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(
َكسَ ١ايؿاضح

اؿُس هلل ضب ايعإٌ تؿهٌ عً ٢اـًل أْعٌ بإْعاٍ ايكطإٓ ايعِٝٛ
ٚبإضغاٍ ْبٓٝا قُس ٖ ازٜا َٚعًُا َٚطؾساّ ٕا ؾ ٘ٝق٬ح اـًل ْٝعا ٗ ايسْٞا
ٚاٯخطٚ ٠أؾٗس إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚسس ٫ ٙؾطٜو ي٘ ٚأؾٗس إٔ قُسا عبسٙ
نجرلا
ٚضغٛي٘ قٌ ٣اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚأقشاب٘ ٚأتباع٘ ٚغًِ تػًُٝا .
تعاٍ
بعس ؾٝك ٍٛاهلل :
أَا :
ٜ ٳا أَٜټٗٳا ايَصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا اتٻكُٛا ايًَ٘ٳ سٳلٻ تٴكَاتٹ٘ٹ ٚٳ ٫تٳُٴٛتٴٔٻ إِيَا ٚٳأَْٵتٴِٵ َٴػٵًٹُٴٕٛٳ

( )

ٜ ٳا أَٜټٗٳا ايٓٻاؽٴ اتٻكُٛا ضٳبٻهُِٴ ايَصٹ ٟخٳًَكَهُِٵ َٹٔٵ ْٳؿِؼٍ ٚٳاسٹسٳ٠ٺ ٚٳخٳًَلٳ َٹٓٵٗٳا ظٳٚٵدٳٗٳا
ٚٳبٳحٻ َٹٓٵٗٴُٳا ضِدٳا ّ٫نَجٹرلاّ ٚٳْٹػٳا٤ٶ ٚٳاتٻكُٛا ايًَ٘ٳ ايَصٹ ٟتٳػٳا٤ٳيُٕٛٳ بٹ٘ٹ ٚٳايِأَضٵسٳاّٳ إِٕٻ ايًَ٘ٳ نَإٳ
عٳًَٝٵهُِٵ ضٳقٹٝباّ

( )

ٜ ٳا أَٜټٗٳا ايَصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا اتٻكُٛا ايًَ٘ٳ ٚٳقُٛيُٛا قَٛٵ ّ٫غٳسٹٜساّ ٜٴكٵًٹضٵ يَهُِٵ أَعٵُٳايَهُِٵ ٚٳٜٳػٵؿٹطٵ
يَهُِٵ شٴْٴٛبٳهُِٵ ٚٳَٳٔٵ ٜٴطٹعِ ايًَ٘ٳ ٚٳضٳغٴٛيَ٘ٴ ؾَكَسٵ ؾَاظٳ ؾَٛٵظاّ عٳٛٹُٝاّ

( )

ٚبعــس
:
ؾ ٬ؾو إٔ اهلل عع ٚدٌ قس اًَ عًٓٝا ببعج ١قُس ٚ بإْعاٍ ٖصا ايكطإٓ ايعِٝٛ
ٖصا ايهتاب اؾاَع ـرل ٟايسْٝا ٚاٯخط ٠ؾاقتكط اـرل عًٖ ٢ص ٜٔا٭قًٌ
ايع ٌُٝٛنتاب اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ،غْٓ ١بٚ . ٘ٝقس اعتٓ ٢ايعًُا ٤بٗصٜٔ
:
ا٭قًٌ ايع ٌُٝٛنتابٹ اهلل ٚغْٓ ١ب  ٘ٝسؿٛاّ ٚتٚ ،٠ٚ٬أَطاّ بايتؿِٗ ٚايتسبط
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ ،:اٯ١ٜط  102ص .
( ) غٛض ٠ايٓػا ،:٤اٯ١ٜط  1ص .
 71,70ص .
( ) غٛض ٠ا٭سعاب ،:اٯ١ٜط
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ٚبٝاْاّ يًكٛاعس اييت تؿِٗ بٗا ْكٛم ايهتاب ٚايػٖٓٓ َٔٚ ١ا ؾإْ٘ َاظاٍ ايٓاؽ
قاطبٜ ١تٛدٗ ٕٛإٍ ٖص ٜٔا٭قًٌ َت ٢ناْٛا سطٜكٌ عً ٢اـرل ضاغبٌ ٗ
ايؿطٜعٚ ١مٔ ْعًِ ٚلعّ بإٔ أٌٖ اٱغ ٗ ّ٬قًٛبِٗ ايعاطؿ١
ؼك ٌٝعً. ّٛ
ٚايػرل ٠ايس ١ٜٝٓاييت ٜساؾع ٕٛبٗا عٔ ز ِٜٗٓؾإشا مل تهٔ ٖص ٙايعاطؿَ ١هبٛط١
بعًِ ؾطع ، ٞؾإْٗا قس ت٪ز ٟإٍ ْتا٥ر غرل َتٛقع ، ١بٌ قس ت٪ز ٟإٍ غؿو
ايسَاٚ ٤اْتٗاى ا٭عطاض ٚاغتباس ١ا٭َٛاٍ ٫ٚبس س٦ٓٝص َٔ إٔ ْٓؿط ايعًِ
ايؿطع ٞبهٌ َا اغتطعٓا َٔ أدٌ إٔ ته ٕٛايعاطؿ ١اييت ٗ قًٛب أٌٖ اٱّإ
َطبٛط ١بٗصا ايعًِ َٚهبٛط ١ب٘ ٚبايتايٜ ٞه ٕٛايٓاؽ قككٌ ٕكًش ١ايبؿط ؾإٕ
اهلل عع ٚدٌ إِا أٚدس ٖصا ايؿطع َٔ أدٌ َكًش ١اـًل نُا قاٍ غبشاْ٘
ٚ ٳَٳاأَضٵغٳًِٓٳاىَ إِيَا ضٳسٵُٳ ّ١يٹًِعٳايَُٹٌٳ

:

( )

إشا تكطض ٖصا ؾإٕ أغاؽ ايعً ّٛايؿطع ١ٝايكطإٓ ٚايػٓ ،١ؾش٦ٓٝص هب عًٓٝا إٔ
ْتٛد٘ إٍ ٖص ٜٔإكسض ٜٔايع ٌُٝٛبهٌ َا أٚتٓٝا َٔ ق ٠ٛيٌٓٓٗ َٔ عًَُٗٛا
ٚيٓػتؿٝس ٖا ؾُٗٝاٚ ،ايتٛد٘ إٍ ايكطإٓ ٚايػٓ ١قس ٜه ٕٛباؿؿٚ ٜايهب٘ ٭يؿاٚ
نٌ َُٓٗا ٚقس ٜه ٕٛبايؿِٗ ٚا٫غتٓباَٚ ٙعطؾ ١إعاْٚ ،ٞايؿِٗ ٚا٫غتٓباٙ
يًكطإٓ ٚايػٓ ١ئ ٜأت ٞعً ٢أغؼ غرل َٓهبط ١بٌ إشا أضاز اٱْػإ ؾِٗ ايكطإٓ
ٚايػٓ ١ؾ ٬بس إٔ وهِ ا٭غؼ اييت ٜٓطًل َٓٗا ٗ ؾِٗ ايكطإٓ ٚايػٖٓٚ ١صٙ
ا٭غؼ اقطًض عًٗٝا ايعًُا ٤بأْٗا قٛاعس ا٫غتٓبا ٖٞٚ ٙدع َٔ ٤أدعا ٤عًِ
ا٭ق.ٍٛ
( ) غٛض ٠ا٭ْبٝا ،:٤اٯ١ٜط  107ص .
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أقػاّ
ٚعًِ أق ٍٛايؿك٘ ٜعٓ ٢بأضبع: ١
اٱْاٍ َا إطاز بايٛادب ؟ َا إطاز
.
ايكػِ ا٭: ٍٚتكٛض ا٭سهاّ عً ٢دٗ١
بإٓسٚب ؟ َا إطاز بإباح؟ َا إطاز بايكشٝض؟ َا إطاز بايؿاغس ؟
با٭زيَ ١ا ٖ ٛايصٜ ٟكض ا٫غتس ٍ٫ب٘؟ َٚا ؾطٙٚ
ايجاَْ ٞا ٜعٓ. ٢
ايكػِ :
ا٫غتس ٍ٫ب٘ ؟َٚا ا٭َٛض اييت ٜ ٫كض ا٫غتس ٍ٫بٗا؟ؾإشا داْ٤ا َٔ ٜػتسٍ
بط ١ٜ٩أ ٚعها ١ٜأ ٚبككٜ ٌٖ ١كض قب ٍٛاغتس٫ي٘ أ٫ ٚ؟ َ ٌٖٚا ٜػتسٍ ب٘ َٔ
ايهتاب ٚايػَٓٓ ١اغب ٕا اغتسٍ ب٘ عً ٘ٝأّ  ٫؟ نٌ شيو ٜسضؽ ٗ ٖ.صا ايعًِ
ايهًٌُٖٚ ١
ا٫غتٓبا ٙنٝـ ْؿِٗ ٖص. ٙ
.
ايجايح  ٖٛٚإتٛد٘ يكٛاعس
ايكػِ :
ٖصا ايؿِٗ قشٝض أّ يٝؼ بكشٝض؟ ٕٚا ٜأتٓٝا يؿ ٜعاّ ٌٖ ْطبك٘ عًْٝ ٢ع
ٚع( ٬ايٓاؽ) ٗ
ا٭ؾطاز أْ ٚطبك٘ عً ٢بعض ا٭ؾطاز؟ َجاٍ شيو قٛي٘ دٌ :
َتعسز ٌٖ ٠إطاز ْٝع ايٓاؽ،أ ٚإطاز ايبعض ز ٕٚايبعض؟ ٗ بعض
آٜات .
تعاٍ ٜ ٳا أَٜټٗٳا ايٓٻاؽٴ اتٻكُٛا ضٳبٻهُِٴ 
إٛاطٔ ٜطاز بٗا ْٝع ايٓاؽ َجٌ قٛي٘ :

( )

عاَ ٗٚ ١بعض إٛاطٔ ٜطاز بٗا خكٛم بعض ايٓاؽ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:
ٖص. ٙ
 ايَصٹٜٔٳ قَاٍٳ يَٗٴِٴ ايٓٻاؽٴ إِٕٻ ايٓٻاؽٳ قَسٵ دٳُٳعٴٛا يَهُِ ٵٚ ) ( هُع ٖص ٜٔايٓٛعٌ َٔ
أْٛاع ز٫ي ١يؿ ٜايٓاؽ يؿ ٜايٓاؽ ايٛاضز ٗ غٛض ٠ايٓاؽ ؾإْ٘ َطٜ ٠طاز ب٘ ْٝع
ؾك٘ ٖٚصإ ايكػُإ أعين ايجاْٚ ٞايجايح
اـًل َٔ إهًؿٌ َٚطٜ ٠طاز ب٘ بٓ ٛآزّ .
َٔ أقػاّ عًِ ا٭ق َٔ ٍٛأعَ ِٛا ٜػتؿٝس ٙاٱْػإ  ،إشا عطؾت َا ٜػتسٍ ب٘

( ) غٛض ٠ايٓػا ،:٤اٯ١ٜط  1ص .
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ ،:اٯ١ٜط 173ص .
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ٖا ٜ ٫ػتسٍ ب٘ ٚعطؾت نٝـ تؿِٗ ايكطإٓ ٚايػٓ ١ؾإْو س٦ٓٝص أقبشت يسٜو
اٯي ١اييت تػتطٝع بٗا ؼك ٌٝايعً ّٛايؿطع ٖٞٚ ١ٝنًٗا َٓبجك َٔ ١ايكطإٓ ٚايػٓ١
ا٭قٛي١ٝ
.
بٛاغط ١ايكٛاعس
ٚايتكًٝس َٳٔ ايص ٟول يـ٘ اغتدطاز ا٭سهاّ
ايكػِ ايطابعَ:ا ٜتعًل با٫دتٗاز .
شيو ؟ َٚاشا ٜؿعٌ ايص ٫ ٟول يـ٘ اغتدطاز
َٔ ا٭زي١؟  َٔٚايصٜ ٫ ٟضم يـ٘ .
ٴكًس؟
ايعًُاَٚ ٤ٳٔ ايعامل ايص. ٜ ٟ
َباؾط٠؟ عً ٘ٝإٔ ٜكًس .
.
ا٭سهاّ َٔ ا٭زي١
قٛي٘؟  َٔٚأٜ ٜٔػتؿاز ٜٚعطف َصٖب اٱَاّ؟ نٌ ٖصا َٔ َباسح
ٚنٝـ ٪ٜخص .
ٚايتكًٝس إشا تكطض ٖ.صا ؾُا ٖ ٛعًِ ا٭قٍٛ؟
ا٫دتٗاز .
عًِ ا٭ق (ٍٛقٛاعس ْػتدطز بٛاغطتٗا ا٭سهاّ َٔ ا٭زي ١ايؿطعٚ )١ٝايكٛاعس
ا٭قٛيَٛ ١ٝدٛز ٗ ٠ا٭زي ١ايؿطع ٗٚ ١ٝيػ ١ايعطب ؾُج ٬ن ٕٛا٭َط ٜؿٝس
ايٛدٛب َٛدٛز ٗ ايكطإٓ قاٍ تعاٍ  :ؾًَِٝٳشٵصٳضِ ايَصٹٜٔٳ ٜٴدٳايٹؿُٕٛٳ عٳٔٵ أََٵطِٙٹ إَٔٵ
تٴكٹٝبٳٗٴِٵ ؾٹتٵٓٳ ْ١أَٚٵ ٜٴكٹٝبٳٗٴِٵ عٳصٳابٷ أَيٹِٝٷ ٚ ) ( قاٍ دٌ ٚعٚ : ٬ٳَٳا نَإٳ يٹُٴ٪ٵَٹٍٔ
ٚٳَ ٫ٴ٪ٵَٹٓٳ١ٺ إِشٳا قَهٳ ٢ايًَ٘ٴ ٚٳضٳغٴٛيُ٘ٴ أََٵطاّ إَٔٵ ٜٳهُٕٛٳ يَٗٴِٴ ايِدٹٝٳطٳَ ُ٠ٹٔٵ أََٵطِٖٹِ



ٚنصيو ٗ يػ ١ايعطب ؾإٕ ايعطب ٜؿُٗ ٕٛإٔ ا٭َط إشا تٛد٘ ٱْػإ ؾ ٬بس َٔ
تٓؿٝصٚ ٙيٝؼ ي٘ ؾ ٘ٝخرلٚ ٠نصيو ٜؿُٗ َ٘ٓ ٕٛأْ٘ عً ٢ايؿٛض،ؾً ٛقاٍ يو
ٚايسى أسهط يَ ٞا ،٤ثِ ؽًؿت عٓ٘ إٍ ايػس أقبشت بصيو غرل ٖتجٌ كايؿا
:
َباؾط ٠نصيو ؾإٕ ٖص ٙايكٛاعس ناْت
٭َط ٚايسى ٭ْ٘ ٫بس َٔ اَ٫تجاٍ ٭َط. ٙ

( ) غٛض ٠ايٓٛض ،:اٯ١ٜط  13ص .
( ) غٛض ٠ا٭سعاب ،:اٯ١ٜط  31ص .

( )
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َعطٚؾ ١عٓس ايكشابٚ ١ناْٛا ٜؿُْٗٗٛا ٚناْت يس ِٜٗؾ٦ٝا غٗٚ ٬انشا ؾِٗ
ٜعطؾْٗٛا إَا أخصا َٔ ا٭زي ١ايؿطعٚ ١ٝإَا بػًٝكتِٗ ايعطب ١ٝيهٔ ٕا زخًت ايعذُ١
عً ٢ايٓاؽ ٚأقبض ايًػإ ا٭عذُ ٞغاضٜا ٗ ايعطب بسأت ٖص ٙايكٛاعس ؽـ
آثاضٖا عٓس ايٓاؽ ؾٛٴدٹست اغتس٫٫ت كايؿ ١يًػ ١ايعطب ٚكايؿ ١يس٫٫ت ايكطإٓ
ٚس٦ٓٝص استاز ايٓاؽ إٍ ٚنع تأيٝـ يهب٘ ايكٛاعس ا٭قٛي ١ٝاييت ٜؿِٗ بٗا
ايهتاب ٚايػٖٓٓ َٔٚ ١ا أضغٌ اٱَاّ عبس ايطٓٔ بٔ َٗس ٟإٍ اٱَاّ ايؿاؾعٞ
ٚايػٓ١
ٜطًب َٓ٘ إٔ ٜهع نتابا ؾ ٘ٝتسٖ ٜٔٚص ٙايكٛاعس اييت ٜؿِٗ بٗا ايهتاب .
ايطغايٚ ١عًٖ ٢صا ؾإٕ ايتس ٗ ٜٔٚأق ٍٛايؿك٘ َٔ
ؾٛنع اٱَاّ ايؿاؾع ٞنتاب٘ .
أٚا ٌ٥ايعً ّٛاييت زْٚت َٔ ايػًـ ٭ٕ اٱَاّ ايؿاؾع٫ ٞؾو أْ٘ َٔ ايػًـ
ٚقس تًك ٢عًُا ٤ا٭َ ١نتاب٘ بايكبٚ ٍٛاغتشػٓٚ ٙٛاغذلن ٙٛست ٢إٕ اٱَاّ أٓس
ٜكَ ٍٛا عطؾٓا ز٫٫ت ايكطإٓ ٚايػٓ ١إ َٔ ٫ايؿاؾع ٞأ ٚنًُ ١مٖٛا
ضٓ٘ اهلل :
ٖٚصا ٜسيو عًَ ٢هاْٖ ١صا ايعًِ ٚأْ٘ عًِ غًؿ ٞقس أيـ َٔ قبٌ عًُا ٤ايؿطٜع١
ٚأ ١ُ٥ايػًـ َٔ ايعكٛض ا٭ٚ ٍٚأْ٘ يٝؼ عًُا َبتسعا ٚيٝؼ عًُا دسٜسا بٌ
ٚايػٓ١
أقٛي٘ ٚقٛاعسَٛ ٙدٛز ٗ ٠يػ ١ايعطب ٚٚاضز ٗ ٠يػإ ايؿطع ٗ ايكطإٓ .
َا ايؿٛا٥س اييت لٓٗٝا َٔ زضاغ ١عًِ أق ٍٛايؿك٘ ٚمٔ مل ْبًؼ ضتب ١ا٫دتٗاز؟
ٖٓاى ؾٛا٥س عسٜس ٠ؼكٌ يًُطَ ٤عطؾت٘ يًكٛاعس ا٭قٛيَٗٓ :١ٝا
أ :٫ٚؾِٗ نتاب اهلل عع ٚدٌ ٚؾِٗ غٓ ١ضغٛي٘  ؾإٕ ؾِٗ ٖص ٜٔا٭قًٌ
إِا ٜه ٕٛبكٛاعس َهبٛطٚ ١بأق ٍٛقسز ٠ؾ ٬بس َٔ ؾُُٗٗا.
ٚايؿا٥س ٠ايجاَْ :١ٝعطؾ ١إٔ ٖص ٙايؿطٜع ٫ ١تتٓاقض  ٫ٚتتعاضض ؾإٕ إط ٤قس هس
ؾ٦ٝا َٔ ايٓكٛم  ٜٔٛ٭ ١ًٖٚ ٍٚإٔ بُٗٓٝا تعاضنا ٚبُٗٓٝا كايؿ ١ؾإشا طبل
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ايكٛاعس ا٭قٛي ١ٝنكٛاعس ايتعاضض ٚايذلدٝض ؾإْ٘ ٜٓتؿ ٞعٓ٘ شيو ايتعاضض ٫ٚ
شيو
ٜبك ٢عً ٘ٝأ ٟيبؼ أ ٚإؾهاٍ ٗ .
ٚايؿا٥س ٠ايجايج :١ؾِٗ ن ّ٬ايعًُاَٚ ٤عطؾَ ١طازِٖ َا ٜػتدسََ َٔ ْ٘ٛكطًشات
ؾإٕ إط ٤هس ٗ نجرل َٔ ايهتب نجرلا َٔ إكطًشات اييت ٜ ٫عطؾٗا إ َٔ ٫خٍ ٬
تعًِ عًِ ا٭ق ٍٛؾعٓسَا ػس نًَُ ١تٛاتط أ ٚنًُ ١آساز أ ٚنًَُ ١ؿٗٛض أ ٚنًُ١
َػتؿٝض أ ٚنًُ ١تعِ ب٘ ايبً ٣ٛأ ٚنًُ ١قه ١ٝعٌ ٚٚاقع. ١عٌ َٔ أ ٜٔتعطف
ايؿك٘
إطاز بٗص ٙإكطًشات ؟َٔ ٖصا ايعًِ عًِ أق. ٍٛ
ايؿا٥س ٠ايطابع:١ؾِٗ ن ّ٬ايٓاؽ ٚزعاٚاِٖ  ٚأٚقاؾِٗ َٚا ٜػذًٚ َٔ ْ٘ٛقاٜا
ؾإٕ أَ ٍٚا ٜؿ٘ ّ ب٘ ن ّ٬ايٓاؽ َٚا وطض َٔ ْ٘ٚأٚقاف ٚٚقاٜا ٜه ٕٛعػب
أعطاؾِٗ ٚعػب َسي ٍٛتًو ا٭يؿا ٗ ٚبًساِْٗ ٖٚص ٙقاعس ٠أقٛي ،١ٝؾإٕ مل
ٜهٔ ٖٓاى عطف ضدعٓا ٗ تؿػرل ن ّ٬ايٛاقـ إٍ ايكٛاعس ا٭قٛي ١ٝإتعًك١
ايؿاضع  ٗٚايػايب
ٜكٛيْٚ" ٕٛل ايٛاقـ نٓل "
بس٫٫ت ا٭يؿاٚ ،ٚايؿكٗا: ٤
أِْٗ ٜطٜس ٕٚأْ٘ ٖاثٌ ي٘ ٗ ايؿِٗ ٚا٫غتٓبا ٙؾهُا ٜؿِٗ ْل ايؿاضع بٛاغط١
ايٛاقـ ٚنصيو ٜه ٕٛاؿاٍ ٗ ؾِٗ ا٭ْ١ُٛ
ايكٛاعس ا٭قٛي ١ٝنصيو ٜؿِٗ ْل .
اؿسٜج ١نٓٛاّ إطٚض ْٛٚاّ إطاؾعات ؾإٕ مل ٜهٔ ضدع إٍ اقط٬ح ايؿطع ٗ
ا٭قٍٛ
.
تًو ا٭يؿاٜ ٫ٚ ، ٚعطف اقط٬ح ايؿطع إ َٔ ٫خ ٍ٬قٛاعس
ايؿا٥س ٠اـاَػَ :١عطؾ ١أسهاّ ايٓٛاظٍ اؿازث ١ؾإْهِ تعًُ ٕٛأْ٘ َا َٔ ظَإ إ٫
ٚؾَ ٘ٝػا ٌ٥دسٜسٚ ٠قهاٜا َػتشسثٖٚ ١ص ٙإػا ٌ٥اؾسٜسْ ٫ ٠عطف سهُٗا ٫ٚ
ٜتبٌ يٓا إطاز َٓٗا إ ٫بايٓٛط ٗ ايهتاب ٚايػّٓ ٫ٚ ١هٔ إٔ ْطبل ايٓل ايؿطعٞ
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إ ٫إشا ؾُٗٓا قٛاعس عًِ أق ٍٛايؿك٘ ٚطبكٓا ٖص ٙايكٛاعس عً ٢ا٭زي ١ايؿطع١ٝ
ٚغٓ١
نتابّا .
ايؿا٥س ٠ايػازغ :١أْٓا بٛاغطٖ ١صا ايعًِ ْطتك ٞيطتب ١ا٫دتٗاز ؾإٕ ا٫دتٗاز ٫
ّهٔ إٔ وكٌ ٭سس إَ ٫عطؾت٘ يعًِ أق ٍٛايؿك٘ َع ايكسض ٠عً ٢تطبٝك٘ عً٢
ايؿكٗ١ٝ
ايؿطٚع .
ايؿا٥س ٠ايػابع :١إٔ ْعطف إٔ ادتٗازات ايعًُا ٤يٝػت َبٓ ١ٝدعاؾا ٚإٔ ا٫خت٬ف
ب ِٗٓٝيٝؼ َبٓٝا عً ٫ ٢ؾ ٤ٞبٌ َٖ ٛبين عً ٢أغؼ َٚبين عًَ ٢ا ٜطته ٘ٝنٌ
اٯخط ؾُجٜ ٬ط ٣بعض ايؿكٗا ٤إٔ َؿّٗٛ
ٚاسس َٔ ايكٛاعس إدايؿٕ ١ا ٜطته. ٘ٝ
إدايؿ ١سذٚ ١ايبعض اٯخط ٜط ٣أْ٘ يٝؼ عذ،١ؾذلتب عً ٢شيو ايعسٜس َٔ
ايتطبٝكات  ،ؾد٬ؾِٗ يٝؼ َبٓٝا عًٚ ٣ٖٛ ٢يٝؼ غرل َ٪قٌ بٌ َٖ ٛبين عً٢
أغؼ ٚقٛاعس ٚس٦ٓٝص ْعصض ا٭ ٗ ١ُ٥ادتٗازاتِٗ ايػابكْ ٗٚ ١ؿؼ ايٛقت ْعطف
َػاَ ٌ٥ج ٬إشا خايـ ايكانٞ
قطع ١ٝا٭سهاّ َٔ ٝٓٚتٗا ٭ْ٘ ٜذلتب عً ٢شيو .
اؿل قطعا ؾػدٓا سهُ٘ٚ ،نصيو إؿيت ،أَا إشا نإ سهُ٘ يٝؼ كايؿا قطعا
قهاٖٚ ٘٥ا ٜتعًل
ٚإِا ْط ٣أْ٘ كايـ عػب ادتٗازْا ؾش٦ٓٝص  ٫هٛظ يٓا ْكض .
أٜها بٗصا إٔ سهِ اؿانِ ــ أ ٟقها ٤ايكان ٞــ ٜطؾع اـ٬ف ٗ إػأي ١اييت يٝؼ
ؾٗٝا زي ٌٝقاطع ،أَا إػأي ١اييت ؾٗٝا زي ٌٝقاطع ؾ ٬عدل ٠إ ٫بٓل ايؿاضع ،نُا
ايٓل ٚس٦ٓٝص َتْ ٢عطف إٔ إػأي ١ادتٗاز١ٜ
ايؿكٗا ٫ ٤ادتٗاز ٗ َٛضز " .
قاٍ " :
ٚا٫دتٗاز ؾٗٝا َػاؽ أ ٚإٔ إػأي ١قطعٜ ٫ ٚ ١ٝكبٌ ؾٗٝا ق ٍٛأسس ىايـ اؿل؟
ا٭قٍٛ
.
إِا ٜعطف بٛاغط ١قٛاعس عًِ
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ْؿػ٘ ٌٖ ٖ َٔ ٛأٌٖ ا٫دتٗاز ؾٝأخص
ايؿا٥س ٠ايجآََ : ١عطؾ ١اٱْػإ ٕٓعي. ١
ا٭سهاّ َٔ ا٭زي١؟ أ َٔ ٖٛ ٚأٌٖ ايتكًٝس ؾش٦ٓٝص ٜػأٍ ايعًُا٤؟ ٖٛ َٔٚ،
ايعامل ايصٜ ٟٴػأٍ؟ٚإشا اختًـ ايعًُا ٤يسَ ٜ٘اشا ٜؿعٌ ؟ٚنٌ ٖصا إِا ٜهٕٛ
َعطؾ ١قٛاعس عًِ ا٭قٖ ٍٛا ٜسيٓا عً ٢أُٖٖ ١ٝصا ايعًِ ٚي٘ ؾٛا٥س نجرلٚ ٠مثطات
عسٜس ٠تكسّ ؾَٗٓ. ٤ٞا
ٚهب إٔ ٜعًِ إٔ ايؿا٥س ٠اييت ٜٓبػ ٞإٔ لعًٗا بٌ أعٓٓٝا ٖ ٞطًب ا٭دط
ٚايجٛاب َٔ ضب ايعإٌ  ،ؾإٕ عًِ ا٭ق ٍٛعًِ ؾطعٜ ٞتكطب ب٘ إٍ اهلل عع
ٚدٌ ؾش٦ٓٝص ؾ ٬بس إٔ ْٓ ٟٛبٗصا ايعًِ ايتكطب هلل عع ٚدٌ ٚاؿك ٍٛعً٢
ايعًِ
ضناٚ ٙزخ ٍٛدٓت٘ ،نْ ٞهَ ٕٛطٝعٌ هلل بتعًِ ٖصا .
*

ا٭قٍٛ
:
ايتأيٝـ ٗ قٛاعس
تتابع ايعًُا ٗ ٤ايتأيٝـ ٗ قٛاعس ا٭ق ٍٛيهٓ٘ ّ غاضٚا عًَٓ ٢اٖر :كتًؿ١
ايططٜك ١ا٭:ٍٚططٜك ١اؿٓؿ ١ٝؾًِٗ ططٜكَٗٓٚ ١ر ٗ ايتأيٝـ ا٭قٛي ٞبٓٛاِ عً٘ٝ
إٔ شلِ َكطًشات َع ١ٓٝؽايـ َكطًشات غرلِٖ  ،سٝح شٖبٛا إٍ ايؿطٚع
ايؿكٗ ١ٝايٛاضز ٠عٔ أُ٥تِٗ ؾٓٛطٚا ٗ ٖص ٙايؿطٚع ؾاغتدطدٛا َٓٗا قٛاعس ٜععُٕٛ
إٔ أُ٥تِٗ ناْٛا ٜطاعٖ ٕٛص ٙايكٛاعس ٗ ايؿِٗ ٚا٫غتٓباٚ، ٙيصيو ػس عٓسِٖ
اقط٬سات ٚططا٥ل ٗ تطتٝب ايهتب َػاٜط ٠يططٜك ١اؾُٗٛض َٔٚ،أَجً١
ٳكام
خػٹٚ،ٞنتاب ا٭ق ٍٛيًذ .
نتبِٗ:نتاب أق ٍٛايػٳطٳ ٵ
ايططٜك ١ايجاْ :١ٝططٜك ١اؾُٗٛض أَ ٚا ٜػُ ٕٛايؿاؾعٚ ،١ٝإطاز بٗا عسّ ا٫يتؿات
ٜٚكٛي ٕٛإٕ ايؿطٚع ْتٝذٚ ١مثط ٠يًكٛاعس ا٭قٛي ١ٝؾٜٓ ٬بػ ٞبٓا إٔ
:
إٍ ايؿطٚع
ْأخص ايكٛاعس َٔ ايؿطٚع ايؿكٗٚ ١ٝبايتاي ٞنإ شلِ تأقَ ٌٝػتكٌ عٔ تأقٌٝ
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اؿٓؿٚ ١ٝشلِ َكطًشات َػاٜطٕ ٠كطًشات اؿٓؿ َٔٚ.١ٝأَجً ١نتب
اؾُٗٛض:نتاب إعتُس ٭ب ٞاؿػٌ ايبكطَ ٖٛٚ ٟعتعيٚ ،ٞنتاب إػتكؿ٢
يًػعاي ٖٛٚ ٞأؾعط ٖٔٚ،ٟأيـ ٗ عًِ ا٭ق ٍٛايع ١َ٬اؾٜٛين أب ٛإعايٞ
ٖ 478ـ  ،أيـ نتبا عسٜسٗ ٠
عبسإًو بٔ عبس اهلل اؾٜٛين ايؿاؾع ٞإتٛؾ ٢غٓ١
ٖصا ايعًِ ،أٚشلا نتاب ايتًدٝل

َطبٛع ٗ ث٬ث ١أدعا ٖٛٚ ٤كتكط يهتاب

ايتكطٜب ٚاٱضؾاز يؿٝد٘ ايباق ْٞ٬تًُٝص ا٭ؾعط ٖٛٚ ٟنتاب طٚ ٌٜٛدست
بعض أدعاٚ ٘٥طبعت،ثِ أيـ بعس شيو نتاب ايدلٖإ  ٖٛٚنتاب طٜ ٌٜٛكع ٗ
فًس ٜٔطٚ ًٌٜٛأغًٛب٘ أزبٚ ٞؾ ٘ٝأيؿا ٚضْاْٚ ١ؾ ٗ ٘ٝبعض إٛاطٔ تكعط ٗ
ايهٚ ّ٬ؾ ٘ٝأٜها ق ٗ ٠ٛايًؿ ٜعً ٢إدايؿٌ ٚيصيو ْؿط َٓ٘ بعض ايٓاؽ َٔٚ
َ٪يؿات٘ إٓػٛب ١إي ٘ٝنتاب ايٛضقات  ٖٛٚنتاب كتكط دسا ؾ ٘ٝأنجط َباز ٨عًِ
ا٭ق ٖٛٚ ٍٛقٌ ؾطسٓا ٖصاٚ،قس اعتٓ ٢ايعًُا ٤قسّا ٚسسٜجا بايٛضقات ؾأيؿت
سٛي٘ ايؿطٚح ٚطبع طبعات عسٜسْ ٗٚ ، ٠ػب ١نتاب ايٛضقات يًذٜٛين ؾو َٔ
بعض ايعًُا ٤بػبب كايؿت٘ َٓٗر ا٭ؾاعط ٗ ٠بعض إٛانع َٓ٘ٚ ،اختٝاضٙ
َٓٗر ايػًـ ٚإؿٗٛض ْػبت٘ إيٚ ،٘ٝنتاب ايٛضقات نتاب كتكط ٚأغًٛب٘ غٌٗ
ٚانض ٚإٕ نإ ؾ ٘ٝبعض إًشٚٛات ايكً ١ًٝاييت يعًٓا ْٛضزٖا ؾُٝا غٝأتٖٚ ٞصا
ايهتاب َٔ أخكط إ٪يؿات ٗ عًِ ا٭قٚ ٍٛقس است ٣ٛعً ٢قسض ناف َٔ ٖصا
ايعًِ ٚإٕ ناْت أغًب ايكٛاعس ٗ عًِ ا٭ق ٍٛمل ٜتٓاٚشلا ٚمل ٜؿط إيٗٝاٚ،قس
اعتٓ ٢ايعًُا ٤بٗصا ايهتاب قسّاّ ٚسسٜجاّ ؾأيؿٛا إ٪يؿات ايعسٜس ٗ ٠ؾطس٘ َا بٌ
ؾطح كتكط ٚؾطح َطٚ ٍٛيعًٓا إٔ ْؿطح ٖصا ايهتاب ٚإٔ ْبٌ َعاْٚ،٘ٝقس طبع
ٖصا ايهتاب طبعات عسٜسَٗٓ ٠ا طبع ١غٓ ١أيـ ٚث٬خ َٚ ١٦غبعٌ ٖـذط ١ٜثِ
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أعٝست طبعت٘ ٗ ايطٜاض ٗ غٓ ١أيـ ٚث٬خ َٚ ١٦أضبع ٚغبعٌ ٖذط ١ٜعًْ ٢ؿك١
اؾس ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ قُس ايؿجط ٟضٓ٘ اهلل ٚنُا طبع اؾس ضٓ٘ اهلل نتابا
آخط ٜعتدل ؾطساّ يـ٘  ٖٛٚنتاب قط ٠ايع ٗ ٌٓٝؾطح ٚضقات إَاّ اؿطٌَ يًشطاب
ايطعٝين إايه َٔٚ ٞخ ٍ٬ؾطح ٖصا ايهتاب غٝتبٌ يٓا إطاز ب٘ ٜٚتهض يٓا َا
قكس ٙإ٪يـ َٔ تأيٝؿ٘ .
ايططٜك ١ايجايج :١قاٚي ١اؾُع بٌ اقط٬سا ت اؾُٗٛض ٚاقط٬سات اؿٓؿ١ٝ
ؾأيؿٛا نتبا ػُع بٌ اقط٬س ٞايؿطٜكٌ َٔٚ ،أَجً ١نتبِٗ:نتاب ايتشطٜط٭بٔ
ايؿاؾعٞ
.
اشلُاّ اؿٓؿٚ ٞنتاب ْع اؾٛاَع يًػبهٞ
ٚقس سا ٍٚبعض ايٓاؽ ايتعٖٝس ٗ تعًِ عًِ أق ٍٛايؿك٘ ٚبجٛا عً ٘ٝزٹعاٜات
تعًُ٘
ؾٓٝع ١يًتٓؿرل َٓ٘ ٚايتعٖٝس ٗ .
ايسعاٜات
:
 َٔٚتًو
قايٛا إٕ نجرلا َٔ إ٪يؿٌ ٗ عًِ ا٭ق ٍٛيٝػت عكا٥سِٖ قاؾ١ٝ
أ : ٫ٚأِْٗ :
ايؿاغس ٠ؾٓكٍٛ
ٚيٝػٛا عً ٢عكٝس ٠غً ١ُٝؾهاْت َ٪يؿاتِٗ قت ١ٜٛعً ٢عكا٥سِٖ .
شيو إٕ ٖص ٙايتُٗ ١يٝػت خاق ١بعًِ أق ٍٛايؿك٘ بٌ َا َٔ
ٗ اؾٛاب عٔ :
َ٪يٹـ ٪ٜيـ ٗ أ ٟؾٔ َٔ ايؿٓ ٕٛإ٪ٜ ٖٛٚ ٫يٹـ عًَ ٢عتكس ٙؾً ٛأخصت نتاباّ ٗ
ايتٛسٝس ٚايعكٝسّ ٫ ٠هٔ إٔ تهْٝ ٕٛع ايهتب ايعكس ١ٜغًٚ ١ُٝغا٥ط ٠عً٢
َٓٗر َٛاؾل يًهتاب ٚايػٓ ١إش إٕ نٌ َ٪يـ ٪ٜيـ عًَ ٢عتكسٚ ٙنصيو ٗ نتب
اؿسٜح يٝػت نٌ ايهتب إ٪يَؿ ٗ ١اؿسٜح َبٓ ١ٝعً ٢اعتكاز قشٝض بٌ ٜكٍٛ
طا٥ؿ َٔ ١ايعًُا ٤إٕ أغًب نتب ؾطٚح اؿسٜح غا٥ط ٠عًَٗٓ ٢ر ا٭ؾاعط٠
ٚس٦ٓٝص ؾه ٕٛبعض إ٪يؿٌ ٗ عًِ ا٭ق ٍٛكايؿاّ يٓا ٗ إعتكس ٜٚٴسخٌ ٗ نتب٘
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ا٭قٛي َٔ ١ٝعكا٥س ٙايؿاغسٜ ٫ ٠ه ٕٛشيو غب ّ٬ٝيًطعٔ ٗ ٖصا ايعًِ ،نُا إٔ
ايػٓ١
شيو مل ٜهٔ غب ّ٬ٝيًطعٔ ٗ نتب ؾطٚح .
ثاْٝا إٔ عًِ أق ٍٛايؿك٘ َبين عً ٢عًِ ايهٚ ،ّ٬عًِ ايه ّ٬قس تساٍٚ
:
شيو إٕ يؿ١ٛ
ايعًُا ٤شَ٘ ٚتساٚيٛا ؾُٝا ب ِٗٓٝايتشصٜط َٓ٘ ؾٝكاٍ ٗ اؾٛاب عٔ :
عًِ ايهٜ ّ٬طاز بٗا ؾ٦ٝإ ايؿ ٤ٞا٭ ٍٚإعتكس عَُٛاّ ،نُا قاٍ ابٔ أب ٞايعع ٗ
َكسَ ١ؾطس٘ غبب تػُٖ ١ٝصا ايعًِ بعًِ ايه ّ٬إٔ أَ ٍٚػأي ١ؾ ٘ٝتساٚشلا ايٓاؽ
ٚتٓاٚطٚا ؾٗٝا َٖ ٞػأي ١ايهٚ ّ٬ق ٌٝإٕ ايػبب ٗ شيو أِْٗ ناْٛا ٜكسَٕٛ
ضٚ٩ؽ َػا ًِٗ٥بكٛشلِ باب ايهَ ٗ ّ٬ػأي ١نصاَٚ ،جٌ ٖصا ٜ ٫صّ يصات٘ ٚإٕ
ناْت ايتػُ ١ٝقس ْٛاؾل عًٗٝا ٚقس نايـ ؾٗٝا ٚأَا إعٓ ٢ايجاَْ َٔ ٞعاْ ٞنًُ١
عًِ ايه ّ٬إٔ ٜطاز بٗا بٓا ٤ايعكا٥س عًَٓ ٢اٖر ايْٛٝإ َٓٚاٖر إدايؿٌ يؿطٜع١
اٱغ َٔ ّ٬اشلٓٛز ٚغرلِٖ ٖٚصا ايص ٟقكس ٙا٭ ١ُ٥بايصّ ٚايتشصٜط َٓ٘ ست ٢إٕ
اٱَاّ اشلط ٟٚأيـ نتاباّ نبرلا زلا ٙشّ ايهٚ ّ٬أًٖ٘ ٚس٦ٓٝص ٌٖ ٖصا َٔ ايكٛازح
ْك ٍٛيٝؼ قازساّ ٭ٕ شيو ايصّ ايٛاضز ػا ٙعًِ ايه ٖٛ ّ٬شّ
ٗ عًِ ا٭ق: ٍٛ
ايؿك٘
َتعًل بعًِ آخط يٝؼ ٖ ٛعًِ أق. ٍٛ
ثايجا :قايٛا إٕ ٖصا ايعًِ يٝؼ ؾ ٘ٝؾ ٤ٞدسٜس ٚإِا ٖ ٛعًِ أخص َٔ إكطًض
ايعطب
ٚأخص َٔ قٛاعس ايتؿػرل ٚأخص َٔ يػ. ١
ؾاؾٛاب عٔ شيو َٔ ٚ.دٌٗ
ايٛد٘ ا٭ :ٍٚإٕ نجرلا َٔ ٖص ٙايعً ّٛقس أخص َٔ عًِ ا٭ق ٍٛؾإكطًض ـ َج٬ـ
نُا تعطؾ ٕٛأ ٍٚايهتابات ؾ ٘ٝناْت دع٤اّ َٔ عًِ أق ٍٛايؿك٘ ٚمل ٜٛدس تآيٝـ
كتك ٗ ١عًِ َكطًض اؿسٜح إٍ ايكطٕ ايػازؽٚ ،نصيو أق ٍٛايتؿػرل ؾإٕ

ؾطح ايٛضقات

)12
(

أق ٍٛايتؿػرل ٚأق ٍٛاؿسٜح ايصٜ ٟػُ ٢بإكطًض ٖ ٞدع َٔ ٤أدعا ٤عًِ
ا٭قٛي١ٝ
أق ٍٛايؿك٘  ٫ٚظاٍ ايعًُاٜ ٤سخًْٗٛا ٗ َ٪يؿاتِٗ .
ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٔ ٜكاٍ إٕ ْٛط ٠ا٭قٛي ٞكايؿ ١يٓٛط ٠احملسثٌ ٚإؿػط ٜٔؾإٕ ْٛط٠
ا٭قٛي ٞشلص ٙايكٛاعس َٔ أدٌ َطاعا ٠اغتدطاز ا٭سهاّ َٔ ا٭زيٖ ٌٖ ١صا
ايسيَٓ ٌٝتر يًشهِ ايؿطع ٞأّ يٝؼ َٓتر؟ ٚإٕ أْتر ؾُا ْٛع اؿهِ ايصٜٓ ٟتذ٘
شيو ايسيٌٝ؟ غ٬ف غرل َٔ ٙايعً ،ّٛؾُجَ ّ٬كطًض اؿسٜح إِا ٜٛٓط إٍ
ايكٓع ١اؿسٜجٜٛٓ ٫ ١ٝط إٍ أخص ا٭سهاّ ايؿطعٖ َٔ ١ٝص ٙا٭زيٖٚ ،١هصا بك١ٝ
ايعًٖٓ َٔٚ ّٛا لس إٔ ا٭قٛي ٞيـ٘ تسقٝكات يٝػت َٛدٛز ٠عٓس غرلَٔ ٙ
.
ايعًُا ٤ستَ ٗ ٢ػا ٌ٥تًو ايؿٓ ٕٛاييت اختل ؾٗٝا أٚي٦و ايعًُاَ ،٤جاٍ شيو َٕا
تأتٓٝا َػأي ١يػ ١ٜٛلس إٔ أٌٖ ايًػ ١قس تهًُٛا ؾٗٝا ؾإشا تهًِ ؾٗٝا ا٭قٛي ٞؾإٕ
يـ٘ ْٛط ٠خاق ١يٝػت َٛدٛز ٠عٓس ايًػ ٗ ٟٛتًو إػأي ١٭ْ٘ ًٜتؿت إٍ داْب
أخص اؿهِ َٔ ايسي ٌٝبُٓٝا ايًػًٜ ٟٛتؿت إٍ ْاس ١ٝإعٓ ٢اجملطز بس ٕٚايتؿات
ٚمثطت٘
يؿا٥س ٠شيو ايٓل .
ضابعا:قٛشلِ إٕ ٖصا ايعًِ َبين عً ٢عًِ إٓطل ٚقس تسا ٍٚايعًُا ٤غب إٓطل
ٚايكسح ؾٚ ٘ٝايتشصٜط َٔ تعًُ٘ ست ٢قاٍ بعهِٗ عًِ إٓطل ٜ ٫ػتؿٝس َٓ٘ ايصنٞ
دبٌ ٚعط
ٜٓ ٫ٚتؿع َٓ٘ ايبًٝس ست ٢دعًَ ٙٛجاب ١ايًشِ ايػح ايصٜ ٟه ٕٛؾٛم .
ٚعً ٢نٌ ؾاؾٛاب عٔ ٖص ٙايؿبٗ ١إٔ ٜكاٍ إٕ عًِ أق ٍٛايؿك٘ يٝؼ َبٓٝا عً٢
عًِ إٓطل إَ ٫جٌ بٓا ٤بك ١ٝايعً ّٛعًٖ ٢صا إٓطلٚ ،عًِ إٓطل قس ٜطاز ب٘
ا٭َ ٍٚكطًشات ٜتساٚشلا ايٓاؽ ٜٚػتعًُْٗٛا َجٌ يؿ ٜايهًٞ
أَطإ ا٭َط :
:
ٚايصاتٚ ،ٞايكؿٚ ،١ايكؿ ١اي٬ظّ

ٚ ، ٠ايكؿ ١ايعاضنٚ ،١ايكؿ ١ايصات،١ٝ
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ٚاؾٓؼ ٚايٓٛعٚ ،اـام ٚايعاّٚ ،ايكهاٟ

ا ايدلٖاْ ١ٝإٍ غرل شيو َٔ

إكطًشات ،ؾٗص ٙإكطًشات يٝػت إطاز ٠بصّ ايعًُاٚ ٤إِا إشا عطؾٗا اٱْػإ
ؾإْ٘ ٜتشطظ َعطؾتٗا ٜٚػتؿٝس َٔ َعطؾتٗا ؾِٗ ن .ّ٬ايعًُا٤
إٓطل ؾٗ ٛايكٛاعس اييت ٜػتدطز بٗا َعطؾ١
ٚأَا إعٓ ٢ايجاَْ َٔ ٞعاْ ٞعًِ :
ا٭ؾٝا ٤فطز ٠أَ ٚعطؾ ١ايٓػب ١بٗٓٝا ٚبٌ غرلٖا ،ؾٗص ٙايكٛاعس يٝػت دع٤اّ َٔ
عًِ أق ٍٛايؿك٘ ٚقً ١عًِ أق ٍٛايؿك٘ بٗا َجاب ١قً ١بك ١ٝايعً. ّٛبٗا
قايٛا إٕ عًِ ا٭ق ٍٛعًِ قعب َعكس ٚإ٪يؿٖ ٗ ٕٛصا ايعًِ
خاَػا :
:
ن َِٗ٬ؾ ٘ٝيٝؼ غٌٗ ايؿِٗ ٜ ٫ٚتبٌ إطاز ب٘ إ ٫بعس ُشٝل زقٝل ٚتكًٝب ْٛط
وتاز ؾ ٘ٝإط ٤إٍ أظَإ ط ١ًٜٛؾاؾٛاب عٔ ٖصا إٔ ٜكاٍ إٕ إ٪يؿات اييت ٗ ٖصا
ايعًِ ّ ٫هٔ إٔ ٜكسح ٗ ايعًِ بػببٗا ؾإٕ إ٪يؿات أَط طاض ٨سازخ ؾٜ ٬كض
ايجاْ ١ٝأْ٘ إشا ناْت
دٗٚ ١اؾٗ: ١
إٔ ته ٕٛغبباّ يًكسح ٗ أقٌ ايعًِ؛ ٖصا َٔ ،
بعض ايهتب ؾٗٝا ْٛع قعٛب ١ؾإٕ ٖٓاى نتباّ أخط ٣يٝػت ؾٗٝا قعٛبٚ ١اؾاْب
ايجايح إٕ ايعًِ ايكعب ٖ ٛايص ٟوتاز إٍ إٔ تصٖب إٍ َعًِ َٔ أدٌ إٔ
:
ٜعطؾو َعاْ َٔٚ ٘ٝأدٌ إٔ تػتؿٝس َٓ٘ أَا ايعًِ ايػٌٗ ؾإْ٘ ّهٓو ؼكً٘ٝ
بٓؿػو َا مل ٜطز عًٝو ؾبٗات تهًو عٔ ايططٜل إػتكٚ ِٝاؿل ايٛانض َٔٚ
دٗ ١أخط ٣ؾإٕ إ٪يؿات ٗ ٖصا ايعًِ َتؿاٚتَٗٓ ١ا َا ؾ ٘ٝقعٛبَٗٓٚ ١ا َا يٝؼ
نصيو ٚس٦ٓٝص ؾاشٖب إٍ َعًِ ْاقض َؿؿل ؾاغأي٘ عُا ٜٓاغبو َٔ ايهتب
ٚإ٪يؿات ؾابسأ بتساضغ٘ َ.ع٘
ٚإككٛز س٦ٓٝص إٔ ْتبٌ إٔ ٖص ٙا٭َٛض اييت قسح ٗ تعًِ عًِ ا٭قٍٛ
بٛاغطتٗا  ٫قٌ شلا عٓسْا ٚبصيو ْه ٕٛقس أُُٓا ؾ٦ٝاّ َٔ َكسَات ٖصا ايعًِ
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تعاٍ
قاٍ أب ٛإعاي ٞاؾٜٛين ضٓ٘ اهلل :
( اؿُس هلل ضب ايعإٌ ٚقً ٢اهلل عً ٢غٝسْا قُس ٚ.آي٘ )
* قٛيـ٘ :اؿُس :هلل أ ٟايجٓا ٤بايٛقـ اؾُ ٌٝا٫ختٝاضٚ ٟا٭يـ ٚايّ٬
ْكل
يًُعٗٛز أ ٟاؿُس ايهاٌَ ايصٜ ٫ ٟعذل ٜ٘قسح . ٫ٚ
عًِٗٝ
* قٛيـ٘  :ضب ايعإٌ :أ ٟإتٛي ٞـًك٘ إتكطف ؾ ِٗٝإػبؼ يًٓعِ .
ٚايعإٌ ٜطاز بٗا عامل اؾٔ ٚاٱْؼ أ ٚايعإٌ ٜطاز بٗا ْع عايَِ ٚنٌ دٓؼ
:
َٔ إدًٛقات إش نٌ دٓؼ َٔ إدًٛقات ؾٗ ٛعايَِ.
* قٛيـ٘ٚ :قً ٢اهلل عً ٢غٝسْا .قُس ٜطاز ب٘ ايجٓا َٔ ٤اهلل عًْ ٢بٓٝا قُس . 
غٝسْا نُا ٚضز ٗ اؿسٜح إٔ ايٓيب قاٍ  أْا غٝس ٚيس آزّ ٫ٚ
* قٛيـ٘ :عً. ٢
ؾدط ٚ ) ( يهٔ بعض ايٓاؽ قس ٜػتدسّ ٖص ٙايًؿَ ٗ ١ٛٳشاٍٍ ٜ ٫ؿطع
اغتدساَٗا ؾٗٝا يه ٕٛتًو احملاٍ مل ٜكٌ ايٓيب ٖص ٙايًؿ ١ٛؾٗٝا َجاٍ شيو عٓس
ا٭شإ ٜ ٫كض إٔ تك ٍٛأؾٗس إٔ غٝسْا قُساّ ضغ ٍٛاهلل ٚشيو ٭ٕ ٖص ٙا٭يؿاٚ
ٚغرلٙ
ناْت َٛدٛز ٗ ٠عٗس ايٓبٚ ٠ٛمل ٜكٌ ؾٗٝا َجٌ ٖصا ايًؿ،ٜنصيو ايتؿٗس .
* قٛيـ٘ٚ. :آي٘ قس ٜطاز بٗا ا٭تباع عً ٢ايس ٜٔنُا ٗ قٛي٘ تعاٍ  :أَزٵخٹًُٛا آٍٳ
ؾٹطٵعٳٛٵٕٳ أَؾٳسٻ ايِعٳصٳابٹ

( )

ٚقس ٜطاز بٗا قطابت٘ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ٚ :ٳقَاٍٳ ضٳدٴٌٷ

َٴ٪ٵَٹٔٷ َٹٔٵ آٍِ ؾٹطٵعٳٛٵٕٳ .) ( 

غعٝس
 َٔ )2ططٜل أب. ٞ
/3
ٚ )430(8أٓس(
ٚ )314(8ابٔ َاد١
ٚ )6242ايذلَصٟ
( ) أخطد٘ ابٔ سبإ (
( ) غٛض ٠غاؾط ،:اٯ١ٜط  49ص .
( ) غٛض ٠غاؾط ،:اٯ١ٜط  28ص .
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أْعٌ ٚبعسٖ :صٚ ٙضقات تؿتٌُ عًَ ٢عطؾ ١ؾك َٔ ٍٛأق ٍٛايؿك٘
ٚقشب٘ .
أْعٌ ايكشب ِٖ َٔ ضأٚا ايٓيب  ساٍ إغَٚ َِٗ٬اتٛا
* قٛيـ٘ٚ :قشب٘ .
تعاٍ
عً ٢شيو ٚقس دا٤ت ايٓكٛم بايجٓا ٤عً ٢ايكشابٚ ١ضؾعَٓ ١عيتِٗ قاٍ :
ٚنًُ١
َ ٴشٳُٻسٷ ضٳغٴٍٛٴ ايًَ٘ٹ ٚٳايَصٹٜٔٳ َٳعٳ٘ٴ أَؾٹسٻا٤ٴ عٳًَ ٢ايِهُؿَاضِ ضٴسٳُٳا٤ٴ بٳٝٵٓٳٗ.ٴِٵ : ) ( .
ايهُرل اشلا ٤ؾٝؿٝس ايعُ ّٛؾٝؿٌُ
قشب٘ ْع َعطف َهاف إٍ َعطؾ: ٖٛٚ ١
ْٝع َٔ قشب٘ غٛا ٗ ٤أ ٍٚسٝات٘ بعس ايبعجَ ١باؾط ٠أ َٔٚقشب٘ ٗ َه١
ٚنصيو َٔ قشب٘ ٗ إس َٔٚ ١ٜٓقشب٘ بعس اشلذط َٔٚ ٠قشب٘ بعس بٝع١
ايطنٛا ٕ  َٔٚقشب٘ بعس ؾتض َه ١ؾاؾُٝع قشابٚ ١اؾُٝع ٜكسم عًِٗٝ
أْعٌ
إ٪يـ .
ايٓكٛم ايٛاضز ٗ ٠ايجٓا ٤عً ٢ايكشابٚ ١يصيو قاٍ :
ٚبعس ٖص ٙنًُ٪ٜ ١ت ٢بٗا يبٝإ اْ٫تكاٍ َٔ ؾ ٤ٞإٍ ؾ. ٤ٞآخط
* قٛيـ٘. :
ٚضقات ٜعين ٖصا إ٪يـ ٖٚصا إػذٌ ٚضقات نتبت ؾٗٝا ٚيٝؼ
* قٛيـٖ٘ :ص. ٙ
إطاز فطز ايٛضقات ٚإِا إطاز ايٛضقات َٚا نتب عًٗٝا َٔ نتابت٘ ؾهأْ٘ أضاز َٔ
ٖص ٙايًؿَ ١ٛا نتب عً. ٢ايٛضم
ايؿك٘ ٜعين إٔ ٖص ٙايٛضق ١ؾٗٝا إؾاض ٠إٍ
* قٛيـ٘ :تؿتٌُ عً ٢ؾك َٔ ٍٛأق. ٍٛ
بعض َباسح عًِ أق ٍٛايؿك٘ ٚيٝػت قتَ ٫ٚ ١ٜٛؿتًُ ١عًْٝ ٢ع َباسح
ٖصا ايعًِ نُا إٔ قٛيـ٘ ٖصٚ ٙضقات ؾ ٘ٝبٝإ إٔ ٖصا إ٪يـ كتكط ٚإ٪يـ
ايعًِ
إدتكط ٜكتكط ؾ ٘ٝعًَ ٢ا ٜٴعطِٸف بٗصا .

اٯ ١ٜط 29ص .
( ) غٛض:٠ايؿتض : ،
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٪َ ٖٛٚيـ َٔ دعأَ ٜٔؿطز ٜٔأسسُٖا ا٭قٚ ٍٛاٯخط ايؿك٘)
قٛي٘ أق ٍٛايؿك٘ ٜ ٖٛٚعين إٔ يؿ ٜأق ٍٛايؿك٘
 ٖٛٚعا٥س عً: ٢
* قٛيـ٘. :
ٚؾك٘ ٚقٛيَ٘:ؿطزٜ ٜٔعين نٌ
َ٪يـ ٜعين أْ٘ َطنب َٔ دعأُٖ ٜٔا أق. ٍٛ
ٚاسس٠
ٚاسس َٔ ٖص ٜٔاؾعأ ٜٔدعَ ٤ؿطز ٜعين نًُ. ١
أقٍٛ
قٛي٘ أسسُٖا ا٭ق.ٍٛأ ٟأسس ٖص ٜٔاؾعأ ٜٔإؿطز ٖٛ ٜٔنًُ. ١
* :
ايؿك٘ أٚ ٟايجاْ ٞنًُ ١ؾك٘ ٖهصا قطض إ٪يـ إٔ ٖصا ايعًِ
قٛي٘ ٚاٯخط .
* :
ايؿك٘ ٚنًُ ١ايؿك٘ ٜطاز بٗا أضبعَ ١عإ :
ٜهاف إٍ ايؿك٘ ؾٝكاٍ أق. ٍٛ
إعٓ ٢ا٭ :ٍٚإٔ ٜطاز بٗا ؾِٗ ايؿطٜع ١نًٗا عكٝسٚ ٠أسهاَاّ ٚغرل شيو  ٖٛٚإطاز
بكٛي٘ تعاٍ ٚ :ٳَٳا نَإٳ ايُِٴ٪ٵَٹٓٴٕٛٳ يٹٝٳٓٵؿٹطٴٚا نَاؾَ ّ١ؾًََٛٵْ ٫ٳؿَطٳ َٹٔٵ نٌُِ ؾٹطٵقَ١ٺ َٹٓٵٗٴِٵ
ؾكٛي٘ يٝتؿكٗٛا ٗ ايس ٜٔيٝؼ إطاز ب٘ عًِ ايؿطٚع
طَا٥ٹؿَ ْ١يٹٝٳتٳؿَكَٗٴٛا ؾٹ ٞايسِ: ) ( ٜٔ
اجملطز ٚإمنا إطاز ب٘ ٜتؿكٗٛا ٗ ْٝع أسهاّ ايس ٜٔعكٝسٚ ٠تؿػرلاّ ٚسسٜجاّ ٚؾطٚعاّ
ٚأق َ٘ٓٚ ،ّ٫ٛقاٍ اٱَاّ أب ٛسٓٝؿ ١ايؿك٘ َعطؾ ١ايٓؿؼ َاشلا َٚا عًٗٝا ،ؾإشا
أنٝـ ا٭ق ٍٛإٍ ايؿك٘ بٗصا ا٫عتباض ؾ ٬إؾهاٍ ؾ ٘ٝ٭ٕ ايكٛاعس ا٭قٛي١ٝ
ايؿطٜع١
.
أقٌ ؾُٝع عًّٛ
إعٓ ٢ايجاْ:ٞإٔ ٜطاز ب٘ عًِ ايؿك٘ ايصْ ٟعطؾ٘  ٖٛٚايعًِ إؿتٌُ عً ٢ا٭سهاّ
ايعًَُ ١ٝجٌ ٚدٛب ايكَٚ ٠٬جٌ ٚدٛب ايكٝاّ َٚجٌ أْكب ١ايؿطا٥ض ٚإٛاضٜح
ٚم ٛشٍى ٖٚصا يٝؼ َطازاّ بكٛشلِ أق ٍٛايؿك٘ ٭ْ٘ نُا تكسّ إٔ ايكٛاعـــــــــــــس
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دعأٟ
تعطٜـ أق ٍٛايؿك٘ باعتباض ٙ
.)1
( ؾا٭قٌ َا ٜٓبين عً ٘ٝغرل( ٙ

ا٭قٛيْ ١ٝػتؿٝس َٓٗا قٛاعس ايتؿػرل ْٚػتؿٝس َٓٗا قٛاعس اؿسٜح ٚؾُٗ٘ ْٚػتؿٝس
َٓٗا ا٭سهاّ ايعكسٚ ١ٜنصيو ا٭سهاّ ايؿكٗ ١ٝؾٜ ٬كض س٦ٓٝص قكط ٖص ٙايهًُ١
ايعًُ١ٝ
(أق )ٍٛعًٖ ٢صا إعٓ( ٢ايؿك٘) َعٓ ٢ا٭سهاّ .
ايؿطعٜ ١ٝكاٍ ؾك٘ نصا
.
إعٓ ٢ايجايح :إٔ ٜطاز بايؿك٘ ايكسض ٠عً ٢ؾِٗ ا٭سهاّ
ٜعين ؾُٗ٘ ؾايؿك٘ س٦ٓٝص ٜهًَ ٕٛه ١بُٓٝا عً ٢ا٫قط٬ح ايػابل ٜه ٕٛعًُاّ
فطزاّ ؾعً ٢إعٓ ٢ايجاْ ٞقس ٜه ٕٛايؿك٘ نتاباّ َ٪يؿاّ ٚقس ٜه ٕٛأَطا قؿٚٛاّ بُٓٝا
ايعًُا٤
عً ٢ا٫قط٬ح ايجايح ٜ ٫ه ٕٛايؿك٘ إ ٫قؿ َٔ ١قؿات .
إعٓ ٢ايطابع :إٔ ٜطاز بهًُ ١ايؿك٘ ا٭سهاّ اي ١ٝٓٛايعًُ ٖٛٚ ١ٝايص ٟغاض عً٘ٝ
ايطاظ ٗ ٟاحملك ٍٛكايؿاّ بصيو ططٜكْ ١اٖرل ايعًُا ٗ ٤دعٌ َؿٗ ّٛايؿك٘
قطعٞ
أسلٌ َٔ شيو عٝح ٜؿٌُ عٓسِٖ َا عً ٘ٝزي. ٌٝ
غرلٖ ٙصا تعطٜـ يػ ٟٛيهًُ ١ا٭قٌ ٗٚ
 *)1قٛيـ٘ :ا٭قٌ َا ٜٓبين عً. ٘ٝ
(
بعض ايٓػذ َا ٜبٓ ٢عً ٘ٝغرل ٙؾش٦ٓٝص ٖصا ايصٜ ٟبٓ ٢عًٜ ٘ٝه ٕٛأقَ ّ٬جاٍ شيو
دصع ايؿذطٜ ٠بٓ ٢عً ٘ٝغاقٗا ؾٝه ٕٛدصع ايؿذط ٠أق ٬شلا ٖٚصا ايتعطٜـ
ايًػ ٟٛؾَ ٘ٝا ؾٚ ٘ٝايكٛاب إٔ ٜكاٍ ا٭مٍ ٖ ٛا٭غاؽ ؾأقٌ نٌ ؾ ٤ٞأغاغ٘
ؾإْٓا لس بعض ا٭ؾٝا ٤تبٓ ٢عً ٢غرلٖا َٚع شيو  ٫تػُ ٢أق ّ٬ؾايػكـ ٜبٓ٢
عً ٢اؾساض ٚيٝؼ اؾساض أق ّ٬يًػكـ ٚنصيو لس إٔ بعض ا٭ؾٝا ٤تػُ٢
أقٜ ٫ ٖٞٚ ّ٬بٓ ٢عًٗٝا غرلٖا َٚجاٍ شيو أق ٍٛاٱْػإ  ِٖٚاٯباٚ ٤ا٭دساز
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َٚع شيو ٜ ٫بٓ ٢ا٭بٓا ٤عً ٢آباٚ،ِٗ٥يصيو تك ٍٛايعطب:ؾ ٫ ٕ٬أقٌ ي٘ ٫ٚ
أقٌ أ ٟيٝؼ ي٘ ْػب ٫ٚ،ؾكٌ:أ ٟيٝؼ ي٘ يػإ ٜتُهٔ ب٘ َٔ
ؾكٌ : ٫
.
إخطاز إعاْٚ ٞاؿذر ٚايبٓٝات اييت تدلظ َا .يس ٜ٘ؾسٍ شيو عً ٢أْ٘ ٜ ٫كض ٖصا
ايتعطٜـ ٗ يػ ١ايعطب ٚقس قاٍ طا٥ؿ ١بإٔ ا٭قٌ ٗ ايًػ ٖٛ ١ا٭غاؽ ٖٚصا
إعٓ ٢أقطب ٚيصيو أقٌ ايؿذط ٠أغاغٗا ٚأقٌ ايبٝت قٛاعس ٙاييت ٜبٓ ٢عًٗٝا
ٖٚهصا
ايبٝت  ٖٞٚأغاغ٘ .
َتعسز٠
ٚقس اغتدسّ عًُا ٤ايؿطٜع ١نًُ ١ا٭قٌ ٗ َعإ .
ا٭ ٍٚإط٬م يؿ ٜا٭قٌ عً ٢ايسيٜ، ٌٝكٛي ٕٛأقٌ ٚدٛب ايك٠٬
إعٓ: ٢
ايسيٌٝ
ٚاٱْاع ؾٝهَ ٕٛعٓ ٢ا٭قٌ .
.
ايهتاب ٚايػٓ١
إػتُطٜ ٠كٛي ٕٛا٭قٌ بكاَ ٤ا نإ عًَ ٢ا نإ أ ٟإٔ
إعٓ ٢ايجاْ:ٞايكاعس. ٠
إبكا ٤ايؿ ٤ٞعًٚ ٢قؿ٘ ايػابل ٜبٓ ٢عً ٢ا٭قٌ ٜٚكٛي ٕٛأنٌ إٝت ١يًُهطط
عً ٢خ٬ف ا٭قٌ ٭ٕ ا٭قٌ ؼط ِٜأنٌ إٝت ١ؾٝهَ ٕٛعٓ ٢ا٭قٌ ٖٓا ايكاعس٠
إػتُط٠
.
عًٜ ٘ٝكٛيَ ٕٛج ٬ايطبا هط ٗ ٟايدل  ،ثِ قاغٛا عً٘ٝ
إعٓ ٢ايجايحَ:ا ٜكاؽ .
ا٭ضظ ،ؾايدل ٖٓا أقٌ ٚ،ا٭ضظ ؾطع ٭ْ٘ قس قٝؼ عٌ ٣غرلٚ ٙاؿهِ دطٜإ .ايطبا
ٜػتكشب ؾإشا نإ عٓسى أَط ثابت اغتكشبت٘ ٚسهُت ب٘ ٗ
.
إعٓ ٢ايطابعَ:ا
ٜكاٍ إْو اغتكشبت ا٭قٌ أ ٫ ٟظاٍ َعو ا٭قٌَ ،جاٍ شيو
ايعَإ ايجاْ: ٞ
ٚقاٍ إٕ
إشا نإ عٓسى بٝت ًُه٘ ٚتػهٔ ؾ َٔ ٘ٝغٓٛات ثِ داَ ٤سعٍ اي: ّٛٝ
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ٚايؿطع َا ٜبٓ ٢عً ٢غرلٚ ،ٙايؿك٘ َعطؾ ١ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝاييت ططٜكٗا ا٫دتٗاز
ًُٚه٘ َجاٍ آخط:إشا تٛنأت
ايبٝت يـ٘ ؾا٭قٌ إٔ ايبٝت يو ٭ْو ايص ٟتػهٓ٘ .
ايٛن٤ٛ
يك ٠٬ايؿذط ثِ د٦ت يك ٠٬ايٗٛط ؾؿههت ٌٖ أسسثت ؾا٭قٌ .
* قٛيـ٘ٚ :ايؿطع ٖ.صا تعطٜـ يُػ ٟٛيهًُ ١ايؿطع ٚأت ٢إ٪يـ بهًُ ١ايؿطع ٖٓا
٭ْٗا ٗ َكابً ١ا٭قٌ ؾًُا شنط ا٭قٌ استاز إٔ ٜصنط َا ٜكابً٘ .ٖٛٚايؿطع
غرل ٙؾ ٘ٝإؾهاٍ ٖاثٌ يٲؾهاٍ ٗ تعطٜـ ا٭قٌ ٗ ايًػ١
* قٛيـَ٘ :ا ٜبٓ ٢عً. ٢
ؾايػكـ ٜبٓ ٢عً ٢اؾساض َٚع شيو ٜ ٫كاٍ يًػكـ إْ٘ ؾطع يًذساض ٚس٦ٓٝص ؾٗصا
بعهِٗ ايؿطع َا ٪ٜخص َٔ غرلٚ ٙعً ٢نٌ
ايتعطٜـ يًؿطع ؾَ ٘ٝا ؾٚ ٘ٝقاٍ :
ؾايتعُل ٗ ايتعطٜؿات يٝؼَ .طازاّ يٓا
ٚايؿك٘ عطف إ٪يـ ٖٓا اؾع ٤ايجاْ َٔ ٞدعأ ٟنًُ ١أق ٍٛايؿك٘ ٖٛٚ
* قٛيـ٘. :
ؾُعٓا ٙايؿِٗ ،قاٍ
نًُ ١ايؿك٘ بتعطٜـ اقط٬س، ٞأَا ايؿك٘ ٗ يػ ١ايعطب :
تعاٍ ٚ :ٳيَهٹٔٵ  ٫تٳؿِكَٗٴٕٛٳ تٳػٵبٹٝشٳٗٴِٵ ٚ ) ( ايٓاؽ ٗ تعطٜـ ايؿك٘ ٗ ا٫قط٬ح
عً ٢أضبعَٓ ١اٖر ٚقس اختاض إ٪يـ سكط ايؿك٘ ٗ إػا ٌ٥اييت ططٜكٗا ا٫دتٗاز
ؾعً ٢شيو ٚدٛب ايك ٠٬يٝؼ َٔ َػا ٌ٥ايؿك٘ ٭ٕ أزيت٘ قطعٚٚ ١ٝدٛب ايكٝاّ
نصيو ٚٚدٛب اؿر نصيو َع إٔ ايؿكٗاَ ٤ا ظايٛا ٜسخًٖ ٕٛص ٙإػا ٗ ٌ٥نتبِٗ
ٚنتبِٗ
ايؿكٜٗٚ ١ٝتساٚي ٕٛشيو ٜٚػتدسَ٪َ ٗ ْ٘ٛيؿاتِٗ .
ٚإككٛز ٖٓا با٫دتٗاز َا ٜتٛقٌ إي ٘ٝبططٜل اي ٔٛايػايب ز ٕٚاؾعّ ٚايكطع
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ٜكٛيَ ٕٛػأي ١ادتٗاز ١ٜأ ٟيٝػت .قاطع١
َعإ
ٜٚطًل ايؿك٘ ٗ ا٫قط٬ح عً ٢أضبع: ١
إعٓ ٢ا٭ :ٍٚإط٬م يؿ ٜايؿك٘ عًْٝ ٢ع أسهاّ ايؿطٜع َ٘ٓٚ ١ق ٍٛاٱَاّ أبٞ
عًٗٝا ٜٚسٍ عً ٘ٝق ٍٛاهلل عع ٚدٌ:
سٓٝؿ:١ايؿك٘ َعطؾ ١ايٓؿؼ َا شلا َٚا .
ٚ ٳَٳا نَإٳ ايُِٴ٪ٵَٹٓٴٕٛٳ يٹٝٳٓٵؿٹطٴٚا نَاؾَ ّ١ؾًََٛٵْ ٫ٳؿَطٳ َٹٔٵ نٌُِ ؾٹطٵقَ١ٺ َٹٓٵٗٴِٵ طَا٥ٹؿَ ْ١يٹٝٳتٳؿَكَٗٴٛا ؾٹٞ
ايسِٜٔٹ ) ( يٝؼ إطاز ب٘ َعطؾَ ١ػا ٌ٥عًِ ايؿك٘ ٚإِا إطاز ب٘ َعطؾ ١أسهاّ
نهٌ
ايؿطٜع. ١
إعٓ ٢ايجاْ :ٞإط٬م يؿ ٜايؿك٘ عً ٢ا٭سهاّ ايؿطع(١ٝايعًُ )١ٝاييت يٝػت
اعتكازٖٚ ١ٜصا ٖ ٛغايب عٌُ ايؿكٗا ٤غٛا ٤ناْت إػأي ١قطع ١ٝأٚ ١ٝٓٚ ٚيصيو
لس ٗ نتب ايؿك٘ َج ٬إٔ ايكٚ ٠٬ادبٚ ١زيٖ ٌٝص ٙإػأي ١زي ٌٝقطع ٞب ٬ؾو
ايؿك٘
َٚع شيو ٜبشجْٗٛا ٗ عًِ .
إعٓ ٢ايجايح :إط٬م يؿ ٜايؿك٘ عً ٢إػا ٌ٥اي ١ٝٓٛؾك٘ ٫ٚبس إٔ ٜه ٕٛاٱْػإ
ؾٗٝا فتٗسا ٜ ٫ٚػِ ٣ؾكٗٝا إ ٫إشا نإ فتٗساٖٚ ،صا إعٓ ٖٛ ٢اختٝاض إ٪يـ
ؾإ٪يـ ٜط ٣إٔ ايؿك٘ َككٛض عً ٢إػا ٌ٥اي ١ٝٓٛيكٛي٘:اييت ططٜكٗا ا٫دتٗاز
 ٖٛٚكايـ يًذُٗٛض ٗ ٖصا ا٫ختٝاض.
إعٓ ٢ايطابع :إط٬م يؿ ٜايؿك٘ عً ٢ايكسض ٠عًَ ٢عطؾ ١ا٭سهاّ بأ ٟططٜل
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غرلٜٚ ٙطًل ا٫دتٗاز ٜٚطاز ب٘ َعإٍ كتًؿ،١ؾُط٠
غٛا ٤نإ بططٜل ا٫دتٗاز أ. ٚ
فتٗس أٟ
ٜطاز با٫دتٗاز ايٓٛط ٗ ايسيَ ٌٝطًكا غٛا ٤نإ قطعٝا أٝٓٚ ٚا ؾٝكٛي: ٕٛ
ْاٚط ٗ ايسي ٌٝغٛا ٤ناْت إػأي ١قطع ١ٝأٜٚ ١ٝٓٚ ٚطًل ا٫دتٗاز َط ٠أخط٣
ايكطعٜٓٚ ١ٝبػ ٞايتٓب٘ إٍ أْ٘ قس ٜػتدسّ
ٜٚطاز ب٘ ؾك٘ ايٓٛط ٗ ا٭زي ١اي ١ٝٓٛز. ٕٚ
َكطًض ٚاسس َعإ كتًؿ ١ؾٝذب اْ٫تبا ٙعٓس إط٬ق٘ أ ٚزلاع٘ ؾتعطف إطاز َٓ٘
َج ٬يؿ ٜايٓل ٜطًل عً ٢ث٬ثَ ١عإ أٜٗا إطاز،يؿ ٜايعًٜ ١طًل عً ٢أضبع١
ايه ّ٬نُا ٜٓبػ ٞايتٓب٘ أٜها إٍ إٔ
َعإٜٚ ،عطف إطاز بٛاغط ١ايٓٛط ٗ غٝام .
بعض ا٭قٛيٚ ٌٝبعض ايؿكٗاٜ ٤صنط ٕٚقٛيٌ ٗ إػأيٜٚ ١كتكط ٕٚعًُٗٝا
شنطٙٚ
ٜٚه ٕٛايكٛاب ٗ ق ٍٛثايح مل ٜصنط ٙٚؾ ٬ؼكط ْؿػو ؾُٝا .
َػأيَ :١ا ايؿطم بٌ قٛاعس ا٭قٚ ٍٛعًِ ا٭ق ٍٛ؟
قٛاعس ا٭ق ٍٛدع َٔ ٤عًِ ا٭ق ٍٛيهٔ ايكٛاعس ٖ ٞاييت ٪ٜخص َٓٗا ا٭سهاّ
أَا عًِ ا٭ق ٍٛؾٝسخٌ ؾ ٘ٝايتعطٜؿات اييت يٝػت بكٛاعس َجٌ إطاز بًؿ ٜايٓل
يٝؼ قاعس٠
ؾٗ ٗ ٛعًِ ا٭ق ٍٛيهٓ٘ .
َا إطاز بعًِ أق ٍٛايؿك٘؟
إطاز بعًِ أق ٍٛايؿك٘:ايكٛاعس اييت ٜتٛقٌ بٛاغطتٗا إٍ َعطؾ ١ا٭سهاّ
ايؿطعَ. ١ٝباؾطّ٠
َا إطاز بايكٛاعس؟
ٚايؿٕٓٛ
ايكٛاعس ٖ ٞا٭سهاّ ايهً ١ٝاييت تٓطبل عً ٢دعٝ٥ات َتعسز َٔ ٠ايعً. ّٛ
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أْٛاع ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ايؿطعٞ
:
تعطٜـ اؿهِ
اؿهِ ٗ يػ ١ايعطب :إٓع ٜكاٍ سهِ نصا َعَٓٓ ٢ع٘ َ٘ٓٚ ،سٳهَُٳ ١ايؿطؽ ٖٛٚ
بػبب٘
ايًذاّ ايص ٟتتٛقـ ب٘ ُٚتٓع َٔ ا٭نٌ .
ٚاؿهِ ٗ ا٫قط٬ح ايعاّ  ٖٛ:إثبات أَط ٯخط أْ ٚؿ ٘ٝعٓ٘ ؾعٓسَا تك ٍٛؾٕ٬
ط ٌٜٛأ ٚؾ ٕ٬قازم سهُت عً ٘ٝباٱثبات ،ؾ ٕ٬يٝؼ بهاشب ؾ ٕ٬يٝؼ ببسٜٔ
بايٓؿٞ
سهُت عً. ٘ٝ
أَا ٗ اقط٬ح ا٭قٛي ٌٝؾإٕ إط٬م اغِ ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝإِا ٜه ٕٛعً ٢ؾ٤ٞ
َعٌ ٖٚصا ايؿ ٤ٞإعٌ ٫بس إٔ ٜتٛؾط ؾٔ ٘ٝػ ١ؾط: ٖٞ ٙٚ
ايؿط ٙا٭ :ٍٚإٔ ٜه ٕٛخطابا ٚ.يهٜ ٞه ٕٛخطابا ٫بس َٔ كاطٹب ٚكاطَ.ب
ايجاْ ٞإٔ ٜهٖ ٕٛصا اـطاب َٔ اهلل عع ٚدٌ قطآْا أ ٚبٛاغط ١ايػَٓٔٚ ١
ايؿط: ٙ
ٖٓا ْعطف أْ٘ ّ ٫هٔ إٔ لعٌ سهُا ؾطعٝا إ ٫بسي ٌٝؾطع،ٞؾ٬بس إٔ ٜهٕٛ
اؿهِ ايؿطع ٞقازضا َٔ اهلل عع ٚدٌ َباؾط ٠أ ٚبٛاغط ١ايٓيب  َٔٚ ثِ ؾإٕٻ
َا ٜكسض عٔ غرل اهلل عع ٚدٌ ّ ٫هٔ إٔ ٜه ٕٛسهُا ؾطعٝا ؾْ ٬طتب ا٭سهاّ
ايؿطعَ ١ٝج ٬عً ٢إٓاَات  ٫ٚعً ٢اعتكاز اٱْػإ اجملطز أَ ٚا ٜعتكس ٙنؿؿا أٚ
غرلٖا
ؼً٬ٝت عكً ١ٝفطز ٠غٛا ٤أنإ ٗ ايعبازات أ ٚإعاَ٬ت أ. ٚ
ايؿط ٙايجايح :إٔ ٜهَ ٕٛتعًكاّ بأؾعاٍ إهًؿٌ ؾا٭سهاّ ايؿطع ٫ ١ٝتهٗ ٕٛ
ايصٚات َجاٍ شيو ي ٛقاٍ قاَ ٌ٥ا سهِ اي٬ق٘؟ َا سهِ َهدل ايكٛت؟ ْكٍٛ
.
ا٭ؾعاٍ ؾٓكَ ٍٛا سهِ اغتُاع
ٖصا شات ٚا٭سهاّ ايؿطع ١ٝإِا ته ٕٛعً. ٢
ايكٛت َٔ خ ٍ٬إهدل؟ٖٓٚا غ٪اٍ َِٗ َتعًل بٗصا َا سهِ ايتًؿاظ؟ ْكٍٛ
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اؿهِ ٜتعًل بايؿعٌ ؾٓػأٍ عٔ سهِ ؾطاٚ ٘٥بٝع٘ َٚؿاٖس ٠ايدلاَر اييت ؾٚ ٘ٝمٛ
ا٭ؾعاٍ
شيو َٔ .
ٕهًـ أَا أؾعاٍ غرل إهًؿٌ ؾإْ٘ يٝؼ شلا
ايؿط ٙايطابع :إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايؿعٌ .
سهِ ؾطعَ ،ٞجاٍ شيو ؾعٌ اجملٓ ٫ ٕٛوهِ عً ٘ٝعهِ ؾطع ٞؾإٕ قاٍ قا ٌ٥إٕ
ؾعٌ اجملٜٓ ٕٛذلتب عً ٘ٝايهُإ قًٓا ٖصا يٝؼ َٔ ؾعٌ اجملٓ ٕٛإِا ايصٜ ٟهُٔ
ا٭ؾعاٍ
اجملٓٚ ٕٛنصيو ايبٗا ٫ ِ٥وهِ عً ٢أؾعاشلا يصات .
ٚيَ َٔ ٘ٝاٍ .
ايؿط ٙاـاَؼ :إٔ ٜه ٕٛاـطاب بايطًب أ ٚايتدٝرل أ ٚايٛنع،بايطًب ٜعين
غٛا ٤باٱهاب أ ٚايتشط ِٜأ ٚايهطاٖ ١أ ٚايٓسب أَا ايتدٝرل ؾإْ٘ ٜعين اٱباس١
ٚايٛنع ٖ ٛدعٌ ؾ ٤ٞغببا ٯخط أ ٚعً ١ي٘ أ ٚؾططا .ؾ٘ٝ
غرلٙ
أَجً٘ يتُٝٝع اؿهِ ايؿطع: َٔ ٞ
اـاَؼ
قكل إانٌ ٗ ايكطإٓ يٝػت سهُا ؾطعٝا ٭ْٗا مل ٜتٛؾط ؾٗٝا ايؿط. ٙ
قٛي٘ تعاٍ  إِٕٻ ايِأَبٵطٳاضٳ يَؿٹْ ٞٳعٹ ) (  ٍِٝيٝؼ سهُا ؾطعٝا ٭ْ٘ مل ٜتٛؾط ؾ٘ٝ
ٚدٌ
ايؿط ٙايجايح  ،ؾاـطاب ٖٓا َتعًل بأؾعاٍ اهلل عع .
ؾطع ٞ٭ْ٘ مل
غبشاْ٘ ٚ ٳايًَ٘ٴ خٳًَكَهُِٵ ٚٳَٳا تٳعٵُٳًُٕٛٳ  ) ( يٝؼ عهِ .
:
قٛي٘
اـاَؼ
ٜتٛؾط ؾ ٘ٝايؿط. ٙ
م:إٔ اؿهِ ايؿطع ٞعٓس ا٭قٛي:ٖٛ ٌٝخطاب ايؿاضع إتعًل
ًَدل َا غب

13ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠اْ٫ؿطاض: ،:
96ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايكاؾات: ،:
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ايؿاضع َجٌ آ١ٜ
بأؾعاٍ إهًؿٌ با٫قتها ٤أ ٚايتدٝرل أ. ٚايٛنع قٛيٓا:خطاب .
إهًؿٌ ٱخطاز خطاب اهلل
َٔ ايكطإٓ أ ٚغٓ ١عٔ ايٓيب  قٛيٓا:إتعًل بأؾعاٍ .
إتعًل بككل إانٌ إشا مل ٜهٔ يـ٘ تعًل بأؾعاٍ إهًؿٌ اٯتٜٚ ،١ٝٴدطز أٜها
خطاب اهلل إتعًل بكؿات٘ ٚأزلا ٘٥ؾإْ٘ يٝؼ َٔ ا٭سهاّ ٗ ؾ.٤ٞ

قٛيٓا
:

با٫قتهاٜ ٤عين بايطًب غٛا ٤نإ طًباّ داظَاّ أ ٚغرل داظّ ،طًبا يًؿعٌ أ ٚطًباّ
.
تعاٍ (أقُٛٝا ايكٖ )٠٬صا طًب داظّ .با٫قتها ٤قٛيٓا:أٚ
يًذلى،نُا ٗ قٛي٘ :
ايتدٝرل ٜعين ايتػ ١ٜٛبٌ ا٭َط ٜٔبٌ ايؿعٌ ٚايذلى نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ  :يَٝٵؼٳ
.
ايٛنع
ؽٝرل قٛيٓا. :
عٳًَٝٵهُِٵ دٴٓٳاحٷ إَٔٵ تٳبٵتٳػٴٛا ؾَهٵَ ّ٬ٹٔٵ ضٳبِهُِٵ ٖ ) ( صا ؾ ٘ٝتػ. ٚ ١ٜٛ
إطاز ب٘ اؿهِ ايٛنع ٖٛٚ ٞدعٌ ؾَ ٤ٞكذلْاّ بؿ ٤ٞآخط ؾإٕ نًُٚ ١نٳع َعٓ٢
ٳعٌٜ،كاٍ ٚنعٳ٘ ٗ نصا َعٓ ٢دعٳً٘.
:
د
َػأيَ :١ا ايؿطم بٌ اؿهَِٓٚ،ا ٙاؿهِ ٚ،ؼكٝل إٓاٙ؟
 ٟعٳ ٵسٍٍ َٹٓٵهُِٵ ) ( اؿهِ ٖٓا قبٍٛ
تعاٍ  ٳَٚأؾٵِٗسٴٚا ٳشٚٳ ٵ
ٜتهض شيو َجاٍ:قاٍ :
ايؿٗازَٓٚ ٠ا ٙاؿهِ أ ٟا٭َط ايصٜ ٟعًل اؿهِ ب٘ ٖٓ ٖٛٚا قؿ ١ايعساي١
ٚؼكٝل إٓا ٖٛ ٙايٓٛط ٗ ايؿٗٛز ٕعطؾ ١ايعس َٔ ٍٚغرلَِٖ ،جاٍ .آخط دا٤ت
ايؿطٜع ١بتعٜٚر اـاطب إشا نإ نؿ٦اّ.اؿهِ ٖٓا ٚدٛب ايتعٜٚر َٓٚا ٙاؿهِ
ايهـ٤
قؿ ١ايهؿاٚ ٠٤ؼكٝل إٓا ٙايبشح عٔ .

ايبكط ،٠اٯ١ٜط  198ص .
( ) غٛض: ٠
2ص .
( ) غٛض ٠ايط٬م:،اٯ ١ٜط
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قػٌُ
 ٚا٭سهاّ ايؿطع ١ٝتٓكػِ إٍ :
بايتدٝرل
.
ايكػِ ا٭:ٍٚأسهاّ تهًٝؿ ٖٞٚ ١ٝاييت ته ٕٛبا٫قتها(٤أ ٟايطًب) أٚ
ايكػِ ايجاْ:ٞأسهاّ ٚنعٚ ١ٝإطاز بٗا سهِ َٔ اهلل يطب٘ ؾ ٤ٞبآخطٚٚ،نع
َعٓ ٢دعٌ ٚيٝؼ إطاز ب٘ ا٭سهاّ ايٛنع ١ٝاييت ٚنع٘ ا ايبؿط ٚإِا إطاز أسهاّ
بػرلَٔٚ ٙ
ٚنعٗا ضب ايعباز غبشاْ٘ ٚتعاٍ  ٖٞٚاييت ته ٕٛظعٌ ؾَ ٤ٞكذلْاّ .
تعاٍ  أَقٹِِ ايكٻ َ٠٬يٹسٴيُٛىٹ ايؿٻُٵؼِ إِيَ ٢غَػٳلِ ايًَٝٵٌ ٹ ) ( زيٛى
أَجًت٘:قٛي٘ :
ايؿُؼ ٜعين ظٚاٍ ايؿُؼ ؾٗٓا أَط بإقاَ ١ايك ٠٬إشا ظايت ايؿُؼ ؾذعٌ
ايؿاضع ع ١َ٬تعطؾٓا بٛمت ٚدٛب ق ٠٬ايٗٛط ٖص ٙايع ٖٞ ١َ٬ظٚاٍ ايؿُؼ
ٚنعٝاّ ؾاؿهِ ايٛنعَ ٞطتب٘ عهِ تهًٝؿ ٞيهٔ اؿهِ
ؾٗصا ٜػُ ٢خطاباّ .
ايتهًٝؿ ٞقس ٜ ٫طتب٘ باؿهِ ايٛنعَ ٞجٌ قٛي٘ تعاٍٚ  :ٳإَٔٵ أَقٹُٝٴٛا ايكٻَ٠٬
ٚٳاتٻكُٙٛٴ ٚ . ) ( ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝعٓس ا٭قٛي ٖٞ ٌٝشات اـطاب أ ٟشات اٯ١ٜ
ايكطآْٚ ١ٝشات اؿسٜح ايٓبٚ ٟٛعٓس ايؿكٗاٜ ٤كٛي ٕٛاؿهِ ايؿطع ٖٛ ٞأثط
قٛي٘ (أقُٛٝا ايك )٠٬شات اـطابٚ،عٓس
اـطاب ؾعٓس ا٭قٛي ٌٝاؿهِ ٖ: ٛ
ايؿكٗا ٤اؿهِ أثط اـطاب ٚ ٖٛٚدٛب ايك ،٠٬ؾاؿهِ عٓس ا٭قٛيٖٛ ٌٝ
ايٛدٛب ٚ.اٱهاب ايٛدٛب بايٓٛط إٍ ؾعٌ ايعبسٚ ،اٱهاب بايٓٛط إٍ ؾعٌ
اـطاب
اهللٚ ،أَا عٓس ايؿكٗا ٤ؾاؿهِ ٖ ٛايٛادب ٭ْ٘ ا٭ثط ايٓاتر عٔ .

اٱغطا ،٤اٯ١ٜط  78ص .
:
( ) غٛض٠
ا٭ْعاّ ،اٯ١ٜط  72ص .
:
( ) غٛض٠
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(ٚا٭سهاّ غبع :١ايٛادب ٚ ،إٓسٚبٚ ،إباح ٚاحملٛٛض ٚإهطٚ ٙٚايكشٝض
ٚايباطٌ
.
ا٭سهاّ .غبع .١نًُ ١ا٭سهاّ ٖٓا وتٌُ ٚاٖطٖا أْٗا تؿٌُ ا٭سهاّ
* قٛيـ٘. . :
ايٛنعٚ ١ٝايتهًٝؿ َٔ ٚ ،١ٝإعً ّٛإٔ ا٭سهاّ ايتهًٝؿٔ ١ٝػ ١إّ ا ٚدٛب ٖٛٚ
خطاب داظّ باقتها ٤ايؿعٌٚ ،إَا ؼط ٖٛٚ ِٜخطاب داظّ باقتها ٤ايذلى ٚ،إَا
ْسب  ٖٛٚخطاب غرل داظّ باقتها ٤ايؿعٌ ٚإَا نطاٖ ٖٛٚ ١خطاب غرل داظّ
أسهاّ
باقتها ٤ايذلى ٚإَا إباس ٖٛٚ ١ايتدٝرل بٌ ايؿعٌ ٚعسَ٘ ٖصٔ ٙػ. ١
ٚقس غاض إ٪يـ ٖٓا عً ٢ططٜك ١ايؿكٗاٚ ٤مل ٜػط عً ٢ططٜك ١ا٭قٛي ، ٌٝؾهإ
ٚايهطاٖ١
ا٭ ٍٚب٘ إٔ ٜك ٍٛاٱهاب ٚايٓسب ٚاٱباسٚ ١اؿٛط .
ٚاؿٓؿٜ ١ٝعٜسْٗٚا قػٌُ ٚهعً ٕٛا٭سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝغبع ١ؾٝكػُ ٕٛايٛادب إٍ
ٚادب ٚؾطض ٚايؿطض عٓسِٖ َا ثبت بسي ٌٝقاطع ٚايٛادب َا ثبت بسيٚ ٌٝين
إػأيٚ ١احملٛٛض
ٚعٓس اؾُٗٛض ٜ ٫ؿطق ٕٛبٌ ا٭زي ١ايٚ ١ٝٓٛايكطعٖ ٗ ١ٝص. ٙ
قػٌُ احملطّ ٖٛٚ:ايجابت
ٜهع٘ اؾُٗٛض قػُا ٚاسساّ ٚاؿٓؿٜ ١ٝكػُ ْ٘ٛإٍ :
ؼطّاّ  ٖٛٚايجابت بسيٚ ٌٝينٚ ،نُٖ٬ا هب تطن٘ ٚوطّ
بسي ٌٝقاطعٚ،إهط: ٙٚ
عً ٘ٝب٘
ؾعً٘ عٓسِٖ ٚيهٔ اـ٬ف ٗ إدايـ شلِ َاشا وهُ. ٕٛ
ٚايباطٌ ٜط ٣اؾُٗٛض إٔ ايكشٝض ٚايباطٌ َٔ أقػاّ اؿهِ
* قٛيـ٘ :ايكشٝض .
ايتهًٝؿٖٓ ٌٖ ٞاى اْتكاض عً ٢إ٪يـ ٗ
ايٛنعٚ ٞيٝؼ َٔ أقػاّ اؿهِ .
ٚنع٘ ايكشٝض ٚايباطٌ ٖٓا؟ ْك،٫ ٍٛ٭ْ٘ ٗ أقٌ ايتكػَٛ ٗٚ ِٝضز ايتكػِٝ
قاٍ ا٭سهاّٚ ،مل ٜكٌ ا٭سهاّ ايتهًٝؿٚ ١ٝي ٛقاٍ ا٭سهاّ ايتهًٝؿ ١ٝقًٓا ٖصا
:
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خطأ ٭ٕ ايباطٌ ٚايكشٝض يٝػا َٔ ا٭سهاّ ايتهًٝؿٚ ١ٝإِا ُٖا َٔ ا٭سهاّ
ايٛنع ١ٝيهٔ ًْش ٜعًًَ ٘ٝش ١ٚٛأخط ٖٞٚ ٣إٔ ٖٓاى أسهاَاّ ٚنع ١ٝمل
َٚجاي٘ َت ٢هب عًٓٝا أزا ٤ق ٠٬ايٗٛط؟ إشا
ايػبب :
.
َجٌ
ٜصنطٖا إ٪يـ :
ايٗٛط َت ٢هب عًٓٝا قٝاّ
ظايت ايؿُؼ ؾعٚاٍ ايؿُؼ غبب يٛدٛب ق. ٠٬
ايؿذط
اشلَ ٍ٬ت ٢هب عًٓٝا قٝاّ ايّٛٝ؟ إشا طًع .
ؾٗط ضَهإ ؟ إشا ض. ٞ٥
نصيو ايعًَ: ١جاٍ شيو ٕ:اشا ْكتٌ ٖصا ايطدٌ ٭ْ٘ قتٌ عُسا،ؾايكتٌ ايعُس
ايككام عً٘ٝ
.
ايعسٚإ عً ١يٛدٛب
ايؿطَ ٙجاي٘ ؾط ٙٚقش ١ايك َٔ ، ٠٬زخ ٍٛايٛقت ٚايطٗاض٠
ٚنصيو .
ايكبً. . . ١إخل
ٚاغتكباٍ .
. . .
إاْع َجٌ ايطناعَ ١اْع َٔ ١قش ١ايٓهاحٚ ،اؿٝض َاْع َٔ ٚدٛب
ٚنصيو .
ايٓهاح
ايكٚ ٠٬ايك ٚ ،ّٛاٱسطاّ َاْع َٔ .
ٚايععّ١
ٚنصيو َٔ ا٭سهاّ ايٛنع ١ٝا٭زاٚ ٤اٱعازٚ ٠ايكهاٚ ٤ايطخك. ١
ٖ ٞايكشٝض  ٚايباطٌ ٚايػبب ٚايعً١
ؾا٭سهاّ ايٛنع ١ٝأسس عؿط قػُاّ :
ٚايؿط ٚ ٙإاْع ٚا٭زاٚ ٤اٱعازٚ ٠ايكهاٚ ٤ايععّٚ. ١ايطخك١

*****
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أقػاّ اؿهِ ايتهًٝؿٞ

ايٛادب َا ٜجاب عً ٢ؾعً٘ ٜٚعاقب عً ٢تطن٘.
:
ا٭قٛيٌٝ
.
ايٛادب  ٖٛٚاؿهِ عً ٢ططٜك ١ايؿكٗاْٚ ٤تٝذ ١اؿهِ عٓس
.
* قٛيـ٘:
*

قٛيـَ٘ .:ا ٜٚطاز ب٘ ايؿعٌ نأْ٘ ٜك ٍٛايؿعٌ ايصٜ ٟجاب عً .٢ؾعً٘
ٜجاب ىطز َا ٫ثٛاب ؾ ٖٛٚ ٘ٝإباح  ،٭ٕ إباح يٝؼ ؾ ٘ٝثٛاب .يصات٘
* قٛيـ٘. :
ؾعً٘ أ ٟعً ٢أزاٚ ،٘٥ىطز إهط ٙٚؾإْ٘  ٫ثٛا ب ٗ ؾعً٘ ٚىطز
* قٛيـ٘ :عً. ٢
ؾعً٘
اؿطاّ ٭ْ٘ ٜعاقب عً. ٢
تطن٘ ؾٝدطز إٓسٚب ؾإٕ إٓسٚب
تطن٘ أ٪ٜ ٟاخص عً. ٢
* قٛيـٜ٘ٚ :عاقب عً. ٢
ؾاعً٘ س٦ٓٝص ْؿِٗ سكٝك ١ايٛادب بٗصا ايتعطٜـ
ٜ ٫عامب تاضن٘ٚ ،إِا ٜجاب .
ايٛادب ايكًٛات اـُؼْ ٫.ك ٍٛايك ٠٬ؾك٘ ؾصيو خطأ ٭ٕ ؾٗٝا َا
:
َجاٍ
ضَهإ ْ ٫ك ٍٛايكٝاّ ؾك٘ ؾصيو
.
آخط قٝاّ
ايٓؿٌ َجاٍ :
يٝؼ بٛادب . ٖٛٚ
ايٓؿٌ
خطأ ٭ٕ ؾَ ٘ٝا يٝؼ بٛادب  ٖٛٚقٝاّ .
ٖٚصا ايتعطٜـ عًًَ ٘ٝشٚٛاتَٗٓ :ا
ا٭ٍٚ
إًش: ١ٚٛ
إٔ ٖصا ايتعطٜـ باعتباض أثط ايٛادب  ،ؾايجٛاب ٚايعكاب أثط َٔ آثاض ايٛادب ٫ٚ
بصات٘
ٴعطف .
ٜكض إٔ ْعطف ايؿ ٤ٞبأثطٚ ٙإِا ْ ٙ
ايجاْ١ٝ
إًش: ١ٚٛ
إٔ ايٛادب قس ٜؿعً٘ اٱْػإ ٜ ٫ٚجا ب عًَ ٘ٝجٌ ايص ٟقً ٢ب ١ْٝ ٬أ ٚتٛنأ ب٬
ايككس
ْ ١ٝأ ٚاغتػٌ ب ،١ْٝ ٬ؾٜ ٬جاب عً ٢ؾعً٘ ٜ ٫ٚعتدل ،ؾ٬بس َٔ إناؾ. ١
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ايجايج١
إًش: ١ٚٛ
إٔ اٱْػإ قس ٜؿعٌ ايٛادب ثِ ٜؿعٌ أَطا ٜبطً٘ ٚوبط٘ ؾٜ ٬جاب عًَٚ ٘ٝع شيو
ٜػُ ٢ؾعً٘ ٚادبا ،نُٔ قً ٢قًٛات ثِ اضتس(عٝاشا باهلل) َٚات عً ٢ايطز ٠ؾإْ٘
ٚادبا
ٜ ٫جاب عً ٢شيو ايؿعٌ َع أْٓا ْػُ. ٘ٝ
ايطابع١
إًش: ١ٚٛ
إٕ ٖٓاى ٚادبات ٜ ٫عاقب اٱْػإ عً ٢تطنٗاَ،جٌ ايك ٗ ٠٬أٚ ٍٚقتٗا ٭ٕ
ايك ٠٬س٦ٓٝص َٔ ايٛادب إٛغع ٖصا ٚقتٗاَٚ ،ع شيو ٜ ٫عاقب اٱْػإ عً٢
تطن٘ ٗ أ ٍٚايٛقت ؾً ٛأخط ٙاٱْػإ إٍ آخط ايٛقت مل ٜعاقب عًٚ ٘ٝس٦ٓٝص قٛي٘
ٚادب١
ٜعاقب عً ٢تطن٘ ٜ ٫لح ٭ٕ ايك ٗ ٠٬أٚ ٍٚقتٗا .
اـاَػ١
إًش: ١ٚٛ
إٕ تاضى ايٛادب قس ٜعؿ ٛاهلل عٓ٘  ،٭ٕ َٔ َعتكس أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع ١إٔ ؾاعٌ
إعك ١ٝغٛا٤ٶ بذلى ٚادب أ ٚبؿعٌ سطاّ قس ٜعؿ ٛاهلل عٓ٘ إشا نإ َٔ أٌٖ اٱّإ
عً٘ٝ
ٚس٦ٓٝص ٜ ٫كض اؾعّ بأْ٘ ٜعاقب .
ايػازغ١
:
إًش١ٚٛ
ب عً٘ٝ
إٕ تاضى ايٛادب ْػٝاْا ٜ ٫عام .
قاٍ إٕ ايٛادب َا
ٚس٦ٓٝص ْعًِ إٔ إطاز تكطٜب َعٓ ٢ايٛادب ٗ ا٭شٖإ ؾً: ٛ
طًب٘ ايؿاضع طًبا داظَا يهإ أٚ ٍٚأسػٔ ٚ ،ايٛدٛب ٖ ٛطًب ايؿاضع اؾاظّ
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( ٚإٓسٚب َا ٜجاب عً ٢ؾعً٘ ٜ ٫ٚعاقب عً ٢تطن٘ٚ ،إباح َاٜ ٫جاب عً٢
ؾعً٘ ٜ ٫ٚعاقب عً ٢تطن٘).
يًؿعٌٖٓٚ ،اى أزلا ٤أخط ٣يًٛادب غرل نًُ ١ايٛادب َٓٗا:ايؿطضٚ ،اؿتِ ،
ٚاي٬ظّ َٚ،ا  ٫هٛظ تطن٘.
ايٓسب
ايؿكٗا ٤أَا عٓس ا٭قٛي ٌٝؾٝػُ. ْ٘ٛ
ٚإٓسٚب ٖصا عً ٢ططٜك. ١
.
* قٛيـ٘:
ؾعً٘ ٱخطاز اؿطاّ ؾإْ٘ ٜعاقب عً ٢ؾعً٘ ٚٱخطاز
* قٛيـ٘ َ :ا ٜجاب عً. ٢
إهط ٙٚؾإْ٘  ٫ثٛاب ٗ ؾعً٘ ٚ ،إباح ؾإْ٘  ٫ثٛاب  ٗ.ؾعً٘
تطن٘ ٱخطاز ايٛادب ؾإْ٘ ٜعاقب عً ٢تطنٖ٘ٚ،صا
* قٛيـٜ٘ ٫ٚ :عاقب عً. ٢
ايػابل ٚايكٛاب إٔ
ايتعطٜـ ٜطز عً َٔ ٘ٝاْ٫تكاز َجٌ َا ٜطز عً ٢ايتعطٜـ .
قكسٶا
إٓسٚب ٜػتشل ايعبس ايجٛاب عً ٢ؾعً٘ .
إشا أضزْا إٔ ْعطف إٓسٚب َاشا ْكٍٛ؟ َا طًب ايؿاضع ؾعً٘ طًبا غرل .داظّ
 َٔٚأزلا ٤إٓسٚب ا٭خط:٣ايػٓٚ ١إػتشب ٚإطغب .ؾٜٚ ٘ٝط ٣بعض ايؿكٗا٤
ايتؿطٜل بٌ ٖص ٙإػُٝات ٚاؾُٗٛض ٜ ٫ؿطق ٕٛبٗٓٝا َٔٚ،أَجً ١إٓسٚب:قٝاّ
ايٗٛط
عاؾٛضاٚ ٤ضاتب. ١
اٱباس١
إباح عً ٢ططٜك ١ايؿكٗا ، ٤أَا عٓس ا٭قٛي ٌٝؾٝػُ. ْ٘ٛ
* قٛيـ٘. :
ؾعًُٗا
ؾعً٘ ٱخطاز إٓسٚب ٚايٛادب ؾإْ٘ ٜجاب عً. ٢
* قٛيـَ٘ :اٜ ٫جاب عً. ٢
ٜعاقب ٚنإ
ايٛادب ٭ٕ تاضى ايٛادب .
.
* قٛيـٜ٘ ٫ٚ :عاقب عً ٢تطن٘ ٱخطاز
عًُٗٝا ٭ْ٘ قس ٜجاب
ا٭ ٍٚب٘ إٔ ٜكَ ٍٛاٜ ٫جاب عً ٢ؾعً٘ أ ٚتطن٘ ٜ ٫ٚعاقب .
عً ٢ايذلى ٜٚعاقب عً. ٢ايؿعٌ
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ٚاحملٛٛض َا ٜجاب عً ٢تطن٘ ٜٚعاقب عً ٢ؾعً٘ )
( :
ًٜٚش ٜعً ٢تعطٜـ إكٓـ أْ٘ ٜسخٌ ؾ ٘ٝإهطٚ ٙٚنصيو اؿطاّ ٭ْ٘ ٜ ٫جا ب
تطنُٗا ًٜٚش ٜعً ٘ٝأٜها إٔ اٱْػإ قس ٜؿعٌ
عً ٢ؾعًُٗا ٜ ٫ٚعامب عً. ٢
سهُ٘ يهٔ ٖصا اْ٫تكاز
إباح يهٚ ْ٘ٛغ ١ًٝإٍ ٚادب أَٓ ٚسٚب ؾش٦ٓٝص ٜتػرل .
يٝؼ قشٝشا ٭ْ٘ إشا ْ ٣ٛب٘ ٖص ٙايٓ ١ٝاْتكٌ َٔ نَ ْ٘ٛباسا إٍ نٚ ْ٘ٛادبا أٚ
َٓسٚبا ؾُج ٬ايَٓ ّٛباح ؾًْ ٛاّ إْػإ َبهطا بككس ايتك ِٟٛعً ٢قٝاّ ايً ٌٝؾإٕ
ْ َ٘ٛس٦ٓٝص ٜهَٓ ٕٛسٚبا إي ، ٘ٝؾٜ ٬كاٍ إٕ إباح ٖٓا  ٖٛٚايٜٓ ّٛجاب عً ٢ؾعً٘
يٛدٛز ايٓٚ ١ٝإِا اْتكٌ ايٓ ّٛبايٓ َٔ ١ٝنَ ْ٘ٛباسا إٍ نَٓ ْ٘ٛسٚبا .إيٖٚ ٘ٝصٙ
قاعس ٖٞٚ ٠إٔ ايؿعٌ ٜتػرل سهُ٘ بتػرل َتعًكات٘ ٚتػرل ايكطا ٔ٥إطتبط .١ب٘
َطًكا
ٜكاٍ َا أشٕ ايؿاضع ٗ ؾعً٘ ٚتطن٘ إشْا .
ؾا٭ؾهٌ ٗ تعطٜـ إباح إٔ :
ا٭خط ٣اؾا٥عٚ ،اؿٚ ،ٍ٬إدرل ٗ ؾعً٘ ٚتطن٘ َٚ،ا٫
:
 َٔٚتػُٝات إباح
دٓاح ؾَٚ،٘ٝا  ٫إثِ ؾ ٫ٚ،٘ٝبأؽ َٔٚ،أَجًت٘:أنٌ ايتؿاحٚ ،ايتذاض ٗ ٠اؿر
يًشاز
.
ايتشطِٜ
احملٛٛض عً ٢ططٜك ١ايؿكٗاٚ ،٤عٓس ا٭قٛي ٌٝاؿٛط . ٚ
* قٛيـ٘. :
تطن٘ ٱخطاز إباح ؾإْ٘ ٜ ٫جاب عً ٢تطن٘ ٚٱخطاز
* قٛيـَ٘ :ا ٜجاب عً. ٢
ايٛادب ٚإٓسٚب ؾإْ٘  ٫ثٛاب عً. ٢تطنُٗا
عً ٢ؾعً٘ ٱخطاز إهطٜٚ، ٙٚطز عًٖ ٢صا ايتعطٜـ بعض
* قٛيـٜ٘ٚ :عاقب .
اْ٫تكازات َٓٗا إٔ فطز تطى اؿطاّ ٜ ٫جاب عًٚ ٘ٝإِا ٜجاب عً ٢تطن٘ اَتجاٜٚ ٫طز
عً ٘ٝأٜها أْ٘ عطؾ٘ عهُ٘ ٚأثطٚ ٙايتعطٜـ باؿهِ َ.طزٚز ٜٚطز عً ٘ٝنصيو
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ٚإهطَ ٙٚا ٜجاب عً ٢تطن٘ ٜ ٫ٚعاقب عً ٢ؾعً٘ )
( :
اؾعّ بايعكاب َع إٔ ؾاعٌ احملطّ قس ٜعؿ ٛاهلل .عٓ٘ ؾا٭ ٍٚإٔ ٜكاٍ ٗ تعطٜـ
ايتشطَ ِٜا طًب ايؿاضع تطن٘ طًباّ داظَاّ َٔٚ ،أزلا ٤احملٛٛض:اؿطاَّ،ا٫
:
هٛظَ،ا ؾ ٘ٝسطز ،إُٓٛع َٓ٘ ،إٓٗ ٞعٓ٘.،إٓهط
ٚاؿطاّ عٓس اؾُٗٛض َٖ ٛا ثبت ؼطّ٘ بسي ٌٝقطع ٞأَا اؿٓؿ ١ٝؾٝكػُ ٕٛاؿطاّ
إٍ قػٌُ :سطاّ َ ٖٛٚا ثبت ؼطّ٘ بسي ٌٝقطعَ ٞجٌ اـُطَٚ ،هط ٙٚؼطّا
َ ٖٛٚا ثبت ؼطّ٘ بسيٚ ٌٝين َجٌ ؾطب ايسخإ ٚ ،ن ٬ايكػٌُ عٓسِٖ ٜعاقب
سهُ٘ ٚإٕ نإ اؾُٗٛض أٜها
ؾعً٘ ؾ ٬خ٬ف بٌ اؾُٗٛض ٚاؿٓؿ. ٗ ١ٝ
عً. ٢
ٜط ٕٚإٔ اؿطاّ أٜها زضدات ٚيٝؼ عً ٢زضدٚ ١اسس ٠ؾُا ثبت ؼطّ٘ بسيٌٝ
بسيٚ ٌٝين
قطع ٞأؾس ؼطّا غ٬ف َا ثبت .
ايهطاٖ١
ايؿكٗاٚ ٤عٓس ا٭قٛي. ٌٝ
إهط ٙٚعً ٢ططٜك. ١
* قٛيـ٘. :
* قٛيـَ٘ :ا ٜجاب عً ٢تطن٘ ٱخطاز إٓسٚب ٭ْ٘ ٜ ٫جاب عً ٢تطن٘ ٚنصيو
ىطز ايٛادب ٚ.إباح
اؿطاّ ٜٚطز عًٖ ٢صا ايتعطٜـ َٔ
ؾعً٘ ٱخطاز .
* قٛيـ٘ ٜ ٫ٚ :عاقب عً. ٢
اْ٫تكاز َاضز عً ٢احملطّ ٚ،نإ ا٭ ٗ ٍٚايتعطٜـ إٜٔ:كَ ٍٛا طًب ايؿاضع
إػتشب
داظّ َٔ أزلا ٤إهط، ٙٚغرل إطغٛب ؾٚ،٘ٝغرل .
تطن٘ طًباّ غرل .
ٚاعًِ بإٔ اغتدساّ إهطٖ ٗ ٙٚصا إعٓ ٢اقط٬ح َٔ إتأخط،ٜٔيهٔ بعض
اؿطاّ
إتكسٌَ ٜػتعٌُ يؿ ٜإهطٜٚ ٙٚطٜس ب٘ .
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ٖاَ١
قٛاعس :
شيو
َػتشبا َجاٍ :
ْ )1كٝض إػتشب ٜهَ ٕٛهطٖٚا ْ ٚكٝض إهطٜ ٙٚه. ٕٛ
ايهٚ ّ٬ايػهٛت ْكٝهإ ٭ْ٘  ٫تٛدس ساي ١يٲْػا

ٕ غرل َتهًِ ٚغرل

غانت ٚنصيو اؿٝاٚ ٠إٛت عً ٢ايكشٝض خ٬ؾا يٮؾاعط ٠أ ٚإعتعي١
.
ْكٝهإ
٭ِْٗ ٜكٛي ٕٛاؿٝاٚ ٠إٛت نسإ ٚمٔ ْك. ٍٛ
ْ )2كٝض اؿطاّ ٚادب ْٚكٝض ايٛادب سطاّ.
َػأيّ ٌٖ :١هٔ ادتُاع ايهسٜٔ؟
شيو ايكٝاّ
ّ ٫هٔ ادتُاع ايهسٚ ٜٔيهٔ ّهٔ تطنُٗا ٚؾعٌ ؾ. ٤ٞآخط َجاٍ :
ٚاؾًٛؽّ ٫،هٔ إٔ ٜه ٕٛاٱْػإ قاُ٥ا دايػا ٗ ٚقت ٚاسس ،يهٔ ّهٔ إٔ
َػتًك.ٞ
ا
ٜه ٕٛغرل قا ٫ٚ ِ٥دايؼ ٗ ٚقت ٚاسس نإٔ ٜهٕٛ
يبعهٗا ؾُج ٬ايٛادب ٚإٓسٚب
.
 )3ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝاـُػْ ٗ ١ؿػٗا أنساز
نسإٚ،نصيو ايٛدٛب ٚايتشط ِٜنسإ ٚ،يٝػا ْكٝهٌ ٭ْ٘ قس ٜه ٕٛايؿعٌ
يٝؼ ٚادبا  ٫ٚسطاَا ٜٚهَ ٕٛباسا أَٓ ٚسٚبا أَ ٚهط .ٙٚا َجاٍ شيو عسّ ؾعٌ
ايعْا ٚادب؛ يهٔ ا٭ؾعاٍ ا٭خط ٣اييت ٜذلى ايعْا َٔ أدًٗا ًٜ ٫ع ّ إٔ تهٕٛ
ْكٝها
ٚادبٕ ١اشا؟ ٭ْٗا نسٚ ١ٜيٝػت .

*****
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ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ

ٚايكشٝض َا ٜعتس ب٘ ٜٚتعًل ب٘ .ايٓؿٛش
:
ايٓؿٛش ٜعتس َعٓ ٢ي٘ قٚ ١ُٝي٘ٚ .ظٕ ٫ٚ
* قٛيـ٘ :ايكشٝض َا ٜعتس ب٘ ٜٚتعًل ب٘ .
ٜه ٕٛايؿعٌ ي٘ قٚ ١ُٝي٘ ٚظٕ إ ٫إشا أْتر ايجُط ٠إككٛز ٠بَ٘،جاٍ شيو ايبٝع
إًو إش
ٜككس ب٘ اْتكاٍ إًو بٌ إؿذلٚ ٟايبا٥ع ؾإشا نإ ايبٝع قشٝشاّ اْتكٌ .
آثاضٙ
ايكشٝض َٔ ايبٝع َا ٜعتس ب٘ ٜعين َاي٘ ق ١ُٝعٝح تذلتب عً. ٘ٝ
ٚإُاَ٘
* قٛيـٜ٘ٚ :تعًل ب٘ ايٓؿٛشْ ،ؿٛش ايؿ ٤ٞيعٚٚ َ٘ٚدٛب٘ .
إشا عطؾٓا إٔ ايكشٝض َٖ ٛا تطتب عً ٘ٝأثط ٙإككٛز ب٘ ٖٚصا ا٭ثط ىتًـ بٌ
َٚعاًَ ١ؾايكشٝض َٔ ا٭ْهشَ ١ج ٖٛ ٬ايص ٟهب ؾ٘ٝ
عبازٚ ٠عبازٚ ٠بٌ عباز. ٠
ايٓهاح ٚايكشٝض
تػً ِٝإٗط ٚوٌ ؾ ٘ٝايٜٓٚ ٤ٙٛػب ؾ ٘ٝايٛيس ٭ٕ ٖص ٖٞ ٙآثاض .
َٔ اٱداضَ ٖٛ ٠ا ٚدب ؾ ٘ٝتػً ِٝا٭دطٚ ٠داظ يًُػتأدط اْ٫تؿاع بايعٌ
ايعكٛز ٚايكشٝض َٔ ايعبازات َا تطتب عً ٘ٝا٭ثط
إ٪دطٖٚ ٠هصا ٗ بك. ١ٝ
بعهِٗ َا أدط عً٘ٝ
إككٛز َٓٗا،يهٔ َا ٖ ٛا٭ثط إككٛز َٔ ايعبازات؟ ٜك: ٍٛ
ايكهاٚ ٤تٗٛط مثطٖ ٠ص ٙإػأي١
ا٭َط ٚبعهِٗ ٜكَ ٍٛا أغك٘ .
ايعبس أَ ٚا ٚاؾل .
ؾُٝا ي ٛقً ٢اٱْػإ قسثا غرل عامل عسث٘ ؾًُا اْكهت ايك ٠٬طٛيب باٱعاز ٠
يه ْ٘ٛعًِ باؿسخ ٌٖ،ق٬ت٘ اييت قٖ٬ا باؿسخ قشٝش ١أّ ٫؟ إشا قًٓا إٕ
ايكشٝض َا ٚاؾل ا٭َط ٚتطتب عً ٘ٝا٭دط،ؾٗ ٞقشٝش ١٭ْ٘ ٪ٜدط عًٗٝاٚ ،إٕ
قًٓا ايكش ٖٞ ١إغكا ٙايكها،٤ؾإٕ ٖص ٙايك ٠٬مل تػك٘ ايكهاٚ ٤بايتاي٫ ٞ
ته ٕٛقشٝشَٚ ،١ع شيو ِٖ َتؿك ٕٛعً ٢أْ٘ ٪ٜدط عًٗٝا َ ِٖٚتؿك ٕٛعً٢
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ٚايباطٌ َاٜ ٫تعًل ب٘ ايٓؿٛش ٜ ٫ٚعتس .ب٘
:

أْٗا  ٫تػك٘ ايكهاٚ،٤إِا اـ٬ف ٗ ا٫قط٬ح ٌٖ تػُ ٢قشٝش ١أٖٞ ٚ
غرل قشٝش.١
* قٛيـ٘ٚ :ايباطٌ َاٜ ٫تعًل ب٘ ايٓؿٛش ٜ ٫ٚعتس .ب٘ إش ايباطٌ َكابٌ يًكشٝض
قًٓا بٝع باطٌ َعٓاٙ
 ٖٛٚايص ٫ ٟتذلتب عً ٘ٝآثاضٜ ٫ٚ ،ٙتشكل إككٛز َٓ٘.ؾإشا :
إٔ إًو ٜٓ ٫تكٌ بٌ ايبا٥ع ٚإؿذلٚ ٟس٧ٓٝش  ٫ظاٍ إبٝع ًٖٛنا يًبا٥ع  ٫ٚظاٍ
اؾُٗٛض أَا عٓس اؿٓؿ ١ٝؾإٕ
.
يًُؿذلٚ ٟايباطٌ ٖ ٛايؿاغس عٓس
.
ايجُٔ ًٖٛنا
تكشٝش٘ ٚقايٛا إٕ ايؿاغس ْٗٞ
.
ايؿاغس َا ّهٔ تكشٝش٘ ٚايباطٌ َا ّ ٫هٔ
ٚٚقؿ٘ ٚضز عً ِٗٝاؾُٗٛض بإٔ
عٓ٘ ٭دٌ قؿت٘ أَا ايباطٌ ْٴٗ ٞعٔ أقً٘ .
ايتؿطٜل بٌ ا٭قٌ ٚايٛقـ إِا ٜه ٗ ٕٛايصٖٔ أَا ٗ ايٛاقع ؾا٭قٌ ٚايٛقـ
أَطإ َطتبطإ ٚايؿطٜع ٫ ١ؼهِ عً ٢ا٭َٛض ايصٖٓٚ ١ٝإِا ؼهِ عً ٢ا٭َٛض
ايٛاقع١
.
َٔ أَجً ١ايباطٌ:بٝع اجملٗ،ٍٛبٝع ايػطض،ايك ٠٬بس ٕٚطٗاضَ ٠ع ايعًِ بصيو،
ْهاح .إعتس٠
ٚقس قاٍ بعهِٗ إٕ ا٫عتساز بايؿ ٖٛ ٤ٞتعًل ايٓؿٛش ب٘  َٔٚثِ ٜه ٕٛشنط
ؾا٥سَ٘ٓ ٠
ايًؿ ٌٛتهطاضاّ . ٫

*****
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تعطٜـ ايعًِ ٚاؾٌٗ

ايعًِ ٚايعًِ َعطؾ ١إعً ّٛعًَ ٢ا ٖ ٛب٘ ٗ .ايٛاقع
ٚايؿك٘ أخل َٔ .
بسأ إ٪يـ بصنط عس ز َٔ ا٭يؿا ٚاييت ٜػتدسَٗا ا٭قٛيٚ ٕٛٝتهجط عً٢
أيػٓتِٗ  ٫ٚىتل ا٭قٛي ٕٛٝبصنطٖا بٌ ٖص ٙا٭يؿا

َٛ ٚدٛز ٠عٓس ْٝع

إ٪يؿٌ ٗ ْٝع ايؿٓٚ ٕٛايعً ّٛنٌ َِٓٗ ٪ٜيـ عًٚ ٢ؾل ؾٓ٘ َٚصٖب٘ ٜٚسخٌ
ٗ نَ َ٘٬جٌ ٖص ٙإكطًشات ،ؾٓٝبػ ٞبٓا إٔ ْعطف َعاْ ٞإكطًشات ست٢
ْه ٕٛعًٜ ٢كٌ َٔ َعطؾَ ١عٓ ٢ن ّ٬أٌٖ ايعًِ ٚعًٜ ٢كٌ َٔ َعطؾ ١إطاز
إكطًشات
.
بأقٛاشلِ ٚعًَ ٢عطؾَ ١طازِٖ بٗصٙ
ايؿك٘ تكسّ إٔ ايعًُا ٤شنطٚا إٔ ايؿك٘ ٗ ايًػٖٛ ١
ا٭ ٍٚنًُ: ١
إكطًض :
ايؿِٗٚ ،إٔ ايؿك٘ ٗ ا٫قط٬ح قس اختًـ ايٓاؽ ؾ ٘ٝعً ٢أضبع. ١أقٛاٍ
ايعًِ ٜعين إٔ ايؿك٘ دع َٔ ٤دعٝ٥ات ايعًِ ؾإٕ ايعًِ
* قٛيـ٘ :ايؿك٘ أخل َٔ .
دعٝ٥ات٘ نجرلٖٓٚ ٠اى عًِ ٗ أَٛض ٚاقع ٗ ١سٝا ٠ايٓاؽ ٖٓٚاى عًِ ٗ َعطؾ١
قؿات اهلل ٚأزلآٖٚ ٘٥اى عًِ ٗ اؿٛازخ ايهٚ ١ْٝٛم ٛشيو ٖٚصا نً٘ يٝؼ
عٓسِٖ َٔ ايؿك٘ ٗ ؾٚ ، ٤ٞس٦ٓٝص ايؿك٘ ْٛع ٚاسس َٔ أْٛاع ايعًِ ؾهإ ايؿك٘
ايعًِ
أخل َٔ ايعًِٖٓ َٔٚ ،ا اْتكٌ إ٪يـ إٍ بٝإ َعٓ. ٢
* قٛيـ٘ :ايعًِ َعطؾ ١إعً ّٛعًَ ٢ا ٖ. ٛب٘ ٜعين إٔ ٜه ٕٛتكٛضى يًؿ٤ٞ
َطابكا يًٛاقع َ ،جاٍ شيو إشا عطؾت إٔ ايؿُؼ ٖ ٞاؾطّ ايػُا ٟٚاحملطم ايصٟ
عًُا  ٚقس اختًـ ايٓاؽ ٗ تؿػرل ايعًِ
ْؿاٖس ٙبأبكاضْا ٜه ٕٛتكٛضى س٦ٓٝص .
ٚبٝإ َطازَٚ ،ٙا شنط ٙإ٪يـ ٖٓا أسس َٓاٖر ايعًُآٖٚ،٤اى طا٥ؿ ١قايٛا:إٕ
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ايعًِ ّ ٫هٔ تعطٜؿ٘،٭ْ٘ أقٌ يبك ١ٝإعًَٛات ٚ٭ْ٘ ّ ٫هٔ نبط٘ بعباض٠
ٚاسسٚ ، ٠إٕ نإ اؾُٗٛض عً ٢إَهإ ايتعطٜـ ب٘ ٚعً ٢إَهإ ٚنع تعطٜـ
داَع َاْع ي٘ ٚ ،قس اختًؿت ْٛطاتِٗ يتعطٜـ ايعًِ بٓا ٤عً ٢اخت٬ؾِٗ ؾُٝا
ٜسخٌ ٗ َؿٗ ّٛايعًِ َٚا ٜ ٫سر ٍ ؾ َٔ ٘ٝايكؿات ٖٚص ٙايكؿات إدتًـ ٗ
زخٛشلا ٗ سكٝك ١ايعًِ : ٟ ٙ
ايكؿ ١ا٭َ : ٍٚطابك ١اؿكٝكٚ ١ايٛاقعٖٚ ،ص ٙقس اؾذلطٗا نجرل َٔ ا٭قٛيٌٝ
ٚنجرل َٔ إعطؾٌ يًعًِ  ،ؾُا نإ ايتكٛض ؾ ٘ٝكايؿا يًٛاقع ؾإِْٗ ٜ ٫ػُٕٙٛ
عًُا ٚإِا ٜػُ ْ٘ٛدَٗ ٬طنباَ ،جاٍ شيو ي ٛتكٛضت إٔ اؾساض ٜطاز ب٘ ٖصا
اؾػِ إه ٤ ٞايص ٟضنب ٗ ايػكـ ٖا ْػَُ ٘ٝكباح إٔ ٚب  ٠ؾش٦ٓٝص ٖصا ٫
يًٛاقع
ٜػِ ٣عًُا يه ْ٘ٛغرل َطابل .
داظَا ؾإٕ مل ٜهٔ ٖٓاى دعّ ٜٚكٌ ؾإْ٘ ٜ ٫ػُ ٢عًُاّ
ايكؿ ١ايجاْ :١ٝإٔ ٜه. ٕٛ
عٓس ا٭نجطٚ ٜٔسٌ٥ص ٜطًل يؿ ٜايعًِ ٗ َكابً ١ايٖٚ ٔٛصا أسس ا٫قط٬سات ٗ
َؿٗ ّٛايعًِ ٚإٕ نإ طا٥ؿ ١أخطٜ ٣ط ٕٚإٔ شيو ٜ ٫ؿذل ٗ ٙتعطٜـ
ايعًَِ،جاٍ شيو ٓٓٚت إٔ ٖصا إكبٌ ٖ ٛظٜس بٔ ؾٚ ، ٕ٬نإ شيو َطابكاّ
يًٛاقع ؾٌٗ ٜػُ ٢إزضانو غرل اؾاظّ عًُاّ أٜ ٫ٚػُ٢؛ ق ٕ٫ٛيٮقٛيٌٝ
ٚايٝكٌ
ْٛٗٚ،ض ا٭قٛي ٌٝعً ٢إٔ ايعًِ ٜؿذل ٙؾ ٘ٝاؾعّ .
ايكؿ ١ايجايج :١إٔ ٜه ٕٛإزضانو اؾاظّ َبٓٝاّ عً ٢زي ٌٝؾإٕ نإ إزضانو اؾاظّ
غرل َبين عً ٢زي ٌٝؾإْ٘ ٜ ٫ػُ ٢عًُّا عٓس بعض ا٭قٛي ٌٝبٌ ٜػُ ْ٘ٛاعتكازاّ
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.) 1
ٚاؾٌٗ تكٛض ايؿ ٤ٞعً ٢خ٬ف َا ٖ ٛب٘ ٗ ايٛاقع)(
أٜ ٚػَُ ْ٘ٛعطؾ ١أ ٚغرل شيو.
ٚايكؿ ١ايطابع َٔ ١ؾط ٙٚسكٝك ١ايعًِ :إٔ ٜه ٕٛايعًِ إزضاناّ يٓػب ١بٌ ؾٌ٦ٝ
ؾعٓسَا تسضى إٔ قُسّا طٜ ،ٌٜٛكٛيٖ ٕٛصا عًِ أَا نْٛو تسضى قُسّا أ ٚتسضى
تؿاس ّ١ؾتعطف َا إطاز بايتؿاس ١ؾإٕ بعهِٗ ٜكٛيٖ ٕٛصا ٜػَُ ٢عطؾ ٫ ١عًُا
ا٭قٛيٌٝ
.
ٖٚصا غاض عً ٘ٝبعض إٓاطكٚ ١يٝؼ اقط٬سا َؿٗٛضّا عٓس
ؾإككٛز إٔ ايعًِ ؾ ٘ٝعسز َٔ ايكؿات َٓٗا َا َٖ ٛتؿل عً ٢أْ٘ قؿ ١يًعًِ
َ ٖٛٚطابك ١ايٛاقعَٗٓٚ ،ا َا ٖ ٛكتًـ ؾ ٖٛٚ ٘ٝعسز َٔ ايكؿات َٓٗا
ؾٌ٦ٝ
اؾعَّٗٓٚ،ا ايبٓا ٤عً ٢زيَٗٓٚ،ٌٝا إٔ ٜه ٕٛإزضاناّ يٓػب ١بٌ .
شيو إشا
 * )1قٛيـ٘ ٚ :اؾٌٗ تكٛض ايؿ ٤ٞعً ٢خ٬ف َا ٖ .ٛب٘ َجاٍ :
(
تكٛضت إٔ ٖصا اؾايؼ أَاَو ٖ ٛظٜس ٚنإ اؾايؼ ٗ اؿكٝك ٖٛ ١قُسٷ ؾش٦ٓٝص
ته ٕٛقس تكٛضت ايؿ ٤ٞعً ٢خ٬ف َا ٖ .ٛب٘ ٖٚصا ٜػُْٛٗ ٘ٝض ا٭قٛيٌٝ
اؾٌٗ إطنبٖٓٚ ،اى ْٛع آخط َٔ أْٛاع اؾٌٗ ٜػُ ٢اؾٌٗ ايبػ ٖٛٚ ٘ٝعسّ
إزضاى ايؿٚ ٤ٞعسّ سك ٍٛأ ٟقٛض ٠ي٘ ٗ ايصٖٔ بايهًَ،١ٝجاٍ شيو،إشا غً٦ت
ٌٖ قُس ٗ ايؿاضع؟ أْت  ٫تعًِ ٌٖ ٖ ٗ ٛايؿاضع أ ٚيٝؼ ٗ ايؿاضع ٖصا
ٜػُ ٢دٗ ّ٬بػٝطاّ َ ٚجاٍ آخط تؿاق ٌٝأسهاّ اؾٓاٜات أْت  ٫تعطؾٗا ؾٝهٕٛ
دًٗو بٗا دٗ ٬بػٝطاّ ٭ْو مل تتكٛض ٖص ٙاؾعٝ٥ات ٚإػا ٌ٥أَا ي ٛتكٛضتٗا
َطنب ؾإككٛز ٖا غبل إٔ
عً ٢خ٬ف ايٛاقع ؾإْ٘ س٦ٓٝص ٜه ٕٛعٓسى دٌٗ .
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قػٌُ دٌٗ بػ ٖٛٚ ٘ٝعسّ إزضاى قٛض ٠ا٭ؾٝاٚ ،٤دٌٗ
اؾٌٗ ٜٓكػِ إٍ :
َطنب  ٖٛٚتكٛض ايؿ ٤ٞعً ٢خ٬ف َا  ٖٛ.ب٘
ٚاغتعُاٍ نًُ ١ايتكٛض ٖٓا اغتعُاٍ ي٘ باعتباض إعٓ ٢ايًػٚ،ٟٛإ ٫ؾإٕ اؾٌٗ
ٜه ٗ ٕٛايتكسٜل ايص ٖٛ ٟايعًِ عك ٍٛايٓػب ١بٌ ؾ،ٌ٦ٝغ٬ف ايتكٛض
إؿطز٠
بإعٓ ٢إكطًض عً ٘ٝعٓس إٓاطك ١ايص ٖٛ ٟإزضاى ا٭ؾٝا. ٤

*****
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أقػاّ ايعًِ

ٚايعًِ ايهطٚضَ ٟا ٜ ٫كع عٔ ْٛط ٚاغتس، ٍ٫نايعًِ ايٛاقع بإسس ٣اؿٛاؽ
ٚايصٚم
اـُؼ  ٖٞٚايػُع ٚايبكط ٚايؿِ ٚايًُؼ .
اْتكٌ إ٪يـ إٍ بٝإ أقػاّ ايعًِ ؾإٕ ايعًِ ايص ٟغبل تعطٜؿ٘ ٚبٝإ إطاز ب٘
َهتػب
.
ٜٓكػِ إٍ قػٌُ:عًِ نطٚضٚ ٟعًِ
* قٛيـ٘  :ايعًِ ايهطٚضٚ ،ٟإطاز ب٘ َا ٜكع نطٚضٜ ٠عين ٜسخٌ ٗ ْؿػو
إضاز٠
ٚتهطط إٍ ايعًِ ب٘ َٔ غرل اختٝاض َٓو . ٫ٚ
ٚاغتسَ ٍ٫جاٍ شيو إشا قًت يو إشا ْعت ٚاسساّ
.
* قٛيـَ٘ :ا ٜ ٫كع عٔ ْٛط
َع ٚاسسٺ ؾايٓاتر ٖ ٛاثٓإ ٖصا تػتؿٝس ٙنطٚض ،٠إشا ضأٜت ظٜساّ أخاى ايص ٟقس
غهٓت َع ٙغٌٓ طَ ١ًٜٛذطز ضٜ٩ت٘ ٜكع ٗ ْؿػو أْ٘ ظٜس ٖصا عًِ نطٚضٟ
عً٘ٝ
٭ْو مل ؼتر ؾ ٘ٝإٍ ْٛط ٚتؿشل يكؿات٘ ٚاغتس. ٍ٫
اـُؼ ؾإٕ َا ٜكع ٗ ْؿػو َٔ تكٛض
* قٛيـ٘ :نايعًِ ايٛاقع بإسس ٣اؿٛاؽ .
ٚتكسٜل ْاػّا عٔ اؿٛاؽ اـُؼ ؾإْ٘ عًِ نطٚضَ ٟجاٍ شيو َا تسضى  ٙعاغ١
ايػُع إشا زلعت قٛت غك ٙٛايهتاب عً ٢ا٭ضض ؾإْو تتٝكٔ بإٔ ٖٓاى نتاباّ
قس غك٘ ٖصا إزضاى داظّ نطٚضٚ ،ٟقس ٜهَ ٕٛا ٜسض ى بايػُع يٝؼ ظاظّ َجاٍ
شيو تػُع قٛت غٝاض ٠ؾٝػًب عًٓٚ ٢و أْٗا َٔ ايٓٛع ايؿ ْٞ٬ؾش٦ٓٝص أْت
أزضنت٘ بايػُع ؾٌٗ ٜه ٕٛعًُاّ ؟ إٕ قًٓا ايعًِ  ٫بس إٔ ٜكع فعَٚاّ ب٘ ؾإْ٘ ٫
ٜػُ ٢عًُاّ  َٔٚ،أَجً ١ايعًِ ايهطٚض ٟايعًِ ايٛاقع بايبكط ٚنصيو َا ٜكع
اـُؼ
بايؿِ ٚايصٚم ٚايًُؼ ٖٚص ٙتػُ ٢اؿٛاؽ .

)41
(
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ٚا٫غتسٍ٫
.
ؾٗ ٛإٛقٛف عً ٢ايٓٛط
بايتٛاتط ٚأَا ايعًِ إهتػب :
أ. ٚ
بايتٛاتض ٜعين إٔ َٔ أَجً ١ايعًِ ايهطٚض ٟايعًِ ايٛاقع بايتٛاتط
* قٛيـ٘ :أ. ٚ
ٚإطاز بايتٛاتط خدل ْاع ١نجرلٜ ٠ػتش ٌٝتٛاط ِٖ٪عً ٢ايهصب َجاي٘ إخباض
ايٓاؽ بإٔ ٖٓاى بًسا تسع ٢ايٝابإ ٖصا تٛاتط ْٚػتؿٝس َٓ٘ عًُا نطٚضٜا ٚقس
اختًـ ايعًُا ٗ ٤ايتٛاتط ٜ ٍ ٙؿٝس عًُا نطٚضٜا نُا ٖ ٛق ٍٛطا٥ؿ ١أٜ ٫ ٚؿٝس إ٫
ايعًِ ايٓٛط ٟا٫غتس٫ي ٞنُا ٖ ٛق ٍٛطا٥ؿ ١أخط٣؟ ق ٕ٫ٛيٮم

ٚي ٌٝيعٌ

ٜأتٞ
إ٪يـ غٝبشح ٖص ٙإػأي ١ؾُٝا .
ٚا٫غت ٍ٬أ ٟإتٛقـ عً٢
.
* قٛيـ٘ٚ :ايعًِ إهتػب ٖ ٛإٛقٛف عً ٢ايٓٛط
ٚاغتسٚ ٍ٫أنجط ايعًُاٜ ٤ػُ(ْ٘ٛايعًِ ايٓٛط ٖٛٚ)ٟأسػٔ
.
أَط غابل ي٘ َٔ ْٛط
َٔ تػُٝت٘(ايعًِ إهتػب)٭ْ٘ َأخٛش َٔ ضأ ٟا٭ؾاعط ٗ ٠تػُ ١ٝؾعٌ إدًٛم
قٛي٘ إهتػب إٔ ايعًِ ايهطٚض ٖٛٚ ٟايٓٛع ا٭ ٍٚيٝؼ
نػبا ٚقس ٜؿِٗ َٔ :
.
َهتػباْٚ ،ؿ ٞقؿ ١ا٫نتػاب عٔ ايٓٛع ا٭ َٔ ٍٚأْٛاع ايعًِ قس ٜطاز بٗا َعٓٝإ
اؿل ؾإٕ ايعًِ ايهطٚضٜ ٟكع َسيٛي٘
أسسُٖا سل ٚاٯخط باطٌ  ،أَا إعٓ: ٢
ايباطٌ ؾإٔ ْك:ٍٛإٕ ايعًِ ايهطٚضٟ
ٗ ايٓؿؼ َٔ غرل ؾعٌ شلاٚ ،أَا إعٓ: ٢
َٔ أ ٍٚأَط ٙمل ٜكع عٔ اغتسٚ ٍ٫نٓا ْعًِ ب٘ غابكا َٓص إٔ خًكٓا اهلل ٖٚصا ٫
تعاٍ ٚ ٳايًَ٘ٴ أَخٵطٳدٳهُِٵ َٹٔٵ بٴطُ ِٕٛأَُٻٗٳاتٹهُِٵ ٫
ؾو أْ٘ َؿٗ ّٛخاط ،٧يكٛي٘ :
بإعًَٛات
تٳعٵًَُٴٕٛٳ ؾٳٝٵ٦اّ  ) ( ؾسٍ شيو عً ٢إٔ ا٭قٌ ٗ اٱْػإ عسّ عًُ٘ .

78ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓشٌ: ،:
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إٓٛٛض ؾٚ ٘ٝا٫غتس ٍ٫طًب ايسي. ٌٝ
ٚايٓٛط ٖ ٛايؿهط ٗ ساٍ .
ٖٓٚا َػأي ١عكسَ ١ٜتعًك ١بٗصا أٜها ٚشيو أْٓا ْعًِ إٔ اهلل عع ٚز ٍ عامل بهٌ
ؾَ ٖٛٚ ٤ٞتكـ بٓٛعٌ َٔ أْٛاع ايعًِ ،ايعًِ ايػابل ا٭ظي ٞؾٜٗ ٛعًِ
بايهآ٥ات َٚا ٜكع باـًل قبٌ خًل ٖص ٙإدًٛقات ٖٓٚاى ْٛع آخط َٔ أْٛاع
ايعًِ ْجبت٘ هلل عع ٚدٌ  ٖٛٚايعًِ اي٬ح م ايصٜ ٟه ٕٛبعس ٚقٛع اؿٛازخ ٚبعس
إهًؿٌ ٚقس قايت طا٥ؿ ١بٓؿ ٞقؿ ١ايعًِ هلل َطًكا نُا ٖ ٛقٍٛ
ٚقٛع أؾعاٍ .
إعتعيٚ ،١قايت طا٥ؿْٓ ١ؿ ٞعٔ اهلل قؿ ١ايعًِ اؿازخ ْٚجبت يـ٘ قؿ ١ايعًِ
ا٭ظي ٞايكسٖٚ ِٜصا ق ٍٛا٭ؾاعطٚ ٠نُٖ٬ا ق ٍٛخاط ٧باطٌٖٓ َٔٚ ،ا ْعًِ
خطأ َٔ ؾػط قٛي٘ تعاٍٚ  :ٳيَُٻا ٜٳعٵًَِِ ايًَ٘ٴ ايَصٹٜٔٳ دٳاٖٳسٴٚا َٹٓٵهُِٵ 

( )

بأْ٘ ٜجٝب

أ ٚهاظ ٟأ ٚبػرل شيو َٔ ا٭َٛض اييت ته ٕٛقطؾا يًؿ ٜعٔ ٚاٖط ٙؾإٕ ٖصا
ايتؿػرل تؿػرل خاط ٧ىايـ ٚاٖط اٯٜٚ ١ٜعس تأ ٬ٜٚشلا ٜ ٫ٚكبٌ عٓسْا ٭ْ٘ مل
َطزٚز
ٜي عً ٢زي ٌٝؾطعٚ ،ٞس٦ٓٝص ؾٗ ٛتؿػرل .
إٓٛٛض ؾٜ ٘ٝعٓ ٢تطزٜس ايطأٚ ٟتطزٜس إعاْٞ
* قٛيـ٘ٚ :ايٓٛط ٖ ٛايؿهط ٗ ساٍ .
إٓٛٛض ؾ٘ٝ
ٗ ايصٖٔ يتُٝٝع سكٝك. ١
ايسيٖ ٌٝصا ٖ ٛإعٓ ٢ايعاّ َٔ َعاْ ٞا٫غتس ٍ٫٭ٕ
* قٛيـ٘ٚ :ا٫غتس ٍ٫طًب .
ايطًب
ا٭يـ ٚايػٌ ٚايتا ٗ ٤يػ ١ايعطب إشا ٚضزت ؾٗ ٗ ٞايػايب تؿٝس .

142ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ: ،:
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ٚايسي ٖٛ ٌٝإطؾس إٍ إطًٛب)
( :
شٖب إ٪يـ بعس شيو إٍ تؿػرل ايسي ٌٝ٭ٕ ٗ نًُ ١ا٫غتس ٍ٫إؾاض ٠إٍ
نًُ ١ايسي ٌٝؾإٕ ا٫غتس ٍ٫طًب ايسي ٌٝؾش٦ٓٝص متاز إٍ َعطؾ ١إطاز .بايسيٌٝ
إطًٛب ٖصا أسس َعاْ ٞايسيٚ ،ٌٝزٍ ٗ ايًػ ١شلا
.
* قٛيـ٘ :ايسي ٖٛ ٌٝإطؾس إٍ
َٓٗا إطؾس ٚ ،ايعٚٚ ، ١َ٬انع ايعٚ ،١َ٬ايسي ٗ ٌٝا٫قط٬ح قس
َعإ :
ٜطًل عً ٢قاسب اٱضؾاز ٖٛٚ،إطؾس ،نُا ْك ٍٛإٕ ايٓيب  زي ٌٝإٍ ضب٘ ٭ْ٘
سكٌ ب٘ اٱضؾاز ٚتطًل نًُ ١ايسي ٌٝعً ٢اٯي ١اييت وكٌ بٗا اٱضؾاز َجاٍ
ايططٜل ٜٚطًل ايسي ٌٝأٜهّا عٓس
شيو إشا قًت ٖص ٙايع ٗ ١َ٬ايكشطا ٤زي ٌٝعً. ٢
بعض ا٭قٛي ٌٝعً ٢إطؾس ايصٜ ٟهع اٱشلاّ ٚايتٛؾٝل  ٖٛٚضب ايععٚ ٠اؾٍ٬
ٚقاٍ طا٥ؿ ١إط٬ق٘ يٝؼ َٔ باب إط٬م ا٭زلاٚ ٤إِا ٖ َٔ ٛباب إط٬م ا٭ؾعاٍ
أْٛاع
ٚأْتِ تعًُ ٕٛإٔ َا ٜطًل عً ٢اهلل عع ٚدٌ ث٬ث: ١
قؿات
أ ٫ٚأؾعاٍَ:جٌ ّهطّٚ ٕٚهط .اهلل ٪ٜ ٫رش َٓٗا أزلا. ٫ٚ ٤
:
قؿات ّٚهٔ تكػُٗٝا باعتباضات َتعسز ، ٠ؾٗٓاى قؿات شات َجٌ ايٝس
:
ثاْٝا
:
ؾٗص٪ٜ ٫ ٙرش َٓٗا أؾعاٍ ٪ٜ ٫ٚرش َٓٗا أزلآٖٚ ،٤اى قؿات ؾعً٪ٜ ١ٝخص َٓٗا
ؾعٌ ٪ٜ ٫ٚرش َٓٗا أزلآٖٚ ، ٤اى قؿات ٪ٜخص َٓٗا .أزلا٤
ا٭زلا ٤نايطٓٔ ٚايطسٚ ِٝغرل شيو َٔ أزلا ٤اهلل عع ٚدٌ ٜ ،ؿتل
:
ثايجا
:
ٚتعاٍ
قؿات ؾا٭زلا ٤أعًَ ٢طاتب َا ٜهاف إٍ اهلل غبشاْ٘ .
َٓٗا أؾعاٍ . ٚ
 ٫ٚؾطم عٓس أنجط ا٭قٛي ٌٝبٌ ن ٕٛايسيٝٓٚ ٌٝا أ ٚقطعٝا ؾاؾُٝع ٜػُ ٢زي٬ٝ
إ٪يـ
ٖٚصا ٖٚ ٛاٖط عباض. ٠
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( ٚاي ٔٛػٜٛع أَط،ٜٔأسسُٖا أٗٚط َٔ اٯخط)
ٕا شنط إ٪يـ ايعًِ ٚاؾٌٗ بٌ بكَ ١ٝطاتب اٱزضاى  ،ؾإٕ إزضاى ا٭ؾٝا٤
عًَ ٢طاتب َتعسزٚ ٠يٝؼ عًَ ٢طتبٚ ١اسس ، ٠ؾايعًِ أعٖ٬ا ٚاؾٌٗ أقًٗا يهٔ
ائٛ
ٖٓاى زضدات بُٗٓٝا َٓٗا .
ٚاي ٗ ٔٛيػ ١ايعطب ٜطًل عً ٢اٱزضاى اؾاظّ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:
ٜٳُٓٛټٕٛٳ أَْٻٗٴِٵ َٴ٬قُٛاِ ضٳبِِِٗٵ ٚٳأَْٻٗٴِٵ إِيَٝٵ٘ٹ ضٳادٹعٴ ٕٛ

( )

 ايَصٹٜٔٳ

أٜ ٟكطع ٕٛبصيو ٚهعَٕٛ

 .ب٘ ٜٚطًل عً ٢ايطادض َٔ ا٫ستُايٌ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ :ؾَإِٕٵ طًََكَٗٳا ؾَ ٬دٴٓٳاحٳ
عٳًَٝٵُِٗٳا إَٔٵ ٜٳتٳطٳادٳعٳا إِٕٵ َٓٚٻا إَٔٵ ٜٴكٹُٝٳا سٴسٴٚزٳ ايًَ٘ ٜ ) (.عين إٕ تطدض ٗ أشٖاِْٗ
استُاٍ إقاَ ١سسٚز .اهلل ٜٚطًل أٜها عً ٢ايؿو اجملطز نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ٚ :ٳإِشٳا
قٹٌٝٳ إِٕٻ ٚٳعٵسٳ ايًَ٘ٹ سٳلٌ ٚٳايػٻاعٳ ٫ ُ١ضٳٜٵبٳ ؾٹٗٝٳا قًُِتٴِٵ َٳا ْٳسٵضَِ ٟٳا ايػٻاعٳ ُ١إِٕٵ ْٳُٔٛټ إِيَا
َٓٚٻاّ ٚٳَٳا ْٳشٵٔٴ بٹُٴػٵتٳٝٵكٹٓٹٌٳ ) ( يهٔ اقط٬ح ايعًُا ٖٛ ٤اغتعُاٍ اي ٗ ٔٛإعين
ايجايح
ايجاْ ٞز ٕٚا٭ٚ ٍٚز. ٕٚ
اٯخط ٖصا َٔ دٗ ١ا٫قط٬ح
* قٛيـ٘ٚ :اي ٔٛػٜٛع أَط ٜٔأسسُٖا أٗٚط َٔ .
ؾإٕ يؿ ٜايٜ ٔٛطًل عً ٢ايطادض َٔ ا٫ستُايٌ َ،جاٍ شيو:إشا ضأٜت َع
قاسبو غٝاض ٠ؾايػايب إٔ ٖص ٙايػٝاض ٠تػرل بايبٓع ، ٜٔيهٔ وتٌُ إٔ ٖصٙ
ايػٝاض ٠تػرل َاز ٠أخط ٣أ ٚبػا ٌ٥آخط نايسٜعٍ ،ؾأَا ا٫ستُاٍ ا٭ ٍٚؾٗٛ
َطدٛسا
ايطادض ٚأَا ا٫ستُاٍ اٯخط ؾإْ٘ ٜه ٕٛاستُا. ٫
46ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
230ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
46ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠اؾاث: ،:١ٝ
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....................................................................................................................
َػأيَ ٌٖ :١طاتب اٱزضاى َتػا١ٜٚ؟
اؾٛاب  ٫:.٭ٕ إزضاى ا٭ؾٝاّ ٤هٔ إٔ ٜه ٕٛداظَا ؾش٦ٓٝص ٜػُ ٢قطعا ّٚ ،هٔ
إٔ ٜه ٕٛغايبا ٚس٦ٓٝص ٜػُٓٚ ٢ا ّٚ ،هٔ إٔ ٜهَ ٕٛتػاٜٚا ٚس٦ٓٝص ٜػُ ٢ؾها
ٖصا َٔ دٗ ١ق ٠ٛاٱزضاى ،يهٔ َٔ دَٗ ١طابكت٘ إَا إٔ ٜه ٕٛقسقاٚ ،إَا إٔ
ٜه ٕٛنصبا ٜٚػُ ٢اي ٳٖٛٵِٴٚ،هب ايتؿطٜل بٌ اي ٳٖٛٳِِ ٚاي ٳٖٛٵِِ ،ؾاي ٳٖٛٳِ ْٛع َطض
ٜكٝب اٱْػإ ؾٜ ٬تكٛض ا٭ؾٝا ٤عً ٢سكٝكتٗاٚ ،ايٛٳ ٖٵِ ٖ ٛاـطأ ٚ.ايعيٌ
َػأيَ :١تٜٓ ٢كًب ايؿ َٔ ٤ٞن ْ٘ٛقطعا إٍ نٓٚ ْ٘ٛا ؟
اختًـ ا٭قٛي ٗ ٕٛٝشيو ،ؾُِٓٗ َٔ ٜك ٍٛإٕ ا٫عتكاز اؾاظّ إشا ٚضز عً ٘ٝأٟ
ايٚ ٔٛايك ٍٛايجاْ ٗ ٞإػأي ١إٔ
استُاٍ ؾإْ٘ ٜ ٫بل ٣قطعا ٚإِا ٜٓتكٌ إٍ َطتب. ١
ايكطع عًَ ٢طاتب َتؿاٚتٖٚ ١صا ايك ٍٛأقٛب يس٫ي ١ايٓكٛم ايؿطع ١ٝعً٘ٝ
َٓٗا قٛي٘ عع ٚدٌٚ  :ٳإِشٵ قَاٍٳ إِبٵطٳاٖٹِٝٴ ضٳبِ أَ ضِْٹ ٞنَٝٵـٳ تٴشٵٝٹ ٞايُِٳٛٵتٳ ٢قَاٍٳ أَٚٳيَِٵ
تٴ٪ٵَٹٔٵ قَاٍٳ بٳًَٚ ٢ٳيَهٹٔٵ يٹٝٳطُِٳ٦ٹٔٻ قًَِبٹ ) (  ٞؾإبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬نإ عٓس ٙاعتكاز
داظّ َٚع شيو أضاز ظٜاز ٠ايٝكٌ ٖا ٜسٍ عً ٢إٔ ايكطع ٚايٝكٌ يٝؼ عًَ ٢طتب١
ٚاسسٜٚ ٠سٍ عً ٢شيو أٜها أْو تك:ٍٛعًِ ايٝكٌٚ،عٌ ايٝكٌٚ،سل ايٝكٌ
.
ايهطَ ِٜا ايؿطم بٗٓٝا؟أَا عًِ ايٝكٌ ؾٗ ٛايصٜ ٟهٕٛ
ٚنًٗا ٚضزت ٗ ايكطإٓ .
ؾ٘ٝ

260ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
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عسز َٔ إددل ٜٔهعّ بكٛشلِ نددل ايتٛاتطٚ،أَا عٌ ايٝكٌ ؾَٗ ٛؿاٖسَ ٠ا
ؾاٖست٘ ٜٚسٍ عً ٢شيو
أخدلٚى ب٘ بعٓٝو ٚأَا سل ايٝكٌ ؾٗ ٛايتعاٌَ َع َا .
....................................................................................................................
أٜها َجٌ قٛيـ٘ٚ (:اهلل إْ ٞ٭ضز ٚإٔ أن ٕٛأخؿانِ هلل ٚأعًُهِ َا أتك)ٞ

( )

اؿسٜح ؾًٝؼ َعٓا ٙأْ٘ يٝؼ عٓسِٖ عًِ ٚيهٔ ٜسٍ عً ٢إٔ عًُ٘  أعً٢
.
إطتب ٚ ١هب ايعٌُ بٛاٖط اي ٫ٚ ٔٛهٛظ يٓا إٔ ْعٌُ با٫ستُاٍ
َِٓٗ ٗ ٖص. ٙ
اـؿ ٞإ ٫بسيٜ ٌٝسٍ عً.٢شيو
َٓٗا
ٚقس َجٌ ايعًُا ٤يصيو بعسز َٔ ا٭َجً: ١
ا٭َط ؾإٕ ا٭َط ٗ ا٭قٌ أْ٘ ٜسٍ عً ٢ايٛدٛب يهٔ وتٌُ إٔ ٜه ٕٛإطاز
ز٫ي. ١
با٭َط ايٓسب ؾٗٓا دٛظْا أَط ٜٔأٚشلُا ٚدٛب ٚثاُْٗٝا ْسب يهٓ٘ ٗ أسسُٖا
ائٛ
 ٖٛٚايٛدٛب أٗٚط َٔ اٯخط ؾٗص ٙضتبَ َٔ ١طاتب اٱزضاى اييت ٖ. ٞ
َػأيٜ ٌٖ ١عٌُ بائٛ؟  ٌٖٚوتر ب٘ ؟
:
إٕ نإ ٗ إػأي ١قطع ٜٚكٌ ؾايكطع ٚايٝكٌ َكسّ عً ٢غرل ، ٙيهٔ ي ٛتعانس
ايَ ٔٛع ايٝكٌ ؾإْ٘ ٜعٌُ َسيٛشلُاٚ،إشا ناْت إػاي ١يٝؼ ؾٗٝا إَ ٔٚ ٫ع عسّ
ايكسض ٠عً ٢ؼك ٌٝايٝكٌ ؾإْ٘ هب ايعٌُ باي ٔٛعً ٢سػب إكطًض ا٭قٛيٞ
غٛا ٤نإ اي ٗ ٔٛا٭زي ١أ ٗ ٚؼكٝل َٓا ٙإػا ٌ٥عً ٢ايكشٝض نُا غٝأت ٞؾإْ٘
َ ٫اْع عٓسِٖ س٦ٓٝص َٔ ايعٌُ بايٚ ،ٔٛأَا إٕ نإ ٖٓاى إَهاْ ١ٝيتشك ٌٝايعًِ
ٚايٝكٌ ؾٌٗ هٛظ ايعٌُ باي ٔٛ؟ ؾ ٘ٝقَ ٕ٫ٛؿٗٛضإ يٮقٛيُٖ ٌٝا ضٚاٜتإ عٔ
)111(0
( ) ضٚاَ ٙػًِ

)47
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أٓس ٚايكشٝض ٚايكٛاب دٛاظ ايعٌُ بايٚ ٔٛي ٛنإ إط ٤قازضا عً ٢ؼكٌٝ
َٓٗا إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ
ايٝكٌ ٜٚسٍ عً ٢شيو عسز َٔ ا٭زي: ١
....................................................................................................................
هتٗس ٚا٫دتٗاز ٗ غايب٘ ٚين َع قسضت٘ عً ٢اْ٫تٛاض ٚتأخرل اؿهِ ٗ إػاٌ٥
َٗٓٚا
ستٜٓ ٢عٍ ٚس ٞؾسٍ شيو عً ٢دٛاظ ايعٌُ بايَ ٔٛع ايكسض ٠عً ٢ايٝكٌ : .
إٔ ايكشاب ٗ ١ظَٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ادتٗسٚا بإشْ٘ ٕا ناْٛا سانطٜٔ
عٓس ٙأ ٚبػرل إشْ٘ ٕا ناْٛا غا٥بٌ عٓ٘  ،ؾسٍ شيو عً ٢دٛاظ ايعٌُ بايٚ ٔٛيٛ
إزضاى ايٝكٌ
نإ شيو َع إَهإ .
َػأيٜ ٌٖ ١عٌُ بايَ ٗ ٔٛساضى ايؿطٜعَٚ ١ػاًٗ٥ا ٚأزيتٗا ؟
:
اؾُٗٛض ْع ّ ؾإٕ ايٜ ٔٛع ٍٛعً ٘ٝ٭ٕ ايؿطٜع ١قس بٓت عً ٘ٝعسزا َٔ
:
قاٍ
ا٭ٚ ٔٚ ٍٚاضز ٗ ؼكٝل
طا٥ؿ ١اي ٔٛعً ٢قػٌُ  ،ايكػِ :
أسهاَٗا ٚ.قاٍ :
َٓا ٙإػا ٌ٥ؾٗصا ٜعٌُ ب٘ ّٚ ،جً ٕٛيـ٘ ب ٔٛايكان ٞإٔ ايؿٗٛز قازقٗ ٕٛ
ؾٗازتِٗ ٖ ،صا  ٜ٘ٓٛايكانٜ ٫ٚ ٞتٝكٓ٘ يهٓ٘ يٝؼ يس ٜ٘قسض ٠عً ٢ؼك ٌٝايٝكٌ
باٱْاع
.
 ٗ ٖٛٚؼكٝل َٓا ٙإػاٚ ، ٌ٥بايتايَ ٫ ٞاْع َٔ عًُ٘ بٗصا ائٛ
ايجاْ ٞايعٌُ باي ٔٛؾُٝا ٜتعًل با٭زيّٚ ١جً ٕٛيـ٘ باٱْاعات اي١ٝٓٛ
ايكػِ :
ٚبا٭قٝػٚ ١بأقٛاٍ ايكشابٚ ١بػس ايصضا٥ع إٍ غرل شيو  ،ؾٗصا اي ٔٛايٛاضز ٗ
ا٭زيٜ ١ك ٍٛايٛاٖطٜ ٫ ١ٜعٌُ ب٘ ًٜ ٫ٚتؿت إيٚ ٘ٝقس خايؿِٗ اؾُٗٛض ٚقايٛا بإٔ
عسٜس٠
ايعٌُ بايٚ ٔٛاضز ٗ ايؿطٜعَ ٗ ١ػا. ٌ٥
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ا٭خط
ٚايؿو ػٜٛع أَطَ ٫ ٜٔع ١ٜ٭سسِٖ عً. ٢
ٕا شنط إ٪يـ أعًَ ٢طاتب اٱزضاى  ٖٛٚايعًِ ٚأزْ ٢إطاتب  ٖٛٚاؾٌٗ
َٚطتبٚ ١غط ٖٞٚ ٢اي ٔٛشنط َطتب ١أخرل. ٖٞٚ ٠ايؿو
اٯخط أ ٟأْ٘ تطزز بٌ
* قٛيـ٘ ٚ :ايؿو ػٜٛع أَطَ ٫ ٜٔع ١ٜ٭سسُٖا عً. ٢
أَط ٜٔبَ ٬طدض ٭سسُٖإ ،ا أقبٌ عًٝو ؾدل َٔ ايباب قًت وتٌُ أْ٘ ظٜس
ٚوتٌُ أْ٘ عُطٚ ٚمل تطدض أسس ا٫ستُايٌ عً ٢اٯخط ،ؾٗصا ٜػُ ٢ؾها ٭ْ٘
ػٜٛع أَطَ ٫ ٜٔع ١ٜ٭سسُٖا عً ٢اٯخط إش ي ٛنإ ٭سسُٖا َع ١ٜعً ٢اٯخط
إزضانا
ْ٫تكٌ َٔ ن ْ٘ٛؾها إٍ ن. ْ٘ٛ
َػأي ٌٖ ١ايؿو ٚاقع ٗ ايؿطٜعَٚ ١تعبس ب٘؟
:
تعاٍ
أَا ايكطع ؾُتعبس ب٘ ٜٚطز ٗ ايؿطٜع ١ا٭َط ب٘ َجٌ قٛي٘ :

اعٵًَُٴٛا إَٔٻ ايًَ٘ٳ

ؾٳسٹٜسٴ ايِعٹكَابٹ ٚٳإَٔٻ ايًَ٘ٳ غَؿُٛضٷ ضٳسٹِٝٷ ٚ ) ( قٛي٘ :اعٵًَُٴٛا إَٔٻ ايًَ٘ٳ ٜٴشٵٝٹ ٞايِأَضٵضٳ
ٚقٛي٘  اعٵًَُٴٛا أَْٻُٳا ايِشٳٝٳا ُ٠ايسټْٵٝٳا يَعٹبٷ ٚٳيَٗٵٛٷ ٚٳظِٜٓٳٚ ْ١ٳتٳؿَاخٴطٷ
بٳعٵسٳ َٳٛٵتٹٗٳا : ) ( 
بٳٝٵٓٳهُِٵ ٚٳتٳهَاثٴطٷ ؾٹ ٞايِأََٵٛٳاٍِ ٚٳايِأَٚٵ٫زٹٚ ) .( نصيو اي ٔٛقس ٜطز ايتعبس ب٘ ٚيصيو
ْكتٌ ايكاتٌ بؿٗاز ٠ؾاٖسَ ٜٔع استُاٍ نصبُٗا يهٔ قسقُٗا أضدض َٔ نصبُٗا
ٚنصيو بك ١ٝا٭َٛض اييت تؿعٌ بؿٗاز ٠ايؿٗٛز ٚ،قاٍ ايٛاٖط ١ٜإٕ ايٜٛ ٫ ٔٛدس
98ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إا٥س: ،:٠
17ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠اؿسٜس : ،:
20ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
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ٗ أزي ١ايؿطٜعٚ ١إِا ايَٛ ٔٛدٛز ٗ ؼكٝل َٓا ٙاؿهِ ؾعًُٓا بؿٗاز ٠ايؿٗٛز
يٝؼ ٭ٕ ؾٗاز ٠ايؿٗٛز زي َٔ ٌٝأزي ١ايؿاضع ٚإِا زي ٌٝايؿاضع ْل قطعٖٛٚ ٞ
....................................................................................................................
تعاٍ ٚ ٳأَؾٵِٗسٴٚا شٳٚٳٟٵ عٳسٵٍٍ َٹٓٵهُِٵ ٚ ) ( اؾُٗٛض عً ٢إٔ اي ٔٛقس ٜهٕٛ
ق: ٍٛ
ٙ
ٗ أقٌ ايسيٚ ٌٝقس ٜهَٓ ٗ ٕٛا ٙاؿهِ ٚيصيو ؾِٗ ٜعًُ ٕٛبايكٝاؽ ٗ ٖٛٚ
نجرل َٔ قاي٘ ٚين ٚإٕ نإ بعض أْٛاع ايكٝاؽ قطعٝا ٚ ،نصيو ٜعًُ ٕٛبأزي١
ؾكايٛا
أخط ٣نك ٍٛايكشابٚ،ٞغس ايصضا٥ع  ٖٞٚأزيٚ ١ٝٓٚ ١ضزٚا عً ٢ايٛاٖط: ١ٜ
أْتِ تعًُ ٕٛبسي ٌٝا٫غتكشاب ٚ ٖٛٚإٕ نإ قطعٝا ٗ ايعَإ ا٭ ٍٚيهٔ بكاٙ٤
ايؿطٜع١
ٗ ايعَإ ايجاْٚ ٞين ،ؾعً ٢شيو ًٜعَهِ ايك ٍٛبٛدٛز اي ٗ ١ٝٓٛأزي. ١
أَا ايؿو ؾإْ٘ قس ٜهَٓ ٕٛاطا يبعض إػاٚ ٌ٥قس ٜعًل عً ٘ٝسهَِ ،جاٍ شيو إشا
ؾو اٱْػإ ٗ ق٬ت٘ ؾًِ ٜسض أقً ٢ثٓتٌ أّ ث٬ثا ؾإْ٘ س٦ٓٝص ٜبين عً ٢ايٝكٌ
ؾٝك ٍٛأْا مل أقٌ إ ٫ضنعتٌ ؾاؿهِ ٖٓا بين ٗ أقً٘ عً ٢ايؿو يكٛي٘

:
( )

ايؿو ).
( إشا ؾو أسسنِ ٗ ق٬ت٘ ؾٌّ ٜسض نِ قً ٢ث٬ثا أّ أضبعا ؟ؾًٝططح .

ٚدٛزٙ
ؾعًل اؿهِ عًٚ ٢دٛز ايؿو ،يهٔ اؿهِ ايؿطع ٗ ٞشات٘ ْ ٫ؿو ٗ .
آخط ي ٛأقط بؿٚ ٤ٞؾو ٗ إكط ب٘ ٌٖ ٖ ٛايص ٟؼت ٜس ٙ؟ أ ٚيٝؼ ايصٟ
َجاٍ :
ؼت ٜس ٙ؟ ؾً٘ أسهاّ ؾطعَ ١ٝعطٚؾٚ ١يًؿكٗا ٗ ٤شيو تؿك٬ٝت  ،يهٔ ايؿو

2ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايط٬م: ،:
 َٔ )571سسٟخ أب ٞغعٝس اـسض ٟضن. ٞاهلل عٓ٘
( ) ضٚاَ ٙػًِ (
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ّ ٫هٔ إٔ ٜه ٕٛي٘ َسخٌ ٗ ا٭زي ١ايؿطع ، ١ٝؾايسي ٌٝايصٜ ٫ ٟجبت  ٫ٚوكٌِ
إ ٫ايؿو ؾإْٓا ًْ ٫تـت إيْ ٫ٚ ٘ٝع .ٍٛعً٘ٝ
....................................................................................................
َػأي ٌٖ ١ايؿو سهِ؟ أ ٚيٝؼ عهِ ؟ َٛطٔ خ٬ف بٌ ا٭قٛي. ٌٝ
:
ٚايكٛاب إٔ ايؿو إزضاى يهٔ يٝؼ ؾ ٘ٝسهِ  ،٭ْ٘ ٜسضى ؾَ ٌٝ٦ٝتؿاٚتٌ
أسسُٖا ٚاقع ٚاٯخط غ٬ف ايٛاقع ؾًٝؼ ؾ ٘ٝسهِ ٚإِا ؾ ٘ٝتطزز بٌ استُايٌ،
يهٔ بعض ا٭قٛي ٌٝقايٛا إْ٘ سهِ ٭ْو تٓؿٖ ٞصا ا٭َط عٔ غرل إؿهٛى ؾ، ٘ٝ
ٕا أقبٌ ؾدل َٔ ايباب ٚمل تسض ٌٖ ٖ ٛظٜس أّ عُط ٚس٦ٓٝص أْت تٓؿ ٞإٔ ٜهٕٛ
ؾدكا ثايجا َجٌ خايسٚ ،غعٝس ٚ ،ددل إٍ غرل شيو  ،ؾهإ سهُا بٗصا ا٫عتباض
 .أ ٟباعتباض إؿٗ ّٛإأخٛش َ٘ٓ.
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*****
تعطٜـ أق ٍٛايؿك٘
ايؿك٘ ططق٘ عً ٢غبٌ اٱْاٍ ٚنٝؿ ١ٝا٫غتس ٍ٫بٗا)
(ٚأق: ٍٛ
* قٛيـ٘ :أق ٍٛايؿك٘ .ططق٘ ٜعين ططم ايؿك٘ عً ٢غب ٌٝاٱْاٍ ٚ ،ايططم
ايؿطع١ٝ
.
ٖ ٞايػبٌ إٛقً ١إٍ ايؿك٘ ٖٚص ٙايػبٌ ٖ ٞا٭زي١
اٱْاٍ يًتشطظ َٔ ا٭زي ١ايتؿك ١ًٝٝؾإْٗا يٝػت أق٫ٛ
.
* قٛيـ٘ :عً ٢غبٌٝ
يًؿك٘ .إشا ايكػِ ا٭ َٔ ٍٚأقػاّ أق ٍٛايؿك٘ ٖ ٛا٭زي ١نايهتاب ٚايػٓ١
اٱْاٍ ٚقس ٜسخٌ ٗ
.
إ٪يـ ططم ايؿك٘ عً ٢غبٌٝ
ٚاٱْاع َ ٖٛٚا زلا: ٙ
ٖصا ايكػِ ز٫٫ت ا٭يؿاَ ٚجٌ ايعُٚ ّٛاـكٛم ؾإْٗا ططم يًؿك٘ عً ٢غبٌٝ
ايجاْٞ
اٱْاٍٚ ،قس ػعًٗا ٗ ايكػِ .
* قٛيـ٘ ٚ :نٝؿ ١ٝا٫غتس ٍ٫بٗاٖ،صا ٖ ٛايكػِ ايجاْ َٔ ٞأقػاّ عًِ ا٭قٍٛ
 ٖٛٚططٜك ١ا٫غتسٜٚ،ٍ٫ؿٌُ ايعُٚ ّٛاـكٛم ٚاٱط٬م ٚايتكٝٝس ٚا٭َط
ايؿك٘
ٚايٓٗ ٞإٍ غرل شيو َٔ َباسح أق. ٍٛ
َػأي ١نٝـ تؿطم بٌ ايسي ٌٝاٱْايٚ ٞايسي ٌٝايتؿك ًٞٝ؟
:
َجٌ زي ٌٝايهتاب
ايسي ٌٝاٱْاي ٞزي ٌٝنًٜ ٞكسم عً ٢أزي ١دع ١ٝ٥نجرل: ٠
ايٛدٛب أَا ايسي ٌٝايتؿك ًٞٝؾٗٛ
زي ٌٝايػٓ ،١زي ٌٝاٱْاع ،ا٭َط ٜؿٝس .
تعاٍ ( ٚأقُٛٝا ايك ) ٠٬ؾٗ ٛسذٚ ١زيٌٝ
ٜؿٌُ دعٚ ١ٝ٥اسسَ ٠جٌ قٛي٘ :
ٚاسس٠
تؿك ًٞٝعًَ ٢ػأيٚ ١دٛب ايك ٠٬ؾٗ ٗ ٛدع. ١ٝ٥
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َٚعٓ ٢قٛيٓا نٝؿ ١ٝا٫غتس ٍ٫بٗا تطتٝب ا٭زي ٗ ١ايذلتٝب ٚايتكسٚ ِٜايتأخرل َٚا
ٜتبع شيو َٔ أسهاّ اجملتٗسٜٔ
* قٛيـ٘ َٚ :عٓ ٢قٛيٓا نٝؿ ١ٝا٫غتس ٍ٫بٗا تطتٝب ا٭زي ٗ ١ايذلتٝب ٚايتكسِٜ
ٚايتأخرل أ ٟططٜك ١ا٫غتس ٍ٫بٗص ٙا٭زي ١عً ٢ا٭سهاّ َ ٖٞٚا ٜعطف بكٛاعس
.
ا٫غتٓبا ٌٖ،ٙايعاّ ٜؿٌُ ْٝع أؾطاز ٙأّ ٖ ٛخام ببعهٗا ؟ إطًل عً ٢أٟ
شيو نُا إٔ ا٭زي ١يٝػت عً ٢ضتبٚ ١اسس ٠ؾُؿٗ ّٛإٛاؾك١
ؾٜ ٤ٞكسم؟ ٚم. ٛ
أق ٣ٛبهجرل َٔ َؿٗ ّٛإدايؿٚ ، ١ايكٝاؽ ايكطع ٞأق َٔ ٣ٛايكٝاؽ ايٛين ،ؾٗصا
٪ٜخط
ٖ ٛإطاز بذلتٝب ا٭زي ٗ ، ١ايذلتٝب ٚايتكسٚ ِٜايتأخرل  ،أٜٗا ٜكسّ ٚأٜٗا .
اٯتَ ١ٝا ٖٞ
اجملتٗس َٔٚ ٜٔشيو إػا: ٌ٥
.
* قٛيـَ٘ٚ :ا ٜتبع شيو َٔ أسهاّ
ؾط ٙٚاجملتٗس ؟ َٚا ٖ ٞأْٛاع اجملتٗس ٜٔ؟ َٔٚايص ٟول يـ٘ ا٫دتٗاز؟  َٔٚايصٟ
إدط٧
.
ٜ ٫ضم يـ٘ ا٫دتٗاز ؟  ٌٖٚنٌ فتٗس َكٝب؟ أّ ؾ ِٗٝإكٝب ٚؾِٗٝ
َػاي ٌٖ :١عًِ أق ٍٛايؿك٘ َكتكط عً ٢ايؿك٘ ؾك٘؟
إشا تتبعٓا َ٪يؿات ا٭قٛي ٌٝلس إٔ نجرلا َِٓٗ عٓس َكسَات ٖصا ايعًِ ٜعطِف
أق ٍٛايؿك٘ ؾٝعطف ا٭قٜٚ ٍٛعطف ايؿك٘ ٜٚ،ك ٍٛتعطٜـ ٖصا إكطًض باعتباضٙ
عًُا ٚباعتباضَ ٙطنبا ،ؾكس ٜؿِٗ َٓ٘ امكاض ؾا٥س ٠عًِ ا٭ق ٗ ٍٛايؿك٘
ؾك٘ٚ،يهٔ ايكشٝض إٔ ا٭قٜ ٍٛطبل عًْٝ ٢ع ايعً ّٛايؿطعٚ ،١ٝإٔ إطاز
بايؿك٘ ْٖٝ ٛع ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝؾٝتبٌ إٔ َطاز َٔ قاٍ أق ٍٛايؿك٘ أقٍٛ
ْٝع أسهاّ ايؿطٜعٚ ١يٝؼ عًِ ايؿك٘ إتعًل بأسهاّ ا٭َٛض ايعًُ ١ٝؾك٘ ٭ٕ
ايكٛاعس ا٭قٛي ١ٝتطبل عً ٢ا٭زي ١ايؿطعٜٚ ١ٝػتدطز َٓٗا أسهاّ ٗ عًِ ايؿك٘
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....................................................................................................................
ٚأسهاّ ٗ ايكٛاعسٚ ،أسهاّ ٗ ايتؿػرل ٚ ،أسهاّ ٗ اؿسٜح ٚ ،م ٛشيو َٔ
تعاٍ ٜ ٳا أَٜټٗٳا ايَصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا آَٹٓٴٛا ٖٓ ) .( ا ؾعٌ أَط
ايعًَ ّٛجاٍ شيو قٛي٘ :
ٚا٭َط ٜؿٝس ايٛدٛب ؾطبكٓا قاعس ٠أقٛي ١ٝعًَ ٢ػايَ ١تعًك ١بإعتكسٚ ،نصيو
قاعس ٌٖ ( ٠ايعدل ٠بعُ ّٛايًؿ ٜأّ غكٛم ايػبب) ْطبل عًٗٝا أسهاَا ٗ عًِ
ايتؿػرل ٚنصيو ٗ عًِ اؿسٜح ٌٖ اؾطح ٜكسّ عً ٢ايتعسٌٜ؟ أّ ايتعسٜ ٌٜكسّ
.
سسٜج١ٝ
عً ٢اؾطح ؟ ٖصا َٔ قٛاعس عًِ ا٭قٖ ٖٛٚ ٍٛا ٜبٓ ٢عًَ ٘ٝػا. ٌ٥
ؾتبٌ يٓا بصيو إٔ عًِ أق ٍٛايؿك٘ ٜ ٫كتكط عً ٢ايؿك٘ ؾك٘ َعٓا ٙايهٝل ٖٛٚ
ايؿطٜع١
ايعًِ إعطٚف بٌ قٛاعس ا٭ق ٍٛتطبل عًْٝ ٢ع عً. ّٛ
ٚقس شنط بعض ايباسجٌ إٔ ايػبب ٗ سكطِٖ ا٭ق ٍٛبايؿك٘ أِْٗ ٜط ٕٚإٔ
ايعكا٥س  ٫ت٪خص َٔ ا٭زي ١ايؿطعٚ ١ٝإِا ت٪خص َٔ أزي ١ايعكٚ ٍٛ٭ْٓا ٫بس أ٫ٚ
َٔ إٔ ْبين عكٝس ٠ثِ ٜٓبين عًٗٝا إٔ ْعطف ا٭زيٖٚ ١صا ايه ّ٬ن ّ٬خاط ٧٭ْ٘
ًٜعّ عً ٘ٝإٔ ته ٕٛأزي ١ايعكٝس  ٠ايٛاضز ٗ ٠ايهتاب ٚايػٓ ٫ ١ق ١ُٝشلا ٚ ٫ٚظٕ شلا
ٚإٔ ٜه ٕٛاهلل قس خاطبٓا بؿ ٫ ٤ٞمثط ٠ي٘ ٖٚصا َٔ ايعبح ٚاهلل عع ٚدٌ َٓعَٔ ٙ
 .ايعبح

*****
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أبٛاب أق ٍٛايؿك٘

ايؿك٘ أقػاّ ايهٚ ، ّ٬ا٭َطٚ ،ايٓٗٚ ،ٞايعاّٚ ،اـام،
 َٔٚأبٛاب أق: ٍٛ

ٚاجملٌُ. . . ،
. . . . . .
* قٛيـ٘  َٔٚ :أبٛاب أق. ٍٛايؿك٘ ٖصا َجاب ١إكسَ ١اييت تٛنع نؿٗطؽ
حملتٜٛات ايهتاب  ،ؾإٕ قٛي٘ ٖصا ٜبٌ يو إٔ أق ٍٛايؿل

ٜٓ ٙكػِ إٍ أبٛاب

َتعسزٖ ٠ص ٙا٭بٛاب غٝذع ٍ إ٪يـ يهٌ باب َٓٗا دع٤ا ٚتؿك ٬ٝخاقا ب٘
إصنٛض ٖٓا
ٚس٦ٓٝص ؾػٝه ٕٛتطتٝب ايهتاب اٯت ٞعًٚ ٢ؾل ٖصا اٱْاٍ .
ايه ّ٬أ ٟإٔ ايهٜٓ ّ٬كػِ إٍ ًْ ١ؾعً ١ًْٚ ١ٝازل١ٝ
* قٛيـ٘  :أقػاّ .
اييت غتأتٞ
ٜٓٚكػِ إٍ سكٝكٚ ١فاظ  ،إٍ غرل شيو َٔ ايتكػُٝات .
يًسضؽ
.
يػرلى اغتُع
ا٭َط  ٖٛٚطًب ايؿعٌ بايكَ، ٍٛجٌ قٛيو :
* قٛيـ٘. :
ايسضؽ
قٛيو  ٫تٓؿػٌ عٔ .
ٚايٓٗ ٖٛٚ ٞطًب ايذلىَ ،جٌ :
* قٛيـ٘. :
قٛيو نٌ طايب ٗ ٖصا
ٚايعاّ  ٖٛٚإػتػطم ؾُٝع أؾطازَ ٙجٌ :
* قٛيـ٘. :
ٗ اـرل
إػذس ضاغب .
،نكٛيو بعض ايط٬ب
:
ٚاـام  ٖٛٚايصٜ ٟؿٌُ أؾطازا ٖٝعٜٔ
.
* قٛيـ٘:
نتبِٗ
فتٗس ٕٚيه ِْٗٛقس أسهطٚا ايٛضم ٚا٭قٚ ّ٬ايسؾاتط ٚعًكٛا عً. ٢
قٛي٘
ٚاجملٌُ  ٖٛٚايصٜ ٫ ٟعطف إطاز ب٘ بصات٘ فطزا َجٌ :
* قٛيـ٘. :

ٚٳآتٴٛا

سٳكَ٘ٴ ٜٳٛٵّٳ سٳكٳازٹٙٹ َ ) ( ا إطاز عك٘ ؟ ٖصا فٌُ ْتٛقـ ؾ ٘ٝستٜ ٢أت ٞزيٜ ٌٝب٘ٓٝ
ٜٛٚنش٘
.
141ص .
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ٚايٛاٖطٚ ،إٚ ،ٍٚ٪ا٭ؾعاٍٚ ،ايٓاغذ ٚإٓػٛرٚ ،اٱْاعٚ ،ا٭خباض،
ٚايكٝاؽ ٚاؿٛط ٚ ،اٱباسٚ، ١تطتٝب ا٭زيٚ ، ١إبٌ،
ٜٚؿػطٙ
.
* قٛيـ٘ٚ :إُبٳٝٻٔٳ أ ٚإُبٳِٔٝ.ٳ ٜعين ايصٜٛ ٟنض اجملٌُ
ٚايٛاٖط إطاز ب٘ ايًؿ ٜايساٍ عًَ ٢عٓ ٗ ٖٛ ٌٝأسسُٖا أٗٚط َٔ
* قٛيـ٘. :
اٯخط ،
ٚإ ٍٚ٪إطاز بإ ٖٛ ٍٚ٪إكطٚف عٔ ٚاٖط َٔ ٙإعٓ ٢ايطادض إٍ
.
* قٛيـ٘:
إطدٛح
.
إعٓ٢
ٚا٭ؾعاٍ ٜعين ٌٖ أؾعاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚأؾعاٍ قشابت٘
* قٛيـ٘. :
تعتدل سذ ١؟ أ٫ ٚ؟
ًٜٚػ٘ٝ
ٚايٓاغذ  ٖٛٚاـطاب ايصٜ ٟطؾع سهِ خطاب غابل .
.
* قٛيـ٘:
تٚ٬ت٘
ٚإٓػٛر  ٖٛٚايص ٟأظ ٌٜسهُ٘ أ ٚأظًٜت .
.
* قٛيـ٘:
ٚاٱْاع ٖ ٛاتؿام أَ ١قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢سهِ ؾطعٞ
* قٛيـ٘. :
ٚغٝأت ٞايه. ّ٬ؾ٘ٝ
بايٓل
ٚايكٝاؽ ٖ ٛإؿام ؾطع دسٜس َػأيٚ ١اضز. ٠
* قٛيـ٘. :
ٚا٭خباض ٜعين ا٭خباض ايٛاضز ٠عٔ ايٓيب  ،غٛا ٤ناْت َتٛاتط ٠أٚ
.
* قٛيـ٘:
آسازاّ
.
ٚاٱباسٜ ١عين ٌٖ ا٭قٌ ٗ سهِ ا٭ؾٝا ٤قبٌ ٚضٚز ايؿطع
* قٛيـ٘ٚ :اؿٛط .
يٮقٛيٌٝ
.
اٱباس ١؟ أّ ته ٕٛعً ٢ايتشط ِٜ؟ ٚؾٗٝا قٕ٫ٛ
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اجملتٗس)ٜٔ
.
ٚقؿ ١إؿيت ٚإػتؿيتٚ ،أسهاّ
* قٛيـ٘ٚ :تطتٝب .ا٭زيٜ ١عين َا ٖ ٛايصٜ ٟػتشل ايتكس ِٜ؟ َ ٚا ٖ ٛايصٟ
ٜػتشل ايتأخرل؟
يًؿت٣ٛ
ٚإػتؿيت ٚإػتؿيت ٖ ٛايطايب .
* قٛيـ٘ٚ :قؿ ١إؿيت .
اجملتٗسٜ ٜٔعين َٔ هٛظ ي٘ ا٫دتٗاز ؟  ٫ َٔٚهٛظ ؟ َٚا
* قٛيـ٘ٚ :أسهاّ .
ٖ ٞقؿات٘ ؟ ؾٗصا ايػابل نً٘ َجاب ١ايؿٗطؽ ٕا غٝأتَ َٔ ٞباسح ٗ نتاب
ايٛضقات
.

*****
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أقػاّ ايهّ٬
ايه. . . . . . ّ٬
أقػاّ . .
. . .أَا . .

بسا إ٪يـ بايٓٛع ا٭ٚ ٍٚايباب ا٭ َٔ ٍٚأبٛاب أق ٍٛايؿك٘  ٖٛٚأقػاّ
شاتٗا
ايهٚ ، ّ٬إطاز بأقػاّ ايؿ ٤ٞأدعا ٙ٩إتٓٛع ١إتعسز ٠إٓكػُ. ٗ ١
َػأيَ:١ا إطاز بايهّ٬؟
إطاز بايه ّ٬ا٭قٛات ٚاؿطٚف عً ٢ايكشٝض َٔ ا٭قٛاٍ ٗ ٖص ٙإػأيٚ ١يٝؼ
ايٓؿػ ١ٝؾايه٫ ّ٬بس إٔ ٜهَ ٕٛؿٝسا عٝح ْعطف َطاز
إطاز بايه ٖٛ ّ٬إعاْ. ٞ
قاسب٘ َٓ٘ بػُاع٘  ،أَا إشا مل ٜهٔ َٓطٛقا ب٘ ؾإْ٘ ٜ ٫ػِ ٣نَ٬ا  ،ؾً ٛدعًت
إعاْٚ ٞقس زٍ عً ٢شيو
ٗ ْؿػَ ٞعاْ ٞؾإْ٘ ٜ ٫لح إٔ أق ٍٛقس تهًُت بٗص. ٙ
ايهتاب ٚايػٓٚ ١ن ّ٬ايعطب ؾإٕ َا ٜهِ ض ٗ ايٓؿؼ ٜ ٫ػِ  ٣نَ٬ا  ٫عٓس
ايعطب  ٫ٚعٓس ايٓشا ٫ٚ ٠عٓس ايؿكٗا ، ٤ؾً ٛأنُط إْػإ ٗ ْؿػ٘ َعاْٚ ٞمل
ايػّ٬
ٜتهًِ بٗا ،مل ٜكٌ أْ٘ تهًِٚ ،يصيو ػس ٗ قٛي٘ تعاٍ ٕط ِٜعًٗٝا :
 ؾَكُٛيٹ ٞإِِْْ ٞٳصٳضٵتٴ يٹًطٻسٵُٳِٔ قٳٛٵَاّ ؾًََٔٵ أُنًَِِٳ ايِٝٳٛٵّٳ إِْٵػٹٝٸاّ  ) ( ؾًُا ْصضت هلل أ٫
تتهًِ ٚأتت قَٗٛا بٛيسٖا َأؾٳاضٳتٵ ِإيَٝٵ٘  ٫ٚته ٕٛاٱؾاض ٠إَ ٫عٓ ٗ ٢ايؿ٪از ؾسٍ
شيو عً ٢إٔ ايهَ ّ٬ا نإ بايًػإ ٚإٔ إعاْ ٞايٓؿػ ١ٝاييت ٗ ايكًب  ٫تػُ٢
نَ٬اٚ،إ ٫يهاْت َط ِٜقس سٓجت ٗ ْصضٖا يهْٗٛا قس دعًت ٗ ْؿػٗا ٖصٙ
إعاْٜٚ ٞسٍ عً ٢شيو أٜها ق ٍٛايٓيب ( : إٕ اهلل ػاٚظ عٔ أَيت َا سسثت
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ؾأقٌ َا ٜذلنب َٓ٘ ايه ّ٬ازلإ،أ ٚاغِ ٚؾعٌ أ ٚاغِ ٚسطف
ب٘ أْؿػٗا َا مل تعٌُ أ ٚتتهًِ ) ( ) ؾػاٜط بٌ سسٜح ايٓؿؼ ٚبٌ ايهٜٚ ّ٬سٍ
تعاٍ ٚ ٳإِٕٵ أَسٳسٷ َٹٔٳ ايُِٴؿٵطِنٹٌٳ اغٵتٳذٳاضٳىَ ؾَأَدٹطٵٙٴ سٳتٻ٢
عً ٢شيو أٜها قٛيـ٘ :
ٜٳػٵُٳعٳ نَّ٬ٳ ايًَ٘ٹ  ) ( ؾسٍ شيو عً ٢إٔ ايه ٖٛ ّ٬إػُٛع ٜ ٫ٚ ،طًل ايهّ٬
ؾٝك ٍٛأنُطت ٗ ْؿػ ٞنَ٬ا،
عًَ ٢ا ٗ ايهُرل إ ٫عً ٢دٗ ١ايتكٝٝس ٚاجملاظ :
تهًُت
ٜ ٫ٚكض إٔ ٜك. ٍٛ
قا ِ٥قُس اغِ
قٛيو قُس .
* قٛيـ٘ :ؾأقٌ َا ٜذلىب َٓ٘ ايه ّ٬ازلاَ ٕ.جٌ :
ٚقا ِ٥اغِ ٖٓٚا ؾِٗ إعٓ ٢بايهٚ ، ّ٬قس خايـ إ٪يـ ٖٓا عكٝس ٠ا٭ؾاعطَ ٠ع
إٔ اؾٜٛين َعطٚف عٓ٘ أْ٘ أؾعط ، ٟؾإْ٘ قاٍ أقٌ َا ٜذلىب َٓ٘ ايه ّ٬ازلإ ،
ٚايه ّ٬عٓس ا٭ؾاعط ٖٛ ٠إعاْ ٞايٓؿػ ١ٝؾٜ ٬كض عٓسِٖ إٔ ػعٌ ا٭قٛات
ٚاؿطٚف ٚيٛدٛز ٖصٙ
.
ٚاؿطٚف نَ٬ا ٚا٫غِ ٚايؿعٌ ٖ َٔ ٞا٭قٛات
اؾًُٚ ١أَجاشلا ؾهو بعض ايٓاؽ ٗ ْػب ١ايٛضقات .إي٘ٝ
ٚؾعٌ ٜعين ٖا قس ٜذلنب َٓ٘ ايه ّ٬إٔ ٜه ٕٛأسسُٖا ازلا
* قٛيـ٘ :أ ٚاغِ .
ٚاٯخط ؾعَ ، ٬جاٍ:شيو

غعٝس
قُس شٖب .
ظٜس زخٌ .
قاّ .

ٚسطف ٜعين ٖصا أقٌ َا ٜته َ٘ٓ ٕٛايهٖٚ ، ّ٬صا ٜػُ٢
* قٛيـ٘ :أ ٚاغِ .
عٓسِٖ ؾب٘ اؾًُٜ ٫ٚ ، ١ػِ ١ًْ ٣ناًَ ١إ ٫إشا نإ ٗ ايه ّ٬تكسٜطَ ،جاٍ
ايبٝت ٖصا ؾ ٘ٝاغِ ٚسطف  ،ا٫غِ ٖ ٛايبٝت ٚاؿطف ٗ ٚ ،س٦ٓٝص ٫
شيو ٗ .
قاٍ إٕ اهلل ػاٚظ عٔ أَيت َا
 َٔ )127سسٟخ أبٖ ٞطٜط ٠عٔ ايٓيب: 
َٚ )526(9ػًِ (
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداضٟ
سسثت ب٘ أْؿػٗا َا مل تعٌُ أ. ٚتتهًِ
6ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايتٛب: ،:١
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ٚاغتدباض
ٚؾعٌ ٚايهٜٓ ّ٬كػِ إٍ  :أَط ٚ ،ْٞٗٚخدل .
أ ٚسطف .
ٜػِ ٣نَ٬ا ٭ْ٘ ٜ ٫علٍ َٓ٘ َعٓ ٢يصات٘ ستٜ ٢هاف إٍ غرلٚ ، ٙيهٔ قس ٜكاٍ
قًُ٘ ؾاؾٛاب عٔ
قًت .
بأْ٘ عٓس اٱناؾ ١قس ٜؿِٗ َٓ٘ ؾ َٔ ٤ٞإعاْ ٞنُا ي: ٛ
ٖصا إٔ ٜكاٍ إٔ ٖص ٙاؾًُ ١ؾٗٝا تكسٜط يًهٖ ، ّ٬صا قًُ٘ ؾتهٖ ٕٛصا َبتسأ ٚقًُ٘
دٗ َٔٚ ١دٗ ١أخط ٣إٔ اشلا ٗ ٤قًُ٘ يٝػت سطؾا ٚإِا ٖ ٞاغِ
خدلٖ ،صا َٔ .
سطٚؾا
٭ْٗا َٔ ايهُا٥ط ٚ ،ايهُا٥ط أزلاٚ ٤يٝػت .
ٚؾعٌ ٜعين إٔ أقٌ َا ٜته َ٘ٓ ٕٛايه ّ٬قس ٜه ٕٛسطؾا ٚؾع٬
* قٛيـ٘ :أ ٚسطف .
نطب٘ ٖٚصا ٜ ٫كض أٜها ٭ٕ ايه ّ٬ؾ ٘ٝتكسٜط ٭ٕ ايؿاعٌ
قًت .
َجاٍ شيو ي: ٛ
يهطب غرل َصنٛض ؾٓكسض ٙؾٓك ٍٛنطب٘ ؾٚ ، ٕ٬اشلآٖ ٤ا يٝػت سطؾا ٚإِا ٖٞ
اغِ ٭ٕ ايهُا٥ط عٓس أٌٖ ايًػ ١أزلاٚ ، ٤عً ٢نٌ ؾه ٕٛبعض ا٭ؾٝاٜ ٤ػُ٘ٝ
بعض ا٭قٛي ٌٝنَ٬ا أ ٚسطٚؾا ٚايٓشاٜ ٠كٛيٖ ٕٛص ٫ ٙتػُ ٢سطٚؾا ٚإِا
ا٫قط٬ح
.
تػُ ٢أزلا ٤٭ْٗا نُا٥ط ؾاـ٬ف ٗ ٖصا ٌٖ ٭ْ٘ َ ٫ؿاسٗ ١
* قٛيـ٘ :ايهٜٓ ّ٬كػِ إٍ أَط ٚ ْٞٗٚخدل ٚاغتدباض ٖ.صا تكػ ِٝيًه ّ٬باعتباض
ادًؼ
.
قٛيو
َعٓا ، ٙؾايكػِ ا٭ ٍٚا٭ٚاَط  ٟ ٙٚاييت بٗا طًب داظّ َ ،جٌ :
تك ٫ ٍٛتص ٙب.
ٚايٓٛاٖٜ ٞطاز بٗا طًب تطى ايؿعٌ َ ،جاي٘ إٔ :
ٚاـدل َٖ ٛا ٜكبٌ ايتكسٜل ٚايتهصٜب َٔٚ،أَجًت٘ اؾًُ ١إبٓ ١ٝعًَ ٢بتسأ ٚخدل
َجٌ قُس قاٚ ، ِ٥قس ٜه ٕٛاـدل ًْ١
 ٖٞٚاييت ٜػُٗٝا ايٓشا ١ًْ ٠ازل: ١ٝ
قٛيو قاّ قُس أ ١ًْ ٚؾعً ١ٝؾعًٗا َهاضع
ؾعً ١ٝؾعًٗا َاضَ ،جٌ :
ؾٗصا خدل
ٜهتب .
نكٛيو:قُس .
قٛيو ٌٖ داٚ ٤قت
ٚا٫غتدباض ،إطاز ب٘ طًب اـدل ايص ٖٛ ٟا٫غتؿٗاّ َجٌ :
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ٚفاظ
ٚقػِ ٚ َٔٚد٘ آخط ٜٓكػِ إٍ سكٝك. ١
ٜٓٚكػِ أٜها إٍ ُٔ ٚعطض .
أشإ ايعؿا٤؟ ٖصا اغتدباض ٚ،غ٪اٍٖٚ ،صا ايتكػ ِٝيًه ّ٬يٝؼ َؿٗٛضا عٓسِٖ
ٚإِا إؿٗٛض عٓس ا٭قٛيٚ ٌٝايب٬غ ٌٝإٔ ايهٜٓ ّ٬كػِ إٍ إْؿاٚ ٤خدل،
ٚاٱْؿا ٖٛ ٤ايص ٫ ٟوتٍِ ايتكسٜل ٚايتهصٜب يصات٘  ،ؾٝسخٌ ؾ ٘ٝا٭َط ٚايٓٗٞ
ا٫غتدباض ٚاـدل ٖ ٛايصٜ ٟسخً٘ ايتكسٜل
.
ٚا٫غتؿٗاّ ايص ٟزلا ٙإ٪يـ
قُس وتٌُ إٔ تك ٍٛقسقت ،قاّ قُس ،
شيو قاّ .
ٚايتهصٜب يصات٘ َ ،جاٍ :
ٚوتٌُ إٔ تك ٍٛنصبت  ،مل ٜكِ قُس  ،٭ٕ ٖصا ايًؿ ٜوتٌُ ايتكسٜل
ٚايتهصٜب  ،يهٔ ا٫غتدباض ٚا٫غتؿٗاّ يٝػا نصيو  ،ؾً ٛقًت ٌٖ دا ٤قُس ؟
ٚايٓٛاٖٞ
.
ٜ ٫لح إٔ تك ٍٛقسقت ،أ ٚنصبت ٚ ،نصيو ا٭ٚاَط
قٛيو
ؾكٛي٘ َ ُٔ.جاي٘ :
ٚقػِ :
* قٛيـٜ٘ٓٚ :كػِ ايه ّ٬أٜها إٍ ُٔ ٚعطض .
ٚعطض نإٔ تعطض
.
ٚقٛي٘
َٜٛا :
اؾٓ ١أ ٫يٝت ايؿباب ٜعٛز .
يٝتين أزخٌ .
ٚقػِ نإٔ
.
ٚ،قٛي٘
عً ٢غرلى ؾ٦ٝا َٔ ا٭ؾٝا ، ٤نُا ي ٛقًت أ ٫تعٚضْا :
تكٚ ٍٛاهلل ٭غعٌ إٍ .نصا
:
ا٭قػاّ ايتُين ٚايعطض ٚايكػِ عٓس ْٗٛض ا٭قٛيْٛٗ ٚ ٌٝض
ٖٚص: ٙ
اٱْؿا٤
ايب٬غ ٌٝتعس أقػاَا َٔ أقػاّ .
* قٛيـ٘ٚ َٔٚ :د٘ .آخط ٜعين أْ٘ ّهٔ تكػ ِٝايه ّ٬باعتباض دٗ ١أخط ، ٣ؾإٕ
ايتكػ ِٝايػابل يٛس ٜؾ ٘ٝإعٓٚ ، ٢يٛس ٜؾَ ٘ٝكابًت٘ بايتكسٜل ٚايتهصٜب،
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ؾاؿكٝكَ ١ا بك ٗ ٞا٫غتعُاٍ عًَٛ ٢نٛع٘ٚ،قَ ٌٝا اغتعٌُ ٗ َا اقطًض
إداطب١
عً. َٔ ٘ٝ
ٚأَا ٖصا ايتكػ ِٝاؾسٜس ؾإٕ ايهٜٓ ّ٬كػِ باعتباض ٙإٍ سكٝكٚ ١فاظ ٖٚ ،صا
ايتكػ ِٝباعتباض اغتعُاٍ ايًؿ ٜؾُٝا ٚنع ي٘  ،ؾإٕ اغتعٌُ ايًؿ ٜؾُٝا ٚنع ي٘
ؾٗ ٛسكٝكٚ ، ١إٕ مل ٜػتعٌُ ؾُٝا ٚنع ايًؿ ٜيًس٫ي ١عً َٔ ٘ٝإعاْ ٞؾإْ٘ ٜهٕٛ
.فاظا
ؾاؿكٝك ١يًعًُا ٗ ٤تعطٜـ اؿكٝك ١اقط٬سإ َؿٗٛضإ ،ا٫قط٬ح
.
* قٛيـ٘:
ا٭ ٍٚإٔ اؿكٝك ٖٞ ١ايًؿ ٜإػتعٌُ ؾُٝا ٚنع ي٘ٚ ،ا٫قط٬ح ايجاْ:ٞإٔ
:
اؿكٝك ٖٞ ١اغتعُاٍ ايًؿ ٜؾُٝا ٚنع ي٘ ،ؾٌٗ اؿكٝك ٖٞ ١شات ايًؿٜ؟ نُا ٖٛ
ق ٍٛطا٥ؿ ١أ ٚإٔ اؿكٝك ٖٞ ١اغتعُايٓا ايص ٖٛ ٟؾعٌ يٓا ،ق ٕ٫ٛيٮقٛي٫ٚ ،ٌٝ
بكٛي٘ اؿكٝكَ ١ا بل ٗ ٟا٫غتعُاٍ
ا٫قط٬ح عطف إ٪يـ اؿكٝك: ١
.
َؿاسٗ ١
َٛنٛع٘ ٜعين إٔ ايًؿ ٜاؿكٝك ٖٛ ٞايًؿ ٜايص ٟبكَ ٞػتعُ ٗ ٬ايس٫ي١
.
عً٢
عًَ ٢ا ٚنع ي٘  ،ؾًؿ ٜا٭غس ٚنع يًس٫ي ١عً ٢اؿٛٝإ إؿذلؽ ؾٝه ٕٛسكٝك١
ٗ ايس٫ي ١عً ٢اؿٛٝإ إؿذلؽٚ،ق ٌٝاؿكٝكَ ١ا اغتعٌُ ؾُٝا اقطًض عًَٔ ٘ٝ
إداطبٜ ، ١عين إٔ ايٓاؽ إشا اقطًش ٛا عً ٢ؾ ٤ٞؾإٕ ايًؿٜ ٜه ٕٛسكٝك ١عٓس
ز٫يت٘ عً ٢شيو إعٓٚ ، ٢ايؿطم بٌ ايتعطٜؿٌ أْ٘ عً ٢ا٭ٜ ٫ ٍٚهٖٓ ٕٛاى إ٫
سكٝك ١يػ ١ٜٛؾك٘ ٚعً ٢ايجآْٖ ٞاى سكٝك ١يػٚ ١ٜٛسكٝك ١عطؾ ١ٝ٭ٕ أٌٖ ايعطف
اقطًشٛا عً ٢اغتعُاٍ ٖصا ايًؿ ٜشلصا إعٖٓٓٚ ٢اى سكٝك. ١ؾطع١ٝ
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ٚاجملاظ َ:ا ػٛظ عٔ َٛنٛع٘
َٛنٛع٘ ٜعين إٔ اجملاظ ٖ ٛايًؿ ٜايص ٟاغتعًُٓاٙ
* قٛيـ٘ٚ :اجملاظ َا ػٛظ عٔ .
اغتعُا ٫دا٥عا يػرل َا ٚنع ي٘ َٔ إعاِْٚ ، ٞجٌ َجاٍ ست ٢تتهض اؿكٝك١
قًت ضأٜت أغسا ٜأنٌ ؾا، ٠أ ٚضأٜت أغسا ٜأنٌ
ٚاجملاظَ،جاٍ شيو ،إشا :
ٓاضا ،ؾ ٬ؾو إٔ ٖصا ا٭غس ٜطاز ب٘ اؿٛٝإ إؿذلؽ ؾإٕ يؿ ٜا٭غس ٚنع ٗ
يػ ١ايعطب عً ٢اؿٛٝإ إؿذلؽ ؾٝه ٕٛيؿ ٜا٭غس سكٝكٖ ٗ ١صا إعٖٓٛٚ ٢
اؿٛٝإ إؿذلؽ ،يهٓو بعض إطات تػتعٌُ ٖصا ايًؿ ٜيؿ ٜا٭غس ٗ غرل َا
تك ٍٛضأٜت أغسا عً٢
ٚنع ي٘ ناغتعُايو ٖصا ايًؿ ٜيًطدٌ ايؿذاع ،نإٔ :
إٓدل ىطب ،تطٜس ب٘ ايطدٌ ايؿذاع،ؾش٦ٓٝص ٫ؾو أْو  ٫تطٜس إعٓ ٢اؿكٝكٞ
ٚإِا تطٜس إعٓ ٢اجملاظٚ ٟايؿطم بٌ اؿكٝكٚ ١اجملاظ عٓسِٖ إٔ اؿكٝك ١اغتعُاٍ
ايًؿ ٜؾُٝا ٚنع ي٘  ٫ٚؼتاز إٍ زي ٌٝأ ٚقط ،ٜ٘ٓبُٓٝا اجملاظ اغتعُاٍ ايًؿٗ ٜ
غرل َا ٚنع ي٘ ،ؾتشتاز إٍ قط ٜ٘ٓتكطف ايًؿ ٜعٔ َعٓا ٙايٛاٖط َٔ سكٝك ١إٍ
قٛيو ىطب ،قط ٜ٘ٓتسٍ عٌ ٣أْو  ٫تطٜس اؿٛٝإ
فاظ ٕ،ا قًت أغسا ىطب: ،
إؿذلؽ ايص ٖٛ ٟإعٓ ٢اؿكٝكٚ ٞإِا تطٜس إعٓ ٢اجملاظ ٖٛٚ ٟايطدٌ ايؿذاع ،إشا
تكطض ٖصا ؾإٕ َٔ ايؿطٚم بُٗٓٝا إٔ اؿكٝكٜ ٫ ١كض ْؿٗٝا غ٬ف اجملاظ ؾإْ٘ ٜكض
ْ.ؿ٘ٝ
ْٛٗٚض ا٭قٛيٚ ٌٝايٓشاٚ ٠ايًػ ٌٜٛعً ٢تكػ ِٝا٭يؿا ٚإٍ سكٝكٚ ١فاظ
قايٛا ٭ْٓا لس ٗ يػ ١ايعطب أيؿاٚاّ اغتدسَت ؾُٝا ٚنعت ي٘ ٚأيؿاٚا
:
اغتدسَت ٗ غرل َا ٚنعت ي٘ َٔ إعاْ ٞؾايٓٛع ا٭ْ ٍٚػُ ٘ٝسكٝكٚ ١ايجاْٞ
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....................................................................................................................
فاظاٚ ،شٖب ْاع َٔ ١أٌٖ ايًػ َٔٚ ١ا٭قٛي َِٗٓٚ ٌٝؾٝذ اٱغ ّ٬ابٔ
تٚ ُ٘ٝٝابٔ ايكْٚ ِٝاع ١إٍ ْؿٖ ٞصا ايتكػٚ ِٝقايٛا نٌ ن ّ٬ايعطب سكٝك٫ٚ ١
شلِ يهٔ ايعطب تك ٍٛضأٜت أغسا ىطب ٜ ٫ٚطٜس ٕٚب٘
ٜٛدس ؾ ٘ٝفاظ ،قًٓا :
اؿٛٝإ إؿذلؽ ٚإِا ٜطٜس ٕٚب٘ ايطدٌ ايؿذاع ؾأدابٛا بأْٓا ًْ ٫تؿت إٍ ايًؿٜ
فطزّا ٚإِا ًْتؿت إٍ اؾًُ ١ناًَ ١ؾإٕ ايعطب ٚنعت أغسا ىطب يًس٫ي ١عً٢
ايطدٌ ايؿذاع ٚمل تهع٘ عً ٢اؿٛٝإ إؿذلؽ ٖٓ َٔٚا ٜٗٛط إٔ اـ٬ف بٌ
ايطا٥ؿتٌ َطدع٘ إٍ ايٓٛط شلص ٙا٭يؿاْٛٓ ٌٖ ٚطٖا فطز ٠ؾش٦ٓٝص ْجبت اؿكٝك١
ٚاجملاظ أْٛٓ ٚط إٍ غٝاقا ؾًُ ١ناًَ ١ؾٓٓٛط إٍ ايًؿْٛٓٚ ٜط إٍ ايكطا ٔ٥ايٛاضز٠
َع٘ ٚس٦ٓٝص ْٓؿٚ ٞدٛز اجملاظ ٗ يػ ١ايعطب  ٫ٚ ،ؾو إٔ ا٫يتؿات إٍ اؾٌُ
ناًَ ١أٚ ٍٚأسػٔ ٭ٕ ايعطب ٗ نَٗ٬ا  ٫تتشسخ بايهًُ ١إؿطزٚ ٠إِا تتشسخ
باؾٌُ ٚيصيو ٜ ٫عس ٕٚايهًُ ١إؿطز َٔ ٠ايه ّ٬٭ْ٘ ٜ ٫ؿِٗ َٓٗا َعٓٚ ٢يٛ
قًت أغس ٚغهت َا ؾِٗ َٔ شيو َعٜٓٚ ٢سٍ عًٖ ٢صا إٔ ايعطب تػاٜط ٗ
ز٫٫ت ا٭يؿا ٚباعتباض ايػٝام ٚتػتعًُ٘ ٗ يػتٗا  ٗٚفاٍ نَٗ٬ا ؾؿطم بٌ
ٚقٛيو شٖب إٍ ايػٛم  ،ؾا٭ ٍٚتعين أْ٘ اْطًل
قٛيو شٖب َٔ ايػٛم: ،
:
َٓ٘ ٚايجاْ ١ٝتعين أْ٘ ٚقٌ إي ٘ٝأ ٚتٛد٘ إيٚ ،٘ٝيصيو ػس ايعطب قس تػتدسّ
ايًؿ ٜايٛاسس عً ٢غب ٌٝا٫ؾذلاى ٜ ٫ٚتبٌ يٓا إطا ز إ ٫بايكطا ،ٔ٥ؾُج ٬نًُ١
قاٍ ،تػتدسَٗا ايعطب ٚتطٜس بٗا َٔ ايك ،ٍٛقاٍ نصاٚ ،تصنط ق ٫ٛي٘ َجٌ قٍٙٛ
تعاٍٚ  :ٳقَاٍٳ ايًَ٘ٴ  ٫تٳتٻدٹصٴٚا إِيَٗٳٝٵِٔ اثٵٓٳٝٵِٔ إِْٻُٳا ٖٴٛٳ إِيَ٘ٷ ٚٳاسٹـــسٷ ؾَإِٜٻــاٟٳ
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عطؾ١ٝ
ٚاؿكٝك ١إَا يػٚ ١ٜٛإَا ؾطعٚ ١ٝإَا .
ؾَاضٵٖٳبٴٚ ) (ِٕٛتػتدسَٗا ايعطب ٚتطٜس ب٘ ايكًٛٝي ،١نُا دا ٗ ٤اؿسٜح  (:قاٍ
ايٓيب  ؼت ؾذط .) ( )٠ؾسٍ شيو عً ٢إٔ ايػٝام يـ٘ ز٫يت٘ ٚي٘ تأثرل، ٙ
ٚس٦ٓٝص ؾٓك ٍٛإٕ ا٫يتؿات إٍ اؾٌُ ناًَ ١أ َٔ ٍٚا٫يتؿات إٍ ايه .ّ٬إؿطز
ٚاعًِ إٔ طا٥ؿ َٔ ١ايعًُا ٤أثبتٛا اؿكٝكٚ ١اجملاظ ٗ ن ّ٬ايعطب يهِٓٗ ْؿٗ ٙٛ
قايٛا إٕ اجملاظ ٜكض ْؿٚ ٘ٝايكطإٓ ايعٜ ٫ ِٝٛكض
ايكطإٓ ايهطٚ ، ِٜشيو ٭ِْٗ :
ْؿ ٞؾَ٘ٓ. ٤ٞ
عطؾٜ ١ٝعين إٔ اؿكٝك ١تٓكػِ إٍ
* قٛيـ٘ٚ :اؿكٝك ١إَا يػٚ ١ٜٛإَا ؾطعٚ ١ٝإَا .
شيو يؿ ٜايػُا ٗ ٤يػ ١ايعطب
ا٭ ٍٚاؿكٝك ١ايًػَ ١ٜٛجاٍ :
أقػاّ  ،ايكػِ :
ٜطًل عً ٢ايبٓا ٤احملهِ ايعايٚ ، ٞايؿُؼ ٜطًل عً ٢اؾطّ إٓرل ايصْ ٟطاٗ ٙ
ايعً ٛدٗ ١ايػُاٖ ، ٤ص ٙسكٝك ١يػ ٖٞٚ ١ٜٛقٌ اتؿام بٌ ا٭قٛيٚ ٌٝايٓشا٠
ايجاْ ٞاؿكٝك ١ايؿطع ٖٞٚ،١ٝأيؿا ٚاغتعًُٗا ايؿطع بتكٝٝس
ٚايب٬غٚ ٌٝايكػِ :
.
شيو يؿ ٜايك ٗ ٠٬يػ ١ايعطب ايجٓا ٤أ ٚايسعا، ٤
أ ٚؽكٝل أْ ٚكٌَ ،جاٍ :
ؾذا ٤ايؿطع ؾٓكٌ يؿ ٜايك ٠٬إٍ َعٓ ٢آخط ؾذعٌ يؿ ٜايكٜ ٠٬طاز ب٘ أقٛاٍ
ؾطع١ٝ
ٚأؾعاٍ ككٛق ١تبتسأ بايتهبرل ٚؽتتِ بايتػً ِٝؾٗص ٙسكٝك. ١
ٚقس ْؿ ٢نجرل َٔ ا٭ؾاعط ٠اؿكٝك ١ايؿطعٚ ١ٝقايٛا:إٕ ايكطإٓ ٚايػٓٚ ١ضزا بًػ١
ايعطب ؾًٝؼ ؾُٗٝا إ ٫اؿكا٥ل ايًػ،١ٜٛؾٝكٛيَ ٕٛج:٬اٱّإ ٗ ايًػ ١ايتكسٜل

51ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓشٌ: ،:
)843بًؿ. ٜقطٜب
ؾذطَٚ ٠ػًِ (
 َٔ )413(9سسٜح دابط ٚؾ ٘ٝؾًُا أزضنت٘ ايكاْ ١ً٥عٍ ؼت .
( ) أخطد٘ ايبداضٟ
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...................................................................................................................
ٚيٝؼ ٖٓاى سكا٥ل ؾطع ١ٝؾاٱّإ ٗ يؿ ٜايؿاضع بام عًَ ٢ا ٖ ٛعً َٔ ٘ٝيػ١
ايعطب  ٖٛٚايتكسٜل ٖٚصا ايه ّ٬خاطٜ ٧طز ٙتأٌَ ايٓكٛم ايؿطع ١ٝؾإْٓا لس
ايكطإٓ ٚايػٓ ١قس اغتدسَا بعض ا٭يؿا ٚايًػ ٗ ١ٜٛبعض َسي٫ٛتٗا ٚس٦ٓٝص ٫
َسي٫ٛتٗا ٚايكػِ
.
ٜهْ ٕٛك ٬ي٘ َٔ يػ ١ايعطب ،بٌ ٖ ٛاغتعُاٍ شلا ٗ بعض
ايعطؾ ٖٞٚ ١ٝاييت تعاضف ايٓاؽ عًٗٝا ٚدطت ٗ ن، َِٗ٬
ايجايح اؿكٝك. ١
:
َجاٍ شيو إٔ ايساب ٗ ١يػ ١ايعطب تطًل عً ٢نٌ َا ٜسب عً ٢ا٭ضض ؾٝسخٌ
ؾٗٝا اٱْػإ ٚاؿؿطات ايعاسؿٚ ١م ٛشيو ثِ اغتعٌُ عطؾا ٗ شٚات ا٭ضبع أٚ
ا٭عطاف
.
ٗ اؿُاض خاق ١أ ٗٚاؿكإ خاق ١باخت٬ف

*****
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أْٛاع اجملاظ

اغتعاض ٠ؾاجملاظ بايعٜازَ ٠جٌ
.
ٚاجملاظ إَا إٔ ٜه ٕٛبعٜاز ٠أْ ٚككإ أْ ٚكٌ أٚ
قٛي٘ :يَٝٵؼٳ نَُٹجٵًٹ٘ٹ ؾٳٞٵ٤ٷ 
َتعسز٠
قػِ إكٓـ اجملاظ إٍ أقػاّ .
بايعٜاز ٠نإٔ تٛدس ٖٓاى نًُات ظا٥س ٠عٔ إعٜٓ ٢تِ إعٓ ٢بسٕٚ
* قٛيـ٘ :فاظ .
ٚدٛزٖاٖٚ ،صا ايه ّ٬نً٘ َبين عً ٢إثبات ٚدٛز اجملاظ ٗ يػ ١ايعطب َٚ ،جًٛا
قايٛا ايهاف ظا٥سَٚ ، ٠جًٛا عً٘ٝ
تعاٍ  يَٝٵؼٳ نَُٹجٵًٹ٘ٹ ؾٳٞٵ ٷ: ) (  ٤
عً ٘ٝبكٛي٘ :
ظا٥س٠
قايٛا َٔ .
تعاٍ َ ٳا ٜٳأِتٹِِٗٝٵ َٹٔٵ ضٳغٴ: ) ( ٍٍٛ
بكٛي٘ :
ٚقس اغتؿهٌ نجرل َٔ ايعًُاٚ ٤إؿػط ٜٔإٔ ٜطًل عً ٢ؾ َٔ ٤ٞايكطإٓ أْ٘ ظا٥س
٭ٕ ٖص ٙايًؿ ١ٛشلا َعإٚٚ ،قـ ايؿ ٤ٞبأْ٘ ظا٥س قس ٜػتؿعط َٓ٘ اٱْػإ أْ٘ ٫
َعٔ ٣يٛدٛز ٫ٚ ، ٙؾو إٔ ايكطإٓ ٜ ٫أت  ٟعطف إٚ ٫ؾ ٘ٝظٜاز ٗ ٠إعاْ، ٞ
ٚيصيو أطًل عً ٘ٝبعهِٗ يؿ ٜايكًٚ. ١ايكٛاب إٔ َجٌ ٖص ٙاٯٜات يٝؼ ؾٗٝا
ظٜاز ٗ ٫ ٠ايًؿ ٗ ٫ٚ ٜإعٓ ٢بٌ ٖ ٛزاٍ عًَ ٢عٓ ٢دسٜس أ ٚعً ٢ايتأنٝس،
ٚايًؿ ٜوتاز إي ٘ٝ٭ٕ قَ (:ٍٛا ٜأت ِٗٝضغ٪ٜ ٫)ٍٛز ٟشيو إعٓ ٢ايص٪ٜ ٟزٜ٘
قٛيـ٘ تعاٍَ :ٳا ٜٳأِتٹِِٗٝٵ َٹٔٵ ضٳغٴ.  ٍٍٛ

11ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايؿٛض: ،:٣
30ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛضٜ ٠ؼ: ،:
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تعاٍ ٚٳاغٵأٍَِ ايِكَطٵٜٳٚ .  َ١اجملاظ بايٓكٌ نايػا ٘٥ؾُٝا
ٚاجملاظ بايٓككإ َجٌ قٛي٘ :
ىطز َٔ اٱْػإ
تعاٍ
بايٓككإ  ٖٛٚسصف بعض اؾًَُٚ ١جًٛا ي٘ بكٛي٘ :
.
* قٛيـ٘  :فاظ
ٚٳاغٵأٍَِ ايِكَطٵٜٳ١ٳ 

( )

ؾإٕ ايكطٜ ١ٜطاز بٗا إباْٚ ٞايػ٪اٍ ٜ ٫ه ٕٛعً ٢إباْٚ ٞإِا

ٜه ٕٛعً ٢أٌٖ إباْ ٞيصيو ؾتكسٜط ايهٚ ّ٬اغأٍ أٌٖ ايكطَٚ ١ٜجً٘ قٛي٘ تعاٍ:
ٚ ٳأُؾٵطِبٴٛا ؾٹ ٞقًُُٛبٹِِٗٴ ايِعٹذٵٌٳ ٜ ) ( عين سب ايعذٌٚ ،نُا تكسّ إٔ ؾٝذ
اٱغٚ َٔٚ ّ٬اؾك٘ ٜكٛيٖ ٕٛص ٙاغتعُا٫ت عطبٚ ١ٝدست َعٗا قط ١ٜٓؾسيت عً٢
إٔ إطاز يٝؼ غ٪اٍ إباْ ٫ٚ ٞزخ ٍٛايعذٌ ٗ قًٛبِٗ بصات٘ ٚايكطا ٔ٥شلا تأثرل
عً ٢ايهٚ ّ٬ايكط ٫ ١ٜتطٌ م ٗ يػ ١ايعطب عً ٢إباْ ٞاجملطز ٠٭ٕ  ٙي ٛخًت
إباْ َٔ ٞأًٖٗا مل تػِ قطٚ ١ٜإِا تػُ ٢أط ، ٫٬ؾًؿ ٜايكطٜ ١ٜطًل عً ٢إباْٞ
.

