فقه التعاون
حبوث فقية أصولية حول آية التعاون
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بػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ
اؿُس هلل ضب ايعاغيري ٚايك ٠٬عً ٢غٝسْا ْٚبٓٝا قُس ٚآي٘
ايطاٖطٚ ٜٔايًعٓ ١عً ٢أعسا ِٗ٥إزي  ّٜٛايس ٫ٚ ٜٔس ٫ٚ ٍٛق٠ٛ
إ ٫باهلل ايعً ٞايعـي.ِٝ
ٚبعس :ؾإْ٘ أثٓا ٤ايبشح ٚايتٓكٝب ٚايتذٛاٍ ؼي ايهتب ايؿكٗ :١ٝخاق ١نتاب اغيهاغب
يًؿٝذ ا٭ْكاض ٟقسؽ اهلل ْؿػ٘ ايعنٚ ،١ٝدست ايؿكٗا ٤ايعـياّ ٜػتٓس ٕٚإزي آ ١ٜكىتى ىعاكىغيقا
سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل كىال ى تى ىعاكىغيقا سى ؾىك اإلًث ًٍؿ كىاظ يٍعدٍكى ًاف

) (

ؼي َبشح سطَ ١بٝع ايعٓب غئ

ٜعًُ٘ عيطاّ أ ٚاـؿب غئ ٜعًُ٘ قُٓاّ أ ٚقًٝباّ أَ ٚا أؾب٘ بكٝس( :بككس إٔ ٜعًُ٘) أٚ

بس. ْ٘ٚ
ٚسٝح إٔ عجِٗ عٔ ايؿل ايجاْ َٔ ٞاٯ ١ٜايؿطٜؿ ،١نإ عً ٢م ٛاٱجياظ ٚسٝح أِْٗ
مل ٜبشجٛا ايؿل ا٭ َ٘ٓ ٍٚإ ٫إؾاض ٠ـ

( )1اغيا٥س.2 :٠
( )2غٝأت ٞبإشٕ اهلل تعازي تكٜٛط ايٛدٛب ايططٜك.ٞ

سػب ا٫غتكطا ٤ايٓاقل ـ ٚدست إٔ َٔ اغيٓاغب بٌ ايهطٚض ٟايبشح عٔ اٯ ١ٜايؿطٜؿ١
ؾكٗٝاّ ٚأقٛيٝاّ ٚأسٝاْاّ نَٝ٬اّ; ْـيطاّ يه ٕٛايبشح عٓٗا َٔ ايبشٛخ ا٭قٌ َٔ ايعًُا ٤ططقاّ
ٚا٭عِ ْؿعاّ ،بًشاؿي اتػاع زا٥ط ٠ا٫بت ٤٬بٗا ٚسلٛشلا غيدتًـ أؾعاٍ اغيهًؿري ٚيؿتَٓ ٢اسٞ
اؿٝا ;٠ؾإٕ (ايدل) (ٚايتكٚ )٣ٛنصيو (اٱثِ) (ٚايعسٚإ) شلا عطض عطٜض إش تؿٌُ ناؾ١
أؾعاٍ ٚؾ ٕٚ٪اغيهًـ َٔ عبازات َٚعاَ٬ت ٚعكٛز ٚإٜكاعات ٚأسهاّ َٔٚ ،أسٛاٍ ؾطز١ٜ
ٚؾ ٕٚ٪ادتُاع َٔ :١ٝغٝاغٚ ١ٝاقتكازٚ ١ٜسكٛقٚ ١ٝغرلٖا.
يصيو تٛنًت عً ٢اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي ٚتٛغًت بايطغ ٍٛا٭عـيِ ٚأٌٖ بٝت٘ ا٭طٗاض
عً ِٗٝأؾهٌ ايكٚ ٠٬ايػ ،ّ٬يته ٕٛايٓ ١ٝخايك ١يٛدٗ٘ ايهطٚ ِٜيٝه ٕٛإسٝا ٤ـ بكسض دٗس
ايعادع ـ ٯ َٔ ٟايصنط اؿهٚ ِٝيٝهْ ٕٛاؾعاّ ؼىقٍ ىـ ال ى ؼىـٍػى يع ىعاؿه كىال ى بى يـق ىف ( )33إال َّ ىعـٍ أىتىك
قؿ. 
ا ى
ب ىد ًؾ و
هلل بًؼى ؾٍ و
ٚأٖسٜت ثٛاب٘ يػٝس ايؿٗسا ٤عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػٚ ّ٬ٱَاّ ايعكط ٚايعَإ اغيٗسٟ
اغيٓتـيط ،ضادٝاّ َُٓٗا قً ٢اهلل عًُٗٝا ،ايكبٚ ٍٛايتػسٜس ٚايدلنٚ ١ايًطـ ٚايسعا٤
ظٛاَع خرل ايساض ،ٜٔيٚ ٞغئ ٚدب سك٘ عًٞٸٚ ،يًَُٓ٪ري ٚاغيَٓ٪ات.
ٚقس ابتسأت ايبشح بايؿطط ا٭ َٔ ٍٚاٯ ١ٜايهطضي ١كىت ى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ
كىاظؿَّؼٍ ىقلٚ قس انتٌُ اؾع ٤ا٭ٚ ٍٚغيا ٜهتٌُ ايبشح عٔ بعض أبعاز اٯ ١ٜايكطآْ ١ٝؾإٕ
ايكطإٓ عط عُٝل ْ ٫سضى ؾ ٘ٝست٢

( )1غٛض ٠ايؿعطا :٤اٯٜتإ  88ـ .89
( )2غٛض ٠اغيا٥س :٠اٯ2١ٜ

َكساض دع ٤بػٝؽي َٔ قطط َٔ ٠قططات عاض َعازْ٘ ٚعًٚ ،َ٘ٛعػ ٢إٔ ٜٛؾكين ايطب
ايهط ِٜٱنُاي٘ ؼي اؾع ٤ايجاْٚ ،ٞيًبشح عٔ ايؿطط ايجاَْٗٓ ٞا كىال ى تى ىعاكىغيقا سى ؾىك اإلًث ًٍؿ

كىاظ يٍعدٍكى ًاف ؼي اؾع ٤ايجايح ،إْ٘ زلٝع فٝب.

ٚا٭ٌَ بايعًُا ٤ا٭عٚ ّ٬ايط٬ب ا٭ؾانٌ إٔ ٜتشؿ ْٞٛبأ ٟدطح أ ٚتعس ٌٜأْ ٚكس أٚ
َ٬سـي ١نٜ ٞتهاٌَ ايبشح أنجط ؾأنجط ؾإٕ ايعكُ ١هلل تعازي ٚ٭ًٖٗا ٚاهلل اغيػسز اشلازٟ
ايعاقِ.
ٚقس أبتسأت ب٘ ؼي  12طياز ٣اٯخطٖ 1429 َٔ ٠ـ ٚأْٗٝت ٖصا اؾع ٤ؼي  6ؾٛاٍ ٚهلل
اؿُس ٚايؿهٌ أٚ ّ٫ٚأخرلاّ.

َطته ٢بٔ قُس اؿػٝين ايؿرلاظٟ

( )1غٛض ٠اغيا٥س :٠اٯ.2١ٜ

ٍػؿ
قاٍ اهلل ايعـي ِٝؼي نتاب٘ ايهـط:ِٜكىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل كىال ى تى ىعاكىغيقا سى ؾىػك اإلًث ً

اب. 
هلل ًإفَّ ا ى
كىاظ يٍعدٍكى ًاف كىاتَّؼي قا ا ى
هلل ىذ ًدؼ يد اظ ًٍعؼى ً

ٖٓايو ايهجرل َٔ اغيباسح اشلاَ ١اييت تتعًل بـ «ؾك٘ ايتعا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـٚ »٣ٛبٗـص ٙاٯٜـ١

ايهطضيٚ ١غرلٖا َٔ قب:ٌٝ
ٖـٌ«ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـٚ ،»٣ٛادـب أّ ٖٚ ٫ـٌ ٖـ ٛـ عًـ ٢تكـسٜط ٚدٛبـ٘ ـ ٚادـب
بــايٛدٛب ايٓؿػــ ٞأّ ايططٜكــ ٞأّ ايػــرلٟ

ٖٚــٌ ٚدٛبــ٘ عكًــ ٞأّ عك٥٬ــ ٞأّ ؾــطع ٞأّ

ؾطــطٖٚ ٟــٌ ايتعــاٚ ٕٚادــب عــٝين أّ نؿــا ٞ٥تعبــس ٟأّ تٛقــًٖٚ ٞــٌ ٚدٛبــ٘ َــٔ
اغيػتك٬ت ايعكً ١ٝأّ ٫
 ٌٖٚاغيطاز بـ (ايدل ٚايتك )٣ٛؼي اٯ ١ٜايؿطٜؿ ١خكٛم ايٛادب أّ ا٭عِ َٓ٘  َٔٚاغيٓسٚب
َٚا ٖ ٛاغيككٛز بُٗا
 ٌٖٚاٱط٬م ؼي (ايدل) سلٛي ٞأّ بسيٞ

( )1اغيا٥س.2 :٠
( )2غٝأت ٞبإشٕ اهلل تعازي تكٜٛط ايٛدٛب ايططٜك.ٞ

ؾٌٗ ٖ ٛػيا ٜطًب َٓ٘ أقٌ ايطبٝع ١ؾٝتشكل بتشكل أسس ا٭ؾطاز عً ٢ايبسٍ أّ ٫
( ٌٖٚايدل) ٚأخٛات٘ َٔ (اغيٛنٛعات اغيػتٓبط )١أّ ٫
( ٌٖٚاٱعاْ )١عً ٢ايدل ٚايتكْ ٖٞ ٣ٛؿؼ (ايتعا )ٕٚأّ غرلٚ ،ٙعً ٢ايػرل ١ٜؾُا ٖ ٞايٓػـب١
بُٗٓٝا
 ٌٖٚشلا عً ٢تكسٜطاٱثْٓ ،١ٝٓٝؿؼ سهِ ايتعإٚ
ٜ ٌٖٚػتشل عً ٢ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ثٛابري
ٚعً ٢ايتعا ٕٚعً ٢اٱثِ عكٛبتري أّ ٫
 ٌٖٚجيط ٟاٱغتكشاب اٱغتكباي ٞؼي ايدل ٚايتعا ٕٚأّ ٫
إزي غرل شيو َٔ اغيباسح اييت غٓتططم شلا ؼي ٖصا اؾعٚ ٤ا٭دعا ٤اي٬سك ١بإشٕ اهلل.
ػؿ
ٚػــطٖ ٟــص ٙايبشــٛخ بعٗٓٝــا ـ يهــٔ ؼي داْــب ايتشــط ِٜـ ؼي كىال ى تى ىعػػاكىغيقا سى ىؾػػك اإلًثٍػ ً

ػقل
كىاظ يٍعدٍكى ًافَع ؾاضم إٔ اإلًث ً
ٍػؿ كىاظ يٍعػدٍكى ًافْـل ؼي اؿـطاّ عهـؼ اظ ًٍؾػر ِّ كىاظؿَّؼٍ ى

ايـياٖط ؼي ا٭عِ َٔ ايٛادب ٚاغيػتشب أ ٚاـام بايٛادب ،بايكط ١ٜٓنُا غٝأتٚ .ٞغٓبشح
ٖص ٙايعٓاٚ ٜٔٚغرلٖا ؼي نُٔ ايؿك ٍٛايتاي ١ٝبإشٕ اهلل تعازي ٚاهلل اغيٛؾل  ٖٛٚاغيػتعإ.

( )1نأعتل ضقب.١

إٕ احملتُ٬ت ؼي (ايتعا(ٚ )ٕٚا٭َط ب٘) ٚ(ٚدٛب٘) َ(ٚتعًك٘)  ٖٛٚايدل ْٚـيـرلٚ ٙقػـُٝا ،ٙأٟ
َطًل َا دط ٣ايتعا ٕٚعًَٚ ٘ٝا تعًل ب٘ ايتعا ٕٚثبٛتاّ َٔ ،سٝح اؿػٔ  َٔٚسٝح اغيكًش١
 َٔٚسٝح ايٛدٛب ٖٞ ،نجرلٚ ،٠غٓبشجٗا ؼي نُٔ ايعٓا ٜٔٚايتاي ١ٝبإشٕ اهلل تعازي.

ٚايـياٖط إٔ احملتُ٬ت ؼي (ا٭َط اغيتعًل بايتعا )ٕٚـ  ٖٛٚايكٓـ ا٭ ٍٚـ ٖ ٞأضبع:١
ا٭ :ٍٚإٔ ٜه ٕٛا٭َط ب٘ قطؾّا ٱجيـاز ايباعجٝـ ١مـَ ٛازتـ٘ (ٖٚـ ٞايتعـا )ٕٚنُـا ٖـ ٛايـيـاٖط
ٚا٭قٌ ؼي ا٭ٚاَط.
ايجاْ :ٞإٔ ته ٕٛاغيكًش ١ؼي (ا٭َط) بايتعا ٕٚبٓؿػ٘ ٚإٕ نإ َتعًك٘ َباساّ أ ٚضادشـاّ  ٫إزي
زضد ١ايٛدٛب بٌ ستَ ٢طدٛساّ ٚشيو ْـيرل ا٭ٚاَط اَ٫تشاْ.١ٝ
ٚشيو سيعٓٚ ٢دٛز اغيكًش ١ؼي ْؿؼ دعٌ ٖصا اؿهِٚ ،شيو نإٔ ٜأَط بايتعا ٕٚعً ٢ايدل أٚ
غرل ٙاَتشاْاّ شلِ ٚشيٝٝعاّ يًدبٝح َٔ ايطٝب ٚايعاق َٔ ٞاغيطٝع أ ٚيٝـيٗـط يٰخـط ٜٔؾهـًِٗ
أ ٚيرلزع ا٭عسا ٤بِٗ غيا ٜط َٔ ْ٘ٚؾس ٠إطاعتِٗ غي ِٖ٫ٛست ٢ؼي غرل ايطادح شاتاّ بٌ ست ٢ؼي
اغيطدـٛح أ ٚيٝـتِ اؿذـ ١عًـ ِٗٝأ ٚيٓٝهؿــ يــ٘ َـس ٣إطـاعتِٗ ٚايتـعاَِٗ يـرلٖ ٣ـٌ ٜعتُــس
عً ِٗٝؼي زٚاٖ٫ ٞسك ١أّ ٫

ٚقس ؿيٗط َٔ بٝإ ٖص ٙاغيكاحل إٔ قٝـاّ اغيكـًش ١بـا٭َط ٜٓ ٫شكـط بهْٛـ٘ أَـطاّ اَتشاْٝـاّ ؾإْـ٘
َكسام  ٫أنجط ؾً٬ٝسفي.
ايجايح :إٔ ٜه ٕٛا٭َط بايتعا ٕٚعباض ٠أخط ٣عٔ ا٭َط سيتعًك٘ ٖٚـ( ٛايـدل) ،ؾكٛيـ٘ غـبشاْ٘
كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل عباض ٠أخط ٣عٔ (اعًُٛا ايدل).
ٖٚصا خ٬ف ايـياٖط ٜ ٫كاض إي ٘ٝإ ٫عٓس تعصض ايبعح م ٛاغيازْ ٠ؿػٗا.
ٚضسيا ضيجٌ ي٘ بأٚاَط اشلسا ١ٜنـ (إٖس )ٙؾإٕ َؿازٖـا :سكـل أغـباب اشلساٜـٚ ١إٕ ناْـت اشلساٜـ١
عطؾاّ َكسٚض ٠بايٛاغط ١إ ٫أْٗا زق ١يٝػت نصيو ،ؾإْٗا َكتض  ٫غرل.
ايطابع :إٔ ٜه ٕٛا٭َط إضؾازٜاّ.
ٚقس شنطْا ؼي بعض َٛانع ايهتاب أْ٘ َٛيٚ ٟٛيٝؼ إضؾازٜاّ .نُا غـٝأت ٞتؿكـ ً٘ٝبـإشٕ اهلل
تعازي.

( )1

(اغيا٥س ٠ـ .)2

ٚاَا احملتُ٬ت ؼي (ٚدٛب ايتعا)ٕٚ
 1ـ ايٛدٛب اغيكسَ :ٞايعكً ٞأ ٚايعكًٚ ٞايؿطع.ٞ
سٝح إٔ ايتعا ٕٚب٘ ٜتشكل ايٛادب ايعكً( ٖٛٚ ٞإطاعـ ١أَـط ايؿـاضع ٚإغـكاط٘) نـإ ٚادبـاّ
ع هِ ايعكٌ ؾإْ٘ قػط ٣اغيكسَ ١ايٛادب ١عكٚ ،ّ٬ؾـطعّا عًـ ٢ايـطأ ٟاغيٓكـٛض بـٌ يـ ٛمل ْكـٌ
بٛدٛب َطًل اغيكسَ ١ؾطعاّ يهؿا ١ٜا٭َط بصٜٗا ٚتطؾـح ايٛدـٛب ايػـرل ٟإيٗٝـا ،ؾإْـ٘ ضيهـٔ
ايك ٍٛبٛدٛب أَجاٍ (ايتعا َٔ )ٕٚاغيكسَات ؾطعاّ ٚايهابؽي :نٌ َكسَ ١أَـط ايؿـاضع بٗـا
َػتكٚ ّ٬غٝأت ٞتؿك ً٘ٝؾاْتـيط.

(ٚ )1غئ مل ٜصٖب يًٛدٛب ،ؾاْٗا قتُ٬ت ؼي اغتشباب٘ ؾٌٗ َٖ ٛػتشب ْؿػ ٞأّ غرل...ٟاخل.
( )2

(ٚؾطعاّ) يٛضٚز (تعاْٛٚا) ٚغرل ٙنُا ؾكًٓا ٙؼي َٛنع آخطٖٚ ،صا َع قطع ايٓـيط عٔ ايٛد٘ اٯت َٔ ٞاغيكًش ١ايػًٛن١ٝ

اغيٛدب ١يًٛدٛب ايؿطع.ٞ

 2ـ ايٛدٛب بًشاؿي إٔ ب٘ تتشكل دٌ أغطاض اغيـٛزي بـٌ قـس ٜكـاٍ بـايٛدٛب ايٓؿػـ ٞبًشـاؿي
شيو ؾٝه ٕٛايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـ ٣ٛنايٛنـ ٤ٛيًكـٚ ،٠٬ادبـّا ْؿػـّٝا ٚشيـو ؼي قـٛض٠
ا٫يتعاّ به ٕٛتًو ا٭غطاض َكسٚض ٠يًعبس غٛا ٤ناْت َٔ اغيػببات ايتٛيٝسٜـ ١أ ٚاٱعسازٜـ١
(خ٬ؾاّ يًتؿك ٌٝايص ٟشنط ٙاحملكل ايٓاٝ٥ين  ـ ٚقس شنطْا تؿك ٌٝشيو ؼي َبشـح (سهـِ
ايعكٌ بٛدٛب ايتعا :ٕٚايٛد٘ ا٭ٚ )ٍٚا٫يتعاّ بايٛدٛب ايٓؿػ ٞيهٌ َا حيكل ايػـطض ػيـا
ٜعس عطؾاّ َكسٚضاّ ب٘ سـاَ ّ٬يـ٘ ٚإٕ نـإ قاُ٥ـاّ بػـرل ٙسكٝكـ ١ــ نايكـ ٠٬يــ (قطبـإ نـٌ تكـ)ٞ
(ٚنايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛيصاى ايػطض ْؿػ٘ ،ؾإٕ (ايتعاَ )ٕٚكطب إزي اهلل إش  ٫ؾ٤ٞ
َٔ ايٛادبات سيشكل يًػطض بصات٘ سكٝك ١بٌ نًٗا عًٌ َعس ٠تتٛغطٗا َكسَات غرل اختٝاض١ٜ
يًعبس ٖ ٞاحملكك ١يًػطض ـ ؾتأٌَ ـ .
ٚقــس ؾكــًٓا شيــو عٓــس اؿــسٜح ســَ ٍٛبٓــ ٢احملكــل ايٓــاٝ٥ين  ؼي اغيػــببات ايتٛيٝسٜــ١
ٚاٱعسازٚ ١ٜؼي عح ايٛادب ايٓؿػٚ ٞايػرل ٟؾًرلادع.
ثِ إْٓا ست ٢ي ٛمل ْكٌ بصيو ؾًٓا إٔ ًْتعّ بايٛدٛب ايؿطع ٞيًتعاٚ ٕٚغيطًل اغيكسَ.١

ٚبعباض ٠أخط :٣إٕ قصٚض ايك ٍٛبايٛدٛب ايؿطع ٞيًُكسَ ٖٛ ١بساٖ ١عسّ اغتشكام عكابري
أ ٚأنجط عً ٢تطى اغيكسَٚ ١شٜٗا نذلى إْكاش ايػطٜل ٚتطى َكسَات٘ َٔ ايػباسٚ ١إيكا ٤اؿبٌ يـ٘
َٚا أؾب٘ ...يهٓ٘ غرل ٚاضز ؼي أَجاٍ ايتعا ٕٚػيا قس ٚضز ب٘ أَط َٔ ايؿاضع; إش ٜ ٫ط ٣ايعك٤٬
بصيو بأغاّ بٌ ي٘ َٛنٛعإ :ؾعٌ ايػرل (بٓاَ ٤ػـذس) ٚؾعًـ( ٞايتعـا )ٕٚبـٌ يـ٘ ٚدـ٘ ٚدٝـ٘
نُا ي ٛأَطِٖ ببٓاَ ٤ػذس ٚأَطِٖ بايتعا ٕٚعً ٢شيو ؾإٕ ي٘ إٔ حياغبِٗ ٜٚعـاقبِٗ يـ ٛبٓـٙٛ
ز ٕٚتعاٜ ٫ٚ ٕٚكح شلِ ا٫ستذاز بأِْٗ قس بٓٛا اغيػذس ٚسككٛا ايػطض إش َا أزضاِٖ بـإٔ
بٓا ٙ٤شياّ ايػطض َٚا أزضاِٖ بإٔ غطض اغيٛزي ٜتشكل بػرل ايتعإٚ
ؾًعٌ غطن٘ َتك ّٛظع ٤ؿياٖط ٖ ٛايبٓاٚ ٤دع ٤آخط حيكك٘ ايتعا( ٕٚعًُٓا ٙأ ٚمل ْعًِ).
 ٫ٚفاٍ ٫غتـيٗاض إٔ (ايبٓا )٤شياّ ايػطض بعس اؾٌٗ بأغطاض ايباض ٟاـؿ.١ٝ
ٚػيا ٜٛنح شيو َ٬سـي ١أْ٘ ست( ٢عًٌ ايؿاضع) أنجطٖا سٹهَِ ،بٌ ست ٢يـ ٛنـإ ايبٓـا ٤شيـاّ
ايػطض ؾإٕ ٚضٚز أَط َػتكٌ َٔ ايؿاضع سيكسََ ١ع ١ٓٝقس ٜػتـيٗط َٓ٘ عطؾاّ اغتشكام ايعكاب
عً ٢تطى اغيكسَ ١أٜهاّ ـ ؾتأٌَ.
ٚايذلخٝل ؾٗٝا ْكض ٭نجط أغطان٘ أ ٚايهجرل َٓٗا بسٚ ٕٚد٘

َتكٛض.
إش َجٌ َكًش ١ايتػٗٚ ٌٝي ٛأَهٔ ايصٖاب إيٗٝا ؼي بعض ا٭ٚاَط إ ٫أْ٘  ٫ضيهٔ ايك ٍٛبٗا
ؾُٝا ٪ٜز ٟإزي تطى دٌ ا٭ٚاَط إٕ مل ٜهٔ نًٗا ،ؾتأٌَ .
 3ـ ايٛدـٛب ايٓؿػـَ ٞـٔ بـاب اغيكـًش ١ايػـًٛن ١ٝؼي (ايتعـاٚ )ٕٚإٔ ٚدٛبـ٘ غيكـًش ١قاُ٥ـ١
بٓؿؼ ايتعـاٚ ٕٚيـٝؼ يكـطف نْٛـ٘ َكسَـ ١يًٛادـب أ ٚقككـّا ٭غـطاض اغيـٛزي اغيذلتبـ ١عًـ٢
ايٛادبات ٚس٦ٓٝص قس ته ٕٛاغيكًش ١قا ١ُ٥بايتعا ٕٚؾشػـبٚ ،قـس تهـ ٕٛقاُ٥ـ ١بـ٘ ٚسيتعًكـ٘
أٜهاّ ٚقس ٜكاٍ به( ٕٛايتعا )ٕٚقككاّ غيكًش ١ؼي َتعًك٘ َٛٚدساّ شلا ؾ.٘ٝ
ٚقس شنطْا تؿك ٌٝشيو نً٘ ؼي َبشح (قتُ٬ت عيػ ١ؿػٔ َٚكـًشٚٚ ١دـٛب ايتعـا)ٕٚ
ٚؼي َبشح (عؿط ٠قتُ٬ت ؼي ايتعاٚ ٕٚا٭َط ب٘ َٚتعًك٘) ؾًرلادع ْٚؿرل ٖٓـا إؾـاض ٠عـابط٠
ؾكـؽي إزي تكـٜٛط قٝــاّ اغيكـًش ١بايتعــاْ ٕٚؿػـ٘ ،ؾإْــ٘ ٜ ٫بعـس شيــو غيـٔ ٫ســفي آثـاض ايتعــإٚ
ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝبٌ ٚست ٢ايػٝبٚ ١ٝغرلٖا.

( )1نُا ي ٛؾطض إٔ َكسَات٘ قاضت ؾاق ١دساّ عٝح اغتـيٗط اْكطاف أزيٚ ١دٛب شٜٗا عٔ َجٌ اغيكاّ.
(ٚ )2دٗ٘ إٔ ْؿؼ احملصٚض ٚاضز ي ٛق ٌٝبذلخٝل ايؿاضع ؼي تطى اغيكسَ ١ؾإْٗا نً ٞؾاٌَ إش يٝؼ اؿسٜح ٚاغيكاضْ ١بري تطخٝك٘ ؼي
خكٛم َكسَ ١خاق٘ ٱسس ٣ايٛادبات ٚبري تطخٝك٘ يذلى ايتعا.ٕٚ

ٖــصا نًــ٘ ؼي َكــاّ ايجبــٛت ٚأَــا ؼي َكــاّ اٱثبــات ؾٝهؿــٚ ٞضٚز كىتى ىعػػاكىغيقا ؼي ا٫يتــعاّ
بايٛدٛب ايؿطع ٞـ كـٛم ٖـصا ايكػـِ َـٔ اغيكـسَات بـٌ ضسيـا أَهـٔ ايكـ ٍٛبـصيو ؼي نـٌ
َكسَ ١أَط بٗا ايؿاضع َػتك ،ّ٬نُا أؾطْا يصيو آْؿاّ ـ ؾتأٌَ.
ٚبصيو ؿيٗط إٔ ايك ٍٛبٛدٛب ايتعآٜ ٫ ٕٚشكط ٚدٗ٘ باغيكًش ١ايػًٛن ١ٝؾشػـب ؾًٝتـسبط
دٝسا.
بٌ قس ؿيٗط إَهإ ايك ٍٛبٛدٛب (ايتعا )ٕٚؼي سس شاتـ٘ نُـا نـإ (ا٭َـط بـاغيعطٚف) ؼي سـس
شات٘ ٚادباّ  ٫ٚؾطم ؼي شيو بري َا نإ (ايتعا )ٕٚعً( ٢ايدل ايكازض َٔ ايػـرل) ٚبـري ايتعـإٚ
عًـٚ ٢ادـب عًـ ٢اغيهًــ ْؿػـ٘ َتٛقـــ ؼككـ٘ عًـ ٢ايتعـاٚ ٕٚإٕ ؾـطم ؼي ا٭َـط بــاغيعطٚف
بُٗٓٝا ْـيطاّ يْ٬كطاف َع إَهإ ايك ٍٛباغي٬ى.
ٖصا ٚقس ؾكًٓا ايه ّ٬عٔ اغيكًش ١ايػًٛن ١ٝيًتعا ٕٚؼي َبشجري آخط ٜٔؾًرلادع.

( )1أ ٟأَط ايػرل باغيعطٚف  ٖٛٚؿياٖط ا٭زيٚ ،١أَط ايٓؿؼ باغيعطٚف (ٚشيو نُا ؾًٜ٫ ُٔٝتعّ باغيعطٚف إ ٫ي ٛأَط ْؿػ٘ ب٘ َطاضاّ
َج ٫ٚ )ّ٬إؾهاٍ ؼي سل ٍٛأزي ١ا٭َط باغيعطٚف ي٘ إ ٫اْ٫كطاف.

ٚأَا احملتُ٬ت ٚايٛد ٙٛايجبٛت ١ٝؼي (ايتعاْ )ٕٚؿػ٘ َٔ سٝح اؿػٔ ٚاغيكًشٚ ١ايطدشإ أٚ
ايٛدٛب ـ  ٖٛٚايكٓـ ايجاْ ٞـ ؾٗ ٞعيػ:١
.1
ا٫ستُاٍ ا٭ :ٍٚإٔ ٜه ٕٛايتعاٚ ٕٚادباّ أَ ٚػتشباّ (أ ٚست ٢سػٓاّ) ـ نُـا غـٝأت ٞــ ططٜكٝـاّ
قطؾاّ ،أ ٟيكطف نَ ْ٘ٛكسَ ،١أعين إٔ اغيكًش ١ؾْ ٘ٝابع ١بايتُاّ ٚايهُاٍ َٔ اغيكـًش ١ؼي
اغيتعًل َ ٫ٚكًش ٫ٚ ١ضدشإ ؼي شات ايتعا ٕٚسيا ٖٖ ٛـ ،ٛبـٌ إٕ ا٭َـط بـ٘ إصيـا ٖـ ٛ٭دـٌ
اؿؿاؿي عًـ ٢اغي ٬نـات ايٛاقعٝـ ١ؼي اغيتعًكـات  ٫غـرل ،ؾٗـ ٛنهـٌ اغيباسـات بعٓاٜٗٓٚـا ا٭ٚيٝـ١
ناغيؿ ٞؼي ايؿاضع َجٚ ،ّ٬إٕ مل ٜٓـ شيو غطٜإ اؿػٔ ٚايكبح إي ٘ٝبًشاؿي اغيكسَٝـ ;١إش أْـ٘
غرل خؿ ٞأْ٘ نُا ٜكاٍ بايٛدٛب ايػرل ٟيًُكسًَٜ ١تعّ باؿػٔ ايػرل( ٟأ ٚايعطن )ٞشلا.
ٚيٝؼ اغيطاز باؿػٔ ايػرل ،ٟاجملاظ ،بٌ اؿكٝك ;١٭ٕ

اغيكًش ١ؼي اغيتعًل ته ٕٛسٝج ١ٝتعً ١ًٝٝؿػٓ٘ٚ ،قبٛبٝت٘ يًُٛزي.
.2
ا٫ستُاٍ ايجاْ :ٞإٔ ٜه ٕٛايتعاٚ ٕٚادباّ أَ ٚػتشباّ بٓش ٛاغيٛنـٛع ١ٝايكـطؾ ،١سيعٓـ ٢نْٛـ٘
شياّ اغيٛنٛع يًشػٔ ٚاحملبٛبٚ ١ٝايٛدٛب ،أ ٟإٔ شياّ اغيكًش ١اغيًعَـ ١تهـ ٕٛؼي ايتعـا ٕٚسيـا
َٖ ٖٛ ٛع قطع ايٓـيط عٔ َتعًكـ٘ ،ؾًـ ٛنـإ َتعًكـ٘ َباسـّا مل ٜـ٪ثط ؼي نْٛـ٘ سيـا ٖـٖ ٛـ ،ٛشا
َكًشٚٚ ١ادباّ أَ ٚػتشباّ; ٚشيو غيا ؾ َٔ ٘ٝايؿٛا٥س ايصات.١ٝ
ٖٚصا ا٫ستُاٍ  ٫إؾهاٍ ؼي إَهاْ٘ ثبٛتاّٚ ٖٛٚ ،اقع ؼي اغيٛاي ٞايعطؾٚ ،١ٝشيو نُـا ْـط ٣ؼي
اغيٓــاٖر ايــيت تطبــ ٞايطًبــ ١عًــ ٢ايتعــاٚ ٕٚضٚح ايؿطٜــل ٚؾطٜــل ايعُــٌ ،ؾ٬ســفي ،ػيــا ٜهــٕٛ
اغيطًٛب ؾْ ٘ٝؿؼ ايتعاٚ ٕٚب٘ ٜتشكـل ايػـطضٚ ،بـصيو ٜهـ ٕٛايتعـا ٕٚنػـا٥ط اغيٛنـٛعات
شات اغيكًش ١ايصات ٖٞٚ ١ٝقس تبًؼ زضد ١ايٛدٛب ٚقس  ٫تبًػ٘.
ٚبصيو ٜـيٗط إٔ اغيكًش ١اغيتكٛض ٠ؼي شيو قس ته ٕٛشاتٝـْ ١ؿػـٚ ١ٝقـس تهـ ٕٛغرلٖـاٚ ،شيـو
نُا ؼي (ايك ٠٬قطبإ نٌ تك ،)ٞسٝح أْٗا بصاتٗا قطبإٚ ،ؼي ايتعـا ،ٕٚؾإْـ٘ بصاتـ٘ تـطٜٚض
يًٓؿؼ

ٚتٗصٜب شلا ٚشيطٚ ٜٔتسضٜب ٚؼهِ ؼي ؾٗٛتٗا ٚأْاْٝتٗا ،نُا أْ٘ ؼبٝـب يًٓـاؽ ؼي ايـسٜٔ
عهؼ ايتؿطقٚ ١ايتٓاؾط ٚايتٓاظع ٚايتسابط.
قاٍ تعازي:كىال ى تى ىـازىسي قا ىص ىؿػ ى
يؿ ؾإٕ ايتٓاظع (ٚي ٛؼي أَط َباح بٌ
ٍشؾيقا كىتىذ ىٍػ ىب رً ي
ؼقؽ ٍ
ست ٢ؼي اغيػتشب ٚايٛادب) ٜذلتب عً ٘ٝايؿؿـٌ ٚشٖـاب ايـطٜحٚ ،بعهػـ٘ ايتعـا ،ٕٚبـٌ إٕ

عسّ ايتعاٚ ٕٚي َٔ ٛزْ ٕٚعاعَ ،طدٛح ،غي٬ى كىال ى تى ىـازىسي قا بٌ ايعً ١اغيٓكٛق. ١
ٚبصيو ؿيٗط ٚد٘ آخط يًطدشإ ايصات ٞيًتعا :ٖٛٚ ٕٚقطَ ١ٜٓكابًت٘ َع (ايتٓـاظع) ،ؾهُـا إٔ
ايٓعاع ٚايتٓاظع َطدٛح شاتاّ ٚشا َؿػسٚ ٠قبٝح ـ َع قطع ايٓـيط عٔ َتعًك٘ ـ  ،نصيو ؼي َكابً٘
(ايتعاٚ ،)ٕٚشيو نتٓا ظع ؾدكري عً ٢إَاَـ ١اؾُاعـ ١أ ٚغـرل شيـو ٫ٚ ،خيـطز َٓـ٘ إَ ٫ـا
سهِ ايعكٌ ٚايؿطع بٛدٛب أزاٚ ٘٥ي ٛأز ٣ازي اغيٓاظع ١نُا  ٫خيؿ.٢
ٚقس ته ٕٛططٜك ١ٝيهٔ  ٫إزي اغيتعًل (إش ايؿطض أْ٘ َ ٫كًش ١ؾ )٘ٝبٌ

( )1ؾإٕ ايٓاؽ إشا ؾاٖسٚا َج( ّ٬تعا ٕٚايعًُا )٤سببِٗ شيو يًس ٜٔأنجط ٚضغبِٗ ؾٚ ٘ٝقصف اشلٝبٚ ١ايطعب ؼي قًٛب ا٭عسا ٤ست٢
ي ٛنإ َتعًك٘ َباسا.
(( )2اْ٫ؿاٍ ـ .)46
( ٖٞٚ )3ؾَتٳؿِؿٳًُٛا ٚٳتٳصٵٖٳبٳ ضِحيُهُِٵ ٭ٕ ايعًَ ١عُُٚ ١كككٚ ١عسّ ايتعاٜٛ ٕٚدب ايؿؿٌ ٚشٖاب ايطٜح ـ ٚي ٛؼي اؾًُ ١ـ
ٖٚصا ايكسض ناف ؼي إثبات اغيطًب.

إزي أَط آخط نه ْ٘ٛشيٗٝساّ ٚتأٖ ّ٬ٝيًُػتكبٌ يًتعٛز عًَ ٢ا حيتاز إزي شيو (َٔ ايٛادبـات أٚ
ق ى
شا ًء كىاْلٍيـٍؽى ًر ؾتأٌَ .
اظصالىةى تىـٍ ىفك سى ًـ اظٍػى ٍ
اغيػتشبات)ٚ ،شيو ؼيً إفَّ َّ
ػـ
ٜٓ ٫ٚاؼي شيو ايٛدـٛب ايٓؿػـ ٞنٛدـٛب ايكـَ ٠٬ـع إٔ ايػـطض َٓٗـا أْٗـاتىـٍ ىفػك سى ً
ق ى
شا ًء كىاْلٍيـٍؽى ًر ؾإٕ ايٛادب ططٜكٝـاّ ػيـا َ ٫كـًش ١ؾٝـ٘ َـا نـإ َـٔ اغيكـسَات َكسَـ١
اظٍػى ٍ
يصٜٗا ؾكؽيٚ ،يٝؼ َا نإ ططٜكاّ غيكًش ١تذلتب عً ٘ٝبٓؿػ٘  ٫عًَ ٢ا تذلتب عً. ٘ٝ

ٜٚتؿطع عًَ ٢ا شنط َٔ ايٛد٘ ايجاْ ٞإٔ ايتعا ٕٚيـ ٛتعًـل بايٛادـب (أ ٟايـدل ايٛادـب) ؾإْـ٘
ٜػــتشل عًــ ٢تطنــ٘ عكــٛبتري إش قــس ؾــٛت ايــٛادبري بــايٛدٛب ايٓؿػــ ٞعهــؼ َــا نــإ َــٔ
اغيكسَات قطف اغيكسَ.١
ٖــصا نًــ٘ ؼي َطسًــ ١ايجبــٛتٚ ،أَــا ؼي َطسًــ ١اٱثبــات ،ؾــ ٬حيهــطْ ٞاٯٕ َكــسام شلــصا
ا٫ستُاٍ ؼي ايؿطعٚ ،حيتاز إزي تتبـع يٓـطٖ ٣ـٌ ٚقـع َـٔ اغيعكـَٛري  أَـط َٛيـ ٟٛأٚ
إضؾاز ٟبـ (ايتعا )ٕٚػيا نإ َٔ ٖصا ايكػـِ ،بًشـاؿي نْٛـ٘ ؼبٝبـاّ يًٓـاؽ ؼي ايـس ٜٔأ ٚتٗـصٜباّ
يًٓؿؼ أَ ٚا أؾب٘ ػيا غبل شنطٙ
ثِ إْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞاغيٓاقؿ ١ؼي اغتشباب٘ أٚ ٚدٛب٘ إشا تطتبت عً٘ٝ

(( )1ايعٓهبٛت ـ .)45
(ٚ )2دٗ٘ :أ :ّ٫ٚإٕ ا٭َجً ١اغيصنٛض ٠يًكػُري نًٗا عا٥س ٠يًكػِ ايجاَْٚ ،ٞا ضيهٔ إٔ ضيجٌ يًكػِ ا٭ ٖٛ ٍٚن ٕٛايتعا ٕٚبٓؿػ٘
ْٛضاّ َج ،ّ٬نايعًِٚ .ثاْٝاّ :إٕ ٚظإ ن ٕٛايكْ ٠٬اٖ ١ٝعٔ ايؿشؿاٚ ٤اغيٓهط ٖٚ ٛظإ نْٗٛا قطباْاّ ،نُٖ٬ا َٔ ايكػِ ا٭،ٍٚ
ؾتأٌَ.
( )3أ ٫ ٟعًَ ٢كًش ١تذلتب عًَ ٢ا ٜذلتب عً ٢ايططٜل (أ ٟايٛادب ايططٜك.)ٞ

ٖــص ٙايعٓــا ٜٔٚايجاْٜٛــ ،١ؾعًــ ٢ايسٚيــَ ١ــج ّ٬إٔ تــسضؽ شيــو ؼي َٓاٖذٗــا ايسضاغــٚ ١ٝعًــ٢
ايؿطنات ايهدل ٣شيو أٜهاّ ٚدٛبـاّ إٕ تٛقــ عًٝـ٘ غـٚ ١َ٬تطـٜٛط اقتكـاز ايـب٬ز ـ ؼي سـسٙ
ايٛادب ـ ٚاغتشبابّا ؾُٝا عـسا شيـو نُـا عًـ ٢سـانِ ايؿـطع إٔ حيهـِ بـصيو يـ ٛبًـؼ زضدـ١
ايٛدٛب نُا ٜ ٫بعس ؼي ٖصا ايعَٔ ؼي اؾًُ ١ـ ؾتأٌَ.
.3
ا٫ستُاٍ ايجايـح :إٔ ٜهـ ٕٛيًتعـا ٕٚسـفي َـٔ اغيكـًشٜٚ ١هـ ٕٛدـع ٤اغيٛنـٛع يًٛدـٛب،
ٜٚه ٕٛغيتعًك٘ دعَ ٤ـٔ اغيكـًش ١بهـ ٬قػـُ ٞإٔ تهـ ٕٛاغيكـًشتإ َـٔ غـٓذ ٚاسـس أَ ٚـٔ
غٓدري.
ؾإشا ٫سفي اغيٛزي فُٛع اغيكًشتري أٚدبـ٘ ٚشيـو نُـا ؼي تعـا ٕٚطيـع َـٔ ايعًُـا ٤ؼي عُـٌ
زٜين َؿذلى ػيا مل ٜبًؼ َطتب ١ايٛدٛب سيا ٖٚ ٛنُا ؼي تعا ٕٚايطًب ١عً ٢سٌ َػـأي ١ضادشـ١
 ٫إزي زضدــ ١ايٛدــٛبٚ ،نُــا يــ ٛؾــطض اغــتشباب بٓــا ٤سػــ ١ٝٓٝيهــٔ اغيــٛزي ضأ ٣اقــذلإ
َكًشتٗا غرل اغيًعَ ١سيكًش ١تطٜٚض ايٓؿؼ ٚايتُط ٜٔعً ٢ايتعا ٕٚػيا ي ٛاْؿطز نٌ َُٓٗا غيا
سهِ إ ٫با٫غتشباب يهٓ٘ سهِ بايٛدٛب ي٬قذلإ.
.4
ا٫ستُاٍ ايطابع :أ ٕ ٜه ٕٛايتعا ٕٚػيا ٜٛدس اغيكًش ١ؼي اغيتعًل بهُاشلا ٖٚصا عهـؼ ايٛدـ٘
ا٭ٜٚ ،ٍٚتكٛض شيو بأما٤

عسٜس ٠ؾٝهٚ ٕٛدٛب٘ ٭ْ٘ ٜٛدس اغيكًش ١اغيًعَ.١
ٜ ٫كاٍٚ ٫ :دٛب ٱجياز َا ٜذلتب عًٚ ٢دٛز ٙايٛدٛب .
إش ٜكــاٍ :قــس ٜتعًــل غــطض اغيــٛزي بــصيو ؾــٝشهِ ايعكــٌ بٛدٛبــ٘ ٚيــصيو شٖــب ايػــٝس
اؿه ِٝـ ؼي عهػ٘ َٔ ٚد٘ ـ  ٖٛٚإجياز غبب ثبٛت ايػطض ؼي ؿيـطف ايعذـع عـٔ ؼكـً٘ٝ
إزي اؿطَ.١
ٚضسيا ٜهْ ٕٛـيرل ٖصا ايٛد٘ ايطابع َا شٖب إي ٘ٝاغيؿٗٛض ؼي َؿاز أخباض (َٔ بًؼ) قاٍ ايػٝس
ا٭ر ا٭ندل اغيكسؽ ايطاسٌ ايػٝس قُس ضنا اؿػٝين ايؿرلاظ  ٟؼي نتاب٘ ايتػاَح ؼي
أزي ١ايػٓٔ ،اغيبشح ايجاْ :ٞؼي َؿاز ٖص ٙا٭خباض ٚؾ ٘ٝعس ٠استُا٫ت:
ا٫ستُاٍ ا٭ :ٍٚإٔ َؿاز ا٭خباض اغتشباب شات ايعٌُ يطط ٚعٓٛإ ثاْ ٟٛعًٖٛٚ ٘ٝ
ايبًٛؽ ،ؾهُا إٔ ايؿ ٤ٞاغيػتشب إشا ططأ عً ٘ٝعٓٛإ ايٓصض ٜكرل ٚادباّ ،نصيو ايؿ ٤ٞاغيباح
إشا بًؼ ؾ ٘ٝؾ َٔ ٤ٞايجٛاب باـدل ايهعٝـ ٜكرل َػتشباّٖٚ ،صا ا٫ستُاٍ ٖ ٛاغيعطٚف بري
ايؿكٗا ،٤بٌ ْػب إزي اغيؿٗٛض ٚإزي ايؿٝذ ا٭عـيِ  ؼي

(َٗٓ )1ا أْ٘ ٜٛدس ايدلن ١ؼي اغيتعًل َٗٓٚا أْ٘ ٜػبب ايًطـ ؾَٗٓٚ ٘ٝا اْ٘ ٜٛدس ايؿا٥س ٠نُا غٝأتْ ٞـيرل.ٙ
( )2تٛنٝش٘ٚ ٫( :دٛب ٱجياز َا «أ ٟايتعا ٕٚايصٜ« ٟذلتب عًٚ ٢دٛزٚ( ٙدٛز أَط شَ ٟكًشًَ ١عَ ١تكته ٞاٱجياب )ٚ
ايٛدٛب َٚجاي٘ عكس ايٓهاح ايصٜ ٟذلتب عًٚ ٢دٛز ٙؼكل عٓٛإ ايعٚد ١ايص ٟحيٌُ اغيكًش ١اغيًعَ ١ٱجياب ايٓؿكٚٚ ١دٛبٗا.
(ٚ )3ؼي َجاٍ ايعكس قس ٜٛدب اغيٛزي عً ٢عبسْ ٙهاح اَطأ ٠نًٜ ٞعَ٘ بايٓؿك ١عًٗٝا ،يعًُ٘ بإٔ عبسَ ٙبصض ٜٛٚقع٘ تبصٜط ٙؼي اؿطاّ،
عهؼ َا ي ٛعكس ؾإْ٘ غٓٝؿل أَٛاي٘ عً ٢ظٚدت٘ َج.ّ٬
(َ )4ػتُػو ايعط ٠ٚايٛثك ،٢ز.6

ضغاي ١ايتػاَح ٚشٖب إي ٘ٝقاسب ايهؿا ١ٜؼي ايهؿا. )١ٜ
ْٚك ٍٛؼي اغيكاّ :إٕ ايؿ ٤ٞقس ٜه ٕٛسيا َٖ ،ٖٛ ٛباساّ ،يهٓ٘ عٓسَا ٜططأ عٓٛإ ثاْ ٟٛعًٝـ٘
( ٖٛٚايتعاٜ ،)ٕٚكرل َػتشباّ أٚ ٚادباّ.
نُا إٔ (ايكٝاّ) سيا َٖ ،ٖٛ ٛباح ،يهٓ٘ إشا ططأ عً ٘ٝعٓٛإ (ا٫سذلاّ) يًٛايس ٜٔأ ٚيًعامل أٚ
اغيعًِ ،نإ ضادشاّ.
ٚبعباض ٠أخط :٣اغيباح عٓسَا ٜكع َتعًكاّ يًتعا ٕٚخيتًـ ساي٘ عُا إشا مل ٜكع ،عطؾاّ ٚعكـ،ّ٬
نُا إٔ ايكٝاّ يٚ ٛقـع َتعًكـّا ٭َـط ايٛايـس ؾٗـ ٛسيـا ٖـٖ ٛـَ ،ٛبـاح ،يهٓـ٘ سيـا ٖـَ ٛـأَٛض بـ٘،
َػـتشب أٚ ٚادــبٚ ،اغيبـاح سيــا ٖــٖ ٛـَ ،ٛبــاح ،يهٓـ٘ سيــا ٖــَ ٛتعـا ٕٚعًٝــَ٘ ،ػــتشب أٚ
ٚادب.
ٚغٝأتَٓ ٞا ؼي عح اغيػببات ايتٛيٝسَ ١ٜا ٜٓؿع ؼي اغيكاّ دساّ بإشٕ اهلل.
.5
ا٫ستُاٍ اـاَؼ :إٔ ٜه ٕٛايتعا ٕٚػيا ٜٛدس بعض اغيكًش ١ؼي اغيتعًل.
ٚايؿطم بري ايٛد ٙٛا٭ضبع ١ا٭خرل:٠
إٔ ؼي ايجاْٚ ٞايجايح :ايتعاَٛ ٖٛ ٕٚنٛع اغيكًش ١شياَاّ أٚ

( )1تكطٜطات عح ايؿٗٝس ا٭ر ا٭ندل ؼي ايتػاَح ؼي أزي ١ايػٓٔ قؿش.10ٚ 9 ١

بعهاّ َع قطع ايٓـيط عٔ اغيتعًل.
ٚؼي ايطابع ٚاـاَؼ :ايتعآَ ٖٛ ٕٚؿأ ٚغبب يٛدٛزٖا ؼي اغيتعًل.
ثِ إٕ قٛي٘ تعازي :كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل ؿياٖط ٙغرل ا٫ستُـاٍ ايجـاْٚ ٞايطابـع;
غيهإ (ايدل) ايـياٖط ؼي ؼكك٘ قبٌ تعًل (تعاْٛٚا) بـ٘ ٫ ،بعـسٚ ٙبػـبب٘ ٫ٚ ،اْكـطاف يـ٘ عـٔ

ايجايح ٚاـاَؼ ٚي ٛنإ ؾبسٟٚٷ.
ٚقس ؿيٗط ػيا غبل َطًب آخـط ٖـٚ :ٛدـٛب َكـسَات ايتعـا ٕٚ٭ْٗـا َكسَـ ١يًٛادـب (عًـ٢
ا٫ستُاٍ ايجاْٚ ٞايطابع أٜهّا ؾتأٌَ ،يًتأَـٌ ؼي أقـٌ ٚدٛبـ٘ نُـا غـبكت اٱؾـاض ٠إيٝـ٘) أٚ
ضدشاْٗا ْـيطاّ يهْٗٛا َكسَ ١يًطادح (عً ٢ا٫ستُاٍ ايجايح ٚاـاَؼ).
ؾً ٛتٛقـ ؼكٝل (ايتعا )ٕٚعًَ ٢كسَات ٚ ،دبت عك ّ٬أ ٚعكٚ ّ٬ؾطعاّ ـ عً ٢اـ٬ف ؼي
ٚدٛب اغيكسَ ١ـ .
ٚغٓبشح ٖصا اغيطًب بايتؿك ٌٝؼي َطا ٟٚايهتاب ؾً٬ٝسفي.

( )1نايكٝاّ عًُ ١يتجكٝـ ايٓاؽ س ٍٛأُٖ ١ٝايتعاٚ ٕٚنتٛؾرل بعض ٚغاٚ ً٘٥أزٚات٘ َٚا أؾب٘ شيو.

ٚاَا احملتُ٬ت ؼي (َتعًل ايتعا )ٕٚـ  ٖٛٚايكٓـ ايجايح ـ ؾٗ:ٞ
.1
إٔ ٜ ٫ه ٕٛغيتعًل ايتعا ٕٚاغيأَٛض بـ٘ أَ ٚطًكـاّ ،أ ٟسػـٔ أ ٚقـبح أَ ٚكـًش ١أَ ٚؿػـس ٠أٚ
ٚدٛب أ ٚؼط ِٜؼي سس شاتـ٘ بـٌ أْـ٘ ٜهـ ٕٛسػـّٓا أ ٚقبٝشـاّ ...اخل بتعًـل ايتعـا ٕٚبـ٘ ٚنْٛـ٘
َتعاْٚاّ عً ٘ٝؾٝه ٕٛايتعا ٕٚغبباّ ٱجياز اغيكًش ١ؼي اغيتعًل بهُاشلا.
 َٔٚايبري بط ٕ٬شيو عً ٢إط٬ق٘ نبط ٕ٬ق ٍٛا٭ؾعط ١ٜبايػبب ١ٝيٲَاض ٠أ ٚا٭قٌ بايٓػب١
غي٪زٜاتٗا ٚإٔ  ٫سهِ ؼي اغيطتب ١ايػابك ١عً ٢قٝاّ اٱَاض ٠أ ٚا٭قٌ بٌ ٜتٛيس اؿهِ بدلن١

(ٜ ٫ٚ )1ت ِٖٛتساخٌ بعض ا٭قػاّ َع (احملتُ٬ت ؼي ايتعا )ٕٚؾإْ٘ بًشاؿيري٫ٚ ،غتٝعاب ا٭قػاّ ؼي نٌ عٓٛإٚ ،غيا ؾَٔ ٘ٝ
ؾٛا٥س إناؾ.٘ٝ
( )2غرل خؿ ٞإٔ ا٭قٌ ٪َ ٫ز ٣ي٘ ،بٌ ٖٚ ٛؿيٝؿٚ ،١ايتعُ ِٝبًشاؿي أعُ ١ٝقٛشلِ ٚي ٛاستُا.ّ٫

قٝاّ اٱَاض ٠أ ٚا٭قٌ عً٪َ ٢زاٚ ،ٙنبط ٕ٬قَٓ ٍٛهط ٟايتشػري ٚايتكبٝح ايعكًٝري.
 ٚشيو ٭ْ٘  ٫ضٜب ؼي ٚدٛز سػٔ ٚقبح َٚكًشَٚ ١ؿػس ٠ثِ ٚدٛب ٚؼـط ِٜغيجـٌ ايكـ٠٬
ٚايكٝاّ ٚاشلساٚ ١ٜاٱضؾاز ٚا٭َط باغيعطٚف ٚإسكام اؿل ٚغيجٌ ايعْٚ ٢ؾطب اـُط ٚتطٜٚر
ايباطٌ ٚغرل شيو ،غٛا ٤تعًـل بٗـا أَـط ايؿـاضع أّ ٚ ،٫غـٛا ٤قاَـت عًٗٝـا ا٭َـاض ٠أّ ،٫
ٚغٛا ٤تعًل بٗا تع ا ٕٚاغيَٓ٪ري أ ٚايؿػـام أّ مل ٜتعًـل ؾٗـ ٞؼي سـس شاتٗـا سػـٓٚ ١قبٛبـ ١أٚ
قبٝشَٚ ١بػٛن ١يًُٛزي َٚأَٛض بٗا أ َٞٗٓ ٚعٓٗا نصيوٚ ،شات َكًش ١أَ ٚؿػس.٠
إ ٫إٔ ايهٖ ّ٬ـ ٛؼي إَهـإ ٚقـشٚ ١عـسّ قـش ١شيـو ؼي اؾًُـ ٫ٚ ١ضٜـب ؼي إَهـإ شيـو
باٱَهإ ايصاتٚ ٞايٛقٛع ٞؼي اغيباسات ا٭ٚيٝـ ١إ ٫إٔ ايهـ ّ٬ؼي ايٛقـٛع ٚاٱثبـات ،ؾٗـٌ
ته ٕٛاغيباسات ـ َطًكاّ أ ٚؼي اؾًُ ١ـ سػٓ ١شات َكًش ١ي ٛتعًل بٗا ايتعا ٕٚأّ ٫
ؾٗ َٔ ٞسٝح ٖ ٫ ٞسػٔ َ ٫ٚكـًش ٫ٚ ١اغـتشباب أٚ ٚدـٛب شلـا يهٓٗـا بًشـاؿي نْٗٛـا
َتعًك ١يًتعا ٕٚته ٕٛنصيو
ٚبعباض ٠أخط :٣اغيباسات بعٓاٜٗٓٚا ا٭ٚي ١ٝنُا ته ٕٛشات َكًش ١ثبٛتاّ ٚقبٛبـ ١يًُـٛزي بـٌ
ٚٚادب ١بطط ٚعٓٛإ نايٓصض

(ْٚ )1هٝـ ي٘ اغيػتشبات ،بًشاؿي ؼٛشلا إزي ٚادبات بطط ٚعٓٛإ ايتعا ٕٚإ ٫أْ٘ خطٚز عٔ َؿطٚض ٖصا ا٫ستُاٍ ا٭.ٍٚ

ٚايكػِ عًٗٝا ؾٌٗ ته ٕٛنصيو ي ٛططأ عٓٛإ ايتعا ٕٚعًٗٝا
ٚجيط ٟايه ّ٬بع ٘ٓٝؼي اغيػتشبات ؾٌٗ تكرل شات َكًشًَ ١عَٚٚ ١ادب ١ي ٛططأ عًٗٝا عٓٛإ
ايتعـا ٕٚنايٓـصض ٚايكػــِ شياَـّا ٚنــصيو ايهـ ّ٬دــاض ؼي ايٛادبـات ،ؾٗــٌ ٜتأنـس ٚدٛبٗــا
ٚتتهاعـ ايعكٛب ١بايذلى ي ٛططأ عًٗٝا عٓٛإ (ايتعا.)ٕٚ
ٚقس أؾطْا إزي أْ٘  ٫إؾهاٍ ؼي إَهإ شيو ثبٛتاّ نُا  ٫ضٜب ؼي ٚقٛع ْـيا٥ط ي٘:
َٓٗا :ايٓصض ٚايكػِ نُا أؾطْا إي.٘ٝ
َٗٓٚاَ :ا شٖب إي ٘ٝاغيؿٗٛض ؼي َؿاز أخباض (َٔ بًؼ).
ٚأَا تكٜٛط ٖصا ايؿطض ٚٚقٛع٘ ؾكس ٜكاٍ بإٔ ايتعاٜ ٕٚػبب ايدلن ١ؼي َتعًك٘ (ٚايًطـ) أٟ
َا ٜكطب إزي ايطاعٜٚ ١بعس عٔ اغيعك ١ٝـ ػيا ؾكًٓا ٙؼي َبشح ايًطـ ـ .
ٚقس ٜػتسٍ عً ٢شيو سيجٌ «ٜس اهلل َع اؾُاع »١ؾإٕ (ٜـس اهلل) قٛتـ٘ ٚبطنتـ٘ ٚيطؿـ٘ٚ .قـاٍ
 ٫ٚ( :تؿطقٛا ؾإٕ ايدلنَ ١ع اؾُاع ، )١بٌ ٚست ٢سيجٌ (أػًػٚ ٕٛتتشسثٚ ٕٛأْـٞ
أسب تًو اجملايؼ) ؾتأٌَ .
(ٚ )1تكٜٛط :ٙي ٛتعا ٕٚطيع ،عً ٢تأغٝؼ (فًؼ يًؿكٗا )٤ؾٌٗ جيب عً ٢ايؿك ٘ٝغرل اغيٓهِ إي ،ِٗٝايتعاَ ٕٚعِٗ ٫ ،بًشاؿي
عٓٛإ ثاْ ٖٛ ٟٛإٔ عسّ تعاَ ْ٘ٚعِٗ ٜػبب ٖٓٚاّ ؼي ايسٚ ٜٔسلات ١ا٭عسا ٤بايعًُاٚ ٤بعس ايٓاؽ عٔ ايعًُا ٤ؾطناّ ،بٌ بًشاؿي
قطف ن ْ٘ٛأقبح َتعًكاّ يًتعاَ .ٕٚجاٍ آخط :ي ٛتعا ٕٚطيع عً ٢تأغٝؼ ا٥ت٬ف سيذًؼ ا٭َ ١ؼي قباٍ اغيًشسٚ ٜٔايؿػك ١ؾٌٗ
جيب عً ٢ايبك ١ٝايتعاَ ٕٚعِٗ ٖٚهصاٖٚ .ص ٙا٭َجً ١تكًح َكساقاّ يًكػِ ايجاْٚ ٞايجايح ـ ؼي ساييت ن ٕٛاغيتعًل َٓسٚباّ أٚ
ٚادباّ ـ ؾً٬ٝسفي.
(( )2نٓع ايعُاٍ ـ اؾع ٤ايػابع ـ ايباب ايطابع ؼي ق ٠٬اؾُاعَٚ ١ا ٜتعًل بٗا ...ـ اؿسٜح ضقِ  20241ـ م.)558
(( )3عاض اْٛ٫اض ـ ز 63ـ باب بٝإ قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝاي٘ طعاّ ايٛاسس ٜهؿ ٞا٫ثٓري ٚطعاّ ا٫ثٓري ٜهؿ ٞا٫ضبع ١ـ اؿسٜح ضقِ
 9ـ م.)349
( )4

(عاض اْٛ٫اض ـ اؾع 71٤ـ باب ظٜاض ٠اغي َٔٛخرل َٔ عتل عؿط ضقاب ََٓٛات ـ اؿسٜح ضقِ 18ـ م.)351

ٚي ٛمت شيو ؾإْ٘ قس ٜكاٍ بإَهإ ايك ٍٛبٛدٛب ٖصا ايٓش َٔ ٛايتعاْ ٕٚـيطاّ ٱجيـاز ٙاغيكـًش١
اغيًعَ ١ؼي َتعًك٘ ؼي اؾًُ ١بٌ ي ٛمل ٜتِ شيو ٭َهٔ ايك ٍٛبٛدٛب ٖصا ايٓش َٔ ٛايتعإٚ
ْـيطاّ يٛدٛز اغيكًش ١ؾ ٘ٝبصات٘ ،ؼي اؾًُ.١
ٜ ٫كاٍٚ ٫ :دٛب ٱجياز َا ٜذلتب عًٚ ٢دٛز ،ٙايٛدٛب ٜٚتؿطع عً.٘ٝ
ٚبعباض ٠أخطٚ ٫ :٣دٛب ٱجياز َا ٜٛدس اغيكًش ١اغيًعَ ،١بٌ ٖ ٛقاٍ  ٖٛ ٌٖٚإ ٫نايكٍٛ
بٛدٛب َكسَ ١ته ٖٞ ٕٛايػبب

( )1إش قس ٜكاٍ :اغيكًش ٖٞ ١ؼي ْؿؼ اؾًٛؽ ٚايتشسخ ٚايدلن ١ؼي ْؿؼ اؾُاعٚ ١ايتذُع ٜ(ٚس اهلل َع اؾُاع )١سيا ٖ ٞطياع١
 ٫إٔ شيو ٜٛدس َكًش ١ؼي اغيتعًل ؾٝسخٌ ٖصا نً٘ ؼي ايكٓـ ايجاْ ٞايػابل ػيا ناْت اغيكًش ١ؼي ْؿؼ (ايتعا )ٕٚؾتأٌَ ،إش ٫
ٜػتبعس ؿيٗٛض ايطٚاٜتري ا٭ٚيٝري ؼي ا٭عِ َٓٗا ؾًٝتسبط.
( )2

(ؼي اؾًُْ )١ـيطاّ غيطاتب ٚزضدات ايدلنٚ ١ايًطـ ػيا ٜه ٕٛبري َػتشب ٚٚادب.

يٛدٛب شٜٗا َع ؾطض إٔ ٚدٛبٗا َذلؾح َٓٗا
إش ٜكاٍ :احملاٍ ٖ ٛن ٕٛايٛدٛب اغيتعًـل ٖـْ ٛؿـؼ ايٛدـٛب اغيتؿـطع ٚنـٚ ٕٛدـٛب اغيكسَـ١
غبب ٚدٛب شٜٗا ـ  ٫ٚؾَُٗٓ ٤ٞا َطاز بٌ اغيككٛز ٖٚ :ٛدٛب (إجياز) َا ٜٛدس اغيكـًش١
اغيًعَ ١أ ٚساًَ ٗا ؼي (اغيتعًل) أ ٚبؿإٔ َٔ ؾ ،ْ٘ٚ٪ؾإْـ٘ قـس ٜتعًـل بـصيو غـطض اغيـٛزي ؾًـٛ
٫سفي اغيٛزي إٔ (تٓانشٛا) ،غٝهجط َٔ ايصضاض َٔٚ ٟاؿُا ٠يًبًس أ ٚاغيساؾعري عٔ ايس ٜٔنإ
يــ٘ إٔ ٜٛدبــ٘ ٜٛٚدــب َــٔ اٯٕ ايبــس ٤بتأغــٝؼ َــساضؽ يتعًــٚ ِٝتعنٝــٚ ١تــسضٜب أٚي٦ــو
ايصضاضٖ ٟصا.
َع اْ٘  ٫إؾهاٍ ؼي ايك ٍٛبٛدٛب إجياز َا ٜتؿطع عًٚ ٢دٛز ٙايٛدٛب َع تعسز ايٛدـٛب،
بتعسز ا٭َط أ ٚعهِ ايعكٌٚ ،احملاٍ إٔ ٜهٚ ٕٛدٛب ٚاسس ؼي ضتب ١اغيتعًل بايهػـط ٚاغيتعًـل
بــايؿتح أَ ٟعًــٚ ّ٫ٛعًــ ،١أ ٚإٔ ٜهــ ٕٛايٛدــٛب اغيتعًمــل بايهػــط َعًــ ّ٫ٛيٛدــٛب ؼي ضتبــ١
اغيتعًَّل بايؿتح ،خاضداّ ـ ؾتأٌَ.
.2
إٔ ٜه ٕٛغيتعًل ايتعا ٕٚثبٛتاّ سػٔ ٚقبح َٚكًشَٚ ١ؿػـسٚ ٠أسهـاّ سيـا ٖـٖ ٞـ ،ٞإ ٫أْٗـا
َػٝٸا ٠بايتعا ٕٚعً ٢خ٬ؾٗا ؾرلتؿع

( )1ؾإٕ (ايعٚاز) َٛدس ـ أَ ٟكتضٍ ـ يٛدٛز ا٭٫ٚز ايص ٜٔب ٛدٛزِٖ ،تٛدس اغيكًش ١اغيًعَ ١يتعًٚ ُِٗٝتسضٜبِٗ ؾٝذب ايعٚاز
ٚػب َكسَات٘ َٔ اٯٕ ـ َٔ تأغٝؼ َعاٖس َٚساضؽ ٚغرلٖا ـ يه ٕٛايٛدٛب سايٝاّ ٚإٕ نإ ايٛادب اغتكبايٝاّ.

ايكبح ٚاغيؿػسٚ ٠اؿطَ ،١ي ٛتعا ٕٚطيع َٔ اغيَٓ٪ري ـ ٚي ٛيًذٌٗ اغيطنب ـ عً ٢خ٬ؾٗا،
أٜ ٚطتؿع اؿػٔ ٚاغيكًشٚ ١ايٛدٛب ،ي ٛمل ٜتعا ٕٚعًٗٝا ،أ ٚدط ٣ايتعا ٕٚعً ٢قػُٗٝا ــ
َٔ غا٥ط َكازٜل ايهً ٞـ أ ٚنسٖا ٖٚصا نػابك٘ تكٜٛب بٝٸٔ ايبط.ٕ٬
يهٔ قس ٜكاٍٖ :صا ْـيرل َا شٖبٛا إي( َٔ ٘ٝسػٔ ايعٌُ بايكطع ٚقبح كايؿت٘) ٚي ٛنإ كايؿاّ
يًٛاقع( َٔٚ ،قش ١عكاب اغيٛزي عبس ٙاغيدايـ يكطعـ٘ ٚعـسّ قـش ١عكـاب ايعاَـٌ بكطعـ٘
ٚي ٛنإ كايؿاّ يًٛاقع) ٚن( ٕٛسذ ١ٝايكطع َٔ يٛاظَ٘ ايصات. )١ٝ
ؾأ ٟؾطم بري ايك ٍٛباؿػٔ ايصات ٞيًعٌُ بايكطع (ؼي نُٔ ؾطز ٙاٯخط ٖٚـ ٛاؾٗـٌ اغيطنـب
نُا َٖ ٛؿطٚض ايهٚ )ّ٬ايك ٍٛبكش ١عكاب اغيٛزي عبس ٙعً ٢كايؿت٘ قطع٘ ايباطٌ ٚايكٍٛ
بٛدٛب اتباع ٖصا ايكطع بٌ اغتشاي ١ايطزع عٓ٘ ضغـِ أْـ٘ َؿـٛت يػـطض اغيـٛزي ،ػيـا ٜػـتًعّ
ن ٕٛا٭سهاّ َػٝٸا ٠بعسّ قٝاّ ايكطع عً ٢خ٬ؾٗا ٚنصيو ٜه ٕٛقش ١ايعكاب ٚاغتشكاق٘
عً ٢كايؿ ١ايٛاقع َطاع ،٢بٌ ٚنصيو سػٔ ايعٌُ بايٛاقع إش َؿاز (سػـٔ ايعُـٌ بـايكطع)
ٖ :ٛسػٔ قتٌ اغي َٔ٪قك ٕٛايسّ ايص ٟقطع ايعبس بهْ٘ٛ

( )1أ ٟبكطعِٗ ن ٕٛايكبٝح سػٓاّ.
(َ )2كباح ا٭ق ،ٍٛز ،2م 17ـ  ،16آخط عح ايكطعٚ ،قس ؾكًٓا اؿسٜح عٔ شيو ؼي َهإ آخط ؾًرلادع.
(ٚ )3ي ٛؼي َطتب ١تٓذعٖا.

ناؾطاّ سطبٝاّ; ؾإٕ (ايعٌُ بايكطع) ٜػاٚم (ايكتـٌ) باؿُـٌ ايؿـا٥ع ايكـٓاعٚ ٞيـٝؼ غـرل،ٙ
 ٫ٚجيس ٟتعسز اؾٗ ١ا٫عتباض ١ٜؼي إجياز اؿػٔ ٚايكبح ايٛاقعٚ ،ٞيـ ٛأدـس ٣دـطَ ٣جًـ٘ ؼي
اغيكاّ ؾتأٌَ.
ٚس٦ٓٝص ؾـإٕ بكـ ٞايكتـٌ عًـ ٢قبشـ٘ َٚؿػـست٘ اغيًعَـ ،١يـعّ ادتُـاع ايهـسٚ ٜٔإٕ ظاٍ قبشـ٘
َٚؿػست٘ بتعًل ايكطع اغيدايـ ب٘ ،نإ ٖ ٛايتكٜٛب ايباطـٌ ٚيـعّ ايكـ ٍٛبتٛقــ ايتشػـري
ٚايتكبٝح ايعكًٝري عً ٢عسّ قٝاّ ايكطع غ٬ؾُٗا  ٖٛٚبٝٸٔ ايبط.ٕ٬
أق :ٍٛأ ٟؾطم بري ٖصا ٚبري ايك ٍٛبه ٕٛا٭سهاّ (ٚاؿػـٔٚ ،قـش ١ايعكـاب) َػٝٸـا٠
بعسّ ايتعا ٕٚعً ٢خ٬ؾُٗا ـ َ ٖٛٚؿطٚض ٖصا ا٫ستُاٍ
ؾهٝـ ٜه ٕٛشاى قشٝشاّ تاَاّ بٌ ػيتٓعاّ خ٬ؾ٘ ٜٚهٖ ٕٛصا باط ّ٬بٝٸٔ ايبط ٕ٬ؾتأٌَ .

( )1بإٔ ٜكاٍَ :تعًل ايتعا ٕٚايكبٝح ؼي سس شات٘ ٜه ٕٛسػٓاّ َٔ دٗ ١نَ ْ٘ٛتكؿاّ بهَ ْ٘ٛتعاْٚاّ عً.٘ٝ
( )2اغيككٛز َٔ سٝح ن ٕٛا٭سهاّ َػٝا ٠بعسّ قٝاّ ايكطع عً ٢خ٬ؾٗا أ ٚعسّ ايتعا ٕٚعً ٢خ٬ؾٗاٚ ،يٝؼ َٔ غا٥ط اؾٗات
يٝػتؿهٌ بٛدٛز ؾطٚمٍ عسٜس.٠
(ٚ )3ي ٛؼي َطتب ١تٓذعٖا.
( )4

إش قس ٜكاٍ بأِْٗ قاضٚا إزي اؿػٔ ايصات ٞيًعٌُ بايكطع ٚقش ١ايعكاب عً ٢كايؿت٘ ٚٚدٛب إتباع٘ ست ٢ي ٛنإ كايؿاّ

يًٛاقع ،٭زي ٫ ١ػط ٟؼي اغيكاّ ،نًع ّٚايًػٚ ١ٜٛعسّ إَهإ احملطنٚ ١ٝإٔ ٜط ٣ايعبس ََٓ ،ٙ٫ٛاقهاّ ٚغرل شيو يهٔ ؾ :٘ٝإٔ تًو
ا٭زي ٫ ١تكته ٞاؿػٔ ايصات ٫ٚ ٞإْك٬ب اغيكًش ١أ ٚاغيؿػس ٠غا ١ٜا٭َط عسّ إَهإ ايطزعٚ ،قس ؾكًٓا اؿسٜح عٔ شيو ؼي
ؾكٌ آخط ؾً٬ٝسفي.

ٚاؿل بطـ ٕ٬نًُٗٝـا ٚإٔ  ٫سػـٔ يًكبـٝح اغيتعـا ٕٚعًٝـ٘ بكـَ ٍٛطًـل ٚإٕ ٻمت ؼي اؾًُـ ١ػيـا
أؾطْا إي ٘ٝؼي ايكـٛض ٠ا٭ٚزي ؾكـؽيْٚ ،هـٝـ إٔ أَجـاٍ تًـو ايكـٛضَ ٠ـٔ ايٛانـح إْكـطاف
ا٭زي ١عٓٗا ؼي َجٌ اغيكاّ نُا  ٫سػٔ يًعٌُ بايكطع اغيدايـ يًٛاقع أبساّ بٌ ٖـ ٞاغيعصضٜـ١
ؾكؽي ؾاْتب٘ إش قس ٚقع خًؽي بري سػٔ ايعٌُ بـايعًِ ٚبـري سػـٔ ايعُـٌ بـايكطع (ا٭عـِ َـٔ
اؾٌٗ اغيطنب).
 َٔٚشيو نً٘ اتهح بط ٕ٬نـ( ٕٛا٭نجطٜـ )١ــ ستـ ٢يـ ٛناْـت أنجطٜـ ١ايؿكٗـا ٤ــ ٚنـ ٕٛضأٟ
 ٫داَعـّا يًؿـطا٥ؽي ٚنـ ٕٛتعـا ٕٚطيٗـطَ ٠ـٔ اغيـَٓ٪ري عًـ ٢أَـط ،غـببّا
اؿانِ ٚي ٛنإ عاز ّ
ْ٫ك٬ب اؿػٔ قبٝشاّ ٚبايعهؼ أ ٚيتشـ ٍٛش ٟاغيكـًش ١إزي ش ٟاغيؿػـسٚ ٠بـايعهؼ أ ٚتػـرل
اؿهِ َٔ ايٛدٛب إزي اؿطَٚ ١بايعهؼ ،ي ٛاْعكس ضأ ٟا٭نجط ١ٜأ ٚسهِ اؿـانِ أ ٚتعـإٚ
ايٓاؽ ،عً ٢خ٬ف َـا ٖـ ٛاؿـل ٚايٛاقـع ؾإْـ٘ ٜ ٫ـتِ إ ٫بإْهـاض اؿػـٔ ٚايكـبح ٚاغيكـًش١
ٚاغيؿػسٚ ٠ايٛدٛب ٚاؿطَ ١ؼي َطسً ١ايٛاقع ٚنْٗٛا زا٥ـطَ ٠ـساض ضأ ٟا٭نجطٜـ ١أ ٚاؿـانِ أٚ
ايٓاؽ أ ٚبايك ٍٛبٛدٛزٖا يهٓٗـا َطاعـا ٠بعـسّ قٝـاّ ضأ ٟا٭نجطٜـ ١أ ٚاؿـانِ أ ٚايٓـاؽ عًـ٢
خ٬ؾٗا ؾذلتؿع س٦ٓٝص ٚنُٖ٬ا نُا غبل تكٜٛب بٝٸٔ ايبطٚ ٕ٬إْهـاض يًهـطٚضَ ٟـٔ ايعكـٌ
ٚايٓكٌ.
ٜٛٚنش٘ قٛي٘ ( إصيا أقه ٞبٓٝهِ باٱضيإ ٚايبٓٝات ،ؾُٔ

( )1ؾإٕ (ٜس اهلل َع اؾُاعَ )١جَٓ :ّ٬كطف عٔ َا ي ٛتعاْٚت عً ٢اٱثِ ٚايعسٚإ ،نُا ٖٚ ٛانح.

اقتطعت ي٘ َٔ أخ ٘ٝؾ٦ٝاّ ؾكـس اقتطعـت يـ٘ قطعـَ ١ـٔ ايٓـاض) ْ .عـِ قـس ٜطـطأ بـصيو عٓـٛإ
ثاْ ٟٛيهٓـ٘ غـرل اغيـسع ٢ؼي اغيكـاّٚ ،قـس حيـسخ ايتـعاسِ يهٓـ٘ خـام بتًـو ايكـٛض ٠ايكًًٝـ١
ايٛقٛع اغيؿاض شلا ؼي ايكٛض ٠ا٭ٚزي ؾًٝتسبط.
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 3ـ إٔ ٜه ٕٛغيتعًل ايتعا ٕٚسيا َٖ ٛتعًك٘ ٚبٗـص ٙاؿٝجٝـَ ،١كـًشَ ١ـٔ غـٓذ آخـط غـرل غـٓذ
اغيكًش ١ايٛاقع ١ٝايكا ١ُ٥بايدل ايٛاقع ،ٞبه ٬م ٟٛايهؿـ ٚاٱجياز نُا غٝأت.ٞ
ؾته ٕٛبصيو اغيكًش ١ايٛاقع ١ٝاغيؿٛٻتٳ ١عً ٢ؾطض تعًل ايتعا ٕٚبكػُٗٝاَ ،ػتٛؾا ٠باغيكـًش١
ايكا ١ُ٥باغيتعًل بػبب ٚقٛع٘ َتعًكاّ يًتعاٚ ،ٕٚي ٛتعًل ايتعا ٕٚبايدل ايٛاقع ٞؾإْ٘ تهاف إزي
َكًشت٘ ايصاتَ ،١ٝكًش ١أخط َٔ ٣غٓذ آخط بدلن ١ايتعاٚ ٕٚشيو نُا ي ٛناْت اغيكًش ١ؼي
بٓا ٤سػَ ٖٞ ،١ٝٓٝكًش ١سؿفي اٱضيإ ،ؾتعاْٛٚا عً ٢بٓا ٤زٜٛاْ ١ٝسيكًش ١ايتعًـ ِٝأ ٚسؿـفي
ايتُاغو ا٫دتُاعٚ ٞشيو ٜتكٛض عً ٢م :ٜٔٛم ٛايهاؾؿٚ ١ٝمٛ

(ايهاؼي ايؿطٜـ ـ اؾع 7 ٤ـ باب ايكها ٤بايبٓٝات ٚا٫ضيإ ـ اؿسٜح ضقِ  1ـ م.)414
ؾإْٗا كتك ١باغيباسات ي ٛدط ٣ايتعا ٕٚعًٗٝا ػيا  ٫إْكطاف يًطٚاٜات عٓٗا.
ايكا ِ٥بتأغٝؼ ايسٜٛاْٚ ١ٝبطافٗا أ ٚايٓاتر عٔ ايتعاْ ٕٚؿػ٘ أ ٟإَا إٔ ٜهْ ٕٛؿؼ ايتعا ٕٚعً ٢تأغٝؼ ايسٜٛاْ ١ٝغبباّ
يًتُاغو ا٫دتُاع ٞأ ٚيتعً ِٝاٯخط ٜٔزضٚؽ اٱٜجاض ٚاؾس ٚايتهشٚ ١ٝايتعاٚ ٕٚؾٛا٥س ٙـ ٚإَا إٔ ٜه ٕٛشيو نً٘ ْاػاّ عٔ
تأغٝؼ ايسٜٛاَْٚ ١ٝا غتتهُٓ٘ َٔ زضٚؽ ٚبطاَر تطبٚ ،١ٜٛاغيطابل غيؿطٚض ايبشح إٔ ته ٕٛاغيكًش ١قا ١ُ٥بتأغٝؼ ايسٜٛاْ ١ٝسيا
َٖ ٞتعًك ١يًتعا.ٕٚ

ايػبب.١ٝ
ٚايهاؾؿ ١ٝسيعٓ :٢إٔ ْؿطض إٔ ايؿاضع عًِ إٔ نٌ ؾعٌ (بٌ ٜهؿَ ٞكسام ٚاسـس) َتعـإٚ
عً َٔ ٘ٝقبٌ طيع َٔ اغيَٓ٪ري ٚإٕ نإ خطأ ؼي ايتؿدٝل َٔ قبٌ اغيهًؿري بإٔ تُٖٛٛا ؾ٦ٝاّ
آخط ٖ( ٛايدل اغيطًٛب) ؾإٕ ؾَ ٘ٝكًش َٔ ١غٓذ آخط.
ٖٚصا َٖ ٛا ٜٓسضز ؼي ٖصا ايكٓـ ايجايح .
ٚايػبب ١ٝسيعٓ ٢إٔ ْؿطض إٔ ايتعا ٕٚبٓؿػ٘ غبب يٛدٛز تًو اغيكًش ١ؼي اغيتعا ٕٚعً.٘ٝ
ٖٚصا َٖ ٛا ٜٓسضز ؼي ايكٓـ ايجاْ. ٞ
ٖٚصا ايٛد٘ ٫ٚسك٘ ػيا ضيهٔ ا٫يتعاّ ب٘ ؼي قٛض ٠اْبعاخ ايعبس عٔ أَط اغيـٛزي بايتعـا ٕٚعًـ٢
ايدل ٚايتك ،٣ٛيهٓ٘ أخطأ َكسام ايدل ٚنصيو ي ٛأخطـأ َكـسام ايتعـا ٕٚــ ٚشيـو ْـيـرل أَـط
ايؿاضع ؼي ايكها ٤عً ٢سػب ا٭ضيإ ٚايبٓٝات ضغِ عسّ َطابك ١بعهٗا يًٛاقـع قطعـاّ ْٚـيـرل
ا٭َــط باغيؿــٛضٚ ٠ايؿــٛض ٣بٓــا ٤عًــ ٢يــع ّٚاٱتبــاع ــ نُــا ؾكــًٓا ٙؼي َٛنــع آخــط ٚؼي نتــاب
(ؾـٛض ٣ايؿكٗـا )٤ؾـإٕ قـتُ٬ت شيـو بـسّٚا ٖــ :ٞإٔ شيـو إَـا بػـبب عًـِ ايؿـاضع بٛدــٛز
َكًشَٔ( ١

أ :ٟايٛدٚ ٙٛاحملتُ٬ت ؼي (َتعًل ايتعا.)ٕٚ
أ :ٟايٛدٚ ٙٛاحملتُ٬ت ؼي (ايتعاْ )ٕٚؿػ٘.

ْؿؼ ايػٓذ أ َٔ ٚغٓذ آخط) ؼي ناؾَ ١ـٛاضز اــ٬ف ــ ٚإٕ مل ْهـٔ ْعًُٗـا ــ

أ ٚبػـبب

إجياز ايؿٗاز ٠أ ٚايب ١ٓٝأ ٚايتعا ٕٚغيكـًش ١ؾُٝـا ؾـٗس عًٝـ٘ َٚـا قاَـت عًٝـ٘ ايبٓٝـَ ١ـٔ ْؿـؼ
ايػٓذ أ ٚغرل ،ٙأ ٚ٭دٌ َكًش ١ايتػٗٚ ٌٝسهطاّ َٔ ايٛقٛع ؼي ا٭غ ٤ٛي ٛمل ٜؿطع اؿهِ
عً ٢طبل ايُٝري ٚايؿٗاز ;٠يسٚضإ ا٭َط بري تؿطٜع ا٭ضيإ ٚايبٓٝات ؾًٝعّ تػعري باغياَ ١٥جّ٬
اغيطابكٚ ١عؿط ٠باغيا ١٥اغيدايؿٚ ١بري عسَ٘ ؾًٝعّ ايعهؼ  ٫ٚضٜب ؼي ضدشإ ايتؿطٜع عٓس٥ص.
ٖصا نً٘ ي ٛأخطأ ايعبـس َكـسام (ايـدل) أ( ٚايتعـا )ٕٚز ٕٚقـٛض ٠نْٛـ٘ عاغيـّا عاَـسّا ــ إ ٫يـٛ
ؾطض عًِ اغيٛزي نُا غبل أ ٚايػبب ١ٝنُا غبل  ٖٛٚبعٝس ؾتأٌَ.
ٚس٦ٓٝص ٬ٜسفي ا٭ِٖ َٔ اغي٬نري ايصاتٚ ٞايعاضض ْؿػ٘ أَ ٚطًكا.

ٚضيهٔ تكٜٛطٖا بعًِ ايؿاضع بإٔ ايب ١ٓٝي ٛؾٗست خطأ بهٖ ٕٛص ٙا٭ضض ًَهاّ شلصا ،ؾإٕ اؿهِ بإعطاٗ٥ا ي٘ ٚشيًٝه٘ ؿياٖطاّ
ؿ ظ ً ىقزٍدىا يدكا إًث ٍؿا ن أ ٚبايعهؼٖ :ساٜت٘ بعس ؾذلْٚ ٠سَ٘ ػيا ٜٓتر إٔ
ٜتهُٔ َكًش َٔ ١غٓذ آخط :ناغتسضاد٘ إً ََّّنىا يَّن ٍ ًؾل ظ يىف ٍ
ٜطدع تًو ا٭ضض ٜٚكـ أنعاؾٗا ؾطناّ ،أْ َٔ ٚؿؼ ايػٓذ بإٔ ٜعًِ ايؿاضع بأْ٘ غٝك ّٛبإعُاضٖا ٚإْكاش أْؿؼ َٔ اغيٛت دٛعاّ

بٗا عهؼ َا ي ٛبكٝت بٝس أقشابٗا ـ ٚاؾبا ٙشيو ـ يٝؼ بايبعٝس َٔ سهِ ايباض ٟتعازي ،قاٍ دٌ ازل٘  :ىصلىرىدٍ يت أ ى ٍف أ ى ًسق ىؾ ىفا
ي.
،كىأ ى َّعا اْلٍ ً ىدار ي ىصؽىا ىف ظً يغال ىىع ٍ ً

ٚؼي ايطٚاٜات أَجً ١قس ته ٕٛأغطب دساّ ػيا أؾطْا إي.٘ٝ
أ ٟعًِ اغيٛزي بإٔ نٌ ؾعٌ َتعا ٕٚعً َٔ ٘ٝيسٕ عبٝسٚ ٙإٕ تعُسٚا اختٝاض غرل (ايدل) ايصْ ٟل عً ،٘ٝؾإٕ ؾَ ٘ٝكًشَٔ ١
غٓذ آخط ،أ ٚن ٕٛايتعا ٕٚغبباّ يٛدٛزٖا ؾُٝا ؾطض أْ٘ َباح بٌ ست ٢اغيهطٚ ٙٚاؿطاّ أٜهاّ ؾتتعاسِ اغيكًش ١اغيتٛيس َٔ ٠ايتعإٚ
َع اغيؿػس ٠ايصاتٜٚ ١ٝعٌُ سػب قٛاعس باب ايتعاسِ.
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إٔ ٜهـ ٕٛغيتعًــل ايتعــا ٕٚسيــا ٖــَ ٛتعًكــ٘ َكــًشَ ١ــٔ ْؿــؼ غــٓذ اغيكــًش ١ايٛاقعٝــ ١ايكاُ٥ــ١
باغيتعًل به ٬م ٟٛايهؿـ ٚاٱجياز نُا غبل ٚشيو نُا ي ٛناْـت اغيكـًش ١ؼي بٓـاَ ٤سضغـ١
إسطاظّا غيكـًش ١ايتعًـ ِٝؾبٓـٛا زٜٛاْٝـ ١إسـطاظّا يـٓؿؼ اغيكـًش :١أ ٟايتعًـ ِٝيهـٔ ايٓـاتر عـٔ
ايتعاْ ٕٚؿػ٘ أَ ٚطًكا.

ًَٚدل ايك:ٍٛ
إٔ يـ (ايدل) (ٚايتك َٔ )٣ٛسٝح ايتعا ٕٚعًُٗٝا ٚعسَ٘ ،قٛضاّ مثاْ:١ٝ
ا٭ٚزي ٚايجاْ :١ٝايتعا ٕٚعً ٢نٌ َٔ (ايدل) (ٚايتك.)٣ٛ
ايجايجٚ ١ايطابع :١عسّ ايتعا ٕٚعًُٗٝا.
اـاَػٚ ١ايػازغ :١ايتعا ٕٚعً ٢نٌ َٔ (اٱثِ) (ٚايعسٚإ).
ايػابعٚ ١ايجآَ :١عسّ ايتعا ٕٚعًُٗٝا.
ٚي ٛناْت (اٱعاْ )١غرل (ايتعا ،)ٕٚناْت ايكٛض غت عؿط ٠قٛض.٠
ٚي ٛناْت ٖٓاى ٚاغط ١بري (ايدل) (ٚاٱثِ) ٚبـري (ايتكـ(ٚ )٣ٛايعـسٚإ) نُـا ٖـ ٛاؿـل إش
ٖ َٔ ٞا٭نساز اييت شلا ثايح ـ ناْت ايكٛض اثٓري ٚث٬ثري قٛض.٠

نُا ؼي اغيباسات ؾإْٗا  ٫بط  ٫ٚإثِ.

ٍػؿ كىاظ يٍعػدٍكى ًاف
ٚاٯ ١ٜايؿطٜؿ ١كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل كىال ى تى ىعػاكىغيقا سى ؾىػك اإلًث ً
تططقت سيٓطٛقٗا يًكٛض ٠ا٭ٚزي ٚايجاْٚ ١ٝاـاَػٚ ١ايػازغ.١

ٚأَا ايتعا ٕٚعً ٢أسسُٖا ز ٕٚاٯخط ؾًٝؼ قٛضَ ٠ػتكً ;١إش ٖ ٛزاخٌ ؼي َٓطٛم اٯ١ٜ
ؾإٕ َؿازٖا يٝؼ ا٭َط باجملُٛع بٌ ا٭َط باؾُٝع.
ٚبعباض ٠أخط :٣اغيأَٛض ب٘ نٌ َٔ ايدل ٚايتك ٫ ٣ٛبؿطؾي ٚاغيٓٗ ٞعٓ٘ نٌ َٔ اٱثِ ٚايعـسٚإ
 ٫بؿــطؾي ،ؾًــ ٛتعــا ٕٚعًــ ٢أســسُٖا ز ٕٚاٯخــط نــإ َطٝعـاّ آمثـاّ يهــ ٕٛنــٌ َُٓٗــا ٚادبـاّ
با٫غتكٚ ٍ٬شيو نأ ٟأَط تعًل بٛادبري أٚ ٚادبات بًؿفي ٚاسس ٚنأ ْٞٗ ٟنصيو.
ٚأَا ايكٛض ايجايجٚ ١ايطابعٚ ١ايػابعٚ ١ايجآَ ،١ؾٝـيٗط سهُٗا َٔ َؿٗ ّٛاٯٜـ ١ايؿـطٜؿ ،١ؾـإٕ
تطى ايٛادب قطّ ٚتطى اؿطاّ ٚادب ،ؾتأٌَ.
إش قس ٜكاٍ بعسّ ايت٬ظّ بري إجياب ايؿ ٤ٞنايكـٚ ٠٬ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚؼـط ِٜتطنـ٘ (ٖٚـٛ
نس ٙايعاّ) ٚبري ؼط ِٜايؿ ٤ٞناـُط ٚايتعا ٕٚعً ٢اٱثِ ٚإجياب تطن٘.
بٌ قس ق ٌٝبًػ ١ٜٛشيو أ ٚن ْ٘ٛخ٬ف ايهطٚض ;٠ؾإٕ ؼطِٜ

اغيا٥س ٠ـ .2
أ ٟايتعا ٕٚعً ٢ايدل ز ٕٚايتك ٣ٛأ ٚايعهؼ ٚايتعا ٕٚعً ٢اٱثِ ز ٕٚايعسٚإ أ ٚايعهؼ.
ؾٝه ٕٛغرل ػيتجٌ ي ٛقاّ بأسسُٖا.

ايذلى بعس إجياب ايؿعٌ إٕ نإ بس ٕٚا٫يتعاّ بعكٛبـ ١أخـط ٣أ ٚاغـتشكاقٗا ،نـإ يػـٛاّ ٚإ٫
نإ خ٬ف ايهطٚض َٔ ٠عسّ اغتشكام عكابريٚ ،قس اغتٛؾ ٢ايك ّٛاؿسٜح عٔ ٖص ٙايؿبٗ١
ٚغرلٖا ؾًرلادع ٚضسيا ْتططم يصيو بايتؿك ٌٝؼي اجملًس ايجاْ ٞبإشٕ اهلل تعازي.

.1
ضيهٔ إٔ ٜػتسٍ عًٚ ٢دٛب ايتعا ٕٚعً( ٢ايدل) (ٚايتك ،)٣ٛبكٛي٘ تعازي:
كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل ؾإٕ ا٭َط ؿياٖط ؼي ايٛدٛب.
ٚيصيو عدل بعض اغيؿػط ٜٔبــ (أَـط اهلل عبـاز ٙإٔ ٜعـري بعهـِٗ بعهـّا عًـ ٢ايـدل . )...نُـا
غٝأت ٞتؿك ً٘ٝبإشٕ اهلل.
ٜ ٫كاٍ( :ايدل) أعِ َٔ ايٛادب ٚاغيػتشب ؾٝه ٕٛقط ١ٜٓعً ٢قطف (تعـاْٛٚا) عـٔ ؿيٗـٛضٙ
ؼي ايٛدٛب إش ٜ ٫عكٌ ٚدٛب ايتعا ٕٚعً ٢اغيٓسٚب يعٜاز ٠ايؿطع عً ٢ا٭قٌ ،ؾٝهَ ٕٛجٌ
ايك ٍٛبٛدٛب ا٭َط باغيٓسٚبات سيا ٖ. ٛ

اغيا٥س.2 :٠
ضادع ايتبٝإ ٚفُع ايبشطٚ ٜٔغرلُٖا.
أَ ٟع قطع ايٓـيط عٔ طط ٚعٓٛإ ثاْ ٟٛنُا غٝأت ٞعج٘ بإشٕ اهلل.

إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚقس ٜكاٍ إٕ (ايدل) َٖ ٛا أَط اهلل ب٘  ٖٛٚايٛادب .
يهٔ ؾ ٘ٝإٔ ايدل ٜطًل عً ٢اغيٓـسٚبات (ناغيطتبـ ١اغيػـتشبَ ١ـٔ بـط ايٛايـس )ٜٔز ٕٚعٓاٜـٚ ١زٕٚ
ػـ اتَّؼى ػك ؾـإٕ ا٫غـتعُاٍ ٚإٕ نـإ
ساد ١يًكط ١ٜٓإناؾ ١إزي قٛي٘ تعازي :كى ىظ ً
ؽـ َّ اظ ًٍؾر َّ ىع ً
أعِ َٔ اؿكٝك ١إيَّا إٔ ايـياٖط أْ٘ ب ٬عٓا ،١ٜنُا ٖٓاى اطـطاز ٜ ٫ٚكـح ايػـًب إ ٫إٔ ٜكـاض
إزي ايتدكٝل بـ (ايٛادب) بكط ١ٜٓاغيكابً( ١يٲثِ ٚايعسٚإ) َٚطدع٘ إزي ايٛد٘ ايجاًْٜٚ ٞتعّ
به ْ٘ٛأعِ ٚبعسّ ن ْ٘ٛقاضؾاّ ؼي ايٛقت ْؿػ٘ َ ٖٛٚا غٝأت َٔ ٞايٛد٘ ايجايح.
ثاْٝاّ :عً ٢ايك ٍٛبؿُ( ٍٛايدل) ٚنعاّ يٮعِ ٚعسّ نْٛـ٘ فـاظاّ ؼي اغيٓـسٚب ؾإْـ٘ ضسيـا أَهـٔ
ايك ٍٛبطؾع ايٝس عٔ ؿيٗٛض ٙؼي ا٭عِ بايكط ١ٜٓبٌ ايكطا.ٔ٥
َٗٓٚا :قط ١ٜٓاغيكابً ١ؾإْ٘  ٫ضٜب ؼي ن ٕٛاغيطاز َٔ اٱثـِ ٚايعـسٚإ ؼي كىال ى تى ىعػاكىغيقا سى ؾىػك
اإلًث ًٍؿ كىاظ يٍعدٍكى ًاف :احملطّ ،ؾٝه ٕٛاغيطاز

(قاٍ ؼي ايت بٝإ :أَط اهلل تعازي اـًل بإٔ ٜعري بعهِٗ بعهاّ عً ٢ايدل  ٖٛٚايعٌُ سيا أَطِٖ اهلل ب٘ ٚإتكاَ ٤ا ْٗاِٖ عٓ٘ ْٗٚاِٖ
إٔ ٜعريٚ ...ب٘ قاٍ ابٔ عباؽ ٚأب ٛايعايٚ ١ٝغرلُٖا َٔ اغيؿػطٚ )ٜٔغٝأتٖ ٞصا ايبشح إٕ ؾا ٤اهلل.

َٔ (ايدل ٚايتكـ )٣ٛؼي كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل ايٛادـب ٚقـس ٜـسع ٢إٔ شيـو ٖـٛ
اغيتؿاِٖ عطؾّا َـٔ َ٬سـيـ ١فُـٛع اٯٜـ ١بـٌ َـٔ َ٬سـيـ ١اؾـع ٤ا٭َٗٓ ٍٚـا ستـ ٢زٖ ٕٚـصٙ
ايكط ١ٜٓؾتأٌَ.
َٗٓٚا :ضؾع ايٝس عٔ ؿيٗٛض ايدل ؼي ا٭عِ بكط ١ٜٓؿيٗٛض (تعاْٛٚا) ؼي ايٛدـٛب ٚيـٝؼ ايعهـؼ
٭قٛا ١ٝ٥ؿيٗٛض ا٭َط ؼي ايٛدٛب َٔ ؿيٗٛض (ايدل) ؼي ا٭عِ ٚايؿاٖس يصيو أْٓا يـ ٛأيكٓٝـا ٖـصا
ايه ّ٬يًعطف اـاي َٔ ٞايتؿهٝهات يؿِٗ َٔ كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ ايٛدٛب ،ؾتأٌَ.
اظصػالىةى
قؿػقا َّ
ٚشيو نكٛي٘ تعازي أ ى ًض ي

قؿػقا ؼي
ؾإْـ٘ ٜ ٫طؾـع ايٝـس عـٔ ؿيٗـٛض أ ى ًض ي

قؿػػقا
ايٛدــٛب بـيٗــٛض ايكــ ٠٬ؼي ا٭عــِ َــٔ ايٛادبــٚ ١اغيٓسٚبــٚ ١نــصيو ا٭َــط ؼي أ ى ًض ي

اظدِّؼ ىـ ؾتأٌَ .

ٚنصيو اؿاٍ ؼي َطًل ا٭ٚاَط اغيتعًك ١سيٛنٛعات تطًل عً ٢ايٛادب ٚاغيٓـسٚب َجـٌ :آت
ايعنا ،٠أَٚط باغيعطٚف ،اْ٘ عٔ اغيٓهط.
ٚبعباض ٠أخـط :٣ؼي أَجـاٍ ا غيكـاّ قـس ٜكـاٍ إٕ ؿيٗـٛض ايكـٝػ( ١ؼي ا٭خـل) أقـَ ٣ٛـٔ ؿيٗـٛض
اغيتعًل (ؼي ا٭عِ) ٚيصيو أؾت ٢طيع َٔ ا٭ع ّ٬بٛدٛب ايتعا ٕٚاغتٓازاّ إيٗٝا نُا غٝأتٞ
شنط أقٛاشلِ إٕ ؾا ٤اهلل تعازي.

(اْ٫عاّ.)72
(ايؿٛض.)13 ٣
قؿقا اظدِّؼ ىـ.
ٚدٗ٘ َا غٝأت ٞعٓس ا٫غتس ٍ٫ب ـ أ ى ٍف أ ى ًض ي
إش ٜٛدس ؼي  كىت ى ىعاكىغ يقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ قٝػَٚ ١از( ٖٞ ٠ايتعاَٚ )ٕٚتعًل ٖ( ٛايدل).

ثايجـاّ :عًــ ٢ؾــطض ايكــ ٍٛبٛنــع ايــدل يٮعــِ ٚاغــتعُاي٘ ؾٝــ٘ ،ؼي اٯٜــ ١ايؿــطٜؿ ١أٜهـاّ ،أٟ
ا٫يتعاّ ببكا ٘٥عً ٢ؿيٗـٛض ،ٙؾإْـ٘ ٜ ٫كـًح قـاضؾاّ يــ (تعـاْٛٚا) عـٔ ؿيٗـٛض ٙؼي ايٛدـٛب
ٚشيو بإٔ ٜكاٍ :إٕ ايدل ي٘ َكازٜل نجرل ٠دساّ ػُعٗا زا٥طتإ :ايٛادب َٔ ايـدل ٚاغيػـتشب
َٓ٘ ٚقس تعًـل أَـط (تعـاْٛٚا) بهـٌ تًـو ا ٭ؾـطاز (ؾايٛادـب َـٔ ايـدل) ٚادـب ايتعـا ٕٚعًٝـ٘
(ٚاغيػتشب َٔ ايدل) َػتشب ايتعا ٕٚعً ،٘ٝؾهإٔ ايؿاضع ٫سفي فُـٛع ا٭ؾـطاز غـٛا ٤قًٓـا
٬
بتٛد٘ ا٭َـط يٮؾـطاز أ ٚتٛدٗـ٘ يًطبٝعـ ١ؾإْٗـا َـطآٚٚ ،٠دٸـ٘ ا٭َـط شلـا ٚدٛبـّا أْ ٚـسباّ ،نـ ّ
عػــبْ٘ٚ ،ـيــرل شيــو دــاض ؼي اغيــٛاي ٞايعطؾٝــ ،١بــٌ ؼي ْكــٛم ايؿــاضع أٜه ـاّ ،ؾــإٕ (أَ٩ــط
باغيعطٚف ٚاْ٘ عٔ اغيٓهط) سٝح سلٌ (اغيعطٚف) ايٛادب َٔ اغيعطٚف ٚاغيػتشب َٓ٘ ،نـإ
(أَ٩ط) اغيتعًل بهٌ َُٓٗا عػب٘ٚ :ادباّ أَٓ ٚسٚباّٚ ،قس ٜسع ٢إٔ ٖصا َٖ ٛـا ٜؿُٗـ٘ ايعـطف
ز ٕٚتهًـٚ ،نصيو ا٭َط بإقاَ ١ايسٚ ٜٔإسٝا٥ـ٘ ،ايـيـاٖط ؼي سلٛيـ٘ غيجـٌ قـًٛات اؾُاعـ١
ٚإقاَ ١اجملايؼ اؿػٚ ١ٝٓٝايتشطٜض عً ٢ناؾ ١اغيٓـسٚبات نـايعٚاز ٚاٱسػـإ ٚغرلٖـا إ ٫إٔ
ٜكاٍ إٔ إقاَ ١ايسٚ ٜٔادبـ ١ستـ ٢ؼي اغيػـتشبات ؼي نـٌ َـا قـسم عًٝـ٘ أْـ٘ إقاَـ ١يًـس،ٜٔ
ٚغٝأت ٞعج٘ بإشٕ اهلل.
ٚضسيا أَهٔ ايك ٍٛسيجً٘ أٜهاّ ؼي َجٌ ا٭َط بـ (بط ايٛايس)ٜٔ

أ ٟؾُٝا نإ َتعًك٘ ايدل ايٛادب أَ ٚطًكّا نُا غٝأت.ٞ
َٚطدع٘ إزي دٛاب ضابع غٝأت ٞبإشٕ اهلل تعازي.

ٚاٱسػإ إيُٗٝا َٚا أؾب٘ شيو ـ ؾتأٌَ.

ٚضسيا ٜؿٗس يصيو أَجاٍ قٛي٘ تعازي كىاص ىٍعؾيقا ٍ
اْل ٍىقر ى ؾإٕ اغيؿٗ ّٛعطؾاّ ن ْ٘ٛؼطٜهاّ عً٢
ا٭عِ َٔ اـرل ايٛادب ٚاغيٓسٚب ٚايتشطٜض ٚايباعج ١ٝيهٌ َُٓٗا عػب٘.

ٚأَا ن ْ٘ٛإضؾازاّ ؾٚ ٬د٘ ي٬يتعاّ ب٘ ست ٢ؼي َا اغتكٌ ب٘ ايعكٌ بعس إَهـإ اغيٛيٜٛـٚ ١نْٗٛـا
ا٭قٌ ؼي ا٭ٚاَط ايكازض َٔ ٠اغيٛزيْ ،ـيطاّ ٫قتها ٤اغيكاّ شيـو ٚيػـرل ،ٙنُـا ْؿكـً٘ ٫سكـاّ
بإشٕ اهلل.
 ٫ٚبأؽ بٓكٌ داْب َٔ ن ّ٬ايٛايس ( :ؾإٕ َا ٜكٛي٘ اغيٛزي ٜطدح اَتجايـ٘ ؾعـ ّ٬أ ٚتطنـاّ
َع اغيٓع َٔ ايٓكٝض أ ٚبسٚ ،ْ٘ٚن ْ٘ٛؼي ا٭ق ٍٛأ ٚايؿطٚع ،غًػً ١ايعًٌ أ ٚاغيعايَٗٓ ،ٌٝا
أ ٚغرلٖا ٫ ،زي ٌٝعًٚ ٘ٝيصا مل ٜؿكٌ ايؿكٗا ٤ؼي أٚاَطِٖ اط٬قاّ. )...
ٜ ٫كاٍ :إْ٘ اغتعُاٍ يًؿفي ؼي أنجط َٔ َعٓ.٢
إش ٜكاٍ :قس تكطض ؼي قً٘ أْ٘ َ ٫اْع َٓ٘ إشا مل ٜهٔ نٌ َُٓٗا شياّ اغيـطاز بـٌ ٜهؿـ ٞإٔ ٜهـٕٛ
بًشــاؿيري نُــا غــٝأت ،ٞؾتأَــٌ َ ،ــع إَهــإ إٔ ٜكــاٍ أْــ٘ اغــتعٌُ ؼي اؾــاَع ٖٚــ ٛايطًــب
ؾتأٌَ .

غٛض ٠اؿر :اٯ.77 ١ٜ
ا٭ق :ٍٛايكػِ ايجاْ ،ٞم ،165ؼت عٓٛإ ٌٖ :ا٭ٚاَط إضؾاز.١ٜ
ٚدٗ٘ إٔ َآٍ شيو إٕ مل ْكٌ باؾاَع إزي ٚدٛز ؿيٗٛض ٜٔيًكٝػٚ ١قس اغتعٌُ ؾُٗٝا ٚ ٖٛٚإٕ مل ٜهٔ قا ّ٫إ ٫أْ٘ خ٬ف
ايـياٖط .ؾتأٌَ ٚغٝأتٚ ٞدٗ٘ ؼي اغيذي بإشٕ اهلل تعازي.
ٚدٗ٘ إٔ ٖصا عس ٍٚعٔ ؿيٗٛض ا٭َط ؼي ايٛدٛب ٚؾ ٘ٝإٔ ايه ّ٬ؼي ا٫غتعُاٍ  ٫ايٛنع ،ؾتأٌَٚ .غٝأت ٞتؿك ً٘ٝؼي اغيذي بعس
قً ٌٝبإشٕ اهلل.

أٜ ٚكاٍ :ـ نُا شٖب إي ٘ٝايبعض ـ بإٔ ايٛدٛب ٚايٓسب يٝػا َعٓٝري يًكٝػ ١بٌ ٜػتؿازإ َٔ
أَط خاضز (ٚغٝأت ٞتؿك ً٘ٝؼي ايك ٍٛايجاْٚ ٞايجايح) ؾًِ ٜػتعٌُ ايًؿفي ؼي أنجط َٔ َعٓ.٢
ٚبٗــصا ايبٝــإ ٜــسؾع إؾــهاٍ آخــط تكــسٜط ٙإٔ ا٫يتــعاّ بٛدــٛب (ايتعــا ٕٚعًــ ٢ايــدل) ًٜــعّ َٓــ٘
ؽكٝل ا٭نجط ،ؾإٕ أنجط (ايدل) َػتشب َ ٖٛٚػتٗذٔ .
ٚاؾٛاب :بعس إَهإ إْهاض ايكػطْ ٣ـيطاّ يعسّ قسم ايدل عً ٢نٌ َػـتشب نا٫نتشـاٍ
َج ،ّ٬ؾتأٌَٚ ،بعس أْ٘ عً ٢ؾطن٘ غرل ناض ،إش  ٫زي ٌٝعً ٢أْ٘ أنجط َٔ ؽكٝل كتًـ
ايـيٛاٖط (نـا٭َط ٚايٓٗـٚ ٞاغيطًكـات ٚغرلٖـا)  ٫ٚاغـتٗذإ ؾٝـ٘ ،بـٌ ٖـ ٛزٜـسٕ ايعكـ ٤٬ؼي
ا٫غتعُ٬ت ،أْ٘ يٝؼ ؽكٝكاّ بٌ ٖ َٔ ٛايبسا ١ٜتعًل ٚباعج ١ٝبٓش. ٜٔٛ
ؾتعًل تعاْٛٚا (بايدل ايٛادب) ٚباعجٝت٘ إي ٘ٝعً ٢م( ٛبٓا ٤عًـ ٢نُْٗٛـا ْـٛعري) أ ٚزضدـ١
(بٓا ٤عً ٢اغيؿهه )١ٝغرل تعًك٘ بـ

ٚاغيككٛز :إٕ شيو قط ١ٜٓعً ٢إٔ (تعاْٛٚا) ي٬غتشباب  ٫ايٛدٛب.
أ ٟإٔ أنجط (ايدل) ٖ ٛاغيػتشبات.
أ ٟؾطم قسم ايدل عً ٢نٌ َػتشب.
إش ٜٛ ٫دس زي ٕ٬ٝبٌ ٖ ٛزيٚ ٌٝاسس.
ؾٗٓاى مٛإ َٔ ايباعج.١ٝ
أ ٟايٛدٛب ٚايٓسب.

(اغيٓسٚب) ؾسقل دٝساّ.
ٚشيو تاّ غٛا ٤قًٓا با٫ؾذلاى ايًؿـي ٞبري ايٛدٛب ٚايٓسب أّ بري ايٛدٛب ٚايطًب أّ قًٓـا
با٫ؾذلاى اغيعٓ ٟٛبٌ ست ٢يـ ٛقًٓـا بـيٗـٛض قـٝػ ١ا٭َـط ؼي ايٛدـٛب نُـا غـٝأت ٞتؿكـ ً٘ٝؼي
ا٭قٛاٍ ايػت ١ـ ؾاْتـيط.
ٚقس ٜكاٍ بعسّ عسّ ؿيٗٛض قٝػ( ١تعاْٛٚا) ٚأؾباٖٗا ؼي أؾـبا ٙاغيكـاّ ؼي ايٛدـٛب ؾكـؽي أ ٚؼي
ايٓسب ؾكؽي بٌ ٖ ٞإَا ؿياٖط ٠ؼي أَجاٍ اغيكاّ أَ ٚطًكاّ ؼي ايطًب (بٓٛع ٘ٝأ ٚسيطتبت٫ٚ )٘ٝ
ٜٓؿ ٞشيو ايك ٍٛبـيٗٛض ٙؼي ايٛدٛب بايٓػب ١غيتعًك٘ َٔ ايدل ايٛادب.
نُا غٓؿطس٘ ؼي ايك ٍٛايجاْٚ ٞايجايح ٚاـاَؼ ،أ ٚايك ٍٛبـيٗٛضَ ٙطًكاّ ـ بٓا ٤عً ٢ا٫يتـعاّ
با٫ؾذلاى ايًؿـي ٞبري ايٛدٛب ٚايطًب.

ٖصا ايـيٗٛض إَا ٚنعاّ ؾًٝعّ َٓ٘ ايك ٍٛباغيؿذلى ايًؿـي ٞأٚ ٟنع ايكٝػ ١يهٌ َٔ ايٛدٛب ٚايطًب ٚإَا بايكط ٫ٚ ١ٜٓبأؽ ب٘،
ٚاغيكاّ َٓ٘ ،إش قطْا إزي شيو بكط ١ٜٓخكٛق ١ٝاغيتعًل.
إؾاض٫ ٠ستُايري:
ا٭ ٍٚايك ٍٛبٛنع ا٭َط يًطًب ٚؿيٗٛض ٙؾ ٘ٝنُا شٖب إي ٘ٝاٯخْٛس بكٛيٜ٘ ٫ٚ( :بعس زع ٣ٛن ْ٘ٛسكٝك ١ؼي ايطًب ؼي اؾًُ١
ٚايؿٚ ،)٤ٞإٕ تطادع عٓ٘ بعس أغطط بكٛي٘ ٫ٚ( :سذ ١عً ٢أْ٘ عً ٢م ٛا٫ؾذلاى ايًؿـي ٞأ ٚاغيعٓ ٟٛأ ٚاؿكٝكٚ ١اجملاظ) ؾطادع.
ايجاْ :ٞا ٫يتعاّ با٫ؾذلاى ايًؿـي ٞبري ايٛدٛب ٚايطًب ،ؾا٭َط ؿياٖط ؼي ايطًب ؼي أَجاٍ اغيكاّ ٚؼي ايٛدٛب ؼي غرل ٙـ نُا دط٣
تؿك ً٘ٝؼي اغيذي ـ ٚأَا إٔ ٜكاٍ ؾٗ ٛاستُاٍ ثايح  ٖٛٚؿيٗٛض ا٭َط ؼي ايٛدٛب ٚؼي ايٓسب ٚنعاّ با٫ؾذلاى ايًؿـي ٞأ ٚبٛنع تعٝين
يًٓسب.

أٜ ٚكاٍ شلا ؿيٗـٛضإ ب ًشـاؿيريٜ ٫ٚ ،ػـتػطب شيـو ؾـإٕ يهـٌ يؿـفي ؿيٗـٛضات عسٜـسَ ٠ـٔ
دٗات كتًؿ.١
ٚتٛنٝش٘:
إٕ ٚدٛز ؿيٗٛض ٜٔيًؿفي ؼي َعٓٝري سكٝكٝري بس ٕٚداَع بُٗٓٝا ،ػيهٔ ثبٛتاّ ٚ ٖٛٚاقع أٜهـاّ،
ٚشيو نـيٗٛض اغيؿذلى ايًؿـي ٞؼي َعٓ ٘ٝٝنا٭َط ؼي ايطًب ٚايؿ ٤ٞـ عً ٢ضأ ٟاحملكل اٯخْٛس
ضظي ١اهلل عً ٘ٝـ َ ٫ٚاْع َٔ اغـتعُاي٘ ؾُٗٝـا ،ؾًـ ٛقـاٍ اغيـٛزيَ( :ـٔ ضأ ٣عٓٝـّا ؾًٝددلْـ)ٞ
بس ٕٚقط ١ٜٓقاضؾ ،١ؾإْ٘ ٜؿٌُ اؾاغٛؽ ٚايعري اؾاضَ ١ٜـجٚ ،ّ٬نـصيو اغـتعُاٍ ايًؿـفي ؼي
اغيعٓــ ٢اؿكٝكــٚ ٞاجملــاظ ٟؼي ٚقــت ٚاســس; ٚيــصيو قــاٍ اغيــرلظا اغيؿــهٝين ســ ٍٛقــتُ٬ت
«ايتهُري «( :ؾٓك َٔ ٖٛ ٌٖ :ٍٛقب ...ٌٝاغتعُاٍ ايًؿفي ؼي اغيعٓـٝري اؿكٝكـٚ ٞاجملـاظ ،ٟأٚ
اؿكٝكٝري إشا نإ نٌ َُٓٗا َعٓ ٢سكٝكٝاّ ي٘. )...
ٚؼي اغيكاّ قس ٜكاٍ بٛدٛز ؿيٗٛض ٜٔيكٝػ( ١تعاْٛٚا)ٚ :دٛباّ بًشاؿي َتعًكٗا َٔ ايدل ايٛادـب
ْٚسباّ بًشاؿي َتعًكٗا َٔ ايدل اغيٓسٚب ـ ؾتأٌَ.

ٚضيهٔ تكشٝح ٖصا غٛا ٤عً ٢ايك ٍٛا٭ َٔ ٍٚا٭قٛاٍ اٯت ٖٛٚ ١ٝن ٕٛايكٝػ ١سكٝك ١ؼي ايٛدٛب ،ؾٝه ٕٛايـيٗٛض ؼي
ايٛدٛب (بايٓػب ١غيتعًك٘ َٔ ايدل ايٛادب) بايٛنعٚ ،ايـيٗٛض ؼي ايٓسب (بايٓػب ١غيتعًك٘ َٔ ايدل اغيٓسٚب) بايكط ،١ٜٓأ ٚعً ٢ايكٍٛ
ايطابع  ٖٛٚا٫ؾذلاى ايًؿـيٚ ٖٛٚ ٞانح.
ضادع ساؾ ١ٝاغيرلظا أب ٛاؿػٔ اغيؿهٝين عً ٢ايهؿا ،١ٜاغيكسَ ،١ا٭َط ايجأَ ،م.139

إش قس ٜكاٍ :أْ٘ خًؽي بري ايـيٗٛض ٚا٫غتعُاٍ ـ يهٔ ؾ:٘ٝ
أَ :ّ٫ٚا غٝأت ٞؼي ا٭قٛاٍ ايػت َٔ ١بٝإ عسّ اغياْع َٔ ن ٕٛن ٬ايـيٗٛض ٜٔبايٛنـع ــ عًـ٢
ا٫ؾذلاى ايًؿـي ٞـ أ ٚبايٛنع ٚايكط ١ٜٓـ عً ٢ايك ٍٛبأْ٘ ؿياٖط ؼي ايٛدٛب ــ أ ٚبايكطٜٓـ ١ايـيت
ٜتٓعع َٓٗا ايـيٗٛض نشهِ ايعكٌ ٚغرل ٙـ عً ٢ايك ٍٛبا٫ؾذلاى اغيعٓ ٟٛـ نُا غٝذ ٤ٞبٝاْ٘.
ٚثاْٝاّ :أْ٘ عً ٢ؾطن٘ ـ غرل ناض إش اغتعُاي٘ ؼي اٱثٓري بايكط ٖٞٚ ١ٜٓخكٛق ١ٝاغيتعًـل نُـا
غبل  ٖٛٚناف ؼي إثبات اغيطًٛب.
ٚػيا ٜكطب شيو إزي ايصٖٔ :ا٭ٚاَط ايعطؾٚ( ١ٝست ٢ايؿطع )١ٝاغيٛدٗ ١يًُذُٛع اغيطنـب َـٔ
ايٛادب ٚاغيٓسٚب نُا يـ ٛقـاٍ اغيـٛزي يعبـس( :ٙابـٔ زاضّا أ ٚاغيسٜٓـ ،)١ؾـإٕ اغيتؿـاِٖ عطؾـّا َـٔ
(ايساض ٚاغيس ٖٛ )١ٜٓبهٌ أدعاٗ٥ا اٱيعاََٗٓ ٞا ٚاغيٓسٚب (ٚإبٔ) ٜتعًل بٗا بأطيعٗـا بٓشـٜٔٛ
َٔ ايتعًل ٚباعجٝت٘ ٖ ٞعً ٢مـ ٜٔٛأٜهـاّ ٜ ٫ٚهـط سيـا مـٔ بكـسز ٙنـ ٕٛشيـو بايٛنـع (أٚ
ايكط ١ٜٓايعكً ١ٝأ ٚغرلٖا).
ٜٚؿٗس ي٘ بايدلٖإ اٱْ ٞإَهإ اغتٓاز ايعبس ؼي بٓا ٙ٤ايهطٚض َٔ ٟايساض ٚاغيٓسٚب َٓٗا ،إزي
أَط اغيٛزي ٖصا َٔ غرل تعٌُ ٚعٓا.١ٜ

ٚػيا ٜكطب٘ يًصٖٔ ا٭َط اغيتٛد٘ يًُطنب َٔ أضنإ ٚأدعا ٤ؾإٕ م ٛايتعًل خيتًــ (ٚزضدتـ٘)
ؾــإٕ طًــب ايــطنٔ آنــس َــٔ غــرلٚ ٙإْــ٘ ػيــا ٜٓتؿــ ٞايطًــب ٚاٱجيــاب اغيٛدــ٘ يًؿــطز أ ٚايطبٝعــ١
باْتؿا.٘٥
ٚبعباض ٠أخطَ :٣ا  ٫ضنٔ ي٘ يٝؼ َأَٛضاّ ب٘ ٚيٝؼ َطًٛباّ يًُٛزي.
٭ٕ َا  ٫ضنٔ ي٘  ٫تٓطبل عً ٘ٝايطبٝعٚ ١يٝؼ ؾطزاّ باؿٌُ ايؿا٥ع ز ٕٚاؾع.٤
َٚعطؾ ١شيو (ايطنٓٚ ١ٝاؾعَ )١ٝ٥ـٔ َهـإ آخـط ٜ ٫هـط; إش ايهـ ّ٬يـٝؼ ؼي إٔ ا٭َـط بصاتـ٘
ناؾـ عٔ نٖ ٕٛصا ضنٓاّ ٚشاى دع ،٤بٌ إٕ اغيٛزي اغيًتؿـت ٚيـ ٛاضتهـاظاّ يٮضنـإ ٚا٭دـعا٤
ؾإٕ م ٛباعجٝت٘ مُٖٛا خيتًـ ؼي ْـيطٚ ،ٙؼي طًب٘ ـ بايٓش ٛاٱطيـاي ٞــ ٚيـ ٛأٚدـع ٙؼي طًـب
ٚاسس بهًُٚ ١اسس.٠
ٜ ٫كاٍ :مٛا ايباعجٜ ٫ ١ٝػتؿازإ َٔ اشلْ ١٦ٝؿػٗا بٌ َٔ َهإ آخط ؾًِ تهٔ ايكٝػ ١بٓؿػٗا
ٖ ٞايساي ١ؾ ٬ضيهٔ ا٫غتٓاز إيٗٝا ؼي ٚدٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب ـ بٓا ٤عً ٢سل ٍٛايـدل
يًُٓسٚب أٜهاّ نُا َٖ ٛؿطٚض ايبشح ـ .
إش ٜكاٍ :قس َط قش ،١بٌ ٚٚقٛع ا٫غتٓاز يًٗ ١٦ٝؼي ا٭َط

باغيطنب َٔ ايٛادب ٚاغيٓسٚب ٚاغيكاّ نصيو.
أ ٫تــط ٣أْــ٘ ٜكــح َــٔ ز ٕٚتعُــٌ إٔ ٜػــتٓس اغيتعــا ْٕٛٚعًــ ٢بٓــاَ ٤ػــذس بكٛيــ٘ تعــازي:
كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقلٚ ،إٔ ٜػـتٓس اغيتعـا ْٕٛٚعًـ ٢سؿـفي اغيـَ َٔ٪ـٔ ايكتـٌ أٚ
ا٭َط باغيعطٚف بـ كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقلٚ ،نصيو إٔ ٜػتٓس احملطض يًٓاؽ عً٢
(ايدل) ايٛادب ٚاغيػتشب باٯ ١ٜايؿطٜؿ١
يهٔ ؾ ٘ٝإٔ ا٫غتعُاٍ أعِ َٔ اؿكٝك(ٚ ١ا٫غتٓاز) يًٗ ١٦ٝأعِ ؾتأٌَ .
ٖصا ٚغٝأت ٞؼي ا٭قٛاٍ ايػت ١إٔ م ٟٛايباعج ١ٝضيهٔ اغتؿازتُٗا َٔ اشل ١٦ٝيٝؼ ؾكؽي بٓا ٤عً٢
ا٫ؾذلاى ايًؿـي ٞؾ٬سفي.
ثِ إٕ ن ٕٛم ٟٛايباعج ١ٝغرل َػتؿاز َٔ ْؿؼ اشل٦ٝـٚ ١نـعّا غـرل نـاض سيـا مـٔ بكـسز ٙبعـس
نؿا ١ٜقٝاّ ايكط.١ٜٓ
ٚقس ٜكاٍ بايؿطم بري اغيٛنٛع ٚاغيتعًل ،أ ٟايؿطم بري َا ي ٛتعًل ا٭َط باغياٖ ١ٝاجملطز( ٠أٟ
سيا ٖ ٛسٝاز ؼي سس شات٘ ،ؾإْ٘ ؿياٖط ؼي ايٛدٛب نُا ؼي «قٌ»).

َٔ ن ْ٘ٛيـيٗٛضٖا ٚنعاّ أ ٚيـيٗٛضٖا بايكطٚ ،١ٜٓغٝأت ٞايتعاّ طيع َٔ ا٫قٛيٝري بايـيٗٛض يًكٝػ ١بايكط.١ٜٓ
إش قس ٜكاٍ :ايـياٖط ا٫غتٓاز يًٗ ١٦ٝز ٕٚعٓاٚ ١ٜتعٌُ.
أ ٟتعًل قٝػ ١ا٭َط سيازتٗا.

َٚا ي ٛتعًل سيتعًل آخط َعً ّٛاؿهِ َع قطع ايٓـيط عٔ ٖصا ا٭َط نُا ؼي (أقِ ايك )٠٬أٚ
(تعاْٛٚا عً ٢ايك ،)٠٬ؾإٕ ا٭َط عٓس٥ص ٜتعًل بأؾطاز ٖصا اغيٛنٛع نٌ عػب٘ ــ عًـ ٢ايكـٍٛ
بتعًل ا٭ٚاَط با٭ؾطاز بٌ ست ٢عً ٢ايك ٍٛبتعًل ا٭َط بايطبٝعـ ١عًـ ٢اغيطآتٝـ ١ــ ٜٚبعـح إيٗٝـا
ٚدٛباّ أْ ٚسباّ.
بٌ ضسيا أَهٔ ا٫يتعاّ بصيو ؼي أَجاٍ (قًٛا نُا ضأٜتُ ْٞٛأقً)ٞ
(ايؿاٌَ يكًٛات٘  ايٛادبـٚ ١اغيٓسٚبـٚ ،١٭دـعا ٤قـ٬ت٘ ايٛادبـٚ ١اغيٓسٚبـ ،١ؾتأَـٌ; إش
ايكـ ٠٬نكـ٬ت٘ ٚادبـ ١ستـ ٢ؼي َٓـسٚباتٗا أ ٟإٔ ايٛادـب (ايكـ ٠٬بٓشـ ٛقـ٬ت٘) ستـ ٢ؼي
َػتشباتٗاٚ ،إ ٫نإ بسع ،١نإٔ ٜكٓت بٓش ٛآخط أ ٚؼي َٛنع آخط ،ؾتأَـٌ .إش ا٫غـتسٍ٫
نإ بكٛي٘ ( قـًٛا)  ٫بــ (نُـا) ٖٚـ ٛؿيـاٖط ــ ٚيـ ٛبكطٜٓـ( ١نُـا) ــ ؼي ايكـ ٠٬بأدعاٗ٥ـا
ايٛادبٚ ١اغيٓسٚب ،١ؾتأٌَ .
بٌ ضيهٔ إٔ ٜكاٍ :بإٔ َا شنط داض ست ٢ؾُٝا ي ٛتعًل ا٭َط باغياز ٠أ ٟباغياٖٝـ ١اجملـطزَ ٠باؾـط٠
 ٫سيا تعًل بؿ ٤ٞآخط (نايتعا ٕٚاغيأَٛض ب٘ اغيتعًل بايدل ٚايتكٚ .)٣ٛشيو نُا ؼي َجٌ (قـٌ)
ٚشيو

أ ٚسيٛنٛع َعً ّٛاؿهِ َٔ قبٌ ٚنإ ي٘ ؾطزإ ٚادب َٚػتشب نُا غٝأت.ٞ
ػيا تعًل ا٭َط باغياز.٠
(اـ٬ف ـ اؾع 1 ٤ـ م.)314
إش عاز ا٭َط إزي ا٫غتعُاٍ ٚايـيٗٛض بايكط ١ٜٓـ ؾتأٌَ.

ؾُٝا ناْت أؾطازَ ٙعً ١َٛاؿهِ َٔ قبٌ ٚادبَٚ ١ػتشب.١
تٛنٝش٘ :إٕ ا٭َط ي ٛتٛد٘ غيٛنٛع ابتسا ٤نإ ؿياٖطاّ ؼي ايٛدٛب (ٖٚـصا ٖـ ٛؿيـاٖط َٛنـع
ن ّ٬ا٭قشاب) ٚأَا ي ٛتٛد٘ ـ ثاْٝاّ ـ غيٛنٛع يـ٘ أؾـطاز قـس ؾكـٌ ايؿـاضع أ ٚاغيـٛزي ٚدـٛب
بعهٗا ٚاغتشباب بعهٗا بأٚاَط أخط ٣غابك ،١ؾإٕ ٖصا ا٭َط ايجاَْ ٫ ٞاْع ـ ثبٛتاّ ـ َٔ إضاز٠
ايهٌ ب٘.
ٚأَا ٚقٛعّا ؾا٭َط تابع يًُتؿاِٖ ايعـطؼي ،ؾؿـَ ٞجـٌ (قـًٛا نُـا ضأٜتُـ ْٞٛأقـً(ٚ )ٞأَ٩ـط
 ٫أ ٚؿيٗـٛضّا نُـا
باغيعطٚف) (ٚاؾعًٛا اـرل) ايـياٖط ٖـ ٛايؿـُ ٍٛيًٛادـب ٚاغيٓـسٚب اغـتعُا ّ
غبلٚ ،نصيو اغيكاّ كىتى ىعاكىغ يقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل.
ٜ ٫كاٍ :إٕ ا٭َط ايجاْ ٞإضؾاز.

إش ٜكاٍ :قس ؾكًٓا ؼي َٛنع آخط إٔ َ٬ى اغيٛي ٖٛ ١ٜٛن ٕٛاغيٛزي سيا َٖٛ ٛزي آَطاّ ْاٖٝاّ ،أٟ
إعُاٍ َكاّ َٛيٜٛت٘ ؼي أَط ٖٛٚ ،ٙداض ؼي ا٭َط ايجاْٚ ٞايجايح ـ ؾًرلادع.
 ٚبعباض ٠أخط :٣ي ٛقًٓا بتعًل ا٭َط بايطبٝع ١أ ٚايهً ٞايطبٝع ٞنُا شٖب إي ٘ٝاحملكل اٯخْٛـس
اـطاغاْ ٞضظي ١اهلل عً . ٘ٝؾ٬

 ٫ٚبأؽ بإٔ أؾرل إزي إٔ ايسي ٌٝايص ٟغاق٘ اٯخْٛس يًك ٍٛبع سّ تعًل ا٭ٚاَط با٭ؾطاز( ٖٛٚ ،عسّ تعًل غطض اٯَط
غكٛقٝات ا٭ؾطاز) غرل تاّ ٜٓ ٫ٚؿ ٞقش ١تعًل ا٭ٚاَط با٫ؾطاز ،إش ْكٜ :ٍٛتعًل ا٭َط بايؿطز َع عسّ ؿاؿي خكٛقٝات٘
اـاضد ١ٝيعسّ َسخً ١ٝشلا ؼي ايػطض ٖٚصا غرل تعًك٘ بايطبٝع ١نُا  ٫خيؿ.٢

ٜكاٍ :إٕ ا٭َط بـ (تعاْٛٚا) نُا تعًل بـ (نً ٞايتعا )ٕٚؾإٕ (ايتعا )ٕٚتعًل بـ (نً ٞايـدل)
بٛدٛز ٙايػِّع ٖٛٚ ِّٞاؾاَع بري ايـدل ايٛادـب ٚاغيٓـسٚب ،ؾـٜ ٬عكـٌ إبكـا ٙ٩عًـ ٢ؿيـاٖطَ ٙـٔ
ايٛدٛب إش ؾ:٘ٝ
أ :ّ٫ٚأْ٘ قس غبل إَهاْ٘ ٚغٝذ ٤ٞبٝاْ٘ أٜهاّ ؼي ايك ٍٛا٭.ٍٚ
ٚثاْٝاّ :يٓا إٔ ًْتعّ بإٕ ا٭َط ؼي َجًـ٘ ؿيـاٖط

(ٚيـ ٛبدلنـ ١قطٜٝٓـ ١اغيتعًـل) ؼي َطًـل ايطًـب

ايؿاٌَ يًٛدٛب ٚايٓسب  ٖٛٚناف ؼي إثبات اغيككٛز .
ٜ ٫كاٍ :إشٕ  ٫ز٫ي ١يـ (تعاْٛٚا) عً ٢ايٛدٛب.
إش ٜكاٍ :غٝأت ٞبايتؿك ٌٝز٫يت٘ عً ٘ٝعٓس ايتططم يٮقٛاٍ ايػت ١ؼي (ا٭َط).
ٚبعباض ٠أخط :٣إْ٘ ٚإٕ تعًل بايطبٝع ٞإ ٫أْ٘ بًشاؿي ا٭ؾطاز ٚاغيطآت ،١ٝؾٝذطَ ٟـا غـبل َٚـا
غٝأت َٔ ٞم ٟٛايتعًل ٚايـيٗٛضٚ ٜٔنعاّ أ ٚبايكط ١ٜٓؾ٬سفي.

 ٖٛٚاؾٓؼ يًدل ايٛادب ٚايدل اغيٓسٚب ،بٓا ٤عً ٢نُْٗٛا ْٛعري.
ٖٚصا ٜٓػذِ َع نٌ َٔ ايك ٍٛبا٫ؾذلاى ايًؿـي ٞبري ايٛدٛب ٚايطًبٚ ،ا٭قٛاٍ ايجاْٚ ٞايجايح ٚاـاَؼ اٯت ٞشنطٖا.
َٔ ٚدٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب.

ٚقس ٜكاٍ بتكشٝح شيو عدل ا٫يتعاّ باؿكٝك ١اغيؿههٚ ١إٔ ايٓسب َطتبْ ١اظيَ ١ـٔ ايٛدـٛب،
(ٚايدل) أٜهاّ ي٘ َطتبتإ :ايدل ايٛادب ٚاغيٓسٚب ،ؾعًٖ ٢صا ْك:ٍٛ
قس تعًل نً ٞا٭َط ٚطبٝعت٘ (شات ايطتبتري) بهًـ( ٞايـدل) ٚطبٝعتـ٘ شات ايـطتبتري أٜهـاّ ؾـ٬
ٜكته ٞا٫يتعاّ بؿُ( ٍٛايدل) يًدل اغيٓسٚب ،ضؾع ايٝس عٔ ؿيٗٛض تعاْٛٚا ؼي ايٛدٛب ٖصا.
ٚػيا ٜ٪ٜس بعض َا شٖبٓا إيَ ٘ٝا قاي٘ ايٛايس  ؼي ايٛادبات ٚاحملطَات ؼت عٓٛإ ايتعا:ٕٚ
(ٚايـياٖط إٔ ا٭َط َػتعٌُ ؼي َطًل ايطًب ايؿـاٌَ يًٛادـب ٚاغيػـتشب ٭ٕ بعـض أقػـاّ
ايتعاٚ ٕٚادب ٚبعه٘ َػتشب) .
ٖــصا ضغــِ أْــ٘ ٜ ــط ٣إٔ ا٭َــط ؿيــاٖط ؼي ايٛدــٛب ،يهــٔ ايكطٜٓــ ١غــاقت إزي ا٫يتــعاّ
با٫غتعُاٍ ؼي َطًل ايطًبٚ ،س٦ٓٝص ؾإٕ شيكـسم ايطًـب ؼي ايٛدـٛب أ ٚايٓـسب ٜؿٗـِ َـٔ
َكسام ايدل ايصٜ ٟتعا ٕٚعً ،٘ٝؾا٫غتٓاز ؼي ايٛدٛب ٚايٓسب إزي ا٭َط ،يهٔ ايهاؾـ ٖـٛ
اغيتعًل َ ٖٛٚا أضٜس ايتعا ٕٚعً ،٘ٝأْٛ( ٟع ايدل).
ؾكس اتهح أْ٘ ي ٛقًٓا بإٔ ايٛدٛب ٚايٓسب ْٛعإ بؿكًري

 ٫ٚخيؿ ٢إٔ ا٭قٛاٍ داض ١ٜعً ٢ايتؿهٝه ١ٝأٜهاّ ،إش ٜكاٍ ٌٖ :ايكٝػٚ ١اغيازَٛ ٠نٛع ١يًُطتب ١ا٭عً ٖٞٚ ٢ايٛدٛب َجّ٬
أ ٚبا٫ؾذلاى ايًؿـي ...ٞاخل ،ؾتأٌَ ،إش ايـياٖط عسّ دطٜإ ايك ٍٛبا٫ؾذلاى اغيعٓ ٟٛبٓا ٤عً ٢اغيؿهه.١ٝ
ايؿك٘ :ايٛادبات ٚاحملطَات ،م ،200سطف ايعريَ ،از.32 ٠

كــتًؿري ؾإْــ٘ ضيهــٔ تكــشٝح ا٭َــط أٜه ـاّ عــدل ا٫يتــعاّ بتٛدــ٘ ا٭َــط يٮؾــطاز نُــا غــبل ،أٚ
يًذٓؼ ،يهٔ بًشاؿي اغيطآت ،١ٝأ ٚيًٓٛعري َباؾط ٖٛٚ ،٠خ٬ف ايـيـاٖط إ ٫ؼي َجـٌ أىكٍصيػقا
بًاظ يٍعؼي قدً ؾتأٌََ ،ع ا٫يتعاّ بعسّ اٱؾهاٍ ؼي اغـتعُاٍ ايًؿـفي ٖٚـ( ٛتعـاْٛٚا) ٖٓـا ؼي
أنجــط َــٔ َعٓــ ٢عًــ ٢ؾطنــ٘ ٚقــس تعًــل أســسُٖا بــايدل ايٛادــب ٚاٯخــط بــايدل اغيٓــسٚب،
بًشاؿيري نُا غبل.
بٌ قس شٖب بعض احملككري إزي أْ٘ َ ٫اْع َٔ اغتعُاٍ ايًؿفي ؼي أنجط َٔ َعٓ ٢عً ٢إٔ ٜهٕٛ
نٌ َُٓٗا شياّ اغيطاز ٚيٝؼ ؾكؽي عً ٢إٔ ٜه ٕٛبعض اغيطاز.
قاٍ ؼي َٓٗاز ا٭ق ٌٖ( :ٍٛجيٛظ ا٫غتعُاٍ ؼي أنجط َٔ َعٓ ٢عً ٢إٔ ٜـطاز َٓـ٘ نـٌ ٚاسـس
نُا إشا مل ٜػتعٌُ إ ٫ؾ ٘ٝغٛا ٤نإ اغيعٓٝإ سكٝكٝري أ ٚفاظ ٜٔأ ٚكتًؿري...
أَا إَهاْ٘ ،ؾايـياٖط عسّ اٱؾهاٍ ؾ ;٘ٝؾإْ٘ ي ٛؾطنـٓا َـٛزي يـ٘ غـ ّ٬تطنـٚ ٞغـٖٓ ّ٬ـسٟ
ٚغ ّ٬ؾاضغٚ ٞقاٍ يًذلن ٞإشا قًت (اـبع) أضٜس َٓـ٘ اغيـاٚ ،٤قـاٍ يًٗٓـس ٟإشا قًـت (اـبـع)
أضٜس َٓ٘ ايؿًؿٌٚ ،قاٍ

(اغيا٥س)1 ٠
ايتكٝٝس بـ (عً ٢ؾطن٘) إش قس غبل ٚغٝأت ٞأْ٘ عً ٢ايك ٍٛبا٫ؾذلاى اغيعٓ ،ٟٛمل ٜػتعٌُ ايًؿفي ؼي أنجط َٔ َعْٓٚ ،٢ككس بـ
(عً ٢ؾطن٘) قٛض ٠ا٫يتعاّ با٫ؾذلاى ايًؿـيٚ ٞقٛض ٠ا٫يتعاّ به ْ٘ٛسكٝك ١ؼي ايٛدٛب ٚقس اغتعٌُ ؼي أَجاٍ اغيكاّ ؼي ايٛدٛب
ٚايٓسب نُا غٝذ.٤ٞ

يًؿاضغ ٞإشا قًت٘ أضٜس َٓ٘ اـبع سيعٓا ٙايعطب ،ٞعٝح مل ٜعطف نٌ ٚاسـس َـِٓٗ يًؿـفي اغيعٓـ٢
ايصٜ ٟعطؾ٘ غرل ،ٙؾكاح إيـٖٚ ِٗٝـِ ؼي أَهٓـ ١كتًؿـ ١نـٌ حيػـب إٔ اـطـاب يـ٘( :ا٥تـْٞٛ
غبع) ،ؾإْ٘ ٜعطف نٌ َِٓٗ َعٓ َٔ ٢ايًؿفي غرل َا ٜعطؾ٘ اٯخط ٚحيهط ٙيس.ٜ٘
ؾٝسٍ دٛاظ شيو عً ٢أْ٘  ٫اغتشاي ١ؼي شيو بايٓػب ١إزي اغيتهًِ َٔ ؿاؿي٘ اغيعاْ ٞاغيػـتكً ١ؼي
إٓ ٚاسس ٚإؾٓا ٘٥ايًؿفي ؼي اغيعاْ ٞاغيػتكً )١اْتٗ. ٢
ٚايـياٖط َٔ َجاي٘ إْ٘ ٜككس إٔ ٜه ٕٛنٌ َٓٗا شياّ اغيطاز عً ٢إٔ ته ٕٛاٱناؾ( ١أٚ َٔ ٟد٘
ي٘ ٖصا اـطاب َج )ّ٬كتًؿ ;١إش َع ا٫ؼاز َـٔ نـٌ اؾٗـات ٜ ٫عكـٌ ايكـ ٍٛبا٫غـتعُاٍ ؼي
أنجط َٔ َعٓ ٢بكٝس (عً ٢إٔ ٜه ٕٛنٌ َُٓٗا أَٗٓ ٚا شياّ اغيطاز).
ٚبعباض ٠أخط( :٣شيـاّ اغيـطاز) (ٚنُـا إشا مل ٜػـتعٌُ إ ٫ؾٝـ٘) إٕ أضٜـس بـ٘ اغـتعُاي٘ ؼي َعٓـ٢
(بؿطؾي  )٫عٔ اغتعُاي٘ ؼي غرل ،ٙاغـتشاٍ اغـتعُاي٘ ؼي غـرلٚ ٙإ ٫مل ٜهـٔ (بؿـطؾي  )٫بـٌ
قٛضت٘ ؾكؽيٚ ،إٕ أضٜس بـ (نُا إشا مل ٜػتعٌُ إ ٫ؾ )٘ٝاغيعٓ ٢ايعـطؼي ػيـا َآيـ٘ ايــ ( ٫بؿـطؾي)
َع ايتعاّ إٔ ايًؿفي َؿرل يًُعٓٚ ٢يٝؼ ؾاْٝاّ ؾ ٘ٝسكٝك ١ـ ؾ ٬بأؽ ب٘ ـ ؾتأٌَ.

َٓٗاز ا٭ق :ٍٛز ،1م.44

ٚايتشكٝل :شياَ ١ٝا٫غتس ٍ٫بـ كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل عًٚ ٢دٛب ايتعا ٕٚعً٢
ايدل ايٛادب ست ٢ي ٛقًٓا بؿُ( ٍٛايدل) يًُٓسٚبٚ ،شيو عً ٢كتًـ ا٭قٛاٍ ؼي اغيٛنٛع ي٘
ؼي قٝػ ١ا٭َط.
ايك ٍٛا٭ :ٍٚإٕ ايكٝػ ١سكٝك ١ؼي ايٛدٛب ،زاي ١عً ٘ٝبايٛنع ـ نُا شٖب إي ٘ٝاٯخْٛس.
ايك ٍٛايجاْ :ٞإْٗا زاي ١عً ٢ايٛدٛب ،يهٔ عهِ ايعكٌ ـ نُا شٖب إي ٘ٝاغيرلظا ايٓاٝ٥ين.
ايك ٍٛايجايح :إْٗا زاي ١عً ٢ايٛدٛب ،يهٔ باٱط٬م َٚكـسَات اؿهُـ ١ــ نُـا شٖـب إيٝـ٘
احملكل ايعطاق.ٞ
ايك ٍٛايطابع :إْٗا سكٝك ١ؼي ايٛدٛب ٚايٓسب ،بٓش ٛا٫ؾذلاى ايًؿـي.ٞ

ايك ٍٛاـاَؼ :إْٗا سكٝك ١ؼي اؾاَع بُٗٓٝا ٖٛٚ ،ايطًب.
ايك ٍٛايػازؽ :إْٗا سكٝك ١ؼي ايٓسب.
ٚس٦ٓٝص ؾٓك:ٍٛ
إٕ كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل قس ٜكاض إزي أْ٘ زاٍ عًٚ ٢دـٛب ايتعـا ٕٚعًـ( ٢ايـدل
ايٛادب) ست ٢عً ٢ا٫يتعاّ بأعُ ١ٝايدل ٚنعاّ يًٛادب ٚاغيٓسٚب ،عًٖ ٢ص ٙا٭قٛاٍ نًٗا.

أَا ايك ٍٛا٭ :ٍٚؾإٕ سل( ٍٛايدل) يًُٓسٚب ٚنعاّ ٜ ٫تٓاؾَ ٢ع ؿيٗٛض (تعاْٛٚا) ؼي ٚدٛب
ايتعا ٕٚعًَ ٢كازٜك٘ َٔ ايدل ايٛادب.
ؾ ٬خيٌ بـيٗٛضٚ ٙيٝؼ قاضؾا عطؾاّ.
ٚبعباض ٠أخط:٣
إْٓا ْطؾع ايٝس عٔ ؿيٗٛض (تعاْٛٚا) ؼي ايٛدٛب بايٓػـب ١إزي خكـٛم (ايـدل اغيٓـسٚب) يًكطٜٓـ١
 ٖٞٚنٖ ٕٛصا ايكٓـ َٔ اغيتعًل َٓسٚباّ ٚعسّ قش ١ظٜاز ٠ايؿطع عً ٢ا٭قٌ ،ؾ ٬ضيهٔ إٔ
ٜه ٕٛايدل َٓسٚبّا ٜٚه ٕٛايتعـا ٕٚعًٝـ٘ أ ٚا٭َـط بـ٘ ٚادبـّا (عًـ ٢تأَـٌ يٓـا ؼي شيـو غـٓصنطٙ
٫سكاّ)ٚ ٫ٚ ،د٘ يًتعس ٟإزي غرل. ٙ
ٚايػط ؼي شيو ام ٍ٬ا٭َط بـ (تعاْٛٚا) إزي أٚاَط بعسز اغيتعًل

أٚ ٫ ٟد٘ يًتعسٚ ٟضؾع ايٝس عٔ ؿيٗٛض ايتعا ٕٚؼي ايٛدٛب ؼي غرل ايدل اغيٓسٚب ٖٛٚ ،ايدل ايٛادب.

ؾٝه ٕٛيهٌ سهُ٘ ،ؾٝدتل ضؾع ايٝس عٔ ايـياٖط بص ٟايكط ١ٜٓؾكؽي.

ٜ ٫كاٍ :ؾكس اغتعٌُ (تعاْٛٚا) ؼي اؿكٝكٚ ١اجملاظ.
إش ٜكاٍ :قس غبل إَهإ شيوَ ٫ٚ ،اْع َٓـ٘ إشا نـإ بايكطٜٓـ ١ــ ٖٚـٖٓ ٞـا خكـٛم اغيتعًـل
ٚسلٛي٘ يًٓٛعري ـ .
ْ ٚهٝـ :بٌ ٖ ٛايـياٖط ؼي نٌ َا تعًل باؾـاَع بـري ا٭ؾـطاز ايٛادبـٚ ١اغيٓسٚبـ ،١أ ٚبهـٌ َـا
تطنب ـ اعتباضاّ ـ َٔ ايٛادب ٚاغيػتشب.
اظصػالىةى أ( ٚقـٌ) ٜٓبػـؽي عًـ ٢ا٭دـعا٤
َٚجاٍ ايجاْ( ٞايك )٠٬ؾإٕ قٛي٘ تعـازي :أ ى ًض ًؿ َّ
ايٛادب ١نايطنٛعٚ ،اغيػتشب نايكٓٛتٖ ،صا ٚدٛباّ ،يًـيٗٛض ٚشاى ْسباّ ،يًكط.١ٜٓ
ٚشيو ٖ ٛايـياٖطٜٚ ،ؿٗس يصيو ايعطف ٚايٛدسإ ،ؾإٕ اغيٛزي ي ٛقـاٍ ٫بٓـ٘( :قـٌ) ،ؾـإٕ
ايك ٠٬بأدعاٖ٤ا ايٛادبٚ ١اغيٓسٚب ١تٓكـسح ؼي شٖٓـ٘ ٜٚـط( ٣قـٌ) بعجـّا شلـا بأطيعٗـآَ ،تٗـ٢
ا٭َط ٜط ٣ايبعح بـ (قٌ) م ٛايطنٛع َج ّ٬إيعاَٝاّ ٚم ٛايكٓٛت ـ بايكط ١ٜٓـ َجْ ّ٬سبٝاّ.
َٚجــاٍ ا٭ ٍٚقٛيــ٘ تعــازي :كىاص ىٍع يؾػػقا ٍ
اْل ٍىقػػر ى ،ؾــإٕ (اـــرل) ؾــاٌَ ز ٕٚؾــو يًٛادــب
(نايعناٚ ٠اؾٗاز)ٚ ،يًُٓسٚب (نايكسق(ٚ )١إقطا ٤ايهٝـ).

