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فضل الصدقات ًصبل تعظَه ثٌابوا

ممممممممممماحلؿدمٓمربماظعادلني،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼز{:إٔنِمتُؾِدُواماظصٖدَضَاتِمصَـِعِؿٖامػِيَم
وَإٔنِ متُكِػُوػَا موَتُمِتُوػَا ماظْػُؼَرَاءَ مصَفُوَ مخَقِرْ مَظؽُمِ موَ ُؼؽَػخملرُ مسَ ِـؽُمِ معِنِ مدَقٚؽَاِتؽُمِ موَاظؾَّهُ مبِؿَا متَعِؿَؾُونَم
خَؾِريْ}،موأذفدمأنمالمإظهمإالمآموحدهمالمذرؼكمظه م،موأذفدمأنمدقدغاموغؾقـامحمؿدّام
سؾدهموردوظه م،ماظؾفممصلٓمودؾمموباركمسؾقهموسؾىمآظهموأصقابه م،موعنمتؾعفممبنحلانم
إزنمؼومماظدؼنم،مًبعدم:مم م
صنن ماإلدالم مدؼن مذنث مسؾى ماظؾذل مواظعطاء مواإلغػاق م ،موؼؽره ماظشّّ مواظؾكلم
واإلعلاك م ،مظذظك مأعر مأتؾاسه مبادللارسة مإزن ماإلغػاق ميف مدؾقل مآ معن مأعواهلم ماظيتم
ادؿكؾػفم مآمصقفا م ،مثم موسدػم مباِّجر ماظعظقم م ،مؼؼول مدؾقاغه م{:آعِـُوا مبِاظؾَّهِ موَرَدُوظِهِم
وَأَغِػِؼُوا معِؿٖا مجَعَ َؾؽُمِ معُلِؿَكِؾَػِنيَ مصِقهِ مصَاظَّذِؼنَ مآعَـُوا معِ ِـؽُمِ موَأَغِػَؼُوا مظَفُمِ مأَجِرْ مطَؾِريْ} م ،موؼؼولم
(سز موجل) م :م{ؼَاأَؼٗفَا ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا مأَغِػِؼُوا معِنِ مرَقٚؾَاتِ معَا مطَلَؾِؿُمِ موَعِؿٖا مأَخِرَجِـَا مَظؽُمِ معِنَم
اظْلَرِضٔ موَظَا متَقَؿٖؿُوا ماظْكَؾِقثَ معِـِهُ متُـِػِؼُونَ موَظَلِؿُمِ مبِكخِذِؼهِ مإٔظَّا مأَنِ متُغِؿِضُوا مصِقهِ موَاسِؾَؿُوا مأَنٖم
اظؾَّهَ مشَـِي ٙمحَؿِقدْ} ،مويف ماحلدؼث ماظؼددي مؼؼول مآ متعازن :م(أَغِػِقِ مؼَا مابِنَ مآدَمَ مأُغِػِقِم
سَؾَقِك).مم م
ودلا مطان ماإلغلان معدغق٘ا مبطؾعه م ،مؼعقش معع مبين مجـله مؼمثر مصقفم موؼؿلثر مبفم م،م
ؼلخذ معـفم موؼعطقفم م ،مجاء ماإلدالم مبؿشرؼعاته ماظيت ممل متعرف ماظؾشرؼة مهلا معـقالً مظقمدسم
هلذا مادلؾدأ م ،محقث مأعر ماِّشـقاء مباإلغػاق مواظصدضة معن مأعواهلم ماظيت مرزضفم مآ م(سزم
وجل)مإؼاػا م ،مصؼال متعازن:م{ؼَاأَؼٗفَا ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا مأَغِػِؼُوا معِؿٖا مرَزَضْـَاطُمِ معِنِ مضَؾِلٔ مأَنِ مؼَلْتِيَم
ؼَوِمْ مظَا مبَقِعْ مصِقهِ موَظَا مخُؾَّةٌ موَظَا مذَػَاسَةٌ موَاْظؽَاصِرُونَ مػُمُ ماظظَّاظِؿُونَ} ،مثمٖ موسدػم مباظزؼادةم
