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 7       كؾؿة ممشسة التؼى الثؼافقة

 

 

 

 كوٌٞ ًؤضطٞ اهتقٟ اهجقافٚٞ
 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطحِٝ  

 اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚق٢ً اهلل ع٢ً قُس ٚاي٘ ايطاٖطٜٔ.

عنينياا ايػنينيٝس َطاهنيني٢ اؿػنينيٝي ايؿنيني اظٟ      أبنينيني ٜنينيسٟ ايكنينياض٨ ايهنينيطِٜ    

 1435ني1434ايسضاغ١ٝ يًػ١ٓ  (ايتٛض١ٜ َٛنٛعًا ٚحهًُا)املهاغب احملط١َ َبحث 

ٚقنيس ناْنيه ٖنيصٙ    ؾنيطف،  يكاٖا   اؿٛظ٠ ايعًُٝني١ املباضنني١   ايٓجنيـ ا٭   أٖجط١ٜ، 

ؾنيطزل ْعنيطًا ٭ُٖٝتٗنيا    أعاا ننئُ َبحنيث َػنيتآٝال ايهنيصب َنئ اؿطَني١، ٚ       ا٭

ٚقس قاّ بتكطٜطٖا ؾه١ًٝ ايؿنيٝذ  ْػب عاهلا شيو، ٚاؿعب َٛانٝعٗا، َا نإ ا٭

ش اؿنيهط َ٪غػني١ ايتكني٢ اياكاؾٝني١  ٗنيٛز  احني١       إٚظٜس ايهاظُٞ ٚؾكني٘ اهلل اعنيا ،   

 نيطٙ، اؿنيهط   أاعابني٘ ؾًًني٘ زضٙ ٚعًٝني٘    أٚانيأُ   ،ايؿٝذ   نتاب١ ايتكطٜط َٚػتًعَاا٘

عساز ايهتاب، غُٝا ايؿكٝنيس ايػنيعٝس ايػنيٝس قُنيس  نيٛاز      إخ٠ٛ املػاُٖني   بك١ٝ ا٭

 ٟ هتنيب  ٚ  اٖتُاَنيًا ننيا٬ًَ ٱزاض٠ َٚتابعني١ ًَنيـ اي    أ، اينيصٟ   اؿػٝي ايؿني اظ

خني ٠ َنئ عُنيطٙ ، ؾطمحني١       ختُ٘، حتني٢ ايًحعنيال ا٭  إايع١ًُٝ يٛايسٙ َٔ بسٚٙ 

 اهلل ايٛاغع١ ع٢ً ضٚح٘.

 ًؤضطٞ اهتقٟ اهجقافٚٞ
 غسعٚد اهػدٙس األ

 هؤذسٝ اهِب٘ٙٞ املبازكٞ  1437/ ذٗ احلذٞ احلساَ/ 18
 غس اهِذف األ
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 ً٘ض٘عّا ٗحلٌّا اهت٘زٙٞ
 : ضبع١أاٚض ايه٬ّ   ايتٛض١ٜ، ٜٚكع   ق

 اعطٜـ ايتٛض١ٜ ٚأقػاَٗا. احملىس األول:

 اعطٜـ ايكسم ٚايهصب. احملىس انثبين:

 أٚ ٫؟ ٌٖ ايتٛض١ٜ نصب َٛنٛعًا :انثبنثاحملىس 

ثِ بعنيس شينيو    ،ٕ ا٭قٌ ا٭ٚيٞ ؾٝٗا ٖٛ اؿط١َإؾ ،ؾًٛ ناْه ايتٛض١ٜ نصبًا

  .ايسيٌٝ ٱخطا ٗا َٔ زا٥ط٠ اؿط١َٚ ٛز  عٔ ٫ بس َٔ ايبحث

ٕ ا٭قنيٌ ٖنيٛ اؿًٝني١، ؾًنيٛ أضٜنيس إثبنيال       إؾ ،ْٗا يٝػه بهصبأب :أَا يٛ قًٓا

 بس يًططف اٯخط َٔ إقا١َ ايسيٌٝ. حطَتٗا ؾ٬

ْني٘ قنيس ٜكنياٍ عطَتٗنيا; ٫ْطبنيام      إؾ ،إٔ ايتٛض١ٜ يٝػه بهنيصب  :ؾطضيٛ ثِ 

عٓٛاْني آخطٜٔ عًٝٗا: ا٭ٍٚ ٖٛ اٱغطا٤ باؾٌٗ، ٚايااْٞ ٖٛ ايػنيـ ٚايتنيسيٝؼ;   

أٟ إٔ اطٜس خ٬ف ظاٖط ايه٬ّ َنيع   ،غرت املطاز مبا ٜٴؿِٗ َٓ٘ غ ٙ :ٞإش ايتٛض١ٜ ٖ

ؾؿٝٗا اـساع ٚايتنيسيٝؼ ٚايػنيـ، ٚغنيـ املني٪َٔ     ، (1)قكس إٔ ٜؿِٗ ايػاَع ايعاٖط

 خساع٘ حطاّ. ٚإغطا٩ٙ باؾٌٗ ٚ

 .يًتٛض١ٜ حت٢ بٓا٤ٶ ع٢ً نْٛٗا نصبًاا٭زي١ اجملٛظ٠  :انشاثعاحملىس 

عًني٢   ايسايني١  بس َٔ عث ا٭زيني١  ؾ٬ ،ٛنٛعًإ ايتٛض١ٜ نصب َأب :نى سهًُب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 غٝأاٞ ايتعطٜـ ايسقٝل يًتٛض١ٜ بإشٕ اهلل اعا  حػب َا ْطاٙ. (1)



 01     التورية موضوظًا  وحؽمً  

ٖٚنينيٌ اػنينيًِ َنينئ   ،ٚاينينيا اغنينيتٓس إيٝٗنينيا املؿنينيٗٛض َنينئ ايطٚاٜنينيال ٚغ ٖنينيا   ،ػٜٛعٖنينيا

 ٚغٝأاٞ عاٗا إٕ ؾا٤ اهلل اعا . ؟املٓاقؿال أٚ ٫

إٔ ٜػنينيتٓس إ  اـنينيطٚ    ايتٛضٜنيني١; ؾإَنينيا إٕ اينينيصٟ ٜكنينيٍٛ عًٝنيني١    واحلبصللم:

 املٛنٛعٞ أٚ إ  ا٫غتآا٤ اؿهُٞ.  

 ٚى اهلالَ يف ذلاٗز اهبخحتفص

 تعشَف انتىسَخاألول:  ىساحمل

 َعٓاٖنينيا ٚحنينيسٚزٖا ٚأقػنينياَٗا، إننينياؾ١ إ  ؼكٝنينيل َعٓنيني٢ ؼكٝنينيل  ٫ٚ بنينيس َنينئ

 أخنيل ٕ ايتٛضٜني١ ٖنيٌ ٖنيٞ    أ :ْ٘ َٚٔ خني٬ٍ اعطٜؿُٗنيا ٜتهني    إ; ؾٚاعطٜؿ٘ ايهصب

 ، ٚقنينيس شننينيطٚاـنيني٬ف   ننيني٬ ا٭َنينيطٜٔ ؾنينيسٜس ،ْٗنينيا َبآٜنيني١أَنينئ ايهنينيصب أٚ  َطًكنينيًا

ؾكنيًٓا ايهني٬ّ عٓٗنيا   نتنياب ؾكني٘ املعنياضٜ         ،اعطٜؿال َتعسز٠ يًتٛضٜني١  ٕٛايًػٜٛ

 ٟ ٖٚنينيٛ اينينيصٟ   ٚايتٛضٜنيني١، ٚغنينيٛف ْكتكنينيط ٖٓنينيا عًنيني٢ اعطٜنينيـ ايؿنينيٝذ ا٭ْكنينياض

مبا ٜتهُٔ ايها  مما مل ْتطنيطم يني٘    ع٢ً ن٥ٛ٘ اهٕٛ املٓاقؿ١ٚغٝهٕٛ قٛض عآا، 

 بإشٕ اهلل اعا . ٖٓايو

 هوت٘زٙٞ  تعسٙف اهػٚذ
 ،إٔ ٜطٜنيس بًؿنيغ َعٓني٢ َطابكنيًا يًٛاقنيع     )  اعطٜـ ايتٛض١ٜ:   ايؿٝذ قاٍ

مما ٖٛ ظاٖط ؾٝ٘ عٓنيس َطًنيل    ،ٚقكس َٔ إيكا٥٘ إٔ ٜؿِٗ املداطب َٓ٘ خ٬ف شيو

 اْت٢ٗ. (1)(املداطب أٚ املداطب اـام

          ا٫غنينيتعُاي١ٝ  (2)إٕ ٖٓنينياى ؽايؿنينيًا   ايتٛضٜنيني١ بنينيني اٱضاز٠    وثعجللبسح رىللشي: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .17م 2نتاب املهاغب:   (1)

 أٚ ؾكٌ ايس٫ي١ ا٫غتعُاي١ٝ. (2)



 00       إخرى لؾتورية   مـاقشة تعريف الشقخ : ظدم صؿوله لألصـاف الثالثة 

ض املع٢ٓ   شٖٔ ايػاَع ايعامل بايٛنع مبجطز إيكا٤ ايًؿغ أٟ َا ٚايا اؿٝس إخطاني 

  ٘ ضازٙ املنيتهًِ حكنيًا   َهْٓٛني٘ َنئ     أٚبنيني اٱضاز٠ اؾسٜني١ َٚنيا     ،ني  ٜؿٝسٙ ايًؿنيغ بٓؿػني

ٛ  ،ن٬َنيني٘ ٚضا٤ اٱضاز٠ ا٫غنينيتعُاي١ٝ اٱضاز٠  :ؾٗنينيٌ املنيني٬ى   ايكنينيسم ٚايهنينيصب ٖنيني

 ٫؟  ايهصب أٚ  نياظ شيو َع ؿ نيايتٛض١ٜ ٌٖ آسض  ٚا٫غتعُاي١ٝ أٚ اؾس١ٜ؟ 

)نُا يٛ قًه   َكاّ إْهاض َا قًت٘  :يًتٛض١ٜ بكٛي٘ ٚقس َاٌ ايؿٝذ 

ٚأضزل بهًُنيني١ "َنينيا" املٛقنينيٛي١، ٚؾٗنينيِ     ،  حنينيل أحنينيس: "عًنينيِ اهلل َنينيا قًتنيني٘"    

املداطب ايٓاؾ١ٝ، ٚنُا يٛ اغتأشٕ ض نيٌ بايبنياب ؾكنياٍ اـنيازّ يني٘: "َنيا ٖنيٛ ٖنيا         

ٚنُا يٛ قًه: "ايّٝٛ َا أنًه اـبع"،  ٖٓا" ٚأؾاض إ  َٛنع خاٍ   ايبٝه،

ٕ املنيطاز اؾنيسٟ   إؾني  ،(1)اعي بصيو حاي١ ايّٓٛ أٚ حاي١ ايك٠٬، إ  غ  شينيو( 

ْ٘ غ  َطنيابل  إؾ ني( 2)أٟ املٓعٍ ني َا املطاز ا٫غتعُايٞ ي٘أيًدازّ َطابل يًٛاقع، 

( يهٔ املتؿاِٖ َٓ٘ عطؾًا )َا ،يًٛاقع، ٚنصيو َطازٙ اؾسٟ َٔ )َا( املٛقٛي١

َنيا  أ ،ٕ املنيطاز ا٫غنيتعُايٞ ينيني)َا أنًنيه اـبنيع( ٖنيٛ ايٓؿنيٞ املطًنيل        أنُا  ،ايٓاؾ١ٝ

 .املطاز اؾسٟ ؾايٓؿٞ   حاي١ خاق١

   : عدَ مش٘هٕ هألصِا  اهجالثٞ  اهػٚذًِاقػٞ تعسٙف 
 خس٠ هوت٘زٙٞاأل

ّ     ٕ اعطٜنيـ ايؿنيٝذ  أبني  :ونكٍ لذ َمبل يككنيٛضٙ عنئ    ;يًتٛضٜني١ غني  انيا

 :(3)يًتٛض١ٜ ؾٗٛ اعطٜـ با٭خلمشٍٛ أقٓاف ث٬ث١ أخط٣ 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .17م 2نتاب املهاغب:   (1)

 ٖٚٛ ايعاٖط َٔ ايه٬ّ، باعتباض اغِ اٱؾاض٠ )ٖٓا( ٚبكط١ٜٓ ايػ٪اٍ. (2)

 ٕ ٜؿٌُ ا٭ْٛاع ايا٬ث١ ا٭خط٣.أٖٚٛ أحس ا٭قٓاف ا٭ضبع١ يًتٛض١ٜ َٔ زٕٚ  (3)



 02     التورية موضوظًا  وحؽمً  
 

 (1)اهوفغ فطرت اه٘اقع بٕ ًا ه٘ أمجى :اهصِف األٗي

 .يٝػرت ايٛاقع بإمجاي٘ أٚ إبٗاَ٘ ;ٖٚٛ َا يٛ أمجٌ املتهًِ ايًؿغ

ٚقنيس   ،ؾكنيس ٫ ٜهنيٕٛ قاقنيسًا ملعٓني٢ َنئ املعنياْٞ بنياملط٠        :ٖٚنيصا عًني٢ قػنيُني    

 نيني  َبُٗنياً يهْٛ٘ ف٬ًُ أٚ  ني  يًؿغ ٫ ظاٖط ، ؾؿٞ َاٌ املكاّاملعاْٜٞهٕٛ قاقسًا أحس 

 ،نُٔ قاٍ: ضأٜه عٝٓنياً  ،ٜٴؿِٗ ظاٖطٙ يٝػرت َطازٙ ايٛاقعْٞ٘ أضاز إٔ أب :نٞ ٜكاٍ

ٔ إشا قكنيس إٔ مُنيٌ َنيا ضآٙ عًني٢      ٘  َني         ٖنيٌ ضأٜنيه ايطنبني١ أٚ ايٓبنيع أٚ اينيصٖب       :غنيأي

َنيع عًُني٘ بايتؿنيال ايػنياَع إ  اؾنيرتاى       ،ؾأ ابني٘ بنيصيو   ،نيٚنًنيٗا اػني٢ُ بنيايعني      نيني 

أٚ ظٓنيني٘ أٚ عًُنيني٘ بإضازانيني٘ ايتٗنينيطب َنينئ  ايػنينياَع ٚاحتُنينياٍ ،ايعنيني بنينيني َعنينياْٞ ننينيا ٠ 

 اؾٛاب بصيو.

ايًؿغ اجملٌُ أٚ املبِٗ يًػاَع حت٢ ٫ ٜؿِٗ  املتهًِ ْ٘ قس ًٜكٞإ واحلبصم:

س ْني٘ قٝٸني  إؿنيٝذ ٫ اؿنيٌُ ٖنيصٙ ايكنيٛض٠; ؾ    ايٛاقع ؾٝػرتٙ عٓني٘ باٱمجنياٍ، ٚعبنياض٠ اي   

ممنينيا ٫  اـنينيام(،َطًنينيل املداطنينيب أٚ املداطنينيب  بنينيني)مما ٖنينيٛ ظنينياٖط ؾٝنيني٘ عٓنينيسايتٛضٜنيني١ 

٘  عنيسّ ٚ نيٛز ظٗنيٛض يًؿنيغ      ٜؿٌُ قٛض٠ ٚقنيس قكنيس َٓني٘ غنيرت      ،ٱمجايني٘ أٚ إبٗاَني

 ايٛاقع ع٢ً ايػاَع بصيو.

 ٚايطٚاٜنيال  ايهطميني١  ٕ ايهنيا  َنئ املتؿنيابٗال َنئ اٯٜنيال     أبني  :وميكٍ انملىل 

١   آنينيسض    ٖنينيصا ايكػنينيِ، َٚنينئ شينينيو أٚا٥نينيٌ ايػنينيٛض ٚا٭حنينيطف املكطعنيني   ايؿنينيطٜؿ١

 ،ٚيهٓٗنيا شال َعٓني٢ أٚ َعنياْٞ بايهنيطٚض٠     ،فًُني١ بني٬ ؾنيو    ايهطِٜ، ؾإْٗاايكطإ 

إض نياع   :(2)َنئ أُٖٗنيا   ;ٚشينيو ؿٹهمنيِ عسٜنيس٠    ،ٚقس غرتل بإمجنياٍ اينيساٍ عًٝٗنيا   

٘     ايٓاؽ ٖٚنيِ   ،  ابٝني ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؿُٗٝ٘ إ  ايٛغا٥ط بٝٓني٘ اعنيا  ٚبنيني خًكني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أٟ باٱمجاٍ. (1)

 أٚ أُٖٗا ع٢ً اٱط٬م. (2)



 03       الصـف الثاين: ما لو قصد الظاهر والباضن فسس بالظاهر الباضن

أزض٣  أٖنينيٌ ايبٝنينيه  ٕإؾنيني ; ايهنينيطاّ ٚأٖنينيٌ بٝتنيني٘  ععنينيِايطغنينيٍٛ ا٭

ٛٷ  ،بايصٟ ؾٝ٘ ٍٷ ٚقٓ  .ؾتأٌَ ،كطإٓ ايهطِٜيًِٖٚ عس

آس ٗاهباطّ فطرت باهعآس ًا ه٘ قصد اهع :اهصِف اهجاُٛ
  اهباطّ

 .أٟ: ايعاٖط ٚايباطٔ ،ٖٚٛ َا يٛ قكس املتهًِ ن٬ املعٓٝني

ٕ عث ايبطٕٛ   ايكطإ ايهطِٜ ٜٓنيسض    ٖنيصا ايٓنيٛع َنئ     أب :ٚميهٔ ايكٍٛ

غرت ايبنياطٔ   ني  عهُت٘ نيٚيهٓ٘   ،ٕ اهلل اعا  قس أضاز ايعاٖط ٚايباطٔ َعًاإ; ؾايتٛض١ٜ

   .ؾتأٌَ ،حجابًا عٔ ؾِٗ ايباطٕٔ ا٫ْؿػاٍ بايعاٖط نا ًا َا ٜهٕٛ إؾ ;بايعاٖط

يًباطٔ أٚ غ  حاى عٓني٘     عهُت٘ قس  عٌ ايعاٖط غااطًا اعا  اهللٕ أنُا 

: (1)  ا٭١َ ٚقنيس قنياٍ اعنيا      يٓيب ٚآي٘املتؿاِٖ ايعط ; يتأنٝس قٛض١ٜ زٚض ا

 ٍِْم َ لِليَّاِس َنا ىُّزَِل إََِلْ ىَزْْلَا إََِلَْك اّلِْلَر ِِلُبَّّيِ
َ
 .(2)َوأ

َٔ زٕٚ  ،يهٓٗا غرتل بايعٛاٖط املطاز٠ ،أٜهًإ ايبطٕٛ َطاز٠ إ واحلبصم:

ٜؿنيًُ٘   ٖٚنيٛ ممنيا ٫   ،(3)ٕ ٜطاز إؾٗاّ خ٬ؾٗنيا، ٖٚنيصا ْنيٛع آخنيط َنئ أْنيٛاع ايتٛضٜني١       أ

ظنياٖط   ٕ املتهًِ قكس إؾٗاّ ايػاَع خ٬فٳإ :; إش ظاٖط نَ٘٬ اعطٜـ ايؿٝذ

  .ايه٬ّ
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .44ايٓحٌ: غٛض٠  (1)

 .ٚ َكٝس َٓؿكٌأٚ ككل َٓؿكٌ أقػُٝ٘ ايبطٕٛ ٚاٯخط ايعاٖط املبت٢ً مبعاضض  أحسٚايتبٝني  (2)

ٕ إٔ   ظٗنيٛضٙ، ؾني  ٜٚٛنح٘   ْع  املكاّ َا قٌٝ َٔ: ٜا َٔ ٖٛ اختؿ٢ يؿطط ْٛضٙ ايعاٖط ايباط( 3)

ايؿ٤ٞ ااض٠ خيؿ٢ عٔ ا٭عٝإ يهعؿ٘ ٚيهٔ انياض٠ أخنيط٣ خيتؿنيٞ يؿنيس٠ قٛاني٘ ْٚٛضاْٝتني٘ ٚععُتني٘،        

ْني٘ ٫ ميهنئ ايتحنيسٜل بٗنيا يؿنيس٠ ْٛضاْٝتٗنيا ٚقني٠ٛ نني٥ٛٗا         إمناٌ بايؿُؼ حٝنيث   ،ٚيًتكطٜب يًصٖٔ

 ٚأؾعتٗا.  



 04     التورية موضوظًا  وحؽمً  
 

 ًا ه٘ قصد اهعآس ٗضرتٖ بٕ :اهصِف اهجاهح
ٖٚنيٛ عهنيؼ ايكنيٛض٠ املعٗنيٛز٠      َٔ ايتٛض١ٜ، نُا ٫ ٜؿٌُ اعطٜؿ٘ ْٛعًا آخط

       ٘ خ٬ؾني٘،   َٔ ايتٛض١ٜ، ٖٚٛ إٔ ٜطٜنيس املنيتهًِ ايعنياٖط ٜٚككنيس إٔ ٜؿٗنيِ ايػنياَع َٓني

٘    عنئ أبنيٞ شض  نُا ؾُٝنيا ْكنيٌ       ْني٘ محنيٌ ضغنيٍٛ اهلل    أ ضننيٛإ اهلل اعنيا  عًٝني

نٝؼ ننيب  عًني٢ ظٗنيطٙ عٓنيسَا أضاز ايهؿنياض قتنيٌ ايطغنيٍٛ َٚهني٢ بني٘ يٝدط ني٘ عنئ            

َٓطكني١ اـطنيط، ٚعٓنيسَا ٚقنينيٌ إ  ْكطني١ حطاغني١ هلنيِ غنينيأيٛٙ َنياشا ؼُنيٌ؟ ؾكنينياٍ:         

ٛ   ،امحنينيٌ ضغنينيٍٛ اهلل   ْنيني٘ ؾنيني٤ٞ آخنينيط  أا ؾٛ نينيسٚا    ٛابنيني٘ امل٬طؿنيني١، ؾكطعنيني

 ؾرتنٛٙ ميهٞ يػبًٝ٘.  

ؾهإ َطازٙ ٖٛ  ،ٖٓا بايعاٖط ايباطٔ ضنٛإ اهلل اعا  عًٝ٘ ؾكس غرت أبٛ شض

ٕ املنيطاز ٖنيٛ   أٚيهٓ٘ أُِٖٚٗ بعنياٖط ن٬َني٘ إٔ املنيطاز غني  ايعنياٖط، َنيع       ، (1)ايعاٖط

 .  ن٬َ٘ إش نإ قازقًا ;ايعاٖط ْؿػ٘

ٛ  :ٚاؿاقنينينينينيٌ                نْٛنينينينيني٘ حنينينينينيا٬ًَ  إٕ َنينينينينيطازٙ ا٫غنينينينينيتعُايٞ ٚاؾنينينينينيسٟ ٖٚنينينينيني

 ، قس اطابكا ٚبُٗا غرت َطازٙ.  ضغٍٛ اهلل

ؾٗصٙ أقػاّ ث٬ث١ أخنيط٣ مل ٜؿنيًُٗا اعطٜنيـ ايؿنيٝذ يًتٛضٜني١، َٚنيع ايكػنيِ        

ْٗنيا ٖنيٌ ٖنيٞ    أٚايبحث ٜكنيع ؾٝٗنيا مجٝعنيًا ب    ،أضبع١ قػاّا٭ ايصٟ شنطٙ ايؿٝذ اهٕٛ

 (2)؟ٚ ٫أنصب 

 ٞـٙعالَ غسطني يف صدق اهت٘زاغرتاط عدد ًّ األ
ٚغنيٓعتُس عًني٢    ،ٚقس اؾرتط عنيسز َنئ ا٭عني٬ّ   قنيسم ايتٛضٜني١ ؾنيططني      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ؾًِ ٜطز خ٬ف َا ٖٛ ظاٖط ؾٝ٘ بٌ أضازٙ. (1)

ا٭َط ايااينيث: ايتٛضٜني١   )بحث َٔ احملٛض ا٭ٍٚ،   بع  املباحث ايكاز١َ نني ٚغتأاٞ ات١ُ هلصا امل (2)

 ع٢ً أضبع١ أقػاّ(.



 05       الرشط إول: ظدم طفور الؾػظ دم مراد ادتؽّؾم

ٞ   ،  عث شيو عباض٠ ايػٝس ايطٚحاْٞ  ْٚع  شيو َا شنطٙ ايػنيٝس ايكُني

 .ٚآخطٕٚ ،  َباْٞ املٓٗا 

 ًساد املتلٓوٍعدَ ظٔ٘ز اهوفغ يف  اهػسط األٗي:
 : قاٍ   ؾك٘ ايكازم  

ٕ ٜهٕٛ ايًؿنيغ  أ :أحسُٖا :غ  َا َط عترب   قسم ايتٛض١ٜ أَطإ آخطإٜ)

ٞ    ]عػب املتؿاِٖ ايعط  ايعازٟ    غني  َنيا أضازٙ    ظنياٖطاً  [ٖٚنيصا ٖنيٛ ايعٗنيٛض ايٓنيٛع

ؾًٛ نإ ظاٖطًا ؾٝ٘ يهٔ املداطنيب يككنيٛض ؾُٗني٘ مل ًٜتؿنيه إيٝني٘ مل ٜهنئ        ،املتهًِ

 اْت٢ٗ. (1)ايتٛض١ٜ(شيو َٔ 

 ايػنياَع ؾٗني١ٺ  ٚقنيس خؿنيٞ عًني٢     ٜهنيٕٛ ايعنياٖط َككنيٛزاً    أ٫ وثعجبسح رىشي:

نُنيا ينيٛ    ،ٚقس خؿٞ ع٢ً ايػنياَع ؾٗني١ َنئ اؾٗنيال     ؾًٛ نإ ايعاٖط َككٛزًا ،َا

    ٘ ٬ ؾني ؾًنيِ ٜؿٗنيِ ظنياٖط نني٬ّ املنيتهًِ،      ، نإ ايػاَع بًٝسًا أٚ ننيإ قنيس اؿنيته شٖٓني

٘   إ ح٦ٓٝنيصٺ:  ٫ ٜكاٍٚ ،ايتٛض١ٜ ٢ شيواكسم عً ٖٚنيصا   ،ٕ املنيتهًِ قنيس ٚضٸ٣ به٬َني

 َا يٛ غرت ايعاٖط بايعاٖط. :ٍ َٓٗا ٖٖٚٛٚٛ ا٭ٚ ،ٖٛ أحس ا٭قػاّ ا٭ضبع١

 بى ٓ٘ ًّ اهت٘زٙٞ ه٘ قصدٓا يف اهػسط األٗي: املِاقػٞ
; إش ايتٛضٜني١ اعنيي غنيرت    أٜهنياً إٕ ٖصا ايكػنيِ ٖنيٛ َنئ ايتٛضٜني١      :نكٍ انظبْش

ٚإٕ نإ ٚضا٤ٙ عٓنيس ايػنياَع زٕٚ ايٓنيٛع،     ،ٕ اطٜس َا ٚضا٤ ايؿ٤ٞأؾ٤ٞ بؿ٤ٞ، ٚ

 ْو قس ٚضٸٜه.إاٖط ايه٬ّ يػٴتٹط ب٘ َطازى ؾبأْو يٛ قكسل ظ ؾإشا نٓه ًَتؿتًا

ايتٛضٜني١ مبؿنيتكااٗا، نػنيا٥ط املكنيازض َٚؿنيتكااٗا، ظنياٖط٠          وثتعجري آىلش: 

ٚ َطبٛطنيًا بايكابنيٌ   أايككس١ٜ، ٫ٚ ؾطم بني إٔ ٜهٕٛ َٓؿأ ايػنيرت َطبٛطنيًا بايؿاعنيٌ    
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ِٴ املككٛزٳإ، ؾنُا يٛ نإ قاقطًا شًٖٓٝا ٕ إؾني  ;طؾتنيسب  ،بعاٖط ايًؿغ ْ٘ قس غرت املتهً

ْ٘ ٜؿرتط   ايػنيرت إٔ  أ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً  ،ايػرت ٜٓطبل عًٝ٘ باؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ

يهنئ   ،ٜنيط٣ ايػنيرت ْٛعٝنيًا ٫ ؾدكنيٝاً     نيزاّ ظًني٘    نيٚيعًني٘    ايٓنيٛع، ينيس٣   ٜهٕٛ غنيرتاً 

 ايؿدك١ٝ ٫ ايٓٛع١ٝ.   ،ٕ املساض   قسم ايعٓاٜٚٔأايعاٖط 

كني١ٝ، ؾًنيٛ أضاز   ْٛعٝني١ ٚؾد  :إٕ ايػنيرت ٚايتٛضٜني١ عًني٢ قػنيُني     واحلبصم:

     ٚ َنيا ينيٛ أضاز ظنياٖط ايًؿنيغ ٖٚنيٛ      أاملتهًِ خ٬ف ظنياٖط ايًؿنيغ ؾٗنيصٙ اٛضٜني١ ْٛعٝني١، 

ٕٸ ايتٛض١ٜ ح٦ٓٝصٺ ؾدك١ٝ ،ٜعًِ إٔ ايػاَع غاؾٌ ٫ٚ ايتؿال يسٜ٘ هلصا ايعاٖط ; ؾإ

ْني٘  إؾ ،َٚٓهؿـ يس٣ ايٓٛع بعاٖط ايًؿنيغ  ،ايػاَع عٔ خكٛم٭ٕ املطاز َػترت 

ٖنينيصا خاقنيني١ عًنيني٢ َبٓنيني٢ ايػنينيٝس     ٜتجًنيني٢ايؿنينيدل، ٣ٚ ٚغنينيرت عنينئ شينينيو   قنينيس ٚضٸ

ٍ    إ; ؾنينيني ايطٚحنينينياْٞ             :ٕ اٱضاز٠ ٖنينينيٞ املنينينيساض يسٜنينيني٘   ايكنينينيسم ٚايهنينينيصب قنينينيا

 .(1)(عسّ َطابك١ َطاز املتهًِ يًٛاقع ... ٚبصيو ٜعٗط إٔ ايهصب ٖٛ )

ٚ  ٖصٙ ايكٛض٠ َٔ ايتٛض١ٜ ْػأٍ: ٌٖ طابل املطازٴ ايٛاقعٳ أٚ ٫؟ اؾٛاب: 

أٍ: ٖٚنيٌ غنيرتٙ عٓني٘ قاقنيسًا غنيرتٙ عٓني٘ يعًُني٘ بككنيٛضٙ؟         ثِ ْػ .ؾٗٛ قسم !ْعِ

 .ؾتأٌَ شًا،إؾٗٞ اٛض١ٜ ! ْعِ:اؾٛاب 

ْ٘ ٚإٕ أزضْا ايكسم ٚايهنيصب َنيساض ظنياٖط    إؾ ;ٚنصيو ا٭َط ع٢ً َا ابٓٝٓاٙ

ٖٚٛ َطنيابل   ،ٕ ظاٖط ايًؿغ ٖٛ املطازإ :ٕ ايؿطضأإ٫  ،ايًؿغ ٚقس حٝٸسْا اٱضاز٠

ْني٘ غنيرت بايعنياٖط ايعنياٖط ٚينيٛ عنئ خكنيٛم        ٭ ;ْ٘ اٛضٜني١ إثِ  ،يًٛاقع ؾٗٛ قسم

 .ؾٗٛ بًحاظ٘ غرت ٚاٛض١ٜ ،ٖصا ايؿدل

أٟ   ايكػنِي ا٭ٍٚ   ،ٕ ٜبحنيث عٓن٘ي ٖٗٓنيا   أٖٚصا ايؿنيطط ا٭ٍٚ ٖنٛي اينيصٟ ٜٓبػنٞي     

 َٔ أقػاّ ايتٛض١ٜ، ْٚهٝـ َا شنطٙ َٔ ايؿطط ايااْٞ ضعا١ٜ يٛحس٠ ْػل ايه٬ّ.
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 07       التورية وإٓ ففي كذب الرشط الثاين: وجود ظالقة مصححة دم صدق
 

ال فٔٛ ًصخخٞ يف صدق اهت٘زٙٞ ٗإ عالقٞٗد٘د  اهػسط اهجاُٛ:
 كرب 

ٛ    أَطًا  نُا اؾرتط إٔ اهنيٕٛ ٖٓنياى ع٬قني١     :آخط   قنيسم ايتٛضٜني١ ٖٚني

 ٚإ٫ غنيٝهٕٛ ننيصباً  ، ملطاز ايصٟ نإ خني٬ف ايعنياٖط  َكحح١ بني ايعاٖط ٚايٛاقع ا

 .  (1)ٚيٝؼ بتٛض١ٜ

 ;َنئ شينيو ايًؿنيغ قنيحٝح١     (2)ٚثاُْٝٗا إٔ اهنيٕٛ إضاز٠ شينيو املعٓني٢   ) :لبل

تعُاي٘ ؾٝني٘ غني  قنيحٝ  ملنيا ننيإ َنئ ايتٛضٜني١،        ؾًٛ نإ اغني  ،ٕ نإ بُٝٓٗا ع٬ق١أب

عطنياٙ  أٚقنيس   ٚاحسًا زضًُٖا ٚقس أضاز ب٘ ،مخػني زضًُٖا : يٛ قاٍ أعطٝه ظٜسًاَا٬ً

   .اْت٢ٗ(3)(نإ شيو َٔ ايهصب ٫ َٔ ايتٛض١ٜ ،  ايٛاقع زضًُٖا

ا٭غنيس   ََٔككٛزٙ ٚ، ؾكاٍ ضأٜه أغسًا ،َا يٛ ضأ٣ أحسْا ؾ٬ًٝ :حّوَىّض

ٚ يعنيسّ  أبنيني ا٭غنيس ٚايؿٝنيٌ،    يعسّ ٚ نيٛز ايع٬قني١ املكنيحح١     ;بْ٘ نصإؾ ،ايؿٌٝ

ؾنيايه٬ّ   ،ْني٘ ضأ٣ ْٗنيطًا َنيا٬ً   أَٚككنيٛزٙ   ،نصيو يٛ قاٍ: ضأٜه  نيساضاً  ،قكسٖا

 .ايه٬ّ بعٝٓ٘ ٖٛ

ٚقكنيس   مبا يٛ قاٍ ؾنيدل: أعطٝنيه مخػنيني زضُٖنياً      ٚقس َاٸٌ ايػٝس 

، ع٬قني١ املكنيحح١  اي يؿكسإحطاّ;  نصب ٘ يٝؼ اٛض١ٜ، بٌ ٖٛؾإْ ،ٚاحسًا زضًُٖا

ٌ   إؾني  إش  تكنيٛض٠   املانياٍ;  يٝػنيه مب  ني  حنيس٣ ايع٥٬نيل  إٖٚنيٞ   نيني  ٕ ع٬قني١ اؾنيع٤ ٚايهني

ٚننيصا   ،ٛاحنيس ايسضِٖ ايني ٚ زضُٖنياً   اـُػنيني ؿرتط ؾٝٗا ايتٓاغنيب ٫ٚ آاغنيب بنيني   ٜ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ملهنيإ   َٚ٪ؾنيطاً  ؾؿٞ َااٍ ا٫بٔ عٓسَا غ٦ٌ عٔ ٚ ٛز ٚاينيسٙ   اينيساض ؾأ نياب ينيٝؼ ٖٓنيا قاقنيساً       (1)

 ْ٘ بؿ  إ   ع٤ ايساض. إٖٞ ع٬ق١ ايهٌ ٚاؾع٤ إش  ٕ ايع٬ق١إخام، ؾ

 .أٟ ايٛاقع املككٛز ي٘ ني املهُط ني (2)

 .429ؾطح م    :14ؾك٘ ايكازم  (3)



 08     التورية موضوظًا  وحؽمً  

 ايه٬ّ عٔ باقٞ ايع٥٬ل.

ْٓ اهت٘زٙٞ ًِ٘طٞ باإلزادٝ  يف اهػسط اهجاُٛ: املِاقػٞ اٗ باهقسِٙٞ ال أ
 ٞملصخخباهعالقٞ ا

ٕ ايتٛضٜني١ قنيازق١ حتني٢ ينيٛ مل ٜهنئ بنيني ايًؿنيغ        إني: ٚيهٔ قس ٜٓاقـ شينيو بني  

  ٟ   َبٓنيني٢  :ٚاملعٓنيني٢ املنينيطاز أٜنيني١ ع٬قنيني١ ٚانينيطابط َكنينيح ، ٚشينينيو عًنيني٢ ننيني٬ املبٓنينيٝني أ

 .َٚب٢ٓ املؿٗٛض ، ابعًا يًؿٝذ  ايػٝس

َطابكني١ َنيطاز    ّعنيس )ني: بني ف ايهنيصب  ٮْ٘ عنيطٸ نيؾني  : َا ع٢ً َبٓني٢ ايػنيٝس  أ

ٖٛ ايٛاحس ٚقس  ٚيهٔ املتهًِ ٖٓا نإ َطازٙ َٔ اـُػني زضًُٖا ،(املتهًِ يًٛاقع

ْني٘ ٫ آنيا    إطابل َطازٙ ايٛاقعٳ، ؾبحػب اعطٜؿ٘ ؾإٕ ٖنيصا ايهني٬ّ قنيسم، ٚؾٝني٘:     

 .  (1)ؾتأٌَ ،ف ثِ ٜؿرتطٕ ٜعطٸأبني ايتعطٜـ ٚا٫ؾرتاط ب

ٙ ني  :َا ع٢ً َب٢ٓ املؿٗٛضأٚ ٞ ؾٝتهني  ممنيا    ني  َع ن١ُُٝ َا شنطْنيا ٔ  غنيٝأا  :َني

ٕٸ ا ملؿنينيٗٛض عطؾنينيٛا ايكنينيسم مبطابكنيني١ ظنينياٖط ايكنينيٍٛ يًٛاقنينيع ٚايهنينيصب غ٬ؾنيني٘، ٚقنينيس   أ

إٔ املنينيتهًِ إٕ أقنينياّ قطٜٓنيني١ ْٛعٝنيني١ اْعكنينيس ايعٗنينيٛض ايانينياْٟٛ، ٚإٕ أقنينياّ قطٜٓنيني٘   :شنطْنينيا

َٚككنيٛزٙ ضأٜنيه    (ضأٜه  نيساضاً )ؾُٔ قاٍ:  اْعكس ايعٗٛض ايٛاقعٞ، ٚح٦ٓٝصٺ خؿ١ٝ

ؿنينياٍ ينينيٛ أقنينياّ قطٜٓنيني١   ا ٕ أقنينياّ قطٜٓنيني١ ْٛعٝنيني١ ؾه٬َنيني٘ قنينيازم، ٚننينيصيو    إؾنيني ،ْٗنينيطًا

ٚقنيس طنيابل    ،ٕ ايعٗٛض ايٛاقعٞ ايابٛاٞ قس اػ  بايكط١ٜٓ املتكني١ً أؾدك١ٝ; ٚشيو 

 ؾه٬َ٘ نصب.  ٖصا ايعٗٛض ايااْٟٛ ايٛاقع، ْعِ يٛ ٜكِ قط١ٜٓ أبسًا

ٖٚٛ  نيَٚطاز املتهًِ  ، نيٖٚٛ َب٢ٓ املؿٗٛض   نيظاٖط ايكٍٛ  ٚ  املكاّ: نٌ َٔ 

ٞ    َب٢ٓ ايؿنيٝذ  ن٬ُٖنيا قنيس طنيابل ايٛاقنيع   ٖنيصا       ،نيني  (2) ٚايػنيٝس ايطٚحنياْ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       ٕ عسّ ايع٬ق١ املكحح١ َٛ نيب يهنيٕٛ ايهني٬ّ غًطنيًا ٚايػًنيط أعنيِ َنئ ايهنيصب         إيٛ ٛٙ َٓٗا:  (1)

 ا٪خص   ايتعطٜـ ْؿػ٘. ٕأ٫ٚبس  ايكٝٛزٕ أَٚٓٗا:  ني،حػب اعطٜؿ٘ يًهصب  ني

   آخط ن٬َ٘. (2)



 09       أراء دم حؼقؼة الصدق و الؽذب)(

 .ايكػِ، ٚعًٝ٘ ؾايتٛض١ٜ َٔ ٖصا ايكػِ يٝػه بهصب َطًكًا

 انصذق وانكزة تعشَفاحملىس انثبين: 

  (1)اآلزا١ يف حقٚقٞ اهصدق ٗ اهلرب

َٓٗا: َا شٖب إيٝ٘  ،(2)اختًـ ايكّٛ   اعطٜـ ايهصب ٚايكسم ع٢ً آضا٤

حٝث ابتهط َعٓني٢  سٜنيسًا       (3) ا٭ْكاضٟ َا اختاضٙ ايؿٝذ :املؿٗٛض، َٚٓٗا

ٞ   ،قبنينياٍ املؿنينيٗٛض ٚايػنينيٝس  (4) ٚابعنيني٘ عًٝنيني٘ ثًنيني١ َنينئ ا٭عنيني٬ّ ننينياحملكل ا٫ٜطٚاْنيني

 َٚٓٗا غ  شيو.  ،ٚآخطٕٚ (6) ٚايػٝس ايطٚحاْٞ (5) اـ٥ٛٞ

 ًطابقٞ اهق٘ي هو٘اقع .1
ظنينياٖط ايكنينيٍٛ يًٛاقنينيع ْٚؿنينيؼ إٕ ايكنينيسم عبنينياض٠ عنينئ َطابكنيني١  انللشرٌ األول:

٘  طابكَٚايهنيصب عنينيسّ  ، طا٭َني  ٚقنينيس اضانيأ٣ ايػنينيٝس   ،، ٖٚنينيصا ٖنيٛ ضأٟ املؿنيٗٛض  تني٘ يني

ٌ ٚيهٔ  ،٘ٚآخطٕٚ عطؾ١ٝ ٖصا ايتعطٜـ ٚٚنٛح  ايٛايس املنيطاز َنئ )ظنياٖط     ٖني

 !ايكٍٛ( ظٗٛضٙ ا٭ٚيٞ أٚ ايااْٟٛ؟

  .غٝأاٞ بإشٕ اهلل اعا 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٚ ٖصا ايبحث   حس شاا٘ غٝاٍ ٚشٚ اطبٝكال ١َُٗ( 1)

٘     نتاب  ٚقس َه٢ بع  ايه٬ّ عٔ شيو (2) ٘  ٚ ،حطَني١ ايهنيصب َٚػنيتآٝاا ؾٝٗنيا َنئ    ملنيا  ْعٝنيس عاني

 ٖٓاى. تططممل ا ؾٛا٥س

 .18م 2نتاب املهاغب:   (3)

 .39م 1حاؾ١ٝ املهاغب:   (4)

 .398ني  397م 1اح ايؿكا١ٖ:  َكب (5)

 .124ؾطح م 2َٓٗا  ايؿكا١ٖ:   (6)



 21     التورية موضوظًا  وحؽمً  
 

 عٍ ًّ اخلازجأاه٘اقع 
يهنيصب عًني٢ ايٛاقنيع ٫    املساض   ايكنيسم ٚا   عٌ :  ٖصا ايتعطٜـ ًؿهٚامل

ٕ ظطف ايٛاقع أٚغع ؾٝؿنيٌُ اـنياض  ٚاينيصٖٔ، ؾًنيٛ قنياٍ      إ :اـاض ; ٚايٛ ٘ ؾٝ٘

ٕ قٛيني٘ ينيٛ طنيابل َنيا       إؾني  ،إْي اٯٕ أؾهط    بٌ َٔ شٖب أٚ ٜنياقٛل  :أحسِٖ

 !ٚإ٫ ؾهصب ،شٖٓ٘ ؾكسم

ٌ  إ :واحلبصم  :ٕ ايٛاقع أعِ َٔ ايٛ ٛزال ا٭ضبع عهؼ اـاض ، بنيٌ قٝني

ْ٘ فطزًا عٔ ايٛ ٛز، بٓا٤ٶ ع٢ً أقنياي١  إ :ٚؾٝ٘ ،امل ْؿؼ ا٭َطٕ ايٛاقع ٜؿٌُ عإ

 ؾتسبط.   ،ايٛ ٛز، ٫ ؾ٤ٞ ق 

 ًطابقٞ اهق٘ي هالعتقاد .2
 إٕ ايكنينيسم عبنينياض٠ عنينئ َطابكنيني١ ايكنينيٍٛ ٫عتكنينياز املدنينيرب،     انللشرٌ انثللبين: 

إَِذا  بكٛي٘ اعا :َػتس٫ً  (1)ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ ايٓعاّ ٚايهصب عسّ َطابكت٘ ي٘،
ُد إِنَّ َجاءَ  ٍَ ُ يَْش ُ َيْعلَُم إِىََّك لَرَُسَُُلُ َواَّللَّ ِ َواَّللَّ ُد إِىََّك لَرَُسَُل اَّللَّ ٍَ َا نَْش ُ  َك الُْهَيافُِقََن قَال

 ،أٜهًانُا َه٢ غابكًا  ،ٚحٝث اؾتٗط اغتس٫ي٘ ٚ ٛاب٘ ،(2)الُْهَيافِقَِّي لَََكذِبَُنَ 

 ؾ٬ زاعٞ يٲطاي١.