ٚعً ٢غانٓٗٝا
بايٓكٌ ْ ٖٛٚكٌ ايهًَُ َٔ ١عٓ ٢إٍ َعٓ ٢آخطَٚ ،جٌ ي٘ إ٪يـ
* قٛيـ٘ :اجملاظ .
بايػا ٘٥ؾإٕ ايػا ٗ ٘٥يػ ١ايعطب إهإ إٓدؿض  ،ثِ بعس شيو ٕا نإ ايٓاؽ
ٜكه ٕٛسٛا٥ذِٗ ٗ ٖصا إهإ إٓدؿض َٔ أدٌ ايتػذل ق ٌٝيًداضز ايكصض َٔ
اٱْػإ ايصٜٛ ٟنع ٗ إهإ إٓدؿض غا َٔٚ،٘٥أَجًت٘ نًُ ١ايٛع ١ٓٝؾإٕ ٚعٔ
تؿٝس اْ٫تكاٍ ٚا٫ضؼاٍ ؾتطًل نًُ ١ايٛع ١ٓٝعً ٢اؾٌُ،ؾاؾٌُ ٜػُٚ ٢ع١ٓٝ
ا٭غؿاض
.
ثِ بعس شيو أطًل عً ٢إطأ ٠نًُٚ ١ع ، ١ٓٝ٭ْٗا ت٬ظّ ًْٗا عٓس

82ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛضٜٛ ٠غـ: ،:
93ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
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تعاٍ  دٹسٳاضاّ ٜٴطِٜسٴ إَٔٵ ٜٳٓٵكَضٻ 
ٚاجملاظ با٫غتعاض ٠نكٛي٘ :
با٫غتعاضٜ ٠عين اغتعاض ٠ايًـٚ ٚطًب عاضٜت٘ ْٚكً٘ ٗ َهإ
:
* قٛيـ٘ٚ :اجملاظ
تعاٍ  دٹسٳاضاّ ٜٴطِٜسٴ إَٔٵ ٜٳٓٵكَضٻ  ) (ؾإٕ اؾساض  ٫إضاز  ٠ي٘
آخط َٚجاٍ شيو قٛي٘ :
ٚإِا اٱضاز ٠يًهآ٥ات اؿ ١ٝؾاغتعاض نًُٜ (١طٜس) َعٓ ٢أْ٘ ؾطع ٗ اْ٫كهاض
ٚبسأ ؾَٚ ، ٘ٝجً٘ ق ٍٛايٓيب  ( :إٕ ٖص ٙاؿؿٛف قتهط ٠ؾإشا أضاز أسسنِ إٔ
ٜسخٌ ؾًٝكٌ ايًِٗ إْ ٞأعٛش بو َٔ اـبح ٚاـبا٥ح ) ( ) ؾكٛي٘ إشا أضاز َعٓ ٢إشا
ؾطع ٚ ،إ ٫ؾإٕ اٱْػإ قس ٜطٜس زخ ٍٛاؿُاّ ٚاـ ٤٬قبٌ زخٛي٘ بػاع ١يهٔ ٫
ٜؿطع يـ٘ سٌ بس ٤اٱضاز ٠إٔ ٜتهًِ بٗصا ايصنطٚ ،اٱضاز ٠تطًل ٗ يػ ١ايعطب
عًَ ٢عإ َتعسزَٗٓ ٠ا ا٫بتسا ٗ ٤ايؿَٗٓٚ، ٤ٞا إؿَٗٓٚ ١٦ٝا ا٭َط  ٚوسز إطاز
ايهّ٬
بٗا غٝام .

*****
77ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايهٗـ: ،:
 َٔ )1406سسٜح ظٜس بٔ أضقِ ضن ٞاهلل
 ) 142بأيؿاَٗٓ ٚا :إشا أضاز إٔ ٜسخٌ ٚ ،ابٔ سبإ (
( ) أخطد٘ ايبداض( ٟ
عٓ٘ قاٍ :إٕ ٖص ٙاؿؿٛف قتهط ٠ؾإشا أضاز أسسنِ إٔ ٜسخٌ ؾًٝكٌ ايًِٗ إْ ٞأعٛش بو َٔ اـبح ٚاـبا٥ح.
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ا٭َط
ٚا٭َط اغتسعا ٤ايؿعٌ بايك ٖٛ ٖٔ ٍٛزْ٘ٚ
:

ٕا أْٗ ٢إ٪يـ ايه ّ٬عٔ أقػاّ ايه ّ٬بسأ باؿسٜح عٔ َباسح ا٭َط ٚا٭َط ٗ
ايًػ ٖٛ ١ايطًب ٚا٫غتسعا ٫ٚ ٤ظايت ايعطب تػتعٌُ يؿ ٜا٭َط ٗ ايطًب
اؾاظّ ٚعطؾ٘ إ٪يـ ٗ ا٫قط٬ح بكٛيـ٘ اغتسعا ٤ايؿعٌ بايك ٖٛ ٖٔ ٍٛزْ٘ٚ
ايٛدٛب
عً ٢غب. ٌٝ
إأَٛض ب٘
ايؿعٌ َعٓا:ٙطًب ايؿعٌ ٚزعا ٤ايؿعٌ ٚايؿعٌ ٖ. ٛ
* قٛيـ٘ :اغتسعا. ٤
* فقٛيـ٘  :بايكٜ ٍٛعين .با٭قٛات ٚاؿطٚف إعطٚؾ ١ؾإٕ ا٭ٚاَط شلا قٝؼ
عً٘ٝ
قسز ٠قٛي ١ٝتسٍ .
* قٛيـ٘ :بايكٜ ٍٛطاز ب٘ ا٭قٛات ٚاؿطٚف عً ٢ايكشٝض ٜ ٫ٚطاز ب٘ إعاْٞ
ايٓؿػ ١ٝنُا ٜكٛي٘ بعض ا٭ؾاعط ٠٭ٕ ا٭ٚاَط ٖ ٞاييت ٜٓطل بٗا ٚأَا َا نإ ٗ
اٱط٬م
ايٓؿؼ َٔ َعإ ؾإْٗا  ٫تػُ ٢أَطاّ  ٫ٚته ٕٛق ٫ٛعً ٢دٗ. ١
زٜ ْ٘ٚعين إٔ إػتسع ٞيًؿعٌ اٯَط  ٫بس إٔ ٜه ٕٛأعً ٢ضتب١
* قٛيـ٘. ٖٛ ٖٔ :
َٔ إأَٛض ،ؾ ٬بس إٔ ٜه ٕٛإأَٛض أزْ ٢ضتب َٔ ١اٯَط ٚس٦ٓٝص ؾإشا ٚد٘ اٱْػإ
شيو إشا زعٛت اهلل ؾكًت
قٝػ ١اؾعٌ ٕٔ ٖ ٛأعً َ٘ٓ ٢ؾإْ٘ ٜ ٫ه ٕٛأَطاّ َ،جاٍ :
ضب اغؿط ي ٞؾأغؿط قٝػ ١اؾعٌ  ٖٞٚقٝػ ١أَط يهٓٗا يٝػت أَطاّ عً ٢اؿكٝك١
٭ْٗا تٛدٗت َٔ ا٭زْ ٖٛٚ ٢إدًٛم إٍ ا٭عً ٖٛٚ ٢اـايل دٌ ٚعٖٚ ،٬هصا
َا ي ٛنإ ايٓاطل بكٝػ ١اؾعٌ َػاٜٚاّ يًُٛدٳ٘ ي٘ ٖصا ايه ّ٬نُا ي ٛقاٍ اٱْػإ
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عً ٢غب ٌٝايٛدٛبٚ ،قٝػت٘ اؾعٌ
ُٕاثً٘ ْٛٚرل ٙاؾعٌ نصا ؾإْ٘ ٜه ٕٛايتُاغاّ ٜ ٫ٚه ٕٛأَطاّ ٚ ،اختٝاض ن ٕٛاٯَط
أعً َٔ ٢إأَٛض ٖصا ق ٍٛبعض ا٭قٛيٚ ٌٝقاٍ طا٥ؿ:١ا٭ ٍٚاؾذلا ٙا٫غتع٤٬
ز ٕٚايعًَ ٛعٓ ٢إٔ ٜه ٕٛاٯَط طايباّ يًعًٚ ٛإٕ نإ ٗ سكٝك ١ا٭َط أقٌ َٔ
إأَٛض ٖٚصا ايك ٖٛ ٍٛايكٛاب ٜٚسٍ عً ٢شيو إٔ ا٫بٔ إشا تٛد٘ با٭َط إٍ
ٚايسٚ ٙبذ ٚق ٌٝي٘  ٫وػٔ َٓو إٔ تأَط أباى ؾسٍ شيو عً ٢إٔ ٖصا ايكٍٛ
ايكازض َٔ ا٫بٔ ٜػُ ٢أَطاّ َع ن ٕٛا٫بٔ أقٌ َٔ ايٛايس ٚإِا ٚبذ يهْ٘ٛ
ا٫غتع٤٬
.
ٜػتعً ٞعً ٢أب ٘ٝؾا٭ ٍٚإٔ ٜكاٍ ٗ ايتعطٜـ عً ٢دٗ١
* قٛيـ٘ :عً ٢غب ٌٝايٛدٛب ٜعين عً ٢غب ٌٝاؿتِ ٖٚصا عًَٗٓ ٢ر ا٭ؾاعط٠
ؾإِْٗ ٜكٛي ٕٛإٕ قٝػ ١اؾعٌ  ٫تسٍ عً ٢ا٭َط بٓؿػٗا ستٜ ٢هَ ٕٛعٗا قطٜ٘ٓ
ٚا٭َط ٜ ٫سٍ عً ٢ايٛدٛب ستٜ ٢هَ ٕٛع٘ قط ٜ٘ٓؾكٛي٘ ٖٓا عً ٢غب ٌٝايٛدٛب
ايٛدٛب
.
ٜعين أْ٘  ٫بس إٔ ٜهَ ٕٛع٘ قط ١ٜٓتكطؾ٘ ٚػعً٘ زا ّ٫عً ٢ا٭َط ٚعً٢
اؾعٌ ٜعين ايًؿ ٜايساٍ عًٚ ،٘ٝاشلا ٤عا٥س ٠عً ٢ا٭َط ؾكٝػ١
* قٛيـ٘ٚ :قٝػت٘ .
ا٭َط ٖ ٞاؾعٌ ٚنٌ َا نإ عًٚ ٢ظٕ اؾعٌ ؾإْ٘ ٜه ٕ ٛأَطاّ ٖٚصا عًَٗٓ ٢ر
اؾُٗٛض ايصٜ ٜٔكٛي ٕٛإٕ يٮٚاَط قٝػاّ تسٍ عًٗٝا بٓؿػٗا ٚأَا ا٭ؾاعط ٠ؾإِْٗ
ٜكٛي ٕٛا٭َط َعإ ْؿػٚ ١ٝايكٝػ ١زاي ١عًٚ ٘ٝيٝػت قٝػ .١ي٘
*

ٚقٛي٘ :اؾعٌ ٜسخٌ ؾ ٘ٝنٌ َا نإ عًٖ ٢صا ايٛظٕ َجٌ قٛيو اشٖب،اضدع
ٖٚهصا نٌ َا نإ ٖاث ّ٬شلص ٙايكٝػٚ ١ي ٛمل ٜهٔ عًٚ ٢ظْٗا سكٝك ١نُا ي ٛنإ
ايؿعٌ ضباعٝاّ أٔ ٚاغٝاّ نُا ي ٛقاٍ اغذلح أ ٚقاٍ تهًِٚ ،يٮَط قٝؼ أخطَ ٣جٌ

ؾطح ايٛضقات

)71
(
 ٖٞٚعٓس اٱط٬م ٚايتذطز عٔ ايكط ٜ٘ٓؼٌُ عً٘ٝ

ايؿعٌ إهاضع إػبٛم ب ّ٬ا٭َط َجٌ يتؿعٌ َجاٍ شيو قٛي٘ تعاٍٚ :ٳيِٝٳطَٛٻؾُٛا
بٹايِبٳٝٵتٹ ايِعٳتٹٝل ٜ ) ( طٛؾٛا ؾعٌ َهاضع َػبٛم ب ّ٬ا٭َط ؾٝهٖ ٕٛصا ايؿعٌ
أَطاّ ٚا٭َط ٜسٍ عً ٢ايٛدٛب ؾٝه ٕٛايطٛاف ٚادباّ َٚجً٘ أقُٛٝا ايك ٠٬عً٢
ٚظٕ اؾعٌ َٚجً٘ أٜهاّ اغِ ؾعٌ ا٭َط َجٌ قٛيو سصاض َعٓ ٢اسصض ٚنصا نٌ
قٝػ ١زاي ١عً ٢ا٭َط َجٌ (عً )٢ؾإْٗا أَط َجٌ قٛي٘ تعاٍ ٚ :ٳيٹًَ٘ٹ عٳًَ ٢ايٓٻاؽِ
سٹرټ ايِبٳٝٵتٹ َٳِٔ اغٵتٳطَاعٳ إِيَٝٵ٘ٹ غٳبٹ ّ٬ٝ

( )

*

اؾعٌ
ٜ ٖٞٚعين ٖص ٙايكٝػ ١قٝػ. ١
قٛيـ٘. :

*

قٛيـ٘ :عٓس اٱط٬مٜ ،عين عٓس َا ٜٛ ٫دس َعٗا زيٜٛ ٌٝنض إطاز بٗا ٚعٓس
ايتذطز َٔ ايكط ١ٜٓؼٌُ عً ٢ايٛدٛب أ ٚؼٌُ عً ٢ا٭َط ؾإشاّ قٝػ ١اؾعٌ عٓس
ػطزٖا َٔ ايكطا ٔ٥ؾإْٗا ؼٌُ عً ٢نْٗٛا أَطاّ ٚؼٌُ عً ٢ايٛدٛب يصيو قًٓا ٗ
قٛي٘ تعاٍ (:أقُٛٝا ايك ) ٠٬ؾٗٝا ز٫ي ١عًٚ ٢دٛب ايكٚ( ٠٬آتٛا ايعنا ) ٠ؾٗٝا
ز٫ي ١عًٚ ٢دٛب إٜتا ٤ايعناٚ ٠ايسي ٌٝعً ٢إٔ ا٭ٚاَط تسٍ عً ٢ايٛدٛب يػ١
يٛيسٙ
ايعطب ؾإٕ ايعطب ٜؿُٗ َٔ ٕٛا٭ٚاَط ايٛدٛب ٚيصيو إشا قاٍ ايٛايس :
اؾعٌ نصا ،ثِ مل ٜؿعٌ ،سػٔ تٛبٝذ ا٫بٔ ٚ،نصا ايػٝس إشا قاٍ ـازَ٘ٚ ،ايعٚز
يعٚدتٖ٘ ،ا ٜسٍ عً ٢إٔ قٝػ ١اؾعٌ يٮَط ٚايٛدٛب ٗ يػ ١ايعطب ٚقس تأٜس ٖصا
باغتعُاٍ ايؿطع ؾإٕ ايؿطع دعٌ ا٭ٚاَط زاي ١عً ٢ايٛدٛب  َ٘ٓٚقٛي٘ تعاٍ:

29ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠اؿر: ،:
97ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ: ،:

ؾطح ايٛضقات

)72
(

....................................................................................................................
 ؾًَِٝٳشٵصٳضِ ايَصٹٜٔٳ ٜٴدٳايٹؿُٕٛٳ عٳٔٵ أََٵطِٙٹ إَٔٵ تٴكٹٝبٳٗٴِٵ ؾٹتٵٓٳ ْ١أَٚٵ ٜٴكٹٝبٳٗٴِٵ عٳصٳابٷ أَيٹِٝٷ 

( )

سصض َٔ ٚقٛع ايعصاب ٚايؿتٓ ١عً ٢كايؿ ٞا٭َط ٚخٛف ايعكاب ٜ ٫ه ٕٛإَٔ ٫
تعاٍ ٚ ٳَٳا نَإٳ يٹُٴ٪ٵَٹٍٔ ٚٳَ ٫ٴ٪ٵَٹٓٳ١ٺ إِشٳا قَهٳ ٢ايًَ٘ٴ ٚٳضٳغٴٛيُ٘ٴ َأَٵطاّ
تطى ٚادب ،قاٍ :
إَٔٵ ٜٳهُٕٛٳ يَٗٴِٴ ايِدٹٝٳطٳَ ُ٠ٹٔٵ أََٵطِٖٹِٵ ٚٳَٳٔٵ ٜٳعٵلِ ايًَ٘ٳ ٚٳضٳغٴٛيَ٘ٴ ؾَكَسٵ نٳٌٻ نٳّ٫٬
َٴبٹٓٝاّ

( )

ؾذٌ ا٭َط  ٫خرل ٠يًُ ٗ َٔ٪تطن٘ ٖا ٜسٍ عًٚ ٢دٛب٘ ثِ عكب شيو

بصّ ايعاقٌ ٖا ٜسٍ عً ٢إٔ كايـ ا٭َط ٜعس عاقٝاّ إشا تكطض ٖصا ؾإٕ ايٓكٛم
ايػابك ١ايساي ١عً ٢ن ٕٛا٭ٚاَط يًٛدٛب ْكٛم عاَ ١تؿٌُ غٝام ا٭َط ٗ نٌ
َٛاضز ٗ ٙنٌ َٛنٛعات٘ٚ ،س٦ٓٝص ْعًِ إٔ ق ٍٛبعض ايٓاؽ ايكا ًٌ٥بإٔ ا٭ٚاَط
ٗ اٯزاب  ٫ؼٌُ عً ٢ايٛدٛب ق ٍٛخاطٜٚ ٧سٍ عً ٢شيو ث٬ث ١أزي ١ايسيٌٝ
ا٭: ٍٚعُ ّٛأزي ١ايؿطٜع ١ايساي ١عً ٢إٔ ا٭ٚاَط يًٛدٛب ؾإٕ قٛي٘ تعاٍ:
أََٵطاّْ هط ٗ ٠غٝام ايٓؿ ٞؾتؿٝس ايعُٚ ّٛمل تؿطم بٌ َا نإ ٗ اٯزاب َٚا
ايجاْ ٞإْاع ا٭َ ١عً ٢عسّ ايتؿطٜل بٌ ا٭َٛض ٗ
نإ ٗ ا٭سهاّٚ ،ايسي: ٌٝ
اٯزاب ٚا٭َٛض ٗ غرل اٯزاب قبٌ ٚدٛز إدايـ ؾإدايـ قس سه ٢قٛي٘
ايكططيب ٚشنط ٙابٔ سذط ٗ ايؿتض ٚيهٔ ٖصا اـ٬ف َػبٛم بإْاع غابل ٖٛ
إدايـ ٚايسي ٌٝايجايح:أْ٘ ٜٛ ٫دس سس
.
إْاع ايكشاب َٔٚ ١بعسِٖ إٍ ظَٔ
ؾاقٌ بٌ َا نإ َٔ اٯزاب َٚا نإ َٔ ا٭سهاّ ْٝٚع اٯزاب اييت دا٤ت

63ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓٛض: ،:
36ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭سعاب: ،:

ؾطح ايٛضقات

)73
(
إَ ٫ا زٍ ايسي ٌٝعً ٢إٔ إطاز َٓ٘ ايٓسب ،أ ٚاٱباس١

بٗا ايؿطٜع ١أسهاّ ؾطعْٝٚ ١ٝع ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝتعس آزابّا إَا َع اهلل أَ ٚع
خًك٘ ؾ ٬ناب٘ َؿطم بٌ ا٭َطٚ ٜٔي ٛؾتض َجٌ ٖصا ايباب يهإ غب ٬ٝيًتدًل
اٯزاب
َٔ أٚاَط ايؿطٜع ١بععِ أْٗا إِا ٚضزت ٗ .
عًٜ ٘ٝؿٝس إٔ ا٭ٚاَط إشا
* قٛيـ٘ ٖٞٚ :عٓس اٱط٬م ٚايتذطز عٔ ايكط ١ٜٓؼٌُ .
نإ َعٗا بطاٌٖ أ ٚأزي ١تكطؾٗا عٔ ٚاٖط ايٛدٛب ؾٹإْٗا ؼٌُ عًَ ٢ا زيت عً٘ٝ
ٖص ٙا٭زي١
.
* قٛيـ٘ :إَ ٫ا زٍ ايسي ٌٝعً ٢إٔ إطاز َٓ٘ .ايٓسب ؾكٝػ ١اؾعٌ إشا قطؾت عٔ
تعـــاٍ
ايٛدٛب بكاضف َٔ ايكٛاضف ؾإْٗا ؼٌُ عً ٢ايٓسب َجاٍ شيو قـٛي٘ :
ٚ ٳأَؾٵِٗسٴٚا إِشٳا تٳبٳاٜٳعٵتٴِٵ  ) ( أؾٗسٚا ؾعٌ أَط عً ٢قٝػ ١اؾعٌ ٚاٖط ٙايٛدٛب
( )

يهٔ ٚضز إٔ ايٓيب  ابتاع ٚمل ٜؿٗس نُا ٗ سسٜح خعّ١

ؾسٍ شيو عً ٢إٔ

ْك ٍٛاٱؾٗاز َٓسٚب إي ٘ٝيـإٔ ا٭ٚاَط إشا
اٱؾٗاز يٝؼ ٚادباّ ٗ ايتباٜع ٚس٦ٓٝص :
قطؾت عٔ ايٛدٛب ٚمل ٜهٔ شلا زيٜٛ ٌٝنض إطاز بٗا ؾإْٗا ؼٌُ عً ٢ايٓسب
اٱباسٜ ١عين إشا ناْت قٝػ ١اؾعٌ َعٗا زيٜٛ ٌٝنض إٔ إطاز بٗا
* قٛيـ٘ :أ. ٚ
اٱباس ١ؾإٕ ٖص ٙايكٝػ ١ته ٕٛزاي ١عً ٢اٱباسَ ١جاٍ شيو قٛي٘ غبشاْ٘ تعاٍ :
ٚ ٳإِشٳا سٳًًَِتٴِٵ ؾَاقٵطَازٴٚا

( )

اقطازٚا ؾعٌ أَط قس قطف َٔ ايٛدٛب إٍ

282ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
 َٔ )215سسٟخ خعّ ١بٔ ثابت ضن ٞاهلل عٓ٘ ٖٛٚ
ٚ )4647أٓس (/ 5
ٚ )3607ايٓػا( ٞ٥
( ) أخطد٘ أب ٛزاٚز (
سسٜح ط ٌٜٛؾ ٘ٝقك١
2ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إا٥س: ،:٠

ؾطح ايٛضقات

)74
(

ٜ ٫ٚكته ٞايتهطاض عً ٢ايكشٝض ،إَ ٫ا زٍ ايسي ٌٝعً ٢قكس ايتهطاض
اٱباسَٚ ١جٌ
اٱباس ١يه ْ٘ٛأَطاّ ٚضز بعس َْٗ ٞػبٛم بإباس ١ؾٝه ٕٛزا ٫عً. ٢
تعاٍ
قٛي٘ :

 ؾَإِشٳا قُهٹٝٳتٹ ايكٻ ُ٠٬ؾَاْٵتٳؿٹطٴٚا ؾٹ ٞايِأَضٵضِ

 ) ( نإ اْ٫تؿاض

ٚايصٖاب ٚاجملَ ٤ٞباسا ؾُٓع َٓ٘ ٚقت ق ٠٬اؾُع، ١ؾًُا قاٍ بعس اؿٛط
اؿٛط
(ؾاْتؿطٚا ) نإ أَطا بعس سٛط ؾٝعٛز إٍ سهُ٘ قبٌ .
ايتهطاض أ ٟإٔ ا٭َط ًٜ ٫عَٓا ٜ ٫ٚطًب َٓا تهطاض ايؿعٌ
* قٛيـٜ٘ ٫ٚ :كته. ٞ
 ٫عً ٢ايتهطاض بٓؿػ٘
تعاٍ (أقُٛٝا ايك ) ٠٬يٝؼ زا ّ
إأَٛض ب٘ َجاٍ شيو قٛي٘ :
ٚإِا ٖ ٛزاٍ عً ٢إط ٠ايٛاسسٜٚ، ٠سٍ عًٖ ٢صا إٔ ايؿعٌ إجبت إشا سصف َتعًك٘
ؾإْ٘ ٜسٍ عً ٢اٱط٬م ٚاٱط٬م ٜكسم َطٚ. ٠اسس٠
ايكشٝض يٛدٛز خ٬ف َٔ بعض ايؿكٗا ٤ايصٜ ٜٔكٛي ٕٛوٌُ
.
* قٛيـ٘ :عً٢
عً ٢ايتهطاض ٗ ا٭قٌ إَ ٫ا زٍ عً ٘ٝايسيٚ ٌٝايك ٍٛا٭ ٍٚأقٛب ٭ْ٘ ٖ ٛايصٟ
ا٭زي١
تسٍ عً. ٘ٝ
ايتهطاض ٜعين ٜػتجٓ َٔ ٢عسّ ز٫ي ١ا٭َط
* قٛيـ٘ :إَ ٫ا زٍ ايسي ٌٝعً ٢قكس .
عً ٢ايتهطاض ا٭ٚاَط اييت زٍ ايسي ٌٝعً ٢قكس ايتهطاض ؾٗٝا َٔ أَجً ١شيو َا يٛ
نإ ا٭َط َكذلْاّ بأزا ٠ؾط ٙؾٝتهطض ا٭َط بتهطاض شيو ايؿط َ٘ٓٚ ٙقٛي٘ :تعاٍ
ٚ ٳأَؾٵِٗسٴٚا إِشٳا تٳبٳاٜٳعٵتٴِٵ  ) ( ؾإشا أزا ٠ؾطٖ ٙا ٜسٍ عً ٢إٔ ا٭َط ٜتهطض نًُا
تعاٍ أَقٹِِ ايكٻ َ٠٬يٹسٴيُٛىٹ ايؿٻُٵؼِ إِيَ٢
تهطض إؿط ٙٚإشا تباٜعتَِٚ ،جٌ قٛي٘ :

10ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠اؾُع: ،١
282ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠

ؾطح ايٛضقات

)75
(
ٜ ٫ٚكته ٞايؿٛض
غَػٳلِ ايًَٝٵٌِ ٚٳقُطٵإٓٳ ايِؿَذٵطِ إِٕٻ قُطٵإٓٳ ايِؿَذٵطِ نَإٳ َٳؿٵٗٴٛزا

( )

نأْ٘ ٜك ٍٛنًُا زيهت

ايٗٛط
ايؿُؼ ٜعين إش ظايت ٚدب عًٝو إٔ تكً ٞق. ٠٬
* قٛيـ٘ ٜ ٫ٚ :كته.ٞايؿٛض ٜعين إٔ ا٭ٚاَط  ٫تكته ٞايؿٛضٜٚ ،كته ٞأٟ
ٜطًبٚ ،ايؿٛض ٜطاز ب٘ أزا ٤ايؿعٌ بعس ا٭َط ب٘ َباؾط ٠ساٍ ايتُهٔ َٔ ؾعً٘
ٚاعًِ بإٔ ٖص ٙإػأي ٫ ١بس َٔ ؼسٜس قٌ ايٓعاع ؾٗٝا ؾٝكاٍ إشا زٍ زي ٌٝعً٢
ٚدٛب ايؿٛض ٗ ا٭ٚاَط ؾإْ٘ هب ايؿٛض س٦ٓٝص  َٔ،أَجً ١شيو َا ٚضز َٔ
ايٓكٛم أ ٚآثاض ايكشاب ١بإٔ َٔ أؾػس سذ٘ ظُاع ٚدب عً ٘ٝقها ٤شيو اؿر
يكٛشلِ َٔ قابٌَٚ ،جً٘ قٛي٘
َٔ قابٌ ؾسٍ شيو عً ٢إٔ قها ٤اؿر عً ٢ايؿٛض :
ْ َٔ (: ػ ٞق ٠٬ؾًٝكًٗا إشا شنطٖا )

( )

ؾًٝكًٗا أَط ٭ْ٘ ؾعٌ َهاضع

َػبٛم بايٚ ّ٬قٛي٘ إشا شنطٖا ٜكته ٞايؿٛضٚ ١ٜنصيو ىطز َٔ قٌ ايٓعاع َا يٛ
زٍ زي ٌٝعً ٢إٔ أَطا ٜ ٫كته ٞايؿٛض نُا ي ٛقاٍ َت ٢ؾ٦ت اؾعٌ نصا ؾٗصا خاضز
عٔ قٌ ايٓعاعٚ ،قٌ ايٓعاع ٗ ا٭ٚاَط اجملطز ٠اييت يٝؼ َعٗا أزي ١تسٍ عً ٢أْٗا
ايؿاؾع ١ٝبأْ٘
:
عً ٢ايؿٛض أ ٚعً ٢ايذلاخ ٞؾكاٍ طا٥ؿ َٔ ١أٌٖ ايعًِ َِٓٗ عًُا٤
ٜ ٫كته ٞايؿٛض ٭ٕ قٝػ ١ا٭َط يٝؼ ؾٗٝا ز٫ي ١عً ٢ايؿٛضٚ ١ٜقٛي٘( أقُٛٝا
ايك )٠٬يٝؼ ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢ايؿٛضٚ ،١ٜايك ٍٛايجاْ ٖٛٚ ٞق ٍٛاؾُٗٛض إٔ ا٭ٚاَط
تكته ٞايؿٛض ١ٜساٍ ايتُهٔ َٔ ايؿعٌ ٖٚصا ق ٍٛاؿٓابًٚ ١اؾُاٖرل ٚاغتسيٛا

78ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠اٱغطا: ،:٤
ضن ٞاهلل عٓ٘
 َٔ )684سسٜح أْؼ .
َٚ )597ػًِ (
( )َتؿل عً ،٘ٝايبداض(ٟ

ؾطح ايٛضقات

)76
(

....................................................................................................................
ا٭زي١
عً ٢شيو بعسز َٔ :
ايسي ٌٝا٭: ٍٚإٔ ايعطب ٜٛدٗ ٕٛايًٚ ّٛايكسح ٕٔ تأخط ٗ تٓؿٝص ا٭َط ٖا ٜسٍ
عً ٢إٔ ا٭ٚاَط عً ٢ايؿٛض ١ٜؾً ٛقًت ٫بٓو أسهط يَ ٞا٤ٶ ٚمل وهط ٙإ ٫بعس
ايجاْٞ
غٓ ١يعس كايؿاّ وػٔ تٛبٝد٘ ٖا ٜسٍ عً ٢إٔ ا٭َط عً ٢ايؿٛض ،١ٜايسي: ٌٝ
قايٛا إٕ ا٭ٚقات اييت ٜؿعٌ ؾٗٝا إأَٛض ب٘ َتؿانًٚ ١يٝػت َتُاثًٚ ١أٍٚ
ا٭ٚقات إٔ ٜؿعٌ إأَٛض ب٘ ٗ أٚشلا ؾٝه ٕٛعً ٢ايؿٛض ٚإباؾط ٠ؾسٍ شيو عً٢
ز٫ي ١ا٭َط عً ٢ايؿٛضٚ ١ٜاغتسيٛا عً ٢شيو َا ٚضز ٗ قٛي٘ تعاٍ ٚ  :ٳغٳاضِعٴٛا
إِيََ ٢ٳػٵؿٹطٳ٠ٺ َٹٔٵ ضٳبِهُِٵ ٚٳدٳٓٻ١ٺ ٚ ) ( قٛي٘  :ؾَاغٵتٳبٹكُٛا ايِدٳٝٵطٳاتٹ 

( )

ؾأَط اهلل عع

ٚدٌ بإبازض ٠إٍ ؾعٌ ايطاعات  َٔٚأؾعاٍ ايطاعات ا٭ٚاَطَ ٚ ،ا ٚضز ٗ
ايػٓ ) (١إٔ ايٓيب ٕ ا قس ٗ عُط ٠اؿسٜب ١ٝأَط أقشاب٘ باٱس ٍ٬ؾتٛقؿٛا عٔ
غًُٚ ١ي ٛنإ ا٭َط ٫
اٱسٚ ٍ٬اؿًل ٚايصبض ؾسخٌ ايٓيب ََُٛٗ اّ عً ٢أّ .
ٜؿٝس ايؿٛض ١ٜ٭َهِٓٗ إٔ ٜكٛيٛا هٛظ يٓا تأخرل ايؿعٌ إأَٛض ب٘ ٚاغتسيٛا عً٢
شيو أٜهاّ بإٔ ايك ٍٛبعسّ اقتها ٤ا٭َط يًؿٛض ٪ٜز ٟإٍ عسّ اَتجاٍ ا٭ٚاَط ؾإْ٘
ي ٛداظ يٲْػإ تأخرل اَتجاٍ ا٭َط ؾاظ إَا إٍ غاٚ ١ٜايػا ١ٜغرل قسزٚ ٠إَا  ٫إٍ
غا ١ٜؾ٪ٝز ٟشيو إٍ تهٝٝع ا٭َط ٚعسّ اَتجايٖ٘ٚ ،صا ايك ٖٛ ٍٛايكٛاب ؾا٭َط
133ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ: ،:
148ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
 َٔ )215سسٜح إػٛض بٔ كطَ٘ َٚطٚإ
/5
ٚ )4872ايبٗٝك ٗ ٞايهدل( ٣
ٚ ) 323ابٔ سبإ (
/4
( ) أخطد٘ أٓس (
اؿسٜب١ٝ
ابٔ اؿهِ  ٖٛٚ،سسٜح ط ٌٜٛؾ ٘ٝقك ١قًض .

)77
(
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ٚا٭َط بإهاز ايؿعٌ أَط بَ٘ٚ ،ا ٜ ٫تِ ايؿعٌ إ ٫ب٘،
ٜكته ٞايؿٛض ٚعً ٢شيو ٚدب عً ٢ايٓاؽ إٔ ّتجًٛا ا٭ٚاَط ساٍ ايتُهٔ َٔ
اَتجاشلا َذطز ٚضٚزٖا ٚقس بٓ ٢بعض ايؿكٗا ٤عًٖ ٢ص ٙإػأي ١عسز َٔ ايجُطات
َٓٗا ٌٖ هب اؿر عً ٢ايؿٛض؟ أ ٚهٛظ .تأخرلٙ
ايؿكٗ: ١ٝ
* قٛيـ٘ٚ :ا٭َط بإهاز ايؿعٌ أَط .ب٘ ٜعين أْ٘ إشا تٛد٘ أَط بإهاز ؾعٌ ٚؼكً٘ٝ
ٚؾعً٘ ؾإْ٘ ٜه ٕٛأَطا بصيو .ايؿعٌ
* قٛيـَ٘ٚ :ا ٜ ٫تِ ايؿعٌ.إ ٫ب٘ نصيو ٜسٍ ا٭َط بإهاز ايؿعٌ عً ٢ا٭َط َا ٫
ٜتِ ايؿعٌ إ ٫ب٘ ٖٚص ٙقاعس ٠ايٛغا ٌ٥اييت ٜكاٍ ؾٗٝا ايٛغا ٌ٥شلا أسهاّ إكاقس
ٚادب َٔ ١أَجً ١شيو إٔ
ؾٛغ ١ًٝايٛادب ايصٜ ٫ ٟتأز ٣ايٛادب إ ٫ب٘ ته. ٕٛ
ايؿاضع أَطْا باغتٝعاب غػٌ ايٝس ٗ ايٛن ٤ٛإٍ إطؾل ٜ ٫ٚتِ غػٌ ايٝس عً٢
دٗ ١ا٫غتٝعاب إ ٫بػػٌ ؾ ٤ٞقً َٔ ٌٝايعهس ؾٝه ٕٛغػٌ ٖصا اؾعَٔ ٤
ايعهس س٦ٓٝص ٚادباّ ٚنصيو ق ٠٬اؾُاعٚ ١ادبّ ٫ٚ ١هٔ يًُط ٤ؾعٌ ق٠٬
تعاٍ  ٳٚيٹًَ٘ٹ
اؾُاع ١إ ٫بايصٖاب إيٗٝا ؾٝه ٕٛايصٖاب إيٗٝا ٚادباّ ٚنصيو قٛي٘ :
عٳًَ ٢ايٓٻاؽِ سٹرټ ايِبٳٝٵتٹ َٳِٔ اغٵتٳطَاعٳ إِيَٝٵ٘ٹ غٳبٹٖ ) (  ّ٬ٝصا أَط باؿر ٚنصيو ٖ ٛأَط
بػًٛى ايططٜل إٍ اؿر نأْ٘ أَط بايػؿط إٍ تًو إٛاطٔ ؾا٭َط بايؿ ٤ٞأَط ب٘
َٚا ٜ ٫تِ إ ٫ب٘ ٚقس ٜهٖ ٕٛصا عً ٢غب ٌٝايٛغ ١ًٝنُا تكسّ ٚقس ٜه ٕٛعً٢
غب ٌٝايؿط ٖٛٚ ٙإجاٍ ايص ٟشنط. ٙإ٪يـ

97ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ: ،:
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نا٭َط بايك ٠٬أَط بايطٗاض٠
بايطٗاض ٠٭ٕ ايطٗاض ٠ؾط َٔ ٙؾط ٙٚقش١
.
* قٛيـ٘  :نا٭َط بايك ٠٬أَط
ايكّ ٫ٚ ٠٬هٔ ؾعٌ ايك ٠٬إ ٫بؿعٌ ؾطٚطٗا ؾا٭َط بايك ٠٬أَط بايطٗاض٠
ٚقٛي٘ ايػابل ٗ ٖص ٙايكاعسَ ٠كٝس َا ٜه ٗ ٕٛقسض ٠ايعبس أَا إشا نإ يٝؼ ٗ
قسض ٠ايعبس ؾإٕ ايٛغ ٫ ١ًٝتهٚ ٕٛادبَ ١جاٍ شيو أَط اهلل عع ٚز ٍ بك ٠٬اؾُع١
 َٔٚؾططٗا ٚدٛز ايعسز إعتُس ؾطعاّ غٛا ٤ق ٌٝث٬ث ١أ ٚق ٌٝأضبع ٕٛأ ٚغرل
شيو ؾإشا ٚدس اثٓإ ٚمل ٜٛدس ايعسز إؿط ٙٚيًذُع ١ؾٗٓا ٜ ٫تِ ؾعٌ اؾُع ١إ٫
عهٛض ايعسز إعتدل ؾ ٬هب عً ٢اٱْػإ إسهاض شيو ايعسز ٭ْ٘ يٝؼ ٗ
قسضت٘ ،نصيو ي ٛنإت ق ٠٬اؾُاع ٗ ١إػذس ٜ ٫تُهٔ اٱْػإ َٔ ؾعًٗا إ٫
بايصٖاب ٚنإ شيو إطَ ٤كعساّ ؾإْ٘ س٦ٓٝص ٜ ٫ر ب عً ٘ٝؾعٌ ا٭قٌ  ٫ٚؾعٌ
ايٛغ ١ًٝايص ٖٛ ٟايصٖاب ٜٚطد ٢س٦ٓٝص إٔ ٜهتب يًعبس ثٛاب شيو ايعٌُ ناَّ٬
َٛؾٛضاّ ؿسٜح ابٔ عُط ٗ قشٝض ايبداض ٟإٔ ايٓيب  قاٍ  (:نتب يـ٘ َا نإ
٪ٜز ٜ٘قشٝشاّ َعاؾ ) ( ) ٢ؾٝكاؽ عً ٢إطض ٚايػؿط بك ١ٝا٭عصاض َٗٓٚا ساٍ
ايعذع ٜٚػتجٖٓ َٔ ٢ص ٙايكاعس ٠قاعسَ:٠ا ٜ ٫تِ ايٛدٛب إ ٫ب٘ ؾإْ٘ يٝؼ
بٛادب ،ي ٛنإ ايؿعٌ أق ٬مل هب عً ٘ٝؾإٕ ٚغًٝت٘ مل ػب عًٚ ٘ٝي ٛنإ
ٚدٛب شيو ايؿعٌ وكٌ بؿعٌ ايٛغَ ،١ًٝجاٍ شيو قٛي٘ تعاٍٚ:آتٛا ايعنا ٠أَط
بايعناٚ ٠دا٤ت ايٓكٛم إٔ ايعنا ٫ ٠ػب إ ٫عًًَ َٔ ٢و ايٓكاب نُا قاٍ

ٜك ٍٛقاٍ ضغ ٍٛاهلل : إشا َطض ايعبس أٚ
 َٔ )2996سسٜح أب ٞبطز ٠زلعت أبا َٛغَ ٢طاضا :
( ) أخطد٘ ايبداض( ٟ
قشٝشا
غاؾط نتب ي٘ َجٌ َا نإ ٜعٌُ َكُٝا .
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ايٓيب ( : يٝؼ ؾُٝا زٔ ٕٚؼ أٚام َٔ ايٛضم قسقٚ ) ( )١س٦ٓٝص  ٫هب
عً ٢ايؿكرل إٔ وكٌ ْكاب ايعنا َٔ ٠أدٌ إٔ ٜتُهٔ َٔ ايعنا ٠٭ْ٘ ٖٓا مل ػب
عً ٘ٝايعنا ٠بعس ؾػك٘ عٓ٘ ٚدٛب ايٛغ ١ًٝغ٬ف ق ٠٬اؾُاع ١ؾإْٗا َػتكطٗ ٠
شَ ١ايعبس ؾٝذب عً ٘ٝؼكٚ ٌٝغًٝتٗا  ٖٛٚايصٖاب ؾايصٖاب يٝؼ غبباّ يًٛدٛب
غ٬ف ايٓكاب ؾإْ٘ غبب ايٛدٛب ٚيٝعًِ بإٔ ايٛغا ٌ٥إؿه ١ٝإٍ إكاقس ث٬ث١
أْٛاع
:
ا٭ٚ ٍٚغاَ ٌ٥ؿه ١ٝإٍ إكاقس قطعا ؾٗص ٙشلا سهِ َكاقسٖا  ٖٞٚاييت
ايٓٛع :
ٚادب
ٜعدل عٓ٘ ا بكٛي٘ َاٜ ٫تِ ايٛادب إ ٫ب٘ ؾٗ. ٛ
ايجاْٚ ٞغاَ ٌ٥ؿه ١ٝإٍ َكاقسٖا ْازضا ،ؾٗص ٫ ٙتأخص سهِ إكاقس
ايٓٛع :
ٔطا
َجاٍ شيو بٝع ايعٓب ٗ ايػٛم قس ٜٛدس َٔ ٜؿذل ٜ٘يٝكٓع٘ .
ايجايح ٚغاَ ٌ٥ؿه ١ٝإٍ َكاقسٖا غايبا َجٌ :بٝع ايػ٬ح ٚقت ايؿتٓ١
ايٓٛع :
ٚبٝع ايعٓب عًٚ ٢نَ ٌٝكاْع اـُٛض ؾش٦ٓٝص ٌٖ هٛظ ٖصا ايبٝع أ ٫ ٚهٛظ ٖصا
ٖ ٛإعطٚف َػأي ١غس ايصضا٥عٚ ،اؿٓابًٚ ١إايهٜ ١ٝكٛي ٕٛبػسٖا س٦ٓٝص ؾ ٬هٛظ
ايؿكٗا٤
ٖصا ايبٝع خ٬ؾا يطا٥ؿ. َٔ ١

َٚػًِ َٔ )980سسٜح أب ٞغعٝس اـسضٚ  ٟيؿ ( ٘ٛيٝؼ ؾُٝا زٔ ٕٚؼ
ايبداض( )1459ٟ
(
( ) َتؿل عً،٘ٝ
أٚغل َٔ ايتُط قسقٚ ، ١يٝؼ ؾُٝا زٔ ٕٚؼ أٚام َٔ ايٛضم قسقٚ،١يٝؼ ؾُٝا زٔ ٕٚؼ شٚز َٔ اٱبٌ قسق، .١
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ٚإشا ؾعٌ ىطز إأَٛض عٔ ايعٗس٠
ايعٗسٜ ٠عين إٔ إهًـ إشا ؾعٌ ايؿعٌ
* قٛيـ٘ ٚ :إشا ؾعٌ ىطز إأَٛض عٔ .
إأَٛض ب٘ ؾإْ٘ ىطز إأَٛض  ٖٛٚإهًـ عٔ عٗس ٠ايٛدٛب ؾًٜ ٬شك٘ إثِ بعس
شيو ،ؾإشا ؾعٌ إهًـٴ ايؿعٌٳ إأَٛض ب٘ بؿطٚط٘ خطز عٔ ايعٗس ٠ؾًِ ًٜشك٘ بعس
شيو عٗسٜ ٌٖٚ ٠ذلتب عً ٘ٝا٭دط ٚايجٛاب ا٭قٌ أْ٘ ٜجاب يهٔ قس ٜٛدس
سا٫ت َع ١ٓٝىطز َٓٗا ايعبس َٔ ايعٗس ٠يهٓ٘ ٜ ٫جاب عً ٢شيو ايؿعٌ نُا
( )

شنطٚا َجٌ شيو ٗ ق ٍٛايٓيب  (: إشا أبل ايعبس مل تكبٌ ي٘ ق ٠٬ستٜ ٢طدع )

 ٗٚقٛي٘  َٔ (:ؾطب اـُط مل تكبٌ ي٘ ق ٠٬أضبعٌ َٜٛا) ( ) ٜعين أْ٘ ىطز
عًٗٝا
َٔ عٗس ٠ايٛدٛب بؿعٌ ٖص ٙايك ٠٬يهٓ٘ ٜ ٫جاب .
ٖا غبل ٜتبٌ يٓا إٔ ا٭َط ٜؿٝس ايٛدٛب ٜٚؿٝس ايؿٛض خ٬ؾا يًُ٪يـٜٚ،ؿٝسا٭َط
بٛغا ً٘٥إَا عً ٢ايتعٚ ٌٝإَا عً ٢ايتدٝرل ٜٚ ،ؿٝس نصيو إدعا ٤ؾعٌ إأَٛض ب٘
ٚاـطٚز َٔ ايعٗس ٠بٛاغطت٘ ،أَا ن ٕٛا٭َط ٜؿٝس ايتهطاض أ،٫ٚؾايكٛاب إٔ ٖصٙ
ا٭َط
ايؿا٥س ٠غرل َػتؿاز. َٔ ٠
ؾا٥س٠
:
ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞيٝػت َككٛز ٠يصاتٗا ٚإِا ٖٚ ٞغا ٌ٥يتشكٝل إكاحل ٚزؾع
بطاعتِٗ
.
إؿاغس ٚططٜك٫ ْ١ختباض ايعبازٚ ،بٗا ٜطن ٢اهلل عٔ أٌٖ ايطاعٜٚ ١ؿطح

 َٔ )70سسٜح دطٜط بٔ عبس اهلل . 
( ) أخطد٘ َػًِ (
 َٔ )939سسٜح عبس اهلل بٔ عُط. ٚ
ٚ ) 35ابٔ خعّ( ١
/2
ٚ )337(7أٓس (
اب َاد١
( ) أخطد٘ ٕ
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بٝإ َٔ ٜسخٌ ٗ ا٭ٚاَط ٜ ٫ َٔٚسخٌ
ٜسخٌ ٗ خطاب اهلل تعاٍ إ ، َٕٛٓ٪ايػاٖٞ
إ َٕٛٓ٪ؾإٜ َٕٛٓ٪سخً ٗ ٕٛاـطاب
.
* قٛيـ٘ ٜ :سخٌ ٗ خطاب اهلل تعاٍ
ايؿطع ٞ٭ِْٗ عكٜ ٤٬ؿُٗ ٕٛاـطاب ؾذاظ تٛد ٘ٝاـطاب إيٚ ِٗٝزخًٛا ٗ
عُ ّٛخطاب٘ ؾكٛي٘ تعاٍ ٜ  :ٳا أَٜټٗٳا ايٓٻاؽٴ اتٻكُٛا ضٳبٻهُِٴ ايَصٹ ٟخٳًَكَهُِٵ َٹٔٵ ْٳؿِؼٍ
ٚٳاسٹسٳ٠ٺ 

( )

غبشاْ٘ ٚ ٳأَقٹُٝٴٛا ايكٻٚ َ٠٬ٳآتٴٛا ايعٻنَاَ٠
ٜسخٌ ؾ ٘ٝإٚ ،َٕٛٓ٪قٛي٘ :

ٚٳاضٵنَعٴٛا َٳعٳ ايطٻانٹعٹٌٳ

( )

ْٚػا٤
ٜسخٌ ؾ ٘ٝإ، َٕٛٓ٪ضدا. ٫

ايػاٖ ٖٛٚ ٞايصاٌٖ عٔ أَط َٔ ا٭ٚاَط يعاضض عطض ي٘ دعٌ ٫ ٙ
* قٛيـ٘. :
ٜتصنط ؾ٦ٝا َٔ ا٭ٚاَط ايؿطع ١ٝؾٗصا غرل زاخٌ ٗ اـطاب ٖٚص ٙاؾًُ ١ؼتٌُ
َعٌٓٝ
:
إعٓ ٢ا٭:ٍٚأْ٘ غرل زاخٌ ٗ اـطاب ايٛاضز ٗ ا٭َط بايؿعٌ ايص ٟغٗا عٓ٘ ٖٚصا
تعاٍ
قشٝض يكٛي٘ :

 ضٳبٻٓٳا  ٫تٴ٪ٳاخٹصٵْٳا إِٕٵ ْٳػٹٓٝٳا أَٚٵ أَخٵطَأِْٳا  ) ( قاٍ :اهلل قس

ؾعًت( ).
ايجاْ ٞإٔ ٜطاز بصيو إٔ ٜه ٕٛايػاٖ ٞغرل كاطب بأ ٟؾ َٔ ٤ٞا٭ؾعاٍ
إعٓ: ٢
ٖٚصا خطأ ؾايػاٖٜ ٞػك٘ عٓ٘ َا غٗا عٓ٘ ؾك٘ ٚأَا َا مل ٜػ٘ عٓ٘ ؾإْ٘ ٜ ٫ٴػك٘
شيو َٔ غٗا عٔ ايكٜ ٫ ٠٬ه ٕٛشيو
عٓ٘ اـطاب بٌ ٜه ٕٛزاخ ٬ؾَ ٘ٝجاٍ :
1ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،:٤
43ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
286ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
عُٓٗا
 َٔ )126سسٜح ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل .
( ) أخطد٘ َػًِ (
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ٚايكيب ،
زي ٬ٝعً ٢غك ٙٛايتهًٝـ باؿر أ ٚايك ّٛعٓ٘؛ يهٔ ايػاٖ ٞقس ٜتعًل ب٘
خطاب ايٛنع ؾكٛي٘ ٖٓا غرل زاخًٌ ٗ اـطاب ٜطاز:ب٘ اـطاب ايتهًٝؿ ٞ٭ٕ
شيو ي ٛأتًـ ايػاٖ ٞؾ٦ٝا ٚدب
أؾعاٍ ايػاٖٜ ٞتعًل بٗا خطاب ايٛنع َجاٍ :
عً ٘ٝايهُإ ٚنصيو إشا زخٌ عً ٢ايػاٖ ٞايٛقت  ٖٛٚغا ٙعٔ ايك ٠٬تعًل
شَت٘
ٚدٛب ايك. ٗ ٠٬
ٚايكيب ٜعين إٔ ايكيب غرل زاخٌ ٗ اـطاب ايتهًٝؿٜٚ،ٞطاز بايكيب
.
* قٛيـ٘:
أْٛاع
ث٬ث: ١
ايٓٛع ا٭:ٍٚايكيب ايصٜ ٫ ٟؿ٘ ّ أ ٟؾ ٤ٞؾإٕ ٖصا ايكيب غرل زاخٌ ٗ اـطاب
بػبب عسّ ٚدٛز ايعكٌ عٓسٖٚ ٙصا  ٫إؾهاٍ .ؾ٘ٝ
ايٓٛع ايجاْ:ٞايكيب ايص ٟعٓسْٛ ٙع ؾِٗ يهٓ٘ مل ٜبًؼ ايتُٝٝع بعس  ،ؾٗصا أٜها
غرل َهًـ اتؿاقا ٜٚ ،سخٌ ٗ ق ٍٛايٓيب  ( :ضؾع ايكًِ عٔ ث٬ث،١عٔ ايٓاِ٥
ستٜ ٢ػتٝكٚ،ٜعٔ ايكيب ستٜ ٢بًؼ ٚعٔ اجملٓ ٕٛستٜ ٢عكٌ )

( ) ٚيهٔ قس

ٜتعًل بؿعً٘ خطاب ايٛنع  ،ؾإشا نإ عٓسَ ٙاٍ ٚدبت ايعنا ٠عً ٘ٝعٓس
اؾُٗٛض،ؾٝدطدٗا ايٛي ٗ ٞاؿاٍ أ ٚهب عً ٢ايكيب إخطادٗا بعس بًٛغ٘،
اؿاٍ
يهٓ٘  ٫هب عً ٘ٝاٱخطاز ٗ .
ايجايح ايكيب إُٝع ٚ ،ايتُٝٝع ق ٌٝببًٛؽ غت ٚق ٌٝببًٛؽ غبع ٚقٌٝ
ايٓٛع :

 َٔ )204(1سسٜح
ٚ )343(2ابٔ َاد١
 َٔ )142(3سسٜح عًٚ ٞايٓػاٞ٥
ٚ )440(3ايذلَصٟ
( ) أخطد٘ أب ٛزاٚز
عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل .عٓٗا
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ٚاجملٕٓٛ
أٍٚ
بايكسض ٠عً ٢ؾِٗ اـطاب ٚضز اؾٛاب ٖٚصا ايك. ٍٛ
َػأيٜ ٌٖ ١هًـ ايكيب َٔ ايتُٝٝع إٍ ايبًٛؽ؟
:

اؾُٗٛض إْ٘ غرل َهًـ ،٭ْ٘  ٫هب عً ٘ٝؾعٌ  ٫ٚوطّ عً ٘ٝؾعٌٚ ،قاٍ
:
قاٍ
طا٥ؿ ١إْ٘ َهًـ ٭ْ٘ َ٪ٜط بايكٚ ٠٬بايك ّٛإشا أطاق٘ َٓٚ ،ؿأ اـ٬ف ٗ ٖصا
:
ٖ ٛسكٝك ١ايتهًٝـ َ ،ا ٖ ٛايتهًٝـ؟ ؾإٕ نإ ايتهًٝـ ٜكتكط عً ٢ايٛدٛب
ٚايتشط ِٜؾايكيب  ٫هب عً ٘ٝؾ ٫ٚ ٤ٞوطّ َٓ٘ ؾ ،٤ٞؾش٦ٓٝص ٜ ٫هَ ٕٛهًؿا
ايتهًٝؿ ٞأَا إشا ق ٌٝبإٔ ايتهًٝـ ٖ ٛاـطاب بأَط أٚ
.
ٜ ٫ٚسخٌ ؼت اـطاب
ْٗ ٞؾٝسخٌ ٗ ايتهًٝـ إٓسٚبات ٚإهطٖٚات ؾإٕ ايكيب س٦ٓٝص ٜهَ ٕٛهًؿا
٭ْ٘ ٜٓسب إٍ أؾٝاٜٚ ٤طًب َٓ٘ ؾعٌ أؾٝاٚ ٤يصيو ٚضز ٗ عسز َٔ ايٓكٛم
غًُٜ ( ١ا غّ٬
أٚاَط ؾطع ١ٝتٛدٗت إٍ قيب ٖٝع نُا ٗ قٛي٘  يعُط بٔ أب: ٞ
غِ اهلل ٚنٌ بُٓٝٝو ٚنٌ ٖا ًٜٝو ) ( )ؾٛد٘ إي ٘ٝاـطاب َع أْ٘ مل ٜبًؼ .بعس
ٚاجملٓ ٕٛإطاز باجملٓ ّٕ ٕٛشٖب عكً٘ بس ٕٚؾعٌ َٓ٘ ٱخطاز ايػهطإ
* قٛيـ٘. :
ٚاؾٓ ٕٛعًْٛ ٢عٌ دٓ ٕٛزاَ ِ٥طبل ؾٗصا ٜع ٍٚعٓ٘ ايتهًٝـ باٱْاع يكٛي٘
ٚ( : عٔ اجملٓ ٕٛستٜ ٢ؿٝل)

( )

.

ايجاْ ٞدٓ ٕٛغرل َطبل  َٔ ٖٛٚهٔ يبعض ايٛقت ٜٚعكٌ ٗ ٚقت آخط
ٚايٓٛع :
دْٓ٘ٛ
ؾٗصا ٜهًـ ساٍ عكً٘ ٚعسّ دٜٓٚ ْ٘ٛع ٍٚعٓ٘ ايتهًٝـ ساٍ .

. )202(2
َٚ )537(6ػًِ
( )َتؿل عً ، ٘ٝايبداضٟ
غبل
( ) .
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غرل زاخًٌ ٗ اـطابٚ ،ايهؿاض كاطب ٕٛبؿطٚع ايؿطا٥ع ،
َػأي ٌٖ : ١إػُ ٢عًٜ ٘ٝعس َهًؿاّ أّ ٫؟
ٖصا َٛطٔ خ٬ف بٌ ايؿكٗاَٚ ٤طزَٚ ٙطدع٘ إٍ تطزز إػُ ٢عً ٘ٝبٌ اجملٕٓٛ
ٚايٓا ِ٥ؾإٕ قًٓا إػُ ٢عًَ ٘ٝجاب ١ايٓا ِ٥ؾإْ٘ س٦ٓٝص ٜهَ ٕٛهًؿاّ  َٔٚثِ إشا
ايكًٛات ٚايك ٍٛايجاْ ٞبإٔ إػُ ٢عً ٘ٝفٜٓ ٫ٚ ٕٛعس
.
اغتٝكٚ ٜدب عً ٘ٝقها٤
َجاب ١ايٓاٚ ِ٥س٦ٓٝص َ٪ٜ ٫ط بكها ٤ايكًٛات ٭ْ٘ غرل َهًـ ٚقاٍ طا٥ؿ ١إٕ نإ
إغُا ٙ٩أقٌ َٔ ٚ ّٜٛي ً٘ٝؾَٗ ٛهًـ إؿاقاّ يـ٘ بايٓاٚ ِ٥إٕ نإ إغُا ٙ٩أنجط َٔ
شيو ؾٗ ٛغرل َهًـ إؿاقاّ يـ٘ باجملٓٚ ٕٛا٭ٗٚط إٔ ٖص ٙإػأي ٗ ١سكٝكتٗا َٔ
خطاب ايٛنع ٚيٝػت َٔ خطاب ايتهًٝـ ٭ٕ تعًل ايك ٠٬بصَ ١إهًـ َٔ
خطاب ايٛنع يصيو ؾايٓاٜ ٫ ِ٥عس َهًؿاّ ٜ ٫ٚكض تٛد ٘ٝاـطاب .إي٘ٝ
* قٛيـ٘ :غرل زاخًٌ ٗ اـطاب ٜطاز ب٘ خطاب ايتهًٝـ  ٫خطاب ايٛنع ؾإِْٗ
ٜتعًل بؿعًِٗ خطاب ايٛنع يصيو إشا نإ عٓس اجملَٓ ٕٛاٍ ٚدبت ايعناَ ٗ ٠اي٘
ايهُإ
عً ٢ايكشٝض ٚإشا أتًـ اجملَٓ ٕٛا ٫يػرلٚ ٙدب عً. ٘ٝ
ايؿطا٥ع إطاز إٔ ايهؿاض ايص ٜٔمل ٜسخًٛا ٗ
* قٛيـ٘ٚ :ايهؿاض كاطب ٕٛبؿطٚع .
ز ٜٔاٱغ ِٖ ٌٖ ّ٬كاطب ٕٛبؿطٚع ايؿطا٥ع أ ٟبك ١ٝأسهاّ ايؿطٜع ١غرل
ايؿٗازتٌ ٖٚص ٙإػأيَٛ ١طٔ خ٬ف بٌ ايؿكٗا َٔ َِٗٓ ،٤قاٍ ِٖ غرل كاطبٌ
بؿطٚع ايؿطٜعٜٓٚ،١بػ٬َ ٞس ١ٛإٔ نًُ ١ايؿطٚع ٖٓا ٜطاز بٗا َعَٓ ٢ػاٜط يهًُ١
ايؿطٚع ٗ َٛاطٔ أخط ٣ؾإٕ نًُ ١ايؿطٚع ٗ َٛاطٔ أخطٜ ٣طاز بٗا َا زيٚ ً٘ٝين
ٚأَا ٖٓا ؾرلاز بايؿطٚع َا نإ َتؿطعاّ عٔ أقٌ اٱغ ّ٬ؾعً ٢شيو ؾايك٠٬
ٚايعناٚ ٠إٕ ناْت قطع ١ٝايجبٛت إ ٫أْٗا تسخٌ ٗ قٛي٘:ؾطٚع ايؿطا٥عٚ،اؾُٗٛض

)85
(

ؾطح ايٛضقات

....................................................................................................................
سرټ
تعاٍ ٚ ٳيٹًَ٘ٹ عٳًَ ٢ايٓٻاؽِ ٹ
عً ٢إٔ ايهؿاض كاطب ٕٛبؿطٚع ايؿطا٥ع َجٌ قٛي٘ :
ايِبٳٝٵتٹ َٳِٔ اغٵتٳطَاعٳ إِيَٝٵ٘ٹ غٳبٹ ) ( ّ٬ٝؾإٕ نًُ ١ايٓاؽ عاَ ١تؿٌُ ايهؿاض ؾأٚدب
عً ِٗٝسر ايبٝت ٚاغتسيٛا بك ٍٛاهلل عع ٚدٌَ :ٳا غٳًَهَهُِٵ ؾٹ ٞغٳكَ*طٳ قَايُٛا يَِٵ
ْٳوُ َٹٔٳ ايُِٴكٳًٌِٳ ٚ ) (ايك َٔ ٠٬ؾطٚع أقٌ اٱغ ّ٬ؾسٍ شيو عً ٢أِْٗ
كاطب ٕٛبؿطٚع اٱغٚ ّ٬مثطٖ ٠ص ٙإػأي ٗ ١اٯخط ٠ؾٌٗ ٜعاز عً ٢ايهؿاض ايعكٛب١
بػبب تطنِٗ يؿطٚع اٱغّ٬؟ أٜ ٫ ٚعاقب ٕٛإ ٫عً ٢تطى أقٌ اٱغ ّ٬ؾك٘؟
ٖص ٖٞ ٙمثط ٠إػأيَٓٚ ١ؿأ اـ٬ف ؾٗٝا ٌٖ ايهؿط عًَ ٢طتبٚ ١اسس٠؟ نُا ٜكٛي٘
إطد ،١٦أّ ٖ ٛعًَ ٢طاتب َتعسز ٠؟ إطدٜ ١٦كٛي ٕٛايهؿط َطتبٚ ١اسسٜ ٫ ٠عٜس
ٚس٦ٓٝص ؾإشا عٛقب عً ٢تطى أقٌ اٱغ ّ٬ؾ ٬تعاز عً ٘ٝايعكٛب ١يذلن٘ ؾطٚع
ايؿطا٥ع ٚقاٍ اؾُٗٛض بٌ تعاز ايعكٛب ١عً ٗ ٘ٝاٯخط ٠٭ٕ ايهؿط يٝؼ عًَ ٢طتب١
.
ٚاسسٖٚ ٠صا ايك ٖٛ ٍٛايكٛاب يكٛي٘ تعاٍ :إِْٻُٳا ايٓٻػٹ٤ٞٴ ظِٜٳازٳ ْ٠ؾٹ ٞايِهُؿِط 

( )

ؾسٍ شيو عٌ  ٣إٔ ايهـض ؾ ٘ٝظٜازٚ ٠عً ٢إٔ ايهؿاض ظاز نؿطِٖ ٭ِْٗ غًهٛا
بسع ١ايٓػأ ٗ ايهؿط ٜٚسٍ عً ٘ٝقٛي٘ تعاٍ  :إِٕٻ ايَصٹٜٔٳ آَٳٓــٴٛا ثٴِٻ نَؿـٳطٴٚا ثٴِٻ آَٳٓٴٛا
ثٴِٻ نَؿـٳطٴٚا ثٴِٻ اظٵزٳازٴٚا نؿطا مل ٜٳهُِٔ ايًَ٘ٴ يٹٝٳػٵؿٹطٳ يَٗٴِٵ ٚٳ ٫يٹٝٳٗٵسٹٜٳٗٴِٵ غٳبٹ ) (  ّ٬ٝؾسٍ
شيو عً ٢إٔ ايهؿط ٜعزاز ٜٚسٍ عً ٢شيو أٜها إٔ ْاض دِٗٓ أعاشْا اهلل ٚإٜانِ
97ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ: ،:
43ص .
،42
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إسثط: ،:
37ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايتٛب: ،:١
137ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،:٤
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َٚا  ٫تكض إ ٫ب٘  ٖٛٚاٱغ ، ّ٬يكٛي٘ تعاٍ (:قايٛا مل ْو َٔ إكًٌ ).
َٓٗا يٝػت عً ٢زضدٚ ١اسس ٠بٌ ٖ ٞزضنات بعهٗا أؾس عصابا َٔ بعض قاٍ
تعاٍ إِٕٻ ايُِٴٓٳاؾٹكٹٌٳ ؾٹ ٞايسٻضٵىٹ ايِأَغٵؿٌَِ َٹٔٳ ايٓٻاضِ ٚٳئَٵ تٳذٹسٳ يَٗٴِٵ ْٳكٹرلا ٕ ) (اشا
:
قاٍ إطد ١٦إٕ ايهؿط زضدٚ ١اسس٠؟ ٭ِْٗ ؾػطٚا ايهؿط باؾشٛز ٗ َكابٌ اٱّإ
ايص ٖٛ ٟايتكسٜل عٓسِٖ ؾًُا نإ اٱّإ عِٓٗ ضتبٚ ١اسس ٠نإ ايهؿط عٓسِٖ
ٚاسسٚ ٠قس سا ٍٚبعض ايٓاؽ تطتٝب بعض إػا ٌ٥ايؿكٗ ١ٝعً٢
نصيو ضتب. ١
َػأي ١كاطب ١ايهؿاض بؿطٚع اٱغ ّ٬ؾذاٚ٤ا َجَ ّ٬ػا ٌ٥إطتسَٚ ،ػاٜ ٌٖ ٌ٥ػِٓ
َاٍ ايهاؾط ايص ٟأخص َٔ ٙإػًٌُ إٍ غرل شيو َٔ إػاٖٚ ٌ٥صا ايبٓاٜ ٫ ٤كض
 ٖٛٚبٓا ٤خاطٚ ٧ايػبب ٗ ن ٕٛشيو ايبٓا ٤بٓا٤ٶ خاط٦اّ ٖ ٛإٔ ْٝع ايؿطٚع اييت
شنطٖٚا َبٓ ١ٝعًٖ ٢ص ٙايكاعس ٫ ٠تعِ ْٝع أْٛاع ايهؿاض ٚإِا بعهٗا ٗ إطتس
ٚبعهٗا ٗ اؿطبٚ ٞبعهٗا ٗ ايصَٚ ٞس٦ٓٝص ٜ ٫كض بٓاٖ٩ا عً ٢ايكاعس ٠ايعاَ١
ايهً١ٝ
.
اٱغٜ ّ٬عين إٔ ايهؿاض نصيو كاطبَ ٕٛا ٫
*قٛيـَ٘ٚ :ا  ٫تكض إ ٫ب٘ . ٖٛٚ
تكض ؾطٚع ايؿطا٥ع إ ٫ب٘  ٖٛٚأقٌ اٱغٚ ّ٬اغتدساّ نًُ ١اٱغٖٓ ّ٬ا ؾٗٝا َا
ؾٗٝا ٚنإ ا٭ ٍٚب٘ إٔ ٜك ٍٛأقٌ اٱغ ّ٬٭ٕ ايٓيب  بٌ إطاز بهًُ ١اٱغّ٬
ٚأْ٘ ٜسخٌ ؾ ٘ٝايؿٗازتإ ٚايكٚ ٠٬ايعناٚ ٠ايكٝاّ ٚاؿر ٖٓ َٔٚا ْعًِ إٔ
بعض ايٓاؽ عٓسَا وا ٍٚؼطٜط قٌ ايٓعاع ٜٚك ٍٛاتؿكٛا عً ٢إٔ ايهؿاض كاطبٕٛ
بايتكسٜل ؾك٘
.
باٱّإ إِا ٜه ٕٛعًَٗٓ ٢ر إطد ١٦ايصٜ ٜٔؿػط ٕٚاٱّإ
145ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،:٤
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ٚا٭َط بايؿ ْٞٗ ٤ٞعٔ نسٙ
ٚأقٌ ز ٜٔاٱغ ٖٛ ّ٬ايؿٗازتإ ؾٗاز ٠إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚإٔ قُساّ ضغ ٍٛاهلل،
ٚزي ٌٝشيو ق ٍٛايٓيب  (: أَطت إٔ أقاتٌ ايٓاؽ ستٜ ٢ؿٗسٚا إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل
تعاٍ ٜ ٳا أَٜټٗٳا ايٓٻاؽٴ اعٵبٴسٴٚا ضٳبٻهُِٴ  ) ( ؾإْ٘
ٚإٔ قُساّ ضغ ٍٛاهلل ) ( ) ٚقٛي٘ :
ٚد٘ ا٭َط ٚايٓسا ٤إٍ ْٝع ايٓاؽ بايعبازٚ ٠إطاز أقٌ ايعبازٚ ٠دا ٗ ٤سسٜح
َعاش إٔ ايٓيب ٕ ا بعج٘ إٍ أٌٖ اي ُٔٝقاٍ (:إْو تأت ٞأٌٖ نتاب ؾًٝهٔ أَ ٍٚا
تسع ِٖٛإي ٘ٝؾٗاز ٠إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل)( )  ٗٚضٚا (:١ٜإٍ إٔ ٜٛسسٚا اهلل)

( )

* قٛيـ٘ٚ :ا٭َط بايؿ ْٞٗ ٤ٞعٔ .نسٜ ٙطاز بهس ايؿَ ٤ٞا ّ ٫هٔ ادتُاع٘
َع٘ ؾايهسإ ُٖا ايًصا ٕ ّ ٫هٔ إٔ هتُعا ٚإٕ أَهٔ اضتؿاعُٗا َعاّ َٚجاٍ
شيو:ايطٚ ٍٛايككط ،ايط ٍٛنس يًككط ؾّ ٬هٔ إٔ ٜه ٕٛايؿ ٤ٞط ّ٬ٜٛقكرلاّ
َٔ دٗٚ ١اسس ٠أ ٚباعتباض ٚاسس يهٔ قس ٜه ٕٛغرل ط ٫ٚ ٌٜٛقكرل َٚجٌ شيو
ايكٝاّ ٚايكعٛز ؾايكٝاّ نس يًكعٛز ؾّ ٬هٔ إٔ ٜه ٕ ٛاٱْػإ قاُ٥اّ ْ ٗٚؿؼ
َهطذعاّ ا٭َط
.
ايٛقت قاعساّ يهٔ ّهٔ إٔ ٜه ٫ ٕٛقاُّ٥ا  ٫ٚقاعساّ نإٔ ٜهٕٛ
بايؿٜ ٌٖ ٤ٞهْٝٗ ٕٛا عٔ نس ٙنُا ي ٛقاٍ قِ ؾإْ٘ ْٗ ٞعٔ ْٝع ا٭ؾعاٍ اييت
ّ ٫هٔ ؾعًٗا َع ايؿعٌ ا٭ ،ٍٚؾإش أَطى بايكٚ ٗ ٠٬قت َا ،ؾٗ ْٞٗ ٛعٔ
ْٝع ا٭ؾعاٍ اييت ّ ٫هٔ إٔ ػتُع َع ايك ٠٬ؾٗ ْٞٗ ٛعٔ ايصٖــاب ٭ٕ
 َٔ )21سسٜح أبٖ. ٞطٜط٠
َٚ )294(6ػًِ(
( ) َتؿل عً ، ٘ٝايبداضٟ
21ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
 َٔ )19سسٜح ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل عُٓٗا إٔ ايٓيب ٕ ا بعح َعاشاّ .
َٚ )139(5ػًِ(
( )َتؿل عً ، ٘ٝايبداضٟ
)6937
( ) أخطد٘ ايبداض( ٟ
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ايصٖاب نس يًكٜ ٠٬عين ّ ٫هٔ ادتُاع شٖاب ٚقَ ٠٬ؿطٚنٚ ١نصيو ٖٛ
ْٗ ٞعٔ ْٝع ا٭ؾعاٍ اييت ّ ٫هٔ إٔ ػتُع َع ايكٚ ٗ ٠٬قت ٚاسس ؾإشا نإ
ا٭َط بايؿ ْٞٗ ٤ٞعٔ نس ٙؾإْ٘ ٜهْٝٗ ٕٛاّ عٔ ْكٝه٘ َٔ باب أ ،ٍٚايٓكٝهإ
َجاي٘ اؿطنٚ ١ايػهّ ٫ ٕٛهٔ إٔ ٜه ٕٛايؿ٤ٞ
ُٖا َا  ٫هتُعإ ٜ ٫ٚطتؿعإ :
َتشطناّ غانٓاّ ٗ ْؿؼ ايٛقتّ ٫ٚ ،هٔ إٔ ٜه ٕٛغرل َتشطى  ٫ٚغانٔ ٗ
ٚقت ٚاسس بٌ  ٫بس إٔ ٜه ٕٛإَا َتشطناّ ٚإَا غانٓاّ ٚزيٖ ٌٝص ٙايكاعس (٠إٔ
ا٭َط بايؿ ْٞٗ ٤ٞعٔ نس ) ٙؾٗ ٛأَط عكًْ َٔ ٞاس ١ٝإ٬ظَ ١ؾإْ٘ إشا نإ ٫
ّهٔ ايكٝاّ بإأَٛض ب٘ إ ٫بذلى ؾعٌ آخط ؾٝه ٕٛايؿعٌ اٯخط َّٓٗٝا عٓ٘ َأَٛضا
بذلن٘ َٔ باب ايٛغاٖٚ ٌ٥صا ايٓٗ َٔ ٞدٗ ١إعٓٚ ٢يٝؼ َٔ دٗ ١ايًؿ ٜؾا٭َط
إعٓٚ ٢قس اختًـ ايٓاؽ ٗ اقتها ٤ا٭َط بايؿ٤ٞ
بايؿ ْٞٗ ٤ٞعٔ نس َٔ ٙدٗ. ١
َصاٖب
ايٓٗ ٞعٔ نس ٙعً ٢ث٬ث: ١
ا٭َ:ٍٚصٖب أٌٖ ايػٓ، ١ؾِٗ ٜكٛي ٕٛإٔ ا٭َط بايؿ ْٞٗ ٤ٞعٔ نسٜ ٖٛٚ ٙسٍ
عً َٔ ٘ٝباب ز٫ي ١ا٫يتعاّ أ َٔ ٟططٜل .إعٓ٢
ايجاَْ:ٞصٖب إعتعي ٖٛٚ ،١إٔ ا٭َط بايؿ ٤ٞيٝؼ ْٗٝا عٔ نس، ٙقايٛا ٭ٕ
اٯَط قس ٜأَط بايؿ ٖٛٚ ٤ٞغاؾٌ عٔ نسٚ ،ٙبٓ ٙٛعً ٢قٛشلِ بإٔ ا٭َط ٜؿذلٙ
ؾ ٘ٝاٱضاز ٠ايهٚ،١ْٝٛايكٛاب إٔ ا٭َط ايؿطعٜ ٫ ٞؿذل ٙؾ ٘ٝاٱضاز ٠ايه١ْٝٛ
شيو ايكَٔ ٠٬
ٚشلصا قس ٜه ٕٛايؿعٌ َطازاّ ؾطعا ٜ ٫ٚهَ ٕٛطازا قسضا َجاٍ :
ٚقسضا
ايهاؾط َطاز ٠ؾطعا يهٓٗا يٝػت َطاز ٠نْٛا .
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ٚايٓٗ ٞعٔ ايؿ ٤ٞأَط بهس.ٙ