ٚايـياٖط َٔ كىاص ىٍعؾيقا أْ٘ سض ٚسح عً ٢اـرل ايٛادب،

ٚدٛباّٚ ،يًُٓسٚبْ ،سباّ.
ٚبعباض ٠أخط :٣يًعبس إشا قاّ غرل ٚادب إٔ ٜػتٓس إزي ق ٍٛاغيٛزي كىاص ىٍعؾيقا ،نُا أْـ٘ إشا
قاّ غرل َػتشب ؾً٘ إٔ ٜػتٓس إزي قٛي٘ أٜهاّ ز ٕٚعٓاٚ ١ٜتعٌُٚ ،نصيو ايـيـاٖط ؼي اغيتؿـاِٖ
ايعطؼي َٔ (أنطّ ايهٝـ) أ( ٚأَ٩ط باغيعطٚف) ـ ؾتأٌَ.
ٚأَا ايك ٍٛايجاْ ٞـ ٜ ٫ٚبعس إٔ ٜعس ٚايك ٍٛايجايح َٔ ٚد ٙٛايتؿك ٌٝؼي ايكـ ٍٛاــاَؼ ــ :
ؾكس شٖب احملكل ايٓاٝ٥ين إزي اْتعاع عٓٛإ ايٛدٛب َـٔ ا٭َـط (َـازٚ ٠قـٝػْ )١ـيـطاّ ؿهـِ
ايعكٌ بًع ّٚاَتجاٍ ا٭َط إشا قسض َٔ ايعايٚ ٞمل ٜكذلٕ بـايذلخٝل ،ضغـِ إٔ ا٭َـط ٜ ٫ـسٍ
(ٚنعاّ) عً ٢أنجط َٔ ايطًب نُا ٜٓتعع عٓٛإ ا٫غتشباب إشا اقذلٕ بايذلخٝل ـ ؾٓك ٍٛعً٢
ٖصا أٜهاّ ضيهٔ ا٫غتس ٍ٫بـ (تعاْٛٚا) ،ؾإْ٘ أَط قـسض َـٔ ايعـايٚ ٞقـس اقـذلٕ بـايذلخٝل ؼي
َتعًك٘ َٔ ايدل اغيٓسٚب ـ غيا غبل َٔ قط ١ٜٝٓاغيتعًل ـ ٚمل ٜكذلٕ بـايذلخٝل ؼي َتعًكـ٘ َـٔ ايـدل
ايٛادب ،ؾٓٝتعع ايعكٌ عٓٛإ ايٛدٛب َٔ (تعاْٛٚا) بًشاؿي تعًك٘ بايدل ايٛادـب ،أ ٚبـأؾطاز
ايدل ايٛادبٜٓٚ ،تعع ايعكٌ عٓٛإ ا٫غـتشباب َـٔ (تعـاْٛٚا) بًشـاؿي تعًكـ٘ بـايدل اغيٓـسٚب،
ٚقس غبل اؾٛاب عٔ ؾبٗ ١اغتعُاٍ ايًؿفي ؼي أنجط َٔ َعٓٚ ٢اسس ،بٌ إْ٘ مل ٜػتعٌُ عً٢
ٖصا ايكٚ ٍٛايك ٍٛاي٬سل

أدٛز ايتكطٜطات ،ز ،1م.95

إ ٫ؼي َعٓٚ ٢اسس ٖ ٛايطًبٚ ،اغتؿٝس ايٛدٛب ٚايٓسب َٔ سهِ ايعكٌ ؾ٬سفي.
ٚأَا ايك ٍٛايجايح :ؾكـس شٖـب احملكـل ايعطاقـ ٞإزي إٔ ا٭َـط ٜـسٍ عًـ ٢طًـب اغيـٛزي ٚإضازتـ٘
ٚاٱضاز ٠سكٝك ١تؿهٝه ،١ٝؾايؿسٜس َٓٗا يًٛادباتٚ ،ايهعٝـ ،يًُػتشبات.
ٚ٭ٕ ؾــس ٠اٱضازَ ٠ــٔ غــٓدٗا غــ٬ف ايهــعـ ايــصٜ ٟعــين عــسّ ايؿــس ،٠ؾٝهــَ ٕٛكتهــ٢
اٱط٬م :اٱضاز ٠ايؿسٜس ;٠٭ْٗا عسٖا  ٫تعٜـس عًـ ٢اٱضاز ٠بؿـ ،٤ٞؾـ ٬حيتـاز سـسٖا إزي
بٝإ ظا٥س عً ٢بٝإ احملسٚز عهؼ اٱضاز ٠ايهعٝؿ ،١ؾً ٛأضازٖا يعّ إٔ ٜٓكب قط. ١ٜٓ
ٚأق :ٍٛعًٖ ٢صا أٜهاّ ٜتِ اغيطاز; إش (تعاْٛٚا) زٍ عً ٢إضاز ٠اغيٛزي ٚطًب٘ (ٚايدل اغيػـتشب)
قطٜٓــ ١عًــ ٢إٔ إضاز ٠اغيــٛزي نــعٝؿ ١ؼي طًبــ٘ ايتعــا ٕٚعًٝــ٘ ،ؾطًبــ٘ ايتعــا ٕٚعًٝــ٘ طًــب
اغتشباب ،ٞأَا (ايدل ايٛادب) ؾ ٬قط ١ٜٓعً ٢ن ٕٛطًب٘ ايتعا ٕٚعً ،٘ٝطًبـاّ نـعٝؿاّ ،ؾٝـتعري
باٱط٬م :اٱضاز ٠ايؿسٜس ٠ـ عً ٢سػب َػًه٘ ـ غا ١ٜا٭َط أْٓا ؾكًٓا ٚأنؿٓا إٔ اٱطـ٬م
تاّ بًشاؿي بعض اغيتعًل ز ٕٚايبعض اٯخط.
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ٚأَا ايك ٍٛايطابـعٖٚ :ـ ٛنـ ٕٛا٭َـط سكٝكـ ١ؼي ايٛدـٛب ٚايٓـسب با٫ؾـذلاى ايًؿـيـ ،ٞؾكـس
اتهح ساي٘ ػيا غبل تؿكَ ّ٬ٝـٔ إَهـإ ٚٚقـٛع اغـتعُاٍ ايًؿـفي ؼي َعٓٓٝـ٘ اؿكٝكـٝري ؾٝهـٕٛ
(تعاْٛٚا) َػتعُ ّ٬ؼي ايٛدٛب بًشاؿي َتعًك٘ َٔ (ايدل ايٛادب) َٚػتعُ ّ٬ؼي ايٓسب بًشاؿي
َتعًك٘ َٔ (ايدل اغيٓسٚب) ٚقس تططقٓا غيا ضيهٔ إٔ ٜٛضز عًٚ ٘ٝدٛاب٘ ،ؾًرلادع.
ٚأَـا ايكــ ٍٛاـــاَؼٖٚ :ـ ٛنــ ٕٛا٭َــط سكٝكـ ١ؾُٗٝــا با٫ؾــذلاى اغيعٓـ ،ٟٛأ ٟاؾــاَع ٖٚــٛ
ايطًب ،ؾٓك( :ٍٛتعاْٛٚا) زٍ عً ٢طًب اغيٛزي ا٭عِ َٔ ايٛدٛب ٚايٓسب ،ؾٝه ٕٛبًشاؿي
(ايدل اغيٓسٚب) يًٓسب; إش ٖ ٛايكط ١ٜٓعً ،٘ٝيهٓ٘ بًشاؿي َتعًك٘ َٔ (ايدل ايٛادب) ،ضيهٔ إٔ
ٜكاض إزي ز٫يت٘ عً ٢ايٛدٛب إَا عًَ ٢ا شٖب إي ٘ٝاغيرلظا ايٓـاٝ٥ين ٚإَـا عًـَ ٢ـا شٖـب إيٝـ٘
احملكــل ايعطاقــ ،ٞنُــا غــبل تؿكــٚ ،ً٘ٝإَــا بكــطا ٔ٥أخــط ٣نتٓاغــب اؿهــِ ٚاغيٛنــٛع أٚ
هلل ىذػ ًدؼ يد
هلل ًإ َّف ا ى
اغيتعًل  ،ؾتأٌَٚ ،نكط ١ٜٓايػٝام ٚنكطٜٓـ ١قٛيـ٘ تعـازي كىاتَّؼي ػقا ا ى

اب إزي غرلٖا َٔ ايكطا.ٔ٥
اظ ًٍعؼى ً

أ ٟإٔ اغيٓاغب ٍ ـ (ايدل ايٛادب) إٔ ٜه ٕٛايتعا ٕٚعًٚ ٘ٝادباّ أٜهاّ بسع ٣ٛأْ٘ اغيتؿاِٖ عطؾاّ.
إش ؿياٖط  ك ىال ى ت ى ىعاكىغ يقا سى ؾىك اإلًث ًٍؿ كىاظ يٍعدٍكى ًاف عطؾاّ ،ايتشط.ِٜ

ٚأَا ايك ٍٛايػازؽ ٖٛٚ :ن ٕٛا٭َـط سكٝكـ ١ؼي ايٓـسب ،ؾٓكـ :ٍٛيهـٔ ٜكـاض إزي ايٛدـٛب
بايكطَ ٖٞٚ ١ٜٓا غبل ؼي ايك ٍٛاـاَؼ ٚغرل ٙإناؾ ١إزي قط ١ٜٝٓن ٕٛايتعاَ ٕٚكسَ ١يًٛادـب
(ؼي ايدل ايٛادب ايصَ ٖٛ ٟؿطٚض ايبشح) ،ؾٝه ٕٛا٭َط ب٘ يًٛدٛب إَا ططٜكٝاّ أْ ٚؿػٝاّ ــ
نُا ؾكًٓا اؿسٜح عٔ شيو ؼي َٛانع أخط َٔ ٖصا ايهتاب ـ ؾًرلادع.
ٖصا شياّ ايه ّ٬ؼي اؾٛاب ايجايح عً ٢اٱؾهاٍ ايص ٟططح أٖ ٍٚصاايؿكٌ ٚأَا:
ضابعاّ :ؾَٗ ٛا شنطْا ٙؼي َٛنع آخط بايتؿك َٔ ٌٝإَهإ ايك ٍٛبٛدـٛب ايتعـا ٕٚعًـ( ٢ايـدل
اغيػتشب) ـ ٚي ٛؼي اؾًُ ١ـ ؾٜ ٬تِ َا شنط ؼي اٱؾهاٍ َٔ (إش ٜ ٫عكٌ ٚدٛب ايتعا ٕٚعًـ٢
اغيٓسٚب )...ؾٜ ٬ه ٕٛقط ١ٜٓقاضؾ ١ـ ؾتأٌَ.

ٜ ٫ :ٖٛٚكاٍ (ايدل) أعِ َٔ ايٛادب ٚاغيػتشب ،ؾٝه ٕٛقط ١ٜٓعً ٢قطف {ﯭ } عٔ ؿيٗٛض ٙؼي ايٛدٛب.

ٜ ٫كـــاٍ( :تعـــاْٛٚا) َػـــتشب عًـــ ٢أ ٟتكـــسٜط ،غـــٛا ٤نـــإ َتعًكـــ٘ (ايـــدل ايٛادـــب) أٚ
(اغيػــتشب); إش ٜٛ ٫دــس ٚادبــإ (ايكــَ )٠٬ــج(ٚ ،ّ٬ايتعــا ٕٚعًٗٝــا) ،بــٌ إْــ٘ ٚ ٫دــ٘
٫غتشباب (ايتعا )ٕٚبصات٘ ؾهٝـ ٚدٛب٘!
إش ٜكاٍ:
إٕ أضٜس عسّ اٱَهإ ؾٚ ٬د٘ ي٘ يتعسز اغيٛنٛع  ٫ٚ ،قصٚض .
ٚإٕ أضٜس ا٫غتبعاز ٚأْ٘ خ٬ف اؿهُ ،١قًٓا :بٌ َٖ ٛكته ٢اؿهُ ;١٭ْ٘ باعح عً٢
(ايدل) ،ؾٗ ٛنـ (ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط) .
ٚبعباض ٠أخط :٣إٕ ايبعح م ٛايتعا ٕٚعً ٢ايدل أزع ٢يؿعًـ٘ ؼي عُـٌ ايؿـطز ْؿػـ٘ ،نُـا ٖـٛ
َكسَ ١يؿعٌ غرلٚ ٙيؿعً٘ َع غرل ٫ٚ ٙخيؿ ٢إٔ َـا شنـط ؼي عـح اغيكسَـَ ١ـٔ يػٜٛـ ١ايبعـح
اغيٛي ٟٛمٖٛا

إش يٓا َٛنٛعإ( :ايك(ٚ )٠٬ايتعا ٕٚعًٗٝا) ُٖٚا كتًؿإ تعًل بُٗا ٚدٛبإ.
َٔ يػ ١ٜٛأ ٚتػًػٌ أَ ٚا أؾب٘ ،ػيا شنط ؼي ٚد٘ ن ٕٛبعض ا٭ٚاَط (نأٚاَط اٱطاعٚ ١ناغيػتك٬ت ايعكً )١ٝإضؾاز.١ٜ
سٝح إٔ ْؿؼ أَط اٱْػإ با٭َط باغيعطٚف ،قطض ٚباعح يًعٌُ باغيعطٚف ْؿػًٜ٘ ٫ٚ ،عّ َٓ٘ ايًػ ١ٜٛست ٢ي ٛنإ ٖصا
ايػطض ؾكؽي ٖ ٛايباعح يٮَط با٭َط باغيعطٚف.
ؾإٕ ن ٕٛايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚادباّ ،إناؾ ١إزي إجياب ايدل ،أق ٣ٛؼي باعج ١ٝايؿطز يٝعٌُ ب ـ (ايدل) بٓؿػ٘  ٍٚـ (ٜتعا )ٕٚعً ٢ايدل
َع غرلٚ ،ٙشيو نُا ؼي إجياب ا٭َط باغيعطٚف ،ؾإٕ اٱْػإ ي ٛضأٜ ٙ٫َٛ ٣أَط ٙبايك ٠٬ثِ زلع٘ ٜأَط ٙبا٭َط بٗا ،ؾإٕ ْؿؼ
أَط ٙبا٭َط بٗا ،زع ٠ٛشلا ٚتأنٝس عًٗٝا بايس٫ي ١ا٫يتعاَ ،١ٝنُا ٖ ٛزع ٠ٛ٭َط ايػرل بٗا بايس٫ي ١اغيطابك.١ٝ

َع ايبعح إزي شٜٗا غرل تاّ; غيا ْط َٔ ٣أْؿػٓا إٔ ايبعـح مـ ٛاغيكسَـ٪ٜ ١نـس ايبعـح إزي شٜٗـا
ٜٚكــطب ايعبــس يؿعًــ٘ أنجــطٜٛٚ ،نــح شيــو نًــ٘ َ٬سـيــ ١ايتؿــهٝه ١ٝؼي اٱضازٚ ٠ايبعــح
ٚاْ٫بعاخ ٚغرلٖا.
ٚقس ؾكًٓا ٙؼي قً٘ ،بٌ شنطْا إٔ ْؿؼ ايبعح إزي ش ٟاغيكسَ ١بٓؿػ٘ بعح مـ ٛاغيكسَـٖٚ ،١ـٛ
بعح شلُا  ٫ٚتطؾح ـ ؾًرلادع.
ٚإٕ أضٜس عسّ ايسي ٌٝقًٓا :بٌ ايسي ٌٝعًٝـ٘ قـآَٚ ،ِ٥ـ٘ ٖـص ٙاٯٜـ ١ايؿـطٜؿَٓٚ ،١ـ٘ بٓـا٤
ايعك َ٘ٓٚ ،٤٬غرل شيو ،نُا غٝأت.ٞ
ٚبعباض ٠أخط :٣ايتعاٚ ٕٚادب عً ٢أ ٟتكسٜط غٛا ٤قًٓا بٛدٛز َكًشًَ ١عَـ ١ؼي شاتـ٘ نُـا
ضسيا ٜ ٫بعس ـ ٚغٓبشج٘ ؼي عح اغيكًش ١ايػًٛن( ١ٝيًتعا )ٕٚـ أّ قًٓا بعسّ اغيكًش ١ؼي شات٘.
ٚشيو ٭ٕ (تعاْٛٚا) أَط  ٖٛٚؿياٖط ؼي ايٛدـٛب َ ٫ٚـاْع َـٔ إجيابـ٘ إَـا بًشـاؿي َـا ؾٝـ٘ َـٔ
اغيكًش ،١ؾٝهْ ٕٛؿػٝاّ ـ بٌ َٖ ٛكته ٢ا٭قٌ ؼي ايٛدٛب يس ٣ايؿو نُا قطض ؼي قً٘ ــ أٚ
بًشاؿي ٚدٛز اغيكًش ١ؼي َتعًك٘ أٜهـاّ ،ؾٝهـْ ٕٛؿػـّٝا غرلٜـاّ ،أ ٚبًشـاؿي اغيكـًش ١ؼي اغيتعًـل
ؾكؽي ،ؾٝه ٕٛغرلٜاّٖٚ ،صا بٓا ٶ ٤عًـ ٢أسـس ا٭قـٛاٍ ؼي ايؿـاضم بـري ايٓؿػـٚ ٞايػـرلٚ ٟغـٝأتٞ
تؿك ً٘ٝبإشٕ اهلل.

نُا غٓبشح ٖص ٙايٛد ٙٛايج٬ث ١بايتؿك ٌٝبًطـ اهلل ٚنطَ٘.
نُــا غــٓبشح ٫سك ـّا بــإشٕ اهلل تعــازي ادتُــاع ايٛدــٛب ايػــرلَ ٟــع ايٛدــٛب ايٓؿػــ ٞأٚ
ا٫غتشباب ايٓؿػَ ٞع ايٛدٛب ايػرل ٟنُا ؼي ايػػٌ َٔ اؾٓاب ١ؾاْتـيط.
ٚعًٖ ٢صا ،ؾً ٛق ٌٝبعسّ ٚدٛز َكًش ١ؼي ايتعا ٕٚإط٬قاّ ،ؾإْ٘ غرل نا٥ط سيـا مـٔ بكـسزٙ
َٔ ٚدٛب ايتعا ٕٚعً ٢أ ٟتكسٜط; ٭ْ٘ َكسََٚ ،١كسَـ ١ايٛادـب ٚادبـ ١عكـ ٫ ،ّ٬سيعٓـ٢
اي٬بس ١ٜايعكً ١ٝؾكؽي ٖٞٚ ،أٜهاّ ٚادب ١ؾطعاّ (عً ٢اغيؿٗٛض) نُا غٝأت ٞبإشٕ اهلل.
ٚسيا غبل ؿيٗط ٚد٘ ايطز عً ٢ايك ٍٛبـ (ٚ ٫د٘ ٫غتشباب ايتعا ٕٚبصات٘).
ٚإٕ أضٜس ٚدٛز احملصٚض َٔ شيو ،نًع ّٚتعسز ايعكاب ،ؾكـس أدبٓـا عٓـ٘ ؼي َٛنـع آخـط َـٔ
ٖصا ايهتاب بايتؿك.ٌٝ

ىلادو
 َٔٚاٯٜات اييت ضيهٔ ا٫غتس ٍ٫بٗا قٛي٘ تعازي  :ىعـٍ ض ى ىؿؾى غىػٍلا ن بًغ ٍىق ًر غىػ وٍس أىك ٍ ص ى

اس ىج ًؿقعا ن. 
اس ىج ًؿقعا ن كى ىعـٍ أ ى ٍح ىق ى
اػا ىصؽىل ى ََّّنىا أ ى ٍح ىقا اظـ َّ ى
صًل األر ٍ ًض ىصؽىل ى ََّّنىا ض ى ىؿؾى اظـ َّ ى

ؾؿَٛ ٞثك ١زلاع ١قاٍ( :قًت ي٘ أ ٟاٱَاّ ايكازم ٚ ق ٍٛاهلل  َٔٚ ..قتٌ ْؿػاّ بػرل
ْؿؼ ؾهأصيا قتٌ ايٓاؽ طيٝعاّ  َٔٚأسٝاٖا ؾهأصيا أسٝا ايٓاؽ طيٝعـاّ قـاٍَ :ـٔ أخطدٗـا َـٔ
ن ٍ٬إزي ٖس ٣ؾهأصيا أسٝاٖا  َٔٚأخطدٗا َٔ ٖس ٣إزي ن ٍ٬ؾكس قتًٗا) .

ٖٓٗٚا َػا:ٌ٥
اغيػأي ١ا٭ٚزي :ي ٛتعا ٕٚعس ٠أؾدام عً ٢قتـٌ ؾـدل ؾإْـ٘ ٜكـسم عًـ ِٗٝطيٝعـّا قاتـٌ
ٜٓٚطبل عً ٢نٌ َِٓٗ (َٔ قتٌ) ٚنصيو ي ٛتعاْٛٚا عًـ ٢إسٝـا ٤ؾـدل ٚإْكـاشَ ٙـٔ ايكتـٌ
ؾإْ٘ ٜكسم عًِٗٝ

(اغيا٥س.)32٠
ايهاؼي ايؿطٜـ ،اٱضيإ ٚايهؿط ،باب ؼي إسٝا ٤اغي ،َٔ٪ز ،2م.214

طيٝعاّ كى ىعـٍ أ ى ٍح ىقا ىػا.

يهٔ ي ٛاؾذلى ا٭يٛف أ ٚاغيٜ٬ري ؼي قتٌ ٚاسس نايص ٜٔطيعٛا اؿطب يٓاض إبطاٖ ، ِٝأٚ
َٜ٬ري ٚقعٛا عً ٢قتٌ َ َٔ٪ؾكتً٘ اؿانِ ،ؾٌٗ ٜكسم عً ٢نٌ َِٓٗ (قاتٌ)  َٔ(ٚقتٌ)
ٚنصيو ا٭َط ي ٛاؾذلى ا٭يٛف أ ٚاغيٜ٬ري ؼي إسٝا ٤ؾدل ٚإْكاشٙ

قس ٜكاٍ :بايتؿطٜل بري اغيكـ سَات ايبعٝـسٚ ٠ايكطٜبـ ،١ؾًـٝؼ اغيـ٬ى ايكًـٚ ١ايهجـط ،٠بـٌ اغيـ٬ى
ايكسم ايعطؼي َٛٓ ٖٛٚؾي ببعس ٚقطب اغيكسَات ٚبططٜك ١اغيؿاضن ١أٜهاّ ـ ؾتأٌَ.
اػا.
َٚجٌ َا غبل ٜكاٍ بايٓػب ١إزي كى ىعـٍ أ ى ٍح ىق ى
اغيػــأي ١ايجاْٝــ :١قٛيــ٘ َ( :ــٔ أخطدٗ ـا َــٔ نــ ٍ٬إزي ٖــسٜ )٣ؿــٌُ اٱخــطاز بــايكٍٛ
ٚايٓكحٚ ،بايعٌُ ٚايؿعٌ ،نُا ٜؿٌُ اٱخطاز ايتسضجيٚ ٞايسؾعٜٚ ،ٞؿٌُ َا ي ٛنإ شياّ
ايعً ١يٲخطاز أ ٚدع ٤ايعً ،١سيكسَات بعٝس ٠أ ٚقطٜب ،١يهٔ سيا ٜكسم َع٘ عطؾاّ أْ٘ (أخطز)
اػاٚ قٛي٘ َ( :ـٔ أخطدٗـا
ؾٝؿٌُ عًٖ ٢صا قٛي٘ تعازي  :ىعـٍ ض ى ىؿؾى ٚ كى ىعـٍ أ ى ٍح ىق ى

َٔ ن ٍ٬إزي ٖس َٔ(ٚ )٣أخطدٗا َـٔ ٖـس ٣إزي نـَ :)ٍ٬ـٔ أغـؼ اؿـٛظات ايعًُٝـ،١

ٚاغيهتباتٚ ،اغيػادس ٚاؿػٝٓٝاتٚ ،اٱشاعات ٚايؿهاٝ٥ات

ٚاؾطا٥س ٚاجمل٬تَٚ ،ا أؾب٘ ػيا خيطز ايٓاؽ َٔ ايهـ ٍ٬إزي اشلـسَٚ ٣ـٔ ايهؿـط إزي اٱضيـإ
 َٔٚإتباع ايػاقبري إزي إتباع أَرل اغيَٓ٪ري عً ٘ٝقًٛات اغيكًري.
ٚنــٌ شيــو ٜعــس َــٔ َكــازٜل (ايتعــا ٕٚأ ٚاٱعاْــ ١عًــ ٢ايــدل) نُــا إٔ عهػــ٘ َــٔ َكــازٜل
(ايتعا ٕٚأ ٚاٱعاْ ١عً ٢اٱثِ).
(ٚ...ن )ٍ٬اغِ دٓؼ ٜؿٌُ ،ايه ٍ٬ؼي ا٭قٚ ٍٛايؿطٚع ٚؾـ ٕٚ٪ايعكٝـسٚ ٠ايؿـطٜع،١
نُا ي ٛاعتكس سطَ ١ايك ٠٬ؾطناّ أ ٚعسّ ٚدٛبٗاٚ ،قس نجط أَجاٍ شيو ؼي ظَآْا .
يهٔ قس ٜكاٍ باْ٫كطاف يؿ ٕٚ٪ايعكٝسٚ ٠قس ٜػتـيٗط اْ٫كطاف غيطًل َا أٚدب زخ ٍٛايٓاض
ؾٝؿٌُ ا٭قَٚ ٍٛا أٚدب زخ ٍٛايٓاض َـٔ ايهبـا٥طَ ،ـٔ ايؿـطٚع ًَٚشكاتٗـا ٚشيـو بكطٜٓـ١
ض ى ىؿؾى  ٚ ىصؽىل ى ََّّنىا(ٚ نٖ(ٚ )ٍ٬س )٣ـ ؾتأٌَ.
ثِ إٕ قٛيـ٘ ( إزي ٖـس )٣قٝـس ؾـٜ ٬هؿـ ٞقـطف اٱخـطاز َـٔ ايهـٚ ٍ٬إٕ مل ٜهـٔ إزي
ن ٍ٬آخط بٌ ٫بس َٔ اٱزخاٍ إزي اشلس ٣ؾإْ٘ ٚإٕ مل تهٔ ٚاغط ١بري اشلـسٚ ٣ايهـٍ٬
إ ٫أْ٘ إشا أخطز َٔ نٚ ٍ٬مل ٜسخٌ ؼي ٖس ٣ؾٗ ٛؼي ن ٍ٬٭ٕ عسّ ا٫عتكاز ؼي سس

اظصالىةى
ؾُٔ قا ٌ٥بإٔ ايكطإٓ ْعٍ يعَٔ خام َٚهإ خام َٔٚ ،قا ٌ٥بهؿا ١ٜشنط اهلل عٔ ايك ،٠٬يكٛي٘ تعازي كىأ ى ًض ًؿ َّ
ظ ً ًذط ٍ ًرم ! أ َٔ ٚقا ٌ٥بٛسس ٠ايٛدٛز أ ٚاغيٛدٛز َٔٚ ،قا ٌ٥سيػاٚا ٠ايطدٌ يًُطأ ٠ؼي ايسٚ ١ٜاٱضخ ٚغرل شيو ٚنٌ شيو تأثطاّ
بايػطب أ ٚايؿطم أ ٚقساَ ٢ايْٛٝإ.
ؼي ايكهاٜا اٱعتكاز ١ٜأَ ٚطًكاّ.

شات٘ ن.ٍ٬
ؾإٕ نس ايه ٍ٬قس ٜه ٕٛنٚ ّ٫٬قس ٜهْ ٕٛكٝه٘ (أْ ٟكٝض ْٛع َٓ٘) ن ّ٫٬أٜهاّ.
ٚبعباض ٠أخط ٣ايتهاز إصيا ٖ ٛبري اشلس ٣بكَ ٍٛطًل ٚايه ٍ٬اغيطًل  ٫بـري أْـٛاع ايهـ،ٍ٬
ٚاشلس ٣ؾتسبط.
اػػاٚ قٛيـ٘ َ( ـٔ
اغيػأي ١ايجايج :١إٕ قٛي٘ تعـازي  ىعـٍ ض ى ىؿؾى غىػٍلػا نٚ كى ىعػـٍ أ ى ٍح ىق ى
أخطدٗا َٔ ن ٍ٬إزي ٖس َٔ(ٚ )٣أخطدٗا َٔ ٖس ٣إزي نـٚ .)ٍ٬إٕ نـإ ٖـ ٛايؿـطؾي ؼي
اؾًُــ ١ايؿــططٖٚ ١ٝــ ٛقكــل يًُٛنــٛع ْ ٫ٚاؿيطٜــ ١يــ٘ عطؾ ـاّ يًبعــح أ ٚايعدــط ٭ٕ ايكهــ١ٝ
ايؿطط ١ٝتؿٝس قطف ايـت٬ظّ بـري ايؿـطؾي ٚا ؾـعا ٫ٚ ٤ز٫يـ ١شلـا عًـ ٢سهُُٗـا ،نُـا شنـطٙ
ايػٝس ا٭ر ا٭ندل  دٛاباّ عًَ ٢ا استًُ٘ احملكل ايٓاٝ٥ين  ؼي أخباض (َـٔ بًػـ٘ ثـٛاب
عً ٢عٌُ ؾعًُ٘) َٔ إٔ اؾًُ ١اـدلٖٓ ١ٜا ( ٖٞٚؾعًُ٘) أ( ٚؾؿعً٘) ٖ ٞسيعٓـ ٢اٱْؿـا، ٤
إ ٫إٔ خكٛقَ ١ٝاز ٠ايؿطؾي ( :ٖٞٚقتٌ ٚاخطز

أ ٟنس ايٓٛع َٓ٘ ،ؾا٫عتكاز بايتجًٝح نٚ ،ٍ٬نس ٖٛٚ ٙا٫عتكاز نُا ٜعتكس ايجٓ ،١ٜٛنٚ ،ٍ٬نس ٙاٯخط  ٖٛٚاٱعتكاز
بايٛسساْٖ ،١ٝس.٣
ؾإٕ فطز عسّ ا٫عتكاز بايتجًٝح يٝؼ ٖس ٣ي ٛمل ٜعتكس بايٛسساْٚ ١ٝشيو ناغيًشس ايصٜٓ ٟهط أقٌ ٚدٛز اهلل ؾَ ٖٛ ٬جًح ٫ٚ
َٖٛ ٛسس ؾإْ٘ ناٍ ؾتأٌَ ،إش قس ٜكاٍ :عسّ ا٫عتكاز بايتجًٝح ؼي سس شات٘ ٖسٚ ،٣عسّ ا٫عتكاز بأقٌ اٱي٘ ،نَ ٍ٬كاضٕ
ؾتأٌَ.
ضادع ايتػاَح ؼي أزي ١ايػٓٔ ٯ ١ٜاهلل ايػٝس قُس ضنا ايؿرلاظ ، ٟم 10ـ .11

َٔ ٖس ٣إزي نٚ ٍ٬اخطز َٔ ن ٍ٬إزي ٖسٚ )٣ايتٓـيرل ؼي اؾعاُٖ ،٤ا ايكط ١ٜٓعً ٢نـٕٛ
ايؿطؾي ٚادباّ أ ٚقطَاّ.
ٚبعباض ٠أخط :٣ايًػإ ؼي اٯٚ ١ٜايطٚا ١ٜيػإ ايبعح ٚايعدط عطؾاّ َٚطدـع ٖـصا إزي اغـتؿاز٠
اؿهِ َٔ ايكطٜٓـ ١اغيكاَٝـ ٫ ١ؿيٗـٛض اؾًُـ ١اـدلٜـ ١ايـيت ٚقعـت ؾـططّا ؼي اٱْؿـا ٤ؾٗـْ ٛـيـرل
 ىعـٍ ىجاء بًاْلٍ ى ىل ىـ ًة ىص ىؾ يف سى ٍ
شر ي أ ى ٍعـىاظً ىفا

ؾتأٌَ .

اغيػأي ١ايطابعٜ ٫ :١ت ِٖٛأْٓا ي ٛقًٓا ؼي عح اغيكسَ :١بإٔ أسهاَٗا ؾاًَ ١يػرل اغيٛقً ،١ؾإْـ٘
٫بس َٔ اغتجٓا ٤اغيكاّ يًٓل ب (إزي ٖس ،)٣إش اغيكـاّ ضغـِ ٖـصا ايكٝـس قـػط ٣شيـو اغيبشـح
ؾتسبط .

(اْ٫عاّ.)160
يهٔ قس ٜكاٍ :إٕ اؾًُ ١بأنًُٗا غٝكت ٭دٌ ايتشطٜض ٚاؿح ٚأْ٘ ايػطض َٔ قٛي٘ (َٔ زلع ؾ٦ٝاّ َٔ ايجٛاب عً٢
ؾ ٤ٞؾكٓع٘ نإ ي٘ ٚإٕ مل ٜهٔ عًَ ٢ا بًػ٘) ؾًًذًُ ١ؿيٗٛض عطؼي ؼي ايبعح يهٔ بأنًُٗا  ٫إٔ (اؾًُ ١اـدل ١ٜاييت ٚقعت
ؾططاّ) شلا ايـيٗٛض ؼي اٱْؿا ٤نُا قاي٘ احملكل ايٓاٝ٥ين  ٫ٚإٔ شيو َػتؿاز َٔ ايكط ١ٜٓاغيكاَ ،١ٝؾإٕ إْؿا ٤ا٭َط ٚايٓٗ ٞبٗص ٙايكٛض٠
ـ اييت اضتأٜٓاٖا ـ أبًؼ ؼي اغيككٛز  ٖٛٚعطؼي أٜهاّ ؾتأٌَ.
نُٔ َٗس َكسَات ٱخطاز ؾدل َٔ ٖس ٣إزي ن ،ٍ٬ؾًِ تٛقً٘ يًُككٛز.

ؿ ىحؿَّك ال ى تىؽيق ىف صًؿٍ ىـ هة كىؼىؽيػق ىف اظػدِّؼ يـ طيؾُػ يف
ٚضيهٔ اٱغتس ٍ٫بكٛيـ٘ تعـازي :كىضىاتًؾ ي
يقػ ٍ

هلل عًٚ ٢دٛب ايتعا.ٕٚ
ً

بٝــإ شيــو إٔ اهلل تعــازي أٚدــب ايكتــاٍ ٚدعــٌ غــبب غــكٛؾي ٖــصا ايتهًٝـــ إٔ ال ى تىؽيػػق ىف
هلل.
صًؿٍ ىـ هةٚ إٔ كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف ً

ٚبعباض ٠أخطٚ :٣دٛب ايكتاٍ َػتُط ست ٢تتشكل تًهُا ايػاٜتـإ ؾٗـ ٛغاٜـ ١ثبٛتـ٘ ٚاٯٜـ١
ٚانش ١ايس٫ي ١عً ٢إٔ ايػطض ٚايػاٜـٖ ١ـ ٞإٔ ال ى تىؽيق ىف صًؿٍ ىـ هة كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طيؾُػ يف
هللٚ ي ٛمل تهْٛا ًَعَتري َٚكسٚضتري غيا دعًتا غا ١ٜيجبٛت ايتهًٝـ بـ
ً

ا٭ْؿاٍ.39 :
أ ٟؼكل تًو ايػاٜتري ،غا ١ٜثبٛت ٚٚدٛب ايكتاٍٚ ،غرل خؿ ٞإٔ غبب ايػكٛؾي ٖ ٛايعكس ايػًيب يػا ١ٜايجبٛت ٫ٚظّ ؼكل
ايػا ،١ٜبؿعٌ قكًٗا.
(َٚكسٚضتري) إؾاض ٠إزي َبشح َؿكٌ شنط ٙاحملكل ايٓاٝ٥ين س ٍٛاغيػببات ايتٛيٝسٚ ١ٜاٱعسازٚ ،١ٜقس تططقٓا ي٘ ٚغيا ضيهٔ إٔ
ٜٓاقـ ؼي ؾكٌ آخط ( ٖٛٚسهِ ايعكٌ بٛدٛب ايتعا ٕٚـ ايٛد٘ ا٭ )ٍٚؾًرلادع.

ؿٚ غبباّ يػكٛط٘ بتشككٗا ٚغيا قح ايتعً ٌٝبُٗا ـ اغيؿٗـ ّٛعطؾـاّ بـ ٬تأَـٌ ــ
كىضىاتًؾ ي
يقػ ٍ

ٱجياب ايكتاٍ ،ؾإٕ ايػا ٖٞ ١ٜعًـ ١اْكـساح اٱضاز ٠ايؿـسٜس ٠أ ٚايهـعٝؿ ١ؼي ْؿـؼ اغيـٛزي ؾـإشا
ناْت َكًشتٗا تاَ ١أٚدبـت ايطغبـ ١ايؿـسٜس ٠أ ٚاٱضاز ٠ايؿـسٜس ٠ؾٛٝدـب اغيـٛزي َـا حيككٗـا
عً ٢ايعبس ٚإْ ٫سب إي.٘ٝ

ٚبعباض ٠أخط :٣ايعًٖٓٗ ١ا َٓكٛق ٖٞٚ ١إٔ ال ى تىؽيػق ىف صًؿٍ ىـػ هةٚ إٔ كىؼىؽيػق ىف اظػدِّؼ يـ
هللٚ إٕ نإ ايًػإ يػإ ايػاٚ ١ٜايػطض بٌ إٕ شيو نـافٺ ؼي اغيطًـٛب ٭ٕ اؿهـِ
طي ُؾ يف ً
ٜسٚض َساض ايػطض ٚدٛزّا ٚعـسَّا بـٌ ايعًـٖ ١ـْ ٞؿـؼ ايػـطض ؾ٬سـفي ،ؾإْٗـا (أ ٍٚايؿهـط
َُٗٓ ٬ـا َـ٬ى تـاّ ٱجيـاب ايكتـاٍ
ٚآخط ايعٌُ) ( ٖٞٚعًـ ١ؾاعًٝـ ١ايؿاعـٌ) ٚايـيـاٖط إٔ نـ ّ
ٚيٝؼ دع ٤ايعً ،١ؾً ٛاْؿها (بإٔ نإ اٯخط َتشككاّ ؾطناّ) أ ٚغـرل َكـسٚض ؾطنـاّ مل ٜػـكؽي
ٚدٛب ايكتاٍ ٚشيو ٭ْ٘ اغيتؿاِٖ عطؾّا َـٔ شنـط غـاٜتري يؿـٚ ٤ٞاسـسٚ ،ا٫ضتباطٝـ ١خـ٬ف
ا٭قٌ ؾً ٛقاٍ اغيٛزي يعبس :ٙتعًِ ايعًِ يٝهطَو ايٓاؽٚ ،يتهػب ب٘ اغياٍ ،زٍ عطؾاّ عًـ٢
َطًٛب ١ٝنٌ َُٓٗا يًُٛزي ٚإٔ نٌ َُٓٗا ٖ ٛشياّ اغي٬ى ٭َط ٙبايتعًِ ٚي ٛاْؿطز.
ٚبعباض ٠أخط :٣ايـياٖط َٔ شنط غاٜتري أ ٚأنجط إٔ نَٗٓ ّ٬ا

ٚطًبُٗا ،اغيؿٗ ّٛعطؾاّ َٔ ايه ّ٬ز ٕٚتأٌَ.

بايكٝاؽ يٰخط  ٫بؿطؾي ٚيٝؼ بؿـطؾي ؾـٚ ،٤ٞيـ ٛؾـو ؼي ايـيٗـٛض ؾـاغيطدع ا٭قـٌ ايٓـاؼي
يًكٝس ايعا٥س.
قــاٍ ؼي ايتكطٜــبٖٚ( :ــص ٙاٯٜــ ١تــسٍ عًــ ٢دــٛاظ اغيكاتًــ ١إزي إٔ تتٛســس ايططا٥ــل ؼي ططٜك ـ١
اضتهاٖا اهلل غبشاْ٘ يعباز ٙؾٜ ٬ه ٕٛز ٜٔغٛا. )ٙ
ٚيعٌ َطازَ  ٙـٔ (دـٛاظ) اؾـٛاظ بـاغيعٓ ٢ا٭عـِ ايؿـاٌَ يًٛدـٛب أٖ ٚـ ٛبًشـاؿي ٚضٚز
تـــطخٝل ٫ســـل َـــٔ ضغـــ ٍٛاهلل  ٭قـــشاب٘ ٚإ ٫ؾـــ ٬ضٜـــب ؼي ؿيٗـــٛض (قـــاتً )ِٖٛؼي
ايٛدـٛبٚ ،ايذلخـٝل ٖـَ ٛــا شنـط ٙؼي ايهـاؼي ايؿـطٜـ عــٔ اٱَـاّ ايبـاقط ( :مل جيــ٤ٞ
تأٖ ٌٜٚص ٙاٯ ١ٜبعس إٔ ضغ ٍٛاهلل  ضخل شلِ ؿادت٘ ٚساد ١أقشاب٘).
ٚغــٝأت ٞايبشــح عــٔ شيــو بــإشٕ اهلل ٚغــٓصنط أدٛبــَٗٓ ١ــا إٔ (ايذلخــٝل ؿادتــ٘ ٚسادــ١
ؿ ىحؿَّك. ...
أقشاب٘) نايكطٜح ؼي ن ْ٘ٛاغتجٓا َٔ ٤ايكاعس ٠ايعاَ ١كىضىاتًؾ ي
يقػ ٍ

ٚعًٖ ٢صا ضيهٔ بٝإ ٚدٛب ايتعا ٕٚبٛد:ٙٛ

ايٛد٘ ا٭ :ٍٚايعًَٓ ١كٛق ١ؼي اٯ ١ٜايؿطٜؿَ ٖٞٚ ١عُُٚ ١ككك١
ؾً ٛنإ ايكتاٍ غبباّ (يًؿتٓ )١أ( ٚيعسّ ن ٕٛايس ٜٔهلل) سطّ

ايتكطٜب ،ش ٌٜآ َٔ 39 ١ٜغٛض ٠ا٭ْؿاٍ.

(ٚيصيو عكس ايطغ  ٍٛقًح اؿسٜبٚ ١ٝقاحل اٱَـاّ عًـَ  ٞعاٜٚـٚ ١نـصيو اٱَـاّ
اؿػٔ .)
ٚي ٛنإ غرل ٙغبباّ يـ (ٚأز ايؿتٓٚ )١٭ٕ (ٜه ٕٛايس ٜٔنً٘ هلل)ٚ ،دب.
(ٚايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ٫ )٣ٛضٜب ؼي أْـ٘ َـٔ أؿيٗـط َكـازٜل أغـباب «إٔ  ٫تهـ ٕٛؾتٓـ»١
«ٚإٔ ٜه ٕٛايس ٜٔنً٘ هلل».
ٚتطخٝك٘  ؼي تطى ايكتاٍ (ؿادت٘ ٚساد ١أقشاب٘) خام بـ (ايكتاٍ) أَا غرل ٙػيا تؿًُ٘
ايعًــ ١اغيٓكٛقــ ١ايعاَــ( ١نايتعــاٚ )ٕٚغــا٥ط َطاتــب ايٓٗــ ٞعــٔ اغيٓهــط ؾــٚ ٬دــ٘ يًكــ ٍٛبــإٔ
ايذلخٝل ٜؿًُ٘ ٚي٬َ ٛناّ ،بٌ اغي٬ى عً ٢ايعهؼ نُا  ٫خيؿ.٢
ٚبعباض ٠أخط :٣إٕ قٝاّ ايسي ٌٝاـام عً ٢تطخٝل ضغ ٍٛاهلل  ؼي تطى ايكتـاٍ ٜٓ ٫ؿـٞ
بكا ٤ايعً ١اغيٓكٛق ١أ ٚايػطض اغيكـطح بـ٘ عًـ ٢عُـٚ ّٛدٛبـ٘ ؾـإٕ عـسّ ٚدـٛب ايكتـاٍ
(يطط ٚعٓـٛإ ثـاْ ٟٛؿادتـ٘ ٚ سادـ ١أقـشاب٘ نُـا ؼي ايطٚاٜـٜٓ ٫ )١ؿـٚ ٞدـٛب غـا٥ط
َطاتب ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهطٜٓ ٫ٚ ،ؿٚ ٞدـٛب نـٌ َكسَـ ١يــ «إٔ ٜهـ ٕٛايـسٜٔ
نً٘ هلل» ٚإٔ « ٫ته ٕٛؾتٓ »١ؾإٕ قٝاّ ايسي ٌٝعً ٢عسّ ٚدٛب َكسَ ١بعٗٓٝا يػبب خام ٫
ٜطتبؽي بٓؿٚ ٞدٛب ش ٟاغيكسَ ٫ ١عك ٫ٚ ّ٬عطؾاّ.

ٚتطؾح ايٛدٛب يػا٥ط اغيكسَات.

ايٛد٘ ايجاْ:ٞ
أْ٘ يٚ ٛدب ايكتاٍ ـ َـع َـا ؾٝـ٘ َـٔ ايهـطض ايؿـسٜس ٚايعػـط ٚاؿـطز ايبـايػري ٚإضاقـ ١ايـسَا٤
ٚإت٬ف ا٭َٛاٍ ٚضسيا ا٭عطاض ٚن ْ٘ٛخ٬ف ايؿططٚ ٠ايعكٌ ٚا٭قٌ ـ ٭ْ٘ قكـل ٭سـس
ايػطنري ُٖٚا أِٖ َٔ شيو ايهطض ايؿسٜس يٛدب ايتعا ٕٚبا٭ٚيٜٛـ ١ايٛانـش ،١٭ْـ٘ عًـ٢
طبــل ايؿطــطٚ ٠ايعكــٌ ٚا٭قــٌ ٜ ٫ٚتهــُٔ تًــو احملــصٚضات ،بــٌ بــ٘ تٓــسؾع عــاز ٠ا٭نــطاض
ٚاحملصٚضات اٯْؿ ١ايصنط ٚغرلٖا.
ٜ ٫كاٍَ :ا غبل ٜكتهٚ ٞدٛب ايتعا ٕٚؼي اؾًَُ ٫ ١طًكاّ إش اغيطاز بـ ال ى تىؽيق ىف صًؿٍ ىـ هة
هلل اؿاي ١ايعاَٚ ١يٝؼ نٌ ٚادب ٚادب.
ٚكىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف ً
إش ٜكاٍ :ؿياٖط بٌ ْل طي ُؾ يف ٖٛ ايس ٜٔبهـٌ َكـازٜك٘ ٚٚادباتـ٘ ٚقطَاتـ٘ ٖٚـ ٛايـيـاٖط
عطؾاّ َٔ طي ُؾ يفٚ يٝؼ (اؿاي ١ايعاَ(ٚ )١اغيـيٗط) ،بٌ ٚست( ٢ايػًط )١بٌ ٚست( ٢ايهٌ شا
ا٭دعا )٤ؼي َكابٌ ايهً ٞش ٟاؾعٝ٥ات ؾسقل دٝساّ.
بٌ ست ٢ي ٛق ٌٝبصيو ؾإٕ َجٌ ايكٜ ٠٬عس عطؾاّ دع٤اّ يًسٚ ٜٔإٕ

ؾإٕ ايكتاٍ اغيتهُٔ يًكتٌ ٚاؾطح ٚايػًب ٚايٓٗب ػيا تأبا ٙايؿططٚ ٠ػيا ٜػتكٌ ايعكٌ بكبش٘ ي ٫ ٛا٭ِٖ ،ؾتأٌَ ٖٛٚ ،خ٬ف
ا٭قٌ ٚاغيطاز با٭قٌ ايكاعس ٠أ ٟقاعس ٠ايػًطٓ ١ؾإْ٘ خطم شلا طيًٚ ١تؿك ّ٬ٝ٭ْ٘ اْتٗاى يػًط ١اٯخط ٜٔعً ٢أْؿػِٗ
ٚأَٛاشلِ ٚأعطانِٗ ٚسكٛقِٗ ،ضادع يًتؿك :ٌٝايؿك٘ :ايػ ،ّ٬يًػٝس ايٛايس .
أٚ ٟدٛب ايتعا ٕٚايص٪ٜ ٟز ٟازي ن ٕٛايس ٖٛ ٜٔاؿاي ١ايعاَ ١ؾكؽي ٚيٝؼ نٌ تعا ٕٚعً ٢نٌ بط.

نإ يس ٣ايسق ١ايعكً ١ٝدعٝ٥اّ ْـيطاّ يه ٕٛايس ٜٔنًٝاّ طبٝعٝاّ ؾتأٌَ.
ٚأٜهاّ ٖ ٛخ٬ف ؿياٖط ال ى تىؽيق ىف صًؿٍ ىـ هة سٝح إٔ ايٓهط ٠ؼي غٝام ايٓؿ ٞتؿٝس ايعُ.ّٛ
ٜ ٫كاٍ( :ايؿتٓ )١أخل َٔ اغيسع ٢إش ٜ ٫كسم عً ٢نٌ تطى ٚادب أ ٚؾعٌ سـطاّ أْـ٘ ؾتٓـ١
ؾٝه ٕٛايتعا ٕٚـ نايكتاٍ ـ ٚادباّ إشا ٫سـيٓا خكـٛم ال ى تىؽيق ىف صًؿٍ ىـ هة ــ ؼي خكـٛم َـا
ي ٛنإ تطن٘ ٪ٜز ٟيًؿتٓ.١
إش ٜكاٍ:
أ : ّ٫ٚضسيا أَهٔ ايك ٍٛبإٔ ايؿتٓ ١أعِ ؾإٕ (ايؿتٓ ١اغِ ٜكع عً ٢نٌ ؾط ٚؾػاز).
ٚقس ٜػتـيٗط شيو أٜهاّ َٔ غٝام اٯٚ ١ٜاقذلإ ال ى تىؽيق ىف صًؿٍ ىـ هة بــ كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف
هلل ـ ؾتأٌَ.
ً
قاٍ ؼي فُع ايبشط :ٜٔكىال ى تى ٍػؿًـِّل أ ٫ ٟتٛقعين ؼي ايؿتٓ ٖٞٚ ١اٱثِ.
ؿ صًؿٍ ىـ هة
يؿ كىأىكٍالىديطي ٍ
ٚقاٍ :أَ ََّّنىا أ ى ٍع ىقا يظؽ ٍ

أ ٟبـٚ ٤٬قٓـٚ ١غـبب يٛقـٛعهِ ؼي اؾـطاِ٥

ٚايعـياٚ ِ٥قٛي٘ تعازي كىاتَّؼي قا صًؿٍ ىـ نة أ ٟبًٚ ١ٝق ٌٝشْباّ ٚق ٌٝعصاباّ.

غٛض ٠ا٭ْؿاٍ ،آ.28 ١ٜ
غٛض :8٠آ.25 ١ٜ

ٚؼي اؿسٜح( :اغيـ َٔ٪خًـل َؿتٓـاّ) أ ٟضيتشٓـ٘ اهلل بايـصْب ٜتـٛب ثـِ ٜعـٛز ثـِ ٜتـٛب ٚؾٝـ٘:
(اغيٛت خرل َٔ ايؿتٓ )١ايؿتٓ ١تهـَ ٕٛـٔ اهلل َٚـٔ اـًـل ٚتهـ ٕٛؼي ايـسٚ ٜٔايـسْٝا نا٫ضتـساز
ٚاغيعاقٚ ٞايبًٚ ١ٝاغيكٝبٚ ١ايكتٌ ٚايعصاب .
ؾايؿتٓ ١عًٖ ٢صا تؿٌُ ايصْب أٜهاّ ٚتؿٌُ ايبً ١ٝأٜهاّ
ؾٝه ٕٛاغيطًٛب ٚايٛادب ؼكك٘ إٔ  ٫ته ٕٛبً ٫ٚ ١ٝشْب

ٚأَا تؿػرل ايؿتٓ ١بايؿطى نُا ؼي ايكاؼي ٚفُع ايبٝإ ؾايـياٖط أْ٘ تؿػرل بأدً ٢اغيكـازٜل ؾـ٬
َٓاؾا ٠بٚ ٘ٓٝبري غرلٚ ٙيصيو قاٍ ؼي اغيٝعإٚ( :ايؿتَٓ ١ا ضيتشٔ ب٘ ايٓؿٛؽ ٚته ٫ ٕٛقايـ ١ػيـا
ٜؿل عًٗٝا ٚغًب اغتعُاشلا ؼي اغيكاتٌ ٚاضتؿاع ا٭َٔ ٚاْتكاض ايكًح) .
أق ٫ٚ :ٍٛضٜب إٔ تطى ايصْٛب ػيا ٜؿل عً ٢ا٭ْؿؼ عازٚ ٠ػيا شيتشٔ ب٘ ايٓؿٛؽ نصيو.
نُا إٔ غًب ١ا٫غتعُاٍ ٜ ٫عًِ نْٗٛا ؼي ظَإ ايؿاضع خاق ١ظَإ ايٓيب ٚٚ قت ْـعٍٚ
اٯٜات ،ثِ إْٗا ي ٛؾطنت ؾإْ٘ ٜ ٫عًِ أْٗا قس ٚقًت إزي سس ايٓكٌ يٮخل ٚيصا تػتدسّ
ؼي ا٭عِ ب٬

(فُع ايبشط ٜٔـ اؾع 3٤ـ باب ايؿا ٤ـ م .)361
ؾُج ّ٬اْتؿاض ؿياٖط ٠ايط٬م بًٚ ١ٝايتؿهو ا٭غط ٟبًٚ ١ٝايٓعاع بًٚ ١ٝاغيدسضات (ست ٢ي ٛمل ٜٓطبل عًٗٝا عٓٛإ اغيعك )١ٝبً١ٝ
ؾتأٌَ.
(تؿػرل اغيٝعإ ـ اؾع 9 ٤ـ م.75

عٓا ١ٜنُا ؼي اٯٜات ٚايطٚاٜات ايػابكٚ ١غرلٖا ـ ؾتأٌَ.

ؿَٚ ،ـا أؾـب٘،
ثاْٝاّ :ي ٛمل ْكٌ بأعُ ١ٝايؿتٓ ١يهٌ شْب ،إَا ٚنعاّ ٚإَا يكط ١ٜٓضىاتًؾ ي
يقػ ٍ
ؾإْ٘ َ ٫اْع َـٔ سلٛشلـا يًبٜ٬ـا ٚاحملـٔ ٚاؾـطاٚ ِ٥ايعـيـا ،ِ٥ؾٝهـٖ ٕٛـصا اغيكـساض ٖـ ٛايػاٜـ١

ٚايعًٚ ١قس غبل أْٗا َعُُٚ ١ككك ١ؾٝذب ايتعا ٕٚعًَ ٢ا حي ٍٛز ٕٚاؾطاٚ ِ٥ايعـيا ِ٥بٌ
ستَ ٢ا حي ٍٛز ٕٚايبٜ٬ا ٚاحملٔ نايتؿهو ا٭غطٚ ٟاْتؿاض ايطـ٬م ٚاغيدـسضات ٚغرلٖـا ــ
ؾتأٌَ .
هلل
اغيطاز بطي ُؾ يف ؼي كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف ً
هلل
ثايجاّٜ :بك ٢كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف ً

نؿ ّ٬ٝبإثبات ايعُ ّٛبًشاؿي طي ُؾ يف.

ٜ ٫كاٍ :أضٜس بـ طي ُؾ يف .أ( ٟعٝح ٜ ٫سع ٛإزي خ٬ؾ٘ أسس) نُا ؼي اغيٝـعإ (أٜ ٟهـٕٛ
ايس ٜٔس٦ٓٝص نً٘ هلل بادتُاع ايٓاؽ عً. )٘ٝ

َٚا حيكل شياغو ا٭غط َج ّ٬ػيا َٖ ٛكسام (ايدل).
٭ٕ َآٍ شيو إزي ٚدٛب ايتعا ٕٚؼي اؾًَُ ٫ ١طًكاّ ٖٛٚ ،اغيسعٚ ،٢٭ٕ َا شنط َٔ ا٭َجًَ ١ا زاّ ؼي زا٥ط ٠اغيهطٚ ٙٚأبػض
اؿ ،ٍ٬ؾإْ٘ ًٜ ٫تعّ بٛدٛب ايتعا ٕٚعً ٢زؾع٘ ـ ؾتأٌَٚ ،غٝأتٚ ٞد٘ َٔ ٚد ٙٛايتأٌَ ٖصا ؼي َبشح ٚدٛب ايتعا ٕٚعً٢
اغيػتشبات ٚاهلل اغيػتعإ.
(اْ٫ؿاٍ .)39
أٚ ٟدٛب َطًل ايتعا.ٕٚ
تؿػرل اغيٝعإ :ز/9م.76
(تؿػرل فُع ايبٝإ ـ اؾع 4 ٤ـ م.)466

هللَ ٖٛ ا شنطْا َٔ ٙإٔ ايـس( ٜٔأٟ
إش ٜكاٍ :ضسيا ٜه ٕٛايـياٖط َٔ كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف ً
اؿهِ ٚايطاعٚ ١ايٛنع اٱشلَٚ ٞا زإ اهلل اٱْػإ ب٘) نً٘ ،أ ٟبهاؾـَ ١كـازٜك٘ َٚؿطزاتـ٘
َٔ ٚادبات ٚقطَات ٚ ...ٚؾٜ ْ٘ٚ٪ه ٕٛهلل.
ٚي ٛأضٜس ب٘ َا شنط ٙايتؿػرلإ ـ َٔ إضاز( ٠ا٭ؾطاز) َٔ نً٘ ـ ؾإْ٘ ٜٓ ٫ؿَ ٞا شنطْا ٙـ َٔ إضاز٠
َؿطزات ايسَٚ ٜٔكازٜك٘ ـ بٌ ُٖا َت٬ظَإ ٖٛٚ ،اغيتؿاِٖ عطؾاّ ،ؾتأٌَ.
أٜ ٚكاٍ بإٔ ن ٕٛايس ٜٔنً٘ هلل بـإٔ ًٜتـعّ بـ٘ نـٌ أسـس ٜ ٫ٚـسع ٛازي خ٬ؾـ٘ أسـس يـ٘ إطـ٬م
أسٛاي ٞأ ٟؼي نٌ سا٫ت٘ ٚبايٓػب ١٭َ ١ٜعكٚ ١ٝيؿعٌ أ ٟايٛادب ـ ؾٗ ٛعًٖ ٢صا ٜؿٝس ْؿؼ
َا قًٓا َٔ ٙيع ّٚايتعا ٕٚعً ٢نٌ بط ٚادب يتعًل نٌ (بط) ٚادب بؿدل  ٫قاي ١ؼي ساي١
َٔ سا٫ت٘.
اظدِّؼ يـ
بٌ يٓا إٔ ْػتسٍ بـ اظدِّؼ يـ سيؿطز َٔ ٙغرل ساد ١يـ (نً٘) ٱثبات اغيككٛز َٔ ايعً ١ايػاٝ٥ـ١
ؿٚ ،نْٗٛا َعُُٚ ١ككك ١أ ٚبا٭ٚي ١ٜٛؼي ايتعا ٕٚـ نُا غبل ـ ٚشيـو
يتؿطٜع ضىاتًؾ ي
يقػ ٍ
٭ٕ ايس( ٖٛ ٜٔايطاع.)١

قاٍ ؼي (نتاب ايعري)( :ايس :ٜٔايطاعٚ ،١زاْٛا يؿ ٕ٬أ ٟأطاع. )ٙٛ

(نتاب ايعري ـ ايؿطاٖٝس ٟـ اؾع 8 ٤ـ م.)73

اصؾا ن. )
ٚقاٍ ؼي فُع ايبشطٚ( :ٜٔايس ٜٔايطاع َ٘ٓٚ ١قٛي٘ تعازي كى ىظ يف اظدِّؼ يـ كى ً
ٚنصيو ي ٛأضٜس بايس ٜٔاؿهِ نُا ؼي كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل أ ٟؼي سهُ٘.
ٚقاٍ ؼي اجملُعٚ( :ايسٚ ٖٛ ٜٔنع إشل ٞ٭ٚي ٞا٭يباب ٜتٓا ٍٚا٭قٚ ٍٛايؿطٚع)
ؼـ. 
قاٍ تعازيً  :إ َّف اظدِّؼ ىـ ًسـٍ ىد ا ً
يؿ دًؼ يـؽ ٍ
هلل اإلً ٍدال يىـٚ قاٍ  ىظؽ ٍ
ل دً ً
يؿ كىظً ى
ٚنصيو ي ٛأضٜس بايس ٜٔايػٝاغ َٔ ١زإ ايػًطإ ايطع ،١ٝأ ٟغاغِٗ.

هلل أ ٟتهـ ٕٛايطاعـ ١أٜ ٚهـ ٕٛاؿهـِ أ ٚايٛنـع
ؾعًٖ ٢ـصا ؾـإٔ كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طيؾُػ يف ً
اٱشل ٞأ ٚايػًطٚ ١ايكٝازٚ ٠ايػٝاغٚ ...١نًٗا َتػاٚقَ ١تشسَ ٠كساقاّ ٚإٕ اختًؿت َؿَٗٛاّ.
ٚٚانح إٔ ايطاعٚ ١اؿهِ نً ٞطبٝع ٞؾٓٝطبل عً ٢نـٌ اغيكـازٜلٚ ،إٔ ايٛنـع اٱشلـ ٞػيـا
ٜٓبػؽي عً ٢ناؾ ١ايٛادبات ٚاحملطَات ٚإٔ ن ٕٛايػًطٚ ١ايكٝازٚ ٠ايػٝاغ ١هلل ػيا ٜٓبػؽي عً٢
نٌ اؾعٝ٥ات ٚإ ٫مل ٜهٔ ايس ٜٔهلل ؼي ٖصا اغيٛضز.
ؿ ؾٗٚ ٞادب ١ايتشكٝل،
ؾٗص ٙإشٕ ٖ ٞايعً ١ايػا ١ٝ٥يـ ضىاتًؾ ي
يقػ ٍ

(فُع ايبشط ٜٔـ اؾع 2 ٤ـ باب ز ـ م.)76
(آٍ عُطإ ـ .)19
(ايهاؾط ٕٚـ ( )6فُع ايبشط ٜٔـ اؾع 2 ٤ـ باب ز ـ م.)76

 ٫ٚضٜب ؼي ن ٕٛايتعا ٕٚططٜكاّ شلص ٙايػاٚ ١ٜيصيو أَط تعازي ب٘ بكٛيـ٘ كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ
كىاظؿَّؼٍ ىقل.
اظدِّؼ يـ
بٌ ْك :ٍٛإٕ ز٫ي ١اظدِّؼ يـ أق َٔ ٣ٛز٫يَ ١ا ؾػط ب٘ َٔ ايطاعٚ ١اؿهِ ٚايٛنع اٱشلٞ
ٚايػًطٚ ١ايكٝازْ ،٠ـيطاّ يهْٗٛـا َطًكـات ٚاٱطـ٬م ؾٗٝـا ٚإٕ نـإ سلٛيٝـاّ  ٫بـسيٝاّ نُـا ؼي
هلل اظٍ ىؾ ٍق ىع ٖٛٚ ناف ؼي اغيككـٛز إ ٫إٔ اظػدِّؼ يـ ايـص ٟدعـٌ (نْٛـ٘ هلل) ٖـٛ
كىأ ى ىحؾَّ ا ي

ؿ أق ٣ٛؼي ايس٫ي ،١ؾإْـ٘ اغـِ يًـس ٜٔبأنًُـ٘ (بهـٌ َكـازٜك٘ ٚأدعا٥ـ٘
ايػا ١ٜيـ ضىاتًؾ ي
يقػ ٍ
ٚدعٝ٥ات٘) ؾس٫يت٘ بايٛنع  ٫باٱط٬م ،ز٫يَ ١طابك ١ٝأ ٚتهُٓ.١ٝ

ٜ ٫كاٍ ٫ :جيب ايكتاٍ ٭دٌ ٚادب ٚاسس ؾكؽي أ ٚيسؾع َٓهط ٚاسس.
إش ٜكاٍ :بٌ قس ٜكاٍ بٛدٛب٘ ؼي بعض ايكٛض نُا ي ٛؼعب ايهؿاض غيٓع ٚادب ٚاسس ؾكـؽي أٚ
ؾعٌ قطّ ؾكـؽي أ ٚنـإ شيـو ايٛادـب َـٔ ا٭َـٛض ٚايؿـ ٕٚ٪اغيُٗـ ١ؼي ْـيـط ايؿـاضع اغيكـسؽ
ٚشيو نشكٔ ٚسؿفي زّ اغي َٔ٪أ ٚست ٢اغيعاٖس احملك ٕٛايـسّ ،أٚيكـٝاْ ١عـطض ،أ ٚاغـتٓكاش
َاٍ ؼي بعض ايكٛض ،أَ ٚا ي ٛنـإ ؾعـٌ شيـو اؿـطاّ أ ٚتـطى شيـو ايٛادـب ػيـا ٜؿـتح بـاب
ايؿػاز َٔ دٗ ١أخط٣

نهَ ْ٘ٛكسَ ١يػًػً ١أخط َٔ ٣احملطَات َٚا أؾب٘ شيو ،ؾتأٌَ .
ٚقس ٜػتسٍ يعُ ّٛايٛدٛب ب أْ٘ َطتبَ َٔ ١طاتـب ايٓٗـ ٞعـٔ اغيٓهـطٚ ،بـإط٬م اٯٜـ ١بٓـا٤
عً ٢أعُ ١ٝايؿتٓ ،١ؾتأٌَ .
ٚي ٛمل ْكٌ بصيو ؼي خكٛم ايكتاٍ ،يْ٬كطاف َج ،ّ٬يه ْ٘ٛنـجرل اغيْٚ٪ـَ ١تهـُٓاّ غيؿاغـس
عـي ١ُٝؼي سس شات٘ ػيا نطضٖا أنجط َٔ نطض اغيعك ١ٝاغيطاز ايطزع عٓٗا غيا َٓع شيـو َـٔ ايكـٍٛ
بٛدٛب ايتعا ٕٚؼي َجـٌ شيـو ،يعُـ ّٛايعًـٚ ،١عـسّ ٚدـ٘ يْ٬كـطاف أ ٚايتدكـٝل إش ٫
قصٚض ؼي إجياب ايتعا ٕٚعً ٢نٌ ٚادب ٚادب أ ٚؼط ِٜايتعا ٕٚعً ٢نٌ قطّ َٓٚهـط نُـا
غبل.

إش ٜبك ٢أخل َٔ اغيسع ٢ضغِ شيو (ؾُٝا ي ٛمل ٜتشعبٛا َج.)ّ٬
أٚ ٟدٛب ايكتاٍ ٭دٌ زؾع َٓهط ٚاسس أ ٚؼكٝل ٚادب ٚاسس.
إش ٌٖ ًٜتعّ ايؿك ٘ٝبٛدٛب ايكتاٍ ي ٛتٛقـ عً ٘ٝايطزع عٔ َٓهط ٚاسس نايػٝبٚ ١ايهصب

صك ب ً ًف غيقحا ن كىاظ َّ ًذم أىك ٍ ىح ٍق ىـػا
ؼـ ىعا كى َّ
ٚضيهٔ اٱغتس ٍ٫بكٛي٘ تعـازي  ىذر ى ىع ىظؽ ٍ
يؿ ًع ىـ اظدِّ ً
قؿقا اظدِّؼ ىـ كىال ى تى ىؿػى رَّضيقا صًق ًف
ًإظ ٍىق ى
قؿ كى يع ى
ؽ كى ىعا كى َّ
قدك كى ًس ى
ص ٍق ىـا ب ً ًف ًإبٍرىا ًػ ى
قلك أ ى ٍف أ ى ًض ي
ٚتؿك ٌٝشيو ؼي نُٔ ايبشٛخ ٚاغيػا ٌ٥ايتاي:١ٝ

ايؿٛض.13 :٣

ٚضيهٔ اٱيتعاّ بٛدٛب إقاَ ١ايسٚ ٜٔشيو:
قؿقا.
يـيٗٛض أ ى ًض ي
ٚيـيٗٛض  ىذر ى ىع.

ؾإٕ  ىذر ى ىع نُا ؼي (تكطٜب ايكطإٓ إزي ا٭شٖإ) :سيعٓ( ٢دعٌ ايٓٗر ٚايٓـياّ ٚايؿطٜع،)١
أ ٚسيعٓ( ٢ابتسأ) أ ٟابتـسأ اؾعـٌ ٚنُٖ٬ـا ٜكتهـ ٞاؾعـٌ اغيٛيـ ٟٛنُـا ٖـ ٛا٭قـٌ أٜهـّا ؼي
اـطاب ايكازض َٔ اغيٛزي.
ٚأَا تؿػرل  ىذر ى ىع بـ (بري ٚأؿيٗط ٚأٚنح) نُا ؼي فُع ايبٝإ ؾٜٓ ٬ؿَ ٞا شنط ٭ٕ بري
ٚأؿيٗــط ٜ ٫هــ ٕٛبــسَ ٕٚتعًــل َٚتعًكــ٘ ؿيــاٖطاّ ٖــ( ٛبــري يهــِ َــا دعًــ٘ عًــٝهِ َــٔ ايــٓٗر
ٚايؿطٜع.)١
ٚ٭ْ٘ ؾػط ٖٛ ٙأٜهاّ بـ (ْٗر) ؾكاٍ( :بري يهِ ْٗٚر ٚأٚنح)

(تؿػرل فُع يبٝإ ـ اؾع 9٤ـ م)41

ؾٜٓ ٬ؿٖ ٞصا شاى بٌ قس ٜػتـيٗط إٔ بري ٚأٚنح َتهُٔ ؼي (ْٗر).
ٚبعباض ٠أخط :٣ايتبٝري ٚاٱٜهاح َٖ ٛسي ٍٛبايس٫ي ١ايتهُٓ ١ٝيـ  ىذر ى ىعٚ شنطُٖـا تؿػـرل
با٭عِ بٌ ٖ ٛتؿػرل تكطٜيب ،أ َٔ ٟباب ايتكطٜب يًصٖٔ ٚإ ٫ؾإٕ (ْٗر) ٖ ٛاغيعٓ ٢اغيـطازف
يـ (ؾطع) (ٚؾطع) سيعٓ ٢دعً٘ ؾطٜعْٗٚ ١ذاّٚ ،ايتبٝري ٖ ٛايطٚح ايعاَ ١أ ٚاغيعٓ ٢ايكطٜب.
ْٚهٝـ إٔ اغيتؿاِٖ ايعطؼي َٔ ؾطع ٖ ٛشيو ٖٛٚ ،اؿذ.١
يؿ ًذػرٍسى نة كى ًعـٍ ىفاجػا نٚ قٛيـ٘ تعـازي
ٚػيا ٜٛنح شيو قٛي٘ تعازي ظًؽيؾٍّ ىج ىعؾٍ ىـا ًعػـٍؽ ٍ
ؼع وة ًع ىـ األ ٍع ًر أ ٟغٓٚ ١ططٜكٚ ١ق ٌٝعً ٢زَٗٓٚ ١ًَٚ ٜٔـاز .ضادـع فُـع
سى ؾىك ىذ ًر ى
ايبشطَ ،ٜٔاز( ٠ؾطع) .
ٚؾٚ( ٘ٝقس ؾطع يهِ ؾطعاّ ،أ ٟغٔ) ٚإٕ شنط أٜهاّ َعٓ ٢أؿيٗط ٚأٚنح.
ٚيعً٘ بًشاؿي دصض ايهًُ ١أ ٚبٓش ٛا٫ؾذلاى ايًؿـي ٞـ ؾتأٌَ.
ٚعً ٢أ ٟؾإٕ اغيؿٗ ّٛعطؾاّ َٔ  ىذر ى ىع ؼي اٯٚ ١ٜيـ ٛبكطٜٓـ ١اغيكـاّ ٚايػـٝام ٖـَ ٛـا شنطْـاٙ
ؾًٝسقل.

(اغيا٥س.)48 ٠
(اؾاث)18 ١ٝ
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ؼـ أٜهاّ ؾإْ٘ ؿياٖط ؼي ا٭قٌ  ٫ايهُـاٍ ٜ٪ٜٚـس ٙؾـإٔ ايٓـعٚ ٍٚشٜـٌ
ز .بٌ ٚيـيٗٛض اظدِّ ً
اٯ ١ٜطى يؾر ى سى ؾىك اْلٍ ي ٍ
ؿ ًإظ ٍىقفً ؾاغيطاز بايس ٜٔنٌ َا زإ اهلل بـ٘ عبـازٙ
ش ًر ًطي ى ىعا تىدٍسي ي
قػ ٍ
َٔ ايٛادبات.

ؾإقاَت٘ ٚادب ١إَا ٭ٕ إقاَت ١عباض ٠أخط ٣عٔ ؾعً٘ ٚؾعٌ ايٛادب أ ٟاَتجاي٘ ٚادب ،أ ٚ٭ْ٘
َكسَ ١ي٘ بٓا ٤عً ٢تػاٜط إقاَت٘ عٓ٘ نُا غٓؿكً٘ بإشٕ اهلل.
ٚي ٛق ٌٝبؿُٛي٘ يًُػتشبات ٚايٛنعٝات ٚغرلٖا ،مل ٜهط سيا مٔ بكسز .ٙؾإٕ اؾعٌ ٜهٕٛ
ؼي نٌ عػب٘ ،ؾذعً٘ يًٛادب إيعاَٚ ٞيًُٓسٚب ْسبٚ ٞإقاَ ١نٌ َُٓٗا عػب٘ أٜهـاّ ٚشيـو
ٚانح عً ٢ا٫ؼاز ٚعً ٢ايتػاٜط أٜهاّ.
بٌ قس ٜكاٍ بٛدٛب إقاَ ١ايس ٜٔنً٘ بٛادبات٘ َٚػتشبات٘ ،ؾُا قـسم عًٝـ٘ أْـ٘ إقاَـ ١يًـسٜٔ
نإ ٚادباّ ٚإٕ نإ بعٓٛاْ٘ ا٭ٚيَ ٞػتشباّ.
ٚيصا ْكـٌ ايػـٝس ايعـِ  عـٔ اغيؿتـاح عـٔ بعهـِٗ ايكـ ٍٛعطَـ ١تـطى اغيٓـسٚبات ،قـطحياّ
ٚٚدٛب ؾَٗٓ ٧ٝا ؼي اؾًُ ١بٌ ْكٌ ايػٝس ايعِ عـٔ اغيػـايو أْـ٘ ٜـيٗـط َٓـ٘ سطَـ ١ايـذلى
يبعض اغيٓسٚبات

(ايؿٛض.)13 ٣
بٝإ ايؿك٘ ز 3م 293ـ .294

بكٝــس (يهــٌ أؾــطاز ٙؼي نــٌ ســاٍ ناؾُاعــٚ ١ايٓٛاؾــٌ ٚمــ ٛشيــو) نُــا ْكــٌ  عــِٓٗ
ا٫غتس ٍ٫يصيو بـ ( :اغتك ٍ٬ايعكٌ بكبح شيـو) ٚبــ ( :ز٫يـ ١بعـض ايطٚاٜـات ايـٛاضز ٠ؼي
تطى بعض اغيػتشبات ٚؾعٌ بعض اغيهطٖٚات َٔ ،ايًعٔ ٚايعصاب ٚمُٖٛا)
ٚقس ْاقـ ايػـٝس ايعـِ ؼي تًـو ا٭زيـَٚ ١ـا ٜتؿـطع عًـ ٢ايكـٛيري َـٔ ايؿػـل يـ ٛتـطى ٚعسَـ٘
ؾًرلادع
قؿقا اظدِّؼ ىـ
أق :ٍٛضيهٔ إناؾ ١زي ٌٝآخط يًكاً٥ري باؿطَٖ ٖٛٚ ١ص ٙاٯ ١ٜايهطضي :١أ ى ٍف أ ى ًض ي

ٚتٛنٝش٘ :إٕ نـٌ َـا قـسم عًٝـ٘ إقاَـ ١ايـسٚ ٜٔيـ ٛنـإ فُٛعـَ ١ـٔ اغيػـتشبات أ ٚستـ٢

َػتشباّ قسم عً ٘ٝيطاض ٨عٓٛإ إقاَ ١ايسٚ ،ٜٔدبٚ ،يٝؼ شيو َٔ ظٜاز ٠ايؿطع

اغيكسض.
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 ٫ٚبأؽ إٔ أؾرل ازي َٓاقؿت٘  ؼي ايسي ٌٝايجايح بكٛي٘ (إ ايًعٔ ٚايعصاب باغيعٓ ٢اجملاَع ؾٛاظ ايططؾري غرل َهط بايعساي١
ٚباغيعٓ ٢غرل اجملاَع ؾٛاظ ايططؾري  ٫سذ ١ٝيتًو ايطٚاٜات عًٖ ٢صا اغيعٓ ٢إَا غٓساّ أ ٚز٫ي ١ا ٚإعطاباّ أ ٚقط ١ٜٓساي ١ٝأٚ
َكاي )١ٝبٝإ ايؿك٘ ز 3م.295
أقٚ ٖٛٚ :ٍٛد ٘ٝنُا  ٫خيؿ ٢يهٔ ضسيا أَهٔ ا٫يتعاّ باغتؿاز ٠اؿطَ َٔ ١بعهٗا نُا ٖ ٛؿياٖط ايًعٔ ٚايعصاب َٔ ز ٕٚانططاض
يطؾع ايٝس عٔ ٖصا ايـيٗٛض ْـيطاّ يٲعطاب أ ٚايكط ١ٜٓاغيعانػٚ ،١شيو إشا ظيًت عً ٢ايٓاؿيط ١ٜبٗص ٙايكٛض( ٠أ ٟا٫يتعاّ بذلى
بعض اغيٓسٚبات يهٌ أؾطاز ٙؼي نٌ اؿا٫ت) ٚيعٌ شيو نإ َٓؿأ ايتعاّ قاسب اغيػايو باؿطَ ١أ ٚأْ٘ ٜهاف ٫غتس٫يت٘ عً٢
اؿطَ ١ـ ٖٚصا اؿٌُ غرل بعٝس بٌ ضسيا ٜػتـيٗط َٔ َجٌ ضٚاٜات اٱَاّ ايكازم  عٔ ضغ ٍٛاهلل  َٔٚ( ضغب عٔ طياع١
اغيػًُري غكطت عسايت٘ ٚٚدب ٖذطاْ٘) ايٛغا ٌ٥ايباب  َٔ 11أبٛاب ق ٠٬اؾُاع ١سسٜح ٚ 13ايطٚاَ ١ٜطغً ١ؿياٖطاّ ٚقس دٓ٦ا
بٗا يبٝإ عسّ بعس ٖصا اؿٌُ ٚحيتاز ا٫يتعاّ بٗصا اؿٌُ ازي َطادع ١كتًـ ضٚاٜات اغيٓسٚبات ؾإٕ نإ ؾٗٝا َا ؿياٖطَ ٙجٌ ٖصٙ
ايطٚا ١ٜػيا نإ غٓسَ ٙعتدلاّ ؾاْ٘ غٝه ٕٛزي ّ٬ٝدٝساّ عًَ ٢ا شٖب إي ٘ٝؼي اغيػايو ٚعػ ٢إٔ أٚؾل شلصا اغيبشح ٫سكاّ.

عً ٢ا٭قٌ ،بٌ ٖ ٛعٓٛإ آخط شا َكًشَ ١ػتكًٚ ،١شيو نُا ؼي أؾٗس إٔ عًٝاّ ٚي ٞاهلل ؼي
ا٭شإ ايصَ ٖٛ ٟػتشب يهٓـ٘ نُـا قـاٍ ايٛايـس  :٭ْـ٘ قـاض ؾـعرلٚ ٠ؾـعاضاّ بـٌ ٚعـع٠
يًسَٚ ٜٔكسَ ١يًٗسا ١ٜأٜهاّ ،قاض ٚادباّ ،ؾٝشطّ تطن٘ ؼي ا٭شإ.
ٚأقٚ :ٍٛ٭ْ٘ أنشَ ٢كساقاّ يـ (إقاَ ١ايسٚ )ٜٔنصيو ْك ٍٛؼي إقاَ ١اجملايؼ اؿػـٚ ١ٝٓٝبٓـا٤
اؿػٝٓٝات ؾإْٗا ٚادب ١بايكسض ايصٜ ٟكسم عً ٘ٝإقاَ ١ايسٖٚ( ٜٔصا ايبشـح عادـ ١ازي تٓكـٝح
َٚطادعٚ ١تتبع أنجط ٚيعًٓا ْٛؾل يصيو ؼي بعض ايبشٛخ ايكازَ ١إٕ ؾا ٤اهلل تعازي.
ٚ ٫ٚد٘ يًك ٍٛبإٔ اغيطاز َٔ اٯ ١ٜايهطضي ١خكٛم ايعكا٥س ،إش ٚ ٫د٘ ي٘ إ ٫ؾإٔ ايٓع ٍٚيٛ
نإٚ ،اغيـٛضز  ٫خيكـل ايـٛاضز ،إنـاؾ ١إزي إٔ اغيؿـذلى بـري َـا ؾـطع٘ تعـازي يٓـٛح ٚايـٓيب
ٚغا٥ط ا٭ْبٝا ٤عً ِٗٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬يٝؼ خكٛم ايؿ ٕٚ٪ايعكس ١ٜبٌ نجرل َٔ ايٛادبـات
َؿذلن ١أٜهاّ إَا بصاتٗا أ ٚست ٢بتؿاقًٗٝا ،ؾٗص ٙإشٕ قط ١ٜٓعً ٢ن ٕٛاغيـطاز َـٔ اظػدِّؼ ىـ
ا٭عِ َٔ ايؿـ ٕٚ٪ايعكسٜـ ،١بـٌ ْكـ ٍ ٛإٕ ؿيـاٖط اٯٜـ ١ايهطضيـٖ ١ـ ٛا٭عـِ يتدكٝكـ٘ تعـازي
ؽ بايصنط َٚكابًت٘ َع َا ٚق ٢ب٘ ْٛساّ ،ؾهأْ٘ تعازي قاٍ :ؾطع يهِ
كىاظ َّ ًذم أىك ٍ ىح ٍق ىـا ًإظ ٍىق ى
ث٬ث ١أؾٝاَ :٤ا ٚق ٢ب٘ ْٛساَّ ،ا ٚق ٢ب٘ إبطاَٖٛٚ ِٝغٚ ٢عٝػ ٖٞٚ( ٢اغيؿذلنات) َٚـا

أٚسٓٝا إيٝوٚٚ ،انح إٔ َا أٚسا ٙتعازي إي ٖٛ ٘ٝايس ٜٔبأنًُ٘ بأقٛي٘ ٚؾطٚع٘

ٚٚادبات٘ ٚقطَات٘ ٚغرلٖا ،ؾإقاَت٘ ٚادب ١ـ ؾتأٌَ.
قؿقا اظدِّؼ ىـ ؼي ا٭عِ غرل َٓجًِ بؿإٔ ايٓع.ٍٚ
ؾـيٗط بصيو إٔ ؿيٗٛض أ ى ٍف أ ى ًض ي

قؿقا اظدِّؼ ىـٚ دٗـ٘ اهلل تعـازي يٓـٛح ٚيًـٓيب ٚٱبـطاِٖٝ
ٚبعباض ٠أخط :٣إٕ خطاب أ ى ٍف أ ى ًض ي

َٛٚغٚ ٢عٝػٚ ٢ايـياٖط إٔ أَط نٌ َِٓٗ بإقاَ ١ايسٜ ٜٔطاز ب٘ ايس ٜٔاغيؿـطع يـ٘ ٚاغيٓـعٍ عًٝـ٘
بأنًُ٘  ٫خكٛم بعض ؾ ْ٘ٚ٪نايؿ ٕٚ٪ايعكس ١ٜأَ ٚا نإ َؿـذلناّ بـري ا٭زٜـإ ؾٗـٚ ٛإٕ
نإ خطاباّ ٚاسساّ إ ٫أْ٘ ؼي سكٝكت٘ ٚؼي ايٛاقع اـاضد ٞخطابـات َتعـسز(ٚ ٠أٍ) ؼي (ايـس)ٜٔ
يًعٗس أ ٚاؾٓؼ ٚعً ٢نٌ ؾاغيطاز ب٘ ز ٜ٘ٓاغيٓعٍ عً ٘ٝـ ؾتأٌَ.

ٚضيهٔ ايك ٍٛبإٔ (إقاَ ١ايسٚ )ٜٔادب اضتباط ،ٞؾً ٛأقاّ بعه٘ ز ٕٚايبعض اٯخـط ،عكـ٢
قؿػػقا اظػدِّؼ ىـ
ٚاغـتشل ايعكــاب; يعــسّ ؼكٝكــ٘ اغيــأَٛض بـ٘ ٖٚــ ٛأ ى ٍف أ ى ًض ي

ٚايػاٜــٖٚ ١ــٞ

هلل ، ؾإٕ ٚسس ٠ايػا ١ٜتهؿـ عٔ ا٫ضتباط ،١ٝؾتأٌَ.
كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ ً
ٚبعباض ٠أخط :٣ؾإٕ (ايك )٠٬تٛد٘ شلا أَطإ :أَط بٗا سيا ٖ ٞقٚ( ٠٬قس يٛسـيت عًٖ ٢صا
بٓش ٛاي٬بؿطؾي ايكػُٚ ،)ٞأَط بٗا ٚبػرلٖا باعتباض نـ ٕٛشيـو إقاَـ ١يًـسٚ( ٜٔقـس يٛسـيـت
بؿطؾي ؾ )٤ٞؾايك ٠٬بًشاؿي ا٭َط ا٭ٚ ٍٚادب اغتك٬ي ٞبايكٝاؽ يًك ّٛنأزا ٤زضِٖ زٕٚ
زضِٖ ٖٞٚ ،بًشاؿي ا٭َط ايجاْٚ ٞادب اضتباط.ٞ

ٚقس ٜػتسٍ يصيو بٓـيرل َا اغتسٍ ب٘ احملكل ايعطاق ٞيتكٜٛط
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سكٝك ١تكٝس أدعا ٤ايٛادب ا٫ضتباط ٞبعهـٗا بـبعض ،ؾكـس قـاٍ إٕ ٚسـس ٠ايٛدـٛب ٚتعـسزٙ
تتبع ٚسس ٠اغي٬ى ٚتعسزٚ ٫ ٙسسَ ٠عطٚن٘ ٚتهجط ،ٙؾإٕ ايؿ ٤ٞاغيتهجط بصات٘ قس ٜكـبح أَـطاّ
ٚاسساّ بٛسس ٠عطنْ ١ٝاؾٚ َٔ ١٦سسَ ٠ا عطض عً :٘ٝنايؿٛم ايٛاسـس ٚاغيـ٬ى ايٛاسـس إزي
آخط ن.... َ٘٬
ٚتٛنـٝح َـا شنـط( : ٙايكـ )٠٬ؾإْٗـا ٚإٕ تطنبـت َـٔ سكـا٥ل َتػـاٜط ٠نايٓٝـٚ ١ايطنـٛع
ٚايـصنط ٚبعهــٗا َــٔ َكٛيــ ١ايؿعـٌ ٚبعهــٗا َــٔ َكٛيــ ١ايهٝؿٝـ ١ايٓؿػــٚ ١ٝبعهــٗا َــٔ َكٛيــ١
ايٛنع ،إ ٫أْٗا قاضت َعطٚن ١يٛدٛب ٚاسس ْـيطاّ ٭ٕ ٖـصا اغيطنـب َـٔ ا٭دـعا ٤اغيتبآٜـ١
ػـ
قــاض َعطٚن ـاّ غيــ٬ى ٚاســس َٚكــًشٚ ١اســسٖٚ ٠ــ( ٛقطبــإ نــٌ تكــٚ )ٞتىـٍ ىفػػك سى ػ ً
ق ى
شا ًء كىاْلٍيـٍؽى ًر ، ؾإٕ نٌ دع ٤نايػذٛز ٚايطنٛع ٚا٭شناض ـ نٌ سيؿطز ٙــ ٚإٕ نـإ
اظٍػى ٍ
ساٌَ بعض ٖص ٙاغيكًش ١إ ٫إٔ ٖصا ايٓٛع اـام َٔ ايكطب ٚاْ٫تٗاٜ ٤تؿطع عً ٢اجملُٛع.

ٚبعباض ٠أخط :٣ايطنٛع  ٫بؿطؾي (بٌ بؿطؾي  ٫ؼي بعض ايكٛض) ٚإٕ تهُٔ َكًش ،١إ٫
أْٗا غرل اغيكًش ١اغيٛدٛز ٠ؼي ايطنٛع بؿطؾي غا٥ط ا٭دعاٚ ٤ايؿطا٥ؽي.

(َكا٫ت ا٫ق ٍٛـ اؾع 1 ٤ـ اغيكاي ١ايتاغع ١عؿطَ:٠كسَ ١ايٛادب ـ م.)289
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َ ٖٛٚا نإ خاضز ايك.٠٬

ٚس٦ٓٝص ْك :ٍٛإٔ (إقاَ ١ايس )ٜٔنصيو; ؾإٕ ايكٚ ٠٬إٕ ناْت شات َكـًشًَ ١عَـ ١ؼي سـس
اظصالىةى بٗا بٗصا ايًشاؿي ،إ ٫أْٗا بؿطؾي ؾ ٤ٞأ ٟبؿطؾي اْهُاّ
شاتٗا ٚقس تعًل أ ى ًض ًؿ َّ
غــا٥ط ايٛادبــات شلــا ،شات َكــًش ١أخــطًَ ٣عَــٚ ١يــصا قــاضت َــع غرلٖــا َــٔ ايٛادبــات
ٚغرلٖا

َعطٚن ١يٛدٛب آخط.

قؿقا اظدِّؼ ىـ ٖٛٚ ايص ٟتذلتب عً ٘ٝايػا ١ٜايعاَـ ١اغيكـطح
َ ٖٛٚؿاز قٛي٘ تعازي :أ ى ٍف أ ى ًض ي

ؼـ طيؾِّػفً
بٗا ؼي قٛي٘ تعازي :كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف ً
هللٚ ظً يقظٍ ًفػرىقي سى ؾىػك اظػدِّ ً

هلل أىص ىٍقاجػا ن ؾـإٕ إقاَـ ١ايـس ٜٔإصيـا تـتِ بإقاَـ١
ؼػـ ا ً
ت اظـ َّ ى
كىرىأىؼ ٍ ى
اس ؼىدٍ يخؾيق ىف صًل دً ً

ايكٚ ٠٬إٜتا ٤ايعناٚ ٠ا٭َط بـاغيعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ اغيٓهـط ٚاؾٗـاز ٚايتعـا ٕٚعًـ ٢شيـو نًـ٘

هلل
ٚغرل شيوٚ ،غا ١ٜكىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف ً

إصيا تتشكل ي ٛعٌُ ايهٌ بهٌ ايٛادبات

ؼـ طيؾِّػفً
ايٛادبات ٚتعا ٕٚايهٌ عً ٢ؼكٝكٗاٚ ،ظً يقظٍ ًفرىقي سى ؾىك اظػدِّ ً

ايعٌُ بهٌ ايٛادبات

(يكُإ ـ .)17
قس ؾكًٓا ؼي َٛنع آخط سل( ٍٛإقاَ ١ايس )ٜٔيًُػتشبات.
ٜٚؿٌُ َكسَات ايٛادبات ػيا ٜٓطبل عً ٘ٝعٓٛإ إقاَ ١ايس.ٜٔ
(ايؿٛض ٣ـ .)13
(اْ٫ؿاٍ.)39
(ايتٛب٘/33ايؿتح /28ايكـ.)9
(ايٓكط ـ .)2
ٖصا بٓا ٤عً ٢ن ٕٛشيو نً٘ َكسَ ١ٱقاَ ١ايسٚ ،ٜٔقس ؾكًٓا شيو ؼي َٛنع آخط.
(اْ٫ؿاٍ.)39
(ايتٛب٘/33ايؿتح /28ايكـ.)9

َتؿـطع عًـ٢

ٚاْ٫تٗا ٤عٔ نٌ احملطَات ٚتعا ٕٚاؾُٝع عً ٢شيو عًُـاٚ ٤ػـاضاّ َٚؿهـط ٜٔضدـاْٚ ّ٫ػـا٤ٶ
ٚغرلِٖ ٚنصيو (زخ ٍٛايٓاؽ ؼي ز ٜٔاهلل أؾٛاداّ) بٌ زخٛشلِ طيٝعاّ.
ٚبعبــاض ٠أخــط :٣ؾــإٕ (ؿيٗــٛض زٜــٔ اٱغــ ّ٬عًــ ٢غــرلَ ٙــٔ ا٭زٜــإ) (ٚنــ ٕٛايــس ٜٔهلل) شٚ
َكًشًَ ١عَٚ ١أْ٘ َطًٛب يًُٛزي أؾس ايطًب ٚقبٛب ي٘ أؾس احملبٛبَ ٖٛٚ ١ٝتؿـطع أ٫ ٚظّ
(إقاَ ١ايس ٜٔنً٘) نُذُٛع ؼي عبازات٘ ٚغٝاغت٘ ٚاقتكازٚ ٙغرل شيو ؾتأٌَ .
ثِ إٕ ٖص ٙاغيكًش ١قس ته َٔ ٕٛغٓذ َكًش ١آساز ايٛادبات ٚقس ته َٔ ٕٛغٓذ آخـط َٚـا
نإ َٔ غٓدٗا قس ٜهَ ٕٛكساقاّ آخط ٚقس ٜهَ ٕٛطتب ١أخط َٔ ٣اغيكًش ،١ثِ إْٗا قس تهٕٛ
قا ١ُ٥باؾُٝع ٚقس ته ٕٛقا ١ُ٥باجملُٛع ـ ٚغٝأت ٞبٝإ ٖص ٙا٭قػاّ بإشٕ اهلل.
قؿقا اظدِّؼ ىـ
ٜ ٫كاٍ :ا٭َـط بــ أ ى ٍف أ ى ًض ي

ٜٓشـٌ إزي أٚاَـط بعـسز ايٛادبـات ْٚـٛاٖ ٞبعـسز

احملطَات ،ؾٚ ٬دٛب آخط ٚضاٚ ٤دٛب نٌ ٚادب ٚادب.

قس ٜكاٍ (إقاَ ١ايس ٖٛ )ٜٔعري (ٜه ٕٛايس ٜٔهلل) ز ٕٚظً يقظٍ ًفر ى يق  ،ؾتأٌَ.

(ايؿٛض ٣ـ .)13

إش ٜكاٍ:
أَ :ّ٫ٚا شنطْا َٔ ٙتػاٜط اغيكًشتري (أ ٟاـاق ١اغيذلتب ١عً ٢ايكـ ٠٬بـصاتٗا ٚايعاَـ ١اغيذلتبـ١
عًـ ٢اجملُـٛع َـٔ ايكـٚ ٠٬غرلٖـا َـٔ ايٛادبـات ٚغرلٖـا) زيٝـٌ تػـاٜط ايٛدـٛبري بـٌ ؽًــ
أسسُٖا عٔ اٯخط زي ٌٝعً ٢ايتػاٜط ؾتأٌَ .
ؾٗ ٛنتػاٜط َكًشيت ايػذٛز سيا ٖٚ ٛغا٥ط أدعا ٤ايك ٠٬سيا َٖٚ ،ٖٞ ٞكًش ١ايػـذٛز سيـا
ٖ ٛدع َٔ ٤ايكٚ ،٠٬يصيو نإ ايػذٛز سيـا ٖـَ ٛػـتشبّا ْؿػـّٝا ٚسيـا ٖـ ٛدـعَ ٤ـٔ ايكـ٠٬
ٚادباّ نُٓٝا بٌ يٚ ٛدب ايطنٛع ـ بايٓصض َج ّ٬ـ ؾأزٸا ٙؼي نُٔ اغيهتٛب ١ؾإْ٘ (سيـا ٖـٚ )ٛادـب
ْؿػ ٞاغتك٬يٚ ٞشَ ٚكـًش ١قاُ٥ـ ١بـ٘ با٫غـتك ٍ٬بًشـاؿي ايٓـصضٚ( ،سيـا ٖـ ٛدـع ٤ايكـ)٠٬
ٚادب ْؿػ ٞنُين ٚشَ ٚكًش ١قا ١ُ٥ب٘ ٚبػرل.ٙ
قؿقا اظدِّؼ ىـَٓ بػؽي
ٚبعباض ٠أخط :٣إٕ ايٛدٛب ؼي َجٌ أ ى ٍف أ ى ًض ي

إش َكًش ١إقاَ ١ايس ٫ ٜٔتذلتب عً ٢إقاَ ١ايك ٠٬سيؿطزٖا ٚإٕ تطتبت عً ٢إقاَ ١فُٛع ايٛادبات ٚغرلٖا ،ؾٗ ٞإشٕ غرل
َكًش ١ايك ٠٬اغيًعَٚ ١يصا ٚدبت ايكٚ ٠٬إٕ مل ٜهٔ نُٔ إقاَ ١ايسٚ ٜٔؼي ؿيطف عسّ ؼكل تًو اغيكًش ١ايعاَ.١
إش قس ٜكاٍ :إٕ إقاَ ١ايك ٠٬يٛسسٖا ٚإٕ ؽًؿت عٔ إقاَ ١ايس ،ٜٔإش  ٫ت٬ظّ ،إ ٫إٔ إقاَ ١نٌ ؾعرل ،٠ؾإْ٘ َ٬ظّ ٱقاَ١
ايس ٜٔـ ؾتأٌَ ،إش ايت٬ظّ زي ٌٝايتػا ٜط إ ٫إٔ ٜكاٍ بايعٚ ١ٝٓٝقس ؾكًٓا اؿسٜح عٔ شيو ؼي َٛنع آخط ،ؾًرلادع ،يهٔ ؾ ٘ٝإٔ
ن ّ٬اغيذي عٔ اغيكًشتري  ٫اٱقاَتري.
(ايؿٛض ٣ـ .)13

عً ٢دعٝ٥ات ايسَٚ ٜٔكازٜك٘  ٖٛٚاغيعً ٍٛغيكـًشٚ ١اسـس ٠قاُ٥ـ ١بـاجملُٛع سيـا ٖـ ٛفُـٛع،
ٚيهٌ َٔ ايكٚ ٠٬ايكٚ ...ٚ ّٛدٛب نُين اضتباطْ َٔ ،ٞاسٝت٘.
أَا ايٛدٛب ؼي ايكٚ ٠٬ايكٚ ّٛاؿر ؾٗٚ ٛدٛبات َتعسزَ ٠عًٛي ١غيكاحل َتعسز ٠قا ِ٥نـٌ
َٓٗا سيٛنٛع َٔ اغيٛنٛعات أ ٟقا ِ٥باؾُٝع.
ثِ إْ٘ ضيهٔ َعطؾ ١شيو َٔ ايػا ،١ٜؾإٕ ايػا ١ٜاغيتٛخا َٔ ٠ايكَ ٠٬ج( ٖٞ ّ٬قطبإ نـٌ تكـ)ٞ
( َٔٚايك( :)ّٛتجبٝتاّ يٲخ٬م) نُا قايت ايكسٜك ١ايطاٖطٖٚ  ٠هصا.
هلل اظ ًٍعزَّةي كىظًر ى يدقظًفً كىظًؾ يٍؿم ٍ ًع ًـي ىَ ج،ّ٬
أَا ايػا ١ٜاغيتٛخا« َٔ ٠إقاَ ١ايس »ٜٔؾٗ ٞكى ً َّ ً

ٚتؿطع عٔ ايٓـٛع ا٭َ ٍٚـٔ ايػاٜـ ١ايٛدـٛب ا٫غـتك٬ي ٞيًكـٚ ٠٬ايكـٚ ّٛاؿـر ٚغرلٖـا،
ٚتؿـطع عـٔ ايػاٜــ ١ايجاْٝـٚ ١دـٛب إقاَــ ١ايـس ٜٔاغيٓبػــؽي عًـ ٢نـٌ ٚادــب ٚادـب ،ؾٛدــٛب
ايك ٠٬عًٖ ٢صا باعتباض َكًشتٗا ايصاتٚ ١ٝغاٜتٗا ،قـا ِ٥بٗـاٚ ،شلـا ٚدـٛب آخـط تعًـل بٗـا
نُّٓا باعتباض ٖص ٙاغيكًشٖٚ ١ـص ٙايػاٜـ ١ايهـدلٖٚ ٣ـ ٛقـا ِ٥بٗـا ٚبػرلٖـا طيٝعـّا ؾٗـ ٞبعـض

َعطٚض ايٛدـٛب ،بـٌ ستـ ٢يـ ٛنـإ يًكـ ٠٬سيـا ٖـٚ ٞادـب اغـتك٬ي ،ٞسـفي َـٔ ايػاٜـ١
ْؿػٗا ،ؾإْ٘ ٫

(عًٌ ايؿطا٥ع ـ اؾع 1٤ـ باب:182عًٌ ايؿطا٥ع ٚأق ٍٛا٫غ ّ٬ـ م.)248
(ايؿٛض ٣ـ .)13
(اغيٓاؾك ٕٛـ .)8

ٜٓؿ ٞنَ ٕٛكساقا آخط َٔ ايػا ١ٜأَ ٚطتبـ ١أخـطَٗٓ ٣ـاَ ،تؿطعـ ١عًـ ٢ايكـ ٠٬سيـا ٖـ ٞدـع٤
ايهٌ.
ٜٛٚنش٘ َجاٍ ٚدٛز ْؿؼ اغيكًش ١ؼي نٌ َٔ ايطنٛع ٚايك( ٖٞٚ ٠٬قطبإ نٌ تك )ٞؾتسبط
دٝساّ.
ٚضيهٔ ايك ٍٛبإٔ َكًش ١اجملُـٛع قاُ٥ـ ١باشل٦ٝـ ١ا٫دتُاعٝـ ،١ز ٕٚاؾُٝـع أ ٟاٯسـاز ٖٚـصا
ٚد٘ آخط يًتؿطق ١بري ايٛدٛبري ؾٗٓاى إشٕ ٚدٛب آخط ٚضاٚ ٤دٛب نٌ ٚادب ٚادب.
ٚبعبــاض ٠أخــطٚ :٣ظإ ايتؿــطٜعٝات نــٛظإ ايتهٜٝٓٛــاتٚ ،نُــا ٜٛدــس ؼي ايتهٜٝٓٛــات نــ٬
ايٓٛعري َٔ اغيكًش ،١نصيو ٜٛدس ؼي عامل ايتؿطٜع ن ٬ايٓٛعري َٔ ايٛدٛب.
َٚجايَ٘ :ا ي ٛأَط ٙاغيٛزي ببٓاَ ٤س ،١ٜٓؾإٕ ن َٔ ٬بٓاَ ٤سضغٚ ١بٝت ٚؾاضع َٚا أؾـب٘ ؾٗٝـا،
شَ ٚكــًش ١شاتٝــًَ ١عَــٖٚ ١ــ ٛقكــل غــطض ًَــعّ ؼي ســس شاتــ٘ إ ٫إٔ َكــًش( ١بٓــا ٤اغيسٜٓــ)١
نُذُٛع ٚنٗ ١٦ٝعاَ ،١أَط آخـط ٚشلـ ا َكـًشًَ ١عَـ ١أخـط ٣إنـاؾ ١عًـ ٢اغيكـًش ١اغيًعَـ١
ٯساز اغيساضؽ ٚاغيػادس ٚايؿٛاضع ٖٚص ٙاغيكًش ١قس ته َٔ ٕٛغٓدٗا ٚقس  ٫ته.ٕٛ
بٝإ شيو :إٕ بٓا ٤ايساض َكًشت٘ سؿفي ايعاٚ ١ً٥بٓا ٤اغيسٕ ي٘

إش ٚد ٛب آساز ايٛادبات قا ِ٥بٗا ،نٌ عً ٢سٝاي٘ ،أَا ٚدٛب إقاَ ١ايس ٜٔؾكا ِ٥باشل ١٦ٝا٫دتُاع.١ٝ

َكًشْ َٔ ١ؿؼ ايػٓذ ،ؾإْٗا ؼؿفي ايعٛا ،ٌ٥يهٓ٘ َكسام آخط َٔ اؿؿفي أَ ٚطتبـ ١أخـط٣
َٓ٘ ،نُا إٔ ي٘ َكًش َٔ ١غٓذ آخط  ٖٛٚاغتذ٬ب ايتذـاض إيٗٝـا َـج ٫ٚ ،ّ٬ؾـو ؼي نـٕٛ
ايٛدٛب اغيػبب عٔ نْٛ ٬ع ٞاغيكًش ١يبٓا ٤اغيسٕ ،اضتباطٝاّ قاُ٥اّ بايهٌ.
ٚنصيو ايٓٚ ١ٝايك ٠٬ؾإٕ َكًش ١ايك ٠٬قس ته َٔ ٕٛغٓذ َكًش ١ايَٓ ٖٞٚ( ١ٝـٔ أضنـإ
ايك )٠٬نُكًش( ١ايكطب هلل تعازي) ؼي نُٔ َطتب ١أخط ٣أ ٚؾطز آخط.
ٚقـس تهـَ ٕٛـٔ غـٓذ آخـط نايتٓعٜـ٘ عــٔ ايهـدل ايـص ٟاعتدلتـ٘ ايكـسٜك ١ايطـاٖط ٠قــًٛات اهلل
عًٗٝا ،ايػا ١ٜيًك ٠٬ؼي خطبتٗا باغيػذس.
ٚأٜا َٓٗا نإ ؾإٕ ايٛدٛب اغيٓبعح عٓ٘ اضتباط.ٞ
ٚنصيو اؿ اٍ ؼي (إقاَ ١ايس )ٜٔؾإٕ اغيكًش ١ايكا ١ُ٥بٗا ،قس ته َٔ ٕٛغٓذ اغيكًش ١ايكاُ٥ـ١
بآساز ايٛادبات (يهٔ سيطتب ١أخط ٣أَ ٚكسام آخط) نايٛقا َٔ ١ٜاغيعك ١ٝاغيذلتب عً ٢ايكٝاّ
َجٚ ،ّ٬اغيتؿطع (سيطتب ١أخط ٣أ ٚسيكسام آخط) عًـ ٢إقاَـ ١ايـس ٜٔأٜهـّا ؾـإٕ (قٝـاّ ايـس )ٜٔسيـا
ٜٛؾطَ ٙـٔ أدـٛا ٤إضياْٝـٜ ،١كـَ ٞـٔ اغيعاقـٚ ،ٞقـس تهـَ ٕٛـٔ غـٓذ آخـط نــ (نـ ٕٛايعـع ٠هلل
ٚيطغٛي٘).
ٚضسيا أَهٔ تٛنٝح شيو بـ (اٱضيإ) با٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ ؾإْ٘ ٚادب اضتبـاطٚ ٞإٕ نـإ يٲضيـإ
بهٌ َِٓٗ َكًش ١قا ١ُ٥بصاتٗا ،قاٍ اهلل

هلل كىر ي يد ًؾفً كىؼىؼي قظيق ىف
اهلل كىر ي يد ًؾفً كىؼ ي ًرؼ يدك ىف أ ى ٍف ؼيػى رِّضيقا بى ٍي ى ا ً
تعازيً  :إ َّف اظ َّ ًذؼ ىـ ؼىؽ ٍػي ريك ىف ب ً َّ ً
ػؾقال ن ()051
ػي ى لىظً ى
ض كىؼ ي ًرؼ يدك ىف أ ى ٍف ؼىؿَّ ً
ض كىغىؽ ٍػي ر ي ب ً ىؾ ٍع و
كىؼىؼي قظيق ىف غيم ٍ ًع يـ ب ً ىؾ ٍع و
كػذ يكا بى ٍ
ػؽ ىد ً
ؽ يػ يؿ اظٍؽىاصًريك ىف ىحؼٌ ا ن كىأ ى ٍس ىؿدٍغىا ظًؾٍؽىاصً ًرؼ ىـ سى ذ ىابا ن يع ًفقـا ن
أيك ىظ ًؽ ى

)(1

.

ؽ يػ يؿ اظٍؽىاصًريك ىف ىحؼٌ ا ن إٔ اٱضيإ ببعض ا٭ْبٝا٤
ٜ ٫كاٍٜ :ـيٗط َٔ قٛي٘ تعازي :أيك ىظ ًؽ ى

َ ٫كًش ١ؾ ٘ٝأبساّ.

إش ٜكاٍ :ايـياٖط إٔ شيو ايصّ ٚايعكاب ٭ٕ إضياِْٗ ببعض ا٭ْبٝا ٤نإ بؿطؾي َ ٖٛٚ ،٫ـا ٫
َكًش ١ؾ ٘ٝأبسّا بٌ ٖ ٛؼي دـٖٛط ٙؽط٦ـ ١هلل غـبشاْ٘ ٚتعـازي ٚادتٗـاز ٚبسعـ ١ؼي َكابًـ٘ ;
ؽ ىد ًؾقال ن 
كذ يكا بى ٍي ى لىظً ى
ٚيصا قاٍ تعازي :كىؼ ي ًرؼ يدك ىف أ ى ٍف ؼىؿَّ ً

) (

.

ٚنَٓ٬ــا ســ ٍٛاٱضيــإ بــبعض ا٭ْبٝــا ٫( ٤بؿــطؾي) ،ؾإْـ٘ سيــا ٖــٖ ٛــ ،ٛشَ ٚكــًشًَ ١عَــ،١
(ٚبؿطؾي ؾـ )٤ٞشَ ٚكـًشًَ ١عَـ ١أخـطٜٚ ،٣تهـح شيـو يـس ٣اْ٫ؿهـاى بُٗٓٝـا ؼي قـٛض٠
اؾٌٗ أ ٚايػؿًَ ١ج ،ّ٬ؾً ٛدٌٗ إٔ هلل ْبٝاّ آخط أ ٚدٌٗ إٔ ٖصا ْيب أ ٚؾو ٚنإ ؼي

(ايٓػا.)150 :٤
ايٓػا.151 :٤
(ايٓػا.)10 :٤
(ايٓػا.)150 :٤
 َٔٚاغيؿٝس إٔ ْؿرل إزي إٔ بعض اغيتذسز ٜٔش ٟٚاٱضيإ اْ٫تكا ٞ٥أ ٚا٫يتكاطٖ َٔ ِٖ ،ٞصا ايكبٚ ٌٝنصيو كتًـ ايصٜٔ
ٜكٓع ٕٛاؿً ٍٛايٛغؽي إضنا ٤هلل ٚإضنا ٤يًٓاؽ! ؾٝتُػه ٕٛبايتٛيٜٚ ٞطؾه ٕٛايتدل ٟـ ؼت أيـ عٓٛإ ٚعٓٛإ ـ أَٔ٪ٜ ٚ
بايس ٜٔؼي عبازٜات٘ ٜٓٚهط ٙؼي اقتكازٚ ٙغٝاغت٘.

طٛض ايتشكٝل ؾطناّ ،ؾإْ٘  ٫ؾو ؼي إٔ إضياْـ٘ بـبعض ػيـٔ ٜعطؾـ٘ شا َكـًشًَ ١عَـٚٚ ١ادـب
ٚ ٬ؾـطعّا ٜٓ ٫ٚؿـ ٞشيـو يـع ّٚايبشـح ٚايؿشـل عًٝـ٘ ٚايـتعًِ يٝعـطف غـا٥ط ا٭ْبٝـا،٤
عك ّ
ٚايٛدٛب ٖصا ْابع َٔ ٚدٛز َكًشًَ ١عَ ١ؼي اٱضيإ بؿطؾي ؾ ٤ٞؾتأٌَ.

قؿقا اظدِّؼ ىـَ تٛد٘ يٮؾطاز ،ؾهـٌ ؾـطز ؾـطز َهًــ بإقاَـ١
ثاْٝاّ :إٕ ايـياٖط إٔ أَط أ ى ًض ي
ايسٚ ٜٔعًٖ ٢صا ٜه ٕٛايؿطم بري أزا ٤ايٛادبات ٚايكٝاّ بٗاٚ ،إقاَ ١ايسٚ ،ٜٔانشاّ دساّ ،إش

قؿقا اظدِّؼ ىـ
إٔ أ ى ًض ي

ٜ ٫تشكـل باَتجـاٍ ايؿـطز يًٛادبـات ايـيت عًٝـ٘ َـٔ قـٚ ٠٬قـٝاّ

ٚسر ٚغرلٖا نًٗا بٌ ٜبكٚ ٢ضاٗ٥ا ٚادب آخط ٖ ٛإقاَ ١ايس ٜٔؼي اجملتُع ٚايصٜ ٟتهُٔ ؾُٝـا

ٜتهُٔ:
أ ـ ن ٕٛاؿانُ ١ٝيًس.ٜٔ
ب ـ ٚقٝاّ اٯخط ٜٔأٜهّا بأزاٚ ٤ادباتِٗٚ ،ايصٜ ٟتٛقــ شيـو نًـ٘ عًـ ٢ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل
ٚايتك.٣ٛ
قؿقا اظدِّؼ ىـ
ْعِ ي ٛق ٌٝبإٔ ا٭َط بـ أ ى ًض ي

يٝؼ َتٛدٗاّ يٮؾطاز بٌ يًُذُٛع ؾاجملُٛع سيا

ٖ ٛفُٛع َهًـ بإقاَ ١ايس ٫ ٜٔا٭ؾطاز غيا مت ٖصا اؾٛاب ٚاستذٓا إزي اؾٛاب ايػابل ،يهٓ٘
خ٬ف ايـياٖط ٚخ٬ف ا٭قٌ ؼي ا٭ٚاَط ـ ؾتسبط.

(ايؿٛض ٣ـ .)13
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قٛي٘ تعازي{ :أؾت َٕٛٓ٪ببعض ايهتاب}
ٚضسيا أَهٔ ا٫غتس ٍ٫عً ٢أقٌ اغيسع َٔ ٢اضتباط ١ٝايس ٜٔنً٘ بكٛي٘ تعـازي :كى ًإل ٍ أ ى ىخػذٍغىا
ؿ
ؿ كىال ى تي ٍ
يؿ ال ى تى ٍ
يؿ أىضٍرىر ٍ يُت ٍ كىأىغ ٍ يؿ ٍ
يؿ ًعـٍ دًؼىارًطي ٍ
ك ًر يجق ىف أىغ ٍػي ىلؽ ٍ
ل ًػؽيق ىف دً ىعاءطي ٍ
ًعقـىاضىؽ ٍ
ؿ ث َّ
تى ٍ
يؿ كىتي ٍ
يؿ ًعػـٍ
ك ًر يجػق ىف ىص ًرؼؼػا ن ًعػـٍؽ ٍ
ؿ ىػػميال ى ًء تىؼٍ يؿؾيػق ىف أىغ ٍػي ىلػؽ ٍ
يؿ أىغ ٍ يؿ ٍ
ش ىف يدك ىف ( )38ث َّ
ؿ كى يػ ىق يع ىقػر َّ هـ
ؿ أ ي ىدارىل تيػى ا يد ي
ؿ تى ىظ ى
كػ ٍ
ؿ بًاإلًث ًٍؿ كىاظ يٍعدٍكى ًاف كى ًإ ٍف ؼىلٍتيقطي ٍ
اػريك ىف سى ؾ ٍىق ًف ٍ
دًؼىارً ًػ ٍ
ض ص ىىؿا ىجز ى ياء ىعـٍ ؼىػ ىٍعؾي
اب كىتىؽ ٍػي ريك ىف ب ً ىؾ ٍع و
ؿ أ ى ىص يؿم ٍ ًع يـق ىف ب ً ىؾ ٍع ً
ض اظٍ ً
يؿ ًإ ٍخر ى ي
اج يف ٍ
سى ؾىقٍؽ ٍ
ؽ ىؿ ً
ىاب. 
لىظً ى
يؿ إال َّ ًخز ٍ هم صًل اْلٍ ى ىقا ًة اظ ُدغ ٍ ىقا كىؼىقٍ ىـ اظ ًٍؼ ىق ى
ؽ ًعـٍؽ ٍ
اع ًة ؼير ى ُدك ىف ًإظىك أ ى ىذدِّ اظ ىٍعذ ً
ؾإٕ غؿو ايسَاَ ٤بػٛض ٚقطّ َٗٓٚـ ٞعٓـ٘ ٚنـصيو اٱخـطاز َـٔ ايـسٜاض ٚايتـيـاٖط بـاٱثِ

ٚايعسٚإٚ ،اغيؿازا ٠قبٛب يًُٛزي َٚأَٛض ب٘.
اب ٖٛٚ ايص ٟأٚدب عًٝهِ اغيؿازا.)٠
قاٍ ؼي ايكاؼي( :أ ى ىص يؿم ٍ ًع يـق ىف ب ً ىؾ ٍع ً
ض اظٍ ً
ؽ ىؿ ً
ٚقاٍ ؼي فُع ايبٝإ( :نُا إٔ تطنِٗ أغط ٣ؼي أٜس ٟعس ِٖٚسطاّ عًٝهِ) .
ض
ٚقاٍ ؼي تكطٜب ايكطإٓ إزي ا٭شٖإ( :أ ى ىص يؿم ٍ ًع يـق ىف ب ً ىؾ ٍع ً

ايبكط 84 :٠ـ .85
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اب أ ٟايتٛضا ٠ايكا ٌ٥بٛدٛب إعطا ٤ايؿس ١ٜ٭غطانِ).
اظٍ ً
ؽ ىؿ ً
ض ايكا ٌ٥عطَ ١ايكتٌ ٚاٱخطاز ٚايتـياٖطباٱثِ ٚايعسٚإ) .
ٚقاٍ( :كىتىؽ ٍػي ريك ىف ب ً ىؾ ٍع و

ٚنٌ َٓٗا قطّ با٫غتك ،ٍ٬ؾإٕ غؿو ايسَا ٤سطاّ ٚنصيو أخٛاتـ٘ َـٔ اٱخـطاز ٚايتـيـاٖط
نُا إٔ تطى اغيؿازا ٠سطاّ ،بٌ تًو ايج٬ث ١قطّ اغتك٬يٚ ،ٞاغيؿازاٚ ٠ادب اغتك٬يٚ ،ٞيهٌ
َٓٗا طاعٚ ١اَتج اٍ ٚعكـٝإ ٚيهـٌ َٓٗـا َؿػـس ٠شاتٝـ ١أَٚكـًش ١شاتٝـ ١قاُ٥ـ ١بـصاتٗا ،يهـٔ
ٜٛدس داَع بٗٓٝا ( ٖٛٚاٱضيإ بايهتاب) (ٚا٫يتعاّ بايهتاب)  ٖٛٚشا َكًشَٚ ١ؿػسًَ ٠عَ١
ؼي سس شات٘ٚ ،يصا اغتشكٛا اغيصَٚ ١ايتكطٜع ٚايعكٛب ١عً ٢شيو ،ؾـإٕ اغيصَـٚ ١ايعكٛبـ ١يٝػـت
عً ٢قطف عسّ اغيؿازا ٠ؾإْ ٗا ٚإٕ ناْـت َػـتٛدب ١يًعكٛبـٚ ١ايتكطٜـع إ ٫أْـ٘ قـس ٜػـتـيٗط إٔ
اٯ ١ٜيٝػت بكسز شيو بـٌ بكـسز ايتكطٜـع ٚايـصّ عًـ ٢عـسّ (اٱضيـإ بهـٌ ايهتـاب) ٚعـسّ
(ا٫يتعاّ بهـٌ ايهتـاب) ٖٚـ ٛاغيتؿـاِٖ عطؾـّا إٕ مل ٜهـٔ قـطٜح قٛيـ٘ تعـازي :أ ى ىص يؿم ٍ ًع يـػق ىف
ػؽ
ض ٖٛٚ ضسيا ايـياٖط َـٔ ص ىىؿا ىجز ى ياء ىعـٍ ؼىػ ىٍعػؾي لىظً ى
اب كىتىؽ ٍػي ريك ىف ب ً ىؾ ٍع و
ب ً ىؾ ٍع ً
ض اظٍ ً
ؽ ىؿ ً

يؿ إال َّ ًخز ٍ هم صًل اْلٍ ى ىقا ًة اظ ُدغ ٍ ىقا باغتـيٗاض إٔ اـعْ ٟـيطاّ شلـصا ايتبعـٝض ٚإٔ َطدـع
ًعـٍؽ ٍ
شيو إي ،٘ٝؾتأٌَ.

ٚي ٔ٦ق ٌٝبتدكٝل آ ١ٜغٛض ٠ايٓػا ٤بايؿ ٕٚ٪ايعكسٚ ١ٜنطٚض٠

(تكطٜب ايكطإٓ إزي ا٭شٖإ ـ اؾع 1 ٤ـ م.)151
أ ٚبعض َطاتب٘ أ ٚبعض َكازٜك٘.

ا٫ضتباطٝــ ١ؾٗٝــا ؾإْــ٘  ٫فــاٍ يًكــ ٍٛبــصيو ؼي ٖــص ٙاٯٜــَ ١ــٔ غــٛض ٠ايبكــط ٠٭ْٗــا ؼي ؾــٕٚ٪
ا٭سهاّ ٚايتهايٝـ.
ؾاغيتشكٌ إٔ اغيػتؿاز َٔ آ ١ٜغٛض ٠ايٓػا ٤اضتباط ١ٝايكهاٜا ايعكسٚ ،١ٜاغيػتؿاز َـٔ آٜـ ١غـٛض٠
ايبكط ٠اضتباط ١ٝايتهايٝـ ايؿطع.١ٝ
ٜ٫كاٍ ٖٞ :س ٍٛأضبع ١أسهاّ خاق.١
ض
اب كىتىؽ ٍػي ريك ىف بًػ ىؾ ٍع و
إش ٜكاٍ :اغيٛضز  ٫خيكل ايٛاضز  ٖٛٚأ ى ىص يؿم ٍ ًع يـق ىف ب ً ىؾ ٍع ً
ض اظٍ ً
ؽ ىؿ ً
 ٫ٚؾــو ؼي إٔ سهــِ ايتؿهٝــو بــري غــا٥ط أسهــاّ ايؿــطٜع ١عكٝــس ٠بٗــا أ ٚعكٝــسٚ ٠ايتعاَ ـاّ،
نصيوٚ ،شيو ٖ ٛؿياٖط اٯٚ ١ٜاغيؿَٗٗٓ ّٛا عطؾاّ ٚي ٛتٓعيٓا عٔ شيو ؾإْـ٘ ضيهـٔ إٔ ٜكـاضإزي
عسّ ايتؿهٝو بـ (ٚسس ٠اغي٬ى) بتٓكٝح اغيٓاؾي أ ٚبعسّ ايك ٍٛبايؿكٌ.
ٜ ٫كــاٍ :ؿيــاٖط اٯٜــ ١اضتباطٝــ ١اٱضيــإ با٭سهــاّ ايؿــطع ٫ ١ٝاضتباطٝــ ١ا٭سهــاّ ْؿػــٗا ٫ٚ
اضتباط ١ٝايعٌُ بٗا.
إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚقس ٜكاٍ بإٔ اٯ ١ٜضسيا ٜػتـيٗط َٓٗا اضتباط ١ٝايعٌُ ٚا٭سهاّ بكط ١ٜٓإٔ َكب نَ٘٬
يؿ كىتي ٍ
يؿ ًعـٍ
ك ًر يجق ىف ىص ًرؼؼا ن ًعـٍؽ ٍ
ؿ ىػميال ى ًء تىؼٍ يؿؾيق ىف أىغ ٍػي ىلؽ ٍ
يؿ أىغ ٍ يؿ ٍ
تعازي نإ ايعٌُ ْؿػ٘ ث َّ
ؿٚ يـٝؼ
ؿ أ ي ىدػارىل تيػى ػادي ي
ؿ تى ىظ ى
كػ ٍ
ؿ بًاإلًث ًٍؿ كىاظ يٍعدٍكى ًاف كى ًإ ٍف ؼىػلٍتيقطي ٍ
اػريك ىف سى ؾ ٍىق ًف ٍ
دًؼىارً ًػ ٍ
اٱضيإ

اضتباط ١ٝايعٌُ ي ٛثبتت ؾإْٗا ناؾؿ ١عٔ اضتباط ١ٝا٭سهاّ.

ب٘ٚ ،إ ٫يكاٍ( :ثِ أْتِ ٖ ٤٫٪ت َٕٛٓ٪ظٛاظ قتٌ ٚإخطاز.)...
اب كىتىؽ ٍػي ػريك ىف
يهٔ قس ٜتأٌَ ؾ َٔ ٘ٝدٗـ ١إٔ أ ى ىص يؿم ٍ ًع يـق ىف ؼي أ ى ىص يؿم ٍ ًع يـق ىف ب ً ىؾ ٍع ً
ض اظٍ ً
ؽ ىؿ ً
ضْ ـلٚ ،تًـو ايكطٜٓـ ١ؿيـاٖط ؼي قـطف اٱضيـإ إزي ايعُـٌ ٚعـسّ ايعُـٌ ٚا٫يتـعاّ
ب ً ىؾ ٍع و
ٚعسَ٘ ٚايعكٝإ ٚايطاع ،١ؾًعًِٗ ناْٛا ٜٓهط ٕٚاؿهـِ َٓ٪ٜ ٫ٚـ ٕٛبـ٘ ،ؾهـإٔ ايػـٝام ؼي
اٯ ١ٜاْتكٌ َٔ ايصّ ٚايتكطٜع عً ٢ايؿعـٌ ٚايتؿهٝـو ايعًُـ ٞػيـا ٖـ ٛؿيـاٖط اؾًُـ ١ا٭ٚزي أٟ
ؿ ىػميال ى ًء تىؼٍ يؿؾيق ىف إزي ايصّ ٚايتكطٜع عًـ ٢ايتؿهٝـو ؼي اٱضيـإ ٖٚـ ٛأبًـؼ ؼي ايـصّ
يؿ أىغ ٍ يؿ ٍ
ث َّ
ٚا٫غتٓهاض ٚايتكطٜع ـ ؾتأٌَ.
ٚٚدٗ٘ :إَهإ ايك ٍٛبإٔ اغيتؿاِٖ عطؾاّ َٖ ٛا شنطْاٚ ،ٙإي ٘ٝشٖب ايكاؼي.
ض ٖٛٚ ايص ٟسطّ عًٝهِ قتًِٗ ٚإخـطادِٗ ؾـإشا نـإ قـس سـطّ
قاٍ( :كىتىؽ ٍػي ريك ىف ب ً ىؾ ٍع و
ايهتاب قتٌ ايٓؿٛؽ ٚاٱخطاز َـٔ ايـسٜاض نُـا ؾـطض ؾـسا ٤ا٭غـط ٣ؾُـا بـايهِ تطٝعـ ٕٛؼي
بعض ٚتعك ٕٛؼي بعض نأْهِ ببعض َ.)َٕٛٓ٪
 ٫ٚؽؿ ٢ايٓهت ١ا٭زبٚ ١ٝايب٬غ ١ٝؼي ايتعبرل عٔ عسّ اَتجاٍ ا٭َط ،بعسّ اٱضيإ ،نُا أْ٘ أبًؼ
ؼي ايصّ ٚايتكطٜع نُا  ٫خيؿ.٢
ٚثاْٝاّ :قس ٜكاٍ بإٔ اضتباطٝـ ١اٱضيـإ با٭سهـاّ ناؾــ عـٔ اضتباطٝـ ١ا٭سهـاّ ْؿػـٗا ٚعـٔ
ٚدٛز اعتباض ٚاسس عاّ شلا ٚعٔ َكًش ١عاَ١

َٓبػط ٖٞ ١اييت اقتهت إجياب ا٭سهاّ بٛد٘ عاّ  ٖٞٚاييت اقتهت إجياب اٱضيإ بٗـا; إش
ي ٛنإ يهٌ سهِ َكًشَ ١ػتكًًَ ١عَ ١بس ٕٚنَُ ١ُٝكًش ١عاَ ١داَعًَ ١عَ ،١مل ٜهٔ
ٚد٘ ٫ضتباط ١ٝاٱضيإ بتًو ا٭سهاّ ـ ؾتأٌَ.
ثايجاّ :قس ٜػتؿاز َٔ اٯ ١ٜايتكطٜع عً ٢ن ٬ا٭َط َٔ ٜٔايتؿهٝو ؼي اٱضيـإ َٚـٔ ايتؿهٝـو ؼي
ايعٌُ ؾإٕ ايتكطٜع عً ٢ايتؿهٝو ؼي ايعٌُ:
ك ًر يجػق ىف
يؿ كىتي ٍ
ؿ ىػميال ى ًء تىؼٍ يؿؾيق ىف أىغ ٍػي ىلػؽ ٍ
يؿ أىغ ٍ يؿ ٍ
أ ـ ٜػتـيٗط َٔ اؾًُ ١ا٭ٚزي بايكطاس ١ث َّ
ؿ أ ي ىدػارىل
ؿ تى ىظ ى
ؿ بًػاإلًث ًٍؿ كىاظ يٍعػدٍكى ًاف كى ًإ ٍف ؼىػلٍتيقطي ٍ
اػريك ىف سى ؾ ٍىق ًف ٍ
يؿ ًعـٍ دًؼىارً ًػ ٍ
ىص ًرؼؼا ن ًعـٍؽ ٍ
ؿ ٖٛٚ اغيتؿاِٖ عطؾاّ َٓٗا.
تيػى ا يد ي
كػ ٍ

ض بايس٫ي١
اب كىتىؽ ٍػي ريك ىف ب ً ىؾ ٍع و
ب ـ ٜٚػتـيٗط َٔ اؾًُ ١ايجاْ ١ٝأ ى ىص يؿم ٍ ًع يـق ىف ب ً ىؾ ٍع ً
ض اظٍ ً
ؽ ىؿ ً
ا٫يتعاَٚ ١ٝبتًو ايٓهت ١ا٭زب ١ٝايب٬غ.١ٝ
يؿ إال َّ ًخز ٍ هم صًل اْلٍ ى ىقا ًة
نُا قس ٜػتـيٗط َٔ اؾًُـ ١ايجايجـ ١ص ىىؿا ىجز ى ياء ىعـٍ ؼىػ ىٍعؾي لىظً ى
ؽ ًعـٍؽ ٍ

اظ ُدغ ٍ ىقا بايس٫ي ١اغيطابك ١ٝيـيٗٛض ؼىػ ىٍعؾي  إٕ مل ْكٌ قطحي٘ ،أ ٚايتهُٓ ١ٝبٓا ٤عً ٢إضاز٠

ؿ َٔٚ أ ى ىص يؿم ٍ ًع يـػق ىف
نٌ َٔ تىؼٍ يؿؾيق ىفٚ تي ٍ
اػريك ىفٚ تيػى ا يد ي
ك ًر يجق ىف ٚ تى ىظ ى
كػ ٍ
ؽ
اب ٚ ، ىعـٍ ؼىػ ىٍعؾي لىظً ى
ب ً ىؾ ٍع ً
ض اظٍ ً
ؽ ىؿ ً

باعتبــاض إٔ اٱضيــإ أٜهـاّ َــٔ ا٭ؾعــاٍ ــ ؾتأَــٌ ؼي أطــطاف اغيكــاّ ؾإْــ٘ َــٔ َــعاٍ ا٭قــساّ ٚاهلل
اغيػتعإ.
ٚإشا مت َا شنط َٔ اضتباط ١ٝايسٚ ٜٔأسهاَ٘ ٚإقاَت٘ ،ؾإْ٘ ٜـيٗط يٓا ٚد٘ آخط يٛدٛب ايتعـإٚ
قؿقا اظدِّؼ ىـ ٫ ضيهٔ إ ٫بايتعـإٚ
عً ٢ايدل ٚايتك ،٣ٛؾإٕ اَتجاٍ ٖصا ا٭َط  ٖٛٚأ ى ٍف أ ى ًض ي
عً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛؾإْ٘ ٚإٕ أَهٔ اَتجاٍ بعض ا٭ٚاَط ايؿطع ١ٝبٌ ٚإٕ أَهٔ يؿـطز إٔ ضيتجًـٗا
نًٗا إ ٫إٔ إقاَ ١ايس ٫ ٜٔته ٕٛإ ٫باَتجاٍ نٌ ا٭ؾطاز أ ٚدًـِٗ ٭ٚاَـط ايـسٚ ٜٔشيـو ػيـا ٫
ضيهٔ ؼكٝك٘ إ ٫بايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛبعطنٗا ايعطٜضٚ ،يعٌ شيو َـٔ أغـباب إجيابـ٘
تعازي ايتعا ٕٚعًُٗٝا بكٛي٘ :كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل. 
ٚد٘ آخط :ؾإٕ إقاَ ١ايسَ ٖٛ ٜٔكسام بٌ اغيكسام ا٭دً ٢يـ اظ ًٍؾر ِّ اغيأَٛض بايتعا ٕٚعً٘ٝ
ؼي اٯ ١ٜايؿطٜؿٚ ،١ؾطم ٖصا عٔ غابك٘ إٔ ايٛد٘ ا٭ َٔ ٍٚدٗ ١إٔ ايتعا ٕٚعً ٢ايـدل َكسَـ١
ٱقاَ ١ايسٖٚ ٜٔصا ايٛد٘ َٔ دٗ ١ن ٕٛإقاَ ١ايسَ ٜٔتعًكاّ يـ كىتى ىعاكىغيقا يهَ ْ٘ٛكساقاّ َٔ
َكازٜل َتعًك٘  ٖٛٚايدل.

ٚغٝأت ٞؼي ايٛد٘ ايجايح إٔ ؼكٝل غا{ ١ٜيٝـيٗط ٙعً ٢ايس ٜٔنً٘} ٜ{ٚسخً ٕٛؼي ز ٜٔاهلل أؾٛاداّ}  ٫ضيهٔ إ ٫بايتعا ٕٚعً٢
ايدل ٚايتك.٣ٛ
(اغيا٥س.)2 ٠

ؼـ طيؾِّ ًف
ٚد٘ آخط :إٕ غاٜـ ١ظً يقظٍ ًفر ى يق سى ؾىك اظدِّ ً

هلل
ٚكىؼىؽيق ىف اظػدِّؼ يـ طيؾُػ يف ً

هلل أىص ىٍقاجػا ن ٫ تتشكـل إ ٫بتعـا ٕٚايهـٌ عًـ ٢ايـدل ٚايتكـ،٣ٛ
ؼػـ ا ً
ٚؼىدٍ يخؾيق ىف صًل دً ً
ٚسٝح إٔ تًو ايػاٜات اضتباطٚ ،١ٝدبت طيٝع أْٛاع ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكـٚ ٣ٛمل ٜػـكؽي
ٚدٛب ايتعا ٕٚست ٢تتشكل ايػاٜات تًو.
أضأٜت ي ٛإٔ َطادـع ايتكًٝـس ايعـيـاّ ٚٚنـ ٤٬اغيطادـع ايهـطاّ ٚاـطبـاٚ ٤اغيـ٪يؿري ٚاغي٪غػـري
اظضاظِّي ىٚ ايؿػـكٚ ١عًـ٢
ؿَّ ٚ 
ٚغرلِٖ كىتى ىعاكىغيقا عًٖ ٢سا ١ٜاْلٍىغ ي
قب سى ؾ ٍىق ًف ٍ
ٍض ً
تأغٝؼ ايؿهاٝ٥ات َٚطانع ايسضاغات ٚاؾاَعات ٚاؿٛظات ؼي ؾت ٢ا٭قـكاع ٚعًـ ٢قاضبـ١
اغيٓهــط ٚايؿػــاز ٚايػــؿٛض ٚايؿذــٛض ٚغــرل شيــوٚ ،تعــا ٕٚايتــادط َــع ايعــامل ٚاؾــاَعَ ٞــع
اؿــٛظٚ ٟٚاؿهــطَ ٟــع ايكــطٚ ،ٟٚنـٛٸٕ اـطبــا ٤اؼــازات ٚتعــاْٛٚا ؾُٝــا بٝــِٓٗٚ ،ؾــهٌ
اغيطادع (فًؼ ؾٛض ٣ايؿكٗاٚٚ )٤سسٚا نًُـتِٗ ٚتعانـست اؿػـٝٓٝات ٚاغيػـادس ٚتـيـاٖط
ٚتعانس ٚتعا ٕٚأ ١ُ٥اؾُاعٚ ١غرلِٖ ٱضؾاز اؾاٌٖ ٚتٓب ٘ٝايػاؾٌ ،أمل ٜهـٔ ٜتشكـل أ ى ٍف
هلل
ؼـ طيؾِّفًٚ كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف ً
قؿقا اظدِّؼ ىـٚ ظً يقظٍ ًفر ى يق سى ؾىك اظدِّ ً
أ ى ًض ي
نٝـ ٚمٔ ْط ٣إٔ أبػؽي تعا ٕٚبري ايعًُاٚ ٤اغيطادع ٚاغيَٓ٪ري

ايتٛب ،33 :١ايؿتح ،28 :ايكـ.9 :
ا٭ْؿاٍ.39 :
ايٓكط.2 :

أطاح بأعت ٢اؿهَٛات اؾا٥طٚ ٠ططز ا٫غتعُاض َٔ ايب٬ز نُا ؼي ثٛض ٠ايتبـؼ ؼي إٜـطإ ٚثـٛض٠
ايعؿط ٜٔؼي ايعطام ٚاٱطاس ١بٓـياّ بًٗ ٟٛؼي إٜطإ ٚغرلٖا.
ْعِ ،ي ٛمت شيو ٚتعا ٕٚايهٌ عً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛسكٝك ١٭ؿيٗط اهلل يٓا ٚي ٘ٝا٭عـيـِ  أ٫ ٚ
ؼـ طيؾِّػفً
أقٌ ؾإٕ َطتبَ َٔ ١طاتـب كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف ً
هللٚ ظً يقظٍ ًفر ى يق سى ؾىك اظػدِّ ً

يػؿ
قؿقا اظدِّؼ ىـ غتتشكل ز ٕٚضٜب أ ٚؾو بـإشٕ اهلل تعـازي نُـا قـاٍ تعـازي :ث َّ
ٚأ ى ٍف أ ى ًض ي
هلل
أىت ٍ ىؾ ػ ىع ىد ػ ىؾؾا نٚ قــاٍ :كىاب ٍ ىؿ يغػػقا ًإظ ٍىق ػفً اظ ىٍق ً
صػػريكا ا ى
دػػق ىؾ ىةٚ قــاًٍ  :إ ٍف تىـٍ ي

اعقا سى ؾىػػك اظطَّ ًرؼؼى ػػ ًة
ىػػق ٍ
ؼىـٍ ي
ؿ كىؼيـىؾِّ ٍ
ادػػ ىؿؼى ي
ػػت أىضٍػػ ىد ى
اعؽ ٍ
صػػرٍطي ٍ
يؿٚ قــاٍ :كىأ ى ٍف ظ ً
ؿ ىعا نء شى ىدضا ن ، إزي غرل شيو َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات ايؿطٜؿ.١
ال ٍىدؼى ٍق ىـ ي
اػ ٍ
هلل ،سكـا٥ل تؿـهٝه١ٝ
ٜ ٫كاٍ( :إقاَ ١ايسٚ )ٜٔظً يقظٍ ًفرىقيٚ كىؼىؽيق ىف اظػدِّؼ يـ طيؾُػ يف ً
شات َطاتب ؾ ٬اضتباط ١ٝإش يهٌ َطتب ١سهُٗا.

إش ٜكاٍ:
أَا أ :ّ٫ٚؾٮٕ ايـياٖط إٔ َا قسم عً( ٘ٝإقاَ ١ايـسٜ(ٚ )ٜٔـيٗـطٜ(ٚ )ٙهـ ٕٛايـس ٜٔنًـ٘ هلل)،
ؾٗٚ ٛادب.
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ٚبعباض ٠أخطَ( :٣ا َٖ ٛتعًل ا٭َط) َطتب َٔ ١اغيطاتب ٚ ٖٞٚادب اضتباط ٞنُـا غـبل بٝاْـ٘
ؾٝذب ايتعا ٕٚعً ٘ٝنُا غبلٚ ،أَا غا٥ط اغيطاتب ؾٗـَ ٞػـتشب ١ؾٝػـتشب ايتعـا ٕٚعًٗٝـا أٚ
جيب سػب تؿك ٌٝشنطْا ٙؼي َهإ آخط ؾًرلادع.
ثاْٝاّ :أْ٘ ي ٛمت ،ؾإٕ عسّ ا٫ضتباطٜ ١ٝه ٕٛبري اغيطاتب ٖٚـ ٛغـرل نـاض ــ  ٫بـري أدـعا ٤ايـسٜٔ
َٚؿطزات٘ َٚكازٜك٘ ـ  ٖٛٚقٌ ايه ّ٬ايص ٟأضزْا إثبات٘.
ٚعًٖ ٢صا ؾإٕ عسّ ايكسض ٠عًَ ٢طتبٜ ٫ ١ػكؽي إ ٫ايٛدٛب اغيتٛد٘ إيٗٝا ز ٕٚغـا٥ط اغيطاتـب
ؾٝذب ايتعا ٕٚعًٗٝا بهٌ ا٭دعاٚ ٤اؾعٝ٥ات نُا غبل تؿك.ً٘ٝ
ٜٚتهح شيو سي٬سـي ١إنطاّ ايعامل اغيأَٛض ب٘ ،ؾإٕ ٚدٛز َطاتب يٲنطاّ ٚعسّ ايكـسض ٠عًـ٢
اغيطتب ١ا٭عًٜٓ ٫ ٢ؿٚ ٞدٛب غا٥ط اغيطاتب.
ٚبعباض ٠أخط :٣ؾإٕ اغيكًش ١سكٝك ١تؿهٝه ١ٝشات َطاتب ٚنٌ َطتبـَٗٓ ١ـا قاُ٥ـ ١سيطتبـَ ١ـٔ
َطاتب إقاَ ١ايسٜٚ ،ٜٔتؿطع عً ٘ٝزضد َٔ ١اٱضاز ٠ايؿسٜسٚ ٠ايباعج ١يٮَـط اٱيعاَـٚ ٞايـصٟ
َعًٛي٘ زضد َٔ ١ايٛدٛب ،ؾُع اْتؿا ٤ايسضد ١ايعًٝا َٔ اغيكـًش ١ؾإْٗـا َـا زاَـت ؼي نـُٔ
زضدات اغيكًش ١اغيًعَ ١ؾإٕ اٱضازٚ ٠ايٛدٛب تبك ٢ؼي نُٔ ْؿؼ ايسضدات ؾٝذب ايتعإٚ
عًٗٝا نصيو.
 َٔٚشيو ٜـيٗـطإٔ ايتعـاٚ ٕٚاٱضاز ٠اغيتعًكـ ١بـ٘ ٚٚدٛبـ٘ أٜهـّا َـٔ اؿكـا٥ل ايتؿـهٝه ١ٝشات
ايسضدات ؾإٕ اٱضاز ٠اغيتعًك ١بايتعا ٕٚعً٢

ا٭ِٖ َـٔ ايٛادبـات أقـٚ ٣ٛأؾـس َـٔ غـرلٚ ٙنـصيو ايبعـح ٚايٛدـٛب ٚعًـ ٢شيـو تهـٕٛ
ايعكٛبٚ ١زضداتٗا ٚأْٛاعٗا.
 َٔٚشيو ٜـيٗط أٜهاّ ساٍ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط َٚا أؾب٘ ـ ؾتبكط.

ضسيا ٜكاٍ إٕ إقاَ ١ايسٚ ٜٔادب ١بايٛدٛب ايٓؿػٚ ٞيٝؼ اغيكسَٚ ،ٞشيو:

أ ـ إَا غيا غبل شنطَ ٙؿك ّ٬ؼي اغيػأي ١ايجاْ َٔ ١ٝاغيكًش ١اغيًعَ ١ايكا ١ُ٥بـ (إقاَ ١ايسٚ )ٜٔاييت
ٖ ٞغرل اغيكـًش ١اغيًعَـ ١ايكا ُ٥ـ ١بهـٌ ٚادـب ٚادـب ،إش ٜـطاز بٗـا اغيكـًش ١ايكاُ٥ـ ١باشل٦ٝـ١
ا٫دتُاع.١ٝ
ب ـ ٚإَا يًُكًش ١اغيًعَ ١ايكاُ٥ـ ١بإقاَـ ١ايـسَ ٜٔـع ايتـعاّ قٝاَٗـا  ٫باشل٦ٝـ ١ا٫دتُاعٝـ ١بـٌ
باؾُٝع ،أ ٟبهٌ ٚادب بؿطؾي ؾٖٚ ،٤ٞـ ٞاغيٓبػـط ١عًـ ٢اؾُٝـع غـٛا ٤ناْـت َـٔ غـٓذ
اغيكًش ١ايكا ١ُ٥بهٌ ٚادب عٝاي٘ أّ  ٫ـ ؾتأٌَ ٚضادع.
ز ـ ٚإَا بإٔ ٜكاٍ :إٕ إقاَ ١ايس ٜٔنً ٞطبٝعَ ٞتشس َع َكازٜك٘

إش قس ٜكاٍ :ايٛادب بؿطؾي ؾ ٤ٞيٝؼ أَطاّ َػاٜطاّ يًٗ ١٦ٝا٫دتُاع ،١ٝست ٢جيعٌ ٚدٗاّ آخط ؾتأٌَ ،ؾإْ٘ َعً ٍٛي٘ نُا ٜـيٗط
بايتسبط.

اييت ٖ ٞايكٚ ٠٬ايكٚ ّٛاؿر ٚاؾٗاز ،ؾإٕ إقاَ ١ايك ٖٞ ٠٬بعٗٓٝا إقاَ ١يًـسٜٔ
ٚايك ٖٞ ٠٬بصاتٗا إقاَ ١يًس ٜٔؾإٕ ٖٓاى أضبعـ ١أَـٛض (ايـس(ٚ )ٜٔإقاَتـ٘) (ٚايكـٚ )٠٬غـا٥ط
ايٛادبات (ٚإقاَتٗا).
(ٚايس )ٜٔنً ٞطبٝعَ ٞتشس َع َكازٜك٘ نـ (ايكـٚ )٠٬غرلٖـا ،نُـا إٔ إقاَتـ٘ نًـ ٞطبٝعـٞ
َتشس َع إقاَ ١تًو ايٛادبات ـ ؾتأٌَ .
ٜ ٫كاٍ :ؾايٛدٛب ايٓؿػ ٖٛ ٞيًكٚ ٠٬إقاَتٗا  ٫يًسٚ ٜٔإقاَت٘.
إش ٜكاٍ :ايهً ٞايطبٝعَ ٞتشس َع أؾطازٚ ٙنصا اؾٓؼ َع أْٛاع٘ ؾشهُ٘ سهُ٘.
ٜ ٫كاٍ :يهٓ٘ با٫عتباض اٯخط .
إش ٜكاٍ :ؾٗ ٛباؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاع ٞشا َكًشْ ١ؿػٚ ١ٝشا ٚدٛب ْؿػ ٞؾتأٌَ ،إناؾ ١إزي
أْ٘ َ ٫اْع َٔ ن ٕٛايؿ ٤ٞبه ٬اعتباضٚ ٜ٘ادباّ ْؿػٝاّ .

قس غبل ٚدٗ٘.
أ( ٟايٛدٛب ايٓؿػ )ٞيًك ٠٬اييت َٖ ٞكسام إقاَ ١ايس ،ٜٔإصيا ٖ ٛبًشاؿي نْٗٛا ق ٫ ٠٬بًشاؿي نْٗٛا إقاَ ١يًس.ٜٔ
غيا غبل َٔ ٚدٛز َكًش ١ؼي (إقاَ ١ايس )ٜٔسيا َٖ ،ٖٞ ٞع قطع ايٓـيط عٔ تًو اغيكازٜل.

ٜ ٫كاًٍٜ :عّ تٛاضز عًتري عًَ ٢عًٚ ٍٛاسس.
إش ٜكاٍ:
أ ٖٞ :ّ٫ٚسهِ ٚيٝػت عً.ّ٬
ٚبعباض ٠أخط :٣نٌ َُٓٗا َكتهـٚ ٞيـٝؼ عًـ ١تاَـ ٫ٚ ١قـصٚض ؼي ٚدـٛز َكتهـٝري ٱجيـاب
ؾ ٤ٞأ ٚؼطضي٘.
ثاْٝاّ :إٕ تٛاضز عًتري تاَتري عًَ ٢عًٚ ٍٛاسس  ٫قصٚض ؾ ٘ٝإ ٫عً ٢ؾطض ا٫يتعاّ بهُْٗٛا
ـ ست ٢ؼي قٛض ٠ايتٛاضز ـ عًتري با٫غتك.ٍ٬
أَا ي ٛق ٌٝبايتؿطٜو عٓس٥ص ٚنُْٗٛا عٓس ايتٛاضز عًَ ٢كسام دع ،ٞ٥عً ١ؾ ٬قصٚض نُا ٫
خيؿ.٢

إٕ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛضسيا ٜكاٍ :إْ٘ يٝؼ ٚادباّ يهَ ْ٘ٛكسَ ١ٱقاَـ ١ايـس ٜٔبـٌ إْـ٘
َٖ ٛكسام (إقاَ ١ايس ،)ٜٔبٌ ع٫ ٘ٓٝؼاز ايهً ٞايطبٝعَ ٞع أؾطازٚ ،ٙيًكسم ايعطؼي ،ؾـإٕ
طيعاّ َٔ ايعًُا ٤ي ٛتعاْٛٚا عً ٢زسط ايؿٛٝعٚ ١ٝاٱؿاز أ ٚي ٛتعاْٛٚا عً ٢تأغٝؼ َػـادس
أ ٚسػٝٓٝات أ ٚعً ٢ايتدطٝؽي يًتكس ٟغيدططات أعسا ٤ايس ٜٔٱؾػاز ايٓاؽ أَ ٚا أؾب٘ ؾإٕ
ايعطف ٜط ٣ؼي ْؿؼ تعاٖ ِْٗٚصا ،إقاَ ١يًـسٜٚ ٜٔطًـل عًـ ٢تعـا ِْٗٚإْـ٘ ْـٛع إقاَـ ١يًـسٜٔ
ز ٕٚقش ١غًب ،ؾهُا إٔ(سؿفي ايس )ٜٔيٝؼ بايعٌُ ب٘ ؾشػب نُا شنط ٙؼي (اغيٝعإ) ،بٌ
بايتصنرل ب٘ ٚنٌ َا حيؿـي٘ َٔ اْ٫سضاؽ ٚادب ٭ْ٘ (ْٛع إقاَ ١ي٘) ،نصيو ايتعا ٕٚعً.٘ٝ
ٚنُا إٔ (تعًِ ايسٚ )ٜٔادب بايٛدٛب ايٓؿػ ٞعًَ ٢ا شٖب إي ٘ٝاغيكسؽ ا٭ضزب ًٞٝ٭ْـ٘
ْٛع إقاَ ١ي٘ نُا قاٍ دا ٤ؼي

فُع ايؿا٥سٚ ٠ايدلٖإ ،ز ،2م .110ضادع َكباح ا٭ق ،ٍٛز ،1م ،459ٚ 453عح ؾػل تاضى ايتعًِ.

قؿقا اظػدِّؼ ىـ أ ٟتعًُـٛا ايـس( )ٜٔنـصيو (ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل
تؿػرلايكـاؼي(ٚ :أ ى ٍف أ ى ًض ي

ٚايتك.)٣ٛ

ٚقاٍ ؼي فُع اي بٝـإٚ( :إقاَـ ١ايـس :ٜٔايتُػـو بـ٘ ٚايعُـٌ سيٛدبـ٘ ٚايـسٚاّ عًٝـ٘ ٚايـسعا٤
ي٘) .
ؾهُا إٔ (ايسعا ٤ي٘) أ ٟايسع ٠ٛإي ،٘ٝإقاَ ١ي٘ ،نصيو (ايتعا ٕٚعً )٘ٝإقاَ ١ي٘ ،ؾٗٚ ٛادب.
ٚنُــا إٔ (ا٭َــط بــاغيعطٚف ٚايٓٗــ ٞعــٔ اغيٓهــط) إقاَــ ١يًــس ،ٜٔنــصيو (ايتعــا ٕٚعًــ ٢ايــدل
ٚايتك )٣ٛإقاَ ١يًس ٜٔبٌ ٖ ٛأٚزي بكسم اٱقاَ ١٭ْ٘ أق ٣ٛؼي ايتأثرل نُا  ٫خيؿٖ ٢صا.

ٚايتشكٝل ٖٛ :إٔ ٜكاٍ بإٔ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛعً ٢قػُري :ؾُٓ٘ َـا ٜكـسم عًٝـ٘
عطؾـاّ أْــ٘ ٖــ ٛإقاَـ ١يًــسَٓٚ ٜٔــ٘ َـا ٜهــَ ٕٛكسَــ ١ٱقاَـ ١ايــس ،ٜٔنُــا إٔ إقاَـ ١ايــس ٜٔعًــ٢
قػُري :ؾُٓ٘ َا ٖ ٛعري ايسَ َ٘ٓٚ ٜٔا َٖ ٛكسَ ١ي٘ نُا ٜتهح ػيا غبل.
أٜ ٚكاٍ :بإٔ (ايتعا ٕٚعً ٢ايـدل ٚايتكـٜ )٣ٛكـسم عًٝـ٘ أْـ٘ (إقاَـ ١يًـس ،)ٜٔباعتبـاضٚ ،أْـ٘
َكسَــ ١يــ٘ ،باعتبــاض آخــطٚ ،شيــو بعٓٝــ٘ دــاض ؼي (ا٭َــط بــاغيعطٚف) ،ؾإْــ٘ باعتبــاضٍ( ،إقاَــ١
يًسٚ ،)ٜٔباعتباضٍ آخطَ( ،كسَ ١ٱقاَت٘) ـ ؾتأٌَ.

(تؿػرل ايكاؼي ـ اؾع 4 ٤ـ م.)368
(تؿػرل فُع ايبٝإ ـ اؾع 9 ٤ـ م .)42

ٚايػط ؼي شيو أْ٘ نُـا إٔ ايكـَ ٠٬ـٔ (ايـس )ٜٔنـصيو (ايتعـا ٕٚعًٗٝـا) َـٔ ايـسٚ ٜٔنـصيو
(ا٭َط بٗا) َٔ ايس ،ٜٔؾإٕ يٛسفي ساٍ (ايك )٠٬نإ ايتعا ٕٚعًٗٝا ٚا٭َط بٗا َكسَ ١ٱقاَ١
ايس ،ٜٔأ ٟايك.٠٬
ٚإٕ يٛسـيت ٖ ٞبأْؿػٗا ناْت ٖ ٞعري إقاَ ١ايس ٜٔنُا إٔ أزا ٤ايكـ ٠٬بٓؿػـ٘ إقاَـ ١شلـا
ٚإقاَ ١يًس ٜٔؾتسبط.
ٚعًـ ٢أ ٟؾُـا نــإ َـٔ (ايتعــاَ )ٕٚكسَـ ١ٱقاَــ ١ايـس ٜٔؾٗــٚ ٛادـب بــايٛدٛب ايػـرل ٟبــٌ
ايٓؿػ ٞـ إٕ قًٓا باغيكًش ١ايصات ١ٝؼي ايتعاْ ٕٚـيرل اغيكًش ١ايػًٛن ١ٝؼي َـٛاضز اٱَـاضات نُـا
ؾكًٓا ٙؼي َهإ آخط ـ َٚا نإ َكساقاّ ٱقاَ ١ايس ٜٔؾإْـ٘ ٚادـب بـايٛدٛب ايٓؿػـ ٞباؿُـٌ
ايؿا٥ع ايكٓاعٚ ،ٞإٕ نإ ٚد٘ ايٛدٛب أَطاّ آخـط ؾتأَـٌٚ ،قـس ؾكـًٓا ٙؼي َٛنـع آخـط
ؾطادع.

