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 إًدل

عًّٛ اييت ؼتادٗا ايبؿط١ٜ. ٚيهٕٛ ايهجري َٔ س٣ٛ ايكطإٓ ايهطِٜ نٌ اي

ايعًّٛ قس تڀٛضت ٗ عكطْا، ؾٛٗط ؾٝٗا َٚٔ خ٬هلا َا مل ٜهٔ َعطٚؾاڄ 

ايعًّٛ، أؾطت  ٖصٙ قبٌ ٖصا ايعكط، ٚٚٗط ٗ غٛض٠ ايهٗـ َا ٜتكٌ ببعض

ٔػ١ عؿط أضبع١ َباسح تؿطعت إٍ إيٝٗا ٗ ٖصا ايبشح ايصٟ تهُٔ 

اڄ َٔ ايرتب١ٝ ٚا٬َٕض ايتع١ًُٝٝ ٚايس٫٫ت َڀًباڄ تٓاٚيت ؾٝٗا أْٛاع

ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱزاض٠ ٚايت١ُٝٓ، َطنعاڄ ع٢ً ايكهاٜا شات ايك١ً با٭َٛض 

ؾهإ  كطإٓ، ٚاييت قًډت ايهتاب١ ؾٝٗااؿٝات١ٝ يٲْػإ إتك١ً بٓكٛم اي

ٖصا ايبشح ايصٟ أضدٛ إٔ ٜٓتؿع ب٘ ٜٚػتؿٝس َٓ٘ ايباسجٕٛ ٚطًب١ ايعًِ 

 ٕ ٚإطبٕٛ ٚاٱزاضٜٕٛ ٚغريِٖ.ٛعًُٚايسعا٠ ٚإ

 ؾطٜإ ْادٞ عًٞ سػإ.ز

 ن١ًٝ- إػاعسٚعًّٛ ايكطإٓ   ايتؿػري اغتاش

 إب داَع١- اٯزاب
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 ؾطٜإ ْادٞ عًٞ سػإ.ز 

 إكس١َ:

آي٘ ايڀاٖطٜٔ ٚقشابت٘ ايطاؾسٜٔ.  اؿُس هلل ضب ايعإٌ ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف إطغًٌ،ٚع٢ً

ٝٵوځ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاْعٍ ؾٝ٘ عًُ٘، نُا قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاٍ:اهلل أْعٍ ؾكسٚبعس: ٍٳ إڇيځ ُٳا أځْعٳ ٗٳسٴ بٹ ٜٳؿٵ ٘ٴ  ًډ ٔڇ اي يډهٹ

٘ٴ ٗڇٝسٶا أځْعٳيځ ٘ٹ ؾٳ ًډ ٚٳنځؿځ٢ بٹاي ٕٳ  ٗٳسٴٚ ٜٳؿٵ ُٳ٥ٰٹهځ١ڂ  ٚٳايڃ ٘ٹ  ُٹ ًڃ ص ٚهلصا نإ ايكطإٓ ايهطِٜ ساٜٚاڄ يهٌ ايعًّٛ 166طايٓػا٤: بٹعٹ

اييت ؼتادٗا ايبؿط١ٜ ٫ تٓكهٞ عذا٥ب٘. ٚيهٕٛ ايهجري َٔ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ قس تٛغعت ٚتڀٛضت ٫غُٝا ٗ 

َا مل ٜهٔ َعطٚؾاڄ قبٌ ٖصا ايعكط، ٚيهٕٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ إعذع٠ عكطْا اؿانط، ؾٛٗط ؾٝٗا َٚٔ خ٬هلا 

اـايس٠ ٚإتذسز٠ ٗ نٌ عكط َٚهإ، ؾكس ٚٗط ايػبل ايكطإٓ باٱؾاض٠ إٍ ٖصٙ ايعًّٛ اؿسٜج١ ٚتٓاٚهلا ٗ 

ِٸ ٖا٥ٌ َٔ ايعًّٛ ٚإعاضف ٚايت ذاضب نجري َٔ آٜات٘، ٚبٛٗٛض ٖصٙ ايعًّٛ ْٚتا٥ذٗا ايكا١ُ٥ ع٢ً تطانِ ن

 ٚٗط َس٣ ايتٛاؾل ايسقٝل بٌ نجري َٔ قٛاعس ٚأغؼ ٖصٙ ايعًّٛ ٚز٫٫ت َٚؿاِٖٝ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ.

 أغباب اختٝاض إٛنٛع: 

 نإ ٖا زعاْٞ يسضاغ١ ٚايتعطف ع٢ً نٓٛظ ٖصٙ ايػٛض٠، ا٭سازٜح ايهجري٠ ايٛاضز٠ ٗ ؾهًٗا. -1

 إدتًؿ١. نجط٠ ايس٫٫ت ٚاٱؾاضات ايع١ًُٝ ٗ اجملا٫ت اٱْػا١ْٝ -2

 ق١ً ايهتاب١ ٗ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ شات ايع٬ق١ ٚايك١ً باٯٜات ايكطآ١ْٝ. -3

غٛض٠ ايهٗـ ؾأْٗا نػريٖا َٔ غٛض ايكطإٓ ١٦ًَٝ بهٓٛظ ع١ًُٝ َٚعطؾ١ٝ، ٚبايتأٌَ ٗ آٜاتٗا  أ١ُٖٝ إٛنٛع:

١ سسٜج١، ّهٔ إٜطازٖا غٓذس ايعسٜس َٔ إؿاِٖٝ ٚايس٫٫ت ٚاٱؾاضات إتعًك١ َا اغتذس َٔ عًّٛ إْػاْٝ

ٚنُا ٜٛيِّس ايهٗـ اٱوا٤ بايطٖب١ ٚايتٛتط ٕا  ع٢ً غبٌٝ ايتأقٌٝ هلصٙ ايعًّٛ ٚايٓٛطٜات ٚإؿاِٖٝ ٚا٭غؼ.

ٜهتٓؿ٘ َٔ غُٛض، ٕٚا ٜتٛؾض ب٘ َٔ ١ًُٚ ؾٗٛ نصيو وؿع اؿٛاؽ ٜٚٗٝر ايعكٌ ٜٚجري إؿاعط ٫قتشاَ٘ 

ٓٻا ؾك٘ يتأٌَ ٚانتؿاف أغطاضٙ ٚاؿكٍٛ ع٢ً نٓٛظٙ. ٚغٛ ض٠ ايهٗـ ؾٝٗا َٔ ايهٓٛظ ايؿ٤ٞ ايهجري، ؼتاز َ

بػٝ٘ ٚايتؿات ٜػري ٚطٛاف قسٚز بٌ آٜاتٗا يتعطف ع٢ً َا أٚزع اهلل ؾٝٗا َٔ نٓٛظ، ٜػاعس ع٢ً 

انتؿاؾٗا ايٓٛض ايػاطع ايصٟ أٚزع٘ اهلل تعاٍ ؾٝٗا، ٚايصٟ وكٌ َٔ قطأٖا َٚٔ ٚجل بٌ آٜاتٗا ع٢ً دع٤ 

إ ايػُا٤ نُا ْكٻت ا٭سازٜح ايٛاضز٠ ٗ ؾهًٗا.ؾهإ ٖصا ايبشح ايصٟ تهُٔ أضبع١ َباسح َٓ٘ ٜبًؼ عٓ

 ،ًرتب١ٝ: باؿٛاضيسٛت ٔػ١ عؿط َڀًباڄ تٓاٚيت ٗ إبشح ا٭ٍٚ إؿاِٖٝ ٚإعامل ايرتب١ٜٛ، إته١ُٓ 

ٚتٓاٚيت ٗ  ط ايصات.تهطِٜ ٚتكسٜٚبايكشب١ ايكاؿ١،ٚايرتب١ٝ ع٢ً ايعٌُ اؾُاعٞ َٚٔ خ٬ي٘،ٚ ،ٚبايكك١

ايجاْٞ إعامل ٚا٬َٕض ايتع١ًُٝٝ ٗ ايػٛض٠ إتعًك١ بإعًِ ٚإتعًِ ٚايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايكا٥ٌُ إبشح 

عًٝٗا.ٚٗ ايجايح إؿاِٖٝ ٚايس٫٫ت ا٫دتُاع١ٝ.ٚؾٝ٘ ؼسثت عٔ ظ١ٜٓ اؿٝا٠ ايسْٝا بٌ ا٭بٓا٤ 

ٚؼسثت ٗ إبشح ايطابع عٔ اٱزاض٠ ٚغطٜإ أثطٙ إٍ ا٭بٓا٤ ٚاجملتُع.ق٬ح اٯبا٤ ٚايبٓات،ٚايععي١ ٚاـًڀ١، ٚ

ٚايت١ُٝٓ، ٚؾٝ٘ تٓاٚيت َكَٛات اٱزاض٠ ايٓادش١. َٚػا٥ٌ إزاض١ٜ تعًكت بأدٛض ا٭عُاٍ اـري١ٜ، ٚإؿاضن١ 
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ٛض٠ ايهٗـ، اجملتُع١ٝ ٗ إْؿا٤ إؿاضٜع، ٚإلاظ ا٭عُاٍ َٔ خ٬ٍ اٯخطٜٔ، نُا تٓاٚيت َعامل اؾٛز٠ ٗ غ

 ايت١ُٜٛٓ ؾٝٗا، ٚاختتُت ايبشح ظ١ًُ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات.إعامل ٚايس٫٫ت ثِ 

 أٖساف ايبشح:

 ايٛقٍٛ إٍ ايٓٛطٜات ٚايكٛاعس ايع١ًُٝ إتعًك١ بايعًّٛ اٱْػا١ْٝ َٔ خ٬ٍ آٜات غٛض٠ ايهٗـ -1

 ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ.إبطاظ اٱؾاضات ٚإعامل ايكطآ١ْٝ ايساي١ ع٢ً است٣ٛ غٛض٠ ايهٗـ يبعض  -2

، زضغت َٔ ٚايتاضىٞ ٖر:ايتشًًٝٞ ٚا٫غتٓباطٞاٚٗ عجٓا هلصا إٛنٛع غًهت إٓ :ٚسسٚزٙ َٓٗذ١ٝ ايبشح

زضاغ١ ع١ًُٝ زقٝك١ َٚتأ١ْٝ، اغتٓب٘ َٓٗا َا  -َٛنع ايسضاغ١-ٗ غٛض٠ ايهٗـ ايكطآ١ْٝ  اتخ٬هلا اٯٜ

ٛع، ؾأشنطٖا ثِ أشنط ايٓل ايكطآْٞ ايساٍ عًٝٗا غايباڄ، ٚضز ؾٝٗا َٔ َؿاِٖٝ َٚعامل ٚز٫٫ت َتعًك١ بإٛن

ٚقس اغتٓبڀت ْٚعت ١ًْ َٔ ايؿٛا٥س،اييت أٓسٙ غبشاْ٘ ع٢ً ٖصا ايتٛؾٝل ٚأغأي٘ إٔ ٜٓؿع بٗا ٚإٔ 

 هعًٗا ٗ َٝعإ اؿػٓات.

 إبشح ا٭ٍٚ: إؿاِٖٝ ٚإعامل ايرتب١ٜٛ ٗ غٛض٠ ايهٗـ.

 إڀًب ا٭ٍٚ: ايرتب١ٝ باؿٛاض

ٔ اؾٛاْب ٚإعامل ايرتب١ٜٛ اييت تٓاٚيتٗا غٛض٠ ايهٗـ، اؿٛاض ايصٟ بطظ بؿهٌ أنجط َٔ غريٙ َٔ اؾٛاْب َ

ايرتب١ٜٛ، ٚشيو يرتب١ٝ ا٭١َ ٚايؿطز إػًِ عًٝ٘، ٕا ي٘ َٔ آثاض تطب١ٜٛ ع٢ً ا٭ططاف إتشاٚض٠، ٚع٢ً ايهٝاْات 

ٚاضتباط٘ باؾاْب ايرتبٟٛ ٚبايٛنع ايػٝاغٞ ايُٝين  إطتبڀ١ بٗا، ٚيٹُا وكك٘ َٔ ْتا٥ر، ٚ٭١ُٖٝ اؿٛاض

إغٗاَاڄ ٗ ٖصا اؿسخ ا٫غرتاتٝذٞ ٚاحملٛضٟ ايصٟ غتتؿهٌ ٗ ًٚ٘ ايُٝٔ  تٓاٍٚ ايباسح ي٘ايطأٖ نإ 

اؿٛاض ٚايرتب١ٝ َٔ -َٔ خ٬ٍ ايتأقٌٝ يًرتب١ٝ باؿٛاض ايكازم ٚاهلازف، ٚايسع٠ٛ إيُٝٗا (1)اؾسٜس

تٓاٚيت غٛض٠ ايهٗـ َٛنٛع اؿٛاض ٗ نجري َٔ اٯٜات، ، ع٢ً ايؿطز ٚاجملتُع.ٚبٝإ آثاضُٖا  -خ٬ي٘

ٚيهجطتٗا ئ ْصنط اٯٜات اييت ٚضز ؾٝٗا، ٚإِا غٓؿري إٍ إٛانع اييت ٚضز ؾٝٗا، َٚٓٗا: سٛاضات أقشاب 

َع اـهط، ٚسٛاض شٟ ايكطٌْ َع ايؿعٛب  ايهٗـ، ٚسٛاض إ٪َٔ َع قاسب اؾٓتٌ، ٚسٛاض َٛغ٢

، ٖصٙ اؿٛاضات َذًُٗا نإ هلا أٖساف ٚقاَت ع٢ً أغؼ ٚآزاب ا٭قٛاّ ايصٜٔ ايتك٢ بِٗ ٗ ضس٬ت٘ إدتًؿ١ٚ

 ٚأؾاضت إٍ ؾطٚٙ اؿٛاض ايٓادض َٚعٛقات٘، ُٚجٻٌ نٌ َا غبل ؾُٝا ٜأتٞ:

هٔ ايكٍٛ: إٕ بايٓٛط ٗ اٯٜات اييت ٚضز ؾٝٗا اؿٛاض ٗ غٛض٠ ايهٗـ ّ أٖساف اؿٛاض ٗ غٛض٠ ايهٗـ:أ٫ٚٺ: 

 أٖساف اؿٛاض ٗ غٛض٠ ايهٗـ تتُجٌ ؾُٝا ٜأتٞ:  

 ايٓكض ٚاٱقٓاع. ٖٚٛ ٚاٖط ٗ سٛاض ايطدٌ إ٪َٔ َع قاسب اؾٓتٌ.  -1

 اغتٝهاح سذ١ اٯخط ٚأغباب ؾعً٘. ٖٚٛ ٚاٖط ٗ سٛاض َٛغ٢ ٚاـهط. -2

                                                           
 .ٗ سٝٓ٘ سٻ اؿسخ ا٭بطظ ٗ ايُٝٔتٓاٍٚ ايباسح ٖصا ايبشح أثٓا٤ اْعكاز َ٪ُط اؿٛاض ايٛطين، ٚايصٟ عٶ-1
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 ايتعطف ع٢ً سكٝك١ اٯخط ٚأٖساؾ٘. ٖٚٛ ٚاٖط ٗ قك١ تعاضف أقشاب ايهٗـ. -3

 ٗ ايتايٞ:غؼ اؿٛاض اييت أؾاضت إيٝٗا ايػٛض٠أّهٔ إْاٍ : .أغؼ اؿٛاض ٗ غٛض٠ ايهٗـاڄ: ثاْٝ

 ايعًِ. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ نإ سٛاض ايطدٌ إ٪َٔ َع قاسب اؾ١ٓ ٚسٛاض اـهط َٚٛغ٢. -1

ايتذطز ٱٚٗاض اؿل. يًُشاٚض َٚٔ ٜتب٢ٓ ضأٜ٘ ٚيػريِٖ َٔ اؿانطٜٔ ٚإتابعٌ، ٚايتذطز ايهاٌَ  -2

ٓٻا ا ُٕعٚز باٱخ٬م هلل هعٌ احملاٚض ايٓاقض َتُٓٝاڄ ٚٗٛض اؿل ع٢ً ٜس قاٚضٙ. ؾكس ضٴٟٚ: "ن

. َٚٔ ع٬َات ايتذطز: َٓاقؿ١ (1)ْٛز إٔ ىطز اؿل ع٢ً يػاْ٘ ؾٓتبع٘، ؾإشا نٓتِ نصيو ؾاؾعًٛا"

كا٥ًٗا أٚ ايتٗهِ ايؿهط٠، ٚإكٛي١، ٚايسيٌٝ، ٚٚد٘ ا٫غتس٫ٍ، ٚتكٜٛب َا مل ٜكض َٓٗا، زٕٚ تػؿٝ٘ ي

ب٘، ؾايٓٛط زا٥ُاڄ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ إٍ َا قٌٝ ٫ إٍ َٔ قاٍ. ٚقس تٛد٘ إ٪َٔ ٗ قاٚضت٘ قاسب 

اؾٓتٌ إٍ أغاؽ َعتكسٙ ٚأقٌ سذت٘ ؾسسهٗا، زٕٚ إٔ ٜؿري إٍ ؾدك٘، بٌ ٚقؿت٘ اٯ١ٜ 

 كسٙ ٚسذذ٘. بايكاسب يبٝإ َس٣ ايتًڀـ ب٘ ٗ اؿٛاض ٚاختٝاض ايعباضات إتٛد١ إٍ َعت

َٹٔ قٝاّ اؿٛاض ع٢ً اؿل ٚايسع٠ٛ إيٝ٘ ٚايكبٍٛ ب٘. قاٍ تعاٍ:  -3 ٝٴ٪ٵ ًڃ ُٳٔ ؾٳا٤ ؾځ ِٵ ؾځ َٹٔ ضٻبٿهڂ ٌڇ ايڃشٳلټ  ٚٳقڂ

ٝٳهڃؿڂطٵ ًڃ َٳٔ ؾٳا٤ ؾځ  ص. 29طايهٗـ: ٚٳ

ا٫تؿام ع٢ً ؼسٜس َطدع١ٝ يًُتشاٚضٜٔ يٝشتهُإ إيٝٗا. ؾٗصا ا٭غاؽ ٖٛ َا وػِ ايٓعاع  -4

اؿٛاض، ٚٗ غٛض٠ ايهٗـ ْط٣ ايطدٛع إٍ اٯٜات ٚايػٓٔ ايه١ْٝٛ ٚاؿذر ايعك١ًٝ  ٚا٫خت٬ف ٗ

ع٢ً تهصٜب٘ -ٚإٓڀك١ٝ ٚآثاض ايكسض٠ اٱهل١ٝ ٚانش١ ٗ قك١ قاسب اؾٓتٌ، بعس ْسَ٘ 

ٚقت ٫ بٓؿع ايٓسّ; ٭ٕ َٓڀًكات٘ ٗ اؿٛاض ناْت قا١ُ٥ ع٢ً َػايڀات ىسع بٗا ْؿػ٘،  -ٚنؿطٙ

 يٝ٘ ٗ َعٛقات اؿٛاض.ٖٚٛ َا غٓؿري إ

ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ. ٖٚصا ا٭غاؽ ّهٔ ايكٍٛ أْ٘ ٚاٖط ٗ تعًٌٝ اـهط ٭ؾعاي٘ ايػطٜب١ سٝح قاٍ:  -5

َٟٵطڇ ٔٵ أځ ٘ٴ عٳ ًڃتٴ َٳا ؾځعٳ ص نُا ٚٗطت ا٭َا١ْ ٗ سٛاضات أقشاب ايهٗـ عٓس ػُعِٗ ؾكس 82طايهٗـ: ٚٳ

ٌٸ ؾذط٠، ثِ دا٤ٙ  ضٟٚ ٗ قكتِٗ إٔ قَِٛٗ خطدٛا ٗ عٝس هلِ، ؾدطز ؾاب َِٓٗ ست٢ اْت٢ٗ إٍ ٚ

اٯخطٕٚ ؾادتُعٛا، ؾكاٍ بعهِٗ: َا ْعهِ؟ ٚقاٍ آخط: بٌ َا ْعهِ؟ ٚنٌ ٜهتِ إّاْ٘ َٔ 

ٞٳ ٚاسس َُٓٗا  ٛٳا، ؾٝتٛاثكا إٔ ٫ ٜؿؿ ًڂ قاسب٘ كاؾ١ ع٢ً ْؿػ٘، ثِ قايٛا: يٝدطز َٓهِ ؾځتٳٝإ، ؾٝدٵ

َطٙ، ؾإْا ْطدٛا إٔ ْهٕٛ ع٢ً أَط ٚاسس، ؾدطز ع٢ً قاسب٘، ثِ ٜؿؿٞ نٌ ٚاسس َُٓٗا يكاسب٘ أ

ؾتٝإ َِٓٗ ؾتٛاثكا، ثِ تهًُا، ؾصنط نٌ ٚاسس َُٓٗا أَطٙ يكاسب٘، ؾأقب٬ َػتبؿطٳٜٔ إٍ 

 أقشابُٗا قس اتؿكا ع٢ً أَط ٚاسس، ؾإشا ِٖ ْٝعا ع٢ً اٱّإ.

 أ١ًٖٝ احملاٚض ٚثكت٘ بٓؿػ٘. -6

                                                           
 .4/692ف١ً إٓاض، احملاٚض٠ ايجا١ْٝ عؿط٠: بٌ إكًض ٚإكًس، قُس ضؾٝس ضنا:-1
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 ؾطٜإ ْادٞ عًٞ سػإ.ز 

 كڀتإ ٚاٖطتإ ٗ قك١ قاسب اؾٓتٌ.اٱّإ بايؿهط٠ اييت واٚض ٭دًٗا ٖٚاتإ ايٓ -7

ايتػًِٝ بايٓتا٥ر ايؿطع١ٝ ايكشٝش١ َٚا ٜرتتب عًٝٗا، نُا ٗ قك١ قاسب اؾٓتٌ، ٚقك١  -8

 ٚاـهط.  َٛغ٢

يهٞ ٜهٕٛ اؿٛاض ؾعٻا٫ڄ َٚجُطاڄ ؾ٬ بس إٔ ٜتػِ ظ١ًُ َٔ اٯزاب اييت  :ؾطٚٙ ٚآزاب اؿٛاض ايٓادضثايجاڄ:

 ٚقس أؾاضت غٛض٠ ايهٗـ إٍ بعهٗا َٚٓٗا: تػاِٖ ٚتعٌُ ع٢ً إلاس٘ 

ا٫غتُاع ٚاٱْكات يًُشاٚض. يًٛقٛف ع٢ً سكٝك١ ؾهطت٘ ٚايتعطف ع٢ً أزيت٘ بعٝسا عٔ ايِٖٛ  -1

ٚايتؿٜٛـ ٚايٛٔ ايػ٧ٝ، ٚاغتؿػاضٙ عٔ أٟ غُٛض ٜطز ٗ ن٬َ٘; يٝهٕٛ ايطز قشٝشا ٚقٛاباڄ. 

ًٛى، إش مل ٜطز عًٝ٘ ست٢ ؾطؽ َٔ شنط ٚٗ سٛاض إ٪َٔ َع قاسب اؾٓتٌ ٜٛٗط ؽًك٘ بٗصا ايػ

. ٚبٗصا (1)ْٝع سذذ٘، ست٢ قٌٝ: إٕ قاسب اؾٓتٌ أخص بٝس إ٪َٔ ٚزخ٬ اؾٓتٌ ٜطٜ٘ إٜاُٖا

ٝٻ١، ثِ بعس شيو ضز  ٜهٕٛ إ٪َٔ قس اغتُع يكاسب اؾٓتٌ ست٢ شنط نٌ سذذ٘ ايكٛي١ٝ ٚاؿػ

 عًٝ٘ ْٚاقـ أزيت٘.

 باييت ٖٞ أسػٔ.ايتًڀـ ٚايطؾل ٚايط١ٓ، ٚإٔ ٜهٕٛ  -2

اٱعساز اؾٝس َٔ خ٬ٍ ت١٦ٝٗ إٓار ايعاّ يًشٛاض، ٚاٱطاض ايٛانض يًتشاٚض، َٔ سٝح: ٖسف اؿٛاض،  -3

 ٚطبٝع١ ْٚؿػ١ٝ احملاٚضٜٔ، ْٚكاٙ ايتشاٚض ا٭غاؽ ٚايجا١ْٜٛ. 

ايتػًػٌ إٓڀكٞ ٗ إثبات اؿذر. بايبس٤ با٭ِٖ قبٌ إِٗ. ٚايرتنٝع ع٢ً شنط اؿذر ايكطو١  -4

ٝٿٚا  ٓات ايٛانش١، ٚا٫بتعاز عٔ ايتهطاض ٚاٱغٗاب.يب

 َعطؾ١ سذر اـكِ َٚعطؾ١ أغايٝب٘ ٗ عطنٗا ٚدٛاْب ايك٠ٛ ٚايهعـ ؾُٝٗا. -5

 ٚايسق١ ٚايتشطٟ ٗ ايٓكٌ، ٚايتٛثٝل.إٛنٛع١ٝ ٗ ايڀطح  -6

 َٓاقؿ١ َٚعاؾ١ اٱؾهاٍ ا٭غاؽ عٓس إدايـ.  -7

يت ؼٍٛ بٌ إقا١َ اؿٛاض أٚ ُٓع َٔ إُاَ٘، أٚ َٔ ؼكٝلڇ َعٛقات اؿٛاض ٖٞ اي: َعٛقات اؿٛاضضابعاڄ: 

ٛٻ٠، ٖٚا شنطت٘ غٛض٠ ايهٗـ َٔ َعٛقات يًشٛاض ايٓادض:  أٖساؾ٘ ٚمثطاتٹ٘ إطدٴ

ايهرب. َٚا ٜٓتر عٓ٘ ٜٚرتتب عًٝ٘ ٜٚتؿطع َٓ٘ َٔ قس ٚإعطاض ٚتهصٜب. ٚايهرب نُا عطؾ٘ ايعًُا٤  -1

ٕتهرب بايٛقؿٌ أٚ بأسسُٖا، ٚقس اتكـ قاسب ٖٛ: "بڀط اؿل ٚغُ٘ ايٓاؽ" ٚقس ٜتكـ ا

ْٳؿځطٶا اؾٓتٌ بايٛقؿٌ ايكبٝشٌ َعاڄ ؾكاٍ: ٚٳأځعٳعټ  َٳا٫ڄ  َٹٓوځ  ْٳا أځنڃجٳطٴ  َٳا ص ٚقاٍ: 34طايهٗـ: أځ ٚٳ

ًځبٶا َٴٓكځ ٗٳا  ٓٵ َٿ ٝٵطٶا  ٕٻ خٳ ٚٳيځ٦ٹٔ ضټزٹزتټ إڇيځ٢ ضٳبٿٞ ٭ځدٹسٳ ُٳ١ڄ  ٔټ ايػٻاعٳ١ځ قځا٥ٹ ٚڂ  ص.36ـ:طايهٗ أځ

ُٳ١ڄإتباع ايٛٔ ٚإتباع اهل٣ٛ ٗ إقساض ا٭سهاّ. -2 ٔټ ايػٻاعٳ١ځ قځا٥ٹ ٚڂ َٳا أځ  ٚٳ

                                                           
 .10/404اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ:-1
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 ؾطٜإ ْادٞ عًٞ سػإ.ز 

ًځبٶاتعٜٝـ اؿكا٥ل ٚؼطٜـ ا٭زي١: -3 َٴٓكځ ٗٳا  ٓٵ َٿ ٝٵطٶا  ٕٻ خٳ  ص.36طايهٗـ: ٚٳيځ٦ٹٔ ضټزٹزتټ إڇيځ٢ ضٳبٿٞ ٭ځدٹسٳ

ٓٻا٤ ٜجُط لاساڄ عًُٝا ٚغًٛناڄ َا َٔ ؾو إٔ اؿٛاض اؾ ٚآثاضٙ ايرتب١ٜٛ: مثطات اؿٛاضخاَػاڄ:  از ٚايب

َتُٝعاڄ، ٚيصا سطم ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً تطغٝذ َباز٥٘ ٚبٝإ أغػ٘ ٬َٚق٘، ع٢ً ناؾ١ ا٭قعس٠ ٚبٌ 

كتًـ ايؿ٦ات، ناؿٛاض بٌ ايعٚدٌ أٚ َع ا٭بٓا٤ ٚا٭قشاب ٚايػ٬طٌ، َع إٛاؾكٌ أٚإدايؿٌ، ٕا ي٘ 

ٚاْعهاؽ ٖصا ايتأثري ع٢ً  -ايع١ًُٝ ٚايعك١ًٝ، ؾٗٛ ٜعٌُ ع٢ً اتكاز ايصٖٔ-ٚض َٔ تأثري ع٢ً ؾدك١ٝ احملا

اجملتُع، ؾؿهط٠ اؿٛاض ٚايتٛاقٌ ٚمساع ا٭ططاف َٔ بعهٗا ٜهٿٝل ٠ٖٛ اـ٬ف، ٜٚكطب ٚدٗات ايٓٛط، ْٚعع 

ٔڇ. ٚايتعطف ع٢ً اٯخط ٚؾهطٙ أَط َڀًٛب ٚسػٔ، َٚٛقٌ إٍ اؿل. ات ٚشٖاب ٚغاز يڀطٜل ايٓعاع ؾتٌٝ اٱڇس

 ايطٜض.ٚتٛٗط آثاض ايرتب١ٝ باؿٛاض ٗ: 

 ايكبٍٛ باٯخط، ٚايتعاٌَ اٱهابٞ َع٘. -1

 ايٛقٍٛ إٍ اؿل ٚاؿكا٥ل. -2

 ػٓب ايتٗٛض ٚضزٚز ا٭ؾعاٍ ايعٓٝؿ١ ع٢ً إٛاقـ ٚاٯضا٤ ايباط١ً.  -3

 ايتدًل بأخ٬م اٱغ٬ّ ٗ اؿٛاض غٝٓعهؼ ع٢ً ايتدًل بٗا بعسٙ.  -4

 ١ٝ بايكك١إڀًب ايجاْٞ: ايرتب

٘ٹ سٳسٹٜجٶاقكل ايكطإٓ أقسم ايككل يتُاّ َڀابكتٗا يًٛاقع قاٍ تعاٍ: ًډ ٔٳ اي َٹ ٔٵ أځقٵسٳمٴ  َٳ ص 87طايٓػا٤: ٚٳ

٘ٹ قٹ٬ٝڄ ًډ ٔٳ اي َٹ ٔٵ أځقٵسٳمٴ  َٳ ص ٚأسػٔ ايككل ٫ؾتُاهلا ع٢ً أع٢ً زضدات ايهُاٍ ٗ ايب٬غ١ 122طايٓػا٤: ٚٳ

ْٳٚد٬ٍ إع٢ٓ قاٍ تعاٍ:  ٔٴ  ٕٳْٳشٵ ٖٳصٳا ايڃكڂطٵآ ٝٵوځ  ٓٳا إڇيځ ٝٵ ٚٵسٳ ُٳا أځ ٔٳ ايڃكځكٳلڇ بٹ ٝٵوځ أځسٵػٳ ًځ  ص.3طٜٛغـ: كڂلټ عٳ

أسػٔ ايككل َٔ سٝح ْاٍ ايعطض، ٚزق١ اؿسخ، ٚب٬غ١ ايًؿٜ ٚقسم إهُٕٛ ٚمسٛ ايتٛد٘، ٚضٚع١ 

سم، ٚتُٓٞ اٱخطاز، ٚبٗصا اغتشل إٔ تهٕٛ قكك٘ أسػٔ ايككل; ٭ْٗا تتػِ بإٛنٛع١ٝ، ٚتتش٢ً بايك

ايكِٝ ايٓب١ًٝ ٚا٭خ٬م اؿػ١ٓ، ٚتػُٛ بٛدسإ اٱْػإ ٚدٛاضس٘، ست٢ ٜٓؿأ قباڄ يًشل ٚايعسٍ ٚاـري، 

 .(1)ٚست٢ وٝا ع٢ً اٱسػإ ٚايتػاَض

إشا َا تأًَٓا ٗ قكل غٛض٠ ايهٗـ اـُؼ: قك١ أقشاب  ١ يًكك١ ايكطآ١ْٝ ٗ غٛض٠ ايهٗـ:إٝعات ايرتبٜٛ

ٓتٌ، ٚايكك١ إدتكط٠ ٱبًٝؼ ٚآزّ، ٚقك١ َٛغ٢ ٚاـهط، ٚقك١ شٟ ايكطٌْ، ايهٗـ، ٚقك١ قاسب اؾ

 غٓذس ١ًْ َٔ إُٝعات هلصٙ ايككل ايكطآ١ْٝ ٗ غٛض٠ ايهٗـ َٔ أبطظٖا:     

تؿس ايكك١ ايكاض٨، ٚتٛقٜ اْتباٖ٘، ؾتذعً٘ زا٥ِ ايتأٌَ ٗ َعاْٝٗا ٚايتتبع ٕٛاقؿٗا، ٚت٪ثط  -1

ع٢ً ايكاض٨ ٚايػاَع، ٚتسعٛٙ إٍ ايتشًٞ بكؿاتِٗ  ست٢ آخط  َٛنٛعاتٗا ٚؾدكٝات أبڀاهلا

ٕٳن١ًُ ؾٝٗا.قاٍ تعاٍ: ٜٳتٳؿځهډطٴٚ ِٵ  ٗٴ ًډ  .ص176طا٭عطاف: ؾځاقڃكٴلڇ ايكځكٳلٳ يځعٳ

                                                           
 .6ايككل ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ:-1
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 ؾطٜإ ْادٞ عًٞ سػإ.ز 

ٝٿٔ ايكك١ ايكطآ١ْٝ سكٝك١ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ بكٛضتٗا ايها١ًَ ٚتعطنٗا عطنٶا قازقڄا ًٜٝل بإكاّ   -2 تب

 طن٘.ٚوكل اهلسف ايرتبٟٛ َٔ ع

 ايكك١ ايكطآ١ْٝ دا٤ت ع٬دٶا يٛاقع ايبؿط. -3

ُتاظ ايكك١ ايكطآ١ْٝ َا ؼسث٘ َٔ آثاض ْؿػ١ٝ ٚتطب١ٜٛ بًٝػ١ قه١ُ، تسؾع اٱْػإ إٍ تػٝري  -4

 غًٛن٘ ٚػسٜس ععّت٘ عػب َكته٢ ايكك١ ٚتٛدٝٗٗا ٚخاُتٗا، ٚايعٹربٳ٠ٹ َٓٗا.

تٛسٝس، ٚاٱخ٬م، ٚايكرب ٚغريٖا، عٔ تُٓٞ ايكك١ ايكطآ١ْٝ ٚتعٜس َٔ ايعبازات ايكًب١ٝ ناي -5

 .(1)ططٜل إثاض٠ إؿاعط، ٚإؿاضن١ ايٛدسا١ْٝ يًكاض٨ ٚايػاَع ايصٟ ٜٓسَر ٗ ايكك١

ٝٿ١ٓ ٕػع٣ ايكك١، غٛا٤ قبٌ غطز أسساخ ايكك١  -6 ايكك١ ايكطآ١ْٝ تؿٝع ؾٝٗا ايتعًٝكات إًدك١ ٚإب

ضٖا ست٢ ٜهٕٛ هلا ٚقعٗا ٗ ايٓؿٛؽ َا أٚ بعسٖا أٚ خ٬هلا; يتؿػط أغباب تًو ا٭سساخ َا ٜرب

ٜػتدسّ ٗ ايتعكٝب عًٝٗا َٔ أغايٝب ايتصنري ٚايٛعٜ ٚايعدط، ؾايكك١ ايكطآ١ْٝ قك١ إّإ 

 .(2) ٖٚسؾٗا تطب١ٝ ايعكٝس٠ ٗ ايٛدسإ اٱْػاْٞ

 إعامل ايرتب١ٜٛ يًككل ايكطآ١ْٝ ٗ غٛض٠ ايهٗـ:

ٗـ ايرتب١ٝ اٱّا١ْٝ، ببٝإ ضبا١ْٝ ايطغاي١ ٚقسم َٔ أبطظ إعامل ايرتب١ٜٛ يًكك١ ٗ غٛض٠ ايه -1

، ٚشيو عٔ ططٜل إثبات ايٛسٞ ٚايطغاي١، إش نإ ٚضٚز بعض ايككل ؾٝٗا إداب١ ع٢ً ايطغٍٛ 

 .(3)أغ١ً٦ ايٝٗٛز اييت ؼسز ْبٛت٘ َٔ عسَٗا

زٙ إ٪ٌَٓ تطب١ٝ إػًِ ع٢ً اٱّإ بهُاٍ ايكسض٠ اٱهل١ٝ ٚنُاٍ ايكؿات ايطبا١ْٝ، بط١ٓ اهلل بعبا -2

ٚتأٜٝسٙ ٚضعاٜت٘ ٚعٓاٜت٘ بِٗ ٚزؾاع٘ عِٓٗ ٚايتُهٌ هلِ، َا ٜٛيس ايجك١ ب٘ ٚايتٛنٌ عًٝ٘. ٖٚصا 

 ٚاٖط ظ٤٬ ٗ قكل غٛض٠ ايهٗـ.