واظـؿاءم،موعضاسػةماِّجرمواظـواب،مصؼالمتعازن{:عَـَلُماظَّذِؼنَمؼُـِػِؼُونَمأَعِوَاظَفُمِمصِيمدَؾِقلٔم
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اظؾَّهِ مطَؿَـَلٔ محَؾٖةٍ مأَغِؾَؿَتِ مدَؾِعَ مدَـَابِلَ مصِي مطُل ٚمدُـِؾُؾَةٍ معِائَةُ محَؾٖةٍ موَاظؾَّهُ مؼُضَاسِفُ مظِؿَنِ مؼَشَاءُم
وَاظؾَّهُ موَادِعْ مسَؾِقمْ} ،مصنذا ماعؿـؾوا مظذظك مطاغوا معن ماآلعـني مؼوم ماظؼقاعة م ،مال مرناصون مإذام
خافماظـاسم،موالمذنزغونمإذامحزنماظـاسم،مويفمذظكمؼؼولمدؾقاغه:م{اظَّذِؼنَمؼُـِػِؼُونَم
أَعِوَاظَفُمِ مبِاظؾَّقِلٔ موَاظـٖفَارٔ مدِر٘ا موَسَؾَاغِقَةً مصَؾَفُمِ مأَجِرُػُمِ مسِـِدَ مرَبٚفٔمِ موَظَا مخَوِفْ مسَؾَقِفٔمِ موَظَا مػُمِم
ؼَقِزَغُونَ}.مم م
وجدؼر مباظذطر مأن ماظزطاة معن مذعائر ماإلدالم موأُدُلِهِ ماظيت متـشر ماحملؾة مواِّظػةم
واظرتاحممبنيماظـاس م ،صفيمسؾادة معاظقة م ،موذعرية مرباغقة م ،موضربة معن مأجل ٚماظؼرب ماظيتم
ؼؿؼرب مبفا ماظعؾد مإزن مآ م(سزٓ موجلٓ) م ،موػيمرطن معن مأرطان ماإلدالم ماخلؿلة م ،مؼؼولم
المإظهَمإٔالَّمآُم،موَأنٖم
غؾقـام(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(بُـِيماإلدِالَمُمسَؾَىمخَؿِسٕم:مذَفَادَةِمأنِم َ
عُقَؿٖدّامردولُمآِم،موَإضَامٔماظصٖالَةِم،موَإؼؿَاءِماظ ٖزطَاةِم،موَحَجٚماظؾَقِتِم،موَصَوِمٔمرَعَضَانَ)م،مصفيم
صرؼضةمإدالعقة،مجعؾفامآمتعازنمدظقالًمسؾىمصدقمإميانماظعؾد،موطؿالمإدالعهم،مؼُعرفم
بفا مادلمعـون م ،مصؿؿكظف مضؾوبفم م ،موتؿضاسف مأجورػم م ،موتلعد مغػودفم م،طؿا مأغفا مودقؾةم
ظؿقؼقق ماظؿؽاصل مواظؿعاون مبني مسنقع مأصراد ماِّعة م،مدسا مإظقفا ماإلدالم مرشنة مباظضعػاء م،م
وعواداةمظؾػؼراءم،مإزنمجاغبمعامصقفامعنمعضاسػةماِّجرمواظـوابمؼومماظؼقاعةم .م
طؿامأنماظصدضةمرفرة مظؾـٓػس معن ماِّخالق ماظلقؽة مواِّدواء مادلذعوعة م ،مصؾفا مؼطفرم
اظغين معن ماظشّّ مواظؾكل م ،موؼطفر ماظػؼري معن ماحلؼد مواحللد م ،مضال متعازن :م{خُذِ معِنِم
دؽَنْ مظَفُمِ موَاظؾَّهُ مدَؿِقعْم
أَعِوَاظِفٔمِ مصَدَضَةً متُطَفٚرُػُمِ موَتُزَطخملقفٔمِ مبِفَا موَصَل ٚمسَؾَقِفٔمِ مإٔنٖ مصَؾَاتَكَ م َ
سَؾِقمْ} ،مواإلدالم ميف مدسوته مظإلغػاق محارب ماظعاعل ماظـػلي ماظذي مضد مميـع مادللؾم معنم
اظصدضة م ،مأال موػو مخوف ماظػؼر موغؼصان مادلال م ،مصلخربغا مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مأنم