أ( ٟايتعاٚ ٕٚا٭َط باغيعطٚف).
أ ٟعٓٛإ آخط ٖ٬َ ٛى ايٛدٛب يهٔ تطابل ايعٓٛاْإ عًَ ٢كسام.

ٚضيهٔ إٔ ٜػتسٍ عًٚ ٢دٛب ايتعـا ٕٚعًـ( ٢ايـدل) (ٚايتكـٚٚ )٣ٛدـٛب (اٱعاْـ )١عًُٗٝـا
بايطٚاٜات.
َٗٓٚا :ايعً ١اغيٓكٛق ١ؼي ضٚاٜات ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط  ٖٞٚنجرلَٗٓٚ ٠ـا ضٚاٜـ١
ايتٗصٜب ٚايهاؼي .
(إٕ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط غب ٌٝا٭ْبٝاَٗٓٚ ٤از ايكًشا ٤ؾطٜه ١عـي ١ُٝبٗـا تكـاّ
ايؿطا٥ض ٚتأَٔ اغيصاٖب ٚؼٌ اغيهاغب ٚتطز اغيـيـامل ٚتعُـط ا٭ضض ٜٓٚتكــ َـٔ ا٭عـسا٤
ٜٚػتك ِٝا٭َط ؾأْهطٚا بكًٛبهِ ٚايؿـيٛا بأيػٓتهِ ٚقهٛا بٗا دباِٖٗ) .

تٗصٜب ا٭سهاّ ،ز ،6م 180ـ  ،181اؿسٜح .372
ايهاؼي ايؿطٜـ ،ز ،5م 55ـ ٚ ،56ضادع ايٛغا ٌ٥دًس  16م 119ايباب ا٭.ٍٚ
(ايهاؼي ايؿطٜـ ـ اؾع 5 ٤ـ باب اَ٫ط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ـ اؿسٜح ضقِ  1ـ م.)56

ٚايـياٖط َٔ ٖص ٙايطٚا ١ٜإٔ ايعٓا ٜٔٚاغيصنٛض ٠ؾٗٝا ،نًٗا ٖٚـ ٞغـبع ١أغـطاض يًُـٛزي ،ؾُـا
حيككٗا ( ٖٛٚا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهـط) ٚادـبٖٚ ،ـص ٙايعٓـا ٜٔٚايػـبعٜٓ ٫ ،١بػـٞ
ايؿو ؼي نطٚضتٗا ٚيعَٗٚا ٚٚدٛبٗا; ؾإٕ (بٓا ٤ايعك )٤٬عًٗٝا ٚنصيو (اضتهـاظ اغيتؿـطع)١
ٜٓ ِٖٚهط ٕٚأؾس ايٓهرل عً َٔ ٢خيٌ بٗا نُا إٔ (ايعكٌ) َػـتكٌ عػـٓٗا ٚسـانِ بٛدٛبٗـا
ٚيٖ٫ٛــا ٫ختــٌ ايٓـيــاّ ٚيــعّ اشلــطز ٚاغيــطز نُــا أْٗــا َكتهــ( ٢ايؿطــط )٠أٜهـاّ ٚغيطابكتٗــا
يًكٛاعس ٚا٭قٚ ٍٛاٯٜات ٚايطٚاٜات ؾإٕ اٯٜات ٚايطٚاٜات ايساي ١عً ٢آسازٖا نجرل ٠دساّ:
ات
ؿ ب ً ىؾ ٍع و
قاٍ تعـازي :كىظىقٍال ى دى ٍص يع ا ً
اس بى ٍع ى
اع يع كىب ً ىق هع كى ى
ص ىق ً
ت ى
ض ظ يىفدِّ ىع ٍ
هلل اظـ َّ ى
صؾ ىىق ه
ض يف ٍ
هلل طىـًقرا ن. 
قفا ٍ
اد يؿ ا ً
كى ىع ىلا ًج يد ؼيذٍطىر ي صً ى
ػاس
ػقـ اظـ َّ ي
ٚقاٍ تعـازي :كىأىغٍزىظٍ ىـا اْلٍ ى ًدؼ ىد صًقػفً بىػل ٍ هس ىذػ ًدؼ هدٚ قـاٍ تعـازي :ظً ىقؼي ى

قؿػقا اظػدِّؼ ىـ
ل ً
بًاظ ًٍؼ ٍ
طٚ قـاٍ تعـازي :أ ى ٍف أ ى ًض ي

ػؾقؾى 
ٚكىتىؼٍ ىط يعػق ىف َّ
اظل ً

ت كىؼ ي ىقر ِّ يـ سى ؾ ٍىق ًف يؿ
قؾُ ظ يىف يؿ اظطَّ ِّق ىؾا ً
ٚكىؼ ي ً

ضادع عح (ايؿططٚ )٠عح (ايٛدٛبات ا٭ضبعٚ )١عح (ايًطـ) (ٚايػطض) غي٬سـي ١عسز َٔ اٱؾها٫ت ٚاٱداب ١عٓٗا.
(اؿر ـ .)39
(اؿسٜس.)25
(اؿسٜس.)25
(ايؿٛض ٣ـ .)13
(ايعٓهبٛت ـ .)29

ٍ
ػع ًػي ىٚ 
اْل ى ىؾائًػ ى
ضػ ى
ل ىؿ ٍ
قؾ ا ً
هلل كىاْلٍ ي ٍ
ػؿ ال ى تيؼى ػػاتًؾيق ىف صًػػل ىدػ ً
ػثٚ كى ىعػػا ىظؽيػ ٍ
ػؾ ً
ػؽ اْلٍ ىػر ٍ ىث
قفػا كىؼ ي ٍف ًؾ ى
ك ى ٍ
قفػا ٚ ىد ى
ػعك صًػل األر ٍ ًض ظً يقػ ً
ٍلػ ىد صً ى
ؿ صً ى
اد ىؿ ٍع ىؿرىطي ٍ
ؼع وة ًع ىـ األ ٍع ًر. 
لؾى ٚ تىظٍ ًؾ يؿق ىف كىال ى تيظٍ ؾ يىؿق ىف ٚ ىج ىعؾٍ ىـ ى
اؾ سى ؾىك ىذ ًر ى
كىاظـ َّ ٍ

األ ٍع ًر. 

ٚغٓؿكٌ اؿسٜح عٓٗا ٚعٔ ٖص ٙاٯٜات ٚغرلٖا ٚضٚاٜات أخط ٣زاي ١عً ٢آسازٖا ؼي اجملًـس
ايجاْ ٞبإشٕ اهلل تعازي.
ٚشيو نً٘ ٜػٓٓٝا عٔ ايبشح ايػٓس ٟؼي ٖص ٙايطٚا ،١ٜإناؾ ١إزي نْٗٛا ؼي (ايهاؼي) ايصْ ٟط٣
تبعاّ يًُشكل ايٓاٝ٥ين ٚايػـٝس ايٛايـس  ،اعتبـاض ،ٙيكـطٜح عبـاض ٠ايهًـٝين  ؼي شيـو
ٚايصٜ ٫ ٟكٌ عٔ ايتٛثٝل ٯساز ايطٚاٜات ٚأغٓازٖا ،اعتبـاضاّٚ ،تؿكـ ً٘ٝؼي قًـ٘ إنـاؾ ١إزي
ٚدٛزٖا ؼي (ايتٗصٜب) ٚشنـط أعـاؿيِ ايؿكٗـا ٤شلـا نكـاسب اؾـٛاٖط ؼي اؾـٛاٖط ٚايعَ٬ـ١
اؿً ٞؼي اغيدتًـ ٚؼي أنجط َٔ َٛنع َٔ تصنط ٠ايؿكٗاٚ ٤غرلُٖا.

(ا٫عطاف ـ .)157
(ايٓػا ٤ـ .)75
(ٖٛز.)61
(ايبكط.)205٠
(ايبكط.)279 ٠
(اؾاث.)18 ١ٝ
دٛاٖط ايه ،ّ٬ز ،21م 355ـ .356
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 ٫ٚضٜب ؼي ن ٕٛاٱعاْ ١عً ٢ايدل ٚايتكٚ ٣ٛايتعا ٕٚعًُٗٝا قككاّ ٭غطاض اغيٛزي تًو.
ٚايعٓا ٜٔٚاغيصنٛض ٠ؾٗٝا ٖ:ٞ
 .1إقاَ ١ايؿطا٥ض
 .2أَٔ اغيصاٖب ٚايػبٌ
 .3سً ١ٝاغيهاغب
 .4ضز اغيـيامل
 .5عُاض ٠ا٭ضض
 .6اْ٫تكاف َٔ ا٭عسا٤
 .7اغتكاَ ١ا٭َط.
ٚعًٖ ٢صا ؾهٌ (تعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛنإ غبباّ يـ (إقاَ ١ايؿطا٥ض) ،نإ ٚادبآَّٚ ،ـ٘
ايتعا ٕٚعً ٢بٓا ٤اغيػادس ٚتأغٝؼ اؿٛظات ٚاٱشاعات ٚايؿهاٝ٥ات ؼي اؾًُ َ٘ٓٚ .١ايتعإٚ
عً ٢ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط  َ٘ٓٚايتعا ٕٚعً ٢ايعسٍ ٚعً ٢اشلساٚ ١ٜاٱضؾاز.
ٚنصا نٌ َا غبب َٔ ايتعا( ٕٚأَٔ اغيصاٖب ٚايططم)  َ٘ٓٚتعـا ٕٚايٓـاؽ ٚايؿـطط ١يـصيو،
ٚإ ٫يعّ اشلطز ٚاغيطز ٚاخت ٍ٬ايٓـياّ.
َٚا نإ غبباّ يـ (سً ١ٝاغيهاغب) ٚإٔ ٜ ٫كع ايٓاؽ ؼي اؿطاّ

َٔ دٗ ١اغيهػب  َ٘ٓٚايتعا ٕٚعًـَٓ ٢ـع ايػكـب ٚا٫ستهـاض َٓٚـع اغـترلاز أ ٚبٝـع اغيـصبٛح
عً ٢ايططٜك ١غرل ايؿطع.١ٝ
ٚنصا نٌ تعا ٕٚنإ ب٘ (ضز اغيـيامل) ٚأُٖٗا عً ٢اٱط٬م َـيامل أٌٖ ايبٝت ا٭طٗـاض 
نطز ؾسى شلِ بٌ ٚنٌ اؿهَٛات ٚايس ٍٚـ نُا ؼي ضٚا ١ٜاٱَاّ ايطنا  ـ َٚـٔ َكـازٜك٘
إعـــاز ٠بٓـــا ٤ايبكٝـــع ٚغـــاَطاَٚ ٤ـــٔ َكـــازٜل َـيـ ـاغيِٗ دٗـــٌ ايٓـــاؽ عكٗـــِ ٚإَـــاَتِٗ
ٚؾها. ًِٗ٥
 ٫ٚإْكطاف يًُـيامل عٔ َـياغيِٗ ٚ ي ٛنإ ؾبس.ٟٚ
(ٚاغيـيامل) طيع قً ٢بأٍ ؾٝؿٝس ايعُٜٚ ّٛؿٌُ َـيامل غرل اغيػًُري أٜهاّ ٚقس ٜكاٍ باْكطاؾ٘
يًُـيامل اغياي ١ٝيهٓ٘ بس ٟٚإ ٫إٔ ٜتُػو بـيٗٛض (تطز).
ٚنصيو نٌ تعا ٕٚتهـ ٕٛبـ٘ (عُـاض ٠ا٭ضض) نُـا أؾـرل إيٝـ٘ ؼي عٗـس  ٙيٮؾـذلَٚ ،ـٔ
َكازٜك٘ تعا ٕٚايسٚيَ ١ع عًُا ٤ايذلبٚ ١عًُا ٤ايعضاعـٚ ١تعـا ٕٚايعًُـا ٤بعهـِٗ َـع بعـض
طًباّ يعُاض ٠ا٭ضض ايـياٖط سلٛشلا يعُاضتٗا بايبٓا ٤أ ٚايعضاع ١أ ٚقٓع ايػسٚز ٚغرلٖا.
ٚنصيو نٌ تعا٪ٜ ٕٚز ٟيـ (اْ٫تكاف َٔ ا٭عسا َ٘ٓٚ )٤تهَ ٜٔٛا ٜػُ ٢ظُاعات ايهـػؽي
ْ٫تعاع اؿكٛم َٔ ا٭عـساٚ ٤اْ٫تكـاف َـِٓٗ ٫ٚ ،خيؿـ ٢سلـ( ٍٛا٭عـسا )٤٭عـسا ٤ايـسٜٔ
ٚأعسا ٤اغيصٖبٚ ،ايـياٖط سلٛي٘ يٮعسا ٤ايؿدكٝري إشا ناْت عساٚتِٗ بايباطـٌ نشػـس أٚ
َا أؾب٘.

ٚنصيو جيب نٌ تعا٪ٜ ٕٚز ٟإزي (اغتكاَ ١ا٭َط).
(ٚا٭َط) َطًـل ٜؿـٌُ كتًــ أَـٛض ايـب٬ز ٚايعبـاز َـٔ اقتكـازٚ ١ٜغٝاغـٚ ١ٝغرلٖـا نُـا إٔ
ايـياٖط سلٛي٘ ٭َٛض ايعكٝـسٚ ٠ايؿـطٜع ١نُـا ٜؿـٌُ أَـط اؿهـِ ٚاؿهَٛـٚ( ١ا٫غـتكاَ )١إٔ
قؿ
اظصػرىا ى اْلٍ ي ٍ
ٜه ٕٛا٭َط عً ٢اؾاز ٠نُا قطض ٙايؿاضع قاٍ تعازي :ا ٍػػ ًدغىا ِّ
لػ ىؿ ًؼ ى
ٚقاٍ دٌ ازل٘ :دًؼـا ن ًض ىقؿا نٖ صا.
ٚغٓؿكٌ اؿسٜح سٖ ٍٛص ٙايعٓا ٜٔٚايػبع ١ؼي اجملًس ايجاْ ٞبإشٕ اهلل تعازي.

(ايؿاؼ ١ـ .)6
(اْ٫عاّ ـ .)161

بػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ
ٚي٘ اؿُس ٚايك ٠٬عً ٢قُس ٚآي٘ ايطاٖطٚ ٜٔايًعٓ ١عً ٢أعسا ِٗ٥إزي ٜـ ّٛايـس ٫ٚ ٜٔسـٍٛ
 ٫ٚق ٠ٛإ ٫باهلل ايعً ٞايعـيِٝ

ثــِ إْــ٘ ضيهــٔ ا٫غــتس ٍ٫عًــ ٢نــجرل َــٔ ايبشــٛخ اغيططٚســ ١ؼي ايهتــاب ،سيكــاطع َــٔ خطبــ١
ايكسٜك ١ايطاٖط ٠ؾاطُ ١ايعٖطا  ٤ؼي اغيػذسٚ ،ايـيت تعـس ؼي أعًـ ٢زضدـات ا٫عتبـاض
ٖٚصَٗٓ ٙا:
(ابٵتٳعٳ جٳ٘ٴ اهللُ تعازي إتٵُاَاّ ٭َٵطِٙٹٚ ،ٳعٳعضيٳ ّ١عً ٢إَٵها٤ٹ سٴهُِٹ٘ٹٚ ،ٳإْٵؿاشاّ يٹُٳكازٹٜط سٳتٵُٹ٘ٹ.
ؾَطٳأ ٣ا٭َُٳِٳ ؾٹطٳقاّ ؼي أزٵٜاْٹٗا ،عٴهَّؿاّ عًْ ٢رلاْٹٗا ،عابٹسٳ ّ٠٭َٚثاْٹٗا،

يؿٗطتٗا ؼي نتب ايؿطٜكري ٚأغاْٝسٖا اغيتـياؾطٚ ٠قَ ٠ٛهاَٗٓٝا َٚطابكتٗا يٮقٚ ٍٛايكٛاعس ٚغرل شيوٚ ،قس أؾاض ايٛايس  إزي
بعض ايبشح ايػٓس ٟؾٗٝا ؼي نتاب٘ (َٔ ؾك٘ ايعٖطا ٤عًٗٝا ايػ ،)ّ٬ز ،2م ،64ؾًرلادع.

َٴٓٵهٹطٳ ّ٠هلل َٳعٳ عٹطٵؾاْٹٗا .ؾَأَْاضٳ اهللُ بٹُٴشٳُٻسٺ قً ٢اهلل عًٚ ٘ ٝآي٘ ؿيًَُُٳٗاٚ ،نَؿٳــٳ عٳـِٔ ايكًُُـٛبٹ
بٴٗٳُٳٗــاٚ ،ٳدٳًــ ٢عٳـِٔ ا٭َبٵكــاضِ غُُٳُٳٗــاٚ ،ٳقَــاّٳ ؼي ايٓٸــاؽِ بٹاشلٹساٜٳـ١ٹٚ ،أْكَـصٳٖٴِٵ َٹـٔٳ ايػٳٛاٜٳـ١ٹ،
ٚٳبٳكٻطٳٖٴِٵ َٹٔٳ ايعٳُاٜٳ١ٹٖٚ ،ٳساٖٴِٵ إزي ايسٸ ِٜٔايكَٚ ،ِِٜٛٳزٳعاٖٴِٵ إزي ايطَّطٜلِ اغيُػتٳك. )ِِٝ
ٖٚصا اغيكطع ايٓٛضاْ ٞايؿـطٜـ ٜهؿــ عـٔ (ايػـطض) َـٔ (ايبعجـٚ )١ايـص ٟؾكـًٓا ٙؼي عـح
ايػطض ٚعح ايًطـٚ ،نَٗ٬ا ْ اؾع دساّ ؼي ايبشجري.

ٚايصٜ ٟـيٗط إٔ اغيطاز بـ (إتٵُاَّا ٭ ٵَ ِطٙٹ) ايـص ٟشنطتـ٘ قـًٛات اهلل عًٗٝـا غطنـّا يًبعجـٚ ١غاٜـ١
شلا :ٖٛ ،أ ٟيهٜ ٞتِ أَطٚ ،ٙشياَ٘ عك ٍٛغاٜت٘ ٚغاٜت٘ ؼكٌ بايبعجٚ ١ايبعج ١ؼكل ايػطض
بكٝاَ٘ ( بإْاض ٠ايـيًِ ٚنؿـ ايبِٗ عٔ ايكًٛب ٖٚسا ١ٜايٓاؽ ٚإْكـاشِٖ َـٔ ايػٛاٜـ...١
اخل).
ٚبعباض ٠أخط :٣إٔ اغيطاز َٔ (ا٭َط) أَط ٙايتهٜٛين ( ٖٛٚاـًك ،)١قاٍ تعازيً  :إ ََّّنىػا أ ى ٍعػريقي
ًإلىا أىرىادى ىذ ٍقؽا ن أ ى ٍف ؼىؼي ػقؿى ظىػ يف طيػـٍ ص ىىقؽيػق يف ، ؾبعجـ ١ايـٓيب  ايػاٜـَٗٓ ١ـا سكـ:ٍٛ

ايػطض َٔ اـًكـٖٚ ١ـ( ٛإْـاض ٠ايـيًـِٚ ...اشلساٜـ )...١ػيـا شنـط بعـس شيـو ؼي نَٗ٬ـا ٚشيـو

بكط ١ٜٓؾا ٤ايتؿطٜع (ؾأْاض اهلل بأب ٞقُسٚ ...نؿـٚ ...دً...٢

(ا٫ستذاز ـ ز 1ـ م.)133
(ٜؼ .)82

ٚقاّ ...ؾأْكصِٖ ...اخل).
قاٍ ايٛايس «( :اٵبتٳ ٳعجٳ٘ٴ اهللُ تعازي إتٵُاَاّ ٭َٵـطِٙٹ» سٝـح إٔ أَـط ٙابتـسا٤ٶ ٖـ ٛايتهـً  ٜٔٛإ ََّّنىػا

أ ى ٍعر ي يق ًإلىا أىرىا ىد ىذ ٍقؽا ن أ ى ٍف ؼىؼي قؿى ىظ يف طيػـٍ ص ىىقؽيػق يفَٓٚ ـ٘ تهـ ٜٔٛاٱْػـإ ٚغـرل ٙػيـٔ ٚنـع
عً ِٗٝقًِ ايتهًٝـ «ٚإشياّ ا٭َط» ٖٖ ٛساٜت٘) .

ٚقاٍٚ( :قٛشلا «إشياَاّ ٭َطٜ »ٙكًح ي٬غتس ٍ٫ب٘ عً ٢نطٚض ٠اٱَاَٚ ١ايٛقاْ ;١ٜـيطاّ ٭ٕ
بعجت٘ ٜ ٫هٌُ ايػطض َٓٗا ٜ ٫ٚتِ ا٭َط إ ٫بصيوٚ ،يصيو قاٍ تعـازي ؼي ٜـ ّٛايػـسٜط ــ ٜـّٛ
ػت
يؿ كىأ ى ٍْت ى ٍؿ ي
يؿ دًؼ ىـؽ ٍ
ْكب أَرل اغيَٓ٪ري عً  ٞخًٝؿ َٔ ١بعـس ٙــ  :اظ ىٍققٍ ىـ أىط ٍ ىؿؾ يٍت ىظؽ ٍ

قت ىظؽ ييؿ اإلً ٍدال ىىـ دًؼـا ن. ) 
يؿ غ ً ٍع ىؿؿًل كىر ى ًض ي
سى ؾ ٍىقؽ ٍ

ْٚهٝـ :أْـ٘ ٜكـًح ي٬غـتس ٍ٫بـ٘ أٜهـّا عًـ( ٢ايعكـُ )١بـٌ عًـ ٢نًـ( ٞايًطــ) ٚعًـ٢

ايػطض ٚإٔ خ٬ؾ٘ خ٬ف اؿهُ ١احملاٍ َٔ اؿه.ِٝ
ٚإٔ بس ٕٚايبعج ١مل ٜهـٔ يٝـتِ أَـط ٙتعـازي ٖٚـ ٛقبـٝح ٚقـاٍ (ٚقـس ؾكـًٓا ٙؼي عـح ايػـطض
ٚعح ايًطـ)ٖصا.

َٔ ؾك٘ ايعٖطا ٤عًٗٝا ايػ ،ّ٬ز ،2م.219
اغيا٥س.5 :٠
َٔ ؾك٘ ايعٖطا ٤عًٗٝا ايػ :ّ٬ز ،2م.220

ٚضيهٔ إٔ ٜه ٕٛاغيككـٛز َـٔ (ا٭َـط) ؼي (إشياَـّا ٭َـط :)ٙيـٝؼ أقـٌ اـًكـ ،١بـٌ ايتكـطف
ٚايتػٝرل ؼي ؾ ٕٚ٪اـًل.
قاٍ تعازي :أىال ى ىظ يف ٍ
اْلىؾٍؼ ي كىاأل ٍعر ي ، ؾاـًل إؾاض ٠يٲجياز ٚا٭َـط إؾـاض ٠يًتكـطف ؾُٝـا
أٚدس ،ٙبايتػٝرل ٚايتبس ،ٌٜؾٗ ٛبعسَ ٙطتبٚ ١ظَٓاّ.

قاٍ ؼي ايتكطٜب( :أىال ى ىظ يف ٍ
اْلىؾٍؼ ي يٮؾٝا ٤نًـٗا كىاأل ٍعػر ي ايٓاؾـص ؾٗٝـا ،ؾُـا ٜهـَ ٕٛـٔ
تػٝرل ٚتبس ٌٜإ ٫بأَطٚ ٙإضازت٘) .
ٚبعباض ٠أخطٍ  :٣
ض
ػؿ ىقا ً
اْلىؾٍؼ يٜؿرل إزي َا شنط ٙتعازي بكٛيـ٘  ىخؾىػؼ ى َّ
ت كىاألر ٍ ى
اظل ى

اد ىؿ ىقل سى ؾىك اظ ىٍعػر ٍ ًش ؼيػ ىدبِّر ي األ ٍعػر ى ، ؾٗـٛ
يؿ ٍ
ٚا٭َط ٜؿرل إزي َا شنط ٙتعـازي بكٛيـ٘ ث َّ

إؾاض ٠ٱجياز «ايٓـياّ ا٭سػٔ» ،ؾـ (إشياَاّ ٭َطٜ )ٙعين إشياَاّ ٚإنُا ّ٫يتـسبرلٚ ٙتكـطؾ٘ ٚيهـٞ
هلل اظ َّ ًذم أىتٍؼى ىـ طيؾَّ ىذلٍ وء.
صـٍ ىع ا ً
ٜتشكل ايٓـياّ ا٭سػٔ  ي

ٚضسيا ٜػتؿِ َٔ شيو إٔ (بعجت٘)  ٖٞ اييت بٗا ٜتِ أَطٚ ٙتسبرلٜٚ ٙتشكل ايػاَٗٓ ١ٜـا ٚإٕ
نإ أقٌ إجياز ٙب٘ ٜتِ (خًك٘) ٚتتشكل ايػآَ ١ٜـ٘ٚ ،إٕ نـإ ٖٓـاى تـطابؽي بـري ا٭َـط طـٛيٞ

ٚثٝل ـ ٚايبشح طْ ٌٜٛهتؿ َ٘ٓ ٞبٗصا ايكسض.

ا٭عطاف.54 :
تكطٜب ايكطإٓ إزي ا٭شٖإ ،ز ،2م ،190تؿػرل غٛض ٠ا٭عطاف.54 :
(ْٜٛؼ ـ .)3
(ْٜٛؼ ـ .)3

ستٵُٹـ٘ٹ)
ستٵُٹ٘ٹ) ؾـإٕ إْؿـاش (َٳكـازٹٜط ٳ
نُا ٜػتـيٗط شيو َٔ تعبرلٖا قًٛات اهلل عًٗٝا بـ (َٳكازٹٜط ٳ
ٖ ٛاؿهُٚ ١خ٬ؾ٘ خ٬ؾٗا.
ستٵُٹ٘ٹ) أَ ٟا ستُ٘ عًْ ٢ؿػ٘ أَ ٚا نإ ستُاّ ؼي عًُ٘ٚ ،قٛع٘ ،أَ ٚا ستُ٘ إٔ ٜكع.
 (ٚٳ
ٚا٭ ٖٛ ٍٚايـياٖطٚ ،إٕ نا ٕ ٜ ٫بعس ايجايح ٚؾٚ ٘ٝؾا ٤باغيككٛز أٜهاّ ٭ٕ َا سـتِ إٔ ٜكـع ٫
ضٜب أْ٘ َكته ٢اؿهُ ١ثِ إٕ (َا ستُ٘) ي٘ َكازٜط َ ٖٞٚكته ٢اؿهُ ١ؾًـ ٛمل ٜبعجـ٘ 
مل ٜهٔ (َا ستِ) بتًو اغيكازٜط إش مل تتشكل ا٭غطاض َٔ اـًك ،١ؾهإ (ستُ٘) يػٛاّ ٚعبجاّ
ٚخ٬ؾاّ يًػطض  ٖٛٚقاٍ.
قــاٍ ايٛايــس َٚ( :ــٔ ايٛانــح إٔ َــٔ َكــازٜط ٙاؿتُٝــ :١قــسض ٠اٱْػــإ ٚاختٝــاض ،ٙقــاٍ
اػػا
تعازي :كى ىػ ىدؼ ٍ ىـاقي اظـ َّ ٍ
يفقر ى ىػػا كىتىؼٍ ىق ى
ف ىدؼ ٍ ًـٚ ، قاٍ غـبشاْ٘  :ىصلىظ ىٍف ىؿ ىفا ص ي

ؾاؾُع بري شا ٚبري عًُ٘ سيآٍ ا٭َٛض ٚإضازتـ٘ إشيـاّ ا٭َـط ٚؾـبٖٗ٘ ،ـ ٛإضغـاي٘ ٖـصا ايطغـٍٛ

يٝه  ٕٛسذٚ ١زيٖٚ ّ٬ٝازٜاّ شا٥ساّ يعباز ٙعٔ ْكُت٘ ،سا٥ؿاّ شلِ إزي دٓت٘ ،قاٍ تعازي :رىبُ ىـػا

يػؿ ىػػ ىدلٖٚ ساٜتـ٘ بايعكـٌ ٚايؿـطع ٚايؿطـطَٚ ٠ـا
اظ َّ ًذم أىس ى
ٍطك طيؾَّ ىذػلٍ وء ىخؾٍؼى ػ يف ث َّ
أؾب٘) .

ايبًس.10 :
ايؿُؼ.8 :
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 َٔٚايٛانح إٔ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛـ ػيا ٖ ٛعا٥س إيٓٝاٚ ،عً ٢سػب زضدات٘ ٚتٓٛع
ٚتهجط َكازٜك٘ ـ ػيا حيكل ٖص ٙا٭غطاض َـٔ ايبعجـَ ١ـٔ (إْـاض ٠ايـيًـِ ٚنؿــ ايـبِٗ ٚػًٝـ١
ايػُِ ٖٚسا ١ٜايٓاؽ..إخل) َ ٖٛٚكته ٢أزي ١ا٭غٚ ٠ٛغرلٖا ػيا حيككٗا أٜهاّ ٚإٔ إجياب٘ ػيـا
ٖ ٛعا٥س إي ٘ٝتعازي ٚػيا حيكل (إشياَ٘ دٌ ٚع ٬أَطٚ ٙإْؿاش ٙغيكـازٜط ستُـ٘) ٚقـس ؾكـًٓا داْبـاّ
َٔ شيو ؼي َبشح ايًطـ.
ٚقاٍ ايٛايس ٚ( :ضسيا ٜكاٍ ؼي ايؿطم بري اغيكاطع ايج٬ث ١إٔ اغيطاز بـ
( ؾأْاض اهلل بأب ٞقُس ؿيًُٗا) أ ٟاجملٗ٫ٛت اغيطًك.١
( ٚنؿـ عٔ ايكًٛب بُٗٗا) اغيتؿابٗات ٚاغيؿتبٗات.
( ٚدً ٢عـٔ ا٭بكـاض غُُٗـا) اجملٗـ٫ٛت بـايعطض ايػـاتط ــ ٚؼي اشلـاَـ :أ ٟنايؿططٜـات
اغيػتٛض ٠نُا ٚضز «يٝجرلٚا شلِ زؾا ٔ٥ايعك »ٍٛـ
أٜ ٚكاٍ :اغيطاز بـ (ايـيًِ) ؿيًِ ايعكٝسٚ ،٠بـ (ايبِٗ) َا ٜتعًـل بٗـا ــ ٚؼي اشلـاَـ :نتؿاقـٌٝ
اغيعاز ٚاؿؿط ٚايٓؿط ٚاـًك ١ـ ٚبـ (ايػُِ) نٌ َا ٜطتبؽي سيػرل ٠اؿٝا.٠
أٜ ٚكاٍ( :ايـيًِ) َا ٜتعًل سيسضنات ايك ٠ٛاغيتعكً٘ (ٚايبِٗ) َا

غرل خؿ ٞأْٓا ْككس بـ (َا حيككٗا) بٓش ٛاغيكته.ٞ

ٜتعًل بايك ٠ٛاغيت ١ُٖٛـ ٚؼي اشلاَـ :ناؿب ٚايبػض ٚاـٛف ٚايطداٚ ٤اؿػـس ــ (ٚايػُـِ)
َا ٜتعًل بايك ٠ٛاغيتدٚ ١ًٝاؿٛاؽ) .
ٚقس ٜكاٍ :إٕ (ايـيًِ) إؾاض ٠يًدـاضز (ٚايـبِٗ) إؾـاض ٠يًـساخٌ اؾـٛام(ٚ ٞايػُـِ) إؾـاض٠
يًساخٌ اؾٛاضس ;ٞإش اؿٛادع اييت ؼ ٍٛز ٕٚاشلساٚ ١ٜاٖ٫تسا ٖٞ ٤ث٬ث ،١إش عامل اشلسا١ٜ
نعامل ايته ٜٔٛؾكس ٜه ٕٛاـاضز َـيًُاّ ٚقس ٜهَٓ ٕٛرلاّ يهـٔ عًـ ٢ايبكـط غؿـا ٠ٚؾـٜ ٬ـط٣
ٚقس ٜه ٕٛبكط ٙغًُٝاّ أٜهاّ يهٔ قًب٘ َطٜض غك ِٝقس طبع اهلل عً ٢قًب٘ ،أٜ ٚكاٍ (ؿيًُٗا)
َــا ٜتعًــل بايعكــٌ ٚايؿهــط (ٚبُٗٗــا) َــا ٜتعًــل بايكًــب ٚايــطٚح (ٚايػُــِ) َــا ٜتعًــل باغيــاْع
اـاضد.ٞ
ٚعً ٢نٌ ا٫ستُا٫ت ـ  ٖٞٚنًـٗا قـشٝش ١ــ إش إٔ ايـٓيب اغـتؿطؽ ٚغـع٘ يًكٝـاّ بهـٌ
شيو ؾإٕ نًٗا تعس َٔ أغطاض ايبعجٚ ،١اي٬ظّ ايتعا ٕٚعًٗٝا ٚدٛباّ أ ٚاغتشباباّ عً ٢سػب
زضداتٗا ٚعً ٢سػب َا ؾكًٓا ٙؼي َٛنع آخط نُا أْٗا بأطيعٗا تعس َٔ َكازٜل (ايًطـ)
أَ ٚطاتب٘.

نُا ٜـيٗط َٔ نَٗ٬ا قًٛات اهلل عًٗٝا إٔ ايػطض َٔ بعجت٘ ( ٖٛٚ إْاض ٠ايـيًِ ٚنؿــ
ايبِٗ ٚػً ١ٝايػُِ) (ٚايكٝاّ ؼي ايٓاؽ باشلسا(ٚ )١ٜإْكاشِٖ َٔ ايػٛا(ٚ )١ٜزعا ِٗ٥إزي ايططٜل
اغيػتكٚ )ِٝقس
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قاّ (قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘) ب٘ ٚسيا عٗـس ٙاهلل إيٝـ٘ (ؾأْـاض ايـيًـِ ٚنؿــ ايـبِٗ ٚدًـ ٢ايػُـِ)
(ٚقاّ ؼي ايٓاؽ باشلسا(ٚ )١ٜأْكصِٖ َٔ ايػٛاٜـٖ(ٚ )١ـساِٖ إزي ايـس ٜٔايكـ(ٚ )ِٜٛزعـاِٖ إزي
ايططٜل اغيػتك.)ِٝ
ٜ ٫كاٍ :إْٓا ْط ٣إٔ نجرلاّ َٔ ايـيًِ ٚايبِٗ ٚايػُِ ،مل تهؿـ ٚمل تٓذـٌٚ ،إٔ نـجرلاّ َـٔ
ايٓاؽ مل ٜٓكصٚا َٔ ايػٛاٚ ١ٜمل ٜٗتسٚا يًس ٜٔايك ِٜٛؾًـِ ٜكـع (اغيًطـٛف ؾٝـ٘) ٚمل ٜتشكـل
ايػطض َٔ ايبعج ١ؼي اؾًُ١
إش ٜكاٍ :إْ٘  قس أْاض ايـيًِ ٚنؿـ ايبِٗ ٚدً ٢ايػُِ ،بأقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ ٚغرلت٘ ٚتكطٜطٙ
ٚسهُ٘ َٛ ٚاعـيـ٘ ٚبتَ٬صتـ٘ ٚأٖـٌ بٝتـ٘ ٚاــرلَ ٠ـٔ أقـشابَ٘ٚ ،ـٔ مل ٜٗتـس ٚمل ٜـٓر َـٔ
ايػٛاٚ ١ٜمل تٓكؿع عٓ٘ ايـيًُات ٚايبِٗ ٚايػُِ ؾإصيا ٖ( ٛ٭َـط عا٥ـس إيٝـ٘) ؾـايٓكل يـٝؼ ؼي
ؾاعً ١ٝايؿاعٌ بٌ ؼي قابً ١ٝايكابٌ ،ؾكس ٖسٚ ٣أْكص َٔ ي٘ ايكابً ٖٛٚ ١ٝاغيطاز ٚاغيككٛز.

ٚايؿطض إٔ اؿهُ ١اٱشل ١ٝتكته ٞإٔ ته ٕٛاشلساٚ ١ٜا٫غتٓاضٚ ٠أؾباُٖٗا اختٝاض ٫ ١ٜددل١ٜ
ٚايٛادب ٖ( ٛايًطـ)  ٖٛٚـ ايتكطٜب ٚاغيكطب ١ٝـ ٚ ٫قٛع اغيًطٛف ؾٚ ٘ٝإ ٫نـإ هلل إٔ ٜكـٓع
ػػؿ سى ؾىػػك
شيــو بايٓــاؽ ز ٕٚسادــ ١يبعــح ا٭ْبٝــاٚ ٤ايطغــٌ كىظىػػقٍ ىذػػاء ا ي
هلل ْلى ى ىؿ ىع يف ٍ
ػاس
اظ يٍف ىدل كىظىقٍ ىذاء رىبُ ى
ت تيؽ ٍ ًر يق اظـ َّ ى
ؿ ىج ًؿقعا ن أ ى ىصلىغ ٍ ى
ؽ ال ىىع ىـ ىعـٍ صًل األر ٍ ًض طيؾ يُف ٍ
ىحؿَّك

ا٭ْعاّ.35 :

ؼىؽيقغيقا يعم ٍ ًع ًـي ى. 
ؾا٭َط بايعهؼ ،ؾًٖ ٛساِٖ نطٖاّ ْ٫تكض بصيو ايػطض َٔ اـًك ٖٛٚ ١اَ٫تشإ ٚا٫بت٤٬
كف طٛعـاّ  ٫نطٖـاّ (ٚيهـٞ
ٚايتُشٝل (نُا ؾكًٓا ٙؼي َٛنع آخط) إش ايػطض ظً ىق ٍع يؾػ يد ً

أعطف) نصيو.

ٚبعبــاض ٠أخــط :٣ايػــطض (ايتهاَــٌ) ا٫ختٝــاض ٟأ( ٚايكــطب إزي اهلل) ايطــٛعٚ ٞبــاٱضاز٠
ٚا٫ختٝاض ٚإ ٫غيا ناْت ساد ١ـًل ايٓاؽ ؼي ٖص ٙايسْٝا أق ّ٬بٌ نإ خيًكِٗ ؼي اؾٓ ١ابتـسا٤ٶ
ٚبأعً ٢زضدات ايهُاٍ ٚايكطب ـ ٚشلصا ايبشح فاٍ ٚاغع ٜذلى حملً٘ َٔ عًِ ايه.ّ٬
ٜ ٫كاٍ :قٛيو (٭َط عا٥س إي )٘ٝغرل تاّ عً ٢إط٬ق٘; إش ايبعض مل ٜٗتس ٭َط عا٥س إزي غرلٙ
(ناؿانِ أ ٚايعؿرل ٠أ ٚاجملتُع).
إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚشيو أٜهاّ عا٥س إي ٘ٝإَا بطنا(ٚ ٙايطان ٞبؿعٌ ق ّٛنايساخٌ ؾَ ٘ٝعِٗ) ٚإَا سيػاُٖت٘
ـ ق ّ٫ٛأ ٚؾع ّ٬أ ٚإقطاضاّ ٚغهٛتاّ ـ ٚي ٛبكسض ٚاسس باغيًَ ٕٛٝج ،ّ٬ؼي اغتكطاض شيو ايٓـياّ اغياْع
عٔ ٚقْٛ ٍٛض اشلسا ١ٜإي.٘ٝ
ثاْٝاّ :ي ٛؾطض عسّ ٚقْٛ ٍٛض اشلسا ١ٜإي ٫ ،٘ٝ٭َط عا٥س ي٘ إط٬قاّ ،ؾإْ٘ غٛٝقً٘ اهلل إيٝـ٘
ؼي ٚقت َا ٚي ٛعٓس ا٫ستهاض نُا

ْٜٛؼ.99 :

ٜـيٗط إٔ نجرلاّ َٔ ايٓاؽ ٜٗس ِٜٗإي ٘ٝؼي تًو ايًشـيات ؾكـس ؼكـل (ؾأْـاضٖٚ ...ـساِٖ )...إش
اغيطاز يٝؼ ا٫غتػطام يهٌ ا٭ظَٓ ،١بٌ َا ب٘ ٜه َٔ ٕٛأٌٖ اؾٖٓ ،١ـصا يـ ٛمل ْكـٌ إٔ (أْـاض
ٖٚساِٖ ٚغرل )ٙقكست ايكسٜك ١ايطاٖط  ٠ب٘ ،ايٓاؽ ؼي تًو ا٭ظَٓ ١ـ ؾتأٌَ.
 َٔٚمل ٜٗتس ـ قكٛضاّ ـ ست ٢ؼي ؿـيات ا٫ستهاض ،ؾإٕ ايطٚاٜات زيت عً ٢أْـ٘ غـُٝتشٔ ؼي
عامل اٯخطٚ ،٠يعٌ اٖتساٜ ٙ٤ه ٕٛأٜهاّ بػبب ايٓيب ٚأٌٖ بٝت٘  ؾإْ٘ ضظي ١يًعاغيري زْٝاّ
ٚآخط ،٠ؾتأٌَ.
ٚعً ٢أ ٟتكسٜط :ؾإٕ اغيػتؿاز إٔ (إْاض ٠ايـيًِ ٚنؿـ ايبِٗ ٚاٱْكاش َٔ ايػٛاٚ )١ٜأؾباٖٗا،
ٖ ٞأٖساف ايبعج ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿٚ ،١قس قاّ بٗا  خرل قٝـاّٚ ،إٔ ايٛادـب إٔ ٜكـ ّٛايـٓيب
ٚغا٥ط اغيهًؿري سيا َٖ ٛكسٚض شلِ ٭دٌ ايٛق ٍٛإزي ٖص ٙايػاٜات ٖٚـ ٛاغيطًـٛبٚ ،يـٝؼ
إٔ ٜسخًٛا ايٓاؽ ؼي ايس ٜٔايك ِٜٛقػطاّ ٚددلاّ ٚبأ ١ٜططٜك.١
 ٫ٚضٜب إٔ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛػيـا حيكـل تًـو ا٭غـطاض ٚا٭ٖـساف ايـيت ٭دًـٗا
بعح اهلل ْب ٘ٝاغيكطؿَٔ  ٢

قًٓا (غا٥ط اغيهًؿري) غيا ؾكًٓا ٙؼي عح ايًطـ ٚعح ايػطض َٔ ٚدٛب ايػع ٞيتشكٝل أغطاض (اـًك(ٚ )١ايبعج)١

(ٚايتهًٝـ) ٚيهطٚض ٠ا٫ؾذلاى بٓٓٝا ٚب  ٘ٓٝؼي ايتهايٝـ إَ ٫ا خطز بايسيٚ ٌٝيكٛي٘ تعازي  :ظىؼى دٍ طىا ىف ىظؽ ٍيؿ صًل
خر ىٚ غرل شيو ػيا ؾكٌ ؼي قً٘.
هلل أ ي ٍد ىقةه ىح ىلـى هة ًْلىـ ٍ طىا ىف ؼىر ٍ يجق ا ى
قؿ ا ً
هلل كىاظ ىٍققٍ ىـ اآل ى ً
ر ى يد ً

(إْــاض ٠ايـيًــِ ٚنؿـــ ايــبِٗٚ ،ػًٝــ ١ايػُــِٚ ،اٱْكــاش َــٔ ايػٛاٜــٚ ،١اشلساٜــ ١إزي ايــسٜٔ
ايك.)ِٜٛ
ٚإٕ (بايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚاي تكٜ )٣ٛهـ ٕٛاغيـط ٤قـس قـاّ بٛادـب اشلساٜـٚ ١اٱْكـاش ٚأْـ٘ عٓس٥ـص
ٜكــسم عًٝــ٘ أْــ٘ (قــاّ ؼي ايٓــاؽ باشلساٜــٖٚ ،١ــساِٖ يًــس ٜٔايكــٚ ،ِٜٛزعــاِٖ إزي ايططٜــل
اغيػتك )ِٝؾـ (ايتعا )ٕٚعًٖ ٢صاَ ،كسام ايكػِ ايجـاَْ ٞـٔ ايًطــ ايـص ٟشنطْـا ٙؼي َبشـح
ايًطـ ،نُا أْ٘ ػيا حيكـل ايػـطض َـٔ (ايتهًٝــ) (ٚايبعجـٚ )١ستـ( ٢اـًكـ )١ػيـا ؾكـًٓا ٙؼي
َبشح (ايػطض) ؾًرلادع.

نُا أْ٘ ضيهٔ ا٫غتس ٍ٫بكٛشلا قًٛات اهلل عًٗٝا (أَْٵـتٴِٵ عٹبـازٳ اهلل ْٴكٵـبٴ أَٵـطِٙٹ ٚٳٳْ ٵٗٝٹـ٘ٹ ٚٳسٳُٳًَـُ١
سٝٹ٘ٹِٚ ،أَُٳٓا٤ٴ اهللٹ عٳً ٢أْٵؿُػٹهُِٵٚ ،ٳبٴًَػا٩ٴٙٴ إزي ا٭َُٳـِِ) عًـ ٢عـسز َـٔ ايبشـٛخ ايـيت
زٜٓٹ٘ٹ ٚٳٚٳ ٵ
شنطْاٖا ؼي عح ايًطـ ٚعح ايػطض; ؾإٕ (أَٵْتٴِٵ عٹبازٳ اهلل ْٴكٵـبٴ أَٵـطِٙٹ ٚٳٳْ ٵٗٝٹـ٘ٹ) ايـيـاٖط أْٗـا
قًٛات اهلل عًٗٝا تعين أْهِ قس ْكبهِ اهلل ٱطاع ١أٚاَطٚ ٙادتٓاب ْٛاٖ ،٘ٝػيا ٜػـتؿاز َٓـ٘
إٔ شيو ٖ ٛايػطض َٔ خًكهِ.
كبٴ أ ٵَطِٙٹ ٚٳٳْ ٵٗٝٹـ٘ٹ) إٔ اشلـسف ا٭غاغـ ٞاغيتـٛخَ ٢ـٔ
قاٍ ايٛايس ٜٚ( :ػتؿاز َٔ نًُْ( ١ٴ ٵ
ايعباز ٖ ٛقٝاَِٗ باَتجاٍ ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞاٱشل. )...١ٝ
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ٜٚؿــعط بــ٘ أٜ ٚــسٍ عًٝــ٘ تكــسٜطٖا اؾًُــ ،١باـطــاب ب ــ (عبــاز اهلل) ؾــإٕ اشلــسف ا٭غاغــٞ
اغيطًٛب َٔ ايعبس ٚاـازّ ٖ ٛإطاع ١أٚاَط غٝسٚ ٙ٫َٛٚ ٙؼكٝل أغطان٘.
سٝٹ٘ٹ) ؼي عح احملكٌِّ ٚايػـطض ؾـإٕ
ٚقس ٜػتؿاز َٔ قٛشلا قًٛات اهلل عًٗٝا (ٚٳسٳُٳًَ ُ١زٜٓٹ٘ٹ ٚٳٚٳ ٵ
ايـياٖط إٔ (ظيٌ ايسَ ٖٛ )ٜٔػٚ٪يٝتِٗ ،ؾً ٛؾو ؼي ؾَ( ٤ٞكسَ ١نإ أ ٚؾططاّ أ ٚؾـططاّ)
أْ٘ زخ ٌٝؼي ؼكٝل شيو ،نإ ا٭قـٌ ا٫ؾـتػاٍ ؾإْـ٘ ٜ٫عًـِ أْـ٘ بعسَـٖ٘ ،ـٌ ظيـٌ ايـسٜٔ
ٚايٛس ٞنُا طًب َٓ٘ أّ ٫
قاٍ ايٛايـس َ( : ػـأي :١جيـب ظيـٌ ٚإعـ ٤٬ضاٜـ ١ايـسٚ ٜٔايـٛس ٞؾـإٕ زٜٓـ٘ تعـازي أْـعٍ
ػاؿ صىػلىبى ٍي ى أ ى ٍف
اظل ىؿ ىقا ً
عً ،ِٗٝقاٍ غـبشاًْ٘  :إغَّا سى ر ى ٍ
األعاغ ى ىة سى ؾىك َّ
ض ىـا ى
ت كىاألر ٍ ًض كىاْلٍ ً ىؾ ً
ق ًؿؾٍ ىـ ىفا كىأ ى ٍذػى ؼٍ ىـ ًعـٍ ىفا كى ىح ىؿؾ ىىفا اإلًغ ٍ ىلا يف ًإغ َّ يف طىا ىف ىزؾيقعا ن ىج يفقال ن. ) 
ؼى ٍ
ٜٚكطب َٔ شيو ؼي ايس٫ي ١قٛشلا قًٛات اهلل عًٗٝا (ٚأَٓا ٤اهلل عً ٢أْؿػهِ).

ٚتؿك ٌٝاؿسٜح عٔ شيو ؼي عـح احملكـٌ ٚايػـطض بـإشٕ اهلل تعـازي نُـا غـٝأت ٞبعـس قًٝـٌ
بعض ايبشح عٓ٘.
ثِ إْ٘  ٫خيؿ ٢إٔ نٌ شيو ػيا ٜتٛقـ ؼي نجرل َٔ َطاتب٘

ا٭سعاب.72 :
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َٚكازٜك٘ عً( ٢ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك.)٣ٛ

ٚأَا قٛشلا قًٛات اهلل عًٗٝا (ٚٳبٴًَػا٩ٴ ٴ ٙإزي ا٭َُٳـِِ) ؾإْـ٘ زاٍ عًـٚ ٢دـٛب إٜكـاٍ أَـط ايـسٜٔ
ٚ ْ٘ٝٗٚزٚٚ ٜ٘ٓس ٘ٝإزي ا٭َِ نًٗا ،ؾٗ ٛعباض ٠أخط ٣عـٔ قٛيـ٘ تعـازي :اظ َّػ ًذؼ ىـ ؼ ي ىؾؾِّغيػق ىف
ك ى
ك ى
هلل ٖٛٚ أسلٌ ؼي ايس٫يَ ١ـٔ  ىصؾىقٍال ى
رً ىداال ى ً
شقٍ ىف أ ى ىحدا ن إال َّ ا ى
تا ً
شقٍغ ى يف كىال ى ؼ ى ٍ
هلل كىؼ ى ٍ
ؿ ًإلىا ر ى ىج يعػقا
ؼـ كىظً يقـٍ ًذريكا ضىػقٍ ىع يف ٍ
غىػى ر ى ًعـٍ طيؾِّ صًرٍض ى وة ًعـٍ يف ٍ
ؿ ىرائًػى هة ظً ىق ىؿػى ؼ يَّفقا صًل اظدِّ ً
ؿ ٫ٚ ؽكك٘ اٯ ١ٜ٭ٕ اـام اغيجبت ٜ ٫كٝس ايعاّ اغيجبت ،ؾتأٌَ.
ًإظ ٍىق ًف ٍ

قاٍ ؼي (َٔ ؾك٘ ايعٖطاَ( :)٤ػأي :١جيب تبًٝؼ ضغا٫ت اهلل إزي ايٓـاؽٖٚ ،ـ ٛأنـدل َػـٚ٪ي١ٝ

ؼٌُ أعباٖ٤ا ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ. )...
نُا ضيهٔ ا٫غتس ٍ٫بايعًٌ اغيٓكٛق ١ؼي نَٗ٬ا قًٛات اهلل عًٗٝا:
(ؾذعٌ اهلل «اٱضيإ» تطٗرلاّ يهِ َٔ «ايؿطى».
«ٚايك »٠٬تٓعٜٗاّ يهِ َٔ «ايهدل».
«ٚايعنا »٠تعن ١ٝيًٓؿؼ ٚصيا ٤ؼي ايطظم.
«ٚايكٝاّ» تجبٝاّ يٲخ٬م.
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«ٚاؿر» تؿٝٝساّ يًس.ٜٔ
«ٚايعسٍ» تٓػٝكاّ يًكًٛب.
«ٚطاعتٓا» ْـياَاّ يًًُ.١
«ٚإَاَتٓا» أَاْاّ َٔ ايؿطق.١
«ٚاؾٗاز» ععاّ يٲغ.ّ٬
«ٚايكدل» َع ١ْٛعً ٢اغتٝذاب ا٭دط.
«ٚا٭َط باغيعطٚف» َكًش ١يًعاَ.١
«ٚايككام» سكٓاّ يًسَا.٤
«ٚايٛؾا ٤بايٓصض» تعطٜهاّ يًُػؿط.٠
«ٚتٛؾ ١ٝاغيها »ٌٜٝتػٝرلاّ يًبدؼ. )...

ٜ ٫كاٍ :إٕ (احملكٻٌ) إشا نإ عطؾٝاّ ،ؾإٕ ن ْ٘ٛعطؾٝاّ عس شات٘ قط ١ٜٓعاَ ،١عًـ ٢إٔ ؼكـً٘ٝ
َٔ أغباب٘ بعٗس ٠اغيهًـ.
ٚبعباض ٠أخط :٣قط ١ٜٓعاَ ١عً ٢إٔ اغيٛزي مل ٜتهؿٌ بإجياب ايػبب ٚدعً٘ ؼي عٗس ٠ايعبس بٌ
سٛي٘ عً ٢اغيهًـ ٚأزخٌ اغيػبٻب ؼي عٗست٘ نُا إشا قـاٍ( :اقتـٌ اغيؿـطى) ؾٝذـب ا٫ستٝـاؾي
عٓس ايؿو ؼي قكًِّ٘.
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ٚأَا إشا مل ٜهٔ (احملكٻٌ) عطؾٝاّ إَا يه ْ٘ٛؾطعٝاّ أ ٚٱبٗاَ٘ ٚغُٛن٘ ؾإٕ ْؿؼ عسّ عطؾٝت٘
قط ١ٜٓعاَ ،١عً ٢إٔ اغيٛزي ٖ ٛايص ٟتهؿٌ بٝإ ايػبب ٚؼسٜس ،ٙؾٝهَ ٕٛكساض اٖتُاّ اغيـٛزي
بػطنــ٘ سيكــساض بٝاْــ٘ يًػــببٚ ،ؼي َجــٌ شيــو ايــص ٟجيــب عػــب اؿكٝكــٜٚ ١ــسخٌ ؼي عٗــس٠
اغيهًـ يٝؼ ٖ ٛايػطض اجملٗٚ ٍٛاغيػبب اجملٗ ٍٛبٌ اغيكساض اغيبري َٔ ايػبب.
ؾإشا ؾو ؼي بٝإ اغيٛزي يسخاي ١ايعا٥س ؼي ايػبب نإ فط ٣يًدلا ٫ ٠٤عٔ ايػبب ١ٝبٌ عٔ َكساض
َا ٜٗتِ ب٘ اغيٛزي ٜٚسخً٘ ؼي عٗس ٠اغيهًـ  ٖٛٚايػبب.
إش ٜكاٍٜ :طز عً ٘ٝإٔ تعًل ا٭َط باغيػبب ايؿـطع ٞاجملٗـ ٍٛأ ٚباغيػـبب ايتهـٜٛين َـع إبٗاَـ٘
ٚغُٛن٘ َع قسض ٠ايؿاضع عً ٢تٛد ٘ٝا٭َط ٭غباب٘ اغيعطٚؾ ،١ضيهٔ إٔ ٜعس بٓؿػ٘ قط ١ٜٓعاَ١
عطؾّا عً ٢يع ّٚا٫ستٝاؾي ستـ ٢إسـطاظ ؼكـٚ ،ً٘ٝإ ٫يهـإ ا٭ٚزي إٔ ٜٛدـ٘ ا٭َـط يًػـبب،
ؾإْ٘ ٚإٕ نإ ضيهٔ إٔ ٜه ٕٛي٘ ٚد٘ آخط إ ٫إٔ ايـياٖط ٖ ٛإٔ اغيتؿاِٖ ايعطؼي َٔ شيو ٖـٛ
شيو .
ٜٚؿٗس ي٘ إٔ اغيٛزي ي ٛأَط عبس ٙبـ (تطٗرل ايبًس) َٔ ؾت٢

َ ٖٛٚا ازعا َٔ ٙن ْ٘ٛقط ١ٜٓعاَ ١عً ٢أْ٘ سٛٸٍ ايػبب عً ٢اغيهًـ.
َٔ شيو أ َٔ ٟتٛد ٘ٝا٭َط يًػ بب ٖٛ( ،شيو) أ ٟيع ّٚا٫ستٝاؾيٚ ،بعباض ٠أخط :٣اغيتؿاِٖ َٖ ٛطًٛب ١ٝؼكٝل اغيػبب بهٌ
قٛضٚ ٠يع ّٚايٛق ٍٛإي ٘ٝضغِ إبٗاَ٘ ٜ ٫ٚتِ إ ٫با٫ستٝاؾي.

ايؿرلٚغات ٚاغيهطٚبات اـطرلٚ ٠اجملٗ ٍٛبعهٗا ٚدٛزاّ أٚ ٚدٛزاّ َٚاٖٚ ١ٝنصا ي ٛأَط ٙؾطناّ
بـ (إسهاض ا٭ضٚاح) أ(ٚتػدرل اؾٔ) ٚغرل شيو ػيا ٜٓسضز ؼي عٓٛاْ٘ ػيا نإ َبُٗاّ ٚغاَهاّ،
ؾإٕ عً ٢ايعبس إٔ حيتاؾي ؼي نٌ ا٭غباب احملتًُ ١اغي٪ز ١ٜيصيو ٚبتٛؾرل نٌ ايؿطٚؾي ٚضؾع نٌ
قتٌُ اغياْع.١ٝ
بٌ يٓا إٔ ْك :ٍٛإٕ ايتهًٝـ باغيػبب ٚايػطض اغيبِٗ ٚاجملٗ( ٍٛتهٜٝٓٛاّ نإ أ ٚؾطعٝاّ) قبٝح
َٔ اؿهَ ِٝع إَهإ تهًٝـ ايعبس بػبب٘ اغيعً ،ّٛإ ٫ي ٛنـإ غطنـ٘ استٝـاؾي ايعبـس بتشكٝـل
نٌ َا ٜطَُ ٔ٦ع٘ إزي إسطاظ ايٛق ٍٛإي َٔ( ٘ٝؾطؾي َؿهٛى أ ٚؾطط أَ ٚا أؾب٘).
بٌ ي ٛتعًـل ا٭َـط بايػـبب اغيعًـَ ّٛـع إؾـاض ٠ايؿـاضع يًُػـبب ايؿـطع ٞاجملٗـ ٍٛبصاتـ٘ (أٟ
سياٖٝت٘ ٚسسٚز )ٙأَ ٚع اٱؾاض ٠يًُػبب ايتهٜٛين اغيـبِٗ ؾإْـ٘ زيٝـٌ عًـ ٢إٔ ايػـبب يـٛسفي
قطؾّا سيا ٖـ ٛططٜـل يـصيو (اغيػـبب) (ٚايػـطض)  ٫ـكٛقـ ١ٝؾٝـ٘ تعبسٜـ ١أَٛ ٚنـٛع ١ٝأٚ
٭دــٌ ضؾــع ايؿــاضع ٜــس ٙعــٔ غطنــ٘ َٚػــبب٘ إشا مل ٜتٝػــط شيــو ايػــبب َــجٚ ،ّ٬أُْٗــا ُٖــا
اغيككٛز ا٭قً ٞؾاي٬ظّ ا٫ستٝاؾي ؼي ايػبب ٚإٔ َا ؾو ؾ َٔ ٘ٝدع ٤أ ٚؾطؾي أَ ٚـا أؾـب٘،
اي٬ظّ ؼكٚ ،ً٘ٝيصيو ي ٛأَط ٙؼي اغيجاٍ ايػابل بـ (ضف َبٝس يًشؿطات) َعري ٚأؾـاض إزي إٔ
غبب أَط ٖٛ ٙاْتؿاض ٚبا ٤فٗ ،ٍٛؾإٕ عً ٢ايعبس إسطاظاّ يػطض اغيٛزي إٔ حيتاؾي بإتٝإ نٌ َا
حيكل ايػطض ٚي ٛمل ٜؿعٌ َ٘٫ ،ايعكٚ ٤٬نإ َػتشكاّ يًعكاب بٓـيطِٖ.
ٚيٝؼ ي٘ إٔ حيتر عكطاغيٛزي ا٭َط بػبب َعري (ٖ ٛضف شاى

اغيبٝس) إش ٜ ٫ط ٣ايعكَ ٤٬ع اٱؾاض ٠يًُػبب أ ٚيًػطض ،ؾ ٘ٝإ ٫بٝاْاّ غيكسام  ٫غرل.
ْعِ ٜتِ َا شنط ٙي ٛأَط ايؿاضع بايػبب اغيعًَ ّٛع إؾاض( ٠يًػطض) ٚأْ٘ سهُ ٫ ١غرل.
ٚبعباض ٠أخطَ :٣ع عًِ ايؿاضع بإٔ قػُاّ َٔ أسهاَ٘ (ؼي ا٭دعاٚ ٤ايؿطا٥ؽي ٚغرلٖا) قـس ٫
تكٌ يًُهًـ،
أ .أَا أقْ ;ّ٬ـيطاّ يعًُ٘ بهٝاع أ ٚإسطام ايهجرل َٔ نتب ا٭سازٜح أ ٚعسّ ٚقٛشلا
إيٓٝا بأغٓاز تاَ ١أَ ٚا أؾب٘ ،ػيا ؾتح ايباب عًـَ ٢كـطاع ٘ٝيٮقـ ٍٛايعًُٝـ،١
ؾتأٌَ.
بٚ .أَا غئ نإ ادتٗاز ٙعًـ ٢اــ٬ف (ٖٚـصا دـاض ؼي نـٌ قـٛض اخـت٬ف ايؿكٗـا ٤ؼي
ا٭دعاٚ ٤ايؿطا٥ؽي ٚغرلٖا َٔ احملكٌِّ).
زٚ .إَا يًُهًـ ايص ٟمل تكً٘ ايؿت.٣ٛ
أقَ :ٍٛع عًِ ايؿاضع بصيو ْٚـيطاّ ٭ُٖ ١ٝأغطان٘ اغيًعَـ ١يـصيو نـإ َـٔ اؿهُـ ١إٔ ٜـأَط
با٭غباب اغيعٗٛز ٠بأدعاٗ٥ا ٚؾطا٥طٗا ــ ْـيـطاّ يٛنـٛسٗا ــ ثـِ ٜؿـرل أٜ ٚـصنط ا٭غـطاض ٚإٕ
ناْت َبُٗ ١أ ٚاغيػببات اغيطًٛب ١ي٘ أٜ ٚأَط َباؾط ٠باغيػبب أ ٚايػطض اغيبِٗ ن ٞحيتاؾي ايعبس
ؼي ا٭دــعاٚ ٤ايؿــطا٥ؽي يــ ٛؾــو ؾٗٝــا ْـيــطاّ ٫ستُــاٍ َــسخًٝتٗا ؼي غــطض ايؿــاضع َٚطًٛبــ٘
اغيػبيب.

بٌ ْك( :ٍٛإٕ احملكٻٌ) ي ٛنإ عطؾٝاّ ؾإْ٘ ٜ ٫تِ َا شنط( َٔ ٙؾإٕ ْؿؼ ن ْ٘ٛعطؾٝاّ عـس شاتـ٘
قط ١ٜٓعاَ ...١اخل) إش ايـياٖطإٔ احملكٻٌ ي ٛنإ عطؾٝاّ ؾإْ٘ أٜهاّ ٜتبع اضتهاظ ايعـطف ؼي قكِّـً٘
بايهػط.
ٚبعبـاض ٠أخـط :٣إٕ أَـط ٙباحملكٻـٌ بـايؿتح ايعــطؼي قطٜٓـ ١عاَـ ١عًـ ٢إٔ قكِّـً٘ بايهػـط أٜهـّا
اغيطدع ؾ ٘ٝايعطف.
أ ٫تط ٣أْ٘ ؼي َا َجٌ ب٘ َٔ (اقتٌ اغيؿطى) ـ ٚا٭ؾهٌ إٔ ضيجـٌ بــ (اقتـٌ ايهـاؾط اؿطبـ )ٞــ ٫
ٜط ٣ايعطف إٔ اغيٛزي سٛي٘ عًَ ٘ٝطًكاّ ٚٚدٛب إٔ حيكً٘ اغيهًـ َٔ أ ٟغبب نإ ،يصا ٫
جيب عً ٘ٝإٔ ٜتذ٘ م ٛايطٜانات اشلٓسَ ١ٜج ّ٬ـ ٚا٭ٚضاز اييت تػتػطم غٓري َج ّ٬٭دٌ قتًـ٘
بٗص ٙايططٜكٚ ١إٕ مل ٜهٔ شيو ػيا ٜعاسِ بأِٖ آخط ـ ؾتسبط.
ؾكس اتهح سيا شنطْا ٙإٔ ا٭َط بايعهؼ شياَاّ ػيا شنط ٙؼي احملكٻـٌ ايعـطؼي ٚايؿـطعٚ ٞايتهـٜٛين
اغيبِٗ ،ؾتأٌَ.

ٚسيا شنطْا ٙاتهح ؼكٝل اؿاٍ ؼي نٌ قٛض اغيػأي ١اغيدتًؿ:ٖٞٚ ١
إٕ ا٭َط قس ٜتعًل بايػبب ٚقس ٜتعًل باغيػبب ٚقس ٜتعًل بايػطض ٚنٌ َٓٗا قس ٜه ٕٛؾطعٝاّ
ٚقس ٜه ٕٛتهٜٝٓٛاّ ٚنٌ َٓٗا قس ٜهَ ٕٛعًَٛاّ ٚقس ٜهَ ٕٛبُٗاّ.
ثِ إٕ نَٗٓ ٬ا قس ٜؿطز بايصنط ٚقس ٜؿاض إزي أخٜٛـ٘ أ ٚأسـسُٖا إطيـا ّ٫أ ٚتؿكـٖٓٚ ،ّ٬ٝـاى
قٛض أخط ٣تتعًل بايػببَٗٓٚ ١ٝا َا ي ٛنإ ايػبب ٚاغيػبب نُٖ٬ا عطؾٝاّ يهٔ ايػبب ١ٝناْت
َبُٗ ١نُا ؼي قٛشلا قًٛات اهلل عًٗٝاٚ( :ايعٻناٚ ...َ٠ٳْٳُا٤ٶ ؼي ايطِّظٵم) .
ؾايػبب اغيعً ّٛايتهٜٛين ايعطؼي:
نٓكب ايػًِ ٚنـ (ايكدل) ؼي ايطٚاٜـٚ ١نــ (تٛؾٝـ ١اغيهاٜٝـٌ) ؼي ايطٚاٜـٚ ١نـصيو (ايككـام)
ؾتأٌَ .
ٚاغيػبب اغيعً ّٛايتهٜٛين ايعطؼي:
نايه ٕٛعً ٢ايػطح ٚنـ (ْـياَاّ يًًُ )١ؼي ايطٚا.١ٜ
ٚايػطض اغيعً ّٛايتهٜٛين :نط ١ٜ٩اشل ٍ٬ي ١ًٝأ ٍٚايؿٗط َٔ ايػطح ٚنـ (عـعاّ يٲغـ )ّ٬ؼي
ايطٚاٚ ١ٜنـ (تػٝرلاّ يًبدؼ) ؼي ايطٚاٚ ١ٜنـ (تؿٝٝساّ يًس.)ٜٔ
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٫ستُاٍ ن ْ٘ٛؾطعٝاّ بًشاؿي تكطف ايؿاضع ؾ ٘ٝبايتهٝٝل ٚايتٛغع ١ؼي ايؿطٚؾي ٚايهٝؿ.١ٝ

ٚايػـبب اجملٗــ ٍٛايؿــطع :ٞنايٛنـ ٤ٛؾإْــ٘ سيــا ٖــ ،ٛيـٝؼ أَــطاّ عطؾٝـاّ ،بـٌ ٖــ ٛأَــط فعــٍٛ
ؾطع ،ٞثِ إٕ غببٝت٘ يًٓٛض ٚايطٗاض ٠أَط ؾطع ،ٞفٗ ٍٛيًٓاؽ ،ي ٫ٛنؿـ ايؿاضعٖٛٚ ،
َع شيو فٗ ٍٛسياٖٝت٘ ٚإٕ عًِ بإْٝت٘.
ٚاغيػبب اجملٗ ٍٛايؿطع :ٞنايٓٛض اؿاقٌ َٓ٘ ٚنايطٗاض.َ٘ٓ ٠
ٚنـ (تعن ١ٝايٓؿؼ) اؿاقٌ َٔ (ايعنا )٠ؼي ايطٚا ،١ٜؾإٕ ايتعن ١ٝيٝػت عطؾ ١ٝبٌ َبُٗ ١إَا
ته ١ٜٝٓٛأ ٚؾطع.١ٝ
ٚايػطض اجملٗ ٍٛايؿـطع :ٞنـايكطب هلل اؿاقـٌ َٓـ٘ ٚنــ (تطٗـرلاّ يهـِ َـٔ ايؿـطى)

ؼي

ايطٚا ١ٜؾإْ٘ غطض ؾطع ٞأ ٚتهٜٛين َبِٗ.
ٚايػبب اغيعً ّٛايؿطع :ٞنـ (ايككام)

ؼي ايطٚا(ٚ ١ٜا٭َط باغيعطٚف)

ٚاغيػبب اغيعً ّٛايؿطع :ٞنـ (َكًش ١يًعاَ)١

ؾٗٝا.

ؼي ايطٚاٚ ١ٜقس ٜعس َٔ اغيعًـ ّٛايعـطؼي ٚإٕ

أَهٔ عس ٙؼي اغيبِٗ بًشاؿي تكطف ايؿاضع ؾ ،٘ٝإش ايهجرل ػيا ٜطا ٙايعطف َكًشٜ ١طا ٙايؿـاضع
َؿػسٚ ٠بايعهؼ ،ؾتأٌَ.
ٚايػطض اغيعً ّٛايؿطع :ٞنـ (سكٓاّ يًسَا)٤
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ؼي ايطٚا.١ٜ

ٚايػــبب اجملٗــ ٍٛايتهــٜٛين :نُــا ؾُٝــا غــبل َــٔ بعــض ا٭غــباب ايعًُٝــ ١يــبعض ايـيــٛاٖط
ايطب ٝع ١ٝنُا ؼي عًـ ّٛايؿٝعٜـاٚ ٤ايطاقـٚ ١نُـا ؼي َـا غـبل َـٔ بعـض ٚغـا ٌ٥ؼهـرل ا٭ضٚاح
ٚتػدرل اؾٔ.
ٚاغيػــبب اجملٗــ ٍٛايتهــٜٛين :نتػــدرل اؾــٔ ْؿػــ٘ أ ٚإسهــاض ايــطٚح ؾإْٗــا فٗٛيــ ١اغياٖٝــ١
ٚايتؿاق.ٌٝ
ٚايػــطض اجملٗـــ ٍٛايتهــٜٛين :نـــبعض ا٭غـــطاض اغيذلتبــ ١عًـــ ٢بعــض ايـيـــٛاٖط ايطبٝعٝـــ١
نا٭غطاض اغيذلتب ١عً( ٢ايعيعي.)١
ٚيٝؼ ايػطض ايتسقٝل ؼي ا٭َجً ١يهٌ غـبب َٚػـبب ٚغـطض ،بـٌ ايتكطٜـب يًـصٖٔ ؾكـؽي،
ؾإْٗا عاد ١إزي تأٌَ أنجط  ٖٞٚسط ١ٜبصيو.
ٚبصيو نً٘ اتهح إٔ ايعًٌ اغيٓكٛق ١ؼي خطب ١ايعٖطا  ٤ايؿسن ١ٝضيهٔ ا٫غتس ٍ٫بٗا ــ
عً ٢ن ٬اغيػًهري ـ عًـٚ ٢دـٛب ا٫ستٝـاؾي ؼي ايتعـا ٕٚاغيـ٪ز ٟإيٗٝـا ٚيـع ّٚإسـطاظ ناؾـَ ١ـا
حيتٌُ َسخًٝت٘ ؼي إٜكاٍ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل) يًُػبب أ ٚايػطض ايص ٟأضاز ٙايؿاضع.
أَا عًَ ٢ػًهٓا َٔ إٔ احملكٻٌ بايؿتح ايؿطعٚ ٞاغيػبب ايتهٜٛين اجملٗ ،ٍٛجيب ا٫ستٝاؾي ؼي
ق كًِّ٘ ،ؾإٕ عـسزّا َـٔ تًـو اغيػـببات اغيـصنٛض ٠ؼي خطبتٗـا قـًٛات اهلل عًٗٝـا ٖـَ ٞـٔ ٖـصا
ايكبٌٝ

نـ (تطٗرلّا يهِ َٔ ايؿطى) ؼي بٝإ غـطض إجيابـ٘ تعـازي يٲضيـإ ،ؾـإٕ (ايـتطٗرل َـٔ ايؿـطى)
َبِٗ ٚفٗ ٍٛتهٜٛين ،٭ٕ ايؿطى قصض ٚلؼ تهٜٛينَ ،بِٗ.
ٚأَا عًَ ٢ػًه٘ َٔ إٔ احملكٻٌ ايعطؼي ،ؾكؽي ٖ ٛايص ٟجيب ا٫ستٝاؾي ؼي قكً٘ ؾـٮٕ عـسزاّ
َٔ تًو ا٭غطاض ٚاغيػببات اغيصنٛض ٠ؼي اـطب ١اغيباضن ١ـ بٌ أنجطٖا ،ناْت عطؾ ١ٝــ ؾ٬سـفي
َا غبل َٔ ا٭َجً.١
نُا اتهح إٔ َكته( ٢ايًطـ) ؼي نٌ َـٛضز نـإ ايػـطض أ ٚاحملكٻـٌ بـايؿتح ٫ظَـّا إسـطاظٙ
بٓـيط اغيٛزي ٖٛ ،إٔ ٜٛدب اغيػبب أ ٚايػطض اغيبِٗ ايتهٜٛين أ ٚايؿطع ٞــ سػـب َػـًهٓا ــ
يٝشتــاؾي اغيهًـــٚ ،إٔ ٜٛدــب اغيػــبب أ ٚايػــطض ايعــطؼي ــ سػــب َػــًه٘ ــ يٝذــب عًٝــ٘
اٱستٝاؾي ٚايعهؼ بايعهؼ.

قــس ٜتــ ِٖٛإٔ ٚدــٛز بٓــا ٤يًعكــ ٤٬عًــ ٢سػــٔ أٚ ٚدــٛب ايتعــا ٕٚخيــٌ ب ـاٱط٬م ايًؿـيــٞ
بأقػاَ٘ ايج٬ث ٖٞٚ ١إط٬م اشلٚ ١٦ٝاغيازٚ ٠اغيتعًل ،يكٛي٘ تعـازي كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾػر ِّ
ْـيطاّ يه ٕٛبٓا ٤ايعك ٤٬زي ّ٬ٝيبٝاّ  ٫عُ ٫ٚ ّٛإط٬م َ ٫ٚعكس ي٘ ؾٝكتكط عً ٢ايكسض اغيتـٝكٔ
َٔ سػٔ أٚ ٚدٛب ايتعاٚ ٕٚي ٛنإ ي٘ عُ ّٛؾإْ٘ ٜ ٫تُػو ؼي َٛاضز ايؿو ؼي سل ٍٛبٓا٤
ايعك ٤٬يـ٘ بـإط٬م كىتى ىعػاكىغيقا ٭ٕ كىتى ىعػاكىغيقاْ ـاؿيط إيٝـ٘ َٚؿـرل يـ٘ ؾـ ٬إطـ٬م يـ٘،
ٚبعباض ٠أخط ٣كىتى ىعاكىغيقا تكطٜط يًبٓا ٤ايعكٚ ٞ٥٬إَها ٤يـ٘  ٫أنجـط ،ؾٝكتكـط عًـ ٢ايكـسض
اغيتٝكٔ َٔ َا عًِ بٓا ٤ايعك ٤٬عً.٘ٝ
ٚؾ ٘ٝتأٌَ قػطٚ ٣ندل.٣

(اغيا٥س ٠ـ .)2

أَا ندل ٣ؾإٕ ٚدٛز زي ٌٝييب فٌُ أَ ٚبِٗ أ ٚأخل ٜ ٫ػكؽي اغيطًل عـٔ إط٬قـ٘ ٚزعـ٣ٛ
ايٓاؿيطٚ ١ٜقطف ايتكطٜط زع ٣ٛب ٬زيٚ ٌٝعً ٢شيـو بٓـا ٤ايعكـٚ ٤٬دـط ٣عًٝـ٘ ايؿكٗـاٚ ٤إ٫
هلل اظٍ ىؾ ٍق ىعٚ غـرل ٙيٛدـٛز بٓـا ٤يًعكـ ٤٬عًـ ٢سًٝـ١
يعّ عسّ قش ١ايتُػو بـ كىأ ى ىحؾَّ ا ي
هلل ؼىػل ٍ يعر ي بًاظ ىٍعػدٍ ًؿ
ايبٝع ٚزع ٣ٛنْ ْ٘ٛاؿيطاّ ي٘ َٚكطضاّٚ ،يعّ عسّ قش ١ايتُػو بــ ً إ َّف ا ى
اف ؼي َٛاضز ايؿو ْـيطاّ يه ٕٛايعكٌ ٖ ٛاؿانِ بٛدٛب ايعسٍٚ ،شيو نُا يٛ
كىاإلً ٍح ىل ً
ؾطض ؾو ؼي سهِ ايعكٌ بٛدٛب ٖصا اغيكـسام ايهـعٝـ َـٔ ايعـسٍ نايعـسٍ بـري ايـسابتري

ٚنايعسٍ ايسق ٞسيكساض ؾعطَ ٠ج ّ٬إزي غرل شيو َٔ عؿطات اغيٛاضز.
ٚأَا قػط ٣ؾكس ؾكًٓا غابكاّ إٔ بٓا ٤ايعك ٤٬عً ٢سػـٔ ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـَ ٣ٛطًـل
ٚعًٚ ٢دٛب٘ غرلٜاّ َطًكاّ ؼي نٌ بط ٚادـب تٛقــ عًٝـ٘ ،تعٓٝٝـا أ ٚؽـٝرلاّ ؾُٝـا مل ٜكـِ
ايسيٚ( ٌٝي ٛاضتهاظ اغيتؿطع )١عً ٢نؿا ١ٜأزا ٘٥بأ ٟططٜل نإ ،أْ ٚؿػـٝاّ بٓـا ٤عًـ ٢اغيكـًش١
ايػًٛن ،١ٝبٌ ٚدٛب٘ َطًكاّ ست ٢عٓس استُاشلا ْـيطاّ

(ايبكط.)275 ٠
(ايٓشٌ .)90
ايتدٝرل ي ٛأَهٔ ؼكٝل ايدل ٚأزا ٙ٩بايتعاٚ ٕٚبػرل ٙعً ٢غب ٌٝايبسٍ.
ٖصا قٝس ؽٝرلاّ ٬ٜٚسفي إٔ عسّ قٝاّ ايسي ٌٝعً ٢ايهؿا ١ٜناف ؼي ن ْ٘ٛتعٝٓٝٝاّ غيهإ إط٬م اغياز.٠

يكاعس ٠ايسٚضإ بري ايتعٝري ٚايتدٝرل ـ ؾتأٌَ.
ٚقس ٜت ِٖٛإٔ آ ١ٜكىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل ٖٞ ؼي َكاّ أقـٌ ايتؿـطٜع ؾـ ٬إطـ٬م
شلا.
ٚؾٝـ٘ َـا شنـط ٙايػــٝس ايٛايـس  دٛابـاّ عًــ ٢ؾـبٗ ١عـسّ اٱطــ٬م ا٭سـٛاي ٞؼي آٜـ ١ايــصنط
ٚؾبٗٗا ؾ ٬تؿٌُ ساييت ايبًٛؽ ٚعسَ٘ ،قاٍٚ( :ؾ ٘ٝأْ٘ ي ٛاْٗسّ اٱط٬م بٗص ٙايتؿهٝهات
هلل اظٍ ىؾ ٍقػ ىع ٭ْـ٘ بٝـإ
مل ٜبل يٓا إط٬م أقَ ّ٬جْ ّ٬ك ٫ ٍٛإط٬م يكٛيـ٘ تعـازي كىأ ى ىحػؾَّ ا ي

سً ١ٝايبٝع ؼي اؾًَُ ١كابٌ ؼـط ِٜايطبـا ٖٚـ ٛغـرل ْـاؿيط إزي أقػـاّ ايبـا٥ع نا٭قـٚ ٌٝايٛنٝـٌ

ٚاؿط ٚايعبس ٚمٖٛا ٫ٚ ،إزي أقػاّ ايبٝع نايػـ ٚايٓػٚ ١٦ٝايٓكس ٚقبٌ ايكبض ٚمٖٛا٫ٚ ،
إزي أقػاّ اغيبٝع نايصض ٚايبػتإ ٚا٭َٛاٍ ٚمٖٛا ٚنصا غـرل ٖـص ٙا٭َـٛض ؾـٜ ٬كـح ايتُػـو
بإط٬م ٖص ٙاٯ ١ٜعً ٢أْ٘ ي ٛؾو ؼي اٱط٬م ناْت أقاي ١اٱط٬م قهُ. )١
ٚايـيــاٖط إٔ ايكػــِ ا٭ ٍٚاغيــصنٛض ؼي نَ٬ــ٘ َ ــٔ (اٱطــ٬م ا٭ســٛايٚ ،)ٞايكػــُري
ا٭خرل( َٔ ٜٔاٱط٬م ا٫ؾطاز.)ٟ

ايؿك٘ :ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس ،ز ،1م .201

ٚأَا اٱطيـاع ،ؾطسيـا ٜكـاٍ إْـ٘ ايـيـاٖط َـٔ نًُـاتِٗ بايٓػـب ١إزي سطَـ ١ايتعـا ٕٚعًـ ٢اٱثـِ
ٚايعسٚإ.
ؾكس أضغٌ بعض ايؿكٗاٚ ٤اغيؿػط ٜٔسطَ( ١ايتعا ٕٚعً ٢اٱثِ) إضغاٍ اغيػًُات ،نُا ٜـيٗـط
َٔ َطادع ١اغيهاغب احملطَٚ ١سٛاؾٗٝا ٚتعًٝكاتٗا ٭عاؿيِ ايؿكٗا ، ٤بٌ ٜـيٗط َـٔ نًُـات
بعهِٗ سطَ ١اٱعاْ ١نأَط َػًِ ٚغٝأت ٞتؿك ً٘ٝؼي اجملًس ايجاْ ٞباشٕ اهلل تعازي.
أَا بايٓػب ١إزي ٚدٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب ؾاْ٘ قس ٜكاٍ بأْ٘ ايـياٖط َـٔ نًُـات بعـض
ايؿكٗاٚ ٤اغيؿػط.ٜٔ
قاٍ ايٛايس  :٭ٕ بعض أقػاّ ايتعاٚ ٕٚادب ٚبعض أقػاَ٘ َػتشب .
ٚقاٍ ؼي ايتبٝإ( :أَط اهلل تعازي اـًل بإٔ ٜعري بعهِٗ بعهاّ عً ٢ايدل  ٖٛٚايعٌُ سيا أَـطِٖ
اهلل ب٘ ٚاتكاَ ٤ا ْٗاِٖ عٓ٘ ْٗٚاِٖ

ٚنُا غتؿكً٘ ؼي اجملًس ايجاْ.ٞ
ايؿك٘ :ايٛادبات ٚاحملطَات ،م.200

إٔ ٜعري بعهِٗ بعهاّ عً ٢اٱثِ  ٖٛٚتطى َا أَطِٖ ب٘ ٚاضتهاب َا ْٗاِٖ عٓ٘ َـٔ ايعـسٚإ
ْٗٚاِٖ إٔ جياٚظٚا َا سسٻ اهلل شلِ ؼي زٚ ِٜٗٓؾطض شلِ ؼي أْؿػِٗ ٚب٘ قاٍ ابـٔ عبـاؽ ٚأبـٛ
ايعايٚ ١ٝغرلُٖا َٔ اغيؿػط).ٜٔ
ٚقاٍ ؼي تؿػرل اؾ٬يري ٚأٜهاّ احملًٚ ٢أٜهاّ ايػـٛٝط( :ٞكىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾػر ِّ بؿعـٌ َـا
أَطمت ب٘ كىاظؿَّؼٍ ىقل بذلى َا ْٗٝتِ عٓ٘).
ٚقاٍ ابٔ نجرلٜ( :أَط تعازي عباز ٙباغيعا ١ْٚعً ٢ؾعٌ اـرلات ٖٚـ ٛاظ ًٍؾر ِّٚ تـطى اغيٓهـطات
 ٖٛٚكىاظؿَّؼٍ ىقل).
ٚايؿاٖس ؼي قٛشلِ (أَط اهلل تعازي) ،سٝح ؿيـاٖط ٙاغـتؿازتِٗ ايٛدـٛب َـٔ (تعـاْٛٚا); ؾـإٕ
ايكٝػ ١ؿيـاٖط ٠ؼي ايٛدـٛب َٚـاز ٠ا٭َـط ْـل ؾٝـ٘ ،ؾتؿػـرلٖا بـ٘ زيٝـٌ اغـتـيٗاضِٖ إضاز٠
ايـياٖط َٔ ايكٝػ.١
يهٔ ايـياٖط عسّ ا٫طياع ؼي ايبري; ْـيطاّ يعسّ تططم ايهجرل بٌ ا٭نجط شلص ٙاغيػأي.١
بٌ ٚتكطٜح ايبعض بأْ٘ إضؾاز ـ ٚإٕ ْاقؿٓا ؾ ٘ٝؼي َبشح ا٭ٚاَط اغيٛيٚ ١ٜٛاٱضؾازَ ١ٜؿكّ٬
ـ ٚايبشح عادـ ١إزي تتبـع أنجـط ٚإٕ نـإ ضيهـٔ ايكـ ٍٛبـايتعاّ َـٔ مل ٜطـطح اغيػـأي ١بٛدـٛب
ايتعإٚ

(تؿػرل ايتبٝإ ـ اؾع 3 ٤ـ م.)427
(تؿػرل اؾ٬يري ـ تؿػرل غٛض ٠اغيا٥س ٠ـ م.)135
(تؿػرل ابٔ نجرل ـ اؾع 2٤ـ ؾكٌ ايكدل عً ٢ا٫ش ٣ـ م.)7
أ ٟتؿػرل ايكٝػ ١با٭َط.

َٔ باب ٚدٛب اغيكسَ ١إَا بايذلؾح ٚإَا باْبػاؾي ا٭َط ٚنَ ْ٘ٛتٛدٗاّ يص ٟاغيكسََٚ ١كسَتٗا
بًشاؿي ْاؿيط ١ٜا٭َط يًػطض ،ؾ ٬تطؾح نُا شٖب إي ٘ٝبعض أعاؿيِ ا٭قٛيٝري ـ ؾتأٌَ.

ثِ إٕ ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛقس ٜكاٍ بٛدٛب٘ عهِ ايعكٌ ٚشيو بٛدـ ٙٛعسٜـسَٗٓ ٠ـا أْـ٘
قكل يػطض اغيٛزي.
بٝإ شيو:
أْ٘  ٫ضٜب ؼي إٔ ايتعا ٖٛ ٕٚاحملكل يًهجرل َـٔ أغـطاض اغيـٛزي ػيـا عـدل عٓـ٘ بعهـِٗ باغيػـكؽي
يػطض اغيٛزي.

٭ٕ ايٛادب عهِ ايعكٌ ؼي باب اٱطاع:ٖٛ ١
أ .إَا (إغكاؾي ا٭َط) ٚايصٜ ٫ ٟتشكل إ ٫بإغكاؾي ايػطض  ٫ٚخيؿـ ٢إٔ ا٭زم ٖـ ٛايتعـبرل بــ
(إطاع ١ا٭َط) ٚاَا اَتجاي٘ ٚإغكاط٘ ؾٗ٫ ٛظَـ٘ ،ؾـإٕ َكـب سهـِ ايعكـٌ ٖـ ٛإطاعـ ١ا٭َـط
ٚاَتجاي٘.

بٚ .إَا ؼك ٌٝغطض اغيٛزي ٚؼكٝك٘ َع قطع ايٓـيط عٔ ن ْ٘ٛغبباّ ٱغكاؾي ا٭َط أ ٚٱطاع١
ا٭َط أَ ٚع ؿاؿي شيو.
ؾعً ٢ايك ٍٛبإٔ ايٛادب ؼي باب اٱطاع ١ؼك ٌٝغطن٘ٚ ،ايـياٖط أْ٘ َٔ اغيػـًُات عٓـسِٖ
ؾُج ّ٬قاٍ ؼي ايهؿا( :١ٜإٕ ا٭َط ا٭ ٍٚإٕ مل ٜػكؽي بس ٕٚقكس اَتجاي٘ يعسّ سك ٍٛغطن٘،
اغتكٌ ايعكٌ بإتٝاْ٘ بككس ا٭َط. )...
ْكٖٓ ٍٛاى ططٜكإ ٱثبات اغيككٛز.
ايططٜل ا٭َ :ٍٚا شنطْا ٙؼت عٓٛإ َػتكٌ آخط  :ٖٛٚايتعا ٕٚقكل يًػطض ايهً ٞيًُٛزي
نُا غٝأت.ٞ
ٚايؿطم بري شيو ايططٜل اٯت ٞشنط ٙبإشٕ اهلل تعازي ٚبري ٖصا  :إٔ ٖصا ٜؿـرل إزي ا٭غـطاض
اـ اق ١بهٌ ٚادب ٚاغيكاحل اغيذلتب ١عً ٢ايٛادبات ٚاسسٚ ٠اسسٚ ،٠أَا شيو ايططٜل ايـصٟ
عجٓا ٙؼي (ايتعا ٕٚقكل يًػطض ايهً ٞاغيٛزي) ؾإْ٘ ٜؿرل إزي ايػطض ايهً ٞايعاّٖٚ ،ـ ٛأ ى ٍف
قؿقا اظدِّؼ ىـَٚ ا أؾب٘ شيو.
أ ى ًض ي
ايططٜل ايجاْ ٖٛ :ٞإٔ ايؿاضع اغيكسؽ عٓسَا أَط اغيهًؿري

ؾً ٛؾطض عسّ أَطغيا أخٌ بٛدٛب ؼك ٌٝايػطض ٚايؿطض إٔ عسّ ا٭َط نإ يػؿً ١أَ ٚاْع أ ٚاعتُازاّ عًَ ٢عطؾ ١ايعبس
بػطن٘ ٚمل ٜهٔ تطخٝكاّ أَ ٚا أؾب٘.
نؿا ١ٜا٭ق ،ٍٛم.97
ايص ٟغٓصنط ٙبعس أغطط ؼت عٓٛإ (ايططٜل ايجاْ.)ٞ

بػًػــًَ ١ــٔ ا٭ٚاَــط ْٗٚــاِٖ عــٔ فُٛعــَ ١ــٔ ايٓــٛاٖ ٞؾإْــ٘ نــإ ٜٓطًــل عــازَ ٠ــٔ َكــاحل
َٚؿاغــس ٚاقعٝــ ١ؼي َتعًــل ا٭سهــاّ (َٚــٔ َكــًش ١ؼي ْؿــؼ ا٭َــط أسٝاْ ـاّ نُــا ؼي ا٭ٚاَــط
اَ٫تشاْ ٫ٚ )١ٝضٜب أْ٘ ٜطٜس ؼكٝل أغطان٘ اييت نإ ا٭َط زي ّ٬ٝعًٗٝا ٚاَتجاي٘ قككاّ شلـا أٚ
َػكطاّ...
 ٫ٚضٜب ؼي إٔ ايعكٌ ٜط ٣إٔ أغطاض اغيٛزي  ٫تتشكل ؼي نجرل َٔ ا٭سٝإ ٚإٕ إطاع ١أٚاَطٙ
أ ٚإغكاطٗا  ٫تتِ إ ٫بتعا ٕٚايٓاؽ عً ٢إطاع ١أٚاَطٚ ٙعً ٢ؼكٝكٗا يـصيو ٜبعـح ايعكـٌ
م ٙٛإيعاَاّ عٓسَا ٜط ٣إٔ ب٘ ٜتشكل غطض اغيٛزي ٚإٔ ب٘ تتشكل إطاع ١أٚاَطٚ ٙإغكاطٗا.
بٌ إٕ ايعكٌ ٜط ٣إٔ عسّ إجياب ايؿاضع ي٘ أ ٚعسّ ضن ٕٛايؿاضع ي٘ ؼي إجياب٘ ٜػتًعّ ْكض
ايػطض ٚعبج ١ٝإقساض تًـو ا٭ٚاَـط ــ ٚيـ ٛؼي اؾًُـ ١ــ ٚإٔ اغيـٛزي ٜهـٝع أغطانـ٘ بٓؿػـ٘ يـٛ
ضخل ؼي عسّ ايتعا.ٕٚ

أ ٟا٭غطاض.
أ ٟايتعا.ٕٚ
أ ٟايتعا.ٕٚ

ٜ ٫كاٍ :إْٓا ْ ٫عًِ غطض اغيٛزي  َٔ ٖٛ ٌٖٚا٭غطاض اٱيعاَ ١ٝأّ ٫
إش ٜكاٍ:
أَا أغطان٘ ؾكس عًُت َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات ايؿطٜؿ.١
اـ طى ىؿػا طيؿًػ ىب
اظصالىةى ظً ًذط ٍ ًرمٚ طيؿً ىب سى ؾ ٍىقؽ ييؿ ِّ
َٗٓٚا قٛي٘ تعازي:كىأ ى ًض ًؿ َّ
ػق ي
اظص ى

يؿ تىؿَّؼي ق ىف
يؿ ظ ىىعؾَّؽ ٍ
سى ؾىك اظ َّ ًذؼ ىـ ًعـٍ ضىؾٍ ًؾؽ ٍ

َٗٓٚا َا شنطت٘ ايكسٜك ١ايطاٖط ٠ؾاطُ ١ايعٖطا  ٤ؼي خطبتٗا ؼي اغيػذس( :ؾذعٌ اهلل...
(ايكــ )٠٬تٓعٜٗـاّ يهــِ عــٔ ايهــدل (ٚايعنــا )٠تعنٝــ ١يًــٓؿؼ ٚصيــا ٤ؼي ايــطظم (ٚايكــٝاّ) تجبٝتـاّ

يٲخ٬م (ٚاؿر) تؿٝٝساّ يًس(ٚ ٜٔايعسٍ) تٓػٝكاّ يًكًٛب (ٚطاعتٓا) ْـياَاّ يًًُ(ٚ ١إَاَتٓا)
أَاْاّ َـٔ ايؿطقـ(ٚ ١اؾٗـاز) عـعاّ يٲغـٚ( )...ّ٬قـس ؾكـًٓا اؿـسٜح عـٔ شيـو ؼي َٛانـع
أخط َٔ ٣ايهتاب .
ٚأَا نْٗٛا إيعاَ ١ٝؾكس عًُٓا َٔ ٙقسٚض أٚاَط ٙاٱيعاَ ١ٝؾإْٗا ايسي ٌٝعًـ ٢إيعاَٝـ ١غطنـ٘،
ٚغٝأت ٞبعس قً ٌٝتؿك ٌٝشيو.

(ط٘ .)14
(ايبكط.)183 ٠
(عًٌ ايؿطا٥ع ـ اؾع 1٤ـ ايباب 182ـ عًٌ ايؿطا٥ع ٚأق ٍٛاٱغ ّ٬ـ م.)248
َٓٗا َا غٝأت ٞؼي ٖصا ايؿكٌَٗٓٚ ،ا َا شنط ؼي عح (ايعً ١اغيٓكٛقَٗٓٚ )١ا َا شنط ؼي عح ا٭زي ١عًٚ ٢دٛب ايتعأَ ٕٚ
ايطٚاٜات ـ ؾًرلادع.

ٜ ٫كاٍ  :إٕ ا٭َط قس ٜتعًل بايػطض ٚقس ٜتعًل باغيـأَٛض بـ٘ ؾـإٕ تعًـل بـايػطض نـا٭ٚاَط
ؿ يج يـؾػا ن ىصػػارَّ َّفريكا ؾإْــ٘
اغيتعًكـ ١بايطٗــاضَ ٠ــٔ اؿـسخ َجــٌ قٛيــ٘ تعـازي :كى ًإ ٍف طيـٍػ يؿ ٍ

ٜػت هؿـ َٓ٘ ن ٕٛايػطض َكسٚضّا يٓـا ٭ْـ٘ يـ ٛمل ٜهـٔ َكـسٚضّا مل ٜـأَط اغيـٛزي اؿهـ ِٝبـ٘،
يكبح ايتهًٝـ بػرل اغيكسٚض.
ٚس٦ٓٝص ؾايٛادب ؼكٝل ايػطض بٌ جيب ايكطع عكٛي٘.
ٚنصيو ي ٛتعًل ا٭َط بعًت٘ (أ ٟعً ١ايػطض) يهٔ ؾُٝا نإ َٔ قب ٌٝقطـع ا٭ٚزاز بايٓػـب١
يًكتٌ أ ٟي ٛتعًل ا٭ َط بايعً ١ايتاَـ ١يًػـطض ،ؾـإٕ ا٭َـط بـ٘ أَـط بـ٘ ٚايػـطض ٜذلتـب عًـ٢
ايؿعٌ اغيأَٛض ب٘ ب ٬تٛغؽي أَط آخط خاضز عٔ قسض ٠اغيهًـ.
ؾؿٖ ٞاتري ايكٛضتري ٜكح َا شنط َٔ ٚدٛب ايتعا ٕٚعًـ ٢نـٌ َـا حيكـل غـطض اغيـٛزي ٭ٕ
ايؿطض إٔ غطض اغيٛزي ٖ ٛاغيأَٛض ب٘ أ ٚعًت٘ ايتاَ ٖٞ ١اغيأَٛض بٗا.
يهٔ اغيؿهً ١إٔ أنجـط أٚاَـط ايؿـاضع ا٭قـسؽ يٝػـت َـٔ ٖـصا ايكبٝـٌ إش غايبٗـا َتعًـل بؿعـٌ
اغيأَٛض ب٘ نا٭ٚاَط اغيتعًك ١بايكٚ ٠٬ايكٚ ّٛمٖٛا  ٖٞٚبايٓػب ١٭غطانٗا يٝػت عً ّ٬تاَ١
بٌ ٖٞ

ٖصا ايتؿك ٖٛ ٌٝيًُشكل ايٓاٝ٥ين ضظي ١اهلل عً ٘ٝؼي َبشح يع ّٚا٫ستٝاؾي ؼي زٚضإ ا٭َط بري ا٭قٌ ٚا٭نجطٚ ،قس تكطؾٓا ؾ٘ٝ
بعض ايتكطف ي ِ٥٬ٝخكٛم َبشجٓا س ٍٛغطض اغيٛزيٚ ،قس ْكًٓا ٙعٔ َكباح ا٭ق ،ٍٛز ،2م 436ـ  ،437ؾطادع.
(اغيا٥س ٠ـ .)6

عًٌ إعسازٜ ٫ٚ ١ٜذلتب عً ٢ؾعًـٗا ايػـطض بـٌ ٜتٛقــ عًـَ ٢كـسَات أخـط ٣خاضدـ ١عـٔ
قسض ٠اغيهًـ ؾٗ ٞنشك ٍٛايػٓبٌ َٔ اؿب ١ؾإٕ ايؿعٌ ايكازض َٔ اغيهًـ ٖ ٛايعضع ٚايػكٞ
ٚمُٖٛا َٔ اغيكسَات اٱعسازٚ ١ٜأَا سك ٍٛايػٓبٌ ؾٝتٛقـ عًـَ ٢كـسَات أخـط ٣خاضدـ١
عٔ قسض ٠اغيهًـ نشطاض ٠ايؿُؼ ٖٚبٛب ايطٜح َجٚ ّ٬نصيو ايك ٠٬ؾإْٗا َكسَ ١إعساز ١ٜيـ
ق ى
شػا ًء كىاْلٍيـٍؽىػ ًرٚ يـصا لـس ايتدًــٚ ،بـصيو
ػـ اظٍػى ٍ
(قطبإ نٌ تكٚ )ٞيـ تىـٍ ىفك سى ً
ْعطف إٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭غطاض ٜ ٫كح إٔ ٜهـَ ٕٛتعًكـاّ يًتهًٝــ يعـسّ قـش ١ايتهًٝــ
بػرل اغيكسٚضٚ ،أَا ؼي َكاّ اٱثبات ؼي قٛض ٠ايؿو ؾإْ٘ ٜػتهؿـ َٔ تعًل ا٭َط باغيأَٛض بـ٘
نايك ٫ ٠٬ايػطض ،ن ٕٛايػطض غ رل َكـسٚض يٓـا ٚإ ٫نـإ تعًـل ا٭َـط بـ٘ أٚزي َـٔ تعًكـ٘
باغيكسَ ١اٱعساز ١ٜي٘.
ٚإشا نإ نصيو غـكؽي ا٫غـتس ٍ٫بدلٖـإ ايػـطض ٜ ٫ٚكـح ا٫غـتس ٍ٫بـإٔ ايتعـا ٕٚقكـل
يػطض اغيٛزي ٚ ٖٛٚادب عهِ ايعكٌ نُا َط ؼي قسض ايبشح ؾإٕ ايػـطض غـرل َكـسٚض ؾـ٬
جيب ؼكٝك٘ بٌ اتهح إٔ ايتعاَ( ٖٛ ٕٚكسَ ١إعساز ١ٜيًك ٠٬ـ َج ّ٬ـ اييت َٖ ٞكسَ ١إعساز١ٜ
يػطض اغيٛزي.
إش ٜكاٍ:

(ايعٓهبٛت ـ .)45

أ :ّ٫ٚإٕ ْؿؼ (إقاّ ايك(ٚ )٠٬إٜتا ٤ايعنا ٖٛ )٠ايػطض اغيككـٛز يًُـٛزي نُـا ٖـَ ٛتعًـل
أَط ٙؾايك ٖٞ ٠٬ايػطض  ٖٞٚقس ٚقعت َأَٛضاّ بٗا ٜ ٫ٚهط ٚدـٛز غـطض يًػـطض طٛيٝـاّ
به ٕٛا٭ ٍٚغطناّ َطًٛباّ يًُٛزي ٚشيو نايتعًِ ايص ٖٛ ٟغطض يًطايبٚ ،اؿك ٍٛعًـ٢
ٚؿيٝؿ ١ايص ٖٛ ٟغطض ايػطض ٚناٱق٬ح ؼي أَ ١دس ٙاغيكطؿ  ٢ايص ٖٛ ٟغطض قٝاّ
ْٗٚه ١غٝس ؾباب أٖـٌ اؾٓـٚ ، ١ايكـطب إزي اهلل ايـصٖ ٟـ ٛغـطض ايػـطض (يـ٘ ،
ٚيٮَ ١عً ٢أثط إق٬سٗا) ٚنإقاَ ١ايكٚ ٠٬إٜتا ٤ايعناٚ ٠ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ اغيٓهـط
كؼ
ؿ بًػػاْلٍ ى ٍعر ي ً
ٚؼًٝـٌ ايطٝبـات َٚـا أؾـب٘ ػيـا أؾـاضت إيٝـ٘ اٯٜــ ١ايؿـطٜؿٚ ١ايطٚاٜـ ١ؼىػل ٍ يعر ي يػ ٍ
ت كىؼ ي ىقر ِّ يـ سى ؾ ٍىق ًف يؿ ٍ
ؿ
قؾُ ظ يىف يؿ اظطَّ ِّق ىؾا ً
اْل ى ىؾائً ى
ؿ سى ًـ اْلٍيـٍؽى ًر كىؼ ي ً
ػث كىؼ ى ى
كىؼىـٍ ىف ي
ضػ يع سى ػـٍ يف ٍ
اػ ٍ

ؿ(ٚ إصيـا بعجـت ٭شيـِ َهـاضّ ا٭خـ٬م) َٚـا
ًإ ٍ
ؿ كىاألشٍال ىؿى اظَّؿًل طىاغ ى ٍ
ت سى ؾ ٍىق ًف ٍ
صر ى يػ ٍ
أؾب٘ شيو ،ػيا ٖ ٛايػطض َٔ ايبعج ١ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ(ٚ ،١قطبإ نٌ تك )ٞبٌ َطًـل ايكـطب
هلل (ٚايؿ٬ح) (ٚايػعاز )٠ؼي ايسْٝا ٚاٯخط ٠ايص ٖٛ ٟغطض ايػطض نُا قاٍ ( قٛيٛا ٫
إي٘ إ ٫اهلل

ٜٚهٖ ٕٛصا َٖ ٛكب ايبشح نً٘ ؼي َطًع ٖصا ايبشح إش ْك :ٍٛايٛد٘ ا٭ :ٍٚ٭ْ٘ ٖ ٛأ( ٟايتعا )ٕٚاحملكل يػطض اغيٛزي...
اخل ؾٝه ٕٛغطض اغيٛزي اغيككٛز بايبشح ْٖ ٛؿؼ إقاّ ايكٚ ٠٬إٜتا ٤ايعنا ...٠اخل.
ا٭عطاف.157 :
(َهاضّ ا٭خ٬م ـ ايؿٝذ ايطدلغ ٞـ م.)8
(ايهاؼي ايؿطٜـ ـ اؾع 3٤ـ باب ؾهٌ ايك ٠٬ـ اؿسٜح ضقِ.)6

تؿًشٛا) ـ ٚعًٖ ٢صا ؾإْٓا  ٫متاز ٱثبات اغيككٛز (َٔ ٚدٛب ايتعا ٕٚ٭ْ٘ قكل يػطض
اغيٛزي أ ٟإقاّ ايكٚ ٠٬إٜتا ٤ايعناَ ٠ج )ّ٬إزي ايتُػو بـا٭غطاض اغيذلتبـ ١عًـ ٢ايكـ ٠٬يٝكـاٍ
إْٗا غرل َكسٚضٜ ٫ٚ ٠كح ايتهًٝـ بتشكٝكٗا ؾُا َٖ ٛكسَ ١إعساز ١ٜشلا (أ ٟيٮغطاض تًو)
(نايتعاٚ ٫ )ٕٚد٘ يٛدٛب٘ َٔ ٖص ٙاؾٗ.١
ٜ ٫كاٍ :نُا إٔ ايكَ ٠٬كسَ ١إعساز ١ٜ٭غطانٗا ؾهصيو ايتعاَ ٕٚكسَ ١إعساز ١ٜيًكـ،٠٬
ؾٝعٛز احملصٚض; إش ٜكـاٍ إٔ نـ ٕٛايتعـاَ ٕٚكسَـ ١إعسازٜـ ١يتشكـل ايكـٜ ٫ ٠٬هـط بعـس نـٕٛ
ايكَ ٠ ٬أَٛضاّ بٗا عهؼ ايػطض ايص ٟمل ٜكع َٛضزاّ يٮَطٚ ،نْٗٛا َـأَٛضاّ بٗـا ٖـ ٛايـسيٌٝ
عًَ ٢كسٚضٜتٗا ؾٝذـب َـا حيككٗـا َـٔ ايتعـاٚ ٕٚغـا٥ط اغيكـسَات ٚإ ٫يـعّ عـسّ ٚدـٛب أٜـ١
َكسَ ١عً ٢اٱط٬م.
ثاْ ٝـاّ :إٕ قٛيــ٘ ســ( ٍٛايػــطض ايــصْ ٟػــبت٘ إزي ايؿعــٌ اغيــأَٛض بــ٘ ْػــب ١اغيعًــ ٍٛإزي ايعًــٌ
اٱعساز ٫( :)١ٜإؾهاٍ ؼي إٔ سك ٍٛايػطض يـٝؼ َتعًكـاّ يًتهًٝــ يعـسّ قـش ١ايتهًٝــ
بػرل اغيكسٚض).
ضسيا ٜٛضز عًٝـ٘ :بعـسّ شياَٝـ ١ايهـدلٚ ٣إ ٫يـعّ عـسّ قـش ١تهًٝــ ايؿـاضع إٜاْـا بـأ ٟؾـ٤ٞ
إط٬قاّ إش  ٫ؾ َٔ ٤ٞاغيأَٛض ب٘ ،سيكسٚض يًُهًـ (عًٖ ٢صا ايطأْ )ٟـيطاّ ٭ٕ َا بٝس اغيهًــ
ٖ ٛاغيكسَات

(َٓاقب آٍ أب ٞطايب ـ اؾع 1 ٤ـ ؾكٌ ؼي َا ٫ق َٔ ٞايهؿاض ـ م.)51
 ٫خيؿ ٢إٔ (ا٭عسازٚ )١ٜقـ عاٍ اغيتعًل ٭ٕ ايعًٌ ٖ ٞعًٌ أعساز.١ٜ

اٱعساز ١ٜؾكؽي إش قس سكل ؼي قً٘ إٔ  ٫عً ١سكٝك ١ٝؼي ايه ٕٛغ ٣ٛاهلل ٚستَ ٢ا ت ِٖٛأْ٘
عً ١تاَ ١ؾًٝؼ إَ ٫كته ٞأَ ٚعس ستـ ٢ايٓـاض يٲسـطام ؾإْٗـا َكتهـ ٫ ٞعًـ ١تاَـ ١ستـ ٢يـٛ
ادتُعت ايؿطا٥ؽي نًٗا ناحملاشا ٠اـاقٚ ١اضتؿعت اغيٛاْع نًٗا إش ي ٛمل ٜطز اهلل ،مل ؼطم ـ
ٚايتؿك ٌٝؼي قً٘ ٚي ٔ٦قعب اٱشعإ بصيو ؼي ايتهٜٝٓٛات ؾإْ٘ أٚنح ؼي َتعًكات ايتهًٝـ
َٔ اٱضازٜات ؾإٕ ايكَ ٠٬ـج ٫ ،ّ٬ضٜـب إٔ ايعبـس  ٫ضيًـو إ ٫اغيكـسَات اٱعسازٜـ ،١نايٓٝـ١
ٚايععّ ٚاؾعّ ٚؼطٜو ايعه٬ت (نعهً ١ايًػإ يًتهبرل ٚعه٬ت ايطدًري يًكٝاّ ٚايكعٛز
َٚا أؾب٘) ٚيهٔ  ٫ضٜب إٔ ؼكل ايكَ ٠٬تٛقـ عًَ ٢كسَات أخط ٫ ٣إضاز :١ٜنتٛؾٝل اهلل
ي٘ ٚايطغبٚ ١عسّ ايػؿًٚ ١ايٓػٝإ بٌ ستَ ٢جٌ دطٜإ ايسّ ؼي اغيذ ٚٚقـ ٍٛا٭نػـذري
ي٘ ،ػيا ٖ ٛؾطؾي ايكسض ٠عً ٢ايٓٚ ١ٝغرل شيو ؾإْٗا غرل َكسٚض ٠يًعبس ؼي اؾًُ ١أَ ٚطًكاّ زٕٚ
اءك ىف إال َّ أ ى ٍف ؼ ى ى
ضٜب ٚيعٌ ٖصا ٚد٘ َٔ ٚد ٙٛقٛي٘ تعازي :كى ىعا تى ى
هلل. 
شاء ا ي
ش ي
ٚأ ٟؾطم ـ يس ٣ايسق ١ـ بري ايك ٠٬اؿاقً ١بؿعٌ اغيهًـ

ٚأؾاض إي ٘ٝايػبعٚاض ٟبكٛي٘:
 ٌٖٚبتٛيٝس أ ٚإعساز ثبت
أ ٚبايتٛاؼي عاز ٠اهلل دطت
نطً ٞاؾػِ سياز ٠خاق ١عاظي ،١شيٓع اٱسطام.
ايتٛؾٝل اٱشل ٞبعض أغباب٘ خاضد٘ عٔ إضاز ٠اٱ ْػإ ٚإٕ نإ بعه٘ بػبب٘ ٚشيو ؼي َا ْؿأ َٔ ق٬ح ٚايسٚ ٜ٘دٓٝات٘ ايٛضاث١ٝ
 َٔٚزع ٠ٛعبس قاحل يَ٘ٚ ،ا أؾب٘.
ؾإْ٘ يٝؼ نٌ ضغب ١إضاز ٫ٚ ١ٜنٌ َٔ قً ٢عٔ ضغب ١ناْت ضغبت٘ بإضازٚ َ٘ٓ ٠باختٝاض.ٙ
(اٱْػإ .)30

ٚبري سك ٍٛايػٓبً َٔ ١اؿب ،١ستٜ ٢ه ٕٛايجاْ ٞغرل َكسٚض يًُهًـ ْـيطاّ غيكسَات خاضد١
عٔ قسض ٠اغيهًـ نشطاض ٠ايؿُؼ ٖٚبـٛب ايـطٜح (نُـا شنـط ٙاغيـرلظا ٚ )بـري ايكـ٠٬
اييت  ٫تكسض َٔ اغيهًـ إ ٫بهَُ ١ُٝكسَات خاضد ١عٔ قسضت٘
ٜ ٫كاٍ :ايؿاضم ايعطف ٚخؿا ٤اغيكسَات غرل اغيكسٚضٚ ٠عسّ خؿاٗ٥ا.
إ ش ٜكاٍ :ايؿاضم يٝؼ بؿاضم ؼي ا٫غتشاي ١ايعكً ١ٝأ ٚعسّ ايكش ١ؾً ٛاغتشاٍ ايتهًٝـ بػـرل
اغيكــسٚض (ٚيــ ٛاغــتشايٚ ١قٛعٝــ ١بًشــاؿي اؿهُــ )١أ ٚمل ٜكــح مل ٜهــٔ ؾــطم بــري أْــٛاع غــرل
اغيكسٚضٚ ،ي ٛأَهٔ ٚقح ،أَهٔ ٚقح.
ٚايتشكٝل إٔ ا٭َط بايؿ( ٤ٞغطناّ نإ أ ٚساٌَ ايػطضَ ،عً ّ٫ٛغيا عدل عٓ٘ بايعً ١ايتاَ ١أٚ
يًعًٌ اٱعساز )١ٜإصيا ٖ ٛـ يبٸاَ ـ أَط باغيكسٚض َٔ َكسَات٘ ب ٬ؾطم بـري نجطتٗـا ٚقًتٗـا ٚخؿاٗ٥ـا
ٚٚنٛسٗاٚ ،يصا ٜكح ا٭َط به ٬ايكػُري ٚؾاٖس شيو ايٛدسإ ٚآ ١ٜشيو اغيٛاي ٞايعطؾ.١ٝ

ٚإٕ نإ قس ٜكاٍ بإٔ بساًٗ٥ا اختٝاض ،١ٜؾبُكسٚض ٙإٔ جيًب ضحياّ اقطٓاع ١ٝأٜٛ ٚدس سطاض ٠با٭دٗع ٠ػيا تٛقٌ إي ٘ٝايعًِ
اؿسٜح.

ثايجاّٚ :ضسيا ٜٛضز عً ٘ٝأٜهاّ بكش ١ايتهًٝـ بٗهصا أغطاض ػيا أغباب٘ إعسازٜـٚ ١احملـصٚض ٜٓؿـأ
َٔ ايك ٍٛبذلؾح ايٛدٛب إزي َكسَات٘ غرل اغيكسٚضٜٚ ٠طتؿـع بـايك ٍٛبايذلؾـح يًُكـسٚض َٓٗـا
ؾكؽي ؾإٕ خطٚز بعض َكسَاتٗا عٔ قسضتٜ٘ٓ ٫ ،ؿ ٞعسّ إضاز ٠اغيٛزي ايؿسٜس ٠شلا بٌ ٚتعًـل
غطن٘ اؾس ٟبطًبٗا بٌ ٚأَط ايعبس بٗا بطدا ٤ؼكٝك٘ َا ضيهٓ٘ َٔ َكسَاتٗا ٚيـٝؼ ٖـصا ا٭َـط
يػٛاّ ٚب ٬مثط ٠بٌ ايجُطَ ٠تشكك ١عً ٢ا٭نجط أ ٚؼي اؾًُ ،١نُا يـ٫ ٛسـفي اغيـٛزي ؼكـل غـا٥ط
اغيكسَات غرل اغيكسٚض ٠يًعبس ،بػـبب آخـط ،أ ٚبؿعًـ٘ ٖـٜٚ ،ٛهؿـٚ ٞدـٛز مثـط ٠ؼي اؾًُـ ١ؼي
قش ١ا٭َط َطًكاّ ٭ْ٘ َٔ َكازٜل َا خرل ٙأنجط َٔ ؾط ٙايٛادب عك ّ٬ؾإٕ اغيٛزي ي٫ ٛسـفي
أْ٘ ي ٫ ٛأَـط ٙمل ٜتشكـل ايػـطض اغيـطاز يـ٘ أبـسّا (ٖٚـ ٛؾـط قـض) ٚيـ ٛأَـط ؼكـل ؼي اؾًُـ١
(ٱطاع ١بعض ايعبٝس ي٘ ،أ٫ ٚقذلإ بعض َٛاضز َا عًَُ َٔ ٙٛكسَات إعساز ،١ٜباغيكسَات
غرل اغيكسٚض ،٠ػيا أْتر ايجُط ٠سٓٝصا ى) ؾإْـ٘ ٫بـس إٔ ٜـأَط ٭ٕ ؾٝـ٘ خـرلّا ؼي اؾًُـٚ ١ؼي عسَـ٘
ايؿط اغيطًل.
ٚبعباض ٠أخط :٣إٕ عسّ قسض ٠ايعبس عًـ ٢إجيـاز َػـبب إعـساز ٟغيكـسَات إعسازٜـ ١نــ (تـٛؾط
ايػٓابٌ ٚاؿبٛب ٚايؿٛانـ٘ ؼي اؿكـٚ ٍٛا٭غـٛام) ــ سػـب َـا َجـٌ  ــ ٜٓ ٫ؿـ ٞإَهـإ
ٚقش ١نٖ ٕٛصا اغيػبب َٖ ٛتعًل غطض اغيٛزي  ٖٛٚاؿاٌَ يًُكـًش ١اغيًعَـ ،١غاٜـ ١ا٭َـط
أْ٘ ٜ ٫كح أَط ٙب٘ سيعٓ ٢أَط ٙبتشكٝل ستَ ٢كسَات٘

غرل اغيكسٚض ٠إ ٫أْ٘ ٜكح أَـط ٙبـ٘ بًشـاؿي تطؾـح ايٛدـٛب َٓـ٘ إزي َكسَاتـ٘ اغيكـسٚض ،٠يهـٞ
حيككٗا ٚتـيٗط ؾا٥س ٠ا٭َط بٗصا ايٛد٘ (أ ٟبايػطض ٚاغيػـبب اٱعـساز ٫ )ٟاغيكـسَات ،ؼي
َٛاضز عسٜسَٗٓ ٠ا يع ّٚا٫ستٝاؾي عً ٢ايعبس ـ ايص ٟشنطٚ ٙخكك٘ بايكػِ ا٭َ ٖٛٚ ٍٚا يـٛ
زاض ا٭َط بري ا٭قٌ ٚا٭نجط ؼي اغيػببات ايتٛيٝس( ١ٜأَ ٟا نإ ايؿعٌ اغيـأَٛض بـ٘ عًـ ١تاَـ ١يـ٘)
َع إٔ ايجُط ٠تاَ ١ؼي ٖصا ايكػِ ايجاْ( ٞاغيػببات اٱعساز )١ٜبايٛد٘ ايص ٟشنطْـا ٙؾتأَـٌ ؾإْـ٘
زقٝل.
ثِ إٕ ايؿطم بري ايٛد٘ ايجاْٚ ٞايجايح ٖـ ٛإٔ ايٛدـ٘ ايجـاْ ٞنـإ :إٕ ا٭َـط اغيتٛدـ٘ يًػـطض
َتٛد٘ يٸبّا غيكسَات٘ اٱعساز ١ٜيهٓ٘ بًػـإ ا٭َـط بـايػطض ،أَـا ايجايـح ؾٗـ ٛإٔ ا٭َـط اغيتٛدـ٘
يًػطض َتٛد٘ سكٝك ١يـ٘ يهٓـ٘ ٜ ٫ذلؾـح َٓـ٘ ايٛدـٛب (أٜٓ ٫ ٚبػـؽي ٚدٛبـ٘ ــ عًـ ٢ايكـٍٛ
اٯخط) إ ٫إزي اغيكسَات اٱعساز ١ٜـ ؾ٬سفي ٚتسبط.
ضابعاّ :ي ٛغًُٓا إٔ ايػطض شا اغيكسَات اٱعساز ٫ ،١ٜضيهٔ ا٭َط ب٘ بأ ١ٜقٛضْ ،٠ـيطاّ يهْ٘ٛ
غرل َكسٚض باعتباض عسّ َكسٚض ١ٜبعض َكسَاتـ٘ ،يهـٔ ْكـ ٍٛإٔ ا٭غـطاض غـرل اغيـأَٛض بٗـا
يه ٕٛبعض َكسَاتٗا غرل َكسٚض ٠نـ (قطبإ نٌ تك(ٚ )ٞايٓٗ ٞعٔ ايؿشؿـا )٤بـٌ اغيـأَٛض َـا
َٖ ٛكسَ ١إعساز ١ٜشلـا (نايكـ٫ ،)٠٬ظَـ ١ايتشكٝـل ؾـإٕ اغيـٛزي إشا ايتؿـت إزي قٝـاّ اغيكـًش١
ايتاَ ١ؼي تًو ا٭غطاض

أْ ٚك ٍٛإٕ ايٛدٛب اغيٛد٘ يًُػبب اٱعساز ٟبٓؿػ٘ َتٛد٘ يعًً٘ اٱعساز ١ٜاغيكسٚض.٠

ٚايتؿت إزي عسّ قش ١ا٭َط بٗا (عًٖ ٢صا اغيبٓ )٢ؾإْ٘ جيعٌ ا٭َط سيا َٖ ٛكسَ ١إعسازٜـ ١شلـا
ػيــا ٖــَ ٛكــسٚض يًعبــس ،ططٜكـاّ ٱؾٗاَــ٘ بــإٔ ايػــطض شا َكــًش ١تاَــَٚ ١ــطاز يــ٘ بؿــس٫ٚ ٠ظّ
ايتشكٝل بايكٝاّ بهٌ َا َٖ ٛكسٚض يًعبس َٔ َكسَات٘ ؾٝتؿطع عً ٘ٝيع ّٚا٫ستٝـاؾي يـ ٛؾـو ؼي
احملكٌ.
ٚبعباض ٠أخط :٣ي ٛمل ٜػتطع اغيٛزي ا٭َط ،ؾإٕ ايعكٌ ًٜعّ ايعبس بتشكٝل نٌ َا ضيهٓ٘ ،ستـ٢
اغيؿهٛى دعٝ٥ت٘ أ ٚؾططٝت٘ أَ ٚكسَٝت٘ ـ َٔ اغيكسَات اٱعساز ١ٜـ ؾتسبط.
خاَػاّ :إٕ قٛي٘ (ٚإٕ نإ ا٭َط َتعًكا بؿعٌ اغيأَٛض بـ٘ نـا٭ٚاَط اغيتعًكـ ١بايكـٚ ٠٬ايكـّٛ
ٚمُٖٛا ٜػتهؿـ َٓ٘ ن ٕٛايػطض غرل َكسٚض يٓا ٚإ ٫نإ تعًـل ا٭َـط بـ٘ أٚزي َـٔ تعًكـ٘
باغيكسَ ١ؾ ٬جيب ا٫ستٝاؾي عٓس زٚضإ ا٭َط ٜٔبري ا٭قٌ ٚا٭نجط ٚاغيكاّ َٔ ٖصا ايكبٝـٌ ؾـإٕ
ا٭َط قس تعًل بٓؿؼ ايؿعٌ اغيأَٛض ب٘ ٜٚػتهؿـ َٓ٘ إٔ ايػطض يٝؼ َتعًكاّ يًتهًٝـ)
قس ٜٛضز عً :٘ٝإٕ تعًل ا٭َط باغيأَٛض ب٘ ( ٫ايػطض) أعِ َـٔ نـ ٕٛايػـطض غـرل َكـسٚض إش
ضيهٔ إٔ ٜه ٕٛتعًل ا٭َط باغياَٛض ب٘:
أ .ـؿا ٤تؿدٝل َؿٗ ّٛايػطض أَ ٚكساق٘ عً ٢اغيهًـ ٫
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تٛنٝش٘ إٔ (تعن ١ٝايٓؿؼ) اغيصنٛض ٠ؼي خطب ١ايكسٜك ١ايعٖطا ٤عًٗٝا ايػ ّ٬ايؿسن ١ٝؼي اغيػذس غا ١ٜيـ (ايعناٚ )٠نصيو
(تجبٝت اٱخ٬م) اغيصنٛض غا ١ٜيـ (ايكٝاّ) (ٚتؿٝٝس ايس )ٜٔاغيصنٛض غا ١ٜيـ (اؿر) (ٚتٓػٝل ايكًٛب) نػا ١ٜيًعسٍ (ٚاغيكًش١
يًعاَ )١غا ١ٜيٮَط باغيعطٚف ..إزي غرل شيو ٖ ٞأؾس خؿاَ ٤ؿَٗٛاّ أَ ٚكساقاّ أ ٚنًُٗٝا َٔ ايـ (ظنا(ٚ )٠ايك(ٚ )ّٛاؿر) (ٚا٭َط
باغيعطٚف) ٚغرل شيو ـ ٚقس اغتؿاض شنط ٖص ٙايػاٜات ٚأؾباٖٗا ؼي ايهجرل َٔ ايطٚاٜات ٚإٕ نإ شنطٖا ؼي ٖص ٙاـطب ١ناؾٝاّ
يؿٗطتٗا.

يعسّ َكسٚضٜت٘.
ب .أ ٚيه ٕٛاغيأَٛض ب٘ أقطب يؿِٗ اغيهًـ ػيا ي ٛأَط ٙبايػطض.
زٚ.ضيهٔ إٔ ٜه ٕٛتعًك٘ باغيأَٛض ب٘ ،٭ٕ اغيٛزي ٫سفي أْ٘ ي ٛأَط بايػطض ز ٕٚاغيـأَٛض
ب٘ ،٭َهٔ إٔ حيا ٍٚايعبس اَتجاٍ ايػطض عدل ططٜل آخط غرل اغيأَٛض ب٘ بت ِٖٛإٔ ايػطض ٖٛ
شياّ اغيككٛز َٔ أ ٟططٜل سكٌ ،ؾً ٛأَط َج ّ٬بـ (اْ٫تٗا ٤عٔ ايؿشؿاٚ )٤بـ (ايكطب إزي اهلل)
ػيا تعس ايك ٠٬عً ١إعساز ١ٜشلُا ،يهإ يًعبس ـ أ ٚيت ِٖٛإَهإ ؼكٝل شيو عدل ايصنط ايساِ٥
 ٫ايك ،٠٬ػيا ٜؿعً٘ ايكٛؾ )١ٝأ ٚسا ٍٚتعن ١ٝايٓؿؼ عدل ايطٜانات  ٫ايعناٚ ٠ؾبٗٗا.
ٚبصيو ؿيٗط إٔ قٛي٘ (ٚإ ٫نإ تعًل ا٭َط ب٘ أٚزي َٔ تعًك٘ باغيكسَ )١غرل تاّ.
ز .نُا ضيهٔ إٔ ٜه ٕٛتعًك٘ باغيأَٛض ب٘ ٭ْ٘ أق ٣ٛؼي باعج١ٝ

ايعبس يَ٬تجاٍ َٔ تعًك٘ بايػطض.
ٚبصيو ٜـيٗط ٚد٘ ايٓـيط ؾُٝا شٖب إي ٘ٝؼي (اغيكباح) ،قاٍ ٚ( :ايكشٝح ؼي اؾٛاب إٔ
ٜكاٍ إْ٘ إٕ نإ ايػـطض بٓؿػـ٘ َتعًكـّا يًتهًٝــ ؾؿـَ ٞجـٌ شيـو جيـب عًـ ٢اغيهًــ إسـطاظ
سكٛي٘ ٚاٱت ٝإ سيا ٜه ٕٛقك ّ٬ي٘ ٜكٓٝاّٚ ،إَا إٕ نإ ايتهًٝــ َتعًكـاّ بايؿعـٌ اغيـأَٛض بـ٘،
ؾ ٬جيب عً ٢ايعبس إ ٫اٱتٝإ سيا أَط ب٘ اغيٛزي ٚأَا ن ٕٛاغيأَٛض ب٘ ٚاؾٝاّ بػطض اغيٛزي ؾَٗٔ ٛ
ٚؿيا٥ـ اغيٛزي ؾعً ٘ٝإٔ ٜأَط ايعبس سيا ٜؿ ٞبػطن٘ ؾً ٛؾطض عسّ شياَ ١ٝايبٝإ َٔ قبٌ اغيٛزي ٫
ٜه ٕٛتؿٜٛت ايػطض َػتٓساّ إزي ايعبس ؾٜ ٬ه ٕٛايعبس َػتشكاّ يًعكاب) .
إش قس ٜٛضز عً ٘ٝقػطٚ ٣ندل:٣
أَا ندل ٣ؾٓك :ٍٛإشا عًِ ايعبس َٔ ساٍ اغيٛزي أْ٘ قس ٜأَط باغيأَٛض بـ٘  ٫ايػـطض ضغـِ نْٛـ٘
ٖ ٛاغيطًٛب ي٘ ،٭ْ٘ ٜط ٣ا٭َـط بـايػطض أنـعـ ؼي ايباعجٝـ ١يعبٝـس ٙمـ ٛاَ٫تجـاٍ ،أ ٚ٭ْـ٘
ٜط ٣ايػطض ػيا ب٘ خؿاٚ ٤قس جيًٗ٘ ايبعض ؾ ٬ضيتجً ٕٛيًذٌٗ أ ٚ٭ْ٘ ٜط ٣إٔ ا٭َط بايػطض
قس ٜكطف ايعبس عٔ اَتجاٍ ايططٜل ايص ٟب٘ َكًش ١غًٛن ١ٝايـص ٟقـاض ٖـ ٛاغيـأَٛض بـ٘ بـسٍ
ا٭َط بايػطض
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أَ ٚطًكاّ .
ؾهٝـ يًعبس إٔ ٜتعًًٌ يعسّ ؼكٝك٘ ايػطض ٚعسّ ؾعٌ َا ٜٛضخ ايعًِ أ ٚا٫طُٓ٦إ باَتجايـ٘
ٚغكٛط٘ ،بعسّ أَط اغيٛزي ب٘
ٚبعباض ٠أخط :٣إٕ فطز استُاٍ ٚدٛز غطض تاّ اغيكًش ١يًُٛزيٜ ٫ ،كسض اغيٛزي (ٚاقعاّ أٚ
يًُعاسِ) نُا غبل إٔ ٜأَط عبس ٙبَ٘ٓ ،ذِّع ٫ٚ ،جيط ٟؾ ٘ٝقبح ايعكاب ب ٬بٝـإ ،٭ْـ٘ ؾُٝـا
ضيهٔ يًُٛزي ايبٝإ ،أَا َا  ٫ضيهٓ٘ ايبٝإ ؾ ٬حيهـِ ايعكـٌ بكـبح ايعكـاب َـع ايتؿاتـ٘ يٛدـٛز
غطض تاّ ا٫قتها ٤يٲجياب ي ٫ٛعسّ قسض ٠اغيـٛزي ،نُـا إٔ (ضؾـع َـا ٜ ٫عًُـَٓ )ٕٛكـطف
عٓ٘ ـ ؾتأٌَ.
ٚآ ١ٜشيو َ٬سـي ١ساٍ اغيٛاي ٞايعطؾ ١ٝؾإٕ اغيٛزي ي ٛمل ٜأَط ايعبس بايػطض نإْكاش ٚيسَ ٙج،ّ٬
عذعاّ عٔ ا٭َط ب٘ أ ٚؾًٗ٘ بٛقٛع ٚيس ٙؼي اـطط أ ٚبكسض ٠عبس ٙعً ٢اٱْكـاز أَ ٚـا أؾـب٘ بـٌ
ي ٛاستٌُ ايعبس استُا ّ٫عكٝ٥٬اّ شيو ؾإْ٘ َػتشل يًعكاب عكـ ّ٬يـ ٛمل حيـتؽيٚ ،يـٝؼ يـ٘ إٔ
ٜتعًٌ بعسّ بٝإ اغيٛزيٚ ،بصيو ؿيٗط إٔ قٛي٘ (ؾً ٛؾطض عسّ شياَ ١ٝايبٝإ َٔ قبٌ اغيٛزي٫ ،
ٜه ٕٛتؿٜٛت ايػطض َػتٓساّ إزي ايعبس ؾٜ ٬هَ ٕٛػتشكاّ يًعكاب) إصيا ٜتِ ؾُٝا ي ٛنـإ عـسّ
شياَ ١ٝايبٝإ َٔ قبٌ اغيٛزي َع قسضتـ٘ عًـ ٢ايبٝـإ َٚـع نْٛـ٘ َكتهـ ٢اؿهُـ ١بًشـاؿي أقٛاٝ٥ـ١
ايباعجٚ ١ٝؾبٗ٘ ػيا غبل شنط ٙـ ؾًٝتأٌَ دٝساّ.

أ ٟست ٢عً ٢ؾطض عسّ اغيكًش ١ايػًٛن ،١ٝؾإٕ اغيٛزي قس جيس أْ٘ ي ٛأَط بايػطض يػًو ايعبس َا ٜت ِٖٛأْ٘ ططٜل ػيا يٝؼ
بططٜل أ ٚيػًو ططٜكاّ أقٌ أٜكا ّ٫يًٛاقع َٔ ،ايططٜل ايص ٟأَط ب٘ ايؿاضع.

ٚبصيو اتهح ٚد٘ اٱٜطاز عً ٢قٛي٘ (ٚباؾًُٜ ٫ ١عٜس ايػطض عٔ أقٌ ايتهًٝـ)....
إش ْك :ٍٛبٌ ست ٢ؼي ايؿو ؼي ايتهًٝـ ي ٛنإ َٓؿ ٙٚ٪ا٫ستُاٍ ايعك ٞ٥٬يعسّ قسضت٘ عً٢
ايتهًٝـ (دٗ ّ٬باغيٛنٛع :نػكٛؾي ابٓ٘ ؼي ايب٦ط ،أ ٚبكسض ٠ايعبس عً ٢اٱْكاش ،ا ٚيػرل شيـو
ػيا شنطْاٚ ،ٙػيا بعه٘ داض ؼي ايؿـاضع) ؾـإٕ ايعكـٌ ًٜعَـ٘ ــ بًشـاؿي أْـ٘ عبـس ٚإٔ شاى َـٛزي ــ
با٫ستٝاؾي ٚاٱتٝـإ سيشتُـٌ اغيـأَٛض بـ٘ ٫ٚ ،تؿـًُ٘ ايـدلا ٠٤ايؿـطعْ٫ ١ٝكـطاف (ضؾـع َـا ٫
ٜعًُ )ٕٛعٔ َجٌ شيو ؾتأٌَ.
ٚبعباض ٠أخط :٣نُا  ٫ػط ٟايدلا ٠٤ايعكًٚ ١ٝايؿـطع ،١ٝقبـٌ ايؿشـل ٫ ،ػطٜـإ ؼي َـٛاضز
استُاٍ عك ٞ٥٬به ٕٛعسّ أَط اغيٛزي ٭سس اؾٗات ايػابك ١ايصنط ـ ؾتسبط دٝساّ.
ٖصا نً٘ َع قطع ايٓـيط عٔ إٔ ايؿاضع قس شنط ايػطض ٚقطح بـ٘ ــ َٚطدعـ٘ إزي دـٛاب آخـط
ؾً٬ٝسفي.
ٚبعباض ٠أخط :٣اغيٛزي إشا ٫سفي أْ٘ ي ٛأَط باغيأَٛض ب٘ نإ عبٝس ٙأقطب يٲطاعـ ،١ػيـا يـ ٛأَـط
بايػطض ،ؾإٕ َٔ اؿهُ ١إٔ ٜأَط باغيأَٛض ب٘ٚ ،ي٘ إٔ ٜهتؿ ٞؼي يـع ّٚإتٝـإ ايعبـس باغيؿـهٛى
اؾع ١ٝ٥أ ٚايؿطط ١ٝبا٫ستُاٍ ايعك ٞ٥٬عً ٢إٔ اغيٛزي مل ٜأَط بايػطض ٭سس ايٛدـ ٙٛايج٬ثـ١
ايػابكٚ ١ؾبٗٗا َٔ ،غرل َ.َٔ٪

ٚأَا قػط ،٣ؾٮٕ اغيٛاضز اييت تعًل ؾٗٝا ايتهًٝـ باغيأَٛض بـ٘ (ػيـا ٖـ ٛقـٌ ايبشـح ػيـا نـإ
اغيأَٛض ب٘ عً ١إعساز ١ٜيًػطض ،نايكـٚ ٠٬ايكـٚ ّٛايعنـاَٚ ٠ـا أؾـب٘) ؾـإٕ ايؿـاضع قـس بـري
أغطان٘ َٓٗا ؾًٝؼ ايػطض ب ٬بٝإ.
ٚبعباض ٠أخط :٣قاّ ايؿاضع بؿ٦ٝري:
ايؿ ٤ٞا٭ :ٍٚأْ٘ أَط باغيأَٛض ب٘ ( ٖٛٚايك.)٠٬
ايؿ ٤ٞايجاْ :ٞأْ٘ بري ايػطض َٔ شيو.
ؾً ٛؾطض عسّ ٚؾا( ٤أَط )ٙبًع ّٚؼك ٌٝايػطض ،ؾإٕ بٝاْ٘ يػطن٘ ٚاف ؼي يع ّٚؼكـ،ً٘ٝ
ػب
ؾُج ّ٬قاٍ تعـازي :كىأ ى ًض ًؿ َّ
نع يـػقا طيؿً ى
اظصالىةى ظً ًذط ٍ ًرمٚ قـاٍ :ؼىػا أىؼ ُ ىفػا اظ َّػ ًذؼ ىـ ى
يػؿ تىؿَّؼي ػق ىفٚ قـاٍ:
سى ؾ ٍىقؽ ييؿ ا ِّ
ظص ىق ي
يؿ ظ ىىعؾَّؽ ٍ
اـ طى ىؿا طيؿً ىب سى ؾىك اظ َّػ ًذؼ ىـ ًعػـٍ ضىػؾٍ ًؾؽ ٍ
قؼ ()72
اس بًاْلٍ ى ِّج ؼىلٍتي ى
ض ً
قؾ رً ىجاال ن كىسى ؾىك طيؾِّ ى
اع ور ؼىلٍتًي ى ًعـٍ طيؾِّ ص ٍّ
كىأىل ِّ ٍف صًل اظـ َّ ً
ىج سى ًؿ و
ظً ىق ٍ
هلل
ػؿ كىؼىػذٍطيريكا ٍ
ػؿ ا ً
ش ىف يدكا ىع ىـػاصً ىع ظ يىف ٍ
اد ى

ؾًـ ٛؾـو ؼي ؾـطؾي أ ٚدـع ٤بًشـاؿي

ايػطض ( ٖٛٚشنط )ٙتعازي ؾأْ٘ يعّٚ ،نصيو (تتكٚ )ٕٛنـصيو (إٔ ٜؿـٗس َٓـاؾع ٚإٔ ٜـصنط

اهلل) ٖٚصا ايبشح عاد ١إزي تٓكٝح ٚاغع ٚؼكٝل ؾاٌَ ْذلن٘ غيـياْ٘.
ٖصا ٚضيهٔ إٔ ٜكاٍ :إٕ قٝاّ ايسي ٌٝايؿطع ٞعً ٢ايػطض ايهًٞ

(ط٘ ـ )14
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ناف ؼي إثبات اغيككٛز َ ٖٛٚا ؾكًٓا ٙؼي َبشح (ايتعا ٕٚقكل يػطض اغيٛزي) ٚاٯٜات ايـيت
اغتؿٗسْا بٗا ؾًرلادع.
ٚعً ٘ٝؾإٕ قٛيـ٘ (ٚنـصيو ايػـطض ايـص ٟمل ٜكـِ عًٝـ٘ بٝـإ َـٔ اغيـٛزيَ ،ـٛضز يكاعـس ٠قـبح
ايعكاب ب ٬بٝإ) غرل تاّ َع ٚدٛز بٝإ يًُٛزي بايػطض إَا بٝاْاّ َكساقٝاّ يهٌ اغيأَٛض ب٘ ،أٚ
بٝاْ ّا نًّٝا ػيـا ٜهـ ٕٛنـاؾٓؼ يٮغـطاض اغيذلتبـ ١عًـ ٢طيٝـع ايٛادبـات ٚاحملطَـات ــ ٖٚـَ ٛـا
ؾكًٓآٖ ٙاى ـ ؾطادع ٚتأٌَ ـ ٚاهلل اغيػسز يًكٛاب.
ٜ ٫كاٍ :يعً٘ مل ٜأَط بايتعاٚ ٕٚضخل َٔ بري غا٥ط اغيكسَات بذلن٘ غيكًش ١ايتػَٗ ٌٝج.ّ٬
إش ٜكاٍٖ :صا خًـ ٭ٕ ايؿطض أْ٘ أقسض أٚاَط ٙاٱيعاَٚ ١ٝأْٗا ٚادبات َطًكـ ١بايكٝـاؽ
غيكسَاتٗا ٚيٝػت نا٫غتطاع ١يًشر ؾٗ ٛنايك ٍٛبذلخٝل ايؿاضع بـذلى َكـسَات اغيـأَٛض بـ٘
بسعَ ٣ٛكًش ١ايتػَٗ ٌٝج.ّ٬
ٚقس شٖب اغيؿٗٛضإزي ٚدٛب اغيكسَ ١ؾطعاّ ٚمل ٳٜطٵٳتبٵ أسس ؼي ٚدٛبٗا عك ّ٬نُا  ٫خيؿ.٢
إناؾ ١إزي ٚنٛح عسّ قش ١ايكػط ٣إش قس أَط بايتعاٚ ٕٚمل ٜطخل بايذلى.

ؾكس أَط بايكٚ ٠٬ايعناٚ ٠اؿر ٚا٭َط باغيعطٚف ...اخل.

قاٍ تعازي :كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل. 

ٜ٫كاٍ :إٕ ا٭ٚاَط َٛدٗ ١يًػرل ٚا٭غطاض َذلتب ١عًٗٝا.
إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚيٝؼ عً ٢إط٬ق٘ .
ٚثاْٝاّ٪ٜ ٫ :ثط شيو بعس ن ٕٛأغطاض اغيٛزي ًَعَٚ ١آ ١ٜشيو اغيٛاي ٞايعطؾ.١ٝ
ؾً ٛأَط عبس ٙبإْكاش إبٓ٘ٚ ،تٛقـ شيو عً ٢تعا ٕٚعبس آخط ،ؾإْ٘ يٝؼ شلصا ايعبـس اٯخـط إٔ
ٜتعًٌ ؼي عسّ اٱعاْ ١بإٔ ا٭َـط نـإ يػـرل ،ٙبـٌ ٜـطا ٙايعكـٌ َػـتشكاّ يًعكـاب ٚإٕ مل ٜـأَطٙ
اغيٛزي بصيو (أ ٟباٱْكاش) بٌ ست ٢ي ٛمل ٜأَط( ٙبايتعا )ٕٚإَا غؿًـ ١أ ٚغيـاْع أ ٚاعتُـازاّ عًـ٢
سهِ ايعكٌ ٖصا.
بعباض ٠أخطٜ ٫ :٣ؿطم ايعكٌ ؼي ٚدٛب تٛؾرل اغيكسَ ١بري نْٗٛا َكسَـ ١يؿعـٌ غـرل ٙأ ٚيؿعـٌ
ْؿػ٘ (ؾُٝا نإ غطض اغيٛزي ًَعَاّ) ٚمل ٜعًِ َٔ اغيٛزي بسي ٌٝخاضد ٞضؾع٘ ٜس ٙعٔ غطنـ٘
سيذطز تٛقؿ٘ عًَ ٢كسَ ٫ ١تتأت ٢إ َٔ ٫ايػرل.

(اغيا٥س ٠ـ .)2
أ :ٟإٕ أَط ايػ رل بايكٜٛ ٫ ٠٬دب عً ٢اٯخط ٜٔايتعا ٕٚيه ٞضيتجٌ شيو ايػرل ا٭َط بسع ٣ٛإٔ اغيأَٛض بص ٟاغيكسَٖٛ ١
اغيأَٛض باغيكسَ ٫ ١غرل.
ؾإٕ نجرلاّ َٔ اغيٛاضز :ايتعا ٕٚعًَ ٢ا أَطٚا ب٘ بأْؿػِٗ.

ٚأَا عسّ ٚدٛب بعض أ ٚنجرل َٔ َكسَات ؾعٌ ايػرل ،ؾٗ ٛيْ٬كطاف ٚؾـبٗ٘ ،بـٌ يٓـا إٔ
ْك :ٍٛإٕ نٌ َا أَـط بـ٘ ايػـرل ؾإْـ٘ َؿـُ ٍٛيكٛيـ٘ تعـازي :كىتى ىعػاكىغيقا سى ؾىػك اظ ًٍؾػر ِّ ٭ْـ٘
َكسام اظ ًٍؾر ِّ نُا َٖ ٛكسام (اغيعطٚف) اغيؿُ ٍٛيـ (أَ٩ط باغيعطٚف) ؾإْـ٘ ٚإٕ نـإ ٖـٛ
 ٬إ ٫إٔ غـرل ٙنُـا ٖـَ ٛـأَٛض بـأَط اٯخـط ٜٔبـاغيعطٚف (ايكـٝاّ
اغيأَٛض بايكٚ ّٛايكـٝاّ َـج ّ
ٚايكَ ّٛج ٖٛٚ )ّ٬ؾعًِٗ ؾإْ٘ َأَٛض بايتعاَ ٕٚعِٗ عًٚ ٘ٝإعاْتِٗ عً ٘ٝؾً ٛتٛقؿت قـ٬ت٘
عً ٢إٔ أتعاَ ٕٚع غرل ٟٱضؾاز ٙإيٗٝا ٚسج٘ ٚسه٘ٚ ،دبْ ،عِ ،ي ٛتٛقؿت ق٬ت٘ عً٢
تٗ ١٦ٝاغيا ٤ي٘ َج( ّ٬بإٔ نإ ٜ ٫كً ٞي ٛمل جيس َا ٤أ ٚي ٛمل  ٤ٜٞٗيـ٘ غـرلَ ٙـا )٤ؾإْـ٘ يـ ٛقٝـٌ
بعسّ ايٛدٛب ؾإصيا ٖ ٛيْ٬كطاف.

إٕ ايتعا ٕٚب٘ تتشكل إطاع ١أٚاَط ايؿاضع ٚاَتجاشلا (أ ٚسػب تعبرل ايبعض :ب٘ تػكؽي أٚاَـط
ايؿاضع ْـيطاّ َ٫تجاشلا) عً ٢ايك ٍٛإٔ إطاع ١ا٭ٚاَط ٚادب.١
٭ْٓا ْط ٣إٔ ايٛادب عهِ ايعكٌ ؼي باب اٱطاع ٖٛ ١نٌ َٔ:
 .1ؼكٝل ايػطض (ٚإغكاط٘).
ٚ .2إطاع ١ا٭َط ٚإغكاط٘ ي ٛمل ٜهٔ قطف ططٜـل يًػـطضٚ ،يـٝؼ أسـسُٖا ؾكـؽي،
ٚيـصا يــ ٛاْؿهــا مل ٜػــكؽي ايٛدــٛب نُـا ؼي ا٭ٚاَــط اَ٫تشاْٝــ ١سٝــح أَــط ٫ٚ
غطض أ ٟؼي اغيتعًلٚ ،نُا ؼي َا ي ٛمل ٜـأَط حملكـل غطنـ٘ غؿًـ٘ أ ٚعذـعاّ أٚ
غياْع (سٝح غطض  ٫ٚأَط).
ٚآ ١ٜشيو َؿاٖس ٠ساٍ اغيٛاي ٞايعطؾ ١ٝسٝح ٜط ٕٚنـَٗٓ ّ٬ـا ٚادبـاّ ٚيـ ٛاْؿـطز ،ؾتأَـٌ ْـيـطاّ
يٲؾهاٍ ؼي أقٌ اغيبٓ ٢إش اغيساض ؼي

غرل اغيكًش ١ايػًٛنَٚ ١ٝا عًِ إٔ ايػطض ٖ ٛإطاع ١ا٭َط ْؿػ٘ َٔ ز ٕٚغطض ٚضا ٘٥عًـ٢
ايػطض ٚيصيو ؾإْ٘ ي ٛأَهٔ ؼكٝل ايػطض (نإْكاش ايػطٜل) َٔ غرل ايططٜل ايص ٟأَط اغيـٛزي
ب٘ (نإيكا ٤اؿبٌ) غكؽي ٚدٛب إطاع ١ا٭َط ٖصا ي ٛعًِ ايػطض ٚإٔ غرل َا أَط ايؿاضع بـ٘،
قكـل يـ٘ ٚإ ٫نــإ ايـ٬ظّ اَتجــاٍ ا٭َـط ٜ ٫ٚهؿــ ٞأزاَ ٤ـا حيكــل غـطض ايؿــاضع بٓـيـط ايعبــس
ػؿ
ايكاقط نُا ؼي َجٌ َا قاي٘ بعض اؾًٗ َٔ ١نؿا ١ٜشنط اهلل عٔ ايكـ ٠٬يكٛيـ٘ تعـازي كىأ ى ًض ً
يقب!
اظصالىةى ظً ًذط ٍ ًرمٚ أ ىال ى ب ً ًذط ٍ ًر ا ً
َّ
هلل تىطٍ ىؿ ًؽ ُـ اظٍؼي ؾ ي

هلل شيــاّ ايػــطض ؾًعًــ٘ َــع إؿيٗــاض ايعبٛزٜــ ١بــاؾٛاضح بايهٝؿٝــ١
إش ٜ ٫عًــِ إٔ ب ًػ ًذط ٍ ًر ا ً
اـاقٚ ،١يعٌ ٖٓاى إناؾ ١يصيو َكًش ١غًٛن ١ٝؼي ايهٝؿ ١ٝاـاق.١
ٚغرل خؿ ٞاْسؾاع ٖصا اٱؾهاٍ اغيؿاض إيٝـ٘ ب(ؾتأَـٌ) ْـيـطاّ يتكٝٝـسْا ؼي اغيـذي ب(يـ ٛمل ٜهـٔ
قطف ططٜل يًػطض) ؾً٬ٝسفي.
ثِ إُْٗا ي ٛادتُعا (أ ٟايػطض ٚا٭َط) ؾـإٕ عًـِ بـإٔ ا٭َـط ٚاَتجايـ٘ قـطف ططٜـل ،نؿـ٢
إغكاؾي ايػطض ٚإٕ نإ  ٫عدل اَتجاٍ ا٭َط بٌ بططٜـل آخـط ٚإٚ ٫دـب ؼكٝـل ايػـطض عـدل
اَتجاٍ ا٭َط ْؿػ٘ ٚا٭َجً ١عًـ ٢شيـو نـجرلَٗٓٚ ٠ـا ايتكًٝـس يًُطدـع اؾـاَع يًؿـطا٥ؽي َٗٓٚـا
َٛاضز إسكام اؿل عدل ا٭ضيإ ٚايب ٫ ١ٓٝعدل عًِ ايكان ٞبعًُ٘.