. ٜكٍٛ ايسنتٛض ايك٬بٞ: "إٕ ايككل ايع١ٛ ٚا٫عتباض َٔ إعامل ايرتب١ٜٛ يًكك١ ٗ غٛض٠ ايهٗـ -3

ٍ ايعكس١ٜ ٚايتٛدٝٗات ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٭غايٝب ايرتب١ٜٛ ايكطآْٞ غين بإٛاعٜ ٚاؿهِ ٚا٭قٛ

ٚا٫عتباض با٭َِ ٚايؿعٛب... ٤ًَٞ بايتٛسٝس، ٚايعًِ، َٚهاضّ ا٭خ٬م، ٚاؿذر ايعك١ًٝ، ٚايتبكط٠، 

 . (4)ٚايتصنط٠، ٚاحملاٚضات ايعذٝب١"

                                                           
 .بتكطف.7ايككل ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ:-1
 . 8ايكك١ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ  اـكا٥ل ٚايس٫٫ت:-2
 .2/270ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ: -3
 .1/215ايػري٠ ايٓب١ٜٛ)عطض ٚقا٥ع ٚؼًٌٝ أسساخ(:-4
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  ايتجبٝت داْب َٚبسأ تطبٟٛ عًُت ايكك١ ٗ غٛض٠ ايهٗـ ع٢ً غطغ٘ ٚتعُٝك٘ ٗ قًب ايٓيب -4

ْٴجٳبٳٸتٴ ٚقًٛب َٔ تبع٘ َٔ أَت٘ ٚتطبٝتِٗ عًٝ٘. قاٍ تعاٍ:  ٌڇ َا  ْٵبا٤ٹ ايطټغٴ ٔٵ أځ َٹ ٝٵوځ  ًځ ْٳكڂلټ عٳ ٚٳنڂ٬ډ 

ٌٳ َٹٓ ُٴ٪ٵ ًڃ ٚٳشٹنڃط٣ يٹ ٛځ١ڂ  ٛٵعٹ َٳ ٚٳ ٙٹ ايڃشٳلټ  ٚٳدا٤ٳىځ ٖصٹ ٘ٹ ؾڂ٪ٳازٳىځ   ص.120طٖٛز: بٹ

اٚت٘ ٚبٝإ َساخً٘، ٚإبطاظ ٖصٙ ايعسا٠ٚ عٔ تطب١ٝ إػًِ ع٢ً عسا٠ٚ ايؿٝڀإ، ٚؼصٜط اٱْػإ َٔ عس -5

ٝٳا٤ ططٜل ايكك١ أق٣ٛ ٚأزع٢ يًشصض ايؿسٜس َٔ نٌ ٚغاٚغ٘. قاٍ تعاٍ:  ٚٵيٹ ٘ٴ أځ ٜٻتٳ ٚٳشٴضٿ ٘ٴ  ْٳ أځؾځتٳتٻدٹصٴٚ

ٚپ ِٵ عٳسٴ ِٵ يځهڂ ٖٴ ٚٳ ْٹٞ   ص.50طايهٗـ: َٹٔ زٴٚ

 .ُ٘ايرتب١ٝ ع٢ً ضب٘ ايٓتا٥ر با٭غباب. ؾؿٞ ايكك١ بٝإ سٴهِ اهلل ٚسٹهځ -6

تطب١ٝ إػًٌُ ٚطًب١ ايعًِ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم ع٢ً اسرتاّ ٚتٛقري إؿاٜذ ٚإطبٌ ٚايعًُا٤، ٚبٝإ  -7

 نٝؿ١ٝ َٓاقؿتِٗ ٚقاٚضتِٗ.

تطب١ٝ إػًِ ع٢ً ايجكاؾ١ ٚاٱبساع ٚاٱسػاؽ ٚايؿعٛض إطٖـ. ؾايككل نطب َٔ نطٚب ا٭زب،  -8

 ٜكػ٢ إيٝٗا ايػاَع، ٚتطغٿذ عٹبٳطٳٖا ٗ ايٓؿؼ.

 .ط َٔ َعتكسات ٚغًٛى ايهاؾطٜٔ، ٚتطبٝ٘ ع٢ً زعٛتِٗ إٍ اهللٜيكك١ ٗ غٛض٠ ايهٗـ ؼصا -9

 ايكك١ ٗ غٛض٠ ايهٗـ زع٠ٛ ٫غتٓٗاض يًُِٗ. -10

 إڀًب ايجايح: ايرتب١ٝ َٔ خ٬ٍ ايكشب١ ايكاؿ١

ْت ٗ بايٓٛط ٗ ٖصٙ اٯٜات غٓذس إٔ غٛض٠ ايهٗـ قس تٓاٚيت َٛنٛع ايكشب١ بٓٛع َٔ ايؿٍُٛ هلا غٛا٤ نا

اؿهط أٚ ناْت ٗ ايػؿط، ٚغٛا٤ ناْت قاؿ١ أٚ غري قاؿ١، نُا تٓاٚيت عٛاٌَ ايتأثري ؾٝٗا غًبا 

ٚإهاباڄ، ٚنُا تٓاٚيت غٛض٠ ايهٗـ ايكشب١ ٗ ايسْٝا ؾكس أؾاضت إيٝٗا ٗ اٯخط٠. ؾُٔ اٯٜات اييت سجت ع٢ً 

َٳعٳ ايډصٹٜايكشب١ ايكاؿ١. قٛي٘ تعاٍ: ْٳؿڃػٳوځ  ٚٳ٫ تٳعٵسٴ ٚٳاقٵبٹطٵ  ٘ٴ  ٗٳ ٚٳدٵ ٕٳ  ٜٴطڇٜسٴٚ ٞٿ  ٚٳايڃعٳؿٹ ٗٴِ بٹايڃػٳسٳا٠ٹ  ٕٳ ضٳبٻ ٜٳسٵعٴٛ ٔٳ 

ِٵ ٗٴ ٓٵ ٓٳاىځ عٳ ٝٵ ٖٴسٶ٣ص ٚقٛي٘ تعاٍ: 28طايهٗـ: عٳ ِٵ  ٖٴ ْٳا ٚٳظڇزٵ ِٵ  ٗڇ ٓٴٛا بٹطٳبٿ َٳ ٝٳ١څ آ ِٵ ؾٹتٵ ٗٴ ْٻ ص َٚٔ اٯٜات اييت 13طايهٗـ: إڇ

ٞٳ  ٚٳإڇشٵؼسثت عٔ ايكشب١ ٗ ايػؿط قٛي٘ تعاٍ:  َٵهٹ ٚٵ أځ ٔڇ أځ ٜٵ ُٳعٳ ايڃبٳشٵطٳ َٳذٵ ًڂؼٳ  ٙٴ ٫ أځبٵطٳحٴ سٳتٻ٢ أځبٵ َٴٛغٳ٢ يٹؿځتٳا ٍٳ  قځا

ُٵتٳ ضٴؾٵسٶاص ٚقٛي٘ تعاٍ: 60طايهٗـ: سٴكڂبٶا ِّ ُٻا عٴ َٹ ٔڇ  ُٳ ِّ ًځ٢ أځٕ تٴعٳ ٌٵ أځتٻبٹعٴوځ عٳ ٖٳ َٴٛغٳ٢  ٘ٴ  ٍٳ يځ ص. ؾُٝا 66طايهٗـ: قځا

ٝٻٓت أ١ُٖٝ ايكشب١ ٚايتٛاقٌ بٌ  ٘ٹ اٱْػإ ايكاحل َع غريٙ ٗ قٛي٘ تعاٍ: ب ٍٳ يٹكٳاسٹبٹ ُٳطٷ ؾځكځا ٘ٴ ثٳ ٕٳ يځ ٚٳنځا

ْٳؿځطٶا ٚٳأځعٳعټ  َٳا٫ڄ  َٹٓوځ  ْٳا أځنڃجٳطٴ  ٙٴ أځ ٚڇضٴ ٜٴشٳا ٛٳ  ٖٴ ٙٴ أځنځؿځطٵتٳ ص ٚقٛي٘ تعاٍ: 34طايهٗـ: ٚٳ ٚڇضٴ ٜٴشٳا ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٘ٴ  ٘ٴ قٳاسٹبٴ ٍٳ يځ قځا

ِٻ َٹٔ تٴطٳابٺ ثٴ ًځكځوځ  ٛٻاىځ ضٳدٴ٬ڄ  بٹايډصٹٟ خٳ ِٻ غٳ ْټڀڃؿځ١ٺ ثٴ ص ؾُا ناْت ٖصٙ ايكشب١ َٔ ططف ٚاسس، 37طايهٗـ: َٹٔ 

 بٌ نإ نٌ ٚاسس َُٓٗا قاسباڄ يٰخط. 

ٚبايٓٛط ٗ ٖصٙ اٯٜات ٜٛٗط َس٣ اغتٝعاب غٛض٠ ايهٗـ يًكشب١ ايكاؿ١، ٚبٝاْٗا ٭ُٖٝتٗا ٚأثطٖا ع٢ً 

بايكرب ع٢ً ٬َظ١َ ايكاؿٌ َٚكاسبتِٗ  تعاٍ ْبٝ٘ قُساڄايساع١ٝ ٚأتباع٘، إٍ اؿس ايصٟ ٜأَط اهلل 

هلصا ايتهًٝـ اٱهلٞ ٚاَجٌ ي٘،  ٚعسّ طاع١ إؿططٌ، ٚقس اغتذاب ايٓيب -ٚإٕ ناْٛا ؾكطا٤ نعؿا٤-
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. ٚٚضٚز َٛنٛع ايكشب١ بٗصا (1)«٫تكاسب إ٫ َ٪َٓا ٫ٚ ٜأنٌ طعاَو إ٫ تكٞ:»ٚأَط ب٘ قشابت٘ ؾكاٍ 

ايهٗـ اييت ٜتًٖٛا نجري َٔ إػًٌُ نٌ ّٜٛ ْع١ ي٘ ز٫يت٘ اـاق١ ع٢ً سطق٘ عًٝٗا  ايتؿكٌٝ ٗ غٛض٠

ٚايتصنري ايسا٥ِ ٚإتهطض بٗا; ٚبٝإ أثطٖا ٗ انتػاب ايكِٝ ٚايػًٛى. َٚٔ ٖٓا يعّ نٌ َػًِ ايتٓب٘ 

ِٗ. ؾ٬ ىؿ٢ يصيو، ٚسػٔ اختٝاضٙ ٭قشاب٘، َٚطاعا٠ َٚتابع١ َٔ ٜطعاِٖ ًٜٚٞ أَطِٖ ٗ اختٝاضِٖ أقشاب

َس٣ عٹِٛ ايتأثط با٭قشاب، ؾايكاسب غاسب، ٚقس دا٤ ٗ نتب ايًػ١: ايكاسبٴ نايطټقع١ ٗ ايجٛب، 

ْٳتٵ٘ َٴؿانٹ٬ڄ. ٚقٌٝ: ايكاسبٴ نايطټقڃع١ ٗ ايجٛب إٕ مل تهٔ َٓ٘ ؾا ؾاٱْػإ بڀبٝعت٘ َتأثط . "(2)ؾاطڃًب٘ 

طاسٌ ايكبا، ؾايطؾك١ ايكاؿ١ ِٖ َٔ ٚغا٥ٌ بػريٙ، آخص عٓ٘، غٛا٤ أسؼ بصيو أّ مل وؼ، خاق١ ٗ َ

ايرتب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ يًٓاؾ١٦، ٚٚادب اٯبا٤ إٔ ٜٓتكٛا ٭بٓا٥ِٗ ٖصٙ ايطؾك١ بڀطٜك١ غري 

َباؾط٠ َٔ أقسقا٥ِٗ ايكاؿٌ; ٭ٕ قساق١ ا٭بٓا٤ تكتهٞ ايعٜاض٠ ٚاـطٚز ٗ ضس٬ت تعُل ايك٬ت بٌ 

 .(3)ا٭بٓا٤"

شب١ ٚايرتب١ٝ بٗا َٔ خ٬ٍ تأثريٖا قس مت تٓاٚهلُا َٔ قبٌ نجري َٔ إدتكٌ، ٚٗ نجري َٔ َٚٛنٛع ايك

ٕٻ َا أسب شنطٙ ٖٛ إٔ نجري ٖٔ تٓاٍٚ ايكشب١ ٚتأثريٖا قس سصض َٚٓع بايه١ًٝ َٔ  ايسضاغات ايع١ًُٝ، غري أ

ايػ١٦ٝ، ٖٚصٙ َػأي١ ؼتاز كايڀ١ غري ايكاؿٌ باعتباضٖا عا٬َڄ َٔ عٛاٌَ ايؿػاز ٚا٫مطاف ٚايرتب١ٝ 

إٍ ْكاف. ؾُا زيت عًٝ٘ غٛض٠ ايهٗـ ٖٛ خ٬ف ٖصا، ؾكس زيت ع٢ً َؿطٚع١ٝ كايڀ١ بٌ َٚكاسب١ غري 

ٕٻ طبٝع١ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بٝٓ٘ ٚبٌ إ٪َٔ ع٬ق١  ٝٻٓت ايػٛض٠ أ ايكاؿٌ، نُا ٗ قك١ قاسب اؾٓتٌ، ؾكس ب

ٕٻ ٖصٙ إدايڀ١ ٚايكشب١ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ قشب١. ٖٚصا زاٍ ع٢ً دٛاظ كايڀ١ َٚكاسب١  غري ايكاؿٌ، إ٫ډ أ

َهبٛط١ بهٛاب٘ ٚؾطٚٙ ٜٓبػٞ إٔ تتٛؾط إكاسب، ّٚهٔ اغتٓباطٗا َٔ قك١ إ٪َٔ َع قاسب اؾٓتٌ 

 َٚٓٗا:

إٔ ٜتش٢ً إكاسب يػري ايكاؿٌ بايعًِ ٚايتك٣ٛ، ٖٚصا ٚاٖط َٔ خ٬ٍ ايٓٛط ٗ سٛاض إ٪َٔ َٚا  -1

 ر َٓڀك١ٝ.شنط َٔ سذ

 إٔ ٜهٕٛ ايككس َٔ ايكشب١ ايسع٠ٛ ٚبٝإ اؿل، َٚعاؾ١ ايؿبٗات عٓس ايكاسب. -2

 إٔ ٜهٕٛ شا ؾدك١ٝ ق١ٜٛ َ٪ثط٠ ٫ َتأثط٠. -3

 إٔ ٫ ُٓع٘ ايكشب١ َٔ قٍٛ اؿل ٚتكسِٜ ايٓكض عٓس اؿاد١. -4

                                                           
،َٚػٓس 2395، ضقِ اؿسٜح:4/600. ٚغٓٔ ايرتَصٟ، باب قشب١ إ٪َٔ:4834، ضقِ اؿسٜح:4/407غٓٔ أبٞ زاٚز، باب َٔ ٜ٪َط إٔ هايؼ: -1

 .7341ؿسٜح:، ٚقشش٘ ا٭يباْٞ ٗ قشٝض اؾاَع، ضقِ ا11355، ضقِ اؿسٜح:3/38أٓس:
 .21/113تاز ايعطٚؽ:-2
 .21/498ف١ً اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ بإس١ٜٓ إٓٛض٠:-3
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ٚاهلل أعًِ، إٔ ٖصٙ بعض ايؿطٚٙ ؾُٝٔ ٜكاسب غري ايكاؿٌ ٚغري إػًٌُ، ؾإٕ أختٌ أسسٖا ؾايصٟ ٜٛٗط 

 .  (1)تطى ايكشب١ أٍٚ; يًكاعس٠ إعطٚؾ١: زض٤ إؿاغس َكسّ ع٢ً دًب إكاحل

ٕٵ ٖٚا ٜ٪نس َؿطٚع١ٝ ٖصا ايٓٛع َٔ إدايڀ١ ٚايكشب١ َا دا٤ ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ِٵ ؾٹٞ ايڃهٹتٳابٹ أځ ٝٵهڂ ًځ ٍٳ عٳ ْٳعٻ ٚٳقځسٵ 

ٜٴ ٚٳ ٗٳا  ٜٴهځؿځطٴ بٹ ٘ٹ  ًډ ٜٳاتٹ اي ِٵ آ ُٹعٵتٴ ٕٻ إڇشٳا غٳ ِٵ إڇ ٗٴ ًڂ َٿجٵ ِٵ إڇشٶا  ْٻهڂ ٙٹ إڇ ٝٵطڇ ٜٳدٴٛنٴٛاڃ ؾٹٞ سٳسٹٜحٺ غځ ِٵ سٳتٻ٢  ٗٴ َٳعٳ ٗٳا ؾځ٬ځ تٳكڃعٴسٴٚاڃ  ٗٵعٳأڂ بٹ ػٵتٳ

ُٹٝعٶا ِٳ دٳ ٓٻ ٗٳ ٔٳ ؾٹٞ دٳ ٚٳايڃهځاؾٹطڇٜ ٌٳ  ٓٳاؾٹكٹ ُٴ َٹعٴ ايڃ ٘ٳ دٳا ًډ ٕٳ ؾٹص ٚقٛي٘ تعاٍ: 140طايٓػا٤: اي ٜٳدٴٛنٴٛ ٔٳ  ٜٵتٳ ايډصٹٜ ٞ ٚٳإڇشٳا ضٳأځ

ٕٴ ؾځ٬ځ تٳكڃعٴسٵ بٳعٵسٳ ٝٵڀځا ٓٻوځ ايؿٻ ٝٳ ٜٴٓػٹ َٻا  ٚٳإڇ ٙٹ  ٝٵطڇ ٜٳدٴٛنٴٛاڃ ؾٹٞ سٳسٹٜحٺ غځ ِٵ سٳتٻ٢  ٗٴ ٓٵ ٓٳا ؾځأځعٵطڇضٵ عٳ ٜٳاتٹ ّڇ  آ ٛٵ َٳعٳ ايڃكځ ايصٿنڃطٳ٣ 

ٌٳ ُٹ ٛډايٹ ٗا عٔ ص.ؾاهلل تعاٍ سسز ا٭ٚقات ٚا٭َانٔ ٚإٛاقـ اييت هب ع٢ً إ٪َٔ ا٫بتعاز ؾ68ٝطا٭ْعاّ: اي

ٖصٙ ايكشب١، ٚشيو عٓس اـٛض ا٫غتٗعا٤ ٚايهؿط بآٜات اهلل تعاٍ، َٚا عساٖا ؾإدايڀ١ ٚايكاسب١ دا٥ع٠ 

ٚقس تهٕٛ َڀًٛب١ إٕ تطتب عًٝٗا َكًش١ ؾطع١ٝ ٚتأثري ٚتطب١ٝ سػ١ٓ يًكاسب. َٚا دا٤ ٗ غٛض٠ ايهٗـ َٔ 

ٝٻ٘  ػاؾًٌ، ؾًٝؼ َعٓاٙ ايٓٗٞ عٔ قشب١ غري بايكرب َع ايصٜٔ ٜسعٕٛ ضبِٗ، ٚسط١َ طاع١ اي أَط اهلل ْب

عٔ تطى ؾكطا٤ ايكشاب١; حملازث١ أغٓٝا٤ ٚٚدٗا٤ ايعطب، نُا ْٗت٘ عٔ  ايكاؿٌ، ؾاٯ١ٜ إِا ْٗت ايٓيب 

ِٵ بٹايڃػٳسٳا٠ٹ طاع١ ايػاؾًٌ ؾك٘، ٚبايتايٞ ؾ٬ تعاضض بٌ قٛي٘ تعاٍ: ٗٴ ٕٳ ضٳبٻ ٜٳسٵعٴٛ ٔٳ  َٳعٳ ايډصٹٜ ْٳؿڃػٳوځ  ٚٳاقٵبٹطٵ 

ًڃٚٳ ٔٵ أځغڃؿځ َٳ ٚٳ٫ تٴڀٹعٵ  ٝٳا  ْٵ ٝٳا٠ٹ ايسټ ٓٳ١ځ ايڃشٳ ِٵ تٴطڇٜسٴ ظڇٜ ٗٴ ٓٵ ٓٳاىځ عٳ ٝٵ ٚٳ٫ تٳعٵسٴ عٳ ٘ٴ  ٗٳ ٚٳدٵ ٕٳ  ٜٴطڇٜسٴٚ ٞٿ  ٚٳاتٻبٳعٳ ايڃعٳؿٹ ْٳا  ٔٵ شٹنڃطڇ ٘ٴ عٳ ًڃبٳ ٓٳا قځ

ٙٴ ؾڂطٴطاڄ َٵطٴ ٕٳ أځ ٚٳنځا ٙٴ  ٛٳا  ص. ٚقشب١ إ٪َٔ يكاسب اؾٓتٌ.28طايهٗـ: ٖٳ

 رتب١ٝ ع٢ً ايعٌُ اؾُاعٞ َٚٔ خ٬ي٘إڀًب ايطابع: اي

ْعين بايعٌُ اؾُاعٞ: ادتُاع عسز َٔ ايٓاؽ ع٢ً ايكٝاّ بعٌُ، ي٘ إزاض٠ تػع٢ يتشكٝل أٖساف اؾُاع١،ٚؾل 

 أغؼ ٚآي١ٝ َتؿل عًٝٗا، ٚتعٌُ ع٢ً تٛظٜع ا٭عُاٍ ٚايتهايٝـ سػب ايڀاقات ٚايكسضات. 

سعٟٛ ٚاـريٟ ؾشػب، نُا ٖٛ ؾا٥ع، بٌ إٕ أٟ عٌُ ٖٚصا ايتعطٜـ ٫ وكط ايعٌُ اؾُاعٞ ٗ ايعٌُ اي

وتاز إٍ عسز َٔ ايٓاؽ يتٓؿٝصٙ ّهٔ ٚقؿ٘ بأْ٘ عٌُ ْاعٞ، ٚاقتكاض ٚقـ ايعٌُ اؾُاعٞ ع٢ً 

ايسعٟٛ َٓٗا عٓس أنجط ايباسجٌ ٚايسعا٠; يهٕٛ أغًب ا٭ْؿڀ١ ٚا٭عُاٍ اؾُاع١ٝ ا٭خط٣ ّهٔ إزضادٗا 

ايعٌُ اؾُاعٞ بهاؾ١ أْٛاع٘ إدتًؿ١، َٚٔ اٯٜات ٚإٛاقـ اييت تٓاٚيت  ؼت٘.ٚقس أؾاضت غٛض٠ ايهٗـ إٍ

 ايعٌُ اؾُاعٞ َا ًٜٞ:

خطٚز أقشاب ايهٗـ َٔ َسٜٓتِٗ بؿهٌ َِٓٛ سٴسز ؾٝ٘: َهإ ػُعِٗ، ٚٚقت خطٚدِٗ ٖٚطٚبِٗ،  -1

 َٚهإ اختبا٥ِٗ.

ْٳؿڃػٳوځ ايعبازات اؾُاع١ٝ اييت أؾاض إيٝٗا قٛي٘ تعاٍ:  -2 ٞٿ ٚٳاقٵبٹطٵ  ٚٳايڃعٳؿٹ ٗٴِ بٹايڃػٳسٳا٠ٹ  ٕٳ ضٳبٻ ٜٳسٵعٴٛ ٔٳ  َٳعٳ ايډصٹٜ

٘ٴ ٗٳ ٚٳدٵ ٕٳ   ص.28طايهٗـ: ٜٴطڇٜسٴٚ

                                                           
 .90، ٚا٭ؾباٙ ٚايٓٛا٥ط ع٢ً َصٖب أبٞ سٓٝؿ1/121:١ا٭ؾباٙ ٚايٓٛا٥ط يتاز ايسٜٔ ايػبهٞ:-1
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ٗ قك١ قاسب اؾٓتٌ َعامل يعٌُ ْاعٞ ٗ فاٍ ايعضاع١، قاّ ع٢ً ٖٓسغ١ ظضاع١ٝ َتدكك١  -3

َا نإ ٚقًت باؾٓتٌ ٚقاسبُٗا إٍ لاح باٖط َٚتُٝع،  -أؾاز ايكطإٓ بٗا-ٚإزاض٠ ع١ًُٝ ١َُٛٓ

 يكاسبُٗا إٔ ٜكٌ إٍ شيو َؿطزٙ.

ٚاـهط َعامل ٚز٫٫ت ٭عُاٍ ْاع١ٝ ١َُٛٓ، ابتسا٤ بػؿط َٛغ٢ َع  ٚٗ قك١ غٝسْا َٛغ٢  -4

ؾتاٙ، إش نإ يًؿت٢ َٗاّ خاق١ ٚقسز٠. ثِ ٗ ضنٛب َٛغ٢ ٚاـهط ايػؿ١ٓٝ إؾاض٠ إٍ عٌُ 

نُا إٔ ٗ اؿسٜح  .ٚإزاضتٗا أٚ ايعٌُ عًٝٗاْاعٞ نإ ٜكّٛ ب٘ أقشابٗا إػانٌ، غٛا٤ ٗ قٝازتٗا 

عٔ إًو ايػاقب إؾاض٠ إٍ عٌُ إدطاَٞ ّاضؽ بؿهٌ ْاعٞ ٚضعا١ٜ ًَه١ٝ، ؾُا نإ إًو ٚاسسٙ 

ٌٻ َٔ ٜكّٛ بٗصا ايؿعٌ، ٚإِا ي٘ ساؾ١ٝ ٚأتباع ٜٓؿصٕٚ غٝاغت٘ ٚأٚاَطٙ. ٜٳأڃخٴصٴ نڂ ًٹوڅ  َٳ ِٵ  ٖٴ ٚٳضٳا٤ٳ ٕٳ  ٚٳنځا

ٓٳ١ٺ غځكٵبٶا   ص.79طايهٗـ: غٳؿٹٝ

ٚٗ قك١ شٟ ايكطٌْ ز٫٫ت َٚعامل ٚبٝإ ٚػػٝس ٕؿّٗٛ ايعٌُ اؾُاعٞ ٗ إؿطٚع  -5

اٱغرتاتٝذٞ ايصٟ أؾطف عًٝ٘ ْٚؿصٙ ٚضعاٙ إًو ايكاحل شٚ ايكطٌْ، إتُجٌ بػس شٟ ايكطٌْ، قاٍ 

ٔڇتعاٍ: ٝٵ ٔٳ ايكٻسٳؾځ ٝٵ ٚٳ٣ بٳ ْٹٞ ظٴبٳطٳ ايڃشٳسٹٜسٹ سٳتٻ٢ إڇشٳا غٳا ْٹٞ أڂؾڃطڇؽٵ  آتٴٛ ٍٳ آتٴٛ ْٳاضٶا قځا ٘ٴ  ًځ ٍٳ اْؿڂدٴٛا سٳتٻ٢ إڇشٳا دٳعٳ قځا

٘ٹ قٹڀڃطٶا  ٝٵ ًځ ْٴؿص ايبٓا٤ َؿاضن١ فتُع١ٝ ٚانش١، سٴسٿزت ؾٝ٘ ايتهايٝـ ٚإٓؿصٜٔ 96طايهٗـ: عٳ ص ؾكس 

 هلا. 

إقا١َ إؿاضٜع  َٚٔ ٖٓا نإ ٫بس َٔ ا٫ٖتُاّ بايعٌُ اؾُاعٞ ٚايتأقٌٝ ي٘ ٚايرتنٝع ٚا٫عتُاز عًٝ٘ ٗ

 .اؿ١ٜٛٝ، باعتباضٙ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايٓٗٛض اؿهاضٟ ٚع٢ً ناؾ١ ا٭قعس٠

ٚٳ٫ځ ٚايعٌُ اؾُاعٞ ْٛع َٔ ايتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ ايصٟ أَط اهلل ب٘ ؾكاٍ:  ٛٳ٣  ٚٳايتٻكڃ ًځ٢ ايڃربٿ  ْٴٛاڃ عٳ ٚٳ ٚٳتٳعٳا

ٕڇ  ٚٳا ٚٳايڃعٴسٵ ِڇ  ًځ٢ اٱڇثٵ ْٴٛاڃ عٳ ٚٳ ، ٚنُا (1)«إ٪َٔ يًُ٪َٔ نايبٓٝإ ٜؿسٸ بعه٘ بعهٶا:»ص ٚقاٍ ايٓيب 2طإا٥س٠: تٳعٳا

غبل ٚإٔ أؾطْا إٍ إٔ ايعٌُ اؾُاعٞ ٫ ٜكتكط ع٢ً اؾاْب ايسعٟٛ، ؾُٝساْ٘ أٚغع ٚفا٫ت٘ َتعسز٠ 

َٚتٓٛع١ ٚأنجط َٔ إٔ ؼكط ٗ فاٍ بعٝٓ٘، َٚت٢ َا استاز اٱْػإ ٚإػًِ ؾٝ٘ إٍ إخٛاْ٘ نإ عًِٝٗ 

 ْت٘، ٚإشا نإ ٖصا َڀًٛباڄ ٗ سل ايؿطز ؾٗٛ ٗ سل اجملتُع آنس.إعا

ٚايعٌُ اؾُاعٞ َؿَٗٛ٘ ايؿاٌَ ايصٟ ٜٓسضز ؼت٘ ايعٌُ إ٪غػٞ، أَط قُٛز، ٚساد١ ايٓاؽ إيٝ٘ َِّش١، 

ٚطبٝع١ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ، ايٓكل ٚاـًٌ، ؾهإ ٫ بس هلا َٔ ضاؾس ٜعٝٓٗا ٜٚػسزٖا ٜٚكَٛٗا، ٚقس قض ٗ 

ؾهإ ايعٌُ اؾُاعٞ  (2)«إ٪َٔ أخٛ إ٪َٔ، ٜهـ عًٝ٘ نٝعت٘، ٚوٛط٘ َٔ ٚضا٥٘»قاٍ:  ح، إٔ ايٓيب اؿسٜ

 نطٚض٠ ٫ ٜػتػين عٓٗا أسس، َٚٔ ؾٛا٥سٙ ٚآثاضٙ ايرتب١ٜٛ اييت أؾاضت إيٝٗا غٛض٠ ايهٗـ:

 انتؿاف ايٓؿؼ، َٚا ؾٝٗا َٔ ق٠ٛ أٚ نعـ، أٚ نُاٍ أٚ ْكل. -1

                                                           
 .481،ضقِ اؿسٜح: 1/129قشٝض ايبداضٟ، نتاب بس٤ ايٛسٞ، باب ايتؿبٝو بٌ ا٭قابع ٗ إػذس:-1
 .ٚسػٓ٘ ا٭يباْٞ.4918، ضقِ اؿسٜح:2/697غٓٔ أبٞ زاٚز بتشكٝل ا٭يباْٞ، باب ٗ ايٓكٝش١ ٚاؿٝاط١، -2
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 كًشٕٛ ساي٘، إَا بايٓكٝش١ أٚ ايعتاب، أٚ ايتٛبٝذ، أٚ اهلذط.تكِٜٛ ا٫عٛداز، ؾأقشاب٘ ٜ  -2

 تٛٚٝـ ايڀاقات ٚت١ُٝٓ إًهات ٚت٬قض ا٭ؾهاض.  -3

 بح ا٭ٌَ ٚزؾع ايٝأؽ عٔ اؾُٝع، ٚإثاض٠ اؿُاؽ يسِٜٗ، ٚاؿطم ع٢ً ا٫غتُطاض ٗ ايعٌُ -4

 ؾتض فا٫ت ا٭دط ٚايجٛاب ٚايتعإٚ ع٢ً اـري. -5

 يتعإٚ َع٘ َا وكل َكًش١ اجملتُع.ايكبٍٛ باٯخط ٚايتعاٜـ ٚا -6

 .(1)اغتذ٬ب تأٜٝس اهلل ٚعْٛ٘ ْٚكطت٘ -7

ٍڈ َٔ ايهؿا٠٤ ٚإػ٪ٚي١ٝ.  -8  ٜؿطظ ايعٌُ اؾُاعٞ قٝازات ٚأؾطاز ع٢ً قسض عا

ٚأَا ع٢ً ايكعٝس ايعًُٞ ٚاٱْتادٞ ؾكس زيت ايتذاضب ع٢ً إٔ ايعٌُ اؾُاعٞ أنجط س١ٜٛٝ ٚإْتاداڄ ٚأغطع 

ع٢ً ايكعٝسٜٔ ايؿطزٟ ٚاجملتُعٞ َٔ ايعٌُ ايؿطزٟ...ؾعٓسَا ٜؿعط اٱْػإ بإٔ ٖٓاى  إلاظاڄ ٚأنجط ؾا٥س٠

٫ٚ ؾو إٔ ايعٌُ اؾُاعٞ ي٘ .(2)آخطٜٔ ٜعًُٕٛ ْؿؼ ايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ب٘، ؾإ شيو ٜسؾع٘ إٍ ظٜاز٠ ْؿاط٘

 َتڀًبات ٚيٛاظّ، ٖٚا أؾاضت إيٝ٘ غٛض٠ ايهٗـ ٗ ٖصا:

ٚايهؿا٠٤، ٚايكسض٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع ا٭سساخ ٚايٓٛاظٍ إػتذستٌ ٚدٛز قٝاز٠ تتكـ بايعًِ ٚاؿًِ  -1

يؿتاٙ. ؾٗٛ مل ٜكػٛ عًٝ٘ ٚمل ٜٓٗطٙ  عه١ُ ٚاقتساض، ٖٚصا ٚاٖط ٗ قشب١ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ 

بٌ مل ٜعاتب٘ ع٢ً ْػٝاْ٘ ٚغؿًت٘ عٔ إخباضٙ عٔ شٖاب اؿٛت. ٖٚصا يٝؼ َعٓاٙ ػاٚظ ايكٝاز٠ عٔ 

ٖصا اـڀأ ع٢ً ايؿطز  أثطادب ايتعاٌَ َع إدڀ٧ ع٢ً قسض خڀ٦٘ ٚأخڀا٤ أؾطازٖا يهٔ ايٛ

ٚاؾُاع١ ٚاجملتُع، بعس ايتعطف ع٢ً َػببات ٖصا اـڀأ، ٖٚصا َػتؿاز٠ َٔ قك١ شٟ ايكطٌْ، قاٍ 

ْټهڃتعاٍ:  ٘ٴ عٳصٳابٶا  ٝٴعٳصٿبٴ ٘ٹ ؾځ ٜٴطٳزټ إڇيځ٢ ضٳبٿ ِٻ  ٘ٴ ثٴ ْٴعٳصٿبٴ ٛٵفٳ  ِٳ ؾځػٳ ًځ ٚځ َٳٔ  َٻا  ٍٳ أځ  ص.87طايهٗـ: طٶاقځا

 ايڀاع١ بإعطٚف يًكٝاز٠ ايٛاع١ٝ ٚإػ٪ٚي١. -2

ايػط١ٜ ٚايهتُإ ٕا ٜعٛز ع٢ً اؾُاع١ ٚا٭ؾطاز بايهطض. ٖٚصٙ ايٓكڀ١ ٚاييت قبًٗا َػتٓبڀتإ َٔ  -3

 قك١ أقشاب ايهٗـ.

ٖٚصا  ايتعإٚ إؿرتى بٌ ايكٝاز٠ ٚا٭ؾطاز ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖساف ٚتٓؿٝص اـڀ٘ ٚايرباَر،ٚإؿاضٜع، -4

 ٚاٖط َٔ قك١ شٟ ايكطٌْ ٚبٓا٤ ايػس.