ادلال مال مؼـؼص مباظصدضة م ،مبل مؼُؾارك مآ م(سز موجل) مصقه موؼـػي مسـه ماآلصات م ،معع معام
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ؼدخر مظصاحؾه مؼوم ماظؼقاعة معن ماِّجر مواظـواب م ،مؼؼول مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م:م
(ثَالَثَةٌ مأُضْلمُ مسَؾَقِفٔنٖ م:معَا مغَؼَصَ معَالُ مسَؾِدٍ معِنِ مصَدَضَةٍ م ،موَالَ مزُؾِمَ مسَؾِدْ معَظْؾَؿَةً مصَصَؾَرَ مسَؾَقِفَا مإٔالَّم
زَادَهُمآُمسِز٘ام،موَالَمصَؿََّّمسَؾِدْمبَابَمعَللظَةٍمإٔالَّمصَؿََّّمآُمسَؾَقِهِمبَابَمصَؼرٕ).مم م
وظؾقانمصضلماظصدضةموأػؿقؿفا م،مودورػا ميف مإصالح ماظػرد مواجملؿؿع م،مضرغفامآم
(سزموجل) مباظصالةميفمعواضعمسدؼدةم،مصؼالمتعازن :م{وَأَضِقؿُوا ماظصٖؾَاةَ موَآتُوا ماظزٖطَاةَ موَعَام
تُؼَدٚعُواْمَِّغػُ ِلؽُممعٚنِمخَقِرٕمتَفِدُوهُمسِـدَماظؾّهِمإٔنٖماظؾّهَمبِؿَامتَعِؿَؾُونَمبَصِريْ}،موضالم(سزموجل):م
{اظَّذِؼنَ مؼُمِعِـُونَ مبِاظْغَقِبِ موَؼُؼِقؿُونَ ماظصٖالةَ موَعِؿٖا مرَزَضْـَاػُمِ مؼُـِػِؼُونَ} ،موظعل ماظلر ميفم
اجلؿع مبقـفؿا مأن ماظصالة مبقان مظعالضة مادللؾم مخباظؼه م ،مواظصدضة مبقان مظعالضة مادللؾمم
بنخواغه ميف ماحلقاة م ،مصاظصالة محق مآ متعازن م،مواظصدضة محق ماظعؾاد م،مؼؼول مابنمسؾاسم
(رضي مآ مسـفؿا) م :مثالث مآؼات معؼروغات مبـالث م ،مال متؼؾل مواحدة مبغري مضرؼـؿفا م :مضالم
دؾقاغه م:م{وَأَرِقعُواْ ماظؾَّهَ موَأَرِقعُواْ ماظرٖدُولَ}صؿن مأراع مآ مومل مؼطع ماظردول ممل مؼؼؾلم
عـه م ،موضال مدؾقاغه م{:وَأَضِقؿُوا ماظصٖؾَاةَ موَآتُوا ماظ ٖزطَاةَ}صؿن مصؾى مومل مؼزك ممل مؼؼؾل معـه م،م
ذؽُرِمظِيموَظِوَاظِدَؼِكَ}صؿنمذؽرمآموملمؼشؽرمظواظدؼهمملمؼؼؾلمعـه.م م
وضالمدؾقاغه:م{أَنٔما ِ
ًمن فضائل الصدقة اليت ًعد اهلل (عش ًجل) عبادي املتصدقني:
مم•ممضاعفة األجز للنتصدق:مصالمذكمأنمادلؿصدقمؼرجومسظقمماِّجرمواظـوابماظذيم
أسده مآ متعازن مظؾؿؿصدضني ،محقث مؼؼول مدؾقاغه{:إٔنٖ ماظْؿُلِؾِؿِنيَ موَاظْؿُلِؾِؿَاتِم
وَاظْؿُمِعِـِنيَ موَاظْؿُمِعِـَاتِ موَاظْؼَاغِؿِنيَ موَاظْؼَاغِؿَاتِ موَاظصٖادِضِنيَ موَاظصٖادِضَاتِ موَاظصٖابِرٔؼنَم
وَاظصٖابِرَاتِ موَاظْكَاذِعِنيَ موَاظْكَاذِعَاتِ موَاظْؿُؿَصَدٚضِنيَ موَاظْؿُؿَصَدٚضَاتِ موَاظصٖائِؿِنيَ موَاظصٖائِؿَاتِم
