثـ) ثم ٔنكٍ ٔال (، ٔانًمظٕس ػهّٛ فٙ ْزا انطشٚك ٚكٌٕ ثؼذ )ثم 

 ٔنكٍ( ٔلجم )ال(.

 ت انجًهخ.انشاثغ : ) انزمذٚى (، ٔٚزغٛش يٕلغ انًمظٕس ػهّٛ ثذغ

 انفشٔق ثٍٛ ْزِ انطشق:

 يب ًُٚٓب ُْب ْٕ ثٛبٌ ثؼض انفشٔق انذالنٛخ ثٍٛ ْزِ انطشق ٔخظٕطبً األٔل ٔانثبَٙ.

( )إًَـب( ، رأرٙ )إًَب( نهمظش فٙ األيٕس انزٙ الٚجٓهٓب انًخبطت ٔالُٚكشْب، أٔ ٔ)

ٌ إخٕح ((، فأخٕح يبُُّٚضل ْزِ انًُضنخ، فًثبل األٔل لٕنّ رؼبنٗ رؼبنٗ : )) إًَب انًؤيُٕ

انًؤيٍُٛ غٛش يُكشح، نزا جٙء يؼٓب ثـ)إًَب(، ٔيثبل انثبَٙ لٕنّ رؼبنٗ: ))إًَب أَب 

سعٕل سثك ألْت نك غاليبً صكٛب((، فٓزا جٕاة ججشٚم ػهّٛ انغالو نًشٚى ػهٛٓب 

انغالو، ٔانذك أٌ ْزِ انًؼهٕيبد يجٕٓنخ نًشٚى ثذنٛم لٕنٓب لجم رنك: ))إَٙ أػٕر 

رجٓم  -ثال شك-إٌ كُذ رمٛبً((، كًب أَٓب أيش ػجٛت غٛش يؼٕٓد، ْٔٙ ثبنشدًٍ يُك 

أَّ يهك يشعم يٍ هللا ، خظٕطبً أَّ رًثم نٓب ثظٕسح سجم دغٍ انظٕسح،ثذنٛم لٕنّ 

رؼبنٗ: )) فزًثم نٓب ثششاً عٕٚب ((، ٔػهٗ انمبػذح انزٙ ركشَبْب، فبنًمزضٗ أٌ 

كٍ نًب كبَذ يشٚى ػهٛٓب انغالو لذ ٚغزخذو انطشٚك انثبَٙ ْٕٔ انُفٙ ٔاالعزثُبء، ن

ػبٚشذ كثٛشاً يٍ خٕاسق انؼبدح، ٔيٍ ػظٛى فضم هللا ػهٛٓب، ٔغٛش رنك يٍ األيٕس 

 انزٙ يٓذد ْٔٛأد َفغٛزٓب نزهمٙ أ٘ أيش

غشٚت ، فهًب جبء انشعٕل ػهٗ انٓٛئخ انًزكٕسح لبل نٓب :)) إًَب أَب سعٕل سثك ((، 

م ٔال ٚغزغشة يثم ْزا األيش، نًب عجك ركشِ ، ألَٓب َضنذ يُضنخ يٍ الُُٚكش ٔال ٚجٓ

ٔأٚضبً لذ ٚكٌٕ انًشاد ْٕ إظٓبس ْزا انخجش انؼجٛت انغشٚت ػهٛٓب يظٓش انخجش انؼبد٘ 

انًأنٕف، صٚبدح فٙ اإلُٚبط ٔدفغ انخٕف ػُٓب، ألَّ أشؼشْب ثأٌ ْزا انز٘ رخٕفذ 

 يُّ أيش يؼهٕو يًكٍ.

أكهخ انشثب : )) لبنٕا إًَب انجٛغ يثم  ٔلشٚت يٍ ْزا يغ انفبسق دكبٚزّ عجذبَّ لٕل

انشثب((، فئَّ يًب الشك فّٛ أٌ انشثب يُكش، ٔفّٛ أكم ٔاضخ أليٕال انُبط ثبنجبطم، 

ٔيغ ْزا أخشجّ أكهخ انشثب يخشج انًؼشٔف انًأنٕف انز٘ انز٘ الُٚكش، ثم صادٔا فٙ 

، ٔدظشٔا انجذل  رنك دًُٛب أنذمٕا انجٛغ ثبنشثب ، فجؼهٕا انشثب انًذشو دالالً ٔأطالً 