 إڀًب اـاَؼ: تكسٜط ٚتهطِٜ ايصات

تعاٍ بإنطاّ ٚتكسٜط ْؿػ٘، ؾشطّ عًٝ٘ َا  ٙخًل اهلل تعاٍ اٱْػإ ٚنطَ٘ ع٢ً غريٙ َٔ اـًل، ٚأَط

ٗـ ٚسجت ٗ إٖاْت٘ شات٘ ٚاستكاض اٯخطٜٔ ي٘. ٚزعت غٛض٠ ايهإٍ ٪زٟ َٚا ٜٜتعاضض ٜٚتٓاؾ٢ َع ٖصا ايتهطِٜ 

نجري َٔ ز٫٫ت آٜاتٗا ع٢ً تكسٜط اٱْػإ يصات٘ ٚتهطّٗا، ٚؼطِٜ ٚػطِٜ إٖاْتٗا، ٚٗ قك١ أقشاب ايهٗـ 

                                                           
 .19/379َٛقع اٱغ٬ّ ايّٝٛ، ايؿتا٣ٚ ٚا٫غتؿاضات.-1
 ، بتكطف.4/3اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ بٌ أقاي١ إانٞ ٚآَاٍ إػتكبٌ:-2
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َا ٜسٍ ع٢ً تكسٜط ايصات ٚتهطّٗا، ؾٗ٪٤٫ ايؿت١ٝ ِٖٚ ٗ أسًو ؿٛات احمل١ٓ، ٚبعس ؾرت٠ َٔ اهلطٚب 

ٜهْٕٛٛ ؾٝ٘ إٍ إاٍ ٚتٛؾريٙ ٚايتكؿـ ٗ إعٝؿ١;  ٚايتدؿٞ ٚا٫ْكڀاع عٔ ا٭ٌٖ ٚإاٍ، ٚٗ ٚقت ِٖ أسٛز َا

ًډ١ َا بٝسِٖ َٔ إاٍ بعس إٔ دطزِٖ إًو َٔ نٌ مثٌ  هلطٚبِٗ ٚدًِٗٗ َكريِٖ ٚساهلِ َٚػتكبًِٗ، ٚقٹ

ست٢ ٗ ٬َبػِٗ، ضغِ نٌ ٖصا لسِٖ أٍٚ َا اغتٝكٛٛا طًبٛا ايڀعاّ، ٚيٝؼ أٟ طعاّ ٚيٝؼ ايعنٞ َٓ٘ 

، أٟ: َا تتٛؾط ؾٝ٘ عٓاقط َٚعاٜري اؾٛز٠، ٚتٓڀبل عًٝ٘ إٛاقؿات ٚإكاٜٝؼ ايػصا١ٝ٥ ؾشػب بٌ ا٭ظن٢ َٓ٘

ٝٻ١، قاٍ تعاٍ:  ٝٳأڃتٹهڂِ بٹطڇظٵمڈ ٚايكش ًڃ َٶا ؾځ ٗٳا أځظٵنځ٢ طځعٳا ٜټ ٛڂطٵ أځ ٝٳٓ ًڃ ٓٳ١ٹ ؾځ ُٳسٹٜ ٙٹ إڇيځ٢ ايڃ ٖٳصٹ ِٵ  ٛٳضڇقٹهڂ ؾځابٵعٳجٴٛا أځسٳسٳنڂِ بٹ

٘ٴ ٓٵ ايًؿت١ ايكطآ١ْٝ يؿعٌ ايؿت١ٝ ٚطًبِٗ إ٫ډ بٝإ يتكسٜطِٖ شٚاتِٗ ٚإنطاَِٗ إٜاٖا، ص. َٚا ٖصٙ 19طايهٗـ: َٿ

ٖصٙ ايًؿت١ ٚبٗصا ايتعبري ايٛاضز ٗ اٯ١ٜ ؾٝ٘ إوا٤ بإقطاض ايكطإٓ ٖصا ايڀًب ٖٚصا ايتهطِٜ يًصات. ٜٚتأنس ٖصا 

تهطِٜ اٱْػإ، نكٛي٘ تعاٍ: اٱقطاض َا ٚضز ٗ غريٖا َٔ اٯٜات ايساي١ ع٢ً أ١ُٖٝ تكسٜط ايصات إتهُٔ 

َٳ ٚٳ ِٵ  ٓٳانڂ َٳا ضٳظٳقڃ ٝٿبٳاتٹ  َٹٔ طځ ًڂٛاڃ  ٛٳ٣ نڂ ًڃ ٚٳايػٻ ٔٻ  ُٳ ِٴ ايڃ ٝٵهڂ ًځ ٓٳا عٳ ٚٳأځْعٳيڃ ّٳ  ُٳا ِٴ ايڃػٳ ٝٵهڂ ًځ ٓٳا عٳ ًڃ ًډ ٚځ ْٴٛاڃ ٚٳ ٚٳيځهٹٔ نځا ْٳا  ُٴٛ ًځ ٚځ ا 

ُٴٕٛ ًٹ ٛڃ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ٓٻاؽٴص ٚقٛي٘ تعاٍ: 57طايبكط٠: أځْؿڂػٳ ٗٳا اي ٜټ ٝٿبٶا  ٜٳا أځ ًځايڄا طځ ُٻا ؾٹٞ ايڃأځضٵضڇ سٳ َٹ ًڂٛا  ص 168طايبكط٠: نڂ

ِٵ ٚقٛي٘ تعاٍ:  ٓٳانڂ َٳا ضٳظٳقڃ ٝٿبٳاتٹ  َٹٔ طځ ًڂٛاڃ  ٓٴٛاڃ نڂ َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ ٔٳ ص ٚقٛي٘ تعاٍ: 172طايبكط٠: ٜٳا أځ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ ٜٳا أځ

٘ٴ ًډ ٌٻ اي َٳا أځسٳ ٝٿبٳاتٹ  َٴٛاڃ طځ ٓٴٛاڃ ٫ځ تٴشٳطٿ َٳ ٔٳ ) آ ُٴعٵتٳسٹٜ ٜٴشٹبټ ايڃ ٘ٳ ٫ځ  ًډ ٕٻ اي ٚٳ٫ځ تٳعٵتٳسٴٚاڃ إڇ ِٵ  ٘ٴ 87يځهڂ ِٴ ايًډ ُٻا ضٳظٳقځهڂ َٹ ًڂٛاڃ  ٚٳنڂ  )

ٕٳ ٓٴٛ َٹ َٴ٪ٵ ٘ٹ  ٟٳ أځْتٴِ بٹ ٘ٳ ايډصٹ ًډ ٚٳاتٻكڂٛاڃ اي ٝٿبٶا  ٝٿبٳاتٹص ٚقٛي٘ تعاٍ: 88-87طإا٥س٠: سٳ٬ځ٫ڄ طځ ٔٳ ايڀډ َٿ  ٚٳضٳظٳقځهڂِ 

ِٵ قٛي٘ تعاٍ: ص 72ٚطايٓشٌ: ٖٴ ٓٳا ًڃ ٚٳؾځهٻ ٝٿبٳاتٹ  ٔٳ ايڀډ َٿ ٖٴِ  ٓٳا ٚٳضٳظٳقڃ ٚٳايڃبٳشٵطڇ  ِٵ ؾٹٞ ايڃبٳطٿ  ٖٴ ٓٳا ًڃ ُٳ ٚٳسٳ ّٳ  ٓٹٞ آزٳ ٓٳا بٳ َٵ ٚٳيځكځسٵ نځطٻ

ٓٳا تٳؿڃهٹ٬ٝڄ ًځكڃ ٔٵ خٳ ُٻ َٿ ًځ٢ نځجٹريڈ  ٝٿبٳاتٹص ٚقٛي٘ تعاٍ:70طاٱغطا٤: عٳ ٔٳ ايڀډ َٹ ًڂٛا  ٌٴ نڂ ٗٳا ايطټغٴ ٜټ ًڂٛا قٳايٹشٶا  ٜٳا أځ ُٳ ٚٳاعٵ

ِٷ ًٹٝ ٕٳ عٳ ًڂٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ْٿٞ بٹ ٝٿبٳاتٹص ٚقاٍ تعاٍ: 51طإ٪َٕٓٛ:إڇ ٔٳ ايڀډ َٿ ص. قاٍ ايكططيب: "ٚنإ ضغٍٛ 64طغاؾط:ٚٳضٳظٳقځهڂِ 

 . (1)ٚأقشاب٘ ٜأنًٕٛ ايڀٝبات ًٜٚبػٕٛ أسػٔ ايجٝاب ٜٚتذًُٕٛ بٗا، ٚنصيو ايتابعٕٛ بعسِٖ" اهلل 

إٔ ايتهطِٜ كتل َٓض ايصات ٚتهطّٗا بأطٝب ايڀعاّ، ؾٗٛ َٔ باب ايتٓبٝ٘ با٭ز٢ْ ع٢ً ٖٚصا يٝؼ َعٓاٙ 

،َا ٗ شيو ؾإشا سطم ايكطإٓ ع٢ً إطعاّ ايٓؿؼ ٚايػري أطٝب ايڀعاَتهطّا ي٘ -ؾش٣ٛ اـڀاب-ا٭ع٢ً

َٳقاٍ تعاٍ: إتكسم عًٝ٘  ٝٿبٳاتٹ  ٔٵ طځ َٹ ْٵؿٹكڂٛا  ٓٴٛا أځ َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايډصٹٜ ٜټ ٚٳيځا ٜٳا أځ ٔٳ ايڃأځضٵضڇ  َٹ ِٵ  ٓٳا يځهڂ ُٻا أځخٵطٳدٵ َٹ ٚٳ ِٵ  ا نځػٳبٵتٴ

ٕٳ ٓٵؿٹكڂٛ ٘ٴ تٴ ٓٵ َٹ ُٴٛا ايڃدٳبٹٝحٳ  ُٻ ٝٳ  -أٜهاڄ–ص ؾػريٙ َٔ أْٛاع ايتهطِٜ اؿػٞ ٚإعٟٓٛ َڀًٛب ؾطعاڄ 267طايبكط٠: تٳ

ط، ؾأَا إ٪َٔ َع اـه يًصات اٱْػا١ْٝ، ٖٚٛ َا ْطاٙ باضظاڄ ٗ قكيت إ٪َٔ ٚقشب اؾٓتٌ َٚٛغ٢ 

بٓؿػ٘ اؾط٤ٟ ع٢ً ٚايٛاثل احملاٚض يكاسب اؾٓتٌ ؾٝٛٗط ٗ قٛض٠ إداي٘ يٮثطٜا٤ ٚعٹ١ًٝ ايكّٛ، إعتع 

قٍٛ اؿل ضغِ ؾكطٙ، ٚٚٗط إٔ ٖصٙ ايعع٠ ٚايجك١ ْابعتإ َٔ شات٘ ٚ تكسٜطٙ هلا ٫ َٔ أَط خاضدٞ، غ٬ف 

ْٳؿځطٶاٚقطابت٘ قاسب اؾٓتٌ ايصٟ اغتُس تٛنٝسٙ يصات٘ َٔ ثطٚت٘  ٚٳأځعٳعټ  َٳا٫ڄ  َٹٓوځ  ْٳا أځنڃجٳطٴ  ص 34طايهٗـ:أځ

                                                           
 .6/424اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ:-1
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ٕٚا شٖب َكسض اعتعاظٙ ؾكس شات٘ ٚثكت٘ بٓؿػ٘، ٗ سٌ بكٝا حملاٚضٙ إ٪َٔ. "ٚقس ٜتذ٘ بعهٓا إٍ إٔ ٜػتُس 

نطاّ ٚسب تكسٜطٙ ايصاتٞ َٔ اٯخطٜٔ، ؾٝذعٌ قُٝت٘ ايصات١ٝ َطتبڀ١ بٓٛع ايعٌُ، أٚ َا يسٜ٘ َٔ َاٍ، أٚ إ

اٯخطٜٔ ي٘ ٖٚٛ َٔ غري ؾعٛض ٜهع ْؿػ٘ ع٢ً ساؾ١ ٖا١ٜٚ خڀري٠ ٱغكاٙ شات٘ َؿاعط اٱخؿام، ٖٚصا 

ٜٛسٞ إيٝٓا شات نعٝؿ١; ٭ٕ ايتكسٜط ٚا٫سرتاّ ٭ْؿػٓا ٜٓبع َٔ َكسض خاضز أْؿػٓا ٚخاضز ؼهُٓا. إٕ 

ْطٜس ؾايؿدل ايصٟ ٜعتُس ع٢ً  سكٝك١ ا٫سرتاّ ٚايتكسٜط تٓبع َٔ ايٓؿؼ; إش إٔ اؿٝا٠ ٫ تأتٞ نُا

اٯخطٜٔ ٗ تكسٜط شات٘ قس ٜؿكس َٜٛاڄ ٖصٙ ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ اييت ٜػتُس َٓٗا قُٝت٘ ٚتكسٜطٙ ٚبايتايٞ ٜؿكس 

ٜٴُٓض يو" . ٚأَا (1)َعٗا شات٘، يصا ٫بس إٔ ٜهٕٛ ايؿعٛض بايتكسٜط ٜٓبعح َٔ شاتو ٚيٝؼ َٔ َكسض خاضدٞ 

أنجط َٔ َط٠، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:  يصٟ تهطض َٓ٘ ايتٓبٝ٘ ٕٛغ٢ ؾعٓسَا يكٞ اـهط ا غٝسْا َٛغ٢ 

(ٞٳ قٳبٵطٶا َٳعٹ ْٻوځ يځٔ تٳػٵتٳڀٹٝعٳ  ٍٳ إڇ ٘ٹ خٴبٵطٶا67قځا ٘ڃ بٹ ِٵ تٴشٹ َٳا يځ ًځ٢  ـٳ تٳكٵبٹطٴ عٳ ٝٵ ٚٳنځ  )  :٘قٛي ٗٚ ٞٓٹ ٕڇ اتٻبٳعٵتٳ ٍٳ ؾځإڇ قځا

ٓٵ َٹ ٞٵ٤ٺ سٳتٻ٢ أڂسٵسٹخٳ يځوځ  ٓٹٞ عٳٔ ؾٳ ْٻوځ يځٔ ص ٚتهطض قٛي٘: 75-67طايهٗـ: ٘ٴ شٹنڃطٶاؾځ٬ تٳػٵأځيڃ ٌٵ إڇ ِٵ أځقڂ ٍٳ أځيځ قځا

ٞٳ قٳبٵطٶا َٳعٹ ، مل تٗٔ ع٢ً غٝسْا َٛغ٢ ْؿػ٘، ؾطز عًٝ٘ ٗ نٌ َط٠، يٹُا 75، ٚاٯ72١َٜطتٌ ٗ اٯ١ٜ تٳػٵتٳڀٹٝعٳ 

ٕډ ٕٻ ا ضأ٣ َٛغ٢ تؿعطٙ ٖصٙ ايتٓبٝٗات ٚتهطاضٖا تأْٝب إٓبٻ٘ ع٢ً َا قسض َٓ٘. ٚ تػا٫٩ت٘ ٫ تكتهٞ نٌ  أ

ٗ ايًٝاق١ ٚا٭زب ٚؼؿٜ يٓؿػ٘ نطاَتٗا، ٚنإ نٌ ضز ٜتٓاغب َع َػت٣ٛ  غا١ٜڄ ٖصا ايًّٛ ايعتب ضز ضزٚزاڄ

َٵطٶاايتٓبٝ٘ َٚا تهُٓ٘ َٔ ايعتب، ؾكاٍ أ٫ٚڄ:  ٚٳ٫ أځعٵكٹٞ يځوځ أځ ٘ٴ قٳابٹطٶا  ًډ ْٹٞ إڇٕ ؾٳا٤ اي ص ٕٚا 69طايهٗـ: غٳتٳذٹسٴ

َٵطڇٟ عٴػٵطٶآبٝ٘ قاٍ: تهطض ايت ٔٵ أځ َٹ ٓٹٞ  ٖٹكڃ ٚٳ٫ تٴطٵ ْٳػٹٝتٴ  ُٳا  ْٹٞ بٹ إڇٕ ص ٕٚا ظاز ايتٓبٝ٘ قاٍ: 73طايهٗـ: ٫ تٴ٪ٳاخٹصٵ

ْٿٞ عٴصٵضٶا َٹٔ يډسٴ ًځػٵتٳ  ٓٹٞ قځسٵ بٳ ٖٳا ؾځ٬ تٴكٳاسٹبٵ ٞٵ٤ٺ بٳعٵسٳ ص. ٖٚٓا ٬ْسٜ قٛي٘: ٫ ت٪اخصْٞ 76طايهٗـ: غٳأځيڃتٴوځ عٳٔ ؾٳ

قٛي٘: ٫ تطٖكين، َع َا ٗ ا٭ٍٚ َٔ اعتصاض إ٫چ إٔ قٝػ١ ا٫عتصاض ٖٞ بٝإ يًػبب أنجط َٓٗا َا ْػٝت، ٚ

اعتصاضاڄ، ٚأَا ايًؿٜ ايجاْٞ: ٫ تطٖكين ؾٗٛ َتهُٔ يًعتب، ٚبكٝػ١ ايٓٗٞ ايساي١ ع٢ً ا٫عرتاض ٚعسّ تكبً٘ 

، ٚأغًٛب٘ ٢ ؼٌُ اْتكازات٘ثط َؿاضق١ اـهط عًآٚؼًُ٘ َا سكٌ َٚا مسع َٔ يّٛ ٚعتب، إٍ زضد١ أْ٘ 

ٓٹٞؾكاٍ: ٖٳا ؾځ٬ تٴكٳاسٹبٵ ٞٵ٤ٺ بٳعٵسٳ ايك١ٜٛ  ص.نُا إٔ ؾدك١ٝ غٝسْا َٛغ٢ 76طايهٗـ:  إڇٕ غٳأځيڃتٴوځ عٳٔ ؾٳ

ٚيڀُ٘ ًَو  (3)ٚأخصٙ بطأؽ ٚؿ١ٝ أخٝ٘ (2)ٚاييت أؾاضت إيٝٗا ْكٛم ايٛسٞ، ٗ قتً٘ ايكبڀٞ-بسْٝاڄ ٚإزاضٜاڄ 

ٓٳ٘ دعًت٘ ٜتكطف َع اـهط ٫ ع٢ً أْ٘ تابع خانع، َٚطٜس َػِِّ، ساي٘ َع ؾٝد٘  قس -(4)إٛت ٚؾك٦٘ عٝ

ٚٿز ايبعض يصيو، بٌ تعاٌَ باغتك٬ي١ٝ، ٚثك١ ٚاعتعاظ تاٌَ بٓؿػ٘،  ٝٿت بٌ ٜسٟ إػػٿٌ نُا ٜط نشاٍ إ

                                                           
 .1/6ٚايصات: ايٛقت ٚإزاض٠ بساعاٱ ٗ نتابات-1
ٝٵ٘قاٍ تعاٍ: -2 ًځ َٴٛغٳ٢ ؾځكځهٳ٢ عٳ ٙٴ  ٛٳنځعٳ  ص.15ط ايككل: ؾځ
ٚٳ٫ بٹطٳأڃغٹٞقاٍ تعاٍ: -3 ٝٳتٹٞ  ًٹشٵ ّٻ ٫ تٳأڃخٴصٵ بٹ ٔٳ أڂ ٜٳا ابٵ ٍٳ   ص. 94ط ط٘: قځا
 .6297، ضقِ اؿسٜح:7/99ٛغ٢:، قشٝض َػًِ،، باب ؾها٥ٌ 3407َ، ضقِ اؿسٜح:4/191قشٝض ايبداضٟ،نتاب بس٤ ايٛسٞ:-4
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ٝٵ٦ٶا يځكځسٵ دٹؾهإ ٜػأٍ عٔ نٌ تكطف ّاضغ٘ اـهط، ٜٚٓهط تًو ايتكطؾات، بسيٌٝ تصًٜٝٗا بكٛي٘:  ٦ٵتٳ ؾٳ

َٵطٶا ْټهڃطٶاص 71طايهٗـ: إڇ ٝٵ٦ٶا   ص.74طايهٗـ: يډكځسٵ دٹ٦ٵتٳ ؾٳ

 َع اـهط َٔ ثك١ ٚاعتعاظ بايٓؿؼ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع آزاب طايب ايعًِ ٕا ًٜٞ: َٚا شنطْاٙ عٔ غٝسْا َٛغ٢ 

اڄ، نإ ْبٝاڄ ٚاـهط ٚيٝ َا َٔ ؾو إٔ َكاّ ايٓب٠ٛ أع٢ً َٔ َكاّ اي١ٜ٫ٛ. ٚغٝسْا َٛغ٢  -1

 ؾُكاّ َٛغ٢ أع٢ً َٔ َكاّ اـهط، ٚعًٝ٘ ؾاؿٛاض بُٝٓٗا نإ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ.

ًڃِ اـهط  مل ٜتتًُص ع٢ً اـهط، ؾكس عًٹِ غٝسْا َٛغ٢  ٭ٕ غٝسْا َٛغ٢  -2 إٔ ع

ًډ نإ عًُاڄ يسْٝاڄ قاٍ تعاٍ:  ٚٳعٳ ْٳا  ٔٵ عٹٓسٹ َٹ ُٳ١ڄ  ٙٴ ضٳسٵ ٓٳا ٝٵ ْٳا آتٳ ٔٵ عٹبٳازٹ َٿ ٛٳدٳسٳا عٳبٵسٶا  ْٻا ؾځ َٹٔ يډسٴ ٙٴ  ٓٳا ُٵ

ُٶا  ًڃ ًٹِ غٝسْا َٛغ٢ 65طايهٗـ:عٹ ٜٴٓاٍ بايڀًب ٫ٚ ٜهتػب٘  ص. ٚعٳ إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًِ ٫ 

اٱْػإ بايتشكٌٝ، ؾهإ بكا٩ٙ َع اـهط يًتعطف ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًِ ٫ يتعًُ٘ 

ٛغ٢ ع٢ً اـهط، ٚانتؿ٢ غٝسْا َ ٚانتػاب٘ ٚؼكًٝ٘، ٚبٗصا مل ٜتتًُص َٛغ٢ 

ٝٻٓت ي٘ طبٝع١ ٖصا ايعًِ.  بايتعطف ٚايٛقٛف ع٢ً بعض إٛاقـ اييت ب

ٓٻا قس أؾطْا ؾُٝا غبل إٍ إٔ تهطِٜ ايصات اٱْػا١ْٝ سػٝاڄ َٚعٜٓٛاڄ َٔ َكاقس آٜات غٛض٠ ايهٗـ، ٚؾُٝا  ٚن

َٻا ايتهطِٜ إعٟٓٛ ٗ غٛض٠ ايهٗـ ؾًِ ىتل باٱْػ إ بٌ تٛغع أٚضزْا تأقٌٝ يًتهطِٜ اؿػٞ يٲْػإ، أ

ُٻ١ ايتهطِٜ ي٘، ٚز٫ي١ ع٢ً  ؾؿٌُ اؿٝٛإ، َٚا شٹنڃط ايهًبٹ إكاسب يًؿت١ٝ أضبع  َطات ٗ غٛض٠ ايهٗـ إ٫ډ ق

ؾٝٓبػٞ ع٢ً . . ؾإشا ٚقٌ ايتكسٜط ٚايتهطِٜ ٗ ايكطإٓ إٍ تهطِٜ اؿٝٛا١ٕإعٜٓٛٚإثبات اؿكٛم ايتهطِٜ 

ّ ٜٚكسض قبٌ شيو ْؿػ٘، ٚإٔ ٜتعبٻس اهلل بٗصا ايتهطِٜ يصات٘ ٚا٫عتعاظ إٔ ٜهطٿّ اٱْػإ عَُٛاڄ، ٚإٕ ٜهطٿ اٱْػإ

بٓؿػ٘، ؾُٔ ٫ ٜهطٿّ ٫ٚ ٜكسٿض ْؿػ٘ ٫ ٜكسضٙ ايٓاؽ، ٚإِا ٜهعْٛ٘ سٝح ٜهع ْؿػ٘، ٖٚٛ باستكاضٙ يصات٘ 

 ٚاْتكاق٘ َٔ ْؿػ٘ ىايـ تهطِٜ اهلل ي٘.  

١َٝ ندًل ايتٛانع، ؾٝتٛانع تٛانعاڄ ٜكٌ ب٘ إٍ ٚىڀ٧ ايبعض ٗ ؾُٗ٘ ٖٚاضغت٘ يبعض ا٭خ٬م اٱغ٬

إٖاْت٘ ْؿػ٘، ٚيٝؼ ٖصا َٔ ايتٛانع ٗ ؾ٤ٞ، ؾطٚح ايتٛانع قبٛي٘ اؿل أٜاڄ نإ َكسضٙ، َٚعطؾت٘ قسض شات٘، 

ؾايتٛانع نس ايهرب، ٚإشا نإ ايهرب غُ٘ ايٓاؽ ٚبڀط اؿل ؾايتٛانع اؿل ٖٛ َعطؾت٘ بكسض ايٓاؽ ٚبكسض 

ٗا أنجط ٖا تػتشل ؾٝكع ٗ ايهرب، ٚبعسّ إٖاْتٗا ؾُٔ أٖإ ْؿػ٘ أٖاْ٘ ايٓاؽ، ؾطٚح ْؿػ٘، بعسّ إعڀا٥

 ايتٛانع ٗ تكسٜط ايصات ٚإنطاَٗا ٚتهطِٜ اٯخطٜٔ.

. ٚأَا تٛنٝس ايصات ؾٗٛ: قسض٠ ايؿطز (1)ْٚعين بتكسٜط ايصات: َكساض ض٩ٜتو يٓؿػو، ٚنٝـ تؿعط اػاٖٗا

عٔ َؿاعطٙ ٚأؾهاضٙ ٚآضا٥٘ ػاٙ ا٭ؾدام، ٚإٛاقـ َٔ سٛي٘،  -يؿٛاڄ ٚغًٛناڄ-ع٢ً ايتعبري ا٥٬ِٕ 

 :َا ٜأتٞ ػٛض٠ايٚإڀايب١ عكٛق٘ إؿطٚع١ زٕٚ ًِٚ أٚ عسٚإ. َٚٔ قٛض تٛنٝس ايصات ٗ 

                                                           
 .2تكسٜط ايصات:-1
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 ايتٛاقٌ َع اٯخطٜٔ بؿهٌ قطٜض َٚباؾط، نُا ٗ ايككل إؿاض إيٝٗا. -1

عٌ َا ٫ ٜكتٓع ب٘. ٖٚاتإ ايٓكڀتإ ايكسض٠ ع٢ً قٍٛ ن١ًُ ٫، ٚضؾض ايباطٌ، ٚا٫عتصاض عٔ ؾ -2

 ٚاٖطتإ ٗ قك١ قاسب اؾٓتٌ.

 قبٍٛ اؿل أٜاڄ نإ َكسضٙ، ٚا٫عرتاف ٚا٫عتصاض َٔ أخڀا٥٘ إٕ ٚدست. -3

 ايتعبري عٔ َؿاعط ايػهب عًِ ٚتٛأزٙ. -4

 . ايتعبري عٔ ايصات بؿهٌ قطٜض ٚببػاط١، ٖٚصٙ ايٓكاٙ ٚاٖط٠ ٗ قك١ َٛغ٢ -5

 يٓؿؼ َٔ شات اٱْػإ ٚلاس٘. ٖٚصا ٚاٖط ٗ قك١ شٟ ايكطٌْ.اغتُساز تكسٜط ٚتهطِٜ ا -6

 إبشح ايجاْٞ: إعامل ٚا٬َٕض ايتع١ًُٝٝ ٗ غٛض٠ ايهٗـ

 :إڀًب ا٭ٍٚ: إعامل ٚا٬َٕض ايتع١ًُٝٝ إتعًك١ بإعًِ

 َٔ ا٬َٕض ٚاٱؾاضات ايع١ًُٝ إتعًك١ بإعًِ، َا أًْٓاٙ ؾُٝا ٜأتٞ:

ٚا٫ستهاى إباؾط بِٗ; يتٛيٝس  يٝتعطف نٌ َِٓٗ ع٢ً اٯخط.ًٓاؽ َٚعاؾطتِٗ كايڀ١ ايعامل ي -1

ايٛز ٚايكبٍٛ بأقٛاي٘ ٚأؾعاي٘. ٖٚصا َػتٓب٘ َٔ قك١ اـهط، ؾدطق٘ يًػؿ١ٓٝ َا نإ يٝػُض ب٘ 

أقشابٗا َٚٔ نإ ع٢ً ٚٗطٖا ي٫ٛ َعطؾتِٗ ايػابك١ ب٘. ٖٚا ٜسٍ ع٢ً َعطؾتِٗ ايػابك١ 

. َٚا (1)بداضٟ َٚػًِ ٚشنطٙ ايػٝٛطٞ:"ؾعطؾٛا اـهط ؾشًُٛٙ بػري ٍْٛ "باـهط َا دا٤ ٗ اي

نإ ٚايسا ايػ٬ّ يٝرتنا اـهط ٜكتً٘، َٚا ناْا يٝرتناٙ بعس ايكتٌ ي٫ٛ َعطؾتُٗا ايػابك١ ب٘ 

ٚبهطاَات٘ ٚسٹهِ تكطؾات٘ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ ٚإٕ مل تٛٗط ٗ سٝٓٗا، ٚيصا مل ٜٓهط ع٢ً اـهط 

ايؿعًٌ، يهٕٛ  طقٗا نُا مل ٜٓهط عًٝ٘ ٚايسا ايػ٬ّ، ٗ سٌ أْهط َٛغ٢ أقشاب ايػؿ١ٓٝ خ

 أٚهلُا دطَاڄ ٚايجاْٞ نبري٠ َٔ نبا٥ط احملطَات ٗ عًِ َٛغ٢.

ع٢ً اجملتُع َٔ خ٬ٍ ٖاضغتِٗ اـس١َ اجملتُع١ٝ  ٘غاعهباْايعامل ٚإتعًِ  ٗض أثط ايعًِ ٛٚٗ -2

اٖط َٔ خ٬ٍ ا٭عُاٍ اييت قاّ بٗا اـهط، اييت َٓٗا: ٚأعُاٍ ايت١ُٝٓ إػتسا١َ ايؿا١ًَ، ٖٚصا ٚ

يٮؾطاز ايصٜٔ ٜعٝـ ٗ ٚغڀِٗ، عػب اٱَهاْٝات ٚايٛغا٥ٌ  -بأْٛاعٗا إدتًؿ١–تٛؾري اؿُا١ٜ 

ٖٚصا َػتٓب٘ َٔ خطم اـهط ايػؿ١ٓٝ َٓعاڄ َٔ غكب إًو هلا،  .ٚا٭غايٝب إتعسز٠ إتاس١

ٓا١ٜ ٭َٛاٍ ايٝتٌُٝ، ٚاؿُا١ٜ ٖٞ َا قسَٗا شٚ ايكطٌْ  ٚإبكا٥ٗا ٭قشابٗا، ٚإقا١َ اؾساض

يًػهډإ بٌ ايػسٜٔ. َٚٔ اـسَات اجملتُع١ٝ اييت ٜكسَٗا ايعامل جملتُع٘ تٛؾري ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ 

ٚا٫دتُاعٞ، ٖٚصا ٚاٖط ٗ قتٌ اـهط يًػ٬ّ ايصٟ نإ ايػطض َٓ٘ تٛؾري ايطاس١ َٚٓع إضٖام 

 ايهؿط.ايٛايسٜٔ ٚٓاٜتُٗا َٔ 

                                                           
 .6313،ضقِ اؿسٜح:7/103،قشٝض َػًِ:باب ؾها٥ٌ اـهط:122،ضقِ اؿسٜح:1/41قشٝض ايبداضٟ، نتاب بس٤ ايٛسٞ:-1
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َٔ ٚادبات إعًِ ايجك١ ايها١ًَ بٓؿػ٘ ٚبعًُ٘; يتٛيٝس ايجك١ بُٗا عٓس اٯخطٜٔ، ؾؿاقس ايؿ٤ٞ ٫  -3

ْٻ٢ ي٘ إٔ ٜڀًب َٔ غريٙ ايجك١ بُٗا؟ ٖٚصا ٚاٖط  ٜعڀٝ٘، ٚإشا مل ٜجل ٖٛ بٓؿػ٘ ٚعًُ٘ ؾهٝـ ّهٔ ٚأ

ت٘ دػست ثكت٘ بٓؿػ٘ . ؾإداب(1)ٗ إداب١ َٛغ٢ ع٢ً َٔ غأي٘: أٟ ايٓاؽ أعًِ؟ ؾكاٍ: أْا أعًِ

 ٚعًُ٘، اييت اْعهػت ع٢ً أتباع٘ ؾٛثكٛا ب٘. ٖٚصا ٖٛ ساٍ ْٝع ا٭ْبٝا٤ َع أتباعِٗ.

ع٢ً إطبٞ ٚإعًِ بٝإ سكٝك١ َٚهُٕٛ ادتٗازٙ ٚأغباب ٚزٚاعٞ َٚعڀٝات شيو ا٫دتٗاز، ٚتعًٌٝ  -4

ع قسٚضٖا َٔ َجً٘; أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ يڀ٬ب٘، ٚع٢ً ٚد٘ اـكٛم غري ايڀبٝع١ٝ َٓٗا ٚاييت ٫ ٜتٛق

زؾعاڄ يػ٤ٛ ايٛٔ ب٘، ٚسؿاٚاڄ ع٢ً ايجك١ اييت أؾطْا إيٝٗا. ٖٚصا َػتٓب٘ َٔ قٍٛ اـهط: 

 ٘ٹ قٳبٵطٶا ٝٵ ًځ ِٵ تٳػٵتٳڀٹع عٻ َٳا يځ ٌڇ  ٚڇٜ ْٳبٿ٦ٴوځ بٹتٳأڃ ِٵ تٳػٵڀٹع ٚقٛي٘:  غٳأڂ َٳا يځ ٌٴ  ٚڇٜ َٵطڇٟ شٳيٹوځ تٳأڃ ٔٵ أځ ٘ٴ عٳ ًڃتٴ َٳا ؾځعٳ ٚٳ

٘ٹ قٳبٵطٶا ٝٵ ًځ  ص.78طايهٗـ: عٻ

تٛقري ايڀايب ٚتكسٜطٙ; يبٓا٤ ؾدكٝت٘ ايك١ٜٛ ٚايٓادش١. ؾتشڀِٝ ٚإيػا٤ ؾدك١ٝ ايڀايب  -5

غتؿكسٙ تأثريٙ ٚؾعايٝت٘ ٚزٚضٙ ايطٜازٟ إٓٛٙ ب٘، ٚإٕ ؼكٻٌ ع٢ً عًّٛ ١ْ ؾػتٌٛ داَس٠ 

ايكازق١ ٚضانس٠ ٫ ؾا٥س٠ َٓٗا. نُا إٔ إعًِ بصيو ايتكسٜط غٝهػب ا٫سرتاّ اؿكٝكٞ ٚاحملب١ 

ٚايطنا ٚايتكبٌ َٔ ط٬ب٘، ؾٝجُط لاح إعًِ ٚايڀايب ٚؼكٝل ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ. "ٚنصيو 

ٜٓبػٞ إٔ ٜطسب بايڀًب١ إشا دًػٛا إيٝ٘ ٜٚ٪ْػِٗ بػ٪اي٘ عٔ أسٛاهلِ ٚأسٛاٍ َٔ ٜتعًل بِٗ بعس 

. ٖٚصا (2)ؿؿك١"زضغِٗ، ٚيٝعاًَِٗ بڀ٬ق١ ايٛد٘ ٚٚٗٛض ايبؿط ٚسػٔ إٛز٠ ٚإع٬ّ احملب١ ٚإٚٗاض اي

 َع ؾتاٙ. ايتٛقري ٚايتكسٜط ٚاٖط ٗ تعاٌَ َٛغ٢ 

َع ؾتاٙ بعس ْػٝاْ٘  ا٫عتساٍ ٗ َعاؾ١ ا٭خڀا٤. ٖٚصا أٜهاڄ ٚاٖط ٗ تعاٌَ غٝسْا َٛغ٢  -6

عطن١ اؿٛت. قاٍ اٱَاّ ايػعايٞ"إٕ َٔ آزاب إعًِ إٔ ٜعدط إتعًِ عٔ غ٧ٝ  إخباض َٛغ٢

أَهٔ ٫ٚ ٜكطح، ٚبڀطٜل ايط١ٓ ٫ بڀطٜل ايتٛبٝذ ؾإٕ ايتكطٜض  ا٭خ٬م بڀطٜل ايتعطٜض َا

ٝٿر اؿطم ع٢ً اٱقطاض... ٚ٭ٕ  ٜٗتو سذاب اهل١٦ٝ ٜٚٛضخ اؾطأ٠ ع٢ً اهلذّٛ باـ٬ف ٜٚٗ

ُٹٌٝ ايٓؿٛؽ ايؿان١ً " ٜٴ  .(3)ايتعطٜض أٜهاڄ 

َٳضب٘ ايڀ٬ب بأٖساف عًٝا ٚغا١َٝ تٛقس اهلُِ. -7 ًڂؼٳ  ٞٳ سٴكڂبٶا٫ أځبٵطٳحٴ سٳتٻ٢ أځبٵ َٵهٹ ٚٵ أځ ٔڇ أځ ٜٵ ُٳعٳ ايڃبٳشٵطٳ  ذٵ

ص.ؾًٝؼ ٖٓاى ؾ٤ٞ هعٌ ايساؾع١ٝ ؽُس أٚ تؿرت َٔ عسّ ٚدٛز أٖساف أٚ ٚدٛز أٖساف 60طايهٗـ:

                                                           
 .122، ضقِ اؿسٜح:1/42قشٝض ايبداضٟ، نتاب بس٤ ايٛسٞ، باب َا ٜػتشب يًعامل إشا غ٦ٌ أٟ ايٓاؽ أعًِ ؾًٝهٌ ايعًِ إٍ اهلل:-1
 .12آزاب ايعًُا٤ ٚإتعًٌُ:-2
 .13/95، ٚإؿكًؿٝؿكٗايسع٠ٛإي٣ايًٗتعاٍ:1/57إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ:-3
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زْٝا، ؾٝٓبػٞ زا٥ُا تٛدٝ٘ أشٖإ ايڀ٬ب إٍ ا٭ٖساف ايػا١َٝ ايع١ُٝٛ، ٚغطؽ ايتڀًع إيٝٗا ٗ 

 .(1)ِ ايساؾع١ٝ ايصات١ٝ اييت ٫ ؽبْٛؿٛغِٗ يؿسٿِٖ إٍ إعايٞ، َا ٜجري ؾٝٗ

إٔ ٜهٕٛ قباڄ ٕٗٓت٘، ٚيٛعاڄ بٗا، ٜ٪زٟ عًُ٘ بؿٛم ٚؾػـ ْٚؿاٙ، سطٜكاڄ ع٢ً لاس٘، ٖٚصا ٚاٖط  -8

ٚٗ ُٖت٘ ايعاي١ٝ اييت زعت٘ يڀًب ايعًِ ٚؼٌُ َؿاق٘ ٚأعبا٤ ؼكًٝ٘.  ٗ قك١ غٝسْا َٛغ٢ 

 نُا زيت ع٢ً شيو اٯ١ٜ ايػابك١.