ٚقس ؿيٗط سيا غبل ـ خاق ١عٓس ايتططم يٰٜات ٚايطٚاٜات ايػابك ١ـ إْ٘ ضيهٔ ا٫غـتس ٍ٫عًـ٢
ٚدٛب ايتعا ٕٚبه ْ٘ٛقككاّ يػطض اغيٛزي ايهً.ٞ
نُا ؿيٗط إٔ ايؿاضع قس قطح بأغطان٘ أ ٚأؾاض إيٗٝا ؼي ايعسٜس َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜـات ،ؾُـٔ
اٯٜات:
هلل. 
ؿ ىحؿَّك ال ى تىؽيق ىف صًؿٍ ىـ هة كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ ً
قٛي٘ تعازي :كىضىاتًؾ ي
يقػ ٍ

ؽ كى ىعػا
صك بًفً غيقحا ن كىاظ َّ ًذم أىك ٍ ىح ٍق ىـا ًإظ ٍىق ى
ؼـ ىعا كى َّ
َٗٓٚا قٛيـ٘ تعـازي  :ىذر ى ىع ىظؽ ٍ
يؿ ًع ىـ اظدِّ ً

قؿقا اظدِّؼ ىـ كىال ى تى ىؿػى رَّضيقا صًقفً. 
قؿ كى يع ى
كى َّ
قدك كى ًس ى
ص ٍق ىـا بًفً ًإبٍرىا ًػ ى
قلك أ ى ٍف أ ى ًض ي

ؿ
ؿ دًؼ ىـ يف يؿ اظ َّ ًذم ارٍتى ى
ضك ظ يىف ٍ
َٗٓٚا قٛي٘ تعازي :كىظ يىق ىؿؽ ىَِّن َّ ظ يىف ٍ

ا٭ْؿاٍ.39 :
ايؿٛض.13 :٣
ايٓٛض.55 :

ؼـ
ؼـ اْلٍ ىؼ ِّ ظً يقظٍ ًفرىقي سى ؾىػك اظػدِّ ً
َٗٓٚا قٛي٘ تعازي  :يػ ىق اظ َّ ًذم أىر ٍ ىدؾى ر ى يدق ىظ يف بًاظ يٍف ىدل كىدً ً

طيؾِّفً كىظىقٍ طى ًرقى اْلٍ ي ٍ
ش ًرطيق ىف. 

هلل أىص ىٍقاجا ن. 
ؼـ ا ً
ت اظـ َّ ى
َٗٓٚا قٛي٘ تعازي :كىرىأىؼ ٍ ى
اس ؼىدٍ يخؾيق ىف صًل دً ً
 َٔٚايطٚاٜـات َـا شنطتـ٘ ايكـسٜك ١ايطـاٖط ٠ؾاطُـ ١ايعٖـطاٚ( : ٤اؿـر تؿـٝٝساّ يًـس)ٜٔ
(ٚطاعتٓا ْـياَاّ يًًُ(ٚ )١إَاَتٓا أَإ َٔ ايؿطق(ٚ )١اؾٗاز ععاّ يٲغـ(ٚ )ّ٬ا٭َـط بـاغيعطٚف

َكًش ١يًعاَ. )١
ٚضٚا ١ٜايتٗصٜب :إٕ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ؾطٜه ١عـي ...١ُٝبٗا تكاّ ايؿـطا٥ض،
ٚتأَٔ اغيصاٖبٚ ،ؼٌ اغيهاغب ٚتطز اغيـيامل ٚتعُط ا٭ضض ٜٓٚتكـ َـٔ ا٭عـساٜٚ ٤ػـتكِٝ
ا٭َطٚ ،غرلٖا .
ٚقس دط ٣اؿسٜح س ٍٛبعض ٖص ٙاٯٜات ٚايطٚاٜات ؼي َا غبل بايتؿك ٌٝؾْ ٬عٜس ٚغٓشٌٝ
ايباق ٞيًُذًس ٜٔايتايٝري بًطـ اهلل.

ايتٛب ،33 :١ايؿتح ،28 :ايكـ.9 :
ايٓكط.2 :
اـطب ١ايؿسن ١ٝيًكسٜك ١ايطاٖط ٠قًٛات اهلل عًٗٝا باغيػذس ،اييت ضٚتٗا اـاقٚ ١ايعاَ ١بأغاْٝس َتـياؾط ٠ـ ضادع «َٔ ؾك٘
ايعٖطا ٤عًٗٝا ايػ ،ّ٬ز ،2م 64ـ  ،68يًبشح ايػٓس.ٟ
(تٗصٜب ا٭سهاّ ـ اؾع 6 ٤ـ باب ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ـ م.)181

ٚضيهٔ ا٫غتس ٍ٫عًٚ ٢دٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب ،عك ّ٬بٛد٘ آخط ٖ ٛسهـِ ايعكـٌ
(بكبح تطى ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛنُا سهِ بكـبح ايتذـط ،ٟبـٌ ٖـ ٛأٚزي نُـا غـٝأت،ٞ
ٚنًُا سهِ ايعكٌ بكبح ؾٚ ٤ٞاغتشكام ؾاعً٘ ايصّ سطّ ٚاغتشل ؾاعً٘ ايعكٛبـ ١٭ٕ نًُـا
سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘ ايؿطع غٛا ٤نإ ؼي غًػً ١ايعًٌ أّ اغيعايٝـٌ نُـا ؾكـًٓا ٙؼي َٛنـع
آخط.
ٚإصيا مل ٜصٖب َجٌ ايؿٝذ ا٭عـيِ إزي اؿهِ عطَ ١ايتذـط ٫ ،ٟٱْهـاض اغي٬ظَـ ١بـري ايكـبح
ٚاؿطَ ،١بٌ ٱْهاض ايكػط.٣
قاٍ ؼي ايطغآٖ َٔٚ( :ٌ٥ا ٜـيٗط اؾٛاب عٔ قبح ايتذط ٟؾإْ٘ يهؿـ َا ػطأ ب٘ ،عٔ خبح
ايؿاعٌ يه ْ٘ٛدط٦ٜاّ ٚعاظَاّ عً ٢ايعكٝإ ٚايتُـطز  ٫عًـ ٢نـ ٕٛايؿعـٌ َبػٛنـاّ يًُـٛزي...
٭ٕ اغتشام اغيصَ ١عًَ ٢ا نؿـ عٓ٘ ايؿعٌ ٜٛ ٫دب اغتشكاق٘ عًْ ٢ؿؼ ايؿعٌ.
 َٔٚاغيعً ّٛإٔ اؿهِ ايعكً ٞباغتشكام ايصّ إصيا ٬ٜظّ

اغتشكام ايعكاب ؾطعاّ إشا تعًل بايؿعٌ  ٫بايؿاعٌ) .
ثِ إٕ َٓؿأ سهِ ايعكٌ بكبح تطى ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكٖٛ ٣ٛ
أ .إَا ٭ٕ ؾعً٘ َكسام ؾهط ايٓعُٚ ١تطن٘ َكسام نؿطاْٗا ؾٝكبح إش ٫ضٜب ؼي ن ٕٛايتعـإٚ
عًَ ٢ا أَط ب٘ اغيٛزي ْٛع ؾهط ي٘ ٚعسَ٘ نؿطاْاّ يًٓعُ.١
بٚ .إَا ٭ٕ ؼي تطن٘ تؿٜٛتاّ ٭غطاض اغيٛزي ـ نُا ؾكًٓا ٙؼي ؾكٌ ايػطض ـ ؾٗ ٛقبٝح.
زٚ .إَا ٭ٕ ؼي تطن٘ ايهطض ايبايؼ ٚي ٛاحملتٌُ يه ٕٛنٌ َـا استُـٌ ؾٝـ٘ ايعكـاب ا٭خـط،ٟٚ
أَطاّ بايؼ اـطٛضَٓٚ ٠ذعاّ ٭ٕ اٱستُاٍ ٚإٕ نإ نعٝؿاّ ـ ٚيٝؼ بهـعٝـ ؼي اغيكـاّ َـٔ تـطى
ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب ـ إ ٫إٔ احملتٌُ خطرل ـ ٚقس ؾكًٓا ٙشيو ؼي ؾكٌ آخط.
زٚ .أَا ٱغتك ٍ٬ايعكٌ بكبح تطى ايتعا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـَ ،ٟٛـع قطـع ايٓـيـط عـٔ نـٌ َـا
غبل ،ؾٗ ٛنكبح ايـيًِ َج ّ٬ؾطسيا ٜكاٍ بايتؿطٜل ـ سطَٚ ١نطاٖ ١ــ بـري أْـٛاع َـا سهـِ ايعكـٌ
بكبش٘ ،بًشاؿي َٓاؾ ٘٦يهٔ َع قطع ايٓـيط عٔ َٓاؾ ٘٦ؾٌٗ:

ايطغا ،ٌ٥عح ايتذطَ َٔ ،ٟباسح ايكطع .ايٛقا ،ٌ٥ز ،1م 66ـ .74

ضيهٔ ا٫يتعاّ عطَ ١نٌ َا سهِ ايعكٌ بكبش٘ ؾإٕ ايعكٌ حيهِ بكبح بعض اغيهطٖٚات أٜهاّ
بٌ حيهِ بكبح ستَ ٢جٌ تطى ا٭ٚزي َٔ ا٭ٚيٝا ٤أ ٚأْ٘ ٜؿـطم بـري أْـٛاع َـا حيهـِ بكبشـ٘ إش
يٝؼ ٚظإ قبح اغيهط ٙٚأ ٚتطى ا٭ٚزي نٛظإ قبح تطى أَط اغيٛزي أ ٚتطى ايتعا ٕٚعً٘ٝ
قس ٜكاٍ :بإ اغي٬ظَـٖ ١ـ ٞبـري (نـٌ َـا سهـِ ايعكـٌ بكبشـ٘ ٚاغـتشكام ؾاعًـ٘ ايـصّ) ٚبـري
(اؿطَ.)١
يهٔ قس ٜٛضز عً ٘ٝبإٔ يًصّ زضدات ٚاغتشكام بعهٗا ٖ ٛاغيٛدب يًشهِ باؿطَ ١يهٔ ٖـٌ
نٌ تطى (يًتعا ٕٚعً ٢ايدل) نصيو
ضسيــا ٜكــاٍ بــايتؿطٜل بــري (ايؿــ ٕٚ٪ايعاَــٚ )١غرلٖــا أ ٚبــايتؿطٜل (ؾــ ٕٛ٦اٯخــطٚ )٠غرلٖــا أٚ
بايتؿطٜل بري َطًل بري (ايؿ ٕٚ٪اـطرلٚ )٠غرلٖا أ ٚبايتؿطٜل بـري َـا يـ ٛامكـط ايططٜـل يًـدل
بايتعاٚ ٕٚعسَ٘
ثِ ٌٖ قاعس ٠ايت٬ظّ داض ١ٜؼي (ايكبح) (ٚايصّ) (ٚاؿطَ )١ؾٌٗ نٌ َا قبح يس ٣ايعكٌ ؾٗٛ
قبٝح يس ٣ايؿطع ٚنصيو ٌٖ نٌ َا شّ عً ٘ٝايعكٌ شَ٘ ايؿاضع  ٌٖٚنٌ َا سهِ ايعكـٌ
عطَت٘ حيهِ ايؿطع عطَت٘ ؼي غًػً ١ايعًٌ ؾكؽي أ ٚست ٢إشا نإ ؼي غًػً١

َعاي ٌٝا٭سهاّ أٜهّا
ٚيًبشح س ٍٛنٌ َا غبل فاٍ ٚاغع ،يعًٓا ْٛؾل ي٘ ؼي اؾع ٤ايجاْ ٞإٕ ؾا ٤اهلل تعازي.

ٚضيهٔ ا٫غتس ٍ٫عًٚ ٢دٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛعك ّ٬بأْ٘  ٫ؾو ؼي نـ ٕٛايتعـإٚ
عًــ ٢ايــدل ٚايتكــَ ٣ٛــٔ ا٭سهــاّ ايعكًٝــ ١ايساخًــ ١ؼي ايكهــاٜا اغيؿــٗٛض ٠اغيــصنٛض ٠ؼي بــاب
ايكٓاعات اـُؼ.
ٚشيو بأسس ايٛد ٙٛايتاي:١ٝ

ؾإَــا إٔ ْكــ ٍٛبــإٔ ايتعــا ٕٚعًــ ٢ايــدل ٚايتكــَ ٣ٛــٔ (اٯضا ٤احملُــٛز(ٚ )٠احملُــٛزات) سػــب
اغيصنٛض ؼي عًِ اغيٓطل َ ٖٞٚا تطابكت عًٗٝا اٯضا َٔ ٤اغيسح ٚايصّ عًٗٝا ٚنطٚضتٗا ٭دـٌ
قهــا ٤اغيكــًش ١ايعاَــ ١يًشهــِ بٗــا باعتبــاض إٔ بٗــا سؿــفي ايٓـيــاّ ٚبكــا ٤ايٓــٛع ٚقــس تػــُ٢
ب(ايتأزٜبات ايك٬سٚ )١ٝشيو نكه ١ٝسػٔ ايعسٍ ٚقبح ايـيًِ بٌ

بٌ غٝأت ٞأْٗا زاخً ١ؼي (ا٭ٚيٝات).

ٚنبعض َطاتب اٱسػإ ٚاٱغاٚ ٠٤يصيو شٖب ايـبعض َٚـِٓٗ ايٛايـس  عًـَ ٢ـا أؿيـٔ
أْ ٞزلعت َٓ٘ إزي ٚدٛب اٱسػإ ؼي اؾًُٚ ١يعٌ َٔ أزيت٘ شيو ،إناؾ ١إزي قٛي٘ تعازي:
اف ؾكس تعًكت ب٘ َاز ٠ا٭َـط إنـاؾ ١إزي غـٛق٘ َػـام
ً إ َّف ا ى
هلل ؼىل ٍ يعر ي بًاظ ىٍعدٍ ًؿ كىاإلً ٍح ىل ً
ايعسٍ ـ ٚنصيو ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكٚ ٣ٛايتعا ٕٚعً ٢اٱثِ ٚايعـسٚإ ؾإُْٗـا ػيـا تتطـابل
اٯضا ٤عً ٢اغيسح ٚايصّ عًُٗٝا ٭دٌ قها ٤اغيكًش ١ايعاَ ١بٗا ؾُٗا نايعسٍ ٚايـيًِ ب ٬ؾطم
ؼي شيو ٚا٫خت٬ف بري ايعك ٤٬ؼي َكازٜل ايدل ٚاٱثـِ َٚكـازٜل ايتعـاٜ ٫ ٕٚهـط با٫تؿـام
ٚتطابل اٯضاٖ ٤صا ،ؾإْ٘ ناخت٬ؾِٗ ؼي َكازٜل ايعسٍ ٚايـيًِ غٛا ٤ؼي ا٭َٛاٍ ٚتكػُٗٝا أّ
ؼي ا٭سهاّ نايسٚ ١ٜايككام يًطدٌ ٚاغيطأ ٠أّ ؼي غا٥ط ا٭سٛاٍ ايؿدك ١ٝػيا ؾكٌ ؼي قً٘ ـ
.
ٚأقٚ :ٍٛنصيو ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ؾإُْٗا َٔ ٖصا ايباب يتطـابل آضا ٤ايعكـ٤٬
عًُٗٝا يكها ٤اغيكًش ١ايعاَ ١باؿهِ بُٗا ٚإٕ اختًـ ؼي َكازٜل اغيعطٚف ٚاغيٓهـط ــ ثـِ إٕ
اؿانِ سيا زل ٞبـ (اٯضا ٤احملُٛز )٠ايعكٌ (ٚايؿططٚ ٠غرلٖا نُا غبل ؼي َبشح آخط) ٚغرلٖا
ػيا غٓؿرل ي٘ ؼي ايكػِ ايجاْ.ٞ
ٜ ٫كاٍ( :ق ٠ٛايسٚي )١نؿ ١ًٝبتشكٝل شيو (َٔ سؿفي ايٓـياّ ٚبكا ٤ايٓٛع .)...ٚ
إش ٜكاٍٜ :طز عً ٘ٝقػطٚ ٣ندل.٣

(ايٓشٌ ـ .)90

أ ّ٫ٚعـسّ نؿاٜــ ١شيـو ،أضأٜــت يـ ٛإٔ اٯبــاٚ ٤ا٭َٗـات مل ٜتعــاْٛٚا عًـ ٢إزاض ٠أبٓــاٚ ِٖ٤مل
ٜتعا ٕٚا٭بٓاَ ٤ع آباٚ ِٗ٥أَٗاتِٗ ٚبايعهؼ (ؼي سس ٙا٭زْـ )ٞغـٛا ٤ؼي ايٓؿكـ ١أ ٚاؿُاٜـ ١أٚ
ايتعً ِٝأ ٚتػٗ ٌٝأَط ايعٚاز أ ٚيتذاٚظ قٓ ١نُطض أ ٚغذٔ أ ٚإؾ٬ؽ أ ٚعس ٚؿيامل أ....ٚ
أ ٚيًتشكري َٔ امطاف أ ٚؾػاز أ ٚغرل شيو ؾٌٗ نإ ٜػتكط سذط عً ٢سذـط ٖٚـٌ تبكـ٢
َكاحل اجملتُع ايعاَ ١قؿٛؿيَ ١ع اْٗٝاض ايًبٓ ١ا٭غاغ ١ٝا٭ٚزي ؼي اجملتُع  ٖٞٚايعا١ً٥
 ٌٖٚتػتطٝع ايسٚي ١إٔ ته ٕٛايبس ٌٜعٔ نٌ ايعٛاٌ٥
ٚيـٝؼ شيــو ؾكـؽي ؼي ايعٛا٥ــٌ ،بـٌ ؼي ناؾــ ١اغي٪غػــات ايـيت تتعــا ٕٚ٭دـٌ اغــتكطاض ٚسؿــفي
اغيكاحل ايعاَ ١يًُذتُع :ناغيػـادس ٚاؿػـٝٓٝات ٚاغيـساضؽ ٚاغيٝـامت ٚغرلٖـا ــ ٖٚـٌ تػـتطٝع
ايسٚي ١إٔ ؼٌ قٌ ناؾ٪َ ١غػات َا ٜػُ ٢اٯٕ باجملتُع اغيسْٞ
ثاْٝاّ :إْٗا أٜهاّ َتٛقؿ ١عً ٢ايتعاٚ ٕٚي ٙ٫ٛغيا اغتطاعت سؿـفي ايٓـيـاّٚ ،يـصا ػـس ايسٚيـ١
تٓٗــاض ٚتػــكؽي أ ٚتكــع ايــب٬ز ؼي انــططاب ٖا٥ــٌ يــ ٛؾكــست ايسٚيــ ١تعــا ٕٚايٓــاؽٚ ،تعــإٚ
أدٗعتٗا اغيدتًؿٚ َٔ ١ظاضات ٚإزاضات ٚغرلٖا.
ثايجاّْ :ك ٍٛإٕ ٚدٛز ايبس ٌٜـ ي ٛؾطض ـ ٜٓ ٫ؿ ٞايٛدٛب بٌ ٪ٜنس!ٙ
ٚبعباض ٠أخط :٣ايتػً ِٝبإٔ ٖصا ايبس ٌٜقكل يًػطض ٜتهُٔ ايتػً ِٝبإٔ ايتعـا ٕٚبـ٘ حيؿـفي
ايٓـياّ ٚايٓٛع َٚكاحل ايعباز ،يهٔ

غٛا َٔ ٤عاَ ١ايٓاؽ أ َٔ ٚأضنإ ايسٚيٚ ١عٓاقط اؾٝـ ٚايؿططَ ١ج.ّ٬

ي٘ بس ٌٜآخط  ٖٛٚاغيككٛز سٝح أْا أضزْا إثبات أقٌ إٔ ٚدٛب ايتعا َٔ ٕٚا٭سهاّ ايعكً١ٝ
ٚايكهاٜا اغيؿٗٛض ٠اييت بٗا سؿفي َكاحل ايعباز ٚايٓٛع ٚايٓـياّ ٚعًٜ َٔ ٢سعٚ ٞدٛز ايبسٌٜ
اٱثبات ،ثِ عً ٢ؾطن٘ غاٜت٘ ايٛدٛب ايتدٝرل ،ٟؾتأٌَ.
بصيو نً٘ اتهح أْ٘ ٚ ٫د ٘ يًك ٍٛبأْ٘ ْ ٫ػًِ ن( ٕٛايتعا ٕٚعً ٢ايدل) َٔ ا٭سهاّ ايعكً١ٝ
ايساخً ١ؼي ايكهاٜا اغيؿٗٛض ٠غيا لس َٔ ٙإْهاض ايبعض يًٛدٛب.
إش شيو ٜ ٫هط بهْٗٛا َٔ ايكهـاٜا اغيؿـٗٛض ٠نُـا مل ٜهـط إْهـاض ا٭ؾـاعط ٠يًشػـٔ ٚايكـبح
ايعكًٝري ٚسػٔ ايعسٍ ٚقبح ايـيًـِ َـج ّ٬بهُْٗٛـا َـٔ ايكهـاٜا اغيؿـٗٛض ،٠بـٌ نُـا مل ٜهـط
إْهـــاض ايػٛؾػـــطاٝ٥ري ٚاغيًشـــسٚ ٜٔغرلٖـــِ يـ ــ (ايٝكٝٓٝـــات) َـــٔ (أٚيٝـــات) (ٚؾططٜـــات)
َ(ٚؿاٖسات) (ٚفطبات) َ(ٚتٛاتطات) (ٚسسغٝات) ٚغرلٖا (نٛدٛز اـًل ٚٚسس ٠اــايل
ٚاغتشاي ١ايتٓاقض ٚؾبٗٗا) بهْٗٛا نصيو.

إٔ ْكــ ٍٛبــإٔ ايتعــا ٕٚعًــ ٢ايــدل ٚايتكــَ ٣ٛــٔ ايكػــِ ايجايــح َــٔ أقػــاّ اغيؿــٗٛضات بعــس
(ايٛادبات ايكب(ٚ )ٍٛاٯضا ٤احملُٛزٚ )٠قس

غبل شنطٖٚ ٙـ( ٛاـًكٝـات) اغيػـُا ٠أٜهـاّ بــ (اٯضا ٤احملُـٛز(ٚ )٠اـًكٝـات) سػـب تعطٜــ
اغيٓطكٝري َٖ ٞا تطابل عًٗٝا آضا ٤ايعك َٔ ٤٬أدٌ قها ٤اـًل اٱْػاْ ٞبصيو ٚشيو ناؿهِ
عػٔ ايهطّ ٚايؿذاعٚ ١قبح ايبدٌ ٚاؾدي بـٌ ٚٚدـٛب أ ٚسطَـ ١بعـض َطاتبٗـا ٚنـاؿهِ
بٛدٛب ظيا ١ٜايٛطٔ أ ٚاؿطٚ ِٜاؿانِ بـصيو ايؿطـط ٠أ ٚإٕ ؾـ٦ت ؾكـٌ ايهـُرل أ ٚايكًـب
(باغيكــطًح ايكطآْــ )ٞأ ٚاؿــؼ ايػــً( ِٝباغيكــطًح ا٭خ٬قــ )ٞأ ٚايعكــٌ ايعًُــٚ ٞايعكــٌ
اغيػتك( ِٝباقط٬ح اؿهُا.)٤
ٚإْٓا لس (قها ٤اـًل اٱْػاْ )ٞعػٔ ٚٚدٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب نُا ؼهِ بـصيو
ايؿططٚ ٠ايهُرل ٚايكًب ٚايعكٌ ايعًُٚ ٞاؿؼ ايػً.ِٝ
ٚسيا شنطْا َٔ ٙايبٝإ اتهح عسّ قش ١زؾع َا شنط بعسّ ايـت٬ظّ بـري اؿػـٔ ٚايٛدـٛب ،إش
بــإ يــو أصيــا تطابكــت عًٝــ٘ اٯضا ٤٭دــٌ قهــا ٤اغيكــًش ١ايعاَــ ١بٗــا أٚ٭دــٌ قهــا ٤اـًــل
اٱْػاْ ٞبٗا يٝؼ ٖ ٛاؿػٔ ؾكؽي بٌ ٖ ٛايٛدٛب أٜهاّ ـ ؾتأٌَ.
ٜٚتذً ٢شيو بٛنٛح أندل ي٫ ٛسـيٓـا إٔ نـٌ فتُـع نـإ زٜسْـ٘ (ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايٛادبـات)
ناْت َكاؿ٘ ايعاَ ١قؿٛؿيْٚ ١ـياَ٘ قؿٛؿياّ.
ٚبايعهؼ ؾإٕ نٌ فتُع نإ زأب ضدا٫ت٘ (اٱُٖاٍ ٚتطى

ايتعـا ٕٚعًــ ٢ايٛادبـات) ؾإْــ٘ غـٗٓٝاض غــطٜعاّ ٜٚهـططب ْـياَــ٘ ٚتتٗـسز َكــاؿ٘ ايعاَـ ١بــٌ
أنش ٢ؼي خطط ظٚاٍ ْٛع٘.
ٜٚهؿٝو ؾاٖساّ عً ٢شيو َطاعا ٠قٛاْري اغيطٚض ٚإْؿام ٚإزاضٚ ٠ضعاٜـ ١اٯبـا ٤يٮبٓـاٚ ٤تعـإٚ
بعهِٗ َع بعض باؿس ا٭زْٚ َ٘ٓ ٢ايتعا ٕٚنس ايػطام ٚاجملطَري ٚقطاع ايططم ٚغرل شيو.
ٜ٫كاٍ :ؾطم بري ايعـسٍ ػيـا نـإ َـٔ ايٛدـ٘ ا٭ٚ ٍٚايهـطّ ػيـا نـإ َـٔ ايٛدـ٘ ايجـاْٚ ٞبـري
ايتعا ٕٚعً ٢ايدل٭ٕ سػٔ ا٭ٚيري شاتٚ ٞسػٔ ا٭خرل انتػاب ٞؾإْ٘ بدلنَ ١تعًك٘.
إش ٜكاٍ :شيو غرلؾاضم بعس نَ ٕٛتعًل ايدل ٚاغط ١ؼي ايجبٛت ٚيٝؼ ٚاغط ١ؼي ايعطٚض ؾإٕ
ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٜتكـ سكٝك ١باؿػٔ ٚإٕ نإ بػبب َتعًك٘.
ٚبعباض ٠أخط :٣شيو غرل ؾاضم ْـيطاّ يتطابل آضا ٤ايعك ٤٬٭دٌ قها ٤اغيكـًش ١ايعاَـ ١بـصيو
أ ٚ٭دٌ قها ٤اـًل اٱْػاْ ٞبصيو ،إش مل ٜهٔ اؿػٔ ايصات ٖٛ ٞايعً ١يتطـابل آضاٗ٥ـِ بـٌ
ايعً ١إَا اؿػٔ اغيتكـ ب٘ ايؿ ٤ٞسكٝك( ١أعِ َٔ ن ْ٘ٛشاتٝاّ ي٘ ،أ ٚبٛاغط ١ؼي ايجبٛت) ٚإَا
قها ٤اغيكًش ١ايعاَٚ ١اـًل اٱْػاُْٖٚ ٞا داضٜإ ؼي ايتعا ٕٚعً ٢ايدل نذطٜاُْٗا ؼي ايعسٍ
ٚايهطّ ب ٬ؾطم.

إٔ ْكــ :ٍٛبــإٔ ايتعــا ٕٚعًــ ٢ايــدل ايٛادــب ٚنــصيو سػــٔ ايعــسٍ ٚقــبح ايـيًــِ ػيــا أزضدــ٘
اغيٓطك ٕٛٝؼي (اٯضا ٤احملُٛز( َٔ )٠اغيؿـٗٛضات) بـٌ ٚنـصيو سػـٔ ايؿـذاعٚ ١ايهـطّ ٚقـبح
اؾدي ٚايبدٌ ـ ػيا أزضد٘ اغيٓطك ٕٛٝؼي (اـًكٝات) َٔ (اغيؿٗٛضات) نُا غبل ـ نًٗا َٓسضدـ١
ؼي (ا٭ٚيٝات) ٚاييت عـسٖٚا ايكػـِ ا٭َ ٍٚـٔ (ايٝكٝٓٝـات) ،إنـاؾ ١٭قػـاَٗا ا٭خـطَ ٣ـٔ
(ايؿططٜــات) (ٚاغيؿــاٖسات) (ٚاؿسغــٝات) (ٚاغيتــٛاتطات) (ٚاجملطبــات)ٚ ،شيــو ْ٫طبــام
تعطٜـ ا٭ٚيٝات عًٗٝا.
قايٛا ٖٞٚ :قهاٜا ٜكسم بٗا ايعكٌ يصاتٗا أ ٟبس ٕٚغبب خاضز عٔ شاتٗا بإٔ ٜه ٕٛتكـٛض
ايططؾري َع تٛد٘ ايٓؿؼ إزي ايٓػب ١بُٗٓٝا ناؾٝاّ ؼي اؿهِ ٚاؾعّ بكـسم ايكهـ ١ٝؾهًُـا ٚقـع
يًعكٌ إٔ ٜتكٛض سسٚز ايكه( ١ٝايطـطؾري) عًـ ٢سكٝكتٗـا ٚقـع يـ٘ ايتكـسٜل بٗـا ؾـٛضّا عٓـسَا
ٜهَ ٕٛتٛدٗاّ شلا ٖٚصا َجٌ قٛيٓا (ايهٌ أعـيِ َٔ اؾع(ٚ )٤ايٓكٝهإ  ٫جيتُعإ) .
أقـــٖ :ٍٛـــصا ايتعطٜــــ ٜٓطبـــل عًـــ( ٢اٯضا ٤احملُـــٛز )٠نايعـــسٍ ٚاٱسػـــإ (ٚاـًكٝـــات)
نايؿذاع١
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ٚايهطّ شياَاّ ؾإٕ ايعكٌ سيذطز تكٛض ايعسٍ حيهِ عػٓ٘ ٚٚدٛب٘ نُا حيهـِ عػـٔ ايؿـذاع١
ٚايهـطّ سيذــطز تكـٛضُٖا ٚشيــو بــس ٕٚغـبب خــاضز عـٔ شٚاتٗــا; ؾــإٕ فـطز تكــٛض ايعــسٍ
ٚاؿػــٔ نــاف ؼي دــعّ ايعكــٌ بايٓػــب ١بُٗٓٝــا بــس ٕٚضدــٛع إزي أَــط خــاضز عــٔ شات ايعــسٍ
ٚنصيو عٓسَا ٜتكٛضايتعا ٕٚعً ٢ايدلايٛادب ؾإْ٘ حيهِ عػٓ٘ بس ٕٚضدـٛع إزي أَـط خـاضز
بٌ ٚبٛدٛب٘ أٜهاّ ـ ؾتأٌَ.
ٜ ٫كاٍ :اغيؿٗٛضات ايكطؾ ٖٞٚ ١اغيؿٗٛضات باغيعٓ ٢ا٭خل ٖ ٞايكهاٜا اييت  ٫عُـس ٠شلـا
ؼي ايتكسٜل إ ٫ايؿٗطٚ ٠عُ ّٛا٫عذلاف نشػٔ ايعـسٍ ٚقـبح ايـيًـِ ٚنٛدـٛب ايـصب عـٔ
اؿطّ ٚأغتٗذإ إٜسا ٤اؿٛٝإ  ٫يػطض ،ؾٚ ٬اقع شلص ٙايكهاٜا ٚضا ٤تطابل اٯضا ٤عًٗٝا بٌ
ٚاقعٗا شيو ،ؾً ٛخً ٞاٱْػإ ٚعكً٘ اجملـطز ٚسػـ٘ ُٖٚٚـ٘ ٚمل ؼكـٌ يـ٘ أغـباب ايؿـٗط٠
اٯت ١ٝؾإْ٘  ٫حيكٌ ي٘ سهِ بٗص ٙايكهاٜا ٜ ٫ٚكه ٞعكً٘ أ ٚسػ٘ أ ُٖ٘ٚ ٚؾٗٝا بؿ. ٤ٞ
إش ٜكاٍ :شيو غرل تاّ ٭ْٓا لس َٔ أْؿػٓا اؿهِ عػٔ ايعسٍ ٚسػـٔ ايهـطّ ٚسػـٔ ايـصب
عٔ اؿط ِٜأٚ ٚدٛبٗا يصاتٗا ٚبس ٕٚغبب خاضز عٔ شاتٗاٚ ،تؿٗس يـصيو ؾططتٓـا ٚنـُرلْا
ٚقًبٓا َع قطع ايٓـيط عٔ ايطدٛع ٯضا ٤ايعكَٚ ٤٬عطؾتٗا بٌ ي ٛضأٜٓا تطـابل ايعكـٚ ٤٬ؾطنـٗا
عً ٢قبح ايعسٍ ٚسػٔ ايـيًِ ـطٓ٦اِٖٚ ،آ ١ٜشيو َؿـاٖس ٠سـاٍ ا٭طؿـاٍ ؾـإِْٗ ٜـسضنٕٛ
سػٔ ايعسٍ ٚقبح ايـيًِ بس ٕٚتطبٚ ١ٝتعً ،ِٝغا ١ٜا٭َط قس تعٜس ايذلبٝـ ١ا٭َـط ٚنـٛساّ نُـا
ؼي
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(يٝجرلٚا شلِ زؾا ٔ٥ايعك َٔ )ٍٛايؿططٜات ٚا٭ٚيٝات.
بٌ إْٓا ْك ٍٛإٔ تطابل آضا ٤ايعك ٤٬عً( ٢اٯضا ٤احملُٛز(ٚ )٠اـًكٝات) نشػٔ ايعسٍ ٚسػٔ
ايهطَّ ٖٛ ،عً ٍٛسػٓٗا ايصاتٚ ٞتكسٜل ايعكٌ شلا بصٚاتٗا ٚيٝؼ عً ١يًشػٔ ٚايٛدٛب.
ٚأَا ايتؿطٜل بري ايعكٌ ايٓـيطٚ ٟايعكٌ ايعًُ ٞؾػـرل ؾـاضم ؼي اغيكـاّ ؾإْـ٘ فـطز اقـط٬ح بـإٔ
اغيسضٳى إشا نإ ػيا ٜٓبػ ٞإٔ ٜعًِ ؾٝػُ ٢إزضان٘ (عكْ ّ٬ـيطٜاّ) ٚإْ٘ إشا نإ ػيا ٜٓبػ ٞإٔ ٜـ٪ت٢
ب٘ ٜٚؿعٌ أٜ ٫ ٚؿعٌ نشػٔ ايعسٍ ٚقبح ايـيًِ ؾإٕ إزضان٘ ٜػُ( ٢عك ّ٬عًُٝاّ) ؾٗٚ ٛقـ
عاٍ اغيتعًل أ ٟايتؿاٚت ؼي اغيسضٳى بايؿتح  ٫اغيسضِى بايهػط.
ٚإصيا ْبٗٓا عً ٘ٝ٭ٕ ايبعض قس ٜت ِٖٛايؿاضم ؼي اغيسضِى ٚٚدٛز عكًـري أَ ٚـطتبتري َـٔ ايعكـٌ
ٜٚط ٣أؾطؾ ١ٝأسسُٖا أ ٚاسس ٣اغيطتبتري عً ٢ا٭خط ٣ؾٝت ِٖٛأقً ١ٝاعتباض ايعكٌ ايعًَُ ٞـٔ
ايعكٌ ايٓـيط.ٟ
ٜ ٫كاٍ :إٕ (اغيؿٗٛضات) غٛا ٤ناْت (آضا ٤قُٛز )٠أّ (خًكٝات)(ٚ ،ا٭ٚيٝـات) ٚيـ ٛثبـت
(إٔ ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب) َٔ َكازٜكٗا ،إ ٫أْٗا (أزي ١يب ،)١ٝؾٗـ ٞتـسٍ عًـٚ ٢دـٛب
ايتعا ٕٚؼي اؾًُ ،١ؾٜ ٬جبت بٗا ٚدٛب نٌ َكسام.

إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚنإ اغيسع ٢أْٗا عاَ ١يهٌ بط ٚادب حيتاز إزي تعاٜٚ ٕٚتٛقــ عًٝـ٘ ،ؾـ ٬ؾـو ستـ٢
ٜكاٍ إْٗا زي ٌٝييب ...اخل.
ثاْٝاّ :ي ٛؾطض أْٗا زيت عًٚ ٢دٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب ؼي اؾًُ ،١ؾـإٕ شيـو نـاف
ؼي اغيكاّ; إش نإ ايػطض إثبات أْ٘ َـٔ ايكهـاٜا اغيؿـٗٛض ٠ايـيت تطـابل ايعكـ ٤٬عًـ ٢سػـٓٗا
ٚٚدٛبٗا يعَُ ّٛكاؿٗا ٚسؿفي ايٓـياّ بٗاٚ ،بكا ٤ايٓٛع بٗا.
أ( َٔ ٚا٭ٚيٝات) اييت قٝاغاتٗا َعٗاٖٚ ،صا ايكسض ناف ؼي اؿهِ بٛدٛب نـٌ تعـا ٕٚعًـ٢
(ايدل ايٛادب).
ٖــ  .إَــا ٭ٕ ايؿــو ٜهــ ٕٛعٓس٥ــص َــٔ ايؿــو ؼي احملكِّــٌ إشا سهــِ ايعكــٌ عػــٓ٘ ْـيــطاّ
يًُكاحل اغيذلتب ١ؾاي٬ظّ ا٫ستٝاؾي ؾُٝا حيككٗا ْـيطاّ ٭ٕ سهِ ايعكٌ عػـٓ٘ ٚٚدٛبـ٘ إصيـا ٖـٛ
يًُكــاحل اغيذلتبــ ١عًٝــ٘ ٖٚــَ ٞكــسٚض ٠ـ ـ نُــا ؾكــًٓا ٙعٓــس اؿــسٜح عــٔ اغيػــببات ايتٛيٝسٜــ١
ٚاٱعساز ١ٜـ ؾكس اؾـتػًت ايصَـ ١بتًـو اغيكـاحل (ٖٚـ ٞسؿـفي ايٓـيـاّ ٚبكـا ٤ايٓـٛع) ٜ ٫ٚعًـِ
اـطٚز عٔ عٗسٖ ٠صا ايتهًٝـ إ ٫بؿعٌ كتًـ َكازٜل ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب ـ ؾتأٌَ.
ٚغٓؿكٌ اؿسٜح عٔ (احملكٌ) بإشٕ اهلل ؼي َٛنع آخط.
 .ٚأ ٚ٭ٕ ايعكٜ ٤٬ط ٕٚإثبات شيو ايهً ٞناؾٝاّ يًشهِ بٛدٛب

نٌ َكسام.
ٚبعباض ٠أخط :٣أْ٘ ػيا إشا ٚدب ؼي اؾًُٚ ١دب َطًكاّ ٭ٕ كتًـ َكـازٜل (ايتعـا ٕٚعًـ٢
ايدل ايٛادب) قاضت َٔ أططاف ايعًِ اٱطياي ٞإ ٫إٔ ٜكاٍ بإٔ بعـض أططاؾـ٘ خاضدـ ١عـٔ
ا٫بتٚ ٤٬بعسّ ايتٓذع ؼي ؾبٗ ١ايهجرل ؼي ايهجرلٚ ،ؾ ٘ٝتأٌَ َٔ ٚد:ٙٛ
َٓٗا أْ ٘ ًٜعّ َٔ ايذلخٝل شلصا ٚشاى ؼي اقتشاّ اغيكازٜل إٔ ٜط ٣ايهٌ اؿـل يٓؿػـ٘ ؼي شيـو
بتعً ٌٝأ ٚآخط ٚي ٛبإْهاض ايكػط ٣ؾٓكع ؼي ْؿؼ احملصٚض ،ؾتأٌَ; إش ٜٓكض شيو بايٛادبـات
ايهؿاٚ ،١ٝ٥بايٛادب ايتدٝرل ٟـ ؾتأٌَ.

ثِ إْ٘ ضسيا ٜكاٍ بٛدٛب (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكٚ )٣ٛسطَ( ١ايتعا ٕٚعً ٢اٱثِ ٚايعسٚإ)
َٔ باب ايًطـٚ .غٓؿكٌ اؿسٜح س ٍٛشيو ؼي نُٔ ايكػُري اٯتٝري بإشٕ اهلل.
ٚتؿكــ ٌٝايهــ ّ٬ســ ٍٛشيــو ٜكتهــ ٞؼكٝــل ســاٍ ايهــدلٚ ٣ايكــػطَ ٣ع ـاّ ،ؾٓكــٚ ٍٛبــاهلل
ْػتعري:
إٕ ا٭زي ١اييت ضيهٔ إٔ ٜػتسٍ بٗا يٛدٛب ايًطـ ٖ:ٞ

نإ اهلل قس ٚؾكين ٚي٘ ايؿهٌ بهتاب ١ايكػِ ايجاْ ٞايص ٟغٝأت ٞؼي  26ؾٗط ضدب  ٙ1429ـ ٚ ،أْا ؼي خسَٚ ١ظٛاض ايػٝس٠
ظٜٓب ايهدلٚ ٣ايػٝس ٠ضق ١ٝعًُٗٝا ايكٚ ٠٬ايػ ،ّ٬ثِ غيا أعست ايٓـيط ؾ ،٘ٝؼي  13ٚ 12ؾٗط ضَهإ َٔ ْؿؼ ايعاّ ؼي
ايهٜٛت ،أنؿت ٖصا ايكػِ ا٭ٚ ٍٚقسَت٘ ؼي تطتٝب ايهتاب ْـيطاّ غيا تهُٓ٘ َٔ ؼكٝل ٚتٓكٝح يًبشح قػطٚ ٣ندل ،٣ؾً٬ٝسفي.

إٕ ايًطـ َٖ ٛكته( ٢ايطظي ١اٱشل(ٚ ،)١ٝايطظيٚ )١إٕ مل تهـٔ ٚادبـ ١عًـ ٢اهلل سيـا ٖـ،ٞ
ٍلػفً
يػؿ سى ؾىػك غىػ ً
إ ٫أْ٘ ٖـ ٛايـص ٟأٚدـب عًـْ ٢ؿػـ٘ ايطظيـ ١قـاٍ تعـازي :طى ىؿ ى
ػب رىبُؽ ٍ
اظر َّ ٍح ىؿ ىة.

ٚقــس اغــتسٍ بــصيو طيــع َــٔ ايؿكٗــا ٤عًـَ ٢ــا ْكًــ٘ عــِٓٗ احملكــل ايتػــذلَٚ ،ٟــِٓٗ احملكــل
ايساَاز ،قاٍ ...( :بٌ َٔ ايطظي ١إٔ ٜه َٔ ٕٛاجملتٗـسَ ٜٔـٔ ٜٛاؾـل ضأٜـ٘ ضأ ٟإَـاّ عكـطٙ

ٚقاسب أَطٜٚ ٙطابل قٛي٘ قٛي٘).
إٕ ايًطـ َٖ ٛكته( ٢اؿهُ ١اٱشل.)١ٝ
ٚضيهٔ تكطٜب شيو بٛد:ٙٛ
ايٛد٘ ا٭ :ٍٚإٕ (ايًطـ) قكٌ يًػطض َٔ (ايتهًٝـ) ٚي ٙ٫ٛنـإ ايتهًٝــ يػـٛاّ ٚعبجـاّ
َطًكاّ أ ٚؼي اؾًُ ٖٛٚ ،١قاٍ َٔ اؿه ;ِٝؾإٕ اهلل تعـازي نًــ عبـاز ٙبتهـايٝـ يٝطٝعـٙٛ
ٚيٝجٝبِٗ عًٗٝا ٚيٝػعسٚا ؼي ايسْٝا ٚاٯخط.٠
ؿ ًْلىػػا
نع يـػػقا ٍ
ادػػ ىؿ ًفق يؾقا ً
قــاٍ تعــازي :ؼىػػا أىؼ ُ ىفػػا اظ َّػػ ًذؼ ىـ ى
ػػقؿ ًإلىا ىدسى ػػاطي ٍ
هلل كىظًؾر َّ يد ً
يؿ. 
ؼي ٍ
ق ًققؽ ٍ
ت كىؼ ي ىقر ِّ يـ سى ؾ ٍىق ًف يؿ ٍ
ث. 
قؾُ ظ يىف يؿ اظطَّ ِّق ىؾا ً
اْل ى ىؾائً ى
ٚقاٍ تعازي :كىؼ ي ً

ايـياٖط إٔ (ايًطـ) سيدتًـ َكازٜك٘ ،ي ٛمل حيكٌ غيا ؼكل ايػطض َٔ ايتهًٝـ  ٖٛٚاٱطاع ١ي٘ تعازي (بإناؾَ ١ا غٝأت.)ٞ
ا٭ْؿاٍ.24 :

يؿ تير ٍ ىح يؿق ىف. 
ٚقاٍ تعازي :كىأىرً ي
قعقا اظر َّ يدقؿى ظ ىىعؾَّؽ ٍ

هلل أ ى ٍجرا ن ىح ىلـا ن. 
قعقا ؼيمٍتًؽ ييؿ ا ي
ٚقاٍ تعازي :صىن ً ٍف تيطً ي

قعق يق تى ٍف ىؿ يدكا. 
ٚقاٍ تعازي :كى ًإ ٍف تيطً ي

ت ىَت ٍ ًرم ًعـٍ ىَتٍؿً ىفا األغ ٍ ىفار ي. 
هلل كىر ى يدق ىظ يف ؼيدٍ ًخؾٍ يف ىجـَّا و
ط ًع ا ى
ٚقاٍ تعازي :كى ىعـٍ ؼ ي ً
ظقؿا ن. 
ط ًع ا ى
ٚقاٍ تعازي :كى ىعـٍ ؼ ي ً
هلل كىر ى يدق ىظ يف صىؼى دٍ صىاز ى صىقٍزا ن سى ً

هلل. 
ؽ ىد ىقر ٍ ىح يؿ يف يؿ ا ي
قعق ىف ا ى
هلل كىر ى يدق ىظ يف أيك ىظ ًؽ ى
ٚقاٍ تعازي :كىؼيطً ي
ٚؼي اؿسٜح ايكسغ( :ٞعبس ٟخًكتو يذلبح عً ٫ ٞ٭ضبح عًٝو).

ٚقايت ايكـسٜك ١ايطـاٖط ٠قـًٛات اهلل عًٗٝـا ؼي خطبتٗـا باغيػـذسٚ( :طاعتٓـا ْـياَـّا يًًُـ،١
ٚإَاَتٓا أَاْاّ َٔ ايؿطقٚٚ )١انح إٔ غعاز ٠ايسْٝا ٚاٯخط ٠بطاعتِٗ ٚإَـاَتِٗ ٚإٔ (ْـيـاّ
اغيًــ )١قــٛاّ غــعاز ٠ا٭َــ(ٚ ١ايؿطقــ )١غــبب ايؿــكا ٤ايــسْٚ ٟٛٝا٭خــطٚ ٟٚايبعــس عــٔ اؿــل
ٚايطاع.١
نُا قايت قًٛات اهلل عًٗٝاٚ( :ا٭َط باغيعطٚف َكًش١

ايٓٛض.56 :
ايؿتح.16 :
ايٓٛض.54 :
ايٓػا.13 :٤
ا٭سعاب.71 :
ايتٛب.71 :١
َٔ ؾك٘ ايعٖطا ٤قًٛات اهلل عًٗٝا ،ز ،2م.20

يًعاَ )١ؾايتهًٝـ ٚايتؿطٜع إصيـا ٖـ ٛغيكـًش ١ايٓـاؽ ،أ ٟيهـٜ ٞطٝعـٛا ؾٝؿـٛظٚا ٜٚطظيـٛا
٪ٜٚتٛا أدطاّ سػٓاّ ...اخل.
ؾً ٛمل ٜؿعٌ اهلل ايًطـ ( ٖٛٚاغيكطب يًطاعـٚ ١اغيبعـس عـٔ اغيعكـ ،١ٝأَ« ٟـا ٜهـ ٕٛاغيًهًــ
َع٘ أقطب إزي ؾعٌ ايطاعٚ ١أبعس َٔ ؾعٌ اغيعك )١ٝنإ ْكهاّ يًػطض َٔ ايتهًٝـ.
(ٚإجياب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛػيا ٜكطب إزي ايطاعـٜٚ ١بعـس عـٔ اغيعكـٜٚ ،١ٝهـَ ٕٛعـ٘
اغيهًؿــ ٕٛأقــطب يًطاعــ ١ز ٕٚضٜــب ،ؾــإٕ ايعًُــا ٤يــ ٛتعــاْٛٚا عًــْ ٢كــح ايٓــاؽ ٖٚــساٜتِٗ
ٚإضؾازِٖٚ ،تعا ٕٚاـطباٚ ٤ايهتابٚ ،تعا ٕٚايتذاض َع ايعًُا ٤يًٗساٚ ١ٜاٱضؾاز ٚتعإٚ
اٯباٚ ٤ا٭َٗات ٚغرلِٖٚ ،تعا ٕٚايػين َع ايؿكرل يصيوٚ ،ايؿاب ٚايؿٝذ ٚاغيجكـ ٚايعامل
ٚغرلِٖ ،ؾإْ٘  ٫ضٜب إٔ ايٓاؽ ٜكذلب ٕٛيًطاعـات نـجرلّا بـٌ نـجرلّا دـساّ ،بـٌ ٜٚػـبب شيـو
اقذلاب اغيتعاْٚري بأْؿػِٗ يًطاع ١أنجط ؾأنجط; يٮثط ايٛنعٚ ٞيًطـ اٱشل ٞايـصٜ ٟؿـًُِٗ
بصيوٚ ،شيو ٖ ٛايػبب ؼي إجياب٘ تعازي يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهـط ٚنـصيو إجيابـ٘
اؾٗاز ؼي غب ٌٝاهلل ٚاغيػتهعؿري ،بٌ ٖ ٛايػبب ؼي إجياب اـُؼ ٚؾبٗ٘ ،ؾـ (اـُؼ عْٓٛا
عً ٢زٜٓٓا) ؾإْٗا أيطاف َكطب ١إزي طاعت٘ َٚبعس٠

اغيكسض.
نؿـ اغيطاز ؼي ؾطح ػطٜس ا٫عتكاز يًع ١َ٬اؿً ،ٞاغيككس ايجايح ،اغيػأي ،12 ١م.303
أ ٚأسس أِٖ ا٭غباب.

عٔ َعكٝت٘.
ٌٍّ يًػطض َٔ (بعج ١ا٭ْبٝا ٖٛٚ )٤عًـَ ٢ـا ٜػـتؿاز َـٔ عًُـا٤
ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٕ ايًطـ قك
ايه( :ّ٬اْكٝاز ايٓاؽ ٭ٚاَطِٖ) .
يػؿ ر ى يدػقؿه
قؿ إال َّ ظً يق ىطا ىع بًنًل ًٍف ا ً
هللً  ٚ إغِّػل ىظؽ ٍ
قاٍ تعازي :كى ىعا أىر ٍ ىدؾٍ ىـا ًعـٍ ر ى يد و

قف. 
أ ى ًعي ه ( )012صىاتَّؼي قا ا ى
هلل كىأىرً ي
قع ً

ت
نُا إٔ ايػطض َٔ بعج ١ا٭ْبٝاَ ٤ا أؾاضت ي٘ اٯ ١ٜا٭خط ٣ظىؼى دٍ أىر ٍ ىدؾٍ ىـا ر ي يد ىؾ ىـا بًاظٍ ىؾ ِّق ىـا ً

ػطٚ اؿـسٜح سـ ٍٛايػـطض
ل ً
اس بًاظ ًٍؼ ٍ
كىأىغٍزىظٍ ىـا ىع ىع يف يؿ اظٍ ً
قـ اظـ َّ ي
ؽ ىؿ ى
اب كىاْلًٍقزىا ىف ظً ىقؼي ى

َٔ بعج ١ا٭ْبٝـا ٤طٜٛـٌ ٚقـس ْتطـطم يـ٘ ؼي َهـإ آخـط َـٔ عٛثٓـا ؼي ايعكا٥ـس بـإشٕ اهلل ،يهـٔ

ايػطض ٖٓ ا اٱؾاض ٠إزي َا مٔ بكسز َٔ ٙإٔ إجياب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ٫ ٣ٛؾو أْ٘ ػيا
حيكل ايػطنري ايػابكري.
ٚيطؾـع ا٫غــتػطاب ؾإْٓــا ْؿــرل إزي َجــاٍ ٚاســس ٖٚـَ ٛبشــح ايعكــُ ،١ؾكــس اغــتسٍ عًُاْ٩ــا
ا٭بــطاض عًــ( ٢عكــُ ١ايــٓيب)  بــصيو ،قــايٛاٚ( :ايــسي ٌٝعًٗٝــا ــ أ ٟعكــُ ١ايــٓيب َــٔ
ايكػا٥ط ٚايهبا٥ط ـ ٚد:ٙٛ

غٓٓكٌ بعس قً ٌٝن ّ٬ايع ١َ٬اؿً ٞؾ٬سفي.
ايٓػا.64 :٤
ايؿعطا 107 :٤ـ .108
اؿسٜس.25 :

أسسٖا :إٔ ايػطض َٔ بعجـ ١ا٭ْبٝـا  ٤إصيـا حيكـٌ بايعكـُ ،١ؾتذـب ايعكـُ ١ؼكـّ٬ٝ
يًػطضٚ ،بٝإ شيو:
إٔ اغيبعــٛخ إيــ ِٗٝيــ ٛدــٛظٚا ايهــصب عًــ ٢ا٭ْبٝــاٚ ٤اغيعكــ ،١ٝدــٛظٚا ؼي أَــطِٖ ْٗٚــِٗٝ
ٚأؾعاشلِ اييت أَط ِٖٚباتباعِٗ ؾٗٝا ،شيوٚ ،س٦ٓٝص ٜٓ ٫كاز ٕٚإزي اَتجاٍ أٚاَطِٖٚ ،شيـو
ْكض يًػطض َٔ ايبعج.)1()١
ٚأْت خبرل بإٔ ٖـصا ايـسي ٌٝبعٓٝـ٘ دـاض ؼي إجيـاب ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـ ٣ٛبـإٔ ٜكـاٍ :إٕ
ايػطض َٔ بعج ١ا٭ْبٝـا  ٤حيكـٌ بإجيـاب ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـ ;٣ٛإش يـ ٫ٛإجيـاب
ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ؾإٕ ايٓاؽ ٜٓ ٫كاز ٕٚإزي اَتجاٍ أٚاَطِٖٚ ،شيو ْكض يًػطض َٔ ايبعج،١
خاقَ ١ـع َ٬سـيـ ١إٔ َـٔ َكـازٜل (ايـدل) اغيـأَٛض ايتعـا ٕٚعًٝـ٘ (اؾٗـاز ٚا٭َـط بـاغيعطٚف
ٚاشلساٚ ١ٜاٱضؾاز  )...ٚؾإْٗا تػبب اْكٝاز ايٓاؽ إزي اَتجاٍ أٚاَط ا٭ْبٝا. ٤
ٜ ٫كاٍ :عسّ اْ٫كٝاز ؼي اؾًُ. ١
إش ٜكاٍ :عسّ اْ٫كٝاز ؼي قٛض ٠عسّ ايعكُ ،١ؼي اؾًُ ١أٜهاّ.
ٖٚـصا احملـصٚض (عـسّ اْ٫كٝـاز ؼي اؾًُـ )١نــاف ؼي إجيـاب ايعكـُ ١يسؾعـ٘ ،نُـا ٖـ ٛنــاف ؼي
(إجياب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك)٣ٛ

1

( ) نؿـ اغيطاز ؼي ؾطح ػطٜس ا٫عكتاز ،اغيككس ايطابع ،اغيػأي ١ايجايج.١
نؿـ اغيطاز ؼي ؾطح ػطٜس ا٫عكتاز ،اغيككس ايطابع ،اغيػأي ١ايجايج.١

يسؾع٘ ،نُا ٜهؿ ٞاٱجياب يتشكل اْ٫كٝاز ؼي اؾًُ.١
ٚتٓكٝح شيو :أْ٘ ٜهؿ ٞؼي عـسّ ايًػٜٛـٚ ١ايعبـح :ؼكـل ايػـطض ؼي اؾًُـٚ ،١شيـو بـٓؿؼ
ايسي ٌٝايص ٟاغتسٍ ب٘ عً ٢إٔ اهلل تعازي خيًل َا خرل ٙقض َٚا خرل ٙغايـب عًـ ٢ؾـط ٙ٭ٕ
تطن٘ ،ؾط ٙأغًب ،ؾٗ ٛخ٬ف اؿهُٚ ١ايًطـ اٱشل ٞزَ ٕٚا خرلَ ٙػـا ٍٚيؿـط ٙأ ٚأقـٌ أٚ
َا نإ ؾطاّ قهاّ.
ؾإٕ بعجـ ١ا٭ْبٝـاٚ ٤عكـُتِٗ (ٚإجيـاب ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـٚ )٣ٛإٕ مل ًٜـعّ َٓـ٘ ؼكـل
هلل
ايػطض ( ٖٛٚاْكٝاز ايٓاؽ ٭ٚاَطِٖ ـ ٚسػب تعبرل عًُا ٤ايه ّ٬ـ ٚظً يق ىطا ىع بًنًل ًٍف ا ً

ط َ )...ا ١٥ؼي اغيا ١٥إ ٫أْ٘ غيـا نـإ
ل ً
اس بًاظ ًٍؼ ٍ
قـ اظـ َّ ي
ـ سػب ْل اٯ ١ٜـ  ٖٛٚأٜهاّ ظً ىقؼي ى
تطن٘ شا ؾط غايب نإ ؾعً٘ ضادشاّ.

ٜ ٫كاٍ :إْٓا لس أقً ١ٝؼكل ٖصا ايػطض.
إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚشيو ـ عً ٢ؾطن٘ ـ َٓا ٚيٝؼ َٓ٘ تعازي (ٚقس ؾكًٓا شيو ؼي َٛنع آخط).
ثاْٝاّ :يٝؼ اغيكٝاؽ ٖصا ايعَٔ ،بٌ عً ٢اَتساز ا٭ظَإٚ ،ايـياٖط بًشاؿي ايعَٔ نًـ٘ (سيـا ؾٝـ٘
ظَٔ ايـيٗٛض) :أنجط ١ٜؼكل ايػطض.
ثايجاّ :قاعسَ ٠ا خرل ٙقض أ ٚغايب أَ ٚػا ٚأ ٚأقٌ أَ ٚا ٖ ٛؾط قـض ٜككـس بٗـا :بًشـاؿي
ايصات ٫ ،نُ ١ٝاٯثاض ،أ ٫ ٟبايكٝاؽ

إزي ايػرل ،ؾإٕ َا ٜٛدس ٭دٌ إٔ ٜػتؿٝس َٓ٘ ضبع ايٓاؽ َـج ّ٬ؾإْـ٘ َـٔ َكـازٜل َـا ٖـ ٛخـرل
قض ؼي سس شات٘ ،أَ ٚا خرل ٙأنجط َ ٫ا ؾط ٙأنجط.
ٜٛٚنش٘ إٔ (َا ٖ ٛخرل قض ؼي سس شاتـ٘) نا٭ْبٝـاٚ ٤ا٭ُ٥ـ ،١قـس ٜهـ ٕٛبايكٝـاؽ يًـبعض
نطضاّ ٚؾطاّ ،ؾإٕ ايؿذاض ٜسخً ٕٛبػبب قتًِٗ ا٭ْبٝا ٤ايٓاض ٜٚتًك ٕٛأؾس ايعصابٚ ،نـصيو
َ٥٬ه ١ايعصاب.
ٚشلصا تؿكٜ ٌٝطًب َٔ َـياْ٘ ؼي ايهٚ ّ٬اؿهُ.١
ٚاؿاقــٌ إٔ بعــح ا٭ْبٝــاٚ ٤إٕ مل ٜذلتــب عًٝــ٘ إ ٫اْكٝــاز بعــض ايٓــاؽ ٭ٚاَــطِٖ ،إ ٫أْــ٘
خرلقض ؼي سس شات٘ ٚخرل بايكٝاؽ يًُٓكازٚ ،ٜٔب٘ ٜتشكل ايػطض َٔ ايتهًٝـ ٚايبعجـ ١بـٌ
ٚاـًك ;١ؾإْ٘ نإ َٔ ا٭قٌ ٱغعاز أٚي٦و ٚكىؼ ى ٍ
ق ىقا ىعـٍ ىحلَّ سى ػـٍ بى ِّق ىـػ وةٚ ظً ىق ًؿقػز ى

هلل ٍ
قث ًع ىـ اظطَّ ِّقبًٖٚ صا ٚاز عُٝل ْذلن٘ يبعض أعاثٓا ايه ١َٝ٬إشا ٚؾل اهلل ٖٓٚاى
ا ي
اْل ًىؾ ى
غٓؿرل إزي إٔ ايػطض َٔ ايبعجٚ ١ايتهًٝـ ٜتشكل بـ (ايًطـ) غئ غٗٝتسٚ ٟبــ (ا٫غـتسضاز)

يػرلِٖ ؾاْتـيطٚ ،ب٘ تٓشٌ بعـض ايعكـس ايعكسٜـ( ١ايعكا٥سٜـ ،)١نُـا أْـ٘ بـ٘ غٝتهـح بـإشٕ اهلل
تعازي غبب عسّ ؾعٌ اهلل بعض َكازٜل َا ٜت ِٖٛأْ٘ (يطـ).
ايٛد٘ ايجايح :إٕ (ايًطـ) قكٌِّ يًػطض َٔ (اـًك.)١

كف
قاٍ تعازي :كى ىعا ىخؾىؼٍ ي
ت اْلٍ ًػـ َّ كىاإلًغ ٍ ى
ػس إال َّ ظً ىق ٍع يؾػ يد ً

ٚقـاٍ تعـازي :كىال ى ؼىزىاظيػق ىف

ؿ أ ٟيًطظي ١خًكِٗ.
ؽ كىظًذىظً ى
ك ىؿ ًؾ ًػي ى ( )003إال َّ ىعـٍ ر ى ًح ىؿ رىبُ ى
يع ٍ
ؽ ىخؾىؼى يف ٍ
قاٍ تعازي( :نٓت نٓعاّ كؿٝاّ ؾأضزت إٔ أعطف ؾدًكت اـًل يه ٞأعطف).
 ٫ٚضٜب إٔ (ايًطـ) غبب يهٜ( ٞعطف) ٚيهٜ( ٞعبس) دٌ ازل٘ ،نُا  ٫ضٜب إٔ ايتعإٚ
عً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛغبب غيعطؾ ١ايٓاؽ باض ِٜٗدٌ ٚعٚ ٬غبب يعبازتِٗ إٜاٚ ،ٙأ ٟغبب
ٜبك ٢إٔ ْؿرل إزي إٔ ا٭غطاض اغيصنٛض( ٠يًتهًٝـ) (ٚبعج ١ا٭ْبٝا(ٚ )٤اـًك )١أغطاض طٛي١ٝ
 ٫تٓاؼي بٗٓٝا ،نُا ٜكًح أنجطٖا إٔ ٜعس غطناّ يهٌ َٓٗا بـٌ نًـٗا ــ ثـِ إْـ٘ غـرل خؿـ ٞإٔ
تًو ا٭غطاض سكا٥ل تؿهٝه ١ٝشات َطاتب ،ؾٝه ٕٛقككٗا نصيوٜٚ ،ه ٕٛإجياب ايتعـإٚ
عًٗٝا نصيو ؾسٚ ٠نعؿاّ .
ٚبصيو ؿيٗط أْ٘  ٫ؾطم ؼي أقػاّ ايًطـ بري ن:ْ٘ٛ
أ .ايًطـ اغيكطب يًطاعٚ ١اغيبعس عٔ اغيعك.١ٝ

ايصاضٜات.56 :
ٖٛز.119 :
أ ٟيهٌ َٔ (ايتهًٝـ) (ٚايبعج(ٚ )١اـًك.)١
ؾٛدٛب بعض َكازٜل ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛأؾس ٚآنس َٔ ٚدٛب بعض اغيكازٜل ا٭خط.٣

بٚ .ايًطـ احملكٌ يًطاع ١ز ٕٚإؾاٚ ٤ز ٕٚغًب ي٬ختٝاض.
زٚ .ايًطـ اغيكسض عً ٢ايطاع ١ـ (أ ٟايص ٟي ٙ٫ٛمل ٜكسض ايعبس عً ٢ايطاع.)١
ؾإٕ اغي٬ى ايص ٟشنطْا ٙداض ؾٗٝا طيٝعاّ.
َٚجــاٍ ا٭ :ٍٚايٛعــس ٚايٛعٝــس ٚايذلغٝــب ٚايذلٖٝــبٚ ،إضا٥ــ ١ايططٜــل ٖٚــ ٛاغيعٓــ ٢ا٭ٍٚ
يًٗسا.١ٜ
 َ٘ٓٚأٜهاّ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛػيا ٖ َٔ ٛؾعٌ ايعبس (ٚإجياب٘) ػيا ٖ َٔ ٛؾعٌ اغيٛزي.
َٚجاٍ ايجاْ :ٞاٱٜكاٍ يًُطًـٛب ٖٚـ ٛاغيعٓـ ٢ايجـاْ ٞيًٗساٜـٚ ،١ضسيـا ٜعـس َٓـ٘  يخػذ ٍ ًعػـٍ
ص ىدض ى نةَٚ جٌ اؿـسٚز ٚايككـام َٓٚـ٘ ا٭َـط بـاغيعطٚف ٚايٓٗـ ٞعـٔ اغيٓهـط إشا
ؿ ى
أ ى ٍع ىقاظً ًف ٍ
ٚقًت ايٓٛب ١يًذٛاضح بعس إش مل جيس ايٓٗ ٞبايًػإ ـ ؾتأٌَ.

َٚجاٍ ايجايح :ايكٚ ٣ٛاٯ٫ت اييت أٚزعٗا اهلل اٱْػإ ـ نايعكٌ ٚايٝس ـ اييت بٗا ٜكـسض عًـ٢
ايطاعٚ ١ايعباز ٠ظٛام٘ ٚدٛاضسـ٘ (نايٓٝـٚ ١ايتؿهـط ٚايٓـيـط ؾإْٗـا عبـازٚ ٠نايهـطب بايػـٝـ
دٗازاّ ؼي غب ٌٝاهلل ٚناؿطخ ٚايعضع يٝتكسم عً ٢ايؿكطاٚ ٤نايطنٛع ٚايػذٛز ٚغرلٖا).
ٚايصْ ٟطا ٙأْ٘ ٚ ٫د٘ تاّ يتكٝٝس ايهَٝ٬ري ايًطـ بـ (ٚمل ٜهٔ ي٘ سفي َٔ ايتُهري).

قايٛا( :ايًطـ َٖ ٛا ٜه ٕٛاغيهًـ َع٘ أقطب إزي ؾعٌ ايطاعـٚ ١أبعـس َـٔ ؾعـٌ اغيعكـٚ ١ٝمل
ٜهٔ ي٘ سفي َـٔ ايـتُه ري ٚمل ٜبًـؼ سـس اٱؾـا )٤اسـذلاظّا بـ٘ عـٔ اٯيـ( ،١ؾـإٕ شلـا سـيـّا َـٔ
ايتُهري ٚيٝػت يطؿاّ) ; ٚشيو غيا غٝأت ٞبعس قً ٌٝبإشٕ اهلل تعازي.
ٚأٜهاّ َٔ أَجً ١ايجايحَ :ا شنط ٙؼي ؾطح ايتذطٜس«( :ايتهًٝـ» ايصٜ ٟطٝع عٓس ٙ٭ٕ ايًطـ
أَط ظا٥س عً ٢ايتهًٝـ ؾٗ َٔ ٛز ٕٚايًطـ ٜتُهٔ بايتهًٝـ َٔ إٔ ٜطٝع أٜ ٫ ٚطٝـع ٚيـٝؼ
نصيو ايتهًٝـ; ٭ٕ عٓسٜ ٙتُهٔ َـٔ إٔ ٜطٝـع ٚبسْٚـ٘ ٜ ٫ـتُهٔ َـٔ إٔ ٜطٝـع أٜ ٫ ٚطٝـع
ؾًِ ًٜعّ إٔ ٜه ٕٛايتهًٝـ ايصٜ ٟطٝع عٓس ٙيطؿاّ).
أق :ٍٛيٝؼ اؿهِ (عػٔ ٚٚدٛب ايًطـ) زا٥طاّ َساض قسم يؿفي ايًطــ ٚتعطٜؿٗـاٖٚ ،ـٛ
(اغيكطب يًطاع )١ي ٝهاف قٝس (ٚمل ٜهـٔ يـ٘ سـفي ؼي ايـتُهري) أ ٚيٝكـاٍ غـطٚز (ايتهًٝــ);
سٝح إش ( ٫تهًٝـ) ؾ ٬طاع ،١ؾٜ ٬عكٌ إٔ ٜه( ٕٛايتهًٝـ َكطباّ يًطاع )١٭ْ٘ َتأخط عٓ٘
ؾهٝـ ٪ٜخص ؼي َٛنٛع٘ ؾًٝؼ يطؿاّ ،نُا ٖ ٛاغيؿٗ َٔ ّٛن. َ٘٬
بٌ ٖ ٛزا٥ط َساض عً ١ايك ٍٛبٛدٛب ايًطـَ ٖٞٚ ،ا غبل َٔ اؿهُ ١اٱشلٚ ١ٝاَتٓاع ايعبح
عً ٢اهلل ْٚكض غطن٘ َٔ (ايتهًٝـ) (ٚايبعجٚ(ٚ )١اـًكٖٚ ،)١ص ٙايعً ١داض ١ٜؼي نٌ َا ي٘
سفي َـٔ ايـتُهري َـٔ ايكـٚ ٣ٛاٯ٫ت ٚداضٜـ ١ؼي (ايتهًٝــ) ْؿػـ٘ ،أ ٟؼي دعـٌ ا٭سهـاّ
ٚتؿطٜعٗا ،ؾإْ٘ ٚإٕ مل ٜكسم عً ٘ٝأْ٘ َكطب يًطاع١

نؿـ اغيطاز ؼي ؾطح ػطٜس ا٫عتكاز ،اغيككس  ،3اغيػأي ،12 ١م.303

٭ْٗا َتأخط ٠ضتب  ١عٓ٘ ،إ ٫أْ٘  ٫ضٜب ؼي ن ْ٘ٛقككـّا يػـطض اغيـٛزي َـٔ اـًكـٚ ١ايبعجـٖٚ ١ـٛ
ػاس
كف(ٚ يه ٞأعطف) ٚكى ىعا أىر ٍ ىدؾٍ ىـ ى
قـ اظـ َّ ي
اؾ إال َّ ر ى ٍح ىؿ نة ظًؾ ىٍعا ىْلًي ىٚ ظً ىقؼي ى
ظً ىق ٍع يؾ يد ً
ط نُا غبل ٚأْ٘ َكته ٢ايطظي ١اٱشلٚ ١ٝاؿهُ ١اٱشل.١ٝ
ل ً
بًاظ ًٍؼ ٍ

ٚإٕ ؾ٦ت قًت :إٕ (ايتهًٝـ) ٚإٕ مل ٜهٔ َكطباّ يًطاع ١إ ٫أْـ٘ َكـطب يًُشبـٛب بايـصات
( ٖٛٚاغيعطؾ(ٚ )١ايعباز ،)٠ؾإٕ ايتهًٝـ بايعبـازات َـٔ قـٚ ٠٬غرلٖـا َكـطب يًعبـس يًعبـاز٠
باغيعٓ ٢اؿكٝك ٞايص ٟتسضن٘ ايؿططٚ ٠ايعكٌ بٌ حيهُإ ب٘  ٖٛٚاـهٛع هلل تعازي ،ؾـايتهًٝـ
بٗا يطـ ؾٗٝا .
ٚبصيو ٜـيٗط ٚد٘ ايٓـيط ؼي (َع إٔ ايًطـ عباض ٠عٔ إتٝإ َا َٖ ٛكطب إزي ايطاعـ ١أ ٚاغيبعـس
عٔ اغيعكُٖٚ ١ٝا ٜ ٫تشككإ إ ٫إشا نـإ ايٛدـٛب ٚاؿطَـ ١اغيؿطٚنـري ؾعًـٝري َٓذـع)ٜٔ
ؾكس أٚنشٓا إٔ ايًطـ  ٫خيتل بـ (اغيكطب يًطاع )١بٌ ٖ ٛعـاّ ٜؿـٌُ (اغيكـطب غيعطؾـ ١اهلل)
(ٚاغيكطب يعبازت٘) باغيعٓ ٢اؿكٝك.ٞ
ٚبعباض ٠أخط( :٣نٌ َا ٜكطب هلل) طاع ١نإ أّ ٫
ٚبصيو نً٘ ؿيٗط عسّ شياََ ١ٝا شنط َٔ (ٚؾ ٘ٝأ :ّ٫ٚعسّ شياَ١ٝ

أ ٟايتهًٝـ (بايعبازات) َٔ قٚ ٠٬سر ٚغرلٖا ،يطـ ؼي (ايعباز )٠باغيعٓ ٢اؿكٝك ٖٛٚ ٞاـهٛع ايص ٖٛ ٟضٚح ايعباز.٠
سٛاؾ ٞاغيرلظا أب ٛاؿػٔ اغيؿهٝين عً ٢ايهؿا ،١ٜتعًٝكاّ عً ٢قٛي٘ (يكاعس ٠ايًطـ  ٖٞٚباطً ،)١ايتعًٝك ،182 ١ز،3
م.247

ايكاعس ٠ؼي ْؿػٗا إش  ٫جيب ايًطـ عً ٘ٝتعازي عٝح ٜه ٕٛتطن٘ قبٝشاّ ٜػتش ٌٝقـسٚضَٓ ٙـ٘
غبشاْ٘ ،بٌ نٌ َا ٜكسض َٓ٘ تعازي فطز ؾهٌ ٚضظي ١عً ٢عباز. )ٙ
إش قس أٚنشٓا:
أ .إٔ ايًطـ قكل يًػطض َٔ ايتهًٝـ ،بٌ ٚيًػطض َـٔ (ايبعجـٚ )١ايػـطض َـٔ (اـًكـ)١
أٜهاّٚ ،ي ٙ٫ٛيعّ ايعبح ٚايًػ َٔ ٖٛٚ ٛاهلل قبٝح ٚقاٍ.
بٚ .قًٓا إٔ (ايًطـ) ضظي َٔ ١اهلل (ٚايطظي )١قس نتبٗا عًْ ٢ؿػ٘ ،ؾذلنٗـا قبـٝح ٜػـتشٌٝ
ٍلفً اظر َّ ٍح ىؿ ىة.
يؿ سى ؾىك غىػ ً
قسٚض .َ٘ٓ ٙقاٍ تعازي :طى ىؿ ىب رىبُؽ ٍ

ز .ثِ إٕ إْهاض ايهدل ٣ـ ٚدٛب ايًطـ عً ٘ٝتعازي ـ ٜٛقعٓا ؼي قصٚض عسّ شياَ ١ٝأِٖ بطٖـإ
عًٚ ٢دٛب بعح ايطغٌ ٚا٭ْبٝـاْٚ ٤كـب اٱَـاّ ،ؾـإٕ أٖـِ زيٝـٌ عًـ ٢شيـو ٖـ( ٛبطٖـإ
ايًطـ) ؾطادع نتب ايهٜٚ ّ٬هؿٝو ٖصا صيٛشدـاّ ،قـاٍ اؿهـ ِٝايطٛغـٚ( :ٞايبعجـٚ ١ادبـ١
٫ؾتُاشلا عً ٢ايًطـ ؼي ايتهايٝـ ايعكًٚ )١ٝقاٍ( :اٱَـاّ يطــ ؾٝذـب ْكـب٘ عًـ ٢اهلل
تعازي ؼك ّ٬ٝيًػطض ٚنصيو ايدلٖإ عً( ٢ايعكُ)١

َكباح ا٭ق ،ٍٛز ،2م.138
ػطٜس ا٫عتكاز ،اغيككس ايطابع ،اغيػأي ١ايجاْ ،١ٝم.325
ػطٜس ا٫عتكاز ،اغيككس اـاَؼ ،اغيػأي ١ا٭ٚزي ،م.338

ٚغرلٖا.
نُا ؿيٗط عسّ شياَٚ( ١ٝإٕ ؾ٦ت قًت :إٕ عكٛيٓا  ٫ته ٕٛقابً ١يسضى ٖص ٙا٭َٛض َٚا ٜهٕٛ
٫ظَاّ يػاس ١قسغ٘) ;
اؾٛاب عٓ٘
إش ؾ ٘ٝإناؾ ١إزي َا غبل َٔ ا٭دٛب ١ايج٬ث ،١إٔ ؾتح ٖـصا ايبـاب ٜػـتًعّ عـسّ قـش ١ايكـٍٛ
بايتشػري ٚايتكبٝح ايعكًٝري  ٫ٚبٛدٛب ايعسٍ عً ٢اهلل ٚقبح ٚسطَ ١ايـيًِ عً( ٘ٝإش عكٛيٓـا
 ٫ته ٕٛقابً ١يسضى َا ٜه٫ ٕٛظَاّ يػاس ١قسغ٘)!
ؾإٕ ايعكٌ قازض ـ بإقساض ٙتعازي ـ عً ٢تؿدٝل احملاٍ ٚايكبٝح َٔ اؿهٚ ِٝعسَ٘ ،ثـِ إْـ٘ يـٛ
ؾطض عسّ قابً ١ٝايعكٌ ٱزضاى شيو ،ؾإٕ اهلل تعازي بٓؿػ٘ قس أٚنح يٓا َا ٖـ٫ ٛظّ يػـاس١
ٍلفً اظر َّ ٍح ىؿ ىةٚ كى ىعا أىغىا ب ً ىظال وىـ ظًؾ ىٍع ًؾق ًد
يؿ سى ؾىك غىػ ً
قسغ٘ ،ؾكاٍ :طى ىؿ ىب رىبُؽ ٍ

نُا عري بٓؿػ٘ ايػطض َٔ (ايتهًٝـ) (ٚايبعج(ٚ )١اـًكْٚ )١ؿـ ٢عـٔ ْؿػـ٘ ايعبـح ٚايًعـب

كذ ى ظ ٍىفقا ن
ض كى ىعا بى ٍق ىـ يف ىؿا ال ًىس ًؾي ى ( )01ظىقٍ أىرىدٍغىا أ ى ٍف غىؿَّ ً
ؾكـاٍ :كى ىعا ىخؾىؼٍ ىـا َّ
اظل ىؿاء كىاألر ٍ ى

ىػاس ًؾي ى إ ٫إٔ ٜطٜـس بهَ٬ـ٘ عـسّ ايكـسض ٠عًـ ٢تؿـدٝل
الىت َّ ىكذٍغىا يق ًعـٍ ىظ يدغَّا ًإ ٍف طيـَّا ص ً
اغيكسام ،يهٓ٘ خ٬ف ؿياٖط

آضاْ٩ا ؼي أق ٍٛايؿك٘ ،ز ،2م.89
ا٭ْعاّ.54 :
م.29 :
ا٭ْبٝا 16 :٤ـ .17

عباضٚ( ٠تؿدٝل َا ٜه٫ ٕٛظَاّ يػاس ١قسغ٘) ٚي ٛأضازٚ ٙضز غا٥طَا شنطْا.ٙ
نُا ؿيٗط ػيا غًـ عسّ شياَٚ( ١ٝثاْٝاّ :إٕ قاعس ٠ايًطــ عًـ ٢تكـسٜط تػـًُٗٝا  ٫تكتهـ ٞإ٫
تبًٝؼ ا٭سهاّ عً ٢ايٓش ٛاغيتعاضف) .
ٚشيو ٭ٕ اقتها ٤قاعس ٠ايًطـ ـ بًشاؿي أزيتٗا اييت أؾطْا شلا َٔ ايطظيٚ ١اؿهُٚ ١ايػطض
َٔ (اـًك(ٚ )١ايبعج(ٚ )١ايتهًٝـ) ـ ٖ ٛأنجط َٔ (تبًٝؼ ا٭سهاّ عً ٢ايٓش ٛاغيتعاضف) ٜٚسٍ
عً َٔ ٘ٝايدلٖإ اٱْ :ٞإٔ اهلل أٜس ا٭ْبٝا ٤باغيعذعات اـاضقْٚ ١كط ا٭ ١ُ٥بايهطاَات ايباٖط٠
ٚنجرلاّ َا سؿـيِٗ إعذاظٜاّ.
ٜ ٫كاٍ :يهٓٗا يٝػت ؼي (تبًٝؼ ا٭سهاّ) بٌ ؼي أقـٌ سؿـفي (اغيبًمـؼ) ٖٚـ ٛايطغـٚ ٍٛاٱَـاّ
َٚا أؾب٘.
إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚبٌ ناْت أٜهاّ ؼي تبًٝؼ ا٭سهاّ.
قؾ رً ىجاال ن.
اس بًاْلٍ ى ِّج ؼىلٍتي ى
قاٍ تعازي :كىأىل ِّ ٍف صًل اظـ َّ ً

ٚؼي ايطٚاٜات َا َهُ ْ٘ٛإٕ اهلل أٚس ٢إزي إبطاٖ ِٝإٔ عًٝو ايب٬ؽ ٚعًٓٝا ا٭ٜكاٍ.

ؿٚ قس نإ شيو
ب بً ً
ٚقاٍ تعازي :ال ىٍػ ٍ
ؽ ىؿابًل ىػذ ىا ىصلىظ ًٍؼفً ًإظ ٍىق ًف ٍ
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ططٜل اشلساٚ ١ٜتبًٝؼ ا٭سهاّ بٌ ْؿؼ إْعاٍ ايكطإٓ عً ٢ايـٓيب ٜ تهـُٔ تبًٝـؼ ا٭سهـاّ
اس.
عً ٢م ٛغرل َتعاضف ؾإْ٘ تبًٝؼ إعذاظ ،ٟقاٍ تعازي  :ىػذ ىا بىال ى هغ ظًؾـ َّ ً
ثاْٝاّ :غا ١ٜا٭َط عسّ ايعًِ ٫ ،ايعًِ بايعسّ ،ؾًعـٌ َـٔ طـطقِٗ نـإ ا٫غـتعاْ ١ؼي ايتبًٝـؼ
بايك ٣ٛايػٝب ١ٝناغي٥٬هٚ ١اؾٔ ٚغا٥ط ق ٣ٛايهٚ ٕٛيعٌ بعض ايطٚاٜات تسٍ عً ٘ٝـ ؾتأٌَ.
ثايجاّ :شيو ـ عً ٢ؾطن٘ ـ غرل ؾاضم ؾُٝا مٔ ؾٚ ،٘ٝإٕ قٓع ؾاضقاّ ؼي عح اٱطياع اغيٓك،ٍٛ
ؾإٕ إجياب (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛططٜل َتعـاضف يًٛقـ ٍٛإزي أغـطاض اغيـٛزيٚ ،ايـيت
هلل
طٚ ظً يق ىطػا ىع بًػنًل ًٍف ا ً
ل ً
اس بًاظ ًٍؼ ٍ
قـ اظـ َّ ي
َٓٗا َا أؾطْا إي َٔ ٘ٝقٛي٘ تعازي :ظً ىقؼي ى

كف(ٚ يه ٞأعطف) ٚؾبٗٗا.
ٚظً ىق ٍع يؾ يد ً

ٚبصيو نً٘ اتهح إٔ ايًطـ بأقػاَ٘ ايج٬ث ١داض ؼي اغيكاّ.
ايكػــِ ا٭ :ٍٚايًطـــ َــٔ اهلل تعــازي ٖٚــ( ٛتؿــطٜعاّ) بإجيــاب ايتعــا ٕٚعًــ ٢ايــدل ٚايتكــ،٣ٛ
(ٚتهٜٓٛاّ) بتٛؾٝل اغيتعاْٚري عً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛيًُعٜس; ؾإٕ (ٜس اهلل َع اؾُاع.)١
ٚنُٖ٬ا ٜعس َٔ ا٭َٛض احملكك ١٭غطان٘ َٔ (اـًك(ٚ )١ايبعج)١

ٚقس أؾاض شلا ؼي فُع ايبشط ٜٔبعباض ٠ضا٥ع ١ـ َاز ٠ايًطـ.

(ٚايتهًٝـ) نُا غبل.
ٚثاُْٗٝا ٜعس َٔ قب ٌٝيطؿ٘ تعازي ؼي خًل ايكسض ٠يًعبـس ٚإنُـاٍ عكًـ٘ ْٚكـب ا٭زيـٚ ١بعـح
ايطغٌ ْٚكب اٱَاّ ٚتٗ ١٦ٝآ٫ت ؾعٌ ايطاعٚ ١تطى اغيعك.١ٝ
ايكػِ ايجاْ :ٞايًطـ َٔ اغيهًـ ْؿػَ٘ ٖٛٚ ،ا ٜكطب٘ إزي ايطاعٜٚ ١بعس ٙعٔ اغيعك ١ٝػيا نإ
َٔ ؾعٌ ْؿػ٘ نتؿهطٚ ٙاعتباضْٚ ٙـيط ٙؼي أسٛاٍ اغيبسأ ٚاغيعاز ٚؾُٝا جيب عًٜٛٚ ٘ٝقً٘ بايكسض
ايص ٟحيكل ايػطض َٔ اـًكٚ ١ايبعجٚ ١ايتهًٝـ نُا غبل.
ٚس٦ٓٝص تٓسضز َكازٜل َٔ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛؼي شيو ،ؾٝذب ـ عًٖ ٢صا ـ عًٝـ٘،
َٔ َكازٜل ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ،٣ٛنٌ َا قطٸب٘ َٓٗا إزي ايطاعٚ ١بعٸس ٙعٔ اغيعك ،١ٝبـٌ
قس ٜكاٍ إٕ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكَ )٣ٛطًكاّ ػيا ٜكطبـ٘ إزي ايطاعـ ;١ؾـإٕ ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل
بٓؿػَ٘ ،كطب يًعبس ٭ثط ٙايٛنعٚ ٞايػٝيب ،بٌ ٖ ٛأق ٣ٛتأثرلاّ ؼي ْؿؼ اٱْػإ َٔ ايتًكري
ٚاٱحيا ،٤بٌ ٚستَ َٔ ٢جٌ ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ،ؾتأٌَ.
ايكػِ ايجايح :ايًطـ َٔ غرل َٔ ٙاغيهًؿريَ َٔٚ ،كازٜك٘ إٔ ٜكٓع َٔ ْؿػ٘ قس ٠ٚقاؿ١
ٚجيعًـٗا أغـ ٠ٛسػـٓ ١ؾإْـ٘ ٜكـطب اٯخـط ٜٔيًطاعـٜٚ ١بعـسِٖ عـٔ اغيعكـٚ ،١ٝنـصيو إعاْتــ٘
اٯخطٜٔ

عً ٢ايطاعَٚ ١ا ؼكٌ ب٘ َكاؿِٗ.
ٚس٦ٓٝص ؾتٓسضز َكازٜل َٔ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك )٣ٛؼي شيو.
ؾإٕ َٔ نإ زأب٘ ٚزٜسْ٘ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكٜ )٣ٛه ٕٛأغ ٠ٛيٰخط ٜٔؼي شيـو ،ؾٝذـب
عً ،٘ٝايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب بٗصا ايًشاؿي أٜهاّ; ؾإْ٘ َٔ َكـازٜل إضؾـاز اؾاٖـٌ ٚتٓبٝـ٘
ايػاؾٌ ٚا٭َط باغيعطٚف بأؾعاي٘ٚ ،يػرل شيو.

ٜ ٫كاٍ( :إٕ ايكاعس ٠باطً ١غيٓع ٚدٛب ايًطـ عك ،ّ٬نُا ْؿاٖس عسّ ؼكل ايًطـ ؼي نجرل
َٔ اغيٛاضز ٚإ ٫يعّ عسّ ؾعٌ ايًطـ ايٛادب عً ٢اهلل أ( ٚاغيعك )ّٛتعازي اهلل ٚأٚيٝـا ٙ٩عـٔ
شيو) .
إش ٜكاٍ:

أ :ّ٫ٚعسّ ايتشكل ؼي َٛاضز أعـِ َـٔ عـسّ ٚدـٛب ايؿـ ٤ٞعكـ ،ّ٬إش ضيهـٔ إٔ ٜهـ ٕٛيؿكـس
ؾطؾي أٚ ٚدٛز َاْع.
ٚبعباض ٠أخط :٣اغيسع ٖٛ ٢إٔ (ايًطـ) أَ ٟا ٜكطب إزي ايطاعٚ ،١ادب عً ٢اهلل عكْ ّ٬ـيطاّ
يًشهُ ،١بٓش ٛاغيكتهٚ ،ٞيٝؼ

سٛاؾ ٞاغيرلظا أب ٞاؿػٔ اغيؿهٝين عً ٢ايهؿا ،١ٜايتعًٝك.1821 ١

ايعً ١ايتاَ ١ـ ؾتأٌَٚ ،غٝأتٚ ٞدٗ٘ َٔٚ ،اغيٛاْع َٖ ٛا اؾتٗط َٔ (ٚعسَ٘ َٓا) ؾـإٕ ايًطــ
 ٖٛٚاغيكطب يًطاعٚ ١اغيبعس عٔ اغيعكٚ ١ٝادب ،يهٔ سٝح إٔ ايسْٝا زاض اَتشإ; يصيو ؾإْ٘
َكٝس بعسّ ٚدٛز َاْع َٔ اـًل ٚإ ٫يبطٌ اَ٫تشإ نُا غٓؿرل ي٘ ؼي ثايجاّ.
ٚضسيا أَهٔ إزضاز ٖصا ايكٝس ؼي ايؿطؾي ايص ٟشنط( َٔ ٙٚإٔ ٜ ٫بًؼ سس اٱؾا )٤إش ي ٛؾا ٤اهلل
اغيكــطب يًطاعــ ١ضغــِ أَ ٟــاْع ٜٛدــس ٙاـًــل ،يــعّ اؾــدل ٚاٱؾــا ٤اغيٓــاقض يًشهُــ ١ؼي
هلل ٍ
قث ًع ىـ اظطَّ ِّقبًٚ ٱضاز ٠ايطاعـ ١با٫ختٝـاض  ٫اؾـدل ــ
ؿٚ ظً ىق ًؿقز ى ا ي
اْل ًىؾ ى
ظً ىقؾٍؾ ىيقطي ٍ
ؾتأٌَ.

ٚعً ٢أ ،ٟؾإٕ نجرلاّ َٔ َكازٜل ايًطـ اغيتـٚ ِٖٛايـص ٟمل ٜكـٓع٘ اهلل ٚاعتـدل ْكهـاّ يهًٝـ١
ندل ٣قاعس ٠ايًطـٖ َٔ ٖٛ ،صا ايكب ،ٌٝأَ ٟا نإ عسَ٘ غياْع َٔ اـًلٚ ،نـجرلاّ َـا خيؿـ٢
ٖصا اغياْع ٚٚدٛز ٙأ ٚن َٔ ْ٘ٛاـًل ،عً ٢اٱْػإ ،ؾٝتكـٛض اْـج ّ٬ايهـدلٚ ،٣اؿـاٍ أْٗـا
َكٝس ٠بعسّ ن ٕٛاغياْع َٓا ـ ؾتسبط دٝساّ.
ٚبصيو ٜـيٗط إٔ اهلل تعازي ي ٛمل ٜبعح ايطغٌ (ؼي ايؿذل )٠أ ٚعً ٢ا٭قح ي ٛمل ٜبعـح ايطغـٌ
ايـياٖط ٜٔؼي ايؿذل ٠أ ٚي ٛمل ٜـيٗط يٓا ٚي ٘ٝاغيٓتـيط أ ٚي ٛمل ٜٛدب سهُاّ ضغِ َ٬ن٘ ايتاّ،
ؿ ىحؿَّك ال ى
نُا ؼي تطخٝل ضغ ٍٛاهلل  ٭قشاب٘ ؼي عسّ ايكتاٍ ضغِ آ ١ٜكىضىاتًؾ ي
يقػ ٍ

تىؽيق ىف صًؿٍ ىـ هة كىؼىؽيق ىف اظدِّؼ يـ طي ُؾ يف ، ؾإْ٘ ٚإٕ نإ نً٘ َٔ ايًطـ ،إ ٫أْ٘ مل ٜؿعً٘ ْـيـطاّ
غياْع َٔ اـًل ،أ ٚيهْٛـ٘ َٓـسضدّا ؼي َـا غـٓصنط ٙؼي ثايجـاّ ،يـ ٛمل ٜهـٔ َـٔ َكـازٜل ثاْٝـّا ــ
ؾ٬سفي.
ٚنصيو ٜـيٗط أْـ٘ يـ ٛبعـح ا٭ْبٝـاٚ ٤ايطغـٌ ْٚكـب ا٭ٚقـٝاٚ ٤أَـط بـا٭َط بـاغيعطٚف ٚأَـط
بايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكَٚ ٣ٛا أؾب٘ ،ؾإْ٘ يه َٔ ْ٘ٛايًطـ قػطٚ ،٣عسّ ٚدٛز اغياْع َٔ
اٱضغاٍ ٚايتؿطٜع َٔ ،اـًل ندل.٣
ٚبعباض ٠أخط :٣ؾعً٘ نٌ شيو ٚغرل ٙـ تهٜٓٛاّ ٚتؿطٜعاّ ـ بطٖإ إْ ٞعً ٢أْ٘ (يطـ) بٌ عًـ٢
أْ٘ يطـ ٚادب نُا أٚنشٓا ٚد٘ ايٛدٛب غابكاّ.
ثِ إْ٘ ي ٛيعّ ايك ٍٛبأْ٘ يٝؼ َٔ ايٛادب عً ٢اهلل إضغاٍ ايطغٌ ٭ْٓا ْؿاٖس أػياّ أ ٚأْاغـاّ
ؼي أظَٓٚ ١أَهٓ ١نجرل ،٠مل ٜطغٌ اهلل شلِ ضغ ّ٬غٛا ٤ؼي (ؾذلَ ٠ـٔ ايطغـٌ) نُـا قـاٍ تعـازي:
ػؾ أ ٚسـري
ؼىا أ ى ٍػؾى اظٍ ً
ؿ ر ى يدق يظ ىـا ؼ ي ىؾ ِّي ي ىظؽ ٍ
اب ضىدٍ ىجاءطي ٍ
يؿ سى ؾىك ىصؿٍر ى وة ًع ىـ اظر ُ يد ً
ؽ ىؿ ً
اٱضغاٍ ٚعسّ ايٛق ٍٛنا٭َِ ٚايكط ٣ايبعٝس ٠ؼي اشلٓس ٚايكري ٚإؾطٜكٝـا َـج ّ٬ــ ؾكـس شٖـب

نجرل َٔ اغيؿػط ٜٔـ بٌ ازع ٢ؼي فُع ايبٝإ اطياعِٗ ــ إزي إٔ (ؾـذلَ ٠ـٔ ايطغـٌ) :أ ٟعًـ٢
اْكطاع َٔ ايطغٌ ٚزضٚؽ َٔ ايسٚ ٜٔايهتبٚ ،ؾ ٘ٝز٫ي ١عً ٢إٔ ظَـإ ايؿـذل ٠مل ٜهـٔ ؾٝـ٘
ْيب) .

ا٭ْؿاٍ.39 :
ايـياٖط أْ٘ ايكشٝح ٖ( ٛثِ إْ٘ ًٜعَ٘ ايك ٍٛبأْ٘.)...
اغيا٥س.19 :٠
فُع ايبٝإ ؼي تؿػرل ايكطإٓ ،غٛض ٠اغيا٥س ،19 :٠ز ،3م.305

 ٖٛٚغرل قشٝح بٓـيطْا; إش ايؿذل َٔ ٠ايؿتٛض ٚيٝؼ اْ٫كطاع ٚيصا قـاٍ ايطاغـب ؼي َؿطزاتـ٘:
(ايؿتٛض غه ٕٛبعس سسٚ ٠يري بعس ؾسٚ ٠نعـ بعس قٚ )٠ٛيصيو قاٍ ؼي تؿػرل ايكاؼي( :قاٍ
ايكــسٚم طــاب ثــطا ٙؼي إنُايــَ٘ :عٓــ ٢ايؿــذل ٠إٔ ٜ ٫هــْ ٕٛــيب ٚ ٫ٚســ ٞؿيــاٖط َؿــٗٛض...
أق :ٍٛتكسٜل شيو ق ٍٛأَرل اغيَٓ٪ري  ٫« :ؽًـ ٛا٭ضض َـٔ قـا ِ٥هلل عذـ ١إَـا ؿيـاٖط
َؿٗٛض ٚإَا خا٥ـ َػُٛض») .
ٜٚسٍ عً( :٘ٝي ٫ ٛاؿذ ١يػاخت ا٭ضض بأًٖٗا) ٚايتؿكٜ ٌٝطًب َٔ َـياْ٘.

ثاْٝاّ :نٌ اغيٛاضز اييت تصنط ؾاٖساّ عً ٢عسّ ايًطـ ،ؾإْٗا قس ٜكاٍ بعسّ قشتٗا قػطٜٚاّ;
إش َٔ أ ٜٔأْٗا (يطـ) ؼي عًِ اهلل احملٝؽي بؿت ٢اؾٗات ؾإعطا ٘٥اغيـ َٔ٪ايؿكـرل َـج ّ٬اغيـاٍ أٚ
ايكسض ٠قس ٜهَ ٕٛبعساّ عٔ ايطاعٚ ١يصيو ٜ ٫عط ،٘ٝؾعسّ إعطا ٘٥يًُ َٔ٪يطـ عك٘ نـ٫ ٞ
ػؿ ظً ىقػزٍدىاديكا
ؿ ًإ ََّّنىػا يَّن ٍ ًؾػل ظ يىف ٍ
ػف ٍ
ٜأثِ أٜ ٚعزاز إمثاّ باٱَ ٤٬أ ى ََّّنىا يَّن ٍ ًؾل ظ يىف ٍ
ؿ ىخ ٍقػر ه ألىغ ٍػي ًل ً

ًإث ٍؿا ن٫ٚٚ ، ز ٠ايطؿٌ ْاقكّا أَ ٚؿّٖٛا قـس ٜهـ( ٕٛيطؿـاّ) ٭ْـ٘ ٜهـ ٕٛايػـبب ؼي تٛدٗـ٘ هلل
أنجط ٚاقذلاب٘ يًطاع ١أنجط.

ٜ ٫كاٍ :قس ٜػبب ابتعاز ٙنُا ْؿاٖس شيو ؼي ايبعض.
إش ٜكاٍ َٔ ٫ ،َ٘ٓ ٖٛ :اهلل ،ثِ إْ٘ قس ٜػبب اقذلاب أب ٜ٘ٛأٚ

تؿػرل ايكاؼي ،غٛض ٠اغيا٥س ،19 :٠ز ،2م.24

غرلُٖا يًطاع ١أنجط ؾٓٝسضز ؼت َا شنطْـاَ ٙـٔ (َـا خـرل ٙأنجـط َـٔ ؾـط ،)ٙؾــ (ايًطــ) ؼي
اؾًُ ١غًكت٘ ْاقكاّ َٔٚ ،سٝح اجملُٛع ٚاحملكً ١ايٓٗا.١ٝ٥
غًُٓا يهٔ َٔ أ ٜٔأْـ٘  ٫بـس ٌٜشلـا إش ٚدـٛب ايهًـٜ ٫ ٞػـتسعٚ ٞدـٛب أسـس َكـازٜك٘
بايصات ،ؾًعٌ ايًطـ ؼكل ؼي نُٔ ؾطز آخط ْ ٫عًُ٘ ٚي ٛؼي ظَٔ آخط ،ب٘ ٜتشكل ايػـطض
ٚيصيو قاٍ ؼي ايتذطٜسٜٚ( :سخً٘ ايتدٝرلٜٚ ،ؿذلؾي سػٔ ايبسيري) .
ثِ إٕ ايٛادب ٖ( ٛايًطـ) ايصَ ٟـٔ قٝـٛز( ٙإٔ ٜ ٫بًـؼ اٱؾـاٚ )٤نـجرل َـٔ أقػـاّ ايًطــ
اغيت ِٖٛإٔ اهلل مل ٜكٓع٘ ؾاعتدل ْككاّ يهً ١ٝايهدلٖ َٔ ،٣صا ايكب ،ٌٝأَ ٟا ٜػبب اٱؾا.٤
ؿ أٚ
يػقطي ٍ
ٚايٛد٘ ؼي ٖصا ايكٝس ٚانـح ،ؾـإٕ (اٱؾـا )٤يًطاعـْ ١كـض يًػـطض َـٔ ظً ىقؾٍؾ ى

هلل ٍ
ػاس
ظً ىق ًؿقز ى ا ي
اْل ًىؾ ى
قث ًع ىـ اظطَّ ِّقػبًٚ اَـا ظً يق ىطػا ىع بًػنًل ًٍف ا ً
ػقـ اظـ َّ ي
هللٚ ظً ىقؼي ى
ط ؾ ٬ضٜب ؼي إضاز ٠اٱطاع ١ا٫ختٝاضٚ ١ٜايكٝاّ ا٫ختٝاضٚ ،ٟإ ٫يبطٌ اَ٫تشإ.
ل ً
بًاظ ًٍؼ ٍ

قاٍ تعازي ازل٘ :كىظىقٍ ىذاء رىبُ ى
ػت تيؽ ٍػ ًرقي
ػؿ ىج ًؿقعػا ن أ ى ىصلىغ ٍ ى
ؽ ال ىىع ىـ ىعـٍ صًل األر ٍ ًض طيؾ يُف ٍ

اس ىحؿَّك ؼىؽيقغيقا يعم ٍ ًع ًـي ى. 
اظـ َّ ى

نؿـ اغيطاز ؼي ؾطح ػطٜس ا٫عتكاز ،م.307
ْٜٛؼ.99 :

ثايجاّ :إٕ َا زٍ عًٚ ٢دٛب (ايًطـ)  ٖٛٚؼكل ايػطض َٔ (اـًك(ٚ )١ايبعج(ٚ )١ايتهًٝـ)
ن ٫ ٞتًعّ ايعبج ١ٝاغيػتش ١ًٝعً ٢اهلل تعازي نُا غبل تؿك ،ً٘ٝدـاض بايكـسض ايـص ٟبـ٘ ٜتشكـل
ايػطض  ٫أ نجط ،ؾعسّ ؼكل ايًطـ ؼي نجرل َـٔ اغيـٛاضز يـ ٛؾـطضٜ ٫ ،كـًح ْكهـّا يكاعـس٠
ايًطـٚ ،يعٌ ٖصا َٖٓ ٛؿأ ايت ِٖٛبعسّ قش ١قاعس ٠يًطـ ْـيطاّ يعسّ ؾعٌ اهلل تعازي شلا ؼي
َٛاضز نجرلٚ ،٠يصيو قاٍ ايٛايس ( :إش ايكاعس ٫ ٠تسٍ عً ٢أنجط َٔ ٚدـٛب إضؾـاز اهلل
غبشاْ٘ عباز ٙؼي اؾًُ ١ستًٜ ٫ ٢عّ ْكض ايػطض) .
ٚقاٍ( :أَا َا عٔ بعض َٔ اٱؾهاٍ ؼي ايكاعس ٠نً ،١ٝؾهأْ٘ ْاؾ ٧عـٔ عـسّ ٚنـٛح َـطاز
ايكاً٥ري سيا يس. )ِٜٗ
ٜ ٫كاٍ :إشٕ  ٫زي ٌٝعً ٢ن( ٕٛايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك( َٔ )٣ٛايًطـ) احملكل يًػطض.
إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚإجياب٘ تعازي ي٘ ،زي ٌٝأْ٘ َٔ ايًطـ احملكل يًػطض; ٚيصا أٚدب٘ نُا غبل.
ثاْٝاّ :ي ٛؾطض ايؿو ،ؾإْ٘ غرل ْاف يٛدٛب نٌ تعا ٕٚعً ٢ايدل

ايٛق ٍٛإزي نؿا ١ٜا٭ق :ٍٛز ،3م ،457عح سذ ١ٝاٱطياع اغيٓك.ٍٛ
اغيكسض.

ٚايتكْ ٣ٛـيطاّ ٭ْ٘ َٔ ايؿو ؼي احملكٌ  ٖٛٚفط ٣ا٫ستٝاؾي نُا سكل ؼي قً٘.
ؾٗ َٔ ٛايكػِ ايجاْ َٔ ٞايًطـ ٚيٝؼ َٔ ايكػِ ا٭ ٍٚايصٜ ٟطتبؽي باهلل تعازي ستٜ ٫ ٢عًِ
غا٥ط ٚد ٙٛاغيعاظيات ٚاؿهِ.

ثِ إْ٘ ضسيا ٜكاٍ بٛدٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكٚ ٣ٛسطَ ١ايتعا ٕٚعً ٢اٱثِ ٚايعـسٚإ َـٔ
باب ايًطـ ،ؾإٕ ايًطـ ٖ ٛاغيكطب يًطاعٚ ١اغيبعس عٔ اغيعك.١ٝ
ٚايـيــاٖط َــٔ اغــتس٫٫ت طيــع َــٔ ايهَ٬ــٝري ٚايؿكٗــا ٤بكاعــس ٠ايًطـــ ؼي َــٛاطٔ ؾــت،٢
إشعــاِْٗ بهًٝــ ١ايهــدلٚ ،٣ايـيــاٖط َــٔ ضغــاي ١اغيػــا ٌ٥ايططابًػــٝات يًػــٝس اغيطتهــ :٢إٔ
ا٫غتٓاز يكاعس ٠ايًطـ (ؼي سذ ١ٝاٱطياع اغيٓك )ٍٛنإ (َٖ ٛصٖب أقشابٓا قـسضياّ) ٜٚبكـ٢
إسـطاظ نـ ٕٛايكـػط ٣ػيـا ٜكـطب يًطاعـٜٚ ١بعـس عـٔ اغيعكـ ٫ٚ ١ٝضٜـب ؼي إٔ تعـا ٕٚايعًُـا٤
ٚاغيَٓ٪ري عً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛػيا ٜكطب ايٓاؽ إزي ايطاعـٜٚ ١بعـسِٖ عـٔ اغيعكـٚ ،١ٝإٔ عهػـ٘
ٜٓتر عهػ٘ ٚنسٙ

قس ٚنعت َا خطط بباي َٔ ٞايتعًٝكات عًَ ٢ا نتبت٘ ؼي  26ضدب ،عٓس إعاز ٠ايٓـيط ؼي  12ـ  13ؾٗط ضَهإ ،ؼي اشلاَـ
بري أضبع ١أقٛاؽ شيٝٝعاّ ي٘ عُا قس ُٖؿت عً ٘ٝؼي ٚقتٗا ،يٝه ٕٛأعِ ؾا٥س ٠بإشٕ اهلل.

ٜٓتر نس . ٙنُا إٔ إجياب٘ نصيو ـ  ٖٛٚقٌ ايه ّ٬ـ .
قاٍ ؼي ايتذطٜسٚ( :ايًطـ ٚادب يٝشكٌ ايػطض ب٘).
ٚقاٍ ايٛايس  ؼي ايك ٍٛايػسٜسٚ( :ايًطـ ٚادب يٝشكٌ ايػطض يًُهًـ ــ بايهػـط ــ
ب٘ ٚإ ٫يعّ ْكض ايػطض).
بٝإ اغي٬ظَ :١إٔ اغيهًـ ـ بايهػط ـ إشا عًِ إٔ اغيهًـ ـ بـايؿتح ــ ٜ ٫طٝـع إ ٫بـايًطـ ٚأضاز
ايطاعٚ ١مل ٜؿعٌ ايًطـ نإ ْاقهاّ يػطن٘ ْٚكض ايػطض قبٝح ؾعسّ ايًطـ قبٝح َٚا قبح
عسَ٘ ٚدب ٚدٛز ٙؼي اؿهُ. ١
يهٔ قس ٜتأٌَ ؼي نً ١ٝايهدلْ ٣ـيطاّ ؾًٗٓا عكا٥ل ا٭َٛض ٚسهِ ايباضَٚ ٨ا أٚدب٘ عًْ ٢ؿػ٘
ٚباغيعاظيات

.

(عهػ٘ ٜٓتر عهػ٘) ٜطاز ب٘ إٔ عسّ ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكٜ ٣ٛػببب عسّ قطب ايٓاؽ يًطاع.١
(ٚنسٜٓ ٙتر نسٜ )ٙطاز ب٘ إٔ ايتعا ٕٚعً ٢اٱثِ ٚايعسٚإ ٜػبب ايكطب يًُعكٚ ١ٝايبعس عٔ ايطاع.١
ايك ٍٛايػسٜس ؼي ؾطح ايتذطٜس ،عح ايًطـ ،م 310ـ .311
 ٫خيؿ ٢إٔ َآٍ اؾٌٗ باغيعاظيات إزي ايتؿهٝو ايكػط ٟٚؼي ايًطـ  ٫ايهدل ،ٟٚؾتأٌَ ،٭ْ٘ يطـ بٓش ٛاغيكته ٞيهٓ٘ ؼي
احملكً ١يٝؼ يطؿاّ.
يهٔ ؾ :٘ٝإٕ دًٗٓا عكا٥ل ا٭َٛض ٚسهِ ايباضٚ ٨إٕ مت إ ٫أْ٘ غرل ناض بعًُٓا ببعض ايهًٝات ناؿػٔ ٚايتكبٝح ايعكًٝري،
نشػٔ اٱسػإ ٚسػٔ ايعسٍ ٚسػٔ ايًطـ أٜهاّ.
ٚبعباض ٠أخط :٣نًَ ٞا ٜكطب ايعبس ٭غطاض اغيٛزي ٫ ،ؾو ؼي سػٓ٘ سيا ٖ ،ٖٛ ٛيًؿطض بإٔ أغطان٘ قبٛب ١ي٘ َٚطًٛب ١ي٘
ٚيؿطض (َا ٜكطب ايعبس إيٗٝا) ٚس٦ٓٝص ؾإٕ نإ إؾهاٍ ؾٗ ٛقػط ٟٚبإٔ ٖصا َكطب أّ ٚ ٫أْ٘ َبتً ٢سيعاسِ أّ ٚ ٫ؼي اغيكاّ
ؾإْ٘  ٫إؾهاٍ; إش أْٓا لس أَط ٙبـ كىت ى ىعاكىغ يقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل ايهاؾـ بايدلٖإ اٱْ ٞعٔ ن ْ٘ٛإَا َطًٛباّ ي٘ بايصات
يه ْ٘ٛشا َكًشًَ ١عَ ١شات ١ٝبٓـيط اغيٛزي أَ ٚطًٛباّ ي٘ َكسَٝاّ يه ْ٘ٛقككاّ ٭غطان٘ اغيًعَ ١بٓـيطٚ ٙيصا أٚدب٘.

ٚايجابت عهِ ايعكٌ أقٌ ٚدٛب ايًطـ ؼي اؾًُ ٫ ١نًٝت٘  ،بٌ قس ٜكاٍ بٛدٛب ايعـسٍ
عً ٢ايباض ٫ٚ ٨زي ٌٝعًٚ ٢دٛب ايًطـ ؾإْ٘ َٔ اٱسػإ ٚٚ ،قٛعـ٘ َٓـ٘ تعـازي ٜ ٫ـسٍ
ث ر ى يدقال نٚ غرلٖـا
عًٚ ٢دٛب٘ٚ ،ايجابت َٔ اٯٜات َجـٌ كى ىعا طيـَّا يع ىعذ ِّبًي ى ىحؿَّك غىؾٍ ىع ى
زي ٌٝايٛقٛع  ٫ايٛدٛب  ٫ٚاٱط٬م ـ ؾتأٌَ.
ٍلػفً
يػؿ سى ؾىػك غىػ ً
ٚٚدٗ٘ :ايٛقٛع ٭ْ٘ تعازي أيعّ ْؿػ٘ بٛعس ،ٙقاٍ تعازي :طى ىؿ ى
ػب رىبُؽ ٍ
اظر َّ ٍح ىؿ ىة يهٓٓا لس أقػاَاّ َٔ ايًطـ مل ٜؿعًٗا ايباض ٨إَـا ٭ْٗـا يطــ َتـٚ ِٖٛيٝػـت
يطؿاّ ؼي ايعًِ ايؿُٛيٞ

قس أٚنشٓا ؾُٝا غبل ٚدٛب٘ َطًكاّ ٚأٚنشٓا َٓؿأ اـطأ ؼي ت ِٖٛعسّ ٚدٛب٘ ٚأْ٘ ْاؾ َٔ ٧عسّ ايسق ١ؼي تعطٜؿ٘ ٚايكٛٝز
اييت شنطت ي٘.
قس أٚنشٓا غابكاّ ،أْ٘ َكته ٢اؿهُٚ ١إٔ عسّ ايًطـ ْكض يًػطض ٜٚػتًعّ ايًػٚ ٛايعبح ؼي نٌ َٔ :أ .ايتهًٝـ.
بٚ .بعج ١ا٭ْبٝا.٤
زٚ .اـًك.١
ؾطادع.
ٚأقػاّ َٔ ايًطـ مل ٜٛدبٗاَ ،ج ٌٖ ،ّ٬جيب بٓا ٤نٌ سػَ ١ٝٓٝع أْٗا َكطب ١يًطاعَ ١بعس ٠عٔ اغيعك ١ٝؾتأٌَ; إش قس
ٜكاٍ :ايًطـ عً ٫ ٘ٝعًٓٝا َٚا ٖ ٛعًٓٝا يٝؼ عً ٘ٝاٱيؿات ((*)) ،ثِ إٕ أٚدب ايكطب يًطاعٚ ،١دب ٚدٛباّ نؿاٝ٥اّ
((**)) ،ؾتأٌَ.
((*)) ٜٚتهح َا ؾَ َٔ ٘ٝا شنطْا ٙغابكاّ َٔ تكػ ِٝايًطـ إزي يطـ َٓ٘ تعازي ٚيطـ َٔ ايعبس ٚيطـ َٔ غرلُٖا ؾطادع ٚإٔ
اٱيؿات باٱجياب أ ٚغرل ،ٙعًٚ ٘ٝادب بإجياب٘ عًْ ٢ؿػ٘ٚ ،إٔ (اغيكطب) ػيا نإ َٔ ؾعًٓا ،عًٓٝا ٚادب بايكسض ايص ٟحيكل
ايػطض َٔ (ايتهًٝـ) أ( ٚايبعج )١أ( ٚاـًك.)١
((**)) بأزي ١ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ٚبأزي ١يع ّٚإضؾاز اؾاٌٖ ٚتٓب ٘ٝايػاؾٌٚ ،بسي ٌٝايًطـ ْؿػ٘ نُا غبل تؿك.ً٘ٝ

احملٝؽي أ٫ ٚبت ٙ٤٬باغيعاسِ ايصْ ٫ ٟعًُ٘ أ ٚ٭ٕ شيو َكته ٢زاض اَ٫تشإ أ ٚيعٛز ٠شيو
إزي ايعبس ْؿػ٘ أَ ٚا أؾب٘.

 َٔٚأَجًت٘:
ٚق ٍٛا٭ ١ُ٥ا٭طٗاض  يًشهِ ،ؾإْ٘  ٫ؾو ؼي نَ ْ٘ٛكطباّ يًطاعَ ١طؾساّ يًعباز غيا ؾ٘ٝ
ايػساز ،عهؼ َا ي ٛسهِ أَجاٍ َعاٜٚ ١ٜٚعٜسٜٚ ،ـيٗطشيو بٛنٛح ؾـذل ٠سهـِ ضغـ ٍٛاهلل
ٚأَرل اغيَٓ٪ري ٚ قس قاٍ (إ ٫إٔ أق ِٝسكاّ أ ٚأزؾع باط.)ّ٬
 ٫ٚؾو ؿياٖطاّ ؼي قسضتِٗ عً ِٗٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عًـ ٢ايٛقـ ٍٛيًشهـِ يـ ٛأضازٚا ،نٝــ
ٚقس أغؼ تَ٬صتِٗ ز ّ٫ٚؼي سلاٍ أؾطٜكٝا ٚغرلٖاَٚ ،ـآٍ شيـو إزي إَهـإ ٚقـٛشلِ بـسٕٚ
إعُاٍ يٮِٖ ٚاغيِٗ بٌ ي ٛتٛقـ ايٛق ٍٛعً ٢اقتشاّ يًُِٗ أ ٚتهٝٝع٘ ٱسـطاظ ا٭ٖـِ،
نؿ ٢ؼي ايٛدٛب ٚشيو ناقتشاّ ا٭ضض اغيػكٛب ١ٱْكاش ايػطٜل .

ٚقس ؾكًٓا بعض ايؿ ٤ٞعٔ شيو يس ٣اٱؾاض ٠إزي إٔ َٔ قٛٝز ايًطـ إٔ ٜ ٫بًؼ سس اٱؾاٚ ٤إ ٫نإ ْكهاّ يًػطض ٖٛٚ
هلل ٍ
قث ًع ىـ اظطَّ ِّقبًغٛض ٠ا٭ْؿاٍٚ 37 :غرل.ٙ
ظ ً ىق ًؿقز ى ا ي
اْل ًىؾ ى

ٚقس شنطْا ايػبب ؼي اغتجٓاَ( ٤ا عاز إزي ايعبس ْؿػ٘) َٔ ٚدٛب ايًطـ عً ٢اهلل تعازي ـ ؾطادع.

ٜ ٫عًِ شيو ،بٌ ضسيا ايسي ٌٝعً ٢عسَ٘ قا.ِ٥
ٜ ٫كح إط٬م زع ٣ٛدٛاظ اقتشاّ اغيِٗ ٚتهٝٝع٘ ٱسطاظ ا٭ِٖٚ ،يصيو قاٍ أَرل اغيَٓ٪ري ( :أتطٜسْٚين إٔ أطًب
ايٓكط باؾٛض ٚاهلل  ٫أطٛض ب٘ َا زلط زلرل َٚا أّ لِ ؼي ايػُا ٤لُاّ) ـ ْٗر ايب٬غ ،١اـطب.126 ١
ٜٚسٍ عً ٘ٝعسّ تًؿـي٘ بًؿـيٚ( ١غرل ٠ايؿٝدري) اييت نإ بتًؿـي٘ بٗا غٝػتًِ اؿه ٖٞٚ ١َٛؼي َعاز٫ت ايصٜ ٜٔكٛي ٕٛبا٭ِٖ
ٚاغيِٗ ؼي اؿهِ ٚغرل َٔ ،ٙأٚنح َكازٜل ا٭ِٖ ٚاغيِٗ.
ٚاؿسٜح س ٍٛا٭ِٖ ٚاغيِٗ َٚكٝاغ٘ ندلٚ ٣قػط ٣ط ٌٜٛـ عػ ٢إٔ ْٛؾل ي٘ ؼي عح قازّ بإشٕ اهلل.

ٚيٛؾو ؼي شيو ؾإْ٘  ٫ؾو ؼي قسض ٠اهلل عً ٢تٝػرل شيو شلِ سيا ٜ ٫ػًب ا٫ختٝاض  ٫ٚخيـٌ
باَ٫تشإ ،ؾٝه ٕٛيطؿاّ إشلٝاّ َكطباّ يًطاعَ ١بعساّ عٔ اغيعك ١ٝنُا غٝؿعً٘ تعازي بتٝػرل ٙا٭َط
يٛي ٞايعكط ٚايعَإ . 

قس ٜٛضز عً :٘ٝإٕ ايـياٖط إٔ عسّ تكس ِٜٗيًٛق ٍٛإزي اؿهِ نإ:أ .إَا يعسّ قابً ١ٝايٓاؽ ٚأًٖٝتِٗ إَا سسٚثاّ أ ٚبكا ،٤أٚ
نُٖ٬اٜٛٚ ،نش٘ خص ٕ٫دٝـ اٱَاّ عً  ٞؼي قؿري بٌ ٚغرلٖا ،ي٘ ،بٌ ٚخص ِْٗ٫ي٘ ّٜٛ ،ايػكٝؿٚ ١ؾسى ،بٌ ٚقٛي٘
أْ٘ يٚ ٛدس أضبعري َٔ ا٭ْكاض يٓٗض با٭َطٚ ،نصيو خص ٕ٫دٝـ اٱَاّ اؿػٔ  ي٘ ست ٢نازٚا ٜػًُ ْ٘ٛغيعاٚ ١ٜٚخصٕ٫
أٌٖ ايهٛؾٚ ١غرلِٖ غيػًِ بٔ عك ٌٝثِ يٲَاّ اؿػري ٚ ،نصيو خص ٕ٫ايٓاؽ يٲَاّ ايهاؿيِ  ي٘ َس ٠غذٓ٘ اييت
اغتُطت  14عاَاّ عًْ ٢كٌ ،بٌ قبً٘ سٝح إٔ عسّ قابًٝتِٗ ػًت ؼي إشاعتِٗ ٭غطاض  ٙػيا غبب تأخرل ا٭َط إزي ظَإ
ايـيٗٛض نُا ٚضز ؼي أسازٜح عسٜس( ٠ؾأخطشي ٙٛباٱشاعٜٛٚ )١نش٘ أنجط إٔ عسّ ؿيٗٛض اٱَاّ اغيٓتـيط ٖٛ يعسّ ايكابً ١ٝإش (ٚغٝبت٘
َٓا) ٚعسّ ايكابًٚ ١ٝقٌ إزي زضد ١أْ٘ مل ٜتٛؾط ست ٢اٯٕ  313ػئ بِٗ ٜتٗٝأ ا٭َط ،ؾتسبط.إشٕ ا٭َط عا٥س إيٓٝا ؼي عسّ ايًطـ،
 ٫إي ٘ٝتعازي.
بٚ .أَا ـ ٖٚصا خيايـ َا غبل ؼي ا٫ػا ٙيهٔ ٜٛاؾك٘ ؼي ايٓتٝذ ٖٞٚ ١عسّ ٚدٛز ايًطـ ـ ٭ٕ تكس ِٜٗيًشهِ ٚي ٛبتٝػرل اهلل
هلل ٍ
قث ًع ىـ اظطَّ ِّقبً أَ ٚا أؾب٘ ػيا
تعازي ايػٝيب ـ نُا شنط ـ نإ ػيا ٜٓكض ايػطض َٔ اـًك ٖٛٚ ١اَ٫تشإ ٚ ،ظ ً ىق ًؿقز ى ا ي
اْل ًىؾ ى
ف ىدؼ ٍ ًـ مل ٜهْٛا يٝتُا يٛ
ؾكًٓا ٙغابكاّْٚ ،هٝـ :إٕ قٛي٘ تعازي طيال ن يَّن ً ُد ىػميال ى ًء ك ى ىػميال ى ًء ًعـٍ سى ىطا ًء رىب ِّ ى
ؽٚ ك ى ىػ ىدؼٍـىاقي اظـ َّ ٍ

ٚقٌ ا٭ ١ُ٥ا٭طٗاض  يًشهِ ،بٌ ناْت ا٭ضض تتش ٍٛإزي زاض اغيَٓ٪ري ؾٝبطٌ اَ٫تشإ ٚا٫بتٚ ٤٬ايتُشٝل.
ٜ ٫ٚٴٓكض بعَإ ايـيٗٛض إش يعً٘ قس ؼكل ايػطض َٔ ايتُشٝل ٚا٫بتٚ ٤٬ؿيٗطت دٛاٖط ايٓاؽ ٚسكا٥كِٗ سيا (َا ؼي ؿيٗٛضِٖ)
نع ىـٖٛ( ز:
يقح أىغ َّ يف ظىـٍ ؼيم ًٍع ىـ ًعـٍ ض ى ٍق ًع ى
ؽ إال َّ ىعـٍ ضىدٍ ى
إزي  ّٜٛايكٝاَٜٛٚ ،١نش٘ طٛؾإ ْٛح إش نإ بعس كىأيك ًح ى
ل ًإظىك غ و

 ،)36ؾتأٌَٚ ،شلصا اؿسٜح تتُ ١بٌ تتُات عػ ٢إٔ ْٛؾل شلا ؼي بعض نتاباتٓا ايهٚ ١َٝ٬ايعكس ١ٜبإشٕ اهلل تعازي.

ز .بٌ ضسيا ٜكاٍ :إٕ ايًطـ نإ ؼي عسّ تكس ِٜٗيًشهِ ْـيطاّ ٭ٕ نجرلاّ َٔ ايٓاؽ ٜ ٫كذلب إزي اهلل ٜٓ ٫ٚكطع إي ٘ٝإ ٫ؼي ساي١
ا٫بتٚ ٤٬ا٫قطٚٚ ٤٬قٛشلِ يًشهِ نإ ػيا ٜٛؾط (ا٭َٔ ٚايطخا )٤ؾهإ ٜبطط ايهجرل ػئ أضاز شلِ اهلل غعاز ٠ايساض ٜٔـ ؾتأٌَ.

ٚضسيا ٜه َٔ ٕٛايؿٛاٖس عً ٢عسّ بعض َكازٜل ايًطـَ ،ا قٓع٘ ضغ ٍٛاهلل َ ع أبٞ
بهط ٚغرلِٖ ؼي قه ١ٝايسباب اييت زسطدٖٛا ثِ ؼي قه ١ٝأغاَ ،١ؾإْ٘ نإ حيل ي٘  عكّ٬
ٚعطؾ ّا ٚؾطعّا غـذِٓٗ أ ٚتبعٝـسِٖ أ ٚتععٜـطِٖ أ ٚغـرل شيـو ػيـا حيـ ٍٛز ٕٚغكـب اـ٬ؾـ١
ايص ٟأغؼ أغاؽ ايـيًِ ٚاؾٛض ٚبعٸس ايٓاؽ عٔ ايطاعٚ ١قطبِٗ إزي اغيعك ١ٝغيآت ايػٓري بٌ
ست ّٜٛ ٢ايـيٗٛض اغيباضى .
َٚع شيو مل ٜؿعٌ ٚاْكًب ايٓاؽ عً ٢أعكابِٗ ،ؾتأٌَ .
ٚبعباض ٠أخط :٣يٝؼ سيكسٚضْا إٔ ْؿدل َكسام ايًطـ إ ٫ؾُٝا بري ايؿاضع أْ٘ يطـ ;

قس ٜػتؿهٌ ؾ ٘ٝقػطٚ ٣ندل.٣
ٚإ ٫ؾُٝا سهِ ايعكٌ بأْ٘ يطـ ،إش سكط ٙسيا بري ايؿاضع أْ٘ يطـ ؾكؽي زٚض ٟؼي َجٌ بعج٘ ا٭ْبٝا َٔ ٤باب ايًطـ ،ؾتأٌَ،
بٌ ْك :ٍٛإٕ ايعكٌ ٜػتكٌ عػٔ ايًطـ ٚٚدٛب٘ ،نُا ٜػتكٌ عػٔ ايعسٍ ٚٚدٛب٘ ،نًٜ ٫ ٞعّ ايعبح ٚايًػْٚ ١ٜٛكض
ايػطض ـ نُا ؾكًٓاٚ.ٙيصا حيهِ بًع ّٚايبعجٚ ١يع ّٚايعكُٚ ١غرل شيو ػيا اغتسٍ بدلٖإ ايًطـ عً ٢يع ،َ٘ٚعًُاْ٩ا ا٭بطاض ؼي
عًِ ايهٚ ّ٬خؿا ٤بعض اغيكازٜل ٚاستُاٍ اغيعاسِٜ ٫ ،هط عهِ ايعكٌ ايهً ٖٛ ٌٖٚ ٞإ ٫نايك ٍٛبعسّ ٚدٛز سهِ يًعكٌ ؼي
(ا٭ٚيٝات) (ٚايؿططٜات) ٚغرلٖا َٔ (ايٝكٝٓٝات) ،بسع ٣ٛتعصض أ ٚقعٛب ١إساط ١ايعكٌ بهٌ اؾٗات ٚٚدٛز دٗات ْؿ ٞأٚ
ْكض أ ٚقسضت٘ عً ٢تؿدٝل اغيكازٜل َٔٚ ،شيو ايه ّ٬س ٍٛقش ١قه( ١ٝايٛدٛز َٛدٛز) ٭ْو إَا إٔ تك( ٍٛايٛدٛز
َٛدٛز) أ ٚتك( ٍٛايٛدٛز َعس )ّٚؾإٕ قًت (ايٛدٛز َٛدٛز) يعّ ايتػًػٌ; ٭ٕ اغيٛدٛز ٜعين (ش ٚايٛدٛز) ،ؾً ٛنإ ايٛدٛز
َٛدٛزاّ يهإ شا ٚدٛز ثِ ْٓكٌ ايه ّ٬إزي ٚدٛز ،ٙؾٌٗ َٖٛ ٛدٛز أّ  ٫ؾإٕ نإ َٛدٛزاّ ؾإْ٘ ٜعين (ش ٚايٛدٛز) ؾًٛدٛز
ايٛدٛز ٚدٛز ٖٚهصا ٖٛٚ ،باطٌ َٔ دٗ ١ن ْ٘ٛخ٬ف ايبس َٔٚ ١ٜٗدٗ ١يع ّٚايتػًػٌ.
ٚإٕ قًت (ايٛدٛز َعس )ّٚؾٗ ٛخ٬ف ايبس ١ٜٗأٜهاّ.

إش يعٌ عهػ٘ ٖ ٛايًطـ ؼي عًِ اهلل ايؿاٌَ يؿت ٢اؾٗات ٚؼي نـٌ ا٭ظَـإ ثـِ يـ ٛثبتأْـ٘
يطـ ؾ ٬زي ٌٝعًٚ ٢دٛب٘ عً ٢إط٬ق٘ ٖصا .
ٚيهٔ قٝاّ ا٭زي ١ايؿطعٚ ١ٝايعكً ١ٝعًٚ ٢دٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ـ نُا غبل تؿك ً٘ٝـ ٜهؿـٞ
ز٫ي ١عً ٢أْ٘ َٔ ايًطـ ٚأْ٘ ػيا ٚقع َٔ أقػاَ٘.
يهٓ٘ ٜ ٫ه ٕٛس٦ٓٝص زيَ ّ٬ٝػتك ّ٬بٌ ٜعٛز ٭سس تًو ا٭زي ١ايػابك.١
إ ٫إٔ ٜكاٍ :إْٓا بتًو ا٭زي ١مطظ ايكػطٚ ٣أْ٘ يطـ ٚبٛقٛع٘ مطظ ٚدٛب٘ أ ٚبكب ٍٛنً١ٝ
ايهــدل ٣ؾٝهــ ٕٛايٛدــٛب أٜهـاّ عكًٝـاّ إنــاؾ ١يهْٛــ٘ ؾــطعٝاّ َ ٫ٚــاْع نُــا غــبل َــٔ تــٛاضز
ايٛدٛبات ايعكًٚ ١ٝايؿطعٚ ١ٝايؿططٚ ١ٜايعك ١ٝ٥٬عًَٛ ٢نٛع ٚاسس.

قس غبل اؾٛاب عٓ٘ ؾ٬سفي.
قس غبل اؾٛاب عٓ٘ ؾ٬سفي.
إَا ٭ٕ ايؿَ ٤ٞا مل جيب مل ٜٛدس ـ ؾتأٌَ; إش ايٛدٛب ؼي ٖص ٙايكاعس ،٠تهٜٛينٚ ،ؾُٝا مٔ ؾ ،٘ٝتؿطٜعٚ ،ٞإَا يهؿـ
ايٛقٛع عٔ إيعاَ٘ تعازي ْؿػ٘ بصيو ((*)).
((*)) ٚأْ٘ َٔ َكازٜل (اؿهُ )١اييت ٜكبح عسَٗا ،أَ َٔ ٚكازٜل (ايطظي )١اييت أيعّ تعازي ْؿػ٘ بٗا.

ضسيا ٜكاٍ بإَهإ ا٫غتس ٍ٫عًٚ ٢دٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ،٣ٛبا٭قٌ يس ٣ايـسٚضإ
بري ايتعٝري ٚايتدٝرل.
ٚضيهٔ تكطٜط ٙبٓش:ٜٔٛ

إٕ ايدل ايٛادب ػيا ضيهٔ إٔ ٜتشكل بايتعاٚ ٕٚبػرل ،ٙؾً ٛسكك٘ بتعا ٕٚؾإْ٘ بـط ٨ايصَـ ١ستُـاّ
ٚي ٛسكك٘ بػرل ٙؾ ٬اطُٓ٦إ بدلا ٠٤شَت٘ ْـيطاّ ٫ستُاٍ اغيكًش ١ايػًٛن ١ٝؼي ايتعا ٕٚــ نُـا
ؾكًٓا ٙؼي َٛنع آخط ـ ؾٝهَ ٕٛكسام زٚضإ ا٭َط بري ايتعٝري ٚايتدٝرل ٜٚهْ ٕٛـيـرل زٚضإ
ا٭َط بري تكًٝس خكٛم ايعـازٍ أَ ٚطًـل ايجكـٚ ،١ػيـا ٜكـطب شيـو إزي ا٭شٖـإ أَـط ٙتعـازي
ؿ صًل األ ٍع ًر سٝح أْ٘ ،بٓا ٤عً ٢عسّ إيعاَ١ٝ
اكر ٍ يػ ٍ
يٓب  ٘ٝبا٫غتؿاض ٠بكٛي٘ كى ىذ ً
اغيؿٛض ٠ي٘  ،ؾإٕ أَط ٙتعازي ي٘  نإ يًُكًش ١ايػًٛنٖٞٚ ١ٝ

َٔ (تطٜٚض ايٓؿؼ) عً ٢إيػا ٤ا٭ْاْ ١ٝاييت ػط اٱْػإ يًعٌُ ايؿطزٚ ٟؼ ٍٛبٚ ٘ٓٝبري اـرلات عاز( َٔٚ ٠تٗصٜبٗا) عػٔ
ايـئ باٯخط ٜٔاغيٛقٛف عً ٘ٝايتعا ٕٚعاز َٔٚ ،٠ن ٕٛايدلن ١ؼي ايتعا ،ٕٚإش (ٜس اهلل َع اؾُاع َٔٚ )١ايتأغٚ ٞغرل شيو ػيا
ؾكًٓا ٙؼي َٛنع آخط َٔ ايهتاب ؾًرلادع.
(آٍ عُطإ )159
بٌ ست ٢عً ٢إيعاَ ١ٝاغيؿٛض ٠ي٘ ؾإْ٘ ؼي نًتا ايكٛضتري :تٛدس َكًش ١غًٛن ١ٝؼي ا٫غتؿاضٚ ٠اغيؿٛض ٠نُا ؾكًٓا ٙؼي (ؾٛض٣
ايؿكٗا.)٤

تطٝٝــب اـــٛاطط ٚتــأيٝـ ايكًــٛب ،٭ٕ ا٫غتؿــاض ٠اســذلاّ ٚأ ٟاســذلاّ ،ستــ ٢يــ ٛعًــِ
اغيػتؿاض ٕٚإٔ ضأ ِٜٗغرل ًَعّٚ ،قس ؾكًٓا اؿسٜح س ٍٛشيـو ؼي نتـاب (ؾـٛض ٣ايؿكٗـا،٤
زضاغ ١ؾكٗ ١ٝأقٛي )١ٝؾًرلادع ــ ٚأٜهـّا ؾإْـ٘ قطٜـب َٓـ٘ َـا شٖـب إيٝـ٘ ايـبعض َـٔ ايٛدـٛب
ايعٝين يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ؾٝذبإ ست ٢ي ٛأَطْٗٚ ٙا ٙايػرل ٚنإ اغيأَٛض بكسز
ايعٌُ ٚاغيٓٗ ٞقاقساّ ايذلى ،بٌ ست ٢ي ٛاْؿػٌ بايعٌُ ٚايػكٛؾي ٖ َٔ ٛباب ايػايب ١باْتؿـا٤
اغيٛنٛع.
ٚيعٌ ٚدٗ٘ ايك ٍٛباغيكًش ١ايػًٛن ١ٝؼي ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ٚاغيٛنٛع ١ٝؾ،٘ٝ
أ ٚؿيٗٛض ا٭َط بُٗا ؼي ايعٚ ١ٝٓٝايص ٟقس ته ٕٛاؿهُ ١ؾ ٖٛ :٘ٝاغيكًش ١ايػًٛن ،١ٝؾتأٌَ.
ٚ ٖٛٚإٕ نإ خ٬ف ايـياٖط ٚػيا ًْ ٫تعّ ب٘ إ ٫إٔ شنط ٙنإ يتكطٜب ايصٖٔ ..بٌ ايـيـاٖط إٔ
اغيكًش ١ايػًٛن ١ٝؼي ايتعا ٕٚأدًٚ ٢أٚنح سيا  ٫قٝاؽ نُا ؾكًٓا ٙؼي َٛنع آخط ؾًرلادـع
ـ.
ٚايؿطم بري (شاى اغيبشح) أْ٘ َٔ باب ايٛدٛب ايعٝين أ ٚايهؿاٖٚ( ٞ٥صا اغيبشح) أْـ٘ َـٔ
بـاب ايٛدـٛب ايتعٝـٝين أ ٚايتدــٝرل ٟيهـٔ ٜبكـ ٢غـكٛؾي ا٭َــط ٚايٓٗـ ٞيـ ٛا٥تُـط ٚاْتٗــ،٢
ْ٫تؿا ٤اغيٛنٛع ٚيٝؼ َجً٘ ي ٛسكل ايـدل َـٔ غـرل ايتعـا ٕٚإش تبكـَ ٢كـًشت٘ ايػـًٛن ١ٝعًـ٢
ايك ٍٛبٗاٚ ،نصيو عًـ ٢استُاشلـا ،إش ٜ ٫عًـِ غـكٛؾي ا٭َـط ؾتأَـٌٚ ،إ ٫ؾـٚ ٬دـ٘ يعـسّ
غكٛؾي ا٭َط بايتعا ٕٚعًَ ٢تعًل

يٮَط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط.
يًتعا ٕٚأ ٚقػ ُ٘ٝػيا ب٘ ٜتشكل ايدل.

ؼكل إشا قًٓا بهَ ْ٘ٛكسََ ١تُشه ١ؼي ايططٜك.١ٝ
ٖصا ٚقس ؾكًٓا ايه ّ٬س ٍٛاغيكًش ١ايػًٛنٚ ١ٝأقػاَٗا ٚأْٗا ػيا قس ته ٕٛعً ١تاَ ١يٲجياب
أ ٚدع ٤عً ،١ؾٝػكؽي ٚدٛب غًٛنٗا ي ٛؽًـ عٔ اغيتعًلٜٚ ،ػـتشل ايعكٛبـ ١ؾكـؽي يتؿٜٛتـ٘
غطض اغيٛزي إزي غرل شيو ؼي َبشح اغيكًش ١ايػًٛن ١ٝـ ؾطادع ٖصا.
ٚأَا تؿك ٌٝايك ٍٛبايتعٝري ٚدطٜإ ا٫ؾتػاٍ يس ٣زٚضإ (ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـ )٣ٛبـري
ايٛدٛب ايتعٝٝين ٚايتدٝرل ٟيـس ٣ايؿـو ؾٝتهـح ؼي نـُٔ ايبشـح اٯتـ ٞبـإشٕ اهلل ،ؾٓكـٍٛ
ٚباهلل ْػتعري:

ضيهٔ بٝإ شيو بٛد ٙٛعسٜسَ ٠تهُٓ ١ؼي ايبشح  ٖٞٚإٕ (ايتعاٜ )ٕٚسٚض أَط ٙبـري إٔ ٜهـٕٛ
ٚادبّا تعٝٓٝٝـّا (ْـيـطّا يًُكـًش ١ايػـًٛن ١ٝنُـا ؾكـًٓا ٙؼي َٛنـع آخـط ،أ ٚ٭غًبٝـ ١اٱٜكـاٍ
غيطًٛب اغيٛزي ٚغطن٘ نُا غـٝأت ٞتؿكـ )ً٘ٝأٚ ٚادبـّا ؽٝرلٜـّا ططٜكٝـاّٚ ،أَـا عٹسيـ٘ َـٔ غـا٥ط
اغيكسَات ؾإْ٘ ٚادب ؽٝرل ٟططٜك.ٞ
ٚس٦ٓٝص ؾإٕ ايتعَٓا باغيكًش ١ايػًٛن ١ٝـ نُا ؾكًٓا ٙؼي ؾكٌ آخـط ــ ؾٝهـ( ٕٛايتعـاٚ )ٕٚادبـاّ
قطعـاّ بــايٛدٛب ايٓؿػــ ٞبٛدــٛب خــام (يًُكــًش ١ايػــًٛنٚٚ )١ٝادبـاّ بــايٛدٛب ايػــرلٟ
بٛدٛب عاّ

(ْـيــطاّ يًذــاَع عًــ ٢ايططٜكٝــٚ )١أَــا غــرلَ ٙــٔ اغيكــسَات ،ؾــإٕ أَــطَ ٙــطزز بــري ايٛدــٛب
ايتدٝرل( ٟبٚ ٘ٓٝبري ايتعاٚ )ٕٚبري عسّ ايٛدٛب أقْ ;ّ٬ـيطاّ ٭ٕ ايٛدٛب ايٓؿػٚ ٞايػرلٟ
يعٹسي٘ ( ٖٛٚايتعاٚ )ٕٚاف بايػطنري( ،أ ٟايصاتٚ ٞايعطن )ٞؾٝهـ ٕٛإجيـاب غـرل ٙيػـٛاّ بـٌ
ْكهاّ يًػطض َٚطدع ٖصا إزي عسّ قش ١اؾعٌ يًٛدٛب ايططٜك ٞيكػ ِٝايتعا ٕٚبٓـا ٤عًـ٢
ن ْ٘ٛؾطعٝاّٚ ،أَا ايعكٌ ؾإْ٘ ٜ ٫ط ٣تطؾح ايٛدٛب َٔ ش ٟاغيكسَ ،١إزي غا٥ط اغيكسَات (اٚ
اْبػاؾي ٚدٛب٘ شلا) َع ضٜ٩ت٘ ٚدٛز َكسَ ١شات َكـًش ١غـًٛن ١ٝأٜهـاّ ٚأَـا ْكـض ايػـطض
ؾٮٕ تؿـطٜع ايٛدـٛب ايتدـٝرل ٟيًعـسٍ ايـصَ ٫ ٟكـًش ١غـًٛن ١ٝؾٝـ٘ ،ػيـا ٜٛدـب تؿٜٛـت
ايعسٍ ش ٟاغيكًش ١ايػًٛنٚ ١ٝي ٛعٓس بعض اغيهًؿري أ ٚإٜكاعِٗ ؼي نًؿ ١غًٛى ن ٬ايططٜكري
ـ ؾتأٌَ.
ؾٝهْ ٕٛـيرل إجياب ايك ٠٬ؽٝرلاّ بٗٓٝا ٚبري أ ٟططٜل آخط ٜٛدب ايكطبإ هلل ،ػيـا َ ٫كـًش١
شات ١ٝؾ ٘ٝإ ٫ايططٜك ١ٝي ٛؾطض إٔ أ ٟططٜل آخـط (نـصنط أيــ  ٫إيـ٘ إ ٫اهلل) ٜٛقـٌ يًكـطب
اــام ،اؿاقـٌ َـٔ ايكـَ ٠٬ـع ؾـطض ظٜــاز ٠ايكـ ٠٬عًٝـ٘ سيكـًش ١غـًٛنٖ ١ٝـ ٞاغيـيٗــط
ٚايؿعرلٚ ٠إَهإ ايتأغ ٞباغيكًَ ٞج ّ٬ـ  ،ؾتأٌَ.
ٚد٘ آخط :إٕ (ايتعا ٕٚعً ٢ايػًٛنٚ )١ٝادب َطًكاّ ،أ ٟغٛا ٤أت ٢بػرلٚ ٙعسي٘ أّ  ،٫أَا
غرل ٙؾٝشتٌُ َؿطٚطٚ ١ٝدٛب٘ بعسّ إجياب ايتعا ٕٚؾٗ ٛؾو ؼي أقٌ اؾعٌ.

أ ٟاؾاَع بري اغيكسَات.

ٚأَا ؼي قٛض ٠ايؿو ؼي اغيكًش ١ايػًٛن ١ٝـ َٛ ٖٛٚطٔ ايه ّ٬ـ ؾإٕ ايؿـو ٜطدـع يًؿـو ؼي
َطسً ١اؾعٌ ٚأٜهاّ ؼي َطتب٫ ١سكٜ ١طدع يًؿو ؼي َكاّ اَ٫تجاٍ،
أَـا ايؿـو ؼي َطسًـ ١اؾعـٌ ؾٮْٓـا ْؿـو بعـس ايعًـِ بـإٔ ايؿـاضع أٚدـب َـا ٖـ ٛقكـل أســس
ايػطنري ٚقتٌُ ايػطض اٯخط ( ٖٛٚايتعا ٕٚؼي اغيكاّٚ ،نٌ َا نإ ططٜكـاّ َٚكسَـ ١إنـاؾ١
إزي استُاٍ َكًش ١غًٛن ١ٝؾ ٌٖ ،)٘ٝإٔ ايؿـاضع أٚدـب أٜهـّا بـايٛدٛب ايتدـٝرلَ ٟـا ٖـٛ
قكل ٭سس ايػطنري ؾكؽي ( ٖٛٚاغيكسَ ١ايكطؾ )١أّ ٫
ا٭قٌ :ايعسّ.
إ ٫إٔ ٜكاٍ :إٕ ايعًِ بٛدٛب قتٌُ اغيكًش ١ايػًٛنَٓ ١ٝشٌ إزي عًـِ تؿكـ ًٞٝبـايٛدٛب
ايتدٝرل( ٟبري ٖص ٙاغيكسَٚ ١غرلٖا) ٚؾو بـس ٟٚبـايٛدٛب ايتعٝـٝين ،شلـص ٙاغيكسَـ ١احملتُـٌ
ؾٗٝا اغيكًش ١ايػًٛنٚ ١ٝا٭قٌ عسَ٘ ،ؾٝبك ٢ايٛدٛب ايتدٝرل ٟايططٜكـ ٞعًـ ٢سايـ٘ ،ؾـ٬
ؾو ؼي اؾعٌ; إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚؾَ ٘ٝا غـٝأتَ ٞـٔ تؿكـ ٌٝبـري َـا يـٚ ٛضز أَـط َـٔ ايؿـاضع بإسـس ٣اغيكـسَتري (نُـا ؼي
ايتعاَٚ )ٕٚا مل ٜطز ،ؾاْتـيط.
أٜ ٚكاٍ :إْٓا عٓس٥ص ْؿو َٔ ايبسأ بتعًل ايٛدٛب ايػرل ٟبعسٍ ايتعـاْ ٕٚـيـطاّ يهْٛـ٘ يػـٛاّ،
ٚخ٬ف اؿهُ ١بٌ نْ ْ٘ٛكهاّ يًػطض ٚي ٛاستُا ،ّ٫ؾإْ٘ ناف ؼي ايؿو ؼي تعًـل ايٛدـٛب
ايػرل ٟب٘.

ٚأَا ايؿو ؼي َكاّ اَ٫تجاٍ :ؾًسٚضإ ا٭َط بري َا ٖ ٛقكل ٭سس ايػطنـري ؾكـؽيَٚ ،ـا ٖـٛ
قكل ٭سسُٖا ٚقتٌُ اٯخط ،ؾٝتعري ،يبٓا ٤ايعك ٤٬عً ٢يع ّٚايـتشؿفي عًـ ٢غـطض اغيـٛزي
ٚي ٛؼي قٛض ٠ا٫ستُاٍ إشا نإ عكٝ٥٬اّ.
ٚبٗصا ايٓش َٔ ٛايبٝإ ٚاٱناؾٜٓ ١سؾع اٱٜطاز عً ٢ايٛد٘ ايص ٟشنط ٙاحملكل ايٓاٝ٥ين َػـتسّ٫
ي٬ؾتػاٍ ؼي ايكٛض ٠ايجايجَ( ٖٞٚ ١ا ي ٛعًِ ٚدٛب ؾعٌ ؼي اؾًُٚ ١استٌُ نـ ٕٛؾعـٌ آخـط
عس ّ٫ي٘ َع عسّ إسطاظ ٚدٛبـ٘  ٫ٚنْٛـ٘ َػـكطاّ) ،بــ (إٕ ايؿـو ؼي اغيكـاّ ؾـو ؼي سكـٍٛ
اَ٫تجاٍ بعس ايعًِ بجبٛت ايتهًٝـ ،ؾٝه ٕٛاغيطدع قاعس ٠ا٫ؾتػاٍ ٚاؿهِ بايتعٝري ؾـإشا زاض
 ٬بري خكٛم قـٝاّ ؾـٗطٚ ٜٔبـري ا٭عـِ َٓـ٘ َٚـٔ إطعـاّ
ا٭َط ؼي نؿاض ٠تعُس اٱؾطاض َج ّ
غتري َػهٓٝاّ نإ ايكٝاّ َؿطغاّ يًصَٜ ١كٓٝاّ ٚأَا اٱطعاّ ؾػكٛؾي ايتهًٝـ اغيعً ّٛب٘ َؿهٛى
ؾ ٘ٝؾ ٬جيٛظ ا٫نتؿا ٤ب٘ ؼي َكاّ اَ٫تجاٍ عهِ ايعكٌ) ؾ٬سفي.
ثِ إٕ َا أٚضز عً ٢احملكل ايٓاٝ٥ين ايـياٖط أْ٘ غرل ٚاضز إش قس أٚضز عً ٘ٝبإٔ ايتدٝرل احملتٌُ إَا
إٔ ٜه ٕٛعكًٝاّ أ ٚؾطعٝاّ.
ؾإٕ نإ عكًٝاّ نُا ي ٛزاض ا٭َط بري تعًل ايتهًٝـ عك ١خاق١
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أ ٚباؾاَع ايعطؼي بٗٓٝا ٚبري غرلٖا َـٔ غـا٥ط اؿكـل ،ؾـإٕ تعًـل ايتهًٝــ باؾـاَع َعًـّٛ
ٚايؿو إصيا ٖ ٛؼي نَ ْ٘ٛأخٛشاّ ؼي َتعًل ايتهًٝـ عًـ ٢مـ ٛاٱطـ٬م ٚاي٬بؿـطؾي ،أ ٚعًـ٢
مــ ٛايتكٝٝــس ٚبؿــطؾي ؾــ ،٤ٞؾتذــط ٟأقــاي ١ايــدلا ٠٤ايعكًٝــٚ ١ايؿــطع ١ٝؼي داْــب ايتكٝٝــس بــ٬
َعــاضض ؾًــٝؼ ايؿــو إشٕ ؼي اَ٫تجــاٍ يٝهــ ٕٛاغيطدــع ا٫ؾــتػاٍ ،بــٌ ؼي ايتهًٝـــ باؿكــ١
اـاق.١
ٚإٕ نإ ؾطعٝاّ ؾاؿهِ ايتدٝرل; ٭ٕ تعًل ايتهًٝــ بعٓـٛإ أسـس ايؿـ٦ٝري ؼي اؾًُـَ ١عًـّٛ
ٚإصيا ايؿو ؼي اٱط٬م ٚايتكٝٝس ؾتذط ٟأقاي ١ايدلا ٠٤عٔ ايتكٝٝس ٚبهِ ا٭قٌ إزي ايٛدـسإ
حيهِ بايتدٝرل .
زؾاع عٔ ايٓاٝ٥ين بٓا ٤عً ٢ن ٕٛايتدٝرل عكًٝاّ
ٚايـياٖط عسّ ٚضٚز ٖصا اٱؾهاٍ به ٬ؾك ٘ٝعً ٢اغيـرلظا ايٓـاٝ٥ين; إش ايتدـٝرل إٕ نـإ عكًٝـاّ
ٚتعًل باؾاَع ؼي يػإ ايسي ٌٝمت َا شنط ٙإ ٫إٔ ايؿطض أْ٘ ٜ ٫عًِ نٝـ تعًل ٌٖ ،باؾاَع
أّ باؿك( ١أ ٟبايهؿـاض ٠أّ خكـٛم ايكـٝاّ) بـٌ ؿيـاٖط شيجٝـٌ اغيكـباح بــ (نُـا إشا عًُٓـا
بٛدٛب ايكٝاّ ؼي ٚ ّٜٛاستًُٓا إٔ ٜه ٕٛإطعاّ عؿطَ ٠ػـانري عـس ّ٫يـ٘ ؼي تعًـل ايٛدـٛب
ايتدٝرل ٟبٗا) إٕ ايتهًٝـ تعًل باؿك ١يهٔ استٌُ ن ْ٘ٛيباّ َتعًكاّ باؾاَع ؾتأٌَ.
ٚعً ٢أ ٟؾؿ ٞاغيكاّ سٝح ٜ ٫عًِ ٌٖ تعًل ايتهًٝـ باؾاَع
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أ ٚباؿك( ١ؾهٝـ ي ٛعًِ أْ٘ باؿك )١نٝـ ٜكاٍ :إٕ تعًل ايتهًٝـ باؾاَع َعً ّٛؾإُْٗا
َتبآٜإ عطؾاّ ٜ ٫ٚكشش٘ ايك ٍٛبـ (اؾاَع ايعطؼي بٗٓٝا ٚبري غا٥ط سكـل اؾـاَع) إش أٟ
داَع عطؼي بري قٝاّ ؾٗطٚ ٜٔإطعاّ غتري َػـهّٓٝا بـٌ إٕ ايعـطف ٜـط ٣اٱثٓٝٓٝـ ١ستـ ٢بـري
(ايهؿاض(ٚ )٠قٝاّ ؾٗطٚ )ٜٔإٕ نإ يس ٣ايسق ١أسسُٖا ناؾٓؼ يٰخط ؾتأٌَ.
ٚأَا إشا نإ ايتدٝرل ؾطعٝاّ ؾٜ ٬طز َا شنط ٙأٜهاّ َٔ إٔ تعًل ايتهًٝـ بعٓٛإ أسس ايؿ٦ٝري ؼي
اؾًَُ ١عً ...ّٛاخل.
إش إٔ عٓٛإ أسس ايؿ٦ٝري َتأخط عٔ ايتهًٝـ ؾٜ ٬كًح إٔ ٜهَٛ ٕٛنٛعاّ ي٘.
ٚبعبا ض ٠أخط :٣إٕ عٓٛإ أسس ايؿ٦ٝري اْتـعع َـٔ تعًـل ايتهًٝــ بٗـصا ٚبـصاى ٚيـٝؼ َتعًـل
ايتهًٝـ.
ٚبعباض ٠أخطَ :٣تعًل ايتهًٝـ ٖٚ ٛاقع أسسُٖا ٚيٝؼ عٓٛإ أسـسُٖا ؾـ ٬دـاَع ؼي ايـبري
قس تعًل ب٘ ايتهًٝـ ستٜ ٢كاٍ بأْ٘ َعًٚ ،ّٛإصيا ايؿو ؼي ا٫طـ٬م ٚايتكٝٝـس ؾتذـط ٟأقـاي١
ايدلا ٠٤عٔ ايتكٝٝسٖ ،صا.
ٚإصيا ؾكًٓا ؼي اؾٛاب عٔ اٱٜطاز عٔ اغيرلظا ايٓاٝ٥ين ٭ٕ َا
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مٔ ؾ ٘ٝجيط ٟؾ ٘ٝاٱٜطاز ٚاؾٛاب عصاؾرل ٙبٌ اغيكـاّ أٚزي بعـسّ ٚضٚز إؾـهاٍ اغيكـباح بهـ٬
ؾك ٘ٝعًْ ،٘ٝـيطاّ يًعًِ بتعًل ايتهًٝـ باؿكْ ١ـيـطاّ يٮَـط ايكـطٜح بايتعـا ٕٚؼي قٛيـ٘ تعـازي
كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل ٫ إٔ ايتهًٝــ تعًـل باؾـاَع اؿكٝكـ ٞأ ٚاْ٫تعاعـ ٞبـري
اغيكسَاتَٗٓٚ ،ا ايتعاٚ ٕٚغٓؿكٌ ٖص ٙايٓكط ١بعس قً ٌٝبإشٕ اهلل.
ٚقس اتهح بصيو نً٘ عسّ شياَ( ١ٝتعًل ايتهًٝـ باؾاَع بُٗٓٝا َتٝكٔ ٚتعًكـ٘ غكـٛم نـٌ
َُٓٗا فَٗٛٚ ٍٛضز ؾطٜإ ايدلا ٠٤بَ ٬اْع) ػيا شنط يكٛض ٠زٚضإ ا٭َط بري ايتعٝري ٚايتدٝرل
ؾُٝا ي ٛعًِ ٚدٛب نٌ َٔ ايؿعًري ؼي اؾًُٚ ١زاض ا٭َط بري إٔ ٜه ٕٛايٛدٛب بُٗٓٝا تعٝٓٝٝاّ
يٝذب اٱتٝإ بُٗا َعاّ ؼي قٛض ٠ايتُهٔ ،أ ٚؽٝرلٜاّ يٝذب اٱتٝإ بأسسُٖا) .
ٚايؿـطم بــري َكآَــا ٖٚــصا ،إٔ شا ٜــسٚض ســٚ ٍٛدـٛبري ْؿػــٝري ٚاغيكــاّ ٜــسٚض ســٚ ٍٛدــٛبري
غرلٜري ٚ٭سسُٖا ٚدٛب ْؿػ ٞقتٌُ.
إش ٜكاٍ نُا غبل َع إناؾ :١إٕ ن َ٘٬ؼي َكاَ٘ ٜتِ يـ ٛتعًـل ايتهًٝــ باؾـاَع ٚؾـههٓا ؼي
ايعسيري نُا ي ٛأَط بـ (نؿاض )٠ثِ ؾههٓا ٌٖ خكٛم قـٝاّ ؾـٗطَ ٜٔـتعري أّ أْـ٘ كـرل بٓٝـ٘
ٚبري إطعاّ غتري َػهٓٝاّ ،أَا ي ٛتعًل بأسـس ايعـسيري ٚؾـههٓا ؼي أْـ٘ تعٝـٝين أ ٚؽـٝرل ٟؾـ٬
ٚد٘ ؿسٜح اؾاَع نُا  ٫خيؿ.٢
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ٚعً ٢أ ٟتكسٜط ؾإٕ سسٜج٘ غرل داض ؼي اغيكاّ إش إٔ تعًـل ايتهًٝــ غكـٛم ايتعـاَ ٕٚتـٝكٔ
٭ْ٘ ٚادب إَا ْؿػٝاّ أ ٚغرلٜاّٚ ،أَا قػ ُ٘ٝؾ ;٬إش ٜؿو ؼي ٚدٛب٘ إش سٝـح  ٫زيٝـٌ يؿـيـٞ
عًٚ ٢دٛب اغيكسَ ،١ؾاغيطدع ايعكٌ ٜ ٫ٚعًِ سهِ ايعكٌ بٛدـٛب َطًـل اغيكسَـ ١ستـ ٢يـٛ
نإ شلا قػ ِٝقكل يًػطض قطعاّ إَا يططٜكٝت٘ أ ٚيٓؿػٝت٘.
ٚبعباض ٠أخط :٣ؾإْ٘  ٫عًِ بايٛدٛب ايػرل ٟيًذاَع بري ايتعاٚ ٕٚغرلْ ٙـيطاّ ٫م ٍ٬ايعًِ
بٛدٛب ٖصا أ ٚشاى يًؿو ؼي أْ٘ َٔ ايبسأ تعًل بهًُٗٝا أ ٚبايتعا ٕٚؾكؽي.