وَاظْقَاصِظِنيَ مصُرُوجَفُمِ موَاظْقَاصِظَاتِ موَاظذٖاطِرٔؼنَ ماظؾَّهَ مطَـِريّا موَاظذٖاطِرَاتِ مأَسَدٖ ماظؾَّهُ مظَفُمِ معَغِػِرَةًم
وَأَجِرّا مسَظِقؿّا} ،مصػضل مآ متعازن موادع م ،موسطاؤه مشري محمدود م ،موػو مدؾقاغه مؼؼؾلم
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اظصدضة موؼربقفا مظصاحؾفا محؿى متصري مطاجلؾل ميف ماظعِظَم م ،مؼؼولمغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم)مؼؼول:م(عَنِمتَصَدٖقَمبعَدلٔمتَؿِرَةٍمعِنِمطَلِبٍمرَقٚبٍم،موَالَمؼَؼْؾَلُمآُمإٔالَّماظطَّقبَم،مصَننٖم
دطُمِمصَؾُوٖهُمحَؿٖىم َتؽُونَمعِـِلَماجلَؾَلٔ)م .م
آَمؼَؼْؾَؾُفَامبِقَؿِقـِهِ،مثُمٖمؼُرَبٚقفَامظِصَاحِؾِفَامطَؿَامؼُرَبٚيمأحَ ُ
ممم• مأىوا صبب الفٌس بظل عزش الزمحن ٌٍو الكَامة م:موػو مؼوم مذدؼد محره مسظقمم
بلدهم،مصؼدمأخربماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأنمأػلماظصدضةميفمزلمآمؼوممالمزلم
ممآُميفمزِؾخملهِمؼَوِمَمالمزِلٖمإٔالَّمزِؾُّهُ:م
إالمزؾهم،مصؼَالَم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(مدَؾِعَةٌمؼُظِؾُّفُ ُ
إعَامْ مسَادِلْ م ،موَذَابْ مغَشَلَ مصِي مسِؾَادَةِ مآِ متَعَاظَى م ،موَرَجُلْ مضَؾْؾُهُ معُعَؾَّقْ مبِادلَلَاجِدِ م ،موَرَجُالَنٔم
تَقَابٓا ميف مآ ماجِؿَؿَعَا مسَؾَقِهِ موتَػَرٖضَا مسَؾَقِهِ م ،موَرَجُلْ مدَسَؿِهُ ماعِرَأَةٌ مذَاتُ معَـِصِبٍ موَجَؿَالٕ م،م
ال متَعِؾَمَ مذِؿَاظُه معَا متُـِػِقُم
صَؼال :مإغٚي مأَخَافُ مآ م ،موَرَجُلْ متَصَدٖقَ مبِصَدَضَةٍ مصَلخِػَاػَا محَؿٖى م َ
ؼَؿِقـُهُ،موَرَجُلْمذَطَرَمآمخَاظِقاًمصػاضتمسَقِـَاهُ) .م
ممممم• ممأىوا صبب من أصباب الشفاء ًدفع أىٌاع البالء م:مؼؼول مغؾقـام(صؾىمآ مسؾقهم
ودؾم) م:م(دَاوُوامعَرِضَاطُمِمبِاظصٖدَضَةِ،موَحَصٚـُوامأَعِوَاَظؽُمِمبِاظ ٖزطَاةِ م،موَأَسِدٗوامظِؾْؾَالَءِماظدٗسَاءَ)،م
وجاءمرجلمإزنمابنمادلؾاركم(رشنهمآ)مودلظهمسنمضرحةمخرجتميفمرطؾؿهمعـذمدؾعم
دـنيم،موضدمساجلفامبلغواعماظعالجمصؾممؼـؿػعمبهم،مصؼالمظهم:ماذػبمصاحػرمبؽرّاميفمعؽانم
ذنؿاجماظـاسمصقهمإزنمادلاءم،مصنغيمأرجومأنمؼـؾعمػـاكمسنيم،موميلكمسـكماظدم م،م
صػعلماظرجلم،مصربأمبنذنمآ م(سزموجل) م،موعن مثم مؼؿضّّ مأن ماظصدضة مهلا متلثري مسفقبم