 تقاد ًعّاًطابقٞ اهق٘ي هو٘اقع ٗاالع .3
، إٕ ايكسم عباض٠ عٔ َطابك١ ايكٍٛ ي٬عتكاز ٚايٛاقنيع َعنياً   انشرٌ انثبنث:

ؾكنيط ؾٗنيٛ أَنيط     أحنيسُٖا ٕ مل ٜطابل إٚ ،ٕ خايؿُٗا ؾهصبإٕ طابكُٗا ؾكسم ٚإؾ

 .(3)آخط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٖٚصا ايكٍٛ ٖٛ قٍٛ َعطٚف ٚايٓك  عًٝ٘   قً٘ (1)

 .1املٓاؾكٕٛ: غٛض٠  (2)

 شٖب إيٝ٘ اؾاحغ. (3)



 20       آشتدٓل بأية: َأْفَسَى َظَذ اَّللهِ َكِذبًا َأْم بِِه ِجـهةٌ 
 

ٕٔ ٔدِْٖٞاالضتدالي باآلٙٞ:  َِ ٔب ٕٔ َكٔربّا َأ  َأِفَتَس٠ َعَوٟ اهوَّ
ْفْبكٛي٘ اعنيا :  عًٝ٘ اغتسٍ  ٚقس

َ
ْم بًِِْ ِجيَّْ   أ

َ
با  أ ِِ ِ َلْ  ،(1)ََتَى لََعَ اَّللَّ

 ا٫غتس٫ٍ ب٘ َبنُت ع٢ً: ٚٚ ٘

ُْٗا نسإ ٫ إٔ ايكسم ٚايهصب نسإ هلُا ثايث، خ٬ؾًا يًُعٗٛز َٔ إ

ٕ إثايث هلُا نايع١ًُ ٚايٓٛض، ٚح٦ٓٝصٺ ٜهٕٛ ٚ ٘ ا٫غتس٫ٍ باٯ١ٜ ايهطمي١ ٖنيٛ:  

قنيس اؾنيرت٣ عًني٢ اهلل ايهنيصب ٖٚنيصا ااٗنياّ        ايهؿاض أٚ املؿطنني قايٛا: إٕ اينيٓيب  

ٖٚنيصا ٖنيٛ ايكػنيِ     نيٚحاؾنياٙ    نيبني٘ ) ٓني١(     ٕ ايٓيب إ، أٚ ني  ٚحاؾا ي٘ شيو ني أٍٚ

ِ ؾحٝث شنطٚا  ،  ن٬َِٗ ١اٯخط يًتُٗ ٍٸ عًني٢   ِجيَّ  ًِ ب ْني٘  أنكػِٝ يًهصب ز

   ينيٝؼ بكنيازم   ٕ ايٓيب ا٭ننيطّ  أيٝؼ بهصب عٓسِٖ، ٚحٝث ناْٛا ٜعتكسٕٚ ب

ِ ؾكٛهلِ  ، نيشيو  ٚحاؾا ي٘  ني ٚ   أٜطٜسٕٚ ب٘  ِجيَّ  ًِ ب ْني٘ ينيٝؼ   أْني٘ قػنيِٝ ايكنيازم 

 .نيبععُِٗ  نيؾ٬ ٖٛ قازم ٫ٚ ٖٛ ناشب بٌ ٖٛ فٕٓٛ  ،بكازم

ِ ٕ إٚاـ٬ق١:  ِ   ِجيَّ  ًِ ب إش  عًنيٛٙ َكنياب٬ً    ;قػِٝ يًهنيصب عٓنيسٖ

با  يني ِِ ِ َل ى لََعَ اَّللَّ ََتَ فْ
َ
ٖٚٛ قػنيِٝ يًكنيسم عٓنيسِٖ أٜهنيًا َنئ       ،َٔ  ١ٗ أ

ٕ أؾنيصيو زيٝنيٌ عًني٢     ،قنيازقاً  ِْٗ ٫ ٜنيطٕٚ اينيٓيب   أطض ؿ١ٗ أخط٣ ي 

ٖٚٞ: ايكسم ٚايهصب ٚن٬ّ َٔ ب٘  ٹٓٻ١ ؾ٬ ٖٛ قسم ٫ٚ  ،ا٭قػاّ ث٬ث١

 .ٖٛ نصب

 ًِاقػٞ اهسأٜ اهجاهح
  :ٚيهٔ ٜطز عًٝ٘

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .8غبأ: غٛض٠  (1)



 22     التورية موضوظًا  وحؽمً  
 

 (1)اهقطٍٚ قد تلْ٘ ُطبتٕ ًع اآلخس ًّ ٗدٕ إْأٗاّل: 

، بنينيٌ ميهنينئ إٔ اهنينيٕٛ ْػنينيبت٘ َنينيع  بآٜنينيًا٫ ٜؿنينيرتط   ايكػنينيِٝ إٔ ٜهنينيٕٛ َْنيني٘ إ

    ٘ ٫ ٜنيسٍ عًني٢ َهنيازا٘     ٕ نْٛني٘ قػنيُٝاً  إؾني  :ايكػِٝ اٯخط عَُٛنيًا َنئ ٚ ني٘، َٚعني

ٍ  ني  َٚبآٜت٘ يًكػِٝ اٯخط نٞ ٜهٕٛ قػًُا ثاياًا، بٌ ٍ  ني    قػط٣ ا٫غنيتس٫  :ْكنيٛ

           أٚ بنيني٘  ٹٓٻنيني١ ، ؾٝجتُعنينيإ ني   ٚحاؾنينياٙ نينيني بنيني٘  ٓنيني١ ٚناشبنينيًا املنينيتهًِ ْنيني٘ ميهنينئ إٔ ٜهنينيٕٛإ

 قازقًا.َع نْٛ٘  نيٚحاؾاٙ  ني

ِ َا يٛ بنياع   :َٓٗا ;ٚا٭َا١ً ع٢ً شيو نا ٠ بٝتني٘ ثنيِ غنيأي٘ اٯخنيط:      أحنيسٖ

  إْنيني٘ غنيني٪اٍ قنينيحٝ  ٜنيني٪ٍٚ   ايٛاقنينيع  إؾاننينيططضل يًبٝنينيع؟  أْنينيوأبعنينيه بٝتنينيو أّ 

ٕ ايٓػنينيب١ أضل إ  شينينيو؟ َنينيع ٖنينيٌ بعنينيه ايبٝنينيه باختٝنينياضى أّ اننينيطط ايػنيني٪اٍ عنينئ:

ٚا٭زم ايتُاٌٝ بكٛيني٘ أبعنيه    ،ني  (2)ططاض ٖٞ َٔ ٚ ٘أٟ: بني ايبٝع ٚا٫ن ني بُٝٓٗا

 ؾتأٌَ. ، (3)بٝتو َهطًٖا أٚ َهططًا

ْ٘ حكٌ أٚ أْ٘ قس اعٚ  أَٚٓٗا: َا يٛ غاب   غؿط عٔ قسٜك٘، ؾاحتٌُ 

ع٢ً عٌُ َا، ؾعٓس ض ٛع٘ َٔ غؿطٙ ٜكاٍ ي٘: أ اعٚ ه أّ اْؿنيػًه بعُنيٌ َنيا؟    

، ؾنيُٝهٔ إٔ  ْعني١ يًجُنيع  ٖٚصا ايػ٪اٍ نصيو غ٪اٍ قنيحٝ ; ٚايكهني١ٝ يٝػنيه مبا   

   ٚ ، ؾنينيُٝهٔ ا تُنينياع  أٜهنينيًاقنينيس حكنينيٌ عًنيني٢ عُنينيٌ َنينيا     ٜهنينيٕٛ ايط نينيٌ قنينيس انينيعٚ  

ٕ  ٖٛط ن٬ّ بع  ايهؿنياض ننيإ ٖنيٛ اؾُنيع بنيني ا٭َنيطٜٔ       إايكػُٝني، ؾكس ٜكاٍ: 

 ٚا٭ق  َا غٝأاٞ. ني ٚحاؾاٙ ني ناْٛا ٜكٛيٕٛ ٖٛ فٕٓٛ ٖٚٛ ناشب ِْٗإأٟ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٖٚصا عث عاّ ايٓؿع غٝاٍ   حس شاا٘.  (1)

(2 )       ٕ املهنيطط با٥عنيًا ٚقنيس ٜهنيٕٛ َؿنيرتًٜا أٚ َكنياؿًا أٚ        ؾكس ٜبٝنيع َهنيططًا ٚقنيس ٜبٝنيع كتنياضًا، ٚقنيس ٜهنيٛ

 َ٪ طًا أٚ غ  شيو.

 إش ايٓػب١ بُٝٓٗا ايعُّٛ َٔ ٚ ٘. (3)



 23       ثاكقًا: مرادهم أن دظوة الـبي  إما ظن قصد ووظي أو ٓ

بٌ إمنا ٜهنيٕٛ ا٭َنيط    زُٖا،اطاضٯخط ٫ ٜسٍ ع٢ً  : ؾجعٌ ؾ٤ٞ قػًُٝاإرًا

ٚإ٫ ؾني٬ ؾًنيٛ ناْنيه َاْعني١      ،نصيو يٛ ثبه َٔ اـاض  إٔ ايكه١ٝ َٓؿك١ً حكٝكٝني١ 

 اـًٛ ؾإ شيو ٫ ٜسٍ ع٢ً ايتطاضز ٚايتهاز املطًل.  

١ ٖنيٞ َبنيأٜ يًهنيصب    ٓٸباٯ١ٜ ع٢ً إٔ اؾٹ ا٫غتس٫ٍإْ٘ ٫ ٜك   :وادلتحصم

  ٖٛ قسم ٫ٚ ٖٛ نصب.قٍٛ اجملٕٓٛ ٫يٝهٕٛ  ،بسيٌٝ  عًٗا قػًُٝا ي٘

 إًا عّ قصد ٗٗعٛ أٗ ال ْ دع٘ٝ اهِيب أثاُّٚا: ًسادٍٓ 
قنيس قنياٍ َنيا قنياٍ عنئ قكنيس،        إٕ ايهؿاض أضازٚا ايكٍٛ بنيني: إَنيا إٔ اينيٓيب    

، ؾٗنيٛ  ٖٚصا ٖٛ َطازِٖ َٔ ايؿنيطط ا٭ٍٚ َنئ ايكهني١ٝ أٟ: اؾنيرت٣ عًني٢ اهلل ننيصباً      

ٌ ٭ْ٘ ٫ ٚعٞ ي٘ يٛ نيٛز  قاٍ َا قاٍ ٫ عٔ قكس ب ْ٘ إ، أٚ ني  ٚحاؾاٙني   ناشب

ٕ إٚ ،، ؾٝهنيٕٛ ن٬َٗنيِ ٖنيٛ حنيٍٛ املٓؿنيأ     نيٚحاؾاٙ   نيْ٘ فٕٓٛ  إاخت٬ٍ   إزضان٘ ٚ

٘     ن٬ّ ايٓيب     غ  املطابل يًٛاقع إمنا ٖٛ بػبب قكسٙ ايهنيصب أٚ بػنيبب  ْٓٛني

ايعنياٖط    عنيٌ ايهني٬ّ     ىََتَ ْفْأٜٚنيسٍ عًني٢ شينيو قٛيني٘ اعنيا :       ،ني  ٚحاؾاٙ ني

ِ  أمْ قػُٝ٘ ٖٛ  ٚايهصب عٔ قكس ؾٝهٕٛ  .ِجّي  ًِ ب

 ًطابقٞ املعِٟ املساد هو٘اقع .4
ٟ     انشرٌ انشاثع:  اٯاٝني١،    ٖٚصا ٖٛ ايعنياٖط َنئ عبنياض٠ ايؿنيٝذ ا٭ْكنياض

ايكنينيسم ٚايهنينيصب ينينيٝؼ َنينيا شننينيط   اٯضا٤ ايا٬ثنيني١ اينينيا   ٚاملنيني٬ى  ٖٚنينيٛ إٕ املنينيساض 

ا ٖنينيٛ عًنيني٢  اَعٗنينيا إٔ املنينيساض عًنيني٢ ظٗنينيٛض ايًؿنينيغ ٚايكنينيٍٛ، بنينيٌ املنينيساض   ْعنينيطٙ إْٸُنيني 

 ،، أٟ املعٓنيني٢ املنينيطاز يًؿنينيغ ٫ املعٓنيني٢ ايعنينياٖط ؾٝنيني٘ ايًؿنينيغ (1)اٱضاز٠ اؾسٜنيني١ يًُنينيتهًِ

; إش إٕ إضازا٘ اؾس١ٜ َطابك١ يًٛاقنيع، َٚنئ   ٕ ايتٛض١ٜ ٫ اهٕٛ نصبًاإؾ :ٚبٓا٤ٶ عًٝ٘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .خص عٓ٘   شيوأَٚٔ  ا٤ بعسٙ   ( ٖٚصا ضأٟ َبتهط يًؿٝذ1)
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 ٕ اياُط٠   ابي ٖصا ايطأٟ أٚ غٛابك٘ نب ٠  سًا.أايٛان  

 .ٕ ايتٛض١ٜ يٝػه نصبًاإ :ايؿٝذ ٚع٢ً ٖصا ايطأٟ   اعطٜـ ايهصب ؾطٸع

إٕ اـنيرب باعتبنياض   [ ٕ ايتٛض١ٜ يٝػه نصبًاإأٟ ]ٚٚ ٘ شيو ):  قاٍ ايؿٝذ

يًٛاقنيع، ٚإمننيا ؾٗنيِ املداطنيب َنئ       يٝؼ كايؿنياً  (2)ٖٚٛ املػتعٌُ ؾٝ٘ ن٬َ٘ (1)َعٓاٙ

 . (3)(ًٛاقع مل ٜككسٙ املتهًِ َٔ ايًؿغي كايؿًا ن٬َ٘ أَطًا

 يكٛاْني ضمحُٗا اهلل َٓاقؿًا َع٘ بكٛي٘:ٟ قاحب اأثِ شنط ايؿٝذ ض

إٔ املعترب   ااكاف اـرب بايكسم ٚايهصب ٖٛ َنيا  " :(4)ٚشنط بع  ا٭ؾانٌ)

ٚأضاز َٓني٘ ايبًٝنيس َنئ     ٜؿِٗ َٔ ظاٖط ايه٬ّ ٫ َا ٖٛ املطاز َٓ٘، ؾًٛ قاٍ ضأٜنيه محنياضاً  

ٕ أضاز إؾني . ".يًٛاقنيع  ٕ مل ٜهٔ املطاز كايؿًاإٚ ،زٕٚ ْكب ايكط١ٜٓ ؾٗٛ َتكـ بايهصب

ْنيني٘ زا٥نينيط َنينيساض َٛاؾكنيني١ َنينيطاز املدنينيرب ٚكايؿتنيني٘    أؾكنينيس اكنينيسّ  ،(5)ااكنينياف اـنينيرب   ايٛاقنينيع 

 ٭ْ٘ َع٢ٓ اـرب ٚاملككٛز َٓ٘ زٕٚ ظاٖطٙ ايصٟ مل ٜككس. ;يًٛاقع

ٚإٕ أضاز ااكاؾ٘ عٓس ايٛاقـ، ؾٗنيٛ حنيل َنيع ؾنيطض  ًٗني٘ بنيإضاز٠ خني٬ف        

 ايعاٖط.

طاز املدنيرب َٚككنيٛزٙ، ؾ  نيع    باعتكاز إٔ ٖنيصا ٖنيٛ َني    نيح٦ٓٝص   نييهٔ اٛقٝؿ٘  

نيني   (6)(ا٭َط إ  إْاط١ ا٫اكاف مبطاز املتهًِ ٚإٕ نإ ايططٜل إيٝ٘ اعتكنياز املداطنيب  

 اْت٢ٗ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أٟ املطاز َٓ٘.( 1)

٫ ا٫غنينيتعُاي١ٝ، ٚشينينيو ٖنينيٛ َنينيطازٙ حػنينيب ننينيٌ ن٬َنيني٘ خاقنيني١ بًحنينياظ   أٟ عػنينيب إضازانيني٘ اؾسٜنيني١ (2)

 .ا٭ؾانٌَكابًت٘ به٬ّ بع  

 .18م 2نتاب املهاغب:   (3)

 ٚاملككٛز ب٘ ٖٛ قاحب ايكٛاْني. (4)

 أٟ ثبٛاًا ٚ  ْؿؼ ا٭َط.( 5)

 .19ني18م 2نتاب املهاغب:   (6)
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ْ٘ َا املطاز َٓٗا؟ أعٓس ن١ًُ )ا٫اكاف( ٚ ايتٛقـ : وحبصم سد انشُخ

أٚ ا٫اكاف عٓنيس ايٛاقنيـ ٚايػنياَع؟ ٚعًني٢      ،ؾٌٗ املطاز ٖٛ ا٫اكاف   ايٛاقع

 :ؾايه٬ّ يٝؼ بتاّ ;طٜٔن٬ ايتكسٜ

ٚ   يٛ نإ املطاز ا٫اكنياف ثبٛانياً  ْ٘ إ َٔ ن٬َ٘ ؾتٛنٝح٘: يب انشك األولر

ٖنيصا ٖنيٛ َعٓني٢ اـنيرب; إش     ٕ إٕ ٖصا ا٫اكاف َطٖٕٛ باٱضاز٠ ؾني أب :قًٓا ،(1)ايٛاقع

 .ٕ اـرب ٖٛ إٔ ؽرب عٔ ؾ٤ٞ َٚساضٙ ٖٛ اٱضاز٠ اؾس١ٜأنُا بٝٓا 

 : األٗي يف اهػق  ًِاقػٞ كالَ اهػٚذ

 حص٘ي اخلوط بني اخلرب ٗاإلخباز 
َٓاقـ ؾٝ٘ مبا ٜعٗنيط بايتنيسبط      ؾل ن٬َ٘ ا٭ٍٚ  ٚيهٔ َا شنطٙ ايؿٝذ

ٟ أ نيٕ َٓؿأ ا٫ؾتباٙ ٖٛ اـًط بنيني اـنيرب ٚاٱخبنياض     إ :  ن١ًُ )اـرب( حٝث غبل

ٖنينيٛ َعٓنيني٢  َٚنينيا اعتُنينيس عًٝنيني٘ ايؿنينيٝذ  ،نياملكنينيسض اجملنينيطز َٚكنينيسض بنينياب ا٭ؾعنينياٍ   

ُٻٔ ؾٝ٘ ايككنيس  ني  اؿانٞني يٝؼ َع٢ٓ اـرب; إش اٱخباض  اٱخباض ٚ ٕ ظنياٖط  إؾني  ;َته

ٚاملكنيسض ؾني٬    ني   اؿهاٜني١ ني    ٚأَنيا اـنيرب    ،ايككنيس١ٜ  نينهنيٌ ا٭ؾعنياٍ      نيبنياب ا٭ؾعنياٍ     

 .ٜتهُٔ ايككس

ْ٘ يٛ نتب طؿٌ غ  ٚاع عًني٢ اؿنيا٥ط: )ظٜنيس ناانيب( ؾٗنيصا      إ :ٜ٪نس شيوٚ

ٜٚ٪ننينيسٙ َكابًتنيني٘ َنينيع    ،(2)يهٓنيني٘ ينينيٝؼ بإخبنينياض   ،خنينيرب ٚاؾًُنيني١ خربٜنيني١ زٕٚ ؾنينيو   

 إش اعطف ا٭ؾٝا٤ بأنسازٖا. (3)اٱْؿا٤
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .بعس قًٌٝ. َٔ ن٬َ٘ َٚٓاقؿت٘ ٚغٝأاٞ ايؿل ايااْٞ (1)

أٚ ينيٛ  ، ْني٘ خنيرب ٚينيٝؼ إخبنياضاً    إؾٚنصا يٛ ؾطض إٔ ايهُبٝٛاط ـطأ ؾي بنيسأ ٜهتنيب مجني٬ً خربٜني١      (2)

 ٕ ايطٜاح ض ه ع٢ً ايطَاٍ مج١ًً )ظٜس قا٥ِ(.أؾطض 

 ايتكابٌ بني اـرب ٚاٱْؿا٤ غ  زقٝل. إٔ ٬ٜحغ ٖٓا َا شنطْاٙ غابكًا َٔ (3)
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  ٘ضٚح ٗدٕ اإلغلاي عوٟ كالَ اهػٚذت
ٕ إإٕ ٖٓاى أَطٜٔ: اـرب ٚاٱخباض، ٚايؿطم بُٝٓٗا نب ; ؾ :رنك تىضُحو

أ٫ انيط٣ ايؿنيطم بنيني    ؾعاٍ املعٜس ؾٝ٘ ؾني٤ٞ آخنيط،   ٚباب اٱ ،املكسض َٔ اجملطز ؾ٤ٞ

ٕ ا٭ٍٚ ٜتعًل عايت٘ ٚقؿت٘ مبنيا ٖنيٛ ٖنيٛ َنيع قطنيع ايٓعنيط عنئ        ؾإ ،ِ()عٳًٹِ( ٚ)أمعً

٘   ٜتعًل  نيِ  عًمأٟ أم نيبُٝٓا ايااْٞ   ،ايػ  ٚننيصا   ،باط٬ع ايػ  ع٢ً ؾني٤ٞ ٚإع٬َني٘ بني

ِ )ٚ (عًمَِإ)اؿاٍ يٛ قًه:   ،، ؾنيا٭ٍٚ ٖنيٛ خطنياب َٛ ني٘ ينيٓؿؼ ايؿنيدل      (أمعًٹني

ؾنيا٭ٍٚ   ،ٚ)أمخبٹنيط( ُأخبٴنيط(  )اؿنياٍ     ٚايااْٞ ٜتعًل بإع٬َ٘ يٰخط أَطًا، ٚننيصيو 

  ٕ ايؿنيٝذ أٚايعنياٖط   ،ٚايااْٞ ٜعي أخنيرب بني٘ ايػني     ،َعٓاٙ حكٌِّ بٓؿػو خربًا

 َٚٔ ابع٘ قس خًطٛا بني املعٓٝني   املكاّ. 

ٕ َا ِٜٗ ايػاَع عاز٠ ٖٛ املدرب عٓني٘ ٚاملتعًنيل، ؾًنيٛ قنياٍ     إٜٚ٪نس َا غبل: 

أٚ  ػنيٛم َؿتٛحنياً  ٕ ايػاَع ٜبحث عنئ ننيٕٛ اي  إؾ ،ني  َا٬ًني : ايػٛم َؿتح١  أحسِٖ

   ٖٚنينيصا ٖنينيٛ ايػاينينيب   َطًنينيٛب    ني٭ٕ غطننيني٘ ٜتعًنينيل بايتػنينيٛم َٓنيني٘ َنينيا٬ً       ;َػًكنينيًا

، ْعنينيِ قنينيس ٜهنينيٕٛ اينينيصٟ ٜٗنينيِ ايػنينياَع َنينئ اـنينيرب ٖنينيٛ ؾدكنيني١ٝ املدنينيرب        ني    ايػنينياَع

ٕ إٚخكٛقٝاا٘ ٚيٝؼ املِٗ عٓس٥صٺ ٖٛ امل٪زٸ٣، يهٓ٘ خ٬ف ا٭قٌ، ٚع٢ً أٟ ؾ

 اـًط بني املكاَني ٖٛ َٓؿأ ا٫ؾتباٙ.  

ٛ املٗنيِ، ٚانياض٠   ْ٘ ااض٠ ٜهٕٛ اـرب ْؿػ٘ ٚحهاٜت٘ عٔ ايٛاقع ٖإ احلبصم:و

ٚؾدكنينينيٝت٘ ٚخكٛقنينينيٝاا٘، ٚايٓنينينياؽ عنينينياز٠ عٓنينينيسَا   أخنينينيط٣ ٜهنينينيٕٛ املٗنينينيِ املدنينينيرب

ٕ ُِٖٗ َٚطَاِٖ ٖٛ احملهٞ ٚاملتعًِنيل ٚاملدنيرب عٓني٘، ٚأَنيا َنيا ٜتعًنيل       إٜػتدربٕٚ ؾ

  بؿدك١ٝ املدرب ؾٗصٙ هلا َكاَال خاق١ ٚاػتسعٞ قطا٥ٔ عًٝٗا.

ٕ املساض عًني٢ اعطٜنيـ ايهنيصب    إؾ :ٚ  قػط٣ عآا   ايهصب ٚايتٛض١ٜ ٚغ ٖا

  ٘ ٚينيٝؼ املنيساض ٖنيٛ     ،٭ْني٘ ٖنيٛ املٛننيٛع يًحطَني١   ا٭زيني١      ;)املكسض( ٚقنيسق٘ ٚعسَني
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أَنيط قبنيٝ     نيَا٬ً   ني  ايهاشب ٚخكٛقٝاا٘، ٚشيو نٓعا٥طٙ َٔ ايػب ٚايطبا ٚايػٝب١ ؾٗٞ

 ٚ ايطبنينيا ٚايػنينيباب ٖنينيٛ ْؿػنينيٗا ٚحكٝكتٗنينيا، ٫  بٓؿػنينيٗا، ٚاملبحنينيٛا عٓنيني٘   َػنينيأي١ ايػٝبنيني١ 

 ٞ ٫ اعطٜنينيـ ، نيأٟ ايػٝبنيني١ ٚايػنينيباب    نيؾٝجنينيب اعطٜؿٗنينيا ٖنينيٞ    ،املػتنياب ٚايػنينياب ٚاملطابنيني

 ؾاعًٗا.  

ٛ   أٚبنينيصيو ٜعٗنينيط   َطابكنيني١ ايكنينيٍٛ ٚعسَنيني٘    :ٕ َنيني٬ى ايكنينيسم ٚايهنينيصب ٖنيني

ٕ َطازٙ ٜنيطابط غكٛقنيٝت٘ مبنيا ٖنيٛ     يًٛاقع، ٚشيو مما ٫ ع٬ق١ ي٘ مبطاز املتهًِ; ٭

 ٫ بايؿعٌ ْؿػ٘. ايؿاعٌ 

ّ   إٕ ننيني٬ّ ايؿنينيٝذ  وادلتحصللم: ٕ ننيني٬ّ احملكنينيل  إٚ ،بعنينياٖطٙ ينينيٝؼ بتنينيا

)إٕ املعتنيرب   ااكنياف اـنيرب     :  قٛاْٝٓ٘ ٖٛ ايسقٝل حٝث شننيط   ايؿانٌ ايكُٞ

 ٫ املطاز. (1)بايكسم ٚايهصب ٖٛ َا ٜؿِٗ َٔ ظاٖط ايه٬ّ(

ّ   إ وصفىح انمىل: ٚ  )اٱخبنياض(   ،(2)ٕ املساض   )اـرب( عًني٢ ظنياٖط ايهني٬

 حكٌ خًط بُٝٓٗا.    ، ٚ  ن٬ّ ايؿٝذ(3)ع٢ً املطاز

 ٖصا ٖٛ بع  ايٓكاف َع ايؿٝذ   ايؿل ا٭ٍٚ َٔ ن٬َ٘.

  يف اهػق اهجاُٛ  كالَ اهػٚذ
ٛ  إ: ؾحاقٌ ن٬َ٘  َٔ ن٬ّ ايؿٝذوريب انشك انثبين  أضاز بعني    ْني٘ يني

س٣ ايػنينياَع  ينيني  : ا٫اكنينياف َنينئ ا٫اكنينياف  ني    أٟ قنينياحب ايكنينيٛاْني ني ا٭ؾاننينيٌ     

ٚايٛاقـ، نُا يٛ نإ املطاز اؾسٟ يًُتهًِ غ  ا٫غنيتعُايٞ ٚمل ٜٓكنيب قطٜٓني١    

 ٘ غٝكنينيـ ٖنينيصا ايهنيني٬ّ  نينيني أٟ: ايػنينياَع نينيني ْنيني٘إؾ ،عًنيني٢ شينينيو ؾًنينيِ ٜعنينيطف ايػنينياَع بنيني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .419قٛاْني ا٭قٍٛ: م (1)

 يهٔ ٌٖ ايعٗٛض ا٭ٚيٞ أٚ ايااْٟٛ؟ ٖصا َا بٝٓاٙ   َٛنع آخط. (2)

 ٜسٚض َساض ظاٖط اـرب.. أٜهًإ ا٫خباض إٕ ٜكاٍ أإ٫  (3)
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ّ    ،بايهصب ٘  ;ؾٝهٕٛ املساض ٚاملني٬ى ظنياٖط ايهني٬ إٕ ، ؾني اينيصٟ ٜػنيُع٘ ايػنياَع    ٭ْني

ٕ ايػاَع ٜط٣ ظنياٖط  إ :نصب ٖٛ بأْ٘ (1)ٚيهٔ غطٸ ٖصا ايٛقـ ،ٖصا ايه٬ّ حل

 ؾ  ع املساض ٚامل٬ى إ  املطاز ٫ ايعاٖط.   ،إ  نؿـ َطاز املتهًِ ايؿغ ططٜكًا

ٚ  وثتعجري آىش: ٕ شينيو ينيٝؼ   إٔ ٚقنيـ بأْني٘ ننيصب، إ٫    إإٕ ظاٖط ايًؿنيغ 

ْعطًا يهؿـ ايًؿغ بعاٖطٙ عٔ َطاز املتهًِ  ;ع٢ً مٛ املٛنٛع١ٝ، ٚإمنا يططٜكٝت٘

ِٳ اكنيٍٛ ايهنيصب ؾني     ٚنإٔ ايػني  ،اؾسٟ ٕ ظنياٖط يؿعنيو ٜهؿنيـ عنئ     إاَع ٜكنيٍٛ: يٹني

 إضازاو اؾس١ٜ ٖٚٞ ؽايـ ايٛاقع؟!

ٕ أضاز ااكاؾ٘ عٓنيس ايٛاقنيـ ؾٗنيٛ حنيلٸ َنيع      إ)ٚ نُا َه٢:  قاٍ ايؿٝذ

ح٦ٓٝص باعتكاز إٔ ٖصا ٖٛ َطاز  (2)ؾطض  ًٗ٘ بإضاز٠ خ٬ف ايعاٖط، يهٔ اٛقٝؿ٘

ٚ املدرب َٚككٛزٙ ؾ  ع ا٭َط إ  إْاط١ ا٫اكا ٕ ننيإ ايططٜنيل   إف مبطاز املنيتهًِ، 

 .(3)إيٝ٘ اعتكاز املداطب(

 يف اهػق اهجاُٛ  ًِاقػٞ كالَ اهػٚذ
ثِ قاٍ َا قاٍ ٚب٢ٓ عًٝ٘ َا  ،أض ع اـرب يٲخباض ْ٘ إ ونكٍ َشد عهُّ:

ٚايؿطم بٝٓٗا ننيب ، ْعنيِ ينيٛ     ،بٌ عٔ اـرب ،ٚيهٔ ايه٬ّ يٝؼ عٔ اٱخباض ،ب٢ٓ

ٚ  ٚناؾؿًا ٚططٜكًا ايعاٖط  ػطًايك  نٕٛ  ،نإ ايه٬ّ عٓ٘ ْني٘  إعٔ املطاز اؾنيسٟ 

 ٖٛ املساض.  

ٚمما ٜكطب َا شنطْاٙ: َا ينيٛ اؾرتننيٓا إٔ  ٗنياظ اؿاغنيٛب حكنيٌ ؾٝني٘ خطنيأ        

 ،ٕ ٖصٙ اؾٌُ مجٌ خرب١ٜ زٕٚ ؾنيو إؾ ني٫ إْؿا١ٝ٥   نيخرب١ٜ   ؾٓٸٞ ؾبسأ ٜهتب مج٬ً
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ْ٘ نصب.أٚقـ ايػاَع يه٬ّ املتهًِ املطٜس خ٬ف ظاٖط ن٬َ٘ ب٬ قط١ٜٓ، ب (1)

 ْ٘ نصب.أأٟ بايهصب أٟ اٛقٝـ ايػاَع يه٬ّ املتهًِ ب (2)

 .18م 2نتاب املهاغب:   (3)
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ًني٢ ٚ نيسإ   ٚشيو ٭ٕ ٖصا ايٛقنيـ )اٱخبنياض( َتٛقنيـ ع   ; ٚيهٓٗا يٝػه إخباضًا

ٍ  ني   ؾعنينيإٍ ا٭قنينيٌ   بنياب اٱ إؾني  ،ايعكنيٌ ٚاٱضاز٠ ٚايككنينيس  ٖنينيٛ  ني   نُطًنينيل ا٭ؾعنيا

 نْٛٗا عٔ قكس ٚاختٝاض.  

ْ٘ ٜك  إٔ ْكـ ٖصا اـرب ايصٟ نتبني٘ اؿاغنيٛب بايكنيسم إٕ    إ :واحلبصم

ٚ أْني٘ ٫ ٜكني  إٔ ْكنيـ اؿاغنيٛب بايكنيازم      أٚايهصب إٕ مل ٜطابل، إ٫  ،طابل

ايطؿنينيٌ غنيني  اينينيٛاعٞ ٚاجملٓنينيٕٛ إشا نتنينيب مجًنيني١ غنيني  ٚننينيصيو ا٭َنينيط    ،(1)ايهنينياشب

٫ ٜٛقنيـ ايطؿنيٌ   يهنئ   ،َطابك١ يًٛاقع، ؾإْٗنيا نجًُني١ خربٜني١ اٛقنيـ بايهنيصب     

 بايهاشب إش ٫ ٚعٞ ي٘ ٫ٚ قكس.

حنيٍٛ اـنيرب يهنيإ ٜٓبػنيٞ إٔ اهنيٕٛ        ْ٘ يٛ نإ ن٬ّ ايؿٝذإ وانُتُجخ:

ايًؿغ ؾٗٛ خنيرب   يهٔ اٛقٝؿ٘ أٟ بايهصب ح٦ٓٝص بًحاظ إٕ ٖصا ظاٖط عباضا٘:"...

٘  أناشب"، ٚ )يهنئ اٛقنيٝؿ٘ ح٦ٓٝنيصٺ ؾٗنيٛ باعتكنياز...( ؾٗنيٛ قنيحٝ  عنئ          :َنيا ن٬َني

 .ؾتسبط ،)اٱخباض(

  ، ٚغنينيتأاٞ اتُنيني١ يًُٓاقؿنيني١ أنانينيط   ٖٚنينيصا بعنيني  ايٓكنينياف   ننيني٬ّ ايؿنينيٝذ 

 عُكًا ٚزق١.

 يف ًالن )اهلرب( ٗبعض املِاقػات  اهسٗحاُٛاهطٚد كالَ 
ايكنيسم ٚايهنيصب، ٚقنيس ابعني٘ بعنيسٙ         َني٬ى  يٝني٘ ايؿنيٝذ   إٖصا َا شٖب 

بٛ نيٛٙ    ٚقس حاٍٚ قػنيِ َنيِٓٗ ا٫غنيتس٫ٍ ملدتنياض ايؿنيٝذ      ،ع٬ّمجع َٔ ا٭

ٞ ْٓنينيا ْكتكنينيط ٖٗٓنينيا  أ٫ إ ،زمأخنينيط٣ أ   ؾكنيني٘   عًنيني٢ َنينيا أٚضزٙ ايػنينيٝس ايطٚحنينياْ

ٛٸضٙأحٝث  ، ايكازم ـٍك٘ ٚط ؾهنيإ ن٬َني٘ خ٬قني١     ،خص ن٬ّ َٔ غبك٘ ٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 إ٫ فاظًا. (0)
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كٝٸنينيسٙ بكٝنينيٛز ْٚغٓٛننيني  ن٬َنيني٘ َنينئ  ٗنيني١ ، ٚ ملنينئ غنينيبك٘ ممنينئ ابٓنيني٢ ضأٟ ايؿنينيٝذ

 احرتاظ١ٜ َٔ  ١ٗ أخط٣، ثِ ْٓاقؿ٘   قًب املػأي١ بعس شيو.

٫بنيس  ٕ ايتٛضٜني١ َنئ ايهنيصب اّ ٫،    أ)قبنيٌ بٝنيإ   : قاٍ   ؾك٘ ايكنيازم  

ٕ أْ٘ ٚقع اـ٬ف ؾٝ٘ َٔ  ٗتني بعنيس ا٫اؿنيام عًني٢    إؾ َٔ آكٝ  ايهصب َٛنٛعًا

ٕ ايعرب٠ بعسّ َطابك١ املنيطاز أٚ  أطابل بايهػط ٚٚ :   املا٭ :ايهصب عسّ املطابك١

بعسّ َطابك١ ظٗٛض ايهني٬ّ. ايااْٝني١:   املطنيابل بنيايؿت ، ٚإ املعتنيرب عنيسّ َطابكني١        

 .(1)(عتكاز، أٚ عسّ َطابكت٘ هلُا َعاايه٬ّ يًٛاقع، أٚ عسّ َطابكت٘ ي٬

 ٚحاقٌ شيو َع َعٜس اٛنٝ  ي٘:

   :اؾٗنيني١ ا٭ٚ  : ٗنينيتني عنينيث َنيني٬ى ايهنينيصب قنينيس ٚقنينيع   إٕ اـنيني٬ف  

أٚ بعنيسّ َطابكني١   ٕ ايعرب٠ ٖنيٌ ٖنيٞ بعنيسّ َطابكني١ املنيطاز يًٛاقنيع       إٚ ،املطابل بايهػط

 ظٗٛض ايه٬ّ ي٘؟

 عنينيٌ املٓنينياط عنينيسّ َطابكنيني١ ظٗنينيٛض    :ٖنينيٛخنينيطإ ٚايكنيني٫ٕٛ اٯاملؿنينيٗٛض قنينيٍٛ 

ٟ   قٍٛ ايه٬ّ يًٛاقع أٚ ي٬عتكاز، ٚأَا َٚنئ   نينُنيا َهني٢     نيني   ايؿنيٝذ ا٭ْكنياض

 .  (2)املكٝاؽ   ايكسم ٚايهصب ٖٛ عسّ َطابك١ املطاز اؾسٟ يًٛاقع ٕإ ؾٗٛ:ابع٘ 

 عوٟ كالَ اهطٚد اهسٗحاُٛ ًالحعات ًِٗاقػات

 ًالن اهلرب رلاهفٞ اه٘اقع أٗ عدَ ًطابقتٕ هٕ؟األٗىل: 
ايهنيصب عنيسّ    َني٬ى  ٕإٕ اؾاَع بني ا٭قنيٛاٍ ٖنيٛ   أ ن٬َ٘ ٕ ظاٖطإ وىل:األ

 .املطابك١
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   .427م   :14ؾك٘ ايكازم  (1)

 : )أٚ ي٬عتكاز(.ني٢ً املب٢ٓ ع نيٚقس ٜهاف ي٘  (2)
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ٕ ايهنيصب ٖنيٛ   أشينيو; إش ٖٓنياى ضأٟ آخنيط ٜنيط٣      ٚيهٔ ايعنياٖط عنيسّ ماَٝني١    

 ملطابك١ ؾني٤ٞ آخنيط، إش قنيس ٫ ٜطنيابل    كايؿ٘ ايه٬ّ يًٛاقع، ٚاملدايؿ١ ؾ٤ٞ ٚعسّ ا

عًني٢ ٚ نيٛز    نُتٚيهنئ ٖنيصا َنيب    ،ني٫ خيايـ ايٛاقنيع    أٟ ني أٜهًايهٔ ٫ خيايؿ٘  ايٛاقع

                  ؾنينينينيل ثاينينينينيث يًُطابكنينينيني١ ٚاملدايؿنينينيني١، ٚميهنينينينئ اكنينينينيٜٛطٙ   اجملُنينينينيٌ َنينينينئ ايهنينينيني٬ّ  

 ؾتأٌَ.  ،أٚ املبِٗ

اْتعط مجع ف٤ٞ طبٝب ٚقنيايٛا يٛينيسِٖ:    ُٝا يٛ: ؾاٯاٞ أٚ اكٜٛطٙ باملااٍ

بصيو، ؾًٛ  ا٤ بعس شيو ايطبٝب ؾكاٍ ايٛيس: بنيسٍ ) نيا٤    ؾأخربْايٛ  ا٤ ايطبٝب 

٭ْني٘ ينيٝؼ    ;ٕ ن٬َ٘ يٝؼ بهصب قطعنياً إايطبٝب(: )املا٤ باضز( ٚنإ املا٤ باضزًا، ؾ

ٕ إ; ؾني أٜهنياً  يهٓ٘ يٝؼ َطابكًا ني  ٖٚٛ امل٬ى ايصٟ شٖب إيٝ٘ بع ٷ نيقع  مبدايـ يًٛا

ٕ املنينيساض   ايكنينيسم  أبنيني :املنينيا٤ ايبنينياضز ينينيٝؼ مبطنينيابل جملنيني٤ٞ ايطبٝنينيب، يهنينئ ينينيٛ قًٓنينيا    

ٕ قٛيني٘ )املنيا٤ بنياضز( منيب إٔ ٜهنيٕٛ ننيصبًا ٭ْني٘        إٚايهصب ٖٛ عسّ َطابك١ ايٛاقنيع ؾني  

 .(1)ٚؾٝ٘ اأٌَ ،يٝؼ َطابكًا يني) ا٤ ايطبٝب(

ٚ  :٭ٚ ا) :ٚقنينياٍ أٚ  (2)ٕ ايعنينيرب٠ بعنينيسّ َطابكنيني١ املنينيطاز  أ  املطنينيابل بايهػنينيط 

 .(4)((3)بعسّ َطابك١ ظٗٛض ايه٬ّ

 )املنيطاز اؾنيسٟ(   َكابنيٌ ا٫غنيتعُايٞ، ٚمل    : َٔ )املنيطاز(  ضازأ٘ ْأٚايعاٖط 

ٕ ظاٖط )املطاز( ٖنيٛ  إبٌ  ،ْ٘ املطازأيعٗٛض فٌُ ايه٬ّ    ;حا ١ يًتكٝٝس ب٘ اهٔ

٘  ٕ قط١ٜٓ املكابًني١ َنيع  إؾحاٍ  ٚع٢ً أٟ ،٫ ا٫غتعُايٞاملطاز اؾسٟ  )أٚ بعنيسّ   قٛيني

  ٟ ٖٚنينيصا  ،َطابكنيني١ ظٗنينيٛض ايهنيني٬ّ( ٚاؾٝنيني١ باملككنينيٛز، أٟ عنينيسّ َطابكنيني١ املنينيطاز اؾنينيس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ؾتأٌَ ،إش مل اًحغ   ن٬َ٘  ٓب١ اؿان١ٜٛ عٔ ف٤ٞ ايطبٝب ٚعسَ٘ (1)

 َٚٔ ابع٘.  ٖٚصا ضأٟ ايؿٝذ (2)

 ٖٚٛ ضأٟ املؿٗٛض.( 3)

 .427ؾطح م   :14ؾك٘ ايكازم  (4)
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 اٛنٝ  يًعباض٠ املصنٛض٠.  