ٚأْت تط ٣أْٓـا  ٫متـاز بعـس ٖـصا ايبٝـإ إزي ايتؿـبح بـإٔ (ايتعـاٚ )ٕٚدـب قطعـّا بـايٛدٛب
اؾــاَع بــري ايٓؿػــٚ ٞايػــرل ٟأَــا عسيــ٘ ٚقػــ ُ٘ٝؾــٜ ٬عًــِ ٚدٛبــ٘ يًؿــو ؼي قككٝتــ٘ يهــ٬
ايػطنــري نُــا غــبل ،ستــٜ ٢ػتؿــهٌ بــإٔ ايٛدــٛب ايٓؿػــ ٞغــٓد٘ ،غــرل غــٓذ ايٛدــٛب
ايػرل ،ٟؾ ٬داَع ٚجياب بـ :
إْ٘  ٫ؾطم بري ايٛدٛبري ؼي اغياٖٚ ١ٝايػٓذ ،بٌ ايػرلٚ ١ٜايٓؿػ ١ٝأؾب٘ بايٛقـ عاٍ اغيتعًل،
ؾُا نإ إجياب٘ عٔ َكًش ١ؼي ْؿػ٘ ؾٛد ٛبـ٘ ْؿػـَٚ ٞـا نـإ عـٔ َكـًش ١ؼي غـرل ٙؾٛدٛبـ٘
غرل ٟؾعًٖ ٢صا ،ايتعاَ ٕٚعً ّٛايٛدٛب (اؾاَع بري ايٓؿػٚ ٞايػرل.)ٟ
ٚبعباض ٠أخط :٣اٱجياب بعح  ٫ٚخيتًـ ساٍ ايػرلٚ ٟايٓؿػٞ

َٔ ٖص ٙاؾٗٚ ١إٕ اختًـ ن ْ٘ٛ٭دٌ َكًش ١خاضد ١ٝأ ٚزاخً ١ٝـ ؾتأٌَ.
ٚإصيــا قًٓــا  ٫متــاز; ٭ْــ٘ ٚإٕ قــح َــا تؿــبح بــ٘ إ ٫أْٓــا ؼي غٓــ ٢عٓــ٘ إش  ٫متــاز ٱثبــات
ايٛدٛب ايكطع( ٞيًتعا )ٕٚإزي ايبشح عٔ اؾاَع ٚتكٜٛط ٙإش إٔ ٚدٛب ايتعاَ ٕٚعًـ٫ ّٛ
ضٜب ؾ َٔ ،٘ٝز ٕٚساد ١ٱضداع٘ إزي ن ْ٘ٛإَا ْؿػٝاّ أ ٚغرلٜاّ يٝػأٍ عٔ اؾاَع بري ايٓؿػٞ
ٚايػرلٚ ٟشيو ٭ْ٘ َتعًل ا٭َط ؼي اٯ ١ٜايؿطٜؿٚ ١قس ٚقع َأَٛضاّ ب٘ بكٛي٘ تعـازي كىتى ىعاكىغيقا
سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل ؾٜ ٬تِ قٛي٘ٚ( :تعًل ايتهًٝــ غكـٛم نـٌ َُٓٗـا فٗـَٚ ٍٛـٛضز
ؾطٜإ أقاي ١ايدلا ٠٤بَ ٬اْع) ؼي َكآَا ،إش تعًل ايتهًٝـ بايتعـاَ ٕٚعًـ ّٛيٰٜـ ١ايؿـطٜؿ،١
ٚأَا سسٜح ايتعًل باؾاَع ؾٗ ٛاجملٗ ;ٍٛإش  ٫زي ٌٝعًٚ ،٘ٝغٝأت ٞتٛنٝش٘ ؼي نـُٔ نـّ٬
اٯخْٛس بإشٕ اهلل ،بٌ قس ٜتأٌَ ؼي شياَٝـ ١نَ٬ـ٘ ؼي َكاَـ٘ أٜهـاّ ،إش يًُػـأي ١تؿكـ ٌٝــ ٚقـس
ْتططم ي٘ ؼي َٛنع آخط.
ٚضيهـٔ ا٫غـتس ٍ٫بـٓـيرل َـا اغـتسٍ بـ٘ اٯخْٛــس ؼي ايكـٛض ٠ايجايجـ ١أٜهـاّ ٖٚـَ( ٞـا يـ ٛعًــِ
 ٫يـ٘ َـع عـسّ إسـطاظ ٚدٛبـ٘  ٫ٚنْٛـ٘
ٚدٛب ؾعٌ ؼي اؾًُٚ ١استُـٌ نـ ٕٛؾعـٌ آخـط عـس ّ
 ٫يـ٘ ؼي
َػكطّا نُا ي ٛعًُٓا بٛدٛب ايكـٝاّ ؼي ٜـٚ ّٛاستًُٓـا إٔ ٜهـ ٕٛإطعـاّ ايعؿـط ٠عـس ّ
تعًل ايٛدٛب ايتدٝرل ٟبٗا)

ؾكس اغتسٍ عً ٢ا٫ؾتػاٍ ٚايتعٝري بـ (إٕ ايسٚضإ بُٗٓٝا َٔ دٗـ ١استُـاٍ زخـٌ خكٛقـ١ٝ
شات ١ٝؼي ايٛادب ؾ ٬ضيهٔ ايطدٛع ؾ ٘ٝإزي أزي ١ايدلا ٠٤٭ٕ اـكٛقـ ١ٝإصيـا تهـَٓ ٕٛتععـَ ١ـٔ
ْؿؼ اـام ؾ ٬ته ٕٛقابً ١يًطؾع ٚايٛنع ؾ ٬ضيهٔ ايطدٛع عٓس ايؿو ؾٗٝا إزي أزي ١ايدلا٠٤
ؾَٓ ٬ام َٔ اؿهِ با٫ؾتػاٍ ٚا٫يتعاّ بايتعٝري ؼي َكاّ اَ٫تجاٍ).
ٚأْــت تــط ٣إٔ ٖــصا ايهــ ّ٬بعٓٝــ٘ دــاضٍ ؼي ايتعــا ٕٚعًــ ٢ايــدل ٚايتكــ ،٣ٛبٓــا ٤عًــ ٢اغيكــًش١
ايػًٛن ،١ٝبٌ عً ٢استُاشلا ٭ٕ ايسٚضإ بـري ٚدـٛب خكـٛم ايتعـا ٕٚأٖ ٚـٚ ٛغـرلَ ٙـٔ
غا٥ط اغيكسَات ،إصيا ٖ َٔ( ٛدٗ ١استُاٍ زخٌ خكٛق ١ٝشات ١ٝؼي ايٛادب) ٖٚـ ٛايتعـا،ٕٚ
ٚاـكٛق ٖٞ ١ٝاغيكًش ١ايصات ١ٝؼي ايتعا ٕٚنُا بٓٝـا ٙؼي َٛنـع آخـط تؿكـٚ ،ّ٬ٝنَ٬ـ٘ ٚإٕ
نإ َٛطٔ ْكض ٚإبطاٍّ ندل ٣إ ٫إٔ ايه ّ٬إٔ َٔ ًٜتعّ سيبٓا ٙؾإْ٘ ٜبٓ ٢عًٝـ٘ زيٝـٌ آخـط ٖـٛ
أقـاي ١ايتعـٝري ؼي َجـٌ ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـ ٣ٛبعـس تػـط ١ٜزيًٝـ٘ (٭عُٝتـ٘) َـٔ َكطــٛع
ايٓؿػ ١ٝإزي قتًُٗا أ َٔ ٚايٛدٛب ايٓؿػ ٞيًططٜك ٞإش  ٫ؾطم بُٗٓٝـا َـٔ ٖـص ٙاؾٗـ ١يهـٕٛ
اـكٛق ١ٝايصات ١ٝاييت قكسٖا ،ايـياٖط أْٗا ؼي َكابٌ اؾاَع ٫ ،ؼي َكابٌ ايػـرل ٟــ ؾتـسبط،
ٖصا ٚيـ ٛأضدعٓـا نـ ّ٬اٯخْٛـس إزي َـا شنطْـاَ ٙـٔ سـسٜح اؿكـٚ ١اؾـاَعٚ ،أْـ٘ يـ ٛتعًـل
ايٛدٛب باؿكٚ ١ي ٛاستُا ّ٫ؾإْ٘ ٜ ٫كح اعتباض اؾاَع َتعًكاّ يًٛدٛب ْـيطاّ يٲثٓ١ٝٓٝ

بري اؾاَع ٚاؿك ١عطؾاّ ،ؾكس قكـس اٯخْٛـس باـكٛقـ ١ٝايصاتٝـ ١شيـو يٓؿـٚ ٞدـٛز دـاَع
َتــٝكٔ ستــ ٢ػــط ٟايــدلا ٠٤عــٔ اـكٛقــ ،١ٝغيــا مت َــا أٚضز ٙؼي اغيكــباح عًٝــ٘ َــٔ (ٚؾٝــ٘ إٔ
اـكٛقٚ ١ٝإٕ ناْت َٓتععْ َٔ ١ؿؼ اـام )....ؾطادع ٚتأٌَ.
ٚضيهٔ ا٫غتس ٍ٫عً ٢ا٫ؾتػاٍ ٚايتعٝري يس ٣زٚضإ ا٭َط بري ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكـ،٣ٛ
ٚغرل َٔ ٙغا٥ط اغيكسَات ،بإ ا٭َط بايتعا ٕٚثابت قطظ بكٛي٘ تعازي :كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ
كىاظؿَّؼٍ ىقل أَا غرلٖا َٔ اغيكسَات ؾًِ ٜتعًل ب٘ أَط ؾـطعٚ ،ٞس٦ٓٝـص إٕ مل ْكـٌ بـايٛدٛب
ايؿطع ٞيًُكسَ ،١ؾٝؿو ؼي ٚدٛب غا٥ط اغيكسَات عكْ ّ٬ـيطاّ يعسّ ٚدـٛز إطـ٬م أَ ٚعكـس
يٲط٬م ؼي سهِ ايعكٌ ؾٝؿو ؼي سهِ ايعكٌ بذلؾح ايٛدٛب َٔ شٜٗـا إزي غـا٥ط اغيكـسَات
بعــس َ٬سـيــ ١ايعكــٌ إجيــاب ايؿــاضع خكــٛم ٖــص ٙاغيكسَــَ ١ــٔ اغيكــسَات (ٖٚــ ٞايتعــا)ٕٚ
ٚاستُاٍ ن ٕٛشيو ٭نجط ١ٜاٱٜكاٍ يًُطًٛب نُـا غـٝأت ،ٞأ ٚيًُكـًش ١ايػـًٛن ١ٝــ نُـا
َه ٢ـ أ ٚيػرل شيو.
ٚإٕ قًٓا بايٛدٛب ايؿطع ٞيًُكسَ ١ؾهصيو ْـيطاّ يهْٛـ٘ تبعـاّ يًشهـِ ايعكًـٚ ٞا٫يتـعاّ بـإٔ
نًُا سهِ ب٘ ايعكٌ سهِ ب٘ ايؿطع َٚع اْتؿا ٤ا٭قٌ  ٫فاٍ يًؿطع.
بٌ ْك :ٍٛي ٛنإ تكطٜح ؾطع ٞبٛدٛب اغيكسَ ١بؿهٌ َطًل ٚمل ْكٌ به ْ٘ٛإضؾازاّ ؿهـِ
ايعكٌ ،ؾٜ ٬بعس ايك ٍٛباْكطاؾ٘ عٔ
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َجٌ اغيكاّ ػيا قطح ايؿاضع بٛدٛب بعض أؾطازٖا ،يهٔ ؾ ٘ٝإٕ اغيطًل ٚاغيكٝس اغيجبتري ٜ ٫كٝـس
أســسُٖا اٯخــط ،ؾتأَــٌ; إش ايهــ ّ٬ؼي اغيتؿــاِٖ ايعــطؼي ٚايـيٗــٛض سػــب اغيٓػــام يٮشٖــإ
ايعطؾٚ ١ٝإٕ ايتعَٓا ؼي ايهً ٞبعسّ ؽكٝل اــام اغيجبـت يًعـاّ اغيجبـت ؾإْـ٘ إصيـا ٖـ ٛيًؿٗـِ
ايعطؼيٚ ،ؼي َجٌ اغيكاّ ايعهؼ ٖ ٛايكشٝح ،ؾً ٛضأ ٣ايعطف اغيٛزي خل َكسَ ١بايصنط ؾإْ٘
حيتٌُ عكٝ٥٬اّ قطف ٚد٘ ا٭َط سيطًل اغيكسَ ١شلاٚ ،اْكطاف ا٭َط سيطًكٗا إيٗٝا ،ؾٜ ٬بكـ٢
ؿيٗٛض ؼي اٱط٬م.

إٕ غًٛى ططٜل ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب أقٚ ٣ٛأنجـط إسـطاظاّ يتشكٝـل غـطض اغيـٛزي (ٖٚـٛ
ٚقٛع ايدل ٚؼكك٘) َٔ ،غًٛى غرل ٙيبساٖ ١عسّ ؼكل نـجرل َـٔ أغـطاض اغيـٛزي ٚعـسّ ؼكـل
نــجرل َــٔ أعُــاٍ ايــدل ايٛادــب ،يعــسّ ايتعــاٚ ٕٚغــًٛى ايططٜــل ايؿــطز ٟيًٛقــ ٍٛيتًــو
ا٭غطاضٖ ،صا ي ٛعًِ أنجط ١ٜاٱسطاظٚ ،ي ٛؾو نإ عٓس٥ص فط ٣قاعس ٠ايسٚضإ.
ٚايؿطم بري ٖصا ٚغابك٘ :إٔ ٖصا ٜذلتب عً ٘ٝبطا ٠٤ايصَ ١يٚ ٛقٌ ٚأقاب يتُشض ايتعـإٚ
ٚقػ ُ٘ٝؼي قطف ايططٜك ١ٝز ٕٚشاى ؾإْ٘ ستَ ٢ع ا٫طُٓ٦إ بؿعٌ (ايدل)  ٫بطا٫ ;٠٤ستُـاٍ
اغيٛنٛعٚ ١ٝإٕ ؾ٦ت ؾكٌ ٜػكؽي ا٭َط سيتعًل ايتعا ٕٚبتشكك٘ ٚتبكَ ٢كًش ١ايتعـا ٕٚاغيؿٛتـ١
َػتشكاّ عًٗٝا ايعكاب.
ٚقس ضيجٌ يصيو سيبشح زٚضإ ا٭َط بري تكًٝس ا٭عًِ ٚغرلَ َٔ ٙطًل اجملتٗس ٖٚـَ ٛـٔ قبٝـٌ
ايٓش ٛايجاْ ٞـ ٚسيبشح زٚضإ ا٭َط

بري تكًٝس ايعازٍ أَ ٚطًل ايجك َٖٔٛٚ ١قب ٌٝايٓش ٛا٭ ٍٚـ ٚنـصيو زٚضإ ا٭َـط بـري ا٭خـص
بك ٍٛايجك ١ؼي ايًػَ ١طًكاّ أ ٚخكٛم َٔ ادتُعت ؾ ٘ٝؾـطا٥ؽي ايؿـٗاز ٠إشا مل حيـطظ أْـ٘ َـٔ
باب ايؿٗاز ٠أ ٚق ٍٛأٌٖ اـدل ٠ـ ؾتأٌَ.
ٚأَا تٛنٝح ا٫غتس ٍ٫بٗصا ايٛد٘ عً ٢ايتعـٝري ٚدطٜـإ ا٫ؾـتػاٍ ٚإٔ أَـط (ايتعـا ٕٚعًـ٢
ايدل ٚايتك )٣ٛزا٥ط بري ايٛدٛب ايتعٝٝين ٚايتدٝرل ،ٟؾٗ ٛأْ٘ ضيهٔ ا٫غتس ٍ٫عً ٢ا٫ؾتػاٍ
ٚايتعٝري ،بٓا ٤عًٖ ٢ـص ٙايكـٛضٖٚ ٠ـ ٞاستُـاٍ نـ ٕٛايتعـا ٕٚأقـٚ ٣ٛأنجـط إسـطاظّا يتشكٝـل
أغطاض اغيٛزي ،سيا اغتسٍ ب٘ عً ٢اؿهِ بايتعٝري ؾُٝـا إشا زاض ا٭َـط بـري ايتعـٝري ٚايتدـٝرل ؼي
َكاّ اَ٫تجاٍ ٭دـٌ ايتـعاسِ ،ؾإْـ٘ ٚإٕ نـإ ٖـصا َـٔ بـاب ايتـعاسِ ٚٚدـٛز اغيـ٬ى ؼي نـ٬
ايططؾريٚ ،نإ َا مٔ ؾ ٘ٝباب اغيكسَٚ ١ايططٜل ،إ ٫إٔ ايسي ٌٝايص ٟشنط ٜؿٌُ اغيكاّ.
ؾكس اغتسٍ بإٔ أسس ايـٛادبري اغيتـعاظيري يـ ٛنـإ َعًـ ّٛا٭ُٖٝـ ١ؾـ ٬قايـٜ ١هـ ٕٛايتهًٝــ
ايؿعًَ ٞتعًكاّ ب٘ عهِ ايعكٌٚ ،اغي٬ى ؼي ايططف اٯخط ٚإٕ نإ ًَعَاّ ؼي ْؿػ٘ إ ٫إٔ تؿٜٛت٘
َػتٓس إزي عذع ٙتؿطٜعاّ ،٭ٕ اغيٛزي أَط ٙبكطف ايكسض ٠ؼي اَتجـاٍ ا٭ٖـِ ؾٝهـَ ٕٛعـصٚضاّ ؼي
تؿٜٛت٘.
ٚأَا ي ٛنإ أسسُٖا قتٌُ ا٭ُٖ ١ٝؾ ٬إؾهاٍ ؼي دٛاظ اٱتٝإ ب٘ ٚتؿٜٛـت اغيـ٬ى ؼي اٯخـط
يسٚضإ ا٭َط بري نٚ ْ٘ٛادباّ َتعٓٝاّ ؼي

َكاّ اَ٫تجاٍ أ ٚكرلاّ بٚ ٘ٓٝبري ايططف اٯخط.
ٚعً ٢نٌ تكسٜط نإ اٱتٝإ ب٘ خايٝاّ َٔ احملصٚض ٚأَا اٱتٝإ بـايططف اٯخـط ٚتؿٜٛتـ٘ اغيـ٬ى
ايص ٟاستٌُ أُٖٝت٘ ؾًِ ٜجبت دٛاظ ٙؾإْ٘ َتٛقـ عً ٢عذع اغيهًــ عـٔ ؼكـ ً٘ٝتهٜٓٛـاّ أٚ
تؿطٜعاّ ٚاغيؿطٚض قسضت٘ عً ٘ٝتهٜٓٛاّ ٚ ٖٛٚانحٚ ،تؿطٜعاّ يعسّ أَط اغيٛزي بإتٝإ خكـٛم
ايططف اٯخط يٛٝدب عذع ٙعٔ ؼك ٌٝاغي٬ى ايص ٟاستُـٌ أُٖٝتـ٘ ،ؾـ ٬جيـٛظ تؿٜٛتـ٘ ٚإ٫
٫غتشل عً ٘ٝايعكاب عهِ ايعكٌ .
ٚأْت تط ٣دطٜإ ٖصا ايٛد٘ َع بعض ايتكطف ،ؼي اغيكاّ إش ْك ٍٛـ بتكطف ٚإناؾ ١ـ :
إٕ إسس ٣اغيكسَتري ٚأسس ايططٜكري ي ٛنإ َعً ّٛا٭نجط ١ٜؼي اٱٜكاٍ غيطًٛب اغيٛزي ٚؼكٝـل
غطن٘ (نتكًٝس ا٭عًِٚ ،نايتعا ٕٚعً ٢ايدل ايٛادب عً ٢ؾطض ٖصا ايعًِ ٚقس ؾكًٓا إثبات٘
ؼي قٌ آخط ؾًرلادع) ؾ ٬قايٜ ١ه ٕٛايتهًٝـ َتٛدٗاّ إي ٘ٝعهـِ ايعكـٌ ،ؾـإٕ َـ٬ى إجيـاب
ايعكٌ يٮِٖ  ٫خيتًـ ؾ ٘ٝن ْ٘ٛأِٖ غيكًشْ ١ؿػ ١ٝقا ١ُ٥ب٘ أ ٚن ْ٘ٛأٖـِ ٭ْـ٘ قكـل يػـطض
اغيٛزي ٚططٜل إي ،٘ٝبٌ ْك ٫ :ٍٛقايٜ ١ه ٕٛايبعح اغيٛيٚ ٟٛاٱضاز ٠اغيًعََ ١تٛدٗ ١ي٘ عهِ
ايعكٌ ٚيؿطض سهُ ١اغيٛزي ٚإضازت٘ ؼكٝل أغطان٘ اغيًعَٚ ١إ ٫نإ َؿٛتاّ ٭غطان٘ ،عابجـاّ،
ٜٚه ٕٛتعًل اٱضاز ٠بػرل ٙػيا ٖٛ
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أقٌ إٜكاٚ ّ٫ي ٛبٓش ٛايٛادب ايتدٝرل ٟتطدٝشاّ يًُطدـٛح ايكبـٝح عكـ ّ٬أ ٚتؿـطٜعاّ غيطدـٛح
َؿٛت يًػطض ايكبٝح نصيو.
ٚأَا ي ٛنـإ أسـس ايطـطٜكري قتُـٌ أنجطٜـ ١اٱٜكـاٍ غيطًـٛب اغيـٛزي ٚؼكٝـل أغطانـ٘ ؾإْـ٘ ٫
إؾهاٍ ؼي دٛاظ اٱتٝإ ب٘ ٚتؿٜٛت ايططٜل اٯخط يسٚضإ ا٭َط بري نٚ ْ٘ٛادباّ َتعٓٝاّ ؼي َكاّ
ؼك ٌٝأغطاض اغيٛزي أ ٚكرلاّ بٚ ٘ٓٝبري ايططف اٯخط.
ٚعً ٢أ ٟتكسٜط ؾإٕ اٱتٝإ ب٘ خاٍ عٔ احملصٚض ٚأَا اٱتٝإ بايططف اٯخط ٚتؿٜٛت أغطاض
اغيٛزي اغيًعَ ١بػبب٘ ٚي ٛاستُا ;ّ٫إش ايؿطض أْ٘ استٌُ إٔ ٖصا ايططٜل ٖـ ٛاغيؿـٛت شلـا ،ؾًـِ
ٜجبــت دــٛاظ ،ٙؾإْــ٘ َتٛقـــ عًــ ٢عذــع اغيهًـــ عــٔ ؼكــ( ً٘ٝأ ٟاحملكــل ا٫ستُــاي ٞغيعـيــِ
أغطاض اغيٛزي  ٖٛٚاحملتٌُ أنجط ١ٜإٜكـاي٘ شلـا ٖٚـ ٛايتعـا )ٕٚتهٜٓٛـّا أ ٚتؿـطٜعاّٚ ،اغيؿـطٚض
قسضت٘ عً ٘ٝتهٜٓٛاّ ٚ ٖٛٚانح ٚتؿطٜعاّ يعسّ أَط اغيٛزي بإتٝإ خكٛم اٯخط ( ٖٛٚايططٜـل
 ٫نػرل ا٭عًِ يـ ٛاستُـٌ أقًٝـ ١إٜكـاي٘ أ ٚنػـرل ايتعـا ٕٚيـ ٛاستُـٌ
ا٭قٌ إٜكا ٚ ّ٫ي ٛاستُا ّ
شيو ؾ )٘ٝيٛٝدب عذع ٙعٔ ؼك ٌٝايططٜل ايص ٟاستُـٌ أنجطٜـ ١إٜكـاي٘ ،ؾـ ٬جيـٛظ تؿٜٛتـ٘
ٚإ٫ ٫غتشل عً ٘ٝايعكاب عهِ ايعكٌ.

ٌٖ اؿهِ بٛدٛب ايتعاَٚ ٕٚكسَات٘ َٔ اغيػتك٬ت ايعكً١ٝ
ايـياٖط إٔ ٚدٛب ايتعا ٕٚبٓا ٤عً ٢ايك ٍٛعهِ ايعكٌ ب٘ ـ نُا غبل تؿك ً٘ٝـ َٔ (اغيػتك٬ت
ايعكً )١ٝبهَ ٬عٓٗٝٝا أ:ٟ
َٔ ا٭سهاّ ايعكً ١ٝاغيػتكًٚ ، ١بٓا ٤عً ٢ن ْ٘ٛعهِ ايؿطع َٔ غرلٖا،
 َٔٚا٭زي ١ايعكً ١ٝاغيػتكً ١عً ٢ايكـ ٍٛبهْٛـ٘ سهُـّا عكًٝـّا ٚشيـو يـٚ ٛقـع نـدل ٣يكٝـاؽ،
قػطا ٙعكً ١ٝأٜهاّ ؾً ٛأْتر سهُاّ ؾطعٝاّ نإ َٔ (اغيػتك٬ت ايعكً )١ٝسػب اغيكطًح.

ؾإٕ ٚدٛب (ايتعا )ٕٚعً ٢أقػاّ إش:
.1ضيهٔ إٔ ٜكع قػط ٣يهدل ٣ؾطع( ١ٝايكٝاؽ ايجأَْ ٞ

غرل خاف إٔ اغيككٛز أْ٘ َٔ ا٭سهاّ ايعكً ١ٝاغيػتكً ،١نُا أْ٘ ضيهٔ إٔ ٜه( َٔ ٕٛاغيػتك٬ت ايعكً )١ٝسيعٓ :٢ا٭زي ١ايعكً١ٝ
اغيػتكً .١نُا غٓ٬سفي شيو ؼي بعض ا٭قٝػ ١اٯت ١ٝؼي اغيذي.

ايكٛض.)4٠
 .2نُا ضيهٔ إٔ ٜكع قػط ٣يهدل ٣عكًَ( ١ٝجٌ ايكٛض  1ـ  2ـ .)3
.3نُا ضيهٔ إٔ ٜكع ندل ٣يكػط ٣ؾطع( ١ٝنايكٝاؽ ايجاْ َٔ ٞايكٛض.)4 ٠
.4نُا ضيهٔ إٔ ٜكع ندل ٣يكػط ٣عكً( ١ٝنايكٛض.)5 ٠
ٖصا بٓا ٤عً ٢ن ْ٘ٛسهُاّ عكًٝاّ.
ٚػطْ ٟؿؼ ا٭قػاّ بٓا ٤عً ٢ن ْ٘ٛسهُاّ ؾطعٝاّ إش ضيهٔ إٔ ٜه:ٕٛ
.5قػط ٣يهدل ٣ؾطع ١ٝـ ؾايسي ٌٝؾطع ٞقض (نايكٛض.)8ٚ 4 ٠
.6أ ٚقــػط ٣يهــدل ٣عكًٝــ ١ـ ـ ؾايــسي ٌٝعكًــ ٞغــرل َػــتكٌٚ ،يهٓــ٘ َــٔ غــرل دٗــٚ ١دــٛب
(ايتعا )ٕٚبٌ َٔ دٗ ١ندلا ٙؾإْ٘ عكً َٔٚ ٞدٗ ١قػطا ٙؾإْ٘ ؾطع( ٞنايكٛض.)8ٚ 4 ٠
.7أ ٚندل ٣يكػط ٣ؾطع ١ٝـ ؾهاـاَؼ (نايكٛض.)6 ٠
.8أ ٚندل ٣يكػط ٣عكً ١ٝـ ؾايسي ٌٝؾطعْ ٞكً.ٞ

ٚتؿك ;ً٘ٝإٕ قٛض ايكٝاؽ اغيتكٛض ٠نجرلَٗٓ ٠ا ايكٛض ايتاي:١ٝ

إٔ ْك:ٍٛ
ايتعاٚ ٕٚادب عك.ّ٬
ٚنًُا ٚدب عك ّ٬يعَ٘ عهِ ايعكٌ ٚدٛب٘ ؾطعاّ.
أٚ ٚنًُا ٚدب عك ّ٬ؾٗ ٛـ عهِ ايعكٌ ـ ٚادب ؾطعاّ أ ٚؾٗٚ ٛادب ؾطعاّ ـ يكاعس ٠اغي٬ظَ١
ـ.
ؾايتعاٚ ٕٚادب ؾطعاّ.
ٖٚص ٙايكٛض َٔ ٖٞ ٠ايكػِ ايجاْ.ٞ
ٚايهدل ٣تاَ ١غٛا ٤خككٓا ايت٬ظّ بري اؿهُري به ٕٛسهِ ايعكٌ ؼي غًػً ١ايعًٌ ـ ٚاغيكاّ
نصيو ـ أّ  ٫نُا ٖ ٛاغيٓكٛض.
ٖٚصا َا ٜٓطبل عً ٘ٝنابؽي اغيػتك٬ت ايعكً َٔ ١ٝا٭سهاّ  :ٖٛٚسهِ عكً ٞقػطٜ ٟٚهِ
إزي سهِ عكً ٞندل ٟٚيٓٝتر سهُاّ ؾطعٝاّ.
ٚايؿطم بٚ ٘ٓٝبري َجـٌ ا٫غتكـشاب ٚا٫غـتكطاٚ ٤ا٫غـتًعاَات ٚغرلٖـا إٔ تًـو َـٔ ا٭زيـ١
ايعكً ١ٝاغيػتكً( ١ي ٛناْت ايكػط ٣عكً )١ٝيهْٗٛا تكـع نـدل ٣ايكٝـاؽ اغيٓـتر ؿهـِ ؾـطع،ٞ
ٚاغيكاّ َٔ ا٭سهاّ ايعكً ١ٝاغيػتكً ١ايٛاقع ١ؼي نُٔ زي( َٔ ٌٝاغيػتك٬ت ايعكً.)١ٝ

قاٍ اغيرلظا اٯؾتٝاْ( :ٞؾاغيساض ؼي ا٫غتك ٍ٬عًـ ٢نـ ٕٛفُـٛع اغيكـسَتري ؼي ايكٝـاؽ عكًٝـاّ،
ٚؼي عسَ٘ عً ٢ن ٕٛإسس ٣اغيكسَتري غرل عكً. )١ٝ
إٔ ْك:ٍٛ
(ايتعاٚ )ٕٚادب عك.ّ٬
ٚنًُا ٚدب عكٚ ّ٬دبت َكسَات٘ عك.ّ٬
ؾايتعا ٕٚػب َكسَات٘ عك.ّ٬
ثِ ْك :ٍٛايتعا ٕٚػب َكسَات٘ عك.ّ٬
ٚنًُا ٚدبت َكسَات٘ عكٚ ّ٬دبت َكسَات٘ ـ عهِ ايعكٌ ـ ؾطعاّ.
ؾايتعا ٕٚػب َكسَات٘ ؾطعاّ ،ؾتأٌَ.
ٖٚص ٙايكٛض َٔ ٠ايكػـِ ايجـاْ ٞأٜهـّا يهـٔ يعًـ٘ ٜ ٫كـطًح عًـ ٢ايكٝـاؽ ا٭ ٍٚــ ؾٗٝـا ــ بــ
(اغيػتك٬ت ايعكً َٔ )١ٝا٭زي ١٭ٕ اغيطًٛب ؾٗٝا إٔ ته ٕٛايٓتٝذـ ١ؾـطعْ ،١ٝعـِ ٜٓطبـل ٖـصا
اغيكٝــاؽ عًــ ٢ايكٝــاؽ ايجــاْ ٞاغيتؿــطع عًٝــ٘ ٚضيهــٔ تهــُري ايكٝــاؽ ا٭ ٍٚؼي ايجــاْٖ ٞهــصا:
ٚ ٬دبـت َكسَاتـ٘ ؾـطعاّ ،ؾايتعـا ٕٚػـب َكسَاتـ٘
ايتعاٚ ٕٚادب عكٚ ،ّ٬نًُا ٚدب عكـ ّ
ؾطعاّ.

عط ايؿٛا٥س ؼي ؾطح ايؿطا٥س يًُرلظا سػٔ اٯؾتٝاْ ٞايطاظ ،ٟز ،6م ،282أٚا ٌ٥عح ا٫غتكشاب.

ٚزي ٌٝايهدل ٣ؼي ٖص ٙايكٛضٚ ٠غابكتٗا َا شٖبٛا إي َٔ ٘ٝايت٬ظّ بـري سهُـ ٞايعكـٌ ٚايؿـطع
إشا نإ ؼي غًػً ١ايعًٌ أَ ٚطًكاّ.
ؾايكه ١ٝعًٖ ٢صا تسخٌ ؼي زا٥ط ٠ا٭زي ١اغيكطًح عًٗٝا بايعكًٝـات اغيػـتكًٚ ١يـٝؼ ؾكـؽي ٖـٞ
زاخً ١ؼي ا٭سهاّ ايعكً ١ٝاغيػتكً ١ؾ٬سفي.
إٔ ْك:ٍٛ
ايتعا ٕٚسػٔ عك.ّ٬
ٚنٌ َا نإ سػٓاّ عك ّ٬نإ سػٓاّ ؾطعاّ (أ ٚحيػٔ ؾعٌ َكسَت٘ عك ّ٬أ ٚؾطعاّ أ ٚنٌ سػٔ
عكًٜ ّ٬عَ٘ عكٚ ّ٬دٛب َكسَت٘ ؾطعاّ).
ؾايتعا ٕٚسػٔ ؾطعاّ.
ٖٚص ٙايكٛض ٠نػابكتٗٝا أقْٛٚ ّ٬عاّ ٚإؾهاٚ ّ٫دٛاباّ ؾً٬ٝسفي.
ٚشيو نُا ْك :ٍٛايعسٍ سػٔ عك.ّ٬
ٚنًُا نإ سػٓاّ عك ّ٬نإ سػٓاّ ؾطعاّ.
ؾايعسٍ سػٔ ؾطعاّ.
ٚأَا بٝإ ايت٬ظّ بري اؿػٔ ٚايٛدٛب ؾكس ؾكًٓا ٙؼي َٛنع آخط.

اغيطاز بـ (ْٛعاّ) ن ٕٛايكٝاؽ َٔ ا٭زي ١ايعكً ١ٝاغيػتكً ١أ ٚغرل اغيػتكًٚ ،١ن ٕٛايكػط َٔ ٣ا٭سهاّ ايعكً.١ٝ

ٚقس ؿيٗط ػيا شنطْا إٔ ٖص ٙايكٛض ايج٬ث ١نًٗا ٜه ٕٛاؿهِ ؾٗٝا َٔ اغيػتك٬ت ايعكً( ١ٝزيـّ٬ٝ
أ ٚسهُاّ).
إٔ ْك:ٍٛ
ايتعاٚ ٕٚادب ؾطعاّ.
ٚنًُا ٚدب ؾطعاّ ٚدبت َكسَات٘ عكـ ّ٬ــ أ ٚسطَـت أنـساز ٙعكـ ّ٬أٚ ٚدـب إبكـا ٙ٩عًـ٢
سهُ٘ ي ٛؾو ؼي ٚدٛب٘ ٫سكاّ ،عك ّ٬ـ أ :ٚنٌ شيو ؾطعاّ ،ؾٝهـ ٕٛعًـٖ ٢ـصا َـٔ ايكػـِ
اـاَؼ ـ .
ؾايتعا ٕٚػب َكسَات٘ عكٚ ّ٬ؼطّ أنساز ٙعكٚ ّ٬جيب اغتكشاب سهُ٘ ي ٛؾو ؾ ٘ٝعك ّ٬ـ
بٓا ٤عً ٢سذٝت٘ َٔ باب إؾاز ٠ايـئ أ ٚؾطعاّ بايٓش ٛايػابل ـ ٖٚص ٙايكٛضَ َٔ ٖٞ ٠كازٜل
ايسي ٌٝايعكً ٞغرل اغيػتكٌ أ َٔ ٟايكػِ ايػازؽ يهٔ ن َٔ ْ٘ٛايعكً ٞغرل اغيػتكٌ ٖ ٛبدلن١
ايهدل ٫ٚ ٣ؾإٔ يًكػطٚ ٖٛٚ( ٣دٛب ايتعا )ٕٚؼي اغيكاّ.
ٚ ٬دبـت
ثِ ْك :ٍٛايتعا ٕٚقس ٚدبـت َكسَاتـ٘ عكـ ...ّ٬اخل; ٚنًُـا ٚدبـت َكسَاتـ٘ عكـ ّ
َكسَات٘ ؾطعاّ ٚسطَت أنساز ٙؾطعاّ ٚٚدب إبكا ٙ٩عًَ ٢ا نإ ؾطعاّ.
ؾايتعا ٕٚػب َكسَات٘ ؾطعاّ ٚؼطّ أنساز ٙؾطعاّ...اخل.
ؾٝهٖ ٕٛصا ايكٝاؽ ايجاْ َٔ ٞايكػِ ايجاْ ٞأ ٚا٭. ٍٚ

سػب أخص ايسي ٌٝعً ٢ايهدل :٣عكًٝاّ أ ٚؾطعٝاّ.

ٚضيهٔ اختكاض شيو نً٘ ؼي ندل ٣ايكٝاؽ ا٭ ٍٚيٝهٖ ٕٛهصا:
ايتعــاٚ ٕٚادــب ؾــطعاّٚ ،نًُــا ٚدــب ؾــطعاّ يعَــ٘ عهــِ ايعكــٌ ٚدــٛب َكسَاتــ٘ ٚسطَــ١
أنساز ...ٙاخل ؾطعاّ.
ؾٝه ٕٛايسي ٌٝعًٖ ٢صا َٔ ايعكًٝات غرل اغيػتكً.١
ٚإٕ ؾ٦ت ؾكٌ َٔ غرل اغيػتك٬ت ايعكً ١ٝيه ٕٛايكػط ٣ؾطعٚ ١ٝايهدل ٣عكً ١ٝعً ٢مَ ٛـا
غبل .
ٚشيو نُا ْك :ٍٛايكٚ ٠٬ادب ١ؾطعاّ ٚنٌ ٚادب ؾطعاّ ًٜعَ٘ عكٚ ّ٬دٛب َكسَات٘ ؾطعاّ
أًٜ ٚعَ٘ عك ّ٬سطَ ١نس ٙؾطعاّ أَ ٚا أؾب٘.
ؾايك ٠٬ػب َكسَاتٗا ؾطعاّ ٚؼطّ أنسازٖا ؾطعاّ.
قاٍ ايؿٝذ ( :إٕ عس ا٫غتكشاب ـ عً ٢تكسٜط اعتباض َٔ ٙباب إؾاز ٠ايـئ ـ َٔ ا٭زيـ١
ايعكً ١ٝنُـا ؾعًـ٘ غـرل ٚاسـس َـِٓٗ ،باعتبـاض أْـ٘ سهـِ عكًـٜ ٞتٛقـٌ بـ٘ إزي سهـِ ؾـطعٞ
بٛاغـــط ١خطـــاب ايؿـــاضع ...ؾٗـــٚ ٛايكٝـــاؽ ٚا٫غتشػـــإ ٚا٫غـــتكطاْ ،٤ـيـــرل اغيؿـــاِٖٝ
ٚا٫غتًعاَات َٔ ايعكًٝات غرل اغيػتكً. )١
أق:ٍٛ
ؾٝه ٕٛايكٝاؽ ٖهصا :ايكٚ ٠٬ادب ١ؾطعاّٚ ،نٌ ٚادب ؾطعاّ

َٔ ن ٕٛشيو بدلن ١ايهدل ٫ ٣ايكػط.٣
ايطغا ،ٌ٥أٚا ٌ٥عح ا٫غتكشاب ،ا٭َط ايجاْ.ٞ

جيب عك ّ٬إبكا ٙ٩عًَ ٢ا نإ يس ٣ايؿو.
ؾايك ٠٬جيب عك ّ٬إبكاٖ٩ا عًَ ٢ا نإ ـ َٔ ايٛدٛب ايؿطع ٞـ يس ٣ايؿو ،ثِ لعـٌ ٖـصا
قػط ٣يهدلٚ :ٖٞ ٣نًُا ٚدب عك ّ٬إبكا ٙ٩عًَ ٢ا نـإ ــ َـٔ ايٛدـٛب ايؿـطع ٞــ يـس٣
ايؿو ،نإ ٚادباّ ؾطعاّ ،ؾايكٚ ٠٬ادب ١ؾطعاّ ـ أ ٟيس ٣ايؿو ؼي ايبكا.٤
ٚيعٌ ٖصا ايكٝـاؽ ٖـ ٛا٭ٚؾـل بايكٛاعـس َـٔ ايكٝـاؽ ايـص ٟشنـط ٙايؿـٝذ ؾكـاٍ( :إٕ اؿهـِ
ايؿطع ٞايؿْ٬ـ ٞثبـت غـابكّا ٚمل ٜعًـِ اضتؿاعـ٘ ٚنـٌ َـا نـإ نـصيو ؾٗـ ٛبـام ،ؾايكـػط٣
ؾطعٚ ١ٝايهدل ٣عكً ١ٝؿيٓ.)١ٝ
أق :ٍٛايكػط ٣اغيصنٛض ٠ؼي ن َ٘٬يٝػت ؾطع ١ٝإ ٫سيػاق ،١ثِ إْ٘ اتهح أْ٘ نإ ٫بـس َـٔ
تطتٝب قٝاغري  ٫قٝاؽ ٚاسسٚ ،ا٭َط ٖري بعس إٔ ايـياٖط إٔ َككٛزٖ  ٙـَ ٛـا شنطْـا،ٙ
ؾتأٌَ.
إٔ ْك:ٍٛ
ايعسٍ ٚادب عك ّ٬ـ ٚضيهٔ أعتباض أ ٟسهِ عكً ٞآخط ٖ ٛايكػطٖٓٗ ٣ا ـ .
ٚنًُا ٚدب عكٚ ّ٬دب ايتعا ٕٚعً ٘ٝعكّ٬

إَا ٭ٕ ايتعاَ ٕٚكسام َكسَ ١ايٛادب ٚإَا يس٫ي ١ايعكٌ عً ٘ٝبا٫غتك ٍ٬ـ بٓا ٤عً ٢اغيكًش ١ايػًٛنٚ ١ٝغرلٖا ـ نُا ؾكًٓاٙ
غابكاّ.
أْ ٚكٚ :ٍٛنًُا ٚدب عكٚ ّ٬دب عهِ ايعكٌ ايتعا ٕٚعً ٘ٝؾطعاّ ،ؾايعسٍ جيب ايتعا ٕٚعً ٘ٝؾطعاّ; ٖٚصا أٚزي إش اغيككٛز
ؼي اغيػتك٬ت ايعكًٚ ١ٝغرلٖا إٔ ٜٓتر ايكٝاؽ سهُاّ ؾطعٝاّ.

ؾايعسٍ جيب ايتعا ٕٚعً ٘ٝعكٖٚ ،ّ٬ص ٙايكٛض َٔ ٖٞ ٠ايكػِ ايطابع.
ؾكس ٚقع ٚدٛب ايتعآٖ ٕٚا ندل ٣يًكٝاؽ اغيٓطك ٞنُا ٜكع ا٫غتكشاب ندل ٣ي٘.
بٓا ٤عً ٢ن َٔ ْ٘ٛباب سهِ ايعكٌ.
ٚبعباض ٠أزم :ؾـإٕ ايـت٬ظّ بـري ٚدـٛب ؾـ( ٞنايعـسٍ) ٚٚدـٛب ايتعـا ٕٚعًٝـ٘ ٚقـع نـدل٣
يًكٝاؽ ،ؾهاْت ايكهـَ ١ٝـٔ ٖـص ٙاؾٗـَ ١ـٔ ا٭زيـ ١ايعكًٝـ ١ايـيت اقـطًح عًٗٝـا بايعكًٝـات
اغيػتكً ،١ؾٗ ٛقػط ٣عح ا٫غتًعاَات ،ؾتأٌَ .
ْٚـيرل ٖص ٙايكٛضَ ٠ا شنـط ٙاحملكـل اٯؾـتٝاْ ٞضظيـ ١اهلل عًٝـ٘ َـٔ ٚدـٛب اغيعطؾـٚٚ ١دـٛب
ايٓـيط ٚعس َٔ ٙاغيػتك٬ت ايعكً.١ٝ
قآٍٖ َٔٚ :ا ٜـيٗط أْ٘ ؾُٝا ٜهٚ ٕٛدٛب ش ٟاغيكسَـ ١عهـِ ايعكـٌ َٚكسَٝـ ١اغيكسَـ ١عهـِ
ايعكٌ أٜهاّ نٛدٛب اغيعطؾ ١اغيتكسَ ١عً ٢ايٓـيط ؾٗ َٔ ٛايعكٌ اغيػتكٌ .
أق:ٍٛ

إش ايـياٖط أْٗا قػط ٣يكػط ٣عح ا٫غتًعاَات ،ؾإْٗا قػط ٣يًُكسَ ،١يهٓ٘ غرل ناض ،بٌ ضيهٔ ايتؿهٝو بإٔ ْ ٫كٍٛ
بايت٬ظّ بري ٚدٛب اغيكسَٚٚ ١دٛب شٜٗاْٚ ،ك ٍٛبٛدٛب ايتعا ;ٕٚيٮزي ١ا٭خط ٣نُا ؾكًٓا ٙؼي َهإ آخط .بٌ  ٫ساد ١يٓا
إزي عسٖا َٓٗا ،إش ساي٘ ساٍ ا٫غتكشاب ٚا٫غتكطا.٤
عط ايؿٛا٥س ،ز ،6م.282

ٚؾهٌ ايكٝاؽ ٖهصا:
َعطؾ ١اهلل ٚغا٥ط أق ٍٛايسٚ ٜٔادب ١عك.ّ٬
ٚنًُا ٚدب عك ّ٬ـ ػيا ٜٓشكط ايططٜل إي ٘ٝبايٓـيط ـ جيب ايٓـيط ؾٚ ٘ٝايتأٌَ ٚايتؿهط ٚاغيساضغ١
عك.ّ٬
ؾُعطؾ ١اهلل جيب ايٓـيط ؾٗٝا عك.ّ٬
ٚا٭ٚزي ؼي ايهدل ٣نُا غبلٚ :نًُا ٚدب عك ّ٬ـ بصيو ايكٝس ـ جيب عهِ ايعكـٌ ايٓـيـط ؾٝـ٘
ؾطعاّ ،ؾُعطؾ ١اهلل جيب ايٓـيط ؾٗٝا ؾطعاّ.
ٚإصيا قٝسْا ؼي ايهدل ٣بصيو ايكٝس يتتِ ايهً. ١ٝ
أٜ ٚكاٍ:
ٚنًُا ٚدب عكٚ ّ٬دبت َكسَات٘ ـ َٗٓٚا ايٓـيط عك ّ٬ـ .
ؾُعطؾ ١اهلل ػب َكسَاتٗا ـ َٗٓٚا ايٓـيط ـ عك.ّ٬
ٚجيطٖٓ ٣ا َا شنط غابكاّ َٔ زَر ايكٝاغري ٚن ٕٛايٓتٝذ ١ؾطع ١ٝيٝه ٕٛايسي َٔ ٌٝاغيػتك٬ت
ايعكً.١ٝ
نُا إٔ ْـيرل ٖصا ايه ّ٬جيط ٟؼي ندل ٣ايكٝاؽ ؼي ايكٛض ٠اـاَػ ،١ؾتسبط.

إش ايططٜل يًُعطؾ ١قس ٜه ٕٛغرل ايٓـيط َٔ ايطٜانات ٚايهؿـ ٚايؿٗٛز ٚغرلٖا ،ؾتأٌَ.
َٔ ايتكٝٝس ٚعسَ٘.

إٔ ْك:ٍٛ
ايكٚ ٠٬ادب ١ؾطعاّ (ٚنصا ايعناٚ ٠اؾٗاز ...اخل).
ٚنًُا نإ ٚادباّ ؾطعاّ ،نإ ايتعا ٕٚعًٚ ٘ٝادباّ عك.ّ٬
ؾايكٚ ٠٬ادب ايتعا ٕٚعًٗٝا عك.ّ٬
أْ ٚك ٍٛؼي ايهدلٚ :٣نًُا نإ ٚادباّ ؾطعاّ نإ ايتعا ٕٚعً ٘ٝـ عهِ ايعكـٌ ــ ٚادبـاّ ؾـطعاّ
ؾايكٚ ٠٬ادب ايتعا ٕٚعًٗٝا ؾطعاّ.
ٚقس َهْ ٢ـي رلٚ ٙأماٖٚ .ٙ٩ص ٙايكٛضَ ٠ـٔ َكـازٜل ايـسي ٌٝايعكًـ ٞغـرل اغيػـتكٌ ،أَ ٟـٔ
ايكػِ ايػابع ،ؾٗ ٛعًٖ ٢صا نا٫غتكشاب بٓا ٤عً ٢ن ْ٘ٛسذ َٔ ١باب ايعكٌ.
إٔ ْك:ٍٛ
(ايدل) ٚادب ؾطعاّ ...اخل.
ٚإصيا اعتدلْاٖا قٛض ٠غابع ١يهْٗٛا نايهً ٞايطبٝع ٞيًكٛضتري اـاَػٚ ١ايػازغـ ;١يؿـٍُٛ
ايدل يًٛادبات ايؿطعٚ ١ٝايعكً.١ٝ
إٔ ْك:ٍٛ
ايتعاٚ ٕٚادب ؾطعاّ.

ٚنـٌ ٚادـب ؾـطعّا يـ ٛؾــو ؼي بكا٥ـ٘ ؾإْـ٘ حيهـِ باغـتُطاض ٚدٛبــ٘ ؾـطعّا ــ بٓـا ٤عًـ ٢نــٕٛ
ا٫غتكشاب سذ َٔ ١دٗ ١ايؿطع ـ ؾايتعا ٕٚي ٛؾو ببكا ٙ٤حيهِ باغتُطاض ٚدٛب٘ ؾطعاّ.
ٖٚصا ايكٝاؽ ٖ َٔ ٛايكػِ اـاَؼ َٔٚ ،ايػازؽ بٓا ٤عً ٢نـ ٕٛا٫غتكـشاب سذـَ ١ـٔ
دٗ ١ايعكٌ.
ٚضيهٔ تكٜٛطٖا بإٔ ته َٔ ٕٛايكػِ ايػابع ،أ ٟندل ٣يكػط ٣ؾطع.١ٝ
ٚضيهٔ تكٜٛطٖا بإٔ ته َٔ ٕٛايكػِ ايجأَ ،أ ٟندل ٣ؾطع ١ٝيكػط ٣عكً.١ٝ

قاٍ اهلل تعازي كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل كىال ى تى ىعاكىغيقا سى ؾىك اإلًث ًٍؿ كىاظ يٍعدٍكى ًاف

قــس غــبل إٔ (ايتعــا ٕٚعًــ ٢ايــدل ٚايتكــٚ )٣ٛادــب ٚيــ ٛؼي اؾًُــٚ ،١شيــو بــسي ٌٝاٯٜــات

ٚايطٚاٜــات ٚايعكــٌ ..يهــٔ ٖــٌ ٖــٚ ٛادــب بــايٛدٛب ايعكًــ ٞأّ ايعك٥٬ــ ٞأّ ايؿطــط ٟأّ
ايؿطعٞ
ٖٚصا اغيبشح َٔ اغيباسح ايػٝاي ١ايؿاًَ ١يهجرل َٔ اغيػا ٌ٥ايعكسٜـ( ١ا٫عتكازٜـٚ )١ا٭قـٛي١ٝ
ٚايؿكٗ ،١ٝؾٌٗ ايعسٍ ٚادب بايٛدٛب ايعكً ٞؾكؽي أّ بايٛدٛب ايؿطط ٟأٜهّا
ٚ ٖٛ ٌٖٚادـب بـايٛدٛب ايؿـطع ٞأّ ْ( ٫ـيـطّا يهْٛـ٘ َـٔ اغيػـتك٬ت ايعكًٝـ ١عًـ ٢اغيبـاْٞ
اغيدتًؿ ١ؼي َ٬ى ايٛدٛب

(اغيا٥س ٠ـ )2

اغيٛيٚ ٟٛاٱضؾازَٚ )ٟاشا عٔ ايعكٞ٥٬
ٚنصيوٚ :دٛب ايتٛبْٚ ١ـيا٥طٖاٚ ،ايٛدـٛب ايتدـٝرل ٟي٬دتٗـاز أ ٚايتكًٝـس أ ٚا٫ستٝـاؾي،
ٚٚدٛب َكسَ ١ايٛادب ،بٌ ستَ ٢جٌ ٚدٛب إطاع ١اغيٛزي ،ؾُٔ أ ٟأمـا ٤ايٛدـٛب ٖـٛ
ٚٚدٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكَ ٖٛ ٣ٛطَ ٢ايٓـيط ؼي ٖصا ايبشح.
ؾٓك:ٍٛ
٫بس قبٌ شيو َٔ بٝإ ايهابؽي ؼي ٖص ٙايٛدٛبات.
ؾٓك:ٍٛ
َا نإ اؿانِ ب٘ (أ ٚايهاؾـ عٓ٘ عً ٢ايطأ ٟغرل اغيٓكٛض) ايعكٌ ،ؾٗ( ٛايٛدٛب ايعكً.)ٞ
َٚا نإ اؿانِ ب٘ ايعك ٤٬ـ ٚإٕ تؿطع عً ٢سهُِٗ سهِ ايعكٌ ـ ؾٗ( ٛايٛدٛب ايعك.)ٞ٥٬
َٚا نإ اؿانِ ب٘ ايؿطط ٠ؾٗ( ٛايؿطط )ٟأ ٚايؿطع ؾـ (ايؿطع.)ٞ
ٖٚصا ٚد٘ َٔ ٚد ٙٛايتؿطٜل ،أ ٟبًشاؿي اؿانِ.
ٚقس ٜؿطم باغي٬نات ٚا٭غباب ايباعج ١عً ٢اؿهِ بايٛدٛب.
ؾُا نإ َ٬ن٘ زؾع ايهطض ايبايؼ احملتٌُ ـ ؾكؽي عً ٢اغيؿٗٛض

أنؿٓا (ايبايؼ) ْـيطّا يعسّ سهِ ايؿطط ٠أ ٚإضؾازٖا مٚ ٛدٛب زؾع َطًل ايهطض ست ٢ايٝػرل َٓ٘.

ـ ؾٗ( ٛايؿططٚ ،)ٟقًٓا (عً ٢اغيؿٗٛض) ٭ٕ بعض ا٭ع ّ٬أناف :أسس اغي٬نري َٔ ٚدٛب
زؾع ايهطض احملتٌُ أ ٚدًب اغيٓؿع ١اغيًعَ.١
َٚا نإ َ٬ن٘ ٚدٛب ؾهط اغيٓعِ ؾكؽي ـ عً ٢ق ٖٛٚ ٍٛايـيـاٖط َـٔ (اغيػتُػـو) ــ أ ٚأسـس
ا٭َطٚ َٔ ٜٔدٛب ايؿهط ٚٚدٛب زؾع ايهطض احملتٌُ ـ عً ٢ق ٍٛآخط ـ ؾٗ( ٛايعكًٚ ،)ٞإٕ
شٖـــب ؼي (ايتٓكـــٝح) إزي قـــ ٍٛثايـــح ٖـــ :ٛإٔ َـــ٬ى ايعكًـــ( ٞزؾـــع ايهـــطض احملتُـــٌ سيعٓـــ٢
ايعكاب) .
َٚا نإ َ٬ن٘ :نٌ ٚاسس َُٓٗا ظا٥ساّ دًب اغيٓؿعـ ١اغيعتـس بٗـا ــ عًـ ٢غـب ٌٝايبـسٍ ــ إش نـٌ
ٚاسس َٓٗا ناف ؾٗ( ٛايعك.)ٞ٥٬
َٚا نإ َ٬ن٘ اغيكًش ١اغيًعَ ١ؼي اغيتعًل (أ ٚا٭َط) ؾٗ( ٛايٛدٛب ايؿطع.)ٞ
ٚايتعطٜـ :ؾطح اٱغِ ٚيٝؼ باؿس  ٫ٚبايطغِ ؾـٜ ٬ؿـهٌ بًـع ّٚايـسٚض (بأخـص ايًـع ّٚؼي
تعطٜـ ايٛدٛب) ٖٓٚايـو تؿكـْ ٌٝـاؾع َـصنٛض ؼي (بٝـإ ايؿكـ٘) ،نتـاب ا٫دتٗـاز ٚايتكًٝـس
ؾًرلادع.
ٚقس قٝس ايػٝس ايٛايس  ؼي ايؿك٘ ،ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس( ،ايٛدٛب ايؿطط )ٟسيا نإ َػـتٓسٙ
ايكطٜب سهِ ايعكٌ بسؾع ايهطض

ايتٓكٝح ؼي ؾطح ايعط ٠ٚايٛثك ،٢تكطٜطات ايؿٝذ ايػط ،ٟٚز ،1م.3
أنؿٓا (أ ٚا٭َط) ٭عُ ١ٝايٛدٛب ايؿطع ٞػيا ي ٛناْت اغيكًش ١ؼي اغيأَٛض ب٘ أ ٚا٭َط.

احملتٌُ .
ٚيعٌ َٔ ؾٛا٥س ٖصا ايتكٝٝس َٓ٘  سٌٸ إؾـهاٍ ططسـ٘ بعـض ا٭عـٖٚ ّ٬ـ( ٛإٔ ايٛدـٛب
ايعكً ٞبٗصا ايتكطٜب ْ ٫ؿُٗ٘ إش عً ٢تكسٜط ٚدٛب ايؿـهط يـ ٛؾـطض تطنـ٘ ؾٗـٌ ٜػـتشل
ايعكاب عً ٢تطن٘ أّ ٫
ؾعًــ ٢ا٭ٜ ٍٚــسخٌ ؼي زؾــع ايهــطض ٚعًــ ٢ايجــاًْٜ ٫ ٞــعّ ؼي ْـيــط ايعكــٌ اٱتٝــإ سيكــسام
ايؿهط) .
ٚخ٬ق ١اؾٛاب ٖ ٛايتؿطٜل بري اغيػتٓس ايكطٜب ٚايبعٝـس ؾــ (ايؿطـطَ )ٟػـتٓس ٙايكطٜـب زؾـع
ايهطض احملتٌُ (ٚايعكًَ )ٞػتٓس ٙايبعٝس ٖ ٛشيو َٚػتٓس ٙايكطٜب (ؾهط اغيٓعِ).
ٚأنٝـ :إٕ ايعكٌ حيهِ بٛدٛب ؾهط اغيٓعِ َـع قطـع ايٓـيـط عـٔ اغـتشكام ايعبـس ايعكـاب
بذلن٘ ٜٓ ٫ٚؿ ٞسهُ٘ يًٛدٛب بٗصا ايًشاؿي ،سهُ٘ بايٛدٛب بصيو ايًشـاؿي  ٫ٚقـصٚض ؼي
تٛاضز اؿهُري نُا أؾطْا ي٘ ؼي َٛنع آخط.
ثِ إٕ قٛي٘ ٚ( عً ٢ايجاًْٜ ٫ ٞعّ) أؾب٘ باغيكازض ،٠إش ٖٛ

يعٌ نًُ( ١سهِ ايعكٌ) َٔ غٗ ٛايكًِ ٭عُ ١ٝايٛدٛب ايؿطط َٔ ٟاٱْػإ ٚاؿٛٝإ ٚاختكام (سهِ ايعكٌ) باٱْػإ.
أ ٟن٬َ ٕٛى ايٛدٛب ايعكًٚ( ،ٞدٛب ايؿهط).
ضادع َباَْٗٓ ٞاز ايكاؿري ،ز ،1اغيػأي ١ا٭ٚزي ؼي ايتكًٝس.

أخص اغيسعْ ٢ؿػ٘ زي.ّ٬ٝ
ٚاؿاقٌ :إٔ َآٍ دٛابٓا يٓكاف ندل ،ٟٚعًـ ٢ايؿـل ايجـاْٚ ،ٞنـإ دـٛاب (ايؿكـ٘) ْـاؿيطاّ
يًؿل ا٭( :ٍٚعً ٢ا٭ٜ ٍٚسخٌ ؼي زؾع ايهطض).
يهٔ ضسيا ٜٛضز عًـ ٢تكٝٝـس (ايؿكـ٘) :إٕ ايعكـٌ ٜػـتكٌ بٛدـٛب ؾـهط اغيـٓعِ َـٔ غـرل سادـ١
ٱضداع٘ ؼي َػتٓس ٙايبعٝس يٛدٛب زؾع ايهطض احملتٌُ ؾإٕ ايعكـٌ نُـا ٜػـتكٌ بٛدـٛب زؾـع
ايهطض احملتٌُ (ايبايؼ) ٜػتكٌ بٛدٛب ؾهط اغيٓعِ َع قطـع ايٓـيـط عـٔ ؿـاؿي (نـطض قتُـٌ)
ٚعسَــ٘ إ ٫إشا نــإ قكــس  ٙايتٛنــٝح  ٫ايتكٝٝــس نُــا ٜ ٫بعــس ،بــٌ إٔ ايعكــٌ َػــتكٌ
بٛدٛب ؾهط اغيٓعِ َع قطع ايٓـيط عٔ ؿاؿي (ْؿع قتٌُ) ٚإٕ نإ  ٫ضٜب ؼي ٚدٛزُٖا ــ
غًباّ أ ٚإجياباّ ـ ؼي ايؿهط.
يؿ كى ىظ ًؽـٍ طىػى ر ٍ يُت ٍ ًإفَّ سى ذ ىابًل ظ ى
ىش ًدؼده. 
قاٍ تعازي  :ىظ ًؽـٍ ىذؽىر ٍ يُت ٍ ال ىزًؼ ىدغَّؽ ٍ

ثِ ٌٖ ايؿهط ٚايهؿط نسإ  ٫ثايح شلُا نُا قس ًٜٛح َٔ ؿياٖط اٯ ١ٜايؿطٜؿ ١أّ شلُا ثايح
ٖ ٛعسّ ايؿهط ؾؿهط ايعٓب َج ّ٬إٔ ٜٓؿكـ٘ ؼي غـب ٌٝاهلل أٜ ٚطعُـ٘ أًٖـ٘ٚ ،نؿـط ٙإٔ حيٛيـ٘
عيطاّٚ ،أنً٘

أ ٟايٓؿع احملتٌُ بٌ اغيػًِ ،يس ٣ايؿهطٚ ،ايهطض احملتٌُ ،بٌ اغيػًِ اغتشكاق٘ ،يس ٣عسَ٘.
(ابطاٖ ِٝـ )7

غرل ؾانط هلل تعازي ـ أ ٟغرل قاقس شيو أ ٚغرل ًَتؿت يصيو ــ ٖـ ٛايجايـح ؾٗـ ٫ ٛؾـانط ٫ٚ
ناؾط ،ايـياٖط ايجاَْٛ ٞنٛعاّ ٚسهُاّ  ،ؾتأٌَ.
ٖصا نً٘ ؼي َطسً ١ايجبٛت.
ٚأَا ؼي َطسً ١اٱثبات:
أ ـ ؾإْ٘ ٜعطف ايٛدٛب ايؿطع َٔ ٞؿيٛاٖط ا٭زي١
ؾإٕ ايـياٖط ؼي ا٭َط ايكازض َٔ ايؿاضع أْ٘ َٛيٚ ، ٟٛقس اغتجٓٛا َٔ شيو قٛضتري:
ا٭ٚزيَ :ا اغتكٌ ب٘ ايعكٌٚ ،قس ْاقؿٓا ؼي شيو بايتؿك ٌٝؼي ؾكٌ آخط ٚغتأتٖٓ ٞا اٱؾاض٠
إي.٘ٝ
ايجاَْ :١ٝا إشا شنط ايتعً ،ٌٝنأزي ١ايتٛبَ ١ج.ّ٬
قاٍ بعض ا٭ع :ّ٬إٕ ؿياٖط ٙاٱضؾاز  ٫اغيٛي ،١ٜٛيهٔ ؾ :٘ٝأْ٘

(َٛنٛعاّ) :إش عٌُ اغيباح يٝؼ بؿهط  ٫ٚنؿط يٛعًُ٘ سيا ٖ ٫ ٖٛ ٛبٛد٘ ٜسخً٘ ؼي ايؿهطٚ ،نصا ي ٛعًُ٘ غاؾ ّ٬عٔ دٗ١
ايؿهط أ ٚغاٖٝاّ(ٚ ،سهُاّ) يعسّ سل ٍٛايؿل ايجاْ َٔ ٞاٯ ١ٜايؿطٜؿ ،١ي٘.
إش  ٫ططٜل يٓا إزي َعطؾ ١اغيكاحل اغيًعَٚ ١اغيؿاغس اغيًعَ ١بٓـيط ايؿطع إ ٫ؼي اغيػتك٬ت ايعكً.١ٝ
ؾإٕ ؾأْ٘ سيا ٖ ٛؾاضع اغيٛي ٫ ١ٜٛاٱضؾاز.

 ٫تساؾع  ،ؾإٕ اغيٛزي سيا َٖٛ ٛزي قس ٜأَط  ،٢ٜٗٓٚيهٓ٘ ٜهٝـ شنط ايعً ١أ ٚاؿهُ ١ؼطٜهـاّ
يًعبس ايهعٝـ اٱضيإ ،يَ٬تجاٍ ،نُا لس شيو َٔ أْؿػٓا عٓس أَط أْٗ ٚـ ٞأبٓآ٥ـا ــ ٚغـٝأتٞ
بعس قً ٌٝبإشٕ اهلل.
ٚبعباض ٠أخط :٣ا٭قٌ ؼي ،نٌ َا قسض َٔ اغيٛزي :اغيٛيٚ ،١ٜٛأْ٘ سيا َٖٛ ٛزي قس أَط ْٗٚـ٢
ست ٢ؾُٝا سهِ ب٘ ايعكٌ أ ٚايؿطط ،٠نٛدٛب ايعسٍ ٚسطَـ ١ايـيًـِ ٚٚدـٛب سؿـفي ايـٓؿؼ
َٔ ايتًٗه ١أ ٟغٛا ٤نإ ػيا اغتكٌ ايعكٌ ب٘ أٜ ٫ٚ ّ٫ٚطؾع ايٝس عٓ٘ إ ٫يس ٣ايكط ، ١ٜٓنُـا
ٖ ٛايطأ ٟاغيٓكٛض ؼي َ٬ى اغيٛيٚ ١ٜٛاٱضؾازٚ ،١ٜأَا سـسٜح (ايًػٜٛـ(ٚ )١يـع ّٚايـسٚض أٚ
ايتػًػٌ) ؾػٓؿكٌ اٱداب ١عٓ٘ بإشٕ اهلل ٚإٕ نٌ َا شنط يًعَُٗٚا غرل تاّ ،قػطْ ،٣عِ
ي ٛمت ،نإ قط ١ٜٓعًـ ٢اٱضؾـاز ،أَـا بًشـاؿي (اؿهُـ )١ــ نُـا ؼي أ ٍٚاحملـصٚض ٜٔــ أ ٚبًشـاؿي
(ا٫غتشاي )١ـ نُا ؼي ثاُْٗٝا ،ؾً٬ٝسفي ٖصا.

ًَٚدل ايك ٍٛإٔ ا٭َط اغيٛي :ٖٛ ٟٛنٌ َا قسض َٔ اغيـٛزي سيـا ٖـَ ٛـٛزي أ ٟباعتبـاض َكـاّ
اغيٛي ١ٜٛغٛا ٤نإ َتعًك٘ َػتكّ٬

أ ٟبري اغيٛيٚ ١ٜٛشنط ايتعً.ٌٝ
نا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞايطب ١ٝايكازض ٠عِٓٗ .
عً ٢خ٬ف َٔ شٖب إزي إٔ نٌ َا اغتكٌ ب٘ ايعكٌ ،ؾا٭َط ايٛاضز َٔ اغيٛزي ؾ ،٘ٝإضؾاز.ٟ
أ ٟايًػ ١ٜٛأ ٚايتػًػٌ.

اظصالىةى. 
عكًٝاّ نايعسٍ ؼي ا ٍس ًدظيقا أ ٚنـ أ ى ًض ًؿ َّ
زيًٓٝا:
أ :٫ٚإٕ اغيكتهَٛ ٞدٛز ٚاغياْع َؿكٛز ؾإ اغيكته( ٖٛ ٞقسٚض ا٭َـط َـٔ اغيـٛزي) َ ٫ٚـاْع
َٔ ن ٕٛقسٚض َ٘ٓ ٙسيا َٖٛ ٛزي إَ ٫ا شنط َٔ يع ّٚايتػًػٌ أ ٚؼك ٌٝاؿاقٌ احملاٍ شاتـاّ
أ  ٚايًػ ١ٜٛاغيػتشٚ ١ًٝقٛعا بايٓـيط يًشهُ ١أ ٚتعسز ايعكاب ػيا يٝؼ سيشـاٍ يهـٔ ا٭زيـ ١عًـ٢
خ٬ؾ٘ ـ ػيا غٓذٝب عٓ٘ ٫سكا بإشٕ اهلل تعازي.
ٚثاْٝاّ :إٕ شيو َٖ ٛكته ٢اؿهُ ،١ؾإ اؿهِ ايعكًـ ٞاغيػـتكٌ يـ٘ زاعٜٛـ ١نـعٝؿ ١عـاز ٠ؼي
عاَ ١اغيهًؿري ؾاستاز إي ٞإعُاٍ َكاّ اغيٛيٚ ١ٜٛا٭َط اغيٛي َٔٚ ،ٟٛؾٛاٖس نـعـ زاعٜٛتـ٘
ٚنــ ٕٛا٭َــط اغيٛيــ ٟٛػيــا ٜكــ ٟٛايساعٜٛــ ١ؽؿٝـــ اهلل عًــٚ ،ِٗٝقٛيــ٘ تعــازي :كى ىعػػا طيـَّػػا
ث ر ى يدقال ن يؿُ ٍٛإط٬ق٘ بٌ عُ َ٘ٛست ٢غيدايؿ ١ايعكً ٞاغيػـتكٌ،
يع ىعذ ِّبًي ى ىحؿَّك غىؾٍ ىع ى
ؾايعكاب ؼي اٯ ١ٜضتب عً ٢بعح ايطغ ٍٛؾًٝؼ سهِ ايعكٌ اغتك ّ٫٬بؿ ٤ٞنٛدٛب ايعسٍ
ػيا ٜذلتب عً ٘ٝايعكاب ؾتأٌَ ٚغٝأتٚ ٞدٗ٘ بٌ قس ٜكاٍ إٔ اٯ ١ٜؼي َكاّ اَ٫تٓإ  ٖٛٚتـاّ ؼي
ايعكً ٞاغيػتكٌ ٚأَا غرل ٙؾكس ٜكاٍ أْ٘ خ٬ف ايـياٖط

اٱغطا.٨٧ :٤
ا٭غطا.15 ٤

دـساّ بــٌ قـاٍ َــٔ اؿهــ ِٝإٕ ٜعـصب عًــ ٢ايػـُع ٞنايكــ ٠٬ػيـا ٜ ٫بًػـ٘ ايعكــٌ ٚمل ٜبًػــ٘
ايطغ ٍٛؾاٯ ٖٞ ١ٜؼي َٛضز ايعكً ٞاغيػتكٌ
إ ٫إٔ ٜكــاٍ سيــا شٖبٓــا إيٝــ٘ َــٔ عــسّ ايــدلا ٠٤ايعكًٝــٚ ١سهــِ ايعكــٌ بًــع ّٚا٫ستٝــاؾي ؼي بــاب
اٱطاعَ ١طًكا يهٔ ؾ ٘ٝأْ٘ غرل ٚاف باغيككـٛز ؾـإٕ ايكـ ٠٬بأدعاٗ٥ـا ٚؾـطا٥طٗا ػيـا ٜ ٫بًػـ٘
ايعكٌ  ٫ٚضيهٔ ؾ ٘ٝا٫ستٝاؾي ؾإْ٘ غرل َٛقٌ ي٘ ،إ ٫إٔ خيكل كى ىعا طيـَّا يع ىعذ ِّبًي ى ىحؿَّك
ث ر ى يدقال ن بايػُع ٞاغيُهٔ يًعكٌ إزضانـ٘ ٚيـ ٛإطيـا ٫نٛدـٛب ايٓؿكـ ١عًـ ٢ايعٚدـ١
غىؾٍ ىع ى
يهٓ٘ خ٬ف ايـياٖط َٔ اٯ ١ٜإش ٖ ٞاعِ َٔ ايعكًٚ ٞايػُع ٞاغيسضى بايعكٌ إطياٚ ٫يَ ٛـٔ
باب ا٫ستٝاؾي ٚعً ٢أ ٟؾـإ ايتدكـٝل بايػـُع ٞخـ٬ف اٱطـ٬م ٚخـ٬ف اَ٫تٓـإ ٚإٕ
شٖب إي ٘ٝأنجط اغيؿػط ٜٔسػب َا ازعا ٙؼي فُع ايبشط ٜٔـ بٌ إٕ تطتب ايعصاب عً ٢إضغـاٍ
ايطغٜ ٍٛعس ؾا٥س َٔ ٠ؾٛا٥س ا٭َط اغيٛي ٟٛؾتٓتؿ ٞايًػ ١ٜٛاغيسع ٢يعَٗٚا َٔ َٛي ١ٜٛا٭َط ؾُٝا
اغتكٌ ب٘ ايعكٌ نُا أؾاض إي ٘ٝايػٝس ايعِ ٚ غٝأت ٞتؿك ٌٝشيو بعس قً ٌٝبعٓٛإ ايساعٞ
سكٝك ١تؿهٝه ١ٝبإشٕ اهلل تعازي.
ثايجاّ :ز٫ي ١ايٛدسإ عً ٢شيو ٚشيو ٜتهح بأسس ايتكطٜط:ٜٔ
ا٭ :ٍٚيًُٛزي إٔ ٜك ٍٛإْين سيا أْا َٛزي ٚي ٞعًٝو سل اغيٛيٚ ١ٜٛسيا أْت ػيًـٛى يـ ،ٞآَـطى
بايعسٍ ـ َج ّ٬ـ .

ايجاْ:ٞ
أ .ايؿطم ايٛانح بري ق ٍٛايطبٝب (اؾطب ايسٚا )٤أ ٚق ٍٛاغيػتؿاض ا٫قتكـاز ٟيـو( :اؾـذل
اٯٕ أ ٚبع) ٚبري ق ٍٛاهلل تعازي (أطٝعٛا اهلل) أ ٚقـ ٍٛايطغـ( ٍٛؾـاتبعٚ ْٞٛأطٝعـٛا أَـط )ٟأٚ
ست ٢ق ٍٛا٭ب ٫بٓ٘ (أطع أَط )ٟػيا ٜعٌُ ؾَ ٘ٝكاّ َٛيٜٛت٘،ؾإ ايطبٝب  ٫غًط ١ي٘ ٜعًُٗا
عهؼ اهلل ٚايطغٚ ٍٛا٭بٚ ،ي ٛاعٌُ ايطبٝب غًطت٘ أ ٟأَط سيا ٖ ٛعاٍ ،نإ أَطَٛ ٙيٜٛاّ
إٕ ناْت ي٘ دَٗٛ ١ي.١ٜٛ
بٜ ٫ .ط ٣ايعطف اـاي َٔ ٞؾا٥ب ١ايتؿـهٝو ٚزلـاع عـح اٱضؾـازٚ ٟاغيٛيـ ،ٟٛأ ٟؾـطم
بري قٛي٘ (قٌ) ٚقٛي٘ (اعسٍ) ،بٌ ْ ٫ط َٔ ٣أْؿػٓا ايؿطم ؼي شيو.
( ٬ازلـع نَ٬ـَٛ ،)ٞيٜٛـّا  ٫ٚخيتًــ عـٔ قٛيـ٘
ز .نُا (ٜط )٣ق ٍٛا٭ب قاضخّا بابٓ٘ َـج ّ
(إشٖب يًػٛم).
ضابعاّ :إٕ ؿياٖط عسز َٔ اٯٜات ٚايطٚاٜات سػب اغيتؿاِٖ عطؾاّ ٖ ٛشيو ،ؾبٓا ٤عً:٘ٝ
اي٬ظّ إٔ ْٓـيط إزي يػإ ايسي ٌٝؾإٕ ناْت ؾ ٘ٝأَاض ٠عً ٢ن ْ٘ٛإضؾازاّ ظيـٌ عًٝـ٘ ٚإٜ ٫بكـ٢
عً ٢ا٭قٌ َٔ نَٛ ْ٘ٛيٜٛاّ.

ؿ صىا ٍس ًدظيقا كىظىقٍ طىا ىف لىا ضيرٍبىكَٛ ي ٟٛعً ٢ا٭قـٌ
َجاٍ شيو إٔ قٛي٘ تعازي كى ًإلىا ضيؾٍ يؿ ٍ

ٚعػب اغيتؿاِٖ عطؾاّ إناؾ ١إزي قط ١ٜٝٓايػٝام

ل أ ى ٍح ىل يـ ىحؿَّػك ؼىؾٍؾيػ ىغ أ ى يذػدَّ يق كىأىكٍصيػقا
قـاٍ تعـازي كىال ى تىؼٍرىبيقا ىعاؿى اظ ىٍقؿً ً
قؿ إال َّ بًاظَّؿًل ًػ ى
ؿ صىا ٍس ًدظيقا كىظىقٍ طىػا ىف لىا
ل ً
اظٍؽ ٍىقؾى كىاْلًٍقزىا ىف بًاظ ًٍؼ ٍ
ط ال ى غيؽىؾ يِّػ غىػٍلا ن إال َّ كي ٍد ىع ىفا كى ًإلىا ضيؾٍ يؿ ٍ

هلل أىكٍصيقا
ضيرٍبىك كىب ً ىع ٍف ًد ا ً
ٚن ْ٘ٛنبك ١ٝايؿكطات.

ؿ صىا ٍس ًدظيقاٖ ـ ٛاغيٛيٜٛـ١
إش إٔ اغيتؿاِٖ عطؾاّ َٔ كى ًإلىا ضيؾٍ يؿ ٍ

ػقل ؾطسيـا ٜػـتـيٗط أْـ٘ إضؾـاز يًعـسٍٚ ،يـٝؼ
أَا قٛي٘ تعـازي ا ٍس ًدظيقا يػ ىق أىضٍر ى يب ظًؾؿَّؼٍ ى
نع يـقا طيقغيقا
يكطف شنط ايتعً ٌٝؾإْ٘ أعِ ،بٌ بًشاؿي ايػٝام إش قاٍ تعازي ؼىا أىؼ ُ ىفا اظ َّ ًذؼ ىـ ى
يؿ ىذ ىـك يف ضىقٍ وـ سى ؾىك أىال ى تى ٍع ًدظيقا ا ٍس ًدظيقا يػ ىق
اعي ى ً
ط كىال ى ؼ ى ٍ
ل ً
هلل يذ ىف ىداء بًاظ ًٍؼ ٍ
ضىقَّ ً
ف ًر ىعـَّؽ ٍ
هلل ىخ ًؾقر ه ًِبىا تى ٍع ىؿؾيق ىف ؾطسيـا ٜػـتـيٗط إٔ اهلل ابتـسأ بـأَط
هلل ًإ َّف ا ى
أىضٍر ى يب ظًؾؿَّؼٍ ىقل كىاتَّؼي قا ا ى

ػق
اعي ى ً
ل ً
هلل يذ ىف ىداء بًاظ ًٍؼ ٍ
َٛي ٟٛطيقغيقا ضىقَّ ً
طٚ اْتٗـ ٢باٱضؾـاز إيٝـ٘ اسٍػ ًدظيقا يػ ى
أىضٍر ى يب ظًؾؿَّؼٍ ىقل ؾهأْٗا شلذـْ ١اقـح ــ ؾتأَـٌ إش قـس ٜهـ ٕٛاسٍػ ًدظيقا أَـطاّ َٛيٜٛـاّ ؾـؿع
بٓكح إضؾاز ٖٛٚ ٟأىضٍر ى يب ظًؾؿَّؼٍ ىقلٚ أَا ايطٚاٜات ؾُٓٗا ضٚاَ ١ٜعتب اٯت ١ٝؾًت٬سفي.

خاَػاّ :إْ٘ ايـياٖط َـٔ ايتٗسٜـس اغيـصنٛض ؼي اٯٜـات ٚايطٚاٜـات عًـ ٢تـطى (اٱطاعـ )١نكٛيـ٘
قذ ىرً اظ َّ ًذؼ ىـ ؼ ي ىكاظًػي ق ىف سى ـٍ أ ى ٍع ًر ًق أ ى ٍف
تعازي  ىصؾ ىٍق ٍ

ا٭ْعاّ .152
ا٭ْعاّ .152
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قػذ ىرً ايتٗسٜـس ،خاقـ١
ؿ صًؿٍ ىـ هة أىك ٍ ؼ ي ً
تي ً
قؿ إش ؿيـاٖط  ىصؾ ىٍق ٍ
ؿ سى ذ ه
صق ىؾ يف ٍ
صق ىؾ يف ٍ
ىاب أىظً ه

بًشاؿي ايصٚ ،ٌٜإٕ ايتٗسٜس  ٫سيا ْٖ ٛاقح بٌ سيا َٖٛ ٛزي ٚشا غًط ١خاقـ ١سي٬سـيـ ١سى ـٍ
أ ى ٍع ًر ًقْ عِ يـ ٛعًـٌ باغيكـًشٚ ١اغيؿػـس ٠يهـإ ؿيـاٖط ٙايٓكـح نُـا يـ ٛقـاٍ (ؾًٝشـصض ايـصٜٔ
قػذ ىرً اظ َّػ ًذؼ ىـ
ٜطتهب ٕٛاغيهط ٚشا اغيؿػسٜٚ ٠ذلن ٕٛشا اغيكًش ١ايبايػ )١يهٓ٘ تعـازي قـاٍ  ىصؾ ىٍق ٍ
ؼ ي ىكاظًػي ق ىف سى ػـٍ أ ى ٍعػ ًر ًقٚ ، آٜـ ١شيـو َ٬سـيـ ١سـاٍ ض٥ـٝؼ ايسٚيـ ١يـٖ ٛـسز بـصيو ٚنـصيو
َ٬سـي ١ساٍ َجٌ ٖصا ايٓكح ي ٛقسض َٔ ايطبٝـب ؾإْـ٘ ٜـطْ ٣كـشا  ٫تٗسٜـساّٚ ،يـ ٛدعًـ٘
تٗسٜسا ؾإْ٘ خطز عٔ ن ْ٘ٛطبٝبا ْاقشا إزي تكُل َٔ ي٘ َكاّ أعً ٢أَ ٟكاّ اغيٛي١ٜٛ
ؿٜ كطف (ؾًٝشصض) إزي (ايٓكـح) ( ٫اغيٛيٜٛـ )١يهـٔ ايـيـاٖط
إ ٫أْ٘ ٜكاٍ إٕ أ ى ٍف تي ً
صق ىؾ يف ٍ
قؿ إؾاض٠
إٔ أ ى ٍف تي ً
ؿ صًؿٍ ىـ هة إؾاض ٠يٮثط ايٛنع َٔ ٞعصاب ايسْٝا  ٚسى ذ ه
صق ىؾ يف ٍ
ىاب أىظً ه
يًعصاب ا٭خط ٟٚػيا ٜػتـيٗط َٓ٘ إٔ اهلل تعازي اعٌُ اغيكاَري َعاَّ :كاّ ايٓاقح َٚكاّ اغيٛزي ـ
ؾتسبط.
هلل كىر ى يدق ىظ يف ؼيدٍ ًخؾٍػ يف ىجـَّػا و
هلل كى ىعـٍ ؼيطً ًع ا ى
ٚنكٛي٘ تعـازي :تًؾ ى
ٍؽ يح يدكدي ا ً
ت ىَتٍػ ًرم ًعػـٍ
هلل كىر ى يدػق ىظ يف
ػقؿ ( )01كى ىعػـٍ ؼ ى ٍعػ ً ا ى
قفا كىلىظً ى
ؽ اظٍػى قٍز ي اظ ىٍع ً
ىَتٍؿً ىفا األغ ٍ ىفار ي ىخاظً ًدؼ ىـ صً ى
ظ ي
ىاب يع ًفي ه ؾإْ٘
كىؼ ى ىؿ ىعدَّ يح يدكدىقي ؼيدٍ ًخؾٍ يف غىارا ن ىخاظًدا ن صً ى
قفا كى ىظ يف سى ذ ه

ايٓٛض.٣٦ :
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هلل كىر ى يدق ىظ يف تؿٝس عطؾا َعٓ ٫( ٢تعكٛا) ،أٚ
أخباض ٜؿٝس اٱْؿا ٤عطؾا إش كى ىعـٍ ؼ ى ٍع ً ا ى
قعقا
قعقا ا ى
هلل كىأىرً ي
ٖ٫ ٛظّ ي٘ عطؾاّ ،أ ٚناؾـ عٓ٘ ؾٗصٚ ٙد ٙٛث٬ثٚ ١نكٛي٘ تعازي كىأىرً ي
هلل أَـطا َٛيٜٛـاّ كىا ٍحػذ ىريكا أٜهـا
قعقا ا ى
اظر َّ يدقؿى كىا ٍحذ ىريكا إش ايـياٖط ن ٕٛكىأىرً ي
َٛيّٜٛا أ ٟسيا َٖٛ ٛزي  ٢ٜٗٓعٔ كايؿتـ٘ٚ .ضيهـٔ نـ( ٕٛاسـصضٚا) إضؾـازا ْٚكـشا بعـس أَـط،
ق ػذ ىرً اظ َّػ ًذؼ ىـ
ؾهأْــ٘ تعــاي ٞبــسأ باغيٛيٜٛــٚ ١ثٓــ ٢باٱضؾــاز ٚجيــط ٟؾٝــ٘ َــا غــبل ســ  ٍٛىصؾ ىٍق ٍ
قؿ. 
ؿ صًؿٍ ىـ هة أىك ٍ ؼ ي ً
ؼ ي ىكاظًػي ق ىف سى ـٍ أ ى ٍع ًر ًق أ ى ٍف تي ً
ؿ سى ذ ه
صق ىؾ يف ٍ
صق ىؾ يف ٍ
ىاب أىظً ه
ٚيٓطدع إزي َا نٓا ؾٚ َٔ ٘ٝد ٙٛايتُٝٝع بري أْٛاع ايٛدٛب ؾٓك:ٍٛ
نُا ٜعطف ايٛدٛب (ايؿطط( َٔ )ٟايعكً )ٞبإٔ َا يـٛسفي اؾـذلاى اٱْػـإ َـع اؿٝـٛإ ؾٝـ٘
ؾٗ ٛايؿططٟ
ز .نُا ٜعطف (ايعكً )ٞبأْـ٘ َـا يـٛسفي َؿـاضن ١ا٭طؿـاٍ يًهبـاض ؾٝـ٘ ٚغـرل ٙؾٗـ ٛايعكًـٞ
ٚشيو َٖ ٛا ْكً٘ ايػٝس ايعِ  ؼي بٝإ ايؿك٘ عٔ بعهِٗ .
يهٔ ضسيا ٜطز عً:٘ٝ
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أ :ّ٫ٚبإٔ اغيكٝاؽ ؼي ْؿػ٘ قشٝح يهٔ تطبٝك٘ عً ٢ؾهط اغيٓعِ غرل تاّ ; ٭ٕ ٚدٛب ؾهط
اغيٓعِ (ايص ٟعس َ٬ناّ يًٛدٛب ايعكً )ٞأٜهاّ ٖ ٛػيا ٜؿذلى ؾ ٘ٝاٱْػإ َع اؿٛٝإ ٚايكػاض
َع ايهباض.
ٚبعباض ٠أخط :٣نُا ؾطط اٱْػإ ٚاؿٛٝإ عً ٢زؾـع ايهـطض احملتُـٌ ،نـصيو ؾطـط اٱْػـإ
ٚاؿٛٝإ عً ٢ؾهط اغيٓعِ ٚشيو بٝٸٔ َٔ َ٬سـي ١غرلتِٗ ٚغًٛنِٗ ٚغرلتٗا ٚغًٛنٗا.
ٚثاْٝـاّ :إٔ َــا ؾــاضى ا٭طؿــاٍ ؾٝــ٘ ايهبــاضَ ،كٝــاؽ َــا٥ع عــٔ ايعك٥٬ــ ٫ ،ٞايؿطــط ٟؾًــٝؼ
َطًكاّ.
ٚنُا خيتًـ ايهطض به ْ٘ٛبايػـّا ٚغـرل بـايؼ ،ؽتًــ ايٓعُـ ١بهْٗٛـا دػـٚ ١ُٝغـرل دػـ،١ُٝ
ؾٝدتًـ اؿهِ ايعكًٚ ٞايؿطط ٟبايٛدٛب أ ٚايطدشإ غرل ايبايؼ سس اٱيعاّ.
ٚبصيو ٜعًِ إٔ ايتؿطٜل بُٗٓٝا ٚبري ايعك ٞ٥٬سيا نإ َ٬ن٘ دًب اغيٓؿع ١أٜهاّ غرل ؾاضم ٭ْـ٘
أٜهاّ ؾططٜ ٟؿذلى ؾ ٘ٝاٱْػإ ٚاؿٛٝإ ٚا٭طؿاٍ ٚايهباض ٖٚـ ٛاغي٬سـفي َـٔ غـرل ٠اؿٝـٛإ
ٚا٭طؿاٍ بٓؿؼ ٚظإ ؿاؿي٘ َٔ غرل ٠ايعك.٤٬
ؾا٭ٚزي إٔ ٜكاٍ :إٕ ايٛدٛب ايعكَ ٞ٥٬كساق ٞؾكؽي َٓ ٫ٚؿأ آخط ي٘ ٚضا ٤تًو اغي٬نات
ؾإٕ َا تٛانع عً ٘ٝايعك ٤٬ؿؿفي ايٓـياّ ٚزؾع اشلـطز ٚاغيـطز ٚؾـب٘ شيـو ؾٗـ ٛايعك٥٬ـ،ٞ
ٚإٕ نإ َػتٓسٙ

أ٬َ ٟنات ايؿططٚ ٟايعكًٚ ٞايؿطع.ٞ
شلطٳز بؿتشٗا :ؾٗ ٞا٭غاْٚ ٞؾٗٝا تطمن ـ نُا ؼي
اشلطز بػه ٕٛايطا :٤ايؿتٓٚ ١ا٫خت٬ؾيٜ ،كاٍٖ :طز ؼي سسٜج٘ :خًط٘ أَا ا َ
ج غٛض ٠م آ ،5 ١ٜأ ٟأَط كتًؽي ًَتبؼ ٚإصيا غهٔ
فُع ايبشطٚ .ٜٔاغيطز ببػه ٕٛايطا :٤اـًؽيٚ ،قٛي٘ تعازي :صًل أ ى ٍع ور ىع ًرؼ و
اغيطز ٭دٌ اشلطز ٚشيو ٭ٕ اغيطز بؿتشٗا ٜعين قًل أٜهاّ  ( ٚٳَطِز اـامت ؼي إقبع )ٞأ ٟقًل ـ  ٚٳَطٳزٳ ٳَطٵداّ ا٭َط أ ٟنٝع٘ ٚمل
حيهُ٘.

زؾع ايهطض احملتٌُ نكٛاْري اغيطٚض أ ٚدًب اغيٓؿع ١اغيًعَ ١نبعض قٛاْري تٓـي ِٝايبٓا ،٤ؾُٛاضز
ايٛدٛب ا يعكَ ٞ٥٬ػتٓسٖا ايـسؾع أ ٚاؾًـب ٚمل أدـس َـٛضزّا يهـَ ٕٛػـتٓسٖا ؾـهط اغيـٓعِ،
ؾتأٌَ إش قس ٜعـس َٓـ٘ سهُٗـِ بٛدـٛب زضدـات َـٔ (اٱسػـإ) ( ٚا٫سـذلاّ) يًٛايـس ٜٔأٚ
اسذلاّ نباض ايك ّٛـ ؾتأٌَ .
ٚأَا ايٛدٛب ايؿطـط ٟؾٗـ ٛأعـِ ػيـا نـإ سيـ٬ى زؾـع ايهـطض احملتُـٌ ايبـايؼ أ ٚدًـب اغيٓؿعـ١
ايبايػ ١أ ٚؾهط اغيٓعِ ٚإٔ ايعكً ٞنصيو إ ٫إٔ ايؿطم أْ٘ أٚغع زا٥طٚ ٠إٔ ايؿطع ٞنصيو إ٫
إٔ ايؿطم أْ٘ أٚغع زا٥طَُٗٓ ٠ا َعاّ (بهجرل)ٚ .ي ٛؼي تؿدٝل اغيكسام .
ٚبعباض ٠أخط :٣ؾإٕ ن َٔ ّ٬ايٛدٛب ايعكًٚ ٞايؿططٚ ٟايؿطع ٞقـس ٜػـتٓس إزي زؾـع ايهـطض
احملتٌُ ٚقس ٜػتٓس إزي دًب اغيٓؿع ١اغيًعَٚ ١قس ٜػتٓس إزي ؾهط اغيٓعِ ،ؾهـٌ َٓٗـا ٜكـًح بـٌ
قس ٚقع َ٬ناّ يهٌ َٔ ا٭سهاّ ايج٬ث ١ؾٜ ٬كح عًٖ ٢صا َا شنـطَ ٙٚـٔ ؽكـٝل نـٌ َٓٗـا
بهٌ َٓٗا ٚ ،يعٌ َا شنطْآَ ٖٛ ٙؿأ ا٫نططاب ؼي نًُات بعهِٗ ـ ٚايص ٟأؾـطْا يبعهـ٘
غابكاّ ـ .

إش ايـياٖط إٔ شيو ػيا ؼهِ ب٘ ايؿططٚ ،٠ايعكٌٜ ٫ٚ ،تٛقـ عًٚ ٢دٛزعكٚ ٤٬تباْ ِٗٝعً ٢شيو إ ٫ي ٛثبت نَ( ٕٛكازٜل)
خاق َٔ ١اٱسػإ ٚا٫سذلاّ ،نصيو.
أ ٟؾُٝا سهِ ب٘ بايؿعٌ نٌ َٔ ايعكٌ ٚايؿطع ٚايؿطط.٠
أ ٟنٌ َٔ ايٛدٛب ايؿطعٚ ٞايعكًٚ ٞايؿطط ٟبٛاسس َٔ تًو اغي٬نات.
َج ّ٬شٖب ايػٝس اؿه ِٝؼي اغيػتُػو َبشح ٚدٛب ايتٛب ١إزي إٔ َػتٓس ايٛدٛب ايعكً ٞيًتٛب ٖٛ ١ؾهطاغيٓعِ ٚشٖب ايػٝس
اـ ٞ٥ٛؼي ايتٓكٝح َبشح ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس إزي إٔ َ٬ن٘ ٖ ٛزؾع ايهطض احملتٌُ.

ٚأَا اي عك ٞ٥٬ؾإْ٘ ٚإٕ أَهٔ اغتٓاز ٙيهـٌ َـٔ ايج٬ثـ ١إ ٫أْـ٘ قـس ٜؿـهو ؼي ٚدـٛز َكـسام
ؿهِ عك ٞ٥٬نإ َػتٓس ٙقطف ؾهط اغيٓعِ .
ٖصا نً٘ َٔ سٝح اغيٓؿأ ٚاغيـ٬ىٚ ،أَـا َـٔ سٝـح ايػـًطٚ ١قـ٬س ١ٝاٱيـعاّ ؾكـس ٜكـاٍ بـإٔ
ايعكٌ ٚايؿطط ٠يٝؼ شلُا َع قطع ايٓـيط عٔ تًو اغي٬نات :ايػًطٚ ١اٱيعاّ ،عهؼ ايؿاضع
ايص ٟي٘ إٔ ًٜعّ عبٝسْ ٙـيطاّ غيكاّ اغيٛيٛي ١ٝست ٢بس ٕٚتًو اغيٓاؾٚ ٧اغي٬نات ـ ؾتأٌَ .
ٚبصيو ؿيٗط ايؿطم بري ا٭َط اغيٛيٚ ٟٛغرل ;ٙؾإٕ أَط اغيٛزي سيا َٖٛ ٛزي ٚادب اٱطاع ١غيكاّ
اغيٛيٚ ١ٜٛايعكٌ َػتكٌ بٛدٛب إطاعتـ٘ ستـَ ٢ـع قطـع ايٓـيـط عـٔ تًـو ايج٬ثـٚ ١يـصا لـس ؼي
عهػ٘ أْ٘ ي ٛأَط اغيٛزي  ٫بًشاؿي َكاّ اغيٛي ١ٜٛبٌ سطقاّ عً ٢دًب اغيٓؿع ١اؾػ ١ُٝيًعبـس أٚ
زؾع ايهطض ايبايؼ عٓ٘ ،نإ إضؾازاّ  ٫غرل.
ثِ إْ٘ َ ٫اْع َٔ تٛاضز اؿهِ ايعكًٚ ٞايؿططٚ ٟتطابكُٗا بإٔ حيهِ ايعكٌ بٓؿؼ َا سهُت
ب٘ ايؿطط ٠نُا َ ٫اْع َٔ إٔ تتٛاضز

ٚإٕ نإ قس ضيجٌ ي٘ نُا غبل بإطبام ايعك ٤٬عً ٢اسذلاّ ايٛايسَ ٜٔج ّ٬أٚ ٚدٛب قاؾـي ١ايٛطٔ أٚاؿطّ ػيا ٜػُ ٢بـ (اٯضا٤
احملُٛزٚ ٠اـًكٝات) َٔ باب ؾهط اغيٓعِ ـ ؾتأٌَ إش قس ٜكاٍ إٕ شيو َٔ باب سؿفي ايٓـياّ زؾعاّ يًهطض احملتٌُ أ ٚدًباّ يًُٓؿع ،١أٚ
ٜكاٍ بأْ٘ ؾطط.ٟ
ٚدٗ٘ أْ٘  ٫بعس ؼي ايك ٍٛبإٔ ايعكٌ ي٘ غًط ١اٱيعاّ ستَ ٢ع قطع ايٓـيط عٔ ٚدٛز تًو اغي٬نات ْـيطاّ يه ْ٘ٛعايٝاّ (٭ْ٘
أؾطف َا ؼي اٱْػإ) َٚا عسا ٖٛ ٙايساْ.ٞ

ا٭سهاّ ا٭ضبع ١ؾٝشهِ ايؿطع ٚايعك ٤٬سيا سهُت ب٘ ايؿططٚ ٠ايعكٌ.
إش أ ٟقصٚض ثبٛتًٜ ٞعّ َٔ تعسز اؿهاّ
ٚػيا ٜكطب شيو يًصٖٔ ٚدٛز سذتري هلل باطٓ ٖٞ ١ايعكٌ ٚؿياٖط ٖٞ ٠ا٭ْبٝا.٤
ٜ ٫كــاٍ :ؾًٝــعّ تعــسز ايعكــاب ٖٚــْ ٛؿــؼ احملـصٚض ايــص ٟاؽــص غــٓساّ يهــ ٕٛا٭َــط ؼي َــٛاطٔ
اغيػتك٬ت ايعكً ،١ٝإضؾازٜاّ إش ي ٛنإ َٛيٜٛاّ يعّ ايعكاب ؼي َجٌ أٚاَط اٱطاعـٚ ١تعـسزٚ ٙإٕ
مل ٜهٔ قا ّ٫شاتاّ ـ نأؾهاٍ ايتػًػٌ ـ ٚ ٫ٚقٛعاّ ــ نإؾـهاٍ يـع ّٚايًػٜٛـ ١ــ إ ٫اْـ٘ خـ٬ف
ا٭زي ١ايكا ١ُ٥عًٚ ٢سس ٠ايعكاب.
إش ٜكاٍ:
أ ٫ :ّ٫ٚتــ٬ظّ بــري اٱجيــاب ٚايعكــاب ،بــٌ يــ ٛنــإ ؾٗــ ٛبــري اٱجيــاب ٚاغــتشكام ايعكــاب
باغيدايؿ.١
ثاْٝاّْ :ك ٍٛبٌ  ٫ت٬ظّ بري اٱجياب ٚاغتشكام ايعكاب عً ٢إط٬ق٘ ست ٢ؾُٝا تعسز اؿـانِ
بايٛدٛب غٛا ٤نإ اؿانِ ايعكٌ ٚايؿـطع نُـا ؼي اسٍػ ًدظيقا ،أ ٚايؿـطع َـطتري بعٓـٛاْري
هلل ؾتأٌَ ٚبعباض ٠أخط ٫ ٣ت٬ظّ بري
قعقا ا ى
اظصالىةىٚ أىرً ي
نُا ؼي أ ى ًض ًؿ َّ

ٚدٗ٘ ايتؿطٜل بري َا نإ اؿانِ ايٓٗا ٞ٥بايٛدٛب َتعسزاّ ؾإْ٘ ٜػتشل عكٛبات َتعسز ٠نُا ي ٛأَط ٙعسَٛ ٠اي ٞأ ٚسهاّ ـ
ٚناْٛا ؼي عطض ٚاسس ٚنإ ٖ ٛضع ١ٝشلِ أَٛ ٚزي شلِ طيٗٝاّ ؾطناّ ـ ؾإْ٘ ٜػتشل َٔ نٌ َِٓٗ عكٛب ،١عهؼ َا إشا نإ اؿانِ
ايٓٗا ٞ٥بايٛدٛب ٚاسساّ ٚإٕ تعس ز اؿهاّ نُا ؼي اغيكاّ سٝح إٔ اؿانِ ايٓٗا ٖٛ ٞ٥اهلل ٚإٕ نإ اؿهاّ ايٛغطاَ ٤تعسز ٜٔنايعكٌ
ٚايؿططٚ ٠ايعكٚ ٤٬ايؿاضع ٚبعباض ٠أخط٬َ ٣ى تعسز اغتشكام ايعكاب ٖ ٛاَا تعسز اؿانِ ٚن ِْٗٛعطنٝري أ ٚتعسز اغيكًش ١أٚ
اغيؿػسٚ ،٠اؿاقٌ اْ٘  ٫ت٬ظّ بري اٱجياب ٚاغتشكام ايعكاب ي ٛنإ اؿهاّ طٛيٝري نايعكٌ ٚايؿطع أ ٚنإ اؿانِ ٚاسساّ نُا
ؼي ضٚاَ ١ٜعتب أَا ي ٛناْا َتعسزَ ٜٔع َكًش ١اَ ٚؿػسٚ ٠اسس ٠ؾبشاد ١يًتأٌَ ٜ ٫ٚبعس اؿهِ بتعسز ا٫غتشكام عٓس٥ص إ ٫يٛ
شيشض أَط اغيٛزي ؼي دٗ ١اغيكًشٚ ١اغيؿػس.٠

اٱجياب ٚاغتشكام عكاب آخط ٚشيو نُا ؼي ا٭َط ٚاٱجياب ايجاْٚ ٞايجايح ؾإْ٘ ٜذلتب عً٘ٝ
ْؿؼ عكاب كايؿ ١ا٭َط ٚاٱجياب ا٭ٚ ،ٍٚزع ٣ٛايتأنٝس ٜ ٫كاض شلا بعس إَهإ اغيٛي ١ٜٛؼي
ا٭َط ايجاْ ٞإش قس غبل َ٬نٗا َ ٖٛٚتشكل نُا  ٫خيؿ.٢
ثايجاّ :إَهإ بٌ قش ١إٔ ٜكاٍ عٓس تعسز ا٭سهاّ ؾطعاّ ٚعكٚ ّ٬ؾططٚ ٠عك ٤٬أ ٚؾطعاّ بأَط
َتعسز ـ بتساخٌ ا٭غباب ؾهٌ َٓٗا عًـ ١ي٬غـتشكام يـ ٛاْؿـطزٚ ،اجملُـٛع عًـ ١يـ ٛادتُعـت
َٚآٍ ٖصا إزي عسّ ايت٬ظّ بري اٱجياب ٚاغتشكام عكاب َػتكٌ َعً ٍٛيـ٘ سيؿـطز ٙؾـاغيٛدٛز
ٖ ٛاغتشكام َعًٚ ٍٛاسس تساخًت عًً٘.
ٚبصيو ٜٓسؾع َا ق َٔ ٌٝإٔ ا٭َط ايجاْ ٞإضؾاز ٟ٭ْ٘ ي ٛنإ َٛيٜٛاّ يعّ اغتشكام ثإ يعكٛب١
أخط٣
بٌ ْهٝـ دٛاباّ ضابعاّ ٖٛٚ :إٔ سهِ ايعكٌ ٜ ٫ػتًعّ اغتشكام ايعكاب ب٘ ،بٌ عٓـس ٙؾكـؽي
ْعِ ًٜعّ ب٘ سػٔ ايصّ ؾكؽي ٚغٝأت ٞبٝاْ٘ ؼي (ايجُط )٠بإشٕ اهلل  ٫ٚخيؿ ٢إٔ َطتبٖ ١صا اؾٛاب
ٖ ٛقبٌ (ثاْٝاّ)َٚآٍ ٖصا إزي أْ٘  ٫ت٬ظّ بري اٱجياب ــ أٚ ٟيـَ ٛـٔ ايعكـٌ ــ ٚبـري اغـتشكام
ايعكاب ـ بػبب٘ ٚإٕ نإ ػيا حيسخ عٓسٚ ٙغرل خؿ ٞإٔ

ٖصا اؾٛاب داض ؼي َجٌ ا ٍس ًدظيقا

هلل.
قعقا ا ى
 ٫ؼي َجٌ أىرً ي

خاَػاّ :ثِ أْ٘ ي ٛؾطض ايت٬ظّ بـري اٱجيـاب ٚا٫غـتشكام ٚقًٓـا بعـسّ ايتـساخٌ ؾاْـ٘ ضيهـٔ
ايك ٍٛبأْ٘ َ ٫اْع عكٚ ٬عطؾا َٔ تطتب اغتشكاقري يًعكاب عً ٢كايؿـ ١اغيػـتكٌ ايعكًـ ٞيـٛ
اْهِ إي ٘ٝأَط ايؿاضع بٓا ٤عً ٢اغيٛي ،١ٜٛؾاْ٘ عٝجٝتري أٜ ٟػتشل ايعكاب َٔ دٗتري  ٫ٚزيٌٝ
اظصػالىةى
َٔ ايؿطع قاّ ؿياٖطاّ عً ٢خ٬ف شيو ٚنصا عً ٢كايؿ ١أ ى ًض ًؿ َّ

ؾإْـ٘ ٜػـتشل

ػؿ بـ٘ٚ ،سٝجٝـ ١تعًـل أَـط (أطٝعـٛا) بـٖ٘ٚ ،ـٛ
ايعكٛب َٔ ١سٝجٝتري :سٝج ١ٝتعًـل أَـط أ ى ًض ً
ٚانح ؼي اغيًتؿت يه ٕٛا٭َطَٛ ٜٔيٜٛري.
ٚبصيو ٜٓسؾع َا ق َٔ ٌٝإٔ ا٭َط ايجاْ ٞإضؾاز ٟ٭ْ٘ ي ٛنإ َٛيٜٛاّ يعّ اغتشكام ثإ يعكٛب١
أخط.٣
ٚقس ؾكًٓا ٖصا اغيبشح ؼي َٛطٔ آخط ؾً٬ٝسفي.

ٚقاٍ ايػٝس ايعِ َ ـا ًَدكـ٘( :ايـيـاٖط قـش ١اؿهـِ ايؿـطع ٞضغـِ ٚدـٛز اؿهـِ
ايعكً ٞؼي سل نٌ َـٔ اغيًتؿـت يًشهـِ ايعكًـٚ ٞغـرل ،ٙأَـا غـرل اغيًتؿـت ؾهايػاؾـٌ ٖٚـِ
ا٭نجطٚ ،نُٓهط

اغيا٥س.٧ :٠
آٍ عُطإ.٦٢ :
اٱغطا.٨٧ :٤
بٝإ ايؿك٘ ،ز ،3م ،481بتكطف.
َٚجاي٘ ايػاؾٌ عٔ ٚدٛب اغيعطؾٚ ١ايٓـيط ٚيعً٘ انجط ايٓاؽ.

اغيٛنٛع أ ٚاؿهِ ٚ ،أَا اغيًتؿت يًشهِ ايعكً ٞؾٝكـح أٜهـاّ ؾـطض ا٭َـط اغيٛيـ ٟٛعًٝـ٘
ٚيٝؼ ي٘ ،إش َٔ آثاض ٙقش ١ايعكاب.
ْعــِ ٫ ،حيػــٔ عكابــإ عًــ ٢تــطى ٚاســسٚ ،قــس َجــٌ يــصيو باغيعكــَٛري  ،سٝــح إٔ
ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝؼي سكِٗ َٛي ١ٜٛضغِ اغتك ٍ٬عكٛشلِ بصيو ـ اْتٗ ٢بتكطفَٚ .آٍ قٛيـ٘
(ايـياٖط قش...١ؾهايػاؾٌ )...إزي إٔ زي ً٘ٝعً ٢يػ ١ٜٛا٭َط اغيٛي ٟٛؼي اغيػتك٬ت ايعكًٝـ،١
ٖ ٛاخل َٔ اغيسعٚ ،٢أَا َجاٍ اغيعكَٛري  ؾٗ ٛدٛاب ْكهٚ ،ٞأنٝـ ْكهاَ آخط بـ
 َ :طًل َٔ اغتكٌ عكًـ٘ بـبعض ا٭سهـاّ ايؿـطع ١ٝايؿطعٝـ ١نـأ ٟعـامل عًـِ أنـطاض اـُـط
ٚاـٓعٜط ٚبعباض ٠أخط :٣نٌ َٔ إزضى اغيكاحل ٚاغيؿاغس ؼي بعض أ ٚنٌ َتعًكات ا٭سهـاّ،
ؾاْ٘ إزضان٘ ناف يبعج٘ يًؿعٌ أ ٚإْعداض ٙـ سػب اغيسع ٢ـ ؾٌٗ ٜكاٍ ا٭َط ؼي سكِٗ إضؾـازٟ
َٛ ٫يٟٛ
ْكض آخط( :ا٭َط بعس ا٭َط).
اظصػالىةى
ؾٌٗ ًٜتعّ اغيسع ٞبه ٕٛأَط ٚاسس َٔ أٚاَط ٙتعـازي ؼي ايكـطإٓ بــ أ ى ًض ً
ػؿ َّ

بأْـ٘

َٛيّٜٛا ٚايبك ١ٝإضؾاز بسع ٣ٛإٔ ا٭َـط ا٭ ٍٚقـس أٚدـس ايـساع ٞنُـا أٚدـس ٙؼي اغيػـتك٬ت
ايعكً ١ٝسهِ ايعكٌ

إش ٚ ٫د٘ ٱْهاض قش ١اؿهِ ايؿطع ٞعٓس٥ص بسع ٣ٛايًػ ،١ٜٛؾإٕ قطن ١ٝاؿهِ ايؿطع ٞعٓس٥ص تاَٚ ١ناؾاٌٖ أٜهاّ
ناؾاٌٖ بٛدٛب ايعسٍ َتُٖٛاّ ٚدٛب اغيػاٚاَ ٠ج.ّ٬
اٱغطا.٨٧ :٤

 ٌٖٚجيس ؾدل َٔ ْؿػ٘ إٔ ا٭َط ايجـاْ ٞؼي ضٚاٜـَ ١عتـب َـج ،ّ٬يٲضؾـاز ؾكـس قـاٍ عًٝـ٘
ايػ ّ٬غيعتب عٓسَا اضتؿعت ا٭غعاض باغيسٚ ١ٜٓغًت( :نِ عٓسنِ َٔ ايطعاّ )
قاٍَ :ا ٜهؿٓٝا أؾٗطا نجرل.٠
قاٍ عً ٘ٝايػ« ّ٬أخطد٘ ٚبع٘»
قاٍ :قًت ي٘ٚ :يٝؼ باغيس ١ٜٓطعاّ!
قاٍ عً ٘ٝايػ( :ّ٬بع٘) .
هلل
قعػقا ا ى
ٚد٘ آخط :بٓا ٤عً ٢اؼاز ايهً ٞايطبٝعَ ٞع َكازٜك٘ ؾإ أَط أىرً ي
اظصالىةى
َع أ ى ًض ًؿ َّ

أ ٚا ٍس ًدظيقا

َتشـس

ؾٜ ٬عكٌ إٔ ٜه ٕٛا٭ ٍٚإضؾازٜاّ ٚايجاَْٛ ٞيٜٛاّ

هلل
قعقا ا ى
اظصالىةىَ تعًل يـ أىرً ي
إ ٫إٔ ٜكاٍ إٔ أ ى ًض ًؿ َّ

ٚيٝؼ َكساقاّ ي٘ َتشساّ َع٘

بٌ اغيتشس َع٘ ٖ( ٛأطع أَط أقِ ايك )٠٬ي ٛنإ ـ ؾتأٌَ.
ٚأَا اؾٛاب اؿً ٞؾٗ ٛأْ٘ :قس غـبل إٔ َـ٬ى ا٭َـط اغيٛيـ :ٟٛقـسٚضَ ٙـٔ َكـاّ اغيٛيٜٛـ،١
ؾاغيٛزي سيا َٖٛ ٛزي ي ٛأَـط ،اغـتكٌ ايعكـٌ بٛدـٛب إطاعتـ٘ ْ ،عـِ ايعبـس ٜػـتشل ايعكـاب
بايذلى إ ٫إٔ

ٚغا ٌ٥ايؿٝع ١ايباب  َٔ 32أبٛاب آزاب ايتذاض ٠ح.2
ايٓػا.٩٥ :٤
اٱغطا.٨٧ :٤
اغيا٥س.٧ :٠
ايٓػا.٩٥ :٤
ٚيعٌ ٖصا َٖ ٛككٛز ايػٝس ايعِ بكٛي٘ (٭ٕ َ٬ن٘ اؿٌُ عً ٢اَ٫تجاٍ) ـ ؾتأٌَ إش ايـياٖط إٔ ٖصا ٖ ٛغا ١ٜا٭َط اغيٛي٫ ٟٛ
َ٬ن٘ ،إش َ٬ن٘ (قسٚض َٔ ٙاغيٛزي سيا َٖٛ ٛزي) ٚغاٜت٘ :إٔ حيٌُ ايعبس عً ٢اَ٫تجاٍ.

اغتشكاق٘ يٝؼ اغي ٬ى يًُٛي ١ٜٛبـٌ َـٔ آثاضٖـا بـٌ يـ ٛؾـطض اْؿهـاى ا٫غـتشكام عـٔ ا٭َـط
اغيٛي ٟٛغيا أنط شيو سيٛي ١ٜٛا٭َط َا زاّ قازضاّ عٓ٘ سيا َٖٛ ٛزي.
ٚبعباض ٠أخط :٣يًُٛزي إٔ ٜك ٍٛي٘ :إْين سيا أْـا َـٛزي ٚيـ ٞعًٝـو اؿـل بـٌ سيـا أْـت ػيًـٛى
ي،ٞآَطى،ؾإْ٘ أَط َٛيٚ ٟٛإٕ ؾطض عسّ إغتشكام ايعكاب بايذلى.
ٚبصيو نً٘ اتهح اْسؾاع إؾهاٍ ايًػ ١ٜٛايص ٟأٚضز بًع َٔ َ٘ٚايك ٍٛبه ٕٛا٭ٚاَط ؼي َـٛضز
اغيػتك٬ت ايعكًَٛ،١ٝيْٚ ،١ٜٛهٝـ أْ٘  ٫ضٜب ؼي باعج ١ٝاؿهِ ايؿطعٚ ٞزاؾعٝت٘ يًعبس مٛ
اَ٫تجاٍ ٚإٕ نإ عاغياّ باؿهِ ايعكًًَ ٞتؿتاّ ي٘ غٛا ٤بًشـاؿي َ٬سـيـ ١قـش ١ايعكـاب نُـا
شنط ٙايػٝس ايعِ ،أّ ٚ ،٫ايٛدسإ ؾـاٖس قـسم ؾـإٕ اٱْػـإ ٜعًـِ بـإٔ ايـيًـِ قبـٝح ٚقـس
اغتكٌ ايعكٌ عطَت٘.
إ ٫إٔ ايهجرل ي ٛضزع٘ اٱَاّ اغيعك ّٛعٔ ْٛع َٔ ايـيًِ ،ؾإْ٘ غرلتسع (ػيا ي ٛمل ٜهـٔ ضزعـ٘
٫ضتهب) ست ٫ ٢بًشاؿي ايعكاب ،بٌ سباّ يٲَاّ ٚإد ّ٫٬ي٘ أ ٚخذ َ٘ٓ ّ٬أ ٚقكساّ يًكطب ١أٚ
َا أؾب٘.
بٌ شيو ٚاقع ست ٢ؼي ضزع ايعامل أ ٚا٭ب أ َٔ ٚأؾب٘.

ٚغرل خؿ ٞإٔ ايباعجٚ ١ٝايساؾعَ ١ٝكته ٢يًٛقٛع ٚايتشكل ٫ ،عً ١تاَ.١

ٚبعباض ٠أخط ٣إٔ (ايساع )ٞيَ٬تجـاٍ سكٝكـ ١تؿـهٝه ١ٝشات َطاتـب ٚاغـتك ٍ٬ايعكـٌ عػـٔ
ايعسٍ أ ٚايٓـيط  ٚاغيعطؾ ١أ ٚايتٛب ١أ ٚايطاع(،١زاع) يَ٬تجاٍ  ٫أنجطٚ ،٭ْ٘ سكٝكـ ١تؿـهٝه١ٝ
يصيو ؾإٕ أَط ايؿاضع اغيٛي ٫ ٟٛؾو أْ٘ ٜك ٟٛايساع ،ٞؾًِ ٜهٔ ا٭َط يػٛاّ بسعٚ( ٣ٛاؿل
أْ٘) يٲضؾاز سٝح ٜؿطض إٔ سهِ ايعكٌ ٖصا ناف يسع ٠ٛاغيهًـ إزي ايؿعٌ اؿػٔ ٚاْسؾاع
إضازت٘ يًكٝاّ ب٘ ،ؾ ٬ساد ١إزي دعٌ ايساع َٔ ٞقبٌ اغيٛزي ثاْٝاّ بٌ ٜه ٕٛعبجاّ ٚيػـٛاّ بـٌ ٖـٛ
َػتش ٌٝ٭ْ٘ ٜه َٔ ٕٛباب ؼك ٌٝاؿاقٌ.
إش ؿيٗط إٔ ايساعَ ٞؿهو ٚأَط ايؿاضع غبب ٱجياز َطتب ١أق َ٘ٓ ٣ٛؾًٝؼ يػـٛاّ  ٫ٚؼكـّ٬ٝ
يًشاقٌ
نُا ؿيٗط عسّ شياَ ١ٝقٛي٘ (سٝح ٜؿطض إٔ سهِ ايعكٌ )...إش ٚ ٫د٘ شلصا ايؿطض بعس نٕٛ
سهِ ايعكٌ َكتهٝاّ يتشطٜو اغيهًـ  ٫عً ١تاَٚ ،١قطف نؿاٜت٘ ٭قٌ (ايـسعٜ ٫ )٠ٛهؿـٞ
إش احملتاز إي ٖٛ ٘ٝاحملطنٚ ١ٝاييت نجرلّا َـا تتٛقــ عًـ ٢أَـط ايؿـاضع أٜهـا ٚبعبـاض ٠أخـط ٣أَـط
ايؿاضع ٜه ٕٛاؾع ٤ا٭خرل يًعً ١اغيعسٚ ،٠ايساع ٖٛٚ ٞسهِ ايعكٌ دع ٤غابل.
ٚضيهٔ إٔ ْكٛؽ اٱؾهاٍ بعباض ٠أخط ٣ؾٓك( :ٍٛإٕ اؿهِ ايعكًـ ٞإٕ نؿـ ٢ؼي احملطنٝـ ١نـإ
ا٭َط ايؿطع ٞيػٛاّ ٚإٕ مل ٜهٔ،

اق ٍٛايؿك٘ يًُـيؿط ز1م 223ـ اغيككس ايجاْ ٞـ اغيبشح ايجايح.

مل ٜهٔ ا٭َط ايؿطع ٞقطنا ،ؾهإ يػٛاّ).
ْٚ ٫كـ :ٍٛاؿهـِ ايعكًـ ٞقـس ٜهـ ٕٛناؾٝـّا ؼي احملطنٝـ١
ٚلٝب :يٓا إٔ ْٓتدب ايؿل ا٭ ٍٚأّ ٚ
َٚع شيو ٜ ٫ه ٕٛا٭َط اغيٛي ٟٛايكازض َٔ ايؿاضع يػٛاّ.

إش ايؿا٥س ٫ ٠تٓشكط ؼي احملطن ١ٝبٌ قس ته ٕٛـ إناؾ ١يكش ١ايعكـاب نُـا شنـط ٙايعـِ ــ ؼـٍٛ
ايعًِ إزي ٜكري ٚقس ٜه ٕٛإشياّ اؿذ ١عً ٢ايػرل ٚقس ٜه ٕٛيٝتأغ ٢ب٘ ايػرل ؾتأَـٌ

ٚقـس

ٜه ٕٛيػس استُاٍ ٚدٛز َعاسِ أق ٣ٛأٚ

تكٜٛط :ٙإٕ سهِ ايعكٌ يًهًُري َٔ ايٓاؽ ناغيعكَٛري ٚ ايك ،٠٬ناف ؼي احملطن ،١ٝإ ٫أْ٘ ٜتٛد٘ ا٭َط ايؿطع ٞشلِ
ٜٛٚدب عً ِٗٝاغيٛزي ،سيا َٖٛ ٛزي ،إشياَاّ يًشذ ١عً ٢ايػرل ،يٝه ٕٛقطناّ شلِ ،بإٔ ٜكاٍ شلِ َج ٖٛ َٔ :٬أزلَٓ ٢هِ بهجرل
ٚأعً ٢قس أٚدب عً( ٘ٝا٭َط باغيعطٚف) أ( ٚاؾٗاز) أ( ٚايك )٠ ٬أ( ٚاغيؿٛض )٠ؾهٝـ بو أْت ٚأْ٘ قس ؾعٌ ،ؾهٝـ  ٫تؿعٌ
أْت ٚ .بصيو ٜعًِ إٔ تٛد٘ اـطاب َٔ اغيٛزي ي٘ ،قس ٜ ٫ه ٕٛناؾٝاّ ؼي احملطن ١ٝإ ٫إ سلٛي٘ يًهًُري ٜه ٖٛ ٕٛاحملطىَٚ ،آٍ
ٖصا اؾٛاب إزي ايهؿا ١ٜؼي احملطن ،١ٝؼي اؾًُ ١أ ٟيبعض ايٓاؽ.
إش ن( ْ٘ٛإشياَاّ يًشذ )١أ( ٚيًتأغٜ )ٞكته ٞن ٕٛا٭َط ٚايٛدٛب قٛضٜاّ  ٫سكٝكٝاّ ـ ؾتأٌَ.
نُعاظي( ١اؿط )١ٜيـ (ايعسٍ) ،أ( ٚايٓـيط) (ٚايعسٍ) ،أ ٚست ٢ايٓـيط ٚاٱضيإ نُٔ ٜعًِ أْ٘ يْ ٛـيط يهؿط أ( ٚايعسٍ) يـ (اٱضيإ
باهلل)ي ٛؾطض ايتعاسِ ؼي ؾدل نُٔ ٜػبب ايعسٍ َع٘،نؿط،ٙأ ٚاَط ٙبايعسٍ نؿطٚ ٙي٬ٝسفي إٔ ايه ّ٬يٝؼ ؼي اؿػٔ إش ٫
تعاسِ بري (سػٓٗا)ٚ ،يٝؼ ايه ّ٬ؼي (ا٭قٚ )ٍٛؼي (ا٭َط اٱضؾازٚ ٟاغيٛي )ٟٛعٔ اؿػٔ ،بٌ ايه ّ٬عٔ (ايٛدٛب) ؾإْ٘
ايصٜ ٟكع ؾ ٘ٝايتعاسِ أٜٛ ٚدس ي٘ اغياْع أ ٚحيتٌُ ؾ ٘ٝايذلخٝل ؾٝه ٕٛأَط ايؿاضع بايعسٍ َج ّ٬طاضزاّ ٫ستُاٍ َعاظيٚ ١دٛب٘
ٚقهَٝٛت٘ بٛدٛب اٱضيإ ،أشاّ مل ٜهٔ ا٭َط ب٘ (أعسيٛا) يػٛاّ ٚب ٬ؾا٥سْ ٠عِ ضيهٔ ؼكل بعض ٖص ٙايؿٛا٥س با٭خباض يهٓ٘ غرل
ناض بعس إَهاْ٘ باٱْؿا ٤أٜها ٖٚصا ايكسض ناف ؼي ضؾع إؾهاٍ يع ّٚايًػ َٔ ١ٜٛا٭َط اغيٛي ٟٛبايعسٍ يعسّ ايؿا٥س ٠ؾ ٘ٝـ ؾتأٌَ.

َاْع أ ٚاستُاٍ تطخٝل َٔ ايؿاضع أ ٚغرل شيو ؾُج : ٬ػيا ضيهٔ إٔ ٜصنط نؿا٥س ٠يٮَط
اغيٛي ٟٛضغِ نَ ْ٘ٛتعًكاّ سيا اغتكٌ ايعكٌ ب٘ نايعسٍ ٚاغيعطؾٚ ١ايٓـيط ٚايتٛبـَٚ ١ـا أؾـب٘ :إْـ٘
قس ته ٕٛايؿا٥س :٠إجياز َعٜس اٖ٫تُاّ ؼي ْؿؼ ايعبس ؾإٕ أَط اغيٛزي ٫ؾـو أْـ٘ ٜـ٪ثط ؼي ْؿـؼ
اغيتس ،ٜٔشيو ـ َٚطدع٘ يًعً ١احملسثٚ ،١قس ته( :ٕٛاغيػاضع )١غيا اغتكٌ بـ٘ عكًـ٘ ناغيػـاضع١
يًٓـيط ٚاغيعطؾ ١ايٛادب ١عك ٬ؼي أق ٍٛايسٜٔ
ٚقس تهـ :ٕٛا٫غـتكاَٚ ١اؿكـاْ ١نـس ايهـػٛؾي ؾـإٕ أَـط اهلل تعـازي أ ٚاٱَـاّ عًٝـ٘ ايػـّ٬
بايعسٍ َج ّ٬أ ٚبإطاعت٘ أ ٚبايتٛبٜٛ ١دب ق ٠ٛععضي ١ايعبس عً ٢شيو نً٘ ٚسكاْت٘ أَاّ اشل٣ٛ
ٚإغطا٤ات ايؿٝطإ عً ٢عسّ شيو ـ َٚطدعـ٘ يًعًـ ١اغيبكٝـٚ ١أٜـ ١شيـو إَهـإ ٚقـشٚ ١قـٛع
ا٫ستذاز عً ٢ايعاق ٞؼي َا اغـتكٌ بـ٘ ايعكـٌ بــ (أمل ٜـأَطى اهلل بـصيو) أ(ٚأمل تػـُع أَـط
اٱَاّ ايكطٜح بايتٛب ١أ ٚايٓـيط أ ٚايعسٍ أَ ٚا أؾب٘)! ٚػيا ٜٛنح شيـو ا٭َـط بكـطا( ٠٤إٖـسْا
ايكطاؾي اغيػتك )ِٝؼي ايك ٠٬ؾإْٗا تك ١ٜٛاؿكاْ ١ست ٢يٮٚيٝا.٤
ٚبعض ٖص ٙايٛد ٙٛداض ؼي اغيعك ّٛعً ٘ٝايػ ّ٬إش ب٘ ٜتهـح تكـٜٛط تٛدـ٘ ا٭ٚاَـط اغيٛيٜٛـ١
شلِ ضغِ اغتك ٍ٬عكًِٗ بايٛادبات ايعكً ١ٝنًٗا بٌ َعطؾتِٗ بؿتٚ ٢د ،ٙٛاؿػـٔ ٚايكـبح
ٚاغيكًش١

ؾإٕ ايعكٌ قس ٜسضى عسّ ٚدٛز اغيعاسِ ٚاغياْعٚ ،قس ٜ ٫سضى ٖٓٚا تـيٗط ؾا٥س ٠اؿهِ ايؿطع.ٞ
ٚغرل خؿ ٞإٔ بعض ٖص ٙايؿٛا٥س ػيا ٜسخًٗا ؼي ايؿل ايجاْ ٞا٭ت ٞؾً٬ٝسفي.

ٚاغيؿػس ٠ػيا  ٫ساد ١يتشطٜهِٗ بعسٖا إزي أَط اهلل تعازي.
 ٫ٚخيؿ ٢إٔ اعتباض قش ١ايعكاب ٚاغتشكاق٘ ،ؾا٥س ّ٠شلصا ا٭َط َـبين عًـ ٢أْـ٘  ٫اغـتشكام
يًعكاب سيذطز اغتك ٍ٬ايعكٌ عهِ ،بٌ ٖـ ٛؾـطع ا٭َـط اغيٛيـ ٫ ٟٛغـرلٚ ،إ ٫ؾتٓتؿـ ٞتًـو
ايجُط.٠
ثِ يٓا إٔ ْٓتدب ايؿل ايجاْ ٞثاْٝاّ ْٚك :ٍٛعـسّ نؿاٜـ ١ؾـ( ٤ٞنشهـِ ايعكـٌ) ؼي احملطنٝـ٫ ١
ٜػتًعّ عسّ نؿاٜت٘ َع ايهُ ١ُٝنُا ؼي نٌ َكتض ٚؼي نٌ دع ٤عًـٚ ١نـٌ َعـس ،ؾًـِ ٜهـٔ
اؿهِ ايؿطع ٞيػٛاّ ثِ  ٫تـ٬ظّ بـري عـسّ نـ ٕٛاؿهـِ ايعكًـ ٞقطنـاّٚ ،بـري عـسّ نـٕٛ
اؿهِ ايؿطع ٞنصيوٖ .صا ٚيٓعس إزي سسٜح ايٓػب ١بري ايٛدٛبات ا٭ضبع ١ؾٓك:ٍٛ
بٌ قس ٜكاٍ :نًُا سهُت ب٘ ايؿطط ٠نٛدٛب زؾع ايهطض ايبايؼ اغيكطٛع ٚاحملتٌُ ،سهـِ بـ٘
ايعكٌ ٚحيهِ ب٘ ايؿطع أٜهّا ٚايعك ٤٬نُا قس قٝـٌ نًُـا سهـِ بـ٘ ايعكـٌ سهـِ بـ٘ ايؿـطع
ٚايعك ٤٬أٜهاّ.
يهٔ ٌٖ ٜكح ايعهؼ بإٔ ٜكاٍ نًُا سهِ ب٘ ايؿطع سهِ ب٘ ايعكٌ أ ٚسهُت ب٘ ايؿطط٠
ايـياٖط اٱجياب إٕ أضٜس :اٱطياٍ.

بٌ نإ ناؾع ٤ا٭خرل َٔ ايعً ١اغيعسَ ٠ج.ّ٬
بكٝس (إشا نإ ؼي غًػً ١عًٌ ا٭سهاّ) نُا شنط ٙاحملكل ايٓاٝ٥ين ٚغرل ٙأ ٚبس ْ٘ٚـ أ ٟست ٢ي ٛنإ ؼي غًػً ١اغيعاي ٌٝـ نُا ٖٛ
اغيٓكٛض ست ٢ؾُٝا ت ِٖٛؾ ٘ٝيع ّٚايتػًػٌ نأٚاَط باب اٱطاع ١ؾإٕ َ٬ى اغيٛي ١ٜٛقسٚض ٙعٔ َكاّ اغيٛزي سيا َٖٛ ٛزي  ٖٛٚداض ؼي
اغيعايٜ ٫ٚ ،ٌٝطز أ ٟقصٚض ػيا شنط ٙٚنُا ؾكًٓا ٙؼي قً٘.

ٚايعسّ :إٕ أضٜس :ايتؿك. ٌٝ
ٚبعباض ٠أخط :٣حيهُإ بايٛدٛب َٔ سٝح اؿانِ  َٔ ٫سٝح إزضاى اؿهِ ٚٚدٗ٘.
ٚبصيو ؿيٗط عسّ شياَٝـ ١ايكـ ٍٛبــ (ٚيعـٌ اي ٓػـب ١بـري نـٌ ٚاسـس َـٔ ٖـص ٙا٭ضبعـَ ١ـع ايبكٝـ١
ايعُٚ َٔ ّٛد٘ ـ يهٔ سي٬سـي٬َ ١ناتٗـا َٓٚاطاتٗـا ؾًـٝؼ نـٌ ٚدـٛب عكًـ ،ٞؾـطعّٝا ٫ٚ
عكٝ٥٬اّ  ٫ٚؾططٜاّ سيعٓ ٢أْ٘ ي ٫ٛإجياب ايعكٌ غيا اغتؿٝس َٔ ايؿطع ٚدٛب٘ ...اخل) .
إش ايـياٖط إٔ ايٓػب ١بري ايٛدٛبري ايعكًٚ ٞايؿططٚ ٟبري ايٛدٛب ايؿطع َٔ ٞسٝح اغيـ٬ى،
ٖ ٞايعُٚ ّٛاـكٛم اغيطًل ؾإٕ نٌ َا سهِ ب٘ ايعكٌ أ ٚسهُت بـ٘ ايؿطـط ،٠ؾكـس سهـِ
ب٘ ايؿطعٚ ،شيو.
 ٫غيا شنطْا َٔ ٙإٔ َـ٬ى سهـِ ايعكـٌ (ٖٚـ ٛؾـهط اغيـٓعِ بسضدتـ٘ اغيًعَـَٚ )١ـ٬ى سهـِ
أّ ٚ
ايؿطط ٖٛٚ( ٠زؾع ايهطض ايبايؼ احملتٌُ) ٖ٬َ ٛى سهِ ايؿطع أٜهاّ.
ٚايؿاضع غٝس ايعكٚ ٤٬خايل ايؿطط.٠
ٚثاْٝاّ  :يًطٚاٜات ايساي ١عًَ( ٢ا َٔ ؾٜ ٤ٞكطبهِ َـٔ اؾٓـٜٚ ١باعـسنِ َـٔ ايٓـاض إٚ ٫قـس
أَطتهِ ب٘ َٚا َٔ ؾٜ ٤ٞباعسنِ َٔ اؾٓ١

تٛنٝش٘ :إٔ ايؿططٚ ٠ايعكٌ حيهُإ إطيا ّ٫بكش ١نٌ َا سهِ ب٘ ايؿطع ٚيع ّٚاتباع٘ ٚإٕ مل ٜسضنا ٚدٗ٘ بايتؿكٚ ٌٝمل
حيهُا ب٘ َباؾط.٠
 ٖٛٚايؿطع.
بٝإ ا٭ق :ٍٛز ،1م.7
غرل خؿ ٞإٔ ٖصا اؾٛاب بًشاؿي (ايٛقٛع) ( ٫اغي٬ى).

ٜٚكطبهِ َٔ ايٓاض إٚ ٫قس ْٗٝتهِ عٓ٘) ؾـ ٬ؾـ ٤ٞػيـا سهـِ بـ٘ ايعكـٌ أ ٚايؿطـط ،٠سيـذلٚى
إجياب٘ َٔ ،ايؿاضع; ؾإٕ نٌ َا سهِ ب٘ ايعكٌ أ ٚايؿطط ٠ـ نايعسٍ ٚايتٛبٚ ١غرلٖـا ـ  ٫ؾـو
أْ٘ َكطب يًذٓٚ ،١عهػ٘ ـ نايـيًِ ٚاٱقطاض عً ٢ايصْب ـ َكطب يًٓاض.
ٚثايجاّ :ي٬غتكطا ٤ؾايعسٍ ٚادب عكٚ ّ٬قس أَط ب٘ ايؿاضع.
ػاف
قــاٍ تعــازيً  :إ َّف ا ى
هلل ؼىػػل ٍ يعر ي بًاظ ىٍع ػدٍ ًؿ كىاإلً ٍح ىلػ ً

ظًؾؿَّؼٍ ىقل. 

ػق أىضٍػػر ى يب
ٚقــاٍ :ا ٍس ػ ًدظيقا يػػ ى

هلل ىج ًؿقعا ن. 
ٚايتٛبٚ ١ادب ١عك ّ٬أ ٚؾططٚ ،٠قس أَط بٗا اهلل تعازي كىتيقبيقا ًإظىك ا ً

ٖٚهصا ٚأَا َا شنط َـٔ قـصٚض ايـسٚض ٚايتػًػـٌ أ ٚايًػٜٛـ ١ؼي بعـض َكـازٜل َـا سهـِ بـ٘

ايعكٌ ،ػيا ٜٛدـب قـطف ا٭َـط ايؿـطع ٞإزي اٱضؾـاز ،ؾكـس أدبٓـا عٓـ٘ بايتؿكـ ٌٝؼي بعـض
َباسجٓا ا٭قٛي ١ٝنُا أؾطْا يٲداب ١عٔ قصٚض ايًػ ١ٜٛقبـٌ قًٝـٌ ٚغٓؿـرل ؾاْـب َٓـ٘ قطٜبـاّ
باشٕ اهلل تعازي ٚاَا اؾهاٍ عسّ إَهإ أَط َٛي ٟٛؼي باب اٱطاعـ ٕ٫ ١ايطاعـَ ١تـأخط ٠عـٔ
ا٭َط ؾهٝـ ت٪خص َتعًكاّ ي٘ ؾكس شنطْا ؼي بعض اغيباسـح ا٭قـٛي ١ٝأْـ٘ غـرل تـاّ ٚقًٓـا أّ٫ٚ
ضيهٔ سيتُِ اؾعٌ نُا شنط ٙاحملكل ايٓاٝ٥ين  نُا ٖ ٛنصيو إش قٛي٘

(ايهاؼي ايؿطٜـ ـ اؾع 2 ٤ـ باب ايطاعٚ ١ايتك ٣ٛـ اؿسٜح ضقِ.)2
ايٓشٌ ـ .90
اغيا٥س ٠ـ .8
ايٓٛض.31 :

قعقا اظر َّ يدقؿى 
قعقا ا ى
هلل كىأىرً ي
تعازي أىرً ي

اظصالىةىٚ ثاْٝاّ:
أَط آخط غرل أَط أ ى ًض ًؿ َّ

ْؿٓٝا ايكش َٔ ١ا٭غاؽ باعتباض إٔ َعً ٍٛا٭َط خاضداّ نككس اَ٫تجاٍ َ ٫اْع َٔ أخص ٙؼي
اغيٛنٛع شٖٓاّ ؾإْ٘ َتأخط عٔ ا٭َط خاضداّ  ٫تكٛضاّ ؾًًُٛزي إٔ ٜك( ٍٛقٌ بككس اَ٫تجاٍ)
قعقا.
َجٚ ّ٬ايٛدسإ أندل ؾاٖس ٚنصيو اؿاٍ ؼي اغيتأخط عٓ٘ ضتب ١نـ أىرً ي
ٚأَا ت ِٖٛاٱضؾاز ؼي أٚاَط ايتٛب ١نُا ٜـيٗط َٔ شنط ايػاٜات اغيذلتب ١عًٗٝـا نُـا شنـط ٙايػـٝس
اؿه  ِٝؼي اغيػتُػو ؾؿَ ٘ٝا غـبل َـٔ َـ٬ى اغيٛيٜٛـٚ، ١إٔ ا٭قـٌ ؼي أٚاَـط اغيـٛزي
اغيٛيٚ ١ٜٛأْٗا سيا َٖٛ ٛزي ٚ ٫ٚد٘ يًك ٍٛبإٔ شنـط ايعًـٌ أ ٚاؿهـِ قـاضف يـيٗـٛض ا٭َـط ؼي
اغيٛي ،١ٜٛبٌ ٖ ٛيطـ َٔ اغيٛزي َكطب يًطاعَٚ ١ؿذع عًٗٝا ؾإٕ اغيـٛزي إشا ضأَ ٣ـٔ عبـس،ٙ
نعـ ٜك٫ٚ ٘ٓٝسفي عـسّ نؿاٜـ ١أَـط ٙاغيٛيـ ٟٛيتشطٜهـ٘ ،ؾـؿع٘ باؿهُـ ١أ ٚايعًـ ،١ؾهٝــ
ٜكطف شيو ا٭َط إزي اٱضؾاز
ٚأَا اغتس٫ي٘ بتهطض اغيعكـٚ ١ٝتػًػـٌ يـع ّٚايتٛبـ ١نتهـطض ٚدـٛب اٱطاعـ ١يـ ٛنـإ أَطٖـا
َٛيٜٛاّ

ؾؿ ٘ٝأْ٘  ٫تػًػٌ  ٫ؼي أٚاَط ايطاع ٫ٚ ١ؼي أٚاَط ايتٛب.١

ايٓػا.٩٥ :٤
اٱغطا.٨٧ :٤
اغيػتُػو :ز ،4م.3
اغيػتُػو :ز ،4م.4
قعقا
اظصالىةى ٭ٕ ايعكٌ اغتكٌ بصيو ،أَا ي ٛقًت ٭ٕ ايؿاضع قاٍ أىرً ي
ٚتكطٜط ٙإٔ ْك :ٍٛغياشا جيب إٔ ْطٝع أ ى ًض ًؿ َّ
هلل ؾٝشتاز ٭َط آخط ٖٚهصا.
قعقا ا ى
ا ى
هلل ؾٝتػًػٌ ،إش ٜكاٍ :غياشا جيب إطاع ١أىرً ي

أَا أَط ايطاع ١ؾٮٕ ا٭َط بايك ٠٬ػب إطاعت٘ ٭ْ٘ أَط اغيٛزي ٚيكسٚض ٙعٔ َكاّ اغيٛزي(ٖٛٚ
ػيا ٜػتكٌ ب٘ ايعكٌ ٚنَٛ ْ٘ٛيٜٛاّ ٭ْ٘ قازض َٔ َكاّ اغيـٛزي سيـا ٖـَ ٛـٛزي)  ٫٭ٕ اغيـٛزي قـاٍ
هلل
قعقا ا ى
أىرً ي

ػؿ
ٚيـصا يـٛمل ٜكـٌ اهلل (أطٝعـٛا اهلل) مل خيـٌ شيـو بًـع ّٚإطاعـ ١أ ى ًض ً

هلل ػب إطاعت٘
قعقا ا ى
اظصالىةىْ ـيطاّ يكسٚض ٙعٔ اغيٛزي سيا َٖٛ ٛزيٚ ،أَط ٙتعازي أىرً ي
َّ
٭ْ٘ أَط اغيٛزي أٜهّا أ ٟقازض َٓـ٘ سيـا ٖـَ ٛـٛزي َػـتدسَا َكـاّ َٛيٜٛتـ٘ٚٚ ،دـٛب إطاعتـ٘
عٓس٥ص ػيا ٜػتكٌ ب٘ ايعكٌ أ ٟإٔ ايعكٌٜ ،ػتكٌ ب٘ أٜهاَ ا ٚؾكٌ :عًٚ ١دٛب اٱطاعـ ١نْٛـ٘
قازضاّ عٔ َكاّ اغيٛيٚ ١ٜٛاؿانِ بٛدٛب اٱطاع :١ايؿطع ٚايعكٌ َعاّ َ ٫ٚاْع ـ نُا ؾكًٓاٙ
ـ َٔ تٛاضز سهُري عً ٢أَط ٚاسس َٔ ،سانُري ٚشيو نُا ي ٛإزضى ايعكٌ ٚد٘ اغيكـًش ١ؼي
(ايك )٠٬ؾاْ٘ نإ غٝشهِ بٛدٛبٗا اٜهاّ ؾٌٗ ًٜتـعّ عٓس٥ـص بهـ ٕٛا٭َـط إضؾـازّٜا ٚبعبـاض٠
أخــط ٫ ٣ؾــطم ؼي شيــو ــ أ ٟنــ ٕٛعًــٚ ١دــٛب اٱطاعــ ١ايكــسٚض َــٔ َكــاّ اغيٛيٜٛــ ١ـ بــري
(ايكــ(ٚ )٠٬ايعــسٍ)ٚ ،إزضاى ايعكــٌ أ ٚسهُــ٘ بايعــسٍ  ٫خيــٌ ٜ ٫ٚهــط باغيٛيٜٛــ ١ؾهُــا إٔ
اغيكـــًش ١اغيًعَـــَ ١كـــتض ؾعـــٌ ايٛدـــٛبٚ ،اؿـــانِ بـــ٘ قـــس ٜهـــ ٕٛايؿـــطع أ ٚايعكـــٌ أٚ
ايعك،٤٬نصيو قسٚض ا٭َط َٔ َكاّ اغيٛزي عًٚ ١دٛز ايٛدٛب ٚاؿانِ بـ٘ ايؿطـطٚ ٠ايعكـٌ
ٚايعك٤٬
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ٚايؿطع ـ ٚسهِ ايؿطع بٓؿؼ قٛي٘ قٌِّ  ٫عهِ آخط ٚإ ٫يعّ ايتػًػٌ ٖٓٚـا َـٛطٔ زعـ٣ٛ
ايتػًػٌ ٫ ،ؼي ن ٕٛأَط (أطع) َٛيٜٛاّ ـ أَا ايهاؾـ عٓ٘ ؾْٗ ٛؿؼ قٛيـ٘ تعـازي (أطـع) ؾٗـٛ
َٛدس ٚناؾـ بًشاؿيري ٚأَا ايهاؾـ عٔ سهِ ايعكٌ بايٛدٛب ؾٗ ٛايٛدسإ أَ ٟا لـسٙ
َٔ أْؿػٓا ٚبصيو ؿيٗط اْ٘  ٫حيتـاز ٭َـط آخـط ٜتػًػـٌ َ ٫ٚ،ـاْع َـٔ إٔ ٜػـتدسّ اغيـٛزي
َكاَ٘ َطتري بٌ قس ٜه ٕٛنطٚضّٜا غيا ادبٓا عٓـ٘ ؾـبٗ ١يـع ّٚايًػٜٛـَ ١ـٔ ايؿا٥ـس ٠اغيذلتبـ ١عًـ٢
تعسز ا٭َط ٚاؿهِ ـ َٔ ْؿؼ اؿانِ أ ٚغرل ٙـ ْـيـطاّ يهـ ٕٛايـساع ٞسكٝكـ ١تؿـهٝهٚ ١ٝيػـرلٙ
نُا  ٫ؾطم ؼي تهطض ا٭َط ٚاؿهِ بري تهطض ٙبصات٘ نُا ؼي ضٚاَ ١ٜعتـب أ ٚتهـطض ٙبٓشـ ٛآخـط
أ ٟسيا ٜؿٝس َؿاز ٙنكٛي٘ (أطعين) ؾُٝا قًت بسٍ تهطاض (قٌ َطتري) نُـا أْـ٘  ٫نـطٚضٕ٫ ٠
ٜػتدس ّ اغيٛزي َكاَ٘ أنجط ؾأنجط ستـٜ ٢تػًػـٌ ،بـٌ يـ ٛاغـتدسَ٘ أنجـط ؾإْـ٘ ٜػـتُط ٚبتهـطض
اغتدساَ٘ ٜ ٫ٚتػًػٌ ْ٫كطاع٘ باْكطاع٘،

هلل ٖٛ إَا يه ْ٘ٛقازضاّ
قعقا ا ى
اظصالىةىٚ أىرً ي
ٚبعباض ٠أخطٚ ٣دٛب إطاع ١أَط أ ى ًض ًؿ َّ
عٔ اغيٛزي سيا َٖٛ ٛزيٚ ،إَا يهَ ْ٘ٛتعًكاّ ٭َط آخط بهطٚض ٠إطاع ١أ ٟأَـط يًُـٛزيٚ ،اٯَـط
اٯخط إَا ايعكٌ أ ٚايؿطع.