يفمدصعمأغواعماظؾالءم،مصننٓمآمتعازنمؼدصعمبفامأغواسّامعنماظؾالءم،موػذامأعرمععؾوممسـدم
اظـٓاسمخاصؿفمموساعؿفمموأػلماِّرضمعؼرونمبهمِّغٓفممضدمجربوه.مم م
مم• أىوا صبب لشٍادة املال ًبزكتى ًمنائى،مصؼدمجعلماإلدالمماظصدضةمدؾقالًمحلصولم
اظـؿاء مواظزؼادة مواظربطة م ،مضال متعازن{:ؼَؿِقَقُ ماظؾَّهُ ماظرٚبَا موَؼُرِبِي ماظصٖدَضَاتِ}،مإضاصةمإزنم
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أنمادلـػق مؼدسو مظه معؾك مطرؼم معن مجـد مآ م(سز موجل)مباظزؼادة مواظربطة ميف معاظه مطلم
ؼوم مجزاء معا مأغػؼه ميف مدؾقل مآ م ،مخبالف مادلؿلك ماظؾكقل م ،مصقدسو مسؾقه مباظؿؾف مدلام
خبلمبهم،مؼؼولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(عَامعِنِمؼَوِمٕمؼُصِؾُِّّماظعِؾَادُمصِقهِمإالَّمعَؾَؽانٔمؼَـِزالَنٔ،م
صَقؼُولُمأحَدُػُؿَا:ماظؾَّفُمٖمأسِطِمعُـِػؼًامخَؾَػًا،موَؼَؼُولُماآلخَرُ:ماظؾَّفُمٖمأسِطِمعُؿِ ِلؽًامتؾَػًا)م .م
ًمن أجل أن تؤتُ الصدقة مثارها دنبمادؿـؿارػامصقؿامرندمماظدؼنمواظورنم،م
وؼؾيب محاجات ماجملؿؿع موذنؼق مادؿؼراره موتؼدعه م،موأنمدنؿفدمادلؿصدقميف مإؼصاهلام
دلن مؼلؿقؼفا محؿى مال مؼضقع محق ماظػؼراء م ،مععمعراساة مترتقب ماِّوظوؼات ميف ماظصدضة م،م
وتؼدؼم ماِّسم ٚمغػعّا مسؾى مشريه م ،مصنرعام ماجلائع م ،موطلاء ماظعاري م ،موسالج مادلرؼض،م
وحػظ مطراعة ماإلغلان م ،موحػظمعاء موجفه معن مدمال ماظـاس معؼدم مسؾى مشريه م ،مصاظصدضةم
اظيت متؾيب محاجات ماجملؿؿع م،موعا مصقه معصؾقة ماظدؼن مورصعة ماظورن مأطـر مغػعّا موأسظمم
ثوابّامعنمشريػام،مصؽؾؿامطاغتماحلاجةمأذدمطانماظـوابمأسظمم .م
ظؼد مجعل ماإلدالم مبؿشرؼعاته ماحلؽقؿة معن ماظصدضة مربارًا مضوؼ٘ا مبني ماظغين مواظػؼري م،م
وسالجّا مدلشؽؾة ماظػؼر محتؼقؼًا مظؾؿؽاصل ماظذي مدنعل ماجملؿؿع مأدرة مواحدة معؿؿادؽةم
تصان مصقه ماحلؼوق مواظواجؾات م ،موتلعد مصقه ماظـػوس محبقاة مطرمية موسقشة مراضقة م ،مؼؼولم
غؾقـا م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م:م(عَـَلُ ماظْؿُمِعِـِنيَ ميف متَوَادٚػِمِ موَتَرَاحُؿِفٔمِ موَتَعَارُػِفٔمِ معَـَلُم
اظْفَلَدِ مإٔذَا ماذِؿَؽَى معِـِهُ مسُضِوْ متَدَاسَى مظَهُ مدَائِرُ ماظْفَلَدِ مبِاظلٖفَرٔ موَاظْقُؿٖى)م ،موؼؼول م(صؾىم
ال مزَفِرَ مظَهُ ،موَعَنِ مطَانَ مظَهُم
آ مسؾقه مودؾم)م:م(عَنِ مطَانَ معَعَهُ مصَضِلُ مزَفِرٕ مصَؾْقَعُدِ مبِهِ مسَؾَى معَنِ م َ