  وٌساد باملرَبشاهتقٚٚد هاهجاُٚٞ: 
َطابكني١  )إٕ ايعنيرب٠ بعنيسّ    )املنيطاز(   قٛيني٘:  ٕ ٜكٝنيس  أْ٘ نإ ٜٓبػٞ إ انثبَُخ:

ٖٚنينيصا قٝنينيس ننينيطٚض٠; إش ينينيٝؼ قنينيٛض ايكنينيسم  "،املنينيربظ بنينيايه٬ّ يًٛاقنينيعبنينينيني: " (املنينيطاز

ٚغ ٙ ٖٛ فطز نٕٛ املطاز ايابٛاٞ غ  َطابل   ٚايهصب حت٢ ع٢ً ضأٟ ايؿٝذ

٘   ،ْ٘ ينيٛ أضاز إٔ ٜهنيصب ٚعنيعّ عًٝني٘ يهٓني٘ مل ٜهنيصب      إيًٛاقع; إش  ْني٘  إ :٫ ٜكنياٍ يني

ْني٘ يٝنيٌ ٚمل ٜنيربظ    أنُنئ اعتكنيس   ايٓٗنياض    ناشب، ؾٗنيٛ ْعني  ا٫عتكنياز غني  املطنيابل      

ننيصيو ينينيٛ أضاز َنيا ٫ ٜطنينيابل    ،شينيو، ؾٗنينيصا ينيٝؼ بهنينيصب، بنيٌ ٖنينيٛ اعتكنياز خنينياط٧    

 ْ٘ قس ٜهٕٛ ْككًا يهٓ٘ ٫ ٜطًل عًٝ٘ ايهصب َا مل ٜربظٙ بًؿغ.إؾ ،ايٛاقع

َٴعٗط أبطظْ٘ يٛ إ واحلبصم: ننيصب   :ْ٘ ٜكاٍ ي٘ عٓس٥نيصٺ إؾ ،ا٫عتكاز مبٳعٗط ٚ

ٕ اتكنينيـ بايكنينيسم  أضاز٠ ينينيٛ أبنينيطظل يهاْنينيه ممنينيا ٜكنيني      ٚ قنينيسم، ٚننينيصيو اٱ أ

 ٚايهصب. 

َٚنئ حٝنيث ننيٕٛ ننيٌ َٓٗنيا َكنيب أحنيس        ، صٙ احملنياٚض ايا٬ثني١ كتًؿني١ شاانياً    ؾٗني 

 .(1)ؾتسبط ،ايعًّٛ ايا٬ث١ ْٚطاق٘ ٖٚٞ عًّٛ ايؿك٘ ٚا٭خ٬م ٚايعكا٥س

 تعٌٍٚ اهلالَ هوعٔ٘زّٙ: (2)اهجاهجٞ

ٕ ٜعُنيِ  أ..( ٜٓبػنيٞ   ٛض ايه٬ّ.أٚ بعسّ َطابك١ ظٗ ٕ قٛي٘: )...إ انثبنثخ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

٘   إؾ (1) أٟ  ني٬م  ٚقنيٛض عًنيِ ا٭خني    ،ْ٘ اٛ س زٚا٥ط ث٬ا: عًِ ايعكا٥س ٚعًِ ا٭خني٬م ٚعًنيِ ايؿكني

ٕ ٜطٜس ايؿه١ًٝ أٚ ايطش١ًٜ ٜٚععّ عًٝٗا، ٚقٛض عًِ ايعكا٥س أب ،ضاز٠ ٚعسَٗاٖٛ اٱ نيأحس قٛضٜ٘  

ٚيني٘   ،ٖٚصا بؿهٌ عاّ نيٚأَا قٛض عًِ ايؿك٘ ؾٗٞ املرَبظال ٚا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ   ،ا٫عتكاز ٚعسَ٘

 اغتآا٤ال أٚ يٛاحل.

 ؾتسبط. ،أعِ َٓٗا، ٚ٭ٕ َبٓاٙ ع٢ً ا٭عِٕ )ايعٗٛض( أٖٚصٙ ٬َحع١ ٚيٝػه َٓاقؿ١ يٛنٛح  (2)
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، ؾا٭ٚيٞ ٖٛ أٚ ثاًْٜٛا أٚيًٝا ٕ ظٗٛض ايه٬ّ إَا إٔ ٜهٕٛ ظٗٛضًاإؾ ;إ  ايعٗٛضٜٔ

إش  ١ ايكط١ٜٓ;بربن (1)ظٗٛض ايه٬ّ َع عسّ ايكط١ٜٓ، ٚايااْٟٛ ظٗٛضٙ   َع٢ٓ آخط

 ْني٘ ظٗنيٛض غني    أٚيصا عرب عٓ٘ ب ،َع ايكط١ٜٓ املتك١ً ٜٓسى ايعٗٛض ا٭ٚيٞ ٜٚهُحٌ

 َػتكط. 

ٚإ٫  ،ٕ ايكنينيسم ٖنينيٛ َطابكنيني١ ايعٗنينيٛض ايانينياْٟٛ إٕ ننينيإ يًٛاقنينيع  إٚعًٝنيني٘: ؾنيني

 .ؾُطابك١ ايعٗٛض ا٭ٚيٞ

 : ٗد٘د ذل٘ز ثاهح ذلتٌى يف ًالن اهصدق ٗاهلرب (2)اهسابعٞ

ٕ ايٓعاع   ٬َى ايكسم ٚايهصب ٫ ٜسٚض حٍٛ قٛضٟ َطابك١ إ انشاثعخ:

  ٟ إش ُٖنيا احتُنيا٫ٕ ٚقني٫ٕٛ     ،يًٛاقنيع  (3)ظٗٛض ايه٬ّ يًٛاقع َٚطابك١ املنيطاز اؾنيس

مل ٜنيصنطٚٙ ٖٚنيٛ )َطابكني١     ثايانياً  ٕ ْهنيٝـ احتُنيا٫ً  أأٚهلُا املؿٗٛض، ٚيهٔ ٜٓبػنيٞ  

 .ا٫عتكاز املربظ بايه٬ّ يًٛاقع(

 ق بني االعتقاد ٗاإلزادٝ اجلدٙٞاهفس
ًكنيسم ٚايهنيصب   نُني٬ى ي  ثاياًا َٔ إٔ ٖٓاى احتُا٫ً ني ٚايسيٌٝ ع٢ً املسع٢

ٛ  ني  ربظٖٚٛ ا٫عتكنياز املني   ٚننيٛح ايؿنيطم بنيني ا٫عتكنياز املنيربظ ٚاٱضاز٠ اؾسٜني١ أٚ        :ٖني

  :ٚشيو بايٛ ٛٙ ايتاي١ٝ ،املطاز اؾسٟ املربظ

ٖٚٞ َتأخط٠ عٓ٘ إش ٜكنياٍ: اعتكنيس    ،أ٫ًٚ: ا٫عتكاز َتكسّ عًٝٗا ضاب١ً ٚظًَٓا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 َٚٓ٘ ايعٗٛض   بع  املع٢ٓ. (1)

)قس ٚقنيع اـني٬ف( ٚينيٝؼ َنيا شنطْنياٙ       :ٚيٝػه َٓاقؿ١ إش ْل عباضا٘ ٬َحع١ أٜهًا ٖٚصٙ  (2)

 ق٫ًٛ ثاياًا نٞ ٜعس َٓاقؿ١ بٌ ٖٛ احتُاٍ ثايث.

 أٚ بكٝسٙ املربظ بايه٬ّ. (3)
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 .(1)أضاز ؾاعتكس ٜكاٍ: ٫ٚؾأضاز، 

٘ ُْٗا قس ٜتٛاؾكإ ٚقس ٜتدايؿإ، إش قس ٜإثاًْٝا:   ،(2)طٜس ايؿ٤ٞ ٫ٚ ٜعتكس بني

 .(3)ٚقس ٜعتكس بايؿ٤ٞ ٫ٚ ٜطٜسٙ

ثايانينيًا: إٕ ا٫عتكنينياز ٜتعًنينيل بنينياؾٛاٖط نُنينيا ٜتعًنينيل بايكنينيؿال ٚا٭ؾعنينياٍ نُنينئ   

ٚينيٛ اعًكنيه    با٭ؾعنياٍ، ٜعتكس بٛ ٛز اهلل اعا ، ٚأَا اٱضاز٠ ؾإْٗا ٫بنيس إٔ اتعًنيل   

 .(4)باؾٛاٖط ؾ٬بس َٔ ؾعٌ َػتبطٔ   املكاّ

بؿهٌ أٚن    َاٌ َا يٛ قاٍ ؾدل َػًِ   َكنياّ ايتكٝني١   ٜٚعٗط ايؿطم 

ٕٸ ٖٓنينينيا أَنينينيٛضًا ث٬ثنينيني١: ظٗنينينيٛض ايهنينيني٬ّ،  أٚ ايتٛضٜنينيني١: )إٕ عٝػنينيني٢ ينينينيٝؼ بنينينيٓيب( ؾنينينيإ

 اٱضاز٠ اؾسٸ١ٜ.ٚا٫عتكاز، ٚ

بٓنينيا٤ٶ عًنيني٢ إٔ  ;ٖٚنينيصا ننينيصب ،ٕ عٝػنيني٢ ينينيٝؼ بنينيٓيبأأَنينيا ظنينياٖط ن٬َنيني٘ ؾٗنينيٛ 

 املكٝاؽ ٖٛ ظاٖط ايه٬ّ.

ْ٘ َػًِ ؾٗٛ َعتكنيس  أؾحٝث ؾطنٓا  ،ٖٛ ا٫عتكاز ٚأَا بٓا٤ٶ ع٢ً نٕٛ املٓاط

٫ٚ  ٦نينيًاقٛينيني٘، ٚينينيٝؼ )اعتكنينيازٙ( اينينيٛاقعٞ خط ؾدنينيايـ اعتكنينيازٙ   بٓبنيني٠ٛ عٝػنيني٢

ْعِ  ،  عامل ايابٛل ٚايٛاقع نيأٟ َطابل ٫عتكازٙ   نيٕ ا٭َط ٖٛ نصيو  إإش  ;نصبًا

ب َا ن٬َ٘ ؾٗٛ ننيص أ٭ْ٘ مل ٜطابل اعتكازٙ،  ;قٛي٘ ٖصا )عٝػ٢ يٝؼ بٓيب( نصب

ينيٛ ننينيإ املٓنينياط ٚاملنيني٬ى ٖنيٛ َطابكنيني١ ايكنينيٍٛ ي٬عتكنينياز ٖٚنيٛ ننينيصب ينينيٛ  عًٓنينيا املنيني٬ى    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ع٢ً ايؿطم بُٝٓٗا. أٜهًايٓازض٠، نإ زي٬ًٝ ٚيٛ قٌٝ شيو،   املٛاضز ا (1)

 نُٔ ٜطٜس ايطٜاغ١ ٫ٚ ٜعتكس بٗا. (2)

أٚ باغنيتحباب ا٫نتحنياٍ أٚ املتعني١ أٚ غ ٖنيا ٫ٚ ٜطٜنيسٖا       ،نُٔ ٜعتكس بٛ ٛب اؾٗنياز ٫ٚ ٜطٜنيسٙ   (3)

 يٓؿػ٘ أٚ ابٓت٘ َا٬ً.

ْعِ ينيٛ قنياٍ أضزل    ،ٜٓت٘ؾه٬َ٘ باطٌ إ٫ فاظًا َع َكحح٘ ٚقط ،حسِٖ أضزل اؿا٥طأؾًٛ قاٍ  (4)

 ٕ ٜطمم٘ ؾ٬ٕ ؾكحٝ  ٚنصا يٛ أقاّ ايكط١ٜٓ ع٢ً احملصٚف.إٔ أقبػ٘ أٚ أٚ إٔ ابي اؿا٥ط أ



 35       الػرق بني ادالكات الثالث دم قول إبراهقم : )بل فعؾه كبرهم(

 .(1)َطابك١ ايكٍٛ يًٛاقع ٚعسَٗا )عهؼ َا يٛ قاٍ شيو ٜٗٛزٟ(

ٟ  أٚ ينينيٝؼ بنينيٓيب خنينياح ٖٚنينيٛ حنينيل      ؾٗنينيٛ إٕ عٝػنيني٢   (2)َنينيا َنينيطازٙ اؾنينيس

ُٸٔ يؿطض قكسٙ ايتٛضٜني١ ٚمل ٜكنيطح بني٘ يهْٛني٘   حايني١       قحٝ ، ٖٚصا ايكٝس َه

بٌ قطح بع  ايؿكٗا٤ بٛ نيٛب اكنيسٜط َنيا ٜٓنيسؾع بني٘ ايهنيصب إشا ننيإ قنيازضًا          ،اك١ٝ

 ٕ ٜٟٓٛ َاٌ شيو ايكٝس ؾًِ ٜؿعٌ ؾٗٛ نصب حطاّ.أيٛ أَهٓ٘  ْ٘أعًٝ٘، ٚ

 : )بى فعوٕ كبريٍٓ(اهفسق بني املالكات اهجالخ يف ق٘ي إبسآٍٚ 
تكنياز  ظنياٖط ايهني٬ّ ٚا٫ع   أٟ نياحملتًُني١    ٜٚعٗنيط ايؿنيطم بنيني امل٬ننيال ايا٬ثني١      

ايػ٬ّ( عٓسَا حطِ  ٚع٢ً ْبٝٓا ٚآي٘   قٍٛ ايٓيب إبطاِٖٝ )عًٝ٘ ،ني  ٚاملطاز اؾسٟ

َا  :ا٭قٓاّ ٚعًٍل ايؿأؽ   ضقب١ نب ِٖ ْم إِْن ََكىُ ٌُ لَُ
َ
ا فَاْسأ َِ ٌَ ْم  ٌُ ًُ َلبرُِي بَْل َفَعلَ

 :ْ٘إؾ (3)يَيِطُقَنَ 

 .(5)ْ٘ ٫ ٜطابل ايٛاقعإؾ (4)أَا ظاٖط ايكٍٛ

ؾٗٛ إٕ نب ِٖ مل ٜؿعٌ شيو; إش ٖٛ بٓؿػ٘  ايٓيب إبطاِٖٝ ٚأَا َعتكمس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ْ٘  عٌ َساض ايكسم َطابكني١ ايكنيٍٛ   إٖٚٛ عهؼ َا شٖب إيٝ٘ ايٓعاّ. إش ؾطم ن٬َ٘ عٔ ن٬َٓا  (1)

٫عتكنياز عٓنيسٙ َطنيابٳل بنيايؿت      ٕ َٔ َساضاا٘ َطابك١ ا٫عتكاز يًٛاقع ؾاإي٬عتكاز، ٚمٔ قس أنؿٓا 

 ؾتسبط. ،ٚعٓسْا َطابٹل بايهػط

 ٜٚهؿٞ نْٛ٘ نصيو ٚيٛ   بع  اؿا٫ل. (2)

 .63ا٭ْبٝا٤: غٛض٠  (3)

(4)  ٚ َنيا ايعٗنيٛض اينيسقٞ أٟ اؿاقنيٌ بعنيس ايتنيسبط ٬َٚحعني١ َكنياّ         أٚاملككٛز ايعٗٛض ا٭ٚيٞ ايعنيط ، 

َا ىَُْكَ  نْ إٛ  نيعا٤ ايؿنيطط املتنيأخط ٖٚنيٛ     ٖني  مْ ٌُ ريُ بِْلَ  ًُ لَْعَ فَ ٕ أعكُت٘ ٚؾب٘ شيو ؾٗنيٛ عًني٢   
أٚ ؾكٌ اؾ١ًُ ٖهصا ٜهنيٕٛ   ،ؾاملع٢ٓ إٕ ناْٛا ٜٓطكٕٛ ؾكس ؾعً٘ نب ِٖ ،ٖٚٛ قحٝ  َنَ قُ يطِ يَ 

 ؾني)أغأيِٖٛ( َعرتن١. َنَ قُ طِ يْ َا يَ ىُ َكَ  إنْ  نيؾأغأيِٖٛ  ني مْ ٌُ ريُ بِ لَ  ًُ لَ عَ فَ  ْل بَ  :املطاز بٗا

 ٚشيو َٔ َػتآٝال ايهصب. يٛ ٛز املكًح١ ا٭ِٖ ٚي٬نططاض، (5)
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 َٔ نػط ا٭قٓاّ.

 ٚأَا املطاز اؾسٟ ؾٗٓا َعرتى ٭قٛاٍ أضبع١   بٝاْ٘:

خباض عٔ اهػ  نب ِٖ يٮقٓاّ قس عًنيل    إٕ اٱ :ٚاؾٛاب املعطٚف ٖٛ

َا يَيِطُقَْنَ ع٢ً قٝس ٚؾطط ٖٚٛ  ن٬ّ إبطاِٖٝ  يؿنيطط  ٚاْتؿنيا٤ ا ، إِْن ََكىُْ

ِ       ،ٜؿٝس اْتؿا٤ املؿطٚط ٚيهنئ بعني     ;ؾحٝنيث إْٗنيِ ٫ ٜٓطكنيٕٛ ؾًنيِ ٜؿعًني٘ ننيب ٖ

 ا٭عاظِ اغتؿهٌ ع٢ً شيو بإؾهاٍ زقٝل أ بٓا عٓ٘   بع  املباحث.

ٛ  (1)ٚأَا اؾٛاب اٯخط ايصٟ خطط بايبنياٍ ايكاقنيط        إبنيطاِٖٝ    إٕ َنيطاز  :ؾٗني

ٕ َنئ ؾنيإٔ   إل ٖني٪٤٫ ا٭قنيٓاّ ؾني   ٖٛ ايؿنيأ١ْٝ ٫ ايؿعًٝني١، أٟ: إٕ ننيإ ٜٓطني     نياحتُا٫ً   ني

ٕ ٜهػط ا٭قٓاّ ا٭خنيط٣، ٖٚنيصا اٛ ٝني٘ ٫ ٜنيطز عًٝني٘ إؾنيهاٍ       إٔ ٜؿعٌ شيو ٚأايهب  

 بع  ا٭عاظِ.

ٚظنياٖط ايًؿنيغ أَنيط     ،ٚا٫عتكنياز أَنيط آخنيط    ،ٚاـ٬ق١: إٕ املطاز اؾسٟ أَط

  .ثايث

ْنيني٘   َكنينياّ ؼكٝنينيل َؿٗنينيّٛ ايكنينيسم ٚايهنينيصب ٫بنينيس َنينئ إننينياؾ١      إٚعًٝنيني٘: ؾ

٘  ا٫حتُاٍ اي ٚؼكٝنيل اؿنياٍ   ضزٙ أٚ قبٛيني٘ ننيٞ ٜهنيٕٛ ايتحكٝنيل        ،ااينيث إ  أخٜٛني

 َتها٬ًَ.

 املػٔ٘ز: )اجلٌوٞ اخلربٙٞ ً٘ض٘عٞ هوِطب اخلازدٚٞ(
 ٞ ْنينياقـ بعنينيس شينينيو املؿنينيٗٛض   َبٓنينياِٖ حنينيٍٛ     ثنينيِ إٕ ايػنينيٝس ايطٚحنينياْ

أّ  ننيصب  ٚأْٗا٭ٕ آكٝ  حاٍ ايتٛض١ٜ  ;٫ٚ بس َٔ آكٝ  شيو ،ايكسم ٚايهصب

 :  (2)ٟٓٛ، ٚن٬َ٘ َع بع  ايتٛنٝ بع٢ً ٖصا اـ٬ف امل٫ ٜعتُس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٖٚٛ َهٌُ يًجٛاب املعطٚف ٚيٝؼ قػًُٝا ي٘. (1)

 .427ؾطح م  : 14ؾك٘ ايكازم  (2)
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عًني٢ َنيا بٓنيٛا عًٝني٘   حكٝكني١       (1)ٕ املؿٗٛض بٓٛا اعطٜؿِٗ يًكنيسم ٚايهنيصب  إ

ٚإْٗنينيا قنينيس ٚننينيعه يًٓػنينيب١    نيمبٛننينيٛعااٗا ٚ قُٛهلنينيا ْٚػنينيبتٗا      نياؾًُنيني١ اـربٜنيني١     

 اـاض ١ٝ; أٟ إٕ يًج١ًُ اـربٜني١ ٦ٖٝني١ ْٛعٝني١ َٛننيٛع١ يًٓػنيب١ اـاض ٝني١ نُنيا         

 .)ظٜس قا٥ِ(

   ٚاحملُنينيٍٛ ٖٚنينيٛ ، ٚاٛننينيٝح٘: إٕ املٛننينيٛع ظٜنينيس   املانينياٍ ٖنينيٛ َنينئ اؾنينيٛاٖط  

   قنينيا٥ِ َنينئ املؿنينيتكال ٚايكنينيؿال، ٫ٚبنينيس َنينئ ٚ نينيٛز ْػنينيب١ ضابطنيني١ بُٝٓٗنينيا   ايٛاقنينيع   

       قا٥ُنينيني١ بُٗنينينيا ٖٚنينينيٞ اينينينيا اكنينينيح  ْػنينينيب١ ايكٝنينينياّ إ  ظٜنينينيس، ٚاؾًُنينيني١ اـربٜنينيني١ قنينينيس   

  ٙ املؿنينيٗٛض   حكٝكنيني١ اؾًُنيني١ اـربٜنيني١   ٚننينيعه هلنينيصٙ ايٓػنينيب١ اـاض ٝنيني١، َٚنينيا شننينيط    

بإٔ ايكنيسم ٚايهنيصب ٬َنني٘ َطابكني١ ظنياٖط ايهني٬ّ        :يك  قٛهلِ ،ْٚػبتٗا يٛ ح

 ٚعسَٗا يًٛاقع ٖصا.

 اهطٚد اهسٗحاُٛ هوٌػٔ٘ز غلاالتإ
  :ٚيهٔ ايػٝس ايطٚحاْٞ أغتؿهٌ ع٢ً ضأٟ املؿٗٛض بإؾها٫ل ث٬ث١

يف )اإلُطاْ مملّ( اإلغلاي األٗي: اهِطبٞ اخلازدٚٞ غري ًتخققٞ 
 ُٗعا٢سٖ 

)ا٭ٍٚ: عنينيسّ ٚ نينيٛز ايٓػنينيب١   ننينيا  َنينئ  : ؾكنينيس قنينياٍأَنينيا اٱؾنينيهاٍ ا٭ٍٚ 

       ٚزعنيني٣ٛ إعُنينياٍ ايعٓاٜنيني١   مجٝنينيع شينينيو     ،اؾُنينيٌ نكٛيٓنينيا اٱْػنينيإ ممهنينئ ٚمنينيٛٙ   

   .(2)نُا اط٣(

َٔ اؾٌُ اـرب١ٜ نج١ًُ )اٱْػنيإ ممهنئ( ينيٝؼ ؾٝٗنيا      ٚاٛنٝح٘: إٕ نا ًا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٖٚٛ: َطابك١ ظاٖط ايه٬ّ يًٛاقع. (1)

 .427م   :14ؾك٘ ايكازم  (2)
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إش اٱَهنيإ  ; ؾٗٞ غايب١ باْتؿنيا٤ املٛننيٛع   ،نْٛٗا مج٬ً خرب١ٜ َع ،ْػب١ خاض ١ٝ

ْ٘ شاانيٞ بنياب ايربٖنيإ، ٚإشا مل ٜهنئ     إؾ (1)إمنا ٖٛ أَط اْتعاعٞ، ٚخاض ًٝا ًاَطأيٝؼ 

أَنينيطًا خاض ٝنينيًا ؾهٝنينيـ اهنينيٕٛ ايٓػنينيب١ ايكا٥ُنيني١ بنيني٘ بٝٓنيني٘ ٚبنينيني      نياحملُنينيٍٛ     نياٱَهنينيإ    

ينينيٛضز  ،اـنينياض  بٓؿػنيني٘ ٕ اٱَهنينيإ َٛ نينيٛز  أبنيني :ينينيٛ قًٓنينياٚ ؟ املٛننينيٛع، خاض ٝنيني١

 ْ٘ نٝـ ٜطابط ٖصا اٱَهإ املتؿدل بايؿطز؟ أإؾهاٍ ٖٚٛ 

َهنينيإ( أٚ )ايٛ نينيٛب( إشا ؾنينيطض ننينيطٚض٠ ثبنينيٛل ْنيني٘ نٝنينيـ غنيني ابط )اٱإثنينيِ 

ْ٘ ًٜعّ َٓ٘ ايتػًػنيٌ، ٚينيٛ   إاٱَهإ يًُُهٔ بٗصا اٱَهإ املٛ ٛز باـاض ؟ بٌ 

ٜنينيس ٚإَهاْنيني٘ ْػنينيب١   ْنيني٘ غنيني  َٛ نينيٛز باـنينياض  ؾهٝنينيـ اهنينيٕٛ ايٓػنينيب١ بنينيني ظ     إ :قًٓنينيا

 خاض ١ٝ؟!  

ٍ   نيْٚهنيٝـ    ٛ    َانيا٫ً  ني  اكٜٛني١ يٲؾنيها ٕ إؾني  ;)اينيسٚض ممتٓنيع(   :آخنيط أقني٣ٛ ٖٚني

ْ٘ مما ٜػنيتحٌٝ ٚ نيٛزٙ     إبٌ  ،٫   اـاض  ٫ٚ   ايصٖٔ ايسٚض ٫ ٚاقع ي٘ أق٬ً

 .َٚع٘ ؾ٬ ْػب١ خاض ١ٝ ٫ٚ ٚاقع١ٝ ي٘ أبسًا ،اـاض 

ٓك  مبجُٛعني١ َنئ ايكهنياٜا    ٚاملتحكٌ: إٕ اٱؾهاٍ ع٢ً املؿٗٛض ٖنيٛ بنياي  

 .اـرب١ٜ ايا يٝؼ ؾٝٗا ْػب١ خاض ١ٝ

ٚعًٝ٘ ؾهٝـ ٜهنيٕٛ َني٬ى ايكنيسم ٚايهنيصب َطابكني١ ظنياٖط ايهني٬ّ يًٓػنيب١         

 ايكهاٜا؟اـاض ١ٝ َع عسّ ٚ ٛز ٖصٙ ايٓػب١ اـاض ١ٝ   نا  َٔ 

 ب٘دٔني: د٘اب اإلغلاي األٗي:
 ٛ ٗني: ييٝؼ بتاّ  اٖط إٔ إؾهاي٘ ٚيهٔ ايع

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

إش ٖنيٞ أَنيط    ،٫ ايعٚ ٝني١  ٕ ا٭ضبعني١ ٖنيٞ املٛ نيٛز٠ خاض نياً    إؾني  ،نُا ٖٛ اؿنياٍ   ظٚ ٝني١ ا٭ضبعني١    (1)

 .عاعٞاْت
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 ٝ يف اخلازج ب٘د٘د ًِػأ االُتصاعْ اهِطبٞ ً٘د٘دإ :ٕ األٗياه٘د
ايٓػنينيب١   )اٱْػنينينيإ ممهنينئ( َٛ نينينيٛز٠     ٕ إ :ؾٗنينينيٛ (1)يللب انى لللّ األول ر

 بٛ ٛز َٓؿأ اْتعاعٗا، نُا ٖٛ اؿاٍ   اٱَهإ ْؿػ٘.  ٚشيو ،اـاض 

َنينيا إٔ إٕ ٖنينيصا اٱَهنينيإ إؾنيني ،ْنيني٘ عٓنينيسَا ْكنينيٍٛ: )املدًٛقنينيال ممهٓنيني١(إ ثُبَللّ:

 ْ٘ َٛ ٛز   اـاض  أٚ ٫؟ بأ :ٜكاٍ

 .أٜهنياً ٚعًٝ٘ اهنيٕٛ ايٓػنيب١ ايكا٥ُني١ بني٘ َٛ نيٛز٠       ،ْ٘ ايكحٝ إؾ :أَا ا٭ٍٚ

ٕ ْ٘ يٝؼ بكحٝ ; ٭إؾ :ني  اٍ بإٔ اٱَهإ يٝؼ مبٛ ٛز خاض ًاإٔ ٜك ني  َا ايااْٞأٚ

إش  ;ٚن٬ُٖنينيا باطنينيٌ ،َنينيا ممتٓنينيع أٚ ٚا نينيب إ ;املٛ نينيٛز   اـنينياض  ًا٫ظَنيني٘ إٔ ظٜنينيس

 إَا ممتٓع أٚ ٚا ب ؾٝ٘! ْ٘أَٔ س اْ٘ يٝؼ   اـاض  ؾ٬ بٕ إَهأؾطض ايه٬ّ 

ْ٘ قس ثبه   اؿه١ُ ٚعًنيِ ايهني٬ّ إٔ اٱَهنيإ، نُطًنيل     إ :وحتمُك رنك

 :ٕ ايؿني٤ٞ انياض٠  إشااٝال باب ايربٖإ، َتحكل   اـاض  بتحكل َٓؿأ اْتعاعني٘، ؾني  

ػني٘(،  ٜهٕٛ ي٘ َا بإظا٤   اـاض  عًني٢ منيٛ َػنيتكٌ ننياؾٖٛط ؾٗنيٛ )  ْؿػني٘، يٓؿ      

ٜهنينيٕٛ ينيني٘ َنينيا بنينيإظا٤ يهٓنيني٘ ٜهنينيٕٛ قا٥ُنينيًا بػنيني ٙ ننينيايعطض ؾٗنينيٛ )  ْؿػنيني٘،   :ٚأخنينيط٣

، (2)ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ َٔ ا٭َٛض ا٫ْتعاع١ٝ ؾٗنيٛ )  غني ٙ يػني ٙ(    :يػ ٙ(، ٚااض٠ ثايا١

٘    إؾني  ،نُا ٖٛ اؿاٍ   ايعٚ ١ٝ ٚيهٓٗنيا   ،ٕ ا٭ضبعني١ ظٚ    ايٛاقنيع اـنياض ٞ ْؿػني

يرباكنينيايتني َنينيا٬ً ٚيٝػنينيه ايرباكايتنينيإ ٫  َٛ نينيٛز٠ بٛ نينيٛز اينينيعٚ ني أْؿػنينيُٗا، أٟ ا 

ظٚ ًا   اـاض  ٚظٚ ًا   ايصٖٔ ؾكنيط يؿنيطض إٔ اْكػنياَُٗا إ  َتػنياٜٚني قنيؿ١      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٖٚصا ْكاف قػطٟٚ (1)

َا   )ْؿػ٘ يٓؿػ٘ بػ ٙ( ٖٚٛ اؾنيٛاٖط َنئ املُهٓنيال، ٚبػني ٙ اؿني  يًػنيبب ٚايعًني١        إإش ا٭ؾٝا٤  (2)

عنيطاض أٚ )  غني ٙ يػني ٙ بػني ٙ( ٖٚنيٞ ا٫ْتعاعٝنيال       أٚ )  ْؿػ٘ يػ ٙ بػ ٙ( ٖٚٞ ا٭ ،ايؿاع١ًٝ

 ا )  ْؿػ٘ يٓؿػ٘ بٓؿػ٘(.َا ايٛا ب  ٌ ا ٘ ؾٗٛ نُا قايٛأٚاملعاْٞ اؿطؾ١ٝ، ٚ
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حكٝك١ٝ خاض ١ٝ ٫ظ١َ يصااُٗا   اـاض  ٫   ايصٖٔ ؾكط، بنيٌ َنيا   اينيصٖٔ إمننيا     

 ٖٛ اْعهاؽ ملا   اـاض . 

 ،َنئ حنيام شال ايؿني٤ٞ   ٖٚٛ َا ٜٓتعع  ٖٛ شااٞ باب ايربٖإ ىش:آوثتعجري 

 ؾٗٛ ٚ ٛز ٚاحس يٓؿػ٘ بعٓاٜٚٔ كتًؿ١. ،ٕ ايؿ٤ٞ ايٛاحس ي٘ حٝاٝال كتًؿ١إؾ

٘    أإشًا: ؾهُنينيا  ؾهنينيصيو ايٓػنينيب١   ،ٕ اٱَهنينيإ َٛ نينيٛز بٛ نينيٛز َٓؿنينيأ اْتعاعنيني

َٛ ايٛ ٛز ْؿػ٘ ،اٱَها١ْٝ  ؾ٬ ٜك  َا شنط َٔ ايٓك .  ،ؾإْٗا َٛ ٛز٠ بٓح

  عٞ هوِطبٞ اه٘اقعٚٞاخلربٙٞ ً٘ض٘ ْٓ اجلٌوٞإ :اه٘دٕ اهجاُٛ
ا٭قني  إٔ ٜكنياٍ: إٕ اؾًُني١ اـربٜني١ َٛننيٛع١      ؾٗنيٛ:   (1)يب انى ّ انثبينر

أعنيِ َنئ    :أٟ ،، ٚ)ايٛاقع( أعِ َٔ اـنياض  ٚاينيصٖٔ ٚغ ُٖنيا   (2)يًٓػب١ ايٛاقع١ٝ

 ١ٖصٙ ايكهني١ٝ قهنيٝ  ٕ إؾ، ٚ  )ظٜس ممهٔ( (3)أٚ اعتباضٟ نيمبطااب٘   نيأٟ عامل حكٝكٞ  

ٖٚنينيصا ممنينيا ٫ ؾنينيو ؾٝنيني٘   ،أٜهنينيًاٚايٓػنينيب١ ٚاقعٝنيني١  ،عنينيٞٚاٱَهنينيإ أَنينيط ٚاق ،حكٝكٝنيني١

 ؾٝٓطبل عًٝ٘ )َطابك١ ايكٍٛ يًٓػب١ ايٛاقع١ٝ(.

 ممتِع()اهدٗز ذلاي ٗ بٞ عّ إغلاياألد٘
ني: ( بني َا اٱؾهاٍ ايصٟ أنؿٓاٙ ٖٚنيٛ اٱؾنيهاٍ عًني٢ مجًني١ )اينيسٚض ممتٓنيع      أٚ

ُٖنيا; إش  ٫   اـنياض  ٫ٚ   اينيصٖٔ ٫ٚ   غ    ;ٕ ايسٚض ٫ ٜٛ س   أٟ عنيامل )إ

ٕ ططؾٗنيا ٚقُٛهلنيا   إ; ؾني أٜهنياً ؾ٬ ٚاقع١ٝ يًٓػب١   ايكه١ٝ  ،ٖٛ ممتٓع ٚقاٍ َطًكًا

    ٞ َٚٛننيٛعٗا قنياٍ باؿُنيٌ ايؿنيا٥ع      ،ٖٛ )قاٍ( ٖٚٛ قنياٍ باؿُنيٌ اينيصااٞ ا٭ٚيني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٖٚٛ  ٛاب نربٟٚ. (1)

 .ٚيعٌ َككٛزِٖ َٔ اـاض ١ٝ ٖٛ ايٛاقع١ٝ، يهٔ بٝإ املطاز ٫ ٜسؾع اٱٜطاز( 2)

ْني٘ غني  خنياض  عنئ ايٛ نيٛزال ا٭ضبنيع، ٚبعنيسَٗا ؾني٬         إٚقٌٝ املطاز َٔ ايٛاقع ْؿؼ ا٭َط، ٚؾٝني٘   (3)

 ؾ٤ٞ ق .
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 (.ؾهٝـ اهٕٛ ايٓػب١ ايكا١ُ٥ بُٗا ٚاقع١ٝ؟ ،أبسًاٚن٬ُٖا ٫ ٚاقع ي٘  ،ايكٓاعٞ

 ؾجٛاب٘:

اينيسٚض   :َٚعٓاٖنيا  ،غنيايب١ قكني١ً   قهني١ٝ ٜا َط عٗنيا إ   إٕ ٖصٙ ايكهنيا  رواًل:

 ٚقس عربْا عٔ شيو بني)ممتٓع(. ،يٝؼ مبُهٔ

َنيا  أ ،إٕ ايكه١ٝ اـرب١ٜ املٛ ب١ ٖٞ املٛنٛع١ يًٓػب اـاض ٝني١  واحلبصم:

 .اـرب١ٜ ايػايب١ ؾُٛنٛع١ يػًب ْٚؿٞ ايٓػب١ اـاض ١ٝ

عسّٚ( ؾكس ٜكنياٍ:  : يٛ قًٓا )اؾبٌ َٔ شٖب َ(1)ٚبتعب  آخط ٚ  َااٍ آخط

ؾٝهنيٕٛ )املعنيسّٚ(    ،إٕ ثبٛل ؾ٤ٞ يؿ٤ٞ ؾطع ثبٛل املابه ي٘ ٚؾطع ثبٛل احملٍُٛ

 .ٚاهٕٛ ْػبت٘ إ  اؾبٌ َٔ شٖب َٛ ٛز٠ ،َٛ ٛزًا

ٚبهًُني١:   ،ٚاؾٛاب: إٕ )َعسّٚ( ٖٛ اعب  آخط عٔ نْٛني٘ ينيٝؼ َٛ نيٛزاً   

 ٕ ٚاقعٗا ٖٛ ايٓؿٞ. أإ٫  ،إٕ ظاٖط اؾ١ًُ ٖٛ اٱثبال

ٕٸ املككنيٛز َٓٗنيا ننيٌ َنيا ؾنيطض       قه١ْٝ٘ ٜكاٍ   إ :ثبًَُب ْني٘  أ)ايسٚض قاٍ( بأ

 ٍ ؾرت نيع ايكهني١ٝ إ  قهنيٝ٘ ؾطنني١ٝ ؾنيطط١ٝ اعًٝكٝني١، ٫ إْٗنيا قهنيٝ٘          ،زٚض ؾٗٛ قنيا

ٚؾع٬ ٫ ٚاقع يني٘   أٟ قنيكع ٚعنيامل ؾهٝنيـ      ٕ ايسٚض آجٝعًاأآجٝع١ٜ نُٝا ٜكاٍ ب

 .بٓػبت٘؟ ؾتأٌَ

ِ  ، بطٚا١ٜ نٞ ٫ ميهٔ ْكه٘إٕ ن٬ّ ا٭زبا٤ يٝؼ بآ١ٜ ٫ٚ :ًبوثبنث  :ؾكنيٛهل

يًٓػنينينيب١ اـاض ٝنينيني١( قنينينيحٝ    غنينيني  ٖنينينيصٙ ايؿنينينيطٚض  ١)اؾًُنينيني١ اـربٜنينيني١ َٛننينينيٛع

 .ٚأؾباٖٗا

بػني    نيؾطنًا   ني ٚقس قٝسٸ عك٬ً ،غا١ٜ ا٭َط إٔ ن٬َِٗ َطًل :ٚبعباض٠ أخط٣

 احمل٫ُٛل ا٫ْتعاع١ٝ ٚاملُتٓعال.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ؾتسبط. ،كطٜب املطًب   عامل ا٫َتٓاع إ  ايصٖٖٔصا املااٍ َٔ عامل اٱَهإ شنطْاٙ يت (1)
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فٞ عّ اه٘اقع ال ْٓ اجلٌوٞ اخلربٙٞ هٚطت كاغإ :اإلغلاي اهجاُٛ
 ٗال ظِّا قطعّا

 ع٢ً ن٬ّ املؿٗٛض ؾٗٛ:٘ َا اٱؾهاٍ ايااْٞ َٔ إؾها٫اأٚ

َٛننيٛع١ يًٓػنيب١    ًنيٛ ناْنيه  ؾ، عنئ ايٛاقنيع ٚينيٛ ظٓنياً     اؾًُني١  ١ٝناؾنيؿ  عسّ)

 .(1) اـاض ١ٝ يهاْه ز٫يتٗا عًٝٗا قطع١ٝ(

إٕ ن١ًُ )اؾساض( اسٍ ع٢ً اؾساض اـنياض ٞ بٛننيعٗا ٖٚنيصا     تىضُح رنك:

ٕ نٌ نًُني١ قنيس ٚننيعه ملعٓني٢ ؾإْٗنيا انيسٍ عًٝني٘ ٚاؿٝنيس اكنيٛضٙ يًعنيامل           إؾ ٚان ;

ٚنصيو اؿاٍ   نًُني١ ايٓنيٛض ٚغ ٖنيا َنئ ايهًُنيال، ٖٚٓنيا ؾًنيٛ ناْنيه          ،بايٛنع

ٚمنئ ْنيط٣    قطعنيا، اؾ١ًُ اـرب١ٜ َٛنٛع١ يًٓػب١ اـاض ١ٝ ؾ٬ بس إٔ انيسٍ عًٝٗنيا   

، ؾًٛ قنياٍ  ٫ٚ ظًٓا  قطعًاإٔ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ٫ اسٍ ع٢ً ايٛاقع )ايٓػب١ اـاض ١ٝ( ٫

            : ظٜنينينيس قنينينيا٥ِ، ؾٗنينينيٌ ْكطنينينيع بكٝاَنينيني٘ أٚ ْعنينينئ بنينينيصيو َنينينئ قٹنينينيطف ٖنينينيصٙ      أحنينينيسِٖ

 اؾ١ًُ بٓؿػٗا؟ 

 ٚاؾٛاب: ن٬ ؾ٬ نؿـ ؾٝٗا ٚعًٝ٘ ؾًٝػه َٛنٛع١ يًٓػب١ اـاض ١ٝ.

  اإلغلاي اهجاُٛ د٘اباْ عوٟ
 ع٢ً ٖصا ايٛ ٘:    ٛابإٚيٓا 

١ٛ ًقتض هولاغفٚٞ ٗهٚظ عوٞ ػْٓ ٗضع غ١ٛ هإ :ٗياجل٘اب األ
  تاًٞ

إمنا ٖٛ َكنيت  يًهاؾنيؿ١ٝ ٚينيٝؼ بعًني١ ااَني١       (2)إٕ ٚنع ؾ٤ٞ يؿ٤ٞول: األ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .427ؾطح م   :14ؾك٘ ايكازم  (1)

 ٚنصا اغتعُاي٘ ؾٝ٘ ٚإضازا٘ اؾس١ٜ ي٘. (2)
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إٔ ايػٝس ايطٚحاْٞ قس اؾرتض إٔ ٚنع اؾ١ًُ اـرب١ٜ يًٓػب١ اـاض ٝني١   ضمباهلا، ٚ

ْني٘ ٫  أاغنيتًعاّ ايٛننيع يًهاؾنيؿ١ٝ، ٚحٝنيث لنيس       ؾنيطأ٣  ،إمنا ٖٛ بٓحٛ ايع١ًٝ ايتاَني١ 

ٕ اؾ١ًُ اـربٜني١ يٝػنيه َٛننيٛع١ يًٓػنيب١ اـاض ٝني١، يهنئ ٖنيصا        أ ناؾؿ١ٝ ْهتؿـ

أٚ  ،يٝؼ بكحٝ  ٚمما مل ٜكٌ ب٘ أحس، بٌ )ايٛننيع( َنئ ايعًنيٌ املعنيس٠ يًهاؾنيؿ١ٝ     

 ؾكٌ: ٖٛ َكتُ  هلا ٫ غ . 