 .(2)َٞٔ غري نعـ، عڀٛؾاڄ ٗ سعّ ٚنٝاغ١، َتشطضاڄ َٔ عكستٞ ايس١ْٝٚ ٚايتعاي إٔ ٜهٕٛ َتٛانعاڄ -9

شنا٤ ايعامل ٚإعًِ ٚإطبٞ ٚؾڀٓتِٗ، ٚغع١ أؾكِٗ، ٚبعس ْٛطِٖ ٜٚك١ٛ عكٛهلِ ٚغطع١ بسٜٗتِٗ;  -10

ٚاـهط، ؾكس عٌُ  ٕعاؾ١ إؿه٬ت ايڀاض١٥ عه١ُ ٚاقتساض.ٖٚصا َػتٓب٘ َٔ قك١ َٛغ٢

 ؿ١ٓٝ غطقٗا، ٚساؾٜ ع٢ً َاٍ ايٝتٌُٝ بإقا١َ اؾساض.ع٢ً سٌ غكب ايػ

 ٚايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ إڀًب ايجاْٞ: ا٬َٕض ٚاٱؾاضات ايتع١ًُٝٝ إتعًك١ بإتعًِ

َٻا ا٬َٕض ٚاٱؾاضات ايع١ًُٝ إتعًك١ بإتعًِ ايٛاضز٠ ٗ غٛض٠ ايهٗـ، ؾُٓٗا َاًٜٞ:  أ

ثط عِٛٝ ٗ ايتشكٌٝ َٚعٜس نُاٍ ٗ ايتعًِٝ، ؾتعسز ايطس١ً ٗ طًب ايعًِ ٚيكا٤ إؿاٜذ هلا أ -1

ًځه١ ايع١ًُٝ ٚضغٛخٗا، ٫غُٝا َع  إؿاٜذ ٚتٓٛع أؾداقِٗ ٚأؾهاضِٖ ٚعًَِٛٗ غبب ٗ ؼكٌٝ إ

ٌٻ َصنٛضٷ  ايصٟتهطض ايًكا٤ات ٚايتٛاقٌ إباؾط  ٜؿٝس إتعًِ تطغٝذ ايعًّٛ ٚتجبٝتٗا.قاٍ ايػعايٞ: "قځ

١ ضنٞ اهلل عِٓٗ إٍ ظَآْا إ٫ډ ٚسكٌ ايعًِ بايػؿط ٚغاض ٭دً٘. ٚقاٍ ٗ ايعًِ َٔ ظَإ ايكشاب

:إٔ اؽص ْعًٌ َٔ سسٜس، ٚعكا َٔ سسٜس، ثِ اطًب َايو ابٔ زٜٓاض: أٚس٢ اهلل إٍ َٛغ٢ 

ايعًِ ٚاقرب، ست٢ ؽطم ْعايو ٚتهػط عكاى". قاٍ ابٔ ايعطبٞ: "ٖٚٛ أٍٚ َٔ ضسٌ ٗ طًب ايعًِ 

 .(3)َٔ أٌٖ ايؿطا٥ع"

ٜٓبػٞ ع٢ً طايب ايعًِ ايجك١ َعًُ٘ َٚطبٝ٘، ٚعسّ اٱْهاض ع٢ً أٌٖ ايعًِ ٚا٫دتٗاز ادتٗازاتِٗ  -2

٭ؾعاٍ اـهط،  قبٌ َعطؾ١ أغباب َٚػٛغات ا٫دتٗاز. نُا ٖٛ ٚاٖط ٗ إْهاض غٝسْا َٛغ٢ 

 قبٌ َعطؾت٘ َربضات ٚسٹهِ شيو. 

َٻا ا٬َٕض ٚاٱؾاضات ايع١ًُٝ إتعًك١ بايع١ًُٝ ايت  ع١ًُٝٝ ايٛاضز٠ ٗ غٛض٠ ايهٗـ، َا ًٜٞ:ٚأ

إػتٗسؾ١ بتًكٞ ايعًّٛ ٚايتدكك١ٝ َٓٗا ع٢ً ٚد٘  ا٥ض٫ختٝاض ايػًِٝ ٚإٓاغب يًڀايب ٚايؿط -1

اـكٛم، ٚٚنع ؾطٚٙ ١ُ٥٬َ ٚؾا١ًَ ٕسخ٬ت ايتعًِٝ بأْٛاع٘ إدتًؿ١، تتٓاغب َع طبٝع١ 

 َٔ َٛقـ اـهط َع غٝسْا َٛغ٢ نٌ فاٍ تعًُٝٞ َٚا وكل أٖساؾ٘، ٖٚصٙ ايٓكڀ١ ٚاٖط٠

                                                           
 ، بتكطف.427اٱْػإ بٌ عًٛ اهل١ُ ٖٚبٛطٗا: -1
2

 ّ.20/09/2003،بتاضٜذ:133إػ١ًُ: ا٭غط٠ َعاضف زا٥ط٠-
 .262إًو: طبا٥ع ٗ ػًواي ، ٚبسا٥ع 2/334ايٓب١ٜٛ(: اؿه١َٛ ْٛاّ) اٱزاض١ٜ ايرتاتٝب-3
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ُٵتٳ ضٴؾٵسٶا )ٗ قٛي٘:  ِّ ُٻا عٴ َٹ ٔڇ  ُٳ ِّ ًځ٢ أځٕ تٴعٳ ٌٵ أځتٻبٹعٴوځ عٳ ٖٳ َٴٛغٳ٢  ٘ٴ  ٍٳ يځ ٞٳ 66قځا َٳعٹ ْٻوځ يځٔ تٳػٵتٳڀٹٝعٳ  ٍٳ إڇ ( قځا

٘ٹ خٴبٵطٶا )67قٳبٵطٶا ) ٘ڃ بٹ ِٵ تٴشٹ َٳا يځ ًځ٢  ـٳ تٳكٵبٹطٴ عٳ ٝٵ ٚٳنځ ْٹٞ إڇ68ٕ(  ٍٳ غٳتٳذٹسٴ ٚٳ٫ أځعٵكٹٞ  ( قځا ٘ٴ قٳابٹطٶا  ؾٳا٤ ايًډ

َٵطٶا ٝٻٓت َس٣ ؼطٟ اـهط ٗ اختٝاض َٔ ٜأخص عٓ٘، ٚأْ٘ 69-66طايهٗـ:يځوځ أځ ص ؾٗصٙ اٯٜات ب

َ٪٬ٖڄ يتشكٌٝ نٌ عًِ، نُا أٚٗط سٛاض اـهط َٚٛغ٢، ٚناْت إكاب١ً يٝؼ نٌ طايب 

ع٢ً ايڀايب  ع٢ً ايڀايب زاي١ ع٢ً أ١ُٖٝ ايتعطف ايؿدك١ٝ اييت أدطاٖا اـهط ٕٛغ٢ 

ٝٻت٘ َٚس٣ أًٖٝت٘ ٚنؿا٤ت٘ ايع١ًُٝ، ٚقبٛي٘ ٚايتعاَ٘ بايؿطٚٙ، ٚقسضت٘ ع٢ً ايتعاٌَ َع  ْٚؿػ

ايٓاؽ نإبٌ إا١٥ ٫ تهاز ػس ؾٝٗا »إٛاقـ ٚايتذاضب اييت ٜطاٖا ٜٚعٝؿٗا. ؾايٓاؽ نُا قاٍ 

 .(1)«ضاس١ً

ايطٜازٟ بأْٛاع٘: ايٓٛط١ٜ ٚايتڀبٝك١ٝ  اعتُاز ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ نأغًٛب َٔ أغايٝب ايتعًِٝ -2

ٚشٟ  ٚايتؿاع١ًٝ، ٚٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايٓٗٛض اجملتُعٞ. ٖٚصا ٚاٖط ٗ قكيت غٝسْا َٛغ٢ 

ايكطٌْ، ؾؿٞ قك١ َٛغ٢ ٚاـهط اعتُس اـهط ٗ تعًُٝ٘ َٛغ٢ ع٢ً اؾاْب ايعًُٞ، ٗ خطم 

ؾُٝا أؾطى شٚ ايكطٌْ قَٛاڄ ٫ ٜهازٕٚ ايػؿ١ٓٝ ٚقتٌ ايػ٬ّ ٚإقا١َ اؾساض يبٝإ طبٝع١ ٖصا ايعًِ، 

ٜؿكٕٗٛ ق٫ٛڄ ٗ أعُاٍ إْؿا١ٝ٥ َٚؿطٚع إغرتاتٝذٞ وتاز إٍ عكٍٛ ٖٓسغ١ٝ ًَٚهات إبساع١ٝ 

 ٚطاقات إْتاد١ٝ ٱقاَت٘ نذع٤ َٔ ايتڀبٝل ايعًُٞ ٚايتعًِٝ ايتؿاعًٞ.

 -زٕٚ غريٙ-ٕضعا١ٜ إتُٝعٜٔ ٚإبسعٌ. ٖٚصا َػتٓب٘ َٔ اختٝاض َٛغ٢ يؿتاٙ ٜٛؾع بٔ ْٛ -3

ٕٻ َكاسب١ َٛغ٢  ٕطاؾكت٘ ي٘ ٗ ضسًت٘، ٖصا ا٫ختٝاض ٚا٫قڀؿا٤ ؾٝ٘ ْٛع َٔ ايطعا١ٜ، نُا أ

يًدهط زٕٚ ٜٛؾع بٔ ْٕٛ َع أُْٗا ناْا ٗ ْؿؼ ايطس١ً زاٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ا٫ختٝاض ايٓٛعٞ يًڀ٬ب، 

ِٻ ضعاٜتِٗ َٚكاسبتِٗ ٬َٚظَتِٗ ٕعًُِٝٗ.   َٚٔ ثٳ

ًٞ يًؿطا٥ض ٚايؿ٦ات ا٭قٌ تعًُٝاڄ ٚغري إتع١ًُ. ٖٚصا َػتٓب٘ َٔ قٛي٘ ايتأٌٖٝ ايعًُٞ ٚايعُ -4

ٛٵ٫ڄ تعاٍ: ٕٳ قځ ٗٴٛ ٜٳؿڃكځ ٕٳ  ٜٳهځازٴٚ َٶا ٫ډ  ٛٵ ُٳا قځ ٗڇ ْٹ َٹٔ زٴٚ ٚٳدٳسٳ  ٔڇ  ٜٵ ٔٳ ايػٻسٻ ٝٵ ًځؼٳ بٳ ص ؾٗصٙ 93طايهٗـ: سٳتٻ٢ إڇشٳا بٳ

ٝٻٓت َس٣ نعـ اٱزضاى ٚايكسضات ايصات١ٝ ٚايعكً ١ٝ ٚا٫غتٝعاب١ٝ هلصٙ ايؿ١٦ إٛدٛز ٗ اٯ١ٜ اييت ب

ػطاب١ يػتِٗ ٚق١ً ;يٖصٙ إٓڀك١ اؾػطاؾ١ٝ َٔ ا٭ضض، ٚٚقؿٗا بكٛي٘: ٫ ٜهازٕٚ ٜؿكٕٗٛ ق٫ٛڄ

ٗ بٓا٤ ٖصا إؿطٚع إعذع٠،  ِ. ٚاتكاؾِٗ بٗصا ايٛقـ مل ّٓع شٚ ايكطٌْ َٔ إؾطانٗ(2)ؾڀٓتِٗ"

ٖٻًِٗ   .اڄٚعًُٝ اڄعًُٝبعس إٔ أ

ؿهاضٟ ايجكاٗ ٚايتبازٍ ايعًُٞ ٚإعطٗ بٌ ا٭َِ ٚايؿعٛب. ٖٚصا ٚاٖط َٔ ضس٬ت شٟ ايتٛاقٌ ا -5

ايكطٌْ اييت بًؼ بٗا أططاف ا٭ضض، ٚٗ ٖصٙ ايطس٬ت تعطف ع٢ً طبا٥ع ٚعازات ا٭َِ ٚايؿعٛب 

                                                           
 .6498، ضقِ اؿسٜح:8/130قشٝض ايبداضٟ، نتاب بس٤ ايٛسٞ، باب ضؾع ا٭َا١ْ: -1
 .4/278، ٚ إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ إٍ َعاٜا ايكطإٓ ايهطِٜ:3/522أْٛاض ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ:-2
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ٚثكاؾاتِٗ ٚأِاٙ َعاٜؿِٗ. ّٚهٔ ايكٍٛ: إٕ تعًِ ايًػات ا٭خط٣ َڀًب ؾطعٞ قبٌ إٔ ٜهٕٛ 

ٓٻا٤ ٖٚازف ْٚادض وكل َكاقس ايؿاضع اؿهِٝ. ٚتػتٓب٘ ٖصٙ  َڀًباڄ عًُٝاڄ; يتشكٝل تٛاقٌ ب

ٚسادتِٗ يًتعطف ع٢ً يػت٘، ٜٚسخٌ ٗ تعًِ  ايكّٛايٓٛط١ٜ َٔ ساد١ شٟ ايكطٌْ ٕعطؾ١ يػ١ 

 . (1)إٕ شٟ ايكطٌْ تؿاِٖ َع ايكّٛ باٱؾاض٠ :ايًػات تعًِ ٚتعًِٝ يػ١ اٱؾاض٠ ٕٔ وتادٗا ؾكس قٌٝ

 إبشح ايجايح: إؿاِٖٝ ٚايس٫٫ت ا٫دتُاع١ٝ ٗ غٛض٠ ايهٗـ

 إڀًب ا٭ٍٚ: ظ١ٜٓ اؿٝا٠ ايسْٝا بٌ ا٭بٓا٤ ٚايبٓات.

ٗٳاشنط اهلل تعاٍ ايع١ٜٓ ٗ غٛض٠ ايهٗـ ٗ ث٬ث١ َٛانع ٖٞ: قٛي٘ تعاٍ: ٓٳ١ڄ يډ ًځ٢ ا٭ځضٵضڇ ظڇٜ َٳا عٳ ٓٳا  ًڃ ْٻا دٳعٳ  إڇ

ٝٳا ص. ٚقٛي٘ تعاٍ:7طايهٗـ: ْٵ ٝٳا٠ٹ ايسټ ٓٳ١ځ ايڃشٳ ِٵ تٴطڇٜسٴ ظڇٜ ٗٴ ٓٵ ٓٳاىځ عٳ ٝٵ ص. ٚقٛي٘ تعاٍ: 28طايهٗـ: ٚٳ٫ تٳعٵسٴ عٳ

ٝٳا ْٵ ٝٳا٠ٹ ايسټ ٓٳ١ڂ ايڃشٳ ٕٳ ظڇٜ ٓٴٛ ٛٳايڃبٳ ُٳاي ص ٖٚصٙ اٯ١ٜ ْكٻت ع٢ً إٔ ا٭بٓا٤ ظ١ٜٓ، ٚبايٓٛط ٚايتأٌَ ٗ 46طايهٗـ: ايڃ

ٜڀًل غايباڄ ع٢ً ايصنٛض زٕٚ اٱْاخ، نُا ٗ قٛي٘ ْكٛم ايكطإٓ ٚايػ١ٓ غٓذس إٔ يؿٜ ا٭بٓا٤ 

ٓٳاتٺتعاٍ: ٚٳبٳ ٌٳ  ٓٹ ٘ٴ بٳ ٚٵ آبٳا٤ ص ٚقٛي٘ تعاٍ: 100طا٭ْعاّ:ٚٳخٳطٳقڂٛاڃ يځ ٔٻ أځ ٗڇ ٚٵ آبٳا٥ٹ ٔٻ أځ ٗڇ ٔٻ إڇ٫ډ يٹبٴعٴٛيځتٹ ٗٴ ٓٳتٳ ٔٳ ظڇٜ ٜٴبٵسٹٜ ٚٳ٫ 

ٗڇ ٓٳا٤ بٴعٴٛيځتٹ ٚٵ أځبٵ ٔٻ أځ ٗڇ ٓٳا٥ٹ ٚٵ أځبٵ ٔٻ أځ ٗڇ ٚٳ٫ ص. ٚقٛي٘ تعاٍ:31طايٓٛض: ٔٸبٴعٴٛيځتٹ ٔٻ  ٗڇ ٓٳا٥ٹ ٚٳ٫ أځبٵ ٔٻ  ٗڇ ٔٻ ؾٹٞ آبٳا٥ٹ ٗڇ ٝٵ ًځ ٓٳاحٳ عٳ ٫ډ دٴ

ٗڇٔ ٛٳاتٹ ٓٳا٤ أځخٳ ٚٳ٫ أځبٵ ٔٻ  ٗڇ ْٹ ٛٳا ٓٳا٤ إڇخٵ ٚٳ٫ أځبٵ ٔٻ  ٗڇ ْٹ ٛٳا ْٳا قځايڂٛا ص ٚقٛي٘ تعاٍ:55ط ا٭سعاب: إڇخٵ ٔٵ عٹٓسٹ َٹ ٖٴِ بٹايڃشٳلٿ  ُٻا دٳا٤ ًځ ؾځ

ًڂٛا أځ ِٵاقڃتٴ ٖٴ ْٹػٳا٤ ٝٴٛا  ٚٳاغٵتٳشٵ ٘ٴ  َٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٓٳا٤ ايډصٹٜ ص. َٚٔ ٖٓا ٜٓؿأ تػا٩ٍ: ٌٖ اٱْاخ َٔ ظ١ٜٓ اؿٝا٠ 25طغاؾط:بٵ

ٌٳ ايسْٝا نايبٌٓ، ٚشنط يؿٜ ا٭بٓا٤ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ تػًٝباڄ ٚايبٓات زاخ٬ت ؾِٝٗ؟ نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٚٳدٳعٳ

ٚٳسٳؿځ ٌٳ  ٓٹ ٚٳادٹهڂِ بٳ ٔٵ أځظٵ َٿ ٕٳص ٚقٛي٘ تعاٍ: 72ط ايٓشٌ،اٯ١ٜ: سٳ٠ڄيځهڂِ  ٓٴٛ ٚٳ٫ بٳ ٍٷ  َٳا ٜٳٓؿځعٴ  ّٳ ٫  ٛٵ ٕٻ 88طايؿعطا٤: ٜٳ ص أّ أ

ٗ سكٝك١ ا٭َط إٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٫ تؿطم بٌ ٚتٓشكط ٗ ا٭بٓا٤ زٕٚ ايبٓات؟  ظ١ٜٓ اؿٝا٠ ايسْٝا تكتكط

ٚيؿٜ ا٭٫ٚز ٜؿٌُ  (2)«هلل ٚاعسيٛا بٌ أ٫ٚزنِاتكٛا ا: »ا٭بٓا٤ ٚايبٓات، ٚأَطت بايعسٍ بِٝٓٗ، ؾكس قاٍ 

. (3)«٫ تهطٖٛا ايبٓات ؾإْٗٔ إ٪ْػات ايػايٝات:»ايصنٛض ٚاٱْاخ. ٚعٔ عكب١ بٔ عاَط قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل 

ٚا٫قتكاض ع٢ً شنط ا٭بٓا٤ ٗ ٖصٙ اٯ١ٜ يٝؼ َعٓاٙ ؼٝع ايكطإٓ يٮبٓا٤ زٕٚ ايبٓات، ٚإؾاض٠ إٍ تهطِّٗ 

 ٯ١ٜ ٫ تسٍ ع٢ً تؿهٌٝ ايصنٛض ع٢ً اٱْاخ ٚا٭بٓا٤ ع٢ً ايبٓات َٔ ٚدٛٙ: زْٚٗٔ، ؾا

نُا -ا٭ٍٚ: اٯ١ٜ ٚضزت ٗ غٝام ايطز ع٢ً َٔ اؾتدط بإاٍ ٚا٭بٓا٤ نع١ٓٝٝ بٔ سكٔ ٚا٭ؾعح بٔ قٝؼ 

 ؾهإ إٜطاز ايعباض٠ بٗصا ايًؿٜ َٔ باب إؿان١ً. -ٖٛ َصنٛض ٗ غبب ْعٚهلا

إٕ ايبٓات زاخ٬ت ٗ ا٭بٓا٤، ٚإِا شنط ا٭بٓا٤ تػًٝباڄ، نُا ٗ آٜيت غٛضتٞ ايٓشٌ  ايجاْٞ: ّهٔ إٔ ٜكاٍ:

 ٚايؿعطا٤ ايػابكتٌ.

                                                           
 .3361تؿػري ايؿعطاٟٚ:-1
 .2587، ضقِ اؿسٜح:3/206اهلب١: قشٝض ايبداضٟ، نتاب بس٤ ايٛسٞ، باب اٱؾٗاز ٗ-2
 ٚقستؿطزب٘. هلٝع١ ابٔ سؿٜ يػ٤ٛ نعٝـ إغٓازٙ:  ا٭ضْ٪ٚٙ ؾعٝب ، قا17411ٍ،ضقِ اؿسٜح:4/151َػٓس أٓس بٔ سٓبٌ، -3
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ايجايح: شنطت اٯ١ٜ ا٭بٓا٤ زٕٚ ايبٓات بٝاْاڄ يڀبٝع١ ْٚٛط٠ ايعطب َٚٛقؿِٗ ػاٙ ايبٓات، ٫ ع٢ً غبٌٝ 

ًل بايٓٛط٠ ايكاقط٠ ٚاجملشؿ١ ٗ سل ايبٓات، إٛاؾك١ ٚاٱقطاض هلِ ٗ تكٛضاتِٗ َٚهْٓٛات أْؿػِٗ ؾُٝا ٜتع

ٝٻٔ ايكطإٓ شيو ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٓٳاتٹ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايهطا١ٖٝ ٚايطؾض ٚايتُٝٝع ايػًيب نُا ب ٘ٹ ايڃبٳ ًچ ٕٳ يٹ ًڂٛ ٜٳذٵعٳ ٚٳ

ٕٳ) ٗٴٛ ٜٳؿٵتٳ َٻا  ٗٴِ  ٚٳيځ ٘ٴ  ْٳ ٛٳزٽ57غٴبٵشٳا َٴػٵ ٘ٴ  ٗٴ ٚٳدٵ ٌٻ  ٚځ ِٵ بٹا٭ڂْجٳ٢  ٖٴ ٚٳإڇشٳا بٴؿٿطٳ أځسٳسٴ ِٷ)( ٛٹٝ ٛٳ نځ ٖٴ ٚٳ َٹٔ 58ا  ّڇ  ٛٵ ٔٳ ايڃكځ َٹ ٛٳاضٳ٣  ٜٳتٳ )

ٕٳ ُٴٛ ٜٳشٵهڂ َٳا  ٘ٴ ؾٹٞ ايتټطٳابٹ أځ٫ځ غٳا٤  ٜٳسٴغټ ّٵ  ٕڈ أځ ٖٴٛ ًځ٢  ٘ٴ عٳ ُٵػٹهڂ ٜٴ ٘ٹ أځ َٳا بٴؿٿطٳ بٹ ٕٳ ص ٚقٛي٘: 59-57طايٓشٌ:غٴ٤ٛٹ  ًڂٛ ٜٳذٵعٳ ٚٳ

ٕٳ ٖٴٛ ٜٳهڃطٳ َٳا  ٘ٹ  ًچ ُٻا ص ٚقٛي٘: 62طايٓشٌ: يٹ َٹ ّڇ اتٻدٳصٳ  ُٳا نٳطٳبٳ أځ ٖٴِ بٹ ٚٳإڇشٳا بٴؿٿطٳ أځسٳسٴ ٌٳ  ٓٹ ٚٳأځقٵؿځانڂِ بٹايڃبٳ ٓٳاتٺ  ًڂلٴ بٳ ٜٳدٵ

ِٷ ٛٹٝ ٛٳ نځ ٖٴ ٚٳ ٛٳزٽا  َٴػٵ ٘ٴ  ٗٴ ٚٳدٵ ٌٻ  ٚځ َٳجٳ٬ڄ  ٔڇ  ُٳ ص ؾًٝػت آ١ٜ ايهٗـ إقطاضاڄ بٛاقع ٚتأنٝساڄ 17-16طايعخطف: يٹًطٻسٵ

خكٻت اٯ١ٜ ا٭بٓا٤ بايصنط يبٝإ ٚاقع  يٓٛط٠ ْٚٛط١ٜ دا١ًٖٝ تكٍٛ بتؿهٌٝ ا٭بٓا٤ ع٢ً ايبٓات، ٚإِا

ٜټٕٓٛ بِٗ زٕٚ ايبٓات، ٖٚٛ َا ٜ٪نسٙ  داًٖٞ ٜؿاخط ؾٝ٘ اٯبا٤ با٭بٓا٤ ٜٚؿهًِْٛٗ ّٚٝعِْٚٗ ٚوبِْٛٗ ٜٚتع

ٔٳ ايقٛي٘ تعاٍ:  َٹ ُٴكځٓڀځطٳ٠ٹ  ٓٳاطٹريڇ ايڃ ٚٳايڃكځ ٌٳ  ٓٹ ٚٳايڃبٳ ٓٿػٳا٤  ٔٳ اي َٹ ٛٳاتٹ  ٗٳ ٓٻاؽڇ سٴبټ ايؿٻ ٔٳ يٹً ٜٿ ٚٳايڃؿٹهٻ١ٹظٴ ٖٳبٹ  طآٍ صٻ

ٕٻ  ا٫غتباٙ بإاٍ ٚايبٌٓ ؾٓؿ١ٓ َعطٚؾ١ ٗ  ،ص ؾصنط سبِٗ يًبٌٓ زٕٚ ايبٓات14عُطإ: َٚٔ إعطٚف أ

. ٚيٛ ْلٻ ايكطإٓ ٗ ٖصٙ (2); ٭ٕ ٗ إاٍ ْا٫ڄ ْٚؿعاڄ، ٚٗ ايبٌٓ ق٠ٛ ٚزؾعاڄ ؾكاضا ظ١ٜٓ اؿٝا٠ ايسْٝا(1)ايعطب

شيو ايٛاقع، ٚغٝهصٸب إؿطنٕٛ َع كازَاڄ ت١ٓ يًشٝا٠ نايبٌٓ ؾإٕ شيو غٝهٕٛ َاٯ١ٜ ع٢ً إٔ ايبٓات ظٜ

ٖصٙ اٯ١ٜ ؾٝكٛيٕٛ: ايبٓات ٫ ْتعٜٔ بٗٔ ٚيػٔ َٔ ايع١ٜٓ ٗ ؾ٤ٞ ٗ ٚاقع تًو اجملتُعات، ؾايكطإٓ يٝؼ 

 قازقاڄ ؾُٝا شنط. 

َٔ ْكٛم ايٛسٞ، يت٪نس ٚتسٍ ٖصٙ ايٓٛط٠ ٚايٓٛط١ٜ اؾا١ًٖٝ إتعًك١ بايبٓات عاؾٗا اٱغ٬ّ ٗ نجري 

ع٢ً سكٝك١ ؾطع١ٝ ٖٞ إٔ ايبٓات ظ١ٜٓ يًشٝا٠ نا٭بٓا٤، ٚإٔ َؿّٗٛ ايع١ٜٓ ؾاٌَ يٮ٫ٚز شنٛضاڄ ٚإْاثاڄ. َٚٔ 

ٖصٙ ايٓكٛم َا ٜٛدب ايعسٍ بٌ ا٭بٓا٤ ٚايبٓات، بٌ دا٤ت ايٓكٛم ايهجري٠ ايساي١ ع٢ً نطٚض٠ ٚأ١ُٖٝ 

ٝٻٓت أدط َٔ نطٻَٗا ٚضعاٖا ٚبطٻ تهطِٜ إطأ٠ ٚايؿتا٠ َا ٜطؾع عٓٗا ش يو اؿٝـ، ٚضنعت ع٢ً سكٛم إطآ٠ ٚب

بٗا، ؾتهٕٛ ْكٛم ايٛسٞ بصيو قس اْتكطت يًُطأ٠ نس ٖصٙ ايٓٛط٠ اؾا١ًٖٝ، ٚضؾعت عٓٗا شيو اؿٝـ، 

ٗ ٚأعازت هلا اعتباضٖا اٱْػاْٞ. ؾكس دعًت اؾ١ٓ ؼت أقساّ ا٭َٗات، ٚدعًت تطب١ٝ ايبٓات ٚا٭خٛات غبباڄ 

َٔ نإ ي٘ ث٬خ بٓات أٚ ث٬خ أخٛات أٚ ابٓتإ أٚ أختإ ؾأسػٔ قشبتٗٔ ٚاتك٢ اهلل :»زخٍٛ اؾ١ٓ، ؾكاٍ 

ٔٻ ي٘ لا٠ َٔ ايٓاض»ٚٗ ضٚا١ٜ ابٔ َاد١: (3)«ؾٝٗٔ ؾً٘ اؾ١ٓ نٓت أْا ٖٚٛ نٗاتٌ » ٚٗ ضٚا١ٜ أٓس:  (4)«نڂ

                                                           
 .15/76ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط: -1
 .3/310ايٓهت ٚايعٕٝٛ:-2
 .1916، ضقِ اؿسٜح:4/320غٓٔ ايرتَصٟ:-3
 .3669سٜح:، ضقِ اؿ4/635غٓٔ ابٔ َاد١: -4
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أٓس: )ؾطأ٣ بعض ايكّٛ إٔ يٛ قايٛا ي٘ ٚاسس٠ يكاٍ  ٚٗ ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس (.1)«ٚأؾاض بأقبعٝ٘ ايػباب١ ٚايٛغڀ٢

ٝٳا ٚقس دا٤ ٗ غٛض٠ ايهٗـ َا ٜؿري إٍ ٖصا ايتهطِٜ، ٗ قٛي٘ تعاٍ:  (2)ٚاسس٠( ْٵ ٝٳا٠ٹ ايسټ ٓٳ١ڂ ايڃشٳ ٕٳ ظڇٜ ٓٴٛ ٛٳايڃبٳ ُٳاي ايڃ

َٳٌ ٝٵطٷ أځ ٚٳخٳ ٛٳابٶا  ٝٵطٷ عٹٓسٳ ضٳبٿوځ ثٳ ٝٳاتٴ ايكٻايٹشٳاتٴ خٳ ص ؾكس شنط بعض إؿػطٜٔ إٔ ايباقٝات 46طايهٗـ: ٚٳايڃبٳاقٹ

 ٚاغتسٍ ع٢ً شيو َا ٜأتٞ:  (3)ايكاؿات ٖٔ ايبٓات قاي٘ عبٝس بٔ عُري

ٓٳ١ڂ  أٚا٥ٌ اٯ١ٜ ؼسثت عٔ ا٭بٓا٤ ؾٓٗاٜتٗا تسٍ ع٢ً أْٗا ٗ ايبٓات قاٍ تعاٍ: -1 ٕٳ ظڇٜ ٓٴٛ ٚٳايڃبٳ ٍٴ  ايڃُا

ْٵٝا ٜع٢ٓ ايبٓات ايكاؿات ٖٔ عٓس اهلل ٯبا٥ٗٔ خري  شاتٴٚٳايڃباقٹٝاتٴ ايكٻايٹثِ قاٍ:  ايڃشٳٝا٠ٹ ايسټ

 ثٛابا، ٚخري أ٬َ ٗ اٯخط٠ ٕٔ أسػٔ إيٝٗٔ. 

َاضٚت٘ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا قايت:دا٤تين َػه١ٓٝ ؼٌُ ابٓتٌ هلا ؾأطعُتٗا ث٬خ ُطات، ؾأعڀت  -2

كت ايتُط٠ اييت نٌ ٚاسس٠ َُٓٗا ُط٠، ٚضؾعت إٍ ؾٝٗا ُط٠ يتأنًٗا ؾاغتڀعُتُٗا ابٓتاٖا، ؾؿ

ٕٻ اهلل »ؾكاٍ:  ناْت تطٜس إٔ تأنًٗا بُٝٓٗا، ؾأعذبين ؾأْٗا، ؾصنطت ايصٟ قٓعت يطغٍٛ اهلل  إ

 .(4)«قس أٚدب هلا بٗا اؾ١ٓ أٚ أعتكٗا بٗا َٔ ايٓاض

يكس ضأٜت ضد٬ َٔ أَيت أَط ب٘ إٍ ايٓاض ؾتعًل ب٘ بٓات٘ ٚدعًٔ ٜكطخٔ » أْ٘ قاٍ: ٚضٟٚ عٔ ايٓيب  -3

 . (5)«إْ٘ نإ وػٔ إيٝٓا ٗ ايسْٝا ؾطٓ٘ اهلل بٜٗٔٚكًٔ: ضب 

٘ٴ ٖٚا ٜ٪نس َا شٖب إيٝ٘ عبٝس بٔ عُري َا شنطٙ قتاز٠ ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٓٵ َٹ ٝٵطاڄ  ٗٴُا خٳ ٗٴُا ضٳبټ ٜٴبٵسٹيځ ٕٵ  ؾځأځضٳزٵْا أځ

ٚٳأځقڃطٳبٳ ضٴسٵُاڄ  . (6)اڄط ْبٝص قاٍ: أبسهلُا َٓ٘ اب١ٓ ؾتعٚدٗا ْيب ؾٛيست ي٘ اثين عؿ81طايهٗـ: ظٳنا٠ڄ 

ُٵٔ إطأ٠  ست٢ؾٗصٙ ٖٞ ْٛط٠ اٱغ٬ّ يًُطأ٠، ٚاييت قٛبت ٚقششت ايٓٛط٠ اؾا١ًٖٝ،  ٜٴ ضأ٣  غًؿٓا إٔ َٔ 

ٜٳؿٳا٤ ايصټنڂٛضٳ تبهريٖا ب٫ٛز٠ ا٭ْج٢ قبٌ ايصنط، ٚشيو إٔ اهلل تعاٍ قاٍ:  ُٳٔ  ٗٳبٴ يٹ ٜٳ ٚٳ ْٳاثٶا  ٜٳؿٳا٤ إڇ ٔٵ  ُٳ ٗٳبٴ يٹ  ٜٳ

ٚبٗصا ٜٛٗط إٔ ايبٓات َٔ ظ١ٜٓ اؿٝا٠ ايسْٝا، ؾأْٗا ٗ شيو ؾإٔ  .(7)خ قبٌ ايصنٛضص ؾبسأ باٱْا49طايؿٛض٣:

 ايصنٛض. 