ذ َطرَ معِنِ مأَصِـَافِ ماظْؿَالٔ معَا م َذطَرَ محَؿٖىم
ال مزَادَ مظَهُ)مضَالَ:مصَ َ
صَضِلْ معِنِ مزَادٍ مصَؾْقَعُدِ مبِهِ مسَؾَى معَنِ م َ
المحَقٖمَِّحَدٍمعِـٖاميفمصَضِلٕ) .م
رَأَؼِـَامأَغٖهُم َ
أقٌل قٌلُ هذا ًأصتغفز اهلل لُ ًلله
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احلؿدمٓمربماظعادلنيم،موصالةمودالعّامسؾىمخامتمأغؾقائهموردؾهمدقدغامحمؿدم،م
وسؾىمآظهموصقؾهمأسنعني.م م
مإخٌة اإلصالوم:ممم م
إذامطـامغؿعرضمظرشناتمآم(سزموجل)ميفمػذهماِّؼاممادلؾارطةمصعؾقـامأنمغرتاحمم
صقؿا مبقــا م ،مصؿن مال مؼرحم مال مؼرحم م ،مواظراشنون مؼرشنفم ماظرشنن م ،موظقس ماظرتاحمم
مبفرد مطؾؿة مأو مدالم م ،مإمنا ماظرتاحم مدؾوك م ،مؼلؿوجب ماظؿعاون مواظؿؽاصل م ،موأن مؼلخذم
ضوؼـا مبقد مضعقػـا م ،موشـقـا مبقد مصؼريغا م ،موػا محنن معؼؾؾون مسؾى مسقد ماظػطرمادلؾارك مؼـؾغيم
أنمغودعمصقهمسؾىماظػؼراءم ،موأنمغغـقفممسنماظلمالميفمػذاماظقومم،موأنمخنرجمصدضةم
اظػطر مإزن معلؿقؼقفا م ،موعن مطان مذا مدعة مزاد ميف ماظصدضة مواظرب مواظصؾة م ،معوضـّا مبلن معام
أغػقمعنمخريمصننمآم(سزموجل)مدقكؾػهموؼضاسػهم،محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغهم:م{وَعَام
أَغِػَؼْؿُمِمعِنِمذَيِءٍمصَفُوَمؼُكِؾِػُهُموَػُوَمخَقِرُماظرٖازٔضِنيَ}.ممم م
وصدضةماظػطرمذرستميف ماظلـة ماظـاغقة معن ماهلفرة م ،موػي ماظلٖـةُ ماظيت مصرض مآم
م معشروسقؿفام:مأغفامتَفرب مغؼصان ماظصوم م ،مطؿا مدنرب مدفودم
ؽٔ
صقفا مصومَ مرعضانم،موعنمحِ َ
اظلفو مغؼصان ماظصالةم،مصفيمتطفٔري مظؾصَٓائِمٔ معِؿَٓا مؼَقصلُ معـهمصِي مصِقاعِهِ معِن مغَؼصٕ موَظَغوٕم
وَإثِمٕ ،موعـفا م:مإشـاء ماظػؼراء مسن ماظلمال ميفمؼومماظعقدم ،ظِقُشَا ٔرطُوا ماِّشـِقَاءَ مصِي مصَرَحِفٔمم
وَدُرُورٔػِم م ،مصضالً مسؿا متمدي مإظقه مػذه ماظصدضة معن ماظؿؽاصل مبني مأصراد ماجملؿؿع م،م
واظرتاحم مبقـفم م،مصعَنِ مابِنٔ مسَؾٖاسٕ م(رضي مآ مسـفؿا)مضَالَ م:م(صَرَضَ مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّىم
اظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)مزَطَاةَ ماظْػِطْرٔ مرُفِرَةً مظِؾصٖائِمٔ معِنِ ماظؾَّغِؤ موَاظرٖصَثِ م ،موَرُعِؿَةً مظِؾْؿَلَاطِنئ م ،معَنِم