ايجايح َصٖب ا٭ؾاعط ٖٛٚ ٠إٔ ا٭َط بايؿ ْٞٗ ٤ٞعٔ نس َٔ ٙططٜل ايًؿٜ
:
ٚإعٓ، ٢ؾإشا قًت يو اغهت ؾإْ٘ عٌ قٛي ٫ ٞتتهٌ ّ ٖٚ ،صا ايكْ ٍٛاتر عٔ
قٛشلِ إٕ ايه ٖٛ ّ٬إعاْ ٞايٓؿػ ١ٝؾِٗ ٜكٛي ٕٛإٕ سكٝك ١ايه ٗ ٖٞ ّ٬إعٓ٢
ايٓؿػٚ ٞيٝػت ٗ ا٭قٛات ٚاؿطٚفَ ٖٛٚ ،صٖب باطٌ نُا غبل بٝاْ٘ عٓس
ايهّ٬
اؿسٜح عً ٢أقػاّ .
بهس َٔ ٙؾٛا٥س ايٓٗ ٞأْ٘ ٜه ٕٛأَطا بهس ٙإٕ
* قٛيـ٘ٚ :ايٓٗ ٞعٔ ايؿ ٤ٞأَط .
نإ ٚاسسا أ ٚبأسس أنساز ٙإٕ ناْت نجرل ٠غ٬ف ا٭َط ؾإٕ ا٭َط بايؿْٞٗ ٤ٞ
عٔ ْٝع أنساز ٙنُا غبل ؾإشا ٚضز ْٗ ٞعٔ ؾعٌ أسس ا٭ؾعاٍ ؾإْ٘ أَط بهس
شيو ايؿعٌ ٖصا إشا مل ٜهٔ ي٘ إ ٫نس ٚاسس أَا إشا نإ ي٘ أنساز نجرل ٠ؾإٕ ايٓٗٞ
شيو إشا ْٗ ٞايؿاضع عٔ ايكٝاّ س٦ٓٝص
عٔ ايؿٜ ٤ٞه ٕٛأَطاّ بأسس أنسازَ ٙجاٍ :
ٖصا أَط بأسس ا٭نساز إَا إٔ تكعس ٚإَا إٔ تهطذعٚ ،نصيو ايٓٗ ٞعٔ ايعْا ٕٔ
خؿ ٞعًْ ٢ؿػ٘ ايٛقٛع ٗ ايعٓت أ ٟايٛقٛع ٗ ايعْا ؾإْ٘ أَط بأسس ا٭نساز إَا
بايعٚاز ٚإَا بايتػطٖ ٟصا ٗ ايعَإ إانٕ ٞا نإ ي٘ أنساز َتعسز ٠أَا ٗ ظَآْا
إشا مل ٜهٔ ٖٓاى إ ٫نس ٚاسس  ٖٛٚايعٚاز ؾإْ٘ ٜه ٕٛأَطاّ بايعٚازٚ ،نصيو
شيو إشا قاٍ ايؿاضع اغهتٛا ساٍ ايك ٠٬ؾٗصا
ايٓٗ ٞعٔ ايؿ ٤ٞأَط بٓكٝه٘ َجاٍ :
ايػهٛت
.
ْٗ ٞعٔ ايهٚ ّ٬ي ٛقاٍ  ٫تتهًِ ٗ ايك ٠٬ؾٗ ٛأَط بايٓكٝض ٖٛٚ
*****
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ايٓٗٞ

ٚايٓٗ ٞاغتسعا ٤ايذلى بايك ٖٛ ٖٔ ٍٛز ْ٘ٚعً ٢غب ٌٝايٛدٛب ،
:
* قٛيـ٘ٚ :ايٓٗ ٞاغتسعا ٤ايذلى ــ ٜعين طًب ايذلى تطى ايؿعٌ ــ
بايك ٍٛايكٛاب إٔ إطاز بهًُ ١ايك ٖٛ ٍٛا٭قٛات ٚاؿطٚف ٚأَا
* قٛيـ٘. :
إعاْ ٞايٓؿػ ١ٝؾًٝػت قٜ ٫ٚ ،ّ٫ٛؿذل ٙايك ٍٛؾكس ٜه ٕٛايطًب بإؾاض ٠أ ٚبهتاب١
شيو
أ ٚغرل .
* قٛيـ٘ ٖٛ ٖٔ :ز .ْ٘ٚٱخطاز ايٓٗ ٞإٛد٘ َٔ ا٭غؿٌ إٍ ا٭عً ٢ؾإْ٘ ٜ ٫ػُ٢
ْٗٝا ٚإِا ٜػُ ٢زعاٚ ٤طًبا ٚضداٚ ٤ايتُاغا ٚتكسّ َعٓا إٔ ا٭ؾهٌ ٗ ا٭َط إٔ
ٜكاٍ عًٚ ٢د٘ ا٫غتعٚ ٤٬نصيو ٗ ايٜٓٗٚ ٞسٍ عً ٢شيو إٔ ايٛيس إشا ْٗ ٢أباٙ
عٔ ؾْٝٗ ٤ٞا داظَا عٛقب ٜ ٫ٚعاقب إ ٫إشا نإ ْٗٝا َع أْ٘ قس قسض َٔ ا٭زْ٢
ايعًٛ
إٍ ا٭عً ٢ؾٓك ٍٛعً ٢دٗ ١ا٫غتع ٤٬٭ٕ ايٛيس طًب .
ايٛدٛب قًٓا اغتعُاٍ ٖصا ايًؿٜ ٫ ٜكض إ ٫عًَ ٢صٖب
.
* قٛيـ٘ :عً ٢غبٌٝ
َٔ ٜط ٣إٔ أيؿا ٚايٓٗ ٫ ٞتسٍ عً ٢ايتشط ِٜبصاتٗا ٜٚؿذلط ٗ ٕٛز٫يتٗا عً٢
ايتشط ِٜاقذلإ ايكطا ٔ٥بٗا  ِٖٚبعض ا٭ؾاعطٚ ٠ايكٛاب إٔ ا٭يؿا ٚتسٍ عً٢
إطاز َٓٗا بٓؿػٗا ٚي ٛمل ٜهٔ َعٗا قطا ٔ٥يهٔ إشا ٚدس َعٗا قط ١ٜٓؾإْٗا قس ؼٍٛ
َعٓ ٫ ٢تؿعٌ َٔ إعٔ  ٣ا٭قً ٞإٍ َعٓ ٢آخط ٜٚسٍ عً ٢شيو إٔ ايعطب
ٜػُع ٕٛايهًُ ٫ ١قطاَ ٔ٥عٗا ؾٝؿُْٗٗٛا ٜٚتبٌ شلِ إطاز َٓٗا ٜٚسٍ عًٖ ٢صا َا
ٚضز َٔ ْكٛم ٗ ٚدٛب إػاضع ١إٍ تكسٜل اهلل ٚايعٌُ بأٚاَطٚ ٙمل تؿذلٙ

)91
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ٜٚسٍ عً ٢ؾػاز إٓٗ. ٞعٓ٘
ٗ شيو إٔ ٜٛدس َع ٖص ٙايٓكٛم قطا ٗٚ ٔ٥قٛي٘ عً ٢غب ٌٝايٛدٛب زيٌٝ
عً ٢إٔ ايٜٓٗ ٞؿٝس ايتشطٚ ِٜيصيو عٓسَا لس ْٗٝا ْعًِ َٓ٘ أْ٘ ٜؿٝس ايتشطَ ِٜجاٍ
تعاٍ ٜ ٳا أَٜټٗٳا ايَصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا إِْٻُٳا ايِدٳُٵطٴ ٚٳايُِٳٝٵػٹطٴ ٚٳايِأَْٵكٳابٴ ٚٳايِأَظٵّ٫ٴ
شيو ،قٛي٘ :
قٛي٘ ؾادتٓب. ٙٛأَط
ضِدٵؼٷ َٹٔٵ عٳُٳٌِ ايؿٻٝٵطَإِ ؾَادٵتٳٓٹبٴٙٛٴ يَعٳًَهُِٵ تٴؿًِٹشٴٕٛٳ : ) ( 
تعاٍ ٜ ٳا أَٜټٗٳا ايَصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا
اـُط َجاٍ ثإٍ :قٛي٘ :
بايذلى ؾٝهْٝٗ ٕٛا ٜؿٝس ؼط. ِٜ
قٛي٘ ٫
 ٫تٳكُٛيُٛا ضٳاعٹٓٳا ٚٳقُٛيُٛا اْٵُٛطٵْٳا ٚٳاغٵُٳعٴٛا ٚٳيٹًِهَاؾٹطِٜٔٳ عٳصٳابٷ أَيٹِٝٷ : ) ( 
تكٛيٛا ْٗ ٞؾٝهٖ ٕٛصا ايك ٍٛإٓٗ ٞعٓ٘ َٔ احملطَات ٭ٕ ا٭قٌ ٗ ايٓٛاٖ ٞإٔ
.
يًتشطِٜ
ته. ٕٛ
إٓٗ ٞعٓ٘ ٭ٕ ايؿاضع إشا ْٗ ٢عٔ ايؿ ٤ٞؾإْ٘ ٜهٕٛ
* قٛيـٜ٘ٚ :سٍ عً ٢ؾػاز .
ؾاغساّ ٚايٓٗ ٞعٔ ايؿعٌ عً ٢ث٬ث: ١أْٛاع
ا٭ ْٞٗ ٍٚعٔ ايؿعٌ يصات٘ َجٌ ايٓٗ ٞعٔ ايعْا ؾؿعً٘ ٜه ٕٛؾاغساّ ٜٚهٕٛ
ايٓٛع :
٤ٙٚاّ ؾاغساّ  ٫تذلتب عً ٘ٝآثاض اي ٤ٙٛايكشٝض َٔ َجٌ ٚدٛب إٗط َ َٔٚجٌ
شيو
ثبٛت ايٓػب ٚغرل .
ايجاْ ٞايٓٗ ٞعٔ ايؿعٌ ساٍ اتكاؾ٘ بٛقـ نكٛي٘  ٫تكَٛٛا  ّٜٛايعٝس
ايٓٛع :
ٖٓا ْٗ ٞعٔ ايك ّٛساٍ اتكاؾ٘ بٛقـ ن ّٜٛ ْ٘ٛعٝس ؾاؾُٗٛض ٜػَُ ٕٛا ؾعٌ
نصيو ؾاغساّ باطٜ ٫ ّ٬كض  ٫ٚق ١ُٝي٘ ٚاؿٓؿٜ ١ٝكٛيٖ ٕٛصا ؾاغس ٚيٝؼ بباطٌ

90ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إا٥س: ،:٠
104ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
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ٚتطز قٝػ ١ا٭َط ٚإطاز:ب٘ اٱباس١
٭ْ٘ ّهٔ تكشٝش٘ ؾإشا ْصض اٱْػإ ق ّٜٛ ّٛايعٝس ٚدب عً ٘ٝإٔ ٜكَٜٛ ّٛاّ
آخط عٓسِٖ ٚأَا عٓس اؾُٗٛض ؾإِْٗ ٜكٛيٖ ٕٛصا ايٓصض  ٫ق. ١ُٝي٘
ايجايح ايٓٗ ٞعٔ ٚقـ ؾإشا ؾُعٹٌٳ ؾٹعٵٌٷ َأَٛض ب٘ ؾطعاّ ٗ شيو ايٛقـ
ايٓٛع :
اؾُٗٛض ٜكض ايؿعٌ ٚعً ٘ٝإثِ شيو ايٛقـ ٚقاٍ اؿٓابً١
:
ؾُا سهُ٘؟ قاٍ
ٚطا٥ؿ َٔ ١ا٭قٛيٜ ٫:ٌٝكض ايؿعٌ  َٔٚأَجً ١شيو ايك ٗ ٠٬ايساض إػكٛب١
داْ٤ا زي ٗ ٌٝايؿطع ْٗ ٢عٔ ايػكب،قاٍ تعاٍٚ  :ٳ ٫تٳأِنًُُٛا أََٵٛٳايَهُِٵ بٳٝٵٓٳهُِٵ
بٹايِبٳاطٹٌِ ) ( ؾٝه ٕٛس٦ٓٝص اغتػ ٍ٬إػكٛب بأ ٟؾ ٤ٞقطّ ؾايػذٛز ٗ ا٭ضض
إػكٛب ١قطّ ــ شات ايػذٛز قطّ ــ يهٔ مل ٜطز ٗ ايؿاضع أْ٘ قاٍ  ٫تكًٛا ٗ
ا٭ضض إػكٛب ١ؾش ٧ٓٝش ٚقع اـ٬ف ب ٌٖ ِٗٓٝايك ٠٬قشٝش ١أ ٚيٝػت
بكشٝش١؟ اؾُٗٛض قايٛا تكض ٚاؿٓابً ١قايٛا  ٫تكض َٚجً٘ أٜها ايٛنَ ٤ٛا٤
َػكٛب َٚجً٘ أٜها إػض عً ٢خـ َػكٛب أ ٚخـ سطٜط أ ٚخـ شٖب
قايٛا تكض ايكٚ ٠٬عً ٘ٝإثِ اغتعُاٍ
ٚايك ٠٬عً ٢غذاز َٔ ٠سطٜط اؾُٗٛض :
ايك٠٬
اؿطٜط إشا نإ ضدٚ ٬عٓس اؿٓابًٜ ١كٛي ٫ ٕٛتكض .
َجٌ ادتٓبٛاٚ ،اغِ
ٜٚطز ايٓٗ ٞعً ٢قٝؼ عسٜسَٗٓ ٠ا ٫:تؿعٍ ٚا٭َط بايذلى :
إٜانِ
ا٭َط ايساٍ عً ٢طًب ايَٓٗ ٞجٌ. :
* قٛيـ٘ٚ :تطز قٝػ ١ا٭َط ٚإطاز بٗا .اٱباسٜ ١عين إٔ قٝػ ١ا٭َط  ٖٞٚاؾعٌ قس
تطز ٗ بعض إٛاطٔ ٜ ٫ٚطاز بٗا ايٛدٛب ٖٚصا إِا ٜه ٕٛإشا نإ ٖٓاى قط١ٜٓ
188ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
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أ ٚايتٗسٜس ،أ ٚايتػ،١ٜٛأ ٚايته.ٜٔٛ

تكطف ؾعٌ ا٭َط عٔ ٚاٖط ٖٛٚ ٙايٛدٛب إٍ َعٓ ٢آخط َٚجًٓا ي٘ بكٛي٘ تعاٍ :
ٚ ٳإِشٳا سٳًًَِتٴِٵ ؾَاقٵطَازٴٚا. ) ( 
* قٛيـ٘ :أ. ٚايتٗسٜس ٜعين إٔ قٝػ ١ا٭َط إشا نإ َعٗا قط ١ٜٓتسٍ عً ٢إٔ إطاز
بكٝػ ١اؾعٌ ايتٗسٜس؛ؾإْ٘ وٌُ عً ٢ايتٗسٜس نكٛي٘ تعاٍ   :اعٵُٳًُٛا َٳا ؾٹ٦ٵتٴِٵ
إِْٻ٘ٴ بٹُٳا تٳعٵُٳًُٕٛٳ بٳكٹرلٷ 

( )

 َ٘ٓٚعً ٢أسس ايتؿاغرل ق ٍٛايٓيب(: إشا مل تػتض

ؾاقٓع َا ؾ٦ت ) ( ) ٖصا تٗسٜس يهٔ مل ٜسٍ عً ٢ايتٗسٜس بٓؿػ٘ ٚإِا زٍ عً٘ٝ
بٛاغط ١ايكط.١ٜٓ
ايتػٜ ١ٜٛعين إٔ ؾعٌ إأَٛض ٚعسّ ؾعً٘ غٛا ٤ؾإٕ قٝػ ١اؾعٌ قس
* قٛيـ٘ :أ. ٚ
تطز َٚعٗا قط ١ٜٓتسٍ عً ٢إٔ إطاز بٗا ايتػ ١ٜٛنُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:

 اقٵًَٛٵٖٳا

ؾَاقٵبٹطٴٚا أَٚٵ  ٫تٳكٵبٹطٴٚا غٳٛٳا٤ٷ عٳًَٝٵهُِٵ ٜ ) ( عين إٔ ايكدل ٚعسَ٘ غٛا ٤ؾٗٓا قطف
ؾعٌ ا٭َط عٔ ٚاٖط ٖٛٚ ٙايٛدٛب إٍ ايتػ ١ٜٛيٛدٛز قطَ ١ٜٓع٘.
ايتهٜ ٜٔٛعين ا٭َط ايه َ٘ٓٚ ْٞٛقٛي٘ تعاٍٚ  :ٳإِشٳا قَهٳ ٢أََٵطاّ
* قٛيـ٘ :أ. ٚ
ؾَإِْٻُٳا ٜٳكٍُٛٴ يَ٘ٴ نُٔٵ ؾَٝٳهُ ) ( ٕٛقٛي٘ . :نٔ ؾعٌ أَط ٜ ٫طاز ب٘ ايٛدٛب إِا ٜطاز ب٘

2ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إا٥س: ،:٠
40ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ؾكًت: ،:
 َٔ )3483سسٜح أبَ ٞػعٛز عكب ١قاٍ :قاٍ ايٓيب  (: إٕ ٖا أزضى ايٓاؽ َٔ ن ّ٬ايٓب: ٠ٛإشا
( ) أخطد٘ ايبداض( ٟ
ؾ٦ت
مل تػتش ٞؾاؾعٌ َا .ؾ٧ت )  ٗٚيؿ ٜي٘ (ؾاقٓع)َا .
16ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايطٛض: ،:
117ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠

ؾطح ايٛضقات

)94
(

....................................................................................................................
ايته َ٘ٓٚ ، ٜٔٛقٛي٘ تعاٍ :قًُِٓٳا يَٗٴِٵ نُْٛٴٛا قٹطٳزٳ ّ٠خٳاغٹ٦ٹٌٳ ) ( ؾٗٓا ؾعٌ أَط ٫
ٜطاز ب٘ ايٛدٛب ٚإِا ٜطاز ب٘ ايتهٖٚ ٜٔٛصا ٜ ٫ه ٕٛإ ٫سايٚ ١دٛز قط ١ٜٓتبٌ
شيو
.

*****
166ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭عطاف : ،:
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ايعاّ ٚاـام

قٛي٘ عُُت ظٜسا ٚعُطا بايعطاٜا،
ؾكاعسا َٔ :
.
ٚأَا ايعاّ  :ؾَٗ ٛا عِ ؾٌ٦ٝ
أضبع ١ا٫غِ ايٛاسس إعطف با٭يـ
بايعطاٜا ٚأيؿا: ٘ٚ
ٚعُُت ْٝع ايٓاؽ .
ٚايّ٬
.
ؾكاعسا ٜعين ايًؿ ٜايص ٟعِ ؾٌ٦ٝ
* قٛيـ٘ٚ :أَا ايعاّ :ؾَٗ ٛا عِ ؾ. ٌ٦ٝ
أ ٚسلٌ ؾ ٌ٦ٝؾكاعسا ٜه ٕٛعاَا ٖٚصا ايتعطٜـ ؾَ ٘ٝا ؾ ٘ٝ٭ٕ ـ َا ـ َٛغًٗ ١
قٛيـ٘ :عِ ؾ ٘ٝٳزٚٵض ٜعين أْٓا ْ ٫ؿِٗ
ٜك ٍٛايًؿ. ٚ ،ٜ
اٱبٗاّ ؾهإ ا٭ ٍٚب٘ إٔ :
َعٓ ٢نًُ ١عِ إ ٫بعس ؾِٗ نًُ ١ايعاّ ٜٚسخٌ عًٖ ٢صا ايتعطٜـ إؿذلى َجٌ
يؿ ١ٛايعٌ تكسم عً ٢ايعٌ اؾاض ١ٜاييت ؾٗٝا إاٚ ٤عً ٢ايعٌ ايباقط ٠اييت تط٣
بٗا ا٭ؾٝاٖٚ ٤صا ايًؿَ ٜؿذلى ٚيٝؼ َٔ ايعاّ ٗ ؾٜٚ ، ٤ٞسخٌ ؾ ٘ٝأيؿاٚ
َجٌ ايعؿط ٕٚؾإْٗا قس عُت أنجط َٔ ؾٚ ٌ٦ٝنإ ا٭ ٍٚب٘ إٔ
ا٭عساز :
ٜك:ٍٛايًؿ ٜايص ٟسلٌ ؾ ٌ٦ٝؾكاعسا زؾعٚ ١اسس ٠ـ ٱخطاز إؿذلى ـ ب ٬سكط
ايعؿطٕٚ
.
ٱخطاز أزلا ٤ا٭عساز َٗٓٚا
قٛي٘ ٜعين إٔ ايعُ ّٛأطًل عً ٘ٝعَُٛا أخصا َٔ ق ٍٛايعطب
* قٛيـ٘ . َٔ :
عُُت ظٜسا ٚعُطا بايعطاٜا ٜعين سلًتِٗ ا ٚ ،عُُت ْٝع ايٓاؽ بايعطاٜا
سلًتِٗ
.
ٜعين
أضبعٜ ١عين إٔ ا٭يؿا ٚاييت تسٍ عً ٢ايعُ ّٛأضبع. ١
* قٛيـ٘ٚ :أيؿا. ٘ٚ
بايٜ ّ٬عين اٍ اؾٓػ ٫ ١ٝايعٗسَ ١ٜجاي٘ قٛي٘
* قٛيـ٘ :ا٫غِ ايٛاسس إعطف .
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بُٗا
 ٚاغِ اؾُع إعطف .
قٛي٘ ايػاضم اغِ ٚاسس
تعاٍٚ :ٳايػٻاضِمٴ ٚٳايػٻاضِقَ ُ١ؾَاقِطَعٴٛا أَٜٵسٹٜٳٗٴُٳا ) ( ؾإٕ :
أٜسُٜٗا ٚقٛي٘:
َعطف باٍ اؾٓػ ١ٝؾٜٗ ٛعين إٔ نٌ غاضم ٚنٌ غاضق ١ؾاقطعٛا .
 ايعٻاْٹٝٳٚ ُ١ٳايعٻاْٹ ٞؾَادٵًٹسٴٚا نٌُٻ ٚٳاسٹسٺ َٹٓٵٗٴُٳا َٹا٥ٳ َ١دٳًِسٳ٠ٺ 

( )

ٜعين نٌ ظإٍ ٚنٌ ظاْ ٫ٚ، ١ٝبس إٔ ته ٕٛا٭يـ ٚاي ّ٬يًذٓؼ ؾإٕ ناْت
ٕعٗٛز غابل ؾإْٗا  ٫تؿٝس ايعَُ ّٛجٌ قٛي٘ تعاٍ   :ؾَعٳكٳ ٢ؾٹطٵعٳٛٵٕٴ ايطٻغٴٍٛٳ
ٚدٌ
ؾَأَخٳصٵْٳاٙٴ أَخٵصاّ ٚٳبٹٚ ) ( ّ٬ٝقٛي٘ عع :

َ ٳجٳٌٴ ْٴٛضِٙٹ نَُٹؿٵهَا٠ٺ ؾٹٗٝٳا َٹكٵبٳاحٷ

قبً٘
ايُِٹكٵبٳاح  ) ( ٭ْ٘ تكسّ شنط ظداد. ١
بُٗا ٜعين اؾُع إعطف با٭يـ ٚايَ ّ٬جٌ
* قٛيـ٘  :اغِ اؾُع إعطف .
تعاٍ إِٕٻ ايُِٴػٵًٹُٹٌٳ ٚٳايُِٴػٵًٹُٳاتٹ 
إػًٌُ ٗ قٛي٘ :

( )

ؾإٕ نًُ ١إػًٌُ

ْع َعطف باٍ ؾٝؿٌُ ْٝع إػًٌُ َٚجً٘ يؿٜ ( ٜا أ ٜ٘ا ايٓاؽ ) ؾايٓاؽ ْع
َعطف بأٍ اؾٓػ ١ٝؾٝؿٝس ايعُٚ ،ّٛقٛي٘ ٜ ٫  :ٳتٻدٹصٹ ايُِٴ٪ٵَٹٓٴٕٛٳ ايِهَاؾٹطِٜٔٳ أَٚٵيٹٝٳا٤ٳ
َٹٔٵ زٴ ِٕٚايُِٴ٪ٵَٹٓٹٌٳ  ) (إٚ َٕٛٓ٪ايهاؾطْ ٕٚع َعطف بأٍ اؾٓػ ١ٝؾٝؿٝس
ايعُ.ّٛ

38ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إا٥س: ، ٠
2ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓٛض : ،
16ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إعٌَ: ،:
35ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓٛض: ،:
35ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭سعاب: ،:
28ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ: ،:
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ٚا٭زلا ٤إبُٗ ١نـ ( َٔ) ؾٜ ُٔٝعكٌ َ(ٚ ،ا) ؾُٝا ٜ ٫عكٌ (ٚأ ٗ )ٟاؾُٝع ،
ٜعكٌ ٜعين ايٓٛع ايجايح َٔ أْٛاع أيؿاٚ
* قٛيـ٘ٚ :ا٭زلا ٤إبُٗ ١نـ(َٔ) ؾ. ُٔٝ
ايعُ ّٛا٭زلا ٤إبُٗ ١ؾاؾذل ٙؾٗٝا إٔ ته ٕٛأزلا ٤أَا اؿطٚف ؾإْٗا  ٫تؿٝس
ايعُ ّٛأبساّ ؾُجَ( ٬ا) ايٓاؾٚ ١ٝايعا٥س ٫ ٠تؿٝس ايعُ ّٛيهْٗٛا سطؾاٚ،ا٭زلا٤
إبُٜٗ ١عٓ ٢اييت أبِٗ إطاز بٗا نهًُ )َٔ( ١ؾٜ ُٔٝعكٌ غٛا ٤ناْت اغِ ؾطٙ
تعاٍ ٚ ٳيٹًَ٘ٹ عٳًَ ٢ايٓٻاؽِ سٹرټ ايِبٳٝٵتٹ َٳِٔ
أ ٚاغِ اغتؿٗاّ أَٛ ٚقٛيَٚ ١جاي٘ قٛي٘ :
اغٵتٳطَاعٳ إِيَٝٵ٘ٹ غٳبٹ ) (  ّ٬ٝؾهًُٖٓ )َٔ( ١ا اغِ َٛق ٍٛؾأؾازت ايعُٚ ،ّٛنصيو
تعاٍ  ؾَُٳٔٵ ٜٳعٵُٳٌٵ َٹجٵكَاٍٳ شٳضٻ٠ٺ خٳٝٵطاّ ٜٳطٳٙٴٚ ) ( نصيو َٔ
َٔ ايؿطط ١ٝنُا ٗ قٛي٘ :
تعاٍ َ ٳٔٵ شٳا ايَصٹٜ ٟٴكِطِضٴ ايًَ٘ٳ قَطٵناّ سٳػٳٓاّ
ا٫غتؿٗاَ ١ٝنكٛي٘ :
*

( )

ٜعكٌ ٜعين إشا ناْت ازلا غٛا ٤ناْت اغِ ؾط ٙنكٛي٘
قٛيَ٘(ٚ:ا) ؾ: ٫ ُٔٝ
تعاٍ ٚ ٳَٳا تٳؿِعٳًُٛا َٹٔٵ خٳٝٵطٍ ٜٳعٵًَُٵ٘ٴ ايًَ٘ٴ  ) ( أ ٚاغِ اغتؿٗاّ نكٛي٘ٚ :ٳَٳا تٹًِوَ
:
بٹٝٳُٹٓٝٹوَ ٜٳا َٴٛغٳ٢
ٚٳَٳا ؾٹ ٞايِأَضٵضِ 

*

( )

( )

تعاٍ  يٹًَ٘ٹ َٳا ؾٹ ٞايػٻُٳاٚٳاتٹ
أ ٚازلا َٛق ٫ٛنكٛي٘ :
.

اؾُٝع ٜعين ؾٜ ُٔٝعكٌ ٜ ٫ َٔٚعكٌٚ،ايكٛاب إٔ (أ)ٟ
قٛي٘ٚ :أ: ٗ ٟ
ٜؿابٗ٘
ْهط ٠ؾ ٬تؿٝس ايعُ ّٛيصاتٗا إ ٫إشا ناْت ٗ غٝام ايٓؿ ٞأَ ٚا .
97ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ: ،:
7ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايعيعي: ،:١
245ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
197ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
17ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ط٘ : ،:
284ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
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(ٚأ ٗ )ٜٔإهإ َ(ٚ ،ت ٗ )٢ايعَإ َ(ٚ ،ا) ٗا٫غتؿٗاّ ٚاؾعاٚ ٤غرل)٫(ٚ ٙ
ٗ ايٓهطات.
*

قٛي٘ ٚأ ٗ ٜٔإهإ:أ َٔ ٜٔا٭زلا ٤إبُٗ ١إتعًك ١با٭َهٓ ١ؾتؿٝس ايعُّٛ
:
ؾطط ١ٝنكٛي٘
:
غٛا ٤ناْت

أَٜٵٓٳُٳا تٳهُْٛٴٛا ٜٴسٵضِنِهُِٴ ايُِٳٛٵتٴ  ) (أ ٚاغتؿٗاَ١ٝ

 :نكٛي٘ ؾَأَٜٵٔٳ تٳصٵٖٳبٴٕٛٳٖٚ ) (ا ٜؿٝس ايعُ ّٛقٛي٘ تعاٍ :أَٜٵٔٳ َٳا نَاْٴٛا . ) (
*

ايعَإ ؾُت َٔ ٢ا٭زلا ٤إبُٗ ١إتعًك ١با٭ظَٓ ١ؾتؿٝس ايعُّٛ
قٛيَ٘ٚ:ت: ٗ ٢
نكٛي٘ تعاٍٚ :ٳٜٳكُٛيُٕٛٳ َٳتٳٖ ٢ٳصٳا ايِٛٳعٵسٴ إِٕٵ نُٓٵتٴِٵ قٳازٹقٹٌٳ

*

( )

ٚاؾعاٜ ٤عين إٔ (َا) تؿٝس ايعُ ّٛإشا ناْت ٜطاز بٗا
قٛيَ٘ٚ :ا ٗ ا٫غتؿٗاّ :
ايؿطٙ
ا٫غتؿٗاّ أ. ٚ

*

ٚغرلٜ ٙعين إٔ َا تؿٝس ايعُ ٗ ّٛنٌ َا تطز ؾ ٘ٝنُا ي ٛناْت ازلا
قٛي٘: :
َٛقٖٚ ،٫ٛصا بؿط ٙإٔ ته ٕٛازلا ،أَا إشا ناْت سطؾا ؾإْٗا  ٫تؿٝس ايعُّٛ
ٚم ّ ٙٛا
بٓؿػٗا َجٌ َا ايٓاؾَٚ ١ٝا ايعا٥س. ٠

*

ايٓهطات ٖصا ٖ ٛايٓٛع ايطابع ،ايٓهط ٗ ٠غٝام ايٓؿ ٞغٛا٤
.
قٛي٘ٗ )٫(ٚ :
نإ ْؿٝاّ ب ٬أَ ٚا أ ٚبػرلُٖا أ ٚنإ ايػٝام ٖاث ّ٬يًٓؿ ٞنايٓٗٚ ٞايؿطٚ ٙغرل
َٚجاي٘  ٫إي٘ إ ٫اهلل ،ؾهًُ ١إي٘ عاَ ١٭ْٗا ْهطٚ ٠ضزت ٗ ايٓؿ.ٞ
شيو :
َع ايعًِ إٔ ٖٓاى عسزاّ َٔ ا٭يؿا ٚاييت تسٍ عً ٢ايعُٚ ّٛمل ٜصنطٖا إ٪يـ ٖٓا
78ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،:٤
26ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايتهٜٛط: ،:
7ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠اجملازي: ،: ١
48ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛضْٜٛ ٠ؼ : ،:
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ٚايعُ َٔ ّٛقؿات ايٓطل
:
َجٌ اؾُع إهاف إٍ َعطؾ ١نكٛي٘ (أ٫ٚزنِ) ؾإْ٘ َؿٝس يًعُ ّٛأٜهاّ ٚنصيو
ْٝع)
يؿ( ١ٛنٌ) . ( ٚ
ٚايعُٜ ّٛعين إٔ ايعُ ّٛقؿ َٔ ١ايكؿات ٚعاضض َٔ ايعٛاضض
.
* قٛيـ٘:
اـاضز
ٜأتٜٚ ٞعٚ ٍٚيٝؼ شاتاّ َتذػس. ٗ ٠
ايٓطل ٜعين إٔ ايعُٜ ٫ ّٛه ٕٛإ ٗ ٫ا٭يؿا ٚإٓطٛق ١أَا
* قٛيـ٘ َٔ :قؿات :
َا ٜٓ ٫طل ب٘ ؾإْ٘ ٜ ٫سخٌ ؾ ٘ٝايعُ َٔٚ ،ّٛأَجً ١شيو ا٭ؾعاٍ ؾإٕ ا٭ؾعاٍ ٫
عُ ّٛشلا ؾإشا ؾعٌ ايٓيب  ؾع ّ٬ؾإْ٘ ٜ ٫كض يٓا إٔ مًُ٘ عً ٢ايعَُ ّٛجاٍ
قًٖ ٢صا ؾعٌ ٌٖ
شيو ٚضز إٔ ايٓيب ( : زخٌ ٗ ايهعبٚ ١قً ) ( )٢قٛي٘ :
:
ٜكض يٓا إٔ مًُ٘ عً ٢ايعُ ّٛؾٓك ٍٛػٛظ ق ٠٬ايٓاؾًٚ ١ق ٠٬ايؿطٜهٗ ١
ايهعب١؟ أ ٫ ٚهٛظ شيو؟ ْك ٫ ٍٛهٛظ ٌٓ ٖصا ايك ٍٛعً ٢ايعُ ّٛ٭ْ٘ ؾعٌ
ٚايعُ َٔ ّٛعٛاضض ا٭يؿاٚ ٚس٦ٓٝص ؾٓشٌُ ٖصا ايؿعٌ عً ٢أقٌ أسٛاي٘ ؾٝشٌُ
ؾٝكاٍ بأْ٘ هٛظ إٔ ٪ٜز ٣ايٓؿٌ إطًل ٗ .ايهعب١
عً ٢ايٓؿٌ إطًل :
أْٛاع
إشا تكطض ٖصا ؾإٕ ايٓطل ٚايه ّ٬عً ٢ث٬ث: ١
ا٭زلاٚ ٤ا٭زلا ٖٞ ٤اييت تٴعٓ ٢بايعُ ّٛأقايٚ ١ا٭يؿا ٚاـُػ١
.
ا٭ٍٚ
ايٓٛع :
أزلا٤
ايػابك َٔ ١أيؿا ٚايعُ ّٛنًٗا .
ايجاْ ٞاؿطٚف ٚاؿطف ٗ شات٘ ٜ ٫ؿٝس ايعُ ّٛبٓؿػ٘ ٚي ٛنإ سطف
ايٓٛع :
ْؿٚ ،ٞايعُ ٗ ّٛايٓهط ٠يٝؼ َػتؿازاّ َٔ سطف ايٓؿ ٞشات٘ نُا ٖٚ ٛاٖط عباض٠
 َٔ )132(9سسٜح ابٔ عُط ضن ٞاهلل .عُٓٗا
َٚ )468ػًِ
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداض(ٟ
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 ٫ٚػٛظ زع ٣ٛايعُ ٗ ّٛغرل َٔ ٙايؿعٌ َٚا هط ٟفطاٚ .ٙاـام ٜكابٌ ايعاّ
إ٪يـ ؾُٝا تكسّ ٚيهٔ ايعُ ّٛؾٗٝا َػتؿاز َٔ ٚضٚز ايٓهط ٗ ٠غٝام ايٓؿ. ٞايٓٛع
ْٛعٌ أؾعاٍ َجبت ١ؾٗص٫ ٙ
ايه ّ٬ا٭ؾعاٍ ٚا٭ؾعاٍ عً: ٢
ايجايح َٔ أْٛاع :
ايعُٚ ّٛايٓٛع ايجاْ ٞأؾعاٍ َٓؿٚ ١ٝا٭ؾعاٍ إٓؿ ١ٝتؿٝس
ٜكض إٔ ْػتؿٝس َٓٗا .
ايعُ ّٛيهٔ  ٫بٓؿػٗا ٚإِا تؿٝس ٙإشا سصف َتعًكٗا أ ٚنإ َتعًكٗا ْهطَ، ٠جاٍ
ايٖ ُٔٝصا ؾعٌ َٓؿ ٞمل ٜصنط ؾ٘ٝ
قا ٌ٥بإٔ ايٓيب  مل ٜصٖب إٍ .
شيو ي ٛقاٍ :
ٚقت ايصٖاب ؾش٦ٓٝص ٜهٖ ٕٛصا َؿٝساّ يًعُْٝ ٗ ّٛع ا٭ٚقات ،ؾًِ ٜصٖب
إيٗٝا ٗ أ ٍٚظَاْ٘  ٗ ٫ٚأ ٍٚبعجت٘  ٫ٚبعس َٗادط ٙإٍ ٚؾات٘

 َٔ، أٜٔ

اغتؿسْا ٖصا ايعُ َٔ ّٛن ٕٛإتعًل غرل َصنٛض ؾٓكسض َتعًكاّ ْهطٚ ٠ايٓهطٗ ٠
يًعُّٛ
غٝام ايٓؿَ ٞؿٝس. ٠
غرل ٙأ ٗ ٟغرل ايٓطل غٛا ٤نإ َٔ ايؿعٌ
* قٛيـ٘ ٫ٚ :ػٛظ زع ٣ٛايعُ. ٗ ّٛ
شيو
أَ ٚا هط ٟفطاٚ ٙتكسّ .
ْٛعٌ
* قٛيـ٘ٚ:اـام ٜكابٌ ايعاَّ.ا ٜكابٌ ايعاّ ٖ ٛاـام ٚاـكٛم عً: ٢
نكٛيو
خكٛم َطًل  ٖٛٚخكٛم َٔ ْٝع اؾٗات َٚجاي٘ ا٭ؾدام :
ايٛدٙٛ
ٖصا ظٜس ،ؾٗصا خام بعٜس ٚس٦ٓٝص ؾٗصا َكابٌ يًعاّ َٔ نٌ .
ٚايجاْ ٞخام ْ.ػيب  ٖٛٚايص ٟأنٝـ إٍ ايعُ ّٛؾ ٘ٝقٝس أ ٚأخطز َٔ
:
ايعُ ّٛبس٫ي ١زي َٔ ٌٝا٭زي ١ؾٗ ٛخام باعتباض عاّ باعتباض آخطَ ،جاٍ شيو
قٛيـ٘ تعاٍٜ ٳا أَٜټٗٳا ايَصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا أَْٵؿٹكُٛا َٹٔٵ طَِٝبٳاتٹ َٳا نَػٳبٵتٴِٵ ٚٳَٹُٻا أَخٵطٳدٵٓٳا يَهُِٵ َٹٔٳ
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اؾًُٜٓ ٖٛٚ ١كػِ إٍ َتكٌ َٓٚؿكٌ:
ٚايتدكٝل ُٝٝع بعض .
قٛي٘ ٖا ؾٗٝا (َا) إٛقٛي ١ؾٝهَ ٕٛؿٝساّ يًعُٚٚ ّٛاٖط ٖصا إٔ
ايِأَضٵض: ) ( 
ايعنا ٠ػب ٗ نٌ َا خطز َٔ ا٭ضض َٔ ايٓباتات ثِ داْ٤ا ٗ اؿسٜح إٔ ايٓيب
قاٍ ( يٝؼ ؾُٝا زٔ ٕٚػ ١أٚغل قسق) ١
: 

( )

قٛي٘ ؾُٝا
ؾهًَُ( ١ا) ٗ :

زٖٓ ٕٚا َٛقٛي ١ؾَٗ ٞؿٝس ٠يًعُ ّٛباعتباضٍ  ٖٛٚنٌ َا نإ زٔ ٕٚػ ١أٚغل
ؾًٝؼ ؾ ٘ٝقسقٜٚ ،١كاٍ ي٘ ٗ ْؿؼ ايٛقت بإٔ ٖصا ايٓل خام باعتباض آخط
ٚشيو عٓس َكابًت٘ بايًؿ ٜايعاّ ٗ قٛي٘ َ :ٹٔٵ طَِٝبٳاتٹ َٳا نَػٳبٵتٴِٵ ٚٳَٹُٻا أَخٵطٳدٵٓٳا
يَهُِٵ َٹٔٳ ايِأَضٵض.
اؾًُٜ ١عين إٔ ايتدكٝل ٜطز عً ٢سهِ
* قٛيـ٘ٚ :ايتدكٝل ُٝٝع بعض .
ايعُّٛ
ثبت عً ٢ايعُ ّٛؾٝذعٌ بعض أؾطاز ايعُ ّٛخاضد ١عٔ أسهاّ .
ْٛعٌ
* قٛيـٜ٘ٓ ٖٛٚ :كػِ إٍ َتكٌ َٓٚؿكٌ:أ ٟإٔ إدككات عً: ٢
ايٓٛع ا٭:ٍٚكككات َتكً ٖٞ ٚ ١اييت تأتَ ٞع ايًؿ ٜايعاّ ٗ خطاب ٚاسس
َجاٍ شيو ا٫غتجٓا ٤نُا ٗ قٛيو دا ٤ايك ّٛإ. ٫ظٜسا ٚضز ايتدكٝل ٗ ْؿؼ
َتك٬
اـطاب ايعاّ ؾٝه ٕٛؽكٝكا .
تعاٍ
ٚايٓٛع ايجاْ:ٞكككات َٓؿكً ٖٞٚ ١اييت تأت ٗ ٞخطاب َػتكٌ نكٛي٘ :
ٚ ٳَٹُٻا أَخٵطٳدٵٓٳا يَهُِٵ َٹٔٳ ايِأَضٵض.خكل َدكل َٓؿكٌ غطاب آخط
ٗ قٛي٘ (: يٝؼ ؾُٝا زٔ ٕٚػ ١أٚغل قسق.) ١

267ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
 َٔ )979سسٜح أب ٞغعٝس
َٚ )140(5ػًِ(
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداضٟ
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ؾإتكٌ :ا٫غتجٓاٚ ،٤ايتكٝٝس بايؿطٚ ،ٙايتكٝٝس بايكؿ.١
ٚا٫غتجٓا ٤إخطاز َا ي ٙ٫ٛيسخٌ  ٗ.ايعاّ
:
* قٛيـ٘  :ؾإتكٌ:ا٫غتجٓاٚ ،٤ايتكٝٝس بايؿطٚ ،ٙايتكٝٝس بايكؿ.١

ٜعين إٔ

أٚشلا ا٫غتجٓاٚ ،٤ايجاْٞ
إدككات إتكً ١يًعُ ّٛتٓكػِ إٍ ث٬ث ١أقػاّ :
ايكؿٖٓٚ ١اى كككات َتكً ١أخط ٣مل ٜصنطٖا إ٪يـ .
ايؿطٚ ،ٙايجايح .
ٚا٫غتجٓا ٤إخطاز َا ي ٙ٫ٛيسخٌ ٗ .ايعاّ ٜعين إٔ تعطٜـ ا٫غتجٓا٤
:
* قٛيـ٘:
ٖ ٛإخطاز بعض ا٭ؾطاز اييت ي ٫ٛا٫غتجٓا ٤يهاْت زاخً ٗ ١سهِ ايعاّ يهٔ ٕا
ٚضز ا٫غتجٓا ٤تبٌ يٓا إٔ ٖص ٙا٭ؾطاز مل تسخٌ ٗ ايعاّ أقٚ ّ٬شيو إٔ ايٓاؽ ٗ
ا٭َٗٓ ٍٚر ا٭قٛيٚ، ٌٝا٭قٛيٜ ٕٛٝط ٕٚإٔ ا٭ؾطاز
ا٫غتجٓا ٤عًَٗٓ ٢ذٌ :
إػتجٓا ٠مل تسخٌ ٗ ايعاّ أقٚ ، ّ٬ا٫غتجٓاٜ ٤بٌ يٓا إٔ ٖص ٙا٭ؾطاز مل تسخٌ ٗ
إعٓٚ ٢ايجاَْٗٓ:ٞر ايٓشاٚ ٠أٌٖ
ايعاّٚ،شيو ٭ٕ ْٛط ٠ا٭قٛيَٓ ٌٝكب ١عً. ٢
ايًػ ١قايٛا:إٕ ا٫غتجٓا ٤إخطاز بعض اؾًُ ١ؾعٓسِٖ إٔ ٖص ٙا٭ؾطاز إػتجٓا٠
ناْت زاخً ٗ ١ايعُ ّٛؾُٝا غبل قبٌ ا٫غتجٓا ٤ثِ أخطدٓاٖا بٛاغط١
ٜكٛيٖ ٕٛص ٙا٭ؾطاز مل تسخٌ ٗ ايعُّٛ
ا٫غتجٓا،٤أَا عٓس ا٭قٛي ٌٝؾإِْٗ :
أقٚ ّ٬ا٫غتجٓا ٤بٌ يٓا إٔ ٖص ٙا٭ؾطاز مل تسخٌ ٗ ايعُٚ ّٛيهٔ  ٫بس َٔ تكٝٝس
ٖصا ايتعطٜـ بصنط أزا ٠ا٫غتجٓا ٤ؾإٕ ٖصا ايتعطٜـ ٜكسم عً ٢ايتدكٝل
بإدككات إٓؿكًٚ ١عً ٢ايتدك ٞم بايؿطٚ ،ٙعً ٢ايتدكٝل بايكؿ،١
َٓٗا إ،٫
ٚس٦ٓٝص  ٫بس إٔ ٜكٝس بأسس أزٚات ا٫غتجٓاٚ ،٤أزٚات ا٫غتجٓا ٤نجرل: ٠
 ٖٞٚأّ ايباب ،نإٔ تك ٍٛدا ٤ايك ّٛإ ٫ظٜسٚ ،نصيو َٔ أزٚات ا٫غتجٓا٤
ساؾاٚ ،عسا ٚ .،إِا
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ؾ َٔٚ ٤ٞؾطط٘ إٔ ٜهَ ٕٛتك٬
ٚإِا ٜكض بؿط ٙإٔ ٜبك َٔ ٢إػتجٓ. َ٘ٓ ٢
بايهّ٬
* قٛيـ٘ٚ :إِا ٜكض .أ ٟإٔ ا٫غتجٓاٜ ٤كض بؿط ٙٚعٝح إشا ؽًـ أسس ٖصٙ
ايؿط ٙٚؾإْ٘ ٜ ٫كض ا٫غتجٓاًْٚ ٤ػ ٞا٫غتجٓا ٤نأْ٘ مل ٜٛدس ْٚبك ٞايهّ٬
ا٫غتجٓا٤
.
قاؿاّ بسٕٚ
ا٭ ٍٚإػتجَٓ٘ٓ. ٢
أضنإ :
ؾ ٤ٞي٬غتجٓا. ٤
* قٛيـ٘ :إٔ ٜبك َٔ ٢إػتجٓ. َ٘ٓ ٢
ايك ٗ ّٛقٛيو دا ٤ايك ّٛإ. ٫ظٜساّ
قٛيو .
 ٖٛٚايص ٟأُخطدت بعض أؾطازَ ٙجٌ :
ايجاْ ٞأزا ٠ا٫غتجٓا ٗ ٖٞٚ ٤إجاٍ ايػابل ( إ)٫
:
ايجايح :إػتجٓ ٖٛٚ ٢ظٜس ٖٓٚ ،اى سهِ إػتجٓ َ٘ٓ ٢ايص. ٖٛ ٟدا٤
ؾٝؿذل ٗ ٙا٫غتجٓا ٤إٔ ٜه ٕٛإػتجٜٓ ٫ ٢ٴدطز ْٝع إػتجٓ َٔ َ٘ٓ ٢اؿهِ
ايك ّٛ٭ْ٘ مل ٜبل َٔ
تك ٍٛدا ٤ايك ّٛإ. ٫
شيو ٜ ٫كض إٔ :
ايٛاضز َجاٍ :
عؿطٜ ٫ ٠كض
تك ٍٛأقط بإٔ ي٘ عً ٞعؿط ٠إ. ٫
إػتجٓ َ٘ٓ ٢ؾٜ ٫ٚ ٤ٞكض إٔ :
قٛيو إ ٫عؿطْٚ ٠جبت ايعؿط ٠ناًَٗ ١
ا٫غتجٓا ٤س٦ٓٝص ؾًٓػ ٞا٫غتجٓا: ٖٛٚ ٤
شَتو ،٭ٕ َٔ ؾط ٙا٫غتجٓا ٤إٔ ٜبك َٔ ٢إػتجٓ َ٘ٓ ٢ؾٚ، ٤ٞقاٍ طا٥ؿ ٫ ١بس
تك ٍٛي٘ عً ٞعؿط ٠إ .٫ث٬ث٫ٚ ١
إٔ ٜبك ٢أنجط إػتجٓٚ َ٘ٓ ٢س٦ٓٝص ؾٝكض إٔ :
تك ٍٛي٘ عً ٞعؿط ٠إٍ .غت ١٭ٕ ايػت ٖٞٚ ١إػتجٓ ٢أنجط َٔ ْكـ
ٜكض إٔ :
ايعؿط٠
.
بايهٖ ّ٬صا ٖ ٛايؿط ٙايجاْ ٗ ٞا٫غتجٓا٤
* قٛيـ٘ َٔٚ :ؾطط٘ إٔ ٜهَ ٕٛتك. ٬
قًت ي٘ عً ٞعؿطٚ ٠بعس
إٔ ٜه ٕٛا٫غتجٓاٚ ٤إػتجَٓ ٢تك ّ٬بإػتجٓ َ٘ٓ ٢ؾً: ٛ
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غرلٙ
ٚهٛظ تكس ِٜا٫غتجٓا ٤عً ٢إػتجٓٚ َ٘ٓ. ٢هٛظ ا٫غتجٓا َٔ ٤اؾٓؼ . َٔٚ
أضبع ١ؾٗصا ا٫غتجٓا ٫ ٤ق ١ُٝيـ٘ ٚنأْ٘ مل
قًت إ. ٫
أضبع ١أٜاّ أٔ ٚػ ١أ ٚغٓ: ١
ٜٛدس ٭ٕ َٔ ؾط ٙا٫غتجٓا ٤إٔ ٜهَ ٕٛتك ّ٬بإػتجٖٓٓٚ َ٘ٓ ٢ا اْؿكٌ بأٜاّ
عسٜسٚ ٠اختاض طا٥ؿ َِٗٓ ١ؾٝذ اٱغ ّ٬ابٔ ت ١ُٝٝإٔ ا٫غتجٓاٜ ٤كض ٗ اجملًؼ
ٚقاٍ آخط ٕٚإٍ ؾٗط ٚأَا إشا نإ بعس ايؿٗط ؾإْ٘ ٜ ٫كض  ٫ٚق ١ُٝي٘ ٜٚػتسيٕٛ
ؾكاٍ
عً ٢شيو عازث ١ايٓيب ٕ ا غأي٘ ايٛٗٝز عٔ قك ١أقشاب ايهٗـ :
غأخدلنِ غساّ ٚمل ٜٓعٍ ايٛس ٞإ ٫بعس ؾٗط ؾسٍ شيو عً ٢إٔ ايؿٗط نايهّ٬
إتكٌ ٖٓٚاى ؾط ٙثايح شنط ٙبعض ا٭قٛي ٖٛٚ ٌٝإٔ ٜه ٕٛإػتجَٓٔ ٢
دٓؼ إػتجٓٚ َ٘ٓ ٢غٝأت ٞاؿسٜح عٔ ٖصا ايؿط. ٙ
* قٛيـ٘ٚ :هٛظ تكس ِٜا٫غتجٓا ٤عً ٢إػتجَٓٚ َ٘ٓ. ٢جاٍ شيو إٔ تك ٍٛإ ٫ظٜساّ
ايعطب
دا ٤ايك ،ّٛؾٗصا اغتجٓا ٤قشٝض ٭ْ٘ ٚاضز ٗ يػ. ١
غرلٜ ٙعين إٔ إ٪يـ ىتاض إٔ ٖصا يٝؼ
* قٛيـ٘ٚ :هٛظ ا٫غتجٓا َٔ ٤اؾٓؼ . َٔٚ
بؿط َٔ ٙؾط ٙٚا٫غتجٓاٚ ٤س٦ٓٝص ؾإشا قاٍ دا ٤ايك ّٛإٓ ٫اضّا قض ا٫غتجٓا٤
زٜٓاضات قض ايهّ٬
قاٍ ي٘ عً ٞعؿط ٠ضٜا٫ت إ ٫ث٬ث. ١
 ٫ٚسطز ؾٚ ،٘ٝي: ٛ
َا ٨ضٜاٍ إ ٫ثٛبا.ٶ قض عً٢
قاٍ ي٘ عً ٞي٘ ٠
ٚي ٛمل ٜهْٛا َٔ دٓؼ ٚاسسٚ ،ي: ٛ
اختٝاض إ٪يـ ٭ْ٘ ٜ ٫ؿذل ٗ ٙا٫غتجٓا ٤إٔ ٜه ٕٛإػتجٓ َٔ ٢دٓؼ إػتجٓ٢
َٓ٘ٚ ،قاٍ طا٥ؿ ١بٌ ٜٴؿذل ٙشيو ٭ٕ ايعطب  ٫تػتػٝؼ َجٌ ٖصا ايه ّ٬ؾإشا
قًت دا ٤ايك ّٛإٓ ٫اضاّ ،اغتبؿعٚ ٙٛمل ٜهٔ َكبَ ّ٫ٛػتػاغاّ عٓسِٖ ٚضز
:
ا٭ٚي ٕٛبأْ٘ قس ٚضز ٗ يػ ١ايعطب ا٫غتجٓا َٔ ٤غرل اؾٓؼ ّٚجً ٕٛي٘ بكٛي٘ تعاٍ
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ٚايؿطٙ

 ؾَػٳذٳسٳ ايُِٳ٥٬ٹهَ ُ١نًُُٗٴِٵ أَدٵُٳعٴٕٛٳ إِيَا إِبٵًٹٝؼٳ أَبٳ ٢إَٔٵ ٜٳهُٕٛٳ َٳعٳ ايػٻادٹسٹٜٔٳ



( )

ؾإبًٝؼ نإ َٔ اؾٔ بس٫ي ١آ ١ٜايهٗـ ،ؾكٛي٘ تعاٍِ :إيَا ِإبٵًٹٝؼٳ  اغتجٓأَ ٤
غرل اؾٓؼ ؾسٍ شيو عً ٢قش ١ا٫غتجٓا َٔ ٤غرل اؾٓؼ ٚأداب اٯخط ٕٚعً٢
ٖصا بإٔ إبًٝؼ نإ َع إ٥٬ه ٗ ١فًػِٗ ٚقس قسض ا٭َط إٍ ْٝعِٗ ٚمل ٜعٌ
إ٥٬ه ١ؾهإ ا٭َط ؾاَ ٕٔ ّ٬نإ سانطاّ ٗ شيو اجملًؼ ٚاغتجٓا ٙ٩ي٘ ٭ْ٘ ٜسخٌ
سكٝكتِٗ
.
ٗ سهُِٗ ٚإٕ مل ٜهٔ زاخٗ ّ٬
ٚقس ٚضز ٗ ا٫غتجٓا ٤آٜات نجرل ٗ ٠ايكطإٓ ايهط ٗٚ ِٜغٓ ١ايٓيب  ؾؿ ٞايكطإٓ
تعاٍ  إِٕٻ اٱْٵػٳإٳ يَؿٹ ٞخٴػٵ*طٍ
قٛي٘ :

إِيَا ايَصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا ٚٳعٳُٹًُٛا ايكٻايٹشٳات 

( )

ٚؾ  ٘ٝؾًََُٻا ؾَكٳٌٳ طَايُٛتٴ بٹايِذٴٓٴٛزٹ قَاٍٳ إِٕٻ ايًَ٘ٳ َٴبٵتٳًٹٝهُِٵ بٹٓٳٗٳطٍ ؾَُٳٔٵ ؾٳطِبٳ َٹٓٵ٘ٴ
:
ؾًََٝٵؼٳ َٹِٓٚ ٞٳَٳٔٵ يَِٵ ٜٳطِعٳُٵ٘ٴ ؾَإِْٻ٘ٴ َٹِٓ ٞإِيَا َٳِٔ اغِتٳطٳفٳ غُطٵؾَ ّ١بٹٝٳس ٹٹ. ) (  ٙ
ٚايؿط ٖٛ ٙايٓٛع ايجاْ َٔ ٞأْٛاع كككات ايعُ ّٛإتكًٚ ،١إطاز
.
* قٛيـ٘:
ٖٓا بايؿط ٙايؿط ٙايًػٚ ٟٛيٝؼ إطاز ايؿط ٙايؿطع ٫ٚ ٞايؿط ٙايعكًٚ ٞإِا
إطاز ايؿط ٙايًػٚ ٟٛايؿط ٙايًػٜ ٟٛػتدسّ ؾ ٘ٝأسس أزٚات ايؿط ٙنـ(:إٕ،
َٚتٚ ،٢أَٚ ،ٜٔا َ٘ٓٚ )َٔٚ ،قٛي٘ تعاٍ :ؾَُٳٔٵ ٜٳعٵُٳٌٵ َٹجٵكَاٍٳ شٳضٻ٠ٺ خٳٝٵطاّ ٜٳطٳٙٴ
ٖصا ؾطٚ،ٙايؿطٜ ٙتكٝس اؿهِ ب٘ ؾإش مل ٜٛدس ايؿط ٙمل ٜٛدس اؿهِ َٚجاٍ
31ص .
،30
اٯٜتإ ط
( ) غٛض ٠اؿذط: ،:
3،2ص .
اٯٜتإ ط
( ) غٛض ٠ايعكط: ،:
249ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
7ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايعيعي: ،:١

( )
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إؿطٚ ٙٚإكٝس بايكؿ ١وٌُ
.
هٛظ إٔ ٜتأخط عٔ إؿطٚ،ٙٚهٛظ إٔ ٜتكسّ عٔ
عً ٘ٝإطًل،
قًت غأنطّ َٔ دا َٔ ْٞ٤بين
قًت غأنطَو إشا مل ٜأت ظٜس ،أ: ٚ
شيو ي: ٛ
اٱنطاّ
ؾَ ٕ٬ا مل ٜهٔ ط ّ٬ٜٛؾٗصا اغتجٓا ٤يًطٛاٍ أِْٗ ىطد َٔ ٕٛؾط. ٙ
إؿطٜ ٙٚكض إٔ تك ٍٛغأنطَو إٕ دا٤
.
* قٛيـ٘  :هٛظ إٔ ٜتأخط عٔ
طٛا٫ٶ
ؾٚ،ٕ٬غأنطّ بين ؾ ٕ٬إٕ ناْٛا .
إؿط ٙٚنُا أْ٘ هٛظ إٔ ٜتكسّ ايؿط ٙنُا يٛ
.
* قٛيـ٘ٚ :هٛظ إٔ ٜتكسّ عٔ
ؾػأنطَِٗ
.
قًت إٕ نإ بٓ ٛؾ ٕ٬طّ٫ٛ
:
إطًل ٖصا ٖٛ
* قٛيـ٘ ٚ :إكٝس بايكؿ ١وٌُ عً. ٘ٝ

ايٓٛع ايجايح َٔ أْٛاع

إدككات إتكً ١اييت تأتَ ٞع ايعُ ٗ ّٛخطاب ٚاسس ايتكٝٝس بايكؿٚ ١إطاز
بايكؿٖٓ ١ا ٜؿٌُ َا نإ ْعتا عٓس ايٓشاَٚ ٠ا نإ َٔ باب اٱناؾ ١عٓسِٖ ،ؾإشا
قًت دا ٤ايطٛاٍ َٔ
ٚضزت قؿَ ١ع يؿ ٜعُ ّٛؾإْٗا تهَ ٕٛكٝس ٠ي٘ نُا ي: ٛ
ايكَ ّٛعٓا ٙإٔ ايككاض مل ٜأتٛا ٚأنطّ ايك ّٛايطٛاٍٚ ،أنطّ بين غعس ايطداٍ،
.
ٖصا تكٝٝس بايكؿٚ ١ايتكٝٝس بايكؿ ١ؾْٛ ٘ٝع ؽكٝلٚ ،نصيو ي ٛناْت ايكؿ١
عً ٢دٗ ١اٱناؾ ١ؾإْٗا تػُ ٢قؿ ١عٓس ا٭قٛيَٚ ٌٝجاٍ شيو ق ٍٛايٓيب : 
( ٗ غا ١ُ٥ايػِٓ ايعنا )٠غآٖ ١ُ٥ا عٓس ايٓشا َٔ ٠باب اٱناؾ، ١أَا ا٭قٛيٕٛٝ
ؾٝعسْٗٚا َٔ باب ايكؿ ١ؾسيٓا شيو عً ٢إٔ َؿٗ ّٛايكؿ ١عٓس ا٭قٛي ٌٝأعِ َٓ٘
ايٓشا ٗٚ ٠قٛي٘ ايػابل ؽكٝل يًعُ ّٛ٭ْ٘ زٍ عًٚ ٢دٛب ايعناٗ ٠
عٓس .
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نايطقب ١قٝست باٱّإ ٗ بعض إٛانعٚ ،أطًكت ٗ بعض إٛانع  ،ؾٝشٌُ
إكٝس
إطًل عً. ٢
ايػا ١ُ٥ؾك٘ ز ٕٚغرلٖا  َٔٚأَجًت٘ أٜها َا ٜػُ ٢عٓس ايٓشا ٠بايبسٍ ؾإْ٘ عٓس
تعاٍ
ا٭قٛي َٔ ٌٝباب ايكؿَ ، ١جاٍ شيو قٛي٘ :

ٚ ٳيٹًَ٘ٹ عٳًَ ٢ايٓٻاؽِ سٹرټ

ايِبٳٝٵتٹ َٳِٔ اغٵتٳطَاعٳ إِيَٝٵ٘ٹ غٳبٹ ) (  ّ٬ٝؾإٕ نًُ ١ايٓاؽ نًُ ١عاَ ١تؿٌُ ايكػرل
شيو َٔ اغتطاع إي ٘ٝغب٬ٝ
ٚايهبرل ٚإػتطٝع ٚغرل إػتطٝع ؾًُا قاٍ بعس :
خككٓا ٖصا اؿهِ ٚقًٓا إٕ إطاز إػتطٝع ؾك٘ ،ؾإككٛز إٔ ايبسٍ عٓس ايٓشا٠
ا٭قٛيٜٓٚ ٌٝبػ ٞإٔ ْؿطم بٌ ايتكٝٝس ٚايتدكٝل
.
ْٛع َٔ أْٛاع ايكؿ ١عٓس
ؾتكٝٝس إطًل ٜه َٔ ٕٛباب َا ٜطز عً ٢ايكؿات ٚأَا ؽكٝل ايعُ ّٛؾٗٚ ٛاضز
إطًل
عً ٢ايصٚات ٖصا ايؿطم بٌ ؽكٝل ايعُٚ ّٛتكٝٝس .
إٛانع َجٌ نؿاض ٠ايكتٌ .
* قٛيـ٘ :نايطقب ١قٝست باٱّإ ٗ بعض .
ايٗٛاض
إٛانع نهؿاض ٠اؿٓح ٗ ايٚ ٌُٝنؿاض. ٠
.
* قٛيـ٘ٚ :أطًكت ٗ بعض
إكٝس بإٔ ْك ٍٛايطقب ٗ ١نؿاض ٠ايٚ ٌُٝنؿاض٠
* قٛيـ٘ :ؾٝشٌُ إطًل عً. ٢
َ١َٓ٪
ايٗٛاض ٫بس إٔ ته. ٕٛ
* قٛيـ٘ :ؾٝشٌُ إطًل عً ٢إكٝس.
عح إ٪يـ ٖٓا َػأي ٌٓ ١إطًل عً ٢إكٝس ؾًٚ ٛضزْا زي َٔ ٌٝايؿاضع ؾ٘ٝ
سهِ َطًل ثِ ٚضزْا زي ٌٝآخط َٔ ايؿاضع ؾْ ٘ٝؿؼ شيو اؿهِ ساي ١نَ ْ٘ٛكٝسا
بٛقـ ؾش٦ٓٝص ٌٖ مٌُ إطًل عً ٢إكٝس أ٫ٚ؟ؾٓك ٍٛس٦ٓٝص ْٓٛط إٍ اؿهِ ؾإٕ
97ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ: ،:
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....................................................................................................................
اؿهِ
نإ اؿهِ كتًؿا مل ٜكض .
ٚإكٝس سهُٗا عسّ دٛاظ اؿٌُ
ا٭ ٍٚاخت٬ف اؿهِ بٌ إطًل .
إشا اؿاي: ١
َجاٍ شيو قٛي٘ عع ٚدـــٌ :ؾَاغِػٹًُٛا ٚٴدٴٖٛٳهُِٵ ٚٳأَٜٵسٹٜٳهُِٵ إِيَ ٢ايُِٳطٳاؾٹلِ ٚٳاَٵػٳشٴٛا
إطاؾل داض ٚفطٚض َجاب١
ؾكٛيـ٘ إٍ :
بٹطٴ٩ٴٚغٹهُِٵ ٚٳأَضٵدٴًَهُِٵ إِيَ ٢ايِهَعٵبٳٝٵِٔ : ) ( 
ايتكٝٝسٚ ،٭ٕ ا٭قٛيٜ ٌٝتٛغع ٗ ٕٛنًُ ١ايكؿ ١ؾٝػُ ٕٛبعض أْٛاع ؾب٘
قايٛا ؾإْ٘ س٦ٓٝص خكل أ ٚقٝس ٖصا ايٓل به ٕٛايػػٌ ٜه ٕٛإٍ
اؾًُ ١قؿ: ، ١
شيو ٚقاٍ ٗ ْؿؼ اٯَ ٗ ١ٜػأي ١ايت(:ُِٝ
إطاؾل ؾٜ ٬تذاٚظ ب٘ َا عسا .
أٜسَ ٟطًك ١إٍ أ ٖٛ ٌٖ ٜٔإٍ إطؾل ؟ أٚ
ؾاَػشٛا بٛدٖٛهِ ٚأٜسٜهِ ) ٖٓا :
إٍ إٓهب ؟ أ ٚإٍ ايهٛع ؟ مل ٜصنط ؾ٦ٝا ؾش٦ٓٝص ٌٖ ٜكض ٌٓ إطًل عً٢
إكٝس ؟ ؾٝكاٍ ٌٖ َػض ايٝس ٗ ٜٔايتٜ ُِٝه ٕٛإٍ إطاؾل ٓ ٬شلصا إطًل عً٢
إكٝس إصنٛض ٗ غػٌ ايٝسْ ٜٔكٜ ٫ ٍٛكض ٖصا ٫خت٬ف اؿهِ ؾا٭ ٍٚؾ٘ٝ
ٚإػض
ٚدٛب غػٌٚ ،ايجاْ: ٞؾٚ ٘ٝدٛب َػضٚ ،ؾطم بٌ ايػػٌ .
ايجاْ ١ٝإٔ ٜتشس اؿهِ ٗ إطًل ٚإكٝس ؾش٦ٓٝص  ٫ىًٛا اؿاٍ َٔ أسس
اؿاي: ١
أَط ٜٔا٭َط ا٭ ٍٚإٔ ٜتشس غببُٗا ؾٝه ٕٛايػبب ٚاسساّ ؾش٦ٓٝص وٌُ إطًل
عً ٢إكٝس ٜٛٓ ٫ٚط إٍ ايتاضٜذ غٛا ٤نإ إكٝس َتكسَاّ أَ ٚتأخطاّ عً ٢ايكشٝض
قاٍ ( َٔ مل هس ايٓعًٌ
َٚجاٍ شيو أْ٘ ٚضز ٗ بعض ايٓكٛم إٔ ايٓيب : 

6ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إا٥س: ،:٠
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ؾًًٝبؼ اـؿٌ) ( ) ٖصا َطًل  ٗٚيؿ ٜآخط (:ؾًًٝبؼ اـؿٌ ٚيٝكطعُٗا أغؿٌ
َٔ ايهعبٌ ) ( ) ٖصا َكٝس ٚس٦ٓٝص أَهٔ اؾُع بُٗٓٝا عٌُ َطًل أسسُٖا عً٢
َكٝس اٯخط  َٔٚثِ ٌٓ إطًل عً ٢إكٝس ،ؾك ٗ ٌٝإطًل  ٫بس َٔ ايكطع ٭ٕ
ايٓعاٍ
اؿهِ ٚاسس ٚ ٖٛٚدٛب ايكطع ٚايػبب ٚاسس  ٖٛٚؾكسإ .
إ٪يـ
ايجاْ ٞإشا اؼس اؿهِ ٚاختًـ ايػبب  ٖٛٚإجاٍ ايصَ ٟجٌ يـ٘ :
ا٭َط :
تعاٍ ٚ ٳَٳا نَإٳ يٹُٴ٪ٵَٹٍٔ إَٔٵ
بكٛي٘ نايطقب ١قٝست باٱّإ ٗ بعض إٛاطٔ نكٛي٘ :
ٜٳكِتٴٌٳ َٴ٪ٵَٹٓاّ إِيَا خٳطَأّ ٚٳَٳٔٵ قَتٳٌٳ َٴ٪ٵَٹٓاّ خٳطَأّ ؾَتٳشٵطِٜطٴ ضٳقَبٳ١ٺ َٴ٪ٵَٹٓٳ١ٺ  ) ( ؾٗٓا اؿهِ
ٚدٛب إعتام ايطقبَ ٖٞٚ ١كٝس ٠بهْٗٛا َٚ ١َٓ٪ايػبب ٖ ٛايكتٌ ،ثِ ٚضزْا ٗ آ١ٜ
تعاٍ ٚ ٳايَصٹٜٔٳ ٜٴَٛاٖٹطٴٕٚٳ َٹٔٵ ْٹػٳا٥ٹِِٗٵ ثٴِٻ ٜٳعٴٛزٴٕٚٳ يٹُٳا قَايُٛا ؾَتٳشٵطِٜطٴ
أخط ٣قٛي٘ :
ضٳقَبٳ١ٺٚ ) ( مل ٜصنط َٚ ١َٓ٪اؿهِ ٗ ٖص ٙاٯٚ ١ٜدٛب إعتام ضقب ١ؾاؿهِ ؾُٗٝا
َتشس ٚايػبب ؾُٗٝا كتًـ ٭ٕ ا٭ ٍٚغبب٘ ايكتٌ ٚايجاْ ٞغبب٘ ايٗٛاض ؾٌٗ وٌُ
اؾُٗٛض ْعِ  ٖٛٚاختٝاض إ٪يـ ٖأٖ ا ٚقاٍ طا٥ؿ٫:١
:
إطًل عً ٢إكٝس؟ قاٍ
وٌُ إطًل عً ٢إكٝس ٖٚصا َصٖب اؿٓؿٚ ١ٝايك ٍٛا٭ ٍٚأقٛ
نَٗ٬ا
تػتدسَ٘ ايعطب ٗ .

 َٔ )117(9سسٜح دابط . 
( ) أخطد٘ َػًِ
 َٔ )117(7سسٜح ابٔ عُط ضن. ٞاهلل عُٓٗا
َٚ )134ػًِ
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداض(ٟ
92ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،:٤
3ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠اجملازي: ،:١

ب ٭ْ٘ ايصٟ
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....................................................................................................................
َػأيٜ ٌٖ ١ؿذل ٌٓ ٗ ٙإطًل عً ٢إكٝس ايتٓاٗ بُٗٓٝا عٝح ٜه ٕٛأسسُٖا
:
َجبتاّ ٚاٯخط َٓؿٝا ؟
ْك ٍٛايكٛاب أْ٘ ٜ ٫ؿذلٚ ٙيهٔ ايتكٝٝس س٦ٓٝص يٝؼ بإٓطٛم ٚإِا ايتكٝٝس ٜهٕٛ
َؿٗ ّٛإدايؿَ ١جاٍ شيو ٚضز إٔ ايٓيب  ( : نإ ٜؿرل بإقبع٘ ساٍ دًٛغ٘ ٗ
ايك ) ( )٠٬دًٛغ٘ ٖٓا َطًك ١غٛا ٤نإ يًتؿٗس أ ٚنإ يًذًػ ١بٌ ايػذستٌ ثِ
دا ٗ ٤سسٜح آخط( نإ ٜؿرل بإقبع٘ ٗ دًٛغ٘ يًتؿٗس ) ( ) ؾُٓطٛقُٗا ٚاسس
إثبات ضؾع اٱقبع ٚس٦ٓٝص ٚ ٌٓ ٫إِا ٌٓ إطًل عً ٢إكٝس َٔ دَٗ ١ؿّٗٛ
إدايؿ ١ؾإْ٘ ٕا قاٍ يًتؿٗس ؾِٗ َٓ٘ أْ٘ ٜ ٫طؾع إقبع٘ يػرل ايتؿٗس ؾٜ ٬طؾع٘ ٗ
اؾًػ ١بٌ ايػذستٌ ٜٚسٍ عًٖ ٢صا إٔ ايعًُاَ ٤ا ظايٛا ٜكٝسَ ٕٚجٌ شيو ؾإْ٘ ٕا
ْعٍ قٛي٘ تعاٍ ٚ :ٳايػٻاضِمٴ ٚٳايػٻاضِقَ ُ١ؾَاقِطَعٴٛا أَٜٵسٹٜٳٗٴُٳاٚ ) ( قطع ضغ ٍٛاهلل 
ٌّ ايػاضم زٜ ٕٚػاضٙ

( )

قٛي٘ أٜسُٜٗا عً٢
ايعًُا ٤مٌُ إطًل : ٖٛٚ
قاٍ :

إكٝس  ٖٛٚؾعٌ ايٓيب َ ع ن ٕٛنٌ َٔ ايٓكٌ َجبتّا ٚيهٔ ايتكٝٝس نإ َؿّٗٛ
بإدككات إتكً١
.
إدايؿٖ ١صا َا ٜتعًل
.