 إڀًب ايجاْٞ: َؿّٗٛ ايععي١ ٚاـًڀ١ ٗ ن٤ٛ غٛض٠ ايهٗـ

َٔ إؿاِٖٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت تٓاٚيتٗا غٛض٠ ايهٗـ َؿّٗٛ ايععي١ ٚاـًڀ١، ٚايًصإ ٚٗطا باضظٜٔ ٗ أنجط َٔ 

أقشاب ايهٗـ، ٚقك١ اـهط، ٚكايڀ١ إ٪َٔ يكاسب اؾٓتٌ كايڀ١ڄ ٚقؿت٘  َٛنع َٓٗا: قك١

                                                           
 .12520، ضقِ اؿسٜح:3/147َػٓس أٓس:-1
 .14286، ضقِ اؿسٜح:3/303َػٓس آس:-2
 .10/415اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ:-3
 . 6863،ضقِ اؿسٜح: 8/38قشٝض َػًِ، نتاب ، باب ؾهٌ اٱسػإ إٍ ايبٓات:-4
 .10/416مل أدسٙ ٗ نتب ايػ١ٓ ٚشنطٙ ايكططيب ٗ اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ:-5
 .10/416اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ:-6
 .16/48اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ:-7
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ُٴٗا  بايكاسب، غري إٔ نجرياڄ َٔ ايٓاؽ أؾهٌ عًِٝٗ ؾِٗ سكٝك١ ايععي١ ٚظَاْٗا ٚزٚاعٝٗا َٚكتهٝاتٗا، ٚسٴهڃ

ٓٻا إٍ ؼسٜس َؿَٗٛٗا، ٚبٝإ أسهاَٗا ٚأْٛاعٗا. ؾايععي ُٴٗا، ٖٚٛ َا استاز َ ١: تعين إؿاضق١ ٚأسهاَٗا ٚسٹهځ

ٚايبعس ٚايتٓشٞ ٚاهلذط. ٚٗ اقڀ٬ح ايسعا٠ ٜطاز بٗا: إٜجاض سٝا٠ ايتؿطز ع٢ً سٝا٠ اؾُاع١، ٚشيو بإٔ 

ٜهتؿٞ ايعاٌَ بإقا١َ اٱغ٬ّ ٗ ْؿػ٘، غري َباٍ باٯخطٜٔ، َٚا ِٖ ؾٝ٘ َٔ نٝاع ًٖٚه١. أٚ إٔ ٜكِٝ اٱغ٬ّ 

يهٔ ظٗٛز ؾطز١ٜ، بعٝس٠ عٔ ايتعإٚ ٚايتآظض َٔ بك١ٝ ايعاًٌَ ٗ ٗ ْؿػ٘، ٜٚػع٢ داٖساڄ ٱقاَت٘ ٗ ايٓاؽ، ٚ

. نُا تعطٻف ايععي١ بـ: ا٫بتعاز عٔ اجملتُع عٓس ؾػاز ايعَإ أٚ عٓس اـٛف َٔ ؾت١ٓ ٗ ايسٜٔ ٚٚقٛع (1)إٝسإ

ًڃڀ١ ّهٔ ايكٍٛ بأْٗا: ايعٴؿٵط٠ ٚإٛاؾك١ ٚا٭يؿ١، َٚعاٜؿ١ ايٓاؽ  (2)ٗ سطاّ ٚؾبٗات ـڂ ٚايتٛاقٌ َعِٗ، ٚا

ٚقس دا٤ت أسازٜح نجري٠ ٗ ؾهٌ ايععي١ نُا دا٤ت  بات ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ػاِٖٗٚايكٝاّ بايٛاد

ـڂًڀ١، ٚيتعاضض ٖصٙ ايطٚاٜات ضدض ٚؾهٻٌ بعض ايعًُا٤ اـًڀ١ ع٢ً ايععي١، ؾُٝا ضدض  ْكٛم ٗ ؾهٌ ا

 ٚؾهٻٌ آخطٕٚ ايععي١ ع٢ً اـًڀ١، َٚٔ ٖصٙ ايٓكٛم:

 كٛم ايٛاضز٠ ٗ ؾهٌ اـًڀ١:أ٫ٚڄ: ايٓ

1-  ٚٳ٫ځ تٳؿځطٻقڂٛا ُٹٝعٶا  ٘ٹ دٳ ًډ ٌڇ اي ُٴٛاڃ بٹشٳبٵ  ص.103ط آٍ عُطإ: ٚٳاعٵتٳكٹ

2-  ٕٚٳا ٚٳايڃعٴسٵ ِڇ  ًځ٢ اٱڇثٵ ْٴٛاڃ عٳ ٚٳ ٚٳ٫ځ تٳعٳا ٛٳ٣  ٚٳايتٻكڃ ًځ٢ ايڃربٿ  ْٴٛاڃ عٳ ٚٳ  ص.2ط إا٥س٠: ٚٳتٳعٳا

ًڂ إ -3 ٜٴكځاتٹ ٔٳ  ٜٴشٹبټ ايډصٹٜ ٘ٳ  ًډ ٕٻ اي َٻطٵقٴٛمٷإڇ ٕٷ  ٝٳا ٗٴِ بٴٓ ْٻ ٘ٹ قٳؿڋا نځأځ ًٹ ٕٳ ؾٹٞ غٳبٹٝ ٛ :ص. 4ط ايكـ 

إ٪َٔ ايصٟ ىاي٘ ايٓاؽ، ٜٚكرب ع٢ً أشاِٖ أؾهٌ َٔ إ٪َٔ »قاٍ:  عٔ ابٔ عُط عٔ ايٓيب  -4

 .(3)«ايصٟ ٫ ىايڀِٗ، ٫ٚ ٜكرب ع٢ً أشاِٖ

ع١ ٚإٜانِ ٚايؿڂطق١، ؾإڇٕ عًٝهِ باؾُاع١ ٚإٜانِ ٚايؿطق١ أٜٗا ايٓاؽ عًٝهِ باؾُا:»قٛي٘  -5

 . (4)«ايؿٝڀإ َع ايٛاسس ٖٚٛ َٔ ا٫ثٌٓ أبعس َٔ أضاز بٴشٵبٴٛس١ اؾ١ٓ ؾًًٝعّ اؾُاع١ځ

 ثاْٝاڄ: ايٓكٛم ايٛاضز٠ ٗ ؾهٌ ايععي١: 

َ٪َٔ هاٖس ٗ غبٌٝ اهلل بٓؿػ٘ َٚاي٘، »عٔ أبٞ غعٝس قاٍ:قٌٝ:ٜا ضغٍٛ ايًډ٘، أٟ ايٓاؽ أؾهٌ؟قاٍ: -1

ِٻ َٔ؟ ق  .(5)«َ٪َٔ ٗ ؾعب َٔ ايؿعاب ٜتكٞ اهلل ٜٚسع ايٓاؽ َٔ ؾطٿٙ »اٍ:قايٛا:ث

                                                           
 1َٛغٛع١ ايبشٛخ ٚإكا٫ت ايع١ًُٝ:-1
 .5/36:زيٌٝ ايؿاؿٌ يڀطم ضٜاض ايكاؿٌ-2
ضقِ ، 5/152،قشش٘ ا٭يباْٞ ٚغٓٔ ابٔ َاد١، نتاب ايؿً، باب ايكرب ع٢ً ايب2507:٤٬، ضقِ اؿسٜح:4/662، 55غٓٔ ايرتَصٟ، نتاب باب-3

 .4023اؿسٜح:
 3218، ضقِ اؿسٜح:8/328، ٚغٓٔ ايرتَصٟ:9181، ضقِ اؿسٜح:8/286،ٚغٓٔ ايٓػا٥ٞ:23194،ضقِ اؿسٜح:5/370َػٓس أٓس:-4
، ضقِ 6/39،قشٝض َػًِ:باب ؾهٌ اؾٗاز ٚايطباٙ:2786،ضقِ اؿسٜح:4/18قشٝض ايبداضٟ،باب أؾهٌ ايٓاؽ َ٪َٔ هاٖس بٓؿػ٘:-5

 . 4994اؿسٜح:
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ِڇ غِٓ ٜتبع بٗا ؾعـ اؾباٍ » ٚعٔ أبٞ غعٝس قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  -2 ٜٛؾو إٔ ٜهٕٛ خري َاٍ إػً

ٜٹٓ٘ َٔ ايؿً  .(1)«َٚٛاقع ايكڀط، ٜؿط بس

 . (2)«يٝػعو بٝتو ٚأبو َٔ شٹنط خڀ٦ٝتو ٚأَػو عًٝو يػاْو:»قاٍ ضغٍٛ اهلل -3

،ٚقساعتعٍ قبًِٗ (3)ؾًِ ىطدٛا إ٫ډ إٍ قبٛضِٖ اعتعٍ بعض أقشاب بسض بٝٛتِٗ بعس قتٌ عجُإ  -4

 . ، نُا شنطْاأقشاب ايهٗـْٝعاڄ بايطبص٠ ست٢ َات، ٚاعتعٍ قبًِٗ أبٛ شض

ٕ ٚايصٟ ٜٛٗط ٚاهلل أعًِ: إٔ ايععي١ ٚاـًڀ١ ضادعتإ إٍ ساٍ إػًِ ٚٚطٚؾ٘ اييت ٜعٝؿٗا، ؾاـًڀ١ تهٛ

ٚأٌٖ ايهٗـ : "اٱَاّ ايػعايٞ.قاٍ (4)أؾهٌ َا غًٹِ َٔ ايؿً ٚايًِٛ، ٚغًٹِ ايٓاؽ َٔ ؾطٿٙ، ٚمل تهٔ مث١ سطٚب

مل ٜعتعٍ بعهِٗ بعها ِٖٚ َ٪َٕٓٛ ٚإِا اعتعيٛا ايهؿاض. أٟ: ٫ٚ ضٜب ٗ َؿطٚعٝت٘ ؾطاضاڄ َٔ ايؿً. ؾسيچت 

. قاٍ ابٔ نجري: (5)ايعَإ، ٚتػري ا٭سٛاٍ ٚاٱخٛإ" اٯ١ٜ ع٢ً ايععي١ عٔ ايٓاؽ ٚشيو َٓسٚب إيٝ٘ عٓس ؾػاز

. (6)ؾؿٞ ٖصٙ اؿاٍ تؿطع ايععي١ عٔ ايٓاؽ، ٫ٚ تؿطع ؾُٝا عساٖا، ٕا ٜؿٛت بٗا َٔ تطى اؾُاعات ٚاؾُع""

عٔ ايتٻعٳطٴب بعس اهلذط٠ يٹُا هلا َٔ خڀط عِٛٝ، ؾػه٢ٓ ايباز١ٜ ٕٔ قس  ٜٚٛٗط خڀٛض٠ ايععي١ ٗ ْٗٞ ايٓيب 

ٝٳُ٘، ٚأخطز أٓس إٔ ايٓيب غهٔ  ؾ٬ تهٕٛ ٖصٙ  (7)«َٔ بسا دؿا»قاٍ:اؿانط٠ خڀط ع٢ً زٜٓ٘ ٚأخ٬ق٘ ٚق

.ٚقاٍ (8)إٍ ايبسٚ ٚا٭ٚز١ٜ ٚاؾباٍ إ٫ عٓس عسّ ٚدٛز َعٌ ع٢ً تػٝري إٓهط ٚا٭َط بإعطٚفٚا٫عتعاٍ اهلذط٠ 

ٔ ىاي٘ ايٓاؽ كايڀ١ صأؾه١ًٝ َ«إ٪َٔ ايصٟ ىاي٘ ايٓاؽ».ٚقاٍ إباضنؿٛضٟ: "ٗ اؿسٜحط(8)بإعطٚف

ٜأَطِٖ ؾٝٗا بإعطٚف ٜٚٓٗاِٖ عٔ إٓهطڇ ٚوػٔ َعاًَتِٗ، ؾإْ٘ أؾهٌ َٔ ايصٟ ٜعتعهلِ ٫ٚ ٜكرب ع٢ً 

.ٚقاٍ ايعسًٝٞ: "ٖٚصٙ (9)إدايڀ١ ٚا٭ځسٛاٍ ؽتًـ باخت٬ف ا٭ځؾدام ٚا٭ځسٛاٍ ٚا٭ځظَإ ٚيهٌ ساٍ َكاٍ"

اتؿام ايعًُا٤ َككٛض٠ ع٢ً ساٍ خؿ١ٝ ايؿت١ٓ ٗ ايسٜٔ. ٚأَا َا اؿاي١ إػتجٓا٠ ؾٛاظ ايععي١ عٔ ايٓاؽ ب

 .(10)عسا شيو ؾإدايڀ١ أؾهٌ َٔ ايععي١"

 ايععي١ أْٛاعٛنٌ ْٛع ٜتٓاغب َع طبٝع١ ايٛطف ايصٟ ٜعٝؿ٘ اٱْػإ، َٚٔ ٖصٙ ا٭ْٛاع:  أْٛاع ايععي١:

 هٗا أقشاب ايهٗـ.ايععي١ اؾػس١ٜ ايها١ًَ. ٚقس تهٕٛ َع١ًَٛ إهإ أٚ غطٿ١ٜ ناييت غً -1

                                                           
 .19، ضقِ اؿسٜح:1/11ايبداضٟ، نتاب بس٤ ايٛسٞ، باب:َٔ ايسٜٔ ايؿطاض َٔ ايؿً: قشٝض-1
 .5799، ضقِ اؿسٜح:6/62إعذِ ا٭ٚغ٘ يًڀرباْٞ:-2
 .10/362اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ:-3
 .6/365إٓٗاز ؾطح قشٝض َػًِ بٔ اؿذاز:-4
 . 2/255إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ:-5
 .5/142تؿػري ايكطإٓ ايعِٛٝ:-6
 . ٚنعؿ٘ ا٭يباْٞ ٚا٭ضْ٪ٙ.8823، ضقِ اؿسٜح:2/371ٓس أٓس:َػ-7
 .44/25زضٚؽ يًؿٝذ قُس اؿػٔ ٚيس ايسزٚ ايؿٓكٝڀٞ: ايععي١ ٗ ظَٔ ايؿً:-8
 .6/299ؼؿ١ ا٭سٛشٟ:-9

 . 15/312ايتؿػري إٓري:-10
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ايععي١ إ٪قت١. ٖٚٞ خ٬ف َا ّاضغ٘ اٱْػإ ؾتهٕٛ اغتجٓا٤ عٔ ا٭قٌ، ؾاٱْػإ ي٘ سهٛضٙ ٚزٚضٙ  -2

ا٫دتُاعٞ ايصٟ ّاضغ٘ َٔ خ٬ٍ كايڀت٘ أؾطاز فتُع٘ أٚ ؾ١٦ َِٓٗ، ٚسهٛضٙ ْكاؾاتِٗ، ؾإشا َا 

ٕٵ إڇشٳا تعاٍ: قسض َِٓٗ َا ٜسعٛا ٫عتعاهلِ اعتعهلِ، ٖٚٛ َا أؾاض إيٝ٘ قٛي٘  ِٵ ؾٹٞ ايڃهٹتٳابٹ أځ ٝٵهڂ ًځ ٍٳ عٳ ْٳعٻ ٚٳقځسٵ 

ٝٵطڇ ٜٳدٴٛنٴٛاڃ ؾٹٞ سٳسٹٜحٺ غځ ِٵ سٳتٻ٢  ٗٴ َٳعٳ ٗٳا ؾځ٬ځ تٳكڃعٴسٴٚاڃ  ٗٵعٳأڂ بٹ ٜٴػٵتٳ ٚٳ ٗٳا  ٜٴهځؿځطٴ بٹ ٘ٹ  ًډ ٜٳاتٹ اي ِٵ آ ُٹعٵتٴ ِٵغٳ ٗٴ ًڂ َٿجٵ ِٵ إڇشٶا  ْٻهڂ  ٙٹ إڇ

ٜٵص ٚقٛي٘ تعاٍ:140طايٓػا٤: ٜٳدٴٛنٴٛاڃ ؾٹٞ سٳسٹٜحٺ ٚٳإڇشٳا ضٳأځ ِٵ سٳتٻ٢  ٗٴ ٓٵ ٓٳا ؾځأځعٵطڇضٵ عٳ ٜٳاتٹ ٕٳ ؾٹٞ آ ٜٳدٴٛنٴٛ ٔٳ  تٳ ايډصٹٜ

ٌٳ ُٹ ٛډايٹ ّڇ اي ٛٵ َٳعٳ ايڃكځ ٕٴ ؾځ٬ځ تٳكڃعٴسٵ بٳعٵسٳ ايصٿنڃطٳ٣  ٝٵڀځا ٓٻوځ ايؿٻ ٝٳ ٜٴٓػٹ َٻا  ٚٳإڇ ٙٹ  ٝٵطڇ ص. ؾٗصٙ ععي١ َ٪قت١ 68طا٭ْعاّ: غځ

يًُٓهطات َٚٛاقعٗا، َٚا ٜ٪زٟ إٍ إؿاغس، َع قٝا١َ َا هب عًٝ٘ َٚا . ؾٗصٙ ايععي١ يًذسٍ ٚاجملازيٌ

 .َا ٫بس َٔ اعتعاي٘، ست٢ ٜػًِ َٔ إؿاغس٫ٚ بس ي٘ َٓ٘، ٚإِا ٜرتى ؾهٍٛ ايكشب١، ٜٚعتعٍ إٓهط 

 ايععي١ ايؿعٛض١ٜ ٚايص١ٖٝٓ ٚايكًب١ٝ. ٚشيو عٓس اؿاد١ يًععي١ ٚتعصض تٓؿٝص ايععي١ ايبس١ْٝ ايها١ًَ أٚ -3

ٚشيو باعتعاٍ ايؿط ٚأ١ًٖ بايكًب َع بكا٥٘ بٌ ٚٗطاِْٝٗ. ٚقس  إ٪قت١، غٛا٤ ايععي١ ايها١ًَ أٚ إ٪قت١.

دا٤ ضدٌ إٍ ٖٚب بٔ َٓب٘ ؾكاٍ: إٕ ايٓاؽ ٚقعٛا ؾُٝا ٚقعٛا ٚقس سسثت ْؿػٞ أ٫ أخايڀِٗ. ؾكاٍ: ٫ 

تؿعٌ إْ٘ ٫ بس يو َٔ ايٓاؽ، ٫ٚ بس هلِ َٓو، ٚيو إيِٝٗ سٛا٥ر، ٚهلِ إيٝو سٛا٥ر، ٚيهٔ نٔ ؾِٝٗ 

قاٍ ابٔ إباضى ٗ تؿػري ٖصا ايٓٛع َٔ ايععي١: "إٔ تهٕٛ َع ٚ.(1)٢ بكريا، غهٛتا ْڀٛقاڄأقِ مسٝعا، أعُ

 .(2)ايكّٛ ؾإشا خانٛا ٗ شنط اهلل ؾدض َعِٗ، ٚإٕ خانٛا ٗ غري شيو ؾاغهت"

ٜتعطض يعسـ ٖٚذّٛ إعتعٍ يؿهطٙ اٱغ٬َٞ، ٚايععي١ ايؿهط١ٜ: ٖٚٞ إسس٣ َؿه٬ت ايؿباب إػًِ  -4

 ت زخ١ًٝ، أثطت ع٢ً ؾهط ٚغًٛى نجري َِٓٗ.ؾهطٟ َٔ ثكاؾا

ايععي١ ايعهػ١ٝ: ٖٚٞ اييت ٜكّٛ ؾٝٗا اجملتُع بععٍ بعض أؾطازٙ ع٢ً غبٌٝ ايتأزٜب، ٚاهلذط. َٚجاي٘: َا  -5

 ؾعً٘ اجملتُع ايٓبٟٛ َع ايج٬ث١ ايصٜٔ خِّؿٛا.

ا ٚع٢ً اجملتُع بايؿا٥س٠، ايععي١ اٱهاب١ٝ: ٖٚٞ ْٛع َٔ ايععي١ إ٪قت١، إ٫ډ أْٗا ععي١ تعٛز ع٢ً قاسبٗ -6

ٖصٙ ايععي١ ٖٞ اييت وتادٗا اٱْػإ يتٛيٝس ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ ٚقكٌ إٛاٖب، َٚطادع١ ايعًّٛ 

ٚاحملؿٛٚات، ٚزضاغ١ ٚؼًٌٝ إٛاقـ. ؾؿس٠ إدايڀ١ بايٓاؽ تػتًٗو ايؿدك١ٝ، ٚتػتٓؿس ايڀاق١ 

عاز ٚايرتؾع يككٌ ايصات، ٚاغتعاز٠ ايؿهط١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ يس٣ إط٤، ٚأؾهٌ ايػبٌ يتذسٜسٖا ٖٛ ا٫بت

َط٠ نٌ عاّ ٗ ايعؿط ا٭ٚاخط  . ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايععي١ نإ ّاضغ٘ ايٓيب (3)اؾاشب١ٝ ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ

ا٭ٚاخط َٔ ضَهإ، سٝح نإ ٜهطب ي٘ خبا٤ بإػذس، ٫ ىطز َٓ٘ إ٫ډ يًك٠٬، ؾإشا ؾطؽ َٔ ق٬ت٘ 

                                                           
 .140إٛضز ايعصب إعٌ َٔ آثاض أع٬ّ ايتابعٌ:-1
 .140أع٬ّ ايتابعٌ:إٛضز ايعصب إعٌ َٔ آثاض -2
 ّ،بتكطف.1/1997، زاض إػًِ، ايطٜاض،222ٙ:ز.عبس ايهطِٜ بهډاض:-ض١ٜ٩ إغ١َٝ٬-َسخٌ إٍ ايت١ُٝٓ إتها١ًَ-3
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تكتكط ع٢ً ايععي١  ايّٝٛ َا عازتػٞ اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايععي١ ٚٗ سسٜجٓا عٔ ايععي١ ٜٓب (1)ضدع إٍ خبا٥٘

اؾػس١ٜ بأْٛاعٗا إتعسز٠، ؾإٓهطات تعسزت ٚتٓٛعت ٚغا٥ٌ ٚأغايٝب زعاتٗا َٚطٚدٝٗا، ٫غُٝا إٓهطات 

، َهإاؿسٜج١ اييت أقبشت ٬َظ١َ يٲْػإ ٗ نٌ  ١ايتهٓٛيٛدٝا٫يهرت١ْٝٚ ٚٛغا٥ٌ ايإتػطب١ عرب 

 ٖاات ٚأَانٔ خًٛت٘، ٚأسٝاْاڄ ٗ ؿٛات عبازت٘، ؾهٝـ ٜعتعٍ ايٓاؽ َٔ ٚقع أغري ؾػازٚست٢ ٗ أٚق

 ؟ ؾُٔ أضاز اعتعاٍ ايؿػاز ٚٚغا٥ً٘ ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ ٜعتعٍ َؿاغس ٖصٙ ايٛغا٥ٌ. ٗاٚنش١ٝ طػٝاْ

ح ٚتأثري إٕ غًؿٓا ايكاحل ٚعًُا٤ ا٫دتُاع ناْٛا ٜتشسثٕٛ عٔ ايععي١ ٜٚطغبٕٛ ؾٝٗا; ٕا هلا َٔ زٚض ٗ ق٬

َٻا ايّٝٛ ؾكس قاضت ايععي١ بكٛضٖا إعاقط٠ إهابٞ  ع٢ً اٱْػإ ٚع٢ً ع٬قت٘ ٚقطب٘ َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ، أ

َعاْا٠ ادتُاع١ٝ ٚز١ٜٝٓ، ٚتأثريٖا أنجط غًب١ٝ َٔ شٟ قبٌ; ٭ْٗا ٫ تٴكطٿب  -ٚاييت اؾطْا إٍ بعهٗا–

ٔ أقطب ايٓاؽ إيٝ٘ َٔ أًٖ٘ ٚأقشاب٘، ؾٗٛ ّاضؽ َعِٗ تبعسٙ عأْٗا اٱْػإ َٔ ضب٘ بٌ تعٜسٙ بعساڄ، نُا 

ايععي١ ايؿعٛض١ٜ اييت ؼسثٓا عٓٗا، عٝح ٜهٕٛ َعِٗ ظػس ٫ ضٚح ؾٝ٘، بعٝساڄ نٌ ايبعس عٔ َؿانًِٗ 

ٛقؿ١ داز٠ يٖٚٛ َا وتاز َٔ اؾُٝع  ،ٚاستٝاداتِٗ، َا ٜٓعهؼ غًباڄ ع٢ً إعتعٍ ٚع٢ً أغطت٘ ٚفتُع٘

ْادع١ ٕؿه١ً ايععي١ ا٭غط١ٜ، اييت أقبشت َٔ أبطظ إؿانٌ ا٭غط١ٜ إ٪ثط٠ ٗ اؿٝا٠  ٚقازق١ ٱهاز سًٍٛ

 ا٫دتُاع١ٝ ٚاجملتُع١ٝ، ٚاْعهػت آثاضٖا ع٢ً ناؾ١ ا٭قعس٠.

 ق٬ح اٯبا٤ ٚغطٜإ أثطٙ إٍ ا٭بٓا٤ ٚاجملتُعإڀًب ايجايح:

٬ق١ اٯبا٤ با٭بٓا٤ ٚق٬ح اٯبا٤ ٚغطٜإ آثاضٙ َٔ ايس٫٫ت ا٫دتُاع١ٝ اييت أؾاضت إيٝٗا غٛض٠ ايهٗـ طبٝع١ ع

ًڂػٳا أؾاض إيٝ٘ قٛي٘ تعاٍ:ٖٚٛ َا  إٍ ا٭بٓا٤ َٚٔ ثٳِ إٍ اجملتُع. ٜٳبٵ ٕٵ  ُٳا قٳايٹشٶا ؾځأځضٳازٳ ضٳبټوځ أځ ٖٴ ٕٳ أځبٴٛ ٚٳنځا

َٿٔ ضٻبٿو ُٳ١ڄ  ُٳا ضٳسٵ ٖٴ ٜٳػٵتٳدٵطڇدٳا نځٓعٳ ٚٳ ُٳا  ٖٴ ضاڄ ٖاَاڄ ٗ تٓؿ١٦ ا٭دٝاٍ، ٚأثطاڄ ا٤ زٚص َٚا إٔ يٰب82طايهٗـ: أځؾٴسٻ

عُٝكاڄ ٗ ْؿٛغِٗ، بكٻطت غٛض٠ ايهٗـ اٯبا٤ بٛادبِٗ ٚسكٝك١ ضغايتِٗ ػاٙ أبٓا٥ِٗ ٚطبٝع١ ع٬قتِٗ بِٗ 

َٚذتُعِٗ، ٚٚنعت إٛدٗات اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜػريٚا عًٝٗا ٜٚعًُٖٛا ٜٚٛضثٖٛا أ٫ٚزِٖ، ٚنإ َٔ أبطظ ٖصٙ 

ؾٗٛ غط ْٗه١ ا٭َِ ٚايؿعٛب، ؾك٬ح ا٭دٝاٍ ٚاجملتُعات َٓٛٙ بك٬ح اٯبا٤، ٚإشا  إٛدٗات ق٬ح اٯبا٤،

ؾػس اٯبا٤ ؾػس ا٭بٓا٤; ؾ٬ ٜػتكِٝ ايٌٛ ٚايعٛز أعٛز. َٚٔ ٖٓا ضنعت غٛض٠ ايهٗـ ع٢ً زٚض اٯبا٤ ٗ 

ٚإكتكط٠ َؿاضٜع ايٓٗٛض اجملتُعٞ ٚاٱق٬ح ا٫دتُاعٞ،غ٬ف ْٛطٜات بعض ايػاغ١ٚإؿهطٜٔ إعتُس٠ 

ع٢ً ا٭دٝاٍ اؾسٜس٠ َٔ ا٭بٓا٤، ٚإغؿاٍ دٌٝ اٯبا٤ ٚزٚضِٖ، عذ١ أِْٗ َٔ ٚؾډط ٢ٓٚ ٚقٓع ب١٦ٝ ايؿػاز 

ٚؾاضى ؾٝ٘; يعذعٖا عٔ ايتشطض َٔ قٝٛز ٚأؾهاض تًو ايب١٦ٝ. ٖٚصٙ ْٛط٠ قاقط٠ ٚغڀش١ٝ، ؾك٬ح ا٭دٝاٍ 

ع١ًُٝ ايتػٝري ٜٚػطع ٛناڄ ع٢ً ا٭بٓا٤، ٜٚػٌٗ ايكاز١َ َٓٛٙ بك٬ح اٯبا٤، ايصٟ غٝٓعهؼ بسٚضٙ ؾهطاڄ ٚغً

 ٚايٓٗٛض، بربن١ ق٬ح اٯبا٤ ٚغطٜإ أثطٙ إٍ ا٭بٓا٤ إتُجٌ: ٗ ايطعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ اٱهل١ٝ بِٗ.

                                                           
 .2/261، َٚػٓس أبٞ عٛا2842:١ْ، ضقِ اؿسٜح:3/175قشٝض َػًِ، نتاب ،باب َت٢ ٜسخٌ َٔ أضاز ا٫عتهاف:-1
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نُا إٔ ق٬ح اٯبا٤ ٖٛ ايتأٌَ اؿكٝكٞ ٚايطباْٞ ؿل ٖٚتًهات ا٭بٓا٤، ٖٚٛ َا أؾاضت إيٝ٘ غٛض٠ ايهٗـ ٗ 

َٻقٛي٘ تعاٍ:  ُٳا قٳايٹشٶا ٚٳأځ ٖٴ ٕٳ أځبٴٛ ٚٳنځا ُٳا  ٗٴ ٘ٴ نځٓعٷ يډ ٕٳ تٳشٵتٳ ٚٳنځا ٓٳ١ٹ  ُٳسٹٜ ٔڇ ؾٹٞ ايڃ ٝٵ ُٳ ٜٳتٹٝ ٔڇ  ٝٵ َٳ ٕٳ يٹػٴ٬ ا ايڃذٹسٳاضٴ ؾځهځا

َٿٔ ضٻبٿو ُٳ١ڄ  ُٳا ضٳسٵ ٖٴ ٜٳػٵتٳدٵطڇدٳا نځٓعٳ ٚٳ ُٳا  ٖٴ ًڂػٳا أځؾٴسٻ ٜٳبٵ ٕٵ  ٝٻٓت إٔ ق82٬طايهٗـ: ؾځأځضٳازٳ ضٳبټوځ أځ ح ا٭ب ص ؾٗصٙ اٯ١ٜ ب

نإ غبباڄ ٗ ض١ٓ اهلل بايٝتٌُٝ ٚاؿؿاٚ ع٢ً نٓعُٖا، ٚضعاٜت٘ ٚعٓاٜت٘ غبشاْ٘ اـاق١ بُٗا 

ُٳاَُٚتًهاتُٗا، ٖٚصا ٚاٖط ٗ قٛي٘: ٖٴ ًڂػٳا أځؾٴسٻ ٜٳبٵ ٕٵ  ؾًُا شنط ضعا١ٜ َكاحل ايٝتٌُٝ; ٭دٌ ؾځأځضٳازٳ ضٳبټوځ أځ

َكاحل ا٭بٓا٤ يطعا١ٜ سل اٯبا٤ يٝؼ إ٫ ايًچ٘ غبشاْ٘  ق٬ح أبُٝٗا أناؾ٘ إٍ ايًچ٘ تعاٍ; ٭ٕ إتهؿٌ

قاٍ ابٔ نجري: " ؾٝ٘ زيٌٝ ع٢ً إٔ ايطدٌ ايكاحل وؿٜ ٗ شضٜت٘ ٚتؿٌُ بطن١ عبازت٘ َا ٜٓؿعِٗ  .(1)"ٚتعاٍ

ٗ ايسْٝا ٚاٯخط٠ بؿؿاعت٘ ؾِٝٗ، ٚضؾع زضدتِٗ إٍ أع٢ً زضد١ ٗ اؾ١ٓ يتكط عٝٓ٘ بِٗ، نُا دا٤ ٗ ايكطإٓ 

. ٖٚصٙ ايطعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ ٫ تكتكط ع٢ً دٌٝ ا٭بٓا٤ ؾكس ُتس إٍ أدٝاٍ، ؾكس شنط بعض (2)زت ايػ١ٓ ب٘ٚٚض

ٍٳ ٜٚ٪نس ٖصا قٛي٘ تعاٍ:  (3)إؿػطٜٔ إٔ ا٭ب ايكاحل نإ ا٭ب ايعاؾط، ٚقٌٝ: ايػابع ْٳعٻ ٘ٴ ايډصٹٟ  ًډ ٞٳ اي ٝٿ ٚٳيٹ ٕٻ  إڇ

ٛٳيډ٢ ايكٻايٹشٹٌ ٜٳتٳ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ص. نُا إٔ ٖصٙ ايطعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ ٫ تكتكط ع٢ً اؿٝا٠ ايسْٝا، 196:طا٭عطاف ايڃهٹتٳابٳ 

ِٵ ؾٗٞ ٖتس٠ بط١ٓ اهلل ٚنطَ٘ يتؿٌُ ايعٓا١ٜ بِٗ ٗ اٯخط٠، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٗٴ ٚٳاتٻبٳعٳتٵ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٚٳايډصٹٜ

َٳا أځيځتٵ ٚٳ ِٵ  ٗٴ ٜٻتٳ ِٵ شٴضٿ ٗڇ ٓٳا بٹ ٕڈ أځيڃشٳكڃ ّٳا ٗٴِ بٹإڇ ٜٻتٴ ٞٵ٤شٴضٿ َٿٔ ؾٳ ٗڇِ  ًٹ ُٳ ٔٵ عٳ َٿ ٖٴِ  ص. قاٍ ايڀربٟ: "ٚايصٜٔ آَٓٛا 21طايڀٛض: ٓٳا

ٚأتبعٓاِٖ شضٜتِٗ بإّإ، أؿكٓا بِٗ شضٜاتِٗ إ٪ٌَٓ ٗ اؾ١ٓ، ٚإٕ ناْٛا مل ٜبًػٛا بأعُاهلِ زضدات آبا٥ِٗ; 

 .(4)تهط١َ ٯبا٥ِٗ إ٪ٌَٓ، َٚا أيتٓا آبا٤ِٖ إ٪ٌَٓ َٔ أدٛض أعُاهلِ َٔ ؾ٤ٞ"

إػأي١ ا٭ٍٚ: أثط ق٬ح اٯبا٤ ع٢ً ا٭بٓا٤ ٫ ٜكتكط ع٢ً غٹٍّٔ َعٌ. ٖٚصا  ٚتتؿطع عٔ ٖصا ايكٍٛ َػأيتإ:

٫ ٜهٕٛ ٖتسا إٍ ا٭بٓا٤ إ٫ډ إشا نإ غ٬ف َا شنطٙ ايؿٝذ قُس أبٛ ظٖط٠ ؾكس شنط إٔ أثط ق٬ح اٯبا٤ 

ٜٔ، نُا ٜسٍ ع٢ً شيو ٚقؿُٗا بايٝتِ، ؾإْ٘ ٫ ايٛيس قبٝاڄ. َػتس٫ڄ ع٢ً شيو بإٔ ايػ٬ٌَ ناْا قػري

ٜٴتٵِ بعس ايبًٛؽ، إ٫ إٔ تهٕٛ آؾ١ ٗ ايعكٌ أٚ ايٓؿؼ، ٚايًؿٜ ٜڀًل ع٢ً ٚاٖطٙ َا مل ٜكِ زيٌٝ ٜٛدب ؼًٜٛ٘ 

ناْٛا إٔ أثط ق٬ح اٯبا٤ ٜػطٟ ع٢ً ا٭٫ٚز، أطؿا٫ڄ  -ٚاهلل أعًِ-. ٚايصٟ ٜٛٗط (5)عٔ اؿكٝك١ إٍ اجملاظ

 ناْٛا أٚ غًُاْاڄ بايػٌ ٚضاؾسٜٔ. ٜٚسٍ ع٢ً شيو َا ًٜٞ: أٚ قبٝاْاڄ

اٯ١ٜ شنطت أُْٗا غ٬ٌَ َٔ غري إؾاض٠ يبًٛؽ أٚ عسَ٘، ٚايػ٬ّ قس ٜهٕٛ بايػاڄ ٚقس ٜهٕٛ غري بايؼ، ٚأغًب  -1

َا تڀًل ايعطب ٖصا ايٛقـ ع٢ً ايؿاب ايبايؼ قاسب ايؿاضب ايڀطٟ، ٚقٌٝ: ايػ٬ّ: ٖٛ ايصٟ ٜػتًِ، 

                                                           
 .21/492َؿاتٝض ايػٝب:-1
 .5/168ايعِٛٝ:  تؿػري ايكطإٓ-2
 ، ٚايٛاٖط أْ٘ ا٭ب ا٭ٍٚ.16/15،ٚايتؿػري إٓري يًعسًٝٞ:8/336، ٚضٚح إعاْٞ:4/453ايؿطقإ: ٚضغا٥ب ايكطإٓ غطا٥ب-3
 .7/388، ٖٚٛ َا شنطٙ ايبػٟٛ: َعامل ايتٓعٌٜ:22/467داَع ايبٝإ:-4
 .1/4570ظٖط٠ ايتؿاغري:-5
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.ٚيػت ٖٓا بكسز ؼكٝل إط٬م (2)ؾهاز ٚقـ ايػ٬ّ ٜٓشكط عًٝ٘، (1) غٍّٔ ٜؿتٗٞ ا٭ْج٢ٜعين: ٜكٌ إٍ

يؿٜ ايػ٬ّ ع٢ً َٔ بًؼ أٚ نإ زْٚ٘; يهْٛٗا ثابت١ ٚيبعسٖا عٔ قٌ ايٓعاع، ؾُا أضٜس إثبات٘ ٖٛ إٔ 

، ٫ ٜسٍ بٛقؿُٗا بايٝتٌُٝ شنطَٓڀٛم اٯ١ٜ ٫ ٜسٍ ع٢ً أُْٗا ناْا زٕٚ ايبًٛؽ، ٚاغتس٫ي٘ ع٢ً َا 

َٳ٢ ع٢ً أُْٗا زٕٚ ايبًٛؽ; ؾاٯ١ٜ ؼسثت باعتباض َا نإ، نكٛي٘ تعاٍ: ٝٳتٳا ِٵ أځ٫ډ تٴكڃػٹڀڂٛاڃ ؾٹٞ ايڃ ٕٵ خٹؿڃتٴ ٚٳإڇ

ٓٿػٳا٤ ٔٳ اي َٿ َٳا طځابٳ يځهڂِ  ص قاٍ ا٭يٛغٞ: "ؾٝشٌُ ايٝتا٢َ ٗ اٯ١ٜ ع٢ً اؿسٜجات ايعٗس 3طايٓػا٤:ؾځاْهٹشٴٛاڃ 

ُٳا٫ٍ ع٢ً عسّ بًٛغُٗا بكٛي٘ تعاٍ: . ٚا٫غتس(3)بايبًٛؽ" ٖٴ ًڂػٳا أځؾٴسٻ ٜٳبٵ ٕٵ  ص.٫ 83طايهٗـ: ؾځأځضٳازٳ ضٳبټوځ أځ

ُٻا ٜكض; ٭ٕ اٯ١ٜ ْل ٗ بًٛؽ ا٭ؾٴس ٫ بًٛؽ اؿًِ، ٚا٭ؾٴس ىتًـ عٔ اؿًِ، نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ:  ٚٳيځ

ُٶا ًڃ ٚٳعٹ ُٶا  ٙٴ سٴهڃ ٓٳا ٝٵ ٙٴ آتٳ ًځؼٳ أځؾٴسٻ ُٶاص ٚقٛي٘ تعاٍ: 22طٜٛغـ،اٯ١ٜ:بٳ ًڃ ٚٳعٹ ُٶا  ٙٴ سٴهڃ ٓٳا ٝٵ ٛٳ٣ آتٳ ٚٳاغٵتٳ ٙٴ  ًځؼٳ أځؾٴسٻ ُٻا بٳ  ٚٳيځ

ُٳتٳوځص. ٚقٛي٘:14طايككل: ْٹعٵ ٕٵ أځؾٵهڂطٳ  ٓٹٞ أځ ٚٵظڇعٵ ٍٳ ضٳبٿ أځ ٓٳ١ڄ قځا ٌٳ غٳ ًځؼٳ أځضٵبٳعٹ ٚٳبٳ ٙٴ  ًځؼٳ أځؾٴسٻ  سٳتٻ٢ إڇشٳا بٳ

ٝٻٓت اٯٜات إٔ ٚقت إضغاٍ ايطغا15طا٭سكاف: ٫ت إٍ ايطغٌ ٜهٕٛ بعس بًٛؽ ا٭ؾس ٖٚٛ انتُاٍ ايعكٌ ص ؾب

ٚايك٠ٛ إػاعس٠ ع٢ً ؼٌُ َػ٪ٚيٝات ايطغاي١، ٚؾطٵمٷ بٌ بًٛؽ اؿًِ ٚبًٛؽ ا٭ؾس ايصٟ ٖٛ َٓت٢ٗ 

 ايؿباب ٚؾست٘ ٚقٛت٘.