ْعِ ي ٛقًٓا إ اَ٫ط اغيٛيَ ٟٛا نإ َتعًكاّ َ٫ط آخط ،يعّ ايتػًػٌ ٚيعً٘ َٓؿا اـًؽي.

ؾعً ٢ا٭ :ٍٚنُٖ٬ا َٛي ٟٛبٛظإ ٚاسسٚ ،ػب إطاع ١ايكازض عٔ اغيٛزي سيا َٖٛ ٛزي بصات٘
ؾإ قسٚض ٙعٔ اغيٛزي شياّ ايعً ١يٛدٛب اٱطاع ١أ ٟ٭ْ٘ قازض عٔ اغيٛزي سيـا ٖـَ ٛـٛزي بـ٬
ساد ١يتعً ٌٝآخط ستٜ ٢تػًػٌٚ ،ايعكٌ َػتكٌ بٛدٛب إطاع ١نًُٗٝا بٛظإ ٚاسس.
ٚعً ٢ايجاْ:ٞ
ؾإٕ نإ اؿانِ ايؿطع ،ؾًٜ ٬ـعّ ايتػًػـٌ ؼي نًُٗٝـا بـس ٕٚؾـطم بٝـإ شيـو بـإ ٜكـاٍ أَـط
قعػقا
اظصالىةىَٛ ي ٟٛ٭ْ٘ أَـط ؾـطعٚ ٞقـع َتعًكـّا ٭َـط ؾـطع ٞآخـط ٖٚـ ٛأىرً ي
أ ى ًض ًؿ َّ
هلل ؾًِ ٜكع َتعًكـّا ٭َـط ؾـطع ٞآخـط ؾًـٝؼ َٛيٜٛـّا ؾكـس اْكطـع
قعقا ا ى
ا ى
هللٚ إَا أىرً ي
هلل ؾاْ٘ يٝؼ َٛيٜٛـاّ  ٫يًتػًػـٌ بـٌ ٭ْـ٘ أَـط
قعقا ا ى
ايتػًػٌ عٓس ٖص ٙاؿًكٚ ١أَا أىرً ي
ؾطع ٞمل ٜكع َتعًكّا ٭َط ؾـطع ٞآخـط ؾعـسّ َٛيٜٛتـ٘ يـٝؼ ي٬غـتشاي ١ايصاتٝـ ١اي٬ظَـَ ١ـٔ
ايتػًػٌ ٚؼك ٌٝاؿاقٌ ـ عًَ ٢ا شنط ٙٚــ أ ٚايٛقٛعٝـَ٘ ،ـٔ يـع ّٚايًػٜٛـ ١ؾاؿـسٜح عـٔ
ايٛقٛع ٚايٚ٬قٛع  ٫عٔ اٱَهإ ٚعسَ٘ ؾٗ ٛنايك ٍٛبإ ا٭َط ايطيب يٲَاّ إضؾاز ٟيهْ٘ٛ
ؼي َكاّ ايٓاقح  ٫اغيٛي١ٜٛ
هللَٛ يٜٛاّ عًٖ ٢صا اغيبَٓ ٢ع عسّ يع ّٚايتػًػٌ عـدل
قعقا ا ى
بٌ ضيهٔ تكشٝح ن ٕٛأىرً ي
قذ ىرً اظ َّػ ًذؼ ىـ ؼ ي ىكػاظًػي ق ىف سى ػـٍ أ ى ٍعػ ًر ًق إش
ايك ٍٛبهَ ْ٘ٛتعًكاّ ٭َط ؾطع ٞآخط ٖـ  ٛىصؾ ىٍق ٍ

قػذ ىرً مل ٜكــع
قعػػقا ا ى
أىرً ي
هللَ ــٔ َكــازٜل أ ى ٍعػ ًر ًقًٜ ٫ٚ ــعّ ايتػًػــٌ   ٕ٫ىصؾ ىٍق ٍ
َتعًكاّ ٭َط آخط

ايٓٛض.٣٦ :

ؾطعٖ ٞصا.
اظصالىةىَٛ يٜٛاّ يهْ٘ٛ
إناؾ ١إزي اٱؾهاٍ ؼي أقٌ اغيبْٓ ٢ـيطاّ إزي إٔ ا٫يتعاّ به ٕٛأ ى ًض ًؿ َّ
هلل ػيا  ٫ضيهٔ اٱيتعاّ ب٘ ،نٝـ ٚيٛمل ٜهٔ
قعقا ا ى
ٚقع َتعًكا ٭َط آخط ؾطع ٖٛ ٞأىرً ي
اظصػالىةى يٝػـت
قعقا ا ى
أىرً ي
هللَٛ دٛزاّ أنإ ضيهٔ ايك ٍٛبإ أٚاَط اهلل َٗٓٚا أ ى ًض ً
ػؿ َّ
َٛي١ٜٛ
قعػقا
اظصالىةىَٛ يٚ ٟٛإ مل ًٜشـل بـ٘ أىرً ي
َٚطدع ٖصا إزي ؾٗاز ٠ايٛدسإ بإ أ ى ًض ًؿ َّ
هلل.
ا ى
ٚإٕ نإ اؿانِ ايعكٌ :ؾًٜ ٬عّ ايتػًػٌ ؼي نًُٗٝا بس ٕٚؾطم أٜهاّ
بٝإ شيو بإ ٜكاٍ:
اظصػالىةىَٛ يـ ٟٛيهْٛـ٘ َتعًكـّا ٭َـط آخـط قـازض َـٔ ايعكـٌ ٖٚـ ٛسهُـ٘
إٕ أَط أ ى ًض ً
ػؿ َّ
اظصالىةى
بهطٚض ٠إطاع ١أَط اغيٛزي  َ٘ٓٚأ ى ًض ًؿ َّ
هللَٛ ي ٟٛيه ْ٘ٛنصيو َتعًكاّ ٭َط آخط عكً ٞبهطٚض ٠اٱطاع١
قعقا ا ى
ٚأَط أىرً ي
ٚأَا ٖصا ا٭َط ايعكً ٞبهطٚض ٠اٱطاعـ ١ؾًـٝؼ أَـطا َٛيٜٛـّا إش يـٝؼ أَـطّا قـازضّا َـٔ ايؿـطع
َتعًكاّ ٭َط عكً ،ٞؾ ٬تػًػٌ ؼي ايكٛضتري
ٚخ٬قـ ١اغيكـاٍ :إٔ ايتػ ًػــٌ غـرل دـاض ؾاْــ٘ ؾـبٗ ١ؼي َكابـٌ ايبسٜٗــ ١إنـاؾ ١إزي َـا شنطْــاٙ
بايتؿك َٔ ٌٝتٓكٝح ا٭َط إش اْ٘ ٜٓكطع باْكطاع ا٫عتباض بـٌ اْـ٘ َ ٫ػـاؽ يـ٘ أقـَ ٕ٫ ٬ـ٬ى
اغيٛي ٖٛٚ ١ٜٛقسٚض ا٭َط عٔ اغيٛزي سيا َٖٛ ٛزي داض ؼي أَط اٱطاع ١نذطٜاْ٘

اظصػالىةى بـٛظإ ٚاسـ س ٖٚـ ٛػيـا ٜ ٫تٛقــ ؼي َٛيٜٛتـ٘ عًـ ٢أَـط آخـط يًٝـعّ
ؼي أَط أ ى ًض ًؿ َّ
ايتػًػٌ ٚا٭َط اؿيٗط َٔ إٔ خيؿ.٢
ػؾ
قعقا ا ى
ؾـيٗط إٕ ٚظإ أىرً ي
هللٚ ا ٍس ًدظيقاٖ ـٚ ٛظإ أ ى ًْتُقا ِّ
اظص ىق ى
اـ ًإظىك اظؾ ٍَّق ً

اظصالىةى عً ٢نٌ ايكٛض ٚايتكاضٜط.
أ ٚأ ى ًض ًؿ َّ

هللْ ـيـطاّ
قعػقا ا ى
اظصال ىةى ػب إطاعت٘ ٭ْـ٘ تعـازي قـاٍ أىرً ي
بٌ ست ٢ي ٛقًٓا بإٔ أ ى ًض ًؿ َّ
هلل أٚ
قعقا ا ى
٫ستُاٍ تطخٝل ايؿاضع أْ ٚػذ َٓ٘ ٚبسا ٤أ ٚن ْ٘ٛي٬غـتشباب يـ ٫ٛأىرً ي
ػػؿ
بــَ ٬كــًش ١ؼي اغيتعًــل بــٌ ٖــ ٛأَــط قــٛض ٟأَ ٚــعاح! ،ؾإْــ٘  ٫تػًػــٌ إش ْكــ ٍٛأ ى ًض ً
اظص ػالىةى
َّ

هلل ؾٛادــب
قعػػقا ا ى
قع ػقا ا ى
هلل أَــا أىرً ي
ٚادــب اٱطاعــ ١يكٛيــ٘ أىرً ي

٭ْ٘ سيا َٖٛ ٛزي أقسض ٖصا ا٭َط ـ عهؼ َا ي ٛأقسض ٙؾدل َجً٘ قا ّ٬٥أطٝعٛا اهلل أ ٚقاّ٬٥
أطٝع ْٞٛؾإْ٘  ٫ػب إطاعت٘ إش يٝؼ ي٘ َكاّ اغيٛي ١ٜٛيٓٝؿص أَط ٙا٭ ٍٚأ ٚايجاْ ٞـ
هلل ٫ تــطخٝل َــٔ اغيــٛزي بــ٘ ٚيــٝؼ
ثــِ إٕ قــطا ٔ٥اغيكــاّ زايــ ١عًــ ٢إٔ أَــط أىرًق يعػػقا ا ى
ي٬غتشبابٚ ،إٕ ؾ٦ت قًت :ايعكٌ ٜسضى شيو بٌ حيهِ ب٘ تبعاّ غي٬سـيتـ٘ سهـِ اغيـٛزي سيـا
قعقا.
قعقاٜٚ سضى إٔ اغيٛزي مل ٜطخل ؼي تطى َجٌ أَط أىرً ي
َٖٛ ٛزي بـ أىرً ي
ٜ ٫كاٍ :ؾٗ ٛإضؾاز ٟإشٕ ،ؿهِ ايعكٌ.
إش ٜكاٍ٬َ :ى اغيٛي ١ٜٛنُا غبل ن ْ٘ٛقازضاّ َٔ ايعايٚ ٞسيا َٖٛ ٛزيٖٚ ،صا داض ؼي اغيكـاّ،
ؾَٗٛ ٛيٚ ٟٛإٕ طابك٘ سهِ ايعكٌ.

ايبكط.٣٧٨ :٠
(ا٫غطا/78٤يكُإ.)17

اظصالىةى ٭ْ٘ خايؿ٘ ٚخايـ ا٭َط بإطاعـ١
ٜ ٫كاًٍٜ :عّ عًٖ ٢صا عكابإ ؼي كايؿ ١أ ى ًض ًؿ َّ
اهلل ؾ٘ٝ
إش ٜكاٍ :ن ٬إش قس شنطْا ؼي ْـيرل اغيكاّ عس ٠أدٛب ١عً ٢شيو ؾًرلادع.
َٗٓٚا إٔ ا٭َط ٜٔأ ٚا٭نجط ي ٛنإ َٓؿُٖ٪ا َكًشًَ ١عَٚ ١اسـس ٠ؾـإٕ عكٛبـٚ ١اسـس ٠ؾكـؽي
تذلتــب عًُٗٝــا عك ـٚ ّ٬نُٖ٬ــا َٛيــ ٟٛ٭ٕ ايؿــطض قــسٚضُٖا َــٔ ايعــاي ٞسيــا ٖــَ ٛــٛزي
ٚاْبعاثُٗا عٔ َكًشًَ ١عَٚ ١يٝؼ تعسز ايعكٛب ٫ٚ ١اغـتشكاقٗا َـ٬ى تعـسز ا٭َـط ٚايٓٗـٞ
ٚعسَ٘ ٫ ٫ٚظَاّ يًتعسز ـ ؾتأٌَ.

ثِ إٕ ايجُاض اييت تذلتب عٔ ٖصا اغيبشح ٚا٫يتعاّ به ٕٛا٭ٚاَط ايؿطع ١ٝؼي َٛاضز اغيػتك٬ت
ايعكً ٖٞ ٌٖ ١ٝإضؾاز ١ٜأَٛ ٚي ،١ٜٛبعهٗا نٚ ،َٞ٬بعهٗا أقٛيٚ ،ٞبعهٗا ؾكٗ:ٞ
أَا ايجُط ٠ايه١َٝ٬
ؾبعض ايه ّ٬ؾٗٝا:
أْ٘ ًٜعّ َٔ ايك ٍٛبهْٗٛا إضؾاز ،١ٜؼي ايعسٍ ٚايـيًِ َج ،ّ٬عسّ اغتشكام ايعكـاب غيدـايـ
ايعكً ٞاغيػتكٌ ،ست ٢بعس ايبعجٚ ١ايب٬ؽ ،أ ٚقبح ايعكاب عً ٢اغيدايؿ ،١أ ٚعسّ سػـٓ٘ ،أٚ
عسّ ايعكاب ٚايتاي ٞباطٌ ؾاغيكسّ َجً٘.

ٚبٝإ شيو ٜتٛقـ عً ٢بٝإ اغيػايو اـُػ ١ؼي كايؿ ١سهِ ايعكٌ
 .1ؾإَا إٔ ٜكـاٍ :بـإٔ كايؿتـ٘  ٫تػـتٛدب ستـ ٢اغـتشكام ايعكـاب َـازاّ مل ٜؿـؿع بايٓكـٌ
يكاعس ٠ايًطـٚ ،إٕ َٓع٘ ٜٛدب عسّ اغتشكام ايعكاب ٚيكٛي٘ تعازي كى ىعا طيـَّا يع ىعػذ ِّبًي ى
ث ر ى يدقال ن بـسع ٣ٛإٔ كى ىعػا طيـَّػا يع ىعػذ ِّبًي ى أْ ٟـيـطاّ يعـسّ ا٫غـتشكام
ىحؿَّك غىؾٍ ىع ى
يًعصاب قبٌ ايبعح،ؼي ايعكًٚ ٞايػُع.ٞ
ٖٚــصا ايٛدــ٘ قتُــٌ َــٔ عبــاض ٠ايؿــٝذ ٚايطدلغــ ،ٞاٯتــْ ٞكًــ٘ ٚقــس ٜػــتـيٗط َــٔ عبــاض٠
ايؿٝذ  ؼي َطاضح ا٭ْـياض
قاٍ ايؿٝذ ؼي ايؿطا٥س (أًٜ ٚتعّ بٛدٛب ايتأنٝس ٚعسّ سػٔ ايعكـاب إ ٫عًـ ٢ايًطــ بتأٜٝـس
ايعكٌ بايٓكٌٚ ،إ سػٔ ايصّ ،بٓا ٤عً ٢إٔ َٓع ايًطـ ٜٛدب قبح ايعكـاب ز ٕٚايـصّ نُـا
قطح ب٘ ايبعض).
ٚقـاٍ ؼي َطــاضح ا٭ْـيــاض ( ٫نـ ّ٬ؼي إٔ ايعكــٌ ٜػــتكٌ بٛدــٛب زؾـع ايهــطض غــُٝا إشا نــإ
أخطٜٚا إ ٫إٕ اؿهِ ايعكًـ ٞؼي اغيكـاّ ٚأَجايـ٘ إصيـا ٖـ ٛإضؾـاز ٚاضا٥ـ ١يًُكـًش ١إش  ٫تؿـطٜع
َٓ٘)...
ٚقاٍ (...ؾٜ ٬ذلتب عً ٢كايؿ ١ا٭ٚاَط اٱضؾاز ١ٜإَ ٫ا ٜذلتب

اٱغطا.٣٩ :٤
ايطغا ٌ٥ـ اغيطًب ا٭ ٍٚؾُٝا زاض ا٭َط ؾ ٘ٝبري اؿطَٚ ١غرل ايٛدٛب ـ ز 1ـ م.424

عًْ ٢ؿؼ ايؿعٌ َٔ آثاضٚ )...،ٙقـاٍ (ٚايعكـٌ ؼي َكـاّ اؿهَٛـٜ ٫ ١عٜـس سهُـ٘ عًـٖ ٢ـصا
ايكسض نُا  ٫خيؿ ٢إش يٝؼ ي٘ غـًطإ اغيايهٝـٚ )١خـتِ نَ٬ـ٘ بــ (ؾـيٗـط َـٔ طيٝـع َـا َـط إٔ
سهِ ايعكٌ بٛدٛب ؾ ٤ٞإصيا ٖ ٛفطز إضؾاز َٓ٘) ـ ؾتأٌَ.
 .2أٜ ٚكاٍ :إٕ كايؿت٘ ٚإ اغتٛدبت اغتشكام ايعكاب ،إ ٫إٔ ايعكاب عًٗٝا ػيا ٜكـبح َـٔ
اغيٛزي ْـيطا غيٓع٘ ايًطـ ٚقس ٜهٖ ٕٛصا ٖ ٛايـياٖط َٔ عباض ٠ايؿـٝذٚ ،ايتؿهٝـو ٚانـح إش ٫
تــ٬ظّ بــري اغــتشكام ايعبــس يًعكــاب ٚبــري سػــٔ ايعكــاب ،إش قــس ٜكــبح بــايٓـيط يهــطّ اغيــٛزي
ٚضظيت٘ ،ؾُٔ ايعبس ٚيًعبس َا ًٜٝل بً َٔٚ ،َ٘٪اغيٛزي َا ًٜٝل بهطَ٘ (ٚإٕ نإ قـبح ايـصْب
َٔ عبسى ؾًٝشػٔ ايعؿ َٔ ٛعٓسى) ؾـ كى ىعا طيـَّا يع ىعذ ِّبًي ى

عًٖ ٢صا أْ ٟـيطاّ يكبش٘.

 .3أٜ ٚكاٍ :إٕ كايؿت٘ ػيا  ٫حيػٔ ايعكاب عًٗٝا ٚإ اغتٛدبت ا٫غتشكام ٚإ مل تهٔ ػيا
ٜكبح عً ٢اغيٛزي إش ضب ؾ ٫ ٤ٞحيػٔ َٔ اغيٛزي ٚإ مل ٜكبح َٓ٘ أٜهاٖٚ ،صا ٖ ٛايـياٖط َٔ
عباض ٠ايطدلغ  ٞقاٍ (إ ٫إٔ ٜؿطض ؼي بعج ١ايطغـ ٍٛيطؿـّا ؾـإ عٓـس شيـو  ٫حيػـٔ َٓـ٘
غبشاْ٘ إٔ ٜعاقب أسساّ إ ٫بعس إٔ ٜٛد٘ إيَ ٘ٝا ٖ ٛيطـ ي٘ ؾٝعاح بصيو عًت٘.
ؾـ كى ىعا طيـ َّا يع ىعذ ِّبًي ى عًٖ ٢صا أْ ٟـيطا يعسّ سػٓ٘.

َطاضح ا٭ْـياض ـ ز 2ـ م 422ـ  424ـ َبشح ايك ٍٛؼي ا٭زي ١ايعكً.١ٝ
اٱغطا.٣٩ :٤
فُع ايبٝإ ـ آ ١ٜك ى ىعا طيـَّا يع ىعذ ِّبًي ى ـ غٛض ٠اٱغطا ٤ـ اٯ.15 ١ٜ

 .4أٜ ٚكاٍ :إٔ كايؿت٘ ػيا ٜ ٫عاقب عًٗٝا ايؿاضع ،قبٌ ايبعجـ ٚ ،١إٕ اغـتشل ٚمل ٜكـبح بـٌ
ٚسػٔ ايعكاب بايٓـيط يصات اغيدايؿ ١يهٔ عسّ ايعكـاب ٖـ ٛبـايٓـيط يطظيـ ١اهلل ؾإْٗـا تكتهـٞ
ايعؿَ ٖٛٚ ،ٛا ٜـيٗط َٔ عباض ٠ايٛايس  اٯتْٚ ١ٝػب٘ ايطدلغ ) ٞإزي قكك ٞاغيؿػـطٜٔ
قاٍ ؼي فُع ايبٝـإ (عًـ ٢إٔ احملككـري َـِٓٗ ٜكٛيـ( ٕٛاْـ٘ ٚإ دـاظ ايتعـصٜب عًٝـ٘ قبـٌ بعجـ١
ايطغ ،ٍٛؾاْ٘ غبشاْ٘ ٜ ٫ؿعٌ شيو َبايػ ١ؼي ايهطّ ٚايؿهٌ ٚاٱسػإ ٚايط.ٍٛ
ٚقاٍ ايٛايس ( بٌ إٕ َكتهـ ٞايطظيـٖ ١ـ ٛايعؿـ ٛعـٔ اغيدايؿـات ايعكًٝـ ١إ ٫بعـس إضغـاٍ
ايطغٚ ٍٛتأٜٝس ايعكٌ بايٓكٌ...ؾٝه ٕٛؾطم بري اغيٛاي ٞايعطؾٚ ١ٝاغيٛزي اؿكٝك ٞبـأِْٗ ٜعـاقبٕٛ
سيدايؿ ١ايػطض ايص ٟزٍ عً ٘ٝايعكٌ أَا اغيٛزي اؿكٝك ٞؾٜ ٬عاقب إ ٫سيدايؿ ١ايبٝإ.
ؾـ كى ىعا طيـَّا يع ىعذ ِّبًي ى عًٖ ٢صا ،أْ ٟـيطاّ يًطظيْ ٫ ١عاقب ٚسٝح غٝتهح ٫سكـاّ عـسّ
شياَ ١ٝاغيػايو ا٭ضبع ،١ؾإْٓا ْطَ ٣ػًهّا خاَػـّا ٖـ ٛا٫غـتشكام ٚعـسّ ايكـبح ،بـٌ اؿػـٔ
ٚايعكٛب ١ؼي اؾًُ ،١عً ٢كايؿ ١ايعكً ٞاغيػتكٌ ،ست ٢قبٌ ايبعج.١
َ .5ا ْصٖب إي َٔ ٘ٝاغتشكام ايعكـاب ٚتطتبـ٘ عًـ ٢كايؿـ ١سهـِ ايعكـٌ ؼي َجـٌ ايـيًـِ٫ ،
َطًكاّ قبٌ ايبعجٚ ١ايٛق ٍٛـ ٚغٝأت ٞتؿك ً٘ٝـ .

فُع ايبٝإ ـ آ ١ٜك ى ىعا طيـَّا يع ىعذ ِّبًي ى.
ايٛقا ٌ٥إزي ايطغا ٌ٥ز 6م.308
أ ٟؾعًٝتٗا ٚتطتبٗا.

يهٔ ٜطز عً ٢ايك ٍٛا٭ :ٍٚإٕ عسّ ايًطـ ٜ ٫كته ٞعسّ اغتشكام ايعكاب بـٌ غاٜتـ٘:
عسّ ايعكاب ،إش ايًطـ َٖ ٛكته ٢ايطظي ١اٱشل ٫ ٖٞٚ ١ٝتكته ٞأنجط َٔ عسّ اغيعاقبـ ١يـٛ
مل ًٜطــــ  ٫عـــسّ ا٫غـــتشكام  ٕ٫يًُـــٛزي ا٫ستذـــاز باؿذـــ ١ايباطٓـــ٘ ٖٚـــ ٞناؾٝـــ١
ي٬غتشكام بٌ ي ٛؾطض قبح ايعكاب َٔ اغيٛزي ؾاْ٘ ٜٓ ٫ؿ ٞاغتشكام ايعبس يًعكاب باغيدايؿ١
ٚاؿاقٌ اْ٘ َ ٫اْع ١طيع بري ايك ٍٛبإ ايعبس ٜػتشل ايعكاب عً ٢كايؿـَ ١ـ ٙ٫ٛأ ٚكايؿـ١
ايعكً ٞاغيػتكٌ ٚبري ايك ٍٛبإٔ عكاب٘ ـ ضغِ اغتشكاق٘ ـ قبٝح َٔ اغيـٛزي ْـيـطاّ يطظيتـ٘ ٚيطؿـ٘
ٜٚتهح شيو سي٬سـي ١ساٍ اغيٛاي ٞايعطؾَ ١ٝع عبٝسِٖ ؾُٝا ناْٛا ضظيا.٤
إ ٫إٔ ٜكاٍ :إٕ ايعكٌ قس ٜتٛقـ ؼي اغتشكام ايعبس يًعكاب سيذطز اغتك ٍ٬عكً٘ بٛدٛب أٚ
سطَ ١ؾ ٤ٞايعسٍ ٚايـيًِ ٚايٓـيط ٚاغيعطؾـْ ،١ـيـطاّ غي٬سـيتـ٘ إٔ اغيـٛزي اؿكٝكـ ٞقـس ضنـب ؾٝـ٘
ايؿٗٛاتٚ ،أٜسٖا بايؿٝطإ ٚايسْٝا ٚاشلٚ ٣ٛقابًٗا عهِ ايعكـٌ ،ؾًـ ٛخـايـ سهـِ ايعكـٌ
اغتشل ايصّ  ٫ايعكاب ،يك ٠ٛاغيكابٌ اغيعاضض اغيٛدٛز بؿعٌ ايؿاضع ْؿػ٘ ،ؾً ٛأٜس ٙبايٓكٌ ـ
َ ٖٛٚكته ٢ايطظي ١ـ اغتشل ايعكاب عٓس٥ص عً ٢اغيدايؿ ١أْ ٚـيطاّ ٕ٫

ا ٟبعسّ بعج ١ايطغ ،ٍٛبًشاؿي اٯَٚ( ١ٜا نٓا َعصبري).
ا ٟباغيكطب يًطاع ٖٛٚ ١بعج ١ايطغ.ٍٛ
ٚايػطض ايك ٍٛبإ كايؿ ١ايعكً ٞاغيػتكٌ  ٫عكٛب ١عً ٘ٝسيا ٖ٫ ،ٛقتها ٤ايطظي ١شيوٚ ،بعس بعح ايطغٌ  ٫عكٛبٕ٫ ١
ؾطنهِ إٔ اَ٫ط إضؾاز  ٫ٚعكٛب ١عًٖٚ ٘ٝصا ضادع غيكاّ ا٫ثبات ،بعس ايؿطام ؼي َكاّ ايجبٛت عٔ ن ٕٛعسّ ايًطـ َٛدب يعسّ
اغتشكام ايعكاب ؾطناَ ـ .

ايعكٌ ٜػتهؿـ َٔ (عسّ ايًطـ) ،اْ٘  ٫اغتشكام يًعكاب سيدايؿ ١أسهاَ٘،
ٜٚطز عً ٢ا٭ ٍٚإٕ اغيعاضض َُٗا بًػت قٛت٘ ؾاْـ٘ ٜ ٫هؿـ ٞؼي اغيٓـع عـٔ اغـتشكام ايعكـاب
سيدايؿ ١اغيٛزي اغيٓعِ بهٌ اـرلات ٚشيو ػيا حيهِ ب٘ ايٛدـسإ اــايَ ٞـٔ ايؿـٛا٥ب ٚغـٝأتٞ
بٝاْ٘ ؼي ن ّ٬ايٛايس  بعس قً.ٌٝ
ٚعً ٢ايجاْ :ٞإٕ (َٓع ايًطـ) اعِ َٔ ن ْ٘ٛيعسّ ٚدٛب٘ عً ٢ايباض ٟؾتأَـٌ أ ٚضدٛعـ٘
يًعبس ـ نكتًِٗ ا٭ْبٝا ٤ـ أ ٚيٛدٛز َعاسِ أِٖ  َٔٚن ْ٘ٛيعسّ اغتشكام ايعكاب ؾًَ ٬عّ ي٘
تعــازي يًٝطـــ بٗــِ ؾٝبعــسِٖ عــٔ اغــتشكاق٘ بتكٜٛــ ١ايعكــٌ بايٓكــٌ ؾًــٝؼ زيــ ٬ٝعًــ ٢عــسّ
ا٫غتشكام ٚبعبـاض ٠أخـط( :٣عـسّ ايًطــ) ــ بؿـؿع ايعكـٌ بايٓكـٌ أعـِ َـٔ نـ ٕٛايعبـس ٫
ٜػتشل ايعكاب باغيدايؿ ١ؾًِ تهٔ نطٚض ٠يًطـ أ َٔ ٚن ٕٛاغيٛزي ٜ ٫طٜس عكٛبت٘ عًٗٝا ٚإ
اغتشل ؾ ٬قبح ؼي عسّ ايًطـ ـ ٚقس ؾكًٓا شيو ؼي َبشح ايًطـ ؾًرلادع.
ٜٚطز عًـ ٢ايكـ ٍٛايجـاْٚ ٞايجايـح :أْـ٘  ٫ضٜـب ؼي نـ ٕٛايعكـٌ سذـ ١باطٓـ٘ ٚإ ايـب٬ؽ ــ ؼي
اغيػتك٬ت ايعكً ١ٝـ قس متٸ ب٘ ،ؾٚ ٬د٘ يكبح ايعكاب َٔ اغيٛزي عً ٢كايؿت٘ نُا ٚ ٫د٘ يًكٍٛ
بعسّ سػٔ ايعكاب ،جملطز إٔ اغيٛزي مل ًٜطـ ٚمل ٜؿؿع ب٬غ٘ بايعكٌ ،بب٬ؽ آخط بايطغ.ٍٛ

ْ ْ٘٫كاف َبٓاٚ ٞ٥ايبذح اٯٕ بٓا.ٞ٥

ٚأَا ايك ٍٛايطابع ـ  ٖٛٚايص ٟشٖب إي ٘ٝنجرل َٔ احملككري  َِٗٓٚايٛايس  ـ ٚقس ؿيٗـط ؾطقـ٘
عٔ ا٭قٛاٍ ايج٬ث ١ا٭ٚزي ـ ؾٛدٗ٘ إناؾ ١إزي َا غـبل :إٔ عـيُـ ١اغيـٛزي ٚد٬يـْ ١عُـ٘ عًـ٢
اٱْػإ ،تكته ٞاغـتشكاق٘ ايعكـاب عًـ ٢كايؿـ ١ايعكـٌ بـٌ ٚسػـَُٓ٘ٗ ،ـا ضنبـت ؾٝـ٘ َـٔ
ايؿٗٛات ٚا٭ٖٛاٚ ٤ضغِ ٚدٛز ايؿٝطإ َٚػطٜات ايسْٝا ،ؾإ يًُٛزي إٔ حيتر عً ٢عبـس،ٙ
عهِ عكً٘ ،إ ٫إٔ ضظيت٘ تعازي اقتهت (ايعؿ.)ٛ
يهٔ ٜطز عًٚ :٘ٝنٛح عسّ إَهإ ا٫يتعاّ ب٘ ؼي َجٌ ايـيًِ ،إش ٌٖ ضيهٔ ا٫يتـعاّ بعؿـ ٛاهلل
عٔ َجٌ قطقٛف ْٚرلٚ ٕٚاؿذاز ،جملطز عسّ بعح ايطغٌ أ ٚيعسّ ٚق ٍٛايب٬ؽ بعس ايبعح
ػث
ـ نُا ٖ ٛساٍ نجرل َٔ ايٓاؽ ست ٢اٯٕ ػئ مل ٜكًِٗ ايب٬ؽ َـع ؿـاؿي إٔ  ىحؿَّػك غىؾٍ ىع ى
ر ى يدقال ن ٖٛ نٓا ١ٜعٔ ٚق ٍٛايـب٬ؽ  ٫فـطز بعـح ايطغـٚ ٍٛإٕ ؿيـٌ غـانتّا أ ٚمل ٜكـٌ
ب٬غ٘ ـ اّ أْ٘  ٫ؾو ؼي عكٛبت٘ عً ٢ؿيًُ٘ ،بعس اغتك ٍ٬عكً٘ بكبش٘
ٚبعباض ٠أخـط :٣يـ ٛؾـطض إٔ شيـو ٖـَ ٛكتهـ ٢ايطظيـ ١إ ٫إٔ احملـٌ يـٝؼ بكابـٌ أٜ ٚكـاٍ:
قٝست سهُت٘ تعازي ضظيت٘ َٚـٔ ٚدٖٗٛـا إٔ ايـيـامل يـ ٛعًـِ ايطظيـ ١بعـسّ ايعكٛبـ٫ ١ظزاز
دطأٚ ٠ؿيًُّا أٜ ٚكاٍ :ضظيتـ٘ تتـعاسِ َـع ضظيـ ١اغيـيًـ ّٛبـٌ اغيـيًـَٛري ٚغـٝأتَ ٞعٜـس بٝـإ
يصيو عٓس بٝآْا غيا شٖب إي َٔ ٘ٝايك ٍٛاـاَؼ بإشٕ اهلل.
ٚإشا اتهح شيو نً٘ ؾٓك:ٍٛ

اٱغطا.٣٩ :٤

ٚس٦ٓٝص ـ ٚعًَ ٢ا شنط ٙايؿٝذ  ـ ؾـإ نـإ ا٭َـط ايكـازض َـٔ ايؿـاضع َٛيٜٛـاّ ،اغـتشل
ايعكاب ؼي َجٌ (اعسيٛا)ٚ ،إ نإ إضؾازٜا ؾ ٬اغتشكام يًعكاب ؼي َطًل كايؿ ١اغيػتك٬ت
ايعكًٝــ ٕ٫ ١ايؿــطض إٔ أَــط ايؿــاضع إضؾــاز ؾــ ٬عكٛبــٚ ١إ ايعكــٌ ًٜ ٫ــعّ َــٔ سهُــ٘
اغتشكام ايعكاب ٖٚصا ـ يٛنٛح بط ْ٘٬إش نٝـ ٜكاٍ :ايـيًِ بعـس إضغـاٍ ايطغـ ٍٛأٜهـاّ ٫
اغتشكام يًعكاب عً ٘ٝـ قس ٜعس زي ّ٬ٝآخط عً ٢ن ٕٛأَط ايؿاضع ؼي َٛاطٓٗا َٛيٜٛاّ
ٚبعباض ٠أخطْ ٣ك :ٍٛي ٛنإ أَط ايؿاضع ؼي اغيػتك٬ت ايعكً ١ٝإضؾازٜا غيا اغتشل ايعبس عًـ٢
كايؿت٘ ايعكابـ  ٕ٫سهِ ايعكٌ عًٖ ٢صا اغيبٜٓٛ ٢دب سػٔ ايصّ ؾكؽي ز ٕٚاغتشكام ايعكاب
ٚا٭َط اٱضؾاز ٫ ٟعكاب عً ٘ٝ٭ْ٘ قـطف إضؾـاز ْٚكـح َٛ ٫ٚيٜٛـ ١ؾٝـ٘ ــ ٚايتـاي ٞباطـٌ
ؾاغيكسّ َجً٘ ٖٚصا أمت ٚاؿيٗط َٔ زعـ ٣ٛنـ ٕٛبطـ ٕ٬ايتـاي ٞزيـ ٬ٝعًـ ٢إجيـاب سهـِ ايعكـٌ
ايعكاب ٚاييت َآشلا ٱْهاض اغي٬ظَ١
أٜ ٚكاٍ ـ عًَ ٢ا شنط ٙايٛايس ـ ي ٛنإ ا٭َط ايكازض َٔ ايؿـاضع َٛيٜٛـاّ اغـتشل ايعكـاب ٚمل
تطؾع٘ (ايطظي )١اغيكته ١ٝيًطؾع ي ٛمل ٜؿؿع ايعكٌ بايٓكـٌ ٚإ أَهـٔ إٔ تطؾعـ٘ (ايؿـؿاع )١أٚ
زضدات أخط( َٔ ٣ايطظي )١ؾتسبط دٝساّ.
أَا ي ٛنإ إضؾازٜا ؾًُا عاقب اهلل اي ـيامل َطًكّا (أ ٟستـ ٢بعـس ايبعجـٚ ١ستـ ٢يـ ٛؿيًـِ بأؾـس
أْٛاع ايـيًِ) ٚبعباض ٠أخط :٣٭غتشل

نٛدٛب ايٓـيط ٚاغيعطؾٚ ١نٛدٛب ايعسٍ ٚنٛدٛب ايتٛب.١

ايعكاب عً( ٢ايـيًِ) يهٔ (ايطظي )١ضاؾع ١ي٘ يعسّ ؾؿع ايعكٌ بايٓكٌ إش ايؿـطض اْـ٘ إضؾـاز
ؿهِ ايعكٌ ؾكؽي ٚ ،ايتاي ٞباطٌ يًعًِ بإٔ (ايـيامل) بعس إضغاٍ ايطغٌ ـ ٜػتشل ٜٚعاقـب
أٜهاّ َٔ زَ ٕٚاْع( ١ٝايطظي )١يعكاب٘ ،بـٌ غـٛا ٤قبـٌ أ ٚبعـس ايبعجـٚ ١سٝـح إٔ ايٛايـس 
ًَتعّ باغيٛي ١ٜٛؼي ا٭ٚاَـط ؼي َـٛاطٔ اغيػـتك٬ت ايعكًٝـٜ ٫ ،١ـطز عًٝـ٘ اٱؾـهاٍ إ ٫ؼي عـسّ
ايعكٛبــ ١قبــٌ ايبعجــ ١عًــ ٢كايؿــ ١ايعكًــ ٞاغيػــتكٌْ.عِ ضيهــٔ إٔ ٜ ٫عاقــب ْـيــطاّ ٭َــط آخــط
نايؿؿاعٚ ١نُطتب ١أخط ٣أعً َٔ ٢ايطظي،١
ٚقس اتهح َٔ ايكٝاؽ ايص ٟؾهًٓا ،ٙنٝؿ ١ٝتؿهٚٚ ً٘ٝدـ٘ ا٫غـتس ،ٍ٫عًـ ٢بطـ ٕ٬ايكـٍٛ
ايجاْٚ ٞايجايح ،ؾً٬ٝسفي.
ٜ ٫كاٍٜ :هؿ( ٞاٱضؾاز) ؼي ا٫غتشكام أ ٚؼي ايعكاب أ ٚؼي سػٓ٘
إش ٜكاٍ أ ٫ٚإٔ (اٱضؾاز) َؿرل ناغيطآ ٠ؾٜ ٬عٜس عً ٢أقٌ َا ًٜـعّ َـٔ سهـِ ايعكـٌ ــ ٖٚـٛ
سػٔ ايصّ ،سػب ايؿٝذ ،أ ٚا٫غتشكام ز ٕٚايؿعًْ ١ٝـيطاّ يًطظي ١سػب ايٛايس ـ ٚثاْٝـاّ:
إِْٗ ًَتعَ ٕٛبعسّ اغتشكام ايعكٛبٚ ١عسَٗا ،عً ٢اٱضؾـاز ٟنـأٚاَط ايطبٝـب ٚثايجـاّ :إٕ
زي ٌٝايًطــ ـ ضظيـٚ ١سهُـ ١ــ تكتهـ( ٞاٱجيـاب) اغيٛيـ ٫ ٟٛاٱضؾـاز ؾكـؽي ٭ْـ٘ اقـ ٟٛؼي
ايساع ١ٜٛـ ؾتأٌَ.
ٚقس ؿيٗط بصيو نً٘ ايؿاضم بري ايك ٍٛباٱضؾاز  ٚاغيٛيٚ ١ٜٛايجُط٠

ٚايؿطض ايك ٍٛبإ كايؿ ١ايعكً ٞاغيػتكٌ  ٫عكٛب ١عًٗٝا سيا ٖ٫، ٞقتها ٤ايطظي ١شيوٚ ،بعس بعح ايطغٌ ٫عكٛبٕ٫ ١
ؾطنهِ إ اَ٫ط اضؾاز  ٫ٚعكٛب ١عً.٘ٝ

بٗٓٝا عً ٢كتًــ اغيػـايو إش عًـ ٢اغيػـًو ا٭ ٍٚـ ٖٚـ ٛاحملتُـٌ َـٔ نـ ّ٬ايؿـٝذ َـٔ عـسّ
اغتٝذاب سهِ ايعكٌ ٫غتشكام ايعكاب باغيدايؿ ١ـ  :ايك ٍٛباغيٛيٜٓ ١ٜٛتر اغتشكام ايعكاب
غيدــايـ ايعكًــ ٞاغيػــتكٌ بعــس ايبعجــٚ ١عًــ ٢اٱضؾــاز ٫ ،١ٜاغــتشكام يًعكــاب  ٫بعــس ايبعجــ١
ٚايب٬ؽ  ٫ٚبعسٖا ،نُا أٚنشٓا.ٙ
ٚعً ٢اغيػًو ايجاْ :ٞؾإٕ اغيٛي ١ٜٛتٓتر سػٔ ايعكاب ٚاٱضؾاز ١ٜتٓتر قبش٘ َطًكاّ
ٚعً ٢ايجايح :ؾعً ٢اغيٛي ١ٜٛحيػٔ ايعكاب ٚعً ٢اٱضؾاز ٫ ١ٜسػٔ.
ٚعً ٢ايطابع ؾاغيٛي ١ٜٛتٓتر ؾعً ٘ٝايعكٛب ١غيدايـ ايعكً ٞاغيػتكٌ ٚاٱضؾـاز ١ٜتكتهـ ٞعـسَٗا
ٖصا.
ٚايتشكٝل إٕ (ا٫غتشكام يًعكاب) زضدات َٚطاتب ؾإ ا٫غتشكام سكٝك ١تؿهٝه ١ٝنُا
ؼي َا ٜػبك٘ َٔ ا٭َٛض ا٭ضبعَ( :١ؿػسٚ ٠نطضاّٚ ،قبشاَّٚ ،بػٛنَٚ ،١ٝعكَٚ )١ٝا ًٜشك٘
َـٔ ا٭َــٛض ا٫ضبعــَ( ١صَــٚ ١عكٛبــٚ ١بعــساّ ــ َـٔ اغيــٛزي ــ ٚقــبح عؿــ ٛا ٚسػــٔ بــسضداتٗا) ــ
ؾا٫غتشكام نايعكاب ْؿػ٘ َؿهو بٌ إٕ َطاتب ايعكاب

 َٔٚأزي ١ايتؿهٝه ١ٝؾ ٘ٝإناؾ ١يًبساٖ ١ايدلٖإ ايًُ ٞاش اغيعكٚ ١ٝاؾطضيٚ ١قبشٗا َٚػهٛبٝتٗا سكا٥ل تؿهٝه ١ٝؾهصا َعًٛشلا
 ٖٛٚاغتشكام ايعكابٚ ،نصيو ايدلٖإ اٱْ ٞبتكطٜط إْٓا ْ٬سفي سػٔ ايعؿ ٛعٔ َػتشل (نُطتهب ايكػرل )٠ز ٕٚآخط نُا ؼي
اَجاٍ اؿذاز ٚقساّ ٚنصا اخت٬ف زضدات ايصّ يًُػتشكري ؾتاٌَ.

إصيا ٖ ٞتبع غيطاتب ا٫غتشكام ٚسهِ ايعكٌ ٜػتٛدب اغتشكاقاّ يًعكاب ــ ؼي زضدـَ ١عٓٝـ ١ــ
يهٔ ؾؿع٘ عهِ ايؿطع ٜػتٛدب َطتبـ ١أ خـط ٣أقـ ٣ٛدـسّا نُـا ٜػـتٛدب َطتبـ ١أقـَ ٣ٛـٔ
سػٔ ايعكاب ٜٚػـتٛدب عكٛبـ ١اؾـس ٚانـدل ٚنـٌ شيـو ػيـا حيهـِ بـ٘ ايٛدـسإ ٚأَـا ؾـؿع٘
باٱضؾاز قس ٜكاٍ بأْ٘ بُٗٓٝا ؾإٕ اٱضؾاز ٚإ نإ ناغيطآ ٠إ ٫اْ٘ ٜتك ٣ٛاطُٓ٦إ ايعكٌ عهُ٘
أ ٚؾكٌ ٜه ٕٛنايٝكري بعس ايعًِ ـ ؾتأٌَ إش ايـياٖط إٕ اٱضؾاز ٜٓ ٫ؿـع ؼي إجيـاز ا٫غـتشكام ــ
عً ٢ايك ٍٛبعسّ ا٫غتشكام سيدايؿ ١ايعكً ٞـ ٚإٕ ْؿع يطؾع ايكبح إش قس يطـٜٓٚ ،ؿـع أٜهـا
يعٜاز ٠ايعكٛب ١أ٫ ٚغتبعاز ايعؿٚ :ٛس٦ٓٝص تـيٗط ايجُط ٠ــ ؼي ا٫يتـعاّ بهـ ٕٛا٭ٚاَـط ؼي َـٛاضز
اغيػتك٬ت ايعكً ،١ٝإضؾاز ١ٜأَٛ ٚي ١ٜٛـ ؼي زضد ١ا٫غتشكام ٚزضدـ ١اؿػـٔ ٚؾـس ٠ايعكٛبـ١
ؾًُدايؿ ١سهِ ايعكٌ زضدٚ ١إشا ٚدس إضؾاز ،ؾسضد ١أعًٚ ،٢إشا ٚدس أَط َٛي ٟٛؾسضدـ١
أعً ٢دساّٖ ،صا ي ٛقًٓا بإ يٲضؾاز تأثرلا ؼي ؾس ٠ا٫غتشكام ٚايعكٛبٚ ١أَـا يـ ٛقًٓـا بايعـسّ
ؾايجُط ٠أٚنحٖٓٚ .اى مثط ٠اخط ٣تـيٗط ؼي تعسز ا٫غتشكام ٚٚسست٘  ٫ؼي زضدتـ٘ ؾكـؽي بـإ
ٜكاٍ :يًعبس َٔ دٗ ١كايؿ ١اغيػتكٌ ايعكً ٞاغتشكام يًعكاب  َٔٚدٗ ١كايؿ ١أَط ايؿطع ـ إش
نــإ َٛي ٜٛـاّ ـ ـ اغــتشكام آخــط ٚسػــٔ َــٔ دٗــٚ ١عكٛبــ ١أخــطٚ ٣قــس غــبل إَهــإ تعــسز
ا٫غتشكاقري ٚأَا عً ٢اٱضؾاز ١ٜؾ ٬اغتشكام إٚ ٫اسساّ  ٫ٚسػٔ إ َٔ ٫دٗٚ ١اسس٫ٚ ٠
عكٛب ١اٚ ٫اسس.٠

ٜ ٫كاٍ :سهِ ايعكٌ ٜ ٫ػتًعّ اغتشكام ايعكاب إش َ ٫ايه ١ٝي٘ َٛ ٫ٚي١ٜٛ
إش ٜكاٍ :اغتًعاّ اغتشكاق٘ اعِ َٔ ن ،ْ٘ٛبتٛيٝس َٓ٘ أ ٚظطٜإ عاز ٠اهلل بايتٛاؼي أ َٔ ٟنْ٘ٛ
(َٓ٘) أ( ٚعٓسٚ )ٙبعبـاض ٠أخـط ٣سهـِ ايعكـٌ بـايٛدٛب ،سهـِ اغيـٛزي اؿكٝكـ ٞباغـتشكام
ايعكاب ٭ْ٘ سذت٘ أ ٚؾكٌ :سهِ ايعكٌ باغتشكام ايعكاب يهٔ  ٫٭ْ٘ يـ٘ اغيٛيٜٛـ ١بـٌ ٭ْـ٘
سذت٘ أ ٚقٌ ٖ ٛسانِ بايٛدٛب ناؾـ عٔ ا٫غتشكام ٚبعبـاض ٠أخـط :٣ايؿـطم بـري ايـٓيب
ٚايٛقٚ ٞغا٥ط اغيٛازي ٚبري ايعكٌ إٕ كايؿ ١أَطِٖ سيا ٖ ٞكايؿ ١٭َطِٖ تػتٛدب ايعكاب،
 ٕ٫شلِ َكاّ اغيٛيٚ ١ٜٛاغيايه ١ٝأَا ايعكٌ ؾَٛ ٬يَ ٫ٚ ١ٜٛايه ١ٝي٘ ،إصيـا ٖـ( ٛسذـ )١ؾكـؽي
يًُٛزي ٚقس دعٌ اغيٛزي َٔ ٚد( ٙٛسذٝت٘) إٔ حيهِ بايٛدٛب ـ يًعسٍ ـ َجٜٚ ٬بعح ي٘ نُـا
دعٌ َٔ ٚد ٙٛسذٝت٘ :إزضان٘ يًشػٔ ـ ؼي ايعسٍ َج ّ٬ـ ٚايكبحٚ ،مل جيعٌ ي٘ َكاّ اغيٛي١ٜٛ
ٚاغيايه ١ٝؾً ٛخايؿت سهُ٘ اغتشككت ايعكاب  َٔ ٫سٝح كايؿت٘ سيا ٖـٖ ٛـ ٛبـٌ َـٔ سٝـح
كايؿت٘ سيا ْٖ ٛاطل بًػإ اغيٛزي اؿكٝك ٞغٛا ٤قًٓا بإ ْطك٘ سيعٓـ ٢اغي٬ظَـٚ ١إ َـا سهـِ بـ٘
حيهِ ب٘ ايؿطع ايصَ ٟآي٘ إزي ايهاؾؿ ١ٝعٔ سهِ ايؿطع أّ قًٓا بـإ ْطكـ٘ ٜعـين نْٛـ٘ بٓؿػـ٘
سهِ اغيٛزي إش يًُٛزي إٔ حيهِ بإ ٜٛدس (ا٫عتباض) َباؾط ٠أٜٛ ٚدس بٛاغط ١كًٛم ي٘ ٖٛ

اغيطاز َا حيتر ب٘ اغيٛزي عً ٢ايعبس.

(ايعكــٌ) ؾــايؿطم نــايؿطم بــري إٔ ٜكــ ٍٛاغيــٛزي سهُــ٘ ٜػــتًعّ سهُــ ٞأ ٚسهُــ٘ سهُــٞ
ٚاغتشكام ايعكاب عً ٢ا٭ ٍٚعً ٢كايؿ ١سهِ اهلل (اي٬ظّ) ٚعً ٢ايجاْ َٔ ٞدٗ ١اْ٘ سهِ
اهلل َ ٫ــٔ دٗــ ١اْــ٘ سهــِ ايعكــٌ ٚبعبــاض ٠أخــط :٣يــ ٛقًٓــا بــازضاى ايعكــٌ (اؿػــٔ ٚايكــبح
ٚايٛدـٛب ٚاؿطَــ )١ؾكــؽي ؾــإ اغــتشكام ايعكــاب نـإ عًــَ( ٢ــا ازضنــ٘)  ٫عًــ( ٢إزضانــ٘)
ٚنصيو ي ٛقًٓا بأْ٘ سانِ ؾإْٗا َطتب ١ؾـٛم اٱزضاى إ ٫إْٗـا ز ٕٚإٔ ٜذلتـب عًٗٝـا اغـتشكام
ايعكاب ٭ْ٘ ؾطع اغيٛيٚ ١ٜٛاغيايه ،١ٝؾاغتشكام ايعكاب عًَ( ٢ا سهـِ بـ٘)  ٫عًـ( ٢سهُـ٘)
َٚا سهِ ب٘ ٖ( ٛايٛدٛب) اجملع ٍٛيًُٛزي بٛاغط ١ايعكٌ نُا غبل أ ٚعًـ٫ ٢ظّ (َـا سهـِ
ب٘)
ٜ ٫كاٍ :عًَ ٢ػًههِ َٔ اغتشكام ايعكاب (عٓس) سهِ ايعكٌ ( ٫ب٘) أ( ٚيـ٘) بـٌ يهْٛـ٘
(سهِ اهلل) ،نٝـ ٜتكـٛض اغـت شكاقإ يًعكـاب عًـ ٢اغيٛيٜٛـ ١ؾـإ َطدـع سهـِ ايعكـٌ إزي
اغيٛزي ؾ ٬اغتشكام آخط
إش ٜكاٍَ ٫ :اْع يتعسز اؾٗ ،١أ ٚؾكٌ يتعسز (اؿهِ) ؾإ ايباضَ ٟط ٠سهِ بٛاغط( ١ايعكٌ)
ٚأخــط ٣بٛاغــط( ١ايطغــ )ٍٛؾٝػــتشل عكــابري يــ ٛخــايـ ٭ْــ٘ خــايـ سهُــري ــ أ ٟبعــجري ــ
َكساقاّ ٚإ اؼسا ْٛعاّ ـ أَ ٟتعًكاّ ـ ٜٛٚنش٘ أْ٘ يـ ٛخـايـ سهُـّا يـ٘ ب٬غـإ ؾاْـ٘ ٜػـتشل
عكٛبتري ضغِ ٚسس ٠اؿهِ ْٛعاّ ٚؾدكاّ إ ٫اْ٘ تعسزت ططم إب٬غ٘.
ٚبصيو نً٘ ؿيٗط َا شٖب إي َٔ ٘ٝاغيػًو اـاَؼ  :ٖٛٚإٕ سهِ

ايعكٌ ٜػتشل ٜٚذلتب عً ٢كايؿت٘ ايعكاب ـ قبٌ ٚبعس ايبعج ١ـ ؼي َجٌ ايـيًِ َ ٫طًكاّ ٚكى ىعا
طيـَّا يع ىعذ ِّبًي ى ي ٛقًٓا بؿُٛي٘ يًعكًٝات ؾاْ٘ َٓكطف عٔ َجٌ شيـو ٫ٚ ،قـبح ؾٝـ٘ بـٌ ٖـٛ
سػٔٚ ،تذلتب عً ٢اغيدايؿ :١ايعكٛب َٔ ١غـرل ضاؾعٝـ ١ايطظيـ ١نُـا غـبل ٚإ أَهـٔ ايكـٍٛ
بطاؾع ١ٝايطظي ١يًعكٛب ١عٔ َجٌ تطى ايٓـيط ؾتأٌَ ٚس٦ٓٝـس ؾـإ نـإ ا٭َـط ايـٛاضز ؼي َٛاطٓٗـا
َٛيٜٛاّ ـ  ٖٛٚاغيٓكٛض ـ ؾايتعّ إَا باغتشكام آخط يًعكاب ٚسػٔ ي٘ َٔ ،دٗ ١ايؿـطع أٜهـاّ،
ٚبعكٛب ١أخطْ ٣ـيطاّ غيدايؿ ١سهِ اغيٛزي سيا َٖٛ ٛزي ٚقس ٜ٪ٜس ٙتؿػـرلكى ىعا طيـَّا يع ىعذ ِّبًي ى
أ ٟبعصاب ا٫غت٦كاٍ ،ؾاْ٘ ْؿ ٞيعكٛبَ ١عَ ٫ ١ٓٝطًكاّ ست ٢ا٭خط ١ٜٚأْ ٚك ٍٛبؿس ٠ايعكٛب١
ٚاؿػٔ ٚا٫غتشكام ٚيعٌ ٖصا ايجاَْ ٖٛ ٞا ٜؿٗس ب٘ ايٛدسإ ايػً ِٝؾإ سذر اغيٛزي عً٢
عبس ٙنًُا تعسزت اظزاز ا٫غتشكام ٚاؾتست ايعكٛب ١نُا  ٫خيؿ ،٢بـٌ قـس ٜؿـٗس ايٛدـسإ
قػ ىؿا
ي ىصؽىذَّبي ي
با٭ ٍٚأٜهاّ ٚيصا لس تأنس اغتشكام ٚؾست٘ ؼي َجٌ ً إل ٍ أىر ٍ ىدؾٍ ىـا ًإظ ٍىق ًف يؿ اث ٍ ىـ ٍ ً

يؿ يعر ٍ ىدؾيق ىف
ص ىىعزَّزٍغىا بًـىاظً و
ث صىؼى اظيقا ًإغَّا ًإظ ٍىقؽ ٍ

ٚإ نإ إضؾازٜا :ؾ ٬اغتشكام آخط يًعكٛب ٫ٚ ١ؾس ٠شلـا ــ ٚنـصا اؿػـٔ ٚايعكٛبـ :١أقـ٬

ٚؾس ٠ـ ؾايجُط ٠عًٖ ٢صا ٚانش ١أٜهاّ.
ٚأَــا يــ ٛقًٓــا باغيطتبــ ١بُٗٓٝــا ـ ـ تٓــع ّ٫ـ ـ ؾــايجُطٚ ٠انــش ١أٜه ـاّ إش اٱضؾــاز عٓس٥ــص ٜ ٫كــٓع
ا٫غتشكام ؾايؿاضم ٚانح ،يهٔ ٪ٜثط ؼي ضؾع ايكبح بٌ ظٜاز ٠اؿػٔ ٚظٜـاز ٠ايعكٛبـ ١ــ يهٓـ٘
سيطتب ١زَ ٕٚطتب ١ا٭َط اغيٛي ،ٟٛؾايؿاضم عًٖ ٢صا بري اغيٛيٚ ١ٜٛاٱضؾاز ١ٜبايسضد١

ٜؼ.14 :

ٚايؿسٚ ٠نؿا ٙؾاضقاّ.
ٖصا نً٘ بٓا ٤عً ٢ايك ٍٛبإ ايعكٌ سانِ.
ٚأَا عً ٢ايك ٍٛبأْ٘ (َسضى) ؾكؽي ،ؾإ ا٭َط أٚنح ٚايجُط ٠أدً ٢ؾإ (إزضان٘) يكبح ايـيًِ
ػيا ٜ ٫ذلتب عً ٘ٝاغتشكام ايعكابٚ ،س٦ٓٝص ؾإ نإ ايٓٗ ٞايٛاضز ؼي ايؿطع عَٓ٘ٛ ،يٜٛاّ يعّ
اغتشكام ايعكاب ٚقحٚ ،إٕ نإ إضؾازٜاّ ،ؾًٝعّ إٕ  ٫اغتشكام يًعكاب  ٫ٚعكاب َطًكاّ
ست ٢بعس ايبعج ١يؿطض إٔ ايٓٗ ٞؾ ٘ٝإضؾاز.ٟ
ٖصا نً٘ بايٓػب ١يًعسٍ ٚايـيًِ

ٚأَا (ايٓـيط ٚاغيعطؾ )١ؾاْ٘ جيط ٟؾ ٘ٝايه ّ٬اؾاض ٟؼي ايعسٍ بعَ ٘ٓٝـع ؾـاضم إٔ ٜكـاٍ :يـ ٛمل
ٜٓـيط ؼي أق ٍٛايسٚ ٜٔمل ٜـ َٔ٪بـاهلل ٚضغـً٘ يتكـاعؼ عـٔ ايٓـيـط ؼي سذذٗـِ ؾإَـا إٔ ٜكـاٍ
باغتشكاق٘ ايعكاب عً ٢ايذلى ـ سيذطز سهِ ايعكٌ بٛدٛب ايٓـيط ـ ا ٫ ٚؾإ ق )٫( ٌٝؾًٝعّ ـ
عً ٢اٱضؾاز ١ٜـ اْ٘ ٜ ٫ػتشل ايعكاب ست ٢بعس بعح ايطغٌ أَا ي ٛق ٌٝباغيٛي ١ٜٛؾٝػـتشل
ايعكاب ـ ٚنؿ ٢بٗص ٙمثط.٠
ٚإٕ قْ( ٌٝعِ) ؾاْ٘ ٜػتشل ايعكاب بايذلى يهٔ ايؿطم أْ٘ عً ٢اٱضؾاز ١ٜــ ؼي ا٭َـط باٱضيـإ
ٚاغيعطؾ ١ـ  ٫اغتشكام آخط يًعكٛب١

يٛدٛز اغي٬ى  ٖٛٚقسٚض اَ٫ط َٔ اغيٛزي سيا َٖٛ ٛزي ،ؾً٘ ـ ؼي ايٛاقع ـ إٔ ٜك ٍٛـ َٛيٜٛاّ ـ آَٔ بٚ ،ٞإٕ مل ٜط ٣ايعبس ي٘
َٛي ،١ٜٛبٌ ٜهؿ ٞاستُاي٘ ؼي ٚدٛب ايٓـيط.

 ٫ٚظٜاز ٠ؼي َطتب ١ا٫غتشكام أَا عً ٢اغيٛي ١ٜٛؾإ ٖٓايو اغتشكاقاّ آخط يًعكٛب ١أ ٚظٜاز ٠ؼي
زضد ١ا٫غتشكام
ٚأَا ايؿاضم ؾٗ ٛأْ٘  ٫بساٖ٫ ١غتشكام ايعكاب بذلى اغيعطؾ ١نبساٖ ١اغتشكاق٘ بـايـيًِ إ ٫إٔ
ٜكاٍ ببساٖٚ ١دٛب ؾهط اغيٓعِ ـ اغيتٛقــ عًـ ٢اغيعطؾـ ١ــ نبساٖـ ١قـبح ايـيًـِ ٖـصا نًـ٘ عًـ٢
َػــًو عــسّ ا٫غــتشكام احملتُــٌ َــٔ نــ ّ٬ايطدلغــٚ  ٞقتُــٌ ايؿــٝذ  أَــا عًــ٢
َػًو ايٛايس ( َٔ اغـتشكام ايعكـاب سيطًـل اغيدايؿـ ١ايعكًٝـ ١غـرل أْـ٘ تعـازي ٜ ٫عاقـب
ضظي َ٘ٓ ّ١ؾايجُط ٠تـيٗط بٓؿؼ ٚظإ َا شنطْا ٙؼي ايعسٍ ٚايـيًِ ؾً٬ٝسفي.
ٚأْت خبرل ـ بعس شيو ـ بهٝؿ ١ٝغٛم ا٫غتس ،ٍ٫عً ٢ايك ٍٛايجاْٚ ٞايجايح أٜهاّ.
كى ىعا طيـَّا يع ىعذ ِّبًي ى
ث ر ى يدػقال ن ؾإَـا إٔ ٜكـاٍ :باختكاقـ٘
ٚأَا قٛي٘ تعـازي كى ىعا طيـَّا يع ىعذ ِّبًي ى ىحؿَّك غىؾٍ ىع ى
بعــصاب ايــسْٝا أ ٟعــصاب ا٫غت٦كــاٍ عًــ ٢ضأ ٟشنــط ٙؼي فُــع ايبٝــإٚ ،اعتــدل ٙايؿــٝذ ؼي
ايطغا ٌ٥أْ٘ ايـياٖط قـاٍ( :ؿياٖطٖـا اٱخبـاض بٛقـٛع ايتعـصٜب غـابكّا َـا قبـٌ ايبعـح ؾٝدـتل
بايعصاب ايسْ ٟٛٝايٛاقع ؼي ا٭َِ ايػابكٚ )١عًٖ ٢صا ؾكس ٜهَٛ ٕٛضزٖا اغيػتك٬ت ايعكً١ٝ
إش ٜ ٫عكٌ ايتعصٜب عً ٢ايػُع ٞقبٌ إضغاٍ

اٱغطا.٣٩ :٤
ايطغا ٌ٥ـ ز1م 424ـ اغيطًب ا ٍٚ٫ؾُٝا زاض اَ٫ط بري اؿطَٚ ١غرل ايٛدٛب.

ايطغٌ ،ست ٢خيدل اهلل بايتعصٜب بعس إضغاشلِ ؾتأٌَ.
ؾعًٖ ٢صا تـيٗط ايجُط َٔ :٠اْ٘ قبٌ ايبعج ٫ :١عصاب با٫غت٦كاٍ ـ عً ٢اغيػتك٬ت ايعكًٝـ ١ــ
ٚس٦ٓٝص ْكَ :ٍٛا ٖ ٛاؿاٍ بعس ايبعج١
ٌٖ ا٭َط ؾٗٝا َٛي ٟٛؾٝػتشل أٚي٦و ايعكاب ايسْٜٚ ٟٛٝعصب ٕٛـ  ٖٛٚاغيطًٛب ـ أ ٚإضؾازٟ
ؾًٝعّ إٕ  ٫اغتشكام يًعكاب َطًكاّ أًٜ ٟعّ عسّ شياَ ١ٝاٯٚ ١ٜعسّ قش  ١ىحؿَّك ؾٗٝا
ث ر ى يدقال ن با٭ٚاَط اغيٛي ١ٜٛـ ؾتأٌَ.
ٖٚ ٛانح ايبط ٕ٬ؾجبت ن  ٕٛىحؿَّك غىؾٍ ىع ى
ٚإَا إٔ ٜكاٍ :باختكاقٗا بايػُعٝات أَ( ٟا ٜتعًل بايؿطع َٔ ايػُعٝات) َ ٖٛٚـا ْكًـ٘
ايطدلغ  ٞؼي اجملُع عٔ ا٭نجط ،ؾته ٕٛإؾاض ٠يًعصاب ا٭خط ٟٚؾاٯ ١ٜعًٖ ٢صا أدٓب١ٝ
عٔ اغيكاّ ؾعًٓٝا إٔ ًْتُؼ زي ّ٬ٝآخط ٫غتشكام ايعكاب ٚعسَ٘ أ ٚؾعًٝت٘ ٚعسَ٘ عً ٢كايؿ١
ايعكً ٞاغيػتكٌ
ػث
إ ٫إٔ ٜتُػو سيؿٗ ّٛاٯ ١ٜإش َعٓاٖا كى ىعا طيـَّا يع ىعػذ ِّبًي ى ــ ؼي ايػـُعٝات ــ ىحؿَّػك غىؾٍ ىع ى
ر ى يدقال ن

بٓا ٤عً ٢ضأ ٟا٭نجط ،ؾٝهَ ٕٛؿَٗٗٛا أْٓا ؼي ايعكًٝات َعصٻب ٕٛست ٢قبٌ بعـح

ايطغٌ ؾٝجبت اغتشكام ايعكاب عً ٢كايؿ ١ايعكً ،ٞؾتٓشكط ايجُط ٠ؼي ايك ٍٛباغيٛي ١ٜٛــ بعـس

ايبعج ١ـ بتعسز ا٫غتشكام أ ٚبسضد ١ا٫غتشكام ـ ؾتأٌَ.

 ٕ٫ا٫ضؾاز َطآ ٠ؾكؽي ؾٜ ٬عٜس عًَ ٢ا يًُطٚ َٔ ٞ٥اقع اؿاٍ اغتشكاقا ٚعسَ٘ ٚايؿطض إ اغيط ٞ٥بصات٘  ٫اغتشكام ؾ.٘ٝ
اغيطاز َا حيتر ب٘ اغيٛزي عً ٢ايعبس.
اٱغطا.٣٩ :٤

ٚإَا إٔ ٜكاٍ :بؿُٛشلا يًعكًـٚ ٞايػـُعٚ ٞنْٗٛـا َؿـرل ٠يًعـصاب ا٭خـطٜٚ ،ٟٚكـاٍ بطؾـع
ايعصاب َطًكاّ عٔ ايعكً ٞـ قبٌ ؾؿع٘ بايٓكٌ ـ إَا يعسّ ا٫غـتشكام سيذـطزٖٚ ٙـَ ٛـا استًُـ٘
ايؿٝذ ،أ ٚيًطظي ١ـ نُا شٖب إي ٘ٝايٛايس ـ
أٜ ٚكاٍ :ـ  ٖٛٚاغيٓكٛض ـ بطؾع ايعصاب عٔ ايٓكًٚ ٞبعض اغيػتكٌ ايعكً ٞيْ٬كطاف ؾاْ٘ ـ ٫
ؾو ـ َٓكطف عٔ كايؿ ١نٌ عكً ٞستَ ٢جٌ ايـيًِ ايؿاسـ نُا ؼي أَجاٍ قطقٛف ٚاؿذاز
ٚقساّ ،ؾاْ٘ خ٬ف اؿهُ ١بٌ خ٬ف ايطظيٜٚ ،١بكـ ٢ؾـاَ ّ٬غيجـٌ ايٓـيـط ٚاغيعطؾـٚ ١بعـض
ايـيًِ اـؿٝـ َج.ّ٬
أٜ ٚكاض إزي إٔ كى ىعا طيـَّا يع ىعذ ِّب ًي ى إؾاض ٠يٓٛع َـٔ ايعكـاب أ ٚزضدـَٓ ١ـ٘ ٚإٕ اغـتٛدب
عً ٢كايؿ٘ ايعكً ٞزضد ١أخـ أْٛ ٚعاّ آخط ػيا ٜعين ضؾـع ايٝـس عـٔ اٱطـ٬م ،بكطٜٓـ ١سهـِ
ايعكٌ ٚايٛدسإ بهطٚض ٠اغتشكام كايـ ايعكً ٞايؿاسـ ،يًعكاب ٚعـسّ ضاؾعٝـ ١ايطظيـ١
ي٘.
َٓٗا :ايجُط ٠ايؿكٗ ١ٝـ ؾإٕ ن ٕٛا٭َط َٛيٜٛاّ ؼي اغيػتك٬ت ايعكًٜٓ ١ٝتر ظٚاٍ ايعساي ١بعكـٝاْ٘
ا ٚاٱقطاض زَ ٕٚا ي ٛنإ إضؾازٜا ؾاْ٘  ٫زي ٌٝعً ٢سطَ ١كايؿ ١ايعكً ٞسيـا ٖـ ٛعكًـ ٞإش ٫
َٛي ١ٜٛيًعكٌ ـ ؾتأٌَ.غًُٓا يهٔ  ٫زي ٌٝعًـ ٢ظٚاٍ ايعسايـ ١بكـطف كايؿـ ١ايعكًـ ،ٞؾٓٝـتر
دٛاظ تكًٝس كايـ ايعكً ٞايـيامل أ ٚغرل ايٓاؿيط ؼي

اغيعطؾٚ،١قش ١ؾٗازت٘ ٚقهاٚ،٘٥ايط٬م أَاَ٘ٚ ،إَاَت٘ يًذُاعٚ ١تٛنٝش٘ إٔ ايـياٖط َٔ
تعاضٜـ ايك ّٛيًعسايَٗٓٚ ١ا ًَه٘ إتٝإ ايٛادب تطى احملطَـات،أ ٚاٱتٝـإ بايٛادبـات ٚتـطى
احملطَات ايٓاؾ ٞعٔ اغيًه ،١ا ٚا٫غتكاَ ١عً ٢داز ٠ايؿطع ،أْٗا َٛاؾك ١أَط ايؿاضع ٚايؿػل
كايؿ ١أَطَ ٫ ٙطًل اَ٫ط ست ٢ايعكً ٫،ٞاقٌ َٔ ن ْ٘ٛقٌ عح ؾًٝتسبط.
َٗٓٚاَ :ا غبل َٔ ق ٠ٛاْبعاخ ايعبس عٔ ا٭َـط اغيٛيـ ٟٛز ٕٚاٱضؾـازٚ،ٟنصا اْعدـاض ٙعـٔ
ايٓٗ ٞاغيٛيٚ ،ٟٛق ٠ٛاْ٫بعاخ عٓٛإ ٜؿٌُ:
َعٜس اٖتُاّ ايعبس با٭َطٚ،اغيػاضع ١إزي إطاعت٘ٚ ،ؾسَٓ ٠اعت٘ ٚسكاْت٘ أَاّ اغيػطٜات ٖٚصا
ايٛد٘ عاّ غيجٌ (اطٝعٛا اهلل) نُا سلٌ َجـٌ (اعـسيٛا) ٚاَـا استُـاٍ ٚدـٛز َـعاسِ َػـا ٚأٚ
أق،٣ٛأٚ ٚدٛز تطخٝل ؾاْ٘ ٜٓسؾع باٱضؾاز أٜها ؾًٝؼ َطدشـاّ بصاتـ٘ يهـ ٕٛا٭َـط َٛيٜٛـاّ
ٚإ ْؿ ٞايًػ ١ٜٛعٓ٘ نُا  ٫خيؿ.٢
َٗٓٚــا ـ ـ ٖٚــص ٙمثــط ٠أقــٛي ١ٝـ ـ  :إٔ ايكــ ٍٛبعــسّ َٛيٜٛــ ١أٚاَــط ْٚــٛاٖ ٞايؿــاضع ؼي َــٛاضز
اغيػتك٬ت ايعكًًٜ،١ٝعّ َٓ٘ ا٫غتجٓا ٤ؼي قاعس ٠اغي٬ظَ ١بٌ ًٜعّ ْؿٗٝا ٖٚصا َا غٓؿكً٘ ٫سكاّ
بإشٕ اهلل تعازي.
ٚيٓطدع إزي بٝإ قاشٜط َا شنط يه ٕٛا٭َط َٛيٜٛاّ ؼي َٛطٔ اغيػتكٌ ايعكً ٞؾٓكٍٛ
ٚأَا قصٚض ؼك ٌٝاؿاقٌ َٔ ن ٕٛا٭َط َٛيٜٛاّ ؼي َٛطٔ اغيػتك٬ت ايعكً ١ٝؾؿ :٘ٝإٔ غاٜت٘
اْ٘ طًب يًشاقٌ ( ٖٛٚايساعٞ

اظصالىةى
اغيٛدٛز عهِ ايعكٌ بٛدٛب ايعسٍ َج ّ٬أ ٚايساع ٞاغيٛدٛز عهِ ايؿطع بـ أ ى ًض ًؿ َّ
ٚيٝؼ ؼك ّ٬ٝيًشاقٌ ٖٛٚ ،غرل قاٍ غاٜت٘ أْ٘ يػٚ ٛقس غبل بٝإ أْ٘ يـٝؼ عاقـٌ ؾًـٝؼ
طًب٘ طًباّ يًشاقٌ بًشاؿي َؿهه ١ٝايساع ٞؾًرلادع.
ْٚهٝـ ؼي اٱداب ١عً ٢ؾبٗ ١ايتػًػٌ يس ٣ا٫يتعاّ بإٔ أٚاَط اٱطاعَٛ ١ي ١ٜٛبأْٗا ؾبٗ ١ؼي
َكابٌ ايبسٜٚ ،١ٜٗهؿٝو ؾاٖسّا َا غبل َٔ أْٓـا لـس َـٔ أْؿػـٓا إٔ ٚظإ سـاٍ اغيـٛزي عٓـسَا
ٜك ٍٛيعبس( ٙازلع ن )َٞ٬نٛظإ ساي٘ عٓسَا ٜك ٍٛي٘ (اقعس ايػـطح) ؼي أْـ٘ سيـا ٖـَ ٛـٛزي
ٚسيا ٖ ٛعاٍ ٜأَط ٫ ،ٙإٔ (إزلع ن )َٞ٬إضؾاز ؿهِ ايعكٌ.
ن ُا أْٓا لس ؾطقا ٚانشا بري أٚاَط ايطبٝب ٚبري قٛي٘ تعازي (أطٝعٛا اهلل) أ( ٚأعسيٛا) ؾإْٓـا ٫
ْط ٣غًط ١يًطبٝب عًٓٝا ٜ ٖٛٚك ٍٛاقٓع نصا ْٚط ٣غًط ١هلل عًٓٝا ٜ ٖٛٚكـ( :ٍٛأطٝعـ)ْٞٛ
اظصالىةىٚ قٛيـ٘ تعـازي (أعـسيٛا)
َج ٬أ( ٚأعسيٛا) ،نُا ْ ٫ط ٣ؾطقا بري قٛي٘ تعـازي أ ى ًض ًؿ َّ
صقحا ن. 
أ ٚتيقبيقا ًإظىك ا ً
هلل تىقٍبى نة غ ى ي
ٚأَــا أَــط ايتٛبــ ،١ؾإَــا ٭ٕ عكــٝاْٗا َٓــسضز ؼي زا٥ــطَ ٠تعًكٗــا ؾــ ٬تػًػــٌ ،أ ٚيهؿاٜــ١
اْ٫كطاف عٔ ا٫غتشكام يًعكاب ايعا٥س ؾإْ٘ ٜػتشل عً ٢تطى ايكـ ٠٬عكابـاّٚ ،عًـ ٢تـطى
ايتٛب١

ايتشط.٧ :ِٜ
أ ٍٚ٪ٜ ٟإي ٘ٝيبآّٜ ٫ٚ ،ؿ ٞشيو نَٛ ْ٘ٛيٜٛاّ غيا غبل َٔ َ٬ى اغيٛي.١ٜٛ

عكاباّ آخط  ٫أنجطٚ ،يْ٫ ٛكطاف ا٭زي ١أ ٚؿهِ ايعكٌ بعسّ اغتشكام ا٭نجط.
ٚيٓعس إزي سسٜح ايٓػب ١بـري ايٛدٛبـات ا٭ضبعـ ١ؾٓكـ :ٍٛإٔ ايٓػـبٖ ١ـ ٞايتػـا ٟٚبٓـا ٤عًـ٢
(اٱطياٍ) ايص ٟأؾطْا إي ٘ٝأ ٟعً٬َ ٢سـي( ١اؿانِ) ؾإٕ ايعكٌ ٚايؿطط ٠بًشاؿي إٔ اؿـانِ
ٖ ٛاهلل حيهُإ بٛدٛب اتباع نٌ أٚاَطٚ ،ٙبٓا ٤عً( ٢اغي٬نات ٚاغيٓاطات) اييت شنطٖا .
ٖصا.

ٚأَــا (ايتع ـ ا ٕٚعًــ ٢ايــدل) ؾايـيــاٖط أْــ٘ ٚادــب بهــٌ أْــٛاع ايٛدــٛب :ايؿطــطٚ ٟايعكًــٞ
ٚايعكٚ ٞ٥٬ايؿطع.ٞ
أَا ايؿطط :ٟؾًُا ؾ َٔ ٘ٝزؾع ايهطض ايبايؼ احملتٌُ ٚشيو نُا ؼي ايتعا ٕٚيسؾع ايعس ٚاغيٗادِ
يؿ غىػارا ن
يؿ كىأ ى ٍػ ًؾقؽ ٍ
ٚؼي تعا ٕٚا٭ب َع اغيعًِ ٚايعامل يُٝتجٌ أَط ٙتعازي ضيقا أىغ ٍػي ىلؽ ٍ

ٚؼي تعا ٕٚايعًُا ٤يسؾع اغيٓهطات ،بٌ ؼي نٌ بط ٚادب تٛقـ عً ٢ايتعـا ٕٚأَ ٚطًكـاّ ــ نُـا

ؾكًٓا ٙؼي َٛنع آخط ـ .
ٚن ْ٘ٛبايػاّ يهٚ ْ٘ٛادباّ ٚأزْ ٢عكٛب ١عً ٢تطى أٚ ٟادب ٖ ٞأبًؼ َٔ ايبًٝؼ .

(ايتشط ِٜـ .)6
أ ٟايهطض ايبًٝؼ.

بٌ ٜهؿ ٞاستُ اٍ ن ٕٛايتعا ٕٚنصيو (أ ٟزاؾعاّ يًهطض ايبايؼ احملتٌُ) ؾإٕ ايسؾع ا٫ستُـايٞ
 ٬يكتًـ٘ ،ؾـإٕ
 ٬أْٗـا تـسضأ خطـطّا قـتُ ّ
يًهطض احملتٌُ أٜهّا ٚادب ،نـإٔ ًٜـبؼ ايـسضع قـتُ ّ
ايــساؾع يًهــطضى :ايٛنــ ٤ٛيًطٗــاض( ،٠غــبب تٛيٝــس ، )ٟؾــ ٬فــاٍ ٭ٕ ٜكــاٍ بأْــ٘ فــط٣
ايــدلا ٠٤ؾــطعاّ إش ٜكــاٍ :ؾٝــ٘ أْــ٘ ػيــا عًــِ ؾٝــ٘ غــطض اغيــٛزي ؾٝهــَ ٕٛــٔ ايؿــو ؼي (ايعٓــٛإ
ٚاحملكٌِّ) .
ٚبعبــاض ٠أخــط ٣إٕ َتعًــل ايتعــاَ ٕٚػ ـبٻب تٛيٝــس ٟيــ٘ٚ ،ؼي َجًــ٘ اجملــط ٣ا٫ؾــتػاٍ يهْٛــ٘
نايعٓٛإ ي٘ نُا شنط ٙايؿٝذ ٚاحملكل ايٓاٝ٥ين  ،ؾتأٌَ.
ٜٚسٍ عً ٘ٝبايدلٖإ اٱَْ ٞا ْط َٔ ٣غًٛى ٚغرل ٠اٱْػإ ٚاؿٛٝإ ايهباض ٚا٭طؿـاٍ عًـ٢
سس غٛا َٔ ٤ايتعا ٕٚؼي نٌ ؾإٔ خطرل.
إ ٫إٔ ٜكاٍ إٔ ايٛدٛب ايؿطط ٟزي ٌٝييب  ٫إط٬م ي٘ ؾـٜٓ ٬ؿـع ٱثبـات ٚدـٛب ايتعـإٚ
عً ٢نٌ أَط ٚادب.
يهٔ قس ٜكاٍ نُا أؾطْا إي ٘ٝإٔ نٌ (بط ٚادب ؾطعاّ) ؾٗٛ

ؾايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚنٌ َا ٜسؾع ايهطض غبب تٛيٝسْ٫ ٟسؾاع٘ ٚيًشؿفي ٚاؿُا.١ٜ
ؾإٕ َتعًل غطض اغيٛزي ٖ( ٛاؿؿفي ٚاؿُا َٔ ١ٜايهطض) ؾاي٬ظّ إتٝإ َا حيطظ َع٘ ٖصا ايعٓٛإ.
َ ٫ٚعكس إط٬م ي٘ ،نُا ضيهٔ ؼي اٱطياع.

أَط خطرل ٭ٕ ايعكٛب ١عً ٢تطى أزْـٚ ٢ادـبٖ ،ـ ٞأخطـط َـٔ نـٌ خطـرل ،ؾًـٝؼ ايتُػـو
باٱط٬م ،بٌ بكطٜح سهِ عـاّ يًؿطـط ٠يهـٌ أَـط خطـرل ػيـا ٜؿـٌُ اغيكـاّ ٜ ٫ٚـطز شيـو
بٛدٛز اغي ،َِّٔ٪إش ٖ ٞزع ٣ٛعٗستٗا عًَ ٢سعٗٝا بـٌ ْكـَ ٫ ٍٛـٚ َٔ٪اٱطـ٬م ٚانـح ؼي
كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقلٚ غرل.ٙ
ٚبعباض ٠اخط :٣زي ٌٝايعُ:ٖٛ ّٛ
أَ :ّ٫ٚا ؾ َٔ ٘ٝايتٛقٌ ٭غطاض اغيٛزي اغيًعَ ١نُا ؾكًٓا ٙؼي َهإ آخطٚ ،ؼي عسَ٘ ايهطض
ايبايؼ أ ٚاستُاي٘ ػيا ؼهِ ايؿطط ٠بًع ّٚػٓب٘.
ٚثاْٝاّ :غيا ؾ َٔ ٘ٝؾهط اغيٓعِ ،ؾإٕ ايتعا ٕٚعً ٢اَتجاٍ أٚاَطْٛ ٙع ؾهط ي٘ ٚنُٖ٬ا عاّ.
ٜ ٫كاٍٖ :صا ي ٛتٛقـ اَ٫تجاٍ عً ٢ايتعا ٕٚزَ ٕٚا ي ٛمل ٜتٛقـ.
إش ٜكاٍ :اؿهِ ايعكًٚ ٞايؿطط ٟعـاّ ثبٛتـاّ ــ ؾتأَـٌ ٚأَـا ؼي َطسًـ ١اٱثبـات ؾـإط٬م اغيـاز٠
ٜكته ٞايؿُ ٍٛيهًُٗٝا ٚبعباض ٠أخط :٣مل ٜكٝس سيا إشا مل ٜـأت سيكسَـَٛ ١قـً ١أخـط ،٣إ٫
إٔ ٜكاٍ باْكطاف كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ

إزي َا ي ٛتٛقـ ايـدل عًـ ٢ايتعـاٚ ٕٚمل ٜٛدـس

غب ٌٝغرلٚ، ٙؾَ ٘ٝا غبل.
ؾايـياٖط ن ٕٛاٱط٬م قهمُاّ خاقَ ١ع ؿاؿي َا شنطْا ٙؼي

أ ٚإزضاى شلاٚ ،قس ؾكًٓا ؼي َٛطٔ آخط ن ٕٛايؿطط ٠سانُ ١نايعكٌ ٚايؿطع.
(اغيا٥س ٠ـ .)2

َٛنع آخط َٔ اغيكًش ١ايػًٛنٚ ١ٝشنطْا شلا ٚدٖٛاّ عسٜس ٠ؾًرلادع ،إ ٫ؾُٝا عًِ ـ باضتهاظ
أ ٚغرل ٠أ ٚغرل شيو ـ عسّ يع ّٚايتعا ٕٚؾٚ ٘ٝإٕ شياّ ايػطض بأزا ٤اغيأَٛض ب٘ نُا ٖ ٛاؿاٍ ؼي
نجرل َٔ ايٛادباتٖ ،صا.
يهٔ ضيهٔ ايك ٍٛعً ٢اْ٫كطاف ٚعًـ ٢ايكـاضف بـايٛدٛب ايتدـٝرل ٟؾرلؾـع ايٝـس عـٔ
ؿيٗــٛض ا٭َــط ؼي ايٛدــٛب ايتعٝــٝين يْ٬كــطاف ٚ ٫ٚدــ٘ يتــ ِٖٛنــ ٕٛاْ٫كــطاف عــٔ أقــٌ
ايٛدٛب ؼي قٛضٚ ٠دٛز ايكػ ِٝيًتعا ٕٚؾتأٌَ دٝساّ.
ٚأَا ايعك ٞ٥٬ؾًُا ؼي ايتعا َٔ ٕٚدًب اغيٓؿعٚ ١غيا ؾ َٔ ٘ٝتـأيٝـ ايكًـٛب نُـا قٝـٌ شيـو ؼي
ؿ صًل األ ٍع ًر بٌ ا٭َط ؼي ايتعا ٕٚأٚنح ٚايعً ١أق ٣ٛأ ٚغيـا
اكر ٍ يػ ٍ
عً ١قٛي٘ تعازي :كى ىذ ً

ؾ َٔ ٘ٝزؾع ايهطض نسؾع اشلطز ٚاغيطز ٚي ٛؼي اؾًُٚ ،١غيـا ؾٝـ٘ َـٔ (سؿـفي ايٓـيـاّ) ايـص ٟبـ٘
ؼطظ اغيكًش ١اغيًعَٚ ١ب٘ تسؾع اغيؿػس ٠ايبايػ.١
ٚايهاؾـ عٔ شيو َسح ايعكٚ ٤٬شَِٗ يًُتعاْٚري عً ٢ايدل أ ٚاغيعطنري عٓ٘.

أ ٟايكاضف َٔ غرلٚ ٠اضتهاظ.
ؾايٛادب ٖ ٛأزا ٤اغيأَٛض ب٘ بأسس ايططٜكريَ :تعا ٕٚعًٚ ٘ٝغرل َتعاٚ ،ٕٚايتدٝرل عٓس٥ص عكً ٞإٕ نإ ٖٓاى داَع (نايتدٝرل
بري أؾطاز ايطبٝع ١ايٛاسسٚ )٠إ ٫ؾؿطع( ٞنايتدٝرل بري خكاٍ ايهؿاض )٠بٓا٤ٶ عً ٢ايتؿطٜل بري ايتدٝرل ٜٔبصيو.
(آٍ عُطإ ـ .)159

ٚأَا ايؿطع :ٞؾعً ٢ن ٬اغيػًهري َٔ ٚدٛز اغيكًش ١اغيًعَـ ١ؼي ايتعـاْ ٕٚؿػـ٘ أ ٚؼي َتعًكـ٘
(ٚقس غبل بٝإ شيو تؿك ّ٬ٝؼي عسَٛ ٠اطٔ َٗٓٚا عح اغيكًش ١ايػًٛن ١ٝؼي ايتعا )ٕٚؾإْ٘ سيا
ٖ ،ٖٛ ٛزعا ٤يٲغٚ ّ٬ؼبٝب يًكًٛب إزي آخط َا شنط.
ٚايهاؾـ عٔ شيو أزيٚ ١دٛب ايتعا َٔ ٕٚاٯٜات ٚايطٚاٜات ايػابك ١ايـصنط ٚا٭قـٌ ؾٗٝـا
اغيٛي ١ٜٛنُا غبل تؿك.ً٘ٝ
ٚغٓتشسخ بإشٕ اهلل بايتؿك ٌٝعٔ ن ٕٛايتعاَ ٕٚػـتشباّ ْؿػـٝاّ أٚ ٚادبـاّ ْؿػـٝاّ بـإشٕ اهلل بـٌ
ست ٢ي ٛقٓا بايٛدٛب ايػرل ٟؾإْ٘ ناف ؼي إثبات اغيطًٛب .

ٚ ٖٛٚدٛب ايتعا ٕٚؾطعاّ ْـيطاّ يًك ٍٛبٛدٛب اغيكسَ ١ؾطعاّ بٓؿؼ َ٬ى ٚدٛب شٜٗا باعتباض إٔ ايباعح يًُٛزي يطًب شٟ
اغيكسَ ٖٛ ١بٓؿػ٘ ٜبعج٘ يطًب اغيكسَ ١نُا غٓٛنش٘ ٫سكاّ بإشٕ اهلل ٚنُا شٖب إي ٘ٝايػٝس اـٚ ٞ٥ٛآخط ٕٚؼي َ٬ى ٚدٛب
اغيكسَ.١

ٚسٝح شنطْا إٔ َٔ أقػاّ ايٛدٛب ٖ ٛايٛدٛب ايؿطط ٟؾ ٬بأؽ باٱؾاض ٠إزي َعٓ ٢ايؿطط٠
ٚإزي أقػاّ ايٛدٛب ايؿطط.ٟ

ؾــإٕ ايؿطــط ٠بهػــط ايؿــاَ ٤ــأخٛشَ ٠ــٔ ايؿطــط بؿــتح ايؿــاٚ ٤غــه ٕٛايطــاٖٚ ٤ــٜ ٛعــين ا٫بتــسا٤
ت كىاألر ٍ ًض( أ ٟخايكُٗــا ٚكذلعُٗــا َٚبتــسعُٗا،
ػػؿ ىقا ً
ٚا٫خــذلاع ؾ ــ صىػػارً ًر َّ
اظل ى
ٚايؿطط ٖٞ ٠يًشايٚ ١ايهٝؿ ١ٝا ـاق ١نُا ؼي اؾٹًػـ ١بايهػـط ؾٗـ ٛعًـ ٢ؾطـط ٠أ ٟعًـ ٢سايـ١
ٚنٝؿ ١ٝخاق َٔ ١اـًل ٚاـًكٚ ١ا٫خذلاع

ٚقٛي٘ ( :نٌ َٛيٛز ٜٛيس عً ٢ايؿططٜ )٠عين إَا

(اْ٫عاّ .)14
(ايهاؼي ايؿطٜـ ـ اؾع ٤ايجاْ ٞـ باب ن ٕٛاغي َٔٛؼي قًب ايهاؾط ـ عٔ اب ٞسعؿط  عٔ ايٓيب  ـ م.)14

أ .أْ٘ ٜٛيس عً ٢خًك ١خاقَ ١عَ ،١ٓٝهٝؿ ١بهٝؿ ١ٝخاق.١
ٚبعباض ٠أخطٜٛ( :٣يس عً ٢اـًك ١ايساي ١عًٚ ٢سساْ ١ٝاهلل ٚعبازت٘ ٚاٱضيإ ـ نُا شنط ٙايػٝس
اغيطته ٢ؼي نتاب٘ ايػطض ٚايسضض

.

ٚقس ٜػتـيٗط َٔ عباض ٠ايػٝس اغيطته :٢أْ٘ ٜٛيس عً ٢اـًكـ ١ايسايـ ١بـصاتٗا عًـٚ ٢سساْٝـ ١اهلل
أٜٛ ٟيس عً ٢خًك ١تؿٗس بصاتٗا ٚؼه ٞبٓؿػـٗا ٚسساْٝتـ٘ ٚعبازتـ٘ ٚاٱضيـإ ،ؾـايؿطط ٠عًـ٢
ٖصا إؾاض ٠يًس٫ي ١ايصات ١ٝيًؿ ٤ٞعً ٢خايك٘ َٔ سهُ٘ ٚعًِ ٚغرلُٖا ٚز٫يتٗا ايصات ١ٝعً٢
أْٗا خانع ١َٓ٪َٚ ١ب٘ ٚشلا ايعبٛز ١ٜي٘
ٚؼي نـــــــٌ ؾـــــــ ٤ٞيـــــــ٘ آٜـــــــ١

تـــــــــسٍ عًـــــــــ ٢أْـــــــــ٘ ٚاســـــــــس

ب .أٜ ٚعين أْ٘ ٜٛيس عًَ ٢ا ؾطط ٙاهلل ٚخًك٘ عً َٔ ٘ٝقبٌ.
ٚبعباض ٠أخط :٣أٜٛ ٟيس نُا خًل ،أ ٟعً ٢سػب خًكت٘ ا٭ٚزي ـ قبٌ َٛيس ٙـ أ ٟؼي عـامل
ايصض ٚاغيٝجام.
ز .أٜ ٚعين َا قاي٘ ؼي ايٓٗاٚ( :َٔ ١ٜاغيعٓ ٢أْ٘ ٜٛيس عًْٛ ٢ع َٔ اؾبًٚ ١ايطبع اغيتٗٝـأ يكبـٍٛ
ايس. )ٜٔ
 ٫ٚخيؿ ٢إٔ تعبرل ايػٝس اغيطته ٢أزم ؾإٕ ٖص ٙاـًك ١زاي ١أ ٟبايؿعٌ ٚيٝؼ فطز تٗ.٤ٛٝ

ضادع غؿ ١ٓٝايبشاضَ ،از ٠ؾطط.
(اَ٫اي ٞـ ايػٝس اغيطته ٢ـ اؾع 4 ٤ـ باب اقِ ٚدٗو يًس ٜٔسٓٝؿا ـ م.)4
ْكً٘ عٓ٘ عاض ا٭ْٛاض ،ز ،64م ،132ايهتاب اـاَؼ عؿط ،ايباب ايطابع.

يهٔ قاٍ ؼي ايٓٗا ١ٜؾُٝا بعسٚ( :قَ :ٌٝعٓا ٙنٌ َٛيٛز ٜٛيس عًَ ٢عطؾ ١اهلل ٚاٱقطاضب٘.)...
ثِ قاٍ ؼي ايٓٗا( :١ٜايؿطط ٠إجياز اٱْػإ عًْٛ ٢ع ككٛم َٔ ايهُاٍ).
ٚا٭ؾهٌ ٖ( :ٛن ٕٛاٱْػإ عًْٛ ٢ع ككٛم َـٔ ايهُـاٍ ٚنْٛـ٘ نـصيو) ،ؾـإٕ اٱجيـاز
ؾعٌ ايؿاطط اـايل ٚايؿطط ٠قؿ ١اغيدًٛم ؾإْٗا ٚإٕ ناْـت ػيـا تهـاف يًؿاعـٌ ٚايكابـٌ يهـٔ
اغيٓكطف َٓٗا ٖ ٛايجاْ.ٞ
ٚايتشكٝل ٖ ٛقش ١اغيعاْ ٞايج٬ثٚ ١ؼككٗا خاضدـاّ; ؾـإٕ (ايؿطـطٖ )٠ـ ٞاـًكـ ١ايسايـ ١بـصاتٗا
عً ٢قاْعٗا  ٖٛٚاغيعٓ ٢ا٭ ،ٍٚنُا أْٗا اـًك ١ا٭ٚزي  ٖٛٚاغيعٓ ٢ايجاْ ٞأٚ ٟيـس نُـا خًـل
َٔ قبٌ ٖٞٚ ،قابً ١أٜهّا يكب ٍٛايـسٚ ٜٔايؿـطٜع(١أ ٟايعا٥ـس عًـَ ٢ـا عذـٔ ؼي أقـٌ اـًكـ١
بصات٘ َٔ،اغيعطؾ ٖٛٚ )١اغيعٓ ٢ايجايح.
يهٔ قس ٜكاٍ إٔ ايـياٖط َٔ ايطٚاٜات ٖ ٛاغيعٓ ٢ايجاْ.ٞ
ؾؿ ٞايهاؼي ايؿطٜـ عٔ عبساهلل بٔ غٓإ عٔ أب ٞعبساهلل  قـاٍ غـأيت٘ عـٔ قـ ٍٛاهلل :
اس سى ؾ ٍىق ىفاَ ا تًو ايؿطط ٠قاٍٖ :ـ ٞاٱغـ ّ٬ؾطـطِٖ اهلل
هلل اظَّؿًل ص ى
صًطٍ رىةى ا ً
ىطر ى اظـ َّ ى
سري أخص َٝجاقِٗ عً٢

ايتٛسٝس .
ػاس
هلل اظَّؿًل ص ى
ٚعٔ ٖؿاّ بٔ غامل عٔ أب ٞعبساهلل  قـاٍ :قًـت :صًطٍ رىةى ا ً
ىطػر ى اظـ َّ ى
سى ؾ ٍىق ىفا قاٍ (ايتٛسٝس)

يهٔ ٖصا ايتؿػرل باغيكسام  ٖٛٚأعِ َٔ اٱستُاٍ ا٭ٚ ٍٚايجاْ ٞؾــ (ؾطـط ايٓـاؽ) أ ٟعٝـح
تسٍ ؾططتِٗ ٚخًكتِٗ بصاتٗا عً ٢ايتٛسٝس أّ (ؾطط ايٓاؽ) أ ٟعًَ ٢ا خًكِٗ عً َٔ ٘ٝقبـٌ

ايؿٗاز ٠بتٛسٝسْ ٙعِ ٖص ايطٚا ١ٜزي ٌٝايؿعً ٫ ١ٝايتٗ( َٔ ٤ٛٝايتٛسٝس) ٚؾبٗ٘.
ٚقس ٜػتـيٗط َـٔ ايطٚاٜـات إٔ ٖـص ٙايهٝؿٝـ ١اـاقـ ١مل تهـٔ ؼي اـًـل ا٭ ٍٚبـٌ أٚزعـت ؼي
اٱْػإ ٫سكاّ ٚقت اغيٝجام ٚقبٌ ٫ٚزت٘ ؼي عامل ايسْٝا.
َٗٓٚــا ضٚاٜــ ١ظضاض ٠قــاٍٚ :غــأيت٘ عــٔ قــ ٍٛاهلل  كى ًإل ٍ أ ى ىخ ػذ ى رىبُػ ى
ػؽ ًع ػـٍ بى ًـػػل ن ىد ىـ ًع ػـٍ
يؿ ضىػاظيقا بىؾىػك قـاٍ
ؿ أىظ ٍ
ىل ي
ت بًػرىبِّؽ ٍ
ؿ سى ؾىك أىغ ٍػي ًل ًف ٍ
ؿ كىأ ى ٍذ ىف ىد يػ ٍ
ؿ ليرِّؼ َّ ىؿ يف ٍ
يز يفقرً ًػ ٍ

(اٱَــاّ ايبــاقط  :)أخــطز َــٔ ؿيٗــط آزّ شضٜتــ٘ إزي ٜــ ّٛايكٝاَــ ١ؾدطدــٛا نايــصض ؾعــطؾِٗ
ٚأضاِٖ ْؿػ٘ ٚي ٫ ٛشيو مل ٜعطف أسس ضب٘ ٚؿياٖطٖا اغيعٓ ٢ايجاْ.ٞ
يهٔ قس ٜكاٍ بعسّ اغيٓاؾا ٠ؾإٕ ايطٚاٜات يٝػت بكسز اؿكط بٌ ٖـ ٞتؿػـرل باغيكـسام ٚبأسـس
ايٛدٚ ٙٛإثبات ايؿٜٓ٫ ٤ٞؿَ ٞا عسا.ٙ

أق ٍٛايهاؼي ،ز ،2باب ؾطط ٠اـًل عً ٢ايتٛسٝس ،ح.2
اغيكسض ،ح.1
ا٭عطاف.171 :
أق ٍٛايهاؼي ،ز ،2ح َٔ ،3باب ؾطط ٠اـًل عً ٢ايتٛسٝس.

يؿ أىغ ٍ ى
نخر ىْ . عِ ؿياٖط
شلٍغىا يق ىخؾٍؼا ن ى
ٖصا َ ٫ٚاْع َٔ تعسز أطٛاض اـًل ،قاٍ تعازي :ث َّ
ضٚا ١ٜظضاضْ ٠ؿَ ٞا عسا ايجاْ ٞيكٛي٘ ٚ( ي ٫ٛشيو مل ٜعطف أسس ضب٘) يهٔ ؾ :٘ٝإٔ ٖـصا
ٜٓ ٫ؿ ٞاغيعين ا٭ ٍٚاغيككٛز ب٘ ايس٫ي ١ايته ١ٜٝٓٛيًدًكـٚ ١ايؿطـط ،٠عًـ ٢اــايلٜٓ ٫ٚ ،ؿـٞ
اغيعٓ ٢ايجايح أٜهاّ.
ٚبصيو ؿيٗط اؾذلام ايؿطط ٠عٔ اغيًٜٚ ١هؿ ٞاؿسٜح ايتاي ٞٱٜهاح شيو:
(أؾهــٌ َــا ٜتٛغــٌ بــ٘ اغيتٛغــً ٕٛنًُــ ١اٱخــ٬م ؾإْٗــا ايؿطــطٚ ٠إقــاّ ايكــ ٠٬ؾإْٗــا اغيًــ)١
ٚاغيككٛز أْٗا ناْت ؼي أزٜإ ا٭ْبٝا ٤ايػابكري . ًًَِٗٚ
ٚقس ؿيٗط ػيا غبل إٔ ايؿطط ٠ؼي ايًػ ٖٞ ١اـًك ١بايهٝؿ ١ٝاـاق ١ايكابـٌ شيـو يْ٬طبـام عًـ٢
اغيعاْ ٞايج٬ث.١
نُا ؿيٗط أْٗا خاق ١باٱْػإ ـ يػٚ ١خاضداّ ٬َٚناّ ـ ٚإٕ ازعْ ٞكًـٗا ؼي عـطف اغيتؿـطع ١إزي
(ؾطط ٠اٱْػإ) نُا ٜـيٗط َٔ ايططحي ٞؼي فُع ايبشط ٜٔقاٍٚ( :ايؿطط ٠بايهػـطاـًكٖٚ ١ـٞ
َٔ ايؿطط ناـًك َٔ ١اـًل ؼي أْٗا ؼي اؿاي ١ثِ إْٗا دعًت يًدًكـ ١ايكابًـ ١يـس ٜٔاؿـل عًـ٢
اـكٛم) .

(اغي َٕٛٓٛـ .)14
فُع ايبشطَ ،ٜٔاز ٠ؾطط.
فُع ايبشطَ ،ٜٔاز ٠ؾطط.

ٚضسيا ٜكاٍ بعسّ ثبٛت ايٓكٌ ٚي ٛؾو ؾا٭قـٌ ايعـسّٚ ،ػيـا ٜـسٍ عًـ ٢عـسّ ايٓكـٌ أٜ٪ٜٚـسٙ
ن ّ٬أَرل اغيَٓ٪ري َٛٚزي اغيٛسس ٜٔعً ٘ٝقًٛات اغيكًري:
(ؾأقاّ َٔ ا٭ؾٝا ٤أٚزٖا ْٗٚر سسٚزٖا  ّ٤٫ٚبكسضت٘ بـري َتهـازٖا ٚٚقـٌ أغـباب قطاٗٓ٥ـا
ٚؾطقٗا أدٓاغاّ كتًؿات ؼي اؿـسٚز ٚا٭ قـساض ٚايػطا٥ـع ٚاشل٦ٝـات بـساٜا خ٥٬ـل أسهـِ قـٓعٗا
ٚؾططٖا عًَ ٢ا أضاز ٚابتسعٗا) .
ؾكٛي٘ ( ؾططٖا) عا٥س إزي ا٭ؾٝا ٤نًٗا اييت أؾاض إيٗٝا ؼي َطًع ايطٚا( ١ٜؾأقاّ َٔ ا٭ؾٝا٤
أٚزٖا).
ؾكس ؾطط غبشاْ٘ ٚتعازي ا٭ؾٝا ٤نًٗا عًَ ٢ا أضاز َٔ اشل٦ٝات ٚايهٝؿٝات ٚا٭قساض ؾٗ ٞـ إشٕ
ـ ؾطط ٠اهلل  ٖٞٚعً ٢ؾطط ٠اهلل ـ أ ٟعً ٢اشلٚ ١٦ٝايهٝؿ١ٝاييت خًكٗا ـ .
ٚيهٌ َٓٗا ؾطط ٠خاقـ ١بٗـا أ ٟنٝؿٝـ ١خاقـٖ ١ـ ٞايـيت خًكٗـا ٚؾططٖـا عًٝـ٘ ٚغرلخؿـ ٞإٔ
قٛي٘ ( عًَ ٢ا أضاز) ؾاٌَ يًُعاْ ٞايج٬ث ١ا٭ْؿ ١نًٗا أ ٟعًَ ٢ا أضاز َـٔ نْٗٛـا بٓشـٛ
تهؿـ بصاتٗا عٔ باضٗ٥ا ٚتٛسٝسٚ ٙعـيُت٘ٚ ،بٓش ٖٞ ٛسػب٘ َٗ٦ٝـ ١يكبـ ٍٛا٭نجـطٚ ،بٓشـٛ
َا خًل ٚؾطط عً َٔ ٘ٝقبٌ ـ ؾُٝا خًل َٔ قبٌ ـ .
ثِ ي ٛؾطض ايك ٍٛبايٓكٌ ؾإْ٘ َكطًح خام ٜ ٫هٝل غعَ ١ؿَٗٗٛـا يػـٚ ١أعُٝتٗـا خاضدـاّ
٬َٚناّ

ْٗر ايب٬غ ،١اـطب ،91 ١اغيعطٚؾ ١غطب ١ا٭ؾباح.

ٚبٓا ٤عً ٢غبل ْك:ٍٛ
إٕ ايؿطط ٠تٓكػِ إزي ايؿطط ٠اؾُازٚ ١ٜايٓباتٚ ١ٝاؿٛٝاْٚ ١ٝاٱْػاْ.١ٝ
ؾإٕ اؾُاز ؾطط عً ٢خًك ١خاق ١عٝح َجٜ ّ٬ػبح عُـس اهلل كى ًإ ٍف ًعـٍ ىذػلٍ وء إال َّ ؼ ي ىلػؾِّ ي
ؿ
ل ًؾ ى
ؽـٍ ال ى تىػٍؼى يفق ىف تى ٍ
ب ً ىق ٍؿ ًد ًق كى ىظ ً
قق يف ٍ

ٚتػبٝش٘ عُس اهلل أ ٟتٓع ٜ٘ٗهلل ٚظيس ٙهلل

ٖ ٛبه ٕٛشات٘ بصات٘ تؿٗس هلل بصيو ٚتسٍ عًٚ ٘ٝتهؿـ عٓ٘ٚ ،نٜ ْ٘ٛػبح اهلل ٚحيُس ٙأٜهـاّ
بؿعٛض ٚإزضاى ـ ؾكس ؾطط اؾُاز عً ٢نًُٗٝا (قايتا أتٓٝا طا٥عري) ٚقطف اٯ ١ٜيٮ ٍٚخـ٬ف
ايـياٖط.
نُا إٔ نٌ ْٛع َٓ٘ ؾطط عً ٢ؾطط ٠خاق ١ب٘.
ٚايٓبات ؾطط عً ٢ساي ١خاق ،١يٝؼ عًَ ٢ا غبل ؾشػب ػيا شنط يًذُازَ ٖٞٚ ،ا ضيهٔ إٔ
ٜػــُ ٢بــايؿطط ٠ا٭ٚزي أ ٚايؿطــط ٠ا٭ٚيٝــ ،١بــٌ ٚأٜه ـاّ عٝــح شيتــس دــصٚض ٙيــٮضض ٚتطتؿــع
أغكاْ٘ يًػُاَ ٤جٚ ّ٬عٝح نإ َٓٗا اؿػٔ ٚايػٚ ٤ٞايهاض ٚايٓاؾع،

(ا٫غطا ٤ـ .)44
ٚعٝح جيصب ش ٚايجكٌ ا٭ندل شا ايجكٌ ا٭قػط  ٖٞٚاؾاشب ١ٝاغيعطٚؾ ١ؼي بابٗاَ ،ج.ّ٬

نُا ؾطط نٌ قػِ َٓٗا عً ٢نٝؿ ١ٝخاقٚ ١شيو نً٘ ػيا ضيهـٔ إٔ ٜػـُ ٢بـايؿطط ٠ايجاْٝـ ١أٚ
ايجاْ.١ٜٛ
ٚاؿٛٝإ ؾطط عً ٢سا٫ت خاق ١ـ إناؾ ١غيا غـبل َـٔ ايؿطـط ٠ا٭ٚزي ٚايجاْٝـ ١ــ ػيـا ضيهـٔ إٔ
ٜػُ ٢بايؿطط ٠ايجايج ١ناْ٫ؿساز ٚايتعاٚز بري ايصنط ٚا٭ْجٚ ٢اـٛف َٔ ا٭خطاض ٚغرلٖـا
ؽ لي يظال ن. 
َٗٓٚا َا أؾاض إي ٘ٝتعازي بكٛي٘ ص ٍ
ىاد يؾ ً
ؽل يد يؾؾى رىب ِّ ً
نُا ؾطط عً ٢زؾع ايهطضايبايؼ احملتٌُ نُا شنطٚا ٚعً ٢ؾهط ايٓعُ ١اؾػ ١ُٝنُا ْط ٣أٜهاّ.
ٚاٱْػإ ؾطط عًـ ٢ايتٛسٝـس بـٌ ٚعًـَ ٢عطؾـ ١ايطغـٚ ٍٛا٭ُ٥ـٚ  ١اٱقـطاض بٗـِ ٚغـرل
شيو ،نُا ؾطط عً( ٢ايٝكٝٓٝات):
َجٌ (ا٭ٚيٝات ) َ ٖٞٚا ٜكـسم بٗـا يـصاتٗا ز ٕٚغـبب خـاضز عـٔ شاتٗـا غـٛا ٤ناْـت دًٝـ١
نايهٌ أعـيِ َٔ اؾعٚ ٤ايٓكٝهإ  ٫جيتُعإ ،أ ٚخؿ ١ٝنكٛيـو :ايٛدـٛز َٛدـٛز  ٫سيعٓـ٢
أْ٘ ؾ ٤ٞي٘ ايٛدٛز يًٝعّ ايتػًػٌ ،بٌ سيعٓ ٢أْ٘ َٛدٛز بصات٘.

ؾعباز ايؿُؼ َجٜ ّ٬سٚض سٝجُا تسٚض ايؿُؼ.
ٍّ ؾكس
ايتػُ ١ٝبايؿطط ٠ا٭ٚزي ٚايجاْٚ ١ٝايجايج ،١فطز إقط٬ح َ ٫ٚؿاس ١ؾ ٘ٝبٌ قس ٜكاٍ باغيطاتب ٚايسضدات يًؿططٚ ٠عً ٞأٟ
تكٓـ إزي ث٬ث ١زٚا٥ط أَ ٚطاتب ٚاغيككٛز إٔ خًكت٘ عً ٢نٝؿ ١ٝخاق ١تهؿـ عٔ ٚتطؾس يـ أ ٚتبعح م( ٛايؿطط ٠ا٭ٚزي ٚايجاْ١ٝ
أ ٚايجايجٚ )١ايًـ ٚايٓؿط ٖٓا َطتب.
(ايٓشٌ ـ .)69

َٚجٌ (ايؿططٜات) اييت ٚإٕ مل ٜكسقٗا ايعكٌ سيذطز تكٛض ططؾٗٝا بٌ نإ ٫بس شلا َٔ ٚغؽي
إ ٫أْ٘ يٝؼ ػيا ٜػٝب عٔ ايصٖٔ بٌ حيهـط ز ٕٚتعُـٌ ٚطًـب ٚؾهـط ،نهـ ٕٛاٱثـٓري ْكــ
ا٭ضبع.١
ٚنٌ شيو َؿطٛض عً ٘ٝاٱْػإ ـ ؾتأٌَ .
ٚايصٜ ٟـيٗط إٔ ٖٓايو ؾططَ ٠ؿذلن ١بـري اؾُـاز ٚايٓبـات ٚاؿٝـٛإ ٚاٱْػـإ َجـٌ اـهـٛع
ايتهٜٛين هلل ٚايتػبٝح يـ٘ كى ًإ ٍف ًعـٍ ىذػلٍ وء إال َّ ؼ ي ىلػؾِّ ي ب ً ىق ٍؿػ ًد ًق

َٚجـٌ زضدـات َـٔ

اٱسػاؽ ٚايؿعٛض ٚزي ً٘ٝؾٗاز ٠ايػُع ٚا٭بكـاض ٚاؾًـٛز عًـ ٢اٱْػـإ نُـا ٖـ ٛقـطٜح

اٯ ١ٜايؿطٜؿٚ ،١ؾٗازَٛ ٠نع ايك ٠٬يٲْػإٚ ،يًطٚاٜات ايهجرل ٠اغيتٛاتط ٠إطياٖ َٔ ّ٫ـصٙ
اؾَٗٗٓٚ ،١ا اغتشباب ايػ ّ٬عً ٢ايكُط ؼي ايًًٝـ ١ا٭ٚزي بـإٔ تكـ( :ٍٛايػـ ّ٬عًٝـو أٜٗـا
اـًل اغيٓرل ايسا٥ب ايػطٜع اغيطٝع هلل ٚيطغٛي٘) .
نُا إٔ ٖٓايو ؾططَ ٠ؿذلن ١بري ايج٬ث ١ا٭خرلَ ،٠جٌ سب اغيٚ ِ٥٬ايٓؿطَ ٠ـٔ اغيٓـاؾطَٚ ،جـٌ
اٱسػاؽ باؿاد ١يًُاٚ ٤ايطعاّ ،بٌ ٚضسيـا ستـ ٢اؿـعٕ ٚايؿـطح ٚاــٛف ٚغـرل شيـو نُـا
تٛقٌ إزي بعه٘ ايعًِ اؿسٜح أٜهاّ ٚإٕ نإ قس ٜكاٍ بؿُ ٍٛزضدات َٔ

إش قس ٜكاٍ باؾذلاى اؿٛٝإ أ ٚبعض أْٛاع٘ ؼي نًٗا أ ٚبعهٗا.
(ا٫غطا ٤ـ .)44
(نؿـ ايػُ ١ـ باب قكٝس ٠ايؿطظزم ـ م.)304

سب اغيٚ ِ٥٬ايٓؿط َٔ ٠اغيٓاؾط يًذُاز أٜهاّ نُا تـسٍ عًٝـ٘ ايطٚاٜـات اغيػتؿٝهـَٗٓٚ ١ـا َـازٍ
عً ٢تؿاخط ا٭ضض عً ٢غرلٖا سيطٚض اغي َٔ٪عًٗٝاٚ ،سب ا٭ؾٝا ٤يًُٚ َٔ٪بػهـٗا يًهـاؾط
ٚغرل شيوٚ ،عسّ ؾُٗٓا يصيو ٚإزضانٓا ي٘ زي ٌٝقكٛضْا ٚيٝؼ زي ٌٝايعسّ نُا  ٫خيؿ.٢
ٖٓٚايو ؾططَ ٠ؿذلن ١بري اؿٛٝإ ٚاٱْػإ نُا َجًٛا يـ٘ بـسؾع ايهـطض ايبـايؼ ٚدًـب اغيٓؿعـ١
ايبايػٚ ١ؾهط ايٓعُٚ ١اغيٓعِ ٚصيجٌ يـ٘ أٜهـاّ :عـب ا٫غـتط٬ع ٚعـب اــرل ٚيـ ٛؼي اؾًُـ،١
ٚنط ٙايـيًِ ٚسب ٚاسذلاّ ايٛايس ٜٔأ ٚا٭٫ٚز ٚعب احملػٔ ٚنط ٙاغيػٚ ٤ٞسب ايٓـياّ ــ ؼي
اؾًُ ١ـ .
ٖٓٚاى ؾطط ٠خاق ١باٱْػإ نايتٛسٝس ـ يهٔ قس ٜكاٍ أْ٘ ٜ ٫بعس ؾطط اؿٝـٛإ بـٌ نـٌ ؾـ٤ٞ
عًٗٝا بعِ ايؿطم بسضدات اغيعطؾٚ ،١نُعطؾ ١عًِ ايباضٚ ٟعسي٘ ٚقسضت٘ بٌ ٚإساطت٘ ٚػطزٙ
ٚنُعطؾ ١ايطغٚ ٍٛا٭ ١ُ٥عًٚ ٘ٝعً ِٗٝايكٚ ٠٬ايػٚ ّ٬اٱقطاض بِٗ.
ٚنايتٛنـٌ عًــ ٢اهلل ؾـإٕ ايٓــاؽ ٜتٛنًــ ٕٛعػـب اـًكــٚ ١اؾبًــ ١عًـ ٢اهلل تعــازي ٜٚتٛدٗــٕٛ
تٛدٗاّ غطٜعٜاّ إزي َػبب ا٭غباب ـ ؾتأٌَ إش ٜ ٫بعس ن ٕٛاؿٛٝإ نصيو ْعِ قس ٜكاٍ بايؿطم
بًشاؿي ايسضدات نُا غبل.
نُا ؿيٗط ػيا غبل إٔ ن َٔ ٬اؾُاز ٚايٓبات ٚاؿٛٝإ ٚاٱْػإ ي٘ ؾطط ٠عاَٚ ١ؾطط ٠خاق،١
ؾإٕ يهٌ ْٛع َٔ اؾُاز ؾطط ٠خاق ١ب٘

ٚنصيو ايٓبات ٚاؿٛٝإ ٚاؾُاز.
نُا ؿيٗط ػيا غبل ٚد٘ اؾذلام بعهٗا عٔ بعهٗا.
نُــا ٜـيٗطيًُتأَــٌ ؼي ايطٚاٜــات ايؿــطٜؿ ١إٔ يٲْػــإ ؾطــطٚ ٠يًذــٔ ؾطــطٚ ٠يًُ٥٬هــ ١ؾطــط٠
ٚيًؿٝاطري ؾططٖٚ ٠هصا  ًِٖٚدطا بٌ قس ٜعس شيو َٔ ايبسٜٝٗات.
ثِ إٕ إط٬م ايؿطط ٠ؼي بعض ايطٚاٜـات عًـَ ٢ـا ٖـَ ٛـٔ اغيًـ ١أَ ٚـٔ ايتؿـطٜع نكٛيـ٘ :
(عؿط َٔ ٠ايؿطط. )٠
ٚقٛي٘ ( :مٔ مت ايؿٛاضب ْٚعؿ ٞايًش ٖٞٚ ٢ايؿطط )٠أ ٟايسٚ ٜٔايػٓ. ١
ٚنصيو قٛي٘ ( :قل ا٭ؿيؿاض َٔ ايؿططٖٛ )٠إَـا بًشـاؿي ا٭قـٌ أ ٚبًشـاؿي اغيعٓـ٢
ايجايح ايػابل أ ٚتٛغعاّ .

(اـ٬ف ـ ز 5ـ اـتإ ٚسهُ٘).
(فُع ايبشط ٜٔـ باب ايؿا ٤ـ م.)413
(ؼطٜط ا٫سهاّ ـ باب ؾك ٍٛؼي ايؿطط ٠ـ اؿسٜح.)119
أ ٟ٭ٕ (ايس )ٜٔـ  ٖٛٚا٭قٌ ؾطط ٠اٱْػإ نُا غبل .ؾاغيعٓ ٢إٔ قل ا٭ؿياؾط ٚستٸ ايؿٛاضب ػيا ٜكته ٘ٝايس ٜٔايص ٟؾطط
عً ٘ٝاٱْػإ ؾاٱْػإ ؾطط عً ٢ايسٚ ٜٔايسٜ ٜٔسع ٙٛيًكل ٚاؿت ..ٚ
أ ٟخًل اٱْػإ عًْٛ ٢ع َٔ اـًكٚ ١اؾبً ١اغيٗ ١٦ٝٱغتشػإ شيو ٚتكبً٘ ٖٚصات َكته ٢طبع٘ ا٭ٚي ٞإ ٫إٔ تػرلٙ
ا٭عطاف ٚايعازات.
ؼي إط٬م ايؿطط.٠

ثِ إْ٘ ٜ ٫بعس ايك ٍٛبإٔ ايٛدٛب ايؿطط ٟغرل خـام باٱْػـإ ٚاؿٝـٛإ بـٌ ٜؿـٌُ ايٓبـات
ٚاؾُاز أٜهاّ.
ْٚعين بايٛدٛب ايؿطط ٟؼي اؾُاز إٔ ؾططت٘ ( ٖٞٚخًكت٘ باؿايـ ١اـاقـ ١نُـا غـبل) تًعَـ٘
إيعاَاّ ستُٝاّ ببعض ا٭َٛض.
ٜٚهؿ ٞز٫ي ١عً ٢شيو قٛي٘ تعـازي :صىؼى اؿى ظ ىىفا كىظًألر ٍ ًض اًئٍؿً ىقػا ىرقٍسػا ن أىك ٍ طىرٍػػا ن ضىا ىظ ىؿػا

أىتى ٍق ىـا ىرائً ًعي ى. 

ؾإٕ ؾطط ٠ايػُاٚ ٤ا٭ضض ٖ ٞاييت سهُت عًُٗٝا بإطاع ١اهلل يهُٓٗا أطاعتا طٛعـاّ بعـس إٔ

نإ أَط اهلل إيعاَٝاّ اًئٍؿً ىقا ىرقٍسا ن أىك ٍ طىرٍػا نٚ شيو نُٔ ٜط ٣أَطاهلل إيعاَٝاّ بايك ٠٬ؾٝكًٞ
طٛعاّ أ ٚنُٔ ٜط ٣أَط َ ٙ٫ٛإيعاَٝاّ باـطٚز َٔ اغيٓعٍ ؾٝدطز طٛعاّ.

ق ًؿؾٍ ىـ ىفػا
اظل ىؿ ىقا ً
اؿ ىصلىبى ٍي ى أ ى ٍف ؼ ى ٍ
ٚقاٍ تعازيً  :إغَّا سى ر ى ٍ
األعاغ ى ىة سى ؾىك َّ
ض ىـا ى
ت كىاألر ٍ ًض كىاْلٍ ً ىؾ ً

كىأ ى ٍذػى ؼٍ ىـ ًعـٍ ىفا كى ىح ىؿؾ ىىفا اإلًغ ٍ ىلا يف. 

ٖٓٚا ٭ٕ ايعطض اٱشل ٞمل ٜهٔ إيعاَٝاّ ٚنإ اختٝاضٜاّ ،ضؾهت ايػُاٚات ٚا٭ضض ٚاؾباٍ
ظيًٗا.
ٚأَا ظيٌ شيو عً ٢اجملاظ ؾإْ٘ َٔ نٝل ايتؿهرل ٚت ِٖٛإٔ اغيدًٛم ايٛسٝس اغيسضى ٚايؿـاعط
ٚاغيدتاض ٖ ٛاٱْػإٚ ،اؿاٍ إٔ ايطٚاٜات ٚاٯٜات ْاطك ١بعهؼ شيو نُا ٜسٍ عًٝـ٘ ايعكـٌ
أٜهاّ.

(ؾكًت.)11
(ا٫سعاب.)22

ؿ. 
ل ًؾ ى
ؽـٍ ال ى تىػٍؼى يفق ىف تى ٍ
قاٍ تعازي :كى ًإ ٍف ًعـٍ ىذلٍ وء إال َّ ؼ ي ىلؾِّ ي ب ً ىق ٍؿ ًد ًق كى ىظ ً
قق يف ٍ
ؾٓشٔ ايصْ ٫ ٜٔؿك٘!  ٫إٔ ا٭ؾٝا ٫ ٤تػبح أ ٚأْ٘ تعبرل فاظ!ٟ

ؿ ًعػ ىـ
ؿ صًػل اظٍ ىؾػر ِّ كىاظٍ ىؾ ٍ
قػ ًر كىرىزىض ٍ ىـ ي
ٚقاٍ تعازي كىظىؼى دٍ طىر َّ ٍع ىـػا بى ًـػل ندى ىـ كى ىح ىؿؾٍ ىـ ي
ػاػ ٍ
ػاػ ٍ

ٍضػقال ن ؾكـس ؾهـٌ اٱْػـإ عًـ٢
اظطَّ ِّق ىؾا ً
ؿ سى ؾىك طىـًق ور ًِمَّػـٍ ىخؾىؼٍ ىـػا تىػ ً
ت كىص َّ
ىضؾٍ ىـ ي
اػ ٍ
نجرل(ػئ خًك٘ اهلل)  ٫عًٗٝا بأطيعٗا.

ٚقس ٚضز ؼي ايطٚاٜات ايهجرل ٠ؾٗاز ٠ا٭ضض اييت قً ٢عًٗٝا اٱْػـإ ،يـ٘ ٜـ ّٛايكٝاَـ ١نُـا
ؿ ظً ىؿ ىذ ًفدٍ يُت ٍ سى ؾ ٍىق ىـػا
قطح ايكطإٓ ايهط ِٜبؿٗاز ٠اؾًٛز عً ٢اٱْػـإ ،كىضىاظيقا ًْليؾيقدً ًػ ٍ

هلل اظ َّ ًذم أىغ ٍ ىطؼ ى طيؾَّ ىذلٍ وء. 
ضىاظيقا أىغ ٍ ىطؼى ىـا ا ي
ٚايؿٗاز ٠ؾطع اٱزضاى ٚايتشٌُ ،بٌ نًُ ١أىغ ٍ ىطؼى ىـا زاي ١أٜهاّ ،ؾإْٗا ناؾؿ ١عـٔ َعطؾـ١
ػف ىد
اء ى
ٚإزضاى ثبٛت ٞثِ قاض إثباتٝاّ ْٚطكاّ بإشٕ اهللٚ ،قاٍ تعازي  :ىحؿَّك ًإلىا ىعا ىج ي
كػػا ىذ ً

ؿ ًِبىا طىاغيقا ؼ ى ٍع ىؿؾيق ىف. 
ؿ كىأىب ٍ ى
ؿ كى يجؾيقدي يػ ٍ
صار ي يػ ٍ
ؿ ىد ٍؿ يع يف ٍ
سى ؾ ٍىق ًف ٍ

 َٔٚشيو نً٘ ٜتهح اؿاٍ ؼي ايتعا ٕٚعً ٢اـرل ٚايدلٚ ،أْ٘ أَط ؾطط ٟؼي اٱْػإ ٚاؿٝـٛإ

ٚضسيا ست ٢ايٓباتٚ ،قس ؾكًٓا ٙؼي َٛنع آخط ،ؾً٬ٝسفي.

(ا٫غطا.)44 ٤
(اٱغطا ٤ـ .)70
ؾكًت.21 :
ؾكًت.20 :

ٌٖ ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكٚ ٣ٛادب ْؿػ ٞأّ ٚادب غرلٟ
 ٖٛ ٌٖٚعً ٢تكسٜط ايٛدٛب ايػرلَ ٟػتشب ْؿػ ٞأّ ٫

ٚشيو ٜتٛقـ عً ٢ايتعطٜـ ٚايهابؽي يًٛادب ايٓؿػٚ ٞايػرل.ٟ
 .1ؾإٕ نإ ايهابؽي ٖ( ٛنٌ َا نإ سػٓاّ ؼي سس شاتـ٘) نايكـٚ ٠٬اؿـر ؾٗـٚ ٛادـب ْؿػـٞ
َٚا مل ٜهٔ نصيو نٓكب ايػًِ يًكعٛز عًـ ٢ايػـطح ؾٗـٚ ٛادـب غـرل ;ٟؾـإٕ (ايتعـإٚ
عً ٢ايدل ٚايتكٜ )٣ٛهٚ ٕٛادباّ ْؿػٝاّ ٭ْ٘ (سػٔ ؼي سس شات٘).
ٜ ٫كاٍ :إٕ سػٓ٘ إصيا ٖ ٛبًشاؿي َتعًك٘ٚ ،يصا ٜكبح ي ٛنإ َتعًك٘ (اٱثِ ٚايعسٚإ).
إش ٜكــاٍ :شيــو غــرل نــاض بعــس نــ ٕٛايٛاغــطٚ ١اغــط ١ؼي ايجبــٛت  ٫ايعــطٚض ؾٗــ ٛنــا٭َط
باغيعطٚف سػٔ ٚإٕ نإ عً ١سػٓ٘ تعًك٘

باغيعطٚف نُا إٔ عً ١سػٔ ايتعا ٕٚتعًك٘ بـايدل ٚايتكـ ٣ٛؾٗـ( ٛسػـٔ ؼي شاتـ٘) ٚإٕ مل ٜهـٔ
(سػٓاّ يصات٘)ٚ ،ايكٝس ؼي ايتعطٜـ ٖ( ٛؼي شات٘) ( ٫يصات٘) إ ٫إٔ ٜكاٍ إٕ ؿياٖط(ؼي سس شاتـ٘)
ٖ(ٛيصات٘) ؾتأٌَ .
يهٔ قـس ٜـٛضز عًـٖ ٢ـصا ايهـابؽي يـع ّٚزخـ ٍٛنـٌ اغيكـسَات ــ ػيـا ٖـٚ ٞادبـات غرلٜـ ١ــ ؼي
ايٛادـب ايٓؿػـْ ٞـيـطاّ ٭ٕ نــٌ َكسَـ ١ؾإْٗـا بًشــاؿي َكسَٝتٗا،سػـٓٚ ،١اغيكسَٝـٚ ١اغــط ١ؼي
ثبٛت اؿػٔ شلا.
إ ٫إٔ ٜــطاز بــ (َــا نــإ سػــٓاّ ؼي ســس شاتــ٘) َــا نــإ سػــٓ٘ بصاتــ٘ نايعــسٍ  ٫بػــرل ،ٙؾٝهــٕٛ
ايتعطٜـ(َا نإ سػٓاّ ؼي شات٘ بصات٘).
يهٔ ٜطز عًٝـ٘ إنـاؾ ١إزي خـطٚز ايتعـا ،ٕٚخـطٚز أنجـط ايٛادبـات ايٓؿػـ ١ٝعـٔ ايتعطٜــ إش
أنجطٖــا (سػــٔ) سي ـا ٜذلتــب عًٗٝــا َــٔ ا٭غــطاضٜ ٫ٚ ،بكــ ٢إَ ٫جــٌ (َعطؾــ ١ايبــاضَ )ٟــٔ
َسضنات ايعكٌ ايٓـيطٚ ٟإَ ٫جٌ (ايعسٍ) َٔ َسضنات ايعكٌ ايعًُ ٞعً ٢سػب َا ْطأَ ٙ
إٔ سػٔ ايعسٍ يصات٘  ٫يه ْ٘ٛػيا ٜتٛقـ عًٝـ٘ بكـا ٤ايٓـٛع ٚسؿـفي ايٓـيـاّ ػيـا شنـط نـابطّا ؼي
اغيؿٗٛضات َٔ باب َباز ٨ا٭قٝػ ١ؼي ايكٓاعات اـُؼ.
ٚقس ٜٛضز عً ٘ٝبإٔ َا نإ سػّٓا ؼي سـس شاتـ٘ يهـٔ ايؿـاضع أٚدبـ٘  ٫يتًـو اؾٗـ ١بـٌ ٭دـٌ
َكسَٝت٘ يٛادب آخط  ٖٛٚا٭غطاض ٚاغيكاحل اغيذلتبـ ١عًـ ٢ايٛادبـات ؾإْـ٘ ٚادـب غـرل٫ ٟ
ْؿػ،ٞإش

غٝأتٚ ٞدٗ٘ بعس قً ٌٝإش اغيككٛز َٔ (يصات٘) ()ٚبصات٘) ٚاسس.

ايه ّ٬ؼي َٓؿأ ن ٕٛايٛدٛب ْؿػٝاّ أ ٚغرلٜاّ  ٫ن ٕٛاؿػٔ شاتٝاّ أ ٚغرلٜاّ.
ٚ .2إٕ نإ ايهابؽي َٖ( ٛا نإ سػٓاّ ؼي شات٘ ٚقس أٚدب ْـيطاّ ؿػـٓ٘ ؼي شاتـ٘) ؾٗـ ٛايٓؿػـٞ
ٚإٕ ؾطض نَ ْ٘ٛكسَ ١غيا جيـب ؼكـ ً٘ٝأٜهـّا ٚإ ٫ؾػـرل ٟغـٛا ٤نـإ يـ٘ سػـٔ أّ ٖٚ ،٫ـٛ
خرل ٠قاسب ايهؿا ١ٜؾايك ٠٬أَط سػٔ ؼي شات٘ ٚقس أٚدب ْـيطاّ ؿػٓ٘ ،ؾٗٚ ٛادب ْؿػ.ٞ
ٚايٛن ٤ٛسػٔ ؼي شات٘ ٚقس أٚدب ْ ٫ـيطاّ ؿػٓ٘ إش أْ٘ ْـسب إيٝـ٘ ْـيـطاّ ؿػـٓ٘ ٚقـس أٚدـب
ْـيطاّ ٭ْ٘ َكسَ ١غيا جيب ؼك ً٘ٝأٜهاّ نايك ٠٬ؾٗٚ ٛادب غرلْ .ٟعِ يْ ٛصض ايٛنٚ ٤ٛدب
بايٛدٛب ايٓؿػْ ٞـيطاّ ٭ْ٘ أٚدب ـ عٓس٥ص ـ ْـيطاّ ؿػٓ٘ بعس تعًل ايٓصض ب٘.
ْٚكب ايػًِ يٝؼ ي٘ سػٔ ؼي شات٘ ؾٗ ٛغرلٚ ٟإٕ ق ٌٝنُـا غـبل بٛدـٛز اؿػـٔ (ؼي شاتـ٘)
ٚإٕ مل ٜهٔ (بصات٘) ؾإْ٘ ٜ ٫هط إش ايتعّ ايهؿا ١ٜسيا نإ إجياب٘ ٭دـٌ سػـٓ٘ ايصاتْٚ،ٞكـب
ايػًِ ٚإٕ نإ سػٓاّ ؼي شات٘ ٚبًشاؿي ن ٕٛايٛاغطٚ ١اغط ١ؼي ايجبٛت بًشاؿي اغيكسَٝـ ١إ ٫أْـ٘
مل ٜٛدب شلص ٙاؾٗ ١بٌ ؿػٔ غرل ٙقس أٚدب.
ٚنصيو(ايٛن )٤ٛبٓا ٤عً ٢أْ٘ أٚدب ْ ٫ـيطاّ ؿػٓ٘ بٌ َكسَ ١يػرل ٙنُا غـبل ؾٗـ ٛغـرل،ٟ
(َ٘ٓٚايكدل عً ٢ايطاع )١ؾإْ٘ سػٔ بصات٘ ٚقس أٚدب يػرل ٙؾٗٚ ٛادب غرلٖ.ٟصا.

 ٜ ٫ٚطز عً ٢ن َ٘٬إؾهاٍ احملكل ايٓـاٝ٥ين ضظيـ ١اهلل عًٝـ٘ ببكـا ٤اٱؾـهاٍ عايـ٘ عًـ ٢ايؿـل
ا٭ :ٖٛٚ ٍٚإٕ أضاز ن ٕٛسػٔ ا٭ؾعاٍ اغيكته ٞٱجيابٗا ْاؾـ٦اّ َـٔ نْٗٛـا َكسَـ ١غيـا ٜذلتـب
عًٗٝــا َــٔ اغيكــاحل إش يٓــا إٔ ْٓتدــب ٖــصا ايؿــل ْٚكــ ٍٛأضاز ٙقــاسب ايهؿاٜــٜ ٫ٚ ١ــطز
اٱؾهاٍ ؾإٕ اغيكٝاؽ ؿاؿي اغيٛزي عٓس ايتؿطٜع ٚإٕ نإ ٖٓاى غطض آخط َذلتب عًٝـ٘ ؾــ (إٕ
َا أٚدب٘ ايؿاضع ْـيطاّ ؿػٓ٘ ايصات ٞؾٗ ٛايٓؿػٚ )ٞإٕ نـإ سػـٓ٘ ايـصاتْ ٞاؾـ٦اّ َـٔ اغيكسَٝـ١
يًُكاحل ؾايٓؿ ٤ٛؼي عامل ايٛاقع  ٫ايًشاؿي ٖٚصا ايهابؽي ٜٓ ٫طبـل عًـ ٢ايٛادبـات ايػرلٜـ.١
ؾتأٌَ.
يهٔ قس ٜٛضز عً ٢ايهؿا :١ٜإٔ خرلت٘ خ٬ف ؿياٖط ساٍ ايؿاضع ٚاغيٛاي ٞايعطؾ ١ٝؼي ايٛادبات
ايٓؿػ ١ٝإش اغيٛزي عٓسَا أٚدب(شا ا٭ثـط) ؾإْـ٘ ٫سـفي َكسَٝتـ٘ يًػـطض ٚيـٝؼ قـطف سػـٓ٘
ايٛاقعَ ٞع قطع ايٓـيط عٔ أغطان٘ اغيذلتب ١عً.٘ٝ
ٚأَا ايٛايس  ؾكس أؾهٌ عً ٘ٝؼي ايٛق ٍٛبـ (يهٔ ٜ ٫ـصٖب عًٝـو إٔ َـا شنـط ٙاغيكـٓـ
َٔ ايتكطٜب خ٬ف ؿياٖط ايكَ ،ّٛع أْ٘ مل ٜكِ عً ٘ٝزيٚ )ٌٝقس أنؿٓا مٔ :بٌ ايسي ٌٝقـاِ٥
عً ٢ايعسّ ٭ٕ ؿياٖط ساٍ اغيٛاي ٞايعطؾ٬َ ١ٝسـي ١اغيكسَ ١ٝيًػطضٚ .اختدل شيو َـٔ ْؿػـو
عٓسَا تأَط عبسى بأٚ ٟادب ْؿػ ،ٞبٌ ْك ٍٛإٕ ايؿاضع
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اظصالىةى ظً ًذط ٍ ًرم
قس قطح باغيكسَٚ ١ٝإٔ اٱضاز ٖٞ ٠يًػطض ؼي أَجاٍ قٛي٘ تعازي كىأ ى ًض ًؿ َّ
ٚغرل ٙػيا أؾطْا إي ٘ٝغابكاّ ،ؾتأٌَ.
ٚعًٖ ٢صا ايهابؽي ؾإْ٘ ضيهـٔ إٔ ٜكـاٍ إٕ ايتعـاٚ ٕٚادـب ْؿػـ ٞ٭ْـ٘ سػـٔ ؼي شاتـ٘ ٚقـس
أٚدــب ْـيــطاّ ؿػــٓ٘ ٚإٕ نــإ ٜذلتــب عًٝــ٘ ايػــطض ٖٚــ ٛؼكل(اغيتعــا ٕٚعًٝــ٘) أ( ٟايــدل
ٚايتك .)٣ٛؾتأٌَ.
ْعِ ٜبك ٢اٱؾهاٍ بأْ٘ خ٬ف ايـياٖط  ٖٛٚإؾهاٍ عاّ عًـَ ٢ػـًو احملكـل اٯخْٛـس ضظيـ١
اهلل عً ٘ٝغرل خام سيا مٔ ؾ.٘ٝ
ثِ إْ٘ عًَ ٢ػًو اغيكًش ١ايػًٛن ١ٝؼي ايتعا ٕٚـ ػيا قس ؾكًٓا ٙؼي َٛنع آخط ـ ؾإٕ ايتعـإٚ
ي ٛأٚدب باعتباضٖا نإ ٚادباّ ْؿػٝاّ بس ٕٚإؾهاٍ.
ٜٛ ٫ٚضز عًٖ ٢صا ايك ٍٛخطٚز أنجط ايٛادبـات ايٓؿػـْ ١ٝـيـطّا يعـسّ اؿػـٔ ايـصات ٞشلـا نُـا
شنط ٙؼي اغيكباح قاٍ:
( ٫سػـٔ ؼي ايٛادبـات ايٓؿػـَ ١ٝـع قطـع ايٓـيـط عُـا ٜذلتـب عًٗٝـا َـٔ اغيكـاحل ٚا٭غـطاض
اغيًعَ ١نايكَ ّٛج. )ّ٬
إش ٜكاٍ :ايـياٖط إٔ نـٌ ٚادـب ْؿػـ ٞؾإْـ٘ سػـٔ شاتـّا ٭ْـ٘ ساَـٌ اغيكـًشٜ ٫ٚ ،١ككـس بــ
(سػٔ شاتاّ) شات ٞباب ايدلٖإ أ ٚباب

(ط٘.)14
نُا أٚنشٓا غابكاُٶ أْ٘ ٚإٕ نإ َتعًك٘ ٚاغط ١يجبٛت سػٓ٘ إ ٫أْ٘ سٝح ناْت ايٛاغطٚ ١اغط ١ؼي ايجبٛت ؾٗ(ٛسػٔ ؼي شات٘)
ٚإٕ نإ سػٓ٘ ْاؾ٦اّ َٔ غرل.ٙ
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إٜػــاغٛد ٞستــٜ ٢كــاٍ بــإٔ أنجــط ا٭غــطاض يٝػــت شاتٝــ ١يًٛادبــات بأســس ايٓشــ ٜٔٛؾًــٝؼ
ايٛادبات سػٓ ١شاتاّ إَ ٫جٌ ايػذٛز هلل تعازي ؾإْ٘ سػٔ شاتاّ بـٌ ٜككـس بــ (اؿػـٔ شاتـاّ) َـا
نإ َعطٚض اؿػٔ سكٝكٚ ١إٕ نإ ي٘ ٚاغط ١ؼي ايجبٛت.
ثِ إٕ (قطع ايٓـيط عُا ٜذلتب عًٗٝا َٔ اغيكاحل ٚا٭غطاض اغيًعَـٜ ٫ )١هـط باؿػـٔ ايـصاتٞ
يًؿ ٤ٞإش ٜ ٫هط قطع ايٓـيط ـ ٖٚـ ٛعـامل اٱثبـات ــ باؿػـٔ ايـٛاقع ٞــ ٖٚـ ٛعـامل ايجبـٛت ــ
ؾتسبط.
ٚبصيو ٜـيٗط ٚد٘ اؾٛاب عٔ أَجاٍ ايك ّٛبأْ٘ (ؾإْ٘ عباض ٠عٔ عس َٔ ٠ايذلٚى اغيعْٚ ١ٓٝعًِ
بعسّ سػٓٗا شاتاّ ي ٫ٛتطتب اغيكًش ١عًٗٝا ٚشلصا ٜ ٫هـ ٕٛتـطى ا٭نـٌ ٚايؿـطب ٚاٱضشيـاؽ
ٚغرلٖا ؼي غرل ْٗاض ؾٗط ضَهإ سػٓاّ بايهطٚض. )...٠
إش ؾ ٘ٝإناؾ ١إزي َا غبل َٔ َعٓ ٢اؿػٔ شاتاّ ٚإٔ اـًؽي ْؿأ َٔ ت ِٖٛإضاز ٠قاسب ايهؿا١ٜ
(يصات٘) َٔ شيو ،إٔ ايك ّٛسػٔ شاتّا ؼي غـرل ؾـٗط ضَهـإ أٜهـّا نشػـٓ٘ ؼي ؾـٗط ضَهـإ
ٚإٕ نــإ  ٫بسضدــ ١تٛقــً٘ يًٛدــٛب ْـيــطاّ غيؿــههٝت٘ ٚيــصيو اغــتشب إ ٫ؼي قــٛض ٠اغيــاْع
نايعٝس.ٜٔ
ٜ ٫ٚكح ْؿ ٞاؿػٔ ٚازعا ٤ايهطٚض ٠عً ٢شيو ،غئ  ٫حيٝؽي باؾٗات ايٛاقع ١ٝؾًعٌ يًعَٔ
اـام بٓا ٤عً ٢عسّ اؿػٔ ؼي غرل

َكباح ا٭ق ،ٍٛز ،2م 475ـ .476

ؾٗط ضَهإ َسخً ١ٝـ ثبٛتاّ ـ ؼي زضد ١اؿػٔ ايصات ٞأ ٚقٓؿ٘.
ٚبعباض ٠أزمٖ :ص ٙاؿك َٔ ١ايك ،ّٛاؿػٔ شات ٞشلـا ؼي عًـِ اهلل تعـازي ،عٝـح يـ ٛاطًعٓـا
عً ٢ايٛاقع ؿهُٓا باؿػٔ َع قطع ايٓـيط عٔ ا٭غـطاض اغيذلتبـ ١عًـ ٢ايك،ّٛؾًكـ ّٛؾـٗط
ضَهإ قٓـ َٔ اؿػٔ ايصات ،ٞستِ إجياب٘ٚ ،يك ّٛغرل ٙقٓـ َٔ اؿػٔ ايصات ٞأٚدب
ْسب٘ .ؾتأٌَ.
ٚ .3إٕ نإ ايهابؽي َٖ( ٛا ٚدب  ٫يٛادب آخط) ؾٗ ٛايٓؿػٚ ٞأَا ايػرل ٟؾٗـَ( ٛـا ٚدـب
يٛادب آخط)ٖٚ .صا ٖ ٛايهابؽي ايص ٟشٖب إي ٘ٝاغيؿٗٛض ٚايص ٟتكطف ؾ ٘ٝقـاسب ايهؿاٜـ١
يسؾع ؾبٗٚ ١ضزت ؾكاض عً ٢ضأَ( ٜ٘ا ٚدب أ ٟؿػٓ٘ ايصات ٫ ٞيٛادب آخط) ،ؾإٕ ايتعإٚ
غرل ٟإ ٫عً ٢اغيكًش ١ايػًٛن ١ٝؾْٗ ٛؿػ ٞنُا غبل.
ٜ ٫ٚطز إٔ ساٍ ايتعا ٕٚساٍ أنجط ايٛادبات ايٓؿػ َٔ ١ٝاْطبام ٖصا ايتعطٜــ يًػـرل ٟعًٗٝـا
ْـيطاّ ٭ٕ أنجط ايٛادبات ايٓؿػَ ١ٝا عسا َعطؾ ١اهلل تعازي قس ٚدبت ٭َط آخط ٖٚـ ٛا٭غـطاض
ٚاغيكاحل اغيذلتب ١عًٗٝـا ؾهُـا ٜ ٫هـطٖا ٜ ٫ٚـٓكل َـٔ ؾـأْٗا نْٗٛـا ٚادبـات غرلٜـ ١نـصيو
ايتعا.ٕٚ
إش جياب بإٔ تعطٜـ ايػرلٜٓ٫ ٟطبل عًـ ٢ايٛادبـات ايٓؿػـ ١ٝ٭ْـ٘ (َـا ٚدـب يٛادـب آخـط)
 ٚا٭غطاض يٝػت ٚادب ،١يٝؼ يهْٗٛا غرل َكسٚض ٠بايٛاغط ١بٌ ٭ْٗا مل تكع َأَٛضاّ بٗا إ٫
ْازضاّ .ؾتأٌَ.

ٚشلصا ايبشح تتُات ٚأخص ٚضز ْذلن٘ غيـياْ٘.

ٚايص ٟخيطط بايباٍ إٔ ايٛدـٛب ايٓؿػـٚ ٞايػـرل ٟسٝـح مل ٜهـٔ َكـطًشّا ؾـطعّٝا ؾـ ٬نـجرل
ؾا٥س ٠ؼي تٓكٝش٘ ٚتعطٜؿ٘ إ َٔ ٫سٝح ايػطض ايص ٟ٭دً٘ نإ ٖصا ايتكػ ِٝيًٛادب ٚسٝح
إٔ ايػطض ٖ ٛبًشاؿي سه ١َٛايعكٌ ؼي طـطم اٱطاعـٚ ١ايعكـٝإَ :عطؾـ ١غـكٛؾي ايٛدـٛب
بتشكل ايػرل ٚعسّ غكٛط٘.
نإ ا٭ٚزي ؼي ايتعطٜـ ٖ ٛإٔ ايٛادـب ايٓؿػـَ( ٞـا ٜ ٫ػـكؽي ٚدـٛب اَتجايـ٘ بؿعـٌ غـرل،)ٙ
ٚايٛادب ايػرلَ( ٟا ٜػكؽي ٚدٛب اَتجاي٘ بتشكل غرلٚ ٙي ٫ ٛبػبب٘).
ٚعًٖ ٢صا تسخٌ نٌ اغيكسَات ؼي ايٛادب ايػرل ٟ٭ٕ ٚدٛب اَتجاشلـا َذلؾـح عـٔ ٚدـٛب
شٜٗــا أ ٚايٛدــٛب اغيتعًــل بــصٜٗا تٛدــ٘ إيٗٝــا عًــ ٢ضأ ٟآخــط ،ؾًــ ٛؼكــل شٖٚــا ٚيــ ٛبططٜــل
آخط(نايه ٕٛعً ٢ايػطح  ٫بٛنع ايػًِ) يػكؽي ٚدٛب ؾعًٗا إش ايػا َٔ ١ٜإجيابٗـا ــ عكـّ٬
أ ٚعكٚ ّ٬ؾطعاّ ـ ٖ ٛقطف اٱٜكاٍ يصٜٗا.
ٚتبك ٢نٌ ايٛادبات ايٓؿػَٓ ١ٝسضد ١ؼي ايتعطٜـ ؾٗ ٛداَع َاْع.
عهـؼ غــا٥ط ايتعــاضٜـ ؾــإٕ تعطٜـــ اغيؿــٗٛض يًػــرل ٟبأْــ٘ (َــا ٚدــب يٛادــب آخــط) ٜؿــٌُ
(اؾٗاز) يسؾع ايـيًِ عٔ اغيػتهعؿري ٚٱسكام

ض ىع ًػي ى( نُا ٜؿٌُ
ل ىؿ ٍ
قؾ ا ً
هلل كىاْلٍ ي ٍ
اؿل قاٍ تعازي كى ىعا ىظؽ ٍ
يؿ ال ى تيؼى اتًؾيق ىف صًل ىد ًؾ ً
نٌ َا ٚدب ٚناْت أغطان٘ َكسٚض ٠نـ (ايكٚ )٠٬اْ٫تٗا ٤عـٔ ايؿشؿـاٚ ٤اغيٓهـط (ٚاؿـر)
َٓٚاؾع٘; ؾـإٕ اغيكـسٚض بايٛاغـطَ ١كسٚضٚايكـسض ٠عًـ ٢ايػـبب قـسض ٠عًـ ٢اغيػـبب نُـا شنـط
اٯخْٛس  إ ٫ي ٛقًٓا نُا غبل إٔ ا٭غطاض ٚإٕ ناْت َكسٚض ٠إ ٫أْٗا غرل َأَٛض بٗا.
نُا إٔ تعطٜــ ايٓؿػـ ٞبــ (َـا ٚدـب  ٫يٛادـب آخـط) ؽـطز َٓـ٘ أنجـط ايٛادبـات ايٓؿػـ;١ٝ
يهْٗٛا ٚادب ١٭دٌ أغطانٗاٚ ٖٞٚ،ادب ١عكٚ ّ٬ؾطعاّ.ؾتأٌَ.
ْٚذلى ايبشح ؼي شيو َٓٚاقؿ ١ا٭قٛاٍ غيـياْ٘ ٚاهلل اشلاز ٟاغيعري.