قاٍ نإ ضغ ٍٛاهلل  إشا قعس ٗ ايك ٠٬دعٌ
 َٔ )579سسٜح عاَط بٔ عبساهلل بٔ ايعبرل عٔ أب: ٘ٝ
( ) أخطد٘ َػًِ (
قسَ٘ ايٝػط ٣بٌ ؾدصٚ ٙغاق٘ ٚ ،ؾطف قسَ٘ ايٚٚ ٢ُٓٝنع ٜس ٙايٝػط ٣عً ٢ضنبت٘ ايٝػطٚٚ ٣نع ٜس ٙاي ٢ُٓٝعً٢
بإقبع٘
ؾدص ٙايٚ ٢ُٓٝأؾاض .
 َٔ )580سسٟخ ابٔ عُط إٔ ضغ ٍٛاهلل  نإ إشا قعس ٗ ايتؿٗس ٚغام.اؿسٜح
( ) أخطد٘ َػًِ (
38ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إا٥س: ،:٠
( )

ؾطح ايٛضقات

)111
(

بايهتاب ٚؽكٝل ايهتاب بايػٓ. ١
.
ٚهٛظ ؽكٝل ايهتاب
* قٛيـ٘ ٚ :هٛظ ؽكٝل ايهتاب بايهتاب:
ٚ ٳايُِٴطًََكَاتٴ ٜٳتٳطٳبٻكٵٔٳ بٹأَْٵؿُػٹِٗٔٻ ثٳ٬ثٳ َ١قُطٴ٤ٚٺ 

ٚع٬
َجاٍ شٍ ى قٛيـ٘ دٌ :
( )

إطًكات ْع َْ٪ح غامل

َعطف بأٍ اؾٓػ ١ٝؾٝؿٝس ايعُ ،ّٛؾٝؿٌُ َا ناْت َسخ ٫ٛبٗا َٚا مل ٜٴسخٌ بٗا
ت ثٴِٻ
تعاٍ ٜ ٳا أَٜټٗٳا ايَصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا إِشٳا ْٳهَشٵتٴِٴ ايُِٴ٪ٵَٹٓٳا ٹ
ثِ داْ٤ا ٗ خطاب آخط قٛي٘ :
طًََكِتٴُٴٖٛٴٔٻ َٹٔٵ قَبٵٌِ إَٔٵ تٳُٳػټٖٛٴٔٻ ؾَُٳا يَهُِٵ عٳًَٝٵِٗٔٻ َٹٔٵ عٹسٻ٠ٺ

تٳعٵتٳسټْٚٳٗٳا  ) ( ؾٗصا

خطاب خام بػرل إسخ ٍٛبٗا ؾٝه ٕٛاؿهِ ٖٓا خاقا بػرل إسخ ٍٛبٗا ٜٚهٕٛ
بايهتاب
.
اـطاب ايعاّ ا٭ ٍٚإِا ٜتٓا ٍٚإسخ. ٍٛبٗا ؾٗٓا خككٓا ايهتاب
* قٛيـ٘ٚ :ؽكٝل ايهتاب بايػٜٓ . ١عين إٔ ٜطز يؿ ٜعاّ ٗ ايكطإٓ ٜ ٚأتٓٝا يؿٜ
خام ٗ ايػٓ ، ١ؾٓدكل عُ ّٛايهتاب بٛاغط ١ايٓل اـام ٗ ايػَٓ ، ١جاٍ
تعاٍ ٜ ٳا أَٜټٗٳا ايَصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا أَْٵؿٹكُٛا َٹٔٵ طَِٝبٳاتٹ َٳا نَػٳبٵتٴِٵ ٚٳَٹُٻا أَخٵطٳدٵٓٳا
شيو قٛي٘ :
يَهُِٵ َٹٔٳ ايِأَضٵضِ

( )

(َا ) ٖٓا اغِ َٛقٚ ٍٛا٭زلا ٤إٛقٛي ١تؿٝس ايعُّٛ

ؾٝسٍ شيو عًٚ ٢دٛب ايعنا ٗ ٠اـاضز َٔ ا٭ضض  ،ثِ داْ٤ا ٗ اؿسٜح قٛي٘
 ( : يٝؼ ؾُٝا زٔ ٕٚػ ١أٚاغل قسق ) ( )١ؾدككٓا ايًؿ ٜايعاّ َٔ ايهتاب
بٗصا ايًؿ َٔ ٜايػٓٚ ١قًٓا  ٫ظنا ٠ؾُٝا ٜكٌ عٔ ٔػ ١أٚغل َٔ ايجُاض ٚايعضٚع
تعاٍ ٚ ٳايَصٹٜٔٳ ٜٳهِٓٹعٴٕٚٳ
أٚغل َجاٍ آخط ق: ٍٙٛ
ٚإِا ايٛادب ؾُٝا ظاز عٔ ٔػ. ١
288ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
49ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭سعاب: ،:
267ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
( ) غبل .ؽطه٘
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ٚؽكٝل ايػٓ ١بايهتاب ٚ،ؽكٝل ايػٓ ١بايػٓ.١
ايصٻٖٳبٳ ٚٳايِؿٹهٻٚ َ١ٳٜ ٫ٴٓٵؿٹكُْٛٳٗٳا ؾٹ ٞغٳبٹ ٌِٝايًَ٘ٹ ؾَبٳؿِطٵٖٴِٵ بٹعٳصٳابٺ أَيٹ ) (  ٍِٝزيت عً٢
ٚدٛب ايعنا ٗ ٠ايصٖب ٚايؿه ٗ ١ايكًٚ ٌٝايهجرل ثِ داْ٤ا ٗ ايػٓ ١إٔ ايٓيب 
خكل ٖصا اؿهِ ؾُٝا نإ ؾٛم ايٓكاب ٚدعٌ ْكابا يًصٖب  ٖٛٚعؿطٕٚ
زضِٖ
َجكاْٚ ٫كابا يًؿهَ ٖٛٚ ١ا٥تا .
بايهتاب َعٓ ٢إٔ ٜأتٓٝا يؿ ٜعاّ ٗ ايػٓ ١ثِ ٜأتٓٝا
.
* قٛيـ٘ ٚ :ؽكٝل ايػٓ١
يؿ ٜخام ٗ ايكطإٓ ؾٝعٌُ بايًؿ ٜايعاّ ٗ ايػٓ ١إ ٗ ٫إٛطٔ ايصٚ ٟضز ؾ٘ٝ
ايسي ٌٝاـام َٔ ايهتاب ّٚهٔ ايتُج ٌٝشلص ٙإػأيَ ١ا ٚضز ٗ ايػٓ َٔ ١إٔ
إتٛؾ ٢عٓٗا ظٚدٗا هب عًٗٝا اٱسساز ٗ إٛنع ايص ٟداٖ٤ا ؾْ ٘ٝع ٞظٚدٗا ،
ٚدٌ
ثِ قاٍ اهلل عع :

 ؾَاتٻكُٛا ايًَ٘ٳ َٳا اغٵتٳطَعٵتٴِٵ  ) ( ؾإشا ناْت إطأ ٠غرل

َػتطٝع ١يه ٕٛايبٝت غرل ًٖٛى  ٫ٚتتُهٔ َٔ اغت٦ذاض ٙؾش٦ٓٝص ىكل ايًؿٜ
ايعاّ َٔ ايػٓ ١بٗصا ايًؿ ٜاـام َٔ ايهتاب .
بايػٓ ١بإٔ ٜطز يؿ ٜعاّ َٔ ايػٓ ١ؾٝدكل بًؿ ٜآخط
* قٛيـ٘ٚ :ؽكٝل ايػٓ. ١
َٔ ايػٓ ١أٜها  َٔٚ،أَجً ١شيو قٛي٘ ( : ؾُٝا غكت ايػُا ٤ايعؿط) ( ) َا اغِ
َٛق ٍٛأؾاز ايعُ ّٛؾٗصا يؿ ٜعاّ ٜؿٌُ ايكًٚ ٌٝايهجرل ٜٚؿٌُ ْٝع َا
أخطدت ا٭ضض ٖا غكت٘ ايػُا ، ٤ؾدكل ٖصا ايًؿ ٜايعاّ بًؿ ٜآخط خام

34ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايتٛب: ،:١
16ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايتػابٔ: ،:
 َٔ )148(3سسٜح ابٔ عُط ضن ٞاهلل .عُٓٗا
( ) أخطد٘ ايبداضٟ
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ٚؽكٝل ايٓطل بايكٝاؽ .

َٔ ايػٓ ٖٛ ١قٛي٘  ( : يٝؼ ؾُٝا زٔ ٕٚػ ١أٚغل قسق)١

( )

بايكٝاؽ َعٓ ٢أْٓا لس يؿٛا عاَا َٔ ايهتاب أٚ
.
* قٛيـ٘ ٚ :ؽكٝل ايٓطل
ايػٓ ١ثِ بعس شيو لس َػأي ١خككت َٔ ٖصا ايًؿ ٜايعاّ بٓل آخط ثِ لس
َػأيٖ ١اثً ١يًُػأي ١إدكٛق ١تؿذلى َعٗا ٗ ايعٌ  ٠ؾٌٗ ْك ٍٛإٕ ٖصا ايًؿٜ
ىكل ب٘  َٔٚأَجً ١شيو قٛي٘ عع ٚدٌ :
ايعاّ ىكل بٗصا ايكٝاؽ؟ أ. ٫ ٚ
ٚ ٳأَسٳٌٻ ايًَ٘ٴ ايِبٳٝٵعٳ ٚٳسٳطٻّٳ ايطِبا
إعابٓ)١

( )

( )

ثِ داْ٤ا ٗ ايػٓ ١إٔ ايٓيب  ٢ْٗ (: عٔ بٝع

ٚبٝع إعابٓ ٖٛ ١بٝع ايتُط اؾاف إهٓٛظ بايططب ايص ٟدين سسٜجا َٔ

ايٓدٌ ؾٗٓا خكل عُ ّٛايهتاب بايػٓ ، ١ثِ دا٤ت َػأي ١أخطَ ٣ؿابٗ ١شلا
 ٖٞٚبٝع ايعٓب بايعبٝب ،ايعٓب دين سسٜجا َٔ ايؿذط ٚايعبٝب عٓب فؿـ،
ؾش٦ٓٝص ْك ٍٛبٝع ايعٓب بايعبٝب ٜكاؽ عً ٢بٝع ايتُط بايططب،ؾُٓٝع َٓ٘
قٛي٘ ٚٳأَسٳٌٻ ايًَ٘ٴ ايِبٳٝٵعٳ بكٝاؽ بٝع ايعٓب بايعبٝب عً ٢بٝع
ٚىكل عُ: ّٛ
بايططب
ايتُط .
أقٛاٍ
ٚؽكٞم ايعُ َٔ ّٛايهتاب ٚايػٓ ١بٛاغط ١ايكٝاؽ يًعًُا ٤ؾ ٘ٝث٬ث: ١
ايك ٍٛا٭:ٍٚأْ٘ دا٥ع َطًكا ٚقايٛا بإ ايكٝاؽ زي َٔ ٌٝأزي ١ايؿطع ؾهُا
ىكل ايهتاب بٛاغط ١ايػٓٚ ١اٱْاع نصيو ىكل بٛاغط. ١ايكٝاؽ
ايك ٍٛايجاْ: ٞإٔ عُ ّٛايهتاب ٚايػٓ ٫ ١ىككإ بايكٝاؽ ٭ٕ ايهتاب ٚايػٓ١
( ) غبل .ؽطه٘
275ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
إػٝب
 )59نتاب ايبٛٝع َٔ سسٜح غعٝس بٔ .
 )153(9سسٜح (
( ) أخطد٘ َػًِ

ؾطح ايٛضقات

)114
(

ٚغًِ
ْٚعين بايٓطل ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ ٚق ٍٛايٓيب قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
َٓػٛب ١إٍ قاسب ايؿطع  ٖٞٚن ّ٬اهلل ٚن ّ٬ضغٛي٘  ؾٜ ٬كض يٓا إٔ ْذلى
ن ّ٬اهلل ٚن ّ٬ضغٛي٘ بٛاغط ١آضآ٥ا ٚادتٗازاتٓا .
ايجايح أْ٘ إشا ناْت ايعًَٓ ١كٛق ١ؾإْٓا نكل عُ ّٛايهتاب ٚايػٓ١
ٚايك: ٍٛ
بٛاغط ١ايكٝاؽ ،أَا إشا ناْت ايعًَ ١ػتٓبط ١بٛاغط ١ادتٗاز يًعًُا ٤ؾإْٓا ٫
نكل عُ ّٛايهتاب  ٫ٚعُ ّٛايػٓ ١بٗا ٖٚصا ايك ٖٛ ٍٛأٗٚط ا٭قٛاٍٚ،شيو
٭ٕ ايٓل عً ٢ايعًٜ ١ؿٝسْا ٚدٛز اؿهِ نًُا ٚدست ٖص ٙايعًٚ ١قس غبل ٗ
دـ ؟ ٖٚص ٙايعً١
بكٛي٘ أٜٓكل إشا .
َػأي ١بٝع ايعٓب بايعبٝب شنط ايعً: ١
َٓكٛق١
َٛدٛز ٗ ٠بٝع ايعٓب بايعبٝب ؾُٓٝع َٓ٘ ٭ٕ ايعً. ١
* قٛيـ٘ ْٚ :عين بايٓطل ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ ٚق ٍٛايٓيب  .ؾ ٘ٝإطاز بكٛي٘ ايٓطل
ٚقس غاض ٖٓا عًَٗٓ ٢ر أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع ٗ ١إٔ ايك ٖٛ ٍٛايٓطل ز ٕٚإعاْٞ
ا٭ؾاعط٠
.
ايٓؿػ ١ٝخ٬ؾا ٕٓٗر

*****
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اجملٌُ ٚإبٌ
ٚايبٝإ
ٚاجملٌُ َا اؾتكط إٍ .ايبٝإ :
:

اجملٌُ ٗ ايًػَ ١أخٛش َٔ أٌْ َعْٓ ٢ع  ٗٚ،ا٫قط٬ح ٜطًل
* قٛيـ٘ . :
تعاٍ
ا٭َ ٍٚا يٝؼ ي٘ أَ ٟعَٓ ، ٢جاٍ شيو قٛي٘ :
باقط٬س،ٌٝا٫قط٬ح :
ٚ ٳآتٴٛا سٳكَ٘ٴ ٜٳٛٵّٳ سٳكٳازٹٙٹ َ ) ( ا إطاز عك٘؟ ٖصا ْ ٫ؿِٗ َٓ٘ َعٓ ٢بصات٘ ست٢
َعٓاٚ ٙا٫قط٬ح ايجاَْ:ٞا ٜ ٫عطف ي٘ َعٓ٢
ٜأتٓٝا َبٌ ٜٛنش٘ ٜٚسٍ عً. ٢
ٚع٬
َعٌ ي٘ َعإ َتعسزٜ ٫ٚ ٠عطف إعٓ ٢إطاز َجاٍ شيو ق ٍٛاهلل د: ٬
.
ٚ ٳايُِٴطًََكَاتٴ ٜٳتٳطٳبٻكٵٔٳ بٹأَْٵؿُػٹِٗٔٻ ثٳ٬ثٳ َ١قُطٴ٤ٚٺ ٚ ) (. ايكط ٗ ٤يػ ١ايعطب ٜطًل عً٢
اؿٝض ٚعً ٢ايطٗط ؾٗصا يؿَ ٜذلزز ّهٔ إٔ ٜطاز ب٘ ايطٗط ّٚهٔ إٔ ٜطاز ب٘
َتعسز ٠ؾتؿػرل ايكط ٤عً ٢ا٫قط٬ح ايجاْٜ ٞه ٕٛفُ٬
اؿٝض ؾؿِٗ َٓ٘ َعإ .
فُ٬
ٚعً ٢ا٫قط٬ح ا٭ٜ ٫ ٍٚه. ٕٛ
َػايَ :١ا سهِ اجملٌُ؟
هب عًٓٝا إٔ ْتٛقـ ؾ ٘ٝستٜ ٢أتٓٝا زيٜٛ ٌٝنض يٓا إطاز ب٘ ؾٓعٌُ س٦ٓٝص .ب٘
ٚايبٝإ أ ٟتٛنٝض إطاز َٔ ايًؿ ٜاجملٌُ ٚ ،قس اختًـ ايٓاؽ ٗ
* قٛيـ٘ . :
سكٝك ١ايبٝإ ٜٓٚ ،بين عًَ ٘ٝػا ،ٌ٥ؾكاٍ بعهِٗ إٕ ايبٝإ ٖ ٛتٛنٝض اؿهِ
ٚإٕ مل ٜهٔ ٖٓاى إؾهاٍ غابل ،ؾا٭سهاّ إبتس ١٥ته ٕٛبٝاْاٚ،نصيو ا٭سهاّ
اجملًُ ١اييت ٚنشت ٜه ٕٛتٛنٝشٗا بٝاْا ٚ،ايك ٍٛايجاْ ٞإٔ ايبٝإ ٫بس إٔ ٜهٕٛ

141ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭ْعاّ: ،:
228ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
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إخطاز ايؿ َٔ ٤ٞسٝع اٱؾهاٍ إٍ سٝع ايتذًٚ. . ٞايٓل َا ٫وتٌُ إَ ٫عٓ٢
ٚاسسا.
غرل َؿٗ ٗ ّٛايعَإ ا٭ ٍٚثِ داْ٤ا ْل ٚنش٘ ٚبٌ إطاز ب٘ ؾش٦ٓٝص ٜ ٫ؿٌُ
ايبٝإ ا٫بتساٚ ٞ٥إِا ٜهَ ٕٛكتكطا عًَ ٢ا نإ فُ ٬ثِ أخطدٓا َٔ ٙاٱْاٍ
إٍ ايٛنٛح ٚ.ايبٝإ
ايتذً ٞاٱؾهاٍ ٜعين ايذلزز
* قٛيـ٘  :إخطاز ايؿ َٔ ٤ٞسٝع اٱؾهاٍ إٍ سٝع .
ٗ َعٓاٚ ٙعسّ ايٛنٛح إٍ سٝع ايٛنٛح َٚعطؾَ ١عٓاٚ ٙإطاز بَ٘ٚ ،جـــاي٘
قــــٛي٘ تعاٍٚ :ٳآتٴٛا سٳكَ٘ٴ ٜٳٛٵّٳ سٳكٳازٹٙٹ َ ) ( ا إطاز عك٘؟ ْ٫عطف إطاز ب٘ ؾٗٛ
ٖٓا َؿهٌ  ،ؾذاْ٤ا بٝإ ٖصا اؿل ٗ قٛي٘  (: ؾُٝا غكت ايػُا ٤ايعؿط ٚؾُٝا
غكت ايٓٛانض ْكـ ايعؿط)

( )

ٚاسسا ايه َٔ ّ٬سٝح ايٛنٛح ٚعسَ٘
* قٛيـ٘ ٚ :ايٓل  ٫وتٌُ إَ ٫عٓ. ٢
أقػاّ اجملٌُ  ٖٛٚايص ٟمل ْعطف َعٓاٚ ،ٙايكػِ ايجاْ:ٞايٓل
ٜٓكػِ إٍ ث٬ث: ١
 ٖٛٚايص ٫ ٟوتٌُ إَ ٫عٓٚ ٢اسسا ٜ ٫ٚتططم إي ٘ٝأَ ٟعٓ ٢آخط َ،جاي٘ ق ٍٛاهلل
تعاٍ  ؾَُٳٔٵ يَِٵ ٜٳذٹسٵ ؾَكٹٝٳاّٴ ثٳ٬ثٳ١ٹ أَٜٻاٍّ ؾٹ ٞايِشٳرِ ٚٳغٳبٵعٳ١ٺ إِشٳا ضٳدٳعٵتٴِٵ تٹًِوَ عٳؿٳطٳْ٠
:
ؼتٌُ ؾٗصا ٜػُْ. ٢كا
نَاَٹًَ ٌٖ ) (  ْ١ؼتٌُ تػع ١أ ٚعؿطْٚ ٠كـ ؟ . ٫
َٚجً٘ قٛي٘ :قٌُٵ ٖٴٛٳ ايًَ٘ٴ أَسٳسٷ
141ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭ْعاّ: ،:
غبل قطٜبا
( ) .
196ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
1ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠اٱخ٬م: ،:

( )

قٛي٘ أسس ٌٖ وتٌُ اثٌٓ أ ٚأنجط ؟ ٫
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ايهطغٞ
.
تٓعَ ٖٛٚ ًٜ٘ؿتل َٔ َٓك ١ايعطٚؽٖٛٚ ،
ٚقَ ٌٝا تأ. ًٜ٘ٚ
:
وتٌُ ؾٝػُٖ ٢صا ْ.كا ٚيًعًُا ٗ ٤ايٓل اقط٬سات َتعسز ٠أؾٗطٖا قٕ٫ٛ
.
ايجاْ ٞإٔ ايٓل ٜؿٌُ
أسسُٖا إٔ ايٓل  ٫وتٌُ أَ ٟعٓ ٢آخط ٚ ،ايك: ٍٛ
: :
َا  ٫وتٌُ إَ ٫عٓٚ ٢اسسا ٚنصيو ٜؿٌُ َا نإ ٜطز عً ٘ٝاستُاٍ غرل َتأٜس
بسيَ ٌٝجٌ قٛي٘  (: أّا اَطأْ ٠هشت بػرل إشٕ ٚيٗٝا ؾٓهاسٗا باطٌ ) ( ) ايٓل
ٖٓا ٜسٍ عً ٢اؿط ٌٖ ، ٠وتٌُ إٔ ٜه ٕٛإطاز َٓ٘ ا٭َ ١إًُٛن ١ؾك٘؟ وتٌُ
يهٓ٘ استُاٍ غرل َتأٜس بسي ، ٌٝؾعً ٢ا٫قط٬ح ا٭ٜ ٫ ٍٚهٖ ٕٛصا ايًؿْ ٜكا
يٛضٚز ا٫ستُاٍ عًٚ ٘ٝعً ٢ايك ٍٛايجاْٜ ٞهْ ٕٛكا ٚ ،اؿٓؿٚ ١ٝبعض اؿٓابً١
ايجاْٞ
عً ٢ا٫قط٬ح .
تٓعٖ ًٜ٘صا َكطًض آخط ٗ تؿػرل ايٓل أْٓا ْؿِٗ
ٚقَ ٌٝا تأ. ًٜ٘ٚ
* قٛيـ٘ : :
ْعٚي٘
َعٓاَ ٙذطز .
* قٛيـ٘ َ ٖٛٚ :ؿتل َٔ َٓك ١ايعطٚؽ .أ ٟايهطغ ٞإطتؿع ايص ٟػًؼ عً٘ٝ
زلَٓ ٞك ١٭ْ٘ َطتؿع  ،ؾايٓل َٔ ا٫ضتؿاع ؾًُا نإ ٚانض إعٓ ٢قاض نأْ٘
َؿاٖست٘
َطتؿع تطا َٔ ٙبعٝس ٚتؿِٗ َعٓاَ ٙذطز .

*****

 َٔ )187(9سسٜح عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل
ٚ )110(2ابٔ َاد٘
ٚ )208(3ايذلَصٟ
ٚ )407(4أب ٛزاٚز
( ) أخطد٘ ابٔ سبإ
عٓٗا
.
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ايٛاٖط ٚإٍٚ٪

ٚايٛاٖط َا استٌُ أَط ٜٔأسسُٖا أٗٚط َٔ .اٯخط
:
اٯخط ٖصا ٖ ٛايٓٛع ايجايح
* قٛيـ٘ٚ :ايٛاٖط َا استٌُ أَط ٜٔأسسُٖا أٗٚط َٔ .
َٔ أْٛاع ايهٚ ، ّ٬ايٛاٖط َأخٛش َٔ ٗٚط َعٓ ٢بإ  ٗٚا٫قط٬ح استُاٍ
َعٓ ٌٝأسسُٖا أضدض َٔ اٯخط ،أْ ٚك ٍٛا٫ستُاٍ ايطادض َٔ ا٫ستُا٫ت
 ( إِا دعٌ اٱَاّ ي٪ٝمت ب٘ ؾإشا ندل
ايٛاضز ٠عً ٢ايًؿَ ،ٜجاٍ شيو ق ٍٛايٓيب :
ؾهدلٚا) ( )ٖٓا وتٌُ إٔ ايؿا ٤يًتعكٝب ٚوتٌُ إٔ ته ٕٛيًُع ١ٝعٝح تهدلَ ٕٚع
إَاَهِ ٜٚطاز بٗا فطز اؾُع بٌ ايؿ ٌ٦ٝيهٔ ٖصا إعٓ ٢ايجاْ ٞخؿٚ ٞإعٓ٢
ا٭ ٖٛٚ ٍٚايتعكٝب أٗٚط ؾإشا ٚضزت ايؿا ٤ؾإْٗا ؼٌُ عً ٢إعٓ ٢ا٭ٗٚط ٖٛٚ
ايتعكٝب إ ٫إٔ ٜسٍ زي ٌٝعً ٢إٔ إعٓ ٢ا٭قٚ ٣ٛا٭ٗٚط غرل َطاز ؾٝشٌُ عً٢
إعٓ ٢اـؿَٚ ٞجاٍ شيو قٛي٘ تعاٍ:

      

 ) (   ايؿآٖ ٤ا ٚاٖطٖا أْٗا يًتعكٝب ؾٝكطأ ايكطإٓ أ ّ٫ٚثِ ٜػتعٝص
ٖصا ايٛاٖط ٚيهٔ ٚضز إٔ ايٓيب  (: نإ ٜػتعٝص قبٌ ايكطا ) ( ) ٠٤ؾش٦ٓٝص ْكٍٛ
ٖصا إعٓ ٢ايٛاٖط َذلٚى  ٖٛٚايتعكٝب ٚوٌُ َعٓ ٢اٯ ١ٜعً ٢إعٓ ٢ا٭قٌ
ٛٗٚضاّ  ٖٛٚفطز اؾُع بس ٕٚتطتٝب  ٫ٚتعكٝب بسي ٌٝايػٖٓٚ ١صا ٖ ٛايتأ .ٌٜٚ

 َٔ )411سسٜح أْؼ بٔ َايو ضن. ٞاهلل عٓ٘
َٚ )805ػًِ (
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداض( ٟ
98ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓشٌ: ،:
 َٔ )472سسٜح ابٔ َػعٛز ضن ٞاهلل .عٓ٘
( ) أخطد٘ ابٔ خعّ( ١
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بايسي)ٌٝ
.
 ٍٚ٪ٜٚايٛاٖط بايسيٜٚ ٌٝػُ( ٢ايٛاٖط
بايسيٜ ٍٚ٪ٜ )ٌٝعين ٜكطف
.
* قٛيـ٘  ٍٚ٪ٜ :ايٛاٖط بايسيٜٚ ٌٝػِ  (٣ايٛاٖط
ايًـ ٚايٛاٖط َٔ َعٓا ٙايطادض إٍ َعٓا ٙاـؿ ٞبٛاغط ١ايسيٚ ٌٝس٦ٓٝص ٜهٕٛ
إعٓ ٢اـؿ ٖٛ ٞإعٓ ٢ايٛاٖط بايسيٖٚ ٌٝصا ٜػُ ٢تأٚ ّ٬ٜٚيؿ ١ٛايتأ ٌٜٚتػتدسّ
أٚشلا سكٝكَ ١ا ٜطدع إي ٘ٝايؿ ٤ٞنُا ٗ قٛي٘ تعاٍ ٖ  :ٳٌٵ
عً ٢ث٬ثَ ١عإ :
ٚقٛع٘
ٜٳٓٵُٛطٴٕٚٳ إِيَا تٳأًَِِٜ٘ٚٴٜ) ( عٓ. ٢
تٓعًٜ٘
إ٪يـ تأ. ًٜ٘ٚ
ايجاْ: ٞايتؿػرل نُا تكسّ َعٓا ٗ ق: ٍٛ
ايجايح :قطف ايًؿ ٜعٔ إعٓ ٢ايٛاٖط إٍ إعٓ ٢اـؿ ٖٛٚ ٞإطاز بايتأٖٓ. ٌٜٚا
َػأيَ :١ا سهِ ا٭يؿا ٚايٛاٖط٠؟
بسيٌٝ
سهُٗا هب ايعٌُ بٛاٖطٖا  ٫ٚهٛظ تطى ايٛاٖط إ. ٫
َػأيَ ١ا سهِ ايتأٌٜٚ؟
:
ْٛعإ تأَ ٌٜٚكبَ ٍٛعُ ٍٛب٘ ٗ ايؿطٜع ٖٛٚ ١ايص ٟزٍ عً ٘ٝزيٌٝ
ايتأ: ٌٜٚ
ايجاْ ٞتأ ٌٜٚؾاغس َطزٚز  ٖٛٚايص ٫ ٟزي ٌٝعً ٘ٝأٔٚ ٚ
قشٝض ٚايٓٛع :
.
ٚ ٬يٝؼ نصيو  َٔٚأَجً ١ايتأ ٌٜٚايؿاغس تأ ٌٜٚأٌٖ ايبسع
قاسب٘ إٔ يـ٘ زيّ ٝ
يًٓكٛم ايٛاضز  ٗ ٠ايعكا٥س غٛا ٗ ٤ايكؿات أ ٗ ٚغرلٖا  َٔٚأَجً ١شيو إٔ
نًُ( ١نًََِٶ) قس ٜطاز بٗا ايه ّ٬ايص ٖٛ ٟا٭قٛات ٚاؿطٚف ٚقس ٜطاز بٗا اؾطح
ايص ٟهطح ب٘ إط ٤نُا ٗ قٛيَ٘ (: ا َٔ َهًٜ ّٛهًِ ٗ غب ٌٝاهلل إ ٫داّٜٛ ٤

53ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭عطاف: ،:
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(

...................................................................................................................
ايكٝاَ ١ايً ٕٛي ٕٛايسّ ٚايطٜض ضٜض إػو )

( )

ٚيهٔ ٖص ٙايهًُٚ ١اٖطٗ ٠

ايه ّ٬ايص ٖٛ ٟا٭قٛات ٚاؿطٚف ؾإشا داْ٤ا َتأ ٍٚؾكاٍ ٗ قٛي٘ٚ :نًِ اهلل
َٛغ ٢تهًُٝاّ 

( )

أْ٘ دطس٘ ظطٚح اؿهُ ١قٖ ٌٝصا َعٓ ٢خؿ ٞؾٜ ٬كاض إي٘ٝ

ٚإِا ٜكاض إٍ إعٓ ٢ايٛاٖط  ٖٛٚسكٝك ١ايه ّ٬ايص ٖٛ ٟا٭قٛات ٚاؿطٚف
ٚتأًٜٚو ٖصا تأَ ٌٜٚطزٚز ؾاغس يعسّ ٚضٚز ايسي ٌٝعًٚ ٘ٝلعّ غطٚ ٘٦ؾػازٙ
ايهّ٬
يٛضٚز ا٭زي ١ايساي ١عً ٢إثبات قؿ. ١

*****

 َٔ )187(6سسٜح أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل .عٓ٘
َٚ )553(3ػًِ
( ) أخطد٘ ايبداضٟ
164ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،: ٤
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(
ا٭ؾعاٍ

شيو
ؾعٌ قاسب ايؿطٜع ٫ ١ىً ٛإَا إٔ ٜه ٕٛعًٚ ٢د٘ ايكطبٚ ١ايطاع ١أ ٚغرل .
ؾإٕ زٍ زي ٌٝعً ٢ا٫ختكام ب٘ وٌُ عً ٢ا٫ختكامٚ،إٕ مل ٜسٍ ٫
ىكل ب٘ ٭ٕ اهلل تعاٍ ٜك :ٍٛيَكَسٵ نَإٳ يَهُِٵ ؾٹ ٞضٳغٴ ٍِٛايًَ٘ٹ أُغٵٛٳ ْ٠سٳػٳٓٳ ْ١ٹيُٳٔٵ
ايؿطٜعٚ ١إطاز بايؿعٌ َا ؾعً٘ ايٓيب غٛا ٤ظٛاضس٘ أٚ
* قٛيـ٘ :ؾعٌ قاسب .
بصٖاب٘ أَ ٚذ ٘٦ٝأ ٚبػرل شيو بعس .بعجت٘ ٚقٛي٘ قاسب ايؿطٜعٜ ١طاز ب٘ ايٓيب 
ٚأناف ايؿطٜع ١إي٫ ٘ٝختكاق٘  بٓكًٗا َٔ قبٌ اهلل عع ٚدٌ إٍ اـًل ؾًِ
تطز إيٓٝا ٖص ٙايؿطٜع ١إ َٔ ٫ططٜك٘ٚ ،ايؿطٜع ٗ ١يػ ١ايعطب إٛضز َٔ إاٗ ٤
إهإ ايؿػٝض ايصٜ ٟطز عً ٘ٝايٓاؽ ٚتطز عً ٘ٝبٗاٚ ُِٗ٥زلٝت ايؿطٜع ١ؾطٜع١
يػعتٗا ٚاستٛاٗ٥ا عًَ ٢ا ٜٓؿع ايٓاؽ ٚيٛٗٛضٖا ٚبطٚظٖا ٚ٭ٕ ايعكٜ ٤٬ٳطِزٴْٗٚا
أقػاّ
َٓٗا ٚقػِ إ٪يـ أؾعاٍ ايٓيب  إٍ :
. ًٕٜٛٗٓٚ
أْٛاع
ا٭َ ٍٚا ؾعً٘  عًٚ ٢د٘ ايكطبٚ ١ايطاعٖٚ، ١صا ايكػِ عً: ٢
ايكػِ :
َٚجاي٘
ايٓٛع ا٭َ:ٍٚا زٍ ايسي ٌٝعً ٢اختكاق٘  ب٘ ؾٝكاٍ ٖ ٛخام ب٘ : 
ايٓػاٚ ٤قس قاّ ايسي ٌٝعً ٢اختكاق٘ ب٘
ظٚاد٘ بتػع َٔ .

ٚ ٭َط ٙغرلٙ

با٫قتكاض عً ٢أضبعْ ١ػ َٔٚ ) ( ٠ٛأَجًت٘ أٜها:ق٬ت٘ ضنعتٌ بعس ق ٠٬ايعكط
ؾكس نإ ٜٛ اٚب عً ٢ق ٠٬ضنعتٌ بعس ق ٠٬ايعكط( ) ؾٗصا خام ب٘ . 

قشٝش٘ َٔ )4158سسٜح ابٔ عُط قاٍ:أغًِ غ ٕ٬ٝبٔ غًُ ١ايجكؿٚ ٞعٓس ٙعؿط ْػ٠ٛ
(
( ) أخطد٘ ابٔ سبإ ٗ
ؾأَط ٙضغ ٍٛاهلل  إٔ ٜتدرل َٓٗٔ أضبعا ٜٚذلى .غا٥طٖٔ
 َٔ )835سسٜح عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل .عٓٗا
َٚ )591ػًِ (
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداض( ٟ
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نَإٳ ٜٳطٵدٴ ٛايًَ٘ٳ ٚٳايِٝٳٛٵّٳ ايِآخٹطٳ ٚٳشٳنَطٳ ايًَ٘ٳ نَجٹرلاّ ؾٝشٌُ عً ٢ايٛدٛب عٓس بعض
قاٍ ٜتٛقـ عٓ٘
أقشابٓا  َٔٚ،أقشابٓا َٔ قاٍ  :وٌُ عً ٢ايٓسب : َِٗٓٚ ،
َٗٓٚا ايٛقاٍ ٗ
ا٭َجًٖ ١ب ١إطأْ ٠ؿػٗا ي٘  َٔ غرل ٚي: ) ( ٞ
ٚنصيو َٔ :
ايكٝاّ ( ) َٗٓٚا:ظٚاد٘  بػرل قسام

( )

ٚغرل شيو ٖا اختل ب٘ . 

ايٓٛع ايجاَْ:ٞا مل ٜسٍ زي ٌٝعً ٢اختكاق٘ بايٓيب ٚ تبٌ سهُ٘ ؾا٭قٌ إٔ
َا نإ يًٓيب  ؾٗ ٛ٭َت٘ َ ،جاٍ شيو :ق٬ت٘ ،سذ٘ ،أنشٝت٘ ،إٍ غرل شيو
ؾا٭قٌ ا٫قتسا ٤ب٘ ٗ أؾعاٍ ايطاعاتٚ ،زي ٌٝشيو ايٓكٛم ايٛاضز ٠اٯَط٠
با٫قتسا ٤ب٘ َ َٔ جٌ قٛي٘ تعاٍ :يَكَسٵ نَإٳ يَهُِٵ ؾٹ ٞضٳغٴ ٍِٛايًَ٘ٹ أُغٵٛٳ ْ٠سٳػٳٳْٓ١
يٹُٳٔٵ نَإٳ ٜٳطٵدٴ ٛايًَ٘ٳ ٚٳايِٝٳٛٵّٳ ايِآخٹطٳ ٚٳشٳنَطٳ ايًَ٘ٳ نَجٹرلاّ
ايطٻغٴٍٛٴ ؾَدٴصٴٙٚٴ ٚٳَٳا ْٳٗٳانُِٵ عٳٓٵ٘ٴ ؾَاْٵتٳٗٴٛا 

( )



( )

ٚقٛي٘ ٚ ٳَٳا آتٳانُِٴ
:

ٚقٛي٘  قٌُٵ إِٕٵ نُٓٵتٴِٵ تٴشٹبټٕٛٳ ايًَ٘ٳ
:

ؾَاتٻبٹعٴْٛٹٜ ٞٴشٵبٹبٵهُِٴ ايًَ٘ٴ ٚٳٜٳػٵؿٹطٵ يَهُِٵ شٴْٴٛبٳهُِٵ ٚٳايًَ٘ٴ غَؿُٛضٷ ضٳسٹِٝٷ

( )

ٚم ٛشيو َٔ

ايٓكٛم اٯَط ٠باتباع ايٓيب . 
ايجايح َا ؾعً٘ عً ٢دٗ ١ايكطبٚ ١ايطاعٚ ١يٝؼ خاقاّ ب٘ ٚمل ٜهٔ بٝاْاّ
ايٓٛع :
يػرل ٙؾٗصا قس اختًـ ايعًُا ٤ؾ ٘ٝؾاتؿكٛا عً ٢إٔ ٖصا ايؿعٌ َؿطٚع ؾٝذٛظ يًعبس
)50
ا٭سعاب َٔ اٯ١ٜ
:
َ ٞإٔٵ ٜٳػٵتٳ ٵٓهٹشٳٗٳا )(
ِ ٞإ ٵٕ أَضٳازٳ ايٓٻبٹ ټ
ت ْٳؿِػٳٗٳا يٹًٓٻبٹ ِ
( ) يكٛي٘ تعاٍٚ ( :ٳاَٵطٳأَ ّ٠ٴَ ٵَ٪ٹٓٳ ِّ ١إٕٵ ٚٳٖٳبٳ ٵ
 َٔ )110(2سسٜح ابٔ عُط إٔ ايٓيب ٢ْٗ عٔ ايٛقاٍ ،قايٛا إْو تٛاقٌ
َٚ )192(2ػًِ
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداضٟ
قاٍ:إْ ٞيػت نٗ٦ٝتهِ إْ ٞأطعِٚ .أغك٢
)50
ا٭سعاب اٯ١ٜ
يكٛي٘ تعاٍ( خٳايٹكٳ ّ١يَوَ ٹَٔٵ زٴ ِٕ ٚايِ ٴُ ٵَ٪ٹٓٹ)ٌٳ ( :
( ) :
21ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭سعاب: ،:
7ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠اؿؿط: ،:
31ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠آٍ عُطإ : ،:

)123
(
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ؾإٕ نإ عً ٢غرل ٚد٘ ايكطبٚ ١ايطاع ،١ؾٝشٌُ عً ٢اٱباس ٗ ١سك٘ ٚسكٓا
إٔ ٜتكطب ب٘ إٍ اهلل عع ٚدٌ ٚيهٔ اختًؿٛا ٌٖ ٖٚ ٛادب أَٓ ٚسٚب ٚايسيٌٝ
غبشاْ٘  يَكَسٵ نَإٳ يَهُِٵ ؾٹ ٞضٳغٴ ٍِٛايًَ٘ٹ أُغٵٛٳ ْ٠سٳػٳٓٳ ْ١يٹُٳٔٵ
عً ٢أْ٘ َؿطٚع قٛي٘ :
نَإٳ ٜٳطٵدٴ ٛايًَ٘ٳ ٚٳايِٝٳٛٵّٳ ايِآخٹطٳ ٚٳشٳنَطٳ ايًَ٘ٳ نَجٹرلاّ  يهٔ َا سهِ ٖصا ايؿعٌ قايت
طا٥ؿ ٖٛ ١عً ٢ايٛدٛب يكٛيـ٘ تعاٍٚ :ٳَٳا آتٳانُِٴ ايطٻغٴٍٛٴ ؾَدٴصٴٙٚٴ ٚقس دا٤
:
بٗصا ايؿعٌ ؾٛدب عًٓٝا أخصٚ ،ٙقايت طا٥ؿ ١بأْ٘ وٌُ عً ٢ايٓسب ؾٝهٕٛ
َػتشباّ ٚيٝؼ بٛادب ٚشيو ٭ْ٘ مل ٜطز زي ٌٝبإهاب٘ ٭ٕ ايٓكٛم ايٛاضزٗ ٠
طا٥ؿَ ٖٛ ١ؿطٚع يهٔ
باتباع٘ ٚقايت :
ا٫تباع ٚٚدٛب٘ ٜطاز بٗا اتباع٘ ؾُٝا أَطْا .
ْتٛقـ ٗ ز٫يت٘ عً ٢ايٛدٛب أ ٚعً ٢ايٓسبٚ ،سكٝكَٛ ١قـ ٖ ٤٫٪إتٛقؿٌ
أِْٗ وًُ ْ٘ٛعً ٢ايٓسب ٭ْ٘ أقٌ أسٛاٍ ايؿعٌ .ايٓبٖ ٟٛص ٙا٭ْٛاع ايج٬ث١
ٚايطاع١
َتعًكَ ١ا ؾعً٘ ايٓيب  عً ٢دٗ ١ايكطب. ١
* قٛيـ٘  :ؾإٕ نإ عً ٢غرل ٚد٘ ايكطبٚ ١ايطاع ،١ؾٝشٌُ عً ٢اٱباس ٗ ١سك٘
ٚسكٓا ٖصا ٖ ٛايكػِ ايجاْ َٔ ٞا٭ؾعاٍ ايٓبَ ٖٛٚ ١ٜٛا ؾعً٘ ايٓيب  عً ٢دٗ١
.
اؾبً ١ؾٗ  ٛؾعً٘  ٫عً ٢دٗ ١ايطاعٚ ١ايكطب ١ؾٗصا وٌُ عً ٢اٱباسٚ ١إؿطم
بٌ ٖصا ايؿعٌ ٚبٌ َا قبً٘ إٔ ٖصا ايؿعٌ ٜؿعً٘ ايٓيب  فاضا ٠٭ٌٖ ظَاْ٘ َجاٍ
شيو يبػ٘  يًعُاَ ١ؾعً٘ ايٓيب  فاضا ٠٭ٌٖ ظَاْ٘ٚ ،نصيو يبػ٘ يٲظاض
:
ٚايطزا ،٤ؾٗصا ايؿعٌ مل ٜؿعٌ عً ٢دٗ ١ايكطبٚ ١ايطاع ١ؾٝهَ ٕٛباساّ ٗ سك٘ ٗٚ
سكٓا ٚ،س٦ٓٝص ٜ ٫كض يٓا إٔ ْتكطب إٍ اهلل عع ٚدٌ َجٌ ٖصا ايؿعٌ ٭ٕ ايٓيب
 ؾعً٘ عً ٢دٗ ١ايعاز ٠ؾإشا داْ٤ا إْػإ ؾعً٘ عً ٢دٗ ١ايعباز ٠ؾإْ٘ ٜه ٕٛكايؿاّ
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....................................................................................................................
شلس ٟايٓيب ٭ْ٘ ٚإٕ ٚاؾك٘ ٗ ايكٛض ٠ايٛاٖط ٠يهٓ٘ ٗ إككس ٚايٓ ١ٝىايـ
ايٓيب ٚ إتابع ٫ ١بس إٔ تهَ ٕٛتابع ١يًٓيب  بايكٛضٚ ٠بايٓ ١ٝأٜهاّ ٚ،س٦ٓٝص
ٖصا
َٔ ؾعً٘ عً ٢دٗ ١ايعباز ٠ؾإْ٘ ٜهَ ٕٛبتسعاّ ٚؾعً٘ ٜه ٕٛبسع َٔٚ ١أَجً: ١
ايب ٗ ٍٛا٭َانٔ اييت باٍ ؾٗٝا ايٓيب ٚ اختٝاض ايططٜل ايص ٟغًه٘ ايٓيب 
ٚضنٛب اٱبٌ ٗ اؿر ٚا٭غؿاض عً ٢دٗ ١ايكطبٚ ١ايطاع ١ؾإٕ َٔ ؾعًٗا عاز ٠ؾإٕ
ؾعً٘ دا٥ع َباح  َٔٚؾعًٗا عباز ٠قٖ ٌٝصا بسعٚ ١قس نإ ابٔ عُط ٜط ٣دٛاظ
ايتعبس َجٌ ٖص ٙا٭ؾعاٍ ٚقس خايؿ٘ ْٗٛض ايكشابْٛٗٚ ،١ض ايكشاب ١ضأِٜٗ
ٚإككس إشا تكطض ٖصا ؾإٕ
.
َتأٜس بأزي ١ايؿطٜع ١ايساي ١عًٚ ٢دٛب إتابع ٗ ١ايٓ١ٝ
بعض ا٭ؾعاٍ قس ؽتًـ ؾٗٝا ا٭ْٛاض ٌٖ ؾعًٗا ايٓيب عً ٢دٗ ١ايكطبٚ ١ايطاع١
طا٥ؿ ١إٕ ايٓيب  ؾعً٘
شيو يبؼ اـامت ،قاٍ :
أّ ؾعًٗا دبًٚ ١عاز َٔٚ ٠أَجً: ١
عباز ٠نُا قاٍ ب٘ بعض ايٛاٖطٚ ،١ٜاغتسٍ ايٛاٖط ١ٜبإٔ ايٓاؽ ٗ ٖصا ايعكط مل
ٜهْٛٛا ًٜبػ ٕٛاـٛامت ٚ٭ٕ ايٓاؽ اقتسٚا بايٓيب  ٗ يبؼ اـامت نُا ٗ سسٜح
اؾُٗٛض بأْ٘ يٝؼ غٓٚ ١إِا ٖ ٛؾعٌ َباح ٚ٭ٕ
:
أْؼ( ) ٚ.ايك ٍٛايجاْ ٞقٍٛ
ايٓيب إِا ؾعً٘ دبًٚ ١عازٜٚ ٠ػتسي ٕٛعً ٢شيو بإٔ ايٓيب  مل ًٜبؼ اـامت
إٕ ٫ا ق ٌٝيـ٘ إٕ ًَٛى ظَاْو ٜ ٫كبً ٕٛنتابو إ ٫إشا نإ كتَٛاّ ؾاؽص اـامت
ٚقطب١
ؾػبب ٖصا دبً ٞعازٚ ٟيٝؼ غبب٘ طاع. ١

. )209(2
َٚ )587(7ػًِ
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداضٟ
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ٚإقطاض قاسب ايؿطٜع ١عً ٢ايك ٍٛايكازض َٔ أسس  ٖٛ ،ق ٍٛقاسب ايؿطٜع١
ٚإقطاض ٙعً ٢ايؿعٌ َٔ أسس نؿعً٘ َٚ .ا ؾعٌ ٗ ٚقت٘ ٗ غرل فًػ٘ ٚعًِ ب٘ ٚمل
فًػ٘
ٜٓهط ، ٙؾشهُ٘ سهِ َا ؾعٌ ٗ .
ايؿطٜع١
.
قاسب
إقطاض . .
* قٛيـ٘ . :.

إطاز بإقطاض قاسب ايؿطٜع ١إٔ ٜػُع

ايٓيب أسس ايٓاؽ ٜك ٍٛق ّ٫ٛؾٜٓ ٬هط ٙعً ٘ٝنُا زلع عُط ٜك ٍٛبعض ا٭قٛاٍ
ؾػهت عٓٗاٚ ،نصيو َؿاٖست٘ يبعض ا٭ؾعاٍ ،ؾإْ٘ إشا أقط أسساّ َٔ ايٓاؽ عً٢
ؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ ؾإْ٘ ٜهَ ٕٛجاب ١ؾعً٘ ؾإٕ نإ عً ٢غب ٌٝاؾبً ٌٓ ١عً٢
اٱباس ،١نُا ؾاٖس بعض ايٓاؽ ٜعًٛا دبٚ ّ٬إٕ نإ ؾعٌ شيو ايؿدل عً٢
غب ٌٝايعبازٚ ٠أقط ٙايٓيب ؾإْ٘ وٌُ عً ٢ايٓسب نؿعٌ ايٓيب ٖ َٔٚ صا ق٠٬
خٴبٝب ضنعتٌ قبٌ ايكتٌ نُا ٗ قشٝض ايبداض ) (ٟؾإْ٘ .غٓ١
نصيو ٖا ًٜشل باٱقطاض َا ؾعٌ ٗ ٚقت ايٓيب  ٗ غرل فًػ٘ ثِ عًِ ب٘ ٚمل
ٜٓهط ٙؾإْ٘ ٜهَ ٕٛجاب ١ؾعً٘ . 
* قٛيـ٘ :ؾشهُ٘ سهِ َا ؾعٌ ٗ .فًػ٘ ٜعين ٚأقطٜٓٚ ٙبػ ٞإٔ ْٓتب٘ عً ٢إٔ
سذ ١ٝاٱقطاض يًؿعٌ إكط عً ٘ٝأ ٚايكٕ ٍٛا نإ قازضاّ َٔ أٌٖ اٱغ ّ٬أَا إشا
نإ ايؿعٌ أ ٚايك ٍٛقازضاّ َٔ ناؾط ٚغهت ايٓيب  عٓ٘ ؾإْ٘ ٜ ٫عين إقطاضٙ
َؿطٚعٝت٘
عً ٢شيو ايؿعٌ أ ٚايكٜ ٫ٚ ٍٛسٍ عً ٢دٛاظ ٙأ. ٚ

قك١
 َٔ )398(9سسٜح أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘  ٖٛٚسسٜح ط ٌٜٛؾ. ٘ٝ
( ) أخطد٘ ايبداضٟ
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ايٓػذ

ٚأَا ايٓػذ ؾُعٓا ٙيػ ١اٱظايْ َ٘ٓٚ ،١ػدت ايطٜض .ايذلاب
* قٛيـ٘ ٚ :أَا ايٓػذ .شيو إٔ ايؿطٜع ١قس تٓػذ بعض ا٭سهاّ إكطض ٠ؾٗٝا غابكا
ٚايؿا٥س َٔ ٠ايٓػذ إٔ بعض ا٭سهاّ قس تهَٛ ٕٛاؾك ١يًٓاؽ ٗ ظَإ قكك١
ٕكًشتِٗ يهٓٗا  ٫ؼكل تًو إكًش ٗ ١ظَإ آخط أٜٛ ٚدس َكًش ١أخط ٣ػب
َطاعاتٗا ٖٓ َٔٚا ْعًِ إٔ ايٓػذ يٝؼ كايؿا يًشهُْٚ ١عًِ إٔ ايٓػذ يٝؼ كايؿا
شيو إٔ
يػبل عًِ اهلل ٕا ٜكًض يًبؿط ٚايٓػذ قس ٜه ٕٛبٌ ايؿطا٥ع َجاٍ :
ؾطٜعْ ١بٓٝا قُس ْ ػدت ايؿطا٥ع ايػابك ١يكٛي٘ تعاٍٚ :ٳأَْٵعٳيِٓٳا إِيَٝٵوَ ايِهٹتٳابٳ
غبشاْ٘
بٹايِشٳلِ َٴكٳسِقاّ يٹُٳا بٳٝٵٔٳ ٜٳسٳٜٵ٘ٹ َٹٔٳ ايِهٹتٳابٹ ٚٳَٴٗٳٝٵُٹٓاّ عٳًَٝٵ٘ٹٚ ) ( قاٍ :

ٚ ٳَٳا

أَضٵغٳًِٓٳاىَ إِيَا نَاؾَ ّ١يٹًٓٻاؽِ بٳؿٹرلاّ ٚٳْٳصٹٜطاّ ٚٳيَهٹٔٻ أَنِجٳطٳ ايٓٻاؽِ ٜ ٫ٳعٵًَُٴٕٛٳ ٚ ) (نصيو
ٜكع ايٓػذ ٗ أثٓا ٤ايؿطٜع ١ايٛاسس ٠ؾٝكطض ٗ أ ٍٚا٭َط ٗ ايؿطٜع ١سهِ ؾطعٞ
ثِ تكته ٞإٓاغب ١إيػا ٤شيو اؿهِ أ ٚتبسَ ًٜ٘ا ٜٓاغب٘ َٔ أسهاّ أخط ٣ؾٓٝػذ
ايػابل
اؿهِ .
اٱظاي ١بسأ إ٪يـ َباسح ايٓػذ بتعطٜـ ايٓػذ ٗ ايًػ١
* قٛيـ٘ :ؾُعٓا ٙيػ. ١
ا٭ٍٚ
ٚشنط إٔ ايعًُا ٤شنطٚا إٔ ايٓػذ ٗ ايًػ ١اختًـ ؾ ٘ٝعً ٢قٛيٌ ،ايك: ٍٛ
أظايت٘
ٜكاٍ ْػدت ايطٜض ا٭ثط ٜعين .
إٔ ايٓػذ ٖ ٛاٱظاي َٔٚ ١شيو :

48ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إا٥س: ،: ٠
28ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠غبأ: ،:
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قٛشلِ ْػدت َا ٗ ٖصا ايهتاب أْ .ٟكًت٘
ٚقَ:ٌٝعٓا ٙايٓكٌ َٔ :
ٚسس ٖٛ : ٙاـطاب ايساٍ عً ٢ضؾع اؿهِ ايػابل
. *. . .قٛيـ٘ٚ. :.قَ:.ٌٝعٓا ٙايٓكٌ .

ايجاْ ٞإٔ َعٓ ٢ايٓػذ ٗ
ٖصا ٖ ٛايك: ٍٛ

ايًػ ١ايٓكٌ َٔ قٛشلِ ْػدت َا ٗ ٖصا ايهتاب أْ ٟكًت٘ ٚايؿطم بُٗٓٝا أْ٘ عً٢
إعٓ ٢ا٭ٜ ٍٚه ٕٛإٓػٛر ظا ٫ ٬٥ق ١ُٝي٘ ٚعً ٢إعٓ ٢ايجاْٜ ٞه ٕٛإٓػٛر باقٝا
َع ن ْ٘ٛقس ْػذ ٚق ٍٛإ٪يـ ٖٓا قٖ ٌٝصا تهعٝـ يًك ٍٛاٯخط  ٗٚاؿكٝك ١إٔ
ايك ٍٛايجاَْ ٗ ٞعٓ ٢ايٓػذ ٜ ٫كض إٔ ٜطًل عً ٘ٝنًُ ١ايٓكٌ فطز ٠٭ْ٘ ٗ
اؿكٝك ١إٔ ْػذ ايهتاب ٜٓ ٫كٌ إٓػٛر ٚإِا ٜٓكٌ َجٜٚ ً٘ٝهتب ؾ٦ٝا ٖاث. ٬ي٘
* قٛيـ٘ٚ. :سس ٙاؿس ٜطاز ب٘ ايتعطٜـ ٚزل ٞسسا ٭ٕ اؿس ٗ ايًػ ١إٓع ؾهأْ٘
ّٓع أؾطاز إعطف َٔ اـطٚز عٓ٘ ّٓٚع ا٭ؾطاز اـاضد َٔ ١ٝايسخ ٗ ٍٛسكٝك١
إعطف  ٚاشلا ٗ ٤سس ٙتطدع إٍ ايٓػذ ٚايػايب ٗ نًُ ١اؿس إٔ تطًل عً٢
اـطاب
ايتعطٜـ ا٫قط٬س ٞؾايتعطٜـ ا٫قط٬س ٞيًٓػذ عٓس إ٪يـ أْ٘ .
* قٛيـ٘ ٖٛ :اـطاب ٖ .صا دٓؼ ٗ ايتعطٜـ ؾٝدطز غرل اـطاب نأؾعاٍ اهلل
إدًٛقٌ
.
غبشاْ٘ ٚتعاٍ ٚأؾعاٍ
ايٓػذ إْ٘ اـطاب ايساٍ عً٢
ٚقس عطف ايٓػذ بايٓاغذ نُا تكسّ ؾإْ٘ قاٍ ٗ :
ضؾع اؿهِ ٖٚصا ٗ اؿكٝك ٖٛ ١ايٓاغذ ٚيٝؼ شات ايٓػذ ٚنجرل َٔ ا٭قٛيٌٝ
ايًػٟٛ
ٜكٛي ٕٛايٓػذ ضؾع اؿهِ أ ٚإظاي ١اؿهِ أ ٚم ٛشيو َٛاؾك ١يًُعٓ. ٢
:
* قٛيـ٘ :ايساٍ عً ٢ضؾع اؿهِ .ايػابل َعٓا ٙأْ٘ قس ٚضز خطاب َتكسّ أثبت
ؾكٛيـ٘
سهُا ؾطعٝا ثِ داْ٤ا خطاب دسٜس ٜطؾع ٜٚع ٌٜسهِ اـطاب ا٭: ٍٚ
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باـطاب إتكسّ عًٚ ٢د٘ ي ٙ٫ٛيهإ ثابتا َع تطاخ. ٘ٝعٓ٘
(عً ٢ضؾع) ٱخطاز ا٭سهاّ إؿطٚع ١ابتسا٤ٶَ،جٌ قٛيـ٘ٚ(:أقُٛٝا ايك) ٠٬٭ْ٘
سهِ
يٝؼ ؾٗٝا ضؾع .
إتكسّ ٜعين إٔ خطابات ايؿطع ايطاؾع ١يٲباس ١ا٭قً١ٝ
* قٛيـ٘  :باـطاب .
شيو نإ ايٓاؽ ٜتعاًَ ٕٛبايطبا ٗ أٍٚ
ٚايدلا ٠٤ا٭قً ٫ ١ٝتهْ ٕٛػداّ َ،جاٍ :
اٱغ ّ٬أخصا َٔ اٱباس ١ا٭قً ١ٝثِ بعس شيو َٓع َٓ٘ بكٛي٘ تعاٍٚ :ٳأَسٳٌٻ ايًَ٘ٴ
ايِبٳٝٵعٳ ٚٳسٳطٻّٳ ايطِبا  ) ( ؾهإ ايطبا ٗ أ ٍٚاٱغَ ّ٬باسا ثِ ْعٍ ؼطّ٘ ؾٜ ٬هٕٛ
ْػدا ٭ٕ اٱباس ١إتكسَ ١مل تجبت غطاب َتكسّ ٚإِا ثبتت باٱباح  ٠ا٭قً،١ٝ
شيو دا ٗ ٤ايؿطٜع ١ؾطض
غابل َجاٍ :
ٚإِا ايٓػذ َا ٜطؾع سهُا َتكطضا بسي. ٌٝ
ٔػٌ ق ٗ ٠٬خطاب اهلل عع ٚدٌ يًٓيب ثِ بعس شيو أيػٝت ٖص ٙايكًٛات
اـُػٚ ٕٛمل ٜبل َٓٗا إٔ ٫ؼ قًٛات ،ؾاـُػ ٕٛق ٠٬ثبتت غطاب
َتكسّ ثِ ٴضؾٹعٳ اؿهِٴ ايجابت بٗصا اـطاب إتكسّ ٚ ٖٛٚدٛب ٔػٌ ق٠٬
غطاب َتأخط  ٖٛٚإٔ ايٓيب ضادع ضب٘ ست ٢دعًٗا ٔؼ قًٛات ٚقٛي٘ ٖٓا
ايٓاغذ
باـطاب إتكسّ ٜعٓ ٢إٔ إٓػٛر  ٫بس إٔ ٜهَ ٕٛتكسَاّ ٗ ايٓع ٍٚعً. ٢
تطاخ ٘ٝعٓ٘ ٜعٓ ٢ي ٫ٛاـطاب اؾسٜس
.
* قٛيـ٘ :عًٚ ٢د٘ ي ٙ٫ٛيهإ ثابتاّ َع
ايٓاغذ يهٔ اـطاب إتكسّ إٓػٛر ثابتاّ ٚ ،س٦ٓٝص ىطز عٓسْا َػاٌ٥
ايتدكٝل ٭ْٗا تسٍ عً ٢ضؾع بعض اؿهِ ايجابت غطاب َتكسّ  ٫نً٘،
ٚايٓػذ ٜطؾع ْٝع اؿهِ ٜ ٫ٚبك .َ٘ٓ ٢ؾ٤ٞ
275ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،: ٠
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عٔ إؾاض ٠يؿط َٔ ٙؾط ٙٚايٓػذ  ٖٛٚتطاخ ٞاـطاب
* قٛيـَ٘:ع تطاخٙ . ٘ٝ
إتكسّ
ايٓاغذ اؾسٜس عٔ اـطاب .
َجاٍ نإ ٗ أ ٍٚاٱغ ّ٬قس أَط اهلل عع ٚدٌ بكٝاّ ايً ٌٝؾٗٓا
ِٚجٌ يًٓػذ :
تعاٍ عٳًٹِٳ إَٔٵ ئَ
قٝاّ ايً ٌٝثابت غطاب ؾطعَ ٞتكسّ ثِ بعس شيو ْعٍ قٛيـ٘ :
تٴشٵكٴٙٛٴ ؾَتٳابٳ عٳًَٝٵهُِٴ  ) ( ؾٗصا خطاب دسٜس زاٍ عً ٢ضؾع اؿهِ ايػابل ٖٛٚ
ا٭َط بك ٠٬ايًٖٚ ٌٝصا اؿهِ ثابت باـطاب إتكسّ عًٚ ٢د٘ ي ٫ٛاـطاب
اؾسٜس يهإ اؿهِ ايػابل ثابتاّ َع تطاخ ٞاـطاب ايٓاغذ اؾسٜس عٔ اـطاب
إٓػٛر ايكسَ ،ِٜجاٍ آخط ْعٍ قٛيـ٘ تعاٍٜ :ٳا أَٜټٗٳا ايٓٻبٹٞټ سٳطِضِ ايُِٴ٪ٵَٹٓٹٌٳ عٳًَ٢
ايِكٹتٳاٍِ إِٕٵ ٜٳهُٔٵ َٹٓٵهُِٵ عٹؿٵطٴٕٚٳ قٳابٹطٴٕٚٳ ٜٳػٵًٹبٴٛا َٹا٥ٳتٳٝٵِٔ ٚٳإِٕٵ ٜٳهُٔٵ َٹٓٵهُِٵ َٹا٥ٳٜ ْ١ٳػٵًٹبٴٛا
أَيِؿاّ َٹٔٳ ايَصٹٜٔٳ نَؿَطٴٚا بٹأَْٻٗٴِٵ قَٛٵّٷ ٜ ٫ٳؿِكَٗٴٕٛٳ( ) ؾأٚدب اهلل عً ٢إػًٌُ أْ٘ إشا
٫ق ٢ايطدٌ ايٛاسس َٔ إػًٌُ عؿط َٔ ٠إؿطنٌ ٚدب عًَ ٘ٝكابطتِٗ
تعاٍ  ايِإٓٳ خٳؿَـٳ ايًَ٘ٴ عٳٓٵهُِٵ ٚٳعٳًٹِٳ إَٔٻ ؾٹٝهُِٵ
ٚسطّ عً ٘ٝايؿطاض ثِ ْعٍ قٛي٘ :
نٳعٵؿاّ ؾَإِٕٵ ٜٳهُٔٵ َٹٓٵهُِٵ َٹا٥ٳ ْ١قٳابٹطٳٜ ْ٠ٳػٵًٹبٴٛا َٹا٥ٳتٳٝٵِٔ ٚٳإِٕٵ ٜٳهُٔٵ َٹٓٵهُِٵ أَيِـٷ ٜٳػٵًٹبٴٛا أَيِؿَٝٵِٔ
بٹإِشٵِٕ ايًَ٘ٹ ٚٳايًَ٘ٴ َٳعٳ ايكٻابٹطِٜٔٳ ) ( ؾٓػذ اـطاب إتكسّ غطاب دسٜس َذلار عٓ٘
ؾسٍ شيو عً ٢أْ٘  ٫هب عً ٢إػًِ إ٬َ ٫قا ٠ا٫ثٌٓ ٚأَا إش ا قابٌ أنجط َٔ

20ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠إعٌَ : ،:
65ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭ْؿاٍ : ،:
66ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭ْؿاٍ : ،:
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اشلطب ؾ٬بس ٗ ايٓػذ إٔ ٜه ٕٛزيَ ٬ٝػتكٚ ٬إٔ ٜهْ ٕٛاظ ٫بعسٙ
اثٌٓ داظ يـ٘ .
ٗ
...................................................................................................................
ظَإ أخط ؾإٕ ْعَ ٫عا مل ٜهٔ ْػدا ٚ،إِا ٜػُ ٢اغتسضاناَٚ،جاٍ ا٫غتسضاى
قٛي٘ غبشاْٜ٘ ٫ :ٳػٵتٳ ِٟٛايِكَاعٹسٴٕٚٳ َٹٔٳ ايُِٴ٪ٵَٹٓٹٌٳ غَٝٵطٴ أُٚيٹ ٞايهٻطٳضِ ٚٳايُِٴذٳاٖٹسٴٕٚٳ
 ) (ؾٓؿ ٞايتػ ١ٜٛبٌ ايكاعسٚ ٜٔاجملاٖسٚ ٜٔاغتجٓ َِٗٓ ٢أٚي ٞايهطض ؾٜ ٬هٕٛ
ٖصا ْػدا ٭ْ٘ ْعٍ ٗ خطاب ٚاسس َٚ،جً٘ أٜها قٛيٜ٘(:ػؿط يًؿٗٝس نٌ ؾ٤ٞ
إ ٫ايس ٜٔؾإٕ ددل ٌٜأخدلْ ٞبصيو آْؿا )

( )

ٚيٝعًِ إٔ ايٓػذ َٛدٛز ٗ ايؿطٜعٚ ١دا٥ع ؾٗٝا ٜ ٫ٚهٖ ٕٛصا غببا ٗ ايطعٔ ٗ
ايؿطٜع ١أ ٚايكسح ؾٗٝا ٭ٕ ايٓػذ َكطض بٓا ٤عًٚ ٢دٛز إكاحل ؾكس ٜه ٕٛاؿهِ
َكًش ١يٮَ ٗ ١ظَإ ٜ ٫ٚه ٕٛنصيو ٗ ظَإ آخط ٚدٛاظ ايٓػذ قس زيت عً٘ٝ
ْكٛم ؾطع ١ٝنجرل ٠أٚشلا قٛي٘ تعاٍَ :ٳا ْٳٓٵػٳذٵ َٹٔٵ آٜٳ١ٺ أَٚٵ ْٴٓٵػٹٗٳا ْٳأِتٹ بٹدٳٝٵطٍ
َٹٓٵٗٳا أَٚٵ َٹجٵًٹٗٳا 

( )

ٚثاْٗٝا قٛيـ٘ تعاٍ ٚ :ٳإِشٳا بٳسٻيِٓٳا آٜٳَ ّ١ٳهَإٳ آٜٳ١ٺ ٚٳايًَ٘ٴ أَعٵًَِٴ بٹُٳا
:

ٚثايجٗا إْاع ا٭َ ١عً٢
ٜٴٓٳعٍِٴ قَايُٛا إِْٻُٳا أَْٵتٳ َٴؿِتٳطٍ بٳٌٵ أَنِجٳطٴٖٴِٵ ٜ ٫ٳعٵًَُٴٕٛٳ: ) (
إٔ بعض أسهاّ ايؿطٜعَٓ ١ػٛخٚ ١إٕ نإ ا٭قٌ ٗ ا٭زي ١إٔ ته ٕٛقهُ ١غرل
ايٓػذ
َٓػٛخَ ١ا مل ٜسٍ زي ٌٝعً. ٢
95ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،: ٤
 َٔ )188(5سسٜح عبس اهلل بٔ أب ٞقتاز .٠عٔ أب٘ٝ
( ) أخطد٘ َػًِ
106ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،: ٠
101ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓشٌ : ،:
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(
َػأيٜ ٌٖ ١كع ايٓػذ ٗ ا٭خباض؟
:

اؾُٗٛض ٜكٛيٜ ٫ ٕٛكع ايٓػذ إ ٗ ٫ا٭سهاّ،ؾكٛي٘ تعاٍٜ ٫(:ػتٚ ،) ٟٛقٍٛ
................................................................................................................
( إ ٫ايس ٗ )ٜٔإجايٌ ايػابكٌ خدلإ ٚيٝػا سهٌُ ٚ،بايتاي٫ ٞ
ايٓيب :
ٜعتدلْٛٗ ٙض ا٭قٛيْ ٌٝػدآٖٚ ،اى طا٥ؿ ١تك:ٍٛا٭خباض ايػابكٜ ٫ ١لع ؾٗٝا
ْػذ ٭ْ٘ ًٜعّ عً ٘ٝتهصٜب اهلل ٚتهصٜب ضغٛي٘ ٚ إٕ نإ قس ٜكع ؾٗٝا ؽكٝل
تعاٍ ٜ ٫ٴهًَِـٴ ايًَ٘ٴ
يهٔ ا٭خباض إػتكبً ١قس ٜكع ؾٗٝا ْػذ ٜٚػتسي ٕٛبكٛي٘ :
تعاٍ ٚ ٳإِٕٵ
ْٳؿِػاّ إِيَا ٚٴغٵعٳٗٳا ٜٚ ) (كٛي ٕٛإْٗا ْػدت اٯ ١ٜايػابك ٖٞٚ ١قٛي٘ :
تٴبٵسٴٚا َٳا ؾٹ ٞأَْٵؿُػٹهُِٵ أَ ٚتٴدٵؿُٙٛٴ ٜٴشٳاغٹبٵهُِٵ بٹ٘ ايًَ٘
ْٚاع١
.
ابٔ ت١ُٝٝ

286ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،: ٠
284ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،: ٠

( )

ٖٚصا ٖ ٛق ٍٛؾٝذ اٱغّ٬
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ٚهٛظ ْػذ ايطغِ ٚبكا ٤اؿهِ ْٚ ،ػذ اؿهِ ٚبكا ٤ايطغِ،
بسأ إ٪يـ بصنط تكػ ِٝايٓػذ باعتباض تعًل ايٓػذ بايطغِ ٚاؿهِٚ ،إطاز
بايطغِ يؿ ٜاٯ ١ٜأ ٚاؿسٜح ٚإطاز باؿهِ َا زٍ عً ٘ٝايٓل ايؿطع ٞنتاباّ
أْٛاع
ٚغٓٚ ،١ايٓػذ َٔ ٖص ٙاؾٜٗ ١كع عً ٢ث٬ث. ١
اؿهِ ٖصا ٖ ٛايٓٛع ا٭ْ ، ٍٚػذ يطغِ
* قٛيـ٘ٚ :هٛظ ْػذ ايطغِ ٚبكا. ٤
اٯٚ ١ٜتٚ٬تٗا َع بكا ٤اؿهِ ّٚجً ٕٛيـ٘ بأْ٘ قس ٚضز ٗ ايكطإٓ إٔ ايعاْ ٞاحملكٔ
هب ضْ٘ ٚأْ٘ نإ ٗ ايكطإٓ آ ١ٜنصيو يهٔ ْػذ ضزلٗا ؾًِ تعس ٗ ايكطإٓ َع
باٱْاع
بكا ٤سهُٗا .
* قٛيـْ٘ٚ :ػذ اؿهِ ٚبكا. ٤ايطغِ ٖ.صا ٖ ٛايٓٛع ايجاْ ٞبعهؼ ا٭ّٚ ،ٍٚجٌ ي٘
تعاٍ ٚ ٳايًَاتٹٜ ٞٳأِتٹٌٳ ايِؿَاسٹؿٳَ َ١ٹٔٵ ْٹػٳا٥ٹهُِٵ ؾَاغٵتٳؿٵِٗسٴٚا عٳًَٝٵِٗٔٻ
بعهِٗ بكٛيـ٘ :
أَضٵبٳعٳَ ّ١ٹٓٵهُِٵ ؾَإِٕٵ ؾٳِٗسٴٚا ؾَأََٵػٹهُٖٛٴٔٻ ؾٹ ٞايِبٴٝٴٛتٹ سٳتٻٜ ٢ٳتٳٛٳؾَاٖٴٔٻ ايُِٳٛٵتٴ أَٚٵ ٜٳذٵعٳٌٳ
ايًَ٘ٴ يَٗٴٔٻ غٳبٹٌٝاّ ( ) قايٛا أٚدب اهلل عً ٢ايعٚاْ ٞاٱَػاى ٗ ايبٛٝت ستٜ ٢تبٌ
اؿاٍ ؾٓػدت بكٛيــ٘ تعـاٍ  :ايعٻاْٹٝٳٚ ُ١ٳايعٻاْٹ ٞؾَادٵًٹسٴٚا نٌُٻ ٚٳاسٹسٺ َٹٓٵٗٴُٳا َٹا٥ٳ َ١
دٳًِسٳ٠ٺ 

( )

َع بكا ٤اٯ ١ٜا٭ ٗ ٍٚايكطإٓ ضزلا ٚتِٚ ،٠ٚ٬جٌ َجاٍ آخط عٓس

تعاٍ
بعض ايعًُا ٤قٛيـ٘ :

15ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،:٤
2ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓٛض : ،:

ٚ ٳايَصٹٜٔٳ ٜٴتٳٛٳؾَٛٵٕٳ َٹٓٵهُِٵ ٚٳٜٳصٳضٴٕٚٳ أَظٵٚٳاداّ ٚٳقٹٝٻّ١
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(
يٹأَظٵٚٳادٹِِٗٵ َٳتٳاعاّ إِيَ ٢ايِشٳٛٵٍ

( )

ؾأٚدب عً ٢إتٛؾ ٢عٓٗٔ ايذلبل غٓ ١ناًَ١

ثِ ْػذ اؿهِ بكٛيـ٘ تعـاٍٚ :ٳايَصٹٜــٔٳ ٜٴتٳٛٳؾَـــٛٵٕٳ َٹٓٵهُِٵ ٚٳٜٳصٳضٴٕٚٳ أَظٵٚٳاداّ
أخـ
ٚايٓػذ إٍ بسٍٚ ،إٍ غرل بسٍ ٚ ،إٍ َا ٖ ٛأغًٚ ،ٜإٍ َا ٖ. ٛ
ٵطا 
ٜٳتٳطٳبٻكٵٔٳ بٹأَْٵؿُػٹِٗٔٻ أَضٵبٳعٳ َ١أَؾٵٗٴطٍ ٚٳعٳؿ ٶ

( ).