إٕ اؾ١ًُ اـرب١ٜ حت٢ اهؿـ عٔ ايٛاقع ٫بس ؾٝٗا َٔ اٛؾط  وثتعجري آىش:

 يو:فُٛع١ َٔ املكسَال ٚايؿطٚط نٞ ٜتِ ش

َٴعٹسټ بعٝس. 1    .ايٛنع: ٖٚصا َكتُ  أٚ 

ٕ أبني  :ايعًِ: ٖٚٛ إٕ ٜعًِ ايػنياَع بٗنيصا ايٛننيع، إش ٫ ٜكنيٍٛ املؿنيٗٛض      .2

ؾنينيـ عنينئ َعاْٝنيني٘ َٚهنينياَٝٓ٘     ايٛننينيع بٓؿػنيني٘ ٚبنينيسٕٚ عًنينيِ ايػنينياَع بايٛننينيع نا      

   .َٚسي٫ٛا٘

املكاَضْنينيال: ايساينيني١ عًنيني٢ ننينيٕٛ اؾًُنيني١ اـربٜنيني١ قنينيازق١، َٚٓٗنينيا: َعطؾتٓنينيا  .3

 .ٚأحٛاي٘ ٚاْ٘ ٫ ٜكٍٛ ايهصبتهًِ بامل

 غ  شيو. :َٚٓٗا 

ؾني٬ ٜنيٓك     ،٫ عًني١ ااَني١   ،إٕ ايٛنع ٖٛ  ع٤ ايع١ً يًهاؾؿ١ٝ وادلتحصم:

إٔ عسّ ٚ ٛز ايهاؾؿ١ٝ   َانيٌ )ظٜنيس قنيا٥ِ( زيٝنيٌ عًني٢ عنيسّ ايٛننيع يًٓػنيب١         ني: ب

 اـاض ١ٝ!

ٕ اؾًُنيني١ اـربٜنيني١ ٚننينيعه يًس٫ينيني١ عًنيني٢ ايهاؾنينيؿ١ٝ عنينئ  إ) وثتعللجري آىللش:

ٚايؿنيطم بُٝٓٗنيا    ،ٚيٝؼ )إ اؾ١ًُ اـرب١ٜ ناؾؿ١ عٔ ايٛاقنيع(  ،نُا قايٛا ايٛاقع(

ٖٚنيٛ أعنيِ َنئ ايهاؾنيؿ١ٝ ايابٛاٝني١       ،ٚايٛنع ٚايس٫يني١ َنئ عنيامل اٱثبنيال     ،ٚان 

 ٚعامل ايابٛل.
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ؼكٝل اؾٛاب ٜعتُس ع٢ً َعطؾ١ ايػطض ٚايػاٜني١ ٚايػنيبب    وثعجبسح رىشي:

إْٗا َٛنٛع١ يكنيسح اكنيٛض ايٓػنيب١     : ٛابْ٘ٚ٘ َا ٖٛ؟ أَٔ ٚنع اؾ١ًُ اـرب١ٜ ٚ

شعنينيإ بتحككٗنينيا يهٓٗنيا يٝػنينيه عًنيني١ ينيني٘، بنيٌ َكنينيتُ  ؾكنينيط، اٛننينيٝ      اينيصٖٔ ٚيٲ 

إْٓا لس إٔ ن١ًُ )ظٜس( ٖٚٞ َؿطز٠ قنيس ٚننيعه يكنيسح اكنيٛض شال ظٜنيس         :شيو

ٕ إايصٖٔ ٫ٚ ضبط هلا بايتكسٜل بٛ ٛزٙ ٚاٱشعإ ب٘، ٚنصيو   ن١ًُ )قا٥ِ( ؾني 

، ٖٚصا املعٓني٢ اكنيٛضٟ ننيصيو،    أٜهًاايكٝاّ   ايصٖٔ ايػطض َٓٗا ٖٛ قسح َع٢ٓ 

حٝنيث اْتكًٓنيا بنيصيو إ  َطحًني١      نيَا   ايٓػب١ بني ظٜس ٚبني قا٥ِ   )ظٜنيس قنيا٥ِ(     أٚ

ٕ اؾًُني١ اـربٜني١ قنيس ٚننيعه يكنيسح ايٓػنيب١ بُٝٓٗنيا   شٖنئ         إؾني  نيايس٫ي١ ايتكسٜك١ٝ  

 شعإ ب٘.اكٛض ٚ ٛزٖا   اـاض  ٚيٲ ٚٱمازايػاَع 

ًُنيني١ اـربٜنيني١   حنينيس شااٗنينيا عًنيني٢ اؿٝنينياز َنينئ حٝنينيث قنينيسم َهنينيُْٛٗا  إشًا ؾاؾ

ٚيصا لس أْٗا اػنيتعٌُ َنئ ايكنيازم ٚايهنياشب ٚاؾاٖنيٌ ٚايؿنياى        ;ٚؼكك٘ ٚعسَ٘

ٕ اؾ١ًُ اـرب١ٜ مبا ٖٞ ٖٞ يٝػه ع١ً إؾ ،ٚغ ِٖ ٚابك٢ ٖٞ ٖٞ َٔ حٝث شااٗا

 ٚ ٛز ايٓػب١ اـاض ١ٝ ٫ٚ ع١ً يتكسٜل ايػاَع هلا.

ؼ ؾنينينيإٔ ايًػنينيني١ ٚايب٬غنينيني١ ٚا٭زبٝنينينيال إثبنينينيال املهنينينياَني ٚبتعنينينيب  آخنينينيط: ينينينيٝ

 (2)٫ ايتكسٜل، ٚقنيس شنطْنيا غنيابكاً    (1)ٕ اهلسف َٔ ايٛنع ٖٛ ايتكٛضإؾ ،ٚؼككٗا

ّ  نينُنينيا قنياٍ عًُنيا٤ املٓطنينيل      نيإٔ ايتكنينيٛض   َنيا ٜٛنني  شينينيو َنئ         :عًنيني٢ أضبعني١ أقػنينيا

ْني٘  أٗا َنيع  ؾإْٗا ٫ ؾو أْٗا مج١ً خربٜني١ بنيصاا   ،اؾ١ًُ اـرب١ٜ املؿهٛى ؾٝٗا :َٓٗا

َٚا شيو إ٫ يٛؾا٥ٗنيا بنيايػطض ا٭ٚينيٞ اينيصٟ ٚننيعه يني٘ اؾًُني١         ،٫ اكسٜل ؾٝٗا

 اـرب١ٜ ٖٚٛ قسح ايٓػب١.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 يًُٛنٛع أٚ احملٍُٛ أٚ ايٓػب١. (1)

   ايبحث ايتؿػ ٟ.( 2)
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اجل٘اب اهجاُٛ: حص٘ي اخلوط بني اه٘ضع ٗاهدالهٞ ٗبني اه٘ق٘ع 
 ٗاهصدق

ْ٘ قس حكٌ خًط بني أَطٜٔ َٔ ا٭َٛض ايػت١: ٖٚٞ: إضمبا ٜكاٍ:  انثبين:

ٚاٱضاز٠ ٚنْٛني٘ قنيسقًا أٚ ننيصبًا ثنيِ اينيسيٌٝ عًني٢        (1)ُاٍايٛننيع ٚايس٫يني١ ٚا٫غنيتع   

ٚايس٫ي١ أَط آخط اابع ي٘ اقتهنيا٤ٶ، ٚاٱضاز٠   ،ٕ ايٛنع ؾ٤ٞإايكسم ٚايهصب; ؾ

َنيط  أ ٚاٱضاز٠ اؾسٜني١ ؾني٤ٞ ضابنيع، ٚنْٛني٘ قنيسقًا أٚ ننيصباً       ،ا٫غتعُاي١ٝ ؾ٤ٞ آخنيط 

 غازؽ.ط ٌٝ ع٢ً اْ٘ قسم أٚ نصب أَثِ ايسي خاَؼ،

ٚ إؾ يهٓني٘ ٫ ٜهؿنيٞ يس٫يني١ ايػنياَع عًني٢       ،ثبٛانياً  ٕ َٛ نيٛزاً ٕ ننيا إٕ ايٛننيع 

ننيإ أّ   َؿنيطزاً  نيَؿازٙ يًهاؾؿ١ٝ عٔ َسيٛي٘ ٫ٚ عٔ َطاز املنيتهًِ، بنيٌ إٕ ايٛننيع     

يٝسينيني٘ عًنيني٢  ، نينيني بنيني٘ أٟ بعًنينيِ ايػنينياَع ني٫بنينيس َنينئ إٔ ٜتعكنينيب بنينيايعًِ بنيني٘       نينيني مجًنيني١ً

ٚشيو نًني٘  ٚح٦ٓٝصٺ يٛ اغتعٌُ بإضاز٠ اغتعُاي١ٝ أؾاز َطازٙ اٱخطاضٟ،  ،َهُْٛ٘

ٚنْٛني٘ قنينيسقًا   ،ٚايس٫يني١ عًنيني٢ اٱضاز٠ اؾسٜني١ أَنينيط آخنيط، ثنيِ ننينيٌ شينيو أَنينيط      ،أَنيط 

 ٚنصبًا إثبااًا أَط آخط. ًاثِ ا٭زي١ ع٢ً نْٛ٘ قسق ،ٚنصبًا

بنينيٌ   ،٫ اػنينيتًعّ يٛاحكٗنينيا   (2)إٕ غنينيٛابل ٖنينيصٙ ا٭َنينيٛض ايػنينيت١     واحلبصللم:

٫غنيتعُاي١ٝ مل  ْني٘ ينيٛ اغنيتعٌُ ايًؿنيغ   َعٓني٢ بٓحنيٛ اٱضاز٠ ا      إايتؿهٝو  اُض ؾٝٗا ؾ

عٓني٘ إ٫ ينيٛ عًنيِ بني٘، ثنيِ إٕ شينيو بنيسٚضٙ ٫ ٜؿٝنيس ٚ نيٛز اٱضاز٠           ااَنياً  ٜهٔ ناؾنيؿاً 

اْٞ ا٫ تُنياعٞ  بني ا٥ٔ أخط٣ نعنياٖط حنياٍ املنيتهًِ ٚايت   اؾس١ٜ، بٌ ٖٞ اؿِٗ َٔ قط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ؿػنيني٘ ايس٫ينيني١ َتنينيأخط٠ عنينئ ا٫غنينيتعُاٍ اؾع٥نينيٞ اـنينياض ٞ ٖٚنينيٞ َتكسَنيني١ عًٝنيني٘ إشا ينينيٛحغ ايٛننينيع ْ (1)

ٚبعباض٠ أزم: ٖٓنيا ز٫يتنيإ أ٫ُٖٚنيا نًٝني١ ٖٚنيٞ ٚيٝنيس٠ ايٛننيع ٚا٭خنيط٣  ع٥ٝني١           ،ايه١ًٝبس٫يت٘ 

 ٖٚٞ ٚيٝس٠ ا٫غتعُاٍ.

ِ    ٚٚاٱضاز٠ اؾسٜني١،   اٱضاز٠ ا٫غتعُاي١ٝٚايس٫ي١ ٚايٛنع  (2)  ا٭زيني١  ايكنيسم ٚايهنيصب ايابنيٛاٝني ثني

 ع٢ً ايكسم ٚايهصب.
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ٕ ننيٌ شينيو ٫   إٚأقاي١ َطابك١ اٱضاز٠ اؾس١ٜ يٲضاز٠ ا٫غتعُاي١ٝ َٚنيا أؾنيب٘، ثنيِ    

بنيٌ   ، ٜهؿٞ زي٬ًٝ ع٢ً ايكسم َٚطابك١ قٛي٘ يًٛاقنيع نُا ٫ ،ٜهٕٛ ٬َنًا يًكسم

   .(1)َٔ ايتُاؽ زيٌٝ آخط ٫ بس

 عٛامل ث٬ث١: نئَ مج١ً ايعٛامل  نيإٕ يسٜٓا  تىضُح رنك:

 ٍٚ: ٖٛ عامل ايٛاقع اـاض ٞ ٚا٭عٝإ أٟ عامل اـاض .  ايعامل ا٭

 .ٚايعامل ايااْٞ: ٖٛ عامل املؿاِٖٝ املٛ ٛز٠   ايصٖٔ

          اينينينيث: عنينينيامل ا٭يؿنينينياظ املتكنينينيٛض٠   اينينينيصٖٔ، ٖٚنينينيصا ايعنينينيامل ٖنينينيٛ ايعنينينيامل ايا

          ْنيني٘ ٜٓطنينيل  إثنينيِ  (2)غنيني  عنينيامل ا٭يؿنينياظ املٓطٛقنيني١; إش اٱْػنينيإ عنينياز٠ ٜؿهنينيط با٭يؿنينياظ    

 ٜٚتًؿغ بٗا. 

ٜعنينيٛز    نينيٖٛطٙ إ   ،َٚنينئ ابعنيني٘  ٚاـنيني٬ف بنينيني املؿنينيٗٛض ٚبنينيني ايؿنينيٝذ

ٛننينينيٛع١ يًكنينينيٛض أٚ املؿنينينياِٖٝ ٚإْٗنينينيا ٖنينينيٌ ٖنينينيٞ َ ،ؼًٝنينينيٌ َاٖٝنينيني١ ٚننينينيع ا٭يؿنينينياظ

ٞ  ١أٚ ٖنيٞ َٛننيٛع   ؟(3)ايصٖٓٝني١  أٚ ٖنيٞ َٛننيٛع١ يككنيس حهاٜنيني١     ؟يًٛاقنيع اـنينياض 

ٔ    ايٛاقع اـاض ٞ؟ ٚايكك نُنيا   نًُني١    ، ٚشينيو س ٚاؿهاٜني١ أَنيطإ قا٥ُنيإ باينيصٖ

ملؿٗنينيّٛ  نينيا٤ اينينيصٖي؟ أٚ إْٗنينيا َٛننينيٛع٘ يًُجنيني٤ٞ    ١ؾٗنينيٌ ٖنينيٞ َٛننينيٛع  ;) نينيا٤(

ٛاقع اـاض ٞ؟ املؿنيٗٛض شٖبنيٛا إ  إٔ   اـاض ٞ؟ أٚ ٖٞ َٛنٛع١ يككس حها١ٜ اي

ٞ  أاـاض ١ٝ، ٚيًٓػب١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ َٛنٛع١  ؾكنيس شٖنيب     َا ايػنيٝس ايطٚحنياْ

إ  إٔ اؾًُنيني١ اـربٜنيني١ َٛننينيٛع١ يككنينيس حهاٜنيني١ ايٛاقنينيع اـنينياض ٞ، ٚايؿنينيطم ننينيب      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕ اؾًُني١ اـربٜني١ ٚننيعه ٱؾنياز٠ َؿٗنيّٛ ايٓػنيب١       إّٛ ؾني ْٚهٝـ: حكٌ اـًط بني ايٛ ٛز ٚاملؿٗ (1)

 .اـاض ١ٝ ٫ ٚ ٛزٖا. ٚغٝأاٞ بٝاْ٘

َا املتُٝعٕٚ ٚايعباقط٠ ؾِٗ َنئ ٜنيتدًل َنئ قؿنيط املعٓني٢ ٚقسٚزٜتني٘ ٖٚنيٛ ايًؿنيغ ؾٝؿهنيطٕٚ            أٚ (2)

 .ؾتأٌَ ،املع٢ٓ مبا ٖٛ ٖٛ، ٖٚصا ؾٔ   حس شاا٘، ٚيهٔ ازعٞ عسّ إَهاْ٘

 ٖٞ شال أيؿاظ ش١ٖٝٓ؟ َٛنع عث آخط، ٚايعاٖط ا٭ٍٚ.مبا ٖٞ ٖٞ أٚ مبا  (3)
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يهنينئ ننيني٬ّ املؿنينيٗٛض ٖنينيٛ )ايس٫ينيني١( عًنيني٢ ايٓػنينيب١ اـاض ٝنيني١ )  اؾًُنيني١     ،(1)بُٝٓٗنينيا

 س٫ي١ أعِ َٔ ايٛقٛع.اـرب١ٜ( ٚاي

ُٕٓ ه٘ دهت اجلٌوٞ اخلربٙٞ عوٟ اهِطبٞ اخلازدٚٞ إ :اإلغلاي اهجاهح
 ملا احتٌوت اهلرب

أٟ ني إٕ ايهني٬ّ   )قنياٍ:  ؾهاٍ اياايث ايصٟ شننيطٙ عًني٢ املؿنيٗٛض ؾكنيس     َا اٱأ

ٚقنيس   (2)ع٢ً ايٓػب١ اـاض ١ٝ ملا نإ حيتٌُ ؾٝ٘ ايهصب يٛ نإ زا٫ً ني  اؾ١ًُ اـرب١ٜ

 .اْت٢ٗ (3)(كه١ٝ بأْٗا ؼتٌُ ايكسم ٚايهصبعطؾٛا اي

ٚننينيعه يًٓػنينيب١  نيأٟ اؾًُنيني١ اـربٜنيني١    نيْنيني٘ َنينيا زاَنينيه ايكهنيني١ٝ    إٚاٛننينيٝح٘: 

ٕ ايهنيطب  إاـاض ١ٝ ٖٚٞ ؼهٞ ايٛاقع ؾهٝـ حيتٌُ ايكنيسم ٚايهنيصب ؾٝٗنيا؟! ؾني    

آخنيط، ٚننيصيو َنيا ٚننيع يًٓػنيب١ اـاض ٝني١،        َا٬ً يٛ ٚنع ملعٓاٙ ؾني٬ حيتُنيٌ ؾني٦ٝاً   

ؼتُنيٌ ايكنيسم    ،نيٚنُا ٖٛ َنئ ايبنيسٜٗٝال     نينُا قطحٛا   نياـرب  أٟ  نيايكه١ٝ   يهٔ

ؾاؾُع بني ا٭َطٜٔ اٗاؾه، ٚحٝث إٕ ا٭َط ايااْٞ ثابه بايبساٖني١ ؾني٬    ،ٚايهصب

 بس َٔ نٕٛ ا٭َط ا٭ٍٚ باط٬ً. 

٘  إٚمطٟ ن٬ اؾٛابني اٯْؿني عٔ اٱؾهاٍ ايااْٞ ٖٗٓا; ؾني   (4)ٕ َط عني٘ إيٝني

ب ايٛننينيع ٫ انيني٬ظّ ايكنينيح١ ٚايكنينيسم، ٜٚعٗنينيط  ٕ ايس٫ينيني١ عػنينيإؾنيني ;ينينيس٣ ايتنينيسبط

ٍٸ ايتهٜٛٓٝني١   :شيو ػنياٙ  ٕ ٚننيع ايػنيِٗ َنيا٬ً يًس٫يني١ عًني٢ اٱ     إؾني  ،مب٬حع١ اينيسٚا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يؿاظ َٛنٛع٘ ٱبطاظ اينيسعا٣ٚ ٚاملهْٓٛنيال ايٓؿػني١ٝ ٚإبنيطاظ     ٕ ا٭إؾٝكٍٛ   َا ايػٝس اـ٥ٛٞأٚ (1)

 َآ٫ً.  ايكٛض ايص١ٖٝٓ ٚن٬َ٘ ٜكب   ْؿؼ َكب ايػٝس ايطٚحاْٞ

ٍٸ  (2)  َا َٛ ٛز أٚ َعسّٚ ٫ٚ غ .إإش ايسا

 .427ؾطح م   :14ؾك٘ ايكازم  (3)

ٕ ايٓػنيب١ اـربٜني١ ينيٛ ناْنيه ناؾنيؿ١ عنئ       إَط ع اٱؾهاٍ اياايث إ  اٱؾنيهاٍ ايانياْٞ إش ٜكنياٍ: )    (4)

 ايٛاقع ملا احتٌُ ؾٝٗا ايهصب(.
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; إش ايس٫ي١ أعِ َنئ املطابكني١ ٚعنيسَٗا، ؾهُنيا     (1)ايكحٝ  ٫ ٜػتًعّ ايكح١ زا٥ُا

ٖٛ اؿاٍ   عنيامل ايتهنيٜٛٔ   ايس٫يني١ ايٛننيع١ٝ غني  ايًؿعٝني١ َنئ عنيسّ اغنيتًعاَٗا          

 ؾهصيو   ايس٫ي١ ايٛنع١ٝ ايًؿع١ٝ اؾع١ًٝ. ،يكح١ ٚاملطابك١ا

ٕ اٱؾهاٍ خًط بني ايس٫ي١ ٚايٛنع ٚبني ايٛقٛع ٚايكسم، ٚز٫يني١  أنُا 

 ٘  ،ؾنيني٤ٞ عًنيني٢ ؾنيني٤ٞ عػنينيب ٚننينيع٘ ٚعػنينيب اغنينيتعُاٍ املػنينيتعٌُ أعنينيِ َنينئ قنينيسق

 ٫ٚ اػتًعّ عسّ احتُاٍ ايػاَع يًهصب. ،ٚأعِ َٔ إشعإ ايػاَع ي٘

: اجلٌوٞ اخلربٙٞ ً٘ض٘عٕ هقصد  ٗحاُٛاهس اهطٚد ًبِٟ
 احللاٙٞ عّ اهِطبٞ اخلازدٚٞ

ٕ اؾًُني١ اـربٜني١   أ)اؿنيل     قباٍ املؿٗٛض إ :  شٖب ايػٝس ايطٚحاْٞ

ٚننينيعه يككنينيس اؿهاٜنيني١ عنينئ ايٓػنينيب١ اـاض ٝنيني١ ٖٚنينيٞ   ٖنينيصٙ ايس٫ينيني١ ٫ اتكنينيـ      

ػنينيب١ إٕ بايكنينيسم ٚايهنينيصب ٚإمننينيا اتكنينيـ بُٗنينيا باعتبنينياض املنينيسيٍٛ إش اؿهاٜنيني١ عنينئ ايٓ  

طابكه ايٛاقع ؾٗٞ قازق١ ٚإ٫ ؾهاشب١ ٚبصيو ٜعٗط إٔ ايهنيصب ٖنيٛ عنيسّ َطابكني١     

 .  (3)املتهًِ يًٛاقع( (2)َطاز

ٕ اؾًُنيني١ اـربٜنيني١ َٛننينيٛع١ يككنينيس اؿهاٜنيني١ عنينئ ايٓػنينيب١ إ وثعجللبسح رىللشي:

١ ٖٚٛ غني  َٓعنيٛل بايكنيسم    اـاض ١ٝ، ٖٚصا ايككس ٖٛ ؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ ايٓؿػاْٝ

َنيا ايكنيسم ٚايهنيصب    أأٚ ٫، ٚ َا إٔ ٜهنيٕٛ قاقنيساً  إْػإ شيو إٔ اٱ ;أٚ ايهصب

َنينيا إٚاؿهاٜني١ ٖنيٞ َنينيطاز املنيتهًِ ٖٚنيٞ      ،نيٖٚنيٞ املنيسيٍٛ      نيؾُٗنيا َٓٛطنيإ باؿهاٜني١      

 قازق١ أٚ ناشب١.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ػاٙ ايٛاقعٞ.ػاٙ اـاط٧، يٛ ٚنع عهؼ اٱإش قس ٜؿ  ايػِٗ إ  اٱ (1)

 أٟ احملهٞ به٬َ٘. (2)

 .428م   :14ؾك٘ ايكازم  (3)
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 َٚع٘ ٜهٕٛ ايهصب عباض٠ عٔ عسّ َطابك١ َطاز املتهًِ يًٛاقع.

ٕ ايهنينيصب ٖنينيٛ عنينيسّ َطابكنيني١ َنينيطاز املنينيتهًِ     أ :ؾنينيصٖب إ   َنينيا ايؿنينيٝذ أ

 قع.يًٛا

َٔا اِهٔعرُي يف   ٗاهطٚد  اهفسق بني املػٔ٘ز ٗاهػٚذظٔ٘ز  َأُٖٙت
َْ ٍِ َهَطأزُق٘  ٔإُُٖل

ْْْم   َانينيٌ قٛينيني٘ اعنينيا :   بنينيني ايا٬ثنيني١  ٜعٗنينيط ايؿنينيطم ٚ ْْرُي إِىَُّ  ْْا الْعِ ٍَ ُت يَّ
َ
أ

قنيس غنيطقٛا    إٔ إخ٠ٛ ٜٛغـ  :َٔ ْسا٥ِٗ ٖٛ ًاؾايصٟ ٜٴؿِٗ عطؾ (1)لََسارِقَُنَ 

ٕ َككنينيٛز املٓنينيازٟ أْٗنينيِ غنينيطقٛا ٜٛغنينيـ َنينئ أبٝنيني٘   َاننينيٞ     أقنينيٛاع املًنينيو، إ٫  

 ؾٗٛ اٛض١ٜ. ايعَإ، ؾٝهٕٛ املككٛز َٔ ايًؿغ ٖٛ خ٬ف َا ٜؿِٗ َٔ ظاٖطٙ عطؾًا

يعسّ َطابك١ ظنياٖط ايهني٬ّ    ;(2)ؾع٢ً ضأٟ املؿٗٛض غتهٕٛ ايتٛض١ٜ نصبًا ًاإش

هابٗنيا، ؾًنيٛ   َٔ ايبحث عٔ أزي١ يتجٜٛع اضا نيع٢ً َبٓاِٖ   نيؾ٬ بس   ،يًٛاقع خاض ًا

شٖنيب  إش  (3) مه ؾبٗا ٚإ٫ حطَه ايتٛض١ٜ، عهؼ َا اختاضٙ ايػٝس ايطٚحاْٞ

 ١ْٗنيا َٛننيٛع  إٔ اؾ١ًُ اـربٜني١ َٛننيٛع١ يككنيس حهاٜني١ ايٓػنيب١ اـاض ٝني١ ٫       أإ  

إش مل ٜككنيس   ;يًٓػب١ اـاض ١ٝ ب٬ ٚاغط١، َٚع٘ ٫ اهٕٛ ايتٛض١ٜ ننيصبًا َٛننيٛعاً  

 ُا زٍ عًٝٗا ظاٖط ايه٬ّ.املتهًِ حها١ٜ ايٓػب١ اـاض ١ٝ ن

بنينيٌ  ،يهنينئ اؾًُنيني١ اـربٜنيني١ مل اٛننينيع هلنينيا ،ْعنينيِ ٖنينيصٙ اؿهاٜنيني١ ٖنينيٞ ايهنينيصب

 :ٚقكس اؿها١ٜ يٝؼ بهصب ؾ٬ ٜكاٍ عٔ اؾ١ًُ اـربٜني١  ،ٚنعه يككس اؿها١ٜ

             خنينينيط ننينيني٬ّ  آؾعنينينياز  ،ٚاملنينينيسيٍٛ ٖنينينيٛ املنينينيطاز   ،إ٫ بًحنينينياظ َنينينيسيٛهلا  ،ْٗنينينيا ننينينيصب إ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .70ٜٛغـ: غٛض٠  (1)

 أٟ َع عسّ إقا١َ ايكط١ٜٓ. (2)

 .428م   :14ؾك٘ ايكازم  (3)
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 . ْكاضٟايؿٝذ ا٭ إ  ن٬ّ  ايطٚحاْٞايػٝس 

ؾنينيطأ٣ إٔ َكٝنينياؽ ايهنينيصب عنينيسّ َطابكنيني١ املنينيطاز    َنينيا ايؿنينيٝذ ا٭ْكنينياضٟأٚ

    ٞ  (1) يًٛاقع، ٖٚٛ ٜكع   َكابٌ املؿٗٛض نُا ٫ ٜطابكني٘ نني٬ّ ايػنيٝس ايطٚحنياْ

 إش َطازٙ طابل ايٛاقع ٚإٕ مل ٜطابك٘ ظاٖط يؿع٘. ;ؾًٝػه ايتٛض١ٜ نصبًا

 نيأٟ اؾ١ًُ اـرب١ٜ   ني  بني اؿانٞإٕ املؿٗٛض ٫ ٜط٣ ٚاغط١  وثعجبسح رىشي:

ٞ   أ، ٚنيأٟ ايٓػنيب١ اـاض ٝني١     نيٚاحملهنيٞ    ؾني ٣ ايٛاغنيط١       َنيا ايػنيٝس ايطٚحنياْ

 شيو ٖٚٛ قكس اؿها١ٜ، ٚايككس قا٥ِ بايٓؿؼ. 

ٖنيٛ املنيطاز اؾنيسٟ      إٕ َنيساض ايكنيسم ٚايهنيصب ينيس٣ ايؿنيٝذ      وادلتحصم:

 ٟ  ٚأَنيا عًٝني٘ املؿنيٗٛض،    يًُتهًِ َٚطابكت٘ أٚ عسَ٘ يًٛاقع زٕٚ ظٗٛض ايه٬ّ اينيص

ؾنينيامل٬ى ينينيٝؼ ايككنينيس إش ايككنينيس غنيني  قابنينيٌ يًٛقنينيـ    ايطٚحنينياْٞ ايػنينيٝس ينينيس٣

ْٗنيا ٖنيٞ   أاؿهاٜني١ ب  ني  آخنيط ن٬َني٘     نيؾػنيط   ْني٘  إثنيِ   ،بايكسم أٚ ايهصب بٌ اؿها١ٜ

ٕ أٍٚ ن٬َني٘ كنيايـ يني٘ نُنينيا    أَنيع    ؾعنياز آخنيط ن٬َني٘ إ  نني٬ّ ايؿنيٝذ      ،املنيطاز 

 غٝعٗط.  

 نيني   َٚٔ قبً٘ ايؿنيٝذ  ني  إيٝ٘ ايػٝس ايطٚحاْٞشٖب  ٜطز ع٢ً َا :ٌ لهتإ

٘   ،َٔ نٕٛ املٛضِّٟ مل ٜٴطز اؿها١ٜ عٔ ايٓػب١ اـاض ١ٝ ؾ٬ نصب إٕ ايعنيطف  : ٜنيطز عًٝني

ٟ     ;ٜطٕٚ ايعهؼ ْني٘ ننياشب   أٜطًكنيٕٛ عًٝني٘   (2)حٝث إِْٗ عٓنيسَا ٜػنيُعٕٛ نني٬ّ املنيٛضِّ

 !باؿٌُ ايؿا٥ع ايكٓاعٞ

 :ني ٚايػٝس   َٔ ايؿٝذ نيٕ ماب أميهٔ  لهت:

 ،إٕ َا ؾُٗ٘ ايعطف إمنا ٖٛ َٔ باب ايِٖٛ ٚايًبؼ يعسّ َعنيطؾتِٗ بنيايٛاقع  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1)    ٞ )ٚبنينيصيو  :  قٛينيني٘    آخنينيط ن٬َنيني٘ إ  ننيني٬ّ ايؿنينيٝذ     ْعنينيِ عٳنينيسٳٍ ايػنينيٝس ايطٚحنينياْ

 )ٚنعه يككس...( ٖٛ غ ٙ نُا ٜعٗط بايتسبط بٛنٛح. :يهٔ أٍٚ ن٬َ٘ ،ٜعٗط...(

 كًا.أٟ زٕٚ عًُِٗ باْ٘ َٛضٸٟ أٚ َطً (2)
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 ٕإؾني ; ٚايتنيسيٝؼ َااٍ ايػـ  :ٚيٛ عطؾٛٙ ٚعًُٛا ب٘ ملا ْعتٛٙ بايهصب، ٜٚٛنح٘

ْنيني٘ ننينيإ   أحنينيس ايباعنيني١ ننينيإ ٜبنينيٝعِٗ اينينيطز٤ٟ َنينئ اينينيطظ إ٫ أايٓنينياؽ ينينيٛ اكنينيٛضٚا إٔ 

 ٚيٛ اِٖٛ اٯخطٕٚ شيو. ،ؾايبا٥ع يٝؼ ٚاقعًا مبسيؼ أٚ غاف حكٝكت٘  ٝسًا

ٚنصيو اؿاٍ   ايكسم  ،إشًا ؾُا اُٖٛ٘ ايٓاؽ خًط بني ايابٛل ٚاٱثبال

ْ٘ قازم ثبٛانيًا ٚإٕ اُٖٛنيٛٙ ناشبنيًا    إٚايهصب حٝث اـًط بني ايابٛل ٚاٱثبال، ؾ

 إثبااًا. 

 ثالثٞ ب٘دٖ٘  ِاقػٞ ًبِٟ اهطٚد اهسٗحاًُٛ
إننياؾ١ إ    ،َٔ اٱؾنيها٫ل ٚيهٔ ٜطز ع٢ً َا شنطٙ َٔ املب٢ٓ ٚ ٛٙ ث٬ث١ 

      ٙ ٛ    ،عسّ َطابك١ شٜنيٌ ن٬َني٘ يكنيسضٙ ٚقنيح١ شًٜني٘ زٕٚ قنيسض  :إش شٜنيٌ ن٬َني٘ ٖني

ٕ ايهصب ٖٛ عسّ َطابك١ َطاز املتهًِ يًٛاقنيع( ٖٚنيٛ َطنيابل ملبٓني٢     أ)ٚبصيو ٜعٗط 

ٛ  ، ايؿنينيٝذ )اؿنينيل إٕ اؾًُنيني١ اـربٜنيني١ ٚننينيعه يككنينيس   :يهنينئ قنينيسض ن٬َنيني٘ ٖنيني

صٙ ايس٫يني١ ٫ اتكنيـ بايكنيسم ٚايهنيصب     اؿها١ٜ عنئ ايٓػنيب١ اـاض ٝني١ ٖٚنيٞ   ٖني     

ٚإمنا اتكنيـ بُٗنيا باعتبنياض املنيسيٍٛ إش اؿهاٜني١ عنئ ايٓػنيب١ إٕ طابكنيه ايٛاقنيع ؾٗنيٞ           

    ٘ ينيصٌٜ ن٬َني٘    أٜهنياً )ٚعنيسّ َطابكتني٘    :قازق١ ٚإ٫ ؾهاشبني١( ٚٚ ني٘ اٱؾنيهاٍ عًٝني

ْ٘ اعترب ا٫اكاف بايكنيسم ٚايهنيصب ٖنيٛ بًحنياظ املنيسيٍٛ      أ( ٖٛ  ٚن٬ّ ايؿٝذ

ٕ اؿها١ٜ ٫ اػاٟٚ املطاز إش قس ٜككس حها١ٜ َا يٝؼ َنيطازًا يني٘   أع ٖٚٛ اؿها١ٜ، َ

 .ٚايٓػب١ بني اؿها١ٜ ٚاملطاز ٖٞ ايعُّٛ َٔ ٚ ٘

ٕ اهٕٛ بعاٖط ايه٬ّ ؾُٝهٔ اْطباقٗا ع٢ً قنيٍٛ  أٚع٢ً أٟ ؾاؿها١ٜ ميهٔ 

ٕ ٜككنينيس اؿهاٜني١ بًحنينياظ ْػنيبتٗا إ  ايؿاعنينيٌ ٫ اؿهاٜني١   حنينيس    أإ٫  أٜهنياً املؿنيٗٛض  

٘ٺ أٜهًايهٓ٘ شااٗا  َنئ نْٛٗنيا َنيطاز٠     ٫ مسٟ إش اؿها١ٜ َٓػٛب١ ي٬ؾغ أعِ َٔ ٚ 

 .  ؾتأٌَ ،ي٘
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  ؾٗٞ: ل ايا٬اٚأَا اٱؾها٫

 األٗي: اه٘ضع يف اجلٌوٞ اخلربٙٞ ٓ٘ هوِطبٞ اخلازدٚٞ باه٘دداْ
إٕ زع٣ٛ ٚنع اؾ١ًُ اـرب١ٜ يككنيس اؿهاٜني١ عنئ ايٓػنيب١ ايٛاقعٝني١       ول:األ

ٕ ايعنياٖط إٔ ٚننيع ٦ٖٝني١ َانيٌ: )ظٜنيس قنيا٥ِ( ٖنيٛ يهنيٞ         ٖٞ خ٬ف ايٛ سإ، بنيٌ إ 

 .اعهؼ اـاض  َباؾط٠

ٕ ظٜسًا َا٬ً ٚننيع هلنيصا املٛينيٛز ٫    إؾ ،ٜٚسٍ عًٝ٘ ٚنع املؿطزال ايؿدك١ٝ

نُا ٜسٍ عًٝ٘ ٬َحع١ حاٍ ٚنع ايٛانعني   فنياَٝع ايًػني١    ،يككس اؿها١ٜ عٓ٘

ا ػنيطٟ ا٫عتباضٜنيال   نُا ٜسٍ عًٝ٘ ٬َحع١ ايتهٜٛٓٝال ٚايني  ،ٚغ ٖا ايكاٖط٠  

ٕٸ املنيطآ٠ َنيا٬ً اهؿنيـ عنئ اـنياض  َباؾنيط٠ ٫ٚ ٚاغنيط١   اينيبني،           ،ع٢ً ٚظاْٗا ؾنيإ

 ٚنصا ايٓكب ٚايع٬َال.

ٚننينيصيو اؾًُنيني١ اـربٜنيني١ ٚننينيعه يتهنينيٕٛ َنينيطآ٠ يًٓػنينيب١ اـاض ٝنيني١ َباؾنينيط٠ ٫  

 .ؾتسبط  ٝسًا ،بٛاغطتني )أٟ بٛنعٗا "يككس" "حها١ٜ" ايٓػب١ اـاض ١ٝ(

غتهنيع   أْنيو َا يٛ ؾطنه ْؿػنيو ٚاننيعًا أ٫ انيط٣     :يونُا ٜهؿـ عٔ ش

 ملسايًُٝٗا؟) ساض( أٚ ايٓػب١ اـرب١ٜ 

 اهجاُٛ: ِٓان خوط بني اه٘ضع هوػ١ٛ ٗاهػاٙٞ ًِٕ 
ٚغني ٙ بنيني ايػاٜني١ َنئ  ٗني١        ٖصا ٚقس حكٌ خًط عٓس ايػٝس انثبين:

ا٤ ٚبني املٛنٛع ي٘ أٟ َا ٚنعه ي٘ اؾ١ًُ اـرب١ٜ َٔ  ١ٗ أخط٣، ٚنني٬ّ ا٭زبني  

 آخنيط، ٕ ايعًني١ ايػا٥ٝني١ ؾني٤ٞ ٚاملٛننيٛع يني٘ ؾني٤ٞ       إٖٛ عٔ املٛنٛع ي٘ ٫ ايػا١ٜ; ؾ

ْعنيِ   بعٝٓني٘، بنيٌ املٛننيٛع يني٘ ٖنيٛ ايؿني٤ٞ       يني٘، ٚقكس اؿها١ٜ ينيٝؼ  نيع٤ املٛننيٛع    

 ؾتسبط. عٓ٘،ٚنع ايًؿغ ي٘ يهٞ ٜككس اؿها١ٜ ب٘ 
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 ٕ ٖٓاى خًطًا آخط بني )اؿها١ٜ( ٚ)املطاز(.أنُا ااه  مما َه٢ 

 ِقض بعدَ ٗد٘د اهقصد يف بعض اجلٌىاهجاهح: اه
نُنيا ٜنيٓك  عًٝني٘ مبنيا ْكهني٘ ٖنيٛ عًني٢ املؿنيٗٛض حٝنيث قنياٍ: )عنيسّ             انثبنث:

ؾهٝنينيـ اهنينيٕٛ اؾًُنيني١ اـربٜنيني١     (1)ٚ نينيٛز ايٓػنينيب١ اـاض ٝنيني١   ننينيا  َنينئ اؾُنينيٌ(     

; إش ٜكنياٍ: )عنينيسّ ٚ نيٛز قكنينيس   أٜهنياً َٛننيٛع١ هلنيا؟ إش ْكهنيني٘ عًنيِٝٗ ٚاضز عًٝنيني٘    

ِ     اؿها١ٜ   نا  َٔ اؾٌُ اـرب ٚاملتُنيطٕ   قنيٛا٘    (2)ٜني١( نُنيا ٖنيٛ اؿنياٍ   املعً ني

ؾعٓنينيسَا ٜتًؿعنينيٕٛ باؾًُنيني١ اـربٜنيني١ ؾنينيإِْٗ ٫ ٜككنينيسٕٚ َٓٗنينيا  ،ْٚعنينيا٥طِٖ (3)ٚايٓنينيا٥ِ

اؿها١ٜ عٔ اـاض ، ؾكس ؽًـ ٚاْؿٍو قكس اؿها١ٜ عٓٗا، َع إْٗنيا مجًني١ خربٜني١    

 . زٕٚ ؾو

س حكٝك١ ٚننيعٗا قني  إٕ اؿل َع املؿٗٛض   نٕٛ اؾ١ًُ اـرب١ٜ    واحملصم:

  حس شااني٘ أعنيِ َنئ ا٫يتنيعاّ بهنيٕٛ ايكنيسم         عًه يًٓػب١ اـاض ١ٝ، يهٔ شيو

َٚٔ ا٫يتعاّ بهْٛ٘ َطابك١ املنيطاز   ،ٖٛ َطابك١ ظاٖط ايكٍٛ )اؾ١ًُ اـرب١ٜ( يًٛاقع

ٚ  ،يًٛاقنينيع ٕ املؿنينيٗٛض بٓنينيٛا عًنيني٢ َنينيا عطؾنينيٛا بنيني٘  أؾنيني٬ ٜكنيني  إض نينياع ايٓنينيعاع إ  ٖنينيصا 

 .سبط  ٝسًاؾت ،ايهصب ع٢ً ٖصا املب٢ٓ

 أًسّٙ ًع احمل٘ز اهجاهحاهتخقٚق يف ضٌّ 
 :ٚؼكٝل املكاّ ببٝإ املطايب ٚا٭َٛض ايتاي١ٝ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .427م   :14ؾك٘ ايكازم  (1)

ْني٘ ٫ ٜككنيس اؿهاٜني١ عنئ اـنياض  بٗنيا يهٓٗنيا        إؾ ،إشا شنط مج١ً خرب١ٜ   َكنياّ بٝنيإ إعطابٗنيا َنيا٬ً     (2)

 مج١ً خرب١ٜ زٕٚ ؾو.