ٕٻ ايطعا١ٜ يٝػت خاق١ بكػاض ايػٔ ٚإْٗا تؿٌُ ايصض١ٜ ٚا٭٫ٚز ٚإٕ ناْٛا  -2 ٖٚا ٜ٪نس َا شنطْا َٔ أ

ٓٻ١،ن ؾكس اْتؿع أقشاب اؾ١ٓ بك٬ح أبِٝٗ،  باضاڄ ٗ ايػٔ َا شنطت٘ غٛض٠ ايكًِ َٔ قك١ أقشاب اؾ

اؿػٔ . ٚمشٍٛ ْٝع ا٭٫ٚز بأثط ق٬ح اٯبا٤ أَطٷ ؾكٗ٘ ايكشاب١ ؾطٟٚ: إٔ (4)ٚع١َ٬ اْتؿاعِٗ تٛبتِٗ

ٍ: بك٬ح أبُٝٗا. قاٍ: ؾأبٞ بٔ عًٞ ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ يبعض اـٛاضز: مب سؿٜ ايًچ٘ َاٍ ايػ٬ٌَ؟ قا

 .(5؟)ٚدسٟ خري َٓ٘

ٚعًٝ٘ ؾٗصٙ ؾاٯ١ٜ ٜػتٓب٘ َٓٗا إٔ أثط ق٬ح اٯبا٤ ٜػطٟ ع٢ً ْٝع ا٭٫ٚز زٕٚ اختكام شيو بػٔ 

ٕٻ ٖا ٜطز ع٢ً ٖصا ايكٍٛ إع٢ٓ ايٛاضز ٗ قٛي٘ تعاٍ: ٔڇ ؾځدٳؿٹَعٌ. غري أ ٝٵ ٓٳ َٹ َٴ٪ٵ ٙٴ  ٛٳا ٕٳ أځبٳ ّٴ ؾځهځا َٻا ايڃػٴ٬ ٓٳا أځٕ ٚٳأځ ٝ

ٚٳنڂؿڃطٶا ْٶا  ٝٳا ُٳا طڂػٵ ٗٴ ٖٹكځ ؾإشا نإ ق٬ح ا٭ب قس اَتس إٍ ٚيسٜ٘، ؾٓؿعُٗا ٚسٳؿٹٜ هلُا  ص80طايهٗـ: ٜٴطٵ

نٓعُٖا ايصٟ تطن٘ هلُا، ؾهٝـ ٫ ٜٓؿع إّإ ا٭بٜٛٔ ٚق٬سُٗا ٖصا ايػ٬ّ ايصٟ قڂتٹٌ؟ ٚنٝـ ٫ ٜٓؿع 

ٚآ١ٜ ايهٗـ قس ضزت  (6)ق٬ح أب ٚسسٙ ٗ اغتٓكاش ٚيسٜٔ؟ ق٬ح ا٭بٜٛٔ ٗ اغتٓكاش ٚيس ٚاسس، ع٢ً سٌ ٜٓؿع

َٿٔ ضٻبٿوكٛي٘ تعاٍ: بع٢ً ٖصا ايتػا٩ٍ  ُٳ١ڄ  ؾػطٜإ أثط ايك٬ح ٖٛ ض١ٓ َٔ ايًچ٘ ٜٓعهلا سٝح ٜؿا٤،  ضٳسٵ

                                                           
 .1/80ايهطِٜ: ايكطإٓ يػٛض بٝا١ْٝ ٕػات-1
 .2/660ايٛغٝ٘: ، ٚإعذ5/537ِا٭عِٛ: ، ٚاحمله33/176ِايعطٚؽ: ، ٚتاز8/136ايًػ١: ، ٚتٗصٜب4/422ايعٌ: نتاب-2
 .2/401ضٚح إعاْٞ:-3
 .4/296أٜػط ايتؿػري يًذعا٥طٟ:-4
 .498/ 4ايسضض: ،ٚ 8/336ِْٛ، ٚضٚح إعاْٞ:21/492َؿاتٝض ايػٝب: -5
 .8/665يًكطإٓ: ايكطآْٞ ايتؿػري-6
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ْٴكٹٝبٴ ٚىتلٸ بٗا َٔ ٜؿا٤، سػب َا تكه٢ ب٘ سهُت٘، ٚوهِ ب٘ عًُ٘ ٗ خًك٘،نُا ٜكٍٛ غبشاْ٘: 

ُٳ ْٳؿا٤ٴبٹطٳسٵ ٔٵ  َٳ  ص ؾا٭َط قا٥ِ ع٢ً ايط56.١ٓطٜٛغـ: تٹٓا 

َٚا ٜكاٍ ٗ غطٜإ ق٬ح اٯبا٤ ع٢ً ا٭بٓا٤ ٚٚٗٛض آثاضٙ عًِٝٗ ٜكاٍ أٜهاڄ ٗ ق٬ح ا٭بٓا٤ ٚايصض١ٜ ٚٚٗٛض 

إشا َات ابٔ آزّ اْكڀع عًُ٘ إ٫ډ َٔ ث٬خ:قسق١داض١ٜ،أٚ عًِ :»آثاضٙ ع٢ً اٯبا٤، َٚٔ شيو َا دا٤ ٗ قٛي٘ 

ْٻ٢ ٖصا؟ :».ٚقٛي٘(1)«ٓتؿع ب٘،أٚ ٚيس قاحل ٜسعٛا يٜ٘ ٕٻ ايطدٌ يرتؾع زضدت٘ ٗ اؾ١ٓ ؾٝكٍٛ:أ إ

ٛٵ٩ٙ :».ٚقٛي٘(2)«ؾٝكاٍ:باغتػؿاض ٚيسى يو ٙٴ تاداڄ ّٜٛ ايكٝا١َ ن ٚٳايٹسٳا ٔٵ قطأ ايكطإٓ ٚعٌُ َا ؾٝ٘ أڂيڃبٹؼٳ  َٳ

ٜٚهػ٢ ٚايساٙ سًتٌ ٫ ٜكّٛ »أٓس:  ١.ٚٗ ضٚاٜ(3)«أسػٔ َٔ ن٤ٛ ايؿُؼ ٗ بٝٛت ايسْٝا يٛ ناْت ؾٝهِ

 .(4)«هلُا أٌٖ ايسْٝا ؾٝك٫ٕٛ:مب نػٝٓا ٖصٙ؟ؾٝكاٍ:بأخص ٚيسنُا ايكطإٓ

ؾػاز اٯبا٤ ٚاْعهاؽ أثطٙ ع٢ً ا٭بٓا٤. شنط غري ٚاسس َٔ ايعًُا٤ إٔ ؾػاز اٯبا٤ ٜٓعهؼ أثطٙ  إػأي١ ايجا١ْٝ:

ؾػُعٳت بصيو ؾاط١ُ ؾأتت ضغٍٛ  (5)ت أبٹٞ دٌٗبٓ ع٢ً ا٭بٓا٤، َػتسيٌ ع٢ً شيو بطٚا١ٜ خڀب١ عًٞ

ًډ٘  ايًډ٘   ؾكايت: ٜععِ قَٛو أْو ٫ تػهب يبٓاتو، ٖٚصا عًٞ ْانض بٓت أبٞ دٌٗ، ؾكاّ ضغٍٛ اي

٘ٴ سٌ تؿٗس ٜكٍٛ:  ُٹعٵتٴ ٕٻ ؾاط١ُ بهع١ َين »ؾػٳ ْٵهځشٵتٴ أبا ايعام بٔ ايطبٝع، ؾشسثين ٚقسٳقځين، ٚإ أَا بعس: أ

ْٿٞ أنطٙ إٔ ٜ . ؾصنطٚا إٔ َٔ (6)«ٚبٓت عسٚ ايًډ٘ عٓس ضدٌ ٚاسس ػ٤ٖٛا، ٚايًډ٘ ٫ ػتُع بٓت ضغٍٛ ايًډ٘ ٚإ

ٝٻطٕٚ ب٘، نُا  ٜٴعٳ آثاض ايهؿط ايعاض، ٖٚصا ايعاض ٜبك٢ ٗ ا٭بٓا٤، ؾكايٛا: "ٚؾٝ٘ بكا٤ عاض اٯبا٤ ٗ ا٭عكاب ٚأِْٗ 

ٝٻط ضغٍٛ اهلل  ، ؾش٘ بصيو َٓعيتٗا عٔ إٔ ؼٌ قٌ بٓت أب٢ دٌٗ ٢ٖٚ َػ١ًُ بعسا٠ٚ أبٝٗا هلل ع

 : إٔ آثاض ايهؿط أٚ ؾػاز اٯبا٤ ٫ ًٜشل ا٭بٓا٤ َٓ٘ ؾ٤ٞ; ٕا ًٜٞ: -ٚاهلل أعًِ-.ٚايصٟ ٜٛٗط (7)"ابٓت٘

كايؿ١ شيو يًٓكٛم ايكطآ١ْٝ إب١ٓٝ إٔ اٱْػإ ٫ واغب ٫ٚ ٜ٪خص بصْب ٚدطٜط٠ غريٙ. َٚٓٗا: قٛي٘  -1

ٌټ تعاٍ:  ٚڇظٵضٳ أڂخٵطٳ٣ٚٳ٫ځ تٳهڃػٹبٴ نڂ ٚٳاظڇضٳ٠څ  ٚٳ٫ځ تٳعڇضٴ  ٗٳا  ٝٵ ًځ ُٳا ص ٚقٛي٘: 164ط ا٭ْعاّ: ْٳؿڃؼڈ إڇ٫ډ عٳ ْٻ ٖٵتٳسٳ٣ ؾځإڇ ٔڇ ا َٻ

ٚڇظٵضٳ أڂخٵطٳ٣ ٚٳاظڇضٳ٠څ  ٚٳ٫ځ تٳعڇضٴ  ٗٳا  ٝٵ ًځ ٌټ عٳ ٜٳهٹ ُٳا  ْٻ ٌٻ ؾځإڇ َٳٔ نٳ ٚٳ ٘ٹ  ٓٳؿڃػٹ ٗٵتٳسٟ يٹ ـٴ ص ٚقٛي٘ تعاٍ: 15طاٱغطا٤:ٜٳ ِّ ٜٴهځ ٫ځ 

َٳا انڃتٳػٳبٳتٵايًډ ٗٳا  ٝٵ ًځ ٚٳعٳ َٳا نځػٳبٳتٵ  ٗٳا  ٗٳا يځ ٚٴغٵعٳ ْٳؿڃػٶا إڇ٫ډ   ص.286طايبكط٠: ٘ٴ 

َا قاي٘ يبٝإ َٓاقب ؾاط١ُ  َا دا٤ ٗ ٖصا اؿسٜح يٝؼ ؾٝ٘ تعٝري ٫ب١ٓ أبٞ دٌٗ، ٚإِا قاٍ ايٓيب  -2

ْو ٫ تػهب ٚبٝإ ؾهًٗا ع٢ً اب١ٓ أبٞ دٌٗ ٚغهباڄ يؿاط١ُ، نُا ٗ اؿسٜح: )ٜععِ قَٛو أ

                                                           
 .4310،ضقِ اؿسٜح:5/71َػًِ، نتاب، باب َا ًٜشل اٱْػإ َٔ ايجٛاب بعس َٛت٘.قشٝض -1
 . 10618 ، ضقِ اؿسٜح:2/509، َٚػٓس أٓس:3660، ضقِ اؿسٜح:4/631غٓٔ ابٔ َاد١، نتاب ا٭زب، باب :-2
 .1455، ضقِ اؿسٜح:1/543غٓٔ أبٞ زاٚٚز بتشكٝل ا٭يباْٞ،باب ٗ ثٛاب قطا٠٤ ايكطإٓ:-3
 .23000، ضقِ اؿسٜح:5/348ٓس:َػٓسأ-4
 .7/86ايباضٟ: ٚقٌٝ:١ًْٝ. أْٛط:ؾتض ٚقٌٝ:اؿٓؿا٤، ٚقٌٝ:دط١ُٖ، ٚقٌٝ:ايعٛضا٤، ا٭ؾٗط، ٖٚٛ ٜٛط١ٜامسٹٗا ؾكٌٝ:د ٗ اختًـ-5
 .2449، ضقِ:4/1903.قشٝض َػًِ، باب ؾها٥ٌ ؾاط3729:١ُ،ضقِ اؿسٜح::5/22قشٝض ايبداضٟ،باب شنط أقٗاض ايٓيب -6
 .6/55زاٚز: أبٞ غٓٔ ايكُٝع٢ً ابٔ ، ٚساؾ7/355١ٝبڀاٍ: ٫بٔ ايبداضٟ قشٝض ، ٚؾطح9/329سذط: ٫بٔ ايباضٟ ؾتضأْٛط: -7
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ٝٻط، ٚساؾاٙ  إٔ ٜكع ؾُٝا سصض َٓ٘، ؾٗٛ  يبٓاتو(٫ تعٝرياڄ; ٭ٕ ٗ ايتعٝري طعٔ ٚاْتكام َٔ إع

إػًِ َٔ غًِ إػًُٕٛ :». ٚايكا٥ٌ (1)«يٝؼ إ٪َٔ بڀعإ ٫ٚ بًعإ ٫ٚ ايؿاسـ ايبص٤ٟ: »ايكا٥ٌ

ٕٻ ، ؾٗصا ايكٍٛ نإ ضعا١ٜ ـاطط ؾاط١ُ ضنٞ اهلل(2)«َٔ يػاْ٘ ٜٚسٙ  عٓٗا، َٔ غري إغا٠ يػريٖا، نُا أ

َٔ إٜصا٤ ايٓيب بإٜصا٤  تأثِ عًٞ َٔ َٔ ايعٚاز نإ يصات ايػطض، ٚخؿٝت٘ عًٝاڄ  َٓع ايٓيب

ْٿٞ أنطٙ إٔ ٜػ٤ٖٛا»ؾاط١ُ ضنٞ اهلل عٓٗا،ٚقس دا٤ ٗ اؿسٜح ايػابل: ْٿٞ »ٚؾريٚا١ٜ:«ٚإ ٕٻ ؾاط١ُ َين ٚإ إ

ٛٻف إٔ تؿً ٗ زٜٓٗا إِا ؾاط١ُ بهع١ َين، ٜ٪شٜين َا آشاٖا ٜٚٓكبين َا »ايرتَصٟ:ٓسعٚ(3)«أؽ

 (4)«أْكبٗا

ظٚز بٓات٘ ٖٔ نإ آبا٩ِٖ نؿط٠ڄ َِٚٓٗ عًٞ بٔ أبٞ طايب،  إٔ ايٓيب  اڄٖا ٜ٪نس إٔ ٖصا يٝؼ تعٝري -3

ٝٻطٕٚ بهؿط آبا٥ِٗ ّٚٓع شيو َٔ َكاٖطتِٗ يًشل ٖصا ايعاضٴ أقٗاضٙ ٜٴع  ، ٚتعٚز ٖٛؾًٛ نإ ايكشاب١ 

  ٝٻ١ بٓت سٝٞ بٔ أخڀب ضنٞ اهلل عٓٗا، ٚأبٖٛا ضأؽ َٔ ض٩ٚؽ ايهؿط، ٚعٓسَا زخٌ عًٝٗا َٔ قؿ

إْو :» ؾكايت: قايت يٞ سؿك١: إْٞ بٓت ٜٗٛزٟ ؾكاٍ ايٓيب« َا ٜبهٝو؟»ٖٚٞ تبهٞ. قاٍ:  ايٓيب

اتكٞ اهلل ٜا »ثِ قاٍ: « ٫ب١ٓ ْيب، ٚإٕ عُو يٓيب، ٚإْو يتشت ْيب، ؾؿِٝ تؿدط عًٝو؟

مل ٜعس شيو تعٝرياڄ، ٚإِا زعا سؿك١ إٍ تك٣ٛ اهلل ٗ تعاًَٗا  ؾايٛاٖط َٔ اؿسٜح أْ٘ .(5)«١سؿك

 َع قؿ١ٝ ٚعسّ إغهابٗا.

 إبشح ايطابع: إؿاِٖٝ ٚايس٫٫ت ٚايكٛاعس اٱزاض١ٜ ٚايت١ُٜٛٓ ٗ غٛض٠ ايهٗـ

 :ب ا٭ٍٚ: َكَٛات اٱزاض٠ ايٓادش١إڀً

ايٓادض، ٖٚصٙ إكَٛات َٓٗا َا ٚايكا٥س إكَٛات اٱزاض١ٜ ٚقؿات اٱزاضٟ  أؾاضت غٛض٠ ايهٗـ إٍ ايعسٜس َٔ

ٜٓسضز ؼت إكَٛات ايؿدك١ٝ َٚٓٗا َا ٜٓسضز ؼت إكَٛات إزاض١ٜ، ّٚهٔ إْاٍ إكَٛات اٱزاض١ٜ ٚقؿات 

 اٱزاضٟ ايٓادض اييت زيډت عًٝٗا غٛض٠ ايهٗـ ؾُٝا ًٜٞ: 

ـرب٠، ٚاٱبساع، ٚايكسض٠ ع٢ً ايتدڀٝ٘ ٚايتٓؿٝص، إٗاضات ايؿدك١ٝ اهل١ُ، ٚايجك١ بايٓؿؼ، ٚايعًِ، ٚا -1

ٚإًهات اٱزاض١ٜ ٚإ٪٬ٖت ايع١ًُٝ. ٖٚصٙ ايكؿات يٲزاضٟ ايٓادض لسٖا باضظ٠ ٗ ؾدك١ٝ شٟ ايكطٌْ 

 ٚٗ اٯٜات اييت تٓاٚيت قكتُٝٗا.  ٚغٝسْا َٛغ٢

                                                           
 .3839، ضقِ اؿسٜح:1/404َػٓس أٓس:-1
 .10، ضقِ اؿسٜح:1/9قشٝض ايبداضٟ، نتاب بس٤ ايٛسٞ، باب إػًِ َٔ غًِ إػًُٕٛ َٔ يػاْ٘ ٜٚسٙ:-2
 .6462،ضقِ اؿسٜح::7/141كشاب١، باب ؾها٥ٌ ؾاط١ُ بٓت ايٓيبقشٝض َػًِ، نتاب ؾها٥ٌ اي-3
 .3869، ضقِ اؿسٜح: :5/698غٓٔ ايرتَصٟ،ؼكٝل ا٭يباْٞ، باب ؾاط١ُ بٓت ايٓيب-4
 ، قشش٘ ا٭يباْٞ.3894، ضقِ اؿسٜح::5/709ايرتَصٟ، باب ؾهٌ أظٚاز ايٓيب غٓٔ-5
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ٍڈ يكٝ -2 ٝٻٓت غٛض٠ ايهٗـ إٔ نٌ َتٛ ع٢ً ايكٝاّ َا ٚنٌ  از٠ أٚعٌُ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ قازضاڄايكسض٠ ٚايهؿا٠٤. ب

ٝٻس بٓٝاْ٘. ٝٵطٷ إيٝ٘ أٚ ايتعّ ب٘. ؾصٚ ايكطٌْ عٓسَا ايتعّ ببٓا٤ ايػس ْؿص ٚعسٙ ٚؾ ٘ٹ ضٳبٿٞ خٳ ٓٿٞ ؾٹٝ َٳهډ َٳا  ٍٳ  قځا

َٶا ِٵ ضٳزٵ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ٓٳهڂ ٝٵ ٌٵ بٳ ٛٻ٠ٺ أځدٵعٳ ْٹٞ بٹكڂ ٓٴٛ  ص.95طايهٗـ:ؾځأځعٹٝ

ؿطع َٓٗا ايطقاب١ ايصات١ٝ ٚإبازض٠ ٭زا٤ ايعٌُ ع٢ً أمت ٚد٘. نُا تؿٌُ أَا١ْ ايؿهط ٚايطأٟ . ٜٚتا٭َا١ْ -3

َٵطڇٟ: -ع٢ً يػإ اـهط-ٚإٛقـ. ْٚػب١ ايؿهٌ ٚايعًِ ٭ًٖ٘. قاٍ تعاٍ ٔٵ أځ ٘ٴ عٳ ًڃتٴ َٳا ؾځعٳ طايهٗـ:  ٚٳ

َٿٔ ضٻبٿٞ ؾځص ٚقاٍ تعاٍ ع٢ً يػإ شٟ ايكطٌْ: 82 ُٳ١څ  ٚٳعٵسٴ ضٳبٿٞ ٖٳصٳا ضٳسٵ ٕٳ  ٚٳنځا ٘ٴ زٳنډا٤  ًځ ٚٳعٵسٴ ضٳبٿٞ دٳعٳ إڇشٳا دٳا٤ 

 ص.98طايهٗـ: سٳكڋا

اؿًِ ٚايكرب. ٖٚصٙ إكَٛات ٚاٖط٠ ٗ سٛاض إ٪َٔ َع قاسب اؾٓتٌ، ؾبايطغِ َٔ أْ٘ تًؿٜ َا ٫  -4

ٙٹ أځبٳسٶا ٜٓبػٞ ي٘ ايتًؿٜ ب٘ َٚا ٖٛ نؿط:  ٖٳصٹ ٔټ أځٕ تٳبٹٝسٳ  ٚڂ َٳا أځ ٍٳ  ٚٳيځ٦ٹٔ 35)قځا ُٳ١ڄ  ٔټ ايػٻاعٳ١ځ قځا٥ٹ ٚڂ َٳا أځ ٚٳ  )

ًځبٶا َٴٓكځ ٗٳا  ٓٵ َٿ ٝٵطٶا  ٕٻ خٳ ايكطإٓ قؿ٘ ٚٚص تعاٌَ َع٘ إ٪َٔ عًِ ٚقرب، 36-35طايهٗـ: ضټزٹزتټ إڇيځ٢ ضٳبٿٞ ٭ځدٹسٳ

َا ٜسٍ ع٢ً دٛاظ َٚؿطٚع١ٝ ٬َظَت٘ ي٘ َع نؿطٙ طإا أْ٘ ٜكّٛ بسٚضٙ َع نْٛ٘ ناؾطاڄ،بايكاسب 

 يرتبٟٛ ٚايؿطعٞ ٗ إغسا٤ ايٓكض ٚتػٝري إٓهط.ا

ايطؾل ايط١ٓ ٚايًٌ. ٖٚصا َتؿطع عٔ اؿًِ ٚايكرب ٫ أْ٘ ْتٝذ١ نعـ ٚعذع. ٜٚسٍ عًٞ ٖصٙ إكَٛات  -5

َا شنطْاٙ ٗ ايٓكڀ١ ايػابك١، نُا تسٍ عًٝ٘ نٌ َٛاقـ اـهط، َٔ خطق٘ يًػؿ١ٓٝ، ٚقتً٘ ايػ٬ّ، 

 ظُٝعِٗ. أغاغٞ ايطؾل ٚايط١ٓٚبٓا٥٘ اؾساض، نًٗا قاَت ع٢ً 

ٜٴطٳزټ اؿعّ ٚايك٠ٛ ٚايعساي١ ٚايتك٣ٛ عٓس اؽاش ايكطاضات: قاٍ تعاٍ:  -6 ِٻ  ٘ٴ ثٴ ْٴعٳصٿبٴ ٛٵفٳ  ِٳ ؾځػٳ ًځ ٚځ َٳٔ  َٻا  ٍٳ أځ قځا

ْټهڃطٶا ) ٘ٴ عٳصٳابٶا  ٝٴعٳصٿبٴ ٘ٹ ؾځ ٘ٴ دٳعٳا٤ ايڃ87إڇيځ٢ ضٳبٿ ًځ ٌٳ قٳايٹشٶا ؾځ ُٹ ٚٳعٳ ٔٳ  َٳ ٔٵ آ َٳ َٻا  ٚٳأځ ْٳا (  َٵطڇ ٔٵ أځ َٹ ٘ٴ  ٍٴ يځ ٓٳكڂٛ ٚٳغٳ ٓٳ٢  شٴػٵ

 ص. 88-87ط ايهٗـ، اٯٜتإ:ٜٴػٵطٶا

ّهٔ يٓا ايكٍٛ: إْٗا  ًَه١ ايتڀٜٛط ايصاتٞ يًُعاضف ايع١ًُٝ ٚإٗاضات اٱزاض١ٜ. ؾطس١ً غٝسْا َٛغ٢  -7

ٟ ناْت هلصا ايػطض، نُا ّهٔ ايكٍٛ: إٕ ععي١ اـهط ٗ بعض ايؿرتات ٚا٭ٚقات َٚٓٗا ايٛقت ايص

ناْت أٜهاڄ يصات ايػطض، ٖٚٛ َا أؾطْا إي١ٝ غابكاڄ ٗ سسٜجٓا عٔ ايععي١  ٚدسٙ ؾٝ٘ َٛغ٢ 

 . (1) اٱهاب١ٝ

ا٫غتُاع اؾٝس. َٚٔ إكَٛات اٱزاض١ٜ يًكا٥س ايٓادض ا٫غتُاع اؾٝس، ٖٚصٙ ايؿكط٠ ْاػ١ عٔ غابكتٗا،  -8

 طٌْ.ٚٚاٖط٠ ٗ سٛاض إ٪َٔ يكاسب اؾٓتٌ، ٚسٛاض ايٓاؽ يصٟ ايك

 يؿتاٙ ايعٌُ إٓٛٙ ب٘. ؼسٜس أٖساف ايعٌُ. ؾكس سسز َٛغ٢ -9

                                                           
 .-بتكطف-1/7ايبداضٟ: قشٝض ٗ اٱزاضٟ ايػًٛى-1
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تٛؾري اٱزاضات ٚايتدككات اييت وتاز إيٝٗا ايكا٥س ٚاٱزاضٟ. ٜٚسٍ ع٢ً شيو استٝاز شٟ ايكطٌْ  -10

 ٚاغتدساَ٘ يًُرتٌْ، ٚخربا٤ ايتكٓٝع، ٚا٭ٜسٟ ايعا١ًَ.

ٌٷ شٳيٹوځ غځسٶا  ٍ:يًؿعٌ ٚعسّ ايتأدٌٝ ٚايتػٜٛـ ؾٝٗا. قاٍ تعاإبازض٠  -11 ْٿٞ ؾځاعٹ ٞٵ٤ٺ إڇ ٔٻ يٹؿٳ ٚٳ٫ تٳكڂٛيځ

ْٳػٹٝتٳ23) ٚٳاشٵنڂط ضٻبٻوځ إڇشٳا  ٘ٴ  ًډ ٜٳؿٳا٤ اي  . ص24-23ط ايهٗـ، اٯٜتإ: ( إڇ٫ډ أځٕ 

ٓٹوځاغتدساّ َبسأ ايجٛاب ٚايعكاب، ايٛاٖط ٗ قٛي٘ تعاٍ:  -12 ٝٵ ٚٳبٳ ٓٹٞ  ٝٵ ٖٳصٳا ؾٹطٳامٴ بٳ ٍٳ   قځا

ْټهڃطٶا)صٚقٛي٘:78طايهٗـ: ٘ٴ عٳصٳابٶا  ٝٴعٳصٿبٴ ٘ٹ ؾځ ٜٴطٳزټ إڇيځ٢ ضٳبٿ ِٻ  ٘ٴ ثٴ ْٴعٳصٿبٴ ٛٵفٳ  ِٳ ؾځػٳ ًځ ٚځ َٳٔ  َٻا  ٍٳ أځ ٔٳ 87قځا َٳ ٔٵ آ َٳ َٻا  ٚٳأځ  )

ٜٴػٵطٶا ْٳا  َٵطڇ ٔٵ أځ َٹ ٘ٴ  ٍٴ يځ ٓٳكڂٛ ٚٳغٳ ٓٳ٢  ٘ٴ دٳعٳا٤ ايڃشٴػٵ ًځ ٌٳ قٳايٹشٶا ؾځ ُٹ  ص.88-87طايهٗـ: ٚٳعٳ

َٔ أؾعاٍ شٟ ايكطٌْ، ؾكطاضٙ تعصٜب َٔ ًِٚ ٚاٱسػإ  َػتٓبٖ٘ٚصا  .ْع ٚؼًٌٝ إعًَٛات -13

 إٍ َٔ آَٔ ٜطتهع ع٢ً َعًَٛات ٚؼكل ٚؼًٌٝ ٚبٝإ ٕع٢ٓ ايًِٛ ٚقٛضٙ.

 إزاض١ٜ ٗ غٛض٠ ايهٗـ إڀًب ايجاْٞ: َػا٥ٌ

١ً ٗ: ايتدڀٝ٘، أؾاضت غٛض٠ ايهٗـ إٍ أضنإ ايع١ًُٝ اٱزاض١ٜ إتُج .أضنإ ايع١ًُٝ اٱزاض١ٜ إػأي١ ا٭ٍٚ:

شٟ ايكطٌْ. ؾأَا  ١ايتٓؿٝص، اٱؾطاف ٚإتابع١، ٚايتكِٝٝ. ٖٚصٙ ا٭ضنإ ا٭ضبع١ ٚاٖطت بؿهٌ دًٞ ٗ قك

ٕٳ ٚٗٛضٖا ٗ قك١ شٟ ايكطٌْ ؾؿٞ قٛي٘ تعاٍ:  ٜٳهځازٴٚ َٶا يځا  ٛٵ ُٳا قځ ٗڇ ْٹ ٔٵ زٴٚ َٹ ٚٳدٳسٳ  ٔڇ  ٜٵ ٔٳ ايػٻسٻ ٝٵ ًځؼٳ بٳ سٳتٻ٢ إڇشٳا بٳ

ٕٳ قځ ٗٴٛ ٕٵ93ٛٵيڄا )ٜٳؿڃكځ ًځ٢ أځ ٌٴ يځوځ خٳطٵدٶا عٳ ْٳذٵعٳ ٌٵ  ٗٳ ٕٳ ؾٹٞ ايڃأځضٵضڇ ؾځ َٴؿڃػٹسٴٚ َٳأڃدٴٛزٳ  ٚٳ ٜٳأڃدٴٛزٳ  ٕٻ  ٔڇ إڇ ٝٵ ْٳ ٜٳا شٳا ايڃكځطٵ  ( قځايڂٛا 

ِٵ غٳسٽا ) ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳا  ٓٳ ٝٵ ٌٳ بٳ ٝٵ94تٳذٵعٳ ٌٵ بٳ ٛٻ٠ٺ أځدٵعٳ ْٹٞ بٹكڂ ٓٴٛ ٝٵطٷ ؾځأځعٹٝ ٘ٹ ضٳبٿٞ خٳ ٓٿٞ ؾٹٝ َٳهډ َٳا  ٍٳ  َٶا )( قځا ِٵ ضٳزٵ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ْٹٞ 95ٓٳهڂ ( آتٴٛ

ْٹٞ أڂؾڃطڇؽٵ ٍٳ آتٴٛ ْٳاضٶا قځا ٘ٴ  ًځ ْٵؿڂدٴٛا سٳتٻ٢ إڇشٳا دٳعٳ ٍٳ ا ٔڇ قځا ٝٵ ٔٳ ايكٻسٳؾځ ٝٵ ٚٳ٣ بٳ ٘ٹ قٹڀڃطٶا )ظٴبٳطٳ ايڃشٳسٹٜسٹ سٳتٻ٢ إڇشٳا غٳا ٝٵ ًځ ُٳا 96 عٳ ( ؾځ

ْٳكڃبٶا  ٘ٴ  َٳا اغٵتٳڀځاعٴٛا يځ ٚٳ ٙٴ  ٗٳطٴٚ ٛڃ ٜٳ ٕٵ  ٕٳ 97)اغٵڀځاعٴٛا أځ ٚٳنځا ٘ٴ زٳنډا٤ٳ  ًځ ٚٳعٵسٴ ضٳبٿٞ دٳعٳ ٔٵ ضٳبٿٞ ؾځإڇشٳا دٳا٤ٳ  َٹ ُٳ١څ  ٖٳصٳا ضٳسٵ ٍٳ  ( قځا

صؾٗصٙ اٯٜات ٚنشت أضنإ ايع١ًُٝ اٱزاض١ٜ ا٭ضبع١: بسا١ٜ بتدڀٝ٘ شٟ 98-93طايهٗـ: ٚٳعٵسٴ ضٳبٿٞ سٳكڋا

ٚإعاؾ١ إكس١َ َٔ ايكّٛ يتًو إؿه١ً،  ٗاايكطٌْ ٕعاؾ١ إؿه١ً اييت عٴطڇنت عًٝ٘، ٚايٓٛط إٍ َؿطٚع سً

ع٢ً ايٛاقع،ٚا٭ثط ٚإس٣ ايعَين يؿاع١ًٝ ٖصا اؿٌ،ؾصنط س٬ڄ ْادعاڄ أنجط  أؾهًٗاتڀبٝل ٚاختٝاض ايبسا٥ٌ، 

يتٓؿٝص ٖصا إؿطٚع ا٫غرتاتٝذٞ، ٚقاَت ٖصٙ اـڀ١  ًطزّ. ثِ ٚنع خڀ١ڄخڀ٘ يؾاع١ًٝ ٚأطٍٛ ظَٓاڄ ؾهإ إٔ 

، ادات إاز١ٜ ايڀبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ ٚاـربات إ٪١ًٖ يتٓؿٝص إؿطٚع، ٚايعٌُ ع٢ً تٛؾريٖاع٢ً ؼسٜس ا٫ستٝ

إناؾ١ إٍ ؼسٜس ايهًؿ١ اٱْتاد١ٝ. ٚبعس ٚنع خڀ١ زقٝك١ ٚؾا١ًَ يبٓا٤ إؿطٚع تٴشكٹل اهلسف َٔ إقاَت٘، 

ُٹٌ ع٢ً ايكٝاّ باـڀ٠ٛ ايج ا١ْٝ َٔ أضنإ اٱزاض٠ ٖٚٞ ٚتأنسٙ َٔ إَها١ْٝ إْؿا٤ إؿطٚع ع٢ً أضض ايٛاقع ع

ْٹٞايتٓؿٝص بكٛي٘ :  ٍٳ آتٴٛ ْٳاضٶا قځا ٘ٴ  ًځ ْٵؿڂدٴٛا سٳتٻ٢ إڇشٳا دٳعٳ ٍٳ ا ٔڇ قځا ٝٵ ٔٳ ايكٻسٳؾځ ٝٵ ٚٳ٣ بٳ ْٹٞ ظٴبٳطٳ ايڃشٳسٹٜسٹ سٳتٻ٢ إڇشٳا غٳا  آتٴٛ

٘ٹ قٹڀڃطٶا ٝٵ ًځ ٚبعس ايتٓؿٝص ايصٟ اضتب٘ .ؾتِ ايتٓؿٝص ٚؾل آي١ٝ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ إزاض١ٜ ْادش١، ص.96طايهٗـ:أڂؾڃطڇؽٵ عٳ

ٚتطاؾل َع ع١ًُٝ ايتِٓٛٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚاٱؾطاف دا٤ت إطس١ً ايطابع١ إتُج١ً ٗ ايتكِٝٝ ٚاييت أؾاض إيٝٗا قٛي٘ 

ْٳكڃبٶا تعاٍ: ٘ٴ  َٳا اغٵتٳڀځاعٴٛا يځ ٚٳ ٙٴ  ٗٳطٴٚ ٛڃ ٜٳ ٕٵ  ُٳا اغٵڀځاعٴٛا أځ ػٛض٠ ع٢ً اٱؾاض٠ إٍ ايص. ٚمل تكتكط 97طايهٗـ: ؾځ
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بٌ ايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ، ؾايهؿا٠٤: ٖٞ سػٔ اغتدساّ أؾاضت إٍ أ١ُٖٝ ايسَر  ؾك٘ إشيٛٚٝؿ١ اٱزاض١ٜ أضنإ ا

إٛاضز بأْٛاعٗا: ايبؿط١ٜ، ٚإاز١ٜ، ٚإاي١ٝ. أَا ايؿاع١ًٝ: ؾتعين أْٗا قازض٠ ع٢ً ؼكٝل أٖساؾٗا إطغ١َٛ بأٍٚ 

ض٠ ايٓادش١: قش١ ايعٌُ، ٚقش١ َٚٓاغب١ ٚتػًػٌ . ؾايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ ؼكل ا٭بعاز ايج٬ث١ يٲزا(1)ؾعٌ

. ٖٚصا َا (2)ٚتطتٝب ططٜك١ أزا٤ يًعٌُ، إٓاغب١ ايع١َٝٓ يًعٌُ، بأقٌ تهًؿ١ ٚأز٢ْ دٗس ٚأقكط ٚقت، ٚأٍٚ ؾعٌ

 ٚٗط دًٝاڄ ٗ بٓا٤ شٟ ايكطٌْ ايػس.