ٖٓٚاى ْٛع ثايح مل ٜصنط ٙإ٪يـ ْ ٖٛٚػذ اؿهِ ٚايطغِ ّٚجً ٕٛيـ٘ َا ٚضز
َٔ سسٜح عا٥ؿ ١ضن ٞاهلل عٓٗا أْٗا قايت ( :نإ ؾُٝا أْعٍ عؿط ضنعات
َعًَٛات وطّٕ ثِ ْػدٔ غُؼ َعًَٛات) ( ) ؾايتشط ِٜبايعؿط َٔ دٗ ١اؿهِ
َٓػٛر َٚا أؾاض إي ٘ٝاؿسٜح َٔ إٔ ٖٓاى قطآْا ْعٍ ٖ ٛاٯٕ َٓػٛر ؾٗصا َجاٍ ٕا
سهُاّ
ْػذ ضزلا ْٚػذ .
* قٛيـ٘ ٚ :ايٓػذ إٍ بسٍٚ ،إٍ غرل بسٍ ٖ .صا ٖ ٛايتكػ ِٝايجاْ َٔ ٞأقػاّ
ايٓػذ  ٖٛٚايتكػ ِٝباعتباض ايبسٍ ؾايٓػذ ٜٓكػِ إٍ قػٌُ :ا٭ْ ٍٚػذ إٍ بسٍ
أٜاّ ٚايٓٛع
َجاي٘ ْػذ عس ٠إتٛؾ ٢عٓٗا َٔ غٓ ١ناًَ ١إٍ أضبع ١أؾٗط ٚعؿط. ٠
:
شيو ؾطض عً ٢عٗس ايٓيب  عًٜ َٔ ٢طٜس إٔ
ايجاْْ ٞػذ إٍ غرل بسٍَ ،جاٍ :
ٜٓاد ٞايٓيب إٔ ٜكسّ بٌ ٜس ٟلٛا ٙقسق ١ثِ ْػذ ٖصا إٍ غرل بسٍ ؾُٔ أضاز
إٔ ٜٓاد ٞايٓيب داظ ي٘ شيو ٚي ٛمل ٜكسّ قسق ١نُا ٗ غٛض ٠اجملازي. ) ( ١

240ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،: ٠
234ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،: ٠
.)145(2
( ) أخطد٘ َػًِ
13ص .
، 12
اٯٜتإ ط
( ) :
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* قٛيـ٘  :إٍ َا ٖ ٛأغًٚ ٜإٍ ٖ. ٛأخـ ٖصا ٖ ٛايتكػ ِٝايجايح َٔ أقػاّ
ايٓػذ ،ؾُٝهٔ إٔ ٜٓػذ ايؿ ٤ٞإٍ َا  ٚ ٙأغًَٚ َ٘ٓ ٜجاٍ شيو إٔ ايكٝاّ ٗ أٍٚ
اٱغ ّ٬نإ ي ّٛٝعاؾٛضا ٤ؾك٘ ثِ ْػذ بك ّٛضَهإ ٚنإ َٔ ٜطٜس إٔ ٜكّٛ
ٜك َٔٚ ّٛأضاز إٔ ٜؿطط ٜؿطط ٜٚطعِ يكٛيـ٘ تعاٍ :أَٜٻاَـاّ َٳعـٵسٴٚزٳاتٺ ؾَُـٳٔٵ
...................................................................................................................
نَــإٳ َٹٓٵهُِٵ َٳطِٜهاّ أَٚٵ عٳًَ ٢غٳؿَطٍ ؾَعٹسٻ َْ ٠ٹٔٵ أَٜٻاٍّ أُخٳطٳ ٚٳعٳًَ ٢ايَصٹٜٔٳ ٜٴطٹٝكُْٛٳ٘ٴ ؾٹسٵٜٳْ١
طَعٳاّٴ َٹػٵهٹٌٍ  ) ( ؾٓػذ بكٛيـ٘ تعاٍ :ؾَُٳٔٵ ؾٳِٗسٳ َٹٓٵهُِٴ ايؿٻٗٵطٳ ؾًَِٝٳكٴُٵ٘ ٴ

( )

ؾأٚدبت ايك ّٛعً ٢نٌ .أسس ٚقس ٜه ٕٛايٓػذ إٍ َا  ٚ ٙأخـ ٚأغٌٗ َجاٍ
شيو ْػذ ايكٔ َٔ ٠٬ػٌ إٍ ٔؼ قًٛات ٗ ايٚ ّٛٝايًٚ ١ًٝنٌ ٖصٙ
ا٭قػاّ أقػاّ دا٥ع ٠عً ٢ايكشٝض َٔ أقٛاٍ أٌٖ ايعًِ ٚقس َجًٓا شلا ببعض
.أَجًتٗا

184ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،: ٠
185ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،: ٠
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*****
بايػٓ١
ٚهٛظ ْػذ ايهتاب بايهتاب ْٚ،ػذ ايػٓ ١بايهتابْٚ،ػذ ايػٓ. ١
شنط إ٪يـ ٖٓا أْٛاع ايٓاغذ ،ثِ شنط َا ٜكع ب٘ ايٓػذ َٔ ايٓٛاغذ إٓؿكً٫ٚ ،١
ٜكض ايٓػذ بسيَ ٌٝتكٌ بإٓػٛر ٭ٕ َٔ ؾط ٙايٓػذ إٔ ٜه ٕٛايٓاغذ َذلاخٝاّ
ٗ ايٓع ٍٚعً ٢إٓػٛر َٓ٘ ؾٝدايـ ايتدكٝل ٗ َجٌ ٖصا ؾإٕ إدككات َٓٗا
َا َ ٚ ٙتكٌ َٗٓٚا َا َٓ ٚ ٙؿكٌ ٚأَا ايٓػذ ؾهً٘ ٜ ٫كع إ ٫بإٓؿكٌ ٜ ٫ٚكض
َتكٌ
إٔ ٜه ٕٛؾْ ٘ٝاغذ .
بايهتاب ٖصا ٖ ٛايٓٛع ا٭ َٔ ٍٚايٓػذ باعتباض
.
* قٛيـ٘ٚ :هٛظ ْػذ ايهتاب
ٚإٓػٛر ؾكس ػس آْ ١ٜػدتٗا آ ١ٜأخطٖٚ ٣صا نجرل ٗ ايكطإٓ َٚجًٓا يـ٘
ايٓاغذ .
بآ ١ٜإكابطٚ ٠آ. ١ٜايعس٠
بايهتاب ٖصا ٖ ٛايٓٛع ايجاْ ٞبإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى غَٓ ١تكطض٠
.
* قٛيـْ٘ٚ :ػذ ايػٓ١
َؿٗٛض ٠ؾٝأت ٞايهتاب ؾٓٝكٌ اؿهِ ٖا ناْت عً ٘ٝايػٓ ١إٍ سهِ َػاٜط شلا َٚجاٍ
شيو:أْ٘ نإ َٔ إتكطض عٓسِٖ إٔ ايكٜ ٠٬ػتكبٌ بٗا بٝت إكسؽ يجبٛت٘ بسيٌٝ
بكٛي٘ تعاٍ
َٔ ايػٓ ٖٛٚ ١اغتكباٍ ايٓيبٚ أَط ،ٙثِ ْػذ ٖصا :

 قَسٵ ْٳطٳ٣
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تٳكًَُبٳ ٚٳدٵِٗوَ ؾٹ ٞايػٻُٳا٤ٹ ؾًََٓٴٛٳيِٝٳٓٻوَ قٹبٵًَ ّ١تٳطٵنٳاٖٳا ؾَٛٳٍِ ٚٳدٵٗٳوَ ؾٳطِطٳ ايُِٳػٵذٹسٹ
ايِشٳطٳاِّ ٚٳسٳٝٵحٴ َٳا نُٓٵتٴِٵ ؾَٛٳيُٛا ٚٴدٴٖٛٳهُِٵ ؾٳطِط ٴٳ ) ( ٙؾٗٓا ْػذ ايػٓ ١بايهتاب.
( :إٕ

بايػٖٓ ١صا ٖ ٛايٓٛع ايجايح  َٔٚأَجًت٘ قٛيـ٘
* قٛيـْ٘ٚ :ػذ ايػٓ. ١

يكٝتِ ؾْ٬ا ٚؾْ٬ا يطدًٌ َٔ قطٜـ زلاُٖا ؾشطقُٖٛا بايٓاض ،ثِ أتٓٝاْٛ ٙزع٘
سٌ أضزْا اـطٚز ؾكاٍ :إْ ٞنٓت قس أَطتهِ إٔ ؼطقٛا ؾْ٬ا ٚؾْ٬ا بايٓاضٚ ،إٕ
ٚهٛظ ْػذ إتٛاتط بإتٛاتط َُٓٗاْٚ ،ػذ اٯساز باٯساز ٚإتٛاتط ،
ايٓاض ٜ ٫عصب بٗا إ ٫اهلل،ؾإٕ أخصُُٖٛا ؾاقتًُٖٛا )( ) ؾٗٓا ْػذ سهِ ثابت ٗ
ايػٓ ٖٛٚ ١دٛاظ ايتشطٜل بايٓاض إٍ سهِ آخط ثابت بايػٓ ٖٛٚ ١إٔ ايتشطٜل بايٓاض
ٚدٌ
 ٫هٛظ ٭ْ٘ خام باهلل عع .
َُٓٗا ٖصا ٖ ٛايٓٛع ا٭ َٔ ٍٚايتكػِٝ
* قٛيـ٘ٚ :هٛظ ْػذ إتٛاتط بإتٛاتط .
اٱغٓاز ْػذ إتٛاتط َٔ ايهتاب أ ٚإتٛاتط َٔ ايػَٓ ١تٛاتط َٔ دٓػ٘ ،
باعتباض :
ٖٚصا ىايـ َصٖب ايؿاؾع ٞ٭ْ٘ ٜ ٫ط ْ ٣ػذ ايكطإٓ بايػٓٚ ١ي ٛناْت َتٛاتط٠
تكسّ
ٚاؾُٗٛض عً ٢اؾٛاظّٚ ،هٔ ايتُج ٌٝي٘ َا .
باٯساز ٖٚصا ٖ ٛايٓٛع ايجاْْ ،ٞػذ اٯساز باٯساز ٜعين
* قٛيـْ٘ٚ :ػذ اٯساز .
إٔ ٜطز زي َٔ ٌٝايػٓ ١آساز ٟؾٓٝػد٘ زي ٌٝآخط آساز َٔ ٟايػٓ َٔٚ ١أَجً ١شيو
قٛي٘  (:نٓت ْٗٝتهِ عٔ ظٜاض ٠ايكبٛض أ ٫ؾعٚضٖٚا ) ( )ٖصا ْػذ خدل آساز غدل

144ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،: ٠
بعح يٓا ٚقاٍ
 َٔ)295(4سسٜح أبٖ ٞطٜط  ٠قاٍ :بعجٓا ضغ ٍٛاي٘ : ٗ 
( ) أخطد٘ ايبداضٟ
.)977
( ) ضٚاَ ٙػًِ (

اؿسٜح
.
ٚغًل

)137
(
آساز َٚا ٚضز ٗ اؿسٜح أْ٘ أباح ْهاح إتع ١ثِ سطَ٘
.

ؾطح ايٛضقات
ٖ ) ( صا ْػذ آساز

ا٭قٛاٍ
بآساز عً ٢أسس .
* قٛيـ٘ ٚ :إتٛاتطٖ،صا ٖ ٛايٓٛع ايجايح ْ ٖٛٚػذ ايػٓ ١اٯساز ١ٜبٛاغط ١زيٌٝ
َتٛاتط إَا َٔ ايهتاب أ َٔ ٚايػٓ.١

باٯساز
 ٫ٚهٛظ ْػذ إتٛاتط .
باٯساز ٖصا ٖ ٛايٓٛع ايطابع َٔ أقػاّ ايٓػذ
.
* قٛيـ٘  ٫ٚ :هٛظ ْػذ إتٛاتط
باٯساز
باعتباض اٱغٓاز ْػذ إتٛاتط .
ٚإٓػٛرْ ٖٛٚ،ػذ ايهتاب بايهتابْٚ ،ػذ
:
إشٕ عٓسْا تكػ ِٝباعتباض ايٓاغذ
ايػٓ ١بايػْٓٚ ،١ػذ يًػٓ ١بايهتابٖٓٚ ،اى قػِ ضابع مل ٜصنط ٙإ٪يـ ٖٛٚ
تعـــــــــــــاٍ  قٌُٵ  ٫أَدٹسٴ ؾٹَ ٞٳا أُٚسٹٞٳ
:
ْػذ ايهتاب بايػّٓٚ ١جً ٕٛيـ٘ بكٛيـــــــ٘
إِيَٞٻ َٴشٳطٻَاّ عٳًَ ٢طَاعٹٍِ ٜٳطِعٳُٴ٘ٴ إِيَا إَٔٵ ٜٳهُٕٛٳ َٳٝٵتٳ١ٶ ْ ) (.ػذ بأزي ١ؼط ِٜنٌ شٟ
ا٭قٛاٍ
ْاب َٔ ايػباع عً ٢أسس .
أقػاّ ْػذ َتٛاتط َتٛاتط،
ٚايتكػ ِٝاٯخط باعتباض ايٓاغذ ٜٓكػِ إٍ أضبع: ١
َتٛاتط ٖٚص ٙا٭قػاّ قٌ اتؿامٚ ،ايطابع ْػذ
ْٚؼر آساز بآساز ْٚػذ آساز .
ايسي ٌٝإتٛاتط بسي ٌٝثابت باٯساز َٚجاٍ شيو ٌٖ هٛظ ْػذ ايكطإٓ غدل آسازٟ

. )140(6
ٚ )511(5ضٚاَ ٙػًِ
( ) ضٚا ٙايبداضٟ
145ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭ْعاّ : ،:
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َٔ ايػٓ ١قاٍ ْٗٛض أٌٖ ايعًِ  ٫هٛظ شيو ٭ٕ ايهعٝـ  ٖٛٚاٯساز ٚين
ٚيٝؼ بكطع ٞقٜ ٬ك ٣ٛعًَ ٢عاضن ١ايسي ٌٝايكطع ٖٛٚ ٞإتٛاتط ٚ٭ٕ اهلل تعاٍ
ٜكَ : ٍٛٳا ْٳٓٵػٳذٵ َٹٔٵ آٜٳ١ٺ أَٚٵ ْٴٓٵػٹٗٳا ْٳأِتٹ بٹدٳٝٵطٍ َٹٓٵٗٳا أَٚٵ َٹجٵًٹٗٳا 

( )

ٚإتٛاتط خرل

باٯساز ٚايك ٍٛايجاْ ٗ ٞإػأي ١بأْ٘ هٛظ
.
َٔ اٯساز ؾٜ ٬كض إٔ ٜٓػذ إتٛاتط
ْػذ إتٛاتط باٯساز ٚاغتسيٛا عً ٢شيو بعُْ ّٛكٛم َؿطٚع ١ٝايٓػذ ؾإْٗا مل
تؿطم بٌ شيو ٗ اٱغٓازٚ ،ٜٔاغتسيٛا عً ٢شيو أٜها َا ٚضز ٗ سازث ١قبا٤
....................................................................................................................
ٚشيو أْ٘ نإ َٔ إتٛاتطات ٚدٛب اغتكباٍ بٝت إكسؽ ٗ ايكبً ١ؾٓػذ إٍ
ؾكاٍ إٕ
اغتكباٍ ايهعب ١ؾصٖب شاٖب إٍ بعض أططاف إس ١ٜٓؾٛدسِٖ ٜكً: ٕٛ
ايكبً ١قس سٛيت ؾتشٛيٛا

( )

َٚجٌ ٖصا ٜبًؼ ايٓيب ٚ مل ٜٓهط ٙؾٗٓا غَٓ ١تٛاتط٠

 ٖٞٚاغتكباٍ بٝت إكسؽ ٗ ايكْ ٠٬ػدت غدل مل ٜٓكً٘ إي ِٗٝإٚ ٫اسس َٚع
شيو اْتكًٛا عٔ ايكبً ١ا٭ٚ ٍٚمل ٜٓهط عً ِٗٝايٓيب ٖٚ صا ٖ ٛايك ٍٛايكٛاب
ٗ إػأي ١دٛاظ ْػذ إتٛاتط باٯساز ٚسا ٍٚطا٥ؿ ١اؾُع بٌ ايكٛيٌ ؾكايٛا هٛظ
ٗ ظَٔ ايٓيب ز ٕٚغرلٖٚ ٙصا ا٫غتس ٍ٫ؾْٛ ٘ٝط ؾإٕ َا داظ ٗ عٗس ايٓب ٠ٛداظ
غرلٙ
ٗ .

106ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،: ٠
 َٔ )526سسٟخ ابٔ عُط قاٍ:بُٓٝا ايٓاؽ ٗ
َٚ )403ػًِ (
( ) ٚضز ٖصا ٗ اؿسٜح إتؿل عً ،٘ٝأخطد٘ ايبداض(ٟ
ق ٠٬ايكبض بكبا ٤إش دا ِٖ٤آت ؾكاٍ:إٕ ضغ ٍٛاهلل  قس أْعٍ عً ٘ٝايًٚ،١ًٝقس أَُط إٔ ٜػتكبٌ ايهعب ١ؾاغتكبًٖٛا،
ايهعب١
ٚناْت ٚد ِٖٗٛإٍ ايؿاّ ،ؾاغتساضٚا إٍ .
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*****
ايتعاضض بٌ ا٭زي١
إشا تعاضض ْطكإ ؾ ٬ىً :ٛإَا إٔ ٜهْٛا عاَٸٌ،أ ٚخاقٌ،أ ٚأسسُٖا عاَا
ٚد٘
ٚاٯخط خاقا،أ ٚنٌ ٚاسس َُٓٗا عاَا َٔ ٚد٘ ٚخاقا َٔ .
ؾإٕ ناْا عاٌَ ،ؾإٕ أَهٔ اؾُع بُٗٓٝا ْع ٚ،إٕ مل ّهٔ اؾُع بُٗٓٝا ٜتٛقـ
ايتاضٜذ ؾإٕ عًِ ايتاضٜذ ٜٓػذ إتكسّ بإتأخط،
ؾُٗٝا إٕ مل ٜعًِ .
ىً . . ٛإخل يًدطٚز َٔ تعاضض ايٓطل َع
ْطكإ .ؾ. .٬
* قٛيـ٘ :إشا تعاضض .
إؿٗ ،ّٛؾش٦ٓٝص ٜكسّ ايٓطل،أَا إشا تعاضض ْطكإ ؾإْ٘  ٫ىً. َٔ ٛأسٛاٍ
* قٛيـ٘  :ؾإٕ أَهٔ اؾُع بُٗٓٝا ْع  َٔٚ .ططم اؾُع بُٗٓٝا :إٔ وٌُ
أسسُٖا عً ٢ساٍ ٚايجاْ ٞعً ٢ساٍ آخطٚ ،إَا لعٌ أسسُٖا ٗ ظَإ ٚايجاْٗ ٞ
ظَإ آخط.
ايتاضٜذ ..إخل ٖٓاى
* قٛيـ٘ٚ :إٕ مل ّهٔ اؾُع بُٗٓٝا ٜتٛقـ ؾُٗٝا إٕ مل ٜعًِ . .
ٖ ٞايبشح عٔ ايتاضٜذ ؾإشا عطف
ططم يًذُع إشا مل ّهٔ اؾُع بٌ ايسي: ًٌٝ
ايتاضٜذ نإ ايك ٍٛبٓػذ .إتكسّ
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ؾإٕ مل ٜعطف ايتاضٜذ نإ ايبشح عٔ زيٜ ٌٝطدض أسس ايسي ًٌٝعً ٢اٯخط َجاٍ
َه١
شيو :ق ٍٛايٓيب  ٗ ٖٛٚ ططٜك٘ َٔ إس ١ٜٓإٍ :

(َٔ مل هس اـؿٌ

قاٍ
ؾًًٝبؼ ايٓعًٌ ٚيٝكطعُٗا أغؿٌ ايهعبٌ) ( ) ثِ بعس ٕا نإ بعطؾ ١أ: ٢َٓ ٚ
)1
(

( َٔ مل هس ايٓعًٌ ؾًًٝبؼ اـؿٌ)

ٚمل ٜصنط ايكطع  ،ؾُاشا ْؿعٍ يًذُع بٌ

ْك ٍٛإتكسّ َٓػٛر بإتأخط ٖٚصا ق ٍٛاؾُٗٛض ّ ٚ ،هٔ
اؿسٜجٌ؟ ّهٔ إٔ :
ٚنصا إٕ ناْا خاقٌ ،
اؾُع بُٗٓٝا بإٔ مٌُ إطًل عً ٢إكٝس ٖٚصا ق ٍٛطا٥ؿ ٖٛٚ ١إٛاؾل يًكاعس٠
ا٭قٛي ،١ٝإش إْ٘ ٜ ٫كا ض إٍ ايٓػذ إ ٫إشا مل ّهٔ اؾُع ٖٓٚ ،ا ّهٔ اؾُع
عٌُ إطًل عً. ٢إكٝس
ؾايذلتٝب بٌ إتعاضنٌ نُا :ًٜٞأ ٫ٚاؾُع ،ؾإٕ مل ّهٔ ٜٛٓط ٗ ايتاضٜذ
يًك ٍٛبايٓػذ،ؾإٕ مل ٜعطف ايتاضٜذ ٜٓتكٌ إٍ ايذلدٝض.
َػأيَ ١تٜ ٢عس ايسيَ ٕ٬ٝتعاضنٌ؟
:
ايسيًٌٝ
أ ٫ٚقش. ١
ٖٓاى أضبع ١ؾط ٙٚيًك ٍٛبتعاضض ايسي: : ًٌٝ
تعاضض
ثاْٝا ايتٓاقض أ ٚايتهاز ،ؾإٕ ز ٫عً ٢سهِ ٚاسس ؾ. ٬
:
ثايجا:اؼازُٖا ٗ ايعَإ،ؾً ٛتكسّ أسسُٖا عً ٢اٯخط نإٔ ٜك ٫:ٍٛتأنًٛ
بايٓٗاض ٗ ضَهإ ٜٚكَ ٍٛط ٠أخط ٣نًٛا ٗ غرل ٙؾ ٬تعاضض ٭ٕ نَُٗٓ ٬ا
بعَإ
َتعًل .

111
( ) غبل ؽطهُٗا م

ا
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ضابعا:أٜ ٫ك ّٛزيٜ ٌٝبٌ إٔ أسسُٖا َٓػٛر باٯخط ٭ْ٘ إش ا قاّ ايسي ٌٝؾؿٖ ٞصٙ
تعاضض
اؿايٜٛ ٫ ١دس .
خاقٌ ٜعين إشا نإ ٖٓاى زي ٕ٬ٝخاقإ ٚتعاضنا ؾإْ٘
.
* قٛيـ٘ ٚ :نصا إٕ ناْا
ايػابكَ ١جاٍ شيوٚ:ضز ٗ اؿسٜح إٔ ايٓيب ( نإ ٜطؾع
ٜعٌُ ؾُٗٝا بايططم .
ٜس ٜ٘عٓس ايطنٛع ٚعٓس ايطؾع ٚعٓس ايكٝاّ َٔ ايتؿٗس ا٭)ٍٚ

( )

ٚٚضز ٗ سسٜح

ٚإٕ نإ أسسُٖا عاَا ٚاٯخط خاقا ،ؾٝدكل ايعاّ باـام ،
ابٔ َػعٛز إٔ ايٓيب  ( : نإ ٜطؾع ٜس ٜ٘عٓس تهبرل ٠اٱسطاّ ثِ ٜ ٫ع ٛز )

( )

ايسي ًٌٝلس ٖٓا إٔ سسٜح ابٔ
.
أْٛٓ ٫ٚط يكش١
ٖٓا تعاضض َ ،اشا ْعٌُ؟ :
تعاضض
َػعٛز مل ٜجبت ٚبايتايٜٛ ٫ ٞدس .
َجاٍ آخط :قٛيـ٘ َ َٔ( : ؼ شنط ٙؾًٝتٛنأ)
َٓو)

( )

( )

ٚقٛيـ٘ (َا ٖ ٛإ ٫بهع١
:

ايسي ٕ٬ٝقشٝشإ ،ؾش٦ٓٝص ما ٍٚاؾُع ؾإٕ أَهٔ ٌٓ أسسُٖا عً٢

ساٍ ٚاٯخط عً ٢ساٍ ؾإْ٘ ٜتعٌ ًٜ ٫ٚتؿت يًتاضٜذ إ ٫إشا مل ّهٔ اؾُع قايٛا
:إٕ أسس ايسيَ( ًٌٝا ٖ ٛإ ٫بهعَٓ ١و )إشا نإ َٔ ٚضا ٤سا ٌ٥يك ٍٛايػا( ٌ٥إٕ
ٜس ٟتكع عً ٢شنطٚ ٟأْا ٗ ايك )٠٬ؾٜ ٬تٛقع إٔ ٜؿه ٞاٱْػإ إٍ شنطٗ ٙ
ايكَ ٠٬باؾط ٠ز ٕٚسا ،ٌ٥ؾش٦ٓٝص ًٜ ٫تـت إٍ ايذلدٝض ًٜ ٫ٚتؿت إٍ .ايتأضٜذ
عُٓٗا
 َٔ )390سسٜح عبس اهلل بٔ عُط ضن ٞاهلل .
َٚ )735ػًِ(
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداض(ٟ
عًٖ ٢صا ايًؿٜ
ٚ )748قاٍ ٖصا سسٜح كتكط َٔ سسٜح طٚ ٌٜٛيٝؼ ٖ ٛبكشٝض .
( ) أخطد٘ أب ٛزاٚز (
ضن ٞاهلل عٓٗا
 َٔ )444سسٜح بػط. ٠
ٚ )82ايٓػا(ٞ٥
ٚ )181ايذلَص( ٟ
( ) أخطد٘ أب ٛزاٚز (
 َٔ )112(0سسٜح طًل بٔ عً ٞضن .ٞاهلل عٓ٘
ٚ )165ابٔ سبإ ٗ قشٝش٘
ٚ )182ايٓػا( ٞ٥
( ) أخطد٘ أب ٛزاٚز(
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باـام َجاٍ
* قٛيـ٘ ٚ :إٕ نإ أسسُٖا عاَا ٚاٯخط خاقا ؾٝدكل ايعاّ .
شيو قٛيـ٘ ( : ؾُٝا غكت ايػُا ٤ايعؿط) ( ) َا عاَٚ ١دا ٗ ٤سسٜح آخط
( يٝؼ ؾُٝا زٔ ٕٚؼ أٚغل قسق . )4( )١ؾهٝـ اؾُع؟ لُع بُٗٓٝا بإٔ
نكل ايعاّ ؾايعنا ٠إِا ػب ؾُٝا نإ ؾٛم ٔػ ١أٚغل ٜٛٓ ٫ٚط ٖٓا إٍ
ايتاضٜذ خ٬ؾا يًشٓؿ ١ٝ٭ِْٗ ٜكٛيْٛٓ ٕٛط يًُتأخط ٚاؾُٗٛض ٜكٛي ٕٛلُع بُٗٓٝا
بايتدكٝل ٜٛٓ ٫ٚط إٍ ايتاضٜذ إ ٫إشا تعصض اؾُع ٚاؾُع ٖٓا ٖهٔ.
ٚإٕ نإ أسسُٖا عاَا َٔ ٚد٘ ٚخاقا َٔ ٚد٘ ؾٝدل عُ ّٛنٌ ٚاسس َُٓٗا
غكٛم .اٯخط
عاَا ٚ. َٔ.د٘. . .إخل َجاٍ شيو قٛي٘ ْ َٔ ( : اّ
* قٛيـ٘ ٚ :إٕ نإ أسسُٖا .
عٔ ق ٠٬أْ ٚػٗٝا ؾًٝكًٗا إشا شنطٖا  ٫نؿاض ٠شلا إ ٫شيو )( ) ٖٓا ته ٕٛق٬ت٘
آخط
ٗ ٚقت شنط ٙشلا غٛا ٤نإ ٚقت ْٗ ٞأ ٚغرل ٚقت ْٗٚ ، ٞدا ٗ ٤سسٜح :
(  ٫ق ٠٬بعس ايعكط  ٫ٚق ٠٬بعس ايؿذط) ( ) ؾٗص ٙخاق َٔ ١دٗ ١ايٛقت يهٓٗا
عاَ َٔ ١دٗ ١ايكًٛات ،ؾه ٬اؿسٜجٌ خام َٔ ٚد٘ عاّ َٔ ٚد٘ آخط ؾش٦ٓٝص
ىكل عُ ّٛنٌ ٚاسس َُٓٗا غكٛم اٯخط عً ٢ق ٍٛإ٪يـ يهٔ قٛي٘ ؾَ ٘ٝا
ؾَ ٘ٝاشا ْؿعٌ بك ٠٬ايكهاٚ ٗ ٤قت ايٓٗٞ؟ ٚايكٛاب إٔ ٜكاٍ ٜٛٓط إٍ داْب
ايذلدٝض ؾرلدض بُٗٓٝا  ،نٝـ ٜطدض ؟ ٜٛٓط إٍ أُٜٗا ٚضزت عً ٘ٝإدككات

غبكا
( ) .
شلُا
ٚ )697ايًؿ. ٜ
ٚ )435ابٔ َاد( ١
ٚ )680ؾ ٘ٝقكٚ ،١أب ٛزاٚز (
َٚ )597ػًِ (
( ) أخطد٘ ايبداض(ٟ
.)827
ايبداضَٚ )586ٟػًِ (
(
( ) أخطد٘
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بهجطٚ ،٠س٦ٓٝص لس إٔ ايٓٗ ٞعٔ ايك ٗ ٠٬أٚقات ايٓٗٚ ٞضز عً ٘ٝكككات
ا٭ٍٚ
نجرل ، ٠أَا ق ٠٬ايكها ٤ؾإْ٘ مل ٜطز عًٗٝا ؽكٝل ؾش٦ٓٝص ْكسّ .

*****
اٱْاع
بايعًُا٤
:
ٚأَا اٱْاع ؾٗ ٛاتؿام عًُا ٤ايعكط عً ٢سهِ اؿازثْٚ ،١عين
ايؿكٗاْٚ، ٤عين باؿازث:١اؿازث ١ايؿطع.١ٝ
اؿازثٖ ١صا تعطٜـ
* قٛيـ٘ ٚ :أَا اٱْاع ؾٗ ٛاتؿام عًُا ٤ايعكط عً ٢سهِ .
ٚا٫تؿام
.
اقط٬س،ٞأَا اٱْاع ٗ ايًػ ١ؾٗ ٛايععّ
إْاع
اتؿام ٜسٍ عً ٢أْ٘ إشا خايـ ٚاسس َٔ ايعًُا ٤ؾٜ ٬هٖٓ ٕٛاى .
* قٛيـ٘. :
* قٛيـ٘  :عًُاٜ. ٤سٍ عً ٢إٔ إعتدل ٗ اٱْاع ِٖ ايعًُا ٤ز ٕٚايعاَٚ ١إطاز
ا٫دتٗاز
.
بايعًُا ٤أٌٖ
ايعكط ٜسٍ عً ٢إٔ نٌ عكط وتر بإْاع عًُاٚ ٘٥إٔ شيو  ٫ىتل
* قٛيـ. :ٙ
ايكشاب١
.
بإْاع
اؿازث ١ؾػطٖا بأْٗا اؿازث ١ايؿطع ١ٝؾاٱْاع احملتر ب٘ َا نإ
* قٛيـ :ٙسهِ .
عً ٢سهِ ؾطع ٞأَا اتؿاقِٗ عًَ ٢أنٌ أَ ٚؿطب أًَ ٚبؼ ؾٜ ٬عس إْاعا
شيو
عً ٢تعٌ .
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اؿازثٜ ١ؿِٗ َٓ٘ إٔ اٱْاع احملتر ب٘ ٜكتكط عً ٢إػا ٌ٥اؾسٜس ٠اييت
* قٛيـ. :ٙ
مل تهٔ َٛدٛز ٗ ٠ايعَإ ا٭ ٍٚؾإشا نإ اٱْاع َػبٛقا غ٬ف قبً٘ ؾإٕ ٖصا
اٱْاع ٜ ٫ه ٕٛسذٖٚ ١صا أسس قٛي ٞا٭قٛيٚ ٌٝايك ٍٛاٯخط أْ٘ سذ ١يعُّٛ
ايطادض
أزي ١اٱْاع ٖٚصا ايك. ٖٛ ٍٛ
 ٚإْاع ٖص ٙا٭َ ١سذ ١ز ٕٚغرلٖا يكٛيـ٘ ٫ (: ػتُع أَيت عً ٢ن٬ي)١
ٚايؿطع ٚضز بعكُٖ ١ص .ٙا٭َ١
سذٜ ١عين أْ٘ زيٜ ٌٝػتسٍ ب٘ عً ٢إثبات
* قٛيـ٘  ٚ :إْاع ٖص ٙا٭َ. ١
ا٭سهاّ نُا قاٍ ْاٖرل ا٭قٛي ٌٝيكٛي٘ تعــــــاٍ:
 

( )

    

ٚقٛي٘           :

         

 ٫ػتُع أَيت عً ٢ن٬ي)١
ٚاٖط) ٜٔ

( )

(

ٚ ) (ؿسٜح (

) ٚسسٜح (  ٫تعاٍ طا٥ؿ َٔ ١أَيت عً ٢اؿل

.

َػأي ٌٖ:١اٱْاع سر ٠قطع ١ٝأ٘ٝٓٚ ٚ؟
ٚين.
نجرل َٔ أٌٖ ايعًِ ٜط ٣أْ٘ سذ ١قطعٚ ١ٝيٝػت ٠
15ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠يكُإ : ،:
115ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،: ٤
ٚ )3غرلِٖ
. 95(0
ٚ )216(7ابٔ َاد١
 ٚ )201ايذلَصٟ
/1
( ) اؿانِ ٗ إػتسضى (
 َٔ )192(1سسٜح إػرل ٠بٔ ؾعبٚٚ  ١ضز أٜها بأيؿاٚ. ٚططم كتًؿ١
َٚ )364(0ػًِ
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداضٟ
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غرلٖا ٜعين ز ٕٚغرل ٖص ٙا٭َ َٔ ١ا٭َِ ؾإٕ إْاعِٗ ٜ ٫عتدل
* قٛيـ٘  :ز. ٕٚ
عسٜح (  ٫ػتُع أَيت عً ٢ن٬يٖٚ )١صا اؿسٜح قس ٚضز
سذٚ ١اغتسٍ عً: ٘ٝ
َٔ ططم َتعسز ٠كتًؿ ١إداضز ٖٛٚ ،زي ٌٝعً ٢سذ ١ٝإْاع ٖص ٙا٭َٚ ١أَا
غرلٖا َٔ ا٭َِ ؾ ٬زي ٌٝعً ٢سذ ١ٝإْاعٗا ،عًِ َٔ ٖصا إٔ إ٪يـ ٜط ٣إٔ
اٱْاع إِا نإ سذ ١بٛاغط ١ايؿطع ٚيٝؼ بططٜل ايعاز. ٫ٚ ٠ايعكٌ
ٚاٱْاع سذ ١عً ٢ايعكط ايجاْ ٗٚ ٞأ ٟعكط ٜ ٫ٚؿذل ٙاْكطاض ايعكط عً٢
ايكشٝض
.
ايجاْ ٞبٌ إ٪يـ ٖٓا إٔ اٱْاع وتر ب٘
* قٛيـ٘ ٚ :اٱْاع سذ ١عً ٢ايعكط .
عً ٢أٌٖ ايعكط ايجاْ ٞؾإشا أْع عًُا ٤ايعكط ا٭ ٍٚؾإٕ َٔ بعسِٖ َٔ
ايعكٛض اييت تً ِٗٝهب عً ِٗٝايعٌُ بإْاعِٗ ٚوطّ عً. ِٗٝكايؿت٘
* قٛيـ٘  ٗٚ :أ ٟعكط ٚ .نصيو اٱْاع ٜٓعكس ٗ أ ٟعكط ٜ ٫ٚكض إٔ
ىكل اٱْاع بإْاع ايكشابٚ ١سسِٖ بٌ إشا ٚقع ا٫تؿام ٚاٱْاع عً٢
سهِ َٔ ا٭سهاّ ٗ أ ٟعكط ؾإْ٘ وتر ب٘ ٜٚعٌُ ب٘ ٭ٕ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ
عكط
ايساي ١عً ٢سذ ١ٝاٱْاع ْكٛم عاَ ١يٝػت َٓشكط ٗ ٠عكط ز. ٕٚ
* قٛيـ٘ ٜ ٫ٚ :ؿذل ٙاْكطاض .ايعكط ٜعين ٌٖ ٜجبت اٱْاع َذطز إْاع
ايعًُا ٤ؾً ٛاتؿكٛا ٗ ؿ ١ٛنإ اتؿاقِٗ ٚقٛشلِ سذٚ ١إْاعاّ هب ايعٌُ ب٘ ،أٚ
ْك٫ ٍٛبس إٔ ّٛت أٚي٦و اجملُعٜٓٚ ٕٛكطض عكطِٖ ،ق ٕ٫ٛيًعًُاٚ،٤اختاض
إ٪يـ عسّ اؾذلا ٙاْكطاض ايعكط ٚإٔ اٱْاع ٜٓعكس ٚي ٗٛؿٚ ١ٛاسسٚ ٙشيو
إٔ ايٓكٛم ايؿطع ١ٝايػابك ١تسٍ عً ٢عسّ ادتُاع ٖص ٙا٭َ ١عً ٢ن٬ي١
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ٚقٛي٘  ٫ػتُع أَيت عً ٢ن٬ي ١سصف إتعًل ؾ ٘ٝإش مل ٜكٌ ٗ عكط ناٌَ ٫ٚ
يًشٓابً١
.
ٗ َس ٠ناًَٖٚ ١صا ايك ٖٛ ٍٛايكٛاب ٖٚصا ٖ ٛق ٍٛاؾُٗٛض خ٬ؾاّ
ؾإٕ قًٓا اْكطاض ايعكط ؾط،ٙؾٝعتدل قٚ َٔ ٍٛيس ٗ سٝاتِٗ ٚتؿك٘ ٚقاض َٔ
اؿهِ ٚاٱْاع ٜكض بكٛشلِ
أٌٖ ا٫دتٗاز ٚ ،شلِ إٔ ٜطدعٛا عٔ شيو .
ٚبؿعًِٗ،
إبين عً٢
ؾط .. ٙإخل شنط إ٪يـ ايجُطات ٠
ايعكط . .
* قٛيـ٘  :ؾإٕ قًٓا اْكطاض .
ٖٞٚ
اـ٬ف ٗ ٖص ٙإػأي: .١
ا٭ ٍٚأْ٘ ٜ ٫عتدل قٚ َٔ ٍٛيس ٗ سٝا ٠اجملُعٌ ٚتؿك٘ ٚقاض َٔ أٌٖ
ايجُط: ٠
ا٫دتٗاز بعس إْاعِٖٗ ،صا إٕ قًٓا إٕ اْكطاض ايعكط يٝؼ بؿطٚ ٙأَا إٕ قًٓا
إٕ اْكطاض ايعكط ؾط ٙؾإٕ إهتػب يكؿ ١ا٫دتٗاز بعس إْاعِٗ ٗ عكطِٖ
قٛي٘
ٜعتدل .
ايجاْ ٌٖ ١ٝهٛظ يبعض اجملُعٌ إٔ ٜطدع عٔ قٛي٘ ايصٚ ٟقع اٱْاع
ايجُط: ٠
عً٘ٝ؟ إٕ قًٓا اْكطاض ايعكط ؾط ٙيكش ١اٱْاع ؾٝذٛظ يهٌ ٚاسس َٔ
اجملُعٌ ايطدٛع عٔ قٛي٘ ايصٚ ٟقع اٱْاع عً ،٘ٝ٭ْ٘ مل ٜٓكطض ايعكط بعس
 َٔٚؾط ٙقش ١اٱْاع ٚسذٝت٘ اْكطاض ايعكط ٚإٕ قًٓا إٕ اْكطاض ايعكط
يٝؼ ؾططا ٜٚكض إْاعِٗ ٚاتؿاقِٗ ٚي ٗ ٛؿٚ ١ٛاسس ٠ؾًٝؼ يٛاسس إٔ ٜطدع
عٔ شيو اؿهِ ايصٚ ٟقع ا٫تؿام ٚاٱْاع .عً٘ٝ
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بكٛشلِ ٖصا ٖ ٛايٓٛع ا٭ َٔ ٍٚأْٛاع اٱْاع،
* قٛيـ٘ ٚ :اٱْاع ٜكض .
اٱْاع ايكٛي ٞبإٔ ٜتهًِ نٌ ٚاسس َٔ ايؿكٗا ٤بصيو ايكٖٚ ٍٛصا ٜػُْ٘ٛ
ايكطٜض
اٱْاع .
ٚبؿعًِٗ ٖصا ٖ ٛايٓٛع ايجاْ ،ٞاٱْاع بايؿعٌ ،بإٔ ٜؿعٌ نًِٗ ؾعّ٬
.
* قٛيـ٘ :
ايباقٌ عٓ٘
ٚبك ٍٛايبعض ٚبؿعٌ ايبعضٚ ،اْتؿاض شيو ٚغهٛت .
ٚاسساّ ٖا ٜسٍ عً ٢دٛاظ ٙنُا ي ٛضنبٛا ايطا٥طات ؾٗصا زي ٌٝعً ٢دٛاظ ضنٛب
ؾعًٞ
ايطا٥طات ،ؾٗصا إْاع .
* قٛيـ٘ ٚ :بك ٍٛايبع ض ٚبؿعٌ ايبعض ٖ .صا ٖ ٛايٓٛع ايجايح َجايٜ٘:كٍٛ
بعهِٗ هٛظ ضنٛب ايطا٥طٚ ٠اٯخطٜ ٫ ٕٚكٛي ٕٛشيو يهِٓٗ ٜطنبْٗٛا .
* قٛيـ٘ٚ :اْتؿاض شيو ٚغهٛت ايباقٌ عٖٓ٘ .صا ٖ ٛايٓٛع ايطابع ق ٍٛايبعض
ٚاْتؿاض شيو ايكَ ٍٛع غهٛت ايباقٌ عٓ٘ ٖٚصا ٜػُ ْ٘ٛاٱْاع ايػهٛتٞ
ٚايكٛاب أْ٘ سذٚ ١إْاع َعتدل هب ايعٌُ ب٘ ٜٚكض ا٫غتس ٍ٫ب٘ ٜٚسٍ عً٢
شيو قٛيـ٘  ٫ ( : تعاٍ طا٥ؿ َٔ ١أَيت عً ٢اؿل ٚاٖط) ٜٔ
عً ٢إٔ اؿل  ٫بس إٔ ٜهٚ ٕٛاٖطاّ ٗ ٖص ٙا٭َ. ١

(  ).غبل قطٜبا

( )

 .ؾسٍ شيو
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*****
ق ٍٛايكشابٞ
اؾسٜس
ٚق ٍٛايٛاسس َٔ ايكشاب ١يٝؼ عذ ١عً ٢غرل ، ٙعً ٢ايك. ٍٛ
شنط إ٪يـ ٖٓا َا ٜتعًل بؿعٌ ايكشابٚ ٞق ٍٛايكشابٚ ٞيٝؼ إطاز ب٘ فطز قٛي٘
ؾك٘ ٚإِا إطاز ب٘ نٌ َا ٜٓػب إي َٔ ٘ٝقٚ ٍٛؾعٌ ٚإطاز بايكشابٖ ٗ ٞصا ايباب
اختًؿت أْٛاض ا٭قٛي. ٌٝؾ ٘ٝؾكاٍ طا٥ؿ ١إطاز ب٘ َٔ يك ٞايٓيب َٓ٪َ اّ َٚات
ؿٚ ١ٛقاٍ آخط ٫ ٕٚبس إٔ ٜكشب٘ ظَّٓا ط ّ٬.ٜٛ٭ٕ
عً ٢شيو ٚي ٛناْت يكٝا. ٙ
سذ ١ٝق ٍٛايكشابَ ٞػتؿاز٬َ َٔ ٠سكت٘ ٬َٚظَت٘ يًٓيب ٜ ٫ٚ ػتؿاز ٖصا إ٫
أْٛاع
َٔ ايعَٔ ايط ،ٌٜٛإشا تكطض ٖصا ؾإٕ ق ٍٛايكشاب ٞعً ٢ث٬ث: ١
ا٭ ٍٚإٔ ٜك ٍٛايكشاب ٞق ّ٫ٛؾٝدايؿ٘ غرل َٔ ٙايكشاب ١ؾش٦ٓٝص  ٫وتر
ايٓٛع :
بكٛيـ٘ اتؿاقاّ إ ٫إٔ ؾ ٘ٝخ٬ؾا ؾاشا عٔ بعض اؿٓؿٚٚ ١ٝاٖط عباض ٠إ٪يـ ؼو ٟ
ا٫تؿام .ؾ٘ٝ
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ايكشاب ٞإشا قاٍ ايكشاب ٞقٚ ّ٫ٛاْتؿط ٗ ا٭َٚ ١مل
:
ايٓٛع ايجاْ َٔ ٞأْٛاع قٍٛ
عً٘ٝ
ٜٛدس يـ٘ كايـ ؾٗصا ٜه ٕٛإْاعاّ غهٛتٝاّ ٚتكسّ اؿسٜح .
ايجايح إشا قاٍ ايكشاب ٞق ّ٫ٛمل ٜٓتؿط ٗ ا٭َٚ ١مل ٜٛدس يـ٘ كايـ ٗ
ايٓٛع :
ايكشاب ١ؾش٦ٓٝص ٌٖ وتر بكٛي٘ أ ٫ ٚوتر؟ َجاٍ شيو ق ٍٛابٔ عباؽ ضن ٞاهلل
اْتؿاض ٙؾش٦ٓٝص
عُٓٗا َٔ (:تطى َٔ ْػه٘ ؾ٦ٝا ؾعً ٘ٝزّ) ( ) عً ٢تكسٜط عسّ .
ٌٖ وتر بكٛيـ٘ أّ  ٫وتر؟ اختًـ ايعًُا ٗ ٤شيو عً: ٢قٛيٌ
ا٭ ٍٚأْ٘  ٫وتر ب٘ ْٚػب٘ إ٪يـ إٍ ايؿاؾع ٗ ٞاؾسٜــس ٚشيو ٭ٕ
ايك: ٍٛ
....................................................................................................................
ايؿطع إِا أَط بايطدٛع إٍ ايٓكٛم نتابّا ٚغٓ ١قاٍ تعاٍٚ :ٳَٳا اخٵتٳًَؿِتٴِٵ ؾٹ٘ٝٹ
َٹٔٵ ؾٳٞٵ٤ٺ ؾَشٴهُِٴ٘ٴ إِيَ ٢ايًَ٘ٹ

( )

ٚقـــاٍ  ؾَإِٕٵ تٳٓٳاظٳعٵتٴِٵ ؾٹ ٞؾٳٞٵ٤ٺ ؾَطٴزټٙٚٴ إِيَ ٢ايًَ٘ٹ
:

ٚٳايطٻغٴ ٍِٛإِٕٵ نُٓٵتٴِٵ تٴ٪ٵَٹٓٴٕٛٳ بٹايًَ٘ٹ 

( )

ٚمل ٜصنط ٗ ؾ َٔ ٤ٞايٓكٛم ايطدٛع إٍ

ايكشابٞ
.
قٍٛ
ايجاْٜ ٞك ٍٛعذ ١ٝق ٍٛايكشاب ٖٛٚ ٞقْ ٍٛاٖرل أٌٖ ايعًِ ٚأسس
ايك: ٍٛ
قٛي ٞايؿاؾعَٚ ٞصٖب أٓس ٚأب ٞسٓٝؿَٚ ١ايو ٚقس سه ٞعً ٘ٝا٫تؿام ا٭ٍٚ
ٚاغتسيٛا عً ٢شيو بعسز َٔ ا٭زيَٗٓ ١ا َا ٚضز َٔ ايٓكٛم ٗ ؾهٌ ايكشاب١
ضنٛإ اهلل عًَٗٓٚ ،ِٗٝا إٔ ٖ ٤٫٪ايكشاب ١قٛشلِ أقطب إٍ ايكٛاب يهِْٗٛ
ؾاٖسٚا ايتٓعٚ ٌٜعطؾٛا ايتأٚ ٌٜٚخايطٛا ايٓيب ٚ عطؾٛا أسٛاي٘  َٔٚا٭زي ١عً٢
)77
/2
( ) أخطد٘ ابٔ عبس ايدل ٗ ايتُٗٝس (
10ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايؿٛض: ،: ٣
59ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،: ٤
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تعاٍ ٚ ٳايػٻابٹكُٕٛٳ ايِأَٚٻيُٕٛٳ َٹٔٳ ايُِٴٗٳادٹطِٜٔٳ ٚٳايِأَْٵكٳاضِ ٚٳايَصٹٜٔٳ اتٻبٳعٴٖٛٴِٵ
شيو قٛي٘ :
بٹإِسٵػٳإٍ ضٳنٹٞٳ ايًَ٘ٴ عٳٓٵٗٴِٵ ٚٳضٳنٴٛا عٳٓٵ٘ٴ

( )

ؾأثٓ ٢عً ٢تابعٚ ِٗٝقس سه ٢طا٥ؿ١

ايكشابٞ
.
ٚقٛع اٱْاع ا٭ ٍٚعً ٢سذ ١ٝقٍٛ

*****
ا٭خباض
ٚأَا ا٭خباض :ؾاـدل َا ٜسخً٘ ايكسم ٚايهصب ٚ ،اـدل ٜٓكػِ إٍ قػٌُ آساز
َٚتٛاتط ؾإتٛاتط َا ٜٛدب ايعًِ ٖٛٚ ،إٔ ٜطْ ٟٚاعٜ ٫ ١ل ع ايتٛاط ٪عً٢
.
ايهصب َٔ َجًِٗ ،إٍ إٔ ٜٓتٗ ٞإٍ إددل عٜٓ٘ٚ ،ه ٗ ٕٛا٭قٌ عٔ َؿاٖس٠
ادتٗاز
أ ٚزلاع ٫ ،عٔ .
* قٛيـ٘ٚ :أَا ا٭خباض:ؾاـدل َا ٜسخً٘ ايكسم ٚايهصب  .تكسّ َعٓا إٔ ايعًُا٤
ٜكػُ ٕٛايه ّ٬إٍ خدل ٚإْؿاٜٚ ،٤عطؾ ٕٛاـدل َا ٜسخً٘ ايكسم ٚايهصب يصات٘
ؾٝكاٍ يًُددل قسقت أ ٚنصبتٚ ،أَا اٱْؿا ٤ؾإْ٘ يٝؼ نصيو ،ؾٗصا تعطٜـ
يًددل ٗ ا٫قط٬ح ايعاّ ٚأَا إطاز ٖآٖا ؾَٗ ٛا ْكٌ عٔ ايٓيب
ٚتكطٜطات٘
.
ٚأؾعاي٘

100ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايتٛب: ،: ١

 َٔ أقٛاي٘
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* قٛيـ٘ٚ :اـدل ٜٓكػِ إٍ قػٌُ آساز َٚتٛاتط  .قػِ إ٪يـ اـدل باعتباض إغٓازٙ
َٚتٛاتط
قػٌُ آساز .
إٍ :
ايعًِ .إخل .
ٜٛدب .
* قٛيـ٘  :ؾإتٛاتط َا . .

إطاز بايعًِ اؾعّ ٚايكطع ٖٚصا

ْٚتٝذت٘ ٚعطؾ٘ َط ٠أخط٣
ايتعطٜـ ٜ ٫كض،٭ْ٘ ٜ ٫كًض تعطٜـ ايؿ ٤ٞبأثط. ٙ
َا ضٚاْ ٙاعٜ ٫ ١تٛاط ٕ٪عً ٢ايهصب عٔ َجًِٗ إٍ إٔ ٜٓتٗ ٞإٍ إددل عٓ٘،
ؾطٙٚ
ٜٚػٓس ٙٚإٍ ؾ ٤ٞقػٛؽ ؾاؾذل ٗ ٙإتٛاتط ث٬ث: ١
ايهصب
.
ا٭ ٍٚإٔ ٜط ٜ٘ٚنجطٜ ٠ػتش ٌٝتٛاط ِٖ٪عً٢
ايؿط: ٙ
اٱغٓاز
ايجاْ ٞإٔ تهٖ ٕٛص ٙايهجطْٝ ٗ ٠ع طبكات .
ايؿط: ٙ
ٚاٯساز ٖٛ :ايصٜٛ ٟدب ايعٌُ ٜٛ ٫ٚدب ايعًِ،
ايجايح إٔ ٜهٖ ٕٛصا اٱغٓاز َػتٓسّا إٍ سؼ َٔ َؿاٖس ٠أ ٚزلاع ٫
ايؿط: ٙ
ٚادتٗاز
.
عٔ ضأٟ
ٚقس قاٍ ايعًُا ٤إٔ ايكشٝض ٗ إتٛاتط أْ٘  ٫وسز ي٘ عسز َعٌ قسز ٚإِا ىتًـ
باخت٬ف أْٛاع ا٭خباضٚ ،إتٛاتط إؿٝس يًعًِ يٝؼ َكتكطا عً ٢أخباض ايٓيب 
بٌ ٖ ٛعاّ ٗ نٌ خدل ؾً ٛغً٦ت عٔ بًس ٜكاٍ شلا ايكٌ ؾعَت بٛدٛزٖا
ٚقطعت ب٘ َع أْو مل تؿاٖس ٖصا ايبًس َٚا شاى إ ٫٭ْ٘ قس ٚقًت إيٝو أخباضٖا
بططٜل ايتٛاتط
ٚاٯساز ٖصا ٖ ٛايٓٛع ايجاْ َٔ ٞا٭خباض ٚعطؾ٘ إ٪يـ بكٛي٘ ٖٛ:ايصٟ
.
* قٛيـ٘:
ايعًِ ٚايكشٝض إٔ اٯساز َٖ ٛا مل ٜهٔ َتٛاتطاّ َٔ
ٜٛدب ايعٌُ ٜٛ ٫ٚدب .
ا٭خباض ٜٛ ٖٛٚدب ايعٌُ ؾٓعٌُ ب٘  ٫ٚهٛظ يٓا تطى خدل اٯساز يهٔ ٌٖ
ٜٛدب ايعًِ ايصٜ ٟبٓ ٢عً ٘ٝا٫عتكاز؟ ٜٓ ٌٖٚتر اؾعّ ٚايكطع بأخباض اٯساز؟
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قاٍ إ٪يـ خدل اٯساز ٜٛ ٫دب ايعًِ َطًكاّٖٚ ،صا أسس ا٭قٛاٍ ٗ ٖص ٙإػأي١
ٚاغتسيٛا عً ٘ٝبإَهإ ٚقٛع اـطأ ٚايػٗٚ ٛايٓػٝإ ٗ أخباض اٯساز ٚايكٍٛ
ايجاْ ٞبإٔ أخباض اٯساز قس تؿٝس ايٝكٌ ٚاؾعّ ٚايكطع ٚايعًِ إشا استؿت بٗا قطأ٥
تؿٝس شيو ٜٛ ٫ٚدس أسس ٜك ٍٛإٕ نٌ خدل ٚاسس ٜؿٝس ايعًِ ٭ْ٘ باٱْاع إٕ
خدل ايهصابٌ ٜ ٫ؿٝس عًُاّ ٚإِا  ٫بس إٔ تٛدس َع٘ قؿات ٚقطا ٔ٥ؼتـ ب٘ ست٢
ٚاؾعّ
ٜؿٝس ايعًِ .
ٚقس اختًـ أقشاب ايك ٍٛايجاْْٛ ٗ ٞع ايكطا ٔ٥إٛدب ١يًعًِ اييت إشا استؿت
ٜٓٚكػِ إٍ َطغٌ َٚػٓس ،ؾإػٓسَ:ا اتكٌ إغٓازٙ
طا٥ؿ ٫ ١بس إٔ ٜه َٔ ٕٛأخباض ا٭ ١ُ٥ايجكات
باـدل دعًت٘ َؿٝساّ يًٝكٌ ؾكاٍ :
آخط ٫ ٕٚبس إٔ ٜه َٔ ٕٛضٚا ١ٜايكشٝشٌٚ ،قاٍ
إع ٍٛعً ٗ ِٗٝايعًِ ٚقاٍ :
آخط ٫ ٕٚبس إٔ ٜهٚ ٕٛاضزاّ َٔ ططم َتعسزٚ، ٠ايكٛاب ٗ ٖصا إٔ ا٭خباض
:
ايكشٝش ١اييت ٜٛ ٫دس شلا َعاضض ايٛاضز ٠عٔ ايٓيب

 تؿٝس ايعًِ ٚايكطع

ٚايٝكٌ ؾٗص ٙث٬ث ١ؾط: ٙٚقش ١اٱغٓاز  ٚعسّ ٚد ٛز إعاضض شلا  ٚ،إٔ
َٓٗا إٔ اهلل عع ٚدٌ قس
يًٓيبٜٚ سٍ عًٖ ٢صا عسز َٔ ا٭زي: ١
تهَ ٕٛػٓس. ٠
تهؿٌ عؿ ٜايؿطٜع َٔٚ ١سؿٖ ٜص ٙايؿطٜع ١سؿ ٜأسازٜح ايٓيب  ٭ْٗا تكطض
أسهاَّا ؾطع ١ٝنجرلٚ ٠تؿػط ايكطإٓ ٖٚا ٜسٍ عًٖ ٢صا إٔ أقٛاٍ ايٓيب  عًٗٝا َٔ
ايبٗاٚ ٤ايٓٛض َا يٝؼ عً ٢غرلٖا ؾتُٝع أقٛاي٘ َٔ غرلٖا َذطز ٚضٚزٖاٖٚ ،ا ٜسٍ
عً ٘ٝإٔ ا٭َ ١سطقت عًْ ٢كٌ ٖص ٙا٭خباض ٚإؾاعتٗا ٗ ا٭َٚ ١بصيت ٗ شيو
دٗٛزاّ عٖٚ،١ُٝٛا ٜسٍ عً ٘ٝإٔ ايعًُا ٤اٖتُٛا بٓكس ايطٚاٚ ٠نؿـ أسٛاشلِ
ٚغدل أسٛاشلِ ٚسا٫تِٗ ؾ ٗ ٕ٬إٛطٔ ايؿٜ ٫ ْٞ٬عتُس عً ٢ضٚاٜت٘ ؾٜ ٕ٬عٍٛ
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عً ٢ضٚاٜت٘ ٗ ايؿاّ ز ٕٚغرل ٙؾ ٕ٬ثك ٗ ١ايؿاَ ٌٝز ٕٚغرلِٖ َعُط إشا ضٗ ٣ٚ
ايعطام ؾٗ ٛىطٚ ٧إشا ض ٗ ٣ٚاي ُٔٝؾاؾسز عً ٢ضٚاٜت٘ ٖٚهصا تؿكسٚا أسٛاٍ
ايطٚا٠
.
َٚػٓس أ ٟإٔ أخباض اٯساز تٓكػِ إٍ َطغٌ َٚ.ػٓس
* قٛيـٜ٘ٓٚ:كػِ إٍ َطغٌ .
* قٛيـ٘ :ؾإػٓس َا اتكٌ .إغٓاز ٙأ ٖٛ ٟايص ٟاتكٌ إغٓازٚ ٙمل ٜػك٘ َٔ
ضٚات٘
اٱغٓاز أسس َٔ .
ٚإطغٌ َا مل ٜتكٌ إغٓاز ،ٙؾإٕ نإ َٔ َطاغ ٌٝغرل ايكشاب ١ؾًٝؼ عذ،١إ٫
َػاْٝس
َطاغ ٌٝغعٝس بٔ إػٝب ؾإْٗا ؾتؿت ؾٛدست .
* قٛيـ٘ٚ :إطغٌ َا مل ٜتكٌ إغٓازٚ . ٙأَا إطغٌ ؾٗ ٛايص ٟغك٘ بعض ضٚات٘
ٖٚصا اقط٬ح عٓس ا٭قٛيٚ ٌٝأَا عٓس احملسثٌ ؾإطغٌ َٖ ٛا غك٘ قشاب٘ٝ
ؾك٘ ؾٝه ٕٛإطغٌ عٓس ا٭قٛي ٌٝأعِ َٔ إطغٌ عٓس احملسثٌ ٭ٕ إطغٌ عٓس
ا٭قٛيٜ ٌٝؿٌُ إطغٌ عٓس احملسثٌ  ٖٛٚايص ٟغك٘ قشابٜٚ ،٘ٝؿٌُ إٓكطع
 ٖٛٚايص ٟغك٘ أسس ضٚات٘ َٔ ٚغ٘ اٱغٓازٜٚ ،ؿٌُ إعهٌ  ٖٛٚايص ٟغك٘
ؾ ٘ٝضاٜٚإ ٜٚؿٌُ أٜهاّ إعًل ايص ٟغك٘ َٔ أ ٍٚإغٓاز َٔ ٙدٗ ١قاسب
ايهتاب ضا ٍٚؾأنجطٜٚ ،ؿٌُ ايب٬غات ٖ،ص ٙنًٗا ٜكاٍ شلا َطغٌٚ ،إطغٌ عً٢
ْٛعٌ
:
ايٓٛع ا٭َ ٍٚطاغ ٌٝايكشاب ١بإٔ ٜأت ٞقشاب ٞؾٝػك٘ قشابٝاّ آخط ٚس٦ٓٝص
ٜهط
ٜهَ ٕٛكبٚ ّ٫ٛسذ ١٭ٕ ايكشاب ١عسٚ ٍٚاؾٌٗ بايٛاسس َِٓٗ . ٫
ٚايٓٛع ايجاَْ ٞطاغ ٌٝغرل ايكشاب ١نإٔ ٜك ٍٛايتابع ٞقاٍ ضغ ٍٛاهلل أٜ ٚهٕٛ
ْٛعٌ
 ٬أَ ٚعًكاّ ،ؾٗص ٙإطاغ ٌٝعً: ٢
َٓكطعاّ أَ ٚعه ّ
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ا٭َ ٍٚا إشا نإ إطغٌ ٜػك٘ ايهعؿاٚ ٤ايجكات ٜ ٫ٚتشاؾَٔ ٗ ٢
ايٓٛع :
عً٘ٝ
ٜػكط٘ ؾٗصا باٱْاع يٝؼ سذٜ ٫ٚ ١ع. ٍٛ
ايجاْ ٞإشا نإ إطغٌ ٜ ٫ػك٘ إ ٫ايجكات ؾك٘ ؾش٦ٓٝص ٌٖ وتر بطٚاٜت٘ إطغً١
:
أقٛاٍ
أّ  ٫وتر ب٘؟ ؾ ٘ٝث٬ث. ١
احملسثٌ
ا٭ ٍٚيٝؼ عذٚ ١عً ٘ٝبعض .
ايك: ٍٛ
ٜك ٍٛسسثين
ٚايعٓعٓ ١تسخٌ عً ٢ا٭غاْٝسٚ،إشا قطأ ايؿٝذ هٛظ يًطا ٟٚإٔ :
ٜك ٍٛأخدلْٜ ٫ٚ ٞك ٍٛسسثين،
ٚأخدلْٚ ،ٞإٕ قطأ ٖ ٛعً ٢ايؿٝذ :
إتكسٌَ
.
ايجاْ ٖٛ ٞسذٚ ١عًْ ٘ٝاٖرل ايؿكٗاٚ ٤ا٭قٛيٚ ٌٝا٭١ُ٥
ايك: ٍٛ
ايجايح أْٓا ْٓٛط إٍ ا٭زي ١إكذلْ ١بصيو إطغٌ ٜٛ ٌٖٚدس َا ٜعهس ٙأٚ
ٚايك: ٍٛ
ٜٛ ٫دس؟ ٖٚصا ق ٍٛاٱَاّ ايؿاؾع ٖٛٚ ٞايص ٟأؾاض إي ٘ٝإ٪يـ ٗ قٛي٘ إ٫
َػاْٝس
َطاغ ٌٝغعٝس بٔ إػٝب ؾإْٗا ؾُٹتؿٳتٵ ؾٛدست .
َٚجً٘
ا٭غاْٝس ٖ ٞإٔ ٜك ٍٛايطا ٟٚعٔ ؾ: ٕ٬
.
* قٛيـ٘ٚ :ايعٓعٓ ١تسخٌ عً٢
قاٍ ؾٚ ،ٕ٬ؾعٌ ؾٚ، ٕ٬إٔ ؾْ٬اٖٚ ،ص ٙايعٓعٓ ١تسخٌ ٗ ا٭غاْٝس  ٫ٚتهٕٛ
َٔ قب ٌٝإطغٌ بٌ شلا سهِ ا٫تكاٍ إ ٫إشا نإ ايؿدل َعطٚؾاّ باٱضغاٍ ؾإْ٘
عٓعٓت٘
س٦ٓٝص تتك. ٢
ٜك ٍٛسسثين ٚأخدلْٞ
* قٛيـ٘ ٚ :إشا قطأ ايؿٝذ هٛظ يًطا ٟٚإٔ :

ٖ .صا ٖٛ

ايكػِ ا٭َ َٔ ٍٚطاتب ايطٚا ،١ٜإٔ ٜكطأ ايؿٝذ ٚايتَٝ٬ص ٜػُع ٕٛؾٗص ٙأعً٢
َطاتب ايطٚاٚ ١ٜتػُ ٢قطا ٠٤ايؿٝذ ؾش٦ٓٝص ٜك ٍٛايطا ٟٚسسثين ٚأخدلْ. ٞ
سسثين ٖصا ٖٛ
ٜك ٍٛأخدلْٜ ٫ٚ ٞك. ٍٛ
* قٛيـ٘ٚ :إٕ قطأ ٖ ٛعً ٢ايؿٝذ :
ايجاْ ٞإٔ ٜكطأ ايتًُٝص ٚايؿٝذ ٜػتُع يـٖ٘ٚ ،ص ٙأٜهاّ ططٜل قشٝض
ايٓٛع :
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يًطٚا ١ٜؾش٦ٓٝص ٜك ٍٛايتًُٝص أخدلْ ،ٞيهٔ ٜ ٫كض إٔ ٜك ٍٛسسثين إ ٫إشا قاٍ
سسثين قطا ٠٤عً ،٘ٝؾتبٌ بصيو ايؿطم بٌ أخدلْٚ ٞسسثينٚ،إٔ سسثين  ٫تكاٍ
ايؿٝذ
إ ٗ ٫قطا. ٠٤
ٚإٕ أداظ ٙايؿٝذ َٔ غرل قطا ٠٤ؾٝك :ٍٛأداظْ ٞأ ٚأخدلْ ٞإداظ. ٠
* قٛيـ٘ٚ :إٕ أداظ ٙايؿٝذ َٔ غرل قطا ٠٤ؾٝك:ٍٛأداظْ ٞأ ٚأخدلْ ٞإداظ . ٠ايٓٛع
ايطٚا ١ٜاٱداظ ٠بإٔ ٜك ٍٛايؿٝذ يًطا ٟٚعٓ٘ أدعت يو
ايجايح َٔ أقػاّ :
ٚأشْت يو إٔ تط ٟٚعين ايهتاب ايؿ ْٞ٬أ ٚاؿسٜح ايؿٖٚ ْٞ٬صا ططٜل قشٝض
ايطا ٟٚأداظْ ٞأ ٚأخدلْ ٞإداظ ٫ٚ ٠هٛظ
يًطٚا ١ٜعٓس اؾُاٖرل ،ؾش٦ٓٝص ٜك: ٍٛ
ي٘ إٔ ٜطًل؛ ؾٝشطّ عً ٘ٝإٔ ٜك ٍٛسسثٓ ٢أٜ ٚك ٍٛأخدلْ ٞعٝح ٜ ٫كٝسٖا بكٛي٘
إداظ٠
.