 ٕ مل ٜهٔ قاقسًا.إْٗا ٜكسم عًٝٗا مج١ً خرب١ٜ ٚإٕ َا قاي٘ يٛ نإ مج١ً خرب١ٜ ؾإؾ (3)
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 اهعس  ٙس٠ املداز عوٟ ظآس اهق٘يْٓ إ :األًس األٗي
ٔ       لذ َمبل: إٔ املنيساض ٖنيٛ    :إٕ ايعطف ٜط٣ ْؿنيؼ َنيا شٖنيب إيٝني٘ املؿنيٗٛض َني

٫ زخنينيٌ يًُنينيطاز   ايكنينيسم يًٛاقنينيع، ٚ نيٚ عنينيسّ َطابكتنيني٘   أ نيَطابكنيني١ ظنينياٖط ايًؿنينيغ   

 .(1)ٚايهصب

َا إٔ ٜهنيٕٛ ٖنيٛ َطابكني١    إ نينُا غبل   نيٕ امل٬ى   ايكسم ٚايهصب  إ ثُبَّ:

ظاٖط ايكٍٛ يًٛاقنيع نُنيا عًٝني٘ املؿنيٗٛض، أٚ َطابكني١ املنيطاز اؾنيسٟ يًٛاقنيع، ٚيهنئ          

ٕ املساض ٖٛ َطابكني١ ظنياٖط ايًؿنيغ يًٛاقنيع     أْ٘ ٜط٣ إايؿٝكٌ   اؿهِ ٖٛ ايعطف; ؾ

ْ٘ إٕ ْكنيبٗا ننيإ ظنياٖط ايكنيٍٛ ٖنيٛ      إطاز أَطًا آخط، َا مل ٜٓكب قط١ٜٓ ؾٕ نإ املإٚ

ٕ إٔ ايعطف ٜنيط٣  إؾ َؿازٖا، ؾًٛ قاٍ ؾدل: ) ا٤ ظٜس( ٚنإ ظٜس قس  ا٤ ؾع٬ً

 بٌ نإ قس قكس ٚأضاز أَطًا آخط. ،ٕ مل ٜهٔ قكسٙ َٚطازٙ شيوإن٬َ٘ قسم ٚ

ٛ    إٚ ،ٕ ايه٬ّ قنيازم إ واحلبصم: ٜني١ قنيا٫ًٚ   ٕ ننيإ ايعنيطف ٜنيطاٙ غني٤ٞ ايط

 ْ٘  ا٤. أْ٘ مل م٤ٞ َٚع شيو قاٍ أْ٘ نإ ٜط٣ أطًع ع٢ً َطازٙ ٚأايتسيٝؼ إشا 

ٕ إٚ ،شيو ٜط ع إ  ايتؿطٜل بني نصب اؿانٞ ٚاؿها١ٜ مبا ؾكًٓاٙ غنيابكاً ٚ

بٌ ٚاملػنيتعٗط عطؾنيًا َنئ     ،ظاٖط ٚقـ ايه٬ّ بايكسم ٖٛ ٚقؿ٘ ب٘   حس ْؿػ٘

 .(2)عاٍ املتعًلْ٘ َٔ ايٛقـ أْ٘ قازم أٚقـ ايكا٥ٌ ب

ٕ ايعهنينيؼ ننينيصيو زيٝنينيٌ عًنيني٢ املنينيسع٢: ؾًنينيٛ قنينياٍ     إؾنيني :َٚنينئ  ٗنيني١ أخنينيط٣ 

ٚ إؾ ،: ) ا٤ ظٜس( ٚمل ٜهٔ ظٜس قنيس  نيا٤ خاض نياً   أحسِٖ ٕ ننيإ ٜعتكنيس مبج٦ٝني٘    إْني٘ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ١ٜ.أٟ قسم اؾ١ًُ ٚايٓػب١ اـرب (1)

قٌٝ )ظٜس قازم( نإ املطاز )قازم   ن٬َ٘( أٟ )ن٬َ٘ قازم ٚقسم( إ٫ يٛ  ٚغٝأاٞ أْ٘ إٕ (2)

زيه قط١ٜٓ ع٢ً ايعهنيؼ نُنيا ينيٛ ننيإ َنيساض ا٫ٖتُنياّ ٖنيٛ ايؿاعنيٌ ْؿػني٘ ٚغني٤ٛ أٚ حػنئ طٜٛتني٘             

 ٚغطٜطا٘.
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ٍ إؾ ،ٚأضازٙ إٕ ن٬َني٘ ينيٝؼ بكنيازم، ٫ٚ ٜؿنيؿع اعتكنيازٴٙ بكنيسق٘        :ٕ ايعطف ٜكنيٛ

ْني٘  أٜٛقنيـ ظٜنيس ْؿػني٘ ب   ا٘ ملنيسيٍٛ ن٬َني٘ يٛقنيـ ن٬َني٘ بايكنيسم، نُنيا ٫       ٚإضاز

ٕ املنيطاز َنئ   أٖٚنيٞ اػنيٛم إ     ،ٕ قط١ٜٓ اجملاظ اؿاي١ٝ َع٘إٚيٛ ٚقـ ب٘ ؾ ،قازم

ْعنيِ   ،)ظٜس قازم( أٟ )ظٜس قازم   ْٝت٘ غًِٝ ؾٝٗا ٚإٕ مل ٜهٔ ن٬َ٘ قنيسقًا( 

 ع٢ً إط٬قٗا.  (1)غٝأاٞ   ا٭َط ايااْٞ عسّ ما١َٝ ٖصٙ ايسع٣ٛ

بى ًا هٕ  ،ٓ٘ املسدعّٚا ٗعقوّٚا دقاألًس اهجاُٛ: هٚظ تفطري اهلرب 
 ًّ املعِٟ االزتلاشٜ

ٞ  ٕ إ ولذ َمبل: ٖٚنيٛ َنيا    ،ايكسم أٚ ايهصب قس ٜؿػطإ بتؿػ  زقنيٞ عكًني

بنيٌ   َنئ شينيو،   بؿني٤ٞ ٚقنيس ٫ ٜؿػنيطإ أقني٬ً     ،يعً٘ َب٢ٓ ن٬ّ ايها  َٔ ا٭ع٬ّ

ٖٚنيٛ قنيس    ،ٜط ع   قسقٗا ٚاْطباقٗا ع٢ً املكسام إ  ا٫ضاهاظ ايؿططٟ ايػنياش  

 ٜتطنيابل أحٝاْنيًا َنينيع اعطٜنيـ املؿنيٗٛض يًكنينيسم ٚايهنيصب َنئ نْٛنيني٘ َطابكني١ ظنينياٖط        ٫

 .ايكٍٛ يًٓػب١ اـاض ١ٝ ٚعسَٗا

َٔ  ًكسمي ايسقٞع٢ً ايتعطٜـ ٚاملع٢ٓ  ًا; بٓا٤ٶايتٛض١ٜ نصبٝهٕٛ ؾ :ٚعًٝ٘

 .ا٫ضاهاظٟ ايػاش  ، ٫يًٛاقععسّ َطابك١ ظاٖط ايكٍٛ ؾٝٗا يًٓػب١ اـاض ١ٝ أٚ 

إٕ  ٖٚنيٛ:  ْعاط   املكنياّ عًني٢ كنيط  ننيٞ ٫ ْعنيس ايتٛضٜني١ ننيصباً       ٕ أٚعًٝ٘: ميهٔ 

٫ عػنيب ايسقني١    ٚبػاطت٘، ايعطف ٖٛ املط ع   َؿاِٖٝ َٛنٛعال ايؿاضع بػصا ت٘

    ٘ ٜنيٛضٸٟ   ْني٘ ينيٛ ضأ٣ ايعنيطف ؾدكنياً    إؾ :ايعك١ًٝ ٫ٚ عػنيب ايتعطٜؿنيال ايب٬غٝني١، َٚعني

  ٞ طٜٓنيني١ خؿٝنينيه عًنيني٢  ٚيهٓنيني٘ ننينيإ قنينيس أقنينياّ ق  ،ؾًنينيِ ٜطنينيابل ظنينياٖط قٛينيني٘ ايٛاقنينيع اـنينياض 

ْ٘ قنيس ننيصب; إش ٚ نيسٚا    إ :ؾإِْٗ َع اط٬عِٗ ع٢ً حكٝك١ ا٭َط ٫ ٜكٛيٕٛ ،ايػاَع

 َطابل يًٛاقع. نيباط٬عِٗ عًٝٗا  نيٚ اؿاي١ٝ أإٔ ظاٖط قٛي٘ َع قطٜٓت٘ املكا١َٝ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٕ ْعط ايعطف ٖٛ ْؿؼ ضأٟ املؿٗٛض َٔ )َطابك١ ظاٖط ايًؿغ يًٛاقع ٚعسَٗا(.إ (1)
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حٝث يٛ اطًع  ،إشًا: ؾاملط ع١ٝ   ؼسٜس ايكسم ٚايهصب اط ع إ  ايعطف

ٚيهٔ ؼكٝل شيو ٜعتُنيس عًني٢ َنيا غنيٝأاٞ      ،(1)قازقًا يطآٙ املٛضِّٟع٢ً حكٝك١ حاٍ 

ٕ املساض ٌٖ ٖنيٛ  أٚعث  ،ايتؿكٌٝ بني ايكط١ٜٓ اـؿ١ٝ ٚاؾ١ًٝ :  ا٭َٛض ايتاي١ٝ َٔ

      ٞ  ،عًنيني٢ ايابنينيٛل أٚ اٱثبنينيال، َٚنينئ ايتؿطٜنينيل بنينيني ننينيصب اؿهاٜنيني١ ٚننينيصب اؿنينيان

 ٕ ايعٗٛض آجٝعٟ أٚ اعًٝكٞ.أ: ؼكٝل أٜهًاٚ

 رو ال؟ كزة يىضىعب س انثبنث: ْم انتىسَخاحملى

 زبعٞ هوت٘زٙٞقطاَ األاأل
إٕ ايتٛض١ٜ عًني٢ أضبعني١ أقػنياّ نُنيا غنيبل، ْٚهنيٝـ: إٕ ث٬ثني١ َٓٗنيا يٝػنيه          

٘       أبهصب ظاٖطًا، ٚ  ،َا ايكػِ ايطابع ؾٗنيٛ َنيا ٜٓبػنيٞ إٔ منيطٟ ايهني٬ّ ٚايٓكنياف ؾٝني

 ٖٞ: ضبع١ ٚا٭قػاّ ا٭

 ًا ه٘ ٖٗز٠ باهعآس عّ اهعآس ٗضرتٖ بٕ .1
بنيٞ شض  أيٛ ٚضٻ٣ بايعاٖط عٔ ايعاٖط، نُا ؾُٝا ضٟٚ عنئ   َا انمسى األول:

، ؾكنيس قكنيس بعنياٖط ن٬َني٘ املنيسيٍٛ اينيٛاقعٞ يني٘ ٖٚنيٛ         ٚمحً٘ يًنيٓيب ا٭ععنيِ   

ٙ    ،يهٓ٘ غنيرت ايعنياٖط بايعنياٖط    ،املٛنٛع ي٘ ايًؿغ ِ ؾنيإش شننيط ايعنياٖط ٚأضاز  ، يهنيٓٗ

 اُٖٛٛا إضازا٘ غ ٙ.

ـ املؿنيٗٛض يًكنيسم   ٚاعطٜني  ،عطؾًا ٚباؿٌُ ايؿنيا٥ع  ٖٚصا يٝؼ بهصب قطعًا

باٱناؾ١ إ  اْطبام اعطٜـ  ،ٕ ٜٓطبل عًٝ٘ اعطٜـ ايهصبأٜٓطبل عًٝ٘، َٔ غ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕ اـازّ َنئ ٚضا٤ ايبنياب أؾنياض إ  َٛننيع قنيسز َٓٗنيا ٚقنياٍ ملنئ ٜطنيطم ايبنياب           أؾًٛ عًِ ايعطف ب (1)

َنيع   نيٕ ايعنيطف ٜنيط٣ ن٬َني٘     إغا٬ً٥ إٜاٙ عٔ إٔ غٝسٙ َٛ ٛز أٚ ٫، قنياٍ: ينيٝؼ غنيٝسٟ ٖٗٓنيا، ؾني     

 ْ٘ أِٖٚ غ ٙ أٚ خسع غا٥ً٘.إٕ ٜكاٍ أقسقًا، غا١ٜ ا٭َط  نيقطٜٓت٘ 
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 ٟ ٞ   (1)ايؿٝذ ا٭ْكنياض َٚنئ حنيصا حنيصِٖٚ، يًكنيسم      (2)ٚايػنيٝس ايطٚحنياْ

 .  أٜهًاعًٝ٘ 

ْني٘ قنيس ْنيط٣ ؾدكنيًا مينيتٗٔ ايهنيصب       إٚميهٔ ايتُاٌٝ يصيو مبااٍ َٔ ْٛع آخط: ؾ

ٜنيبي عًني٢    ني عاز٠ً نيٕ ايػاَع  إؾ ،رب ٚنإ قازقًا ؾٝ٘ ثبٛاًا  حٝاا٘، ٚح٦ٓٝصٺ يٛ أخرب غ

نُنيا   ،نصب٘ ؾٝ٘، ٖٚٓا لس إٔ ظاٖط ن٬ّ ايط ٌ َطابل يًٛاقنيع ثبٛانيًا ؾٗنيٛ قنيازم    

إ٫ إٔ ؾِٗ ايػ  يٝؼ َني٬ى ايكنيسم    ،يهٔ َا ؾُٗ٘ ايػاَع ٖٛ غ ٙ ،ٖٛ َطاز ي٘

         ٞ   حنيس   ٚايهصب، ٚ اَعني٘ قنيسم ايكنيسم عًٝني٘ َنئ حٝنيث اؿهاٜني١ بنيٌ ٚاؿنيان

ْ٘ يٛ أخرب بايعاٖط املطابل يًٛاقنيع  إٚع٢ً أٟ ؾ ،ٕ ٚقؿ٘ ايػاَع بايهاشبإْؿػ٘ ٚ

ٚقنيس   ،ِْٗ غنيٝعتكسٕٚ نصبني٘، ؾٝهنيٕٛ ح٦ٓٝنيصٺ قنيس غنيرت بايعنياٖط ايعنياٖط        أَع عًُ٘ ب

٘         أٚ ٫ٜهٕٛ شيو ؿهُني١    ،، عهنيؼ َنيا ينيٛ قنياٍ هلنيِ عهنيؼ ايٛاقنيع بعنياٖط ن٬َني

ْني٘ ٜهنيٕٛ قنيس    إؾ ،ابل يًٛاقنيع ٕ عهؼ ايعهؼ ٖٛ ايكحٝ  أٟ ٖنيٛ املطني  أؾاعتكسٚا 

ننيصب، إ٫ ينيٛ    ؾه٬َ٘ َٔ حٝنيث اؿهاٜني١   ،أظٗط بايعاٖط املدايـ يًٛاقع، ايٛاقعٳ

    ٚ َنيا َنئ حٝنيث    أناْه َع٘ قط١ٜٓ اْعكس بٗا ظٗٛض ثنياْٟٛ   عهنيؼ ظنياٖط ن٬َني٘، 

اؿانٞ ؾكسم إش أضاز ايعهؼ، ٚنصا يٛ  عًٓا َكٝاؽ ايكنيسم ٖنيٛ َطابكني١ املنيطاز     

 يًٛاقع.

 ي دلٌاّل ال ظٔ٘ز هًٕا كاْ اهق٘ .2
ٙ  َا يٛ نإ ايكٍٛ ف٬ًُ انمسى انثبين: خنياض    أٜهنياً ٖٚنيصا ايكػنيِ    ،بعنياٖط

  ن١ًُ )َنيا( ؾنيُٝٔ    (1)ٚآخطٕٚ (3) َا شنطٙ ايؿٝذ :َٚااي٘ ،عٔ زا٥ط٠ ايهصب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .17م 2نتاب املهاغب:   (1)

 .123م 2َٓٗا  ايؿكا١ٖ:   (2)

 .17م 2نتاب املهاغب:   (3)
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ٚ       ،قاٍ: )قس عًِ اهلل َنيا قًتني٘(   َنيا  أإش قكنيس )َنيا( املٛقنيٛي١ مبعٓني٢ )اينيصٟ قًتني٘(، 

َنيا   ٕ ظٗنيٛض )َنيا( عطؾنيًا     إٔ مل ْكنيٌ بني  ايٓاؾ١ٝ، ٚشيو إايػاَع ؾكس ؾِٗ َٓٗا )َا( 

 ايٓاؾ١ٝ، بٌ نإ ف٬ًُ.

ٕ ايًؿنيغ اجملُنيٌ قتُنينيٌ   إ; ؾني ٖٚنيصٙ ايكنيٛض٠ َنئ قنيٛض ايتٛضٜني١ يٝػنيه ننيصباً       

٘    ،يًُعاْٞ املتعسز٠ ْني٘ َنئ   إؾ، ٚاجملٌُ ٫ ظاٖط ي٘ ؾ٬ ٜٓطبل اعطٜنيـ ايهنيصب عًٝني

يٝكنينياٍ بعنينيسّ َطابكنيني١ ظنينياٖطٙ   إش ٫ ظنينياٖط يًهنيني٬ّ ;قبٝنينيٌ ايػنينيايب١ باْتؿنينيا٤ املٛننينيٛع 

ْٗا يٝػه قنيسقًا بٓنيا٤ٶ   أمل خيايـ ايٛاقع ب٬ ؾو، نُا  أٜهًإ املطاز أنُا  ،يًٛاقع

 ْ٘ )َطابك١ ظاٖط ايكٍٛ يًٛاقع(.أع٢ً 

 ;ٚاملتحكٌ: إٕ ٖصٙ ايكٛض٠ َنئ ايتٛضٜني١ يٝػنيه بهنيصب عًني٢ نني٬ ايتعنيطٜؿني       

  خيايـ َطازٙ ايٛاقع.ْ٘ ملإؾ  َا اعطٜـ ايؿٝذأٚ ،َه٢ ؾًُاَا اعطٜـ املؿٗٛض أ

 ًا ه٘ أزاد اهعآس ٗاهباطّ ًعّا .3
ٚيهٔ ايػنياَع انيِٖٛ إضاز٠    ،َا يٛ أضٜس ايعاٖط ٚايباطٔ َعًا انمسى انثبنث:

غني  ا٭ٖنيٌ   ني ايعاٖط ؾكط، ٚنإ قس قكس بإضاز٠ ايعاٖط غنيرت ايبنياطٔ عنئ ايػنياَع      

خينيايـ ايٛاقنيع،   مل  نيٚننيصا املنيطاز     نيٕ ظنياٖط ايكنيٍٛ    إؾني  ;ننيصيو  َنيط ا٭ ، ٖٚٓنيا ني  َا٬ً

 .(2)ؾٗصٙ ايكٛض٠ يٝػه بهصب ع٢ً ن٬ ايكٛيني

 ًا ه٘ ٗٓز٠ باهعآس عّ اهباطّ ٗضرتٖ بٕ .4
أٟ ٚضٻ٣  ،َنينيا ينينيٛ غنينيرت ايبنينياطٔ املنينيطاز بايعنينياٖط غنيني  املنينيطاز   انمسللى انشاثللع:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .123م 2َٓٗا  ايؿكا١ٖ:   (1)

ٚٴضٸٟ بايعنياٖط عنئ ايبنياطٔ ؾٝٗنيا           نييعً٘   نيٚ  ٖصٙ ايكٛض٠ آسض    (2) ايهنيا  َنئ اٯٜنيال ايكطآْٝني١ ؾكنيس 

 يًحه١ُ ٚاملكًح١. ؾتأٌَ ٚقس غبل اؿكًٝ٘.
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ٚ  ٖنيصا ايكػنيِ    (1)ٚايٓكاف ٫ بس إٔ ٜٓحكط   ٖصٙ ايكٛض٠، بايعاٖط عٔ ايباطٔ

 ٫؟ٚ أ نصبًا َٔ نٕٛ ايتٛض١ٜ ؾٝٗا

 ٖٚٗٓا ميهٔ إٔ ٜصنط اؿك٬ٕٝ:

ايتؿكنيٌٝ بنيني    ٍٚ: ايتؿطٜل بني نصب اؿهاٜني١ ٚننيصب اؿنيانٞ، ايانياْٞ:    ا٭

 .ٚ ؾدك١ٝ خؿ١ٝ أٚ َؿكٛز٠أنٕٛ ايكط١ٜٓ ْٛع١ٝ 

 اهتفسٙق بني كرب احللاٙٞ ٗكرب احلاكٛٗي: اهتفصٚى األ
ٞ         :لذ َملبل  ٕٸ ايعنيطف ٜؿكنيٌ بنيني ننيصب اؿهاٜني١ ٚننيصب اؿنيان ني ٚبني  ،بنيأ

ْني٘ أقنياّ قطٜٓني١ عًني٢     أٚ املٛضِّٟايهاشب ٚاملدط٧، ؾًٛ اطًع ايعطف ع٢ً ٚاقع حاٍ 

٘    ،َطازٙ خٳؿٹ١ًٝ ع٢ً ايػنياَع  نُنيا ٫ ٜطًنيل عًني٢ ن٬َني٘      ،ْني٘ ننياشب  إ :ؾني٬ ٜكنياٍ يني

ٖنيصا   ،ْ٘ نصب ؾ٬ اٛقـ حهاٜت٘ بايهصب ٫ٚ اؿانٞ ٜٛقنيـ بني٘ ح٦ٓٝنيصٺ   إح٦ٓٝصٺ 

١ٜٓ أق٬ً بٌ نإ َطازٙ ايٛاقعٞ ؾكط غ  َا يٛ مل ٜكِ قطأ ،يٛ أقاّ قط١ٜٓ ٚيٛ خؿ١ٝ

ؾٗنيٌ   ;َا املتهًِأ ،ٕ ن٬َ٘ ٜٛقـ بايهصب بٓحٛ نصب اؿها١ٜإؾ ،ظاٖط ن٬َ٘

  ؟ٜٛقـ بايهاشب

 ؾطنًا َعصٚضًا ٫نططاض أٚ غ ٙ. ٚإٕ نإ ،ْعِ :ايعاٖط

ٚخيتًـ حاٍ غ  املطٜس يًُهنيُٕٛ بٓحنيٛ اٱضاز٠ اؾسٜني١ عنئ غني  املعتكنيس،       

ٚيهٔ ايٛاقنيع   ،قس زخٌ ايساض حكٝك١ ؾكاٍ: زخٌ ظٜس   ايساض ٜسًإ ظأؾًٛ اعتكس ب

إٕ خربٙ  :ْعِ ٜكٛيٕٛ ،٫ ناشبًا ؾايعطف حيهِ عًٝ٘ بهْٛ٘ كط٦ًا ،مل ٜهٔ نصيو

قنيس   شإيهنئ املدنيرب غني  ننياشب;      ،ٕ اـرب مبا ٖنيٛ ٖنيٛ ننيصب   إٚ ،غ  َطابل يًٛاقع

ٛٸًَاأ   .ؾتأٌَ ،  ايهاشب مبا ٖٛ حاى، يًعٓٛإ خص ا٫عتكاز َك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

َنيا   ايكنيٛض٠ ايااْٝني١    أ نيني  أٜهنياً ٚحسٙ أٚ َع غني ٙ   ني َطازًاإش   ايكٛض٠ ا٭ٚ  ٚاياايا١ نإ ايعاٖط ( 1)

 ؾ٬ ظاٖط ؾٝٗا يٲمجاٍ.
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ٗ غدصٚٞ خفٚٞ أبني كْ٘ اهقسِٙٞ ُ٘عٚٞ  اهجاُٛ: اهتفصٚى اهتفصٚى
 أٗ ًفق٘دٝ

 ٚبع  ؼكٝل َا َه٢ ٜته  بايتؿكٌٝ اٯاٞ:

 :ٚينيٛ أقاَٗنيا ؾتنياض٠    ،ٜكنيِٝ ايكطٜٓني١ عًني٢ ن٬َني٘ ٚأخنيط٣ ٫     ااض٠  املٛضِّٟٕ إؾ

 ؾٗصٙ قٛض ث٬ا:  ،ٚأخط٣ ؾدك١ٝ ،اهٕٛ قط١ٜٓ ْٛع١ٝ

 ًع إقاًٞ قسِٙٞ ُ٘عٚٞ اهص٘زٝ األٗىل: اهت٘زٙٞ
َا يٛ أقاّ املتهًِ قط١ٜٓ ْٛع١ٝ ع٢ً ن٬َ٘   َكنياّ ايتٛضٜني١    انصىسح األوىل:

ٟ غٛا٤ ؾُٗٗا ايػاَع أّ مل ٜؿُٗٗا، ٚيٝؼ ٖصا بهصب ٫ٚ  ; بهنياشب قطعنياً   املنيٛضِّ

 .٫ٚ زق١ً ؾًٝؼ ٖصا بهصب عطؾًا ،يًه٬ّ ثاًْٜٛا ٕ ايكط١ٜٓ ايٓٛع١ٝ اٍٛيس ظٗٛضًاإإش 

بعنينيس ؼطُٝنيني٘  ٕ َنينئ ٖنينيصٙ ايكنينيٛض٠ قنينيٍٛ اينينيٓيب إبنينيطاِٖٝ  إ :ولللذ َمللبل

ًُ  بَلْ  :ا٭قٓاّ مْ  َفَعلَ ٌُ ٘      ٚشينيو ٭ْني  ; َلبِْرُي  ٘ قنيس أقنياّ قطٜٓني١ ْٛعٝني١ عًني٢ ن٬َني

ْ٘ نإ ٜهٓٸٞ بصيو عٔ عسّ نٕٛ نب ِٖ إهلًا ٚعجعٙ عنئ اؿطنني١ ٚؾعنيٌ    إ :ٖٚٞ

ًُ  بَلْ  :ؾكٛي٘ ،ؾ٤ٞ مْ  َفَعلَ ٌُ ً٘ ننيب ِٖ ٭ْني٘ عنيا ع(    ْ٘ مل ٜؿعإنٓا١ٜ عٔ ) َلبرُِي

َاٚيصا ؾُٗٛا شيو َٔ ن٬َ٘  ،ٚايكط١ٜٓ اؿاي١ٝ خ  ؾاٖس ٍِمْ  إَِل  فَرََجُع ىُفِس
َ
 .أ

بنيٌ ننيإ      ،ٕ ن٬َ٘ مل ٜهٔ بككس اؿهاٜني١ عنئ ايٛاقنيع   إ :وإٌ شئت فمم

 ِ ْني٘  إٔ ننيب ِٖ إيني٘ َنيع    إ :َكاّ ا٫غتٗعا٤ بِٗ ٚا٫غتدؿاف بعكٛهلِ   اعتكنيازٖ

َٴ  إ٭قنيٓاّ ا٭قنيػط َٓني٘، أٟ    نػط حت٢ ا عٔعا ع  ِ   ًأٓؿٹني ْني٘ ننيإ   ،ي٬غنيتٗعا٤ بٗني

 .ؾتأٌَ

ٕ ننيب   أْني٘ ٫ ٜككنيس حكٝكني١ً    أ إِْٗ ؾُٗٛا َٔ ن٬َ٘ ٚحاي٘ وثعجبسح رىشي:

بٌ قكس بٝإ إٔ نب  ا٭قٓاّ حٝث ٜعجع ، قٓاّ ٖٛ ايصٟ نػط غا٥ط ا٭قٓاّا٭
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ٔ نٌ عرب ع ٚقس !عٔ نػط غا٥ط ا٭قٓاّ ٚعٔ أٟ ؾعٌ َؿاب٘ ؾهٝـ ٜهٕٛ إهلًا؟

ْْشينينيو بنينيني ْْعَ فَ  لْ بَ ْْلَ  ًُ لَ  عًنيني٘  ػنينيطًا إ  إؾٗنينياّ ٖنينيصا املعٓنيني٢   حٝنينيث إشًا  ،مْ ٌُ ريُ بِ

ْنيني٘ مل ٜؿعًنيني٘ أبنينيايكطا٥ٔ اؿاؾنيني١، عًنيني٢  ؾكنينيس اْعكنينيس يًهنيني٬ّ ظٗنينيٛض ثنينياْٟٛ ،نؼاملعنيا 

 ؾٗٛ قسم. ،ايعٗٛض ايااْٟٛ َطابل يًٛاقع ٖٚصا ،ْ٘ عا عإنب ِٖ حٝث 

 سِٙٞ خفٚٞاهص٘زٝ اهجاُٚٞ: اهت٘زٙٞ ًع إقاًٞ ق
ٖٚٓنينيا َنينيٛطٔ  نينيني (1)قطٜٓنيني١ ؾدكنيني١ٝ خؿٝنيني١ املنينيٛضِّٟٕ ٜكنينيِٝ أ انصللىسح انثبَُللخ:

ٕ اطًع إؾكس ٜؿكٌ بني قٛضاٞ اط٬ع ايعطف ع٢ً ايكط١ٜٓ ٚعسَ٘، ؾ ،نياٱؾهاٍ  

ٍ   ، (2)ؾا٭َط ٚانني   ٕ ٚقنيـ َنئ  نيع ٖنيصا اـنيرب َنئ       إ :ٚإٕ مل ٜطًنيع ؾكنيس ٜكنيا

ِْٗ ينيٛ اطًعنيٛا   إ، ؾني (3)آجٝعًٜا ٚيٝؼ ْ٘ قس نصب( ٖٛ ٚقـ اعًٝكٞ ُيبٸًاأايعطف بني)

ٚحهُٗنينيِ بايهنينيصب إمننينيا ٖنينيٛ يعنينيسّ     ،عًنيني٢ ايكطٜٓنيني١ اـؿٝنيني١ ؿهُنينيٛا بأْنيني٘ قنينيازم    

اط٬عِٗ، ؾجًِٗٗ بنيايٛاقع ٚبٛ نيٛز قطٜٓني١ خؿٝني١ ٖنيٛ غنيبب حهُٗنيِ بايهنيصب،         

ٚأحهنياّ ايعٓنياٜٚٔ بنيٌ ٚايعٓنينياٜٚٔ بٓؿػنيٗا ٫ انيسٚض َنيساض اؾٗنينيٌ بٗنيا ٚبتحككٗنيا بنينيٌ         

 اسٚض َساضٖا ثبٛاًا.

ٚحػنيب ايؿنيطض مل ٜطًعنيٛا عًني٢      أْٗنيِ ؾعني٬ً   :ٜؿهٌ ع٢ً شيوٚيهٔ قس 

ٖٚنينينيِ املنينيني٬ى   قنينينيسم عٓنينينياٜٚٔ    ،عٓنينينيسِٖ ؾٝبكنينيني٢ َانينينيٌ شينينينيو ننينينيصباً   ،ايكطٜٓنينيني١

 املٛنٛعال.

ؾايهنيصب ٚايكنيسم    ،ٕ ا٭ ا٤ َٛننيٛع١ ملػنيُٝااٗا ايابٛاٝني١   أٚقس ماب: ب

قنينيس ٚننينيعه يًُػنيني٢ُ ايابنينيٛاٞ هلُنينيا، غاٜنيني١ ا٭َنينيط إٔ ايعنينيطف قنينيس انينيِٖٛ خنيني٬ف      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نُا   اـازّ خًـ ايباب، حٝث ٫ ٜطًع طاضم ايباب ع٢ً إؾاضا٘ ايا ؼسز َطازٙ. (1)

 إش قاضل اـؿ١ٝ  ١ًٝ، ٚيٛ بايعاضض، ؾتًحل بايكٛض٠ ايػابك١. (2)

 .ِٗ بايهرب٣ؿتٛا يًُكسام َع اػًُٝؾإِْٗ مل ًٜت (3)
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 ; إش ا٭حهنياّ انيسٚض َنيساض   ٕ شينيو ٫ ٜػني  َنئ ايٛاقنيع ٚاؿكٝكني١ ؾني٦ٝاً      أ٫ ايٛاقع، إ

 ،ؾِٗ قس ا ٛٙ نصبًا َٔ باب اـطأ   ايتطبٝنيل  ،َٛنٛعااٗا ايٛاقع١ٝ ٫ املت١ُٖٛ

ٚيصا ينيٛ اطًعنيٛا عًني٢ ايٛاقنيع ٚٚ نيٛز ايكطٜٓني١ اينيا بٗنيا ٜٓكًنيب ايعٗنيٛض إ  ظٗنيٛض            

 بإشٕ اهلل اعا . ٚغٝأاٞ ايه٬ّ حٍٛ شيو ،اْٟٛ، ملا عسٚٙ نصبًاث

 يف اهص٘زٝ اهجاُٚٞ ًصٙد ًّ اهتخقٚق
 :(1)َٚعٜس ؼكٝل َا َه٢ ٚاٛنٝح٘   نُٔ املطايب اٯا١ٝ

 األًس األٗي: اهقسِٙٞ اهػدصٚٞ ٗاهعٔ٘ز كا  يف اهصدق
ٕ ايعٗنيٛض ايانياْٟٛ قنيس    إٕ املتهًِ حٝنيث أقنياّ قطٜٓني٘ ؾدكني١ٝ ؾني     أب :لذ َمبل

تكني١ً اـؿٝني١ خاؾٝني١ عًني٢ اٯخنيطٜٔ، َٚنيع       ٕ ناْنيه ٖنيصٙ ايكطٜٓني١ امل   إٚ ،اْعكس ثبٛاًا

ٚإٕ انيِٖٛ   ،ثبٛانياً  حكٍٛ ايعٗٛض ايااْٟٛ ٚاْطباق٘ ع٢ً ايٛاقع ؾًٝؼ املٛضز ننيصباً 

 ْ٘ نصب.أاٯخطٕٚ 

 األًس اهجاُٛ: املداز ٓ٘ اهعس  ٗاطالعٍٔ عوٟ اهقسِٙٞ 
ٕ ايعنيطف حٝنيث مل ٜطًعنيٛا عًني٢     إني: ٚيهٔ قنيس ٜؿنيهٌ عًني٢ ا٭َنيط ا٭ٍٚ بني     

ٕ َا قايني٘ ننيصب ٚايؿنيدل ننياشب، ٚاملط نيع      أ١ٝ ؾإِْٗ حيهُٕٛ باًو ايكط١ٜٓ اـؿ

 ٖٛ ايعطف   َٛنٛعال ا٭حهاّ.  

          َهاغنينينيب٘ ٜؿنينينيٌُ ٖنينينيصا ايؿنينينيل   ٚيعنينينيٌ إطنينيني٬م ننينيني٬ّ ايػنينينيٝس ايٛاينينينيس 

                        [َٚنينينينيطازٙ ايعٗنينينينيٛض ايؿعًنينينينيٞ ينينينينيس٣ ايٓنينينينيٛع    ]املعٝنينينينياض ايعٗنينينينيٛض  )حٝنينينينيث ٜكنينينينيٍٛ:  

صضٙ ايعنينيطف إٕ قنينياٍ أضزل غنيني  املعٓنيني٢ ايعنينياٖط    ٫ َنينيا قكنينيسٙ املنينيتهًِ ٚينينيصا ٫ ٜعنيني   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٖٚصٙ َطاحٌ   ايبحث ْٓتكنيٌ َنئ َطاٝني٘ إ  أخنيط٣ عًني٢ منيٛ اينيطأٟ ٚاٱؾنيهاٍ عًٝني٘ ثنيِ حًني٘             (1)

 .ٖٚهصا، ٚمبجُٛعٗا ْكٌ إ  ايطأٟ املٓكٛض
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 ؾتأٌَ. ،اْت٢ٗ ني (ْ٘ ناشبإٜٚكٛيٕٛ 

 األًس اهجاهح: األمسا١ ً٘ض٘عٞ هوٌطٌٚات اهجب٘تٚٞ
ٕ ا٭ نيا٤ َٛننيٛع١ ملػنيُٝااٗا    إني: ٚيهٔ قس ٜػتؿهٌ ع٢ً ا٭َنيط ايانياْٞ بني   

 ايابٛا١ٝ، ٖٚصٙ قاعس عا١َ; إش ٚانع ايًػني١ قنيس ٚننيع ايًؿنيغ يًؿني٤ٞ ْؿػني٘ ؼككنياً       

ٖٻِ.أ٫  ،ٚثبٛاًا  ْ٘ ٚنع٘ يًؿ٤ٞ املتٛ

ٕ ايؿدل املتهًِ إٕ أقاّ قط١ٜٓ َتك١ً خؿ١ٝ ؾؿٞ عنيامل ايابنيٛل   إٚعًٝ٘: ؾ

 .ٕ  ًٗ٘ ايٓاؽ، ؾٗٛ قسم حكًاإقس اْعكس ظٗٛض ثاْٟٛ، ٖٚٛ َطابل يًٛاقع ٚ

ٚ       واحلبصم: َنيا ايعٗنيٛض   أإٕ ايعٗنيٛض ا٭ٚينيٞ أَنيط ثبنيٛاٞ َطٖنيٕٛ بايٛننيع، 

ِ    ،ننيصيو يهٓني٘ َنيطاٗٔ بايكطٜٓني١    ايااْٟٛ ؾٗٛ أَط ثبٛاٞ  ٖٚنيٞ   ،ٚقنيس أقاَٗنيا املنيتهً

 ٕ ن٬َ٘ بعٗٛضٙ اؾسٜس ايٛاقعٞ َطابل يًٛاقع.ٕ خؿٝه ؾٗٛ قازم; ٭إٚ

  األًس اهسابع: ٗضع األمسا١ هوٌطٌٚات اهجب٘تٚٞ هٚظ ًطوقّا
َنئ ننيٕٛ ا٭ نيا٤ َٛننيٛع١      نيني  يااينيث ٚيهٔ ٜطز عًني٢ َنيا شنطْنياٙ   ا٭َنيط ا    

 :شينيو إٕ ا٭ نيا٤ عًني٢ ْنيٛعني     ;إٕ شيو يٝؼ ع٢ً إط٬ق٘ :ني  ملػُٝااٗا ايابٛا١ٝ

يٮعِ َٓٗا َٚنئ املػنياق١ٝ،    ػُٝااٗا ايابٛا١ٝ، ٚبعهٗا َٛنٛعؾبعهٗا َٛنٛع مل

ْنيني٘ إؾ (ايػنينيٓتُرت)ٚننينيصيو  ،ْنيني٘ ٜػنينياٟٚ ٦َنيني١ غنينيٓتُرت إؾ ،َٚنينئ ايٓنينيٛع ا٭ٍٚ )املنينيرت( 

ٕ إؾني  (،املهنيطٚب )ٚ (ايؿني ٚؽ )اٍ   ٜػاٟٚ عؿط٠ ًَُرتال ٫ غ ، ٚنصيو اؿ

ٚنٌ اغِ قس  ،ٚيهٔ ايؿطم ثابه ،ٕ ناْٛا ٫ ٜؿطقٕٛ بُٝٓٗا عًًُٝاإايٓاؽ ٚ ١عاَ

 ٚنع ملػُاٙ احملسز عًًُٝا.

٘ إ :ٚاؾاَع   املكنيطًحال ايعًُٝني١ اهنيٕٛ ا٭ نيا٤ َٛننيٛع١ ملػنيُٝااٗا        ْني

 ايابٛا١ٝ ايسق١ٝ.
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ٚشينيو نُنيا      ،ٕ ا٭ ا٤ َٛنٛع١ يٮعِإؾ :َا   املكطًحال ايعطؾ١ٝأ

ٚقنيس ٚننيع يٮعنيِ َنئ      ،مخػني١ ْٚكنيـ نًٝنيٛ َنيرتاً     ؾٗٛ ٜػاٟٚ اكطٜبًا (ايؿطغذ)

 .(2)(ايهطٚ)(1)(ايكاع)ٚ (املس)ٚنصيو اؿاٍ    ،اؿس ايسقٞ

 ،ٕ املنيٛل ايعنيط  خيتًنيـ عنئ املنيٛل ايطنييب      إؾني  ،َٚٔ شيو: يؿغ )املنيٛل( 

ٟ  ني: )ؾايااْٞ ٬َن٘ اٛقـ املذ عنئ ايعُنيٌ ٖٚنيٛ َنيا ٜػني٢ُ بني       ْني٘  إؾ (املنيٛل ايػنيطٜط

املٛل ع٢ً َنئ   ايعطف ٜطًل ٕأٚإٕ نإ قًب٘ ٜعٌُ، إ٫  ْ٘ َٝه طبًٝاأٜطًل عًٝ٘ 

ـ َٔ اٍٛق ٞ ايعطفػُؾ٬ ٜٴ ،(3)عٔ ايٓب  أٜهًاقًب٘  حت٢آكطع حطنت٘ بايهاٌَ 

 .ؾتأٌَ ،ٕ قًب٘ ٜعٌُ آيًٝاأٚعًًُٝا، جملطز  ْ٘ َٝه زق١ًأَع ، ك٘ نا٬ًَ مبٝه

اط٣ بعس اْكطاع اؿٝ   ٕ ايكؿط٠ اياإؾ (اؿٝ )ٚنصيو اؿاٍ   َػاي١ 

 ،  ايّٝٛ اياأَ عٓس املطأ٠ ايا عازاٗا غبع١ أٜاّ َا٬ً حيهِ ايؿطع بهْٛٗنيا حٝهنياً  

  .ٕ ناْه َٔ ايٓاح١ٝ ايطب١ٝ بٌ ٚايعطؾ١ٝ يٝػه نصيوإٚ

 ،إٕ ا٭ ا٤ نا ًا َا اهنيٕٛ َٛننيٛع١ يٮَنيط غني  اينيسقٞ عطؾنياً       وادلتحصم:

ِٸ اٛغع١ لنيسٖا  : ، ٚيهٓٗنيا انياض٠ أخنيط٣   َكنيساقاً  ؾتهٕٛ شال َط١ْٚ َؿًَٗٛا َٚٔ ث

 َٛنٛع١ يًُػُٝال ايابٛا١ٝ ايسق١ٝ نُا   املكطًحال ايع١ًُٝ.