أَدٖاػَا مضَؾِلَ ماظصٖالةِ مصَفٔيَ م َزطَاةٌ معَؼْؾُوظَةٌ م ،موَعَنِ مأَدٖاػَا مبَعِدَ ماظصٖالةِ مصَفٔيَ مصَدَضَةٌ معِنِم
اظصٖدَضَاتِ)م .م
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ورنرجفاماإلغلانمضؾلمصالةماظعقدم،مسنمغػلهموسؿنمتؾزعهمغػؼؿفممعنمأػؾهماظذؼنم م
مل مؼلؿطقعوا مإخراجفا مسن مأغػلفم م ،مودنوز مإخراجفا محؾ٘ا مأو مإخراجفا مغؼدّا م ،مصؿنم
أخرج ماحلبٖ مأجزأه م ،موعن مأخرج ماظـؼد مأجزأه م ،مواِّوزن معـفؿا معا مؼؽون محمؼؼام
دلصؾقةماظػؼريمأطـرم،معنمشريمإغؽارمسؾىمعنمؼػعلمػذامأومذاكم.م م
وتصرف مصدضة ماظػطر مإزن ماظػؼراء موادللاطني م ،ماظذؼن ماػؿم مبفم ماإلدالم م ،موأعرم
باإلحلان مإظقفم محتؼقؼًا مظلعادتفم م ،موتؾؾقة محلاجاتفم م ،موإساغة مهلم مسؾى معؿاسب ماحلقاةم
وتفقؽة ماحلقاة ماظؽرمية مهلم م ،مضال متعازن :م{إٔغٖؿَا ماظصٖدَضَاتُ مظِؾْػُؼَرَاءِ موَاظْؿَلَاطِنئ موَاظْعَاعِؾِنيَم
سَؾَقِفَا موَاظْؿُمَظَّػَةِ مضُؾُوبُفُمِ موَصِي ماظرٚضَابِ موَاظْغَارٔعِنيَ موَصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ موَابِنٔ ماظلٖؾِقلٔ مصَرٔؼضَةً معِنَم
حؽِقمْ} ،موخص معن مػذه ماِّصـاف ماظـؿاغقة ماظػؼراء مادلؿعػػني موبقٖنم
اظؾَّهِ موَاظؾَّهُ مسَؾِقمْ م َ
صػاتفم م ،مصؼال متعازن:م{ظِؾْػُؼَرَاءِ ماظَّذِؼنَ مأُحِصِرُوا مصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ مظَا مؼَلِؿَطِقعُونَ مضَرِبّا مصِيم
اظْلَرِضٔ مؼَقِلَؾُفُمُ ماظْفَاػِلُ مأَشْـِقَاءَ معِنَ ماظؿٖعَػُّفِ متَعِرٔصُفُمِ مبِلِقؿَاػُمِ مظَا مؼَلِلَظُونَ ماظـٖاسَ مإٔظْقَاصًام
وَعَا متُـِػِؼُوا معِنِ مخَقِرٕ مصَنٔنٖ ماظؾَّهَ مبِهِ مسَؾِقمْ} ،موؼؼول مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(ظَقِسَم
ادلِلِؽنيُ ماظَّذِي متَرُدٗهُ ماظؿٖؿِرَةُ موَاظؿٖؿِرَتَانٔ م ،موَال ماظؾُّؼْؿَةُ موَاظؾُّؼْؿَؿَانٔ م،مإٔغٖؿَا مادلِلؽِنيُ ماظَّذِيم
ؼَؿَعَػَّفُ)م.م م
سؾىمأنٖ مأصضل ماظصدضة معا مطان مسؾى ماظػؼراء موادللاطني معن ماِّضارب مواِّرحام م،م
ؼؼول مرَدُول ماظؾَّهِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م :م(صَدَضَؿُكَ مسَؾَى ماظْؿِ ِلؽِنئ مصَدَضَةٌ م ،موَػِيَ مسَؾَىم
ذِيماظرٖحِمٔمثِـِؿَانٔ:مصَدَضَةٌ،موَصِؾَةٌ)م.مم م
غلللمآمتؾاركموتعازنمأنمؼؿؼؾٓلمعـٓامأسنعنيم،موأنمؼُؾقؼـامباظصاحلني .م