إؿه٬ت، ٚخ٬ف ٖصا  . يٝهٕٛ ٖصا دعا٤ َٔ سٌاؽاش ايكطاض إٓاغب ٗ ايٛقت إٓاغب إػأي١ ايجا١ْٝ:

ُعٜساڄ َٔ إؿه٬ت ٫ٚ ٜػِٗ ٗ سًٗا. ٚاؽاش ايكطاضات ايػ١ًُٝ ع١ًُٝ ُط َطاسٌ َٓٗا: ؼسٜس ؿهًٝغٝ

إؿه١ً، ٚؼسٜس اهلسف، ٚاختٝاض اؿًٍٛ ٚايبسا٥ٌ، ثِ اؽاش ٚتٓؿٝص ايكطاض ايٓادض ٚايػًِٝ. ٚغٛض٠ ايهٗـ 

ؿه١ً أقشاب عاؾ١ َاش اؿًٍٛ ٚايكطاضات ايكشٝش١، ابتسا٤ ١٦ًََٝ بُٓاشز يهٝؿ١ٝ َعاؾ١ إؿه٬ت ٚاؽ

ٝٻٓت ٚسسزت يًُؿه٬ت، ٚططم ِٗايهٗـ َع ًَه ، َٚؿه١ً إ٪َٔ َع قاسب اؾٓتٌ، نٌ ٖصٙ ايُٓاشز ب

ٝٻٓت َؿانٌ اجملاَٝع ايبؿط١ٜ اييت ظاضٖا شٚ ايكطٌْ.  ٚٚغا٥ٌ ٚأغايٝب ٚقطاضات إعاؾ١ ٚآثاضٖا، نُا ب

ت٘ اييت اؽصٖا ٕعاؾ١ تًو إؿه٬ت. ٚاتػُت ٖصٙ اؿًٍٛ ٚايكطاضات بهْٛٗا َٓاغب١ ٚغ١ًٝ ٚطبٝع١ قطاضا

ٚظَٓاڄ، إشا َا ضٚعٞ ايٛطف ايصٟ اؽصت ؾٝ٘ ايكطاض، نٗطٚب ايؿت١ٝ، َٚٓاقش١ َٚكاضس١ قاسب اؾٓتٌ، 

 ط٠ ايتاي١ٝ.، نُا اتػُت ٖصٙ ايكطاضات بهْٛٗا عازي١، نُا ٖٛ ٚاضز ٗ ايؿكَٚؿاضق١ اـهط ٕٛغ٢

. ٖٚصا ٚاٖط ٗ تهًٝـ َٛغ٢ ٚايعٌُ بطٚح ايؿطٜل ايٛاسس .إلاظ ا٭عُاٍ َٔ خ٬ٍ اٯخطٜٔ إػأي١ ايجايج١:

  يؿتاٙ إلاظ بعض ايتهايٝـْٳكٳبٶا ٖٳصٳا  ْٳا  َٹٔ غٳؿځطڇ ٓٳا  ْٳا يځكځسٵ يځكٹٝ ٓٳا غځسٳا٤ ٙٴ آتٹ ٍٳ يٹؿځتٳا ص ٚبعض 62طايهٗـ: قځا

ػٝڀ١ ٚغ١ًٗ إ٫ډ إٔ ايكٝاّ ٚا٫ْؿػاٍ بٗا ٜأخص ٚقتاڄ ٚدٗساڄ، ٜٚ٪خط إلاظ ا٭عُاٍ ٖصٙ ايتهايٝـ ٚإٕ ناْت ب

ا٭نجط أ١ُٖٝ ٚقس ٜكطف اٱْػإ عٔ أٖساؾ٘. ٜٚٛٗط اٱلاظ َٔ خ٬ٍ اٯخطٜٔ أٜهاڄ َٔ تهًٝـ شٟ ايكطٌْ 

ًځِٗ يًكٝاّ بٗا  ٖٻ ْٹٞ ظٴبٳطٳ ايڃشٳسٹٜسٹ سٳتٻ٢ إڇايكّٛ ببعض ا٭عُاٍ اييت أ ٍٳ اْؿڂدٴٛا سٳتٻ٢ آتٴٛ ٔڇ قځا ٝٵ ٔٳ ايكٻسٳؾځ ٝٵ ٚٳ٣ بٳ شٳا غٳا

٘ٹ قٹڀڃطٶا ٝٵ ًځ ْٹٞ أڂؾڃطڇؽٵ عٳ ٍٳ آتٴٛ ْٳاضٶا قځا ٘ٴ  ًځ ص. ٚاٱلاظ َٔ خ٬ٍ اٯخطٜٔ ٗ اؿكٝك١ ٫ ٜتِ إ٫ډ ببٓا٤ 96طايهٗـ: إڇشٳا دٳعٳ

ٌ ايكا٥س ٚاٱزاضٟ َتابع١ ؿػتغٚٚتبازٍ ايجك١ َعِٗ، ؾبؿكس ايجك١ بأَاْتِٗ أٚ نؿأتِٗ ٫ ٜتشكل إلاظ، 

َطاتِٗ، ٜٚهڀط ٕباؾط٠ بعض ا٭عُاٍ ايعاز١ٜ بٓؿػ٘، ٖٚصا ٜػتًٗو ٜٚؿػٌ ٜٚؿٛف ٜٚؿتت آقكٛض أؾطازٙ ٚت

دٗسٙ ٚؾهطٙ ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َطنعاڄ ٗ أَٛض تػتشل َٓ٘ شيو. ؾتهًٝـ اٯخطٜٔ ٖٔ تٛؾط ؾِٝٗ ا٭١ًٖٝ 

إٔ اٱلاظ َٔ خ٬ٍ إ٪ٌٖ إدتل غٝهٕٛ أنجط دٛز٠ َٔ قٝاّ ٜعٌُ ع٢ً تؿطؽ ايكا٥س يٮَٛض ا٭ِٖ، نُا 

 ايكا٥س ب٘.

                                                           
 .2ٝـ تهٕٛ إزاضٜاڄ ْادشاڄ:ن-1
 .100ايٛقت ٚأُٖٝت٘ ٗ سٝا٠ إػًِ:-2
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ٜات. ٖٚصا َػتٓب٘ َٔ عسّ اؾعّ بايٓتا٥ر قبٌ َعطؾ١ طبٝع١ ايتهايٝـ َٚهاٌَ ا٫تؿامإػأي١ ايطابع١:

ًځ٢ أځَٕع اـهط ٚقك١ شٟ ايكطٌْ، قاٍ تعاٍ:  قك١ َٛغ٢  ٌٵ أځتٻبٹعٴوځ عٳ ٖٳ َٴٛغٳ٢  ٘ٴ  ٍٳ يځ ُٻا  قځا َٹ ٔڇ  ُٳ ِّ تٴعٳ

ُٵتٳ ضٴؾٵسٶا ) ِّ ٞٳ قٳبٵطٶا )66عٴ َٳعٹ ْٻوځ يځٔ تٳػٵتٳڀٹٝعٳ  ٍٳ إڇ ٘ٹ خٴبٵطٶا )67( قځا ٘ڃ بٹ ِٵ تٴشٹ َٳا يځ ًځ٢  ـٳ تٳكٵبٹطٴ عٳ ٝٵ ٚٳنځ ٍٳ 68(  ( قځا

َٵطٶا ٚٳ٫ أځعٵكٹٞ يځوځ أځ ٘ٴ قٳابٹطٶا  ًډ ْٹٞ إڇٕ ؾٳا٤ اي ٝك١ ٚا٫تؿام ص ؾُعطؾ١ ايتؿاقٌٝ ايسق69-66طايهٗـ: غٳتٳذٹسٴ

عًٝٗا ٖٛ َا وكل ايٓذاح ّٚٓع اـك١َٛ ٚايٓعاع، ّٚٝع ايٓادض َٔ غريٙ، ٜٚعهؼ ايكٛض اٱهاب١ٝ عٔ 

ؾكس  اٱزاض٠ ٚايكا٥ٌُ عًٝٗا. ٚإغؿاٍ شيو غايباڄ َا ٜ٪زٟ إيٞ ايؿطق١، ٖٚٛ َا دا٤ ٗ قك١ غٝسْا َٛغ٢

اض َع عسّ عًُ٘ َا غ٬ٝقٞ َٚا غٝتعطض ي٘ دعّ بكسضت٘ ع٢ً ايكرب َٚٛاؾكت٘ ع٢ً عسّ ايػ٪اٍ ٚا٫عرت

 َٔ َٛاقـ. 

 إؿاضن١ ا٭١ًٖٝ ٗ ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ، ٚزٚضٖا ٗ إلاح ٚٓا١ٜ إؿاضٜع. إػأي١ اـاَػ١:

ٖٚصا ٚاٖط ٗ إؾطاى شٟ ايكطٌْ ايكّٛ ببٓا٤ ايػس، ٖصٙ إؿاضن١ هلا أُٖٝتٗا ٚزٚضٖا ٗ إلاح إؿاضٜع 

اظٖا، ٚاؿؿاٚ عًٝٗا بعس ػٗٝعٖا; ٭ٕ َؿاضنتِٗ َٚػاُٖتِٗ ايؿعٻاي١ ت٪نس ًُهِٗ ايٓٗه١ٜٛ، ٚغطع١ إل

إؿطٚع، َٚٔ ثِ وطقٕٛ ع٢ً لاس٘ ٚاؿؿاٚ عًٝ٘ بعس إْؿا٥٘. نُا إٔ إؿاضن١ اجملتُع١ٝ تٛيس ثكتِٗ 

خًل ضٚح  بأْؿػِٗ ٚبكسضاتِٗ ٚتؿعطِٖ بسٚضِٖ اٱهابٞ ٚنؿا٤تِٗ، ٚثك١ ايكٝاز٠ بِٗ. نُا تعٌُ ع٢ً

 ايتعإٚ ٚايتآيـ ٚايؿطان١ بٌ ايػًڀ١ ٚأؾطاز اجملتُع. 

ٓٵبٳ٘ شيو َٔ ؾعٌ شٟ تأٌٖٝ ايكسضات ٚتڀٜٛط ايڀاقات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ يٮؾطاز إػأي١ ايػازغ١: ٜٴػتٳ ٚ .

 ٦ٝاڄايكطٌْ بعس ٚقٛي٘ إٍ قّٛ ٫ ٜهازٕٚ ٜؿكٕٗٛ ق٫ٛڄ نُا ْكت اٯ١ٜ، قاٍ ابٔ عاؾٛض: "أِْٗ ٫ ٜعطؾٕٛ ؾ

َٔ قٍٛ غريِٖ ؾًػتِٗ كايؿ١ يًػات ا٭َِ إعطٚؾ١، عٝح ٫ ٜعطؾٗا تطا١ْ شٟ ايكطٌْ; ٭ٕ ؾإٔ إًٛى إٔ 

ٜتدصٚا تطا١ْ يٝرتْٛا يػات ا٭َِ ايصٜٔ وتادٕٛ إٍ كاطبتِٗ، ؾٗ٪٤٫ ايكّٛ ناْٛا ٜتهًُٕٛ بًػ١ 

تڀٝع إؾٗاَِٗ َطاز إًو ٫ٚ ِٖ ٜػتڀٝعٕٛ غطٜب١ ٫ْكڀاع أقكاعِٗ عٔ ا٭قكاع إعطٚؾ١ ؾ٬ ٜٛدس َٔ ٜػ

. َٚع عذعِٖ عٔ ؾِٗ ٚإؾٗاّ غريِٖ، ؾكس ناْٛا أٜهاڄ عادعٜٔ عٔ َٛاد١ٗ ؾػاز ٜأدٛز َٚأدٛز، (1)اٱؾٗاّ"

خ٬ٍ تكسِّٗ َكرتسات إعاؾ١ ٚسًٍٛ إٛاد١ٗ يٝأدٛز َٚأدٛز، َٔ ٚبتعطف شٟ ايكطٌْ ع٢ً قسضاتِٗ 

ٛضِٖ بايعذع قبٌ إٔ ٜػطؽ ٗ ْؿٛغِٗ ثكتِٗ بصٚاتِٗ، ؾعٌُ ع٢ً تأًِٖٝٗ اغتڀاع إٔ ٜٓٗض بِٗ ٜٚٓػـ ؾع

ًځِٗ تكٓٝاڄ بإؾطانِٗ ٗ بٓا٤ ايطزّ، ٜٚٛٗط َٔ اٯٜات إٔ  ٖٻ عًُٝاڄ ست٢ اغتڀاع ؾُِٗٗ ٚإؾٗاَِٗ، ثِ أ

إ َؿاضنتِٗ إاز١ٜ ٚإاي١ٝ ناْت أغاغ١ٝ، َع اغتػٓا٤ شٟ ايكطٌْ عٓٗا; ٜسٍ ع٢ً إٔ إؾطانِٗ ٗ شيو ن

تأ٬ٖٝڄ ٚتسضٜباڄ َٚعاؾ١ يتكٛضات خاط١٦ عٔ أْؿػِٗ. قاٍ ايؿعطاٟٚ: "ٖٚا ٖٛ شٚ ايكطٌْ ٜعًٔ أْ٘ ٗ غري 

َٴطازِٖ : ٔڇ ساد١ إيِٝٗ، ٚيهٔ ٜهًؿِٗ بعٌُ ست٢ وكل هلِ  ٝٵ ٔٳ ايكٻسٳؾځ ٝٵ ٚٳ٣ بٳ ْٹٞ ظٴبٳطٳ ايڃشٳسٹٜسٹ سٳتٻ٢ إڇشٳا غٳا آتٴٛ

                                                           
 .15/131ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط:-1
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٘ٴ ًځ ٍٳ اْؿڂدٴٛا سٳتٻ٢ إڇشٳا دٳعٳ ٘ٹ قٹڀڃطٶا قځا ٝٵ ًځ ْٹٞ أڂؾڃطڇؽٵ عٳ ٍٳ آتٴٛ ص ... ٚمل ٜعٌُ شٚ ايكطٌْ هلِ، ٚيهٔ 96طايهٗـ: ْٳاضٶا قځا

 .(1)عًچُِٗ نٝـ ٜكٓعٕٛ ايطٻزٵّ، ٚشيو ست٢ ٫ ٜعٝؿٛا َع اٱسػاؽ بايعذع"

ٕٻ ايډٖٚصا ٚاٖط ٗ قٛي٘ تعاٍ:  .ايعازٍ سل ايعاٌَ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً ا٭دط إػأي١ ايػابع١: ٓٴٛا إڇ َٳ ٔٳ آ صٹٜ

ُٳ٬ڄ ٔٳ عٳ ٔٵ أځسٵػٳ َٳ ْٴهٹٝعٴ أځدٵطٳ  ْٻا ٫  ًڂٛا ايكٻايٹشٳاتٹ إڇ ُٹ ٜٳٓكځضٻ ص ٚقٛي٘: 30طايهٗـ: ٚٳعٳ ٕٵ  ٜٴطڇٜسٴ أځ ٗٳا دٹسٳاضٶا  ٛٳدٳسٳا ؾٹٝ ؾځ

٘ٹ أځدٵطٶا ٝٵ ًځ ٛٵ ؾٹ٦ٵتٳ ٫تٻدٳصٵتٳ عٳ ٍٳ يځ ٘ٴ قځا َٳ ٜٳا شٳا ايڃكځطٵص. ٚقٛي٘: 77طايهٗـ: ؾځأځقځا ٕٳ قځايڂٛا  َٴؿڃػٹسٴٚ َٳأڃدٴٛزٳ  ٚٳ ٜٳأڃدٴٛزٳ  ٕٻ  ٔڇ إڇ ٝٵ ْٳ

ِٵ غٳسٽا ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳا  ٓٳ ٝٵ ٌٳ بٳ ًځ٢ أځٕ تٳذٵعٳ ٌٴ يځوځ خٳطٵدٶا عٳ ْٳذٵعٳ ٌٵ  ٗٳ صؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ٜط٣ ؾٝ٘ 94طايهٗـ: ؾٹٞ ا٭ځضٵضڇ ؾځ

، ٗا٢ قٝاَ٘ ببعهأدطاڄ عًٗ سكٌ ايعٌُ اـريٟ بعض ايعًُا٤ ٚايكاز٠ ٚاٱزاضٌٜ أؾه١ًٝ عسّ إعڀا٤ ايعاٌَ 

ايـ ْكٛم ايؿطع اييت أٚدبت يًعاٌَ ٖٚصٙ ايط١ٜ٩ ؽٚإٕ نإ ٫ بس َٔ شيو َٔ شيو ؾٝعڀ٢ أدطاڄ ضَعٜاڄ. 

ا٭دط ايهاٌَ ٚايعازٍ زٕٚ تؿطٜل بٌ قٝاَ٘ بعٌُ خريٟ ٚآخط ػاضٟ، نُا أْٗا كايؿ١ يٮغؼ اييت قاَت 

ـ ايػابك١ غٓذسٖا قس اٖتُت ٚأؾاضت إٍ أ١ُٖٝ ا٭دٛض عًٝٗا اٱزاض٠ اٱغ١َٝ٬. ٚبايٓٛط ٗ آٜات غٛض٠ ايهٗ

ٚأثطٖا ٗ إلاح ا٭عُاٍ اـري١ٜ، ٚإٍ سل ايعاٌَ اؿكٍٛ ع٢ً ا٭دط ايعازٍ ٚإٓاغب دطا٤ َا ٜكّٛ ب٘ َٔ 

ٖصٙ اٱعُاٍ خري١ٜ َٚكاحل ناْت إٔ ٚعٌُ، ٚي٘ َٔ اهلل تعاٍ ا٭دط ا٭خطٟٚ ع٢ً إخ٬ق٘ ٚإتكاْ٘ ايعٌُ، 

ٕٻ َا قاّ ب٘ ضغډب اـهط ٗ اؿكٍٛ ع٢ً أدطڈ َكابٌ بٓا٥٘ اؾساض،  سْا َٛغ٢ عا١َ، ؾػٝ عٌُ خريٟ، َع أ

ٚشٚ ايكطٌْ مل ٜطؾض عطض ايكّٛ خطداڄ ي٘ يبٓا٤ ايػس، ضغِ أْ٘ َكًش١ عا١َ. ٚسكٍٛ ايعاٌَ ع٢ً أدطٙ 

ٝاّ بإكاحل ايعا١َ، َا ٜػِٗ ايعازٍ ايهاٌَ َٔ ؾأْ٘ إٔ وؿع إبسعٌ ع٢ً ا٫نطاٙ ٗ اجملاٍ اـريٟ ٚايك

ٗ ضؾس ٖصا اجملاٍ بهٛازض إبساع١ٝ غري تكًٝس١ٜ، تعٌُ ع٢ً إسساخ طؿطات ْٚك٬ت ْٛع١ٝ ٗ اـس١َ اجملتُع١ٝ. 

ٕڂػٳأي١ ايها١ًَ  عٔ أٟ تككري أٚ خًٌ  -ايؿطع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ–نُا إٔ سكٛي٘ ع٢ً ا٭دط ايهاٌَ ٜهع٘ ؼت ا

سْٝا قبٌ اٯخط٠، ٖٚصا وس َٔ ايككٛض ّٚٓع ايؿػاز إايٞ ٚاٱزاضٟ ايصٟ قس ٜتػبب ؾٝ٘، ٚواغب عًٝ٘ ٗ اي

 وسخ.

. ٫ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ايكا٥س اٱزاضٟ ؾعا٫ إشا ًٚت ايسعا١ٜ ٚاٱع٬ّ ٚزٚضٖا ٗ إبطاظ ايٓذاح إػأي١ ايجا١َٓ:

٘ ايٓذاح، ٜٚٓؿٞ عٔ . َٚٔ ٖٓا نإ َٔ اي٬ظّ ع٢ً نٌ إزاضٟ ٚغٝاغٞ ٜطٜس يٓؿػ(2)َٓذعات٘ طٞ ايهتُإ

ْؿػ٘ ايؿؿٌ ٜٚسؾع ؾبٗات إػطنٌ إٔ ٜربظ إلاظات٘ عرب ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ إٓاغب١ ٚإتٝػط٠ ٗ إطاض زا٥ط٠ 

. نُا ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ وػٔ تػٜٛل ْؿػ٘ يٰخطٜٔ ٚيًذٗات إع١ٝٓ. ٖٚصا ٚاٖط ٗ ٘ ْٚٗٛضٙٚقٝ٘ عًُ

٫ ٜكٌ بًساڄ إ٫ډ ٚؼكل ي٘ َا ٜطٜس ٚخهع ي٘ أًٖٗا، ٚقس قك١ شٟ ايكطٌْ، ؾكس غبكت أخباضٙ ضس٬ت٘، ؾهإ 

                                                           
 .2156تؿػري ايؿعطاٟٚ: -1
 . 1/4َكا٫ت ٗ ايكٝاز٠ اٱزاض١ٜ: -2



 

55 
 

 2015يونيو  –يناير  - الثاني المجلذ  –العذد الخامس  جامعة الناصرمجلة 
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–. أٟ: إٔ أخباض إلاظات٘ ايعػهط١ٜ (1)«ْٚكطت بايطعب َػري٠ ؾٗط»إٍ شيو بكٛي٘:  أؾاض ايٓيب 

 قس أسسثت أثطاڄ بؿعٌ ايرتٜٚر هلا.  -ا٫ْتكاضات

 إڀًب ايجايح: إزاض٠ اؾٛز٠ ٗ ن٤ٛ غٛض٠ ايهٗـ

ػاٚظت  اييت  ٱزاض٠ ٚإتكإ ا٭عُاٍ َٔ إعامل اٱزاض١ٜ اييت أؾاضت إيٝٗا غٛض٠ ايهٗـ،إزاض٠ اؾٛز٠ ٚدٛز٠ ا

ًځِ اٱبساع ٚاٱسػإ. ؾٛٗطت َعامل اؾٛز٠ ٗ ايتدڀٝ٘، ٚٗ ايتٓؿٝص، ٚٗ  َٳعٵ ًځِ اٱتكإ ٚأؾاضت إٍ  َٳعٵ

ٜٴككس باؾٛز٠: ايسضد١ ايعاي١ٝ َٔ ايٓٛع١ٝ أٚ ايك١ُٝ. أٚ ٖٞ: إُاّ ا٭عُاٍ ايكشٝش١ ٗ  اـڀاب ٚاؿٛاض. ٚ

ا٭ٚقات ايكشٝش١. ؾٗٞ تكسِٜ اـس١َ إتُٝع٠ ٚايكشٝش١ يًعٌُٝ، ٗ ايٛقت ٚايعَإ ايصٟ ٜهٕٛ قتاداڄ 

ٜتذاٚظ سٌ ٚاهلسف ايٓٗا٥ٞ َٔ ْٛاّ إزاض٠ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ  (2)إيٝٗا. ٚقٌٝ: "ٖٞ اٱٜؿا٤ ٚا٫يتعاّ بإتڀًبات"

ؾإشا ضاع٢ ايٓاؽ اؾٛز٠ ٗ أزا٥ِٗ ع٢ً إػت٣ٛ ٚؼػٌ ٚتڀٜٛط أزا٤ ايعٌُ.  قبٌ سسٚثٗا،ٗا ٓعإؿه٬ت َ

ٚإشا َا تأًَٓا ٗ غٛض٠ ايهٗـ غٓذس َؿّٗٛ َٚعامل َٚٛاٖط ، ايصاتٞ عٴٛجل  أسس َػببات ايؿػاز اٱزاضٟ

ب١ ايطزا٠٤ اؾٛز٠ ؾٝٗا َٚٔ شيو: اٱتكإ ٚاٱسػإ، ٚؼػٌ َػت٣ٛ ا٭زا٤ ايكٛيٞ ٚايعًُٞ، ٚايتكًٌٝ َٔ ْػ

ؿها٣ٚ، ٚتكسِٜ خسَات ايٗ إٓتر، ٚخؿض اؿاد١ إٍ ايطقاب١ أٚ ايتؿتٝـ، ٚخؿض ايتهايٝـ، خؿض 

 دسٜس٠، ٜٚٛٗط نٌ ٖصا ٗ ايُٓاشز ايباضظ٠ ٗ ايػٛض٠ ٚقككٗا. 

 أ٫ٚڄ: َعامل اؾٛز٠ ٗ قك١ أقشاب ايهٗـ، ٚتتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

َٶا ؾځابٵعٳجٴٛا اؾٛز٠ ٗ ايػصا٤. قاٍ تعاٍ:  -1 ٗٳا أځظٵنځ٢ طځعٳا ٜټ ٛڂطٵ أځ ٝٳٓ ًڃ ٓٳ١ٹ ؾځ ُٳسٹٜ ٙٹ إڇيځ٢ ايڃ ٖٳصٹ ِٵ  ٛٳضڇقٹهڂ أځسٳسٳنڂِ بٹ

٘ٴ ٓٵ َٿ ٝٳأڃتٹهڂِ بٹطڇظٵمڈ  ًڃ ايصٟ ّهٔ -ص ؾؿٝٗا َا ٜسٍ ع٢ً سطقِٗ ايؿسٜس ع٢ً اختٝاض ا٭ظن٢ 19طايهٗـ: ؾځ

ٖٚصا يٝؼ أَطاڄ  -ِٓٗايكٍٛ اْ٘ َا تٓڀبل عًٝ٘ َعاٜري َٛاقؿات َٚكاٜٝؼ ٓا١ٜ إػتًٗو ٗ ظَ

َٚطاعا٠ دٛز٠  (3)«إٕ ؾػسى عًٝو سكاڄ:»َػتػطباڄ، ؾٗٛ َٔ ٚادب اٱْػإ ػاٙ بسْ٘ نُا قاٍ 

ايػصا٤ أَط ٫بس َٓ٘ يؿت١ٝ ؾاض٠ بسٜٓٗا، تعٛزت ع٢ً َػت٣ٛ َعٝؿٞ ضامڈ، ٚأْٛاع َٔ ايػصا٤ عاي١ٝ اؾٛز٠، 

ٝٻ١ تهڀطِٖ إٍ نؿـ ساهلِ،  ط غصا٥ِٗ ٚضزا٤ت٘ بعض إؿانٌٝټػٳإش قس ٜرتتب ع٢ً تٳ ؿؿٌ ؾتايكش

ٚٳيځٔ كع َا ناْٛا ىؿْٛ٘: ٜخڀتِٗ ٚ ِٵ  ٗڇ ًډتٹ َٹ ِٵ ؾٹٞ  ٜٴعٹٝسٴٚنڂ ٚٵ  ِٵ أځ ُٴٛنڂ ٜٳطٵدٴ ِٵ  ٝٵهڂ ًځ ٗٳطٴٚا عٳ ٛڃ ٜٳ ِٵ إڇٕ  ٗٴ ْٻ إڇ

ًٹشٴٛا إڇشٶا أځبٳسٶا  ص.20طايهٗـ: تٴؿڃ

ٜٳٓؿٴطٵاؾٛز٠ ٗ إػهٔ. قاٍ تعاٍ:  -2 ـٹ  ٗٵ ٚٴٚا إڇيځ٢ ايڃهځ َٿطٵؾځكڄا  ؾځأڃ َٵطڇنڂِ  ٔٵ أځ َٿ ٝٿ٧ٵ يځهڂِ  ٗٳ ٜٴ َٿٔ ضٻٓت٘ ٚ يځهڂِ ضٳبټهڂِ 

ٚٳ16) ٍڇ  ُٳا ِٵ شٳاتٳ ايؿٿ ٗٴ ٚٳإڇشٳا غځطٳبٳت تٻكڃطڇنٴ ٌڇ  ُٹ ٝٳ ِٵ شٳاتٳ ايڃ ٗڇ ٗٵؿٹ ٚٳضٴ عٳٔ نځ ًځعٳت تٻعٳا ُٵؼٳ إڇشٳا طځ ٚٳتٳطٳ٣ ايؿٻ ِٵ ؾٹٞ (  ٖٴ

ًډ٘ ٜٳاتٹ اي ٔٵ آ َٹ ٘ٴ شٳيٹوځ  ٓٵ َٿ ٛٳ٠ٺ  ص. قس ٜتبازض إٍ ايصٖٔ إٔ ٖصا ايهٗـ عباض٠ عٔ َػاض٠ ٗ 17-16طايهٗـ: ؾځذٵ

                                                           
 .1191، ضقِ اؿسٜح:2/63،قشٝض َػًِ،نتاب ايك٠٬، باب:335،ضقِ اؿسٜح:1/91قشٝض ايبداضٟ، نتاب ايتُِٝ، باب ايتُِٝ:-1
 .11/2ؼ١ًًٝٝ: َٝسا١ْٝ زضاغ١ ايكا١ُ٥ ايهطِٜ ايكطإٓ تعًِٝ أغايٝب-2
 .5199، ضقِ اؿسٜح:7/40باب يعٚدو عًٝو سل: ايبداضٟ، نتاب بس٤ ايٛسٞ، قشٝض-3
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بڀٔ دبٌ ٖت٧ً با٭ؾاعٞ ٚاهلٛاّ، َٚأٟٚ يًػباع ٚاؾإ، إ٫ډ إٔ ٖصا ايتكٛض كايـ ٕكته٢ ايٓل 

ايكطآْٞ إؿعط بإٔ اختٝاض ايهٗـ نإ بإهلاّ اهلل يبعهِٗ، ٚؾٝ٘ َٔ قٛض ايط١ٓ إٓؿٛض٠ َٚعاْٞ ايطؾل 

َٿطٵؾځكڄاهلٞ َا ٜسؾع ٖصا ايتكٛض اٱ َٵطڇنڂِ  ٔٵ أځ َٿ ٝٿ٧ٵ يځهڂِ  ٗٳ ٜٴ َٿٔ ضٻٓت٘ ٚ ؾًِ ٜهٔ ايهٗـ  ٜٳٓؿٴطٵ يځهڂِ ضٳبټهڂِ 

َػهٓاڄ عازٜاڄ، بٌ نإ َػهٓاڄ ي٘ َٛاقؿات خاق١، ضٚعٝت ؾٝٗا إػاس١ ٚايػع١، نُا ضٚعٝت ؾٝ٘ 

ايت١ٜٛٗ ا٭َٓٛ يؿطٚٙ ايكش١ٝ ا١ُ٥٬ٕ، َٔ تٛؾطايتهاضٜؼ ٚإٓار احملككإ يؿطٚٙ ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ٚا

–ٚاٱنا٠٤ اؾٝستٌ، ٚاػاٙ باب٘ ايبعٝس عٔ اػاٙ ايؿُؼ عٓس ؾطٚقٗا ٚغطٚبٗا، ست٢ نإ ٖصا إٛقع 

 إتُٝع دع٤ َٔ آٜات اهلل اييت أؾاضت إيٝٗا اٯ١ٜ. -إػهٔ

ـٵاؾٛز٠ ٗ ايتعاٌَ. قاٍ تعاٍ:  -3 ًځڀډ ٝٳتٳ –ٍ ايعكؿطٟ: "ٚيٝتهًـ ايًڀـ ٚايٓٝك١ ص قا19طايهٗـ: ٚٳيڃ

ؾ٬ (2)ٚيهٞ ٫ تكع خك١َٛ ػط إٍ َعطؾت٘ (1)ؾُٝا ٜباؾطٙ َٔ أَط إباٜع١; ست٢ ٫ ٜػي" -اٱتكإ

أٚ ٜبايؼ ٗ ايًڀـ ٗ سطنت٘  ٖٚصا تًڀڊـ بطؾكا٥٘،عًٝ٘ ٚإٕ تعطؾٛا (3)ٜٛقعٔ إخٛاْ٘ ؾُٝا ٚقع ؾٝ٘

، ٖٚصا أسس أٖساف اؾٛز٠. إؿه٬تـ ايعا٥س َٔ ؾأْ٘ إٔ ّٓع . ؾايتًڀ(4)ٚزخٛي٘ ٚخطٚد٘ َٔ إس١ٜٓ

ٚزع٠ٛ أقشاب ايهٗـ ُٕاضغ١ اؾٛز٠ ٗ ا٭غايٝب ٚايٛغا٥ٌ ْاتر عٔ تؿاٚض ْٚكض قسَ٘ خربا٩ِٖ 

 َٚػتؿاضِٜٗ، ٫ٚ ْٓػ٢ أِْٗ ناْٛا أَطا٤، ؾِٗ أقشاب خرب٠ إزاض١ٜ ٚأ١َٝٓ.

 ثاْٝاڄ: َعامل اؾٛز٠ ٗ قك١ قاسب اؾٓتٌ.

ٌڈ ٛز٠ اٱْتاز. قاٍ تعاٍ: د -1 ٓٳدٵ ُٳا بٹ ٖٴ ٓٳا ٚٳسٳؿځؿڃ ٓٳابٺ  َٹٔ أځعٵ ٔڇ  ٝٵ ٓٻتٳ ُٳا دٳ ٖٹ ٓٳا ٭ځسٳسٹ ًڃ ٔڇ دٳعٳ ٝٵ ًځ َٻجٳ٬ڄ ضٻدٴ ٗٴِ  ٚٳانٵطڇبٵ يځ

ُٳا ظٳضٵعٶا ) ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٓٳا بٳ ًڃ ْٳا 32ٚٳدٳعٳ ٚٳؾځذٻطٵ ٝٵ٦ٶا  ٘ٴ ؾٳ ٓٵ َٹ ِٵ  ًٹ ٛڃ ِٵ تٳ ٚٳيځ ٗٳا  ًځ ٔڇ آتٳتٵ أڂنڂ ٝٵ ٓٻتٳ ًڃتٳا ايڃذٳ ٗٳطٶا(نٹ ْٳ ُٳا  ٗٴ  خٹ٬يځ

ص ؾٛقـ اهلل تعاٍ ٖصٙ اؾ١ٓ ٚأًَ ع٢ً قاسبٗا ظٛز٠ إْتادٗا ٚنجط٠ خرياتٗا 33-32طايهٗـ:

ٗٳاٚمثاضٖا  ًځ إٍ سس أٚقٌ قاسبٗا إٍ ايبڀط. ٖصٙ اؾٛز٠ ٗ إٓتر ٖا َٔ ؾو إٔ هلا  آتٳتٵ أڂنڂ

ٓٳا  أغبابٗا إاز١ٜ، إتُج١ً ٗ: اهلٓسغ١ ايعضاع١ٝ إتدكك١، ًڃ ٚٳدٳعٳ ٌڈ  ٓٳدٵ ُٳا بٹ ٖٴ ٓٳا ٚٳسٳؿځؿڃ ٓٳابٺ  َٹٔ أځعٵ ٔڇ  ٝٵ ٓٻتٳ دٳ

ُٳا ظٳضٵعٶا ٗٴ ٓٳ ٝٵ اؾاَع١ بٌ أْٛاع ايجُاض ٚايؿٛان٘ ٚاحملاقٌٝ ايعضاع١ٝ، ٚزٚضٖا ٗ خكٛب١ ايرتب١ ٚؼػٔ  بٳ

ُٳا اٱْتاز، إناؾ١ إٍ ٚؾط٠ إٝاٙ ايػڀش١ٝ اييت ؼتادٗا اؾٓتإ  ٗٴ ْٳا خٹ٬يځ ٗٳطٶاٚٳؾځذٻطٵ س آي١ٝ عٳٚاييت تٴ ْٳ

، ٚايبصض ضٟ َٓاغب١ ١َُٗٚ يتذٜٛس ٚؼػٌ اٱْتاز. ٚقبٌ نٌ ٖصا ػٜٛس اـس١َ يٮضض ٚايػطؽ ٚايعضع

ؾهاْت دٛز٠ اٱْتاز ٚإدطدات مثط٠ڄ ؾٛز٠ ايعٌُ ٚإسخ٬ت. قاٍ ايعكؿطٟ: "دٓتٌ: بػتاٌْ َٔ 

                                                           
 .3/485، ٚشنطٙ ايبٝهاٟٚ: أْٛاض ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ:2/710ايهؿاف:-1
 .15/130تؿػري إطاغٞ:-2
 .10/375اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ:-3
 .6/82، ٚايبشط احملٝ٘:10/375اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ:-4
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ٌڈ ٚدعًٓا ايٓدٌ قٝڀاڄ ٓٳدٵ ٖٴُا بٹ ٚٳسٳؿځؿڃٓا ٗ نطَِٚٗ: إٔ  (1)باؾٓتٌ، ٖٚصا ٖا ٜ٪ثطٙ ايسٖاقٌ نطّٚ 

ٗٴُا ظٳضٵعاڄهعًٖٛا َ٪ظض٠ با٭ؾذاض إجُط٠. ٓٳ ٝٵ ًڃٓا بٳ دعًٓاٖا أضنا داَع١ يٮقٛات  ٚٳدٳعٳ

ٚايؿٛان٘....ْٚعتُٗا بٛؾا٤ ايجُاض ُٚاّ ا٭نٌ َٔ غري ْكل، ثِ َا ٖٛ أقٌ اـري َٚازٸت٘ َٔ أَط 

ٚبٗصا ايتذٜٛس ْعت اؾٓتإ بٌ  .(2)ٜػك٢ ب٘، ٖٚٛ ايػٝض بايٓٗط اؾاضٟ ؾٝٗا"ايؿطب، ؾذعً٘ أؾهٌ َا 

ٗ َٓار ٚاسس، ٗ سٌ ٜكٍٛ بعض ايعضاعٌٝ: إٔ ن٬ڄ َُٓٗا -ايٓدٌٝ ٚا٭عٓاب–ْٛعٌ َٔ ايجُاض 

اض٠، ؼتاز ٕٓار ٫ ٜتٓاغب َع ا٭خط٣، ؾا٭عٓاب تعضع ٗ َٓاطل باضز٠ ٗ سٌ تعضع ايٓدٌٝ ٗ إٓاطل اؿ

َٚٔ َٚع شيو ؾكس ظضعتا ٗ َهإ ٚاسس، ٖٚٛ َا ْت٢ُٓ َٔ ايعضاعٌٝ إتدككٌ زضاغ١ شيو ٚبٝاْ٘. 

ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ؾكس دٴُع ٗ اؾٓتٌ بٌ أْٛاع َٔ احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ شات اٱْتاز ايكطٜب ا٭دٌ 

َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٛؾط عا٥س َازٟ نايعضٚع، ٚاٱْتاز ايبعٝس ٚايڀٌٜٛ ا٭دٌ نايتُط ٚايعٓب، ٖصا ايتٓٛع 

 غطٜع يًُٓتذات قطٜب١ ا٭دٌ، ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٗ ػٜٛس إٓتر ايبعٝس ا٭دٌ.

دٛز٠ اـڀاب ايسعٟٛ. ٖٚصا ٚاٖط ٗ سٛاض إ٪َٔ َع قاسب اؾٓتٌ، ٚقس أؾطْا إٍ شيو ٗ غٝام  -2

 سسٜجٓا عٔ اؿٛاض َا ٜػين عٔ ايتهطاض.

 قك١ شٟ ايكطٌْ. ثايجاڄ: َعامل ٚقٛض اؾٛز٠ ٗ

اؾٛز٠ ٗ ايكٝاز٠ ٚاٱزاض٠ ٚؾٔ اؿهِ. ٖٚصٙ اؾٛز٠ ْاػ١ عٔ أ١ًٖٝ ايكا٥س ٚاَت٬ن٘ ا٭زٚات ايؿعاي١   -1

َٹٔ يًشهِ ايطاؾس َٔ ايعًِ ٚاـرب٠ ٚا٭١ًٖٝ، ٚإ٪ٜس َٔ اهلل قاٍ تعاٍ:  ٙٴ  ٓٳا ٝٵ ٚٳآتٳ ٘ٴ ؾٹٞ ا٭ځضٵضڇ  ٓٻا يځ َٳهډ ْٻا  إڇ

ٞٵ٤ٺ غٳبٳبٶا ٌٿ ؾٳ ص ٚايكا٥ِ ع٢ً ايعساي١، ٚإتٛؾط٠ ي٘ ايعٓاقط إػاعس٠ ٚاٱَهاْٝات اي٬ظ١َ 84طايهٗـ: نڂ

إاز١ٜ ٚإاي١ٝ يًٓٗٛض اٱْػاْٞ ٗ اجملا٫ت إدتًؿ١، اٱزاض١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ، ٕٚعاؾ١ إؿه٬ت 

ٔٳ ايكٻسٳؾځايڀاض١٥.  ٝٵ ٚٳ٣ بٳ ْٹٞ ظٴبٳطٳ ايڃشٳسٹٜسٹ سٳتٻ٢ إڇشٳا غٳا ْٹٞ أڂؾڃطڇؽٵ آتٴٛ ٍٳ آتٴٛ ْٳاضٶا قځا ٘ٴ  ًځ ٍٳ اْؿڂدٴٛا سٳتٻ٢ إڇشٳا دٳعٳ ٔڇ قځا ٝٵ

٘ٹ قٹڀڃطٶا ٝٵ ًځ  ص.96طايهٗـ: عٳ

٘ٹ ضٳبٿٞ اؾٛز٠ ٗ إؿاضٜع اٱغرتاتٝذ١ٝ، ٚا٭عُاٍ اٱْؿا١ٝ٥. ؽڀٝڀاڄ ٚتٓؿٝصاڄ ٚإؾطاؾاڄ  -2 ٓٿٞ ؾٹٝ َٳهډ َٳا  ٍٳ  قځا

ٌٵ بٳ ٛٻ٠ٺ أځدٵعٳ ْٹٞ بٹكڂ ٓٴٛ ٝٵطٷ ؾځأځعٹٝ َٶا)خٳ ِٵ ضٳزٵ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ٓٳهڂ ٍٳ 95ٝٵ ٔڇ قځا ٝٵ ٔٳ ايكٻسٳؾځ ٝٵ ٚٳ٣ بٳ ْٹٞ ظٴبٳطٳ ايڃشٳسٹٜسٹ سٳتٻ٢ إڇشٳا غٳا (آتٴٛ

٘ٹ قٹڀڃطٶا ) ٝٵ ًځ ْٹٞ أڂؾڃطڇؽٵ عٳ ٍٳ آتٴٛ ْٳاضٶا قځا ٘ٴ  ًځ ٘ٴ 96اْؿڂدٴٛا سٳتٻ٢ إڇشٳا دٳعٳ َٳا اغٵتٳڀځاعٴٛا يځ ٚٳ ٙٴ  ٗٳطٴٚ ٛڃ ٜٳ ُٳا اغٵڀځاعٴٛا أځٕ  ( ؾځ

 ص. 97-95ط ايهٗـ: ْٳكڃبٶا

 

 

 

                                                           
 ص  35/48ْع زٖكإ، ٖٚٛ: ايتادط، ٚض٥ٝؼ اٱقًِٝ، ٚظعِٝ ايؿ٬سٌ، َعطب َٔ ايؿاضغ١ٝ.طتاز ايعطٚؽ:-1
 .2/722ايهؿاف: -2
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 ضابعاڄ: َٔ إعامل ايعا١َ يًذٛز٠ ٗ غٛض٠ ايهٗـ.

اؾٛز٠ ٗ ايتسٜٚٔ ٚايكٝس ٚايتػذٌٝ. ٖٚصا ٚاٖط ٗ اٱتكإ ٚايهب٘ ٚايتػذٌٝ ٭عُاٍ اٱْػإ، قاٍ  -1

ٜٵتعاٍ:  ٚٳ ٜٳا  ٕٳ  ٜٳكڂٛيڂٛ ٚٳ ٘ٹ  ُٻا ؾٹٝ َٹ ٌٳ  َٴؿٵؿٹكٹ ٌٳ  َٹ ُٴذٵطڇ ٚٴنٹعٳ ايڃهٹتٳابٴ ؾځتٳطٳ٣ ايڃ ٜٴػٳازٹضٴ ٚٳ ٖٳصٳا ايڃهٹتٳابٹ ٫  ٍڇ  َٳا ٓٳا  ًځتٳ

ِٴ ضٳبټوځ أځسٳسٶا ًٹ ٛڃ ٜٳ ٚٳ٫  ًڂٛا سٳانٹطٶا  ُٹ َٳا عٳ ٚٳدٳسٴٚا  ٚٳ ٖٳا  ٚٳ٫ نځبٹريٳ٠ڄ إڇ٫ډ أځسٵكٳا  ص.49طايهٗـ:قٳػٹريٳ٠ڄ 

هط اؾٛز٠ ٗ اؿس َٔ اؾط١ّ قبٌ ٚقٛعٗا. ٚشيو بايٛغا٥ٌ إٓاغب١ ٚإتاس١. ٖٚصا باضظ ٗ َٛاقـ اـ -2

ايج٬ث١: ؾدطم ايػؿ١ٓٝ يُٝٓع غكب إًو هلا، ٚمل ٜٓتٛط غكبٗا; يٝتؿؿع هلِ أٚ ٜعاجل َكابِٗ بأَط 

أخط. ٚقتٌ ايػ٬ّ; خؿ١ٝ إضٖاق٘ أبٜٛ٘ طػٝاْاڄ ٚنؿطاڄ، ٚمل ٜٓتٛط ؾتٓتُٗا; يسعٛتُٗا ٚتجبتُٗا ع٢ً 

ٜٴكبٿطُٖا ع٢ً امطاف ابُٓٗا. ٚبٓا اؾساض يٝشؿٜ َاٍ ايٝتٌُٝ  ٜٴ٪نٌ; ايسٜٔ ٚ ٚمل ٜٓتٛط ست٢ 

يٝبشح هلِ بعس شيو عٔ نؿاي١. ؾػكب ايػؿ١ٓٝ دط١ّ، ٚغطق١ أٚ ْٗب ٚأنٌ َاٍ ا٭ٜتاّ دط١ّ، 

 ايهؿط أنرب دطَاڄ، ٚقس َٓع اـهط شيو نً٘ قبٌ سسٚث٘. 

ٕٻ غا١ٜ إؿطع ٗ إهًچـ يٝؼ ٗ فطز ا٫ْكٝاع بأزا٤ ايعٌُ ع٢ً أٟ ٚد ٘، إٕ إتتبع يًٓكٛم ايٛسٞ هس أ

ًځل بٌ ايعٌُ إتكٔ إسس٣ غاٜات٘ َٚكاقسٙ. نُا أْ٘ غبشاْ٘ قس أؾاض إٍ شيو بؿعً٘ ؾكاٍ:  ٛٳ ايډصٹٟ خٳ ٖٴ ٚٳ

ُٳ٬ڄ ٔٴ عٳ ِٵ أځسٵػٳ ٜټهڂ ِٵ أځ ٛٳنڂ ًڂ ٝٳبٵ ُٳا٤ يٹ ًځ٢ ايڃ ٘ٴ عٳ ٕٳ عٳطٵؾٴ ٚٳنځا ّڈ  ٜٻا ٚٳا٭ځضٵضٳ ؾٹٞ غٹتٻ١ٹ أځ ٚٳاتٹ  ُٳا ؾځتٳبٳاضٳىځ ص ٚقاٍ: 7طٖٛز: ايػٻ

ٔٴ ايڃدٳايٹكٹٌايًډ ٞٵ٤ص ٚقاٍ: 14ط إ٪َٕٓٛ: ٘ٴ أځسٵػٳ ٌٻ ؾٳ ٔٳ نڂ ٘ٹ ايډصٹٟ أځتٵكځ ًډ ٓٵعٳ اي ٔٳ ص ٚقاٍ 88طايٌُٓ:قٴ ايډصٹٟ أځسٵػٳ

٘ٴ ًځكځ ٞٵ٤ٺ خٳ ٌٻ ؾٳ ٛڇِٜص ٚقاٍ: 7طايػذس٠: نڂ ٔڇ تٳكڃ ٕٳ ؾٹٞ أځسٵػٳ ٓٳا اٱڇْػٳا ًځكڃ إٕ اهلل وب إشا :»ص ٚقاٍ 4طايتٌ: يځكځسٵ خٳ

 .(1)«أسسنِ ع٬ُ إٔ ٜتكٓ٘ عٌُ

 ايت١ُٜٛٓ ٗ غٛض٠ ايهٗـإڀًب ايطابع: إعامل ٚايس٫٫ت 

ٖٚا تٓاٚيت٘ غٛض٠ ايهٗـ إعامل ٚايس٫٫ت ٗ اؾٛاْب ايت١ُٜٛٓ، اييت اغتٓبڀٓا َٓٗا َعامل ٚز٫٫ت ٗ أضبع١ 

٬َض ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚاٱزاض١ٜ، فا٫ت ت١ُٜٛٓ، تٓاٚيٓا أنجطٖا ٗ غٝام سسٜجٓا عٔ إؿاِٖٝ ٚإعامل ٚإ

ْٻا ْؿري إيٝٗا ٖٓا يتعًكٗا باحملٛض ايتُٟٓٛ، ٖٚصٙ اجملا٫ت ٖٞ:   إ٫ډ أ

نُا ٖٛ ٚاٖط ٗ إعساز ٚتأٌٖٝ شٟ  أ٫ٚڄ: فاٍ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ. ٖٚصا ٚاٖط ٗ ضس١ً غٝسْا َٛغ٢ 

غرتاتٝذ١ٝ، تأ٬ٖٝڄ عًُٝاڄ ٚتكٓٝاڄ، نُا تهُٔ ايكطٌْ يًكّٛ إؿاضنٌ ي٘ ٗ تٓؿٝص إؿاضٜع اٱْؿا١ٝ٥ اٱ

ٕٳ ايتأٌٖٝ تسضٜبِٗ ع٢ً ؾٔ ايتٛاقٌ ايبؿطٟ، ؾكس ٚقٌ إيِٝٗ ٚساهلِ نُا عرب عٓ٘ ايكطإٓ:  ٜٳهځازٴٚ ٫ډ 

ٛٵ٫ ٕٳ قځ ٗٴٛ ص يهٔ بعس تأًِٖٝٗ ٚؾُِٗٗ ي٘ ٚؾُٗ٘ هلِ نإ هلِ زٚض باضظ ٗ إْؿا٤ شيو إؿطٚع 93طايهٗـ:  ٜٳؿڃكځ

 ايع٬ُم. ايتاضىٞ

 ثاْٝاڄ: فاٍ ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ. ٚقس أؾطْا إيٝ٘ ٗ سسٜجٓا عٔ دٛز٠ اٱْتاز.

                                                           
 .897، ضقِ اؿسٜح:1/275ا٭ٚغ٘ يًڀرباْٞ: إعذِ-1
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إؿاضٜع  . ٖٚصا ٚاٖط ٗ قك١ شٟ ايكطٌْ، َٚا ؼسثٓا عٓ٘ ٗ دٛز٠ثايجاڄ: فاٍ ايت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ ٚاٱْؿا١ٝ٥

ع١ًُٝ َجٻًت تڀٛضاڄ ْٚك١ً ٗ  سٝح اغتدسّ شٚ ايكطٌْ أؾهاضاڄ ٚتكٓٝات اٱغرتاتٝذ١ٝ ٚا٭عُاٍ اٱْؿا١ٝ٥.

فاٍ ايت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ، ٚشيو غً٘ َٚعز اؿسٜس بايٓشاؽ ٗ ا٭عُاٍ اٱْؿا١ٝ٥، ٚبتًو ا٭ؾهاض 

ٛٻٍ إؿطٚع َٔ غس إٍ ضزّ، ٚلض بصيو ٗ ؽًٝس ٖصا إؿطٚع ٚاؿؿاٚ ع٢ً بكا٥٘  ايتذسٜس١ٜ ايٓٗه١ٜٛ س

"ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ يؿتٓا ٖٓا إٍ سكٝك١ ع١ًُٝ مل ْعطؾٗا إ٫ ٗ قاٍ ايؿعطاٟٚ: ٚأزا٥٘ زٚضٙ إعٌُ ٭دً٘. 

ايعكط اؿسٜح . ؾايػس إشا نإ نً٘ َٔ َاز٠ قًب١; ٜتعطض ي٬ْٗٝاض إشا َا دا٤ت ٖع٠ أثطت ٗ نٌ دٛاْب٘، 

أَا إٕ نإ ٖٓاى دع٤ َٔ بٓا٤ قًب ع٢ً اؿاؾ١، ٚدع٤ قػري ٗ إٓتكـ ٚدع٤ ثايح، ثِ ضابع، ٜٚؿكٌ بٌ 

نڂٌٍّ دع٤ ضزّ َٔ تطاب، ؾايطزّ ؾٝ٘ تٓؿػات عٝح ّتل ايكس١َ، ٖٚٞ ْؿؼ ؾهط٠ اٱغؿٓر اييت مٝ٘ بٗا 

ا٭ؾٝا٤ اييت ناف عًٝٗا َٔ ايهػط يٓشؿٛٗا، ؾًٛ إٔ ايكٓسٚم َٔ اـؿب أٚ اؿسٜس أٚ أٟ َاز٠ قًب١ 

ٙ بٛغاز٠ َٔ اٱغؿٓر ؾٗٞ يتشڀِ ايؿ٤ٞ إٛنٛع ؾٝ٘ َذطز اقڀساَ٘ با٭ضض قس١َ ق١ٜٛ، ٚيهٔ إشا أسڀٓا

 .(1)ُتل ايكسَات

، ٚاؿؿاٚ عًٝٗا. أؾاضت غٛض٠ ضابعاڄ: فاٍ ت١ُٝٓ إٛاضز ا٫غتدطاد١ٝ ٚا٫غتهؿاؾات ٚايتٓكٝب ٚايتعسٜٔ

ايهٗـ إٍ إٛاضز ا٫غتدطاد١ٝ، اييت ّهٔ إٔ ْسضز ؼتٗا: اٯثاض، ٚايهٓٛظ، ٚإعازٕ، ٚايجطٚات ايڀبٝع١ َٔ ْؿ٘ 

ٔڇ َٔ ايكٓاعات ا٫غتدطاد١ٝ. ٖٚصا َػتٓب٘ َٔ قٛي٘ تعاٍ:  ٚغاظ ٚغريٖا ٝٵ ُٳ ٜٳتٹٝ ٔڇ  ٝٵ َٳ ٕٳ يٹػٴ٬ َٻا ايڃذٹسٳاضٴ ؾځهځا ٚٳأځ

ٚٳ ُٳا  ٖٴ ًڂػٳا أځؾٴسٻ ٜٳبٵ ٕٵ  ُٳا قٳايٹشٶا ؾځأځضٳازٳ ضٳبټوځ أځ ٖٴ ٕٳ أځبٴٛ ٚٳنځا ُٳا  ٗٴ ٘ٴ نځٓعٷ يډ ٕٳ تٳشٵتٳ ٚٳنځا ٓٳ١ٹ  ُٳسٹٜ ُٳاؾٹٞ ايڃ ٖٴ  ٜٳػٵتٳدٵطڇدٳا نځٓعٳ

َٿٔ ضٻبٿو ُٳ١ڄ  ٘ٳ 83طايهٗـ:  ضٳسٵ ْٸ ص ؾاـهط سطم ع٢ً ٓا١ٜ ثط٠ٚ َعس١ْٝ يًٝتٌُٝ. ٖٚصٙ اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً أ

ٜٓبػٞ ع٢ً نٌ َػ٪ٍٚ ايعٌُ ع٢ً اغتدطاز ٖصٙ ايجطٚات، عٓس ؼكل ا٫غتؿاز٠ َٓٗا بايؿهٌ ا٭َجٌ 

ات ٚايؿعٛب إايه١ هلا. ٚقبٌ شيو ٚؼًٜٛٗا إٍ َؿاضٜع اغتجُاض١ٜ ٚعا٥سات اقتكاز١ٜ تٓعهؼ ع٢ً اجملتُع

ٜٓبػٞ  تٛؾط اٱضاز٠ ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايجطٚات ٚٓاٜتٗا. َٚا مل ٜتشكل شيو ؾايٛادب ع٢ً 

ٜٻ١ إٕ يعّ ا٭َط، ٚيٛ بايطزّ ٚبٓا٤ اؾڂسٴض عًٝٗا  نٌ َػ٪ٍٚ اؿؿاٚ ع٢ً ٖصٙ ايجطٚات ٗ أَانٔ آ١َٓ، ٚغط

 ٝتٌُٝ.نُا قٓع اـهط بجط٠ٚ ٚنٓع اي

بعس ٖصا ايتأٌَ ايسقٝل ٗ آٜات غٛض٠ ايهٗـ ٚٗط يٓا َٔ َعإٗا ٚز٫٫تٗا اييت اغتدطدت يٓا دع٤ٶ  اـا١ُ:

إٕ ٖصا ايكطإٓ َأزب١ اهلل، ٫ٚ »َٔ نٓٛظ ٖصٙ ايػٛض٠ ٚؾ٦ٝاڄ َٔ عذا٥ب ايكطإٓ اييت أؾاض إيٝٗا اؿسٜح ايٓبٟٛ: 

شُسٙ غبشاْ٘ ٚتعاٍ أْٛؾكٓا ٱٚٗاض ؾ٤ٞ َٔ عذا٥ب٘ ٗ . ؾٓ(2)«تٓكهٞ عذا٥ب٘، ٫ٚ ىًل َٔ نجط٠ ايطز

 ٖصا ايبشح. ايصٟ خًكٓا ؾٝ٘ إٍ ١ًْ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات لًُٗا ؾُٝا ًٜٞ: 

 

                                                           
 3360تؿػري ايؿعطاٟٚ:-1
 .2040، ضقِ اؿسٜح:1/741ايكشٝشٌ يًشانِ:إػتسضى ع٢ً -2
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 أ٫ٚڄ: ايٓتا٥ر.

 ع١ُٛ ايكطإٓ ٚػسز إعذاظٙ ٚعذا٥ب٘ اييت ٫ تٓكهٞ. -1

ُٳا أځْعٳاؾتُاٍ ايكطإٓ ع٢ً عًّٛ كتًؿ١. -2 ٗٳسٴ بٹ ٜٳؿٵ ٘ٴ  ًډ ٔڇ اي ٘ٹيډهٹ ُٹ ًڃ ٘ٴ بٹعٹ ٝٵوځ أځْعٳيځ  .ٍٳ إڇيځ

 ايككل ايكطآْٞ يٝػت ؾك٘ يًع١ٛ ٚايعرب٠ ٚإِا يًتڀبٝل. -3

 ايتُػو بايكطإٓ ايهطِٜ غط ايٓٗٛض اؿهاضٟ ٚايعًُٞ ٚإازٟ. -4

 اؾتُاٍ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً قٛاعس ٚططم ٚٚغا٥ٌ تطب١ٜٛ َتٓٛع١. -5

 طَٗا.ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٖٞ َٔ أْكـ إطآ٠ ٚن -6

 ايكطإٓ ٜسعٛ يتهطِٜ ايصات،ٚايتُتعبايڀٝبات،ٜٚبٝض ايع١ٜٓ ٚقشب١ غري إػًٌُ. -7

 سحٻ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً نطٚض٠ ايؿاع١ًٝ ٚايتأثري اٱهابٞ يًُػًِ ٗ اجملتُع اٱْػاْٞ. -8

 ثاْٝاڄ: ايتٛقٝات.

 تؿاز٠ َٓٗا.ا٫ٖتُاّ بايسضاغات ايكطآ١ْٝ ٚاغتٓباٙ ٚاغتًٗاّ ا٭ؾهاض ٚايط٣٩ اؾسٜس٠ ٚا٫غ -1

 اٱنجاض َٔ زضاغ١ ايس٫٫ت ايكطآ١ْٝ اييت ُؼ ٚؽسّ اؾٛاْب اؿٝات١ٝ يٲْػإ.نايبشح ٗ:  -2

 إؿاضن١ ا٭١ًٖٝ ٗ ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ، ٚزٚضٖا ٗ إلاح ٚٓا١ٜ إؿاضٜع. -

 ايكڀاع اـام ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚزٚضٙ ٗ ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ. -

 ١ ٗ غٛض٠ ايهٗـ. َٚٓٗا:اغتدطاز بك١ٝ ايهٓٛظ ايكطآْٝ -3

 ايتعُل بسضاغ١ إڀايب اييت تٓاٚيٓاٖا ٗ عجٓا. -

 .ايهٗـ زضاغ١ اؾٛاْب ايؿهط١ٜ ٚايتشكٌ ايؿهطٟ يًؿباب َٔ خ٬ٍ غٛض٠ -

زضاغ١ اؾٛاْب ٚاٯٜات إتعًك١ باٱعذاظ ايعًُٞ ٗ غٛض٠ ايهٗـ نـ:اؿه١ُ َٔ تكسِٜ ايػُع  -

 ٟ ايكطٌْ ٚايبٓا٤ غًٝ٘ َعين اؿسٜس ٚايٓشاؽ.ع٢ً ايبكط، تكًٝب أقشاب ايهٗـ، غس ش

 ٚاؾُع بٌ ظضاع١ ايٓدٌٝ ٚايعٓاب ٗ َٓار َٚهإ ٚاسس.

ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ا٭طٗاض ٚقشابت٘ ا٭خٝاض َا تعاقب ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٚايتابعٌ هلِ 

 بإسػإ إٍ ّٜٛ ايسٜٔ.

 إكازض ٚإطادع:

 .قُس بٔ قُس ايػعايٞ أبٛ ساَس، زاض إعطؾ١، بريٚتإسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ:  .1

 .1زاض ايهتب، بريٚت، ٙ .آزاب ايعًُا٤ ٚإتعًٌُ: اؿػٌ ابٔ إٓكٛض ايُٝين .2

زاض إسٝا٤  أبٞ ايػعٛز ايعُازٟ قُس بٔ قُس َكڀؿ٢، إضؾاز ايعكٌ ايػًِٝ إٍ َعاٜا ايهتاب ايهطِٜ، .3

 .بريٚت ،ايرتاخ
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زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،  ٖب أبٞ سٓٝؿ١: ظٜٔ ايعابسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ بٔ لِٝ،ا٭ؾباٙ ٚايٓٛا٥ط ع٢ً َص .4

:ٙ1980.ّ 

بريٚت،  ا٭ؾباٙ ٚايٓٛا٥ط: تاز ايسٜٔ عبس ايٖٛاب بٔ عًٞ ابٔ عبس ايهاٗ ايػبهٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، .5

ٙ1/1991.ّ 

 ْع ٚإعساز : عًٞ بٔ ْاٜـ ايؿشٛز. اٱْػإ بٌ عًٛ اهل١ُ ٖٚبٛطٗا .6

ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ: ْاقط ايسٜٔ عبس اهلل بٔ عُط بٔ قُس ايبٝهاٟٚ، ؼكٝل: قُس عبس ايطٓٔ أْٛاض  .7

 ٖـ.1/1418زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ٙ إطعؿًٞ،

أٜػط ايتؿاغري يه٬ّ ايعًٞ ايهبري: دابط بٔ َٛغ٢ بٔ عبس ايكازض بٔ دابط أبٞ بهط اؾعا٥طٟ، َهتب١ ايعًّٛ  .8

 ّ. 5/2003س١ٜٓ إٓٛض٠، ٙٚاؿهِ، إ

 ،ايبشط احملٝ٘ ٗ ايتؿػري: ٭بٞ سٝإ قُس بٔ ٜٛغـ بٔ سٝإ، ؼكٝل: قسقٞ قُس ٌْٝ، زاض ايؿهط .9

 ٖـ.1420بريٚت،ٙ:

 عًٞ .ز: لٝكؼ ا٭ْسيػٞ أبٞ عبس اهلل.ا٭قبشٞ بسا٥ع ايػًو ٗ طبا٥ع إًو: قُس بٔ عًٞ بٔ ا٭ظضم  .10

 .1، ٙايعطام ،ّاٱع٬ ٚظاض٠ ْؿط، ايٓؿاض غاَٞ

ُٸس بٔ عبس ايطظٸام اؿػٝين، إًكچب َطته٢، ايعٻبٝسٟ، زاض  .11 ُٸس بٔ ق تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ: ق

 اهلسا١ٜ.

قُس ايڀاٖط بٔ  «ؼطٜط إع٢ٓ ايػسٜس ٚتٜٓٛط ايعكٌ اؾسٜس َٔ تؿػري ايهتاب اجملٝس»ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  .12

 ٖـ.1984/ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط، تْٛؼ، ٙ عاؾٛض،

 ايهتب زاض ؼؿ١ ا٭سٛشٟ بؿطح داَع ايرتَصٟ: قُس عبس ايطٓٔ بٔ عبس ايطسِٝ إباضنؿٛضٟ أبٞ ايع٬. .13

 .بريٚت، ايع١ًُٝ

 َڀابع أخباض ايّٝٛ. تؿػري ايؿعطاٟٚ: قُس َتٛيٞ ايؿعطاٟٚ، .14

سٜٔ، زاض ؼكٝل: قُس سػٌ مشؼ اي تؿػري ايكطإٓ ايعِٛٝ: ٭بٞ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري، .15

 ٖـ.1/1419بريٚت، ٙ –ايهتب ايع١ًُٝ، َٓؿٛضات قُس عًٞ بٝهٕٛ 

 عبس ايهطِٜ اـڀٝب، زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠. ايتؿػري ايكطآْٞ يًكطإٓ ز. .16

 ٖـ. 1/1365َكط، ٙ اؿًيب، َڀبع١ َكڀؿ٢ ايباب٢ تؿػري إطاغٞ: أٓس بٔ َكڀؿ٢ إطاغٞ، .17

ٚإٓٗر: ز. ٖٚب١ بٔ َكڀؿ٢ ايعسًٝٞ، زاض ايؿهط، بريٚت، ايتؿػري إٓري ٗ ايعكٝس٠ ٚايؿطٜع١  .18

 ٖـ.2/1418زَؿل،ٙ

داَع ايبٝإ ٗ تأٌٜٚ ايكطإٓ: قُس بٔ دطٜط ايڀربٟ، ؼكٝل: أٓس قُس ؾانط، َ٪غػ١ ايطغاي١،  .19

ٙ1/2000.ّ 

ٖط٠، ايكا –اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ: قُس بٔ أٓس ايكططيب ؼكٝل: أٓس ايربزْٚٞ، زاض ايهتب إكط١ٜ  .20

ٙ2 /1964.ّ 
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ساؾ١ٝ ابٔ ايكِٝ ع٢ً غٓٔ أبٞ زاٚز: قُس بٔ أبٞ بهط بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،  .21

 ٖـ.2/1415ٙ

 اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ بٌ أقاي١ إانٞ ٚآَاٍ إػتكبٌ ْع ٚإعساز : عًٞ بٔ ْاٜـ ايؿشٛز .22

 ؿشٛززا٥ط٠ َعاضف ا٭غط٠ إػ١ًُ. ْع ٚإعساز : عًٞ بٔ ْاٜـ اي .23

 بريٚت. –زاض ايؿهط  ايسض إٓجٛض ٗ ايتؿػري بإأثٛض: عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ بهط، د٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ، .24

ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ َٚعطؾ١ أسٛاٍ قاسب ايؿطٜع١: أٓس بٔ اؿػٌ بٔ عًٞ ايبٝٗكٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ،  .25

 ٖـ.1/1405بريٚت،ٙ

ُس بٔ ع٬ٕ بٔ إبطاِٖٝ ايبهطٟ ايكسٜكٞ زيٌٝ ايؿاؿٌ يڀطم ضٜاض ايكاؿٌ: قُس عًٞ بٔ ق .26

 ٖـ 4/1425ٙ-يبٓإ – بريٚت ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط يًڀباع١ إعطؾ١ زاض، ؾٝشا َإَٔٛ خًٌٝ: بٗا اعت٢ٓ ايؿاؾعٞ.

-2004 ّ. 

عًٞ عبس  ؼكٝل: ضٚح إعاْٞ ٗ تؿػري ايكطإٓ ايعِٛٝ ٚايػبع إجاْٞ: قُٛز بٔ عبس اهلل اؿػٝين ا٭يٛغٞ، .27

 ٖـ.١1/1415، زاض ايهتب ايع١ًُٝ،بريٚت،ٙايباضٟ عڀٝ

 ظٖط٠ ايتؿاغري: قُس أبٛ ظٖط٠، زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠. .28

غٓٔ ابٔ َاد١: قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين، ابٔ َاد١ ،ؼكٝل: قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ، زاض إسٝا٤ ايهتب  .29

 ايعطب١ٝ.

إهتب١ ايعكط١ٜ،  ٝٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس،غٓٔ أبٞ زاٚز: غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػٿذٹػٵتاْٞ، ؼكٝل: قُس ق .30

 بريٚت. –قٝسا 

ٛٵض٠ ايرتَصٟ، ؼكٝل: أٓس قُس ؾانط، .31  َڀبع١ َكڀؿ٢ اؿًيب، غٓٔ ايرتَصٟ: قُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٳ

 ّ.2/1975َكط، ٙ

بريٚت،  ،ايػٓٔ ايهرب٣: أٓس بٔ ؾعٝب بٔ عًٞ ايٓػا٥ٞ، ؼكٝل: سػٔ عبس إٓعِ ؾًيب، َ٪غػ١ ايطغاي١ .32

ٙ1/2001ّ. 

 ّ.1/2001عًٞ قُس ايك٬بٞ، َهتب١ ايكشاب١، ايؿاضق١، ٙ ايػري٠ ايٓب١ٜٛ)عطض ٚقا٥ع ٚؼًٌٝ أسساخ( ز. .33

٫بٔ بڀاٍ: أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ خًـ بٔ عبس إًو بٔ بڀاٍ ايبهطٟ ايكططيب،  ٟؾطح قشٝض ايبداض .34

 ّ. 2/2003ؼكٝل: أبٞ ُِٝ ٜاغط بٔ إبطاِٖٝ، َهتب١ ايطؾس، ايطٜاض،ٙ

قُس ظٖري ايٓاقط، زاض  ضٟ )اؾاَع إػٓس ايكشٝض(:قُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ، ؼكٝل:قشٝض ايبدا .35

 ٖـ.1/1422طٛم ايٓذا٠، ٙ

قشٝض َػًِ )إػٓس ايكشٝض(:َػًِ بٔ اؿذاز ايٓٝػابٛضٟ، ؼكٝل: قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ، زاض إسٝا٤  .36

 بريٚت. ،ايرتاخ

ُٞ ايٓٝػابٛضٟ، ؼكٝل: ظنطٜا عُريات، زاض ايهتب غطا٥ب ايكطإٓ ٚضغا٥ب ايؿطقإ: اؿػٔ بٔ قُس ايك .37

 ٖـ.1/1416بريٚت، ٙ –١ايعًُٝ
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ٖـ.ضقِ 1379ٙ/ زاض إعطؾ١، بريٚت، ؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ: أٓس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػك٬ْٞ، .38

 نتب٘ ٚأبٛاب٘ ٚأسازٜج٘: قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ. 

 إبطاِٖٝ ايكعيب ايكك١ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ. اـكا٥ل ٚايس٫٫ت: ز. .39

 نتابات ٗ اٱبساع ٚإزاض٠ ايٛقت ٚايصات إعساز: عبس اهلل إٗريٟ .40

قُٛز بٔ عُطٚ بٔ أٓس، ايعكؿطٟ، زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت،  ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓعٌٜ: .41

 ٖـ.3/1407ٙ

زاض إسٝا٤ ايرتاخ  ؾٛض،ايهؿـ ٚايبٝإ عٔ تؿػري ايكطإٓ: أٓس بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ ايجعًيب، ؼكٝل: ابٔ عا .42

 ّ.1/2002يبٓإ، ٙ –ايعطبٞ، بريٚت 

 /3ٙ-ا٭ضزٕ – عُإ ٚايتٛظٜع، يًٓؿط عُاض زاض، ؾانٌ قاحل ايػاَطا٥ٞ ز. ٕػات بٝا١ْٝ يػٛض ايكطإٓ ايهطِٜ: .43

 .ّ 2003 - ٖـ 1423

هتب قاغٔ ايتأٌٜٚ: قُس ْاٍ ايسٜٔ بٔ قُس ايكامسٞ، ؼكٝل: قُس باغٌ عٕٝٛ ايػٛز، زاض اي .44

 ٖـ.1/1418بريٚت، ٙ – ١ايعًُٝ

احملهِ ٚاحملٝ٘ ا٭عِٛ: أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ غٝسٙ إطغٞ، ؼكٝل: عبس اؿُٝس ٖٓساٟٚ، زاض  .45

 ّ.2000ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، طبع١:

 ّ.1/1997عبس ايهطِٜ بهډاض، زاض إػًِ، ايطٜاض،ٙ ز.-ض١ٜ٩ إغ١َٝ٬-َسخٌ إٍ ايت١ُٝٓ إتها١ًَ .46

سضى ع٢ً ايكشٝشٌ: أبٞ عبس اهلل اؿانِ قُس بٔ عبس اهلل ايٓٝػابٛضٟ، ؼكٝل: َكڀؿ٢ عبس إػت .47

 ٖـ.1/1411بريٚت، ٙ –ايكازض، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

 ّ.1/2001َػٓس أٓس: أٓس بٔ قُس بٔ سٓبٌ، ؼكٝل: ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚٙ، َ٪غػ١ ايطغاي١، ٙ .48

عبس ايطظام إٗسٟ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ  ايبػٟٛ، ؼكٝل: َعامل ايتٓعٌٜ ٗ تؿػري ايكطإٓ: اؿػٌ بٔ َػعٛز .49

 ٖـ. 1/1420ايعطبٞ،بريٚت،ٙ

 ايكاٖط٠. طاضم بٔ عٛض اهلل، زاض اؿطٌَ، إعذِ ا٭ٚغ٘: غًُٝإ بٔ أٓس ايڀرباْٞ، ؼكل: .50

 ٖـ. 3/1420َؿاتٝض ايػٝب )ايتؿػري ايهبري(: قُس بٔ عُط بٔ ايطاظٟ ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ٙ .51

 إؿكٌ ٗ ؾك٘ ايسع٠ٛ إٍ اهلل تعاٍ ْع ٚإعساز : عًٞ بٔ ْاٜـ ايؿشٛز .52

 ٖـ.2/1392إٓٗاز ؾطح قشٝض َػًِ بٔ اؿذاز: و٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ٙ .53

 ٚت.: عبس اؿٞ ايهتاْٞ، زاض ايهتاب ايعطبٞ، برياٱزاض١ْٜٛاّ اؿه١َٛ ايٓب١ٜٛ إػ٢ُ ايرتاتٝب  .54

 ِْٛ ايسضض ٗ تٓاغب اٯٜات ٚايػٛض: إبطاِٖٝ بٔ عُط ايبكاعٞ، زاض ايهتاب اٱغ٬َٞ، ايكاٖط٠. .55

 بريٚت. –ايٓهت ٚايعٕٝٛ: عًٞ بٔ قُس إاٚضزٟ، ؼكٝل: ايػٝس ابٔ عبس إككٛز، زاض ايهتب ايع١ًُٝ  .56

 

 