 اه٘ضع يف املدرتعات اهػسعٚٞ دقٛ أٗ ًطاذلٛ؟
ؾٗنينيٌ ا٭ نينيا٤ َٛننينيٛع١ ملػنينيُٝااٗا ايابٛاٝنيني١   :َنينيا   املدرتعنينيال ايؿنينيطع١ٝأٚ

ٖنيصا   َبحنيث   ؟ ٚآكنيٝ   (4)ايسق١ٝ أٚ إْٗنيا َٛننيٛع١ يٮعنيِ ٚشال َطْٚني١ ٚااػنياع     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ؾإْٗا يٝػه بسق١ ايػطاَال بٌ اؿٌُ َا ظاز أٚ ْكل ٍعبال بٌ ٚأناط ٚأقٌ. (1)

 .ايٓاؽ ٕ ايهط با٭ؾباض املتٛغط١ ٖٚٞ ؽتًـ باخت٬فإؾ (2)

 .نيٚايكه١ٝ ؾطن١ٝ ؾحػب  نيْ٘ ٫ ٜػ٢ُ عطؾًا َٝتًا إٚنصا يٛ ؾطنٓا اٛقـ قًب٘ زٕٚ ك٘ ؾ (3)

 ٚإٕ ؾ٦ه ؾكٌ َطاط١ٝ أٚ ض طا ١ أٚ ١َٝ٬ٖ   اؾ١ًُ. (4)
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يًكني٠٬ ايكنيحٝح١ ؾكنيس     ٕ ايك٠٬ يٛ ناْه َٛنٛع١ ؾنيطعاً إايكحٝ  ٚا٭عِ، ؾ

ؾايك٠٬ ايباط١ً يؿكس أحنيس أ عا٥ٗنيا أٚ ؾنيطا٥طٗا     ،ٚنعه يًُػ٢ُ ايابٛاٞ ايسقٞ

ٕ ايسقني١  أبني  :ْٗا ق٠٬، ؾايكحٝحٞ ٜكٍٛإٔ أطًل عًٝٗا ايعطف إٚ ،ق٠٬يٝػه 

إش ا٫غنيِ َٛننيٛع يًُػني٢ُ ايابنيٛاٞ     ٖٞ املعٝاض ٚايك٠٬ ايباطًني١ يٝػنيه بكني٠٬;    

ِّنيٞ ؾٝنيصٖب إ   أاملطابل يًٛاقع، ٚ إٔ ايكني٠٬ ايباطًني١ أٚ ايٓاقكني١ قني٠٬      :َا ا٭ع

ٕ إط٬م ايك٠٬ عًني٢ ايؿاقنيس٠ يػني     إٔ ناْه غ  قحٝح١، بٌ ايبحث  اُض   إٚ

ْٗنينيا َٛننينيٛع١ يٮعنينيِ َنينئ ٚا نينيس٠ مجٝنينيع ا٭ نينيعا٤    أا٭ضننينيإ يعنينيصض، زيٝنينيٌ عًنيني٢  

 شًا ااػاعٞ أعِ.ؾايٛنع إ ،ٚايؿطا٥ط

 تطاًح اهعس  يف حتدٙد حتٟ امل٘ض٘عات اهدقٚٞ
يًُػني٢ُ   ْ٘ ٚإٕ نإ ا٫غنيِ َٛننيٛعاً  إؾ :َٚٔ  ١ٗ أخط٣ ،ٖصا َٔ  ١ٗ

ٕ ايعنينيطف ضغنينيِ شينينيو ٜتػنينياقٕٛ   ا٫ْطبنينيام أحٝاْنينيًا ؾُنينيا٬ً    أإ٫  ،ايابنينيٛاٞ اينينيسقٞ

     ٘ ، إ٫ ايهًٝٛ غطاّ ٜػاٟٚ أيـ غطاّ زق١ ٖٚٛ َٛننيٛع يني٘ ٫ يٮقنيٌ أٚ ا٭نانيط َٓني

غطاّ أٚ أقٌ أٚ أناط ٜػُْٛ٘ نًًٝٛا عٓنيس ايؿنيطا٤ َنئ     999ٕ ايعطف يٛ نإ ايٛظٕ أ

بنيٌ   ،يٝػه مبجنياظ بع٬قني١ ايهنيٌ ٚاؾنيع٤     ٕ اػُٝت٘ نًًٝٛاإايبكاٍ ٚغ ٙ، ٚقس ٜكاٍ 

ٚيعًني٘ َٓكنيٍٛ عٓنيسِٖ يٮعنيِ،      ،ٖٛ حكٝك١ عٓسِٖ يصا ٫ ػسِٖ ٜٴعًُنيٕٛ ايعٓاٜني١  

 .بٛنع اعٝٸي، ؾتأٌَ

ٜػتدسَٕٛ ايهًٝنيٛ بنياملع٢ٓ    نينايصٖب ٚغ ٙ   ني ا٭َٛض ايا١ُٓٝ ْعِ يس٣ ؾطا٤

 ا٭خل ٫ٚ ٜطاهٕٛ املػاق١ أبسًا.

ِ   إٔ املؿٗٛض شٖبٛا إ  أٜبك٢  ِْٗ إؾني  ،ٕ ايعطف ٖٛ املط نيع   ؼسٜنيس املؿنياٖٝ

ٕ ؼسٜنيسٖا زقنيٞ حػنيب    إاملًك٢ إينيِٝٗ ايهني٬ّ، ٫ املكنيازٜل بعنيس ؼسٜنيس املؿٗنيّٛ ؾني       
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ٕ أإ  َط عٝتني٘   نني٬ ا٭َنيطٜٔ بنيسع٣ٛ       ٛاينيس املؿنيٗٛض، ْعنيِ شٖنيب ايػنيٝس اي    

ٖصٙ ٖٞ َكته٢ ايططٜك١ ايعك٥٬ٝني١   احملنياٚضال ٚاٱؾٗنياّ ٚاينيتؿِٗ َٚكنياّ ايعطنيا٤       

 ٚؼكٝك٘   َعاْ٘. نيٚا٫َتااٍ 

ٗ عوٟ أعوٟ اهعس   يف اهصدق ٗاهلرب صػس٠ اهبخح: ٓى املداز
 ؟ٌٔا اهدقٛتعسٙف

ايكنينيسم مبطابكني١ ظنياٖط ايكنينيٍٛ   ٕ املؿنيٗٛض عطؾنيٛا   إٚ  قنيػط٣ عآنيا ْكنينيٍٛ:   

ؾٗنيٌ   ،ٕ ايعنيطف اغنيتعٗطٚا شينيو   أٚعطؾنيٛا ايهنيصب بعهػني٘، ؾًنيٛ ؾنيطض       ،يًٛاقع

ملػنينيُٝااٗا ايابٛاٝنيني١ ايٛاقعٝنيني١ ايسقٝنيني١     ١ايهنينيصب ٚايكنينيسم َٛننينيٛع  ايعٓنينياٜٚٔ ْعنيني   

 ،ٕ ايعٗنيٛض ايانياْٟٛ ٜٓعكنيس بربنني١ ايكطٜٓني١ حتني٢ اـؿٝني١       إعٓسِٖ؟ ؾإشا نإ نصيو ؾ

 .  ًاؿ١ٝ قسقايتٛض١ٜ َع ايكط١ٜٓ اـتهٕٛ ؾ

َٛننيٛع١ يًُعٓني٢   ٚأؾنيباٖٗا  ايهنيصب ٚايكنيسم   عٓاٜٚٔ ٕ أب :ٚيهٔ يٛ قًٓا

 ،ْ٘ حيهِ عًٝٗا بايهنيصب إؾإشا ٚ س ايعطف ايه٬ّ َٔ غ  قط١ٜٓ عًٝ٘ ؾ ،املػاقٞ

 .اٚإٕ ناْه هلا ٚاقعًا قط١ٜٓ خؿ١ٝ ؾٗٛ ٜتػاَ    إط٬م ايهصب عًٝٗ

ٓني١ اـؿٝني١، ايهنيصب; إش ٫    ْ٘ ٜطًل عًٝ٘ َع احتُاي٘ ٚ ٛز ايكطٜإأٚ ٜكاٍ: 

 .(1)ؾتأٌَ ،ٜط٣ إٔ ايعٗٛض ايااْٟٛ قس اْعكس

بنيٌ ٜنيسٚض    ،ٕ ا٭َط ٫ ٜسٚض َساض نٕٛ ايٛنع زقًٝا أٚ َػنياقٝاً إ ولذ َمبل:

ٕ ايهنينيصب ٚؾنينيبٗ٘ َٛننينيٛع يًهنينيصب ايابنينيٛاٞ    أأٟ  ،َنينيساض نْٛنيني٘ ثبٛاٝنينيًا أٚ إثبااٝنينياً  

ٚقنيس   ،ػنياَعني ننيصيو  أٟ َا ٖٛ يس٣ ايٓٛع َنئ اي  ،عٓسِٖ أٚ يٮعِ َٔ اٱثبااٞ

 .ؾتأٌَ ،ٕ اػاقِٗ ٖٛ   شيوإ :ٜكاٍ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕ إط٬ق٘ عٓٛاًْا نايهصب َع احتُاٍ ايكط١ٜٓ إمننيا ٖنيٛ بعنيس إ نيطا٤ ا٭قنيٍٛ ايعسَٝني١       أْ٘ قس ٜكاٍ بإ (1)

 .ايعك١ٝ٥٬. ؾتأٌَ
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ٜطًنيل   ْ٘ يٛ عًِ إمجا٫ً بٛ ٛز قطٜٓني١ خؿٝني١ مل  أ  َكابٌ شيو  ولذ َمبل:

 .(1)ؾتأٌَ ،عًٝ٘ ايهصب بٌ ٜطاٙ ف٬ًُ

ْنيني٘   َٛننينيٛعال أحهنينياّ ايؿنينياضع ٖنينيٌ املنيني٬ى قنينيسم   إ :ويهخللا انكلل و

ٞ: )ايكسم ٚايهنيصب(، ٖنيٌ املنيساض    عٓٛاْٗا عطؾًا أٚ املساض قسم اعطٜؿٗا زق١ً؟ ؾؿ

ٕ املنينيطاز َٓنيني٘ ايعٗنينيٛض اينينيٛاقعٞ أٚ ايتٓجٝنينيعٟ أٚ أاعطٜؿُٗنينيا ٚايتنينيسقٝل   )ايعٗنينيٛض( ٚ

؟ أٚ إٕ املنيساض ٖنيٛ ايط نيٛع إ  اينيصٖٔ     ني  َط ايػازؽع٢ً َا غٝااٞ   ا٭ ني ايتعًٝكٞ

ٚبػني  ايٓعنيط عنئ اعطٜؿُٗنيا؟      ،ايعط  ٚاضاهاظٙ ٚؾُٗني٘ ملؿنيطز٠ ايكنيسم ٚايهنيصب    

ٚاملساض ع٢ً عٓٛإ ايكنيسم ٚايهنيصب بٓؿػنيُٗا     ،كاٍ: ٫ حا ١ يًتعطٜـْ٘ قس ٜإؾ

 ٚقسقُٗا ٚعسَ٘ يس٣ ايصٖٔ ايعط  ع٢ً ايتٛض١ٜ َا٬ً؟ 

ٚايعنينياٖط إٔ املط نينيع ٖنينيٛ قنينيسم ايعٓنينيٛإ حػنينيب ا٫ضاهنينياظ ايعنينيط  ٫ اعطٜؿنيني٘ 

اينينيسقٞ، ايًنينيِٗ إ٫ إشا اختًنينينيـ ايعنينيطف أٚ ؼنيني ٚا ؾٝهنينينيٕٛ املط نينيع ٖنينيٛ ايتعطٜنينينيـ       

ٍ  ٚايتسقٝل نهاؾـ ٕ ايعنيطف َنيتح ٕٚ   إ :ْٛعٞ عٔ ا٫ضاهاظ ايؿططٟ، ٚقس ٜكنيا

مبا غبل َنئ ايهني٬ّ َٚنيا    ٚيهٔ  ،أٚ كتًؿٕٛ   قسم عٓٛإ ايهصب ع٢ً ايتٛض١ٜ

 ٚاهلل ايعامل. ، قس مًٞ ايػ١ُ عٔ شيو غٝااٞ

 عوٟ ًقب٘هٚٞ اهعرز عقال٢ّٚا (2)األًس اخلاًظ: املداز

ْٛعني كنيتًؿني، ؾهًُنيا ضأ٣   إٕ ايعطف قس ٜؿكٌ بني قٛضاني آسض إ   

عٓنيسِٖ َٓكحنيًا يًُٛننيٛع ؾٝكنيؿْٛ٘      ننيإ شينيو َكبني٫ًٛ    ،ايعصض   ايتٛض١ٜ عك٥٬ٝنياً 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ايٛننينيع ني ْنيني٘ عًنيني٢ ننيني٬ ايكنينيٛيني      إاملطاينينيب ايكازَنيني١. َٚٓٗنينيا:   َطنينياٟٚيٛ نينيٛٙ، غٝتهنيني  بعهنينيٗا     (1)

ٝال ايسقٝني١   ؼ    إْني٘ ميهنئ ايكنيٍٛ بهًتنيا ايٓتٝجنيتني املتعانػنيتني )      إؾ ني  أٚ املػنياق١ٝ  ،يًُػنُي ْني٘ ننيصب، أٚ ينٝي

 ا غبل.ع٢ً حػب ايتحكٝل   ايعٗٛض ايؿعًٞ ٚاملٓجط ٚاٱثبااٞ ٚايابٛاٞ، ٚغ ُٖا مم ،بهصب(

 أٟ املساض   قسم ايعٓٛإ. (2)
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ٕ أممنيا ٜعنيي    ،ؾنيإِْٗ ٜٓعتْٛني٘ بايهنيصب    ،َا يٛ نإ ايعصض غ  عك٥٬ٞأبايكسم، ٚ

  آكنيٝ  املٛننيٛع ٚايكنيسم ٚعسَني٘ عٓنيسِٖ، ٚيعنيٌ          ٬ًًُعصض١ٜ ٚعسَٗا زخني ي

 ا ٜ٪ٜس شيو:املاايني ايتايٝني َ

ٚ   :ادلثللبل األول ْنيني٘ ٖنينيٌ ٖنينيٛ    أينينيٛ قنينياٍ ايؿنينيدل عٓنينيس غنيني٪اي٘ عنينئ ٚاينينيسٙ 

ٚننينيإ  ،إ  َهنينيإ َعنينيني مل ٜهنينئ ٚاينينيسٙ ؾٝنيني٘ ؾعنيني٬ً َؿنيني ًا ،)ينينيٝؼ ٖٗٓنينيا( :اينينيساض؟

   َهإ آخط َٔ ايساض. َٛ ٛزًا

اؾرتٜه؟ ٚننيإ قنيس    : نِ نتابًاقاحب٘ قا٬ً٥ أحسِٖيٛ غأٍ  :ادلثبل اِىش

ٍ      اؾرت٣ مخػني نتابًا  :ؾأ اب٘: بأْ٘ قس اؾرت٣ ١٦َ نتنياب ثنيِ خؿني  قنيٛا٘ ٚقنيا

 ٚ  ٕ أَنيني  املنيني٪َٓنيأَنينئ شينينيو ضمبنينيا إ٫ اػنينيع١ ٚأضبعنينيني عٝنينيث ٫ ٜػنينيُع٘ اٯخنينيطٕٚ، 

ضؾع قٛا٘   َعطن١ قؿني قا٬ً٥: )٭قتًٔ َعاٜٚني١( ثنيِ    قًٛال اهلل ٚغ٬َ٘ عًٝ٘

         ٕٸ عٹًنينيِ اؾنينيٝـ بكنينيسم  أ)إٕ ؾنينيا٤ اهلل( بكنينيٛل خنينياؾ  ثنينيِ عًنينيٌ شينينيو بنيني     :قنينياٍ

  ن٬َني٘ ٜبنيث ضٚح اؿُاغني١ ٚايتؿنيجٝع ؾنيِٝٗ ؾٝٓنيسؾعٕٛ        عًنيٞ  أَ  امل٪َٓني 

ٛ اغنيتآا٤ َنئ   ٚينيٛ ؾنيطض ؾٗني   ، ٫ٚ ٜط٣ ايعطف َاٌ شينيو ننيصباً   ،يًكتاٍ بك٠ٛ أنرب

 .حطَت٘ يٮِٖ ايكطعٞ

ٕ ايعنينيطف حيهنينيِ عًٝنيني٘ بأْنيني٘ قنينيس ننينيصب   املانينياٍ ايانينياْٞ زٕٚ  أبنيني :فمللذ َمللبل

 قاَتُٗا ايكط١ٜٓ اـؿ١ٝ.ٕ اطًع بعسٖا ع٢ً إإٚ ،ا٭ٍٚ

 ٕ ايعصض ايعك٥٬ٞ زخٌٝ   اؿهِ ٫ املٛنٛع.أيهٔ ايعاٖط 

 ٚقس ٜٓاط ا٭َط بايبحث اي٬حل ٖٚٛ:

 ٗ ٗاقعٛ؟ أٗ تعوٚقٛ أاألًس اهطادع: ٓى اهعٔ٘ز تِذٚصٜ 
ٚ ايعٗنيٛض ايتعًٝكنيٞ؟   أايعٗٛض ايؿعًنيٞ ايتٓجٝنيعٟ    :ٌٖ امل٬ى   ايعٗٛض ٖٛ
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ؾًٝؼ يه٬َ٘ ظٗنيٛض   ،ك١ٝ اـؿ١ٝ ٚمل ٜطًع عًٝٗا ايٓٛعٕ َٔ أقاّ ايكط١ٜٓ ايؿدإؾ

ٕ ايعٗنيٛض ايانياْٟٛ مل ٜٓعكنيس عٓنيسِٖ يعنيسّ عًُٗنيِ بٗنيصٙ        إؾ ،ؾعًٞ يس٣ ايػاَعني

ٞ أب :ايكط١ٜٓ، َٚع٘ ؾًٛ قًٓا ٫ٚ  ،ٕ امل٬ى   ايكسم أٚ ايهصب ٖٛ ايعٗٛض ايؿعًني

٘  ٣ؾٗصا ايه٬ّ املٛضٸ ،ًٞ يس٣ ايٓٛعظٗٛض ؾع  :َنيا ينيٛ قًٓنيا   أ، ٚغنيٝهٕٛ ننيصباً   (1)بني

أٟ إِْٗ يٛ اطًعٛا عًني٢ حايني١ املنيتهًِ َٚنيا أقاَني٘       ،ٕ امل٬ى ٖٛ ايعٗٛض ايتعًٝكٞأب

ٕ  ؾ ،َٔ ايكطٜٓني١ يٛ نيسٚا ايعٗنيٛض ايانياْٟٛ ااَنيًا َٓعكنيساً        ايهني٬ّ َطابكنياً   ح٦ٓٝنيصٺ ٜهنيٛ

 . ؾأُٜٗا ٖٛ امل٬ى   ايعٗٛض؟ بعٗٛضٙ ايااْٟٛ يًٛاقع ؾٝهٕٛ قسقًا

ٛ إٕ ايعٗٛض ٫ ٖٛ اعًٝكٞ ٫ٚ آجٝعٟ، ٚإمنا ٖ ني ظاٖطًا نيإٕ اؿل   ٚ ٛاب٘:

ٛ ايهصب ٚ أمل٬ى   اؿهِ بايكسم ايعٗٛض ايصٟ ٖٛ ا ايعٗنيٛض اينيٛاقعٞ، ٖٚنيٛ     ٖني

 .  (2)يٝ٘ املط عإاملكػِ هلُا ٚعًٝ٘ املساض ٚ

٘     تىضُح رنك: ٕ حنياٍ ايعٗنيٛض   إ، ؾني (3)إٕ ايعٗٛض قنيؿ١ قا٥ُني١ بنيايًؿغ ْؿػني

نصيو ايعٗٛض، ٚعًٝني٘ ؾ٬بنيس َنئ    ايٓل قؿ١ يًؿغ ْؿػ٘  ٕأ ؾهُا ،نحاٍ ايٓل

 ٚ ٫؟إٔ ْط٣ ٌٖ ٖٛ ظاٖط إٔ ٬ْحغ ايًؿغ مبا ٖٛ ٖٛ ٚأ

ٖٓاى يؿنيغ ٫ٚؾنيغ َٚنيتًؿغ يني٘، ؾٗنيٌ املني٬ى   ايعٗنيٛض ٖنيٛ          وثتعجري آىش:

إٕ امل٬ى ٫ ٖصا ٫ٚ شاى، بٌ  : ٛاب٘ٚ؟ نياملتًؿغ ي٘   ني ٚ ايػاَعأ ني  اي٬ؾغ ني املتهًِ

ػ٘ مبنيا ٖنيٛ ٖنيٛ، ْعنيِ َٓؿني٪ٙ إَنيا ايٛننيع عًني٢         امل٬ى   ايعٗٛض ٖٛ حاٍ ايًؿغ ْؿ

ْعِ ع٢ً َػنيًو ايتعٗنيس    ،ٚاؿل ا٭ٍٚ ،خطآضأٟ أٚ شال ايًؿغ ْؿػ٘ ع٢ً ضأٟ 

 .ؾتأٌَ ،ٕ امل٬ى   ايعٗٛض ٖٛ اي٬ؾغ ْؿػ٘إ :ؾكس ٜكاٍ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   َاٌ َا يٛ قاٍ يٝؼ أبٞ ٖٓا َؿ ًا إ  ْكط١ خاق١، َٔ ٚضا٤ ايباب. (1)

 ؾًٝؼ قػًُٝا هلُا نُا يعً٘ ٜتِٖٛ َٔ ظاٖط ايعباض٠ آْؿًا. ؾتسبط (2)

 بػبب ايٛنع َع ايعًِ ب٘. (3)
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   ٞ ِ     ،ْعِ ايًؿغ مبا ي٘ َنئ ظٗنيٛض شااني ٕ أإ٫  ،يني٘ إننياؾ١ إ  ايػنياَع ٚاملنيتهً

ؾٗٛ نا٭ب٠ٛ بايٓػب١ إ  ظٜس حٝنيث  ، يًعٗٛض ْؿػ٘ يٝػه َكًَٛا شااًٝاٖصٙ اٱناؾ١ 

ٛٸ١َ يصاا٘، عهؼ املهاف اؿكٝكٞ.  إْٗا قؿ١ عاضن١ ي٘ ٚإناؾ١ٝ ٚيٝػه َك

ٖٓنينياى اقتهنينيا٤   ايًؿنينيغ يًس٫ينيني١ عًنيني٢ املعٓنيني٢، ٖٚنينيصا      وثعجللبسح رىللشي:  

ؾٗٛ ْل، ٚانياض٠ أخنيط٣ ٫    ااًَا يًُعاْٞ ا٭خط٣ ططزًا ا٫قتها٤ ااض٠ ٜهٕٛ طاضزًا

ؾٗنيٛ ظنياٖط، ٚانياض٠ أخنيط٣ ٫ ٜهنيٕٛ       أٜهنياً بنيٌ ابكني٢ قتًُني١     ،ٙ هلا ااَنياً ٜهٕٛ ططز

 .(1)يًؿغ اقتها٤ شااٞ ناجملٌُ

ٛٷ ٚنٝؿ١ٝ   ايًؿغ ينيٛ اطًنيع عًٝٗنيا ايػنياَع يػًنيب      إ وادلتحصم: ٕ ايعٗٛض م

 ٘ اْتكنياٍ   (2)ع٢ً ظٓ٘ إضازا٘، أٚ ؾكٌ: إٕ ايعٗٛض قؿ١   ايًؿغ عٝث ٜكتهٞ يصااني

ْٗنيا  أٚ ايكطٜٓني١ ؾٝهنيٕٛ يني٘ إننياؾ١ يًػنياَع، إ٫      أِ بايٛننيع  ايػاَع إ  املع٢ٓ يٛ عً

٫ٚ زخنيٌ   ،ْني٘ ظنياٖط   ايعُنيّٛ ٚننيعاً    إغ  َك١َٛ يصاا٘ نُا ٖٛ اؿنياٍ   ايعنياّ ؾ  

 يؿِٗ ايػاَع أٚ ايػاَعني ٚعسَ٘ ؾٝ٘.

ٕ املنيني٬ى غنينيٝهٕٛ َطابكنيني١ ايعٗنينيٛض ايًؿعنينيٞ اينينيٛاقعٞ يًدنينياض       إؾنيني :ٚعًٝنيني٘

 ٚايٛاقع.

قنيسم عًني٢ ٖنيصا;     ْٗنيا ؾإا اقرتْه بكط١ٜٓ خؿ١ٝ ٚاعٗط ايٓتٝج١   ايتٛض١ٜ اي

ٕ ايعٗٛض ايٛاقعٞ ايااْٟٛ َتحكنيل بٛ نيٛز ايكطٜٓني١ ٖٚنيٛ َنيا لنيسٙ   ايتهٜٛٓٝنيال        ٭

ٜهنيٕٛ اػنياٙ ايػنيِٗ ْؿػني٘      :ٕ ايػِٗ شااٝٸ١ اٱؾاض٠ إ   ١ٗ، ٚيهٔ انياض٠ إ; ؾأٜهًا

   ٌ  :ٚانياض٠ أخنيط٣   ،َؿٛؾًا ٚغ  ٚان  يصاا٘ نُا يٛ طُػه ٬َقني٘ ؾٗنيصا ناجملُني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

َا ايعطنٞ ؾهُنيا ينيٛ مل   أرتى ايًؿعٞ َٚا ايصااٞ ؾهُا   املؿأ  فٌُ شااٞ ٚعطنٞ: إٜٚٓكػِ  (1)

ْني٘ بًحنياظ ٚننيع ايػنياَع ٚاملنيتهًِ ؼنيٍٛ إ  شينيو. ٚهلنيصا اؿكنيٌٝ          أٜهٔ ايًؿغ بٓؿػني٘ فُني٬ً إ٫   

 .خص ٚضز ٜرتى يبحث اجملٌُ ٚاملبنيٚأ

 ع٢ً ايطأٟ املٓكٛض. ،أٟ بعس ٚنع٘ (2)
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عنيسّ ٚننيٛح   ض٩ٜتٗنيا يني٘     ٕ ايعني ٫ مٝنيعٙ ي أٜهٕٛ اػاٙ ايػِٗ ٚانحًا بٓؿػ٘ إ٫ 

 ؿ٠ٛ أٚ ؾب٘ شيو، ٚاؾٌٗ إثبااًا ٫ ٜػ  َٔ ايٛاقع ايابٛاٞ ؾ٦ًٝا.غيع٬ّ أٚ 

ٚ  إَٚٓنيني٘ ٜعٗنينيط:   إ  ايػنينياَع  َنينيا َٓػنينيٛباً إٔ ايعٗنينيٛض   حنينيس شاانيني٘ ٚاقعنينيٞ، 

 .ؾتأٌَ ،عط إ  اؾٗتنيايكسم ٚايهصب بايٓٚيعٌ اخت٬ف ٚقؿ٘ ب ،ؾتعًٝكٞ

 يف اهعٔ٘ز كوٌات بعض األعالَ

 يف اهعدٝ  زأٜ اهػٚذ اهط٘ضٛ
 اغنيتعٗطْاٙ، اب٘ )ايعس٠( خ٬ف َا ْ٘ اضاأ٣   نتإؾ  َا ايؿٝذ ايطٛغٞأ

ٕ َؿنينياز إ :ْنيني٘ قنينيس ٜكنينياٍأعًنيني٢  ،(2()1)(َنينيا ٜعٗنينيط املنينيطاز بنيني٘ يًػنينياَع :ايعنينياٖط): قنينياٍ

 ؾتأٌَ.  ،ظاٖط ا٭ؾعاٍ ايؿع١ًٝ ٚإٕ نإ ،عباضا٘ أعِ َٔ ايؿع١ًٝ ٚايؿأ١ْٝ

 ٞـيف اهلفاٙ  خُ٘داآل احملقق زأٜ
ٚ أشننينيط   عنينيث اجملُنينيٌ ٚاملنينيبني َنينيا ظنينياٖطٙ َكنينياضب ْنيني٘ إؾ  خْٛنينيسَنينيا اٯأٚ

 ٟ ٕ عًنينيِ بكطٜٓنيني١  إفُنينيٌ ٚ ،ؾُنينيا ينينيٝؼ ينيني٘ ظٗنينيٛض  )املٓكنينيٛض قنينياٍ:   (3)َطنينيابل يًنينيطأ

 .(4)(خاض ١ٝ َا أضٜس َٓ٘

 ٙ ٞ     :ٚظنينياٖط بط بؿٗنينيِ ايػنينياَع   ٫ ٜنينيطا  إٕ اٱمجنينياٍ   ايًؿنينيغ إمجنينياٍ شاانيني

ٍِوَّ  َوٱلُۡهَطلََّقَُٰت :َااي٘ قٛي٘ اعا  ،ٚايكطا٥ٔ احملتؿ١ ىُفِس
َ
بَّۡصَو بِأ ََٰحَ  قُُروٓء   َيََتَ  (5)جََل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .408م 1عس٠ ا٭قٍٛ:   (1)

ٚننيصيو   آخنيط ايعنيس٠ قنيس أؾنياض إيٝني٘ ٖٚنيصٙ           عنيث ايعنياّ ٚاـنيام     ٚقس شنط شيو ايؿنيٝذ  (2)

 .ناْه ْل عباضا٘   آخط ايعس٠

 .ؾتأٌَ  ٝسًا ،) َكاضب أٚ َطابل ( (3)

 .270م 3  :ايٛقٍٛ إ  نؿا١ٜ ا٭قٍٛ( 4)

 .228غٛض٠ ايبكط٠:  (5)
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ٕ ايكط٤ َؿرتى يؿعٞ ٖٚٛ َٔ اجمل٬ُل، ٚعًٝ٘ ؾًٛ عًُٓا َٔ ايكطا٥ٔ اـاض ١ٝ إؾ

; ٕ اجملٌُ ٫ ٜٓكًب َبٝٓنياً إؾ ،ْ٘ ث٬ث١ أطٗاض ؾطنًاأٚ ،ٚايطٚاٜال املطاز َٔ ايكط٤ٚ

 شاا١ٝ أٟ َا يٝؼ ي٘ ظٗٛض   حس شاا٘ ؾٗٛ فٌُ. ١إش إٕ اٱمجاٍ نُا قًٓا قؿ

٫ اؾسٜني١،   ٌ   َطحًني١ اٱضاز٠ ا٫غنيتعُاي١ٝ  ْ٘ فُني إٔ َككٛزٙ إ :ٚايعاٖط

    ٙ إش َعطؾني١ املنيطاز   َطحًني١ اٱضاز٠ اؾسٜني١ ٫      ;ٚيصا ٫ ٜطاؿنيع إمجايني٘ مبعطؾني١ َنيطاز

اٱمجاٍ ني  ١ً٘ٝ اٱضاز٠ ا٫غتعُاي١ٝ، ٚشيو ٜ٪نس نٕٛ ايعٗٛض نكػُٝضبط ي٘ مبطح

 ٚإٕ أَهٔ اٛ ٝ٘ عهػ٘. ،أَطًا قا٥ًُا بايًؿغ ْؿػ٘ ني ٚايٓل

ٚ  ): ثِ قاٍ  (1)ْني٘ َنيا  إٔ عًنيِ بايكطٜٓني١ اـاض ٝني١    إنُا إٕ َا ي٘ ايعٗنيٛض َنيبني 

ِ ، َٚااي٘ قٛي٘ اعا :(2)(ٚٸٍ٪ْ٘ َأأضٜس ظٗٛضٙ ٚ ََْق   يَُد اَّللَّ ٍِم  فَ يِْدي
َ
ؾنيايًؿغ   (3)أ

ٕ نٓا بايكط١ٜٓ اـاض ١ٝ ايكطع١ٝ ْؿِٗ إٔ املطاز َٔ ايٝس ٖٞ ايكسض٠ ٚايكني٠ٛ،  إَبني ٚ

     ٚ ٚٸٍ ٚيهٓ٘   حنيس شااني٘ َنيبني ٚظنياٖط   ايٝنيس،  ٕ ننيإ َنيطازٙ اعنيا     إؾٗصا املبني َ٪

 ٕ اهلل اعا  يٝؼ ظػِ.أيٝؼ ايعاٖط َٔ ايٝس ٚشيو يًكطع ب

بايًؿغ ٫ بايكطا٥ٔ. نُنيا شننيطٙ، ْٚكنيٍٛ: ٖٚنيٛ     إٕ ايعٗٛض قا٥ِ  واحلبصم:

 قا٥ِ بايًؿغ ٫ بايػاَع.

  زأٜ احملقق اهقٌٛ
ٞ  أٚ ٕٸ اعتبنياض ايعٗنيٛضال َككنيٛض       إؾ  َا احملكنيل ايكُني ْني٘   قٛاْٝٓني٘ ٜنيط٣ أ

ٚيعًنيني٘ ٜؿٗنينيِ َٓنيني٘ قٝنينياّ  ،ٚخايؿنيني٘ املؿنينيٗٛض ،(4)عًنيني٢ َنينئ قكنينيس إؾٗاَنيني٘ َنينئ ايهنيني٬ّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 )َا( ٖٓا ْاؾ١ٝ (1)

 .270م 3ايٛقٍٛ إ  نؿا١ٜ ا٭قٍٛ:   (2)

 .10غٛض٠ ايؿت :  (3)

 .103م  2/   403ني  398م  1ٍٛ:   قٛاْني ا٭ق (4)
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ا َنئ بنياب   عٔ حجٝتٗني  ايه٬ّ ن٬ََ٘ٔ املػتعٗط  يهٔ ،ايعٗٛض بايػاَع ٫ ايًؿغ

 ٫ عٔ أقٌ ٚ ٛزٙ. ايعٔ اـام اٚ ا٫ْػساز،

 تفصٚى املريشا اهِا٢ٚين 
شٖنينيب    ؼًٝنينيٌ ايبحنينيث حٝنينيث (1) يًؿنينيٝذ ايٓنينيا٥ٝي ْٚنينيصنط ٖٓنينيا اؿكنيني٬ًٝ

عنينئ ايٛاقنينيع أٟ ٚاقنينيع َنينيطاز املنينيتهًِ َٚنينيا  ايهؿنينيـ ٕ ايػنينيطض ٜهنينيٕٛ انينياض٠ أ: (2) إ

; إش ا٭يؿنياظ َٚٓٗنيا ايعنيٛاٖط اػنيتعٌُ يٲٜكنياٍ إ       اعًكه ب٘ اٱضاز٠ ايٓؿؼ أَط١ٜ

 املطازال ٚايهؿـ عٓٗا.

٘   :ٚااض٠ نُنيا   بنياب    ،ٜهٕٛ ايػطض ا٫حتجا  ع٢ً املتهًِ بعنياٖط ن٬َني

ٕ إقنيط عًني٢ ْؿػني٘ ؾكنياٍ: إْنيي َنيسٜٔ يعٜنيس مب٦ني١ زٜٓنياض، ؾني          أينيٛ   ٕ ؾدكنياً إاٱقطاض ؾ

 ّ ٘ ٚحينيت  عًٝني٘ َنئ    ٖٚنيصا ايعنياٖط ًٜنيعّ بني     ،ايعطف ٚايعك٤٬ ٜأخصٕٚ بعاٖط ايهني٬

        ٚاملتحكنينيٌ: يًعٗنينيٛض غطننينيإ  ،ٕ إقنينيطاض ايعكنيني٤٬ عًنيني٢ أْؿػنينيِٗ حجنيني١خ٬ينيني٘; ٭

 .(3)ايهؿـ عٔ ايٛاقع ٚا٫حتجا  ني عػب امل ظا ني

ٚيهنينئ ينينيٛ  ،إٕ ايعنينيٛاٖط حجنيني١ ْٛعٝنيني١ عًنيني٢ املنينيتهًِ ٚايػنينياَع   واحلبصللم:

ٚ أ ١جني عاٖط ايٓٛعٞ، ؾٌٗ ٖصٙ ايعنيٛاٖط ح احتٌُ ٚ ٛز قط١ٜٓ ع٢ً خ٬ف ٖصا اي

ٚيهنئ ينيٛ احتُنيٌ ٚ نيٛز      ،ٚظنياٖط   ايعُنيّٛ ْٛعنياً    ٫١؟ ؾايعاّ َنيا٬ً حجني١ ْٛعٝني   

َٔ زٕٚ زيٝنيٌ يني٘ عًني٢ ايتدكنيٝل، ؾٗنيٌ ٜػنيكط        ،قط١ٜٓ ع٢ً إٔ ايعاّ يٝؼ مبطاز
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .203م ١َٝٓ2 ايطايب:   (1)

ٚقنيس ْكًٓنيا ن٬َني٘     ،ٕ ن٬َني٘   اػنياٙ آخنيط ؾ٬حنيغ    أعًًُا ب .718م 4  :ضا ع ؾٛا٥س ا٭قٍٛ (2)

 .بتكطف

ا٭غطاض أناط َٔ شيو ٚقس شنطْا عنيسزًا َٓٗنيا   نتنياب )اؿجني١ َعاْٝٗنيا َٚكنيازٜكٗا(   ننئُ         (3)

 .ؾ٬حغ ،املعاْٞ ايعؿط٠ يًحج١
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ٕ ٫ بس َٔ َعطؾني٘ املعٓني٢ املنيطاز َنئ     أايعاّ عٔ حجٝت٘   ايعُّٛ؟ ٚمٝب امل ظا: ب

نإ احتُاٍ ٚ ٛز ايكطٜٓني١   ،ايٛاقع( ؾإٕ أضٜس َٔ )اؿج١( )ايهاؾـ عٔ ;اؿج١

َػكطًا يًعٗٛض عٔ اؿج١ٝ ؾ٬ ٜهٕٛ ايعاٖط حج١ إ٫ َع إحطاظ عسّ ايكطٜٓني١ ٚينيٛ   

، (1)عنئ ايٛاقنيع   ؾإْ٘ ٫ ٜهٕٛ ايعنياٖط ناؾنيؿاً   نٗصاش َع ٚ ٛز احتُاٍ إبا٭قٌ; 

 ،اْنيني٘ ممنينيا حينينيت  بنيني٘ ايعكنيني٤٬ عًنيني٢ اٯخنينيط    ،ٚإ أضٜنينيس َنينئ قٛيٓنينيا: )ايعنينياٖط حجنيني١(  

حتنيني٢ َنينيع احتُنينياٍ ٚ نينيٛز قطٜٓنيني١ عًنيني٢  ،ٚاملكابنينيٌ قجنينيٛ  ،ثابنينيه ٖٓنينيا ٫حتجنينيا اؾ

 اـ٬ف َٔ زٕٚ اٛقـ ع٢ً ْؿٝٗا.

  اهِا٢ٚين اهتفسٙع عوٟ تفصٚى املريشا
َنينئ اؿكنينيٌٝ   َعٓنيني٢ اؿجنيني١    ايٓنينيا٥ٝي ٚقنينيس ٜبٓنيني٢ عًنيني٢ َنينيا قاينيني٘ املنيني ظا  

ٕ ايبحنيث  ؾًنيٛ ننيا   ،ْ٘ قس أقاَٗنيا أؾٝكاٍ: إٕ املٛضِّٟ يٛ أقاّ قطٜٓ٘ خؿ١ٝ ٚنٓا متٌُ 

  ٙ ؾإْني٘ َنيع احتُايٓنيا إقاَتني٘ قطٜٓني١ خؿٝني١ ٫        ،  ناؾؿ١ٝ ن٬ّ املٛضِّٟ عٔ ٚاقنيع َنيطاز

ٌ     ،ٜهؿنيـ ن٬َني٘ عنينئ ايٛاقنيع    ؾًنيٛ مل منينيط   ،ؾني٬ بنينيس َنئ ْؿنينيٞ ايكطٜٓني١ ٚينيٛ با٭قنيني

يٛ مل ٜطابكني٘   ؾ٬ ٜهؿـ عٔ َطازٙ ؾ٬ ٜهٕٛ نصبًا نينايتعاضض   نيا٭قٌ يػبب َا  

ٚ إٕ نإ ايبحث عنئ نْٛني٘ ننيصبًا َنئ ٖني      َنيا ينيٛ ننيإ ايبحنيث عنئ َكنياّ       أصٙ اؾٗني١، 

ؾإْني٘ ميهنئ إٔ حينيت  عًني٢ املنيٛضِّٟ ٜٚكنياٍ يني٘: إٕ ظنياٖط ن٬َنيو ننيإ            ،ا٫حتجا 

ؾه٬َنينيو ًَنينيعّ ينينيو   بنينياب اٱقنينيطاض  ،ٚمل اعٗنينيط يٓنينيا ايكطٜٓنيني١ عًنيني٢ اـنيني٬ف ،ننينيصا

فنيطز   ٚزعنيٛاى إقاَني١ قطٜٓني١ خؿٝني١     ،ٕ نإ َنيطازى غني  شينيو   إٚ ،ٚايؿٗاز٠ ٚغ ٖا

٘  ،عسَٗا ٚا٭قٌ (2)زع٣ٛ  ،نْٛني٘ ننيصباً   :َٚٓٗنيا  ،ؾترتاب اٯثاض ع٢ً ظاٖط قٛيني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أٟ ٚاقع َطازٙ. (1)

ْعِ يٛ أقاّ زي٬ًٝ ع٢ً زعٛاٙ ٚ ٛز قط١ٜٓ خؿٝٸ١ حٝٓصاى ع٢ً ن٬َ٘، ؾإْ٘ ٜسخٌ   عث آخنيط     (2)

َػأيا إْهاض اٱقطاض ٚثبٛل ايهصب   إقطاضٙ ٚعًِ ايكانٞ بصيو َٚكتهاٙ ٚقس ٜؿهنيو ح٦ٓٝنيصٺ   

 بني ا٭حهاّ ايعاٖط١ٜ نُا ؾكًٓاٙ   َبحث آخط.
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 ٚغكٛط عسايت٘ ب٘.

ٕ ٖصٙ املنيطأ٠ قنيس ظْنيه ٚننيإ َنيطازٙ َنئ شينيو ظْنيا ايعنيني          أب :املٛضِّٟؾًٛ قاٍ 

قكنيس  أإْٞ نٓه  :ٕ قاٍإٚ ،ْ٘ ٜعاقب يكصؾ٘إؾ ،ٚمل ٜكِ ايكط١ٜٓ ع٢ً شيو ،ؾكط

ٜٓني١ خؿٝني١ عًني٢ َنيطازٙ حٝٓنيصاى، مل      ٚنإ قس أقاّ قط ،ظْا ايعني زٕٚ املع٢ٓ املعٗٛز

 .  أٜهًاٙ جسٹٜٴ

غكٛط عسايت٘  :َٚٓٗا ;إٕ املساض   ا٭حهاّ ايؿطع١ٝ ايعاٖط١ٜ :واحلبصم

ٚ أَا نْٛني٘ قنيسقًا   أٚ ،ع٢ً ايعاٖط ايعط منا ٖٛ إ ،حسٙ أٚ اععٜطٙ :، َٚٓٗا٘بهصب

 .٘ أّ ٫ْ٘ حطاّ ؾطعًا   حس ْؿػأَعطؾ١   ١ٗؾإْ٘ ٫ ٜٓؿع٘ إ٫    ،نصبًا ثبٛاًا

ٞ ٕ  ٗني١ ايبحنيث   إٚيهٔ قس ٜكنياٍ:   ٚ     ٖني َنيا  أننيٕٛ ايتٛضٜني١ قنيسقًا أٚ ننيصبًا، 

  ٙ ؾُٗنينيا  ٗتنينيإ ٫حكتنينيإ   ،قنينيح١ ا٫حتجنينيا  عًٝنيني٘ به٬َنيني٘ أٚ ناؾنينيؿٝت٘ عنينئ َنينيطاز

املني ظا ٖٚنيٛ    مل ٜنيصنطٙ ٕ ٖٓاى قػًُٝا ثايانيًا  أإناؾ١ إ  ايٓكاف   َب٢ٓ ن٬ّ امل ظا ب

ٚاقنينيع َنينيطاز  حيهنينيٞ عٓنيني٘ ايهنيني٬ّ )٫ ننينيٕٛ ايػنينيطض اغنينيتدطا  ايٛاقنينيع ايابنينيٛاٞ اينينيصٟ

 أٟ ٜرتى اؿكًٝ٘ حملً٘.  ٚع٢ً ٖصا،اسٚض ع٢ً  اضخباملتهًِ( ٚعُس٠ ا٭

 اهقسِٙٞ  قاًٞإ اهص٘زٝ اهجاهجٞ: اهت٘زٙٞ ًع عدَ
به٬ّ  املٛضِّٟٖٚٞ َا يٛ اهًِ ، (2)َٔ ايكػِ ايطابع  (1)يب انصىسح انثبنثخر

بنيٌ اقتكنيط عًني٢     ،ٚ ؾدكني١ٝ خؿٝني١  ٚمل ٜككس ظاٖطٙ َع عسّ إقا١َ قط١ٜٓ ْٛع١ٝ أ

ٕ أبنياٙ ينيٝؼ ٖٓنيا ٚمل ٜكنيِ عًني٢      أبني  :نُا يٛ قاٍ ،قٹطف اٱؾاض٠ ايص١ٖٝٓ إ  َطازٙ

شيو إؾاض٠ حػ١ٝ ؾدك١ٝ أٚ قط١ٜٓ ْٛع١ٝ عًني٢ إٔ املنيطاز ٖنيٛ ايبكعني١ اـاقني١ اينيا       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

أقنينياّ قطٜٓنيني١          َنينيا ينينيٛ أقنينياّ قطٜٓنيني١ ْٛعٝنيني١ خؿٝنينيه عًنيني٢ ايػنينياَع، أٚ         ضاإ ا٭ٚيٝتنينيإ ُٖنينيا: ايكنينيٛ (1)

 ؾدك١ٝ خؿ١ٝ.