(ايٓػا.)75٤

ٌٖ ا٭َط بايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛتٛقً ٞأّ تعبسٟ
ٜٚكع ايبشح ؼي دٗات:
ا٭ٚزيَ :ا ٖ ٛايـياٖط َٔ (ا٭َط) بـ كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل
ايجاَْ :١ٝا َٖ ٛكته ٢ا٭قٌ ايعًُٞ
ايجايجَ :١ا َٖ ٛكته ٢غا٥ط ا٭زيَٗٓٚ ١ا ؿاؿي أغطاض اغيٛزي
ٚيتٓكٝح شيو ٫بس َٔ َعطؾ ١اغيطاز َٔ (ايتٛقًٚ ٞايتعبس.)ٟ

ؾإٕ (ايتٛقًٜ )ٞطًل عًَ ٢عاْ ٞعسٜسٜ ٠كابًٗا (ايتعبس )ٟغٛا ٤أطًل عًٖ ٘ٝصا أّ مل ٜطًل
:ٖٞٚ

(اغيا٥س ٠ـ .)2

 .1ايتٛقً ١ٝبايكٝاؽ إزي اغيهًـ سيعَٓ ٢ا  ٫تعتدل ؾَ ٘ٝباؾط ٠اغيهًـ بٓؿػ٘ بٌ تدلأ شَت٘ ٚيـٛ
قاّ ب٘ ايػرل غٛا ٤قاّ ب٘ ْٝاب ١عٓ٘ أ ٚبا٫غتٓاب ١أّ قاّ ب٘  ٫بًشاؿي٘ ٚشيـو نُـا ؼي أزا ٤زٜٓـ٘،
َ ٖٛٚا ٜعدل عٓ٘ بايٛادب ايهؿا.ٞ٥
ٜٚكــع ؼي قبايــ٘ (ايتعبــسٖٚ )ٟــ ٛايــص ٟتعتــدل ؾٝــ٘ اغيباؾــطٜ ٫ٚ ٠ػــكؽي إ ٫بؿعــٌ اغيهًـــ ْؿػــ٘
َباؾط ٠نطز ايػ ّ٬عً ٢اغيداطب ب٘ ٚاغيػًِ عً ٘ٝبؿدك٘.
ٚؼي اغيكاّٖ :ـٌ ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـَ ٣ٛطًـٛب تٛقـًّٝا سيعٓـ ٢نؿاٜـ ١قٝـاّ أٜـ ١دٗـ ١أٚ
ؾدل ب٘ َطًكّا أّ أْ٘ ٚادب عً ٢نٌ َهًـ (َطًكاّ) نُـا ايتـعّ بـصيو ايـبعض ؼي ا٭َـط
باغيعطٚف َٔ ٚدٛب٘ ايعٝين يـيٗٛض ا٭َط ؼي ايع ١ٝٓٝأ ٚيًُكًش ١ايػـًٛن ١ٝنُـا ؾكـًٓا ٙؼي
ؾكٌ آخط (ؼي اؾًُ )١سيعٓٚ ٢دٛب إٔ ٜتًـبؼ نـٌ َهًــ بايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـ ٣ٛسيـا
ٜٓطبل عً ٘ٝعطؾّا أْ٘ نإ َتعاّْٚا عً ٢ايـدل ٚايتكـ ٣ٛإَـا بًشـاؿي خكـٛم عٓـٛإ (ايتعـا)ٕٚ
ٚؿيٗٛض ا٭َط ؼي اؿاي ١أ ٚبًشاؿي َا ٜٓطبل عًَ ٘ٝجٌ عٓـا( ٜٔٚايكـاحل) (ٚاــرل) ايـٛاضز ؼي
ايطٚاٜات ايعسٜسٚ ٠اغيعتدل.٠
أ(ٚؼي اؾًُ )١سيعٓٚ ٢دٛب٘ اغيتشكل اَتجاي٘ ٚي ٛباغيط ٠ايٛاسس٠

ٚن(ٕٛايدل) َؿطزّا قً ٢بـ (أٍ) ؾٗ ٛنـ (أقٌ ايبٝع) َطًكاّ.
بسع ٣ٛإٔ اغيتؿاِٖ عطؾاّ ٖ (ٛاؿاي(ٚ )١ايكبػ(ٚ )١ايكؿ ١ايعاَٚ)١يٝؼ نٌ بط بط،ؾٝه ٕٛػئ ٜطًل عطؾاّ عً ٘ٝأْ٘ (َتعا ٕٚعً٢
ايدل ٚايتك )٣ٛؾْٗ ٛـيرل ش ٟٚاؿطف ػيا ٜكسم ٚي َٔ ٛز ٕٚايؿعٌ ايسا.ِ٥

ْـيطاّ يتشكل ايهً ٞايطبٝع ٞبتشكل ٚي ٛؾطز َٔ أؾطاز ٙيهٔ ٌٖ ٜكـسم عًـَ ٢ـٔ ايتـعّ طـٍٛ
سٝات٘ ـ إَ ٫ط ٠أَ ٚطتري ـ بعسّ ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛأْ٘ (خٝٸـط) (ٚقـاحل) أٜ ٚكـاٍ إْـ٘
َٔ ايعاًَري بآ ١ٜكىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل أّ ٫
 .2ايتٛقً ١ٝبايكٝاؽ ي٬ختٝاض ٚا٫يتؿات ٚايككس.
سيعَٓ ٢ا ٜ ٫عتدل ؼي ؼكك٘ ا٫ختٝاض ٚا٫يتؿات بٌ ٜػكؽي ٚيـ ٛؼي نـُٔ ايؿـطز ا٫نـططاض ٟأٚ
اٱنطاٖ ٞأ ٚاٱؾا ٞ٥أ ٚاغيػؿ ٍٛعٓ٘ باغيط ٠ـ ٖٚصا َٔ َكازٜل ايٛادب ايتدٝرل ٟـ .
َٚجاي٘ :طٗاض ٠ايبسٕ ٚايجٛب َٔ اـبح ؾإُْٗـا ٜطٗـطإ يـ ٛغُـؼ ٜـس ٙأ ٚثٛبـ٘ ؼي ايهـط ٚيـٛ
با٫نططاض ٚأخٚ ،ٜ٘ٛنصا ي ٛنإ غاؾ ّ٬ـ ػيا  ٫قكس ؾ ٘ٝـ أٖ ٚاظ ّ٫ـ ػيا ب٘ قكس غرل دـس ٟــ
بٌ ست ٢ي ٛقكس اـ٬ف ؾإْ٘ غرل َتك ّٛبايككس  ٫ٚبا٫ختٝاض.
ٚؼي َكابًــ٘ (ايتعبــس )ٟسيعٓــَ ٢ــا ٜؿــذلؾي ؾٝــ٘ ا٫ختٝــاض ٚايككــس ؾــٜ ٬تشكــل إ ٫بُٗــا ٚشيــو
نايعكٛز ٚاٱٜكاعات ـ عً ٢تؿك ٌٝـ .
ٚؼي اغيكاّ ي( ٛتعا  ٕٚعً ٢ايدل)َ ،هططاّ أًَ ٚذ٦اّ أَ ٚهطٖاّ أ ٚبس ٕٚقكس ٚايتؿات إزي نْٛـ٘
(تعاْٚاّ عً ٢ايدل) ،ؾٌٗ ٜعس ػيتج ّ٬٭َط(تعاْٛٚا عً ٢ايدل)

ؾإٕ ايبٝع ٜكع ي ٛنإ عٔ انططاض ـ نُا ي ٛانطط يبٝع زاض ٙؿادت٘ إزي مثٓٗا ٱدطا ٤عًُ ١ٝدطاس ١ٝـ ٜ ٫ٚكع ي ٛنإ عٔ إنطاٙ
أ ٚإؾا ٤أ ٚبس ٕٚقكس.

ٜٚتؿطع عًٝـ٘ اغـتشكام ايجـٛابٚ ،غـكٛؾي ايٓـصضٚ ،غـرل شيـو ،أّ  ٫غـٛا ٤قًٓـا باغيكـًش١
ايػًٛن ١ٝأٚ، ٫ ٚشيو بًشاؿي(ايػطض)نُـا ؾكـًٓا ٙؼي عـح ايػـطض ؾًـ٬ٝسفي،أ ٚبًشـاؿي
ؿيٗٛض ا٭َط ؼي َجً٘ عطؾّا
 .3ايتٛقً ١ٝبايكٝاؽ إزي ايؿطز احملطٻّ ٚاحملًٌَّ.
سيعَٓ ٢ا ٜ ٫عتدل ؼي اَتجاي٘  َٔٚثِ غكٛط٘ ،ؼككـ٘ ؼي نـُٔ ؾـطز قًـٌ بـٌ ٜتشكـل اَ٫تجـاٍ
ٚايػكٛؾي ٚي ٛؼي نُٔ ؾطز قطّ ٚشيو نإْكاش ايػطٜل ٚي ٛباؿبٌ اغيػكٛب أ ٚتطٗرل اغيػـذس
ٚي ٛباغيا ٤اغيػكٛب أ ٚقتٌ اؿطبٚ ٞي ٛبػرل ايػٝـ أ ٚبايػكيب َٓ٘.
ٜٚكــع ؼي َكابًــ٘ ايتعبــس ٟسيعٓــ ٢اؾــذلاؾي غــكٛط٘ بتشككــ٘ ؼي نــُٔ ايؿــطز احملًــٌ ٚشيــو
نإدطا(٤عكس تسضٜب اؾٝـ َع َػتؿاض ٜٔأداْب) ؾُٝا نإ تسضٜبـ٘ ٚادبـاّ ْـيـطاّ ـطـط زٖـِ
ايعس،ٚؾإْ٘ ٜ ٫ػكؽي بـإدطاَ ٙ٤ـع َػتؿـاض ٜٔأداْـب يسٚيـ ١تتدـصِٖ ٚغـ ١ًٝيًػـٝطط ٠عًـ٢
َكسضات ايبًسٚ،أٚنح َٓ٘ ،زؾٔ اغيٝت ؼي ا٭ضض اغيػكٛب.١
ٚؼي اغيكاّ :ي ٛتعا ٕٚعً( ٢ايدل) يهٔ ؼي نـُٔ ايؿـطز احملـطّ َـٔ ايتعـا ٕٚنُـا يـ ٛتعـاَ ٕٚـع
ايـيامل أ ٚاغيبتسع ايهاٍ ػئ  ٫جيٛظ ايتعاَ ٕٚعِٗ يًتكس ٟيًؿإٔ ايعاّ ايسٜين أ ٚتعا ٕٚـ
ؼي َجاٍ اؾٝـ اٯْـ ايصنط ـ َع َٓاؾكري خيؿ ٢إٔ ٜهْٛٛا َٔ (اغيطدؿري)

هلل  ،ؾتأٌَ.
إَا يعٓٛإ ثاْ ٟٛنه ْ٘ٛتك ١ٜٛشلِ ،أ ٚبعٓٛإ أٚي ٞنُا ي ٛنإ ايتعاَ ٕٚكساقاّ يـ  ؼ ي ىقادُك ىف ىعـٍ ىحاد َّ ا ى

ٚؾبِٗٗ.
 .4ايتٛقً ١ٝبايكٝاؽ إزي قكس ايكطب.١
سيعَٓ ٢ا ٜ ٫عتدل ؼي ؼكل اَتجاي٘ ٚسك ٍٛايػطض َٓ٘ قكس ايكطب ١هلل تعـازي ٜٚكابًـ٘ ايتعبـسٟ
َ ٖٛٚا ٜتٛقـ اَتجاي٘ عً ٢قكس ايكطب.١
ٖٚصا ٖ ٛاغيؿٗٛض َٔ َعاْ ٞايتٛقًٚ ٞايتعبـس ،ٟيهـٔ ايبشـح ٜكـع ؼي ناؾـ ١اغيعـاْ ٞا٭ضبعـ١
شلُاٚ،غــٓبشح ٖٓــا بإختكــاض ؾــسٜس اغيعٓــ ٢ا٭َ ٍٚــٔ َعــاْ ٞايتعبــسٚ ٟايتٛقــً ٞتــاضنري
تؿكٚ ً٘ٝنصيو ايبشح عٔ اغيعاْ ٞايج٬ث ١ا٭خط ٣يًتعبسٚ ٟايتٛقً ٞإزي اجملًس ايجـاْ ٞبـإشٕ
اهلل تعازي ؾٓك:ٍٛ

ٌٖ ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك َٔ ٣ٛايتٛقًٝات اييت ٜهتؿ ٢ؼي ؼككٗـا بكٝـاّ أ ٟؾـدل بٗـا ــ
تطٛعاّ أ ٚاغتٓاب ١ـ أّ  ٫تدلأ شَ ١اغيهًـ إ ٫باغيباؾطٚ ٠ي ٛؼي اؾًُ١
ؾٗٓا ث٬ثَ ١كاَات:
اغيكاّ ا٭َ :ٍٚكته ٢إط٬م ا٭َط.
اغيكاّ ايجاَْ :ٞكته ٢ا٭قٌ ايعًُ.ٞ
اغيكاّ ايجايح :غا٥ط ا٭زيٚ ١قطا ٔ٥اؿاٍ ٚايػٝام َٗٓٚا أغطاض اغيٛزي.
اغيكاّ ا٭ :ٍٚقس ٜكاٍ إٕ َكته ٢إط٬م اشل ١٦ٝـ بعس عسّ إَهإ تكٝٝس اغياز ٠يه ٕٛؾعـٌ ايػـرل
خاضداّ عٔ قسض ٠اغيهًـ ؾ٬

ٜهَ ٕٛؿُ ّ٫ٛٱط٬م اغياز ٠ـ عسّ ايػكٛؾي بؿعٌ ايػرل ٭ٕ ايؿو ؼي غكٛؾي ايٛادب َٓ ٫ؿأ
يـ٘ إ ٫استُــاٍ تكٝٝـس ايٛدــٛب (ٖٚــَ ٛؿـاز اشل٦ٝــ )١سيـا إشا مل ٜؿعًــ٘ ايػــرل ؾُـع ايؿــو ٜهــٕٛ
َكته ٢إط٬م اشل ١٦ٝعسّ ايػكٛؾي .
أق :ٍٛأ ّ٫ٚضيهٔ تكٝٝس اغياز ٠بًشاؿي ؾعٌ ايػرل أٜهاّ ٭ْ٘ َكسٚض بايتػبٝب ٚاغيكـسٚض بايٛاغـط١
َكسٚض ،ؾإشا أَهٔ ايتكٝٝس ،أَهٔ اٱط٬م ؾٝتُػو ب٘ ،ؾـ (ايتعا )ٕٚغٛا٤ٶ قاّ ب٘ ايػرل أّ ٫
أَ( ٟطًكاّ) قس ٜتعًل ب٘ ايٛدٛب.
ٚثاْٝاّ :إ ْ٘ ي ٛؾطض أْ٘ غرل َكـسٚض ؾإْـ٘ عًـَ ٢بٓـاَ ٙـٔ إَهـإ تعًـل ايتهًٝــ باؾـاَع بـري
اؿك ١ا٫ختٝاضٚ ١ٜغرلٖا ضيهٔ تكٝٝسٖا أٜهاّ ؾٝه ٕٛاغيطدع إط٬م اغياز ٠ؾًٝتعّ بعسّ ايػكٛؾي
ٱط٬قٗا.
ْعِ عً ٢تكسٜط شياََ ١ٝا شنط َٔ ٙعسّ إَهإ تكٝٝس اغيازٜ ،٠ه ٕٛاغيطدع نُـا شنـط :ٙإطـ٬م
اشلَٚ ،١٦ٝؿازٖا عسّ ايػكٛؾي أٜهاّ.
ٚعً ٢شيو ؾإْ٘ ٜ ٫هؿ ٞؼي ايتعا ٕٚقٝاّ أ ٟؾدل ب٘ ،بٌ ٫بس ـ إشا ٫سـيٓا َكته ٢إط٬م
ا٭َط ـ َٔ قٝاّ اغيهًـ ب٘ بٓؿػ٘.
ٚبعباض ٠أخط :٣غٛا٤ٶ قًٓا بإَهإ اٱط٬م ؼي اغياز ٠أّ قًٓا بعسَ٘ ،ؾإٕ َكته( ٢ا٭َط) عسّ
ايػكٛؾي بؿعٌ ايػرل.
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ؼكٝل ايك ٍٛؼي ايتعا ٕٚبٓا ٤عً ٢إَهإ اٱط٬م ٚايتكٝٝس ؼي اغيازٚ ٠عسَ٘
تٛنٝش٘ :ؼي اغيكاّ إٔ اغياز ٖٞٚ ٠ايتعا ٕٚقس تعًل بٗـا ايٛدـٛب ؼي قٛيـ٘ تعـازي كىتى ىعػاكىغيقا
سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل. 
ؾبٓا٤ٶ عً ٢إَهإ ايتكٝٝس ٚاٱط٬م ؼي اغيازْ ٠ك:ٍٛ
ايتعا ٕٚي٘ س كتإ :ا٭ٚزي َـا ٖـَ ٛـٔ ؾعـٌ اغيهًــ ْؿػـ٘ ٚا٭خـطَ ٣ـا ٖـَ ٛـٔ ؾعـٌ غـرلٙ
(غٛا ٤نإ َكسٚضاّ يًُهًـ ا٭ٚ ٍٚي ٛبايتػبٝب أٚ ) ٫ ٚقس تعًل ايٛدٛب بايتعا ٕٚغٛا٤
نإ ؾدل آخط قاُ٥اّ ب٘ أ ،٫ ٚؾُكته ٢إط٬م اغياز ٠عسّ ايػكٛؾي بؿعٌ ايػـرل ،ؾٝهـٕٛ
نأٚ ٟادب آخط سٝح إٔ ا٭قٌ ؾ ٘ٝايع ٫ ١ٝٓٝايهؿا.١ٝ٥
ٚأَا عً ٢اَتٓاع ايتكٝٝس ٚاٱط٬م ؼي اغياز ٠ـ نُا شٖب إي ٘ٝؼي احملانطات ـ ؾـإٕ إطـ٬م اشل٦ٝـ١
ناف أٜهاّ ؼي اؿهِ بعسّ غكٛؾي ٚدٛب ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ي ٛقـاّ ايػـرل سيكـازٜل َٓـ٘; ؾـإٕ
ايٛدٛب اغيتعًل بتعا ٕٚاغيهًـ عً ٢ايدلَ ،طًل ،غرل َكٝس سيا إشا ؾعً٘ ايػرلٖ .صا.
ٚضيهٔ بٝإ َكته ٢اٱط٬م ؼي ا٭َط بٓش ٛآخط  ٖٛٚإٕ ا٭َط

(اغيا٥س ٠ـ )2
َٚكشش٘ :اؾاَع ،عً ٢ضأ.ٜ٘
سٝح مل ٜك ٝس ايتعا( ٕٚبعسّ قٝاّ ايػرل ب٘) أ( ٟايتعا )ٕٚغٛا٤ٶ قاّ ب٘ ايػرل أّ َ ،٫ؿُ ٍٛيٮَط ب٘ َٚتعًل يًتهًٝـ.

َتك ّٛؼي (ٚدٛز )ٙبايؿاعٌ أ ٟاٯَط ٚبكسٚض َ٘ٓ ٙنُـا ٖـَ ٛتكـ ّٛؼي (َؿـاز )ٙــ ٖٚـ ٛإجيـاز
ايبعــح ــ إنــاؾ ١يَٰــط ،بايؿاعــٌ ،أ ٟاغيداطــب ،أ ٟايكــازض َٓــ٘ اغيبــسأٚ ،اغيبــسأٚ ،ايٓػــب١
بُٗٓٝا.
ؾشكٝك ١ا٭َط إشاّ ؼي (أْكط) َج ٖٛ ّ٬إجياز بعح يًُهًـ م ٛايٓكط ،٠ؾكس أخص (اغيهًـ) أٟ
اغيأَٛض ٚاغيداطب ؼي سكٝك ١ا٭َط ٚٚاقع٘ ،ؾشكٝك( ١قٌِّ) (ٚتعـا )ٕٚــ َـج ّ٬ــ عًـٖ ٢ـصا ٖـٛ
إجياز بعح يًُداطب ـ  ٖٛٚايؿاعٌ ـ يهٜ ٞكـسض َٓـ٘ اغيبـسأ( ،ؾكـٌِّ) ٜعـين قـِ أْـت أٜٗـا
اغيداطب بايك(ٚ ٠٬تعاٜ )ٕٚعين قِ أْت أٜٗا اغيداطب بايتعا ،ٕٚؾهؿا ١ٜقٝاّ ايػرل بٗا ـ ٚيٛ
بايتػبٝب ـ ٖ ٛاحملتاز يًسي ٌٝإ ٫ؾُٝا قسم عً ٘ٝعطؾاّ ٚز ٕٚتعٌُ أْـ٘ ؾعًـ٘ عٝـح ٜكـح إٔ
ٜطًل عً ٘ٝز ٕٚعٓا ١ٜأْ٘ ؾعٌ ،نُا ؼي (أظٍ ايٓذاغ )١ؾأظاشلا بٛاغط ١عبس ،ٙؾتأٌَ .
ٚؿيٗط بصيو إَهإ اٱغتس ٍ٫بهٌ َٔ إط٬م اغيازٚ ٠إط٬م اشل٦ٝـٚ ١إطـ٬م َـٔ تكـسض َٓـ٘
اغياز ٠أ ٟاغيداطب.

ٚأَا اغيكاّ ايجاَْ ٖٛٚ :ٞكته ٢ا٭قٌ ايعًُ.ٞ
ؾكس ٜكاٍ إٕ َكتها ٖٛ ٙا٫ستٝاؾي ٚشيو ْـيطاّ ٭ٕ ا٫ؾتػاٍ

ٚعًَ ٢ػًو احملكل اٯخْٛس ضظي ١اهلل عً :٘ٝإْؿا ٤طًب.
إش ستٖ ٢صا خطٚز عٔ ايـياٖطٚ ،قس قطْا إي ٘ٝيكٝاّ ايكط ١ٜٓعًٚ ٖٞٚ ٘ٝنٛح إٔ غطض اغيٛزي ٜتشكل بصيو.

ايٝكٝين ٜػتسع ٞايدلا ٠٤ايٝكٜ ٫ٚ ١ٝٓٝعًِ بايػكٛؾي بأزا ٤ايػرل.
ٜ ٫ٚـطز عًٝـ٘ (إَهــإ تعًـل ايتهًٝــ باؾــاَع بـري ؾعًـ٘ ٚؾعــٌ غـرلَٚ ٙطدعـ٘ إزي ايؿــو ؼي
ايٛادب غعٚ ١نٝكاّ ٚفطا ٙايدلا ٠٤٭ٕ اؾاَع َعً ّٛايٛدٛب ٚخكٛق ١ٝاغيباؾطَ ٠ؿهٛن١
ؾتذط ٟأقاي ١ايدلا ٠٤عٔ ٚدٛبٗا).
ٚشيو ٭ٕ اؾاَع ٚإٕ أَهٔ تكٜٛط ٙإ ٫أْ٘ خ٬ف ؿياٖط اـطاب ٚخ٬ف اغيتؿاِٖ عطؾاّ َـٔ
(قٌِّ) (ٚأظٍ) أ( ٚقًٛا) (ٚأظًٜٛا) سٝح ؿياٖط ٙتٛد٘ اـطاب يهٌ ؾطز ؾطز ؾٗـصا اـطـاب
ٖ ٛايٛدٛز اٱطياي ٞـطابات بعسز أؾطاز اغيهًؿـري ٚنؿاٜـ ١نـٌ َٓٗـا عـٔ اٯخـط ٖـ ٛاحملتـاز
يًسي ،ٌٝؾتأٌَ .
ْعِ ي ٛمل ٜتِ إط٬م ٚؾههٓا ٌٖ تعًل ايتهًٝـ باؾاَع بري ؾعً٘ ٚؾعٌ غرل ،ٙمت َا شنـط،ٙ
إ ٫ي ٛشيػهٓا بػطض اغيٛزي ٚؾبٗ٘ ،يهٓ٘ خطٚز عٔ ٖصا اغيكاّ ،أ ٚإ ٫ي ٛشيػهٓا بعسّ إَهإ
تعًل ايتهًٝـ باؾاَع بري اؿك ١اٱختٝاضٚ ١ٜغرلٖا ،ؾٓكٖ :ٍٛا ٖٓا تهًٝـ َعًـ ّٛإطيـاّ٫
 ٫ٚإطــ٬م ٜطدــع إيٝــ٘  ٫ٚدــاَع ضيهــٔ تكــٜٛط ،ٙيٝهــ ٕٛاغيطدــع ايــدلا ٠٤عــٔ خكٛقــ١ٝ
اغيباؾط ،٠ؾ ٬قٝل عٔ اٱستٝاؾي ٭ٕ اٱؾتػاٍ ايٝكٝين ٜػتسع ٞايدلا ٠٤ايٝك.١ٝٓٝ

إش ايه ّ٬ؼي َكته ٢ا٭قٌ ايعًُ ٫ ٞايًؿـي.ٞ

ٚأَا اغيكاّ ايجايحَ ٖٛٚ :كته ٢غا٥ط ا٭زيٚ ١غطض اغيٛزي ؾكس ؾكًٓا اؿسٜح عٔ شيو ٚعٔ
استُا٫ت اغيٛنٛعٚ ١ٝاغيكًش ١ايػًٛن ١ٝبتكٜٛطات عسٜس ٠ؼي ؾكٌ آخط نُا ؾكًٓا اؿسٜح
عٔ شيو أٜهاّ عً ٢ايططٜك ١ٝايكطؾٚ ١أْ٘ ضيهٔ اٱيتعاّ بايٛدٛب ايعٝين ست ٢عً ٢ايططٜكٝـ١
ايكطؾ ،١بًشاؿي غطض اغيٛزيٚ ،أنجط ١ٜاٱٜكاٍ ،غيككٛزَٚ ٙطًٛب٘ ؾًرلادع عح ايػطض.

ٚأَا اغيػأي ١ايجاْٖ ٖٞٚ :١ٝـٌ ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـَ ٣ٛـٔ ايتٛقـًٝات ايـيت ٜػـكؽي ؾٗٝـا
ايٛادب بأزاٚ ٘٥ي ٫ ٛعٔ اختٝاض ٚقكس بإٔ نإ ًَذأ أَ ٚهطٖاّ أَ ٚهططاّ أ ٚغـرل قاقـس أٚ
ٖاظ ّ٫أ ٚقاقساّ اـ٬ف
ٚنصيو اغيػأي ١ا يجايجـٖٚ ١ـٖ( ٞـٌ ايتعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل ٚايتكـَ )٣ٛـٔ ايتٛقـًٝات ايـيت ٜػـكؽي
ايٛادب بأزاٗ٥ا ٚي ٛؼي نُٔ ايؿطز احملطّ أّ . ٫
ٚنــصيو اغيػــأي ١ايطابعــٖٚ ١ــٖ ٞــٌ ٜعتــدل ؼي ؼكــل إَتجــاٍ أَــط (تعــاْٛٚا) قكــس ايكطبــ ١أّ ٫
ؾػٓطد ٧اؿسٜح عٓٗا إزي اؾع ٤ايجاْ ٞبإشٕ اهلل تعازي ٚاهلل اغيػسز اشلاز ٟايعاقِ.

ٖـٌ جيــب (ايتعــا )ٕٚعًــ ٢ايــدل ٚايتكــ(ٚ ٣ٛاٱعاْـ )١عًُٗٝــا ؼي نًتــا قــٛضت ٞنــ ٕٛايتعــإٚ
َٛق ّ٬يًدل ٚقككاّ يًػطض ٚعسَ٘.
َٚا ٖ ٛسهِ َا ي ٛؾو ؼي إٔ ايتعاَٛ ٕٚقٌ ؾٌٗ جيب عًٝـ٘ أ ٚايٛدـٛب خـام بكـٛض٠
ايعًِ أ ٚقٝاّ ايعًُ ٞعً ٢أْ٘ قكل يًػطض َٛٚقٌ يًدل
ٜ ٌٖٚػتشل اغيهًـ ايجٛاب عً ٢ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚإٕ مل ٜتشكل اغي٪ز ،٣أ ٚمل ٜهٔ (بـطاّ)
ٚاقعاّ بٌ َتُٖٛاّ ْـيطاّ ٭خباض (َٔ بًؼ) ٚغرلٖا
ٚغٓبشح ٖا ٖٓا اغيػأيتري ا٭ٚيٝري ٚغٓعكس ٱغتشكام ايجٛاب ؾكَ ّ٬ػتك ّ٬بإشٕ اهلل تعازي.

ؾكس ٜكاٍ بإٔ ايتعآٜ ٫ ٕٚشكط ايك ٍٛبٛدٛب٘ بكٛض ٠نَٛ ْ٘ٛقـٚ ّ٬قٝـاّ ايعًـِ أ ٚايعًُـٞ
عً ٢ن ْ٘ٛنصيو ،بٌ ٖٚ ٛادب

َطًكاّ ٚشيو عً ٢ايك ٍٛباغيكًش ١ايػـًٛنٚ ١ٝايٛدـٛب ايٓؿػـ ٞــ نُـا ؾكـًٓا ٙؼي َبشـح
آخط ؾً٬ٝسفي ـ ؾتأٌَ .
ٚأَا عً ٢ايك ٍٛبايططٜك ١ٝايكطؾ ١ؾإٕ قًٓا بإٔ ٚدٛب اغيكسََ ١ذلؾح َٔ ٚدٛب شٜٗـا ،ؾـ٬
ٚدٛب ٱْتؿا ٤ا٭قٌ ـ ؾتأٌَ .
ٚإٕ قًٓا بعسّ ايذلؾح بٌ إٕ اٯَط إشا ٫سفي ايػـطض اغيٓبعـح عٓـس اغيكسَـ ،١إْكـسح ؼي ْؿػـ٘
ايساع ٞٱجيابٗا ٚإجياب شٜٗا ،نُا شٖب إزي شيـو بعـض احملككـري ؾـُٝهٔ ا٫يتـعاّ بإجيابـ٘
اغيكسََ ١طًكاّ ْـيطاّ يدلٖإ ايػطض.

إْ٘ قس ٜكاٍ بإَهإ ٚسػـٔ إجيـاب اغيـٛزي َطًكـّا يًُكسَـ ١ستـ ٢غـرل اغيٛقـً ،١بـٌ ٚٚدـٛب
شيو ،ؾُٝا ي ٛنإ َٔ باب اؿا٥طـ ١٭غطانـ٘ اغيًعَـٚ ،١أعـين سيطًكـاّ :قـٛض عًـِ اغيهًــ
به ٕٛايتعاَٛ ٕٚقٚ ّ٬ؾه٘ ؾٚ ،٘ٝقٛض ٠قطع اغيهًـ بعسّ نَٛ ْ٘ٛق ّ٬اٜهاّ إشا

أ ٟست ٢ؼي قٛض ٠عسّ اٱٜكاٍ ثبٛتاّٚ ،قٛض ٠ايؿو أ ٚايعًِ بايعسّ إثباتا.
إش ٜ ٫ؿٌُ شيو قٛض ٠عسّ نَٛ ْ٘ٛق ٬ثبٛتاّ ٚعًِ اغيهًـ بصيو ـ ؾتأٌَٚ .قس شنطْا تؿك ً٘ٝؼي عح اغيكًش ١ايػًٛن١ٝ
ٚايكٛض اغيدتًؿ ١يصيو ؼ ت عٓٛإ (احملتُ٬ت ٚايٛد ٙٛؼي ايتعا ٕٚثبٛتاّ َٔ سٝح اؿػٔ ٚاغيكًشٚ ١ايطدشإ أ ٚايٛدٛب،
عيػٚ )١إٔ ؼي قٛض َٔ ٠تًو ايكٛض اـُػ ١جيب ايتعا ٕٚست ٢ي ٛنإ غرل َٛقٌ ٚعًِ أْ٘ نصيو.
إش عً ٢ؾطض عسّ ٚدٛب بط أ ٚن ٕٛايتعاَ ٕٚت ِٖٛاٱٜكاٍ إي ،٘ٝبٌ أٚقٌ يػرل ٙػيا يٝؼ بطاّ ٚادباّ ،ؾٜٛ ٬دس (شٚ
اغيكسَ )١ستٜ ٢ذلؾح َٔ ٚدٛب٘ٚ ،دٛبٗا.
إش ٜ ٫ؿٌُ ٖصا قٛض ٠ايؿوَ ،ع نَٛ ْ٘ٛق ّ٬ثبٛتاّ ،أَا قٛض ٠قٝاّ ايعًِ أ ٚايعًُ ٞبايعسّ َع نَٛ ْ٘ٛق ّ٬ؾإْ٘  ٫تطؾح
يٛدٛز اغي َِّٔ٪ـ ؾتأٌَ.
احملككإ ايٓاٝ٥ين ٚاـ ٞ٥ٛعًَ ٢ا بباي.ٞ

ٚ ٬نـإ غـرل
 ٬ثبٛتا ؼي عًـِ اغيـٛزي ،بـٌ ٚقـٛض ٠عًـِ اغيهًــ بعـسّ نْٛـ٘ َٛقـ ّ
نإ َٛق ّ
َٛقٌ ،ثبٛتاّ أٜهاّ نُا ؼي بعض ايكٛض ػيا غٝأت ٞبٝاْ٘.
تٛنٝش٘ :إٔ اغيٛزي إشا ٫سفي أغطان٘ ا٫يعاَٚ ١ٝضأ ٣أْٗـا  ٫تتشكـل إ ٫بإجيـاب َكسَـَ ١ـٔ
اغيكسَات ،إْكسح ؼي ْؿػ٘ ايساع ٞيٲجياب َطًكاّ ٚبعج٘ شيو إزي اٱجياب َطًكاّ ؼي نٌ َا مل
تعاظي٘ َكًش ١أخط ٣نايتػَٗ ٌٝج.ّ٬
ٚبعباض ٠أخط :٣إشا عًِ اغيٛزي َٔ ساٍ عبٝس ٙأْٗـِ ؼي قـٛضت ٞؾـهِٗ ؼي اغيكسَٝـٚ ١عًُٗـِ
بعسَٗا ،فاْب ٕٛيًكٛاب غايباّ بعج٘ شيو يٲجياب َطًكاّ ـ عًُٛا بهْٗٛا َٛق ّ٬أ ٚؾهٛا
أ ٚعًُٛا بايعسّ َع نْٗٛا َٛقً ١ـ سؿاؿياّ عً ٢غطن٘ ػيا ي ٛضخل شلِ ؼي ايذلى نإ َؿٛتاّ
يػطن٘ بٌ بعج٘ شيـو يٲجيـاب اغيطًـل أ ٟستـ ٢يًُكـسَات غـرل اغيٛقـً ١ــ عًُـٛا بأْٗـا غـرل
َٛقً ١أ ٚؾهٛا ـ إشا ضأ ٣إٔ اؿؿاؿي عً ٢غطن٘ ايكا ِ٥بػرلٖا ٜ ٫تِ إ ٫بٗصاَٚ ،آٍ ٖصا ؼي
اؿكٝك ١إزي إٔ إجياب غرل اغيٛقًَ ١كسَ ١يتشكل ايػطض ؼي َـٛاضز اغيٛقـً ١ؾٗـٚ ٛإٕ مل ٜهـٔ
َٛق ّ٬يصٜٗا يهٓ٘ َٛقٌ يص ٟغرلٖا ؾًٝسقل دٝساّ.

نُ ا قس ٜػتـيٗط أْ٘ نصيو ؼي خكٛم ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ،ؾإٕ أغًب ايٓاؽ ٜؿط َ٘ٓ ٕٚأٜ ٚذلن ْ٘ٛإَا يؿهِٗ ؼي نطٚض٠
ايتعا ٕٚأ ٚيعًُِٗ بكسضتِٗ عً ٢ايكٝاّ بايدل بس ْ٘ٚخاق ١عً ٢اغيس ٣ايبعٝس ٚيصيو لس إٔ نجرلاّ َٔ اغيؿاضٜع تٓٗاض  ٫ٚتػتُط أٚ
تهعـْ ،تٝذ ١عسّ ايتعا ٕٚسسٚثاّ أ  ٚبكا٤ٶ ٚشيو عً ٢عهؼ اغي٪غػات اغيبٓ ١ٝعً ٢ايتعا ٕٚ٭ٕ (ٜس اهلل َع اؾُاعٚ ،)١نُا
ْؿٗس عهؼ شيو ؼي نجرل َٔ اغي٪غػات ؼي ايعامل ايػطبٚ ٞاييت تػتُط يعكٛز بٌ ست ٢يكط ٕٚأٜهاّ.

ٚبعباض ٠أخط :٣ي ٛعًِ اغيٛزي َٔ ساٍ عبٝس ٙأْـ٘ يـ ٛمل ٜٛدـب غـرل اغيٛقـً( ١يـصٜٗا) يؿـطٸؾي
عبٝس ٙؼي اغيٛقًٚ ١تطنٖٛا (ٚي ٛؼي قٛض ٠ؾهِٗ بأْٗا َٛقً ١أ ٚؼي قٛض ٠عًُِٗ بأْٗـا غـرل
َٛقً )١ؾإٕ ي٘ بٌ عً ٘ٝإٔ ٜٛدب غرل اغيٛقً ١سؿاؿياّ عً ٢أغطان٘ اغيًعَ ١ؼي ش ٟغرلٖا.
َٚجايــ٘ :إٔ ٜٛدــب اغيــٛزي عًــ ٢عبٝــسَ ٙــٮ نــٌ اؿؿــط ٚطــِ نــٌ اٯبــاض أْ ٚـعع نــٌ أغــ٬ى
ايهٗطبا ٤اييت ؼي ططٜل ابٓ٘ ٜٚك ٍٛشلِ( :اَٮٚا ست ٢اؿؿـط ايـيت عًُـتِ بعـسّ غـكٛؾي ابـين
ؾٗٝا) ،يعًِ اغيٛزي (بٌ ست ٢ؼي قٛض ٠استُاي٘) إٔ عبٝس ٙقس ٜكطع ٕٛبعسّ ن ٕٛفُٛعَ ١ـٔ
تًو اٯباض ٖ ٞايـيت غٝػـكؽي ؾٗٝـا ٚيـس ٙؼي أسـس ا٭ٜـاّ ايكازَـٚ ،١اؿـاٍ أْـ٘ عًـِ (أ ٚستـ٢
استٌُ) إٔ ٚيس ٙغٝػكؽي ؼي أسسٖا عً ٢غـب ٌٝايبـسٍ ،ؾـإٕ عًٝـ٘ إٔ ٜٛدـب َـٮ نـٌ اؿؿـط
ستٜ ٫ ٢بك ٢عصض يًعبس (ست ٢عصض :عسّ ٚدٛب غرل اغيٛقً )١ػيا ٜؿٛت غطن٘ .
ٖصا ؼي اغيٛاي ٞايعطؾٚ ،١ٝأَا ؼي ايؿاضع ؾُٝهٔ إٔ ضيجٌ ي٘ بإجياب ايؿاضع اغيؿٛض ٠عً ٢ضغـٍٛ
ؿ صًل األ ٍع ًر ؾإٕ ا٫غتؿاضٚ ٠إٕ مل تهٔ
اكر ٍ يػ ٍ
اهلل ٚ عً ٢نٌ سانِ بكٛي٘ تعازي كى ىذ ً
َٛقً١

ٚأٚنح َٓ٘ ي ٛنإ ي٘ ٚيسإ ٚاستٌُ غكٛؾي اسسُٖا ؼي غًػً ١اٯباض ايؿُايٚ ،١ٝمل ٜهٔ استُاٍ يػكٛؾي أَُٗٓ ٟا ؼي
غًػً ١اٯباض اؾٓٛبَ ١ٝج ،ّ٬ؾإٕ ي٘ ،بٌ عً ،٘ٝإٔ ٜٛدب طِٸ نٌ اٯباض ايؿُايٚ ١ٝاؾٓٛب ،١ٝي ٛضأ ٣إٔ ؾتح باب عسّ ٚدٛب
اغيكسَ ١غرل اغيٛقً ٖٞٚ( ١طِ اٯباض اؾٓٛب )١ٝغ٪ٝز ٟيتٗا ٕٚايعبس ؼي طِ اٯباض ايؿُاي ١ٝـ ؾتأٌَ غيا أؾطْا ي٘ ؼي اغيذي َٔ أْٗا ٚإٕ
مل تهٔ َٛقً ١بٚ٬اغط ١يهٓٗا َٛقً ١بٛاغط.١

يًكٛاب زاُ٥اّ ،إ ٫أْٗا ٚادبَ ١طًكاّ غٛا ٤عًِ أْٗا غت٪ز ٟٱنتؿـاف ا٭قـًح أ ٚؾـو أٚ
عًــِ بأْٗــا  ٫تهؿـــ ؾــ٦ٝاَّ ،ــٔ غــرل ؾــطم ؼي شيــو بــري ايــصٖاب إزي نــ٪َ ٕٛزاٖــا ًَعَ ـاّ
يًطغ  ٍٛنُا شٖب إي ٘ٝايبعض أ ٚغرل ًَعّ نُا عً ٘ٝاغيؿٗٛض ،ؾإْٗا ٚادب ١سيا ٖـٖ ٞـٞ
َطًكاّ نُا غبلٜٓ ٫ٚ ،شكط تٛد ٘ٝشيو باغيكًش ١ايػًٛن َٔ ١ٝتطٝٝب ايكًٛب ٚؾبٗٗا ػيـا
شنط ٙايع ١َ٬اجملًػٚ ٞغرل ،ٙبٌ ست ٢سي٬سـيـ ١اؾاْـب ايططٜكـ ٞبًشـاؿي إٔ اٱجيـاب َطًكـاّ
أنجط إسطاظاّ غيكًش ١ايٛاقع َٔ ،عسَ٘ بإٔ ضأ ٣ايؿاضع إٔ اٱغتؿاض ٠تـ٪ز ٟإزي ايكـٛاب ؼي
مثاْري باغيا َٔ ١٥اغيٛاضز ،ؾأٚدبٗا َطًكاّ ػيا إشا مل ٜٛدبٗا ،مل ٜعٌُ بٗا اؿانِ ؾٛقع ؼي اـطأ
بٓػب ١مثاْري ؼي اغياٚ( ١٥بس ٜٞٗإٔ ايه ّ٬يٝؼ عـٔ ايطغـ  ٍٛيعكـُت٘ بايهـطٚض ٠بـٌ عـٔ
غــرلٚ ،ٙتٛدٝــ٘ اـطــاب يــ٘  يًتأغــ ٞبــ٘) ـ ـ ٚقــس ؾكــًٓا ايهــ ّ٬عــٔ شيــو ٚكتًـــ
اٱؾها٫ت ايٛاضز ٠ؼي نتاب (ؾٛض ٣ايؿكٗا ٤ـ زضاغ ١ؾكٗ ١ٝأقٛي )١ٝؾًرلادع.

ٚضيهٔ ا٫غتس ٍ٫عًٚ ٢دٛب (ايتعا )ٕٚعً ٢ايدل (ٚاٱعاْ )١عً ٘ٝست ٢ؼي قٛض ٠ن ْ٘ٛغرل
َٛقٌ إناؾ ١إزي بطٖإ ايػطض ايص ٟأؾـطْا يـ٘ قبـٌ قًٝـٌ إطيـاٚ ّ٫تططقٓـا يـ٘ ؼي ؾكـٍٛ
أخط َٔ ٣ايهتاب ؾً٬ٝسفي ،بأزي ١عسٜس ٠أخطَٗٓ ٣ا بٓا ٤ايعكَٗٓٚ ٤٬ا بطٖإ

ٚشيو ؾُٝا إشا عًِ أْ٘ َٛقٌٚ ،مل ٜهٔٚ ،نصيو ي ٛقاّ عًُ ٞعً ٢أْ٘ َٛقٌ ٚمل ٜهٔ ٌٖٚ ،نصيو ي ٛؾو غٝأت ٞؼي
اغيذي بٝاْ٘ بإشٕ اهلل.

ايػدل ٚايتكػٚ ِٝيعًٓا ْطد ٧بطٖإ ايػدل ٚايتكػ ِٝيًُذًس ايجاْ ٞإشا ؾا ٤اهلل ،ؾٓك :ٍٛضيهٔ
ا٫غتس ٍ٫ببٓا ٤ايعك ٤٬عً ٢اغتشكام ايعكٛب ١ي ٛتطى ايتعـاٚ ٕٚاٱعاْـ ١عًـ ٢ايـدل ٚايتكـ٣ٛ
ستــ ٢يــ ٛنــإ ايتعــا ٕٚغرلَٛقــٌ ٚشيــو سيجــٌ َــا اغــتٓس إيٝــ٘ اغيؿــٗٛض ستــ ٢نــاز إٔ ٜهــٕٛ
إطياعاّ ؿطَ ١ايتذط ٟأ ٟاغتٓازاّ إزي بٓا ٤ايعك ٤٬عً ٢اغتشكام اغيتذط ٟيًعكٛبٚ ١إٕ نإ
دَٗ ّ٬طنباّ ٚنإ َا ػط ٣عً ٢ؾطب٘ َجَ ّ٬ا٤ٶ ٚقس ت ُٖ٘ٛعيطاّ.
ٚايؿٝذ ٚ إٕ مل ٜطتض شيو ْٚـاقـ ؾٝـ٘ إ ٫إٔ ايهـٖ ّ٬ـ ٛأْـ٘ تـاّ عًـ ٢ضأ ٟاغيؿـٗٛض
ايص ٟازع ٞعً ٘ٝاٱطياع نُا ْكً٘ ايؿٝذ .

ٜ ٫كاٍ :ؾطم بري ايتذطٚ ٟبري اغيكسَ ١غرل اغيٛقً.١
إش ٜكــاٍ :يــٝؼ عًــ ٢إط٬قــ٘ إش َــا قطــع اغيهًـــ سيٛقــًٝت٘ َــٔ اغيكــسَات ؾذلنــ٘ ٚنــإ غــرل
َٛقٌ ،ؾإْ٘ َكسام يًتذط ٟؾشهُ٘ سهُ٘.
ْعــَِ ،ــا ؾــو ؼي َٛقــًٝت٘ أ ٚعًــِ عــسّ َٛقــًٝت٘ غــٛا ٤نــإ َٛقـ ّ٬ثبٛتـاّ أّ  ،٫ؾًــٝؼ
َكساقاّ يًتذط ،ٟؾتأٌَ إ ٫إٔ زيٌٝ

نُا قطح بصيو ايؿٝذ ا٭ْكاض ٟؼي ايطغا ٌ٥اغيككس ا٭ ٍٚؼي ايكطع ايتٓب ٘ٝا٭ ٌٖ :ٍٚايكطع سذ ١غٛا ٤قازف ايٛاقع أّ
مل ٜكازف قاٍ( :ؿياٖط نًُاتِٗ ؼي بعض اغيكاَات ا٫تؿام عً ٢ا٭ ٍٚأٜ ٟعاقب عً ٢ؾطب َا قطع به ْ٘ٛعيطاّ ٚإٕ مل ٜهٔ
عيطاّ ؼي ايٛاقع) ؾًرلادع.
إٕ َكتشِ َؿهٛى اؿطَ َ٘ٓٚ ١اغيؿهٛى نَ ْ٘ٛكسََٛ ١قً ،١زَ ،َٔ٪َ ٕٚتذط َٛنٛعاّ ٚسهُاّ ،خاقَ ١ع ؿاؿي َكاّ
اغيٛزيٚ ،ؾس ٠ايعكٛب ١ا٭خط ١ٜٚعً ٢ايصْب ٚي ٛنإ قػرل ،٠ؾإٕ أش ٣عكٛب ١أخط ١ٜٚتعسٍ عكٛبات ايسْٝا بأطيعٗا ،يهٔ ايهّ٬
ٌٍّ ٚايػطض.
ؼي ٚدٛز اغي ٕ٪ؼي قٛض ٠ايؿو ٚؾ ٘ٝتؿك ٌٝشنطْا ٙؼي عح احملك

سطَ ١ايتذط ٖٛٚ ٟبٓا ٤ايعك ،٤٬داضٍ ؼي قٛض ٠ايؿو بٓؿؼ ايٛظإ ؼي نٌ َا نـإ َـٔ قبٝـٌ
احملكٻٌ ٚايػطض ٚقس ؾكًٓا ٙؼي عح ايػطض ؾً٬ٝسفي.
ْعِٚ ٫ ،د٘ يسع ٣ٛبٓا ِٖ٤باغتشكام ايعكٛب ١ست ٢ؼي قٛض ٠ايعًِ بعـسّ اغيٛقـًٚ ١ٝنْٛـ٘
نصيو ثبٛتاّ ٚنصيو ؼي قٛض ٠قٝاّ ايعًُ.ٞ
ْعِ ،ضيهٔ زع ٣ٛبٓا ِٖ٤عً ٢اغتشكاقٗا ي ٛعًِ بعسّ اغيٛقًٚ ١ٝناْت َٛقـً ١ثبٛتـاّ ــ بـٌ
ٚست ٢ي ٛمل تهٔ َٛقً ١ـ ؾُٝا إشا ايتؿت إطيا ّ٫إزي استُاٍ َؿٛت ١ٝغطض اغيٛزي اغيًعّٚ ،يٛ
ايها ٔ٥ؼي غرل شٜٗا نُا غبل بٝاْ٘ ،ؾتأٌَ.

ٜ ٫كاٍ :ي ٛعًِ اغيهًـ بعسّ اغيكسَ ١ٝنٝـ ٜهًؿ٘ اغيٛزي بٗا ػيا ٜػتًعّ ايتٓاقض ؼي ْـيطٙ
إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚضيهٔ يًُٛزي إٔ ٜهًؿ٘ بعٓٛإ آخط (نُا قس ٜػتـيٗط ؼي ايتعا ٕٚعً ٢ايـدل سٝـح أٚدبـ٘
ايؿاضع بعٓٛاْ٘  ٫بعٓٛإ اغيكسَ.)١ٝ

ثاْٝاّٜ :ـتِ اٱؾـهاٍ عًـ ٢ايكـ ٍٛبايذلؾـح  ٫ايكـ ٍٛاٯخـط ؾتأَـٌ بـٌ ْكـ :ٍٛستـ ٢عًـ٢
ايذلؾح إش قس غبل بٝإ إٔ ايذلؾح ٜه َٔ ٕٛش ٟغرلٖا.
ثايجاّ :بٌ ْك ٍٛأَ ٟاْع عكًـَ ٞـٔ إٔ ٜهًــ اغيـٛزي عبـس ٙسيـا ٜتـَ ِٖٛعـ٘ إٔ َـَٓ ٙ٫ٛـاقض
يٓؿػ٘ خاق ١أْ٘ ػيا ٜٓسؾع بايتأٌَ نُا ؾُٝا شنطْاَ ٙـٔ اؿا٥طـ ١٭غطانـ٘ ،ؾًـ٫ ٛسـفي ايعبـس
شيــو َــٔ ســاٍ اغيــٛزي ٚعًُــ٘ احملــٝؽي ٚســاٍ ْؿػــ٘ ٚاستُــاٍ دًٗــ٘ اغيطنــب٫ ،مًــت عكــس٠
ايتٓاقض ايبس ٟٚؼي ْـيطْ ،ٙعِ َع عًِ اغيٛزي باغتكطاض ت ِٖٛايتٓاقض ؼي ْـيط عبس ٌٖ ٙي٘ إٔ
ٜأَطٙ
قس ٜكاٍ :أْ٘ ٚإٕ مل ٜهٔ قا ّ٫شاتاّ إ ٫أْ٘ ٜكبح َٔ اؿهْ ِٝـيطاّ ٭ٕ ايػـطض َـٔ اٱجيـاب،
اْ٫بعاخ ٖٛٚ ،غرل ػيهٔ ؼي َٔ ٜطَٓ ٙ٫َٛ ٣اقهاّ ٚؾ ٘ٝتأٌَ َٔ ٚد.ٙٛ

ٚتؿك ٌٝايه ّ٬ؼي شيو:
إٕ اغيٛزي ضيهٓـ٘ إٔ ٜـأَط عبـس ٙسيدايؿـ ١قطعـ٘ أٜٗٓ ٚـا ٙعـٔ إتبـاع قطعـ٘ ،ستـ ٢ؼي غـرل ايكطـع
اغيٛنــٛع ،ٞيــ ٛضآ ٙدٗـَ ّ٬طنبـاّ َــٔ غــرل ٚضٚز أ ٟقــصٚض ػيــا شنــط ٙطيــع َــٔ ا٭عــ ّ٬ؼي
ا٭ق َٔ ٍٛقب :ٌٝأْ٘ ًٜعّ إٔ ٜطا ٙايعبس َٓاقهـاّ ،أًٜ ٚـعّ ايعبجٝـ ١يعـسّ إَهـإ اْ٫عدـاض أٚ
اْ٫بعاخ أ ٚغرل شيو.

إش نٝـ ٜٓبعح َٔ َ٬سـي ١اغيٛزي ايػطض اغيًعّ ،ايساع ٞٱجياب ايؿٚ ٤ٞغرل َكسَت٘

ؾإْــ٘ ضيهــٔ إٔ ٜــأَط اغيــٛزي عبــس ٙسيدايؿــ ١قطعــ٘ ٚضيٓعــ٘ َــٔ ايعُــٌ بــ٘ ستــ ٢عًــ ٢غــرل ايكطــع
اغيٛنٛعٚ ،ٞشيو بأسس ايٛد ٙٛايتاي:١ٝ
ايٛد٘ ا٭ :ٍٚإٔ ٜأَط ٙباغيدايؿ ١يهٔ بعٓٛإ آخط أ ٚبًػإ آخط.
تٛنٝش٘ :اْ٘ ي ٛقطع ايعبس بإٔ ٖصا ايػاَ ٌ٥اٚ ٤يـٝؼ عيـطاّ ؾـأضاز ؾـطب٘ ؾًًُـٛزي إٔ ٜـأَطٙ
بعسّ ؾطب٘ ٚحيطَ٘ عً ٘ٝـ ٚستـ ٢بـس ٕٚإٔ ٜـطا ٙايعبـس َٓاقهـّا ٚستـَ ٢ـع تكـطحي٘ يعبـس ٙبـإٔ
ايكطع ططٜك ٞؼي اغيكاّ ـ بعٓٛإ آخط أخل أ ٚأعـِ نـإٔ ٜكـ ٫ :ٍٛتؿـطب ٖـصا ايػـا ٌ٥أ٫ ٚ
تؿطب أ ٟغا ٌ٥اي ّٛٝبس ٕٚإناؾ ١أَ ٚع إناؾ ١ستَ ٢ا قطعت بأْ٘ َا ،٤بس ٕٚتعً ٌٝأَ ٚع
تعً. ٌٝ
ؾإٕ ايعبس ٚإٕ نإ قاطعاّ بأْ٘ َاٚ ٤يٝؼ عيطاّ  ٫ٚضيهـٔ ايتشـط ِٜبـسع ٣ٛأْـ٘ عيـط ؾطنـاّ ــ
سػب اغيسع ٢ـ (َع ؾطض إٔ ايعبس ٜ ٫تعيعٍ عٔ قطع٘ بٗص ٙايسعٚ ٣ٛإ ٫نإ غايب ١باْتؿـا٤
اغيٛنٛع).
يهٔ ضيهٔ ايتشـط ِٜبعٓـٛإ آخـط أعـِ ٚأخـلٚ ،يـ٘ إٔ ٜ ٫عًـٌ إشا اْكـطف شٖـٔ ايعبـس إزي
غبب آخط نهَ ْ٘ٛػَُٛاّ أ ٚغكباّ أ ٚيًتعً ِٝأَ ٚا أؾب٘.
ٖٚصا ٜؿب٘ َٔ ٚد٘ َا تؿك ٢ب٘ احملكل ايٓاٝ٥ين عٔ ايسٚض ؼي َا ي ٛأخص َا ٜٓؿـأ عـٔ ا٭َـط ؼي
َتعًل ا٭َط (نا٭َط باٱتٝإ باغيأَٛض ب٘

نإٔ ٜك ٍٛي٘ ٫ :تؿطب ٖصا ايػا( ٌ٥ايصٜ ٟعًِ اغيٛزي أْ٘ عيط ٚقس قطع ايعبس أْ٘ َا ٤ؾأضاز ؾطب٘) أ ٚأ ٟغا ٌ٥اي ،ّٛٝيٝتعًِ
َٓو ٖصا ايطؿٌ ايصٜٓ ٟبػ ٞإٔ ٜ ٫ؿطب اغيا ٤أق( ّ٬غيطض َج.)ّ٬

بككس ا٭َط) بـ (َتُِ اؾعٌ) ٚإزي ٖصا ايٛد٘ ٜطدع َا شنط ٙايػٝس ايٛايس .
قاٍْ( :عِ ،ؼي اغيطابل يًٛاقع ٜكح يًُٛزي إٔ ٜك ٍٛبا٫غتجٓا ٤إٕ ضأ ٣شيو أِٖ).
ٚأٚنش٘ ؼي اؿاؾ ١ٝبكٛي٘( :نُا إشا قطع أْ٘ بٚ ٍٛاغيٛزي ٜعًِ اؾتباٖ٘ ؾٝك( :ٍٛايب ٍٛلؼ
إ ٫ؼي ٖــصا اغيــٛضز َــٔ بــاب إٔ اغــتعُاٍ ايعبــس يًُــا ٤ايــٛاقع ٞؼي ٖــصا اغيــٛضز أٖــِ َــٔ إبكا٥ــ٘
جيتٓب٘) .
َٚآي٘ نُا تط ٣إزي تػـٝرل ايًػـإ ٚإٕ تكـٛض ايعبـس إٔ شيـو ٫عتبـاض ايؿـاضع ايكطـع ؼي اغيكـاّ
َٛنٛعٝاّ.
ٚضيهٔ إضداع ن  َ٘٬إزي ايٛد٘ ايجاْ ٞؾ٬سفي.
ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٔ حيطَ٘ عً ٘ٝبعٓٛاْ٘ يهٔ بتعً ٌٝآخط نايتشؿفي عًـ ٢غـا٥ط أغطانـ٘ أ ٚعًـ٢
غا٥ط ايٛادبات ٚاحملطَات ،نإٔ ٜك ٍٛي٘ ٫ :تؿطب ٖصا اغيا ٤ـ فاضٜاّ يت ِٖٛعبس ٙـ بتعً ٌٝأْ٘
ناض أ ٚإْو ي ٛؾطبت ٖصا اغيا ٤أَ ٚا قطعت بأْ٘ َا ٤ؾإْ٘ غٓٝتٗ ٞبو إزي ؾطب َـا ٖـ ٛعيـط
ؼي إٓ ٫سلٍ ػيا تعًِ أْ٘ عيط .

ؾإٕ اغيٛزي ٜ ٫ػتطٝع بٓٗ ٘ٝايهً ٞيعبس ٙعٔ ؾطب اـُط ،عٓس إضاز ٠عبس ٙؾطب َا قطع بأْ٘ يٝؼ عيطاّ ،ضزع٘ عٔ ؾطب٘ إ٫
بأَط آخط ٫سل بعٓٛإ آخط نُا غبل ،نُا ٜ ٫ػتطٝع إٔ ٜأَط ٙباٱتٝإ باغيأَٛض ضب٘ بككس ا٭َط ،بٓؿؼ ا٭َط ا٭ ،ٍٚبٌ ٫بس َٔ
أَط دسٜس ،نُا إٔ تهطاض اغيٛزي ْٗ ٘ٝايهً ٞعٔ ؾطب اـُط  ٫جيسْ ٟؿعاّ.
ا٭ق :ٍٛز ،2م ،9عح ايكطع.
٭ْ٘ َاَ ٤احل ٜػبب عطؿ٘ ؾٝعٜس ضغبت٘ ؼي ؾطب اـُط أ ٚ٭ْ٘ ػئ ٜ ٫كعس ٙعٔ اغيعك ١ٝإ ٫ايهعـ ؾً ٛاضت َٔ ٣ٛاغياِٖ ،٤
بؿطب اـُط أَ ٚا أؾب٘ شيو.

بٌ ست ٢بس ٕٚتعً ٌٝؼي اؾًُٚ ١شيو نُا ؾُٝا ٜٓكطف شٖٔ ايعبس بـٌ ٜهؿـ ٞاستُايـ٘ إزي إٔ
َٓع اغيٛزي إصيا ٖ ٛيًتعبس ٚاغيٛنٛع ١ٝؼي ايكطع.
ايٛد٘ ايجايحٚ :ػيا غبل اْكسح ٚدـ٘ ثايـح ٖٚـ ٛإٔ اغيـٛزي ضيهٓـ٘ ضزع ايعبـس عـٔ اتبـاع قطعـ٘
ست ٢عً ٢ايططٜكٝـٚ ،١بعٓٛاْـ٘ ٚبـس ٕٚأ ٟتعًٝـٌ آخـط ،ؾًـ ٛقطـع ايعبـس بـإٔ ٖـصا َـاٚ ٤أضاز
ؾطب٘ ،داظ يًُٛزي ايصٜ ٟعًِ أْ٘ عيط إٔ ٜك ٍٛي٘ ٫ :تؿطب! أ ٫ ٚتؿطب ٖصا اـُط!
ٜ ٫كاٍ :إٕ اؿذ ١ٝشات ١ٝيًكطع ؾٜ ٬عكٌ ايٓٗ ٞعٔ اتباع٘.
إش ٜكاٍ:
اؿذ ١ٝإَا إٔ ٜطاز بٗا ايططٜكٚ ١ٝايهاؾؿ١ٝ
ٚإَا إٔ ٜطاز بٗا اغيٓذعٚ( ١ٜاغتشكام ايعكاب) ٚاغيعصض.١ٜ
ٚإَا إٔ ٜطاز بٗا ٚدٛب ا٫تباع ٚاغيتابع.١

ؾعً ٢ا٭ ٍٚـ أ ٟإضاز ٠ايهاؾؿ َٔ ١ٝاؿذ ١ٝـ ْك:ٍٛ
ايهاؾؿ ١ٝشات ١ٝيًعًِ ٚيٝؼ يًكطع (ا٭عِ َٔ اؾٌٗ اغيطنب

نُا َٖ ٛؿطٚض نٚ َِٗ٬يصا ؼسثٛا عٔ اَتٓاع ايٓٗ ٞعـٔ اتبـاع ايكطـع ؼي قـٛضت ٞاغيطابكـ١
يًٛاقع ٚعسَٗا) ؾإٕ اؾٌٗ اغيطنب غرل ناؾــ شاتـّا بـٌ ٜ ٫عـس ٚتـ ِٖٛايهاؾـؿٚ( ١ٝإ ٫يـعّ
ىؿ
اب ب ً ًؼ ى
قع وة ؼ ى ٍ
ق ىل يؾ يف اظظَّ ٍؿك يف ىعا نء ىحؿَّك ًإلىا ىجاءقي ظ ٍ
ن ْ٘ٛعًُاّ ٖصا خًــ) ؾٗـ ٛطى ىلر ى و
هلل ًسـٍ ىد يق.
ؼ ى ًفدٍ يق ىذ ٍقؽا ن كىكى ىج ىد ا ى

ٚبتعبرل أزم :ايكطع ايص ٖٛ ٟدٌٗ َطنب غرل ناؾـ شاتاّ ،ؾصات ١ٝعسّ ايهاؾؿ ١ٝيػطض أْ٘

دٌٗ َطنـب ٚ٭ْـ٘ نـس أْ ٚكـٝض ايعًـِ ايـص ٟشاتٝـ ١ايهاؾـؿٚ ،١ٝنٝــ ٜعكـٌ إٔ ٜهـٕٛ
ايؿ ٤ٞشاتٝاّ ٭َط ٚيهس ٙأْ ٚكٝه٘
ٚبصيو ٜـيٗط ٚد٘ ايٓـيط ؾُٝا شنط ٙؼي َكباح ا٭ق( :ٍٛايكشٝح إٔ سكٝك ١ايكطع ْٖ ٛؿؼ
اْ٫هؿاف ٚشات٘ ؾٜ ٬عكٌ اؾعٌ ؾ ٘ٝأق ّ٬ظُٝع أما ٫ ٘٥بػٝطاَّ ٫ٚ ...طنباّ ...ؾإٕ ثبـٛت
ايؿـ ٤ٞيٓؿػــ٘ نــطٚضٚ ٟاغياٖٝــٖ ١ـٖ ٞــ ٞبٓؿػــٗا) ٜ ٫ٚ .بعــس أْـ٘  أخــصَ ٙــٔ احملكــل
ا٭قؿٗاْ  ٞسٝح شٖب يع ١ٝٓٝايكطع يْ٬هؿاف
إش ٜطز عً:٘ٝ

٭ٕ اؾٌٗ اغيطنب إَا ٖ ٛعسّ ايعًِ ؾْٗ ٛكٝض أ ٚغرل ،ٙؾهس.
َكباح ا٭ق :ٍٛز ،2م ،15أ ٍٚعح ايكطع.
ْٗا ١ٜايسضا :١ٜز 2م.4

أ :ّ٫ٚؿياٖط نٚ َ٘٬اغتس٫ي٘ بٌ ْك٘ إٔ (ايكطع) ٖ( ٛاْ٫هؿاف) باؿٌُ ايصات ٞا٭ٚيـٞ
ٚٚانح أْ٘ غرل تاّ يتػـاٜط َاٖٝـَٚ( ١ؿٗـ( )ّٛايكطـع) (ٚاْ٫هؿـاف) بـٌ إٕ نـإ ؾـ ٤ٞؾٗـٛ
ا٫ؼاز باؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٚ ٞايـياٖط أْ٘ خًؽي بري اؿًُري ،بٌ ايٓػب ١بُٗٓٝا عَُٔ ّٛ
ٚد٘ ٫ؾذلام ايكطع عٔ اْ٫هؿاف ؼي َٛضز اؾٌٗ اغيطنب ٫ٚؾذلام اْ٫هؿاف عٔ ايكطع ؼي
ايٓــٛض (ػيــا تٓهؿـــ بــ٘ ا٭ؾــٝا ٤تهٜٓٛـاّ ٚيــٝؼ بكطــع) ٚؼي ايبــاض ٟتعــازي بــٌ ؼي َطًــل ايعًــِ
اؿهٛض ٟبٌ ؼي نٌ َسضنات ايٓؿؼ اغيٓهؿؿ ١شلا نُا غٝأت ،ٞبٌ ْك:ٍٛ
ايكطع إَا إٔ ٜهَ( َٔ ٕٛكٛي ١ايؿعٌ) ؾٗ ٛغرل اْ٫هؿاف ٭ْ٘ َٔ َكٛي ١اْ٫ؿعـاٍ ؾهٝــ
ٜه ٕٛع ٘ٓٝؾتأٌَ .
أ ٚإْــ٘ َــٔ (َكٛيــ ١اٱنــاؾ )١ؾٗــ ٛغــرل ٙأٜه ـاّ ٭ٕ أســسُٖا ٖــصا ايطــطف ايطــطف يٲنــاؾ١
ٚاٯخط :ايططف اٯخط ،أ ٚإٔ ايكطع عٔ

يكٛي٘ (ٚاغياٖ ٖٞ ٖٞ ١ٝبٓؿػٗا).
قاٍ ؼي اغيٓـي:١َٛ
اؿٌُ بايصات ٞا٭ٚيٚ ٞٴقٹـ
َؿٗ َ٘ٛاؼاز َؿٗ ّٛعطف
ٚبايكٓاع ٞايؿا٥ع اؿٌُ قؿا
ٚباؼاز ؼي ايٛدٛز عطؾا
أ ٖٛ ٚأَط اْتعاع ،ٞؾتأٌَ.
إش َٔ ا٭قٛاٍ ن ٕٛايعًِ َٔ َكٛي ١اْ٫ؿعاٍ  ٫ايؿعٌ قاٍ ؼي اغيٓـي:١َٛ
َٔ تًو إٔ ؼي دٓػ٘ أقٛاٍ
نٝـ ،إناؾ ،١أ ٚاْؿعاٍ

(ايهٝؿٝات ايٓؿػ )١ٝؾٗ ٛغرل ٙأٜهاّ يه ْ٘ٛنٝؿ ١ٝقا ١ُ٥بايٓؿؼ أَا اْ٫هؿاف ؾٗٚ ٛقـ عاٍ
اغيتعًل .
ثاْٝاّ :إٕ سكٝك ١ايكطع ـ ي ٛنإ ـ ؾٗ ٛايهؿـ أ ٚايهاؾؿٚ ١ٝيـٝؼ اْ٫هؿـاف نُـا إٔ سكٝكـ١
ايٓٛض ايهاؾؿٚ ١ٝيٝؼ اْ٫هؿاف ٚشيو ٭ٕ ايكطع قؿ ١ايكاطع ٚاْ٫هؿاف قؿ ١اغيكطٛع ب٘.
ٚب عباض ٠أخط :٣ايكطع نٝؿْ ١ٝؿػ ١ٝقا ١ُ٥بايؿدل ٚاْ٫هؿاف قؿ ١غيا تعًل ب٘ ايكطع.
ايًِٗ إ ٫إٔ ٜطٜس (اْ٫هؿاف) يًكاطع  ٖٛٚأدٓيب عـٔ اغيكـاّ; إش نـٌ َـسضنات ايـٓؿؼ َـٔ
َتعك٬ت َٚتدـ٬ٝت َٚتُٖٛـات ٚغرلٖـا َٓهؿـؿ ١شلـا بـايعًِ اؿهـٛض ٟستـ ٢ايؿـو ؾإْـ٘
َعً ّٛيًٓؿؼ بايعًِ اؿهٛض ٟؾتسبط .
ٚبعباض ٠أخط :٣ايه ّ٬عٔ ع ١َ٬ايكطع باغيكطٛع ب٘ ٚناؾؿٝت٘ عٓ٘ ٚأْ٘ سذ ١عً ٘ٝزاي ١عً٘ٝ
َٚـيٗط ي٘ ٫ ،ع ١َ٬ايكطع بايكاطع ٚاْهؿاؾ٘ ي٘ ـ .
ثايجاّ :اؿل ٖ ٛإٔ ايهؿـ (أ ٚاْ٫هؿاف ـ عً ٢ايك ٍٛب٘ ـ )

تك :ٍٛقطع ظٜس بهصا ؾكؿت ٘ ايٓؿػ ١ٝأْ٘ قاطع ٫ٚ ،تك :ٍٛاْهؿـ ظٜس ؾكٓؿت٘ أْ٘ َٓهؿـ أ ٚاْهؿاف ،بٌ تك :ٍٛاْهؿـ
نصا ي٘.
ؾإْ٘ ٜعًِ أْ٘ ؾاى بعًِ سهٛض ٫ ٟبكٛضَٓ ٠طبع ١ؼي شٖٓ٘.

قؿ ١يًعًِ أ( ٚاغيعً ٫ )ّٛيًكطع (ا٭عِ َٔ اؾٌٗ اغيطنب) إش ٜٛ ٫دس ؼي اؾٌٗ اغيطنب إ٫
 ٬ؾٗـ ٛنـأعُ٢
ت ِٖٛايهؿــ ٚاْ٫هؿـاف ٚأَـا ؼي َطسًـ ١ايجبـٛت ٚايٛاقـع ؾـ ٬نؿــ أقـ ّ
ٜتكٛض ايٓٗاض ي ،ّ٬ٝؾأ ٟنؿـ أ ٚاْهؿاف ٖصا
ٚبعباض ٠أخط :٣ايعًِ َتك ّٛباغيعً ّٛؾ ٬عًـِ بـَ ٬عًـ ّٛؼي ؿيطؾـ٘ ؾـإٕ ايعًـِ َـٔ ايكـؿات
اؿكٝك ١ٝشات اٱناؾ ١ؾٜ ٬عكٌ نؿـ ٚاْهؿاف ؼي اؾٗـٌ اغيطنـب إش َ ٫عًـَ ٫ٚ ّٛهـاف
إي ،٘ٝنُٔ قطع بإٔ ؼي ايػطؾ ١إْػاْاّ ٚمل ٜهٔ.
ْعِٜٛ ،دس َعًَ ّٛت ِٖٛيهٓ٘ ؼي قكع ايصٖٔ أ ٚاـٝاٍ ٚيٝؼ اـاضز  ٖٛٚأٜهاّ أدٓيب عٔ
ايبشح ٭ٕ ايه ّ٬ؼي سذ ١ٝايكطع ٚناؾؿٝت٘ عٔ اـاضز ٚأْ٘ شات ٞي٘  ٫ناؾؿٝت٘ عٔ َكطٛع
ب٘ َتدٚ ٫ ٌٝدٛز ي٘ إ ٫ؼي عامل اـٝاٍٚ ،أ ١ٜق ١ُٝغيجً٘
ضابعاّ :ايكشٝح ٖ ٛإٔ (اْ٫هؿاف) ـ أ( ٚايهاؾؿ )١ٝـ «٫ظّ» (يًكطع) عً ٢ؾطض ايتٓعٍ عٔ
ن ْ٘ٛقؿ( ١ايعًِ) ٚيٝؼ «ْؿػ٘» َؿَٗٛـّا باؿُـٌ ايـصات ٞا٭ٚيـ ٫ٚ ٞعٓٝـ٘ َكـساقّا باؿُـٌ
ايؿا٥ع ايكٓاع.ٞ
نُا إٔ اْ٫هؿاف ٚايهاؾؿ٫ ١ٝظّ يًٓٛض ٚيٝؼ شات٘ أ ٚعٓٝـ٘ ؾكـس ٚقـع خًـؽي بـري شاتـ ٞبـاب
ايدلٖإ ٚشات ٞباب اٜػاغٛد.ٞ

خاَػاَّ ٫ :عٓ ٢قكٌ ٍ ـ (ؾٜ ٬عكٌ اؾعٌ ؾ ٘ٝأق ّ٬ظُٝع أما ٫ ٘٥بػٝطاّ )...إش ي ٛناْت
سكٝك ١ايكطع ْٖ ٞؿـؼ اْ٫هؿـاف ٚشاتـ٘ (سػـب ضأٜـ٘ ٚتكـطحي٘ ٚتأنٝـس )ٙؾهٝــ ٜ ٫عكـٌ
دعً٘ باؾعٌ ايبػٝؽي ايصَ ٟعٓا ٙإجيازٙ
ٚي ٛمل ٜعكٌ دعً٘ باؾعٌ ايبػٝؽي غيا تعكٌ دعٌ ايكطع (ايص ٖٛ ٟع )٘ٓٝباؾعٌ ايبػٝؽي ٭ْـ٘
عٚ ٘ٓٝشات٘ ،ؾهٝـ ٜك( ٍٛؾُٝهٔ يًُٛزي ايكازض إجياز ايكطع ايص ٖٛ ٟاْ٫هؿاف يًعبس)
ٖ ٌٖٚصا إ ٫ايتٓاقض بعَ ٖٛٚ ٘ٓٝجٌ إٔ تك:ٍٛ
سكٝك ١اٱْػإ ٖ ٛايبؿط يهٔ  ٫ضيهٔ إجياز ايبؿط ٚدعً٘ باؾعٌ ايبػٝؽيٚ ،اغيُهٔ ؾكـؽي ٖـٛ
إجياز اٱْػإ!
بٌ ْؿػ٘ ن َ٘ٝ٬زيٝـٌ عًـ ٢اضتهاظٜـ ١نْٗٛـا أَـط ٜٔؼي شٖٓـ٘ ٚايـيـاٖطإٔ َٓؿـأ ايتـٖ ِٖٛـٛ
قٛشلِ (َا دعٌ اهلل اغيؿـُـ َؿُؿـّا بـٌ أٚدـسٚ )ٙعـسّ َ٬سـيـ ١إٔ نَٗ٬ـِ ْؿـ ٞيًذعـٌ
اغيطنب  ٫يًذعٌ ايبػٝؽي.
ٚبصيو نً٘ ؿيٗـط إٔ (اؿذٝـ )١بٗـصا اغيعٓـ ٢يٝػـت شاتٝـ ١يًكـيـع (بـٌ ٖـ ٞشاتٝـ ١يًعًـِ ؾكـؽي)
ؾُٝهٔ ضؾعٗا ٚٚنعٗا ،ؾًًُٛزي إٔ ٜطزع ايكاطع بـإٔ ٖـصا َـا ٤ؼي نـُٔ أسـس ؾطزٜـ٘ ــ ٖٚـٛ
اؾٌٗ اغيطنب ـ بكٛي٘ ( ٫تؿطب ٖصا اـُط) ًٜ ٫ٚعّ ٖصا احملصٚض َٔ عسّ إَهإ

أسسُٖا تكطحي٘ بعسّ إَهإ اؾعٌ يْ٬هؿاف  ٫بػٝطاّ َ ٫ٚطنباّ ٚاٯخط تكطحي٘ بإَهإ دعٌ ايكطع ٚإجياز ،ٙؾ٬سفي.

ايطزع ٭ْ٘ شات ٞي٘ ؾًٝؼ ضؾع٘ ٚٚنع٘ بٝس اغيٛزي نُا ًٜ ٫عّ غا٥ط احملـاشٜط اغيـصنٛضٚ ٠غٓؿـرل
شلا ٫سكاّ بإشٕ اهلل.

ٚأَا عً ٢ايجاْٚ ٞايجايح ـ أ ٟإضاز ٠اغيٓذعٚ ١ٜاغيعصضٚٚ ١ٜدٛب اغيتابع ١ـ َٔ ايكطع.
ؾكس ٜكاٍ ـ نُا اضتآ ٙقاسب اغيكباح ـ بـ (ؿيٗط سيا شنطْا ٙإٔ ايكشٝح ٖ ٛايكـ ٍٛايجايـح ٖٚـٛ
إٔ سذ ١ٝايكطع َٔ يٛاظَ٘ ايعكً ١ٝ٭ٕ ايعكـٌ ٜـسضى سػـٔ ايعُـٌ بـ٘ ٚقـبح كايؿتـ٘ ٜٚـسضى
قش ١عكاب اغيٛزي عبس ٙاغيدايـ يكطع٘ ٚعسّ قش ١عكـاب ايعاَـٌ بكطعـ٘ ٚيـ ٛنـإ كايؿـاّ
يًٛاقع ٚإزضاى ايعكٌ شيو ٜ ٫ه ٕٛظعٌ داعٌ أ ٚبٓا َٔ ٤ايعك ٤٬يته ٕٛاؿذ َٔ ١ٝا٭َٛض
اجملعٛي ١أ َٔ ٚايكهـاٜا اغيؿـٗٛض ٠بـٌ َـٔ ا٭َـٛض ايٛاقعٝـ ١ا٭ظيٝـٚ ...١بعـس نـ ٕٛاؿذٝـَ ١ـٔ
ايًٛاظّ ايعكً ١ٝيًكطع اَتٓع اغيٓع َٔ ايعٌُ ب٘. )...
أق:ٍٛ
ضسيا ٜٛضز عً:٘ٝ

َكباح ا٭ق :ٍٛز ،2م 16ـ  ،17آخط عح سذ ١ٝايكطع.

أ :ّ٫ٚايعكــٌ ٜــسضى سػــٔ ايعُــٌ ب ــ (ايعًــِ) ٚقــبح كايؿتــ٘ ٚاغــتشكاق٘ ايعكٛبــ ١بــايذلى
ٚٚدٛب ا٫تباع  ٫سػٔ ايعٌُ بايكطع (به ٬ؾطز :ٜ٘ايعًِ ٚاؾٌٗ اغيطنـب)  ٫ٚاغـتشكاق٘
ايعكٛب ١بايذلى سيا ٖٚ ٫ٚ ٖٛ ٛدٛب ا٫تباع (أ ٟؼي نُٔ ؾطز ٙاٯخط  ٖٛٚاؾٌٗ اغيطنب).
إش  ٫ضٜب إٔ ايكطع (إشا نإ دَٗ ّ٬طنباّ) ـ نُا ي ٛقطع بإٔ ٖصا ٚادب قتً٘ ٭ْ٘ ناؾط سطبٞ
ٚاؿاٍ أْ٘ ضغْ ٍٛيب ـ  ٫حيػٔ ايعٌُ ب٘ ثبٛتاّ بٌ غا ١ٜا٭َط :أْ٘ قطع ؼي عـامل شٖٓـ٘ عػـٔ
ايعٌُ ب٘ نُا قطع باغيٛنٛع بصات٘ ٚاؿػٔ قؿ ١يٮَط ؼي سـس شاتـ٘ َٚـا ٖـ ٛؼي قـكع ايٛاقـع
ٚيٝؼ يـيً٘ أ ٚاغيؿرل اي هـاشب إيٝـ٘ أَ ٚـا تُٖٛـ٘ أْـ٘ ٖـ ٛأ ٚقطـع بأْـ٘ ٖـٚ ٛمل ٜهـٔ ،نُـا ٫
ٜػتشل ايعكٛب ١بذلى ايكطع اغيدايـ يًٛاقع ،بٌ ي ٛاغتشل ؾإصيا ٖـ ٛعًـ ٢ايتذـط ٟأ ٚيهْٛـ٘
ناؾؿاّ عٔ خبح ايباطٔ ،نُا ٜٛ ٫دب ايعكٌ ـ سيا ٖ ٛـ عًٝـ٘ اتبـاع قطعـ٘ اغيدـايـ يًٛاقـع ــ
ثبٛتاّ ٚإٕ تكٛض ايعبس بإٔ ايعكٌ قس أٚدب٘ عً ٘ٝيكطع٘ باغيطابك ١ؾتسبط دٝساّ ؾكس ٚقع خًؽي بري
سهِ ايعكٌ ثبٛتاّ ٚبري قطع ايعبس بإٔ ايعكٌ قس سهِ.
ٜ ٫كاٍ :حيػٔ ايعٌُ ب٘ ،بٓـيط.ٙ

ٚؼي ْـيطْا :حيهِ.

إش ٜكاٍ :سهِ ايعكـٌ باؿػـٔ ثبـٛت ٞتـابع يًٛاقـع ٫ ،يٮْـيـاض ٚإ ٫غـاٚم إْهـاض ايتشػـري
ٚايتكبٝح ايعكًٝري.
 ٌٖٚشيو إَ ٫جٌ َٔ ٜك :ٍٛعباز ٠ايكِٓ أَط سػٔ ـ عهِ ايعكٌ ـ ٭ْ٘ بٓـيط ايهاؾط إي٘
ٚبعباض ٠أخط :٣عٓسَا ْك :ٍٛايعسٍ سػٔ ـ عهـِ ايعكـٌ ــ ؾـإٕ اغيككـٛز ٚايكـشٝح ٖـ ٛإٔ
اؿػٔ ٫ظّ غيا نإ عسٚ ّ٫اقعاّ ٜ ٫ٚكح إٔ ٜكاٍ :إٕ ايعسٍ ــ اٱثبـات ٞبٓـيـط نـٌ ؾـدل ــ
سػٔ عهِ ايعكٌ ٚإ ٫يعّ ايتٓاقض ؼي سهِ ايعكٌ سػب اخت٬ف ا٭ْـياض.
ٚبعبــاض ٠أخــط :٣عٓــسَا ْعــطض ٖــص ٙايكهــ ١ٝبٓشــ ٛايكهــ ١ٝاؿكٝكٝــ ١عًــ ٢ايعكــٌ( ،ايعًــِ
«ٚاغيككٛز ب٘ اغيطابل يًٛاقع»  ،حيػٔ ايعُـٌ بـ٘ ٚتكـبح كايؿتـ٘ ٚػـب َتابعتـ٘) لـس ٙسانُـّا
بصيو أَ ٚسضناّ ي٘ بٛنٛح.
أَا ي ٛعطنٓا ،عً ٢ايعكٌ ،بٓش ٛايكه ١ٝاؿكٝكٖ ١ٝص ٙايكه( ١ٝايكطع سيا ؾ ٘ٝاؾٌٗ اغيطنب)
ؾإْ٘  ٫حيهِ عػٔ ايعُـٌ بـ٘ بـٌ ٜؿكـٌ ؾٝكـ :ٍٛايكطـع اغيطـابل يًٛاقـع (أ ٟايعًـِ) حيػـٔ
ايعٌُ ب٘ أَا ايكطع اغيدايـ يًٛاقع (أ ٟاؾٌٗ اغيطنب) ؾ ٬حيػٔ ايعٌُ ب٘ ؼي سس شات٘.
بٌ إٕ أَهٔ ضزعـ٘ ٚدـب سؿاؿيـّا عًـ ٢غـطض اغيـٛزي ٚؼؿـيـّا عًـ ٢تؿٜٛـت َكـًش ١ايٛاقـع
اغيًعَ ١أ ٚاٱٜكاع ؼي اغيؿػس ٠ايهبرلٚ ٠شيو

عكٚ ،ّ٬إٕ ضآ ٙايعكٌ َعصٚضاّ ي ٛؾعٌ ٚاتبع قطع٘ ،نُا ٜ ٫ػتشل ـ ؼي قكع ايٛاقع ْٚؿؼ ا٭َط ـ عً ٢تطن٘ ايعكاب نُا ٫
جيب ـ ؼي ْؿؼ ا٭َط ـ اتباع٘.

نايـيًِ ايص ٟقطع بأْـ٘ عـسٍ ؾإْـ٘  ٫ؾـو ؼي إٔ ايكـبح ٫ظَـ٘ ايـصاتٜ ٫ٚ ٞتشـ ٍٛإزي سػـٔ
َٚػتشل عً ٢تطن٘ ايعكٛبٚٚ ١ادب ايعٌُ ب٘ ٭ٕ ؾدكاّ قطع بأْ٘ عسٍ ٚإ ٫يعّ ايتكٜٛب
بٌ ادتُاع ايهس ٜٔي ٛاختًـ ايٓـيطإ ،ؾتأٌَ.
ثاْٝاّ :غًُٓا يهٔ إزضاى ايعكٌ اؿػٔ ٚيع ّٚا٫تباعٚ ،قش ١عكاب اغيـٛزي يًعبـس يـ ٛخـايـ
قطع٘ ٚٚدٛب ا٫تباع٬ٜ ٫ ،ظّ اَتٓاع اغيٓع عٔ ايعٌُ ب٘ ـ نُا شنط ٙـ إش ُٖا َكتض َ٫تٓاع
اغيٓع َٔ ايعٌُ ب٘ ـ عً ٢أسػٔ ايؿطٚض ـ  ٫عً ١تاَ.١
ٚبعباض ٠أخط :٣اغي٬ظََ ١تٛقؿ ١عً ٢ؾطٚؾي َٓٗـا عـسّ تـطخٝل َـٔ ايؿـاضع ٚعـسّ َـعاسِ
أِٖ.
تٛنٝش٘ :إٕ ايص ِٜٗ ٟاغيٛزي ٖ ٛأغطان٘ ؾً ٛقطع ايعبس سيا خيايـ ايٛاقـع سيـا ٜؿـٛت غـطض
اغيٛزي اغيًعّ ،نإ يًُٛزي ـ عهِ ايعكٌ ــ بـٌ يـعّ عًٝـ٘ إٔ ٜطزعـ٘ ٜ ٫ٚعٝكـ٘ عـٔ شيـو نـٕٛ
ايكاطع ٜط ٣سػٔ عًُ٘ ٚاغتشكام ايعكٛب ١بايذلى ٚٚدٛب َتابعت٘.

ٚضيهٔ ا٫غتس ٍ٫عً ٢شيو بايدلٖإ اٱْٚ ٞبإٔ أزٍ زي ٌٝعًـ ٢إَهـإ ايؿـٚ ٤ٞقٛعـ٘ ،أ٫
تط ٣ؼي اغيٛاي ٞايعطؾ ١ٝـ ٚؼي ْؿػو

أٜهاّ ـ إٕ عبسى ي ٛتكٛض ابٓو ايكاحل نـاؾطّا سطبٝـّا ٚأضاز قتًـ٘ ،أ ٫تطزعـ٘ عـٔ قتًـ٘ ٚبأؾـس
ايعباضات
أّ إْو تكـ غانتّا تاضنّا ايعبس ٜكتٌ ابٓـو اؿبٝـب قتذـّا بأْـ٘ (حيػـٔ ؼي سهـِ ايعكـٌ يـ٘ إٔ
ٜكتٌ ابين ٚجيب عً ٘ٝـ عهِ عكً٘ ـ قتً٘ ٜٚػتشل عكٛبيت بذلى قتً٘ ابين ٚيصا ٜػتش ٌٝعًـٞ
إٔ أق ٍٛي٘ ٫ :تكتً٘ ،أ ٫ ٚتكتٌ ابين)!!.
ثِ إٕ أٚنح َا ٜكاٍ ؼي اؾٛاب غئ مل ٜتهح ي٘ َا شنط :إٔ ٖص ٙؾبٗ ١ؼي َكابٌ ايبس!١ٜٗ
ٚسيا غبل ٜـيٗط عٔ ايٛد٘ ايطابع  ٖٛٚنَ ٕٛعٓ ٢اؿذ( ١ٝأ٫ ٚظَٗا) احملطن ١ٝؾًٝسقل دٝساّ.
ٜٚبس ٚإٔ ٖصا اؾٛاب ايجاْ ٖٛ ٞايص ٟعٓا ٙاحملكل ايعطاق ٞضظي ١اهلل عًٝـ٘ َـٔ ؾـطض تعًٝكٝـ١
سهِ ايعكٌ عػٔ ايطاع ١ؾًرلادع ٚيٝتأٌَ.
ٚيعً٘ َٖ ٛككٛز ا٭ر ا٭ندل قسؽ اهلل ْؿػ٘ ايعن ١ٝؾُٝا ْكٌ عٔ عج٘ اـاضز َٔ :إٔ ايكطع
َكتضٍ يًشذ ٫ ١ٝعً ١شلا.

إش (ايكطع) َكتض يًُشطن ٫ ،١ٝعً ١تاَٜٚ ،١ؿٗس ي٘ بايدلٖإ اٱْ ٞؽًؿٗا عٓ٘ َ ٫ٚاْع عك َٔ ّ٬ضزع اغيٛزي عٓ٘ ،بٌ إْٓا
ؿ ايٌُٓ.14 :
ق يدكا ب ً ىفا ك ى ٍ
ْط ٣ؽًـ ايعًِ عٓٗا ٚدساْاّ ٚؼي أنجط ايٓاؽ ،قاٍ تعازي  ك ى ىج ى
اد ىؿ ٍقؼى ىـؿٍ ىفا أىغ ٍػي يل يف ٍ
َكا٫ت ا٭ق :ٍٛز ،2م ،11أ ٍٚعح سذ ١ٝايكطع عك.ّ٬

إٕ قًتًٜ :عّ َٔ ضزع اغيٛزي ايعبس عٔ اتباع٘ قطع٘ ،إٔ ٜطآَ ٙاقهـاّ نُـا قايـ٘ احملكـل اغيـرلظا
ايٓاٝ٥ين ضظي ١اهلل عً.٘ٝ
قًت :ؾًٝهٔ! ؾإْ٘ يٝؼ بتاٍ ؾاغس!
 ٌٖٚاغيٛزي َهًـ بإٔ ٜ ٫ؿعٌ َا ٜطا ٙايعبس َٓاقهّا
ٚبعباض ٠أخط :٣اغيٛزي ٜطٜس ؼكل أغطان٘ ٫ٚ ،ضٜب ؼي نْٗٛـا أٖـِ َـٔ إٔ ٜٛقـع ايعبـس ؼي
ت ِٖٛأْ٘ َٓاقض ،نٝـ ٚقس ؾعٌ ايؿاضع َا ٖ ٛأقعب.
ػب
شيو إٔ ن ٕٛؾًػؿ ١ايؿاضع (اَ٫تشإ) (ٚايؿتٓ(ٚ )١ا٫بـت )٤٬نُـا قـاٍ تعـازي :أ ى ىح ًل ى
يػؿ
اظـ َّ ي
اس أ ى ٍف ؼيؿٍرىطيقا أ ى ٍف ؼ ىؼي قظيػقا ى
ؿ أىؼُؽ ٍ
يػقطي ٍ
نعـَّػا كى يػ ٍ
ػؿ ال ى ؼ ي ٍػ ىؿ يـػق ىفٚ قـاٍ :ظً ىقؾٍؾ ى
ػؽ
ل إال َّ صًؿٍ ىـ يؿ ى
أ ى ٍح ىل يـ سى ىؿال نٚ قـاًٍ  :إ ٍف ًػ ى
ؿ كي يجققه ؼىقٍ ىع ًؽ وذ
ؼ ى يد ا ً
ؼف ٍ
هلل صىقٍؽى أىؼ ٍ ًد ً

أٚدـب اغيتؿـابٗات ؼي ايتؿـطٜع َجـٌ

ٜٚهؿ ٞن ٕٛبعهٗا (نُا ؼي ضزع٘ عٔ قتٌ ابٓ٘ أ ٚقتٌ ايٓيب أ ٚايٛق )ٞأِٖ ،٭ٕ اغيٛدب ١اؾعْ ١ٝ٥كٝض ايػايب ١ايهً ،١ٝإش
ٜهؿ ٞشيو ؼي ْكهٓا يك ٍٛايٓاٝ٥ين ٚغرل ٙباغتشاي ١إٔ ٜطزع٘ ايؿاضع ؼي ايكطع ايططٜك.ٞ
(ايعٓهبٛت ـ .)2
(ٖٛزًَ/7و .)2
(ا٫عطاف.)155
(ايؿتح)10

اضرىةهٚ أٚدب غرلٖا ؼي ايته ٜٔٛػيا ٜػبب ؾطى بعض ايٓاؽ أ ٚنؿطِٖ ،ؾهٝـ سيـا
غى ً
ٖ ٛيٝؼ َٔ قبً٘
ٚا٭دٛب ١ايج٬ث ١ايػابك ١نُا غبل أْ٘ ًٜ ٫عّ َٔ ضزع٘ عبس ٙعٔ اتباع قطعـ٘ إٔ ٜـطآَ ٙاقهـاّ
ٱَهإ إٔ ٜطزع٘ بعٓٛإ آخط نُا غبل ؼي ايٛد٘ ا٭ ٍٚأ ٚبعٓٛاْ٘ يهٔ بتعً ٌٝآخط نُا غـبل
ؼي ايٛد٘ ايجاْ ٞأ ٚست ٫ ٢بتعً ٌٝنُا غبل ؼي ايٛد٘ ايجايح بإٔ ٜطزع٘ بعٓٛاْ٘ ٚب ٬تعً.ٌٝ
ْٚهٝـ أْ٘  ٫ت٬ظّ بري إٔ ٜطزع٘ ايؿاضع ست ٢ؼي ٖص ٙايكٛض ٠بكٛي٘ ( ٫تؿطب ٖصا اـُـط)
ٚبــري إٔ ٜــطا ٙايعبــس َٓاقه ـاّ إش ضيهــٔ إٔ ٜتكــٛض ايعبــس َــٔ ايــطزع نــَ ٕٛــ ٙ٫ٛأخــص ايكطــع
َٛنٛعٝاّ ـ ضغِ أْ٘ ططٜك ٞثبٛتاّ ـ ٖٚصا ٜهؿ ٞؼي ضزع٘ ٚعسّ ضٜ٩ت٘ َٓاقهاّ ،ؾ ٬نً ١ٝيهّ٬
احملكل ايٓاٝ٥ين ضظي ١اهلل عً ٫ٚ ٘ٝت٬ظّ.

(ايكٝاَ)22١
ناغيكا٥ب ٚايبٜ٬ا ٚايتؿٖٛات اـًكٚ ١ٝغرلٖا ػيا اغتٓس إي ٘ٝايهجرل َٔ اغيٓشطؾري يٓؿ ٞعسٍ اهلل ٚسهُت٘.
إش دٌٗ ايعبس اغيطنب ،يٝؼ َٔ قبٌ اغيٛزي ،ؾإشا نإ يًُٛزي إٔ ٜٛقع٘ ٖ ٛؼي ايًبؼ غيكًش ١اَ٫تشإ َٔ غرل َٓاؾا ٠شيو
يكاعس ٠ايًطـ ـ نُا ؾكًٓا ٙؼي َبشح ايًطـ ـ ؾهٝـ يٝؼ ي٘ إٔ ٜطزع٘ عُا نإ ايعبس ٖ ٛايػبب ؼي ايًبؼ ٚا٫ؾتبا ٙـ قكٛضاّ أٚ
تككرلاّ ـ جملطز إٔ ٜ ٫ت ِٖٛايعبس اغيٛزي َٓاقهاّ !

ٜ ٫كاٍ (َع ايكطع بٛدٛب ؾ ،٤ٞيَٓ ٛع ايؿاضع عٔ ايعٌُ بايكطع ٚضخل ؼي تطنـ٘ ،ؾًـٛ
نإ ايكطع َطابكاّ يًٛاقع يعّ ادتُاع ايٛدٛب ٚاٱباسٚ ١اقعاّ ٚاعتكازاّ ٚي ٛنإ ايكطع كايؿاّ
يًٛاقع يـعّ ادتُاعُٗـا اعتكـازاّٚ ،ا٫عتكـاز باحملـاٍ ٜ ٫هـ ٕٛأقـٌ َـٔ احملـاٍ ؼي عـسّ إَهـإ
ا٫يتعاّ ب٘ .
إش ٜكاٍٜ :طز عً ٘ٝندلٚ ٣قػط.٣
أَــا نــدل ٣ؾا٫عتكــاز باحملــاٍ يــٝؼ قــا ّ٫بايبساٖــ ١أ ٫ٚتــطَ ٣ــا  ٫حيكــَ ٢ــٔ ايٓــاؽ َعتكــساّ
بؿـطٜو ايبــاض ،ٟأ ٚبٛســس ٠اغيٛدــٛز أ ٚادتُــاع اغيتٓاقهــري أَ ٚــا أؾــب٘ َــٔ احملــاٍ ايــصات ٞأٚ
ايٛقٛع.ٞ
ٚيعً٘ خًؽي بري ا٫عتكاز باحملاٍ ٚا٫عتكاز احملاٍ .
أ ٚخًؽي بري (ايعًِ اغيـطاز بـ٘ اغيطـابل يًٛاقـع) باحملـاٍ ٚبـري ا٫عتكـاز (ا٭عـِ َـٔ اغيطابكـ)١
باحملاٍ.
ٚأَا قػط ٣ؾٓك:ٍٛ
ًٜ ٫عّ ست ٢ا٫عتكاز باحملاٍ بكَ ٍٛطًلٚٚ ،دٗ٘ ٜـيٗط ػيا

َكباح ا٭ق :ٍٛز ،2م ،17آخط عح ايكطع.
َجٌ ا٫عتكاز ٚاي٬اعتكاز ؼي إٓ ٚاسس َع ادتُاع نٌ ؾطٚؾي ايتٓاقض.
ؾإٕ (ايعًِ) باحملاٍ اغيطاز ب٘ اغيطابل يًٛاقع ـ قاٍ  ٫ا٫عتكاز ب٘ ؾإٕ ا٫عتكاز أعِ َٔ اغيطابك.١

غبل شنط ٙؼي ايٛد٘ ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ٞايجايح َٚا بعسٖا ،ؾطادع.
ٚبعباض ٠أخط :٣تهؿ ٞيٓكض غايبت٘ ايهًَٛ ١ٝدبتٓا اؾع.١ٝ٥
ؾــإٕ اغيــٛزي يــ ٛقــاٍ يًعبــس  ٫تكتــٌ ٖــصا (ٚقــس قطــع ايعبــس أْــ٘ سطبــٚ ٞاؿــاٍ أْــ٘ ْــيب َــج)ّ٬
(ٚايؿـطض إٔ ايكطـع ططٜكـ ٞقـض)  ٫ٚشيؿـ ٞعًـ ٢قطعـو َـٔ يـع ّٚقتًـ٘ ،ستـ ٢يـ ٛنــإ
بعٓٛاْ٘ َـع تعًٝـٌ آخـط نــ ( ٫تكتـٌ ٖـصا أٖ ٚـصا اؿطبـ ٞفاضٜـّا يـ٘ ؼي قطعـ٘ ايـصٖ ٟـ ٛدٗـٌ
َطنب) ٭ْو ي ٛقتًت٘ غٗٝذِ ق َ٘ٛعًٓٝا أ ٚ٭ْ٘ غٜٚ َٔ٪ٝهْ ٕٛؿع٘ أنـدل ٚأٖـِ َـٔ نـطض
ٚدٛز ٙاٯٕ َج ّ٬ـ ٚايؿطض إٔ ايػبب ؾكؽي ٚؾكؽي ـ ثبٛتاّ ـ ٖ ٛن ْ٘ٛغرل سطب ٞبٓـيط اغيٛزي،
أ ٚست ٢ب ٬تعًٚ ٌٝي ٛبًشاؿي اْكطاف شٖٔ ايعبس عٓس٥ص إزي أْ٘ أخـص ايكطـع َٛنـٛعٝاَّ ،ـع
أْ٘ ططٜك ٞقطف ـ أ ٚستَ ٢ع ن ٕٛاغيٛزي َُٖٛاّ ي٘ بأْ٘ أخص ايكطع َٛنٛعٝاّ ؾأ ٟتٓاقض
ًٜعّ ؼي اعتكاز ايعبس
ٖٚص ٙاغيٛدب ١اؾعٚ( ١ٝ٥أؾباٖٗا نجرل) تهؿ ٞؼي ْكض غايبت٘ ايهًٝـ ١سٝـح أطًـل (اَتٓـع اغيٓـع
َٔ ايعٌُ بايكطعٚ ...يعّ ادتُاعُٗا اعتكازاّ) ٚقس غبل تؿك ٌٝشيو ؾً٬ٝسفي.
ٚعً ٢أ ،ٟؾايبشح س ٍٛإَهإ ايطزع عٔ ايكطع طٖٓٚ ٌٜٛاى أزيْٚ ١كٛنات أخطٚ ٣يعٌ
اهلل ٜٛؾل يهتاب ١ضغايَ ١ػتكً ١س ٍٛشيو.

ايتكٝٝس بٗصا ايؿطض يٜ ٬٦كاٍ :أْ٘ خطٚز عٔ َؿطٚض اغيػأي َٔ ١ن ٕٛاؿطب ٞشياّ اغيٛنٛع يًشهِ بٛدٛب ايكتٌ.
َٔ باب ايتٛض ١ٜاؾا٥ع ٠بٓـيط اغيؿٗٛض ،بٌ ست ٢ي ٛنإ نصباّ ٚناْت َؿػس ٠اقتشاّ ايعبس (بكتٌ اغي َٔ٪بت ِٖٛأْ٘ سطب )ٞأندل.

ٚغٓٛنــح ؾٗٝــا أٜهـاّ بــإشٕ اهلل تعــازي أْــ٘ نــإ ا٭ٚزي بــبعض أعــ ّ٬ا٭قــٛيٝري دعــٌ َــساض
ايبشح ؼي (سذ ١ٝايعًِ) ٚن ْ٘ٛشاتٝـّا َٓٚذـعّا َٚعـصضاّ ...اخل ( ٫سذٝـ ١ايكطـع) ا٭عـِ َـٔ
اؾٌٗ اغيطنب ٭ٕ َساض ايبشح ؼي اٯٜات ٚايطٚاٜـات عًـ ٢ايعًـِ  ٫ايكطـع بـٌ  ٫تٛدـس آٜـ١
ٚاســس ٠شنــطت ايكطــع  ٫ٚستــ ٢ضٚاٜــٚ ١اســس( ٠سػــب ا٫غــتكطا ٤ايٓــاقل ؼي ايهــاؼي ْٗٚــر
ايب٬غ ١ؾكؽي) تتشسخ عٔ ايكطع ٚيعً٘ ٭ٕ اؾٌٗ اغيطنب  ٫ق ١ُٝي٘ إط٬قاّ  ٫ٚأثط بٌ ايك١ُٝ
يًعًِ ٚايكطع أعِ.
ْعِ نإ ػيا  ٫بـأؽ بـ٘ ،ؼي ايتكػـ ِٝا٭ٚزي (إشا ايتؿـت اغيهًــ ؾإَـا إٔ حيكـٌ يـ٘ ايكطـع أٚ
ايـيــٔ )...إ ٫أْــ٘ نــإ ا٭ٚزي عطـــ عٓــإ ايهــ ّ٬إزي ايعًــِ ٚايبشــح عــٔ خٛاقــ٘ ٚآثــاضٙ
ٚناْت تهؿ ٞيًكطع ؼي نُٔ َكساق٘ اٯخط ـ  ٖٛٚاؾٌٗ اغيطنب ـ اٱؾاض ٠ؾكؽي.
ٚبصيو نً٘ ؿيٗط إَهإ ضزع ايؿاضع عـٔ اغيكسَـ ١اغيٛقـً ١يًشـطاّ ٚإٕ قطـع ايعبـس بأْٗـا غـرل
َٛقً( ١نـ «ايتعـاَ ٕٚـع ا٫غـتعُاض « َتكـٛضّا أْـ٘ ٜٓتـعع سكٛقـ٘ ٚقـس عًـِ ايؿـاضع عهػـ٘)
ٚإَهإ أَط ٙباغيكسَ ١اغيٛقً ١يًٛادب (نايتعا ٕٚعً ٢ايـدل ٚايتكـٚ )٣ٛإٕ تكـٛض ايعبـس نُـا
ٖ ٛنصيو عاز ٠ؼي ايؿعٛب اغيتدًؿ )١ـ بٌ ٚإٕ قطع بأْٗا غرل َٛقًٚ ١أْـ٘ سيكـسٚض ٙإٔ حيكـل
ايػطض ٪ٜٚز ٟايٛادب بس ٕٚتعا.ٕٚ

ػقل،
ٚيعٌ شيو ػيا ٜػتؿاز َٔ إط٬ق٘ تعازي ا٭َـط بكٛيـ٘ كىتى ىعػاكىغيقا سى ؾىػك اظ ًٍؾػر ِّ كىاظؿَّؼٍ ى
ؾتأٌَ.
إٕ قًــتًٜ :ــعّ ايًػٜٛــ ١إش ايػــطض َــٔ ا٭َــط ٚايٓٗــ ٞا٥٫تُــاض ٚاْ٫تٗــاٜ ٫ٚ ٤عكــٌ شيــو ؼي
٬
ايكاطع بأْ٘ َاَ ٤ج ّ
قًت :قس ٜٓاقـ ؼي شيو أ:ّ٫ٚ
أَا ندل ٣ؾإٕ َا  ِٜٗاغيٛزي ٖ ٛؼكل أغطان٘  ٖٞٚقس ته ٕٛؼي نُٔ ا٥٫تُاض ٚاْ٫تٗـاٚ ٤قـس
 ٫ته.ٕٛ
ٚبعباض ٠أخطٜ :٣طٜس َٓع اغيؿػس( ٠نكتٌ قك ٕٛايسّ) ٚؼكل اغيكًش( ١نـأزا ٤ايـسٚ )ٜٔشيـو
ؼي ايتٛقًٝات ٚانحٚ ،عًٖ ٢صا ؾٝهؿ ٞيعسّ يػ ْٞٗ ١ٜٛايؿاضع يًكـاطع (بـإٔ ٖـصا ايػـاٌ٥
َا ٤أ ٚإٔ ٖصا ايؿدل سطب ،)ٞعٔ ؾطب٘ أ ٚقتً٘ ،إٔ ٜعًِ ايؿاضع إٔ ْٖٗ ٘ٝصا غٝسؾع غرلٙ
يًشًٛٝيٚ ١غيٓع٘ نُا ٖٚ ٛانح دساّ ؼي ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖ ٞيًُٛاي ٞايعطؾ.١ٝ
ؾً ٛضأ ٣اغيٛزي عبسٜ ٙطٜس قتٌ ٚيس ٙبت ِٖٛأْ٘ عسٚ ٙٚنإ ايعبس قاطعاّ بصيو ٚضأ ٣اغيـٛزي أْـ٘
يْٗ ٛا ٙبكٛي٘ ( ٫تكتً٘) ؾإْ٘ ٚإٕ مل ٜطتسع ٖ ٛيهٔ غا٥ط عبٝس ٙغٝبازض ٕٚإزي َٓع٘ ْـيطاّ يٓٗٞ
اغيٛزي ،ؾإٕ شيو ٜهؿ ٞؼي زؾع قصٚض ايًػ ١ٜٛاغيت َٔ ِٖٛأَط أ ْٞٗ ٚايكاطع غ٬ف قطع٘.

ٚنصيو اؿاٍ ؼي أٚاَط نباؾي اؾٝـ ؾٓٛزِٖ.
ٖٚص ٙاغيٛدب ١اؾعٝ٥ـ ١تهؿـ ٞؼي ْكـض غـايبتِٗ ايهًٝـ ١باغـتشايْٗ ١ـ ٞايكـاطع بـاـ٬ف ْـيـطّا
يًػٚ ١ٜٛيعسّ احملطن.١ٝ
ٜ ٫كاٍ :يٝؼ ْٗٝاّ ي٘ سكٝك.١
إش ٜكاٍ :بٌ ٖ ْٞٗ ٛسكٝك ١بايٛدسإ يهٔ قكل غطن٘ يٝؼ اْتٗا ٙ٩بٓؿػـ٘ بـٌ بػـبب غـرلٙ
ؾتأٌَ

.

ثاْٝاّ :إْ٘ ٜعكٌ ؼي ايكاطع باـ٬ف ،اْ٫تٗا ٤ؾإٕ ايعبس ايكاطع بإٔ ٖصا سطب ٞي ٛضأ ٙ٫َٛ ٣ــ
ٜ ٖٛٚعًِ بإساطت٘ ٚسهُت٘ ـ ضزع٘ ضغِ شيو عٔ قتً٘ ؾإْ٘ غٓٝكسح ؼي ْؿػ٘ أسس أَط ٜٔؾإَا
إٔ ٜعيعٍ شيو قطع٘ ٖٚـَ ٛطًـٛب إ ٫أْـ٘ غـرل نؿٝـٌ سيككـٛزْا َـٔ إَهـإ ايـطزع عـٔ اتبـاع
ايكطع ضغِ بكاٚ ٘٥إَا إٔ ٜطتسع يػبب آخط ضغِ بكا ٘٥عًـ ٢قطعـ٘ ،نـإٔ ٜـط ٣أْـ٘ يـ ٛؾعـٌ،
ضغِ ْٗ ٞاغيٛزي ،إٔ اغيٛزي غٝكتً٘ ٖ ،ٛؾإْ٘ غرلتسع ضغِ قطعـ٘ ــ ٖٚـصا ٖـ ٛاغيككـٛز إش نـإ
ايككس تكٜٛط عسّ ايًػ ١ٜٛؼي ضزع اغيٛزي يًكاطع ٚتكٜٛط اْعداض ٙعٔ ٖصا ايٓٗٚ ٞبػـبب٘ ٚإٕ
نإ بٓش ٛغبب ايػبب .

إش ا٭َط سكٝكَ ١ا نإ قطناّ يًعبس ٚايٓٗ ٞسكٝكَ ١ا نإ ضازعاّ يًعبس ْؿػ٘ ،ؾتأٌَ .إش ٌٖ ضيهٔ ا٫يتعاّ بإٔ أٚاَط ايؿاضع
يًُعاْس ٜٔـ َٚا أنجطِٖ ـ َج ّ٬قٛض ١ٜيعسّ نْٗٛا قطنٚ ١ضازعٚ ١يػرل شيو َٔ ايٛد.ٙٛ
ٚغٝأت ٞؼي اٱؾهاٍ ايكػط ٟٚأْ٘ ضازع يًعبس بٓؿػ٘.
أٖ ٟصا ايٓٗ ٞأٚدب ؼي شٖٓ٘ خٛف ايعكاب ٖٚصا غبب اضتساع٘ عٔ ايكتٌ أ ٚايؿطب.

ٖــٌ (ايــدل) (ٚايتكــ(ٚ )٣ٛاٱثــِ) (ٚايعــسٚإ) َــٔ اغيٛنــٛعات ايكــطؾ ١أّ َــٔ اغيٛنــٛعات
اغيػتٓبط ٖٞ ٌٖٚ ١سكا٥ل ؾطع ١ٝأَ ٚتؿطع١ٝ
ٚبعباض ٠أخط ٌٖ :٣تكطف ايؿاضع ؼي ٖص ٙاغيؿاٖ ِٝأّ  ٌٖٚ ٫جيط ٟؾٗٝا ايتكًٝـس َجًُـا يـٛ
ؾــو ؼي إٔ (إطعــاّ ايهــاؾط) بــط ،أ( ٚايتعــاَ ٕٚعــ٘) بــط أّ ٖٚ ،٫ــٌ ٖــ ٞفــط ٣ايــدلا ٠٤أّ
ا٫ؾتػاٍ
ٚبعباض ٠أخط ٌٖ ٣اغيطدع ؼي ؼسٜس َكساقٗا ايؿطع أّ ايعطف
ايـياٖط أْٗا يٝػت سكا٥ل ؾطع ١ٝنايكَ ٫ٚ ٠٬تؿطع ١ٝؾًٝؼ ٖٓايو ْكٌ  ٫تعٝين  ٫ٚتعٝين
 ٫ٚبا٫غتعُاٍ.

يهٔ قس ٜكاٍ بأْٗا أ ٚبعهٗا َٔ اغيٛنٛعات اغيػتٓبط١
أ .إش إٔ بعهٗا نايدل قس اختًـ ايؿكٗاٚ ٤اغيتؿطع ١ؼي تؿػرلٙ

ؾٌٗ (ايدل) َج ّ٬خام بايٛادب أّ ؾاٌَ يًُػتشب أٜهّا
ب .نُــا إٔ ؼي تؿػــرلْ ٙــٛع غُــٛض ػيــا حيتــاز إزي ايتأَــٌ ٚاغيطادعــٚ ١ا٫غــتٓباؾي ؼي ؼسٜــس
َؿٗٚ َ٘ٛؼي تعٝري َكازٜك٘ أٜهاّ ،ؾٗ ٛنايٛطٔ ٚاٯْٚ ١ٝايػٓا َٔ ٤اغيٛنٛعات اغيػتٓبط ١ؾٌٗ
(ايدل) ٖ ٛاغِ داَع يًدرل نً٘ أّ أْ٘ (ا٫تػاع ؼي اٱسػإ) (فُع ايبشط ٜٔـ باب ب ـ م
)184نُا ْكً٘ فُع ايبشط ،ٜٔأّ أْ٘ (ايٓؿع ايٛاقٌ إزي ايػرل ابتساَ ،٤ـع ايككـس إزي شيـو،
أَا اـرل ؾأعِ ٭ْ٘ ٜه ٕٛخرلاّ ٚإٕ ٚقع عٔ غٗ ٛنُا إٔ نس (ايدل) ،ايعكٛم ٚنس (اـرل)،
ايؿط) نُا شٖب إي ٘ٝايطدلغ ٞعًَ ٢ا ْكً٘ عٓ٘ اجملًػ.ٞ
ٚؼي ايكاؼي( :ايدل ،ايؿعٌ اغيطن. )ٞ
نُا قاٍ ايطدلغ( :ٞايدل ٚاٱسػإ ٚايكً ،١ؼي ايًػْ ١ـيا٥ط) .
ٚقاٍ ؼي فُع ايبشط ٜٔأٜهاّ( :ايدل :ايكً. )١
ٚقاٍ ايٛايس  ؼي تؿػرل آ( :44 ١ٜا٭عُاٍ اـرل. )١ٜ
 ٫ٚخيؿ ٢إٔ بعهٗا تؿػرل باغيكسام إ ٫إٔ بعهٗا تؿػرل باغيػاٜط ؾً٬ٝسفي.
ز .ثِ إٕ ايؿاضع قس تكطف ؼي بعهٗا بايتٛغعٚ ١ايتهٝٝل

تؿػرل ايكاؼي يًؿٝض ايهاؾاْ ،ٞتؿػرل آ َٔ 177 ١ٜغٛض ٠ايبكط.٠
فُع ايبٝإ ؼي تؿػرل ايكطإٓ ،ش ٌٜآ َٔ 44 ١ٜتؿػرل غٛض ٠ايبكط.٠
(فُع ايبشط ٜٔـ باب ب ـ م .)183
تؿػرل تكطٜب ايكطإٓ إزي ا٭شٖإ ،تؿػرل غٛض ٠ايبكط ،٠آ.44 ١ٜ

بإناؾَ ١كازٜل أ ٚعسّ اعتباض َكازٜلٚ ،ضسيا ٜػتـيٗط أْ٘ مل ٜهٔ تكطؾاّ ؼي اغيؿٗ ّٛبـٌ ٖـٛ
نؿـ َكساق ١ٝاغيكسام أ ٚعسَ٘.
ٚاـ٬ق ١إٔ أَ ٟكٝاؽ َٔ اغيكاٜٝؼ ايج٬ث ١ايػابك ١اعتُس يًُٛنٛع اغيػـتٓبؽي ،ؾإْـ٘ ٜٓطبـل
عً ٢ايدل.
ٚيعٌ اٯٜات اٯت ١ٝتعس َٔ ايؿٛاٖس عً ٢تكطف ايؿاضع ؼي ايدل ٚأخٛات٘.
يؿ ًض ىؾؾى اْلٍ ى ٍ
نعػ ىـ
س اظ ًٍؾر َّ أ ى ٍف تي ىقظُقا كي يج ى
ش ًر ًؽ كىاْلٍ ى ٍغ ًر ًب كى ىظ ً
ؽـ َّ اظ ًٍؾر َّ ىعـٍ ى
قاٍ تعـازي :ظ ٍىق ى
قػؽ ٍ
َّ
اب كىاظـ َّ ًؾ ِّقي ى كىنتىك اْلٍىاؿى
نع ىـ ب ً ً
ب ً َّ ً
اهلل كىاظٍ ىققٍ ًـ اآل ى ًخ ًر كىاْلٍىال ىئًؽى ًة كىاظٍ ً
اهلل كىاظ ىٍققٍ ًـ اآل ى ًخ ًر ىعـٍ ى
ؽ ىؿ ً
ػاب
قؾ كى َّ
اعك كىاْلٍ ى ىلا ًطي ى كىاب ٍ ىـ َّ
سى ؾىك يحؾِّفً لى ًكم اظٍؼي رٍبىك كىاظ ىٍق ىؿ ى
اظل ًؾ ً
اظلائً ًؾي ى كىصًػل اظرِّض ى ً
اظصػاب ً ًرؼ ىـ صًػل اظٍ ىؾل ٍ ىدػا ًء
ؿ ًإلىا سى ى
اػ يدكا كى َّ
اـ َّ
كىأىض ى ى
اظصالىةى كىنتىك اظزَّطىاةى كىاْلٍيقصيق ىف ب ً ىع ٍف ًد ًػ ٍ
ؽ يػ يؿ اْلٍيؿَّؼي ق ىف. 
ص ىدضيقا كىأيك ىظ ًؽ ى
اظضرَّا ًء كى ًحي ى اظٍ ىؾل ٍ ًس أيك ىظ ًؽ ى
كى َّ
ؽ اظ َّ ًذؼ ىـ ى
ٚقاٍ تعازي  :ىصال ى سي دٍكىا ىف إال َّ سى ؾىك اظظَّ ًاْلًي ىٚ قاٍ  ىحؿَّك تيـٍ ًػؼي قا ًِمَّا يَت ً ُؾق ىف. 
قت ًعـٍ يز يفقرً ىػا ٚ  ...قاٍ
س اظ ًٍؾر ُ بًل ى ٍف تىلٍتيقا اظٍ يؾ يق ى
ٚقاٍ  :كىظ ٍىق ى

ايبكط.177 :٠
ايبكط.193 :٠
آٍ عُطإ.92 :
ايبكط.189 :٠

تعازي :كىلىريكا ىزا ًػر ى اإلًث ًٍؿ كىبىارً ىـ يف. 

ض اظظَّ ـِّ ًإث هٍؿ. 
ٚقاٍ أٜهاًّ  :إفَّ بى ٍع ى
ٚقاٍ تعازي :كى ىعـٍ ؼ ي ٍ
ظقؿا ن. 
ش ًر ٍ
ؾ ب ً َّ ً
اهلل صىؼى ًد ا ٍص ىؿرىل ًإث ٍؿا ن سى ً

ٚقاٍ تعازي :كىال ى تىؽ ٍ يؿ يؿقا َّ
ؿ ضىؾٍ يؾ يف. 
اظش ىفا ىدةى كى ىعـٍ ؼىؽ ٍ يؿ ٍؿ ىفا صىنًغ َّ يف نث ً ه
ي ىصال ى ًإث ىٍؿ سى ؾ ٍىقفً. 
ٚقاٍ تعازي :ص ىىؿـٍ تى ىع َّ
فؾى صًل ؼىقٍ ىع ٍ ً
ٚقاٍ تعازي :كىأ ى ٍف تى ٍعػي قا أىضٍر ى يب ظًؾؿَّؼٍ ىقل. 
ؽ ىخ ٍقر ه. 
اس اظؿَّؼٍ ىقل لىظً ى
ٚقاٍ تعازي :كىظً ىؾ ي

يقب. 
ٚقاٍ تعازي :لىظً ى
ؿ ىذ ىعائًر ى ا ً
ؽ كى ىعـٍ ؼ ي ىعظِّ ٍ
هلل صىنًغ َّ ىفا ًعـٍ تىؼٍ ىقل اظٍؼي ؾ ً

س اظ ًٍؾر ََّ ع أْ٘ بط عطؾاّ ؼي اٯ ١ٜا٭ٚزيٚ ،ؼي عطؾِٗ ؼي
ؾكس نٝل غبشاْ٘ (ايدل) بكٛي٘ ظ ٍىق ى

اظصاب ً ًرؼ ىـٚ ...يٝؼ عطؾاّ بدل بٌ ستٚ ٢غع٘
اٯ ١ٜايجاْ ١ٝنُا ٚغع تعازي (ايدل) ؼي قٛي٘ َّ 
ٚغع٘ يؿ ٕٚ٪ايكًب

ا٭ْعاّ.120 :
اؿذطات.49 :
ايٓػا.48 :٤
ايبكط.283 :٠
ايبكط.203 :٠
ايبكط.237 :٠
ا٭عطاف.26 :
اؿر.32 :
قت....
س اظ ًٍؾر َّ أ ى ٍف ت ي ىقظُقا كي يج ى
س اظ ًٍؾر ُ بًل ى ٍف تىلٍتيقا اظٍ يؾ يق ى
قػؽ ٍيؿٚ ...ايجاْ  :١ٝكىظىقٍ ى
ا٭ٚزي :ظىقٍ ى

اهللَ ع أْ٘ يٝؼ بدل عطؾاّ ؾتأٌَ.
نع ىـ ب ً َّ ً
ٚا٫عتكاز كى ىظ ً
ؽـ َّ اظ ًٍؾر َّ ىعـٍ ى
نُا نٝل تعازي زا٥ط ٠ايدل باٱْؿام ػيا حيب٘ اٱْػإ َع أْ٘ أعِ .
قــاٍ ايػــٝس ايعــِ ؼي بٝــإ ايؿكــ٘ ( :اغيــطاز باغيٛنــٛعات اغيػــتٓبط ١ايعطؾٝــ ١أ ٚايًػٜٛــٖ :١ــٞ
ا٭يؿاؿي اييت اختًـ ايعـطف أ ٚايًػـ ١ؼي تؿػـرلٖا أ ٚنـإ َعاْٗٝـا غـرل ٚانـش ١يـس ِٜٗعٝـح
حيتاز ؾُٗٗا إزي تأٌَ ٚتتبع ٚاغتٓباؾيٚ ،يعًُٗا َت٬ظَـإ غايـب ا٭ٚقـات نـايٛطٔ ٚاٯْٝـ١
ٚايػٓاٚ ٤ايكعٝس).
ٚقاٍ( :اغيٛنٛع اغيػتٓبؽي ايعطؼي نايػٓاٚ ٤اغيٛنٛع اغيػتٓبؽي ايًػ ٟٛنايكعٝس) .
ٚقاٍ احملكل ايٓاٝ٥ين( :اغيٛنٛع اغيػتٓبؽي ؼي ن ٕٛايكعٝس ٖ ٛايـذلاب اــايل أَ ٚطًـل ٚدـ٘
ا٭ضض ٚإٕ مل ٜهٔ بٓؿػ٘ َٛضزاّ يًتكًٝسٚ ،يهٓ٘ باغتتباع٘ اؿهِ ايؿـطع ٞايـصٖ ٟـ ٛدـٛاظ
ايتٜ ُِٝهَٛ ٕٛضزاّ ي٘) .
ٚقاٍ ايػٝس اـ( :ٞ٥ٛايتكًٝس ؼي اغيٛنٛعات اغيػتٓبط ١نايكٚ ٠٬ايكٚ ّٛايعنـاٚ ٠غرلٖـا ػيـا
ٚقع ايه ّ٬ؼي أْٗا أغاّ يًكشٝش ١أ ٚا٭عِ أ ٚاغيٛنٛعات ايعطؾٚ ١ٝايًػ ١ٜٛنُا ؼي ايػٓا٤

إ ٫إٔ ٜكاٍ إٕ ن َ٘٬تعازي ؼي َطتب ١ايهُاٍ.
ز ،4م 438ـ .439
ز ،4م.437
تعًٝك ١ايٓاٝ٥ين عً ٢ايعط ،٠ٚاغيػأي.67 ١

ٚم ...ٙٛؾـإشا بٓـ ٢اجملتٗـس عًـ ٢إٔ ايكـٛض ٫ ٠تعتـدل ؼي َػـُ ٢ايكـٚ ٠٬أْٗـا اغـِ يٮدـعا٤
ٚايؿطا٥ؽي غرل ايك. )...٠٬
ٚايـياٖط إٔ اغيٛنٛع اغيػتٓبؽي أعِ َطًكاّ َٔ َبشح ايكشٝح ٚا٭عِ ؾػٛا ٤قًٓـا إٔ ايكـ٠٬
اغــِ يًكــشٝح َٓٗــا أ ٚيٮعــِ ٚغــٛا ٤قًٓــا باؿكٝكــ ١ايؿــطع ١ٝأ ٚاغيتؿــطع ١ٝؾإْٗــا َٛنــٛع
َػتٓبؽي.
بٌ ست ٢ي ٛقًٓا بأْٗا ناْت سكٝك ١ؼي َعاْٗٝا ؼي ايعكط ايػابل عً ٢ايٓيب  نُا ٖـ ٛخـرل٠
ايػٝس ايدلٚدطز  ٟؾ ٬ؽطز عٔ نْٗٛا َٛنٛعاّ َػتٓبطاّ.
بٝإ شيو :إٕ ؼكٝل ساشلا ٚنْٗٛا سكا٥ل ؾـطع ١ٝأَ ٚتؿـطع ١ٝأ ٚغـابك ١أ ٚأعـِٖ ،ـ ٛؾـإٔ
ايؿك ٖٛٚ ٘ٝؾٗٝا اغيطدـعٚ ،ؼي اغيكـاّ ايـدل اغيـصنٛض ؼي اٯٜـ ١ايؿـطٜؿٖ ١ـٌ ٖـ ٛــ بعـس إْـا ْ٬سـفي
تٛغع ١ايؿاضع ٚتهٝٝك٘ نُا غبل ـ ٌٖ ٖ ٛسكٝك ١ؼي ٖصا اغيعٓ( ٢ا٭ٚغع َـٔ دٗـٚ ١ا٭نـٝل
َــٔ دٗــ ١أخــط )٣بٛنــع ايؿــطع أ ٚاغيتؿــطع ١أ ٚؼي ا٭زٜــإ ايػــابك ١أٖ ٚــ ٛبــام عًــَ ٢عٓــاٙ
ايًػٖ ٟٛصا.
ٚايص ٟخيطط بايباٍ ايكاقط ٖـ ٛإٔ اغيٛنـٛع اغيػـتٓبؽي غيـا مل ٜهـٔ عٓٛاْـّا ؾـطعّٝا أَٛ ٚنـٛعّا
ؿهِ ؾطع ٞؾإْ٘  ٫نجرل ؾا٥س٠

ايتٓكٝح ؼي ؾطح ايعط ٠ٚايٛثك ،٢ز ،1م.350

ؼي عح سسٚز ٙإصيا اجملسٖ ٟـ ٛتعطٜؿـ٘ بًشـاؿي ايػـطض َـٔ اخـذلاع ٖصااغيكـطًح ٚايـيـاٖط إٔ
ايػطض ٖٚصا ٖـ ٛاغيؿٝـس إٕ نـٌ َٛنـٛع استذٓـا ؼي بٝـإ َؿَٗٛـ٘ أ ٚؼسٜـس َكـازٜك٘ غيعطؾـ١
سهُ٘ ايؿطع ،ٞيًطدٛع إزي ايؿـاضع (ٚشيـو ٜ ٫هـ ٕٛإ ٫إشا تكـطف ايؿـاضع ؼي اغيٛنـٛع)
ؾٗ ٛاغيٛنٛع اغيػتٓبؽيٚ ،عً ٢شيو ٜٓبػـ ٞإٔ ْ٬سـفي َـس ٣اْـسضاز ايػٓـاٚ ٤اٯْٝـٚ ١ايكـعٝس
ٚايٛطٔ ٚنصيو ايكٚ ٠٬ايكٚ ّٛاؿر ٚنصيو بعـض أقػـاّ ايعكـٛز ٚاٱٜكاعـات نايٓهـاح
ٚاغيتعٚ ١ايٓصض ٚايط٬م ٚايـيٗاض ٚاغيهاتبٚ ١ؾب٘ شيو ؼي اغيٛنٛع اغيػتٓبؽي ،ؾتأٌَ.
ٚبصيو ٜـيٗط إٔ ايدل َٔ اغيٛانـٝع اغيػـتٓبطْ ١ـيـطّا يتكـطف ايؿـاضع ؾٝـ٘ بايتٛغـع ١أ ٚايتهـٝٝل
َكساقاّ بٌ ٜ ٫بعس ايك ٍٛبتكطف ايؿاضع ؾَ ٘ٝؿَٗٛـاّ عًـ ٢سػـب بعـض ايتعـاضٜـ ايػـابك١
يًدل ،ؾً٬ٝسفي.
 ٫ٚخيؿ ٢إٔ نَ ْ٘ٛػتٓبطاّ ٜٓ ٫ؿٚ ٞدٛز َطاتب أَ ٚكازٜل َػًُ ١غرل َؿهٛى ؾٗٝا.

ثِ قس ٜتػا ٍ٤عٔ ايجُط ٠ؼي ٖصا اغيبشح َٚا ايؿا٥س ٠ؼي تٓكٝح ن ٕٛايدل ٚأخٛات٘ َـٔ اغيٛانـٝع
ايكطؾ ١أّ اغيػتٓبط١
ؾٓكٖٓ :ٍٛايو مثاض عسٜس ٠تذلتب عًٖ ٢صا ايبشح

َٓٗا دٛاظ ايتكًٝس باغيعٓ ٢ا٭عِ أ ٚعسَ٘.
َٗٓٚا َـا يـ ٛتعـاضض ضأ ٟايؿكٝـ٘ ٚتؿدٝكـ٘ يــ (ايـدل) ــ نػـا٥ط اغيٛنـٛعات اغيػـتٓبط ١ــ َـع
تؿدٝل اغيكًس.
ٚيتشكٝـل شيــو ٫بــس َـٔ عــح ايهــدلٚ ٣إٔ ايتكًٝــس ؼي اغيٛنـٛعات اغيػــتٓبط ١دــا٥ع (بــاغيعٓ٢
ا٭عـِ َــٔ ايٛدــٛب) أّ ٖٚ ٫ــٌ اغيطدـع ؾٝــ٘ ٖــَ ٛطدــع ايتكًٝـس أّ أٖــٌ اـــدل ٠أّ اغيهًـــ
ْؿػ٘
ؾٓك : ٍٛشٖب ايعسٜس َٔ ايؿكٗا ٤إزي عسّ دطٜإ ايتكًٝـس ؼي اغيٛنـٛعات اغيػـتٓبطَٚ ١ـِٓٗ
قاسب ايعطٚ ٠ٚعسز َـٔ احملؿـري َٚـِٓٗ ايػـٝس ايٛايـس ٚ ،شٖـب بعهـِٗ إزي ٚدـٛب
ايتكًٝس ؾٗٝا  َِٗٓٚاغيرلظا عبساشلاز ٟايؿرلاظٚ ٟايػٝس اـٚ ،ٞ٥ٛعدل بعهِٗ باؾٛاظ نايػٝس
ايدلٚدـطزٚ ٟبعهـِٗ بــ (دطٜـإ ايتكًٝــس ؾٗٝـا) نــاغيرلظا َٗـس ٟايؿــرلاظٚ ٟايػـٝس أبٛاؿػــٔ
ا٭قؿٗاْٚ ٞآٍ ٜاغري ٜ ٫ٚبعس إضازتِٗ ايٛدٛب َٔ اؾـٛاظ ٚاؾطٜـإ ٭ْـ٘ ػيـا يـ ٛدـاظ،
ٚدب.
ؾكــس اغــتسٍ ؼي ايتٓكــٝح عًــٚ ٢دــٛب ايتكًٝــس ؼي اغيٛنــٛعات اغيػــتٓبط ١بكٛيــ٘( :ايكــشٝح
ٚدٛب ايتكًٝس ؼي اغيٛنٛعات

ي٬ٝسفي أْٓا دطٜٓا ؼي ٖصا ايبشح ايهدل ٟٚعً ٢سػب َكطًشِٗ ؼي اغيٛنٛع اغيػتٓبؽي ،أخصاّ ٚضزاّ ،إؾهاٚ ّ٫دٛاباّ٫ ،
عً ٢سػب َا اقطًشٓا عً.٘ٝ
ضادع ايعط ٠ٚايٛثكَ ٢ع تعًٝكات عيػ ١عؿط َٔ ا٭ع.ّ٬

اغيػتٓبط ١ا٭عِ َٔ ايؿطعٚ ١ٝغرلٖا ٭ٕ ايؿو ؾٗٝا بع ٘ٓٝايؿو ؼي ا٭سهاّ َٚـٔ ايـيـاٖط إٔ
اغيطدع ؼي ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝاغيذلتب ١عً ٢تًو اغيٛنٛعات اغيػتٓبط ٖٛ ١اجملتٗس ،ؾايطدٛع ؾٗٝا
إي ٘ٝعباض ٠أخط ٣عٔ ايطدٛع إي ٘ٝؼي ا٭سهاّ اغيذلتبـ ١عًٗٝـاَ ،ـج ...ّ٬إٕ اجملتٗـس إشا نتـب ؼي
ضغايت٘ إٔ ايػٓا ٖٛ ٤ايكٛت اغيؿتٌُ عً ٢ايذلدٝع غٛا ٤أنإ َططبـاّ أّ مل ٜهـٔ ،ؾُعٓـا ٙإٔ
اؿطَ ١ايؿطع ١ٝإصيا تطتبت عً ٢ا٭عِ َٔ ايكٛت اغيططب ٚغرلَ ٙؿـطٚطاّ بـإٔ ٜؿـتٌُ عًـ٢
ايذلدٝع) .
ٚقس شنط قبـٌ شيـو َـا ْكـ٘( :ايتكًٝـس ؼي اغيٛنـٛعات اغيػـتٓبط ١نايكـٚ ٠٬ايكـٚ ّٛايعنـا٠
ٚغرلٖا ػيا ٚقع ايه ّ٬ؼي أْٗا أغاّ يًكشٝش ١أ ٚا٭عِ أ ٚاغيٛنٛعات ايعطؾ ١ٝأٚايًػ ١ٜٛنُا
ؼي ايػٓاٚ ٤م. )...ٙٛ

ٚايـياٖ ط عسّ شياَٝـ ١ا٫غـتسٚ ;ٍ٫شيـو يٛنـٛح اخـت٬ف اغيٛنـٛع ٚتٓكٝشـ٘ عـٔ اؿهـِ،
ؾًٝؼ ايؿو ؼي ٖصا عري ايؿو ؼي شاى ثبٛتاّ  ٫ٚاؼاز شلُا عطؾاّ ،ؾإؿاق٘ ب٘ خـ٬ف ايكاعـس٠
ٖٚـ ٛاحملتـاز يًـسيٚ ٌٝنـَ ٕٛـآٍ ؾـ ٤ٞإزي ؾـٚ ٤ٞتطتبـ٘ عًٝـ٘ ػيـا عـدل عٓـ٘ بــ (عبـاض ٠أخـط٣
عٜٔ ٫ )...سٍ عًٚ ٢سس ٠اؿهِ ٚاغيطدع ٚي ٛقح شيو يتِ أٜهاّ
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ؼي اغيٛنٛعات ايكطؾٚ ١ؼي تؿدٝل اغيكسام بإٔ ٜكـاٍ يـ ٛاختًــ إٔ ٖـصا عيـط أّ ( ٫بـإٔ
ايطدٛع يًؿك ٘ٝؼي شيو عباض ٠أخط ٣عٔ ايطدٛع إي ٘ٝؼي ا٭سهاّ اغيذلتب ١عًٗٝا) ٚيتِ أٜهـاّ ؼي
ايتكًٝس ؼي َباز ٨ا٫غتٓباؾي نعًِ ايطداٍ ٚايعً ّٛا٭زبٚ ١ٝايًػ ١ػيا قطح بــ (ايكـشٝح عـسّ
دطٜإ ايتكًٝس ؼي تًو ا٭َٛض) .
إش ٜٛضز عًٖٓ ٘ٝا سيا شنطٖٓ ٙاى َٔ (ايؿو ؾٗٝا بع ٘ٓٝايؿو ؼي ا٭سهاّ) (ٚايطدٛع ؾٗٝـا إيٝـ٘
عباض ٠أخط ٣عٔ ايطدٛع إي ٘ٝؼي ا٭سهاّ اغيذلتب ١عًٗٝا) ؾأ ٟؾطم بـري اغيٛنـٛعات اغيػـتٓبط١
ٚبـري َبــاز ٨ا٫غــتٓباؾي ؼي شيــو ؾهُــا إٔ ايؿـو ؼي اغيٛنــٛع اغيػــتٓبؽي ٜــ ٍٚ٪إزي ايؿــو ؼي
سهُ٘ ،نصيو ايؿو ؼي َباز ٨ا٫غتٓباؾي ؾإٕ ايؿو ؼي ٚثاقـ ١ايـطا ٟٚأ ٚؼي سذٝـَ ١طاغـً٘ٝ
(نُا ؼي ابٔ أب ٞعُرل)  ٍٚ٪ٜإزي ايؿو ؼي اؿهـِ (ٚايطدـٛع إزي ايؿكٝـ٘ ؾٗٝـا ،عبـاض ٠أخـط٣
عٔ ايطدٛع إي ٘ٝؼي ا٭سهـاّ اغيذلتبـ ١عًٗٝـا) ٚنـصيو ايؿـو ؼي ايكٛاعـس ا٭زبٝـ ١ايـيت تذلتـب
عًٗٝا ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝنهـ( ٕٛثـِ) يًذلتٝـب اغيتؿـطع عًٝـ٘ َػـا ٌ٥نـجرلٚ ٠نـصيو ايؿـو ؼي
ايكٛاعس ايكطؾ.١ٝ
ؾاٖس َٔ ن ،َ٘٬عًَ ٢ا شنطْاٙ
 ٬يطٝؿـّا َـٔ َـا ٜـطتبؽي بكـًب اغيكـاّ ،ؾإْـ٘  شٖـب ؼي اغيهاغـب احملطَـ ١ؼي
ٚ٭نطب َـج ّ
كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل كىال ى تى ىعاكىغيقا
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سى ؾىك اإلًث ًٍؿ كىاظ يٍعدٍكى ًاف إزي إٔ اٱعاْ ١غرل ايتعاٚ ،ٕٚضتب عًـ ٢شيـو عـسّ سطَـ ١اٱعاْـ١
عً ٢اٱثِ ٭ٕ اغيٓٗ ٞعٓ٘ ؼي اٯ ١ٜايؿطٜؿ( ٖٛ ١ايتعـاٖٚ )ٕٚـص ٙقاعـس ٠قـطؾ ١ٝؼي ايؿـطم بـري

باب ٞايتؿاعٌ ٚاٱؾعاٍٚ ،اغيطدع ؾٗٝا ايًػـٚ ١قٛاعـس ايكـطف ،ؼي قبـاٍ َـٔ شٖـب ــ نايػـٝس
ايٛايس ـ إزي أُْٗا ػيا إشا ادتُعا اؾذلقا ٚإشا اؾذلقا ادتُعاٚ ،إٔ اٱعاْ ١عطؾاّ ٖ ٞايتعـا ٕٚــ ػيـا
ؾكـًٓا ٙؼي َٛنـع آخــط َـٔ ٖـصا ايهتــاب ــ ؾٓكـ ٍٛس٦ٓٝــصَ :ـا ايؿـطم بــري اغيٛنـٛع اغيػــتٓبؽي
(نتؿــدٝل َعٓــٚ ٢ســسٚز ايػٓــاٚ ٤ايــٛطٔ) ٚايــص ٟشٖــب ؾٝــ٘ إزي ٚدــٛب ايتكًٝــسٚ ،بــري
تؿدٝل َعٓ ٢ايتعاٚ ٕٚاٱعاَْٚ ١ا أؾب٘ َٔ َا عس َٔ َبـاز ٨ا٫غـتٓباؾي (نـايعً ّٛا٭زبٝـ١
ٚايًػ )١اييت شٖب ؾٗٝا إزي عسّ َؿطٚع ١ٝايتكًٝس
ٚأ ٫ػط ٟأزيت٘ غًباّ ٚإجياباّ عً ٢نًُٗٝا بٛظإ ٚاسس بإٔ ْك( :ٍٛإٕ ايؿو ؼي َعٓ ٢اٱعاْ١
ٚأْ٘ ايتعا ٕٚأ ٖٛ ٫ ٚبع ٘ٓٝايؿو ؼي اؿهِ) (ٚايطدٛع ؾٗٝا إيٝـ٘ عبـاض ٠أخـط ٣عـٔ ايطدـٛع
إي ٘ٝؼي ا٭سهاّ اغيذلتب ١عًٗٝا) بٌ جيطٖ ٟصا ايه ّ٬بع ٘ٓٝست ٢ي ٛنإ ايبشح ندلٜٚاّ ؼي تًـو
ايكٛاعس ،يهٔ نإ بًشاؿي تٓكٝح ايكػط ٣ـ ؾتسبط.
بٌ ؿياٖط تكس ٜ٘يتٓكٝح َعٓ ٢اٱعاْٚ ١ايتعا ،ٕٚأْ٘ سيا ٖ ٛؾك ٫ ٘ٝسيا ٖ ٛأٌٖ خدل.٠

ْٚك ٍٛـ ؼي عهؼ شيو ـ  :إٕ َا اغتسٍ ب٘ عً ٢عسّ َؿطٚع ١ٝايتكًٝس ؼي َباز ٨ا٫غتٓباؾي،
داضٍ بع ،٘ٓٝؼي اغيٛنٛعات اغيػتٓبط.١
قاٍ( :ايكشٝح عسّ دط ٜإ ايتكًٝس ؼي تًو ا٭َـٛض ٭ٕ َؿـطٚع ١ٝايتكًٝـس إصيـا ثبتـت بايػـرل٠
ٚايهتاب ٚايػٜٓ ٫ٚ ،١ؿٌُ ؾَٗٓ ٤ٞا يًُكاّ.
ؿ ىرائًػى ػ هة
أَا ايهتـاب ؾـٮٕ قٛيـ٘ عـع َـٔ قا٥ـٌ  :ىصؾىػقٍال ى غىػى ػر ى ًعػـٍ طيػؾِّ صًرٍضىػ وة ًعػـٍ يف ٍ

ؼـ إصيا ٜـسٍ عًـَ ٢ؿـطٚع ١ٝايتكًٝـس ؼي ا٭سهـاّ ايؿـطع ١ٝايطادعـ ١إزي
ظً ىق ىؿػى ؼ يَّفقا صًل اظدِّ ً
ايس َٔٚ ٜٔايـياٖط إٔ ايكاعس ٠ا٭زب ١ٝأٚ ٚثاق ١ضا ٍٚيٝػت َٔ ايس ٜٔبٛد٘) .

