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 إػشاة انفؼم انًضبسع

إٌ كّّلا يٍ انفؼم انًبضً ٔانفؼم األيش ال ٌكٌٕ إال يجٍُّاب، ٔنكٍ ْزا انحكى ٌخزهف 

ثبنُسجخ نهفؼم انًضبسع، فئَّ انٕحٍذ يٍ إَٔاع انفؼم انثّلثخ انزي ربسح ٌكٌٕ يجٍُّاب، 

 ٔربسح ٌكٌٕ يؼشثاب.

 انًضبسع يجٍُّاب إال إرا ارصم ثّ:ٔال ٌكٌٕ انفؼم 

ٌَٕ انزٕكٍذ، ثُٕػٍٓب انخفٍفخ ٔانثقٍهخ، فحٍُئٍز ٌُجُى ػهى انفزح، ٔيثبل رنك انفؼّلٌ  -1

 ٍَ بِغِشٌ ٍَ انصَّ نٍََُكَٕاب ِي َٔ  ٍَّ انًضبسػبٌ: )ٌسجٍ، ٌٔكٌٕ( فً قٕنّ ػض ٔجم: ﴿ نٍَُْسَجَُ

ٌُٕ انزٕكٍذ انثقٍهخ، [، فئَّ قذ ارصم انفؼم انًضبسع )ٌسجٍ( ث23﴾ ]ٌٕسف: 

ٔارصم انفؼم انًضبسع )ٌكٌٕ( ثٌُٕ انزٕكٍذ انخفٍفخ؛ ٔنزنك كبٌ ْزاٌ انفؼّلٌ 

ٍِ ػهى انفزح، ٌٔؼشة ْزاٌ انفؼّلٌ ٔيب شبثًٓٓب ْكزا: فؼم يضبسع يجًُ ػهى  يجٍٍُ

انفزح؛ الرصبنّ ثٌُٕ انزٕكٍذ، ٌَٕٔ انزٕكٍذ حشف يجًُ ػهى... ، ال يحم نّ يٍ 

 اإلػشاة.

انُسٕح، ٔيؼٓب ٌُجُى انفؼم انًضبسع ػهى انسكٌٕ؛ ٔرنك َحٕ األفؼبل  ٌَٕ -3

 ٍَ ْؤِيَُبِد ٌَْغُضْض ًُ قُْم نِْه َٔ انًضبسػخ: )ٌغضضٍ، ٌحفظٍ، ٌجذٌٍ( فً قٕنّ رؼبنى: ﴿ 

َُْٓب ﴾ ]انُٕس ٍَّ إاِلَّ َيب َظََٓش ِي ٍَ ِصٌَُزَُٓ اَل ٌُْجِذٌ َٔ  ٍَّ ٍَ فُُشَٔجُٓ ٌَْحفَْظ َٔ  ٍَّ ِْ ٍْ أَْثَصبِس [، 21: ِي

فئٌ ْزِ األفؼبَل انًضبسػخ انثّلثخ قذ ارصهذ ثٌُٕ انُسٕح؛ ٔنزنك ثٍُُِذ ػهى 

انسكٌٕ، كًب ْٕ ظبٌْش ػهى آخش حشف فٍٓب: انضبد يٍ ٌغضضٍ، ٔانظبء يٍ 

)ٌحفظٍ(، ٔانٍبء يٍ )ٌجذٌٍ(، ٔرُؼشة ْزِ األفؼبل انثّلثخ ٔيب شبثٓٓب ْكزا: فؼم 

انُسٕح، ٌَٕٔ انُسٕح ضًٍش يجًُ ػهى  يضبسع يجًُ ػهى انسكٌٕ؛ الرصبنّ ثٌُٕ

 انفزح، فً يحم سفغ، فبػم.

فئرا نى ٌزصم انفؼم انًضبسع ثٕاحذح يٍ ْبرٍٍ انٍٍَُٕ، فئَّ ٌكٌٕ يؼشثاب، ٔأحٕال 

 إػشاثّ ثّلثخ:

انشفغ، ٔرنك إرا نى ٌسجقّ َبصت ٔال جبصو؛ َحٕ األفؼبل: )ٌخهق، ٌشبء، ٌخزبس(  -1

َسثَُّك ٌَ  َٔ ٌَْخزَبُس ﴾ ]انقصص: فً قٕنّ سجحبَّ: ﴿  َٔ [، فئٌ ْزِ األفؼبل 86ْخهُُق َيب ٌََشبُء 

انًضبسػخ انثّلثخ نى ٌسجقٓب أداح َصٍت يٍ أدٔاد َصت انفؼم انًضبسع، ٔال أداحُ 

جضو يٍ أدٔاد جضو انفؼم انًضبسع؛ ٔنزنك كبَذ يشفٕػخ، ٔػّليخ سفؼٓب انضًخ 

ع يشفٕع؛ ألَّ نى ٌسجقّ انظبْشح، كًب ْٕ ٔاضح، ٌٔقبل فً إػشاثٓب: فؼم يضبس

 َبصت ٔال جبصو، ٔػّليخ سفؼّ انضًخ انظبْشح.



انُصت، ٔرنك إرا سجقّ أداح َصت يٍ أدٔاد َصت انفؼم انًضبسع، ٔيٍ ْزِ  -3

( ثفزح انًٓضح ٔسكٌٕ انٌُٕ، ٔيثبل  -كًب سٍأرً إٌ شبء هللا رؼبنى  -األدٔاد  ٌْ )أَ

ْئُت  َصجٓب نهفؼم انًضبسع انفؼُم )ٌأكم( فً قٕنّ ػض ٌْ ٌَأُْكهَُّ انزِّ أََخبُف أَ َٔ ٔجم: ﴿ 

ٌَ ﴾ ]ٌٕسف:  ُُّْ َغبفِهُٕ َْزُْى َػ أَ (؛ ٔنزنك 12َٔ ٌْ [، فئٌ انفؼم )ٌأكم( ُْب سجقّ انُبصت )أَ

كبٌ يُصٕثاب ثبنفزحخ انظبْشح، كًب ْٕ ٔاضح، ٌٔقبل فً إػشاثّ: فؼم يضبسع 

 يُصٕة ثـ)أٌ(، ٔػّليخ َصجّ انفزحخ انظبْشح.

رنك إرا سجقّ أداح جضو يٍ أدٔاد جضو انفؼم انًضبسع، ٔيٍ ْزِ انجضو، ٔ -2

)نى(، ٔيثبل جضيٓب نهفؼم انًضبسِع انفؼُم )رُِحْط(  -كًب سٍأرً إٌ شبء هللا  -األدٔاد 

ِّ ﴾ ]انًُم:  ب نَْى رُِحْط ثِ ًَ [، فئٌ انفؼم انًضبسع )رُِحط( 33فً قٕنّ سجحبَّ: ﴿ أََحْطُذ ثِ

ب ثبنسكٌٕ، كًب ْٕ ظبْش، ٌٔقبل ُْب قذ سجقّ حشف انجضو )ن ى(؛ ٔنزنك كبٌ يجضٔيا

 فً إػشاثّ: فؼم يضبسع يجضٔو ثـ)نى(، ٔػّليخ جضيّ انسكٌٕ.