 .َا يٛ ٚضٸ٣ بايعاٖط عٔ ايباطٔ ٚغرتٙ بَ٘ٔ أقػاّ ايتٛض١ٜ ٖٚٛ:  (2)
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 ،إش ايعٗنينيٛض ايانينياْٟٛ مل ٜٓعكنينيس   ;ٕ شينينيو ننينيصب أ :قكنينيسٖا ٫ املٓنينيعٍ، ٚايعنينياٖط  

 َطابل يًٛاقع. ٚايعٗٛض ا٭ٚيٞ غ 

كس املتهًِ غني   إش ق ;ايكط١ٜٓ ايص١ٖٝٓ ؽط  ايه٬ّ عٔ نْٛ٘ نصبًا ال َمبل:

 . ايعاٖط َٔ ايه٬ّ

إٕ قنينيطا٥ٔ عنينيامل اينينيصٖٔ ٫ اكنينيً  َكٝنينيسال ٚكككنينيال يعنينيامل      إر َمللبل:

 ٫ٚ اكٓع يٮيؿاظ ظٗٛضًا ثاًْٜٛا ع٢ً خ٬ف ظٗٛضٙ ا٭ٚيٞ. ،ا٭يؿاظ ٚايعٛاٖط

َكايٝني١ خاض ٝني١ حتني٢     ٚأ١ قط١ٜٓ يؿعٝني١ حايٝني١ َكاَٝني١    ؾ٬بس َٔ إقاَ :وعهُّ

 ٚإ٫ ؾإْ٘ نصب.  ،ٜٓعه ايه٬ّ بايكسم ْعطًا ملطابكت٘ بعٗٛضٙ ايااْٟٛ يًٛاقع 

 ٝ اهػم يف صدق اهلرب عوٟ اهت٘زٙٞاحللٍ يف ص٘ز
ٚ ننيصب؟  أٖنيٌ ٖنيٞ قنيسم     نيَٛننيٛعًا    نيْ٘ إشا ؾو ايؿكٝ٘   إٕ ايتٛض١ٜ  إثِ 

  إْٗنينيا ننينيصب أٚ ٫؟ ؾُنينيا ٖنينيٛ  كطٜٓنيني١ اـؿٝنيني١خكنينيٛم قنينيٛض٠ ٚ نينيٛز ايأٚ ؾنينيو   

 املط ع؟

ْ٘ ٫ مٛظ ايتُػنيو بايعنياّ   ايؿنيب١ٗ    إٕٸ املط ع أقاي١ اٱباح١، ؾإ ايعاٖط:

ؾًٛ ؾنيو   إٔ ايتٛضٜني١ َطًكنيًا أٚ ؾُٝنيا ينيٛ أضاز       ،املكساق١ٝ )أٟ يني: ايهصب حطاّ(

أٚ ٫ ؾني٬  املتهًِ خ٬ف ايعاٖط ٚقس أقاّ ايكط١ٜٓ ايؿدك١ٝ اـؿ١ٝ، ٌٖ ٖٞ نصب 

ٕ نٕٛ ٖصا إميهٔ إٔ ْتُػو بإط٬م أزي١ حط١َ ايهصب ٫ ثبال حط١َ ايتٛض١ٜ; ؾ

نُٝنينيا ٜرتانينيب عًٝنيني٘ اؿهنينيِ اياابنينيه   َكنينيساقًا ملٛننينيٛع اؿهنينيِ ٫بنينيس إٔ ٜهنينيٕٛ قنينيطظاً 

 أاٞ ات١ُ يًه٬ّ آخط ايبحث.تٚغ ،إش اؿهِ ٫ ٜابه َٛنٛع٘ ;ملٛنٛع٘
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 نمىل ثأهنب كزةو ىِ جتىَز انتىسَخ عهً ااحملىس انشاثع: 

بعنينيس ايهنيني٬ّ عنينئ ايتٓكنينيٝ  املٛننينيٛعٞ يًتٛضٜنيني١، ٜٓتكنينيٌ ايبحنينيث إ  ايتٓكنينيٝ     

يهنئ قنيس    ،ٕ ايتٛض١ٜ نصب نُنيا عًٝني٘ غني  املؿنيٗٛض    أب :ْ٘ حت٢ يٛ قٌٝإؾ اؿهُٞ،

 ْ٘ ميهٔ ايتؿكٞ عٔ حط١َ ايتٛض١ٜ بأحس ٚ ٗني:أب :ٜكاٍ

  ٞــٗدٔاْ هوتفصٛ عّ حسًٞ اهت٘زٙ
ٍٛ ازيني١ حطَني١ ايهنيصب يًتٛضٜني١، بنيسع٣ٛ      زعني٣ٛ عنيسّ مشني    انى ّ األول:

قنياّ قطٜٓني١   أشا إّ   خكنيٛم َنيا   أطني٬م هلنيا، يتؿنيٌُ ايتٛضٜني١ َطًكنيًا      إعسّ ؼكنيل  

 ٚ ؾدك١ٝ.أْٛع١ٝ 

اجملنيٛظ٠ ـكنيٛم ايتٛضٜني١،     ا٫غتس٫ٍ باٯٜال ٚايطٚاٜنيال  انى ّ انثبين:

 .نايٓيب إبطاِٖٝ   ٚٚقٛعٗا َٔ املعكَٛني

ٚ  ايبحنيث  َٚطاب١ ا٭َطٜٔ َتأخط٠ عٔ َطاب١ ٕ ايتٛضٜني١ ننيصب أّ   أاملٛننيٛعٞ 

 ، نُا ٫ خيؿ٫.٢

 ٞـدهٞ حسًٞ اهلرب هوت٘زٙأطالقات إ مش٘ياه٘دٕ األٗي: عدَ 
َنئ   نيبعس ؾطض نْٛٗنيا ننيصبًا َٛننيٛعًا      نيٖٚٗٓا ث٬ث١ ٚ ٛٙ ٱخطا  ايتٛض١ٜ  

ْتنيا٥  َباحنينيث املطًنيل ٚاملكٝنينيس       إبنيايًج٤ٛ  ٚشينينيو  حطَنيني١ ايهنيصب، عُنيّٛ أزيني١   

عًنيني٢  نيْٗنينيِ شننينيطٚا إٔ اٱطنيني٬م ٫ ٜٓعكنينيس إ٫ مبكنينيسَال ثنيني٬ا     حٝنينيث إ ،ا٭قنينيٍٛ

 ، ٖٚٞ:ني (1)املؿٗٛض
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

اٯخنيط أض عٗنيا إ     املؿٗٛض ٖٛ إْٗا ث٬ا َكسَال، ٚيهٔ ايبع   عًٗا أضبعني١، بُٝٓنيا اينيبع     (1)

 .َكسَتني
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ٝنينينيإ ٫   َكنينينياّ اٱُٖنينينياٍ  ٕ ٜهنينينيٕٛ املنينينيٛ    َكنينينياّ ايب أاملكسَنينيني١ ا٭ٚ :  

 .ٚاٱمجاٍ

 .(1)ٜهٕٛ   املكاّ قسض َتٝكٔ ٫ٕ أاملكس١َ اياا١ْٝ: 

 اهٕٛ ٖٓاى قط١ٜٓ ع٢ً اـ٬ف.  ٫ٕ أ: املكس١َ اياايا١

ْني٘ ميهنئ ا٫غنيتٓاز إ     إؾ ،اٛقـ اْعكنياز اٱطني٬م عًني٢ ٖنيصٙ املكنيسَال     َٚع 

حتني٢ َنيع قبنيٍٛ زخٛهلنيا      ايهنيصب  حط١َث٬ث١ ٱخطا  ايتٛض١ٜ عٔ زا٥ط٠ أحس ٚ ٛٙ 

َنئ   نيٚشيو نً٘ بعس ؾنيطض اػنيًِٝ ٚ نيٛز ٚينيٛ زيٝنيٌ ٚاحنيس         ،  ايهصب َٛنٛعًا

َنئ ننيطٚض٠    زيني١ ايًبٝني١  إش ا٭، ع٢ً حط١َ ايهصب بكٍٛ َطًل نياٜال  اٯٜال ٚايطٚ

  نتنينياب  نينيط٣ ايهنيني٬ّ حٛهلنينيا  ٚاٯٜنينيال ٚايطٚاٜنينيال قنينيس ،ٚغ ٖنينيا ٫ إطنيني٬م هلنينيا

 ؾطا ع.   ايهصب َٛنٛعًا ٚحهًُا،

 يف ًقاَ اهبٚاْ ًّ ٓرٖ اجلٔٞ عدَ كْ٘ امل٘ىل .1
ْني٘  إٕ ٜكنياٍ:  أٜٚبتي ٖصا ايٛ ٘ ع٢ً ْؿٞ املكس١َ ا٭ٚ  َٔ َكسَال اؿه١ُ بني 

َكنياّ بٝنيإ ايؿنيٍُٛ حتني٢     ٚ  ٝنيإ َنئ ٖنيصٙ اؾٗني١،     ٫ إحطاظ يهنيٕٛ املنيٛ    َكنياّ ايب   

  .نياحملتًُني  ع٢ً نيٚ حت٢ يًتٛض١ٜ ايا َعٗا قطٜٓتٗا اـؿ١ٝ ايؿدك١ٝ أ ،يًتٛض١ٜ

٫بس َٔ إحطاظ ؼكل ؿنياظ املنيٛ  هلنيصٙ ايكنيٛض٠ اـؿٝني١ عٓنيس        وثتعجري آىش:

إ٫ بعنينيس ايتنينيسقٝل   ،٫ ؽطنينيط بايبنينياٍ عنينياز٠   (2)إط٬قنيني٘ ن٬َنيني٘، يهنينئ ٖنينيصٙ ايكنينيٛض٠   

 ٖصٙ اؾ١ٗ.  َٔؾ٬ إحطاظ يهْٛ٘   َكاّ ايبٝإ  ،ٚايبحث ٚايٓعط

إٕ َا شنط َػنيتًعّ ٱغنيكاط ناؾني١ املطًكنيال; إش   ننيٌ َطًنيل        ولذ َمبل:

 ٕ ٜكاٍ: بأْٸا ٫ ْعًِ إٔ املٛ    َكاّ ايبٝإ َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ. أميهٔ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٕ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى قسض َتٝكٔ   َكاّ ايتداطب.أ:  اٯخْٛس احملكل ٚحػب (1)

 .ٚ َطًل ايتٛض١ٜأ ايتٛض١ٜ َع ايكط١ٜٓ اـؿ١ٝ، (2)
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يهْٛٗا َنئ اؿكنيا٥ل    ;ٖٚٞ ع٢ً زض ال ،ٕ اؾٗال كتًؿ١أب ولذ جيبة:

ٖٚنيٞ اؿاننيط٠   اينيصٖٔ     ،ؾبعهٗا ظاٖطٷ نْٛٗا ؼه زا٥نيط٠ اٱطني٬م   ،تؿهٝه١ٝاي

عاز٠ عٓس اٱط٬م أٚ بأز٢ْ ايتؿال أٚ يهْٛٗا َنيٛضز ايػني٪اٍ عنياز٠ أٚ ؾنيب٘ شينيو،      

ٕ ٖٓاى  ٗال أخنيط٣ خؿٝني١ ؼتنيا  إ     أإ٫  ،ٖٚصٙ ٫ ؾو إْٗا َؿُٛي١ يٲط٬م

ٍ   ؿٍُٛ هلا، نُا ٖنيٛ اؿنيا  عٓا١ٜ ٚايتؿال خام عٓس شنط يؿغ املطًل يٛ أضاز اي

أٚ عَُٛنيني٘ ـكنينيٛم ايتٛضٜنيني١ َنينيع إقاَنيني١ ايكطٜٓنيني١     عُنينيّٛ ايهنينيصب يًتٛضٜنيني١ َطًكنينيًا   

ٕ ايتٛض١ٜ عًني٢ إط٬قٗنيا َنيٛضز ايػني٪اٍ عنياز٠ أٚ      أب :ٜكاٍ ضمبا إش ،ايؿدك١ٝ اـؿ١ٝ

 .زٕٚ خكٛم ٖصٙ ايكٛض٠ ايتؿال بأز٢ْٖٞ مما ًٜتؿه إيٝ٘ 

ٕ ايبٝنيٛع اؿاننيط٠   اينيصٖٔ    إؾ إٔ املٛ  يٛ قاٍ: )ايبٝع ح٬ٍ( :ٜٚٛنح٘

ْ٘ ٫ ٜعًِ إٔ املنيٛ     أايعط  املتساٍٚ ٜؿًُٗا ٖصا اٱط٬م، ؾ٬ فاٍ يٲؾهاٍ ب

ْػًنيل بنياب    ٕ ٖنيصا ايبنياب ينيٛ ؾنيت  ٫    أبني  :إش منياب ،َكاّ ايبٝإ َٔ  ١ٗ بٝع ايػًِ 

 ٚشيو ع٢ً عهؼ اؾٗال اـؿ١ٝ ايبعٝس٠ عٔ ا٭شٖإ ايعطؾ١ٝ. ،ملطًكال نً٘ا

ْ٘ يٝؼ ايه٬ّ عٔ املٛايٞ ايعطؾ١ٝ نٞ حيتٌُ عسّ خطنيٛض  إ َمبل: ونكٍ لذ

ٖصٙ اؾ١ٗ أٚ اًو بباي٘، ْعِ ٜتكٛض عنيسّ ننيٕٛ َنيٛ  املنيٛايٞ   َكنياّ ايبٝنيإ َنئ        

يعنيسّ ننيٕٛ ٖنيصٙ اؾٗني١ َنيٛضز ا٫بنيت٤٬ حتني٢   زا٥نيط٠ ايكهني١ٝ           ،ٖصٙ اؾ١ٗ أٚ اًو

 .ٌؾتأَ ،آخط أٚ َا أؾب٘ ًاأٚ يهٕٛ َكب غطن٘ أَط ،اؿكٝك١ٝ

 ٗد٘د قدز ًتٚقّ هولرب  .2
     ٞ  :ٜٚعتُس ايٛ ٘ ايااْٞ ع٢ً ْؿٞ املكس١َ ايااْٝني١ َنئ َكنيسَال اؿهُني١ ٖٚني

ٚ  ٕ ايكسض املتٝكٔ َنئ حطَني١ ايهنيصب   إإٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى قسض َتٝكٔ، ؾ ٖنيٛ   َٛ نيٛز 

 غ  ايتٛض١ٜ.  

ْنيني٘ َنينيا َنينئ َطًنينيل إ٫ ٚينيني٘ قنينيسض َتنينيٝكٔ ممنينيا ٜػنينيتًعّ إٚيهنينئ ٜنينيطز عًٝنيني٘ َبٓنيني٢ٶ: 
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ٛز ايكنيسض املتنيٝكٔ إغنيكاط ننيٌ املطًكنيال عنئ إط٬قٗنيا ٚحجٝتٗنيا،         اؾرتاط عسّ ٚ 

 ،ٕ ايكسض املتٝكٔ َٔ ايبٝنيع احملًنيٌ ٖنيٛ َنيا ننيإ بايعطبٝني١      إؾُا٬ً   )أحٌ اهلل ايبٝع( ؾ

.. اخل، ٚننيصيو ينيٛ   . غنيبل قنيٍٛ )بعنيهٴ( ؾٝني٘ عًني٢ اؾنيرتٜه      َٚا  ،ٚبكٝػ١ املانٞ

، ايعاٌَ ايٛضع ايتكٞ ٖٚهصايعامل ٕ ايكسض املتٝكٔ ٖٛ اإؾ ،قاٍ املٛ : أنطّ ايعامل

 ٚاؿاقٌ: إٕ ايكسض املتٝكٔ اـاض ٞ ٖٛ أنٌُ املكازٜل ؾكط.

إٕ اٛقنيـ اٱطني٬م عًني٢ ٖنيصٙ املكسَني١ ممنيا ٫ ميهنئ ا٫يتنيعاّ بني٘           وادلتحصم:

 .  أٜهًاع٢ً املٓكٛض، بٌ يعً٘ ع٢ً املؿٗٛض 

: املدٓى بـ)اإلطالق( اهقدز املتٚقّ يف ًقاَ  اآلخُ٘داحملقق 
 اهتداطب 

ٌٸ بنياٱط٬م   أب :إ  ايكٍٛ  ٚيعً٘ ٭ ٌ شيو عسٍ اٯخْٛس ٕ ايصٟ خيني

ٖٚنيٛ ايؿنيطز    نييٝؼ قطف ٚ ٛز ايكسض املتٝكٔ; إش َا َٔ ؾ٤ٞ إ٫ ٚيني٘ قنيسض َتنيٝكٔ     

ٌٸ بنينياٱط٬م ٖنينيٛ ايكنينيسض املتنينيٝكٔ   َكنينياّ ايتداطنينيب    ني    (1)ا٭نُنينيٌ ، ٚإمننينيا اينينيصٟ خينيني

 :ٚأخنيط٣ ، عًٍنيل اـطنياب  ٜهٕٛ َٔ  ٗني١ َت  :ؾإٕ ايكسض املتٝكٔ ااض٠، (2)ٚاـطاب

ٚٚ ٛز ايكسض املتٝكٔ ملتعًنيل اـطنياب    ،ٜهٕٛ َٔ  ١ٗ اـطاب ْؿػ٘ ٚمبا احتـ ب٘

ٌٸ باٱط٬م، ٚأَا ايكسض املتٝكٔ ايٓاؾ٧ َٔ َكاّ اـطنياب   َٚٓ٘ ايؿطز ا٭نٌُ ٫ خي

ٖٚنيٛ  ،   حك١ خاق١إل ْ٘ ٜكتهٞ قطف املطًأب :ْٸ٘ ايصٟ قس ٜكاٍإٚايتداطب ؾ

 ،يًهني٬ّ ؾٝٓنياًِ بني٘ اٱطني٬م     كاّ ايتداطب قس ٜعطنيٞ ٚ ٗنياً  ٭ٕ َ ;ع٢ً ايكاعس٠

 َٚع٘ ٫ ٜٓعكس اٱط٬م.  ،٫ٚ أقٌ َٔ نْٛ٘ َٔ قتٌُ ايكط١ٜٝٓ املتكٌ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚقس ٜهٕٛ غ ٙ، ٚنْٛ٘ َتٝكًٓا ملٓاغبال اؿهِ ٚاملٛنٛع أٚ يػ  شيو. (1)

ملكسَني١ ايااْٝني١ إ٫   اعتربٖا َكس١َ ضابعني١، ٚ  اكنيٛضْا أْٗنيا ْؿنيؼ ا      خْٛسٕ اٯأاكٛض ايبع   (2)

 ْ٘ ؾكٌ بصنط ايكٝس. ٚشيو حػب َا اغتعٗطْاٙ َٔ ن٬َ٘.أ
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عٔ  ابٔ به  قاٍ: )غأٍ ظضاض٠ أبا عبس اهلل  ٜٚٛنح٘ َا ٚضز   َٛثك٘

ظعنيِ أْني٘    ؾنيأخط  نتابنياً   .ايك٠٬   اياعايب ٚايؿٓنيو ٚايػنيٓجاب ٚغني ٙ َنئ اينيٛبط     

إٔ ايك٠٬   ٚبط نٌ ؾ٤ٞ حطاّ أنًني٘ ؾايكني٠٬   ٚبنيطٙ    ٤٬َ : ضغٍٛ اهلل إ

، ٫ اكبنيٌ اًنيو ايكني٠٬    ٠ٌؾاغس ،نٌ ؾ٧ َٓ٘ٚأيباْ٘ ٚؾعطٙ ٚ ًسٙ ٚبٛي٘ ٚضٚث٘ ٚ

٘   احت٢  إ املككنيٛز َنئ )ننيٌ ؾني٤ٞ حنيطاّ      إؾني  ،)(1)كًٞ   غ ٙ ممنيا أحنيٌ اهلل أنًني

  ٌ ٕ إ؟ ؾني أٜهنياً شينيو اٱْػنيإ   ٚيهنئ ٖنيٌ ٜؿنيٌُ     ،أنً٘( ٖٛ اؿٝٛاْال قطٸَني١ ا٭نني

ٕ ٕ ايسيٌٝ َٓكطف عٔ ٖصٙ اؿك١; ٭إاٱْػإ حطاّ ايًحِ نصيو، ٖٓا ٜكاٍ: 

ْني٘ َنيٛضز ا٭ْنيؼ    إ)قطّ ايًحِ َٔ اؿٝٛإ( ٖٛ ايكنيسض املتنيٝكٔ   َكنياّ ايتداطنيب ؾ    

 ايصٖي يًػاَع ٚاملتهًِ حني ايػ٪اٍ، زٕٚ اٱْػإ.

باـطنياب ْؿػني٘ ٖنيٛ اينيصٟ قنيس      احتـ  مماٚاملتحكٌ: إٕ ايكسض املتٝكٔ ايٓابع 

 خيٌ باٱط٬م.  

ؾكنيس ٜنيسع٢ قنيح١ ايتُػنيو بٗنيصا       :ني   أٟ ايتٛضٜني١ ني َنيا   قنيػط٣ ايبحنيث      أٚ

ٕ ايكنيسض املتنيٝكٔ     إؾني  ،عٓسَا قاٍ َا٬ً: )ايهصب حطاّ( ٭ٕ اٱَاّ  ;ايٛ ٘

ٔ   احملطَال حس٣ إبٝإ  :َكاّ ايتداطب ٖٛ  ،ايكبنيا٥  ايؿنيسٜس٠ ايكنيب     اينيا ٖنيٞ َني

قطٜٓني١     ٖٚنيصٙ ؾٝٗنيا،  ْٗا َٓٗا; يٛقٛع اـ٬ف أِ أٚ ٫ ٜعً ،ٓٗاٚيٝػه ايتٛض١ٜ َ

ٕ احتُنياٍ  إؾ نيٚنُا غبل   نيبٌ  ،  غ  ايتٛض١ٜإَكاّ ايتداطب اؿٝس قطف ايهصب 

ٌ      ;نْٛٗا قط١ٜٓ   َكاّ ايتداطب كٌ بنياٱط٬م   ،٭ْني٘ َنئ قتُنيٌ ايكطٜٓٝني١ املتكني

 ؾتأٌَ.

 ٗد٘د اهقسِٙٞ امل٘دبٞ هالُصسا   .3
 ٘ اياايث عًني٢ ْؿنيٞ ؼكنيل املكسَني١ ايااياني١ َنئ َكنيسَال اؿهُني١         ٜٚبتي ايٛ
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ٚ ٛز ايكط١ٜٓ ع٢ً اـ٬ف املٛ ب١ ٫ْكنيطاف اٱطني٬م عنئ ايتٛضٜني١ أٟ      :بسع٣ٛ

ٚشينينيو ٫ يهانينيط٠ ايٛ نينيٛز; إش ايتٛضٜنيني١ ننينيا ٠  ،إ  خكنينيٛم ايهنينيصب غنيني  ايتٛضٜنيني١

يهانينيط٠ ٚإمننينيا  ،نانينيط٠ ايٛ نينيٛز غنيني  َٛ بنيني١ ي٬ْكنينيطاف  ٕأأٜهنينيًا إننينياؾ١ إ  ايٛ نينيٛز 

ٕ إا٫غتعُاٍ املٛ ب١ يٮْؼ ايصٖي بنيني ايهنيصب ٚخكنيٛم َنيا عنيسا ايتٛضٜني١; ؾني       

٫ٚ  ،َٚع٘ ؾٓحهِ باْكنيطاف اؿطَني١ عٓٗنيا    ايهصب عاز٠ ٜػتعٌُ   غ  ايتٛض١ٜ،

خيؿ٢ ايتأٌَ ؾٝ٘ نػابك٘ ٚغٝأاٞ   آخنيط ايبحنيث ايهني٬ّ عنئ ا٫ْكنيطاف بٛ ٖٛني٘       

 اـُػ١.  

 (1)سٗاٙات عوٟ د٘اش اهت٘زٙٞاه٘دٕ اهجاُٛ: االضتدالي باآلٙات ٗاه

 ٟ   َهاغنيب٘ عًني٢ اؾنيٛاظ بايطٚاٜنيال املتهني١ُٓ        اغتسٍ ايؿٝذ ا٭ْكنياض

ؾًنينيِ ٜبحنينيث عنينئ اٯٜنينيال ننينيسيٌٝ   ،ٚابعنيني٘ ا٭عنيني٬ّ عًنيني٢ شينينيو  ،يٰٜنينيال ايؿنينيطٜؿ١

ثنيِ  ايكطإ ايهنيطِٜ،  غنيتس٫ٍ بني  ٫اب ٜبتنيس٨ إٔ ٖنيٛ  ٕ ايصٟ نإ ٜٓبػنيٞ  أإ٫  ،َػتكٌ

  اـني٬ف   َبحنيث اؿٝنيٌ     ٝني٘ ايؿنيٝذ    نيط٣ عً ٜػتسٍ بايطٚاٜال، ٖٚصا َنيا  

 ٚقس  طٜٓا عًٝ٘ أٜهًا.، ايؿطع١ٝ

  اغنينيتس٫ٍ ايؿنينيٝذ ا٭ْكنينياضٟ ٘ ينينيٛ خنينيسف  ْنينيإٚايؿنينيطم بنينيني املنينيٓٗجني: 

      ،بايطٚاٜنينينيال اينينينيا انينينيصنط اٯٜنينينيال ٚاٛننينينيحٗا ٚاهُنينينيٌ ٚ نينيني٘ ا٫غنينينيتس٫ٍ بٗنينينيا      

اهني  ٚ ٗني٘   أٚ ملا ا ،ملا بكٞ ا٫غتس٫ٍ باٯٜال ،ٚ ز٫ي١ًأنعؿٗا غٓسًا  :بسع٣ٛ

ٞ     ،ع٢ً ا٭قٌ ، ٖنيصا إننياؾ١ إ  ايتكنيسّ اينيطايب      عهنيؼ َنيٓٗ  ايؿنيٝذ ايطٛغني

 .يٰٜال ايهطمي١
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕ حٸ ؾٗٛ ٚإ٫ إٕ بع  ايطٚاٜال اغتسٍ بٗا ع٢ً خطٚ  ايتٛض١ٜ َٛنٛعًا عٔ ايهصب ؾأٚغٝأاٞ  (1)

 ٞ.ناْه زي٬ًٝ ع٢ً خطٚ ٗا حهًُا، ٖصا بعس ايؿطاؽ عٔ ما١َٝ ايػٓس ٚايس٫ي١، ٚغٝأا
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: ٍِاهدهٚى األٗي: ق٘ي إبسآٍٚ  ُٓ ُٕ َكٔبرُي   َبِى َفَعَو
َنينيا شننينيطٙ اعنينيا  عًنيني٢ يػنينيإ   :عًنيني٢  نينيٛاظ ايتٛضٜنيني١ ؾٗنينيٛ يللب انللذنُم األولر

    ايؿنينيٝذ ايطٛغنينيٖٞٚنينيٛ َنينيا اغنينيتسٍ بنيني٘   ،  اهػنيني ٙ ا٭قنينيٓاّ إبنينيطاِٖٝ 

ِ اؿٌٝ   ا٭حهاّ  ا٥ع٠ ٚب٘ قاٍ مجٝنيع أٖنيٌ ا  )قاٍ:  اـ٬ف ٚ  ايتنيابعني   ،يعًني

قٛيني٘ اعنيا       [أٟ اؿٝنيٌ ايؿنيطع١ٝ  ]زيًٝٓا ع٢ً  ٛاظٖنيا  َٔ َٓع اؿٌٝ بهٌ حاٍ، 

تَِيا يَا إِبَْْراٌِمُم  :قك١ إبطاِٖٝ  ٍَ ِ ا بِآَل َِ ٌَ ىَْت َفَعلَْت 
َ
أ
َ
َا أ ُ ًُ قَْاَل بَْْل  قَال َفَعلَْ

َا َييِْطُقَْنَ  ْم إِْن ََكىُْ ٌُ لَُ
َ
ا فَاْسأ َِ ٌَ ْم  ٌُ أننياف نػنيط ا٭قنيٓاّ إ  ايكنيِٓ     ؾ (1)َلبرُِي

ا٭نرب، ٚإمنا قاٍ ٖصا ع٢ً اأٌٜٚ قحٝ ، بإٔ قاٍ: إٕ ننياْٛا ٜٓطكنيٕٛ ؾكنيس ؾعًني٘     

نب ِٖ، ؾإشا مل ٜٓطكٛا ؾاعًُٛا أْ٘ َا ؾعً٘ آبٝٗا ع٢ً إٔ َنئ ٫ ٜٓطنيل ٫ٚ ٜؿعنيٌ    

 .(2)ظاٖطٙ غ٬ؾ٘( ايعباز٠ ا٭ي١ٖٝٛ، ٚخط  ايه٬ّ كط ًا ٫ ٜػتحل

نػنيط ا٭قنيٓاّ    ني  ظاٖط ن٬َني٘    نيقس ْػب   إٕ إبطاِٖٝ  و ّ انتىسَخ:

ننيرب مل ٜهنئ ٖنيٛ ايهاغنيط     ٕ ايكنيِٓ ا٭ إِ ا٭نرب ٖٚصا كنيايـ يًٛاقنيع; إش     ايكٓإ

١; إش َنئ َكنيازٜل ايتٛضٜني    نيني  أٟ نني٬ّ إبنيطاِٖٝ    نييبك١ٝ ا٭قٓاّ، ؾتهٕٛ اٯٜني١   

ؾنينيطط١ٝ ٖنينيٞ: )إٕ ننينياْٛا ٜٓطكنينيٕٛ ؾكنينيس ؾعًنيني٘  ١ْٗنينيا اط نينيع إ  قهنينيٝأٚاقنينيع اٯٜنيني١ ٖنينيٛ 

ِ   نب ِٖ، يهٔ مبا  ؾًنيٝؼ ايعنياٖط )ٖٚنيٛ بنيٌ      ،(إِْٗ ٫ ٜٓطكٕٛ ؾًنيِ ٜؿعًني٘ ننيب ٖ

 ، حػنينيب ايؿنينيطط١ٝ اينينيا شنطٖنينيا ايؿنينيٝذ ايطٛغنينيٖٞنينيصا  ،ؾعًنيني٘ ننينيب ِٖ( َنينيطازًا

ز عًٝنيني٘ َنينيا قنينيس ٜنينيٛضز عًنيني٢ ٕ ٖٓنينياى ٚ ٗنينيًا أؾهنينيٌ   بٝنينيإ ايؿنينيطط١ٝ ٫ ٜنينيط أٚغنينيٝأاٞ 

           نُنينينيا اٛ نينينيس ٚ نينينيٛٙ عسٜنينينيس٠ يتؿػنينيني  ٖنينينيصٙ اٯٜنينيني١ غنينينيٝأاٞ     ، ؾنينينيطط١ٝ ايؿنينينيٝذ

 شنطٖا إٕ ؾا٤ اهلل.
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ٚاشا ثبه نٕٛ ن٬َني٘ اٛضٜني١، ؾٝنيسٍ عًني٢  ٛاظٖنيا، يس٫يني١ ؾعنيٌ املعكنيّٛ         

 ع٢ً  ٛاظ ايؿعٌ باملع٢ٓ ا٫عِ، نُا ٫ خيؿ٢.

 ٞـهوػسطٚ  عوٟ صٚاغٞ اهػٚذ إغلاي ٗد٘اب
ٚ ني٘   ٜٚتهني  ؾنيهاٍ،  إٚقٝاغت٘ يًؿطط١ٝ ٫ ؽًٛ َٔ   ٕ ن٬ّ ايؿٝذأ ٫إ

ٞ    ؾنينينيهاٍاٱ ٕ إثبنينينيال إ :ايط نينينيٛع إ  َكتهنينيني٢ ايكاعنينينيس٠   ايكهنينيني١ٝ ايؿنينينيطط١ٝ ٖٚنينيني

 نيأٟ َكنيسّ ايكهني١ٝ ايؿنيطط١ٝ      نيٕ املٛننيٛع   أَٓت  ٱثبنيال احملُنيٍٛ; ٚشينيو     (1)املٛنٛع

ٚإ٫ ملنيا   ،نييكهني١ٝ ايؿنيطط١ٝ    أٟ انيايٞ ا ني ٚ ٜهٕٛ َػاًٜٚا يًُحٍُٛ  أخل أَا إٔ ٜهٕٛ إ

ٕ ضؾنينيع احملُنينيٍٛ َٓنينيت  يطؾنينيع  إٚننينيصيو ؾنيني ،ٕ ٜهنينيٕٛ َكنينيسًَا   ايكهنيني١ٝ ايؿنينيطط١ٝ أقنيني  

ٚنُنيا ٖنيٛ    ،عِ أٚ ٜهٕٛ َػاًٜٚا يًُٛننيٛع أَا إٔ ٜهٕٛ إاملٛنٛع; شيو إٕ احملٍُٛ 

ْ٘ ٜك  قٛيٓنيا: )نًُنيا ننيإ إْػنياًْا     إٕ ضؾع ا٭عِ ٜٓت  ضؾع ا٭خل، َٚااي٘ إٚان  ؾ

ٍ          ( ٭نإ ْاطكنياً   :ْني٘ َػنياٚ يني٘; إش إٕ ننيٌ إْػنيإ ْنياطل ٚبنيايعهؼ، نُنيا ٜكني  ايكنيٛ

ٚ املػنياٟٚ ٜٓنيت    أ( ٭ْ٘ أعنيِ َٓني٘، ٚضؾنيع احملُنيٍٛ ا٭عنيِ      )نًُا نإ إْػاًْا نإ حٝٛاًْا

 َٓ٘ ضؾع املٛنٛع.

  ٍ ٕ املٛننينيٛع قنينيس ٜهنينيٕٛ  ٭ ;يهنينئ ضؾنينيع املٛننينيٛع ٫ ٜٓنينيت  َٓنيني٘ ضؾنينيع احملُنينيٛ

 .(2)اضاؿاع٘ ٜبك٢ احملٍُٛ ٭ْ٘ أعِ َٚع، أخل

ٞ   ؾنيهاٍ عًني٢ قنيٝاغ١   إَٔ ٖٓا قس ٜتجني٘   يًؿنيطط١ٝ ؾكنيس     ايؿنيٝذ ايطٛغني

: )إٕ ننينياْٛا ٜٓطكنينيٕٛ ؾكنينيس ؾعًنيني٘ ننينيب ِٖ ؾنينيإش مل ٜٓطكنينيٛا ؾنينياعًُٛا أْٗنينيِ َنينيا  قنينياغٗا

 .(1)، ؾٗٞ َٔ ضؾع املكسّ ايصٟ ٫ ٜٓت  ضؾع ايتايٞ(3)ؾعًٛا(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 املطاز: َا أحطظ اْ٘ ماّ املٛنٛع. (1)

 ٖٛ إثبال احملٍُٛ ٫ ٜابه املٛنٛع. ع ايكٛضبٚضا (2)

َٔ ايٓاح١ٝ املٓطك١ٝ قحٝح١ أٚ ٫؟ ظاٖطًا نني٬    ٚيهٔ ٌٖ ٖصٙ ايكٝاغ١ َٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ (3)

   .يهٔ غٝأاٞ يصيو اٛ ٝ٘
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ٕ َنينئ ٫ ٜٓطنينيل ٫ٚ ٜؿعنينيٌ ٫  أآبٝٗنينيًا عًنيني٢  )يهٓنيني٘ عنينياش اٱؾنينيهاٍ بكٛينيني٘:   

٘   ٚخنيط  ايهني٬ّ كط نياً    ٚا٭يٖٛٝني١ ايعباز٠  ٜػتحل ؾكنيس اغنيتسٍ    ،(2)(ظنياٖطٙ غ٬ؾني

 ،(ٚيصا عرب بني)آبًٝٗا ،أٜهًاٚبٛنٛحٗا يس٣ ايهؿاض  ،ببسا١ٖ ايكه١ٝ   حس ْؿػٗا

 ٚمل ٜهٔ اغتس٫ي٘ اغتٓازًا إ  اقتها٤ ضؾع املٛنٛع ضؾع احملٍُٛ.

٭قنيٓاّ حٝنيث   ٕ نب  اأنإ َطازٙ اؾسٟ   إٕ إبطاِٖٝ وثعجبسح رىشي:

ٖٚنيصا املنيطاز قنيس ؾُٗني٘      يٝؼ بإي٘،  اَس ٕ ٜؿعٌ ٜٚهػط ٜٚٓطل ؾٗٛأْ٘ ٫ ٜػتطٝع إ

 ٘ ا٥ٞ ٚايتٛضٜني١، ٚعًٝني٘ ؾنياملع٢ٓ    ٓني قكنيس املعٓني٢ ايه   أٟ إٕ إبنيطاِٖٝ   ،ايهؿاض َٓني

 اؾس١ٜ.   باٱضاز٠ايعاٖطٟ غ  َطاز 

 هوقطٚٞ اهػسطٚٞ اهط٘ضٛ تصخٚح صٚاغٞ اهػٚذ 
 يًكه١ٝ ايؿطط١ٝ بايكٍٛ:    ؿٝذ ايطٛغٞٚميهٔ ايسؾاع عٔ قٝاغ١ اي

ٕ ضؾنيع املكنيسّ ٫   أ  ايكهني١ٝ ايؿنيطط١ٝ ٚإٕ ناْنيه عًني٢     إٕ ايكاعس٠ املٓطكٝني١  

يهنئ شينيو إمننيا ٖنيٛ        ،عِ ٚاملكسّ أخلإٔ ايتايٞ قس ٜهٕٛ ٭ ;ٜٓت  ضؾع ايتايٞ

          ٛ ٕ َنينيساض إ :ايكهني١ٝ اؿكٝكٝني١، ٚيهنئ ٚ ني٘ اكنيحٝ  َنيا شننيطٙ ايؿنيٝذ ايطٛغنيٞ ٖني

ْ٘ عٴًِ َٔ اـاض  امل٬ظَني١ بنيني املكنيسّ ٚايتنيايٞ،     إأٟ  ،١ اـاض ١ٝن٬َ٘ ٖٛ ايكهٝ

   .(3)ايكه١ٝ اـاق١ قس عٴًٹُه امل٬ظ١َ بني ططؾٝٗا غًبًا ٚإمابًا ٖصٙؾؿٞ 

 ،إٕ ايؿنينيٝذ ايطٛغنينيٞ ْكنينيٌ ايهنيني٬ّ إ  قهنيني١ٝ ؾنينيطط١ٝ خاض ٝنيني١  :ٚاؿاقنينيٌ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٭ْني٘ ميهنئ إٔ   خطنيأ   ْ٘ني إؾ ،إٕ نإ إْػاًْا ؾٗٛ حٝنيٛإ يهٓني٘ ينيٝؼ بإْػنيإ ؾًنيٝؼ عٝنيٛإ(      ) ؾٗٛ نني (1)

 أٚ غ  شيو. ؾطغًاٜهٕٛ أغسًا أٚ 

 .490م 4اـ٬ف:   (2)

ٛٵز ن٬ّ إبطاِٖٝ (3) إ  آبِٝٗٗ ع٢ً  اَع إٔ ايكِٓ مجنياز ٚاؾُنياز ٫ ٜعكنيٌ      ملا شنطْاٙ َٔ عٳ

 .ؾتسبط ،.. اخل ٕ ٜهػط ٜٚٓطلأ
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 .  (1)١ اؿكٝك١ٝزٕٚ ا٫غتٓاز إ  َكته٢ ا٭قٌ   ايكه١ٝ ايؿططٝ

 وٚى أٗضع ٗأدق هوقطٚٞ اهػسطٚٞ يف اآلٙٞ اهلسمٞحت
ٕ ٜكاٍ: )بنيٌ ؾعًني٘   أي٬غتس٫ٍ بايكه١ٝ ايؿطط١ٝ ؾٗٛ  َا ايٛ ٘ ايكحٝ أٚ

ٞ   (2)ننيب ِٖ إٕ ننياْٛا ٜٓطكنيٕٛ(    ٛ  أٟ ٚضؾنيع ايتنياي ٜػنيتًعّ ضؾنيع    نيا ٫ ٜٓطكنيٕٛ   اش ننياْ

 .نب ِٖ مل ٜؿعٌ أٟ املكسّ

ِٜ ٚايتنينيأخ  قنينيٛضٟ ٕ ايتكنينيسأبنيني :ني   ضغنينيِ اعسًٜنيني٘ني ٚيهنينئ قنينيس ٜؿنينيهٌ عًٝنيني٘    

 ؾايتعسٌٜ ظاٖطٟ غ  غًِٝ عٔ ْؿؼ اٱؾهاٍ. ،ؾحػب

 ٚا٭زم إٔ ٜهٕٛ ايكٝاؽ ٖهصا:  

ٚيهِٓٗ ٫ ٜٓطكٕٛ ؾًِ ٜؿعً٘  ،ناْٛا ٜٓطكٕٛ (3))نًُا نإ قس ؾعً٘ نب ِٖ

 .نب ِٖ(

ٚميهنينينئ إٔ ٜكنينينياٍ: إٕ اٯٜنينيني١ اتحنينينيسا عنينينئ اٱَهنينينيإ ٚايؿنينينيا١ْٝ ٫ ايؿعًٝنينيني١   

  ضبنينيط إَهنينيإ املكنينيسّ بإَهنينيإ ايتنينيايٞ ٫    ِٖٝ ؾتهنينيٕٛ اٛضٜنيني١ إبنينيطا  ،ٚايٛقنينيٛع

ٚقٛع٘ بٛقٛع٘، ٚع٢ً ايؿأ١ْٝ اهٕٛ قٝاغ١ ايكه١ٝ ايؿطط١ٝ ٖهصا: )نًُا أَهٔ 

ٚيهِٓٗ حٝث مل ميهٔ إٔ ٜٓطكٛا ؾًِ ميهٔ إٔ  ،إٔ ٜؿعً٘ نب ِٖ أَهٔ إٔ ٜٓطكٛا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕ ايبحٛا املٓطك١ٝ اططح نكهاٜا حكٝك١ٝ ٖٚصا ٫ ٜتٓاؾ٢ َع عنيسّ ينيعّٚ اغنيتجُاع ؾنيطٚط     أ شيو (1)

ا٫ْتا    ايكه١ٝ اـاض ١ٝ ؾإْٓا عٓسَا ْكٍٛ إٕ ْكٝ  ايػنيايب١ ايهًٝني١ ٖنيٛ املٛ بني١ اؾع٥ٝني١ ؾنيصيو       

  ،ٕ ٜهنيٕٛ ْكٝهنيٗا بايؿعنيٌ ٖنيٛ املٛ بني١ ايهًٝني١      أ٭ْ٘ نابط عاّ ٚيهٔ ميهٔ   ايكهني١ٝ اـاض ٝني١   

ٕ ايؿنينيطٚط   املٓطنينيل انينيصنط ملنينئ مٗنينيٌ    إاؿنينياٍ ننينيصيو   ؾنينيطٚط ا٭ؾنينيهاٍ ا٭ضبعنيني١ ٚعًٝنيني٘ ؾنيني    ٚ

َنيا َنيع ايعًنيِ    إٔ ايًعّٚ حتُنيٞ   ننيٌ ايكنيٛض    إاـكٛقٝال ٚشيو ٭ْ٘ َع اٛؾط اًو ايؿطٚط ؾ

 ٕ بع  ايؿطٚط غ  ٫ظ١َ   بع  ايكٛض.إبٗا ؾ

 ٕ ناْٛا ٜٓطكٕٛ ؾكس ؾعً٘ نب ِٖ(.إبسٍ ) (2)

 .ٕ نب ِٖ ؾاع٬ًٚ نًُا ناأ (3)
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 .  (1)ؾتأٌَ ،ٜؿعً٘ نب ِٖ(

 زبعٞأػٞ االضتدالي باآلٙٞ ب٘دٖ٘ ًِاق
يٛ نيٛز   ;ٜٓاقـ َا شنط َنئ ننيٕٛ اٯٜني١ زايني١ عًني٢  نيٛاظ ايتٛضٜني١       ٚيهٔ قس 

 ّ ١ َنئ ا٫غنيتس٫ٍ بنيا٭عِ عًني٢     َٚعٗنيا ٜهنيٕٛ ا٫غنيتس٫ٍ باٯٜني     ،(2)ٚ ٛٙ   املكنيا

 .ا٭خل

 كاْ ًّ اهلرب االضطسازٜ  هعى كالَ إبسآٍٚ . 1
إش يعًني٘ ننيإ    ;  نني٬ّ إبنيطاِٖٝ   خط إٓ ٖٓاى احتُا٫ً إ انى ّ األول:

ٖنينيصا ايٓنينيٛع َنينئ ايهنينيصب ا٫ننينيططاضٟ يٛ نينيٛز َكنينيًح١ أٖنينيِ، ٚ َنينئ بنينياب ايهنينيصب

ٕ  ايهنينيطٚضٟ  نينيا٥ع  ،نُنينيا   ايهنينيصب يٲقنيني٬ح  بنينيٌ ٖنينيٛ ٚا نينيب   بعنيني  ا٭حٝنينيا

هنينيصب يٛ نينيٛز أَنينيط أٖنينيِ اهنينيٕٛ اٯٜنيني١ بٗنينيصا ا٫حتُنينياٍ زاينيني١ عًنيني٢  نينيٛاظ اي  :ٚعًٝنيني٘

 نيا٤  ْني٘ إشا  إؾ ;عًني٢  نيٛاظ ايتٛضٜني١ ٫ يهنيطٚض٠    ٝػكط ا٫غتس٫ٍ بٗنيا  ٚنطٚض٠، ؾ

 ا٫غتس٫ٍ. ا٫حتُاٍ بطٌ

ٚبساٖني١ عنيسّ    بنيإٔ قطٜٓني١ املكنياّ ٚحايني١ إبنيطاِٖٝ       :ونكٍ ميكلٍ اولىاة  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 إش يعٌ املتؿاِٖ عطؾًا نُا ٖٛ املؿٗٛض ٖٛ إضاز٠ ايؿع١ًٝ ٚايٛقٛع ٫ ايؿأ١ْٝ.( 1)

ٕ ايكِٓ  اَس َٝه ٫ حٝا٠ ٫ٚ قسض٠ ؾٝ٘ ٚ ايكنيِٓ املٝنيه   أ: َا غبل َٔ ٚيعٌ أؾهٌ ايٛ ٛٙ ٖٛ 

طاز َهنينئ ينيني٘ ؼطٜنينيو ٜنينيسٙ ٚاهػنيني  ا٭قنينيٓاّ ايكنينيػ ٠  ؾٝهنينيٕٛ َنينيٕ ٜٓطنينيل ٚينينيٛ ْطنينيل ٭أ٫ ٜػنينيتطٝع 

ٖٛ ايهٓاٜني١ عنئ ننيٕٛ ايكنيِٓ مجنيازًا ؾني٬ ٜؿعنيٌ ٫ٚ ٜٓطنيل ٫ٚ ٖنيٛ بإينينيني٘، ٚع٬َني١              إبطاِٖٝ

 ْ٘ ٫ ٜٓطل.  أاؾُاز١ٜ ٚأَاضاٗا 

َٚٔ ابع٘   اغتس٫هلِ حٝث عسيٛا إ  ا٫غنيتس٫ٍ    ٚقس ٜساؾع بصيو عٔ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ (2)

  اكنيٛضِٖ عًني٢ ا٫غنيتس٫ٍ     َنئ ٚضٚز اينيٓك    ْاؾني٧ َنئ اٯٜنيال ٚشينيو يعًني٘      بايطٚاٜال بس٫ً

إٔ انيصنط   نيبنيايٓعط ايكاقنيط     نيٕ ا٭ٚ   إباٯٜال ؾعسيٛا إ  ا٫غتس٫ٍ بايطٚاٜال، ٚيهٔ َع شيو ؾ

 اْتكًٓا يًطٚاٜال. ٚإ٫ ؾبٗاح اٯٜال أ٫ٚ ثِ ٜٓاقـ   نٕٛ ٚ ٘ ا٫غتس٫ٍ بٗا ااًَا ؾإ 
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ناْه قطا٥ٔ ْٛع١ٝ حاؾني١ بنيايه٬ّ َتكني١ً     ،قسض٠ ا٭قٓاّ ع٢ً اؿطن١ حت٢ يسِٜٗ

   ّ  ،قنيٓاّ مل اهػٹنيط حٝنيث إْٗنيا ٫ آطنيل     ٕ ا٭أٖٚنيٛ   ،قٓعه ظٗنيٛضًا ثاْٜٛنيًا يًهني٬

 ؾًٝؼ ايه٬ّ بهصب.