ؾطح ايٛضقات

)156
(

*****
ايكٝاؽ
ٚأَا ايكٝاؽ :ؾٗ ٛضز ايؿطع إٍ ا٭قٌ بعً ١ػُعُٗا ٗ .اؿهِ
ٜك ٍٛبعض ايٓاؽ إٕ ايكٝاؽ زيَ ٌٝػتكٌ ت٪خص َٓ٘ ا٭سهاّ عً ٢غبٌٝ
ٜكٛي ٕٛايكٝاؽ ٗ اؿكٝك ١ططٜل َٔ ططم ؾِٗ ايٓكٛم
ا٫غتكٚ ،ٍ٬طا٥ؿ: ١
ايؿطع ١ٝ٭ْ٘ عٓسَا تأتٓٝا سازثْ ٫ ١عٌُ ؾٗٝا قٝاغا إ ٫إشا نإ شيو ايكٝاؽ
َػتٓسا عً ٢أقٌ ثابت بايهتاب أ ٚايػٓ ١ؾايكٝاؽ ٗ سكٝكت٘ تٛغٝع فاض ٟاؿهِ
ايؿطعٚ ،ٞعً ٢نٌ ؾايكٝاؽ ٗ ايًػَ ١أخٛش َٔ ايؿعٌ قاؽ َعٓ ٢أْ٘ عطف
ٜكاٍ ؾٜ ٕ٬كاؽ بؿٜ ٕ٬عين
َكساضٚ ، ٙقس ٜطًل ايكٝاؽ ٗ ايًػ ١عً ٢إػاٚا: ٠
ايجاْٞ
أْ٘ ٜػاٚ ،ٜ٘ٚإعٓ ٢ا٭ ٍٚأق ٗ ٣ٛايًػ َٔ ١إعٓ. ٢
ايكٝـاؽ ؾٗ ٛضز ايؿطع إٍ ا٭قٌ بعً ١ػُعُٗا ٗ اؿهِٖ.صا ٖٛ
* قٛيـ٘ٚ :أَا :
ا٫قط٬ح ضز ٜعين إضداع ٚإعاز ٠ايؿطع ايٓاؾ ٧إٍ أقٌ
.
تعطٜـ ايكٝاؽ ٗ
شيو داْ٤ا ٗ ايؿطٜع ١إٔ اـُط سطاّ ٚبٓٝت
َتهًِ ؾ ٗ ٘ٝايؿطٜعَ،١جاٍ :
ايؿطٜع ١إٔ ايعً ٗ ١شيو اٱغهاض ؾًُا ٚضزت عًٓٝا بعض إؿطٚبات اؿسٜجَٔ ١
أْٛاع إدسضات ناشلطٚ ٜٔٚاؿؿٝـ ٚغرل شيو أؿكٓاٖا باـُط ٭ْٗا ُاثً٘ ٗ
ايعً ،١ؾعٓسْا أقٌ قس تهًِ ايؿاضع عٓ٘ ٚسهِ عً ٖٛٚ ٘ٝاـُطٚ ،سهُ٘ ٗ
ايؿطٜع ١ايتشطٚ ،ِٜإعٓٚ ٢ايػبب ٚايعً ١ايص َٔ ٟأدً٘ سطّ اـُط ٖٛ
اٱغهاض ،ؾًُا دا٤ت ٖص ٙإدسضات اؾسٜسٚ ٠دسْاٖا قت ١ٜٛعً ٢ايعً ١اييت َٔ
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أدًٗا سطّ اـُط  ٖٞٚعً ١اٱغهاض ،ؾكًٓا بتشطٖ ِٜص ٙا٭ؾٝا ٤اؾسٜسٚ، ٠قًٓا
آخط داْ٤ا ٗ
إٕ اؿس ايجابت عً ٢اـُط ٜجبت عًٖ ٢ص ٙا٭َٛض ِٚجٌ َجاٍ :
ٜٓ ٖٛٚكػِ إٍ ث٬ث ١أقػاّ :قٝاؽ عًٚ ،١قٝاؽ ز٫ي،١
ايؿطٜع ١إٔ َٔ قَتٌ بآي ١قُتٌ بٗا نُا ٖ ٛضأْ ٟاع َٔ ١ايؿكٗا ،٤ؾًُا دا٤تٓا آي١
دسٜس ٠نإػسؽ ٚغرل ٙأؿكٓاٖا باٯ٫ت ايكسّ ١نايػٝـ ٚم ٙٛؾعٓسْا أقٌ ٖٛٚ
ايػٝـ ٚعٓسْا ؾطع  ٖٛٚإػسؽ ٚعٓسْا سهِ  ٖٛٚثبٛت ايككام بٓا ٤عً٢
ساز٠
ايكتٌ ب٘ ٚعٓسْا عً ٖٞٚ ١إٔ نَُٗٓ ّ٬ا آيْ ١اؾص ٗ ٠اؾػِ .
ايؿطع ؾذعٌ ايكٝاؽ َٔ عٌُ ايكا٥ؼ اجملتٗسٚ،ايؿطع ٖ ٛإػأي١
إ٪يـ ضز .
قاٍ :
شيو ضنٛب ايػٝاض ٠ؾإْٗا َػأي ١دسٜس ٠مل
اؾسٜس ٠اييت مل ٜطز ؾٗٝا ْلَ ،جاٍ :
تهٔ عً ٢عٗس ايٓيب  ؾٓكٝػٗا عً ٢ضنٛب ايبعرل ؾكس ضنب٘ ايٓيب

 بعً١

ػُعُٗا ،ؾُا ٖ ٛاؾاَع بٌ اؾٌُ ٚايػٝاض٠؟ نٌ َُٓٗا َطنٛب ٪ٜز ٟإٍ
ايطنٛب
إككٛز ؾًٝشل ب٘ ٗ اؿهِ  ٖٛٚدٛاظ .
* قٛيـٜ٘ٓ ٖٛٚ :كػِ إٍ ث٬ث. ١أقػاّ ٜعين إٔ ايكٝاؽ ٜٓكػِ إٍ ث٬ث ١أقػاّ
باعتباض اؾاَع بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع ٚإ ٫ؾإْ٘ ّهٔ تكػ ُ٘ٝتكػُٝات أخط ٣غرل
ٚايؿطع
ايتكػ ِٝايص ٟشنط ٙإ٪يـ ،ؾٗصا ايتكػ ِٝباعتباض اؾاَع بٌ ا٭قٌ .
* قٛيـ٘ :قٝاؽ .عًٖ ١صا ايٓٛع ا٭ ٖٛٚ ٍٚاؾُع بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع بٛاغط١
َجاي٘ قٝاؽ
ايعًٚ ،١ايعً ٖٞ ١ايٛقـ إٓاغب إٓهب٘ إكته ٞيتؿطٜع اؿهِ :
اشلرل ٜٔٚعً ٢اـُط ٚاؾاَع بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع ٖ ٛاٱغهاض ٖٚص ٙايعًٚ ١قـ
قٝاؽ عً١
َٓهب٘ َٓاغب يتؿطٜع اؿهِ ؾٝه. ٕٛ
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ايس٫يٖ ١صا ٖ ٛايٓٛع ايجاْ ٖٛٚ ٞاؾُع بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع
* قٛيـ٘ٚ :قٝاؽ .
بٛقـ َتعًل بايعًٚ ١إٕ مل ٜهٔ عًْ ٗ ١ؿػ٘ نإٔ ٜه٬َ ٕٛظَاّ ي٘ أَ ٚؿتُّ٬
ايعً١
ٚقٝاؽ .ؾب٘ ؾكٝاؽ :
عً ٘ٝأ ٚغرل شيو َجاي٘:إٔ ٜك ٍٛأقٝؼ ايٓبٝص عً ٢اـُط ٗ ايتشط ِٜ٭ٕ ضا٥ش١
اـُط َٛدٛز ٗ ٠ايٓبٝص ؾٗص ٙايطا٥شٚ ١قـ َ٬ظّ يًعً ١ايص ٖٛ ٟاٱغهاض
ؾٝه ٕٛقٝاؽ ز٫يٚ ١قٝاؽ ايس٫ي ١قس ٜه ٕٛباؾتُاي٘ عً ٢ايعً ١أ٬َ ٚظَت٘ شلا أٚ
اٯثاض
به ْ٘ٛأثطاّ َٔ آثاضٖا ٚايطا٥ش ١أثط َٔ .
ايؿب٘ عًٚ ٢ؾل ٖصا ايتكػٜ ِٝطاز ب٘ اؾُع بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع
* قٛيـ٘ ٚ :قٝاؽ .
بعهِٗ َؼ ايصنط ٫
بٛقـ يٝؼ عًٜ ٫ٚ ١ػتًعّ ايعًّٚ،١جً ٕٛي٘ بك: ٍٛ
ٜٓكض ايٛن ٤ٛقٝاغاّ عً ٢ايؿأؽ أ ٚايؿاضٚع ٭ٕ نَُٗٓ ّ٬ا آي ١سطخ ؾٗٓا نْ٘ٛ
آي ١سطخ يٝؼ ٚقؿاّ َٓاغباّ يتؿطٜع اؿهِ َ ٫ٚػتًعَاّ يٛقـٺ َٓاغب يتؿطٜع
آخط ي ٛقاٍ قا ٌ٥إٕ ايػُٔ با٫تؿام بٝين ٚبٓٝو ٜ ٫تٛنأ ب٘
اؿهِ َجاٍ :
.
ؾأقٝؼ عً ٘ٝاـٌ ،اـٌ ؾ ٘ٝخ٬ف ؾإٕ اؿٓؿ ١ٝهٝع ٕٚايٛن ٤ٛب٘ ٚاؾُٗٛض
ّٓع ،ٕٛؾعٓسْا ا٭قٌ ٖ ٛايػُٔٚ ،ايؿطع ٖ ٛاـٌٚ ،اؿهِ عسّ دٛاظ ايٛن٤ٛ
ب٘ٚ ،اؾاَع إٔ نَُٗٓ ٬ا غا ٫ ٌ٥تبٓ ٢عً ٘ٝايكٓاطط ٜٛ ٫ٚنع عً ٘ٝنباض٫ٚ ٟ
ػط ٟؾ ٘ٝايػؿٔ ،ؾعسّ بٓا ٤ايهباضٚ، ٟعسّ دطٜإ ايػؿٔ ٖصا يٝؼ ٚقؿاّ
يًُٓاغب١
.
َٓاغباّ َ ٫ٚػتًعَاّ
ايعً ١تكسّ َعٓا إٔ إطاز بكٝاؽ ايعً ١إٔ ٜه ٕٛايٛقـ اؾاَع
* قٛيـ٘ :ؾكٝاؽ .
ْٛعٌ ْٛع ٜه ٕٛايٛقـ َٛدبا
ٚقؿاّ َٓاغباّ َٓهبطاّ ؾٗ ٛدعٌ ايكٝاؽ عً: ٢
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يًشهِ ْٛٚع ٜه ٕٛايٛقـ فطز أَاضٚ ٠عٖٚ ،١َ٬صا ايتكػٖٚ ِٝص ٙايططٜك١
.
كايؿ ١يططا٥ل ا٭قٛي ٌٝؾإِْٗ هعً ٕٛقٝاؽ ايعً ٖٛ ١اؾُع بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع
يًشهِ ٚقٝاؽ ايس٫ي ٖٛ ١ا٫غتس ٍ٫بأسس ايٓٛرلٜٔ
َا ناْت ايعً ١ؾَٛ ٘ٝدب. ١
عً. ٢اٯخط
ع١َ٬
بايٛقـ إٓاغب ٜٛٓ ٫ٚط ٕٚإٍ قه ١ٝإهاب٘ يًشهِ أ ٚن ْ٘ٛفطز .
* قٛيـَ٘ :ا ناْت ايعً ١ؾَٛ ٘ٝدب. ١يًشهِ ٖصا ىايـ ططٜك ١ا٭ؾاعط ٠ؾإٕ
ا٭ؾاعطٜ ٠ط ٕٚإٔ ايعًٌ فطز أَاضات ٚأْٗا غرل َ٪ثط ٗ ٠اؿهِ ٚاؾُٗٛض ٜطٕٚ
إٔ ايعً ١شلا تأثرل ٗ اؿهِ ٚإٕ نإ ٖٓاى خ٬ف بٌ اؾُٗٛض ٗ إهابٗا ٗٚ
سكٝكٚ ١تؿػرل نًَُٛ ١دب ،١ؾأٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاعٜ ١كٛي ٕٛايعً٪َ ١ثط ٗ ٠اؿهِ
يهٔ يٝؼ بصاتٗا ٚإِا ظعٌ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍٚ ،بعهِٗ ٜك ٍٛايعً٪َ ١ثطَ ٠عٓ٢
َٛدب ١بصاتٗاٚ ،بعهِٗ ٜك ٍٛأْا أؼطظ َٔ إط٬م نًَُٛ ١دب ١عً ٢ايعً ١٭ٕ
إدًٛقات  ٫تٛدب عً ٢اهلل ؾ٦ٝاٚ ،ا٭ٚيٜ ٕٛكٛي ٕٛاٱهاب َٓ٘ غبشاْ٘
ٚتعاٍ ٚعً ٢نٌ ؾأٌٖ ايػٜٓ ١كٛي٪َ ٖٞ ٕٛثط ٠يهٔ  ٫بصاتٗا ٚإِا ظعٌ اهلل شلا،
ٚإعتعيٜ ١كٛي ٕٛايعً٪َ ١ثط ٗ ٠اؿهِ َٛٚدب ١ي٘ بصاتٗا ،ؾإككٛز إٔ إ٪يـ ٖٓا
مل ٜػط عًَ ٢صٖب ا٭ؾاعطَ ٠ع إٔ إؿٗٛض إٔ اؾٜٛين عً ٢ططٜك ١ا٭ؾاعط٠
إػأي١
ٚنتب٘ ا٭خط ٣تكطض َصٖب ا٭ؾاعطٖ ٗ ٠ص. ٙ
* قٛيـ٘ ٚ :قٝاؽ ايس٫ي ٖٛ ١ا٫غتس ٍ٫بأسس ايٓٛرل ٜٔعً. ٢اٯخط َٚطازٙ
بايٓٛرل ٜٔإتؿابٌٗ أ ٚإتُاثًٌ إش ايٓٛرلإ ٗ يػ ١ايعطب ُٖا إتؿابٗإ ٗ
ايكٛض ٠ز ٕٚاؿهِ ٖٚصا يٝؼ َطاز إ٪يـ ٖٓاٚ ،إِا َطاز ٙإتؿابٗإ أٚ
إتُاثٕ٬
.
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ايؿب٘
يًشهِ ٚقٝاؽ :
 ٖٛٚإٔ ته ٕٛايعً ١زاي ١عً ٢اؿهِ ٫ٚ ،تهَٛ ٕٛدب. ١
ؾبٗا
ٖ ٛايؿطع إذلزز بٌ أقًٌ ؾًٝشل بأنجطُٖا .
* قٛيـ٘ ٖٛٚ :إٔ ته ٕٛايعً ١زاي ١عً. ٢اؿهِ ؾذعٌ اؾاَع ٗ قٝاؽ ايس٫ي١
ؾكاٍ  ٫ٚتهَٛ ٕٛدب ١يًشهِ ٚنُا تكسّ إٔ اؾُٗٛض
غرل َ٪ثط َٛ ٫ٚدب :
ٜط ٕٚإٔ قٝاؽ ايس٫ي ٖٛ ١اؾُع بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع بٛقـ َػتًعّ يًُٓاغبٚ ١إٕ
مل ٜهٔ َٓاغباّ ٗ شاتَ٘ٚ ،جًٓا ي٘ َا ي ٛنإ أثطاّ َٔ آثاض ٙنإٔ ْكَ ٍٛج ّ٬اـُط
سطاّ إش ؾاضب٘ ٜؿعٌ أؾعا ّ٫بس ٕٚتكٛض َٓ٘  ٫ٚعكٌ أ ٚبس ٕٚعكٌ ٭ؾعاي٘
ٚؾاضب إدسض نصيو ؾهٜ ْ٘ٛتكطف تكطؾاّ بػرل ؾعٛض ب٘ ؾٗصا أثط َٔ آثاض ايعً١
ٚيٝؼ ٖ ٛايعً ٗ ١شاتٗا إش ايعً ١اٱغهاض ٖٚصا ٜػُ ٢قٝاؽ ز٫يٚ ،١قٝاؽ
ايعً١
ايس٫ي ١سذَ ١عتدل ٠عٓس ْاٖرل أٌٖ ايعًِ ،يهٓ٘ أنعـ َٔ قٝاؽ .
ايؿب٘ نًُ ١قٝاؽ ايؿب٘ إشا ٚضزت ؾإْ٘ ٜطاز بٗا َعإ كتًؿ١
* قٛيـ٘ٚ :قٝاؽ .
يهٔ إشا أطًكت ٗ َكابً ١قٝاؽ ايس٫يٚ ١قٝاؽ ايعً ١ؾإٕ قٝاؽ ايؿب٘ ٜطاز ب٘
اؾُع بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع بٛقـ غرل َٓاغب َ ٫ٚػتًعّ يًُٓاغبٖٚ ،١صا أسس
َعاْ ٞقٝاؽ ايؿب٘ ،أَا إشا أت ٞبكٝاؽ ايؿب٘ َطًكّا بس ٕٚضبط٘ بايتكػ ِٝايػابل
َٓٗا اؾُع بٛقـ غرل َٓاغب
ؾإْ٘ ٜكاٍ قٝاؽ ايؿب٘ ٜكسم عًَ ٢عإ َتعسز: ٠
َ ٫ٚػتًعّ يًُٓاغبٚ،١إعٓ ٢ايجاْ ٞيكٝاؽ ايؿب٘ إؿام ايؿطع با٭قٌ ا٭نجط
ؾبٗاّ ب٘ٚ ،بعض ا٭قٛيٜ ٫ ٌٝػُٖ ٢صا قٝاؽ ايؿب٘ ٚإِا ٜػُ ٘ٝقٝاؽ غًب١
ا٭ؾباَٚ ،ٙجاٍ ٖصا إٔ نتًـ أْا ٚأْت ٗ اـ ٌٖ ٌٝهٛظ أنًٗا أّ ٫؟ َٔٚ
إعً ّٛإٔ َصٖب اؾُٗٛض هٝع أنٌ اـٚ ٌٝاؿٓؿّٓ ١ٝع َٔ ٕٛأنٌ ؿ ّٛاـٌٝ
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....................................................................................................................
ؾتأت ٞأْت ٚتك ٫ ٍٛهٛظ قٝاغاّ عً ٢اؿُاض ،ؾأق ٍٛأْا هٛظ قٝاغاّ عً ٢اؾٌُ
ؾٓكْٛٓ ٍٛط ٌٖ ٖ ٛأنجط ؾبٗاّ باؾٌُ أ ٚأنجط ؾبٗاّ باؿُاض ،ؾٝكَ ٍٛج ّ٬ؾبٗ٘
باؾٌُ َٔ سٝح إْ٘ ٜػاؾط ب٘  َٔٚسٝح إْ٘ ٜكاتٌ ب٘  َٔٚسٝح إْ٘ ٜكػِ ي٘
بايػٓ َٔٚ ١ُٝسٝح إْ٘ هٛظ بٝع٘ ٖٚهصا ،ؾٝك ٍٛاٯخط ؾبٗ٘ باؿُاض َٔ دٗ ١نصا
ٚنصا ؾٝصنط أْٛاعاّ َٔ ايؿب٘ ؾًٓشك٘ بأنجطُٖا ؾبٗاّ ٖصا ٜػُ ٢قٝاؽ غًب ١ا٭ؾباٙ
آخط اختًـ ايؿكٗا ٗ ٤ايعبس ٌٖ
 ٖٛٚايص ٟؾػط إ٪يـ قٝاؽ ايؿب٘ .ب٘ َجاٍ :
ًّو إٔ ٜطًل ظٚدت٘ أًّ ٫ ٚو ايط٬م إ ٫ايػٝس؟ ؾكاٍ طا٥ؿٜ ١طًل ٚنصيو
ًّو قايٛا قٝاغّا عً ٢اؿطٚ ،قاٍ طا٥ؿٜ ٫ ١طًل ًّ ٫ٚو قٝاغّا عً ٢ايبٗ ١ُٝ٭ْ٘
ًٖٛى ؾٖٗ ٛاثٌ يًبٗٚ ،١ُٝقاٍ طا٥ؿٜ ١طًل ًّ ٫ٚو ٭ْ٘ ٗ باب ايٓهاح أقطب
يٰزَ ٗٚ ٞباب ايبٛٝع أقطب يًبٗ ١ُٝؾٓأتْٚ ٞعسز ايكؿات اييت ٜتكـ بٗا
إًُٛى ْٛٓٚط ٌٖ ٖ ٛأقطب إٍ اؿط أ ٖٛ ٚأقطب إٍ ايبٖٗ ١ُٝصا ٜػُ ٢قٝاؽ
ا٭ؾباٙ
غًب. ١
ٖٓٚاى َعاْ ٞأخط يكٝاؽ ايؿب٘ ْكتكط عًَ ٢ا .تكسّ
إشا تكطض ٖصا ؾإٕ قٝاؽ ايؿب٘ ايص ٖٛ ٟاؾُع بٌ ا٭قٌ ٚايؿطع بٛقـ غرل
َٓاغب َ ٫ٚػتًعّ يًُٓاغب ١ايكٛاب أْ٘ يٝؼ سذٜ ٫ٚ ١ع ٍٛعًٜٛٓ ٫ٚ ٘ٝط إي٘ٝ
يعسّ ٚدٛز ايٛقـ إكته ٞيٲؿام ٚأَا قٝاؽ غًب ١ا٭ؾبا ٙؾٗ ٛسذٜٚ ١عٌُ
ب٘ ٜٚعتدل َٔ أزي ١ايؿطٜعٚ ،١أَا قٝاؽ ايعً ١ؾٗ ٛإطاز عٓس اٱط٬م بهًُ١
ايكٝاؽ
.
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 َٔٚؾط ٙايؿطع إٔ ٜهَٓ ٕٛاغبا يٮقٌ ،
َػأي ٌٖ ١قٝاؽ ايعً ١سذ ١أ ٚيٝؼ عذ١؟
:
ٜك  ٍٛؾَإِٕٵ تٳٓٳاظٳعٵتٴِٵ ؾٹ ٞؾٳٞٵ٤ٺ ؾَطٴزټٙٚٴ إِيَ ٢ايًَ٘ٹ
ايٛاٖط ٫ ١ٜوتر ب٘ ٭ٕ اهلل :
:
قاٍ
ٜكٛي ٖٛ ٕٛسذ ١٭ٕ ايٓكٛم قس زيت عً ٢سذ١ٝ
ٚٳايطٻغٴٚ ) ( ٍِٛاؾُٗٛض :
ايكٝاؽ ٚ٭ٕ اهلل عع ٚدٌ قس بٌ أْ٘ أْعٍ ايهتاب ٚإٝعإٚ ،إٝعإ إعطا٤
إتػاٜٚات سهُاّ ٚاسساّ  ٖٛٚايكٝاؽ ٚاغتسيٛا عًَ ٘ٝا تٛاتط عٔ ايٓيب

 أْ٘

اغتعٌُ ايكٝاؽ( قاٍ ضدٌ ٜا ضغ: ٍ ٛاهلل قبًت اَطأتٚ ٞأْا قا ِ٥قاٍ أضأٜت يٛ
ُهُهت)

( )

ؾكاؽ ايكبً ١عً ٢إهُه ٗ ١عسّ اٱؾطاض ب٘ ظاَع ن ٕٛنٌ

ٚاسس َُٓٗا َكسَ ١يًؿطط ٚيٝؼ ؾططاّ ٚقس ْع ابٔ اؿٓبً ٞنتاباّ ناَ ّ٬زلاٙ
أقٝػ ١ايٓيب ٚ .ايسي ٌٝايجاْ َٔ ٞأزي ١سذ ١ٝايكٝاؽ إْاع ايكشاب ١ضنٛإ اهلل
عً ِٗٝإْاعاّ قطعٝاّ َتٛاتطا عً ٢اغتعُاٍ ايكٝاؽ ٚا٫ستذاز ب٘ ٚقس ٚضز عٔ
بعض ايكشاب ١ايٓٗ ٞعٔ اتباع ايطأٚ ٟإطاز بصيو ايكٝاؽ ايؿاغس ايص ٟمل
ٜػتذُع ؾط ٙٚايكٝاؽ ٚيصيو شنط إ٪يـ ؾط ٙٚايكٝاؽ ٚؾط ٙٚايكٝاؽ
ايؿطع
تٓكػِ باعتباض أضنإ ايكٝاؽ ؾصنط أ ّ٫ٚؾط. ٙٚ
يٮقٌ إطاز بٗصا ايؿط ٙإٔ تهٕٛ
* قٛيـ٘ َٔٚ :ؾط ٙايؿطع إٔ ٜهَٓ ٕٛاغبّا .
ايعً ١اييت َٔ أدًٗا ثبت اؿهِ ٗ ا٭قٌ َٛدٛز ٗ ٠ايؿطع ؾإٕ مل تهٔ َٛدٛز٠
ٗ ايؿطع مل ٜكض اٱؿام ،ي ٛقاٍ إْػإ وطّ ؾطب َا ٤ايبشط قٝاغاّ عً ٢اـُط

59ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايٓػا: ،: ٤
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اـكٌُ
 َٔٚؾط ٙا٭قٌ إٔ ٜه ٕٛثابتا بسيَ ٌٝتؿل عً ٘ٝبٌ .
اٱغهاض
.
ايص ٟسطّ ٱغهاض ٙقًٓا ايؿطع يٝؼ َٓاغبا يٮقٌ يعسّ ٚدٛز عٌ٠
ا٭قٌ ؾٝؿذل ٗ ٙا٭قٌ إٔ ٜه ٕٛثابتّا أَا
ثِ شنط إ٪يـ ؾططاّ َٔ ؾط: ٙٚ
إشا مل ٜجبت ا٭قٌ ؾإْ٘ س٦ٓٝص ٜ ٫كض ايكٝاؽ عًٚ ،٘ٝثبٛت ا٭قٌ قس ٜهٕٛ
قا ٌ٥أْع ايعًُا ٤عً ٢إٔ إا ٤إتػرل بٓذاغ ١وطّ
بٛاغط ١اٱْاع نُا ي ٛقاٍ :
اغتعُاي٘ ؾٝكاؽ عً ٘ٝاـٌ إتػرل بايٓذاغ ١ؾٗٓا ا٭قٌ  ٖٛٚإا ٤ثبت سهُ٘ ٖٛٚ
لاغت٘ عٓس تػرل ٙبايٓذاغ ١بٛاغط ١اٱْاع ؾأؿكٓا ب٘ ايؿطع ٚقس ٜه ٕٛثبٛت
ا٭قٌ بٛاغط ١زيْ ٌٝك َٔ ٞنتاب أ ٚغٓ ١ؾإٕ اـُط سطَت بس٫ي: ١قٛيـ٘
ٜ ـٳا أَٜټــٗٳا ايَصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا إِْٻُٳا ايِدٳُٵطٴ ٚٳايُِٳٝٵػٹطٴ ٚٳايِأَْٵكٳابٴ ٚٳايِأَظٵّ٫ٴ ضِدٵؼٷ َٹٔٵ عٳُٳٌِ
ايؿٻٝٵطَإِ ؾَادٵتٳٓٹبٴٙٛٴ يَعٳًَهُِٵ تٴؿًِٹشٴٕٛٳ 

( )

ا٭قٌ ثابت بايٓل ؾكػٓا عً ٘ٝايٓبٝص

ؾٗٓا تٛؾط ؾط ٙا٭قٌ  ٖٛٚثبٛت٘ بايٓل ٚقس ٜه ٕٛثبٛت ايٓل بٛاغط ١ا٫تؿام
قا ٌ٥اتؿكٓا أْا ٚأْت عً ٢إٔ ايػؿطدٌ وطّ ؾ ٘ٝايطبا
بٌ اـكٌُ نإٔ ٜك: ٍٛ
ؾٓكٝؼ عًَ ٘ٝج ّ٬ايه ،ٟٛٝؾٗٓا ايػؿطدٌ مل ٜطز ؾ ٘ٝإْاع بٌ ٗ ا٭ََٔ ١
ىايـ بٛقٛع ايطبا ؾٚ ٘ٝمل ٜجبت اؿهِ ٗ ا٭قٌ  ٖٛٚايػؿطدٌ بٛاغطْ ١ل
ٚإِا ثبت با٫تؿام عً ٘ٝبٌ اـكٌُٚ ،أنجط ا٭قٛي ٌٝعً ٢إٔ ا٫تؿام بٌ
اـكٌُ عً ٢ا٭قٌ ٜكشض بٓا ٤ايؿطع عًٚ ٘ٝايك ٍٛاٯخط ٜ ٫كض بٓا ٤ايؿطع
أٗٚط
عًٖٚ ٘ٝصا .

90ص .
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َعٓ٢
 َٔٚؾط ٙٚايعً :١إٔ تططز ٗ َعً٫ٛتٗا ؾ ٬تٓتكض يؿٛا . ٫ٚ
َعً٫ٛتٗا شنط إ٪يـ ؾط ٙٚايعً ١ؾصنط
.
* قٛيـ٘ َٔٚ :ؾط ٙٚايعً:١إٔ تططز ٗ
َٓٗا ا٫ططاز ٚإطاز با٫ططاز أْ٘ نًُا ٚدست ايعًٚ ١دس اؿهِ ،ؾٓٓٛط ٗ
اٱغهاض لس أْ٘ ٗ ايؿطٜع ١نًُا ٚدس إغهاض ٚدس اؿهِ  ٖٛٚايتشط٫ٚ ِٜ
ٜٛدس ٗ ايؿطٜع ١قٌ ؾ ٘ٝإغهاض ٚيٝؼ ؾ ٘ٝؼط ِٜؾٗٓا ته ٕٛايعًَ ١ططز. ٠
تٓتكض ٜعين ٜ ٫تدًـ اؿهِ عٓٗا ٗ بعض قٛضٖا ٖصا َٖ ٛعٓ٢
* قٛيـ٘ :ؾ. ٬
عسّ اْ٫تكاض ٭ٕ اْ٫تكاض ؽًـ اؿهِ عٔ ايعً ٗ ١بعض ايكٛض ؾتٛدس
قًت اـُط سطاّ يعً ١اٱغهاض
َعٗا  َٔٚأَجًت٘ َا ي: ٛ
ايعًٜٛ ٫ٚ ١دس اؿهِ .
قا َٔ ٌ٥ب٘ غك ١هٛظ ي٘ ؾطب اـُط ؾٗٓا ٚدست ايعً ٖٞٚ ١اٱغهاض
ؾكاٍ يو :
َٚع شيو مل ٜٛدس اؿهِ  ٖٛٚايتشط ِٜؾٝذٛظ ٕٔ ب٘ غك ١إٔ ٜؿطب اـُط ٖصا
ٜػُ ٢اْتكانا غٛا ٤نإ ٖصا اْ٫تكاض َٔ ططٜل ايًؿ ٜأ َٔ ٚططٜل إعٓ٢
ٚايص َٔ ٟططٜل إعٜٓ ٢ػُ ٘ٝاؾُٗٛض ايهػط ٜ ٫ٚػُ ْ٘ٛاْتكاناّ ٜ ٫ٚػًُٕٛ
يًُ٪يـ ؾ ٚ ٘ٝا٫ططاز ٗ ايعً ١ؾط ٙعٓس ْٗٛض ايعًُا ٤يهِٓٗ ٜػتجَٓ٘ٓ ٕٛ
ا٭ ٍٚإدايـ يًكٝاؽ ؾإٕ ايكٛض إدايؿ ١يًكٝاؽ ٫
بعض ايكٛض ايكٛض: ٠
شيو إٔ َٔ أتًـ ؾ٦ٝاّ َ ٖٛٚجًٞ
ت٪ثط عً ٢ايعً ١إشا ؽًـ اؿهِ عٓٗا َجاٍ :
ٚدب عً ٢إتًـ نُاْ٘ بإجٌٖ ،ص ٙقاعسَٓ ٠ت ٗ ١ُٛايؿطٜع ١ؾايعًٚ ٗ ١دٛب
ايهُإ أْٗا َٔ إت٬ف ايهأَ ؾً ٛداْ٤ا َعذلض ٚقاٍ عًتو ٖص ٙغرل َططز٠
ؾإٕ ايكاتٌ  ٫ػب ايسَ ٗ ١ٜاي٘ ٚإِا عً ٢عكبت٘ ؾسٍ شيو عً ٢إٔ عًتو ٖٞٚ
إٔ َٔ أتًـ ؾ٦ٝاّ ٚدب عً ٘ٝنُاْ٘ عً ١غرل قشٝشَٓ ١تكه ١بس٫ي ١إٔ ايكاتٌ
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ايٓؿٚ ٞاٱثبات
 َٔٚؾط ٙاؿهِ  :إٔ ٜهَ ٕٛجٌ ايعً. ٗ ١
خط٦اّ َتًـ يٓؿؼ غرلَٚ ٙع شيو  ٫هب عً ٘ٝايهُإ ؾٝكاٍ ٗ اؾٛاب ٖٓا ٖصٙ
ايكٛض ٠ككٛق َٔ ١ايكٝاؽ ٚإدكٛم َٔ ايكٝاؽ ٪ٜ ٫ثط عً ٢قش ١ايعً،١
َجاٍ شيو ايبٛٝع ٚاٱثبات ٜ ٫كبٌ ؾٗٝا ؾاٖس ٚاسس فطز بٌ  ٫بس َٔ ؾاٖس ٜٔأٚ
ؾاٖس َع ٌّ إسع ٞيهٔ ٚضز ٗ اؿسٜح إٔ ؾٗاز ٠خعّ ١بؿٗاز ٠ضدًٌ،
ايعً١
ؾٓكٖ ٍٛصا ككٛم َٔ ايكٝاؽ ؾ٪ٜ ٬ثط عً ٢قش. ١
* قٛيـ٘ َٔٚ :ؾط ٙاؿهِ :إٔ ٜهَ ٕٛجٌ ايعً ٗ ١ايٓؿٚ ٞاٱثبات .

ٖصا ٖٛ

ؾط ٙايطنٔ ايطابع َٔ أضنإ ايكٝاؽ  ٖٛٚاؿهِ ٜ ٚؿذل ٗ ٙاؿهِ ايتػا ٟٚبٌ
ا٭قٌ ٚايؿطع ؾٜ ٬كض إٔ تكٝؼ سطاَاّ عًَ ٢باحٚ ٫ٚ ،ادبّا عًَٓ ٢سٚب،ؾًٛ
قا ٌ٥ايسخ ٍٛإٍ إػذس بايطدٌ ايَ ٢ُٓٝػتشب ؾٝه ٕٛايسخ ٍٛيًهعب١
قاٍ :
بايطدٌ ايٚ ٢ُٓٝادبا ٭ٕ ايهعب ١أع ،ِٛقٖ ٌٝصا ايكٝاؽ ٜ ٫كض ٭ٕ َٔ ؾطٙ
اؿهِ ايتػا ٟٚبٌ ا٭قٌ ٚايؿطع ؾٖٚ ٘ٝصا غرل ايؿط ٙايص ٟشنط ٙإ٪يـ ٭ٕ
إ٪يـ ٜكٜ ٍٛؿذل ٙإٔ ٜه ٕٛاؿهِ ٖاث ّ٬يًعً ٗ ١ايٓؿٚ ٞاٱثبات ؾإشا ناْت
ْك ٍٛايهًب ٜ ٫كض بٝع٘ ؾٜ ٬كض
ايعًْ ١ؿٝاّ نإ اؿهِ ْؿٝاَّ ،جاٍ شيو إٔ :
ضٖٓ٘ ،ايعًٜ ٫ ١كض بٝع٘ٚ ،اؿهِ ٜ ٫كض ضٖٓ٘ تػاٜٚا ٗ ايٓؿْٚ ٞك ٍٛايجٛب
ٜكض بٝع٘ ،ؾٝكض ضٖٓ٘،تػاٜٚا ٗ اٱثبات ٚأَا إشا ناْت ايعً ١إثباتا ٚاؿهِ ْؿٝاّ
تك ٍٛايجٛب ٜكض ضٖٓ٘ ؾٜ ٬بطٌ
ؾإْ٘ أٜهاّ ٜكض ايكٝاؽ با٫تؿامَ ،جاٍ شيو :
بٝعٜ٘ ٫ ،بطٌ اؿهِ بايٓؿٚ ٞايعًٜ ١كض ضٖٓ٘ َجبتٚ ،١أَا بايعهؼ إشا ناْت
ايعًْ ١ؿٝاّ ٚاؿهِ َجبتاّ ؾٛقع اـ٬ف بٌ ايؿكٗاٚ ٤ا٭قٛي ٌٝؾ ٘ٝؾكاٍ طا٥ؿ:١
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يًعً١
ٚايعً ٖٞ ١اؾايب ١يًشهِ ٚ ،اؿهِ ٖ ٛاجملًٛب .
هٛظ شيو ٚقاٍ طا٥ؿٜ ٫ ١كض شيو  ٖٛٚاختٝاض إ٪يـ ٚايكٛاب أْ٘ ٜكض تعًٌٝ
اؿهِ بايٓؿ ٞبٛاغط ١عًَ ١جبت٘ ؾهصيو ٜكض ايعهؼ  ٫ٚؾطم ٜٛ ٫ٚدس زيٌٝ
إٓع
ٜسٍ عً. ٢
* قٛيـ٘ٚ :ايعً ٖٞ ١اؾايب. ١يًشهِ تكسّ إٔ ٖصا كايـ ٕصٖب ا٭ؾاعط ٠ؾإٕ
ا٭ؾاعط ٠عٓسِٖ إٔ ايعً ١فطز أَاض ٠يًشهِ  ٫ت٪ثط ؾ ٫ٚ ٘ٝػًب٘ ؾإ٪يـ غاض
عًَ ٢صٖب اؾُٗٛض ٚإٕ نإ اؾُٗٛض اختًؿٛا ؾإعتعيٜ ١كٛي ٕٛػًب اؿهِ
ٜكٛيٕٛ
بٓؿػٗا ٚأٌٖ ايػٜٓ ١كٛي ٕٛػًب ظعٍ اهلل ٚأَط اهلل  ٫بصاتٗا ٚ،إعتعي: ١
ػًب ٚدٛباّ عً ٢اهللٚ ،أٌٖ ايػٜٓ ١كٛي ٕٛتؿه َٔ ّ٬اهللٚ ،اؿهِ ٖ ٛاجملًٛب
اؿهِ
يًعًٚ ١ايعً ٖٞ ١اييت دًبت .

*****

ؾطح ايٛضقات

)167
(
اؿٛط ٚا٫باس١

ٜك ٍٛإٕ ا٭ؾٝا ٤عً ٢اؿٛط إَ ٫ا أباست٘
ٚأَا اؿٛط ٚاٱباس ١ؾُٔ ايٓاؽ َٔ :
ايؿطٜع ،١ؾإٕ مل ٜٛدس ٗ ايؿطٜعَ ١ا ٜسٍ عً ٢اٱباسٜ ١تُػو با٭قٌ ٖٛٚ
اؿٛط
.
إطاز باؿٛط ايتشطٚ ،ِٜإطاز َٔ ٖص ٙايكاعسَ ٠عطؾ ١ا٭قٌ ٗ ا٭ؾٝاٌٖ ،٤
دٗتٌ
ٖ ٛاٱباس ١أّ ايتشطِٜ؟ ٚيٝعًِ بإٔ ٖص ٙايكاعس ٠تٛضز عً: ٢
ا٭َ ٍٚا قبٌ ٚضٚز ايؿطا٥ع ،ؾُا ٖ ٛا٭قٌ ٗ ا٭ؾٝا ٤قبٌ ٚضٚز
اؾٗ: ١
ايؿطٜع١؟ٌٖ ٖ ٛاٱباس ١أ ٚاؿٛط أ ٫ ٚسهِ شلا؟أٜٛ ٫ٚدس أق ّ٬ظَإ قبٌ
إػأي ١اؾٗ ١ايجاْ ١ٝبعس ٚضٚز ايؿطع ٚقس ٚقع
ٚضٚز ايؿطا٥ع أضبع ١أقٛاٍ ٗ .
ا٫تؿام َٔ ايٓاؽ عً ٢سهِ ا٭ؾعاٍ بعس ٚضٚز ايؿطٜع ٖٛٚ ١اٱباسٚ ،١ايسيٌٝ
عًٖ ٢صا قٛي٘ تعاٍٖ :ٴٛٳ ايَصٹ ٟخٳًَلٳ يَهُِٵ َٳا ؾٹ ٞايِأَضٵضِ دٳُٹٝعاّ

( )

اًَ اهلل

إباست٘
غًل َا ٗ ا٭ضض ؾسٍ شيو عً. ٢
* قٛيـ٘ َٔ :ايٓاؽ َٔ ٜك ٍٛإٕ ا٭ؾٝا ٤عً ٢اؿٛط إَ ٫ا أباست٘ ايؿطٜع..١إخل
ؾهإ اؿهِ ايتشط ِٜقبٌ ٚضٚز ايؿطٜعٖٚ ١صا ايه ّ٬ؾَ ٘ٝا ؾ ٘ٝ٭ٕ أقشاب ٖصا
ايك ٍٛايكا ًٌ٥بإٔ ا٭ؾٝا ٤عً ٢اؿٛط ٜكٛي ٕٛإٕ ايؿطٜعْ ١ػدت ٖصا اؿٛط
اٱباس١
ٚدعًت ا٭قٌ ؾ. ٘ٝ
ا٭ؾٝا ٤ايؿّ ٤ٞهٔ إٔ ٜطاز ب٘ ايصٚات ٚس٦ٓٝص ٜ ٫كض شنطٖا ٖٓا ٭ٕ
* قٛيـ٘. :
ايصٚات
ا٭سهاّ تتعًل با٭ؾعاٍ ز. ٕٚ
29ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايبكط: ،:٠
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 َٔٚايٓاؽ َٔ ٜك ٍٛبهس ٖٛٚ . ٙإٔ ا٭قٌ ٗ ا٭ؾٝا ٤اٱباس ١إَ ٫ا سٛطٙ
ايؿطع
.
بهس ٖٛٚ ٙإٔ ا٭قٌ ٗ ا٭ؾٝا ٤اٱباس ١إَ ٫ا
* قٛيـ٘ َٔٚ :ايٓاؽ َٔ ٜك. ٍٛ
سٛط ٙايؿطعٖٚ ،صا ا٫غتجٓاٜ ٫ ٤كض ٭ٕ اـ٬ف ٖ ٛؾُٝا قبٌ ٚضٚز ايؿطع أَا
بعس ٚضٚز ايؿطع ؾإٕ ا٭قٌ ؾ ٘ٝاٱباس ١ؾَ ٬عٓ ٢يكٛي٘(إَ ٫ا سٛط ٙايؿطع) ٭ٕ
ايؿطع
اـ٬ف ٗ َػأيَ ١ا قبٌ ٚضٚز .

*****
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(
ا٫غتكشاب

ايؿطعٞ
.
َٚعٓ ٢اغتكشاب اؿاٍ إٔ ٜػتكشب ا٭قٌ عٓس عسّ ايسيٌٝ
أْٛاع
إشا تكطض َا غبل ؾإٕ ا٭ؾعاٍ عً ٢أضبع: ١
بإباست٘
ا٭َ ٍٚا ؾ ٘ٝزي ٌٝإباس ١ؾك٘ ،ؾٝشهِ .
ايٓٛع :
بتشطّ٘
ايجاَْ ٞا ؾ ٘ٝزي ٌٝؼط ِٜؾك٘ ،ؾٝشهِ .
ايٓٛع :
ايجايح َا ٜٛدس ؾ ٘ٝزي ٌٝؼطٚ ِٜزي ٌٝإباس ،١ؾش٦ٓٝص ٜٴػًب داْب
ايٓٛع :
ايتشطِٜ
.
ايطابع َا ٜٛ ٫دس ؾ ٘ٝزي ٌٝإباس ٫ٚ ١زي ٌٝؼطٖ ،ِٜصا وهِ عً٘ٝ
ايٓٛع :
ؾٓك ٍٛا٭قٌ ؾٗٝا
با٫غتكشاب ٚبكٛاعس ا٭قٌ ،ؾإٕ نإ َج َٔ ّ٬إٝا: ٙ
ؾٓك ٍٛا٭قٌ ؾ ٘ٝؼط ِٜغؿو ايسّ
اٱباسٚ ١إٕ نإ َج َٔ ّ٬غؿو ايسَا: ،٤
ؾٗٓا ٜػتكشب .اؿاٍ
ا٭قٌ ٖصا َتعًل بايكػِ
* قٛيـَ٘ٚ :عٓ ٢اغتكشاب اؿاٍ إٔ ٜػتكشب .
ايطابع ايص ٟمل ٜٛدس ؾ ٘ٝزي ٌٝإباس ٫ٚ ١زي ٌٝؼطْٛٓ ِٜط ؾ ٘ٝإٍ ا٭قٌ ،ؾٌٗ
ا٭قٌ ٖ ٛاٱباس ١أ ٚايتشطٖٚ ِٜصا ٜٛٓ ٫ط ًٜ ٫ٚتؿت إي ٘ٝإ ٫عٓس عسّ ايسيٌٝ
باؿٛط
ايؿطع ٞباٱباس ١أ. ٚ

*****

ؾطح ايٛضقات

)170
(
تطتٝب ا٭زي١

ٚأَا ا٭زي ١ؾٝكسّ اؾًَٗٓ ٞا عً ٢اـؿ،ٞ
شنط إ٪يـ ٖٓا َا ٜتعًل بذلتٝب ا٭زيٚ ١يٝؼ إطاز بذلتٝب ا٭زي ١عٓس ايٓٛط
ٚا٫دتٗاز ٭ْ٘ عٓس ايٓٛط ٚا٫دتٗاز هب عً ٢اجملتٗس إٔ ٜٛٓط إٍ ْٝع ا٭زي١
ٚوطّ عً ٘ٝتطى ؾ َٔ ٤ٞا٭زيٚ ،١إِا إطاز عٓس تعاضض ا٭زي ١ؾإشا تعاضض
زي ٕ٬ٝؾُا ٖ ٛايٛادب عً ٢اجملتٗس؟ ٚقس تكسّ َعٓا أْ٘ عٓس ايتعاضض واٍٚ
اجملتٗس اؾُع بٌ ايسي ،ًٌٝؾإشا مل ٜتُهٔ َٔ اؾُع بٌ ايسي ًٌٝؾإْ٘ ٜٛٓط إٍ
ايتاضٜذ ٜٚعٌُ بإتأخط ٚوهِ بأْ٘ ْاغذ يًُتكسّ ،أَا إشا مل ٜعًِ ايتاضٜذ ٚمل
ٜتُهٔ َٔ اؾُع ؾإْ٘ ٜكرل إٍ ايذلدٝض ٖٚصا ٖ ٛإطاز بٗصا إبشح ؾٛٓٝط أٟ
ايسي ًٌٝأق ٣ٛؾٝكسَ٘ ٜٚعٌُ .ب٘
* قٛيـ٘ :ؾٝكسّ اؾًَٗٓ ٞا عً. ٢اـؿٜ ٞعين ي ٛتعاضض زي ٕ٬ٝأسسُٖا ٚانض
ٚاٯخط خؿ ٞؾإْ٘ ٜكسّ ايٛاٖط ايك ٟٛعً ٢اـؿَٚ ،ٞجاٍ شيو ي ٛتعاضض زيٕ٬ٝ
أسسُٖا ْطكٚ ٞاٯخط ٜسٍ بٛاغط ١إؿٗ ّٛؾإْ٘ ٜعٌُ بايسي ٌٝايٓطكًٜ ٫ٚ ٞتؿت
َٚجاي٘ ق ٍٛايٓيب  ٫ (: ؼطّ إك ٫ٚ ١إكتإ  ٫ٚاٱَ٬د١
إٍ إؿٗ: ،ّٛ
 ٫ٚاٱَ٬دتإ)( ) ؾإْ٘ ٪ٜخص َٔ ٖصا ايسي ٌٝإٔ ايج٬خ ايطنعات ؼطّ بٛاغط١
قايت (ؾٓػدٔ غُؼ ضنعات
َؿٗ ّٛإدايؿ ،١يهٔ دا ٗ ٤سسٜح عا٥ؿ ١أْٗا :
قطَات) ؾكسّ ايسي ٌٝايجاْ ٖٛٚ ٞزيْ ٌٝطك ٞعً ٢ايسي ٌٝا٭ٚ ٍٚز٫يت٘ بٛاغط١
إؿٗ ّٛيه ٕٛا٭ ٍٚأٗٚط َٓ٘.
)1111، 11
َػًِ (
( ) أخطد٘11
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(
ٚإٛدب يًعًِ عً ٢إٛدب يًٚ ،ٔٛايٓطل عً ٢ايكٝاؽ

يًٚ ٔٛإطاز بايعًِ ٖٓا ايكطع ٚاؾعّ
* قٛيـ٘ٚ :إٛدب يًعًِ عً ٢إٛدب .
ٚقٛي٘ َٛدب ٖصا عً ٢خ٬ف َصٖب ا٭ؾاعط ٠ؾإِْٗ ٜ ٫ط ٕٚؾ٦ٝا َٔ ايعامل
:
َ٪ثطا ٗ ؾ ٤ٞغرلٚ ،ٙيصيو ػسٜ ِْٗٚكٛي ٕٛايساٍ عً ٢ايعًِ عً ٢ايساٍ عً٢
ايٚ ٔٛإككٛز ٖٓا أْ٘ إشا تعاضض زي ٕ٬ٝأسسُٖا ٚين ٚاٯخط قطع ٞقسّ ايسيٌٝ
ايكطعَ ،ٞجاٍ شيو ي ٛقاٍ قا ٌ٥بإٔ َٔ َات  ٖٛٚقطّ ؾإْ٘ ٜطٝب ٜٚػط ٢ضأغ٘
قٝاغا عً ٢غرل َٔ ٙإٛت ٢ؾٗصا زي ٌٝقٝاغٚ ٞايسي ٌٝايكٝاغٚ ٞين ٗ أغًب
سا٫ت٘ٚ ،قاٍ اٯخط  ٫هٛظ شيو ٜ ٫ٚطٝب ٜ ٫ٚػط ٢ضأغ٘ ٕا ٚضز ٗ اؿسٜح
ايكشٝض إٔ ضدٚ ٬قكت٘ ْاقت٘ َ ٖٛٚـشطّ ؾكاٍ ايٓـيب  (: أغػًٚ ٙٛنؿٓٗ ٙٛ
ثٛب ٫ٚ ٘ٝتكطبٛا ب٘ طٝبا  ٫ٚتػطٛا ضأغ٘ )

( )

ؾٗصا زي ٌٝخام شلص ٙإػأيٜ ١هٕٛ

َٛدبا يًعًِ عً ٢ايك ٍٛبإٔ أخباض اٯساز َؿٝس ٠يًعًِ ٜٚكسّ عً ٢شيو ايكٝاؽ
إ٪يـ ٚايٓطل عً ٢ايكٝاؽ ؾٗٓا
ٚقس ّجٌ شلصا بايٓٛع ايص ٟبعس ٙايص ٟقاٍ ؾ: ٘ٝ
سسٜح ٖٓٚا قٝاؽ ٚقسّ اؿسٜح عً ٢ايكٝاؽ ٚقس ّجٌ يٮَ ٍٚا ٚضز بططٜل
َتٛاتط إٔ ايٓيب  ( : نإ ٜطؾع ٜس ٜ٘عٓس ايطنٛع ٚعٓس ايطؾع َٓ٘)

( )

ٚقس ٚضز

ٖصا اؿسٜح َٔ ططٜل قطابٔ ١ػ ١عؿط قشابٝا ؾٝهٖ ٕٛصا َٛدبا يًعًِ ٜكسّ
عً ٢سسٜح ابٔ َػعٛز (:إٔ ايٓيب  نإ ٜطؾع ٜس ٜ٘عٓس تهبرل ٠اٱسطاّ ثِ ٫
ٜعٛز)

( )

ٗ ايػٓٔ ؾا٭ٚ ٍٚضز َٔ ططم َتعسز ٠ؾٝهَٛ ٕٛدباّ يًعًِ ؾٝكسّ عً٢

 َٔ )120(6سسٜح ابٔ عباؽ ضن. ٞاهلل عُٓٗا
َٚ )126(5ػًِ
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداضٟ
 َٔ )390سسٜح ابٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗا
َٚ )735ػًِ (
(َ ) .تؿل عً،٘ٝايبداض(ٟ
)748
ٚ ) 224أب ٛزاٚز َعٓا( ٙ
اٯثاض / 1
( ) أخطد٘ ايطشا ٗ ٟٚؾطح َعاْ( ٞ
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ٚايكٝاؽ اؾً ٞعً ٢اـؿ، ٞؾإٕ ٚدس ٗ ايٓطل َا ٜػرل ا٭قٌ ٚإ ٫ؾٝػتكشب
اؿاٍ.
ٖصا اؿسٜح إٛدب أ ٚإجبت يً.ٔٛ
* قٛيـ٘ٚ :ايكٝاؽ اؾً ٞعً. ٢اـؿٜ ٞعين ي ٛتعاضض قٝاغٝا ٕ أسسُٖا دًٞ
ٚانض ٚاٯخط خؿ ٞؾش٦ٓٝص ٜكسّ اؾً ٞعً ٢اـؿ ٞؾٝكسّ ايكٝاؽ إٓكٛم عً٢
عًت٘ عً ٢ايكٝاؽ إػتٓبط ١عًتٜ٘ٚ،كسّ ايكٝاؽ إبين عًْ ٢ؿ ٞايؿاضم عً ٢غرلٙ
ا٭قٝػ١
َٔ .
اؿاٍ ٖصا تكسّ
* قٛيـ٘ :ؾإٕ ٚدس ٗ ايٓطل َا ٜػرل ا٭قٌ ٚإ ٫ؾٝػتكشب .
َعٓا  ٖٛٚأْ٘ إشا ٚدس زيْ ٌٝطك ٞعٌُ ب٘ ٚي ٛنإ ٖصا ايسي ٌٝايٓطكَ ٞػرلاّ
يٮقٌ َ ،جاٍ شيو ا٭قٌ بطا ٠٤ايصَ َٔ ١ايٛادبات داْ٤ا زيٜ ٌٝسٍ عً٢
ٚدٛب ايكًٛات اـُؼ ٗ قٛي٘ ٚ (:أقُٛٝا ايك ) ٠٬ؾٓعٌُ بايٓطل ،يهٔ إشا
شيو ا٭قٌ بطا٠٤
مل ٜٛدس زيٜ ٌٝػرل ا٭قٌ ؾإْٓا ْػتكشب ا٭قٌ َجاٍ :
ايصَٚ َٔ ١دٛب ايكٝاّ ،ؾكٝاّ ؾٛاٍ ا٭قٌ ؾ ٘ٝبطا ٠٤ايصَ ١ؾٓبك ٢عًٖ ٢صا
ا٭قٌٚ ،ايذلدٝض بٌ ا٭زيٖ ١صا َٔ أقٌ عٌُ أٌٖ ا٫دتٗاز قاٍ:تعاٍ
ٚ ٳاتٻبٹعٴٛا أَسٵػٳٔٳ َٳا أُْٵعٍِٳ إِيَٝٵهُِٵ َٹٔٵ ضٳبِهُِٵ . ) ( 

55ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ايعَط: ،:
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ؾط ٙٚإؿيت

إؿيت إٔ ٜه ٕٛعإاّ بايؿك٘ أقٚ ّ٬ؾطعا خ٬ؾاّ َٚصٖباّ
 َٔٚؾط: ٙٚ
ثِ شنط إ٪يـ ؾط ٙٚإؿيت ٚإطاز بإؿيت ٖ ٛإددل عهِ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ
* قٛيـ٘  :إٔ ٜه ٕٛعإاّ بايؿك٘ أق ّ٬.أٜ ٟؿذل ٗ ٙإؿيت إٔ ٜعطف أقٍٛ
إصاٖب ٚايكٛاعس ا٭قٛي ١ٝاييت بٓٝت عًٗٝا ٚأق ٍٛايؿك٘ ٜطاز بٗا قٛاعس
ا٫دتٗاز
.
ا٫غتٓباٚ ٙأزي١
* قٛيـ٘ :ؾطع:اّ ٜعين ايؿطٚع إطتب ١عًٖ ٢ص ٙايكٛاعس ٚيٝؼ إطاز اغتٝعاب
ايؿطٚع ٚإِا إطاز ايكسض ٠عً ٢تؿطٜع إػا ٌ٥اؿازث ١بٓا ٤عً ٢قٛاعس ٚأقٍٛ
إصٖب
.
َٚصٖباّ ٜعين غٛا ٤نإ ٖصا ايتأقٚ ٌٝايتؿطٜع بٓا ٤عً ٢ادتٗاز
* قٛيـ٘ :خ٬ؾاّ .
ْٛعٌ
َػتكٌ أ ٚنإ عًَ ٢صٖب َعٌ ٚشيو إٔ اجملتٗس ٜٔعً: ٢
ا٭ ٍٚفتٗس َطًل غرل َكٝس َصٖب إَاّ َٔ ا٭ ٗ ٫ ١ُ٥ا٭قٗ ٫ٚ ٍٛ
ايٓٛع :
ايؿطٚع ؾٗصا هب عً ٘ٝإٔ ٜعطف َٛاطٔ ا٫تؿام ٚاـ٬ف ي ٬٦هتٗس ؾٝدايـ
اٱْاع
.
ايجاْ ٞفتٗس ٗ إصٖب َتكٝس بكٛاعس إَاّ َٔ ا٭ٚ ١ُ٥أقٛي٘  ٫ىطز ٗ
ٚايٓٛع :
عٓسِٖ
أق ٍٛايؿك٘ عٔ َصٖب إَاَ٘ ٖٚصا ايكػِ عً ٢أضبع ١أْٛاع :
ايٛد ِٖٚ ٙٛايصٜ ٜٔتكٝس ٕٚبكٛاعس إَاَِٗ ا٭قٛي١ٝ
ايٓٛع ا٭ ٍٚأقشاب :
يهِٓٗ ٗ ايؿطٚع ايؿكٗ ١ٝىايؿ ٕٛإَاَِٗ ٜٚأت ٕٛبأقٛاٍ يٝػت َٛدٛز ٗ ٠إصٖب
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ٚإٔ ٜه ٕٛناٌَ اٯي ٗ ١ا٫دتٗاز ،عاضؾا َا وتاز إي ٗ ٘ٝاغتٓبا ٙا٭سهاّ َٔ ،
ايٓشٚ ٛايًػ،١
إصٖب أقشاب ايذلدٝضٜ ٤٫٪ٖٚ ،تكٝسٕٚ
ايٓٛع ايجاْ َٔ ٞأْٛاع اجملتٗس: ٗ ٜٔ
بأق ٍٛإَاَِٗ ٜ ٫ٚأت ٕٛبك ٍٛدسٜس ٗ إػا ٌ٥ايؿكٗٚ ١ٝإِا إشا ٚضز عٔ إَاَِٗ
إَاَِٗ
ضٚاٜات َتعسز ٚأقٛاٍ كتًؿ ١ادتٗسٚا بٗٓٝا ؾاختاضٚا أقطبٗا ٭ق. ٍٛ
ايجايح أقشاب ايتدطٜر ِٖٚ ،ايص ٜٔىطد ٕٛإػا ٌ٥ايؿكٗ ١ٝعٌ َ ٣ا
ٚايٓٛع :
ٚضز عٔ أُ٥تِٗ ؾإشا دا٤تِٗ َػأي ١دسٜس ٠قايٛا ٖص ٙإػأيٖ ١اثً ١يتًو إػأي١
ايكٝاؽ
اييت تهًِ ؾٗٝا اٱَاّ ؾًٝشكْٗٛا بٗا ٗ اؿهِ،عً ٢ططٜك. ١
ايطابع أقشاب اؿؿ ِٖٚ ،ٜايص ٜٔوؿ ٕٛٛإطٜٚات ايٛاضز ٠عٔ إَاَِٗ
ٚايٓٛع :
َٛاطٓٗا
.
إَا بٓكٗا أَ ٚعطؾ١
ٚإؿت ٕٛأقاي ِٖ ١أقشاب ايكػِ ا٭ ٍٚاجملتٗس ٕٚعً ٢دٗ ١اٱط٬مٚ ،هٛظ
عً ٢ايكشٝض اغتؿتا ٤أقشاب ايٛدٚ ٙٛأقشاب ايذلدٝضٚ ،أَا أقشاب
ايتدطٜر ٚاؿؿ ٜؾِٗ َٛطٔ نطٚضٜ ٫ ٠كاض إي ٗ ِٗٝا٫غتؿتا ٤إ ٫عٓس عسّ
غرلِٖ
ٚدٛز .
ا٫دتٗاز بإٔ ٜه ٕٛاجملتٗس عٓسَ ٙعطؾ ١بايكٛاعس
* قٛيـ٘  :ناٌَ اٯي. ٗ ١
ا٭قٛي ١ٝاييت تػتدطز بٛاغطتٗا ا٭سهاّ ٚيٝؼ إطاز فطز إعطؾ ١بٌ  ٫بس َٔ
ايكسض ٠عً ٢اغتدساَٗا ٚاغتٓبا ٙا٭سهاّ بٛاغطتٗا ٚنصيو وتاز إٍ َعطؾ١
ايٓشٚ ٛايًػ ١اييت ٜتعًل بٗا ؾِٗ ايٓكٛم ايٛاضز ٗ ٠إػأي ١اجملتٗس ؾٗٝا ٭ْهِ
تعطؾ ٕٛإٔ نجرلاّ َٔ ا٭سهاّ ؽتًـ باخت٬ف ايٓش ٛؾٗٝا أ ٚز٫ي ١ايًؿ ٗ ٜايًػ١
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َٚعطؾ ١ايطداٍ ٚتؿػرل اٯٜات ايٛاضز ٗ ٠ا٭سهاّ ٚا٭خباض ايٛاضز. ٠ؾٗٝا
ؾُج: ّ٬يؿ ٜايكط ٗ ٤ايًػ ٖٛ ٌٖ ١طٗط أّ سٝض ٖصَ ٙػأي ١يػ ١ٜٛتطتب عًٗٝا
َػأي ١ؾكٗ.١ٝ
ايطداٍ ٜعين أْ٘ ٜؿذل ٗ ٙإؿيت إٔ ٜه ٕٛعإاّ بايطداٍ ايصٜٔ
* قٛيـَ٘ٚ :عطؾ. ١
ضٚٚا ا٭خباض ايٛاضز ٗ ٠إػأي ١اجملتٗس ؾٗٝاٖٚ ،صا أسس ايكٛيٌ ٗ إػأي،١
ٚايك ٍٛاٯخط بإٔ اجملتٗس قس ٜه ٕٛفتٗسا ٗ ايؿك٘ َع ٗ ّ٫ٛقش ١ا٭خباض عً٢
يٮقٛيٌٝ
.
غرلُٖٚ ٙا قٕ٫ٛ
* قٛيـ٘ٚ :تؿػرل اٯٜات  .أٜ ٟعطف ايٓكٛم ايٛاضز ٗ ٠إػأي ١اجملتٗس ؾٗٝا نتاباّ
تؿػرلٖا ؾتدًل َٔ ٖصا إٔ اجملتٗس ٜؿذل ٙؾ ٘ٝأضبع١
.
ٚغٜٓٚ ١عطف نٝؿ١ٝ
ؾطٙٚ
:
ا٭ ٍٚإٔ ٜه ٕٛناٌَ اٯي ٗ ١ا٫دتٗاز بإٔ ٜه ٕٛعاضؾاّ بأق ٍٛايؿك٘
ايؿط: ٙ
تطبٝك٘
قازضاّ عً. ٢
ايجاْ ٞإٔ ٜعطف ا٭زي ٗ ١إػأي ١اجملتٗس ؾٗٝا َعطؾ ّ١تاَ ١بإٔ ٜػًب عً٢
ايؿط: ٙ
شٖٓ٘
 ٘ٓٚأْ٘ ٜٛ ٫دس ٖٓاى زي ٌٝيٝؼ ٗ .
اٱْاع
.
ايجايح إٔ ٜعطف َٛاطٔ ا٫تؿام ٚاـ٬ف ي ٬٦ىايـ
ايؿط: ٙ
ايطابع إٔ ٜعطف َٔ ايًػٚ ١ايٓشَ ٛا ٜتُهٔ ب٘ َٔ ؾِٗ ا٭زي ١ايٛاضزٗ ٠
ايؿط: ٙ
ؾٗٝا
إػأي ١اجملتٗس .
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ؾط ٙٚإػتؿيت

 َٔٚؾط ٙإػتؿيت إٔ ٜه َٔ ٕٛأٌٖ ايتكًٝس ؾٝكًس إؿيت ٗ ايؿتٝاٚ ،يٝؼ يًعامل
ٜكًس
إٔ .
ا٭ ٍٚأٌٖ ا٫دتٗاز  ِٖٚايصٜٔ
ٖصا ٖ ٛايكػِ ايجاْ َٔ ٞايٓاؽ إش إٕ ايكػِ :
ايجاْ ٞإػتؿت ِٖٚ ٕٛأٌٖ
ٜؿتٜ ، ٕٛؿت ٕٛأْؿػِٗ أٜ ٚؿت ٕٛغرلِٖ ٚ.،ايٓٛع :
ايتكًٝس  ِٖ ٤٫٪ٖٚايص ٜٔؾكس ؾ ِٗٝأسس ايؿط ٙٚايػابك ١ؾُٔ نإ نصيو ؾإْ٘
س٦ٓٝص وطّ عً ٘ٝأخص ا٭سهاّ َٔ ا٭زيَ ١باؾط ٚ ٠وطّ عً ٘ٝإؾتا ٤غرل ٙعً ٢دٗ١
ا٫غتكٚ ،ٍ٬إٕ قض ي٘ إٔ ٜٓكٌ ؾٝك ٍٛقاٍ ايؿٝذ ؾ ٕ٬نصا يهٔ ٜ ٫ك ٍٛسهِ
ٜٓكٌ
اهلل أ ٚاؿهِ ٗ ٖص ٙإػأي ١نصا ٚإِا .
ايتكًٝس ٜعين بإٔ ٜه ٕٛؾكس أسس
* قٛيـ٘ َٔٚ :ؾط ٙإػتؿيت إٔ ٜه َٔ ٕٛأٌٖ .
ايؿط ٙٚايػابك ٗ ١اجملتٗس ؾإشا ؾكس أسس ايؿط ٙٚايػابك ١سطّ عً ٘ٝا٫دتٗاز
ٚٚدب عً ٘ٝغ٪اٍ أٌٖ ايعًِ ؾٝكًس إؿيت ٗ ايؿتٝا؛ ٜعين هب عً ٘ٝإٔ ٜكًس
اجملتٗس ؾإٕ نإ فتٗساّ ٚاسساّ غأي٘  ٫ٚإؾهاٍٚ ،إٕ تعسز إؿت ٕٛداظ ي٘ غ٪اٍ
أٚ ٟاسس َِٓٗ ب ٬تؿه ٌٝؾٝػأٍ ايؿانٌ أ ٚإؿه ،ٍٛيهٔ إشا عًِ بأقٛاشلِ
ٚعًِ أِْٗ كتًؿ ٕٛؾٗصا ٜبٝض ٖٚصا وطّ ،ؾإْ٘ س٦ٓٝص هب عً ٘ٝايذلدٝض بِٗٓٝ
اٯخط
عػب ايعًِ ٚايٛضع ؾٝكًس ا٭نجط عًُا ٚا٭نجط ٚضعا ٜٚذلى .
ٜكًس أ ٟإٔ َٔ تٛؾطت ؾ ٘ٝايؿط ٙٚايػابك ١ي٬دتٗاز
* قٛيـ٘ٚ :يٝؼ يًعامل إٔ .
سطّ عً ٘ٝإٔ ٜكًس غرلٚٚ ٙدب عً ٘ٝإٔ هتٗس ٚإٔ ٜعٌُ بادتٗاز ْؿػ٘ ٭ٕ اهلل
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ٚايتكًٝس قب ٍٛق ٍٛايكا ٌ٥ب ٬سذ ،١ؾعًٖ ٢صا قب ٍٛق ٍٛايٓيبٜ ػُ ٢تكًٝسا،
قًٓا
قاي٘ ؾإٕ :
 َٔ َِٗٓٚقاٍ :ايتكًٝس قب ٍٛق ٍٛايكاٚ ٌ٥أْت  ٫تسض َٔ ٟأ. ٜٔ
تكًٝسا
إٕ ايٓيب  نإ ٜك ٍٛبايكٝاؽ  ،ؾٝذٛظ إٔ ٜػُ ٢قب ٍٛقٛي٘ .
قاٍ :اتبعٛا َا أْعٍ إيٝهِ َٔ ضبو ) ( ؾٓتبع َا أْعٍ ٖٚصا ٖ ٛا٫دتٗاز ٚقاٍ:
ٜكًس
 ؾاغأيٛا أٌٖ ايصنط إٕ نٓتِ  ٫تعًُٖٚ ) (  ٕٛصا عامل ؾشطّ عً ٘ٝإٔ .
يًتكًٝس ؾإشا قبًت ق ٫ٛيػرلى
سذٖ ١صا تعطٜـ .
* قٛيـ٘ :قب ٍٛق ٍٛايكا ٌ٥ب. ٬
تكًٝسا
ٚأْت مل تعطف زي ،ً٘ٝؾش٦ٓٝص ٜعس ٖصا .
ٌٖ ٜػُ ٢ايعٌُ بك ٍٛايٓيب  تكًٝسا أٜ ٫ ٚػُ ٢؟ شنط إ٪يـ ؾ ٘ٝقٛيٌ ٚيعٌ
ٖصا َطدع٘ إٍ ايٓٛاس ٞايًػٚ ١ٜٛأَا ٗ اقط٬ح ا٭قٛي ٌٝؾ ٬ؾو إٔ قٍٛ
تكًٝسا
ايٓيب  سذ ١بٓؿػ٘ ٚس٦ٓٝص ؾٜ ٬ػُ ٢إتباع ق ٍٛايٓيب . 
قاي٘ ٖصا
* قٛيـ٘ َٔ َِٗٓٚ :قاٍ  ٖٛ:قب ٍٛق ٍٛايكاٚ ٌ٥أْت  ٫تسض َٔ ٟأ. ٜٔ
تعطٜـ آخط يًتكًٝس  ٖٛٚقطٜب َٔ ايك ٍٛا٭ٚ ٍٚعًٖ ٢صا ٌٖ ٜػُ ٢اتباع ايٓيب
قاٍ َا قاي٘ ايٓيب  ادتٗازاّ َٓ٘ زل ٞاتباع٘ ؾ ٘ٝتكًٝساّ
 تكًٝساّ أّ ٜ ٫ػُ٢؟ :
َٚا قاي٘ بٓا ٤عًَٛ ٢دب ايٓل ؾإٕ اتباع٘ ؾٜ ٫ ٘ٝػُ ٢تكًٝساّ ٚنُا تكسّ إٔ
ْؿػ٘
ا٭ٗٚط إٔ اتباع ايٓيب نً٘ ٜ ٫ػُ ٢تكًٝساّ ٭ٕ ق ٍٛايٓيب سذ. ٗ ١

3ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭عطاف: ،:
7ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭ْبٝا: ،:٤

ؾطح ايٛضقات

)178
(
ا٫دتٗاز

ٚأَا ا٫دتٗاز :ؾٗ ٛبصٍ ايٛغع ٗ بًٛؽ ايػطض ،
ا٫دتٗاز ٜطاز ب٘ ايٓٛط ٗ ا٭زيٚ ١اغتدطاز ا٭سهاّ َٓٗا  ٚاجملتٗس نُا تكسّ
ٜؿيت ْؿػ٘ ٜ ٌٖٚعٌُ غرل ٙبكٛي٘؟ إٕ نإ عس ٫عٌُ بكٛي٘ٚ ،إٕ مل ٜهٔ عسّ٫
إؿك١
مل ٜعٌُ بكٛي٘ٚ ،ا٫دتٗاز َأخٛش َٔ اؾٗس ٚايطاق ١أ. ٚ
ايػطض ٖصا تعطٜـ ي٬دتٗاز ٗ ا٫قط٬ح
* قٛيـ٘  :بصٍ ايٛغع ٗ بًٛؽ .
ٚإطاز بايبصٍ إٔ ٜأت ٞاجملتٗس ٜٚػتػطم َا عٓس َٔ ٙطاقٚٚ ١غع ٗ اغتدطاز
أَٛض
اؿهِ ايؿطع ٞؾسٍ شيو عً: ٢
ا٭ ٍٚإٔ ا٫دتٗاز  ٫بس ؾ َٔ ٘ٝإُاّ ايٓٛط ؾٝشطّ عً ٢اٱْػإ إٔ ٜأخص
ا٭َط :
سهِ إػأي ٖٛٚ ١مل ٜػتهٌُ ايٓٛط ؾٗٝا َعين أْ٘  ٫بس َٔ بصٍ ْٝع ايٛغع بإٔ
إػأي١
ٜػًب عً ٘ٓٚ ٢بأْ٘ َ ٫عٜس عً ٢عج٘ ٗ ٖص. ٙ
غرلٖا
ثاْٝا:ا٫دتٗاز ٜه ٗ ٕٛا٭زي ١ايؿطعٜ ٫ٚ ١ٝه. ٗ ٕٛ
ثايجاّ  ٫بس إٔ ْعًِ إٔ ا٫دتٗاز إعتدل ؾطعا ٖ ٛايكازض َٔ أًٖ٘ ٚأَا إشا نإ
:
إط ٤يٝؼ َٔ أٌٖ ا٫دتٗاز ؾ ٬هٛظ ي٘ إٔ هتٗس ًٜ ٫ٚتؿت إٍ ادتٗاز ٙبٌ ٜعس
ادتٗازٖ ٙصا َٔ ايك ٍٛعً ٢اهلل ب ٬عًِ ،ايص َٔ ٖٛ ٟأع ِٛاحملطَات ،ؾعٓسَا
ٜأت ٞإْػإ ٜ ٫ ٖٛٚعطف قٛاعس أق ٍٛايؿك٘ ؾٝذتٗس ؾٝك ٍٛاؿهِ نصا ٖٚصا
ايسيٜ ٌٝسٍ عً ٢نصا ؾإٕ ٖصا ٜعتدل َٔ احملطَات  ٫ٚهٛظ ا٫عتُاز عً ٢قَٔ ٍٛ
ٜكَ ٍٛجٌ ٖصا ايك ،ٍٛؾإشا نإ اٱْػإ ٜ ٫ؿطم بٌ ز٫ي ١اٱؾاضٚ ٠ز٫ي ١ايتٓب٘ٝ
ٜ ٫ٚؿطم بٌ َؿٗ ّٛإٛاؾكَٚ ١ؿٗ ّٛايػاَٚ ١ٜؿٗ ّٛايكؿٜ ٫ٚ ،١ؿطم بٌ أْٛاع
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ؾاجملتٗس إٕ نإ ناٌَ اٯي ٗ ١ا٫دتٗاز ؾإٕ ادتٗس ٗ ايؿطٚع ؾأقاب ؾً٘ أدطإ،
ٚإٕ ادتٗس ؾٗٝا ؾأخطأ ؾً٘ أدط ٚ.اسس
ا٭يؿا َٔ ٚدٗ ١ز٫يتٗا ْكاّ ٚٚاٖطاّ ٚفُٜ ٫ٚ ،ّ٬عطف سهِ نٌ ٚاسس َٓٗا ٫ٚ
ٜعطف نٝؿ ١ٝايعٌُ عٓس تعاضض ايٓكٛم ،ؾإْ٘ وطّ عً ٘ٝإٔ ٜتهًِ ٗ ؾطع اهلل
عً ٢غب ٌٝا٫غتكٚ ،ٍ٬هب عً ٘ٝإٔ ٜكًس غرلٚ ٙس٦ٓٝص َٔ نإ غرل ناٌَ اٯي١
ٗ ا٫دتٗاز ؾادتٗس ؾٗ ٛآثِ ٚقا ٌ٥عً ٢اهلل ب ٬عًِ ٜ ٚهٜ ٖٔ ٕٛسخٌ ٗ قٛي٘
تعاٍ ٚ :ٳَٳٔٵ أًََِِٚٴ َٹُٻِٔ اؾِتٳطٳ ٣عٳًَ ٢ايًَ٘ٹ نَصٹباٶ

( )

أَا إشا نإ ايؿدل ناٌَ

آي ١ا٫دتٗاز ؾادتٗس ٗ إػأي ١ؾإٕ ناْت إػأيٚ ١ٝٓٚ ١اٯضا ٤تهططب ؾٗٝا
ٚؽتًـ ؾ ٬ىً ٛساي٘ إَا إٔ ٜهَ ٕٛكٝباّ ؾش٦ٓٝص ٪ٜدط أدطٚ ٜٔإكٝب ٖ ٛايصٟ
ٜٛاؾل سهِ اهلل ٗ ْؿؼ ا٭َط ٚا٭دطإ أسسُٖا عً ٢ا٫دتٗاز ٚاٯخط عً٢
اٱقابٚ ١إَا إٔ ىط ٧ؾ٪ٜ ٬دط إ ٫أدطاّ ٚاسساّ  ٖٛٚأدط ا٫دتٗاز  ٫ٚسطز عً٘ٝ
ايعًِ إٔ اجملتٗس ٗ ايؿطٚع قس
ٚخطَ ٙ٪عؿ ٛعٓ٘ ٖٚصا ٖ ٛقْ ٍٛاٖرل أٌٖ :
ٜكٝب ٚقس ىطٚ ٧قايت طا٥ؿ َٔ ١ا٭ؾاعطٚ ٠غرلِٖ بإٔ نٌ فتٗس ٗ ايؿطٚع
َكٝب ٜٛ ٫ٚدس سهِ هلل ٗ ْؿؼ ا٭َط ٚإِا سهِ اهلل تابع ٫دتٗاز اجملتٗس ٖٚصا
ايك ٍٛق ٍٛخاطٜٚ ٧طزْ ٙكٛم نجرل ٠ؾإٕ ايٓيب  قس خطأ نجرلاّ َٔ اجملتٗسٗ ٜٔ
عكطٚ ٙايكشاب ١أْعٛا عً ٢ؽط ١٦بعهِٗ بعهاّ ٗ َػا ١ٝٓٚ ٌ٥نجرل ٠أخطأ
ؾ ٕ٬أخطأ ؾٚ ، ٕ٬اغتسٍ إ٪يـ بٗصا ايك ٍٛايكا٥ب عً ٢إٔ إكٝب ٗ
ايؿطٚع ٚاسس ٚإٔ َا عسا ٙكط ٧يك ٍٛايٓيب  (:إشا سهِ اؿانِ ؾادتٗس
21ص .
اٯ ١ٜط
( ) غٛض ٠ا٭ْعاّ: ،:
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ٚأقاب ؾً٘ أدطإ ٚإشا سهِ ؾادتٗس ؾأخطأ ؾً٘ أدط ٚاسس ) ( ) ؾسٍ شيو عً٢
قطع١ٝ
إٔ اجملتٗس ٜكٝب َطٚ ٠ىطَ ٧ط ٠أخط. ٣أَا اجملتٗس ٗ إػا ٌ٥اييت أزيتٗا .
قاٍ اؾُٗٛض ٖص ٙإػا ٫ ٌ٥ؾو إٔ إكٝب ؾٗٝا ٚاسس ٚإٔ َا عسا ٙكط،٧
ٚإكٝب إشا عًِ إٔ أزي ١إػأي ١قطع ١ٝدعّ غطأ كايؿ٘ ٚقاٍ ؾ ٕ٬كط ٧قطعاّ
شيو َػا ٌ٥ايعكٝس ٠ؾٓشٔ لعّ غطأ إدايؿٌ يٓا ؾٗٝا إشا ناْت
 َٔٚأَجً: ١
أزيتٗا قاطع ١غ٬ف ايٓٛع ا٭ ٖٞٚ ٍٚإػا ٌ٥اي ١ٝٓٛؾإْٓا  ٫لعّ غطأ إدايؿٌ
ْٚك ْٔٛ ٍٛإٔ قٛيٓا قٛاب ٚإٔ ق ٍٛكايؿٓا خطأ ،أْ ٚك ٍٛقٛيٓا قٛاب
يٓا :
قٛابا إشا تكطض إٔ ا٭قٍٛ
وتٌُ إٔ ٜه ٕٛخطأ ٚقٛشلِ خطأ وتٌُ إٔ ٜه. ٕٛ
كط ٕٛ٦ؾٌٗ لعّ غط٘٦؟ ْعِ لعّ
ايكطع ١ٝإكٝب ؾٗٝا ٚاسس ٚايباق. ٞ
غط ٌٖ،٘٦وهِ بتأثُ٘ٝ؟ أّ  ٫؟ ْك ٍٛايٓاؽ إدطٖ ٗ ٕٛ٦ص ٙإػا ٌ٥ايكطع١ٝ
عًْٛ ٢عٌ َٔ ٚقً٘ زيٖ ٌٝص ٙإػأي ١بططٜل قطعٚ ٞخايؿ٘ ٚمل ٜعٌُ ب٘ ٚيٝؼ
ي٘ عصض ٗ تطن٘ ؾ٬ؾو أْ٘ آثِ ٚىؿ ٢عًٚ،٘ٝأَا إشا مل ٜكٌ إي ٘ٝزيٖ ٌٝصٙ
إػأيٚٚ ١قعت عٓس ٙؾبٖٗٚ ١ص ٙايؿبٗ ١شلا أقٌ ٗ ايؿطٜعٚ ١مل ٜٛنض ي٘ اؿل
ٚمل ٜتبٌ ي٘ ايكٛاب  ٚازشلُت ا٭َٛض عًٚ ٘ٝتًبػت ؾٗ ٛكط ٧قطعاّ يهٔ ْطدٛ
عٓ٘
إٔ ٜعؿ ٛاهلل .
اْتٗ٢
اؿُس هلل ضب ايعإٌ
 َٔ )171(6سسٜح عُط ٚبٔ ايعام ضن ٞاهلل .عٓ٘
َٚ )735(2ػًِ
( ) َتؿل عً ،٘ٝايبداضٟ
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إطاز . .
. . . .

21

ايؿكٗ. . . . . . . . . . . ١ٝ
بايكٛاعس. . .
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إبٓ. .١ٝ
ايجُطات .
. . . . .

146

اٱْاع. . . . . . . . . . . .
أْٛاع . .
. . . .

146

ق ٍٛايكشاب148 ............................................................................. ٞ
ايكشاب. . . . . . . . . ٞ
أْٛاع .ق. . . ٍٛ
. . . .

148

ؾطح ايٛضقات

)188
(

ا٭خباض 150........................................................................................
إٛنٛع

ضقِ ايكؿش١

با٭خباض . . . . . . . . . . . . .
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