إش ْك ٌٖ :ٍٛتؿدٝل (ايٛطٔ ٚايػٓا )٤ـ ػيا َٖٛ ٛنٛع َػتٓبؽي ـ َٔ ايسٜٔ
ٚإشا نإ َٔ ايس ٜٔـ بًشاؿي تطتب اؿهِ ايؿطع ٞعً ٘ٝـ ؾهٝـ ٜ ٫ه ٕٛتؿدٝل إٔ اٱعاْ١
غرل ايتعا ٕٚأْ ٚؿػٗا ـ ػيا ٖ ٛزاخٌ ؼي َباز ٨ا٫غتٓباؾي ـ َٔ ايسٜٔ
ثِ نٝـ ٜ ٫ه ٕٛتؿدٝل ٚثاقْ َٔ ١أخص َِٓٗ ايس َٔ ،ٜٔايسٜٔ
ؾٌٗ ٜا تط ٣إ غ٪اٍ ايػا َٔ ٌ٥اٱَاّ ْٜٛ( ؼ بٔ
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عبسايطظيإ ثك ١آخص َٓ٘ َعامل زٜين ) نإ غ٪ا ّ٫غرل زٜين (ٚيٝؼ َٔ ايس ٜٔبٛد٘)
ٚدٛاب اٱَاّ دٛاباّ (يٝؼ َٔ ايس ٜٔبٛد٘)
ٚإشا نإ ايػ٪اٍ عٔ َعٓ ٢ايػٓا ٤بًشاؿي تطتب اؿهِ ايؿطع ٞعً َٔ ،٘ٝايس ،ٜٔضغِ أْ٘ سيـا
ٖ ٖٛ ٛيٝؼ َٔ ايس ٜٔبايبساٖ ،١ؾهٝـ ٜ ٫ه ٕٛايػ٪اٍ عٔ ٚثاق ١ضا ٚسيا ٖ ٛضاٚ ٚسيا أْ٘ ٜطاز
أخص َعامل ايس( َ٘ٓ ٜٔنُـا ٖـ ٛايػـطض َـٔ عًـِ ايطدـاٍٚ ،يـصيو عكـس ٚأغـؼٚ ،يـصيو
ٜبشح ؾ ٘ٝايؿكٚ ٘ٝحيكل) َٔ ايسٜٔ
ٚبصيو ٜـيٗط ٚد٘ ايتأٌَ ؼي اغتس٫ي٘ اي٬سلٚ( :أَا ايػٓ. )...١
ثِ إٕ اغتس٫ي٘ اٯخط عً ٢عسّ دطٜإ ايتكًٝس ؼي َباز ٨ا٫غتٓباؾي (ٚأَا ايػرل ٠ايعك...١ٝ٥٬
ؾإْ٘ داض بع ٘ٓٝؼي اغيٛنٛعات اغيػتٓبط ،)١قاٍَٚ ...( :باز ٨ا٫غتٓباؾي َٔ ٖصا ايكب ،ٌٝ٭ٕ
ايكٛاعس ا٭زب ١ٝضادع ١إزي إثبات ايـيٗٛض  َٔ ٖٛٚا٭َٛض اؿػ ،)...١ٝؾ ٘ٝإٔ شيو داض بعٓٝـ٘
ؼي اغيٛنٛعات اغيػتٓبط ١نايٛطٔ ٚايػٓا ٤ؾطادع شياّ ن َ٘٬يذلٚ ٣نٛح ايٓكض.
إناؾ ١إزي عسّ شياَ ١ٝايهدل ٣اييت شنطٖا ،ؾإٕ ايـيٗٛض يٝؼ بأَط سػ ٞبـٌ ٖـ ٛسسغـٚ ٞإٕ
ناْت َكسَات٘ أ ٚبعهٗا سػٚ ،١ٝنصيو ايعسايٚ ١ايٛثاق ١ؾإْٗا َٔ ا٭َٛض اؿسغ ٫ ١ٝاؿػ١ٝ
نُا شنطٙ
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ٚإٕ أعإ اؿؼ اؿسؽ.
بٌ ست ٢ي ٛنإ نٌ شيو سػٝاّ ؾإْ٘  ٫ضٜب ؼي اغتكطاض غرل ٠ايعك ٤٬عً ٢ضدٛع اؾاٖـٌ إزي
ايعامل ؾٗٝا ٚقس ؾكًٓا اؿسٜح عٔ شيو ؼي ايبشح عٔ سذ ١ٝق ٍٛايًػ ٟٛؾًرلادع.
ثِ إٕ أزي ١ايتكًٝس اييت شنطٖا ؼي أٚا ٌ٥ايهتاب ( ٖٞٚا٫ضتهاظ ايجابت ببٓـا ٤ايعكـ ٤٬سٝـح
دط ٣بٓا ِٖ٩ؼي نٌ سطؾٚ ١قٓع ١بٌ ؼي نٌ أَط ضادع إزي اغيعاف ٚاغيعاز عً ٢ضدٛع اؾاٌٖ
إزي ايعامل ٭ْ٘ أٖـٌ اــدلٚ ٠ا٫طـ٬ع )...تؿـٌُ َبـاز ٨ا٫غـتٓباؾي ناغيٛنـٛعات اغيػـتٓبط١
بٛظإ ٚاسسٚ ٫ٚ ،د٘ ٫ختكام ٖصا ايسي ٌٝباغيٛنٛعات اغيػتٓبط ١زَ ٕٚباز ٨ا٫غتٓباؾي
ٚنصيو زي ً٘ٝاٯخط (زي ٌٝاْ٫ػساز) ؾطادع.
ٚيعٌ َٓؿأ اـًؽي ،اـًؽي بري سذ ١ٝضأ ٟأٌٖ اـدل ٠سيا ِٖ أٌٖ اـدلٚ( ٠ايـياٖطأْ٘ سذـ ١ؼي
اغيٛنٛعات اغيػتٓبط ١نُباز ٨ا٫غتٓباؾي) ٚسذ ١ٝضأ ٟايؿك( ٘ٝسيا ٖ ٛأَط ططٜك ٞتعبـس ،ٟإش
قس اؾذلؾي ؾ ٘ٝايعسايٚ ١اؿطٚ ١ٜغرلٖا ػيا َ ٫سخٌ ي٘ ؼي ايططٜكٚ( )١ٝايـياٖط أْـ٘ غـرل َؿـذلؾي
 ٫ؼي اغيٛنٛعات اغيػتٓبط ٫ٚ ١ؼي َباز ٨ا٫غتٓباؾي).
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ٚايتشكٝل ـ نُا أؾطْا إيٝـ٘ غـابكاّ ــ ٖـ ٛإٔ (اغيٛنـٛع اغيػـتٓبؽي) إٕ نـإ َٓؿـأ ايؿـو ؾٝـ٘ ٖـٛ
تكطف ايؿاضع ؾ ٘ٝؾاغيطدع ٖ ٛايؿكٝـ٘ ٚإٕ مل ٜتكـطف ايؿـاضع ؾٝـ٘ ؾـإٕ اغيطدـع ؾٝـ٘ ٖـ ٛأٖـٌ
اـــدل ٠ؾٗــ ٛناغيٛنــٛع ايكــطف شياَ ـاّ غاٜــ ١ا٭َــط إٔ اغيٛنــٛعات ايكــطؾٚ ١ٝايًػــ ٟٛعًــ٢
قػُري :قػِ ٚانح  ٫حيتاز يًٓـيط ٚا٫دتٗازٚ ،قػِ َبِٗ حيتـاز إزي شيـوٚ ،عًـ ٢شيـو
ؾإٕ تؿدٝل َعٓ( ٢ايػٓا(ٚ )٤ايٛطٔ) (ٚايكعٝس) (ٚايدل) ٚغرلٖـا ،اغيطدـع ؾٝـ٘ أٖـٌ اــدل٠
إ ٫إشا ثبت تكطف َٔ ايؿاضع بايتٛغع.١
ٚيصيو قاٍ ايػٝس ايٛايس ٚ( :ق ٍٛاغيكٓـ أقطب ،إش ؾُٝا مل ٜطز ؾْ ٘ٝل َٔ ايؿـاضع،
ٜه ٕٛساي٘ ساٍ اغيٛنٛع اغيـبري ؼي إٔ اغيطدـع ايعـطف ٚايًػـَٓ ،١تٗـ ٢ا٭َـط شاى َـبري ٖٚـصا
َبِٗٚ ،إبٗاّ اغيٛنٛع ٜٛ ٫دب ايتكًٝس ،ؾؿإٔ ايؿك ٘ٝإٔ ٜك ٍٛسهِ اٱشياّ عً ٢اغيتـٛطٔ،
أَا إٕ ايٛطٔ َا ٖ ،ٛؾتؿدٝك٘ ي٘ يٝؼ إ َٔ ٫قب ٌٝتؿدٝل ايًػ. ٟٛ
ٚقاٍ ايػٝس ايعِ ( :اغتسٍ يًُذي بـ َ ...ا زاّ ايؿاضع شنط اؿهِ ٚأٚنٌ ؾِٗ اغيٛنٛع
إزي ايعطف ،نإ ؾُٗ٘ سذَ ١طًكاّ. )...
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ٚأَا َا شنطَ ٙـٔ اؿذـ ١يًُػتؿـهًري بــ (َ ٫ـاْع َـٔ سلـ ٍٛإطـ٬م أزيـ ١ايتكًٝـس شلـا ْـيـرل
ىادلىظيقا أ ى ٍػػؾى اظػذِّط ٍ ًرٚ ...قٛيـ٘ ( :ؾًًعـٛاّ إٔ
سلٛشلا يٮسهاّ ،ؾكٛيـ٘ تعـازي :ص ٍ
ٜكًسٚ )ٙٚمُٖٛا غرل آب ٘ٝعٔ ايؿُ ٍٛغيجًٗا .
ؾؿ ٘ٝإناؾ ١إزي َا غبل إٔ آ ١ٜايصنط ،ايـياٖط ز٫يتٗا عً ٢سذ ١ٝن ّ٬ايعامل يًذاٌٖ ٚدٛاظ
ضدٛع اؾاٌٖ ٭ٌٖ اـدلٚ ،٠أ ٜٔشيو عٔ ايتكًٝس اغيبشٛخ عٓـ٘ ؼي اغيكـاّٚ ،قـس ؾكـًٓا ٖـصا
قبٌ قً ٌٝؾْ ٬عٝس ــ ٖـصا َـع قطـع ايٓـيـط عـٔ اٱؾـهاٍ بهْٗٛـا ؼي ا٭َـٛض ايعكسٜـٚ ، ١أَـا
(ؾًًعٛاّ إٔ ٜكًس )ٙٚؾايـياٖط اْكطاؾ٘ عٔ اغيٛنٛعات ـ قطؾ ١ناْـت أَ ٚػـتٓبط ١ــ ٚنـٌ َـا
ٜطا ٙايعطف يٝؼ َٔ ؾإٔ ايؿك ٘ٝسيا ٖ ٛؾك.٘ٝ
ٚبعباض ٠أخط :٣ايه ّ٬ؾُٝا ٪ٜخـص عـٔ ايؿـاضع سيـا ٖـ ٛؾـاضع ٚاغيٛنـٛع اغيػـتٓبؽي ايـص ٟمل
ٜتكطف ب٘ ايؿاضع ٪ٜخص َٔ ايعطف إٕ نإ عطؾٝاّ (نايػٓاٚ ٤ايٛطٔ)  َٔٚايًػ ١إٕ نإ يػٜٛاّ
(نايكعٝس) ؾإٕ ٚظاْ٘ َٔ ٖص ٙاؾٗٚ ١ظإ اغيٛنٛع ايكطف (ناـُط ٚاغيا )٤شياَاّ.
ٚأَا قٛي٘ ( :يهٔ اٱْكاف ٖ ٛإٔ ٜكاٍ :إٕ ايؿاضم بري اغيٛنٛعري ٜطدع إزي إٔ ايعطف
ٚايعكٜ ٤٬ط ٕٚاـ٬ف ؼي
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اغيػتٓبؽي خ٬ؾاّ ؼي اؿهِ ٜ ٫ٚط ٕٚاـ٬ف ؼي اغيٛنٛع ايكطف خ٬ؾاّ ؼي اؿهِ. )...
ؾكس ٜـٛضز عًٝـ٘ إٔ شيـو تـاّ يـ ٛنـإ اغيٛنـٛع اغيػـتٓبؽي ػيـا تكـطف ؾٝـ٘ ايؿـاضع ،أَـا يـ ٛمل
ٜتكطف ؾ ٘ٝايؿاضع ٚنإ اٱبٗاّ ْاؾ٦اّ َٔ اخت٬ف ايًػٜٛري أ ٚاخت٬ف ا٭عطاف ؾإٕ ايعطف
ٜــطا ٙخ٬ؾـاّ ؼي تٓكــٝح َٛنــٛع اؿهــِ  ٫اؿهــِ ،نــاـ٬ف ؼي تؿــدٝل َكــازٜل اغيٛنــٛع
ايكطف يٚ ٛقع ،شياَاّ.
ْعِ ي ٛت ِٖٛايعطف إٔ اـ٬ف ؼي اغيػتٓبؽي إصيا ٖ ٛيًد٬ف ؼي ؼسٜـس ايؿـاضع يـ٘ ٚتػـٝرل ٙيـ٘
عُا ٚنع ي٘ ،ضآ ٙخ٬ؾاّ ؼي اؿهِ ٖٚصا خطٚز عٔ ايؿـطض ٚقـس ؾكـًٓا اؿـسٜح عـٔ شيـو
عٓس َٓاقؿ ١ايتٓكٝح ؾًرلادع.
ٚسيا شنطْا ٜـيٗط ٚد٘ ايٓـيـط ؼي (ايـيـاٖط إٔ اغيٛنـٛعات اغيػـتٓبط ١باعتبـاض اغـتتباعٗا يًشهـِ
ايؿطعٚ ،ٞن ٕٛتؿدٝل َؿاُٖٗٝا قتاداّ يًٓـيط ٚا٫دتٗاز ،نٓؿؼ اؿهِ ؼي نْٗٛـا َـٛضزاّ
يًتكًٝس) .
إش قس أدبٓـا عـٔ ايـسي ٌٝا٭( ٍٚباعتبـاض اغـتتباعٗا يًشهـِ ايؿـطع )ٞبايتؿكـٚ ،ٌٝأَـا قٛيـ٘
(ٚن ٕٛتؿدٝل )...ؾؿ :٘ٝإْ٘ أضاز ايتكًٝس باغيعٓ ٢اغيكطًح ( ٖٛٚايـياٖط ٭ْ٘ قٌ ايبشح ؼي
اغيػأي ،)١ؾإٕ
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ايسي ٌٝأعِ َٔ اغيسع ٢إش يٝؼ نٌ َؿٗ ّٛاستٝر ؼي تؿدٝك٘ يًٓـيط ٚا٫دتٗاز ،ق ّ٬يًتكًٝـس
ٚإ ٫يعّ زخ ٍٛعـسز َـٔ َػـا ٌ٥أقـ ٍٛايـسٚ ٜٔأقـ ٍٛايؿكـ٘ َٚبـاز ٨ا٫غـتٓباؾي ٚستـ٢
بعض اغيٛنٛعات ايكطؾ ١اغيبُٗ( ١ناغيٝا ٙايعادٚ ١ٝايهدلٜت )١ٝؼي ايتكًٝـس ٖٚـ ٛػيـا مل ًٜتـعّ بـ٘
ٖــ ٛأٜه ـاّٚ ،يــصا مل حيـــِّ عًــ ٢نــ ّ٬ايعــط ٠ٚؼي عــسّ دطٜــإ ايتكًٝــس ؾٗٝــا ٚاغــتجٖٓ ٢ــصٙ
ايكٛض ٠ؾكؽي.
ٚإٕ أضاز ايتكًٝــس سيعٓــ ٢ايطدــٛع ٭ٖــٌ اـــدل ،٠ؾٗ ـ ٛتــاّ إ ٫أْــ٘ غــرل خــام باغيٛنــٛعات
اغيػتٓبط ،١بٌ ٜؿٌُ َباز ٨ا٫غتٓباؾي ٚأق ٍٛايؿك٘ ٚغرلٖا ػيا مل حيـ عً ٘ٝأٜهاّ.
ؾكس اتهح إٔ اغيٛنـٛع ايكـطف اغيطدـع ؾٝـ٘ ايعـطف ،أَـا اغيٛنـٛع اغيػـتٓبؽي ؾـاغيطدع ؾٝـ٘ ؼي
َٛاضز اٱبٗاّ ٚايؿو ،ايؿك.٘ٝ
ؾإٕ قًٓا إٕ (ايدل) َٛنٛع َػتٓبؽي ؾٝه ٕٛنايٛطٔ ٚاٯْٚ ١ٝايػٓا ٤ـ بٓا ٤عًـ ٢نْٗٛـا نـصيو ــ
سٝح إٕ َا عًِ ؾ ٘ٝتؿدٝل ايعطف ،ناْٛا اغيطدع ،ؾطؾي إٔ  ٫ته ٕٛتٛغع ١أ ٚتهٝٝل َٔ
ايؿاضع.
َٚا مل ٜعًِ ،ؾإٕ ايؿك ٖٛ ٘ٝاغيطدع ،بٌ اتهح إٔ ايكػِ ا٭ ٍٚأٜهـاّ ٫بـس ؾٝـ٘ َـٔ ايطدـٛع
يًؿك ;٘ٝإش أْ ٢يًعطف إٔ ٜعطف إٔ  ٫تهٝٝل أ ٚتٛغع ١يًؿاضع ؾ٘ٝ

نتؿدٝل َؿٗ ّٛاغيعاز ٚأْ٘ دػُاْ ٞأ ٚضٚساْٚ ،ٞإٔ إضغاٍ ايطغٌ يطـ ٚادب أّ َٚ ،٫عٓ( ٢أسس) (ٚايٛدٛب
بايصات) ...ؾتأٌَ.
أ ٟاغيٛنٛعات اغيػتٓبط.١

ٖصا نً٘ إٕ مل ْكٌ باؿكٝك ١ايؿطع ،١ٝأ ٚايػابك ١عً ٢ايؿطع ؾٗٝاٚ ،إٕ قًٓا بصيو ؾإٕ ايجُط٠
ا٭خــطٖ ٣ــ ٞأْــ٘ بٓــا ٤عًــ ٢اؿكٝكــ ١ايؿــطع ١ٝؾٝهــ ٕٛاجملــط ٣يــ ٛؾــو ؼي دــع ٤أ ٚؾــطؾي ٖــٛ
ا٫ؾتػاٍ إش ٜؿو عٓس٥ص ؼي أقٌ قسم ايكَ ٠٬ج ّ٬عٓس ايؿو ؼي دع ٘ٝ٥ايػـٛض ٠أ ٚؾـطط١ٝ
نصا ؾٜ ٬كح ايتُػو باٱط٬م عٓس٥ص ٚأَـا عًـ ٢ا٭عـِ ؾا٭قـٌ ايـدلاْ ;٠٤ـيـطّا يًكـسم،
ٚايؿو إصيا ٖ ٛؼي ايتكٝٝس بكٝس ظا٥س عً ٢سكٝكتٗا ؾاٱط٬م قهَِّ.
ٚؾ ُٝا مٔ ؾ ٘ٝؾإٕ ا٭َط نصيو شياَّا ؼي ايدل يـ ٛنـإ َٛنـٛعّا يٮَـط بـإٔ قـاٍ ايؿـاضع (اؾعـٌ
ايدل) أْ ٚصض بإٔ ٜؿعٌ (بطاّ).
ؾُا ؾو ن ْ٘ٛبطاّ (يًؿو ؼي ؼكل ؾطؾي نايكٝاّ َج ّ٬إشا ؾو ؼي ن ْ٘ٛؼي سايَ ١عٓٝـ ١اسذلاَـاّ
ؾإْ٘ بؿطؾي ن ْ٘ٛاسذلاَاّ (بط) ؾإْ٘ غرل َدل ٨يصَت٘ ي ٛؾعً٘ عٓس ايكشٝشٚ ،ٞأَا ا٭عُ ٞؾإْ٘
َدل ٨يسْ ٜ٘ـيطاّ يكسم ايدلٚ ،ايؿو ؼي ايكٝس ٜسؾع با٭قٌ ٚاٱط٬م.
ٚأَا يٛنإ ايدل َتعًكاّ يٮَط َٛ ٫نٛعاّ نُا ؼي اٯ ١ٜايؿطٜؿ ١كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ سٝح
إٔ اغيٛنٛع ٖ( ٛايتعاٚ )ٕٚاغيتعًل ٖ( ٛايدل) ؾايـياٖط إٔ ا٭َط بايعهؼ شياَاّ ،ؾعً ٢ايكشٝح
سٝح ٜؿو أْ٘ (بط)  ٫جيب ايتعا ٕٚعً ٘ٝ٭ٕ اؿهِ ٜ ٫تهؿـٌ َٛنـٛع٘  ٫ٚأقـٌ ٜٓكشـ٘،
ؾُا ؾطض أْ٘ (بط) جيب عً ٘ٝايتعـاٚ ٕٚأَـا عًـ ٢ا٭عـِ ؾٝذـب ايتعـا ٕٚعًٝـ٘ يكـسم ايـدل،
ٚايؿطؾي ٜسؾع با٭قٌ ؾًٝسقل.

ٚيٝػت ايكه ١ٝؾطن ،١ٝبٌ َٖٛ َٔ ٞاضز ا٫بت ،٤٬نُا ي ٛؾو ؼي إٔ إنطا ٙأسس أب ٜ٘ٛعًـ٢
ؾطب ٖصا ايسٚا( ٤بط) ْـيطاّ ؿادت٘ إي ،٘ٝأّ (إثـِ) ْـيـطاّ ٱٜصا٥ـ٘ بـصيو ،ؾعٓـس ايكـشٝش٫ ٞ
جيب ؾعٌ شيو  ٫ٚايتعا ٕٚعًٚ ،٘ٝعٓس ا٭عُ ٞجيب ؾتأٌَ.
ٚنصيو ي ٛؾو ؼي إٔ (عكس ٖص ٙاغيعاٖسَ ٠ع تًو ايسٚي ١ايهاؾط( )٠بط) أّ .٫
ْـيطاّ يباب ايتعاسِ ،ؾٌٗ جيب ايتعا ٕٚعً ٢عكسٖا أّ  ٌٖٚ ٫حيـطّ (ايتعـا ٕٚعًـ ٢اٱثـِ)
أّ ٫
ٚنــصيو يــ ٛؾــو ؼي إٔ إشٕ ايؿكٝــ٘ اؾــاَع يًؿــطا٥ؽي ،ؾــطؾي يؿــطع ١ٝاؿــعب اؾــاَع يهــٌ
ايؿطا٥ؽي عسا اٱشٕ ؾإْ٘ عً ٢ايكشٝشٜ ٞؿو ؼي ن ٕٛشيو (بطاّ) ؾ ٬جيب ايتعا ٕٚعً ،٘ٝبٌ
حيطّ ايتعا ٕٚعًْ ٘ٝـيطاّ يه ْ٘ٛإمثاّ ٚعً ٢ا٭عُ ٞؾإْ٘ (بـط) ٜكـح أ ٚجيـب ايتعـا ٕٚعًٝـ٘،
ٖصا نً٘ ي ٛؾو ؼي اؾذلاؾي اٱشٕ ٚعسَ٘ أَا ي ٛعًِ اؾذلاط٘ ؾًٝؼ (بدل) ست ٢عً ٢ا٭عُـٞ
٭ٕ اغيساض ؼي سهِ ايؿطع عًَ ٢ا َٖٛ ٛنٛع٘ ٚاقعاّ  ٫عً ٢ا٭يؿاؿي ايعطؾ ١ٝنُا أْ٘ ي ٛعًـِ
عسّ ا٫ؾذلاؾي ؾإْ٘ (بط) ست ٢عً ٢ايكشٝش ٞنُا  ٫خيؿ.٢

ٚيٝؼ شيو بسع ٣ٛايتهاز بري ايدل ٚاٱثِ ؾإٕ شلُا ثايجاّ ،بٌ بًشاؿي إٔ اؿعب ـ بًشاؿي استُاٍ اؾذلاؾي إشٕ ايؿك ٘ٝإَا دا٥ع
باغيعٓ ٢ا٭عِ أ ٚسطاّ.

ي ٛتعا ٕٚطيع عً( ٢ايدل) ؾـيٗط عسّ نْٛـ٘ نـصيو ؾٗـٌ ٖـ ٛفـع ٨عـٔ ايٛاقـع ٖٚـٌ ٜػـكؽي
ايتهًٝـ بايتعا ٕٚعً( ٢ايدل)
َٚجً٘ َا ي ٛقاّ بايدل ب ٬تعا ٕٚؾٌٗ ٜػكؽي ايتهًٝـ بايتعإٚ
َٚجاٍ ايجاْٚ ٞانح.

أَا ا٭ ٍٚؾهُا ي ٛتعاْٛٚا عً ٢تطََ ِٝػتؿؿ ٢ؾـيٗط َٓع ّ٫أ ٚإْكـاش َػـًِ ؾـيٗـط سطبٝـاّ ،أٚ
تعاْٛٚا عً ٢تػًٝؽي سانِ ؾـيٗط ؾاغكاّ أ ٚتعاْٛٚا عً ٢دط زٚي ١ندل ٣يتشطٜـط بًـسِٖ ؾـيٗـط
أْٗا َػـا ١ٜٚؼي اي ـيًـِ يًشـانِ اؾـا٥ط أ ٚأؾـس ،أ ٚتعـاْٛٚا عًـ ٢اغتكـ٬ح أضانـ ٞؾاغـع١
يٝكطف ضٜعٗا يًؿكطا ٤أ ٚيبٓا ٤اغي٪غػات ايس ١ٜٝٓؾـيٗط نْٗٛا

ٚاؿسٜح يٝؼ عٔ (إدع اَ )٤ا ت ِٖٛن( ْ٘ٛبطاّ) عٔ أزا( ٤ايدل); إش شيو َذلٚى ٭زي ١نٌ (بط) ،بٌ عٔ (إدعا( )٤ايتعا ٕٚعً٢
َا يٝؼ بطاّ)عٔ (ايتعا ٕٚعً ٢ايدل).
أَ ٟع ؾطض ٚدٛز ؾطز آخط شلصا ايٓٛع َٔ ايهً ٞايطبٝع ٞيًدل بٌ ستَ ٢ع عسَ٘ ،ؾطادع َبشح اغيكًش ١ايػًٛن ١ٝؼي
ايتعا.ٕٚ

ػيًٛنــ ١يًػــرل أَ ٚػكــٛب ١أ ٚغــرل َؿٝــسٚ ،٠ايهــ ّ٬نًــ٘ ٖــَ ٛــع قطــع ايٓـيــط عــٔ ز٫يــ ١أزيــ١
(اغيتعًل).

أق :ٍٛإٕ شيو ٜٓكػِ إزي ا٭قػاّ ٚا٭قٓاف ايتاي:١ٝ
ايكٓـ ا٭ :ٍٚإٔ ٜهَ ٕٛا ؼكل َكساقاّ آخط يًدلَ ،ػاٜٚاّ ي٘ ؼي ا٭ُٖ ١ٝأ ٚأزْـ ٢أ ٚأٖـِ،
 ٬ؼي ايكــٛض ا٭ضبعــ ١اٯتٝــٜٚ ١هــٖ ٕٛــصا اغيبشــح ْـيــرل إدــعا ٤ا٭ٚاَــط
ٖٚــصا َٓشكــط عك ـ ّ
ا٫نططاض ١ٜعٔ ايٛاقع.١ٝ
ايكٓـ ايجاْ :ٞإٔ ٜهَ ٕٛا ؼكل (َا يٝؼ بدل  ٫ٚإثـِ) ،بـٌ أَـطّا َباسـّا تُٖٛـ٘ بـطّا نُـا ؼي
َجاٍ اغيػتؿؿٚ ٢اغيٓعٍ ؾٝهٖ ٕٛصا اغيبشح ْـيرل َبشح إدعا ٤ا٭َط ايـياٖط ٟعٔ ايٛاقع.ٞ
ايكٓـ ايجايح :إٔ ٜهَ ٕٛا ؼكل َكساقاّ يٲثِ نُا ؼي َجاٍ اغيػًِ ٚاؿطبـ ،ٞأَ ٟـا حيُـٌ
َؿػس ٠ؾٝهٖ ٕٛصا اغيبشح ْـيرل َبشح ادتُاع ا٭َط ٚايٓٗ.ٞ
ٚاٯٕ غٓتشسخ عٔ ايكٓـ ا٭ ٍٚؾكـؽيٚ ،بإختكـاض ٚإجيـاظ تـاضنري ايتؿكـٚ ٌٝاٱغـتسٍ٫
ٚا٭خص ٚايطز يبشح قـازّ بـإشٕ اهلل تعـازي ،نُـا غـٓبشح سـ ٍٛايكـٓؿري اٯخـط ٜٔؼي اجملًـس
ايجاْ ٞبإشٕ اهلل تعازي.

بٝإ شيو :إٕ ايكٛض َٔ سٝح ٚؾاَ ٤ا مل ٜهٔ (بطاّ) سكٝك ١أ ٚمل ٜهٔ ٖ( ٛايدل اغيككـٛز)
سيكًش ١ايٛاقع (أ ٟايدل ايٛاقع )ٞأ( ٚايدل اغيككٛز) ٚعسَ٘ ٚنصيو َٔ سٝح ٚؾا ٤قٝاَ٘ بايدل
ز ٕٚتعا ،ٕٚسيكًش ١ايدل اغيتعا ٕٚعًَٓ ،٘ٝشكط ٠عك ّ٬ؼي ايؿطٚض ايتاي:١ٝ
1
 .1إٔ ٜهـ( ٕٛايـدل اغيتعـا ٕٚعًٝـ٘) ٚاؾٝـّا بتُــاّ َكـًش( ١ايـدل ايـٛاقع ٞاغيككـٛز) ٚأغطانــ٘،
ٚنصيو ٜه ٕٛايـدل ايـٛاقع ٞغـرل اغيتعـا ٕٚعًٝـ٘ ٚاؾٝـّا بتُـاّ َكـًشٚ ١أغـطاض ايـدل ايـٛاقعٞ
اغيتعا ٕٚعً.٘ٝ
ٚتكٜٛط َٔ ٙا٭َجً ١ايػابكَ ١ـا يـ ٛتعـاْٛٚا عًـ ٢اغتكـ٬ح تًـو ا٭ضانـ ٞؾـيٗـطت ػيًٛنـ١
يًػرل ،إ ٫أْ٘ ٚاؾل عًٚ ٢قؿٗا يٓؿؼ ايػطضٚ ،س٦ٓٝص ؾـإٕ نـإ اغتكـ٬سٗا ؼي سـس شاتـ٘ ــ
ستَ ٢ع نْٗٛا ػيًٛن ١يًػـرل ــ شا َكـًشَ ١ػـا ١ٜٚأ ٚأزْـ ٢أ ٚأعًـ ،٢نـإ َكـساقّا يًكـٓـ
ا٭ٚ ،ٍٚإٕ نإ شا َؿػس ٠نإ َكساقاّ يًكٓـ ايجايح.
ٚإٕ مل ٜهٔ ا٫غتك٬ح ؼي سس شات٘ شا َكًش ١أَ ٚؿػس ٠ؾطناّ نإ َٔ ايكٓـ ايجاْ.ٞ
َجاٍ آخطَ :ا ي ٛتعاْٛٚا عً ٢تػًٝؽي سانِ أَ ٚسٜط ؾبإ ؾاغكاّ

أ ٟأٚ ّ٫ٚبايصات.
ٚػط ٟؾ ٘ٝا٫ستُا٫ت ايج٬ث ١ؼي ا٭قٓاف ايػابك ١ؾإٕ قًٓا بإٔ تػًٝؽي اؿانِ ايؿاغل ،نً٘ َؿػس ٠أَ ٚؿػست٘ غايب ،١ؾَٗٔ ٛ
ايكٓـ ايجايحٚ ،إٕ قًٓا بأْ٘ ٜؿتٌُ ـ ٚي ٛؼي بعض اؿا٫ت ـ عً ٢اغيكًش ١ايػايب ١ـ نسؾع اشلطز ٚاغيطز ـ نإ َٔ ايكٓـ ا٭،ٍٚ
ٚإٕ قًٓا ـ ؾطناّ ـ بأْ٘ ؼي سس شات٘ َ ٫كًشَ ٫ٚ ١ؿػس ٠ؾ ،٘ٝبٌ ٬ٜسفي ؾَ ٘ٝا ٜذلتب عًٚ ٘ٝن ْ٘ٛعاز ّ٫ؼي ايطع ١ٝأ ٚدا٥طاّٚ ،يٝؼ
ؾاغكاّ أ ٚعاز ّ٫ؾُٝا ٜطتبؽي بصات٘ نإ َٔ ايكٓـ ايجاْ ٞؾتأٌَ.

أ ٚغرل انؿأ ،إ ٫أْ٘ ٚؾ ٢بهٌ ا٭غطاض اغيطًٛب َٔ ١أَٔ ايططم ٚاغتكطاض ايـب٬ز ٚاظزٖاضٖـا
ٚاؿًٛٝي ١ز ٕٚاشلطز ٚاغيطزٚ ،ايؿطض إصيا ٖ ٛعًَ ٢ػًو َٔ ٜ ٫طٚ ٣دٛب إقاَ ١اؿه١َٛ
اٱغٚ ،١َٝ٬إ ٫زخٌ ؼي ايكٛض اي٬سك.١
إٔ ٜه ٕٛنٌ َُٓٗا ٚاؾٝاّ ببعض اغيكًشٚ ١ايػطض يهٔ عٝـح ٜهـَ ٕٛـا ٜتبكـَ ٢ـٔ اغيكـًش١
ٚايػطض ايؿا٥ت غرل ٫ظّ ايتساضى يه ْ٘ٛن ّ٬ٝ٦غرل بايؼ سس اٱيعاّ بعس ٚؾاَ ٤ا أُزِّ ٟسيعـيـِ
ايػطض.

إٔ ٜه ٕٛنٌ َُٓٗا ٚاؾٝاّ ببعض اغيكًشٚ ١ايػطض ٚنإ َا تبكَُٗٓ ٢ا ٫ظّ ايتـساضى ؼي سـس
شات٘ إ ٫أْ٘ بكٝاَ٘ (بايدل اغيت )ِٖٛأ ٚقٝاَ٘ بايدل ز ٕٚايتعا ،ٕٚقاض غبباّ يعـسّ إَهـإ ؼكـٌٝ
اغيتبك َٔ ٞايػطض ٚاغيكًش.١
ٚشيو ناغيطٜض إشا أعط ٞزٚا ٤قطَاّ ؾؿا ٙبٓػبٚ ١بكَ ٞا ًٜـعّ تساضنـ٘ َـٔ قـشت٘ إ ٫أْـ٘ ٫
ضيهٔ ـ بعس ايسٚا ٤احملطّ ـ غك ٘ٝبايسٚا ٤احملًٌ ْـيطاّ يتهاز َؿع ٍٛايسٚا٥ري ؾطناّ(.)1
 .2ايكٛض ٠ايجايج ١بعٗٓٝا َع ؾطض إَهإ ؼك ٌٝاغيتبكَٔ ٞ

1

( ) نُا ٖ ٛنصيو خاضداّ إش نجرل َٔ ا٭ز ١ٜٚضيٓع اغتعُاشلا بعس اغتعُاٍ ْٛع آخط َٓٗا.

ايػطض ٚاغيكًش ١ثاْٝاّ.
ٚايؿطم بري َبشجٓا ٖصا َٚبشح إدعا ٤إتٝإ اغيأَٛض ب٘ با٭َط ا٫نططاض ٟعٔ ا٭َـط ايـٛاقعٞ
قس ٜٴكاٍ أْ٘ ايعُٚ َٔ ّٛدـ٘ إش إٔ ؼي شاى اغيبشـح ٜٛدـس أَـطإ ــ سػـب ايـيـاٖط َـٔ عٓـٛإ
اغيػــأي ١ـ ـ  :أَــط تعًــل بــايؿطز اٱختٝــاض ٟنايكــ ٠٬بايطٗــاض ٠اغياٝ٥ــٚ ١أَــط آخــط تعًــل بــايؿطز
اٱنططاض ٟنايك ٠٬بايطٗـاض ٠ايذلابٝـ ،١أٜٛ ٚدـس أَـط ٚاسـس ــ سػـب ضأ ٟايـبعض ــ تعًـل
باؾاَع بري اغيطاتب ا٫ختٝاضٚ ١ٜا٫نططاض.١ٜ
أَا ؼي َبشجٓا ؾاغيٛدٛز إَا:
 .1أَط إ تعًكا بٓٛعري َٔ ايدل ز ٕٚداَع بُٗٓٝاٚ ،قس تعاظيـا يعـسّ ايكـسض ٠عًـ ٢اؾُـع أٚ
. ٫
 .2أ ٚاغيٛدٛز أَط تعًل بهً ٞي٘ أؾطاز قس ٚقع ايتعاسِ بٗٓٝا يعسّ ايكسض ٠عً ٢اؾُـع ،أ ٚمل
ٜكعٚ ،قس أٚقع ايعبس أسسُٖا  ٫عٔ انططاض بٌ إَا بت ِٖٛأْـ٘ اغيطًـٛب ا٭ٖـِ أ ٫ ٚؾًـٝؼ
أسس ا٭َط ٜٔؼي ط ٍٛاٯخط بٌ نٌ َُٓٗا ؼي عـطض اٯخـطٖٚ .ـصإ ُٖـا َـاز ٠ا٫ؾـذلام َـٔ
دٗ ١عجٓا.
 .3أ ٚأَط ٚاقعٚ ٞآخط انططاضٚ ٟقس اضتهب ايعبـس ا٫نـططاض ٟدٗـ ّ٬أ ٚبػـ ٤ٛاختٝـاض أٚ
انططاضاّٖٚ ،صَ ٙاز ٠ا٫دتُاع.

نُا ٖ ٛنصيو خاضداّ إش نجرل َٔ ا٭ز ١ٜٚضيٓع اغتعُاشلا بعس اغتعُاٍ ْٛع آخط َٓٗا.

 .4ايكٛض ٠ايجايج ١بعٗٓٝا يهٔ ايعبس اضتهب ا٭َـط ا٫ختٝـاض ٟأ ٟاَتجـٌ ا٭َـط ايـٛاقع ،ٞؾإْـ٘
َاز ٠اؾذلام َٔ دَٗ ١بشح ا٫ختٝاضٚ ٟا٫نططاض ٟإش  ٫ضبؽي شلص ٙايكـٛض ٠ببشجٓـا نُـا ٫
خيؿ ٢ؾتأٌَ.
ٚيًُٓاقؿ ١ؼي ٖص ٙايكٛض ٖٚص ٙاغيكابً ١فاٍ ٚاغع ْذلن٘ يًُذًس ايجاْ ٞبإشٕ اهلل تعازي.

ٌٖ ايتعا ٕٚعً ٢ايدل َػتٛدب يًجـٛاب ٖٚـٌ ــ عًـ ٢ؾـطض اجيابـ٘ يًجـٛاب ــ يـ ٛتعـا ٕٚأٚ
تعاْٛٚا ؾًِ ٜتشكل اغيـ٪ز( ٣نهـٌ َكسَـ ١غـرل َٛقـً )١أ ٚؿيٗـط نـ ٕٛاغيتعـا ٕٚعًٝـ٘ غـرل بـط
بكٛضتَ ٖٞٚ :٘ٝا ي ٛؿيٗط نَ ْ٘ٛباساّ َٚا ي ٛؿيٗط ن ْ٘ٛإمثاّ ٚقس تعـاْٛٚا عًٝـ٘ بتـ ِٖٛأْـ٘ بـط
نُا ي ٛتعاْٛٚا عًْ ٢كط َٔ ٠ؿيٗط أْ٘ سانِ ؾاغل دا٥ط يتجبٝت سهُ٘ ٚقس خـاي ٙٛعـاز ّ٫أٚ
عً ٢قتٌ سطب ٞؾبإ شَٝاّ.
ؾكس ٜكاٍ باغتشكام ايجٛاب َطًكاّ عً ٢ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛغٛا ٤قًٓا بٛدٛب٘ ايٓؿػـٞ
أ ٚايططٜك ٞـ عك ّ٬أ ٚؾطعاّ ـ أَا عً ٢ايك ٍٛبٛدٛب٘ ايٓؿػ ٞؾا٭َط ٚانح.
ٚأَا عً ٢ايك ٍٛبايٛدٛب اغيكسَ ٞؾإْ٘ قس ٜكاٍ باغتشكام ايجٛاب بأسس ايٛد ٙٛايتاي:١ٝ
ايٛد٘ ا٭ ٫ :ٍٚضٜب ؼي سػٔ اغيجٛب ١عً ٢قٝاّ طياع ١بايتعإٚ

عً ٢ايدل ٚايتك ،٣ٛبٌ ؼي سػٓٗا عً ٢ايكٝـاّ بأٜـَ ١كسَـ ١يًٛادـب أ ٚاغيػـتشب غـٛا ٤ؼكـل
اغي٪ز ٣أّ ٚ ،٫غٛا ٤قًٓا بإٔ عـسّ ؼككـ٘ أ ٚؼككـ٘ بـأَط ضادـع يًعبـس أّ ٚ ،٫غـٛا ٤أٚقـٌ
يًؿ ٤ٞأ ٚنس ٙإٕ مل ٜهٔ عٔ تككرل إ ٫إٔ ٜكاٍ إْٗا يٝػت َجٛب ١بٌ ٖ ٞؾهٌ ؾتأٌَ .
ٚنًُا سػٔٚ ،قع َٔ ايكازض ايهط ِٜاؾٛاز اغيتؿهٌ اغيٓإ.
ايٛد٘ ايجاْ ٫ :ٞضٜب ؼي سػٔ اغيجٛب ١عً ٢ايتعاَٚ ٕٚطًـل اغيكسَـٚ ،١نًُـا سػـٔٚ ،دـب
ٍلػفً
يػؿ سى ؾىػك غىػ ً
عً ٢اهلل ٱجياب٘ ايًطـ ٚايطظي ١عًْ ٢ؿػ٘ ،قاٍ تعـازي :طى ىؿ ى
ػب رىبُؽ ٍ
اظر َّ ٍح ىؿ ىة. 

ٜ ٫كاٍ ٫ :نً ١ٝيًهدل٫ ;٣ستُاٍ اغياْع أ ٚاغيعاسِ.
إش ٜكاٍ ٫ :استُاٍ شلا ؾُٝا ٖ ٛعا٥س إي ٘ٝتعازي ػيا ٜـطتبؽي باغيجٛبـ ١ا٭خطٜٚـ ،١ؾـإٕ (اؿهُـ)١
ٚإٕ قٝست (نطَ٘) ؾُٝا ٜتعًل بايعطا ٤ؼي ايسْٝا ،إ ٫أْٗا يٝػت َكٝس ٠ي٘ ؾُٝا ٜـطتبؽي بـاٯخط٠
إ ٫ؾُٝا ٜطتبؽي بؿ( ٕٚ٪ايكابًٚ ،)١ٝيٝؼ َٓٗا اغيكاّٚ ،قس ؾكًٓا اؿـسٜح عـٔ شيـو ؼي ؾكـٌ
ايًطـ ،ؾً٬ٝسفي.
ايٛد٘ ايجايح :إٕ بٓا ٤ايعك ٤٬عً ٢اغيجٛب ١عً ٢اغيكسَات ٚيٝؼ عً ٢ش ٟاغيكسَ ١ؾكؽيٚ ،يـصا
ٜػتشل ايعبس ايجٛاب ا٭نجط نًُا ناْت

إش إْٓا لس َٔ أْؿػٓا قسم اغيجٛب ١عًٗٝا.
اٯْعاّ.45 :

َكسَات ايعٌُ أنجط ٚأقعب.
ٜ ٫كاٍ ٖٛ :عً ٢ش ٟاغيكسَْ٫ ١طبام عٓٛإ (ا٭ظيع) عً.٘ٝ
إش ٜكاٍ :إْٓا لس َٔ أْؿػٓا اغيجٛب ١عًْ ٢ؿؼ اغيكسَٚ ١إٕ نإ ايساع ٖٛ ٞايطغب ١ؼي شٜٗا.
أضأٜت إٔ اغيٛزي ي ٛأَط عبس ٙبإْكاش ٚيس َٔ ٙأٜس ٟا٭عـسا ٤ؾتذؿـِ ايعبـس ايعٓـا ٤ؼي ايتدطـٝؽي
يصيو ٚأعس ايعس َٔ ٠ضداٍ ٚغ٬ح ٚغرل شيو ؾإْ٘ ٜػتشل عًٖ ٢ـص ٙاغيكـسَات اغيجٛبـ ١زٕٚ
ؾو.
ٜ ٫كاًٍْ :عَهِ بعسّ قش ١ايك ٍٛـ ؼي عهػ٘ ـ باغتشكام ايعكاب عًَ ٢كسَات اؿطاّ.
َٚػاقُٗا ٚاسس.
إش ٜكاٍ:
أ :ّ٫ٚيٓا إٔ ًْتعّ باغتشكام ايعكٛبـ ١عًـَ ٢كـسَات اؿـطاّ ٚعـسّ عكـاب ايؿـاضع ،ؾهـٌ،
ٚيصا ْط ٣ايعكٜ ٤٬طتب ٕٛايعكاب عًْ ٢ؿؼ ايؿطٚع ؼي َكسَ ١اؿـطاّ ،ؾإْـ٘ ٚإٕ نـإ بًشـاؿي
اؿطاّ  ،يهٔ

ؾتأٌَ ،إش قس ٜكاٍ :إٕ ايعكٛب ١ضيهٔ إٔ ته ٫ ٕٛبٗصا ايًشاؿي أٜهاّ ،بٌ يكطف ن ْ٘ٛعكٝاْاّ يٮَط ايعكً ٞأ ٚايؿطعٞ
يًُكسَ ١ستَ ٢ع قطع ايٓـيط عٔ شٜٗا.

ايعكٛبــ ١عًــ ٢اغيكسَــْ ١ؿػــٗا ،ؾًــ ٛضأ ٣اغيــٛزي عبـس ٙشاٖبـاّ يًػــٛم يٝؿــذل ٟايػــِ يٝهــع٘ ؼي
طعاَ٘ ،ؾإْ٘ ٜعاقب٘ ـ ٚحيػٔ ي٘ إٔ ٜعاقب٘ ـ ٜٚػتشل ايعكٛبـ ١عًـْ ٢ؿـؼ ٖـصا ايـصٖاب اغيًـٕٛ
بٗص ٙايٓ.١ٝ
ٚآ ١ٜشيو أْٓا ْط ٣إٔ َٔ ٜصٖب إزي تطؾح ايٛدٛب ٚاؿطَ ١يًُكسَ ١اغيٛقً ١ؾكؽي ،ؾـإٕ يـ٘
إٔ ٜعاقب ٖصا ايعبس عً ٢شٖاب٘ يًػٛم ْاٜٚاّ ؾطا ٤ايػِ ـ َع قطع ايٓـيط عٔ ٚقٛع ٚؼكل شٟ
اغيكسَ ١ــ ٜ ٫ٚعـس عكابـ٘ قبٝشـّا بٓـيـط ايعكـٚ ،٤٬يـٝؼ ايعكـاب عًـ ٢نؿــ شيـو عـٔ خبـح
ايبــاطٔ ،بــٌ عًــْ ٢ؿــؼ ٖــصا ايــصٖاب اغيكــطبؼ بكــبػْٝ ١ــ ١ؾــطا ٤ايػــِٚ ،ايعــطف ببابــو
ٚايٛدسإ ؾاٖس.
ٚيصا ْط ٣أٜهاّ إٔ ْٛع ايعكٛبٚ ١زضدتٗا خيتًـ ـ عًـ ٢ؾـطض اغـتشكام ايعكٛبـ ١عًـ ٢خبـح
ايبــاطٔ ـ ـ بــري َــٔ خبــح باطٓــ٘ ٚمل ٜبــسأ سيكــسَات اؾطضيــٚ ،١بــري َــٔ خبــح ٚبــسأ ٚاؾــتػٌ
باغيكسَات.
ثاْٝاّ :إْ٘ عً ٢ؾطض ايك ٍٛبعـسّ اغـتشكام ايعكـاب عًـَ ٢كـسَات اؿـطاّْ ،كـ :ٍٛإْـ٘ قـس
ٜؿطم بري َكسَ ١ايٛاد ب َٚكسَ ١اؿطاّ ،إش ضيهٔ ا٫يتـعاّ باغـتشكام اغيجٛبـ ١عًـٖ ٢ـصا زٕٚ
اغتشكام ايعكٛب ١عً ٢شاى ،ؾـإٕ َـا شنـط َـٔ ا٭زيـ٫ ١غـتشكام اغيجٛبـ ١غـرل دـاض ؼي داْـب
ايعكٛب.١
أَا ايسي ٕ٬ٝا٭ ٕ٫ٚؾٲَهإ ضؾض ايهدل ;٣إش ايعكٛبٚ ١إٕ سػٓت ــ عًـ ٢ؾـطض ايتػـًِٝ
بايكػط ٣ـ إ ٫أْٗا  ٫تكع  ٫ٚػب

ـكٛق ١ٝاؾٛز ٚايهطّ ٚايعؿ ٛؼي ايباض ;ٟإش اؾٛز نُا ٜكته ٞاغيجٛب ١عًَ ٢كسَ ١ايٛادـب
ٜكته ٞايعؿ ٛعٔ َكسَ ١اؿطاّ ٚنصيو ايًطـ ٚايطظي.١
ٚأَا بٓا ٤ايعك ٤٬ؾإْ٘ ضيهٔ زع ٣ٛايتؿهٝو ٚإٕ أٚنشٓا إٔ َػاقُٗا ٚاسس بٓـيطِٖ.
ٖصا ٚتؿك ٌٝايه ّ٬س ٍٛشيو غٝه ٕٛؼي اغيػأي ١ايكازَ ١بإشٕ اهلل تعازي.

ٌٖ ٜذلتب ايجٛاب عً( ٢ايتعا ٕٚعً ٢ايدل) سيـا ٖـ ٛتعـا ٕٚؾٝهـ ٕٛيـ٘ ثٛابـإ يـ ٛتعـا ٕٚعًـ٢
أعُاٍ ايدل :ثٛاب عً ٢ايدل ْؿػ٘ (نبٓا ٤اغيػذس أٖ ٚسا ١ٜايهاٍ)ٚ ،ثٛاب ايتعا ٕٚعً٘ٝ
 ٫أٜ ٚـسؾع َٓهـطّا
بٌ ٌٖ ٜذلتب عً ٘ٝعكابإ يـ ٛخـايـ نُـا يـ ٛنـإ سيكـسٚض ٙإٔ ٜٗـس ٟنـا ّ
بٛاغط ١ايتعا ،ٕٚؾذلى ايتعا ،ٕٚؾٌٗ ٜػتشل عكٛبتري
ٚأقطب َٓ٘ ي ٛتعا ٕٚعً( ٢اٱثِ) (ٚايعسٚإ).
ؾإٕ قًٓا بايٛدٛب ايٓؿػ ٞيًتعاٚ ٕٚن ْ٘ٛشا َ٬ى َٚكًشٚ ١ن ْ٘ٛقبٛباّ يًُٛزي بصات٘ ـ نُـا
غبل تؿكٚ ً٘ٝشنطْا قٛضاّ عسٜسَ َٔ ٠كًش ١غـًٛنٚ ١ٝغرلٖـا ؾطادـع ــ ؾـا٭َط ٚانـح َـٔ
اغتشكام ايجٛابري ٚايعكابري ـ بٓا ٤عًَ ٢ػًو ا٫غتشكام ؼي اغيجٛب ١ـ ٚإ ٫ؾٗ ٛتؿهٌ .

ٚبعباض ٠أخط ٖٛ :٣قٌ قابٌ غيجٛبتري ،ؾإْ٘ ٚإٕ مل ٜهٔ اغتشكام ،إ ٫إٔ ايكابً ١ٝأَط آخطٖٚ ،صا َبشح ٚعٓٛإ ٖاّ ؼي سس
شات٘.

ٚأَا إٕ قًٓا بايٛدٛب ايػرل ٟيًتعا ٕٚؾٌٗ ٜػتشل َجٛبتري أ ٚعكٛبتري
شٖب احملكل اـطاغاْ ٞضظي ١اهلل عً ٘ٝإزي ايعسّ ٚقاٍ آخط ٕٚبايتؿك.ٌٝ
أَا احملكل اـطاغاْ  ٞؾكس قاٍ( :نطٚض ٠اغتك ٍ٬ايعكـٌ بعـسّ ا٫غـتشكام إ ٫يعكـاب
ٚاسس أ ٚيجٛاب نصيو ،ؾُٝا خايـ ايٛادب ٚمل ٜأت بٛاسـسَ ٠ـٔ َكسَاتـ٘ عًـ ٢نجطتٗـا أٚ
ٚاؾك٘ ٚأتا ٙسيا ي٘ َٔ اغيكسَاتٚ ...شيو يبساٖ ١إٔ َٛاؾك ١ا٭َط ايػرل ٟسيا ٖ ٛأَط ـ  ٫سيـا ٖـٛ
ؾطٚع ؼي إطاع ١ا٭َـط ايٓؿػـ ٞــ  ٫تٛدـب قطبـّا  ٫ٚكايؿتـ٘ سيـا ٖـ ٛنـصيو ،بعـساّٚ ،اغيجٛبـ١
ٚايعكٛب ١إصيا ته َٔ ٕٛتبعات ايكطب ٚايبعس) .
أق :ٍٛضسيا ٜٛضز عً:٘ٝ
اؾٛاب:
أ :ّ٫ٚاٱؾهاٍ ؼي اغيبٓ ;٢ؾإٕ َبٓ ٢ن َ٘٬عً( ٢ا٫غـتشكام) يًعكٛبـٚ ١اغيجٛبـ ١عٓـس ايطاعـ١
ٚاغيعكٚ ٖٛٚ ،١ٝإٕ نإ تاَاّ ؼي اغيعك ١ٝإ ٫أْ٘ غرل تاّ ؼي ايطاع ١ؾإٕ ايجٛاب عٓس٥ص بايتؿهٌ
 ٫با٫غتشكام ٚنٝـ ٜػتشل ايعبس عً ٢اهلل ثٛاباّ ٚاؿاٍ أْ٘ ي ٛعبسٙ

نؿا ١ٜا٭ق ،ٍٛعح َكسَ ١ايٛادب ،تصْٝبإ م.138

زٖط ٙغيا ٚؾ ٢بأبػؽي سل َٔ سكٛق٘ ؾهٝـ سيجٌ اؿٝاٚ ٠اٱضيإ ٚايعكٌ
ؾهًُا ٜك ّٛب٘ ايعبس ؾٗ ٛتٛؾ ١ٝيبعض سل اغيٛزي ؾهٝـ ٜػتشل عً ٘ٝايجٛاب
 ٌٖٚشيو إ ٫نُٔ أْكص ؾدكاّ ؾأَط ٙـ أ ٟاغيٓكٹص بايهػط ـ إٔ ٜػك ٘ٝاغيا ٤ؾػكا ٙـ بـٌ ستـ ٢يـٛ
غكا ٙز ٕٚأَط ـ ؾٌٗ ي٘ إٔ ٜطايب٘ با٭دط ٭ْ٘ أطاع٘ ٚي ٛخسَ٘ زٖط ٙغيا أز ٣سك٘
بٌ إٕ ايعبـس ٜتكًـب ؼي ْعـِ َـ ٙ٫ٛبـٌ ٖـًَ ٛـو يـ٘ ٚأؾعايـ٘ ٚغرلٖـا نًـٗا ًَـو يـ٘ سكٝكـ،١
ٚا٫غتشكام يًجٛاب إصيا ٖ ٛي ٛأعطٝت٘ َـا مل ٜهـٔ ًَهـّا يـ٘ ؾهٝــ يـ ٛنـإ اغيعطـٚ ٞاغيعطـ٢
ٚاٱعطا ٤نًٗا ًَهاّ يًُٛزي ٚبتٛؾٝك٘ ٚيطؿ٘
ٚايص ٟخيطط بايباٍ ايكاقط َبٓ ٢آخط غرل ا٫غـتشكام ٖٚـ( ٛايكابًٝـ )١ؾـإٕ اغيطٝـع ،يـ٘ قابًٝـ١
يًُجٛبـ ١ز ٕٚغـرلٚ ،ٙعًــ ٢سػـب زضدــات اٱطاعـ ١تـعزاز ايكابًٝــٖٚ ١ـ ٛأَــط ٜسضنـ٘ ايعكــٌ
ٚايعك ،٤٬ؾإٕ اغيٓعٳِ عً ٘ٝايؿانط ٚإٕ مل ٜػتشل بؿهط ٙؾ٦ٝاّ عً ٢اغيٓعِ ،إ ٫أْ٘  ٫ؾو أْ٘
هلل اظ َّػ ًذؼ ىـ ا ٍػ ىؿػ ىدكٍا يػػ ندل
ٜه ٕٛبصيو (قاب )ّ٬يًُعٜس َٔ ايًطـ ٚاٱْعاّ كىؼ ى ًزؼػ يد ا ي
ل ىؿ يعق ىف كىاْلٍىقٍتىك ؼىؾٍ ىعـ ييف يؿ
قب اظ َّ ًذؼ ىـ ؼ ى ٍ
ً ٚإ ََّّنىا ؼ ى ٍ
ل ىؿ ًف ي

أٚ ٟاؿاٍ أْ٘ ي.ٛ
(َط)76 ِٜ

هللٚ ايصٜ ٟك ّٛبأزاَ ٤كسَات ايٛادب ٫ ،ؾو أْ٘ ٜه ٕٛبصيو (قاب )ّ٬غيعٜس ايًطــ
ا ي
ٚايطظيٚ ١اغيجٛب ١اٱشل ،١ٝستَ ٢ع قطع ايٓـيط عٔ ش ٟاغيكسَٚ ١ؼككٗا َٔ عسَ٘ٚ ،قـس غـبل
إٔ (ايكابًٝــ )١تهؿــ ٞؿػــٔ (اغيجٛبــٚ(ٚ )١قٛعٗــا) َــٔ اؾــٛاز ايكــازض ايــص ٟنتــب عًــْ ٢ؿػــ٘
ايطظي.١
ثاْٝاَّٚ :ع قطع ايٓـيط عٔ شيو ْك:ٍٛ
 ٫اغتك ٍ٬يًعكٌ َطًكاّ بعسّ ا٫غتشكام إ ٫يعكاب ٚاسس أ ٚثٛاب ٚاسس بـٌ إْٓـا ْـطَ ٣ـٔ
أْؿػٓا قش ١عكاب اغيٛزي عبس ٙعً ٢عسّ ْكب ايػًِ (ايططٜك ٞيًكـعٛز يًػـطح) ٚقـش١
ثٛاب٘ عًْ ٢كب٘ بعٓٛاْ٘ ـ ٭ْ٘ أَط ٙؾاَتجٌ أ ٚعك ٢ـ غـٛا ٤نـإ بًشـاؿي نْٛـ٘ ططٜكـاّ أ٫ ٚ
ٖٚصا غرل ن ٕٛايجٛاب ٚايعكاب عً ٢ايه ٕٛعً ٢ايػطح ٚظٜازت٘ بأظيعٜت٘ ْـيطاّ غيكسَات٘.
ٜ ٫كاٍ٬َ( :ى اغتشكام ايعكاب ٖتو اغيٛزي ٚايتُطز عًٜ ٫ٚ ٘ٝكسم ؼي تطى ٚادب ْؿػٞ
ظُٝع َكسَات٘ إ ٫شيطز ٚاسس ٖٚتو

(اْ٫عاّ)36
أ َٔ ٟدٗ ١اغيٛزي ،تٛنٝش٘ :أْٓا ْط( ٣قش )١عكاب اغيٛزي عبس ٙعً ٢عسّ ايتعاَ٘ أَطٚ ٙعسّ ْكب٘ ايػًِ ،غٛا٫ ٤سفي
اغيٛزي ن ٕٛايٓكب ٚعسَ٘ ططٜكاّ يًه ٕٛعً ٢ايػطح اغيطًٛب شاتاّ ي٘ أّ  ،٫بٌ سيا َٖ ٛأَٛض ب٘ قطحياّ أٚعك.ّ٬

ٚاسس نُا تكسّ) .
قذ ىرً اظ َّػ ًذؼ ىـ ؼ ي ىكػاظًػي ق ىف
إش ٜكاٍ٬َ :ى اغتشكام ايعكاب ٖ ٛكايؿ ١اغيٛزي .قاٍ تعازي  ىصؾ ىٍق ٍ
ؽ ٫ٚ ضٜـب ؼي قـسم اغيدايؿـ ١بـذلى
ل يف ىد ًإل ٍ أ ى ىعرٍتي ى
سى ـٍ أ ى ٍع ًر ًق ٚ ىعا ىع ىـ ىع ى
ؽ أىال ى تى ٍ
ْكب ايػًِ ٚيٝؼ اغي٬ى ؾكؽي اشلتو ٚايتُطز سيا ُٖاٚ ،ا٫ؼاز باؿُـٌ ايؿـا٥ع ايكـٓاع٫ ٞ

ٜٓؿ ٞتعسز اؾٗ .١يصا ي ٛاْؿهت اغيدايؿ ١عٔ اشلتو ؾطناّ غيا اْتؿ ٢اغتشكام ايعكاب ـ عكّ٬
أ ٚؾطعاّ عً ٢ا٭قٌ بس٫ي ١اٯ ١ٜـ .
غًُٓا يهٔ  ٫ضٜب إٔ تطى ْكب ايػًِ ـ ٚقس أَط ٙب٘ ـ ٖتو يًُٛزي ٚشيطز عً ٘ٝستَ ٢ع قطع
ايٓـيط عٔ ش ٟاغيكسَ ١ـ غٛا ٤قكس ايعبس كايؿ ١ش ٟاغيكسَ ١أٜهـاّ بعـسّ ْكـب ايػـًِ أ ٚقكـس
كايؿٖ ١صا ا٭َط بايصات َع قطع ايٓـيط عٔ ن ْ٘ٛططٜكاّ غيدايؿ ١ش ٟاغيكسَ.١
ٚايـياٖط إٔ نٌ َكسَ ١تٴعس ٖتهاّ ٚشيطزاّ ٚإٕ نإ بًشاؿي نْٗٛا ططٜكـاّ إ ٫أْٗـا تتكــ بهْٗٛـا
ٖتهاّ سكٝكٚ .ّ١بعباض ٠أخط ٣نْٗٛا ططٜكاّ سٝج ١ٝتعً ١ًٝٝيهْٗٛا ٖتهاّ ٚشيـطزاّ  ٫تكٝٝسٜـٖٚ ،١ـٞ
ٚاغط ١ؼي ايجبٛت

َكباح ا٭ق :ٍٛز ،1م ،491عح ايٛادب ايٓؿػٚ ٞايػرل ،ٟاغيكاّ ايجاْ.ٞ
(ايٓٛض)63
(ا٫عطاف ـ )12
بٌ ٖ ٛؾطض ٚاقع ٚشيو نُا ي ٛخايـ سباّ ي٘ ،ؾإْ٘ كايؿٚ ١يٝؼ شيطزاّ َٖٓ٘ ٫ٚ ،تهاّ عطؾاّ ،ؾتأٌَ.

 ٫ايعطٚض.
ٜ ٫كاٍ (َ ٫عٓ ٢يًبشح عٔ اغتشكام ايجٛاب عً ٢اَتجـاٍ ايٛادـب ايػـرل ٟ٭ٕ اَتجايـ٘ إصيـا
ٜه ٕٛبعري اَتجاٍ ش ٟاغيكسَ ١ايص ٟتٛيس أَطَٗٓ ٙا ٚيٝؼ ي٘ أَط عٝـاٍ شاتـ٘ ستـٜ ٢بشـح عـٔ
اغتشكام ايجٛاب عٓس اَتجاي٘) .
إش ٜكاٍ :قٛي٘ (٭ٕ اَتجاي٘ إصيـا ٜهـ ٕٛبعـري اَتجـاٍ ش ٟاغيكسَـ )١غـرل تـاّ ،ؾـإٕ إطاعـ ١ا٭َـط
ٚ ٬عطؾـّا ٚاخـت٬ف
بٓكب ايػًِ ،أَطٚ ،إطاع ١ا٭َط بايه ٕٛعًـ ٢ايػـطح ،أَـط آخـط عكـ ّ
اغيتعًل بايؿتح زي ٌٝاخت٬ف اغيتعًل بايهػط.
ٚبعباض ٠أخط :٣إشا اختًـ ا٭َطإ اغيـأَٛض بُٗـا شاتـاّ ٚإشا اختًــ مـ ٛايباعجٝـ ١إيُٗٝـا ٚمـٛ
ٚدٛبُٗا دٖٛطاّ ٚسكٝك( ّ١يه ٕٛأسسُٖا ْؿػٝاّ ـ ي٘ أَط عٝاٍ شات٘ ـ ٚاٯخط غرلٜاّ ــ  ٫أَـط يـ٘
عٝاٍ شات٘ ـ ) ؾهٝـ ٜعكٌ إٔ ٜه( ٕٛاَتجاٍ ٖصا) عري (اَتجاٍ شاى)
ٚضسيا نإ ٖصا أقطب يًدطاب َ٘ٓ ١يًدلٖإ
ٜٚعطف شيو َٔ اٯ ثاض أٜهـّا ٚيـصا ػـس أْـ٘  ٫ؾـو ؼي اغـتشكام ايجـٛاب عًـ ٢اَتجـاٍ ا٭َـط
ايٓؿػ( ٞعًَ ٢بٓ ٢ا٫غتشكام) أَا اَتجاٍ ا٭َط ايػرل ٟؾكس ٚقع ايهٚ ّ٬ايٓكض ٚاٱبطاّ ؼي
ا٫غتشكام ٚعسَ٘.
بٌ َؿاز نًُات بعهِٗ اغتشايت٘ ،ؾهٝـ ٜهٖ ٕٛصا عري شاى

ؾٛا٥س ا٭ق ٍٛيًُشكل ايٓاٝ٥ين ،ايٛادب ايٓؿػٚ ٞايػرل ،ٟبك ٞؼي اغيكاّ ،ز ،1م.225

ٚشيو ٜؿٗس أٜهاّ إ ا٫ضتهاظ ٚايؿطط ٠عً ٢ا٫ثٓ.١ٝٓٝ
ٚقٛي٘ (ٚيٝؼ ي٘ أَط عٝاٍ شات٘) أخص يًُسع ،٢زي ّ٬ٝؾ٬سفي ٚغٝأت ٞبعس قـؿشات تتُـ١
إداب ١يه. َ٘٬
ثايجاّ :اٱؾهاٍ عً ٢قػط ٣إغتس٫ي٘ بأْا ْ ٫ػـًِ إٔ َٛاؾكـ ١ا٭َـط ايػـرل ٫ ٟتٛدـب قطبـاّ
ٚإٕ كايؿت٘  ٫تٛدب بعساّ ،بٌ ايعهؼ ٖ ٛايكشٝح ،ؾـإٕ َطًـل إطاعـ ١أَـط اغيـٛزي تٛدـب
ايكــطب َٚطًــل كايؿــ ١أَــط ٙتٛدــب ايبعــس ٖٚــصا أَــط ٚدــساْٚ ٞؾطــط ،ٟنُــا  ٫زيٝــٌ عًــ٢
امكاض اغيكطب يًُٛزي باحملبٛب ي٘ بايصات ،بٌ ايعكـٌ ٜػـتكٌ بهـ ٕٛاحملبـٛب بـايعطض أٜهـاّ
َكطباّ يًُٛزي.

ضابعاّ :اٱؾهاٍ عً ٢ندل ٣زي ً٘ٝبإٔ اغيجٛبٚ ١ايعكٛب ١إصيا ُٖا َـٔ مثـطات اٱطاعـٚ ١ايعكـٝإ
ؾُٗا اغيساض ٫غتشكام ايجٛاب ٚايعكاب عهِ ايعكٌ ٚيٝػا َٔ تبعات ايكـطب ٚايبعـس ؾكـؽي أٚ
َطًكاّ.
ٚبعباض ٠أخط ٣إٕ ايكطب ٚايبعس
أ .إٕ ناْا غرل اختٝاضٜري مل ٜهٔ َعٓ٫ ٢غتشكام اغيجٛب١

ؾإٕ ٖصا ٖ ٛعري اغيسع ٢أٜ ٌٖ( ٟػتشل ايعكاب عًَ ٢ا  ٫أَط ي٘ عٝاٍ شات٘) إ ٫إٔ ٜككس اٱضتهاظ ٚقس أؾطْا أْ٘ بايعهؼ.

ٚايعكٛب ١عًُٗٝا ٚنُْٗٛا اختٝاضٜري باختٝاض ١ٜايػبب ،ؾ :٘ٝأ ّ٫ٚإٕ اٱطاعـ ١يٝػـت غـبباّ
بٌ َٖ ٞكته ٞؾكؽي بٌ قًٓا إٔ اٱطاع ١يٝػت ستَ ٢كته ١ٝٱغتشكام اغيجٛب.١
ثاْٝاّ :غًُٓا يهٔ ايـياٖط َع شيو إٔ ايعكٌ حيهِ بإٔ اغيجٛب ٖٞ ١عً ٢اٱطاعٚ ١يٝػـت عًـ٢
ايكطب ايٓاتر عٓٗا ٚغٝأت ٞبٝاْ٘ بإشٕ اهلل تعازي.
بٚ .إٕ ناْا اختٝاضٜري ؾٓك:ٍٛ
أ :ّ٫ٚيٝؼ نٌ قطب َٛدباّ ٫غتشكام ايجٛاب  ٫ٚنٌ بعس َٛدباّ ٫غتشكام ايعكابٚ( ،قس
شنطْا َجاي٘ سيا إشا نإ شيو ايكطب ٚؾا ٤ؿل غابل يًُٛزي ؾإْ٘ ٜ ٫ػتشل ب٘ عً ٘ٝايجٛاب ٚيٛ
ؾطض سك ٍٛايكطب قٗطاّ ،بٌ  ٫نً ١ٝيهَٛ ْ٘ٛدباّ يًجٛاب ست ٢ي ٛمل ٜهٔ قٗطاّ ،ؾتأٌَ).
ٚقس ضيجٌ يصيو ب ـ  :ايكطب ـ  ٫عٔ اختٝاض ـ نُا غبل ـ بٌ ست ٢ايكطب إنطاٖاّ أ ٚإؾا٤ٶ
ـ ٜٚتهح تكٜٛط ٙبكٝاغ٘ عً ٢ايكطب ايتهٜٛين ـ ؾإْ٘ ٜٛ ٫دب اغتشكام ايجٛابٚ ،ايبعس ـ ٫
عٔ اختٝاض ـ ؾإْ٘ ٜٛ ٫دب اغتشكام ايعكاب ،ؾتأٌَ.
ٚثاْٝاّ :ي ٛؾطض نصيو ؾًٝؼ ايجٛاب ٚايعكاب َٓشكط ٜٔؼي

ٚايًع ّٚايصات ٞغرل ا٫غتشكام ،ثِ إْ٘ ٜ ٫طًل عً ٢اي٬ظّ ايكػطَ ٟجٛب ٫ٚ ١عكٛب.١
قس ضيجٌ ي٘ :ب٫ٛز ٠ايؿدل َٔ قًب ؾدل قبٛب يًُٛزي ؾإٕ شيو بصات٘ َكطب يًٛيٝس إي ،٘ٝإ ٫أْ٘ ٜٛ ٫دب إغتشكاق٘
ايجٛاب.
قس ضيجٌ ي٘ :سئ عبس َهطٖاّ أًَ ٚذأ ؾإْ٘ ٚإٕ أٚدب ي٘ زلٛاّ ْؿػٝاّ ٚساي ١ضٚس(ٚ ١ٝقطباّ) يًُٛزي إ ٫أْ٘ ٜٛ ٫دب اغتشكام
ايجٛاب.

ايكطب ٚايبعس بٌ اٱطاعٚ ١ايعكٝإ ـ ست ٢ي ٛؾطض اْؿهانُٗا عـٔ ايكـطب ٚايبعـس ــ ؾإُْٗـا
شياّ اغي٬ى.
بٌ ْك:ٍٛ
ايكطب ٚايبعس يٝػـا اغيـ٬ى ؼي سهـِ ايعكـٌ يًُجٛبـٚ ١ايعكٛبـ ١بـٌ اغيكـطب ٚاغيبعـس ُٖـا اغيـ٬ى
يًُجٛبٚ ١ايعكٛب ،١ؾتأٌَ .
ٚايكطب ٚايبعس ُٖا َجٛبٚ ١عكٛب ١ؼي سس شاتُٗا عً ٢اٱطاعٚ ١ايعكٝإ ٚيٝػا غبباّ شلُا ٚإٕ
أَهٔ نُْٗٛا غبباّ ؼي اؾًُٚ ١يعٌ شيو َٖٓ ٛؿأ اـًؽي ،ؾتسبط دٝساّ.
ثـِ إٕ ؿيـٛاٖط اٯٜـات ٚايطٚاٜـات ٖـ ٛتعـسز ايجـٛاب ٚايعكـاب عًـ ٢ش ٟاغيكسَـَٚ ١كـسَاتٗا،
ٚؿياٖطٖــا بــٌ ْكــٗا ٖــ ٛنــ ٕٛايجــٛاب عًــ ٢اغيكسَــ ١بٓؿػــٗا  ٫عًــ ٢ش ٟاغيكسَــَ ١ــٔ سٝــح
قرلٚضتٗا أؾل ٚأظيع نُا إٔ ؿياٖطٖا ٖ ٛنٚ ٕٛظاْٗا ْٖ ٛؿـؼ ٚظإ اغيجٛبـٚ ١ايعكٛبـ ١عًـ٢
ش ٟاغيكسَــ ١ؾــٜ ٬كــح ايتؿهٝــو بهُْٗٛــا عًــ ٢ش ٟاغيكسَــ ١با٫غــتشكام ٚعًــ ٢اغيكــسَات
بايتؿهٌ نُا قٓع اٯخْٛس ،قاٍْ( :عِ ٫ ،بأؽ باغتشكام ايعكٛب ١عً ٢اغيدايؿ ١عٓس تطى
اغيكسَٚ ١بعٜاز ٠اغيجٛب ١عً ٢اغيٛاؾك ١ؾُٝا ي ٛأت ٢باغيكسَات سيا َٖ ٞكسَات ي٘ َٔ باب أْ٘ ٜكرل
س٦ٓٝص َٔ أؾهٌ ا٭عُاٍ سٝح قاض أؾكٗاٚ ،عًٜٓ ٘ٝعٍ َا ٚضز ؼي ا٭خباض َٔ ايجٛاب عًـ٢
اغيكسَات أ ٚعً ٢ايتؿهٌ ،ؾتأٌَ

قس ٜٓسؾع ٖصا اٱؾهاٍ :سي٬سـي ١تعبرل اٯخْٛس بـ (َٔ تبعات) إش ٜكاٍ اغيكطب ٖ ٛغبب ايكطب ٚايكطب غبب اغيجٛب ١ؾاغيجٛب١
َٔ تبعات ايكطب ٚإٕ نإ غبب٘ اغيكطب.

دٝساّ) .
ٚيٓشتهِ اٯٕ إزي بعض اٯٜات ٚايطٚاٜات:
ػقؿ
قاٍ تعازي  :ىعا طىا ىف أل ى ٍػ ًؾ اْلٍ ى ًدؼ ىـ ًة كى ىعـٍ ىحقٍظ يىف ٍ
ؿ ًع ىـ األسٍر ى ً
اب أ ى ٍف ؼ ى ىؿ ىكؾَّػي قا سى ـٍ ر ى يد ً
ػب كىال ى
ؿ ال ى ؼ ي ً
ٍلفً لىظً ى
ا ً
ؿ سى ـٍ غىػ ً
ؿ ىز ىؿػل ه كىال ى غ ى ى
ص ه
صق يؾ يف ٍ
ؽ بًلىغ َّ يف ٍ
هلل كىال ى ؼىرٍشى يؾقا بًلىغ ٍػي ًل ًف ٍ
ػقال ن
هلل كىال ى ؼ ى ىط يؽق ىف ىعقٍرًؽا ن ؼ ى ًغ ي
قؾ ا ً
ىع ٍ
ك ىؿ ى
ص هة صًل ىد ًؾ ً
قظ اظٍؽيػَّار ى كىال ى ؼ ى ىـاظيق ىف ًعـٍ سى يدكٍّ غ ى ٍ
ضق يع أ ى ٍجر ى ٍ
امْل ي ٍ ًل ًـي ى .
هلل ال ى ؼ ي ً
صاظً ه ًإ َّف ا ى
ؿ بًفً سى ىؿؾه ى
إال َّ طيؿً ىب ظ يىف ٍ
صاظً ه ْ ل ؼي إٔ شيو ٖـ( ٛايعُـٌ ايكـاحل) ٚؿيـاٖط
ؿ بًفً سى ىؿؾه ى
٬ْٚسفي إٔ طيؿً ىب ظ يىف ٍ
ضػق يع أ ى ٍجػر ى ٍ
امْل ي ٍ ًلػ ًـي ى
هلل ال ى ؼ ي ً
ؼي إٔ ا٭دط ٖ ٛعً ٢تًو ايٛادبات ايػرل ١ٜنُا إٔ ًإفَّ ا ى
ْل أ ٚؿياٖط ؼي إٔ نَٗٓ ّ٬ا إسػإ ٚإٔ ا٭دط عًٗٝا ٖ ٞبأْؿػٗا.

يؿ ؼيدٍرًط ٍ يف اْلٍىقٍ يت صىؼى ػدٍ
كر ي ٍج ًعـٍ بى ٍقؿًفً يع ىفا ًجرا ن ًإظىك ا ً
ٚقاٍ تعازي :كى ىعـٍ ؼ ى ٍ
هلل كىر ى يدقظًفً ث َّ

هللَ ع إٔ اشلذـطَ ٠كسَـٚٚ ،١دٛبٗـا غـرلٚ ،ٟؿيـاٖط صىؼى ػدٍ كىضىػ ىع
كىض ى ىع أ ى ٍجر ي يق سى ؾىك ا ً

ػؾ
أ ى ٍجػػر ي يق سى ىؾػػك ا ً
هللٖ ـ ٛأْــ٘ عًــْ ٢ؿــؼ اشلذـطٚ ٠قــاٍ دــٌ ازلـ٘ :كى ىجػػا ىدظيقا بًاظٍ ىؾارًػ ً
اب َع إٔ اؾسٍ بايباطٌ قطّ ططٜكٝاّ
ظً يقدٍ ًح ي
ضقا بًفً اْلٍ ىؼ َّ ىصل ى ىخذٍتي يف ٍ
ؿ ىصؽ ٍىق ىػ طىا ىف ًسؼى ً
ؿ عكٛب ١عًْ ٢ؿؼ اؾسٍ بايباطٌ ،ؾتأٌَ.
ْ ٫ؿػٝاّٚ ،ايـياٖط إٔ ىصل ى ىخذٍتي يف ٍ

ايهؿا ،١ٜايٛادب ايٓؿػٚ ٞايػرل ،ٟتصْٝبإ.
ايٓػا.100 :٤
غاؾط.5 :

ٚأَا ايطٚاٜات ؾهجرلَٗٓٚ ٠ا:
(َٔ ظاض أَرل اغيَٓ٪ري َ اؾٝاّ نتب اهلل ي٘ بهٌ خط ٠ٛسذٚ ١عُط ٠ؾإٕ ضدع َاؾٝاّ نتـب
اهلل ي٘ بهٌ خط ٠ٛسذٚ ١عُطٚ )٠ؼي ضٚا ١ٜاٱَاّ ايكـازم  يًُؿهـٌ ؼي ظٜـاضٚ ٠اضخ
(ثِ تػع ٢ؾًو ؼي نٌ قسّ ضؾعتٗا أٚ ٚنعتٗا نجـٛاب اغيتؿـشؽي بسَـ٘ ؼي غـب ٌٝاهلل) ٪ٜٚنـسٙ
ٚسس ٠ايًػإ ٚايػٝام ؼي ا٭دـط; سٝـح إٔ تتُـ ١ايطٚاٜـ( ١ؾـإشا غـًُت عًـ ٢ايكـدل ؾاَػـش٘
بٝسى ٚقٌ ايػ ّ٬عًٝو ٜا سذ ١اهلل ؼي أضن٘ ٚزلاٚ ٘٥أضن٘ ،ثِ شيه ٞإزي قًٛاتو ٚيـو
بهٌ ضنع ١ضنعتٗا عٓس ٙنجٛاب َٔ سر أيـ سذـٚ ١أعتُـط أيــ عُـطٚ ٠أعتـل ؼي غـب ٌٝاهلل
أيـ ضقبٚ ١نأصيا ٚقـ ؼي غب ٌٝاهلل أيـ َطَ ٠ع ْيب َطغٌ) ٚنـصيو ايعؿـطات بـٌ اغي٦ـات
َٔ ايطٚاٜات اغيؿابٗ ١يصيو س ٍٛظٜاض ٠اٱَاّ اؿػـري  أ ٚسـ ٍٛاغيؿـ ٞيًشـر أ ٚاغيؿـٞ
يطًب ايعًِ أ ٚيًُػذس ٚغرلٖا ػيا ٜػٓٓٝا تٛاتطٖا ا٫طيايٚ ٞقش ١أغٓاز عسز َٓٗا ٚؾٗطتٗا
ايطٚا ١ٝ٥ايهبرل ٠عٔ ايبشح عٔ أغٓازٖاٚ .قاٍ ايػٝس ايٛايس  ؼي ا٭ق:ٍٛ
« ٚايــص ٟأؿيــٔ ؼي اغيكــاّ ايتؿكــ ٌٝبــري َــا ٚضز ؼي اٯٜــات ٚا٭خبــاض ثــٛاب أ ٚعكــاب عًــ٢
يػؿ
كر ي ٍج ًعػـٍ بى ٍقؿًػفً يع ىفػا ًجرا ن ًإظىػك ا ً
اغيكسَاتَ .جٌ قٛي٘ تعازي :كى ىعـٍ ؼ ى ٍ
هلل كىر ى يدػقظًفً ث َّ
ؿ
ؿ ال ى ؼ ي ً
هللٚ قٛي٘ تعـازي :لىظً ى
ؼيدٍرًط ٍ يف اْلٍىقٍ يت صىؼى دٍ كىض ى ىع أ ى ٍجر ي يق سى ؾىك ا ً
صػق يؾ يف ٍ
ؽ بًلىغ َّ يف ٍ
ص هة صًل
ب كىال ى ىع ٍ
ك ىؿ ى
ىز ىؿل ه كىال ى غ ى ى
ص ه
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ػؿ
هلل كىال ى ؼ ى ىط يؽق ىف ىعقٍرًؽا ن ؼ ى ًغ ي
قؾ ا ً
قظ اظٍؽيػَّار ى كىال ى ؼ ى ىـاظيق ىف ًعـٍ سى يدكٍّ غ ى ٍقال ن إال َّ طيؿً ىب ظ يىف ٍ
ىد ًؾ ً
إخل ٚنصيو ايطٚاٜات ايٛاضزٖ َٔ ٠صا ايكبٚ .ٌٝؼي ططف ايعكاب َا ٚضز
بًفً سى ىؿؾه ى
صاظً ه
َٔ يعٔ غاضؽ ؾذط اـُط إخل ٚم ،ٙٛؾاي٬ظّ ايكٜ ٍٛه ٕٛايجٛاب ٚايعكـاب ؾٗٝـا نـايجٛاب

ٚايعكاب عً ٢غا٥ط ايٛادبات ٚاحملطَات ايٓؿػ ١ٝطـابل ايؿعـٌ بايؿعـٌ يعـسّ ايـساع ٞيًتٓعٜـٌ
 ٫ٚؾاضم بري اغيكاَري أقٚ ّ٬بري َا مل ٜطز ؾ َٔ ٘ٝايؿطع ؾ ٤ٞؾؿ ٘ٝتٛقـ ٚتطززٚ ،اهلل تعازي
ٖ ٛايعامل».
َ َٔٚا غبل ْعطف عسّ قش ١ايك( ٍٛبإٔ نٌ سطنات ايعبس بس٤ٶ َٔ اغيكسَ ١ا٭ٚزي ٚٚقّ٫ٛ
يًٓتٝذ ،١تعس اْكٝازاّ ٚاسساّ ػيتساّ ٚتعـيُٝاّ ٚاسساّ طٚ ّ٬ٜٛقس ٜه ٕٛؾاقاّ ٚشيو ْـيـرل ايٛادـب
ا٫ضتباط ٞش ٟا٭دعا ٤اغيتعسز ٠اؿاقً ١تسضجياّ) ٚايـياٖط أْ٘ أخـصَ ٙـٔ نـ ّ٬احملكـل ايٓـاٝ٥ين
اٯٕ ؼي ايصنط.
إش سي٬سـي ١ا٭زي ١ايػابكٜ ١تهح إٔ ايعكٚ ٤٬ايؿاضع مل ٜعتدلٖٚا اْكٝازاّ ٚاسساّ ػيتـساّ ٚطـّ٬ٜٛ
بــٌ ٜعتدلْٗٚــا اْكٝــازات َتعــسزٜٚ ٠طتبــ ٕٛعًٗٝــا ثٛابــات َتعــسز ٠ؾ٬ســفي اٯٜــات ايػــابك١
ٚايطٚاٜات ؾإْٗا نايكطحي ١ؼي شيو.
ٚيعٌ َٓؿأ اـًؽي ٖ ٛتكٛض اْكٝاز اعتباضٚ ٟاسس ؾاٌَ.
ٚؾ ٘ٝإٔ :تً ٕٛايهٌ بً ٕٛاْكٝاز داَع اعتباضاّ ٜٓ ٫ؿ ٞن ٕٛنٌ
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َؿطز ٠اْكٝازاّ عس شاتٗا; أ ٫تط ٣إٔ تً ٕٛايطـٛاف ٚايػـعٚ ٞايٛقـٛف بًـ ٕٛدـاَع اعتبـاضٟ
ٚاسس ٖ( ٛاؿر) ٜٓ ٫ؿ ٞن ٕٛنٌ َٓٗا اْكٝازاّ ؼي سس شات٘ ٜػتشل عً ٘ٝايجٛاب بصات٘ ٖٚـَ ٛـا
ٜطا ٙايعك ٤٬بٌ ٜٴعس أَطاّ ؾططٜاّ يس ٣ايٓاؽ نُـا ٖـ ٛأَـط اضتهـاظ ٟيـس ٣اغيتؿـطع ،١نُـا ٜـسٍ
عً ٘ٝبايدلٖإ اٱْ :ٞايجٛاب اغيصنٛض يهٌ َٓٗا بصاتٗا.
ٚبعباض ٠أخط :٣إٕ ا٫غتؿٗاز بايٛادب ا٫ضتباط ٞنايٛادب ش ٟا٭دعا ٤ايهجرل ٠نايك،٠٬
أزٍ عً ٢خ٬ف اغيككٛز إش  ٫ضٜب ؼي ٚدٛز ايجـٛاب (ٚاغـتشكاق٘ عًـَ ٢بٓـ ٢ا٫غـتشكام)
عً ٢ايطنٛع  ٖٛٚغرل ايجـٛاب عًـ ٢ايكٓـٛت بـٌ َكتهـ ٢ايكاعـس ٠إٔ ٜهـَ ٕٛـٔ غـٓذ آخـط،
ٚيهٌ ضنٔ ٚدع ٤ثٛاب٘ ٚأدطٚ ٙإٕ نإ َؿطٚطاّ باْهُاّ غا٥ط ا٭دعا ٤عٝـح يـ ٛمل ٜتشكـل
ايؿطؾي اْتؿت ايجٛابات نًٗا ؾ ٬ت٬ظّ بري ا٫ضتباطٚٚ ١ٝسـس ٠ايجـٛاب بـٌ ايـت٬ظّ بٗٓٝـا ٚبـري
عسّ اغتشكام ايجٛاب عً ٢نٌ دعٚ ٤ضنٔ بًشاؿي ن ْ٘ٛبؿطؾي ْ ٫ـيطاّ ي٬ؾذلاؾي ٚا٫ضتباؾي،
أ ٚا٫غتشكام عً ٢نـٌ دـع ٤يهـٔ ؾـطؾي إٔ ٜٓهـِ غـرل ٙإيٝـ٘ ،ؾا٫غـتشكام عًـ( ٢اؾـع)٤
سكٝكٚ ١إٕ نإ (اْ٫هُاّ) ؾططاّٚ ،بعباض ٠أخط ٣اْ٫هُاّ ٚاغط ١ؼي ايجبٛت  ٫ايعطٚض.
ثِ إْ٘ ٜٓ ٫ؿ ٞشيو إٔ ٜطتب ايؿاضع أٜهّا ثٛابـّا ٚاسـسّا عًـٖ ٢ـصا اغيطنـب ا٫ضتبـاط ٞسيـا ٖـٛ
َطنب اضتباط.ٞ
بٌ إْٓا ْط ٣شيو ٚاقعاّ ٚٚانشاّ ؼي ايعطف ،ؾإٕ اغيٗٓسؽ ايصٜ ٟبين ايساض ؾإْ٘ ٜػـتشل بهـٌ
غطؾٚ ١دع ٤بٓا ٙأدطاّ ٚإٕ نإ اضتباطٝاّ

نُا ي ٛؾطؾي عً ٢اغتشكاق٘ ؾ٦ٝاّ ي ٛمل ٜهٌُ ايبٓا ٤ؾإٕ شيو ٜٓ ٫ؿ ٞإٔ ٖصا اؾع َٔ ٤ا٭دط
بإظاٖ ٤صا اؾع َٔ ٤ايعٌُ ـ ثِ بعس إٔ ٜهٌُ ايبٓا ٤نً٘ بإتكإ ٜػتشل اغيٗٓـسؽ تهطضيـاّ خاقـاّ
أٜهاّ.
ٚأَا ساٍ ايعكٛب ١ؾهصيو أٜهاّ إش أ ٟقصٚض ؼي ا٫يتعاّ بإٔ تطى تهـبرل ٠اٱسـطاّ يـ٘ عكٛبـ ١ــ
ناغتشكاق٘ يسغ ١ايعكطب َج ّ٬ـ ٚتطى ايػـذٛز يـ٘ عكٛبـ ١أخـط ٣ــ نًـسؽ اؿٝـَ ١ـج ّ٬ــ ٚتـطى
ايك ٠٬ـ ايٓاتر عٔ تطى ايطنٛع ـ أَ ٚطًكاّ ي٘ عكٛب ١أخط ٣نذًسْ َٔ ٠اض َج ،ّ٬ؾأ ٟقـصٚض
عكًٜٓ ٞؿأ َٔ شيو
ؾإٕ ايهٌ ٚإٕ نإ عري أدعا ٘٥إ ٫أْ٘ غرلٖا اعتباضاّ بٌ يًٗ ١٦ٝاؿاقً ١آثاض ْٚتا٥ر ٚاقع ١ٝنُا
ْط ٣شيو ؼي عاغي ٞايتؿطٜع ٚايته ٜٔٛـ ٖصا نً٘ ثبٛتاّ.
ثِ إْ٘ ٚ ٫د٘ يسع ٣ٛعسّ ٚدٛز عكٛبتري ؾهٝـ بسع ٣ٛايهطٚض ٠بعسّ ٚدـٛز عكـٛبتري
أ ٚأنجط ؼي (كايؿ ١أَط) اغيٛزي اغيٓبػؽي عًَ ٢طنب ش ٟأدعاٚ ٤أضنإ ٚش ٟاغيكـسَات ٚنـصيو
زع ٣ٛشيو ؼي داْب إطاع ١أَط اغيٛزي ؾُٔ أ ٜٔزع ٣ٛإٔ َـٔ َؿـ ٢إزي اؿـطاّ ــ نـايعْ ٢ــ
ؾإْ٘ ٜ ٫عاقب عً ٢نٌ خط ٠ٛبعكاب
ٚقس غبل ايكـ ٍٛبـإٔ َـساض ا٫غـتشكام ٖـ ٛايطاعـٚ ١اغيعكـ ٫ٚ ١ٝزخـٌ يًٓؿػـٚ ١ٝايػرلٜـ ١ؼي
شيوٚ ،إٕ ايعكٌ ٜط ٣ؼي إطاع ١أَط

ٖصا بًشاؿي ن ّ٬احملكل اٯخْٛس اـطاغاْ ٞضظي ١اهلل عً ٘ٝاٯْـ ايصنط ،ؾ٬سفيٖ .صا بًشاؿي ن ّ٬احملكل اٯخْٛس اـطاغاْٞ
ضظي ١اهلل عً ٘ٝاٯْـ ايصنط ،ؾ٬سفي.

اغيٛزي بٓكب ايػًِ ،اْكٝازاّ ٚتعـيُٝاّ ،ز ٕٚضٜبٚ ،إٕ ؼي كايؿت٘ بعسّ ْكب ايػًِ ،كايؿ١
ٖٚتهاّ ٚشيطزاّ ،ثِ ٌٖ قٛي٘ (إٕ نٌ سطنات ايعبس ...تعس اْكٝازاّ ٚاسساّ ػيتساّ ٚتعـيُٝاّ ٚاسـساّ
ط )...ّ٬ٜٛإ ٫نُٔ ًٜتعّ بجٛاب ٚاسس عً ٢اٱتٝإ بهٌ ايٛادبات طٛاٍ ايعُط َػتس ّ٫بعـري
ٖصا ايسي ٌٝسطؾاّ عطف ،ؾإٕ نٌ سٝات٘ تعس اْكٝازاّ ٚاسساّ ػيتساّ ٚتعـيُٝاّ ٚاسساّ طـ ...ّ٬ٜٛاخل
ٚاؾٛاب اؾٛاب ؾتأٌَ.
ٚبصيو ؿيٗط عسّ شياَ( ١ٝأَا اغيكسَات ايؿطع ١ٝؾٛانح ٭ٕ أَطٖا إصيا ٖ ٛبعري ا٭َـط اغيٓبػـؽي
عً ٢ايٛادب سيا يـ٘ َـٔ ا٭دـعاٚ ٤ايؿـطا٥ؽي ٚاغيٛاْـع ٜٚهـ ٕٛسـاٍ اغيكـسَات اـاضدٝـ ١سـاٍ
اغيكسَات ايساخً . )١ٝؾإْ٘ ٜطز عً ٘ٝإناؾ ١إزي َا غبل إٔ ؼي ايؿـطؾي ،ايكٝـس خـاضز ٚايتكٝـس
زاخٌٖٚ ،صا ٖ ٛؾطق٘ عٔ اؾع ٤ؾًٝؼ أَط ٙع ٘ٓٝنُا شنط ٫ٚ ،ٙاْبػاؾي.
 َٔٚشيو نً٘ ؿيٗط عـسّ شياَٝـ ١ايتؿكـ ٌٝسيـا إشا نـإ ايٛدـٛب ايػـرلَ ٟػـتؿازّا َـٔ خطـاب
أقً ٞؾٝذلتب ايجٛاب أ َٔ ٚخطاب تبع ٞؾٜ ٬ذلتب .
نايتؿك ٌٝباغتشكام ايجٛاب ٚعسّ اغتشكام ايعكاب ؾطادع َا غبل .
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ؼي ثاْٝاّ ٚثايجاّ ٚضابعاّ ٚنصا ٚأَا ساٍ ايعكٛب....١

ٚأَا ايتؿك ٌٝبأْ٘ ي ٛأت ٢بايٛادب ايػرل( ٟنايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكَ ٣ٛج ّ٬عً ٢ؾطض نْ٘ٛ
غرلٜاّ َكسَٝاّ) بككس ايتٛقٌ ؾٝذلتب عًٝـ٘ اي جـٛاب زَ ٕٚـا إشا أتـ ٢بـ٘ زٖ ٕٚـصا ايككـس نُـا
شٖـب إيٝــ٘ احملكـل ايٓــاٝ٥ين ضظيــ ١اهلل عًٝـ٘ ٚٚاؾكــ٘ احملانـطات ،ؾؿٝــ٘ َــا غـبل َــٔ إٔ َــ٬ى
اغتشكام اغيجٛبٚ ١ايعكٛب( ٖٛ ١اٱطاعٚ ١ايعكٝإ) ؾًْ ٛكب ايػًِ اَتجا ّ٫٭َط َٚ ،ٙ٫ٛإٕ
مل ٜككس ايه ٕٛعًـ ٢ايػـطح غؿًـ ١أ ٚاختٝـاضاّ ــ بـإٔ قطـع ايٓـيـط عـٔ شيـو ــ بـٌ ٚإٕ قكـس
عسَ٘ ،ؾإْ٘ َطٝع شلصا ا٭َـط عطؾـّا َٚػـتشل يًجـٛاب ٚإٕ اغـتشل ايعكٛبـ ١يـ ٛخـايـ ا٭َـط
ايٓؿػ ٞاي٬سل ،ؾتأٌَ .
ٚبــصيو ؿيٗــط أْــ٘ ٚ ٫دــ٘ تــاّ يًتؿكــ ٌٝاٯخــط ايــص ٟاؾــذلؾي ؼي ايجــٛاب عًــ ٢ايػــرل ٟإٔ ٫
ٜٓكطف عٔ اٱتٝإ بايٛادب ايٓؿػ ٞبعس شيو.
ٚشلصا اغيبشح فاٍ ٚاغع ْذلن٘ غيـياْ٘ بإشٕ اهلل تعازي.
ٚبصيو نً٘ ؿيٗط أْ٘ ي( ٛتعا ٕٚعً ٢ايدل) نٗسا ١ٜناٍ أ ٚإضؾاز

ايتأٌَ ٖ ٛؾُٝا ي ٛقكس ايعسّ ،زَ ٕٚا إشا مل ٜككس اٱتٝإ بايٛادب ايٓؿػ ٞاي٬سل غؿً ١ؾإْ٘  ٫ؾو أْ٘ ٜػتشل ايجٛاب
عًْ ٢كب ايػًِ ي ٛقاّ ب٘ اَتجا ّ٫٭َط َٚ ٙ٫ٛإٕ نإ غاؾ ّ٬عٔ ن ْ٘ٛططٜكاّ ٚعٔ ٚدٛز أَط ْؿػ ٞبايه ٕٛعً ٢ايػطح بٌ ست٢
ي ٛقاّ ب٘ اَتجاَ ّ٫ع قطع٘ ايٓـيط عٔ ش ٟاغيكسَ ١ـ ؾتأٌَ إش قس ٜكاٍ بأْ٘ ست ٢ي ٛقكس عسّ اٱتٝإ بص ٟاغيكسَ ،١ؾإٕ ي٘ بًشاؿيٗا
سهِٚ ،بًشاؿي اَتجاي٘ ا٭َط باغيكسَ ١ـ ٭ٕ َ ٙ٫ٛأَط ٙـ سهِ آخط  ٫ٚؾطم يس ٣ايعكٌ بري شيو ٚبري َٔ ٜككس إطاع ١أَط ْؿػ،ٞ
ٚعكٝإ آخط ـ ؾتأٌَ.

غاؾــٌ ،أ ٚإقاَــ ١قــ ،٠٬أ ٚتأغــٝؼ َػــذس أ ٚسػــ ١ٝٓٝأَ ٚسضغــ ،١أ ٚتــطٜٚر ؾــعا٥ط غــٝس
ؾباب أٌٖ اؾٓ ١عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ،ّ٬أ ٚإقاَ ١ؾعا٥ط ايعؿط ٠اغيٗسٜٚـ ١اغيباضنـ  ١أ ٚغـرل
 ٬عًـ ٢ضأ ٟآخـطَٚ ،ـٔ بـاب ايكابًٝـ ،١عًـَ ٢ـا
شيو ،ؾإٕ ي٘ ـ اغتشكاقّا عً ٢ضأٚ ،ٟتؿه ّ
شٖبٓا إي ٘ٝـ أدطإ ٚثٛابإ :أدط عً( ٢ايتعاٚ )ٕٚؼٌُ قعٛبات٘ َٚؿاق٘ ْـيطاّ يهجط ٠زٚاعـٞ
ايؿطقٚ ١ا٫خت٬ف ٚايتٓاظعٚ ،أدـط عًـ ٢تأغـٝؼ اغيػـذس ٚاؿػـ ١ٝٓٝأٖ ٚساٜـ ١ايهـاٍ أَ ٚـا
أؾب٘.
بٌ أْـ٘ يـ ٛنـإ ضيهٓـ٘ ؾعـٌ نـٌ شيـو ،بـس ٕٚتعـا ،ٕٚؾؿعًـ٘ َـع ايتعـا ٕٚاغـتشل ا٭دـطٜٔ
ٚاغيجٛبتري أٜهاّ ٚشيو نُٔ نإ ضيهٓ٘ اغيؿ ٞيعٜاض ٠اٱَاّ اؿػري  أ ٚأَـرل اغيـَٓ٪ري 
أ ٚاؿر َٔ ،ايططٜل ا٭قكط ؾاْتدب ايططٜل ا٭ط ٍٛؾإْـ٘ ٜػـتشل بهـٌ خطـ ٠ٛظا٥ـس ٠أدـطاّ
آخط ،أعآْا اهلل عً ٢شيو نً٘ أْ٘ زلٝع فٝب.

ضيهٔ ا٫غتس ٍ٫عًٚ ٢سس ٠سهِ ايتعاٚ ٕٚاٱعاْ ١بأسس ث٬ثٚ ١د:ٙٛ
ايٛد٘ ا٭ :ٍٚاؼازُٖا َؿَٗٛاّ عطؾاّ ،ؾٛسس ٠اؿهِ يٛسس ٠اغيٛنٛع ،ؾُٗا َذلازؾإ ـ ٖٚـٛ
َا شٖـب إيٝـ٘ ايػـٝس ايٛايـس  ــ أ ٚنـاغيذلازؾريٜ ٫ٚ ،هـط اخت٬ؾُٗـا ايـسقَ ٞتـ ٢ادتُعـا
بهُْٗٛا َذلازؾريٚ ،شيو ناٱْػإ ٚايبؿط ،ؾإُْٗا َذلازؾإ عً ٢ايطغِ َٔ أْـ٘ يـس ٣ايسقـ١
ؾإٕ ايبؿط ٜطًل بًشاؿي ؿيٗٛض بؿطت٘ٚ ،اٱْػـإ ٜطًـل بًشـاؿي أْـؼ أؾـطاز ٙبعهـِٗ بـبعض،
ٚايتعاٜ ٕٚطًل عً ٢إعاْ ١ا٭ ٍٚيًجاْ ٞبًشاؿي إٔ ايجـاْٜ ٞعـري ا٭ ٍٚأٜهـاّٚ ،اٱعاْـ ١تطًـل
عً ٢إعاْ ١ا٭ ٍٚيًجاْ ٫ ٞبؿطؾي عٔ ٖصا ايًشاؿي.
ٚغــٝأت ٞبــإشٕ اهلل ؼي اجملًــس ايجــاْ ٞؼي َبشــح (ايتعــا ٕٚعًــ ٢اٱثــِ ٚايعــسٚإ) إٔ اٱعاْــ١
ٚايتعاُٖ ٕٚا سيعٓٚ ٢اسس عٓس ايعطف َت ٢اؾذلقا ،ؾُٗا نايـيطف ٚاؾاض ٚاجملطٚض َت ٢ادتُعا
اؾذلقا َٚت ٢اؾذلقا ادتُعا.

قاٍ ايٛايس ٚ :اٱؾـهاٍ بأْـ٘ ــ أ ٫ٚ ٟتعـاْٛٚا عًـ ٢اٱثـِ ٚايعـسٚإ ــ َـٔ ايتؿاعـٌ ٫
اٱؾعاٍ ،غرل ؿياٖط; ؾإٕ اغي٬ى ؾِٗ ايعطف ايصٜ ٫ ٟؿطم بُٗٓٝا إ ٫ؼي َٛضز اغيكابً ١بُٗٓٝا،
ٚيصا ؾُٗٛا شيو أٜهاّ َٔ كىتى ىعاكىغيقا سى ؾىك اظ ًٍؾر ِّ كىاظؿَّؼٍ ىقل نُا ٜؿِٗ َجٌ شيـو َـٔ أَجايـ٘
َجٌ ( ٫ؼاغسٚا  ٫ٚتسابطٚا  ٫ٚتكاطعٛا) إزي غرل شيو نُا ٖـ ٛنـجرل ؼي ايطٚاٜـات; ٚيـصا ٫
نخريك ىفٚ بـري كىتى ىعػاكىغيقاٚ يـ ٛقٝـٌ بٗـص ٙايسقـ١
ٜط ٕٚؾطقاّ بـري كىأىسى اغ ى يف سى ؾ ٍىقفً ضىقٍ هـ ى

يعّ. )...

أق :ٍٛضيهٔ َٓاقؿ َٔ ١شٖب إزي ن( ٕٛاٱعاْ )١غرل (ايتعا ،)ٕٚندلٜٚاّ ٚقػطٜٚاّ.

أَا ندلٜٚاّ :ؾٮٕ َطدع ايتؿطٜل بُٗٓٝا َٖ ٛـا قايـ٘ ايكـطؾَ ٕٛٝـٔ ايؿـطم ايهـدل ٟٚبـري بـابٞ
ايتؿاعٌ ٚاٱؾعاٍ.
قاٍ ؼي ؾطح ايٓـياّ ؼي َعاْ ٞتؿاعٌٚ :تؿاعٌ غيؿاضن ١أَط ٜٔؾكـاعساّ ؼي أقـً٘ قـطحياّ َٚـٔ
ثِ ْكل َؿع ّ٫ٛعٔ ؾاعٌ .
ٚقاٍ ؼي َعاْ ٞاٱؾعاٍٚ :أؾعٌ يًتعس ١ٜغايباّ ،م ٛأدًػت٘. ...

ايؿطقإ.25 :أقٚ :ٍٛنصيو قٛي٘ تعازي{ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} ايهٗـ.95 :
ايؿك٘ :اغيهاغب احملطَ ،١ز ،1م.111
ؾطح ايٓـياّ :م .56
ؾطح ايٓـياّ ،م.53

 ٖٛٚإَا غرل سذ ١اقتها ،٤أ ٚيٝؼ عذْ ١ـيطاّ يًُعاضض.
 ٬ؾٗـ ٛعًـْ ٢ؿـؼ َبٓـَ ٢ـٔ شٖـب إزي عـسّ سذٝـ ١قـ ٍٛايًػـٖٚ ٟٛـٛ
أَا عسّ سذٝتـ٘ أقـ ّ
اغيٓػٛب إزي َؿٗٛض َتأخط ٟا٭قٛيٝري عهؼ َؿٗٛض اغيتكسَري.
قاٍ ؼي اغيكباح :يٝؼ ايًػ َٔ ٟٛأٌٖ اـدل ٠بايٓػب ١إزي ؿيـٛاٖط ا٭يؿـاؿي بايٛنـع أ ٚبايكطٜٓـ١
ايعاَ ،١بٌ ٖ َٔ ٛأٌٖ اـدل ٠بايٓػب ١إزي َٛاضز ا٫غتعُاٍ ؾكؽي. ...
ٚقاٍ :عً ٢تكسٜط تػً ِٝن ٕٛايًػَ ٟٛـٔ أٖـٌ اــدلٜ ٫ ،٠كـح ايطدـٛع إزي نتـب ايًػـ;١
٭ْٗا مل تٛنع يبٝإ اغيٛنٛع ي٘ ،بٌ يبٝإ َا ٜػتعٌُ ؾ ٘ٝايًؿفي ،سكٝك ١نإ أ ٚفاظاّ. ...
ٚن َ٘٬داضٍ بع ٘ٓٝؼي ايٓشٚ ٟٛايكطؼيٚ ،يصا تط ٣ؾطح ايٓـياّ َجٜ ّ٬صنط َعاْ ٞعسٜس ٠يباب
ايتؿاعــٌ ٚاٱؾعــاٍ ٚغرلٖــا َــٔ ز ٕٚشيٝٝــع أٜٗــا اؿكٝكــ ،ٞبــٌ ضسيــا نــإ ؿيــاٖط ٙتتبــع َــٛاضز
ا٫غتعُاٍ ؾكؽيٚ ،يصا قاٍ َجٚ( :ّ٬أؾعٌ يًتعس ١ٜغايباّ) نُا غبل ،ؾتأٌَ.
ٚمٔ ٚإٕ مل ْطتض َا ْػب إزي َؿٗٛض َتأخط ٟا٭قٛيٝري قػطٚ ٣ندلْٚ ،٣اقؿٓا ؾ ٘ٝؼي
عجٓا ا٭قٛي  ،ٞإ ٫إٔ ايهـٖ ّ٬ـ ٛأْـ٘ عًـَ ٢بٓـاِٖ ؾـإٕ ايتؿطٜـل بـري (اٱعاْـ(ٚ )١ايتعـا)ٕٚ
ٚنُْٗٛا سيعٓٝري اغتٓازاّ إزي ن ّ٬بعض ايكطؾٝري ،بٌ نًِٗ ،يٝؼ بتاّ;

َكباح ا٭ق ،ٍٛز ،2م ،131اغيبشح ايجاْ ،ٞؼي سذ ١ٝق ٍٛايًػ.ٟٛ
َكباح ا٭ق ،ٍٛز ،2م.132

إَا يعسّ ن ِْٗٛأٌٖ خدل ٠ايـيٛاٖط بٌ ا٫غتعُاٍ ؾكـؽي ،أ ٚ٭ْٗـِ ــ عًـ ٢تػـً ِٝأْٗـِ أٖـٌ
خدل ٠ايـيٛاٖط ـ مل ٜهْٛٛا بكسز تعـٝري ايـيـاٖط ٚايٛنـع ،بـٌ بكـسز تتبـع َـٛاضز ا٫غـتعُاٍ
ؾكؽي ،ا٫عِ َٔ اؿكٝكٚ ١اجملاظ ،ؾتأٌَ .
ايًِٗ إ ٫إٔ ٜػتٓس ايؿك ٘ٝإزي اطُٓ٦اْ٘ ٖ ٛـ بعس َطادع ١نًُاتِٗ ـ ٚاغتٓباط٘ ،ؾٝهـ ٕٛسذٝـ١
ضأ َٔ ٜ٘باب أْ٘ أٌٖ اـدل ٫ ٠غرل ٙـ ي ٛؾطض أْ٘ أٌٖ خدل ٠ؼي ٖصا اغيهُاض ـ ٚغٝأت.ٞ
ٚأَا عسّ سذٝت٘ ْـيطاّ يًُعاضض :ؾٗ ٛبٓا ٤عًـ ٢سذٝـ ١قـ ٍٛايًػـٚ ٟٛايٓشـٚ ٟٛايكـطؼي،
ٚعً ٢ؾطض ثبٛت إٔ ايكطؼي قس ؾطم بري باب ٞايتؿاعٌ ٚاٱؾعاٍ سيا شنط ،ؾٓك :ٍٛإْ٘ سذـ١
عً ٢ايعاَ َٔٚ ٞيٝؼ بأٌٖ خدل ،٠أَا َٔ ٖ َٔ ٛأٌٖ اـدل ،٠ؾ ٬سذ ١ٝيه َِٗ٬عًٝـ٘ يـٛ
ضأ ٣غرل شيو ،بٌ ْك :ٍٛإٕ ن َِٗ٬يٝؼ عذْ ١ـيطاّ يتعاضنـ٘ َـع ؾٗـِ ايعـطفٚ ،اغيطدـع
يس ٣ايتعاضض ؼي ايكٛاعس ايكطؾٚ ١ٝؾبٗٗا ٖ ٛايعطف ٚيٝؼ ايكطؾٝري ،ؾـ ٬سذٝـ ١يًتؿطٜـل
ايص ٟقايٛا ب٘ بري باب ٞايتؿاعٌ ٚاٱؾعاٍ ي ٛضأٜٓا ايعطف قس ؾِٗ غرل شيو.
ٚشيو ٭ٕ َٓؿأ ايتؿطٜل ـ نهجرل َٔ ايكٛاعس ٚاغيػا ٌ٥ا٭خط٣

إش يكا ٌ٥إٔ ٜك :ٍٛإٕ َٛاضز ا٫غتعُاٍ يًكٝؼ اغيدتًؿ ١ي ٛناْت عً ٢تًو ايتؿطق ،١يهؿت ـ ؾتأٌَ.
ضادع ؾطح ايٓـياّ ،م.56

ـ إَا ا٫غتكطا ٤أ ٚايتبازض.
أَــا ا٫غــتكطا ،٤ؾــإٕ َــا شٖــب إيٝــ٘ ايكــطؾ ٕٛٝـ ـ عًــ ٢ؾطنــ٘ ـ ـ ٖــ ٛساقــٌ ا٫غــتكطا ٤ثــِ
ا٫غتـيٗاضْ ٖٛٚ ،اقل ،بٌ ست ٢ي ٛنإ تاَاّ ؾإٕ اغيطدع يس ٣ايتعاضض ٖ ٛؾٗـِ ايعـطف ٫
ؾِٗ اغيًك ٢إي ِٗٝايه ِٖٚ ،ّ٬اغيطاز بـ (بًػإ ق.)َ٘ٛ
ٚأَا ايتبازض ٚأؾباٖ٘ ـ نكش ١ايػًب ـ

ؾإٕ ٚد٘ اؿذ ١ٝؼي شٖٔ ايكطؼي أٜهاّ ٖ ٛأْـ٘ َـطآ٠

يًعطف اغيًك ٢إي ِٗٝايه ،ّ٬ؾً ٛؾِٗ ايعطف ايعاّ غرل َا ؾُٗ٘ ايكطؼي نإ ٖ ٛاغيطدع.
 ٫ٚؾطم ؼي شيو ـ نُا غبل ـ بري َـا يـ ٛقٓـا بـإٔ ايكـطؼي نـايٓشٚ ٟٛايًػـٖ ٟٛـ ٛأٖـٌ خـدل٠
ا٫غتعُاٍ ـ ا٭عِ َٔ اجملاظ ــ ؾكـؽي ،أ ٚأٖـٌ خـدل ٠ايٛنـع; إش اغيطدـع عًـ ٢ايتكـسٜطٖ ٜٔـٛ
ايعطف يس ٣ايتعاضض.
ٚإٕ ؾ٦ت قًت :إٕ ايتبازض يس ٣ايكطؼي ٚايًػ ٟٛي ٛنإ ٖ ٛاغيٓؿأ يًك ٍٛبايؿطم بري ايتؿاعٌ
ٚاٱؾعاٍ ٚاٱعاْٚ ١ايتعاٚ ٕٚؾبُٗٗا ،نإ سذ ١عً ٫ ٘ٝعً ٢غرل َٔ ٙأٌٖ اـدل ٠ػئ ٜـط٣
إٔ ايتؿطٜل بُٗٓٝا ٖ ٛؼي قٛض ٠ادتُاعُٗا ٚايتكابٌ بُٗٓٝا  ٫غرل ،نُا شٖـب إيٝـ٘ ؼي ايؿكـ٘:
اغيهاغب احملطَ ١نُا غبل ْكً٘ ،ؾهٝـ ي ٛنإ اغيتبازض يًعطف ايعاّ غرل َا تٛقٌ إي ٘ٝايكطؼي
ٚايٓش ،ٟٛؾتأٌَ.

بإٔ ٜكاٍٜ :كح غًب ايتعا ٕٚعٔ اٱعاْ ،١ؾً ٛأعاْ٘ عً ٢ايكٝاّ ٜكح ايك :ٍٛمل ٜتعاَ ٕٚع٘ عً ٢ايكٝاّ ـ َج.ّ٬

ٚبعباض ٠أخط :٣ؾإٕ ٚد٘ سذٝـ ١قـ ٍٛايكـطؼي ٚايًػـ ٟٛــ عًـ ٢ايكـ ٍٛبـ٘ ــ ؼي َـا ٜؿٗـِ َـٔ
ا٭يؿــاؿي بٗ٦ٝاتٗــاٖ ،ــ ٛبٓــا ٤ايعكــ ٤٬باعتبــاض إٔ ايًػــٚ ٟٛايكــطؼي أٖــٌ اـــدل ٠ي٬غــتعُاٍ
ٚيًٛنع ،يهٔ بٓا ٤ايعك ٤٬يٝؼ َطًكاّ ؾ ٬بٓا ٤شلِ عً ٢سذ ١ٝق ٍٛايًػٚ ٟٛايكـطؼي ستـ٢
ي ٛتعاضض َع ايعطف ايعاّ ،بـٌ بٓـا ٤ايعكـ ٤٬عًـَ ٢طدعٝـ ١ايعـطف ايعـاّ يـس ٣ايتعـاضض،
اف ضىقٍ ًعفً ايكان ٞباغيطدع ١ٝيًعطف
ٜٚسٍ عً ٘ٝأٜهاّ كى ىعا أىر ٍ ىدؾٍ ىـا ًعـٍ ر ى يد و
قؿ إال َّ ب ً ًؾ ىل ً
ايعاّ  ٫اـام ،نُا ٖٚ ٛانح.

ٚػيا ٜٛنح َا غبلَ ،ا شٖب إي ٘ٝقاسب نؿـ ايكٓاع ٚغرل ٙبكٛي٘ٚ( :قـس تـبري سيـا شنطْـاٙ
إٔ ا٫عتُاز عً ٢آساز عًُا ٤ايطداٍ ٚايًػ ١ايعطب ١ٝيٝؼ يكطعِٗ بٌ ؿك ٍٛايـئ َٔ نّ٬
سصاقِٗ َٗٚطتِٗ ٚثكاتِٗ ٚايٛثٛم بِٗ ؾُٝا ٜتعًل بؿٓ. )...ِْٗٛ
ؾً ٛنإ ؿئ ايؿك ٘ٝعً ٢ايعهؼ مل ٜهٔ ٚد٘ ؿذ ١ٝن.َِٗ٬
ثِ ي ٛغًُٓا ايهدلٚ ،٣إٔ ايكطؼي ٚايًػ ٟٛسذٚ ،١إٔ ايكطؾٝري ايتعَٛا بايؿطم اغيصنٛض بري
باب ٞاٱعاْٚ ١ايتعاٚ ،ٕٚأْ٘ بايٛنع ،ؾًٓا إٔ ْٓاقـ
قػطٜٚاّ ًْٚتعّ بعسّ ايؿطم بري (ايتعا(ٚ )ٕٚاٱعاْ:)١

(ابطاٖ ِٝـ )4
نؿـ ايكٓاع ،مْ ،418ك ّ٬عٔ َٓٗاز ا٭ق.ٍٛ

أ .إَــا ْـيــطاّ يكطٜٝٓــ ١اغيــاز ٠بٓؿػــٗا ،أ ٟخكــٛم َــاز( ٠ايتعــا(ٚ )ٕٚاٱعاْــَٚ ،)١طدعــ٘ إزي
أقٛا ١ٝ٥ؿيٗٛض اغياز ٠ؼي ا٭عِ َٔ ،ؿيٗٛض اشل ١٦ٝؼي ا٭خل.
ب .أْ ٚـيطّا يكطٜٓـ ١اؿهـِ ٚاغيٛنـٛع ،سٝـح ٜ ٫ؿٗـِ ايعـطف َـٔ كىتى ىعػاكىغيقا سى ؾىػك اظ ًٍؾػر ِّ
كىاظؿَّؼٍ ىقلَ عٓ ٢غرل (اٱعاْ ١عً ٢ايدل ٚايتك.)٣ٛ
أْ ٚـيطّا ٭عُ ١ٝاغيـ٬ى ٚايػاٜـ ١ؼي ْـيـط ايعـطفٖٚ ،ـ ٛايباعـح اضتهـاظاّ عًـ ٢ؾٗـِ ا٭عـِ َـٔ
(تعاْٛٚا) ٚؾبٗ٘ٚ ،شيو ْـيرل (غاضعٛا) ايصٜ ٟؿِٗ َٓ٘ ايعطف اغيػاضعٚ ١إٕ مل ٜهـٔ ٖٓـاى
ططف آخط ٜتشكل ب٘ َؿٗ ّٛباب اغيؿاعً.١
ْٚـيرل َا شنط ٙايٛايس  ٫( َٔ ؼاغسٚا  ٫ٚتـسابطٚا  ٫ٚتكـاطعٛا) ْٚـيـرل قٛيـو (تؿـاٚض
َعِٗ أ ٚؾاٚضِٖ) ،ؾتأٌَ.
ايٛد٘ ايجاْ :ٞإٔ ٜكاٍ إٕ ايتعا ٖٛ ٕٚاٱعاْٚ ١ظٜاز ،٠ؾًـ ٛأعـإ ٖـصا شاى ٚأعـإ شاى ٖـصا،
نإ تعاْٚاّ ،ؾإشا ٚدب ايتعاٚ ٕٚدبت اٱعاْ ٫ ١با٭ٚي ١ٜٛيٓٝاقـ ؾٗٝا بٌ عػـب اغيتؿـاِٖ
ايعطؼي َٔ ايهٚ( ،ّ٬شيو نٛدٛب ايتٓاٖ ٞعٔ اغيٓهط اغيصَ ّٛتطن٘ بكٛي٘ تعازي :طىاغيقا ال ى
ػاػقٍ ىف سى ػـٍ يعـٍؽى ػ ور ص ىىع يؾػػق يق
ؼ ى ىؿ ىـػ ى
ا٫غتسٜ ٍ٫تِ ست ٢عً ٢ايكٍٛ
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ٚنٛدــٛب ايتٛاقــ ٞبــاؿل ٚايتٛاقــ ٞبايكــدل ،بــٌ

باغتشباب ايتٛاق ٞؾتسبط; إَا ٱيػـا ٤اـكٛقـ ،١ٝأ ٚيؿٗـِ ايعـطف بـإٔ إعاْـ ١شاى يًُعـري
ي٘ ،مل ت٪خص ق ٝساّ ،نُا ٜؿٗـِ إٔ ْٗـ ٞشاى ٖـصا أٜهـاّ ،أٚ ٚقـ ١ٝشاى ٖـصا أٜهـاّ ،مل ت٪خـص
قٝساّ.
ٚبعباض ٠أخط:٣
ٜٓشٌ قٛي٘ (تعاْٛٚا) إزي (يٝعٔ) ٖصا شاى (ٚيٝعٔ) شاى ٖصا ٖٚهصا ،ؾٗٓا َطًٛبإ أ ٚأنجط
ٚقس تعًل بُٗا أَطإ أ ٚأنجطٚ ،قس أٚدعا أ ٚأدعت نًٗا ؼي نًُٚ ١اسس ،٠ؾهُا ٜؿِٗ ايعطف
َــٔ (تطاظيــٛا) (ٚتٛاقــًٛا) (ٚتؿــاٚضٚا) (ٚتــعاٚضٚا) َطًٛبٝــ ١نــٌ َــٔ إٔ ٜــطسِ ٖــصا شاى
ٜٚعٚضٚ ٙبايعهؼ يهٔ ( ٫بؿطؾي ؾ )٤ٞبٌ ( ٫بؿطؾي) ،ؾهصيو (تعاْٛٚا).
ايٛدــ٘ ايجايــحَ :ــا شٖــب إيٝــ٘ احملكــل ايػــٝس ايػــبعٚاض  ٟــ عًــَ ٢ــا ْكــٌ عٓــ٘ ــ َــٔ إٔ
(تعاْٛٚا) ؾاٌَ يـ (أعٛٓٝا); ْـيـطّا يهـ ٕٛتعـاْٛٚا خطابـّا يًُذُـٛع ،ؾًـ ٛأعـإ شاى ٖـصا ؼي
قهٚ ،١ٝأعإ ٖصا شاى ،ؼي قه ١ٝأخـط ،٣قـسم (تعـاْٛٚا) ،ؾٗـ ٛغـرل ْـاؿيط إزي ايتعـا ٕٚؼي
خكٛم ايكه ١ٝايٛاسس ،٠بٌ جملُٛع ا٭ؾدام ؼي فُٛع ايكهاٜا.
أ ٚإٕ ؾ٦ت قًت ٖٛ :غرل كتل ب٘.

َطًٛبإ ٚأَطإ ي ٛنإ اـطاب ب(تعاْٚا)ٚ ،أنجط ي ٛنإ اـطاب ب(تعاْٛٚا).

ٚبعباض ٠أخط( :٣تعاْٛٚا) ٜٓسضز ؼت٘ قٓؿإ:
تعا ٕٚظٜس َع عُط ٚؼي قه ١ٝؾدكَ ١ٝعٚ ،١ٓٝتعا ٕٚاجملُٛع َع اجملُٛع ؼي فُٛع ايكهاٜا،
ؾً ٛأعإ ظٜس عُطٚا عً ٢بٓا ٤زاضٚ ،ٙأعاْ٘ عُط ٚعًـ ٢بٝـع بهـاعت٘ ،قـسم عًُٗٝـا أُْٗـا
(تعاْٚا) ؾهٌ (إعاْ )١عًٖ ٢صا( ٖٞ ،تعا )ٕٚأٜهاّ يٛقٛع َكابًٗا ؼي اجملُٛع.

ٌٖ َؿٗ( ّٛايتعا ٕٚعً ٢ايدل ٚايتكٜ )٣ٛؿٌُ اغيطاتب ايطٛي ١ٝأٜهاّ ،أّ ٖ ٛخام سيا نإ ؼي
عطض ٚاسس
ٚبعباض ٠أخط :٣ا٭َـط بايتعـاٖ ٕٚـٌ ٖـ ٛؾـاٌَ يًؿـطز ايجايـح بعـس إٔ اْؿـػٌ ا٭ٚ ٍٚايجـاْٞ
بايتعا ٕٚأّ ٫
بٌ ٌٖ ٖ ٛعاّ ست ٢يًتعا ٕٚعًـ( ٢ايـدل) ايكـازض َـٔ ايػـرل ،نـإٔ ٜتعـا ٕٚاثٓـإ عًـ ٢إظايـ١
اغيٛاْع عٔ َٔ ٜطٜس ايكٝاّ بايدل ـ عً ٢ؾطض إٔ إظاي ١اغيٛاْع ٖص ٙيٝػت بطاّ ؼي سس شاتٗا ـ
نإيػا ٤ايكٛاْري ايهابت ١أ ٚنػط باب ايػذٔ يٗٝطب ايعامل ؾتأٌَ ،أ ٚخام بايدل

أ ٌٖ ٟايتعا ٕٚاغيأَٛض ب٘ ،عُٛز ٟأ ٚأؾك ،ٞؾتسبط.
ضيهٔ ايتُج ٌٝي٘ سي ا نإ (بطاّ) بايكٝاؽ إزي ؾدل ٚمل ٜهٔ (بطاّ) .بايٓػب ١ٯخط سيا ٖٚ ٖٛ ٛإٕ نإ بًشاؿي قسٚض َٔ ٙا٭ٍٚ
(بطاّ) ؾأعاْ ١ايجاْ ٞيٮ ٍٚعً ٘ٝبط طٛيٝا ٚشيو ناعاْ ١ايػطٜب ،ايطسِ عً ٢قً ١ضظي٘ أ ٚايعٚز عً ٢ايعٓا ١ٜبعٚدت٘ أ ٚضيجٌ ي٘ ؼي
زا٥ط ٠باب اٱيعاّ خاق ١بًشاؿي نَ ِْٗٛهًؿري بايؿطٚع نا٭ق ٍٛـ ؾًٝتسبط.
ٚقًٓا بإٔ ايططٜكٚ ٞاغيكسَٜ ٫ ٞكسم عً ٘ٝعٓٛإ (ايدل).
ايتكٝٝس بصيو ست ٫ ٢تٓتؿ ٞاٱثٓ ١ٝٓٝاغيأخٛش ٠ؼي أقٌ عٓٛإ اغيػأي .١ثِ إْ٘ بسٖ ٕٚصا ايكٝسٜ ،ه ٕٛبٓؿػ٘ (بطاّ) ٚايتعا ٕٚعً٘ٝ
تعاّْٚا عً ٢ايدل ٚايتك ٣ٛؾًِ ٜهٔ ؾطناّ دسٜساّ.
ػيا ًٜعّ َٔ ا٭ :ٍٚقسض ٠ايٓاؽ عً ٢بٓا ٤اغيػادس ٚتأغٝؼ ايكشـ اٯَط ٠باغيعطٚف َج َٔٚ ،ّ٬ايجاْ ٞناؾ ١ا٭عُاٍ ايكاؿ١
اييت غٝهطًع بٗا شيو ايعامل.

ايكازض َُٓٗا نإٔ ٜتعا ٕٚاثٓإ عًٖ ٢سا ١ٜناٍ أ ٚبٓاَ ٤ػذس أ ٚإطعاّ ٜت.ِٝ
ايـياٖط :ا٭عِ; ٱطـ٬م ايـدل َـٔ غـرل قـاضف إ ٫يـ ٛغـكؽي ا٭َـط بتشكـل ايػـطض باَتجـاٍ
ا٭ٚ ٍٚايجاْٚ ،ٞي ٛق ٌٝباٱْكطاف ؾٗ ٛبـس ٟٚؿيـاٖطاّ ،إ ٫يـ ٛناْـت اغيكسَـَ ١ـٔ اغيكـسَات
ايبعٝس ٠يًدل ػيا ٜ ٫كسم عً ٘ٝعطؾّا أْـ٘ (تعـا ٕٚعًـ ٢ايـدل) ستـ ٢عًـ ٢ايكـ ٍٛبكـسم عٓـٛإ
(ايدل) عً ٢اغيكسَٚ .١ي ٛناْت اغيكسَ ١بعٝس ٠ؾًطسيا ق ٌٝبعسّ قسم ايتعا ٕٚعً ٢ايدل ستـ ٢ؼي
ايكازض َُٓٗا ،ؾًٝتسبط.
ثِ ايـياٖط إٔ ايٛادب ٖ ٛنٌ َا ؼكل ب٘ ايتعا ٕٚعطؾاّ ،ؾً ٛأَهٔ ؾعٌ ايدل يتعا ٕٚاثٓري نُا
أَهٔ ؾعً٘ بٓش ٛأسػٔ أ ّ٫ٚبتعا ٕٚأضبع ،١نؿ ٢تعا ٕٚا٫ثٓري يكسم (تعاْٛٚا); ؾإٕ ايهًٞ
ايطبٝعٜ ٞتشكل بتشكل أ ٍٚأؾطاز ٙغٛا ٤نإ ا٭نٌُ أّ ٜٚ .٫ه ٕٛتعا ٕٚا٭ضبعَ َٔ ١طاتب
ايؿهٌ ٚايهُاٍ.
ٖصا ٚي ٛتعا ٕٚأضبع ١ؼي َؿطٚض اغيػأي ،١ؾٌٗ َٖ ٛكسام ايٛادب بعس إٔ نإ ضيهـٔ ؼكٝـل
ايدل ـ ٚايؿطض أْ٘ بتعا ٕٚأضبع ١ـ أّ أْ٘ َطنب َـٔ ايٛادـب ٚاغيٓـسٚب ضسيـا ْتطـطم يتؿكـٌٝ
ٖصا َٚا غبك٘ ٚايٓكض ٚاٱبطا ٤ؾ ٫ ،٘ٝسكاّ بإشٕ اهلل.

ٌٖ جيط ٟاٱغتكشاب ا٫غتكباي ٞغيٛنٛع (ايدل) (ٚايتك ٌٖٚ )٣ٛجيطٖ ٟصا ا٫غتكشاب
يـ (ايتعا )ٕٚعًُٗٝا
ؾً ٛنإ أَط (بطاّ) ٚؾههٓا ؼي بكا ٘٥نصيو ؼي ا٭ظَٓ ١ايتاي ١ٝؾٌٗ ٜكح ا٫غتكـشاب يًشهـِ
ببكا ٘٥نصيو ؾٝذب ايتعا ٕٚعً ٘ٝؼي ؿيطؾ٘ ٜٚتؿطع عًٚ ٘ٝدـٛب َكسَاتـ٘ اؿايٝـْ ١ـيـطاّ ٭ٕ
ايٛادب ٚإٕ نإ اغتكبايٝاّ إ ٫إٔ ٚدٛب٘ سايٚ ،ٞنصيو ؼي عهػ٘ ي ٛنإ (إمثاّ).
ٚشيو نبٝع ايػ٬ح ؾُاع ١َٓ٪َ ١أ ٚزٚي ١قاؿٜ ،١ؿو ؼي بكاٗ٥ا نصيو ؾٗـٌ جيـٛظ (ايبٝـع)
اٯٕٚ ،ايتعــا ٕٚعًــْ ٢كــٌ ايػــ٬ح شلــِ ؼي ؿيــطف ا٫غــتشكام ٖٚــ ٛؿيــطف ايؿــو ؼي ايبكــا٤
ؾطناّ ،اعتُازاّ عً ٢ا٫غتكشاب ا٫غتكبايٞ
أ ٚنبٝع٘ ٭عسا ٤حيتٌُ ؼٛشلِ سًؿا ٤ؾٌٗ حيطّ (ايبٝع) اعتُـازاّ عًـ ٢اغتكـشاب بكـا ِٗ٥ؼي
اغيػتكبٌ أعسا ٶ٤

َطدع ايهُرل ٜكًح إٔ ٜه ٕٛن( َٔ ّ٬ايدل) ( َٔٚايتعا )ٕٚإ ٫إٔ اغيككٛز ا٭قً ٞيًبشح َٖ ٛكسَات ايتعاٚ ٕٚإٕ ناْت
ٖ ٞأٜهّا َكسَات يًدل ٭ٕ َكسَ ١اغيكسََ ،١كسَ.١

ٚنصيو َا نإ َكساقاّ (يًتعا )ٕٚاٯٕ ٜٚؿو ؼي بكا ٘٥نصيو ؾٌٗ جيب تٛؾرل َكسَات٘ َـٔ
اٯٕ أَ ٚا نإ َكساقاّ (يًتعا ٕٚاغيٛقٌ) اٯٕ ـ بٓـا٤ٶ عًـٚ ٢دـٛب خكـٛم اغيٛقـٌ َـٔ
اغيكسَات ـ ٜٚؿو ؼي ن ْ٘ٛنصيو ؼي اغيػتكبٌ .
ؾٗآٖا قٛضتإ:
ا٭ٚزي :دٛاظ أٚ ٚدٛب بٝع ايػ٬ح َج ّ٬اٯٕ يًذُاع ١اغي ١َٓ٪اييت ٜؿـو ؼي ؼٛشلـا ٫سكـاّ
إزي ناؾط ٠قاضب ١اغتٓازاّ ي٬غتكشاب ا٫غتكباي ٞأ ٚسطَت٘ ،بًشاؿي إسطاظ (غطض اغيٛزي) ؼي
ؿيطؾ٘ ٚسطََ ١ؿٛتٝت٘ أ ٚبًشاؿي باب ايتعاسِ أ ٚبس. ْ٘ٚ
ايجاْ :١ٝدٛاظ إدطا ٤عكس َػتكبً ٞؾُٝا ٜكح ؾ ٘ٝشيو

َٚجاي٘ :ي ٛأغؼ ػُعاّ ٚاؾٝاّ اٯٕ ،بايكٝاّ بٛادب ا٭َط باغيعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ اغيٓهط ٚبايكٝاّ بـ (ايدل ايٛادب) يهٓ٘ ٜؿو ؼي
إٔ ٖصا ايتذُع اغيه َٔ ٕٛعيػري ؾدكاّ َتعاْٚاّ َجٜ ٌٖ ،ّ٬ؿ ٞبايػطض  ٖٛٚا٭َط ٚايٓٗٚ ٞايكٝاّ بايدل ايٛادب ،بعس  10غٓري
أٜهاّ ْـيطاّ ٱستُاٍ تطٜٛط ا٭عسا ٤ػُعاتِٗ ٚططقِٗ ،سيا ٜ ٫عٛز ػُع عيػري َتعاْٚاّ َٛق ّ٬يًُطًٛب ،ؾٌٗ جيطٟ
ا٫غتكشاب ا٫غتكباي ٞيًهؿاٚ ١ٜايٛؾا ،٤سيا ٜٓتر عسّ ٚدٛب ايتطٜٛط َع قطع ايٓـيط عٔ قاعس ٠يع ّٚايتشؿفي عً ٢أغطاض
اغيٛزي َٚبشح احملكٌِّ ٚايػطض أ ٚؼي غرل ٖص ٙايكٛضٚ ،٠إ ٫ؾُع٘ ؾاي٬ظّ ا٫ستٝاؾي نُا ؾكًٓا ،ٙؼي ؾكٌ آخطَٚ.جاٍ عهػ٘:
ي ٛنإ ػُع غرل ٚاف بايػطض اغيككٛزٚ ،ؾو ؼي ٚؾاَ ٘٥ػتكب٫ ،ّ٬ستُاٍ نعـ ايعسَ ٚجَ( ّ٬ع ؾطض عسّ ٚدٛز أقٌ
غبيب) ؾٌٗ جيب تٛؾرل َكسَات ايتطٜٛط َٔ اٯٕ ،اغتكشابّا اغتكبايّٝا يعسّ ايٛؾا ٤اؿايٞ
أ ٟبري َكًش ١ايبٝع يًذُاع ١اغي ١َٓ٪اٯَٕٚ ،ؿػس ٠ايبٝع شلا عً ٢تكسٜط ؼٛشلا إزي ناؾط٫ ٠سكاّٚ ،قس ٜكاٍ :أْ٘ قتٌُ
ايتعاسِ ؾتأٌَ.
ؾُٝا ي ٛاستٌُ إٔ تتش ٍٛإزي ناؾط ٠قاٜسَ ٠ج ّ٬ػيا ٚ ٫دٛب  ٫ٚسطَ ١ؼي ايبٝع شلا ،ؾٜ ٬هَ ٕٛكسام باب ايتعاسِ ،يٛدٛز
َكًش ١ؼي ايبٝع شلا اٯٕ ْـيطاّ يهْٗٛا َٚ ١َٓ٪عسّ َكًش ١أَ ٚؿػس ٠ؼي ايبٝع شلا عً ٢تكسٜط ؼٛشلا ٫سكاّ إزي قاٜس.٠

(ناغيكاؿ )١بإٔ ٜكاؿِٗ عً ٢إٔ ٜبٝعِٗ ايػ٬ح بعس غٓ ١قتُ ّ٬تػٝرل ساشلِ أٜٓ ٚـصض شيـو
ؾٌٗ ٜٓعكس ايٓصض

أ ٚإٔ ٜبٝعِٗ غًؿاّ أْ ٚػ ١٦ٝبؿطؾي ايتعً ِٝؼي شيو ايـيطف.

ايـياٖط أْ٘  ٫إؾهاٍ َٔ سٝح ايسي ٌٝعً ٢قش ١دطٜإ ا٫غتكشاب ا٫غتكباي:ٞ
إش  ٫ؾطم ؼي بٓا ٤ايعك ٤٬عً( ٢إبكاَ ٤ا نإ عًَ ٢ا نإ) بري ايٝكري ؼي ظَٔ غابل ٚايؿو ؼي
ايعَٔ اؿانط ٚبري ايٝكري ؼي اؿاٍ ٚايؿو ؼي ا٫غتكباٍ أ ٚايٝكري ؼي ظَٔ غـابل ٚؾـو ؼي
اغيان٫ ٞسل ي٘  ،أٜ ٚك ٘ٓٝؼي اغيػتكبٌ ٚؾو ٫سل ي٘ بعسٚ ٙقس شنط ايػٝس ايعِ سؿـي٘ اهلل
ؼي (بٝإ ا٭ق ٍٛا٫غتكشاب) أَجً ١دٝسَ ٠ؿٝس ٠يهٌ شيو ؾًرلادع.
ٜٚهاف يتًو ايكٛض :ايٝكري ؼي ايعَٔ اغيانٚ ٞايؿو ؼي اغيػتكبٌ أٜ ٟؿو اٯٕ ؼي اغتُطاض
َا َٖ ٛتٝكٔ َٔ ٚدٛز ٙؼي اغيان ٞؼي ٚدٛز ٙؼي اغيػتكبٌ.

ػيا جيب تطتٝب اٯثاض عً ،٘ٝقبٌ اْ٫هؿافَ ،ج.ّ٬
بإٔ ٜأخص اغياٍ ساٜٚ ّ٫سؾع ايػ٬ح شلِ َػتكب.ّ٬
 ٬أ ٚبس.ْ٘ٚ
عهؼ ايكٛض ٠ايػابك ١يهٔ بؿطؾي ايتعًَ ِٝػتكب ّ
أ ٟايؿو اٯٕ ؼي ساي٘ ؼي اغيػتكبٌ.
أ ٟسايت٘ ايٓؿػ ١ٝاٯٕ ٖ :ٞايٝكري بأَط قبٌ غٓتري ٚايؿو ؼي اغتُطاض ٙإزي َا قبٌ غٓ ،١نشٝا ٠اغيٛضِّخ قبٌ غٓتري ٚؾه٘ ؼي
اغتُطاضٖا إزي قبٌ غٓ ١ػيا ٜتؿطع عٓ٘ إضخ َٔ َات َٔ ٚضثت٘ قبٌ غٓٚ ١ؾٗط َجٚ ّ٬غرل شيو.

ٚبعباض ٠أخط :٣إٔ ضنين ا٫غتكشاب ُٖا ايٝكري غابكاّ ٚايؿـو ٫سكـاّ َ ٫ٚسخًٝـ ١يًـعَٔ
 ٫إ ٫بكـسض تـأخط ايؿـو عـٔ ايـٝكري إ ٫يـ ٛقٝـٌ بـايكٗكطاٞ٥
 ٫أ ٚاغـتكبا ّ
ٚنَ ْ٘ٛانـّٝا أ ٚسـا ّ
(ايكٗكط )ٟؾٜ ٬ؿذلؾي شيو أٜهاّ ٖصا بٓا ٤عً ٢سذ ١ٝا٫غتكشاب َـٔ بـاب بٓـا ٤ايعكـ٤٬
ؾإْ٘  ٫ؾطم ؼي بٓا ِٗ٥بري تًو ايكٛض اـُػٚ ،١أَا بٓـا ٤عًـ ٢ايطٚاٜـات ؾإْـ٘ ٚإٕ مل ٜؿـٌُ
َجــٌ قٛيــ٘  ؼي قــشٝش ١ظضاض ٠ايجايجــٜ ٫ٚ( ١ــٓكض ايــٝكري بايؿــو ٜ ٫ٚــسخٌ ايؿــو ؼي
ايٝكري) يًٝكري اؿايٚ ٞايؿـو ا٫غـتكباي ٞإ ٫إٔ قـشٝشت٘ ا٭ٚزي (ٜ ٫ٚـٓكض ايـٝكري أبـساّ
بايؿو ٚيهٔ ٜٓكه٘ بٝكري آخط) ٚنصيو قشٝشت٘ ايجاْٚ( ١ٝيٝؼ ٜٓبػ ٞيو إٔ تـٓكض ايـٝكري
بايؿو أبساّ) ؿياٖط ٠ؼي ايعُ ٫ٚ ّٛفاٍ يت ِٖٛاْ٫كطاف ٭ْ٘ بس ٟٚؾإٕ ايػؿًـ ١عـٔ سلٛيـ٘
ي٬غتكشاب ا٫غتكباي ٞأ ٚايٓسض ٠ؼي أَجاٍ اغيكاّ ػيا ٜ ٫ػـكؽي ايـيـاٖط عـٔ ؿيٗـٛضٚ ،ٙؼكٝـل
شيو ؼي قً٘ بإشٕ اهلل تعازي.
ْعِ إٕ ا٫غتكشاب ا٫غتكبايٚ ٞغرل ٙؼي اغيكاّ قه ّٛبكاعس ٠اسـطاظ غـطض اغيـٛزي ؾُٝـا يـٛ
نإ َٔ قب ٌٝاحملكٌِّ ٚايػطض ؾإْـ٘ فـط ٣ا٫ستٝـاؾي عهـِ ايعكـٌ نُـا أْـ٘ دـاضٍ يـ ٛمل ٜهـٔ
اغيٛضز َٔ قب ٌٝايؿو ؼي احملكٌِّ.

أٜ ٟه ٕٛضنٓا ا٫غتكشاب ايٝكري ٚايؿو ؾكؽي ٜ ٫ٚؿذلؾي ن ٕٛايٝكري غابكاّٚ ...غرل خؿ ٞعسّ قش ١ا٫غتكشاب
ايكٗكطا ٞ٥بٌ إٕ نإ ؾُٔ باب آخط نُا ؼي أقاي ١عسّ ايٓكٌ ؼي ايًػ.١
(ايهاؼي ايؿطٜـ ـ اؾع ٤ايجايح ـ باب ايػٗ ٛؼي ايج٬خ ٚا٭ضبع ـ اؿسٜح 3ـ م)352

نُا  ٫خيؿ ٢إٔ ن ٕٛايباب َكسام باب ايتعاسِ ،ػيا ٜٓكشـ٘ ا٫غتكـشاب إش نْٛـ٘ َـٔ بابـ٘
ؾطع ٚدٛز َؿػسًَ ٠عَ ١ؼي ايبٝع يًذُاعـ ١اغيَٓ٪ـ ١اغيؿـهٛى ؼي نؿطٖـا ٫سكـّا ٚعًـ ٢دطٜـإ
ا٫غتكــشاب ا٫غــتكباي ٞؾإْــ٘ َ ٫ؿػــس ٠ؼي ايبٝــع شلــا ،بــاسطاظ تعبــس ٟأ ٚغــرل ٙـ ـ عًــ٢
اغيػًهري ؼي ا٫غتكشاب ـ ؾ ٬تعاسَِ ،ع قطع ايٓـيط عٔ قهـ( ١ٝايػـطض) ٚإ ٫ؾإْـ٘ سـانِ
نُا ؾكًٓا ٙؼي َبشح ايػطض.

أ ٟببكا ٤إضياْٗا.

ي ٛتعاسِ أ ٚتعاضض (ايدل اغيتعا ٕٚعًَ )٘ٝع غرل ٙغٛا ٤نإ (بطاّ َتعاْٚاّ عً )٘ٝأٜهاّ أّ بطاّ
غرل َتعا ٕٚعً ٘ٝأّ مل ٜهٔ أسسُٖا بطاّ ٚغٛا ٤نإ شيو ايتعاسِ ؼي عٌُ اغيهًـ ْؿػـ٘،
أّ بٚ ٘ٓٝبري غرل ٙؾتأٌَ ػُعاّ نإ شيو ايػرل أ ٚؾطزاّ ؾٗٓا غت ١عؿط ٠قٛض ٠يًتـعاسِ ؾكـؽي
ٚتطق ٢إزي اثٓري ٚث٬ثري قٛض ٠بًشاؿي ن ٕٛايدل اغيعاسٹِ بايهػط َٔ ْؿؼ ايػٓذ ٚعسَ٘ ،بـٌ
ٖ ٞأنجط ؾٗٓا َػا ٌ٥عسٜس:٠

ايتعاسِ إشا نإ يهًُٗٝا اغي٬ىٚ ،ايتعاضض يػرل شيو ،نُا ؼي اؿذر سٝح ٜكع ايتهاشب ؾتأٌَ; يه ْ٘ٛخطٚداّ عٔ
اٱقط٬ح ؼي اغيكاّٚ .ضيهٔ تكشٝش٘ سيا ي ٛقاّ زيَ ٕ٬ٝتعاضنإ عً( ٢نٖ ٕٛصا بطاّ أ ٚشاى)ٚ ،تكٜٛط ٙؼي اغيٛنٛعات َا يٛ
أخدل ٙثكتإ أ ٚقاَت بٓٝتإ َتعاضنتإ عً( ٢نٖ ٕٛصا بطاّ َتعاْٚاّ عً )٘ٝأ ٚشاى ،أ( ٚنٖ ٕٛصا بطاّ) أ ٚشاىَٚ ،ا أنجط ٙؼي اجملتُع
ػيا ٜـيٗط بايتسبط.
أ ٟمل ٜهٔ اغيعاسٹِ بايهػط بطاّ ٚنإ اغيعاسٳِ بايؿتح بطاّ ٚبايعهؼ.
ـطٚد٘ عٔ اٱقط٬ح ؼي باب ايتعاسِ ٚإٕ أَهٔ تكٜٛط ٙؼي ٚؿيٝؿ ١اغيٛد٘ ٚاغيطؾس ٚاغيعًِ ٚاـطٝب ٚاغيطدع ،ايص ٟخياطب
ٜٛٚد٘ ا٭ططاف اغيتعاسِ بايٓـيط جملُٛعٗا ؾتأٌَ.
بًشاؿي تطنب اغيٛنٛع َٔ ايصات ( ٖٞٚايدل) ٚايكؿ ٖٞٚ( ١نْٗٛا َتعاْٚاّ عًٗٝا) ٚإثبات أَٗٓ ٟا ز ٕٚاٯخطٚ ،با٫خت٬ف
ؼي نٌ ايكٛضٚ ،فُٛع ايكٛض عًٖ ٢صا أضبعٚ ١عيػري قٛض ٠يباب ايتعاسِ ؾكؽي.

اغيػأي ١ا٭ٚزي ٌٖ :جيٛظ ا٫قتشاّ ؼي شيو
اغيػأي ١ايجاْ ٌٖ :١ٝي ٛاقتشِ ،ؾإْ٘ فع ٨عٔ ايٛاقع َٚدل ٨يًصَ١
اغيػأي ١ايجايج ٌٖ :١ػٛظ اغيبازض ٠إزي َا ٜؿٛت أ ٚؼتٌُ َؿٛتٝت٘ يًدل ا٭ِٖ
ٖٚصا اغيبشح ـ بكٛض ٙاغيدتًؿ ١ـ يٝؼ َٔ ايكهاٜا ايؿطن ١ٝبٌ إٕ نجرلاّ َـٔ ؾطٚعٗـا ٚقـٛضٖا
ٚاقع بٌ ايعسٜس َٓٗا نجرل ايٛقٛع بٌ ؾسٜس ا٫بتٚ ٤٬يٓصنط بعض ا٭َجً ١عً ٢شيو:
ؾُٓٗاَ :ا ي ٛتعا ٕٚطيع َٔ اغيَٓ٪ري عًـٚ ٢ادـب نؿـا ٞ٥مل ٜكـِ بـ٘ َـٔ ؾٝـ٘ ايهؿاٜـ ١نبٓـا٤
َػتؿؿ ٢أَ ٚسضغ ١أَ ٚػذس أَٝ ٚتِ أ ٚتأغٝؼ قٓـا ٠ؾهـا ١ٝ٥أ ٚإشاعـ ١زٜٝٓـ ١أَ ٚـا أؾـب٘ ػيـا
حيتاد٘ ايٓاؽ ٜٚتٛقـ عً ٘ٝأَط َعاؾِٗ أَ ٚعازِٖ ؾتعاسِ شيو ـ ؼي عٌُ اغيهًــ ْؿػـ٘
َع (بط آخط َتعا ٕٚعً )٘ٝأَ ٚع (بط آخط غرل َتعا ٕٚعً )٘ٝأَ ٚـع (عُـٌ تعـا ْٞٚعًـ ٢غـرل
بط) ،عٝح  ٫ضيهٓ٘ اؾُع بُٗٓٝا ،غٛا ٤ناْا َٔ غٓذ ٚاسس أَ ٚـٔ غـٓدري إزي آخـط ايؿـطٚع
ٚغٛا٤ٶ نإ ايتعاسِ سسٚثاّ أّ بكا٤ٶ.

أ ٟؼي (ايدل اغيعاسِ) َػاٜٚاّ نإ يًدل اغيعاسٳِ بايؿتح ؼي ا٭ُٖ ١ٝأَ ٚطدٛساّ بٌ ست ٢ي ٛنإ ضادشاّ ـ ؾته ٕٛايكٛض عًٖ ٢صا
غتٚ ١تػعري قٛض.٠
أ ٟعٔ أزا( ٤ايدل ا٭ِٖ) ايص ٟأعطض عٓ٘ ٚاْؿػٌ بايدل اغيِٗ َج ّ٬ـ ٚيًُػأي ١قٛض أخط ٣نُا اتهح ٚغتأت ٞبإشٕ اهلل.
أ ٚعٌُ اغيهًؿري ،بًشاؿي ٚؿيٝؿ ١اغيطؾس ٚاٯَط باغيعطٚف ٚاغيطدعَ ،ج.ّ٬

َٗٓٚاَ :ا ي ٛتعاْٛٚا ؾؿهًٛا طيع ١ٝنس اغيدسضات أ ٚكططات ايؿػاز ا٭خ٬ق ٞأ ٚؾـهًٛا
ؾٓ ١سكٛق ١ٝيًسؾاع عٔ سكٛم ايٓـاؽ ٚاغيـيًـَٛري (َـٔ غـذري بػـرل سـل ،أَ ٚـٔ قـٛزضت
أَٛاي٘ ،أَٓ ٚع َٔ ايػؿط بػرل سل) أ ٚيًـسؾاع عـٔ سكـٛم أٖـٌ ايبٝـت ا٭طٗـاض  نــ :
ؾسى ٚغاَطاٚ ٤ايبكٝع ٚغرلٖا.
َٗٓٚاَ :ا ي ٛتعا ٕٚطيٗط َٔ ٠ايؿكٗا ٤أ ٚطيع َِٓٗ ؾؿهًٛا (فًؼ ؾـٛض ٣اغيطادـع) ؾٗـٌ
يؿك ٘ٝآخط تأغٝؼ (فًؼ ؾٛض ٣آخط)
ٚنصيو ي ٛتعاٚ ٕٚن ِٖ٩٬ؾأغػٛا فُعاّ يًتكس ٟيًؿإٔ ايعاّ ايسٜين.
َٗٓٚاَ :ا ي ٛتعاْٛ ٕٚاب ؼي اجملًؼ ؾؿهًٛا ا٥ت٬ؾاّ ؼي َكابٌ اغيًشسٚ ٜٔايؿاغكري.
َٗٓٚاَ :ا ي ٛتعا ٕٚطيع َٔ ايتذاض ؾهٛٸْٛا غطؾ ١يًتٓػٝل ؼي ايؿ ٕٚ٪ايتذاضٚ ١ٜاؿؿاؿي عً٢
َكاحل اغيَٓ٪ري ايتذاض َٔ ١ٜاغيٓاؾػات غرل ايؿطٜؿ.١
َٗٓٚاَ :ا ي ٛتعا ٕٚطيع َـٔ ايؿـباب ؼي اؾاَعـ ١أ ٚاغيسضغـ ١ؾؿـهًٛا قاُ٥ـَُٗ ١تٗـا اؿؿـاؿي
عً ٢ز ٜٔايؿباب اؾاَعٚ ٞايتكس ٟيًكٛا ِ٥ا٭خـط ٣ايـيت ؼـا ٍٚغـطق ١ايـس ٜٔأ ٚايؿهـط أٚ
ا٭خ٬م.
َٗٓٚاَ :ا ي ٛتعاْٚت فُٛع َٔ ١اشل٦ٝات ايس ١ٜٝٓعً ٢إسٝا ٤ايؿعا٥ط اؿػ.١ٝٓٝ

ٗٓ َٚاَ :ا ي ٛتعا ٕٚط٬ب ؼي اؿـٛظ ٠ايعًُٝـ ١يًشًٛٝيـ ١ز ٕٚإٔ تػـٝطط ايسٚيـ ١عًـ ٢اؿـٛظ٠
ؾتؿكسٖا اغتك٬يٝتٗا ػيا ب٘ ععٖا ٚقٛاَٗا ٚنطاَتٗا ٚقٛتٗا; ؾإٕ (إغتك٬ي ١ٝاؿٛظات ايعًُ)١ٝ
ٖ ٛأِٖ أغاؽ ًَُٚح َٔ أغؼ َ٬َٚح اؿٛظات ايعًُ ١ٝايس ١ٜٝٓايؿٝع ١ٝعًَ ٢ط ايتـاضٜذ،
ٚػيا سـي  َٔ ٞا٭ ١ُ٥ا٭طٗاض عً ِٗٝايكٚ ٠٬ايػٚ ّ٬ايعًُا ٤ا٭بـطاض عًـَ ٢ـط ايـعَٔ بـأندل
قسض ػيهٔ َٔ ايتأنٝس ٚايذلنٝع ٚايعٓا.١ٜ
َٗٓٚاَ :ا ي ٛتعا ٕٚطياعـَ ١ـٔ ايعًُـا ٤عًـ ٢إسٝـا ٤ايعؿـط ٠اغيٗسٜٚـٚ ١نـٌ َـا ٜـطتبؽي بإَـاّ
ايعكط ٚايعَإ  ...إزي غرل شيو،

ؾٗٓا تدلظ اغيػا ٌ٥ايتاي:١ٝ
 ٌٖ .1جيٛظ ؽطٜب شيو ايتعاٚ ٕٚتجبٝؽي ايٓـاؽ أ ٚايعًُـا ٤عـٔ اغيؿـاضنٚ ١ا٫يتشـام أ ٚعـٔ
اغيػاُٖ ١بٓش( ٛايعً ١احملسث)١
 ٌٖٚ .2جيٛظ تجبٝؽي ايكاُ٥ري ب٘ عٔ اٱغتُطاض أ ٚاٯخط ٜٔعٔ َٛاقـً ١ايـسعِ بٓشـ( ٛايعًـ١
اغيبك)١ٝ
 .3بـٌ ٖــٌ ػــٛظ اغيبــازض ٠إزي عُـٌ ؾـطز ٟؼي قبــاٍ شيــو بـٌ إزي عُــٌ طيعــَ ٞتعــا ٕٚعًٝــ٘
نته ٜٔٛػُع آخط ٪ٜز ٟإزي اْٗٝاض أ ٚست ٢إنعاف ايتعاٚ ٕٚايتذُع ا٭ ٍٚبٌ َطًكّا
 ٌٖٚ .4ي ٛؾعٌ ؾإْ٘ فع ٨عٔ ايٛاقع َٚدل ٨يًصَٖٚ ١صا خيتًـ

عُا عجٓا ٙؼي َػأي ١غابك ١ؾً٬ٝسفي.
ٜ ٌٖٚ .5ػتشل عً ٢شيو ايجٛاب ـ غٛا٤ٶ نإ أِٖ أَ ٚػاٜٚاّ أَ ٚطدٛساّ ـ أّ ايعكاب
ٚنٌ شيو ػيا حيتاز إزي عكس ؾك ٍٛخاق.١
ٚغٓبشح شيو ؼي اجملًس ايجاْ ٞبإشٕ اهلل تعازي.
ٚقس ٚقع ايؿطاؽ َٔ تبٜٛب ايهتاب ٚتكشٝش٘ ؼي آخط ؾٛاٍ اغيهطّ َـٔ عـاّ  ،ٙ1429ظـٛاض
ايػٝستري ايعـيُٝتري ايػٝس ٠ظٜٓب ٚايػـٝس ٠ضقٝـ ١عًُٗٝـا ايكـٚ ٠٬ايػـٚ ،ّ٬آخـط زعٛاْـا إٔ
اؿُس هلل ضب ايعاغيري ٚقـً ٢اهلل عًـ ٢قُـس ٚآيـ٘ ايطـاٖطٚ ٜٔايًعٓـ ١عًـ ٢أعـسا ِٗ٥إزي ٜـّٛ
ايسٚ ٜٔسػبٓا اهلل ْٚعِ ايٛن.ٌٝ

َطته ٢اؿػٝين ايؿرلاظٟ
اؿٛظ ٠ايعًُ ١ٝايعٜٓب١ٝ

ايكطإٓ ايهطِٜ
ْٗر ايب٬غ١
ايهاؼي ايؿطٜـ
ا٫ستذاز
أدٛز ايتكطٜطات
اـ٬ف
آضاْ٩ا ؼي ا٫قٍٛ
ا٫قٍٛ
أق ٍٛايؿك٘
عاض اْٛ٫اض
عط ايؿطا٥س ؼي ؾطح ايؿطا٥س
بٝإ ا٫قٍٛ
بٝإ ايؿك٘

ؼطٜط ا٭سهاّ
ػطٜس ا٫عتكاز
تصنط ٠ايؿكٗا٤
ايتػاَح ؼي أزي ١ايػٓٔ
تعًٝك َٔ 15 ١اغيطادع عً ٢ايعط ٠ٚايٛثك٢
تعًٝك ١عيػ َٔ ١اغيطادع عً ٢ايعط ٠ٚايٛثك٢
تؿػرل ابٔ نجرل
تؿػرل ايتبٝإ
تؿػرل اؾ٬يري
تؿػرل ايكاؼي
تؿػرل اغيٝعإ
تؿػرل تبٝري ايكطإٓ
تؿػرل تكطٜب ايكطإٓ ازي ا٭شٖإ
تؿػرل فُع ايبٝإ
ايتٓكٝح ؼي ؾطح ايعط ٠ٚايٛثك٢
تٗصٜب ا٫سهاّ
دٛاَع ايهّ٬
ساؾ ١ٝاغيرلظا اغيؿهٝين عً ٢ايهؿا١ٜ

ايسعاٚ ٤ايعٜاض٠
غؿ ١ٓٝايبشاض
ؾطح ايٓـياّ
عًٌ ايؿطا٥ع
ؾطا٥س ا٫ق ( ٍٛايطغا)ٌ٥
ايؿك٘ :اغيهاغب احملطَ١
ايؿك٘ :ايػّ٬
ؾٛا٥س ا٫قٍٛ
ايك ٍٛايػسٜس ؼي ؾطح ايتذطٜس
نتاب ايعري
نؿـ اغيطاز ؼي ؾطح ػطٜس ا٫عتكاز
نؿا ١ٜا٫قٍٛ
َباَْٗٓ ٞاز ايكاؿري
قانطات ؼي أق ٍٛايؿك٘
فُع ايبشطٜٔ
َطاضح ا٭ْـياض
كتًـ ايؿٝع١
َػتُػو ايعط ٠ٚايٛثك٢

َكباح ا٫قٍٛ
َكا٫ت ا٫قٍٛ
َٔ ؾك٘ ايعٖطا ٤عًٗٝا ايػّ٬
اغيٓطل
اغيٓـي١َٛ
َٓٗاز ا٫قٍٛ
َٛغٛع ١ايؿك٘ :ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس
َٛغٛع ١ايؿك٘ :ايٛادبات ٚاحملطَات
ْٗا ١ٜايسضا١ٜ
ٚغا ٌ٥ايؿٝع١
ايٛقا ٌ٥إزي ايطغاٌ٥
ايٛق ٍٛازي نؿا ١ٜا٫قٍٛ