ػُذْى فٙ انجٛغ أٚهذك ثبنشثب فٙ انذم أو ال، ٔانز٘ دنُب ػهٗ ْزا ْٕ طشٚك )إًَب( 

انز٘ الٚغزؼًم إال فًٛب ُٚؼشف ٔال ُٚكش ، فٓى ثٓزا َضنٕا انشثب ٔأكهّ يُضنخ انكغت 

انذالل انز٘ الُٚجبدل فّٛ يجبدل ٔالُٚكش فّٛ يُكش، فهًب كبٌ رنك كزنك يٍ اإلدػبء 

م ٔرذشٚف انكهى ػٍ يٕاطُّ، جبء انشد يٍ هللا ٔاضذبً ٔطشٚذبً ، فمبل عجذبَّ: انجبط

)) ٔأدم هللا انجٛغ ٔدشو انشثب ((، فأػٛذ انجٛغ إنٗ يكبَّ فأطجخ أطالً ثى ركشد دشيخ 

 انشثب.

 ( انُفٙ ٔاالعزثُبء)يـب ٔ إال(.ٕ)

ًُضنخ، فٕٓ ػهٗ ٚغزخذو ْزا انطشٚك فًٛب ُٚكشِ انًخبطت أٔ ٚجٓهّ أٔ يبُٚضل ْزِ ان

ٍُ َيْشََٚى إاِلَّ َسُعٌٕل لَْذ َخهَْذ ِيٍ  ِغُٛخ اْث ًَ ب اْن ػكظ طشٚك)إًَب(، ٔيثبنّ لٕنّ رؼبنٗ: }يَّ

ُُٓى اَٜٚبِد ثُىَّ اَظُْش أَ  ٍُ نَ َْٛف َُجَِّٛ ٌِ انطََّؼبَو اَظُْش َك ٚمَخٌ َكبََب َٚأُْكالَ ُّ ِطذِّ أُيُّ َٔ ُعُم  ِّ انشُّ ََّٗ لَْجهِ

} ٌَ ، فٓزا سد ػهٗ انمبئهٍٛ ثأنْٕٛخ ػٛغٗ ٔأيّ، ٔلذ َبعت أٌ ٚكٌٕ 57انًبئذحُْٚؤفَُكٕ

 انمظش ثٓزا انطشٚك ألَّ فٙ يٕطٍ انشد ٔاإلثطبل .

أيب لٕنّ رؼبنٗ: )) يب أَزى إال ثششاً يثهُب (( فٙ سد أطذبة انمشٚخ ػهٗ انًشعهٍٛ ففّٛ 

ششٚزٓى ٔالٚجٓهَٕٓب، فٓٙ رُضٚم نغٛش انًُكش يُضنخ انًُكش، ألَُب َزفك أَٓى الُٚكشٌٔ ث

أيش يبثم نهؼٛبٌ، ٔكبٌ انًمزضٗ أٌ ٚمبل: )) إًَب أَزى ثشش ((، نكٍ نًب كبٌ ْؤالء 

األلٕاو الٚغزمٛى فٙ ػمٕنٓى أٌ ٚكٌٕ انشعٕل يٍ انجشش، ثم ٚظٌُٕ أَّ الثذ أٌ ٚكٌٕ 

يٍ جُظ آخش كبنًالئكخ، نزا جؼهٕا انشعم ثذػٕرٓى إنٗ هللا ٔلٛبيٓى ثبنشعبنخ فٙ 

ُضنخ يٍ ٚشفغ َفغّ فٕق يُضنخ انجششٚخ، ْٔٙ ػُذْى انشعبنخ انزٙ رؤٔل إنٗ ي

 انًالئكٛخ، فأَكشٔا ػهٛٓى رنك ٔجشدْٔى يٍ رهك انظفخ ٔدظشْٔى فٙ انجششٚخ .

ٔيثم ْزا لٕنّ رؼبنٗ ػٍ َجُٛب طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى : )) ٔيب يذًذ إالسعٕل لذ خهذ 

هٗ أػمبثكى (( فًٍ انًذمك أٌ انًؤيٍُٛ يٍ لجهّ انشعم أفئٌ يبد أٔ لزم اَمهجزى ػ

الُٚكشٌٔ سعبنخ سعٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى، ٔال ُٚكشٌٔ ثششٚزّ دزٗ ٕٚجّ نٓى 

ْزا انكالو ثٓزا األعهٕة، نكٍ نًب كبٌ دجٓى نشعٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ػظًٛبً 

سفؼّ فٕق ٔرؼهمٓى ثّ كجٛشا ، نى ٚظذق ثؼضٓى خجش يٕرّ ألٔل ْٔهخ، فكأَّ ثٓزا 

يُضنخ انجششٚخ ٔانشعبنخ، فمبل هللا نٓى: )) ٔيب يذًذ إال سعٕل (( ، أ٘ نٛظ ثًهك ٔال 

 ثئنـّ

 