        :ٚٚ ٗنيني٘ ،ينينيٝؼ بهنينيصب قطعنينياً  بنينيطاِٖٝ إٕ ننيني٬ّ إ وثعجللبسح رىللشي:

أقاّ قطٜٓني١ ْٛعٝني١ َكاَٝني١ َتكني١ً ٚحاؾني١ بنيايه٬ّ عًني٢ عنيسّ ننيٕٛ َنيطازٙ             ْ٘إ

ٚبٗصٙ ايكطٜٓني١ ٜهنيٕٛ قنيس اْعكنيس     ، بٌ َطازٙ أَط آخط ،اؾسٟ ٖٛ َا ٜعٗط َٔ ايًؿغ

 ظٗٛض ثاْٟٛ َطابل يًٛاقع ؾٗٛ قسم زٕٚ ؾو.

َ  :ٜٚٛننينيح٘  ا ٜكنينيٍٛ ؾنينيدل: ضأٜنينيه أغنينيساً ٬َحعنيني١ اؿنينياٍ   اجملنينياظ ؾعٓنينيس

 ;ْ٘ َنيا ضأ٣ ا٭غنيس  أبسع٣ٛ  ًا، ا٥ع ًانصب هْْٛ٘٘ ٫ ٜٛقـ ٖصا ايكٍٛ بإطَٞ، ؾٜ

ٟ يًهنيني٬ّ ايعٗنينيٛض ايانينياْٛ ني   بربنتٗنينيا نينيني قنينيس اْعكنينيس ٕ قطٜٓنيني١ )ٜطَنينيٞ( املتكنيني١ً٭ٚشينينيو 

بٌ أعسَ٘، ٖٚصا ايعٗٛض ايااْٟٛ َطابل يًٛاقع نُا  ،ٚغًب ع٢ً ايعٗٛض ا٭ٚيٞ

 ١ َطابك١، ؾع٢ً ن٬ املبٓٝني ٖٛ قسم.ٕ اٱضاز٠ اؾسٜأ

      عٓنينينيسَا قنينينياٍ: )بنينينيٌ ؾعًنينيني٘    ٕ إبنينينيطاِٖٝ إٚننينينيصيو ا٭َنينينيط   َكآَنينينيا ؾنينيني 

 ٕ:إؾنب ِٖ( 

نيني ايكط١ٜٓ اؿاي١ٝ احملتؿ١ املتك١ً َعطٚؾ١ يس٣ ايهٌ َٔ إٔ ايكِٓ ٫ ٜتحنيطى  1

  .٫ٚ ٜٓطل ٫ٚ ٜهػط

 ٫ ٜعتكس با٭قٓاّ أبسًا. إبطاِٖٝ نيني ٚإٕ 2

         ٕ مل ٜبنينينيل   ايبًنينينيس أبعنينينيس ْنينيني٘ ٖنينينيٛ اينينينيصٟ نػنينينيطٖا أَنينينئ ايٛاننينيني  ٕ إنينينينيني ٚ 3

  .أحس غ ٙ

ِّٕ ظٗنينينيٛضًا ثاْٜٛنينينيًا يًهنينيني٬ّ   نْٛنينيني٘ َنينينئ بنينينياب ايػنينينيدط١ٜ      ننينينيٌ شينينينيو ٜهنينيني

 ٚا٫غتػداف َٓ٘ بهٕٛ ا٭قٓاّ آهل١.
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٫ٚ فنياٍ ٫حتُنياٍ    ،إشًا: ؾاٱؾهاٍ ا٭ٍٚ عًني٢ ا٫غنيتس٫ٍ باٯٜني١ َٓنيسؾع    

 ١ٝ ايٛانح١ يس٣ ايعطف.يٛ ٛز ايكط١ٜٓ ايٓٛع ;ايهصب

ٜكنيع ضزًا عًني٢    ، نيا٥عاً يهٔ ٖصا ايطز نُا ٚقع ضزًا ع٢ً احتُنياٍ نْٛني٘ ننيصبًا    

إش بٗصا ايٛ ٘ ٜهٕٛ ن٬َ٘ َٔ ايتٛض١ٜ ايكنيازق١   ;ا٫غتس٫ٍ ب٘ ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ

 .ؾتأٌَ ،٫ٚ ؾو    ٛاظٖا

 ًّ ُ٘ع خاصت٘زٙٞ  ْ كالًٕ إ .2
ْ٘ َع شيو ٫ اهٕٛ أ٣ إ٫ قس ٚضٸ غًُٓا إٔ إبطاِٖٝ  :(1)انى ّ انثبين

قس أقنياّ قطٜٓني١     ٕ إبطاِٖٝأبكٍٛ َطًل; ٚشيو  ع٢ً قح١ ايتٛض١ٜ اٯ١ٜ زي٬ًٝ

كنيٍٛ نُنئ قنياٍ: ضأٜنيه     ٚايصٟ ٖٛ خ٬ف ظاٖط اي نيْٛع١ٝ عا١َ ع٢ً َطازٙ اؾسٟ  

إ  ظٗنينيٛض ثنينياْٟٛ فنينياظٟ بربننيني١  ايعٗنينيٛض ا٭ٚينينيٞ َٚنينيع شينينيو ٜٓكًنينيب نينيني ٜطَنينيٞ أغنينيسًا

ـٸ  إٕ إبطاِٖٝ ؾؾُٗ٘ ايهؿاض عٓس نػط ا٭قٓاّ، ا ايكط١ٜٓ، ٖٚصا َ نإ ٜػتد

ٚ أبعكٛهلِ ٚ قس ؾُٗٛا َنيطازٙ بنيإٔ ننيب ِٖ حٝنيث ٫ ٜػنيتطٝع إٔ ٜتكنيطف ٜٚهػنيط        

ؾاملكاّ َٔ قبٌٝ اػ١ُٝ ايؿ٤ٞ باغنيِ ننيسٙ، ؾعٓنيسَا ٜطًنيل عًني٢       ،ٜٓطل ؾًٝؼ بإي٘

 ،ممطنني١ حكنياً   ٕ املككٛز َٓني٘ أْٗنيا َطببٸني١ يًُنيطٜ  ٫    إؾ ،املُطن١ َا٬ً ٖصا ايًؿغ

 ٚاؿاٍ ْؿػ٘   إط٬م  ٕٛ ع٢ً ا٭بٝ .

ينيٛ منيه    نيعًني٢  نيٛاظ ْنيٛع خنيام َنئ ايتٛضٜني١         َٚع٘: غنيتهٕٛ اٯٜني١ زيني٬ًٝ   

، ٖٚٛ َكته٢ ايكاعس٠ ٫ٚ ن٬ّ ؾٝ٘ ٫ْعكنياز ايعٗنيٛض ايانياْٟٛ ؾٝني٘ مبعْٛني١      ني  ايس٫ي١

 .(2)ايكط١ٜٓ ايٓٛع١ٝ

 ،ٜػنيرت ايبنياطٔ بايعنياٖط    إش مل ;ٕ َاٌ شيو مما ٫ ٜعس اٛض١ًٜأب :بٌ قس ٜكاٍ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ُٸٔ   اؾٛاب عٔ ايٛ ٘ ا٭ٍٚ. (1)  ٖٚٛ ايصٟ ن

 .حس عط١َ ٖصٙ ايتٛض١ٜ إش ٖٞ نأٟ فاظ آخط أٚ نأٟ نٓا١ٜأ ٜكٍٛ ٚيعً٘ ٫ (2)
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 ط عٔ َطازٙ بهس ايساٍ عًٝ٘ َٔ غ  غرت. بٌ عبٸ ،٫ٚ غرت ؾ٦ًٝا باملط٠

 ، فعى ٗاهفعى ال دٔٞ هٕق٘ي إبسآٍٚ  .3
ا: إٕ قنيٍٛ إبنيطاِٖٝ    انى ّ انثبنث: َِ ْ ٌَ ْم  ٌُ ًُ َلبِْرُي      ٖنيٛ   بَْْل َفَعلَْ

           ٕ إ٘، ؾنينينيؾعنينينيٌ ؾنينينيإٕ ايكنينينيٍٛ عنينينيس شاانينيني٘ ؾعنينينيٌ َنينينئ ا٭ؾعنينينياٍ، ٚايؿعنينينيٌ ٫  ٗنينيني١ ينينيني    

ٌ ايْني٘ ٫ ٜعًنيِ َنئ ْؿنيؼ     إ، ؾنُنيا ينيٛ محنيٌ نتابنياً     يٛ ؾعنيٌ ؾني٦ٝاً   املعكّٛ   ؿعني

أٚ ا٫غنيتحباب أٚ اٱباحني١ بنياملع٢ٓ ا٭خنيل أٚ      (1) ٗت٘ ٖٞ ايٛ نيٛب  ٕإٚ ،ٚ ٗ٘

       ٘       ، ٚقنينيٍٛ (2)غنيني  شينينيو؟ ننينيٌ شينينيو قتُنينيٌ; إش ايؿعنينيٌ ٫ يػنينيإ ينيني٘ ؾنيني٬  ٗنيني١ ينيني

ايتٛض١ٜ ٚنْٛٗا  ا٥ع٠ شااًا، ٚايتٛض١ٜ احمل١ًً  ؾعٌ ٚاحملتٌُ    ٗاا٘: إبطاِٖٝ 

عطنًا يهطٚض٠ َع نْٛٗا قط١َ شااًا، ٚنْٛ٘ َنئ ايهنيصب اؾنيا٥ع يًهنيطٚض٠، ٚننيٌ      

ٖصٙ ٚ نيٛٙ قتًُني١ َٚعني٘ ؾني٬ ميهنئ ا٫غنيتس٫ٍ باٯٜني١ عًني٢  نيٛاظ ايتٛضٜني١، إش ٫           

 ٜػتسٍ با٭عِ ع٢ً ا٭خل.

  ْ اآلٙٞ دلٌوٞإ .4
ُ  انشاثع:انى ّ  ٌ  ٫ٚ اٛضٜني١    ،ًني١ إٕ اٯٜني١ ف ; (3)عػنيب املؿنيٗٛض   اجملُني

سْا عًني٢ ظنياَٖط   ؾإِْٗ حيكطٕٚ ايتٛض١ٜ ؾُٝا نإ املطاز خ٬ف ظاٖط ايًؿنيغ ينيٛ مجني   

ٚإ٫ ؾنيني٬ إمجنينياٍ ؾٝٗنينيا   ،)ظنينياٖط ايًؿنينيغ( ٚمل ْعُُنيني٘ يعٗنينيٛضٙ ٚينينيٛ مبعْٛنيني١ ايكطٜٓنيني١  

 بٌ ٚيٝػه اٛض١ٜ.   ،ح٦ٓٝصٺ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٚ ٫غتحباب٘ .. اخلأ نيأٟ ٚ ٛب اؿٌُ  نيمحٌ ايهتاب يٛ ٛب٘  ْ٘ إأٟ  (1)

ٖٚصا ايه٬ّ   اؾ١ًُ ٫ باؾ١ًُ ٭ْني٘ َنئ  ٗني١ أخنيط٣ ٜػنيتؿاز َنئ ايؿعنيٌ عنيسّ اؿطَني١ ايؿعًٝني١            (2)

 َباحًا أٚ ٚا بًا يعاضض.  شااًا،ًَا َا٬ً، ٚيٛ يٮِٖ ٚاملِٗ بإٔ نإ حطا

ٕ اجملُنيٌ َنئ أْنيٛاع ايتٛضٜني١ حٝنيث ٜػنيرت ايٛاقنيع باٱمجنياٍ، يهنئ ايٓكنياف             إْعِ عػب ضأٜٓا ؾ (3)

 مل مٌُ بٌ نإ ن٬َ٘ َبًٝٓا يٛ ٛز ايكط١ٜٓ اؿاؾ١.   ايكػط٣ ٚإٕ إبطاِٖٝ 
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  : احتٌاالْ يف املقاَبٚاْ اإلمجاي
 املكاّ احتُايني: ٕ  إؾٝٗا:  مجاٍٚبٝإ اٱ

ٜتهنينيٕٛ َنينئ قهنيني١ٝ محًٝنيني١ ثنينيِ     إبنينيطاِٖٝ إٕ ننيني٬ّ  االحتًللبل األول:

ا :َا اؿ١ًُٝ ؾٗٞأ ؾطط١ٝ، َِ ٌَ ْم  ٌُ ًُ َلبرُِي َنيا ايكهني١ٝ ايؿنيطط١ٝ    أ، ٚقَاَل بَْل َفَعلَ

َا َييِْطُقَنَ : ؾٗٞ ْم إِْن ََكىُ ٌُ لَُ
َ
ٌ ْ٘ ٖأٚع٢ً ٖصا ا٫حتُاٍ ٜأاٞ ايبحث    فَاْسأ

 ٚ ٖٛ اٛض١ٜ؟أٖٛ نصب  ا٥ع يًهطٚض٠ 

ٛٸ   إٕ ن٬َ٘  االحتًبل انثبين:  ،ٕ َنئ مجًني١ ؾنيطط١ٝ أ٫ًٚ   حكٝكني١ َهني

َا َييِْطُقَْنَ : ٚاملنيطاز  ،ؾج١ًُ إْؿا١ٝ٥ ثاًْٝا ا إِْن ََكىُْ َِ ْ ٌَ ْم  ٌُ ًُ َلبِْرُي  قَاَل بَْل َفَعلَ

 ْم ٌُ لَُ
َ
ِْٗ يٛ ننياْٛا  إملطاز ش اإ ;ٚع٢ً ٖصا ا٫حتُاٍ ؾ٬ اٛض١ٜ   املكاّ ،(1)فَاْسأ

 ٖٚٛ ن٬ّ قحٝ  قازم نُا غبل. ،ٜٓطكٕٛ ؾكس ؾعً٘ نب ِٖ

 ،قتًُٝنيني٘ أحنيس هنئ إٔ ٜػنيتسٍ بني٘ عًني٢     ٚاجملُنيٌ ٫ مي  ،ٚعًٝني٘ ؾاٯٜني١ فًُني١   

 .(2)ؾتأٌَ

ٕ غنينينيًُٓا بنينيني٘ يٛ نينينيٛز  إٕ اٱمجنينينياٍ ٚأبنينيني :ٚيهنينينئ ٖنينينيصا ايٛ نينيني٘ قنينينيس ٜنينينيسؾع  

نًتنينيا ايكنينيٝاغتني  ْنيني٘ ٚعًنيني٢إٕ شينينيو ٫ ضبنينيط ينيني٘ ظٗنيني١ ايبحنينيث، ؾأا٫حتُنينيايني، إ٫ 

 ػٛا٤:، ؾاٛض١ٜ ٬ّ إبطاِٖٝ ٚايبٓا٤ٜٔ ؾإٕ ن

ؾٗصٙ  ،ِاٌَ  مْ ٌُ ريُ بِ لَ  ًُ لَ عَ فَ  لْ بَ قًٓا بإٔ ن٬َ٘ عباض٠ عٔ مج١ً مح١ًٝ أ .أ

 ْني٘ مل ٜهنئ قكنيس إبنيطاِٖٝ     أإش َٔ ايٛانني    ;ٖٚٞ َٔ ايتٛض١ٜ ،مج١ً خرب١ٜ

 إٕ نب ِٖ قس نػط ا٭قٓاّ حكًا. 

ْنيني٘ ٫ ٜعكنينيٌ إٔ ٜهنينيٕٛ أَٚنينيطازٙ  ٛز إبنينيطاِٖٝ ٕٸ َككنينيإ :وثعجللبسح رىللشي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٚقس ٚقعه )ؾػأيِٖٛ( ٚغط اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ يٓهت١ ب٬غ١ٝ (1)

 .ٝأاٞ ٚ ٗ٘غ (2)
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ٚيهٓ٘ قاؽ شينيو بعبنياض٠ أخنيط٣، ٚشينيو ٖنيٛ َنيا        ،نب ِٖ قس قاّ بتهػ  ا٭قٓاّ

 .أٜهًاؾُٗ٘ ايكّٛ 

 أٜهنياً ؾايتٛضٜني١   ،ٕ ن٬َني٘ عبنياض٠ عنئ قهني١ٝ ؾنيطط١ٝ ؾإْؿنيا١ٝ٥      أأّ قًٓنيا بني   .ب

ٕ إينينيٛ ناْنينيه ايكنينيٝاغ١ )إٕ ننينياْٛا ٜٓطكنينيٕٛ ؾكنينيس ؾعًنيني٘ ننينيب ِٖ( ؾنيني     :َتحككنيني١، أٟ

أٟ مل  ،املككٛز يٝؼ إٔ ننيب ِٖ قنيس ؾعنيٌ شينيو، بنيٌ املككنيٛز ٖنيٛ اؾٗني١ املكابًني١         

 .ؾتأٌَ ،ٜٓطكٛا ؾاملككٛز ٖٛ ايٓؿٜٞؿعً٘ نب ِٖ حٝث مل 

ٍ       إ وادلتحصم: ٕ ايتٛضٜني١  إ :ْني٘ ٚعًني٢ نني٬ ايتكنيسٜطٜٔ ٚا٫حتُنيايني ؾكنيس ٜكنيا

   .ؾتهٕٛ اٯ١ٜ زاي١ ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ ثابت١   ن٬ّ إبطاِٖٝ 

َٚعٗنيا ؾني٬ ٜكني  ا٫غنيتس٫ٍ      ،َا غبل َٔ ٚ ٛز احتُا٫ل أخط٣ :وفُّ

إناؾ١ إ  اٱؾهاٍ بعسّ قسم ايتٛض١ٜ َع إقا١َ ايكط١ٜٓ  ،(1)با٭عِ ع٢ً ا٭خل

 ايٓٛع١ٝ أٚ َع ٚ ٛزٖا ع٢ً املطاز. 

ؾًنيٛ أَهنئ    ،ٜبك٢ اٱؾهاٍ ايااْٞ ع٢ً ا٫غتس٫ٍ باٯٜني١ عًني٢ املنيطاز   ، ْعِ

عًنيني٢  نينيٛاظ ايتٛضٜنيني١، ٚيهٓنيني٘ ينينيٝؼ مبٓنينيسؾع  ظنينياٖطًا زؾعنيني٘ يكنينياضل ز٫ينيني١ اٯٜنيني١ ااَنيني١

خل َنئ املنيسع٢; إش َنيع قٝنياّ ايكطٜٓني١ ايٓٛعٝني١ اؿاؾني١ املتكني١ً،         إٔ اٯ١ٜ ظاٖطًا ٭

ٕ اٯٜني١ انيسٍ عًني٢  نيٛاظ     أٚغا١ٜ ا٭َط  ،ٜٓعكس ايعٗٛض ايااْٟٛ ٖٚٛ َطابل يًٛاقع

 .ؾتسبط ،شيو ؾكط َع قطع ايٓعط عٔ إؾهاٍ نْٛ٘ انططاضًا أٚ يًهطٚض٠

ٕ املطًنيٛب ٖنيٛ إثبنيال    إٕ َانيٌ شينيو ٫ ٜعنيس اٛضٜني١، ٚعًني٢ أٟ ؾني      أغنيبل   بٌ

َنيا ينيٛ    :َٚٓٗا ،َا يٛ مل ٜكِ قط١ٜٓ باملط٠ : ٛاظ ايتٛض١ٜ بكٛضٖا ايا٬ا ايا َٓٗا

 أقُٝه يهٓٗا ناْه ؾدك١ٝ. 

 .ٚغٝأاٞ َا ٜهٌُ ايه٬ّ بعس قًٌٝ بإشٕ اهلل اعا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٛاظ ايتٛض١ٜ ابتسا٤ َٔ غ  نطٚض٠ أٚ  :(ا٭خل)ٚاٯ١ٜ احملت١ًُ يٛ ٛٙ َٓٗا ايتٛض١ٜ  (:ا٭عِ) (1)

 أٚ انططاض.



ـَْث)( َٓ حَتْ ْب بِِه َو  93       الدلقل الثاين: قوله تعاىل: َوُخْذ بَِقِدَك ِضْغًثا َفاْْضِ
 

ََٗها ٔضِػّجَُٗخِر ٔبَٚٔدَن ق٘هٕ تعاىل:  اهدهٚى اهجاُٛ:  ٕٔ ا َفاِضٔسِب ٔب
 (1)َتِخَِِح

ٞ   :يب انذنُم انثبينرو ٚمل  (2) ؾٗٛ آ١ٜ أخط٣ اغتسٍ بٗا ايؿنيٝذ ايطٛغني

ٞ  ،ٜصنطٖا ايؿكٗنيا٤    َعاقبتني٘ يعٚ تني٘ إش    َنيا ٚضز   قهني١ٝ اينيٓيب أٜنيٛب      ٖٚني

ِْ بَِمِدَك ِضْغح ا فَاْْضِْب بًِِ َوََل ََتَْيثْ خايؿت٘ حٝث قاٍ اعا : اهلل اعا   ٕإؾ وَُخ

ِ أننيإ قنيس    ْني٘  إمٍمنيا حًنيـ عًٝني٘، ؾ    كط نياً   عٌ ٭ٜنيٛب   ٕ أعًني٢   (3)قػني

بنيأَط اهلل   نيني  ٜعاقب ظٚ ت٘ بهنيطبٗا ٦َني١  ًنيس٠ ملدايؿني١ٺ قنيسضل َٓٗنيا، ؾجعنيٌ        

، شا ٦َني١ ؾنيعب١ ٚننيطبٗا ننيطب١ ٚاحنيس٠      ٕ أَػو نػاًاأَكسام امل١٦  ًس٠ ب نياعا   

ٌ  ،ٚ غني ٙ أ٤ٌَ ايهـ َٔ اؿؿنيٝـ   :ٚايهػث ٖٛ : ايهنيػث ٖنيٛ ايؿنيُطار    ٚقٝني

ٕ َٔ ٜكٍٛ يٰخط أنطبو ١٦َ نطب١ إٝهٕٛ شيو َٔ ايتٛض١ٜ ؾ، ؾ(5)(4)أٟ ايعاهاٍ

 ثِ ميكسم شيو بهطب١ ٚاحس٠ ؾٗصا اٛض١ٜ َٓ٘.

 ًِاقػٞ اهدهٚى اهجاُٛ 
ٚيهنينئ قنينيس ٜنينيٛضز عًنيني٢ ا٫غنينيتس٫ٍ بٗنينيصٙ اٯٜنيني١ عًنيني٢  نينيٛاظ ايتٛضٜنيني١ بٛ نينيٛز   

 احتُايني ؾٝٗا: 

قنيس قكنيس إٔ ٜهنيطبٗا َنئ      ٕ ٜهنيٕٛ أٜنيٛب   ؾٗنيٛ أ  :يب االحتًبل األولر

ْعنيِ بعنيس شينيو    بسا١ٜ ا٭َط ٚباٱضاز٠ اؾس١ٜ ٦َني١ ننيطب١ ؾني٬ اٛضٜني١   ن٬َني٘ أبنيسًا،       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .44غٛض٠ م: ( 1)

 .490م 4اـ٬ف:   (2)

 أٚ ْصض. (3)

 .ٚ أؾٛاى ؼٌُ ايططبأٖٚٛ ايػكٔ ايصٟ ب٘ كاضٜط  (4)

 )نػث(.باب َا أٚي٘ ايهاز  258م  2فُع ايبحطٜٔ:   (5)
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 َٚع٘ اهٕٛ اٯ١ٜ أ ٓب١ٝ عٔ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً عآا.  ،خؿـ اهلل اعا  عًٝ٘

قكنيس ايتٛضٜني١    ؾٗٛ إٕ أٜٛب )عًٝ٘ ايػ٬ّ( نإ قنيس  :يب االحتًبل انثبينرو

ْنييب َنئ ا٭ْبٝنيا٤ شٚ قنيرب ٚحهُني١ ٚعكني١ُ، ٚكايؿني١         ْني٘  ا١ بًحاظ َٓص ايبساٜ

 .(1)ظٚ ت٘ ي٘ ٫ اػتحل بٗا اًو ايعكٛب١ ايؿسٜس٠

ٕ َنيطازٙ غني    أظٗط إٔ ايعكٛبني١ ؾنيسٜس٠ َنيع    أ إٕ أٜٛب  وثعجبسح رىشي:

 نٞ ٜتحكل ايطزع ايتاّ ؾٝهٕٛ املٛضز شيو َٔ ايتٛض١ٜ. ،شيو

 تخقٚق ضٌّ ًطاهباه
 املطايب ايتاي١ٝ: ٚؼكٝل شيو   نُٔ

دهٚى عوٟ أْ ًتعوقٕ هٚظ  اُعقاد مني أٙ٘ب  ٗي:املطوب األ
 مبسد٘ح 

ٖٚنيصا زاٍ  ، (2)قنيس اْعكنيس حػنيب ظنياٖط اٯٜني١ بنيٌ ْكنيٗا        ٕ ميني أٜنيٛب  إ

عًنيني٢ إٔ َتعًكنيني٘ ينينيٝؼ مبط نينيٛح; إش ٫ ميهنينئ إٔ ٜهنينيٕٛ َتعًنينيل اينينيُٝني َط ٛحنينيًا      

 .(3)ٚبايٓكٛم نُا قطح ب٘ قاحب اؾٛاٖط إمجاعًا

ننيإ قنيس حًنيـ أٚ ْنيصض عًني٢ إٔ ٜهنيطب أٚ        إٕ أٜٛب  جبسح رىشي:وثع

ظٚ ت٘ ١٦َ نطب١ أٚ  ًس٠ َت٢ عٛ  ٚؾؿٞ، ثِ ْنيسّ عًني٢    ني  عػب ايطٚا١ٜني   مًس

 شيو ؾٓعيه اٯ١ٜ املباضن١.  

ٕ اؿًنيـ ٜؿنيرتط   اْعكنيازٙ إٔ ٜهنيٕٛ َتعًِكني١ غني  َط نيٛح        إ :َٚٔ املعًّٛ

، ٚ  اؾنيرتاط نْٛني٘ ضا حنيًا    ٌؾنياؿًـ باطني   ؾإٕ نإ املتعًل َط ٛحًا ،أٚ زًْٝا زًٜٓا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .عٔ شيو غٝأاٞ ايه٬ّ (1)

 .ثيَ  ََتْ ََل وَ  :قاٍ اعا  (2)

 .266ني  265م  ٬35ّ:  ه ٛاٖط اي (3)



 95       ادطؾب الثاين: فتوى بعض العؾمء ظذ ذلك

 ;خنيني٬ف   ننينيٕٛ َتعًنينيل اينينيُٝني ٫ بنينيس إٔ ٜهنينيٕٛ ضا حنينيًا أٚ ٜهؿنينيٞ نْٛنيني٘ َباحنينياً     

ؾايبع  شٖب إ  اؾرتاط ايط حإ ؾٗٛ نايٓصض َٔ  ٗني١ ينيعّٚ ض حنيإ املتعًنيل،     

ٚع٢ً ؾطض نٕٛ اؿهِ نصيو   ؾطٜعت٘، ؾإْ٘ ٜسٍ اْعكاز ايكػِ عًني٢ ض حنيإ   

: )٫ ؼٓنيث( إٕ اهلل اعنيا  اعتنيرب    (1)ٜهتؿنيـ َنئ قٛيني٘ اعنيا      َتعًك٘، ٚع٢ً شينيو 

، ينيصيو  ْاؾصًا قحٝحًا   حس شااني٘; إش اعتنيرب كايؿني١ قػنيُ٘ حٓانياً      قػِ أٜٛب 

 َتعًل حًـ أٜٛب ْٗاٙ عٔ اؿٓث بكٛي٘: )٫ ؼٓث( ٚشيو ٜهؿـ عٔ إٔ 

 مبط ٛح.  ٜهٔمل

ٕ شينيو  إٚاَهنيٞ، ؾني  بٓل ايكطإ ايهطِٜ  إشًا ؾُا زاّ اؿًـ قس اْعكس ؾطعًا

 .(2)ؾتأٌَ ،ٕ مل ٜهؿـ عٔ نْٛ٘ ضا حًاإٜهؿـ عٔ نْٛ٘ غ  َهطٚٙ 

ٕ ا٫غتس٫ٍ ٫ ٜتٛقنيـ عًني٢ شينيو بنيٌ ٜهؿنيٞ اْعكنياز ايٓنيصض أٚ        إٚع٢ً أٟ ؾ

ٕ ن٬َني٘ ننيإ َنئ ايتٛضٜني١ أٚ     أإش ايه٬ّ    ;أٜهًابٌ ٫ اٛقـ ع٢ً ٖصا  ،ايكػِ

 قًٌ. ،ٚاْ٘ ع٢ً اكسٜط نْٛ٘ َٓٗا ؟٫

 جاُٛ: فت٠٘ بعض اهعوٌا١ عوٟ ذهم املطوب اه
     شٜنينيٌ اؿػنيني ٙ  شٖنينيب قنينيس (3)  اؿػنيني ٙ )ايتبٝنينيإ(  إٕ ايؿنينيٝذ ايطٛغنينيٞ

     ٞ               عًنينيني٢  ،(4)  ايكنينينيا   يٰٜنينيني١ املباضننينيني١، ٚننينينيصيو ؾعنينينيٌ ايؿنينينيٝ  ايهاؾنينينياْ

          ٕ اينينيُٝني إؾنيني ،ْنيني٘ ينينيٛ حًنينيـ ؾنينيدل عًنيني٢ إٔ ٜهنينيطب آخنينيط ٦َنيني١  ًنينيس٠ أٚ ننينيطب١    أ

ٕٸ (5)٘ ننينيطب١ ٚاحنينيس٠ بؿنينيُطار ؾٝنيني٘ ٦َنيني١ َنينئ املدنينياضٜط  ٕ ٜهنينيطبأاٴنينيربٸ بنيني       ايٛاحنينيس٠ ؾهنينيأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .44غٛض٠ م:  (1)

 َا   زِٜٓٗ ؾا٭َط عا ١ إ  إثبال ٫ٚ مسٟ ا٫غتكحاب ايكٗكطٟ.أإش شيو   زٜٓٓا نصيو ٚ (2)

 .569م 8ايتبٝإ:   (3)

 .305م 4ايتؿػ  ايكا :   (4)

 .ٚايؿٝذ ايطٛغٞ نصيو ٜصنط إٔ ٖصٙ املػاي١ خ٬ؾ١ٝ( 5)
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 َٓعي١ املا١٥. نيبتٓعٌٜ ايؿاضع  ني ه عٍيْٴ

 عوٟ ض١٘ اهسٗاٙات املطوب اهجاهح: ٗدٖ٘ حوف أٙ٘ب 
عًني٢   ٚايه٬ّ   ٖصا املطًب طٌٜٛ، َٚٛ عٙ: إٕ ٚ ٘ حًـ أٜٛب 

    ػنينيب اغنينيتكطا٤ ٚعني    إٔ ٜهنينيطب ظٚ تنيني٘ ٦َنيني١  ًنينيس٠ عًنيني٢ حػنينيب بعنيني  ايطٚاٜنينيال  

 ٚ ٛٙ ث٬ث١: أحسٖٛ  ني ْاقل

 ،ٖٚنيٞ بٓنيه ضاؾا٥ٝنيٌ بنئ ٜٛغنيـ       ني إٕ ظٚ ١ أٜٛب  انى ّ األول:

َٔ ايطعنياّ َنئ قنيّٛ أٚ     شٖبه نٞ اأخص ؾ٦ًٝا ني  ٚناْه َٔ ايكاؿال ،ٚا ٗا ضمح١

٫ أعطٝنيو َنيا اطٜنيسٜٔ     ؾكاينيه هلنيا:   ،ؾاعجبه اَطأ٠ َٓٗٔ بصٚا٥ب ضمحني١  ،أٌٖ بٝه

اككٝٗا ٚاعطٝٓٝٗا نٞ أمجٌ بٗا ابٓا عٓس ظٚا ٗا، ؾأ ابتٗنيا ضمحني١    إ٫ بصٚا٥بو بإ

 ،إ  شيو بػنيبب حا تٗنيا ؾككنيتٗا ٚأعطتٗنيا املنيطأ٠، ثنيِ اْٗنيا بعنيس ض ٛعٗنيا إ  ايبٝنيه          

               ٚاقػنينينيِ عًنينيني٢ إٔ ٜهنينينيطبٗا ٦َنينيني١  ًنينينيس٠ عًنينيني٢     ،ؾػهنينينيب عًٝٗنينينيا  ضآٖنينينيا أٜنينينيٛب  

 .(1)ٖصا ايعٌُ

ْ٘ مل إٚ ،٢ً نٕٛ ؾعٌ ضمح١ حطاًَاؾإْٗا اسٍ ع نييٛ قحه   ني  ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ

  أٚ ٜنيسٍ عًني٢ عنيسّ  نيٛاظ شينيو بنيسٕٚ        ،ٜهٔ َٔ اؾا٥ع   زٜٓٗا إٔ اكنيل شٚا٥بٗنيا  

 . شٕ ظٚ ٗاإ

حٝنيث ابتًنيٞ    ٕ أٜنيٛب  أَنئ   (2)ا  ا٤   ضٚا١ٜ أخط٣َ انى ّ انثبين:

بهنينيٝل ؾنينيسٜس، ؾدط نينيه  َٚنيطض يػنينيبع غنينيٓٛال أٚ أنانينيط َنينيطٸ ؾٝٗنينيا آٍ أٜنينيٛب  

ِ    ٚننيإ َتجػنيساً   نيا ايؿٝطإ  ظٚ ت٘ َٔ ايبٝه ؾُط بٗ ؾكنياٍ   ني  بؿنيهٌ طبٝنيب ٚحهنيٝ

َٔ غ  إٔ ٜنيصنط اغنيِ اهلل    ٖٛ إٔ ٜصب  عكؿٛضًا هلا: إٕ ع٬  َطض أٜٛب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .241م 2اؿػ  ايكُٞ:   (1)

 نُا  ا٤   اؿػ  ايربٖإ. (2)
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ؾعٓنيس شينيو    ،ٜٚأنً٘ ثِ ٜؿطب عًٝ٘ اـُنيط ًٜٚطنيذ بسْني٘ َنئ زّ ايعكنيؿٛض      ،اعا 

٘  ؾكاينيه  ؾجا٤ل ضمح١ إ  ظٚ ٗا اينيٓيب   ،غٝؿؿ٢ ؾػهنيب َٓٗنيا    ،شينيو  :يني

ٕ  ٚقنينياٍ هلنينيا: أ٫ ٘ٹ ٖنينيٛ ايؿنينيٝطا ْنيني٘ أضاز إٔ ٜػٜٛنينيو أٚ ، اعًُنينيني إٕ ٖنينيصا اينينيصٟ ضأٜتنيني

   َاٌ شيو. إع٢ً إٔ اعٛز   ؾٓٗاٖا ؟ٜٚػٜٛي

ثِ إٕ شيو اـبٝث )ايؿنيٝطإ( عنيطض ْؿػني٘ َنيط٠ أخنيط٣ عًٝٗنيا ٖٚنيٛ ب٦ٝٗني١         

محط ؾكاٍ هلا: َايٞ أضاننيِ آٍ أٜنيٛب قنيس اػني ل     أإْػإ بٗٞ ايطًع١ ع٢ً حكإ 

 ا ٠ َٔ ايػًُإ ٚايككٛض ٚاملٛاؾٞ؟  أحٛايهِ ٚظايه ْعُهِ ايه

٘    إٔ اهلل أضاز ٭ :ؾكايه ضمح١ ؾكنياٍ ايؿنيٝطإ:    .ٕ منيطب قنيربْا عًني٢ ب٥٬ني

يني٘  إيني٘ ا٭ضض ٚأْنيا   إي٘ ايػُا٤ زٕٚ إيٝؼ شيو يصيو بٌ ايػبب ٖٛ إْهِ اعبسٕٚ 

ا٭ضض ٚقنينينيس ْععنينينيه َنينينيٓهِ اينينينيٓعِ املدتًؿنينيني١ يعبنينينيازاهِ غنينيني ٟ ؾٓكُنينينيه عًنينينيٝهِ   

غنيأضٜو َنيا ؾكنيس َنيٓهِ ٚ  ايطٚاٜني١ )ؾبكٝنيه َنيتح ٠         ٚعاقبتهِ، ٚزيٌٝ شيو إْي

ٚ      ،ٖٚنينيٞ َتعجبنيني١(  ضاٖنينيا أ٫ٚزٖنينيا  أثنينيِ أخنينيصٖا إ  ؾنينيؿ  اينينيٛازٟ ٚغنينيحط عٝٓٗنينيا 

 .)أْا اٯٕ قازم عٓسىٹ أّ ناشب؟( :قكٛضٖا ٚغ ٖا َٔ ايٓعِ ٚقاٍ هلاٚ

ؾط عنينيه إ   .ض نينيع إ  أٜنينيٛب أزضٟ َنينيا أقنينيٍٛ ينينيو حتنيني٢   أؾكاينينيه ينيني٘: ٫  

٘ٴ مبا ضأا٘  مجٝع٘. أٜٛب، ؾأخربا

َنيا اعًُنيني   أ نيٜا ضمحني١    ني: إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضا عٕٛ، ٚحيو   ؾكاٍ أٜٛب

 .ْعِ :حس إٔ حيٝٝ٘! قايهأي٘ آخط، ٚإٔ ايصٟ أَاا٘ اهلل ؾ٬ ٜكسض إإٔ يٝؼ َع اهلل 

: ؾًٛ نٓه عاق١ً َا أقنيػٝه إ  ن٬َني٘، ٫ٚ اابعتني٘ حتني٢      قاٍ أٜٛب 

يٞ ٖصٙ اـط١٦ٝ، ؾإْٞ ٫ أعٛز إ  ؾكايه ضمح١: ٜا ْيب اهلل، اغؿط  .غحط عٝٓٝو

  .َاًٗا أبسا

ؾًًني٘   ،: قس ْٗٝتو عنئ ٖنيصا ايًعنيني َنيط٠، ٖٚنيصٙ ثاْٝني١       ؾكاٍ هلا أٜٛب
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ٞٸ ْصض ي٦ٔ عاؾاْٞ اهلل مما أْا ؾٝ٘ ٫ ًسْو ١٦َ  ًس٠ ع٢ً َنيا ننيإ َنئ َهاملتنيو      عً

 .(1)(٘ قاّ َٔ ب٥٬٘ ٚ ًسْٞ ١٦َ ١٦َٚٱبًٝؼ يعٓ٘ اهلل. ٚناْه ضمح١ اكٍٛ: يٝت

حػنيب ٖنيصٙ    نيني   ٕ ظٚ ني١ أٜنيٛب  ٢ َكته٢ ايكاعنيس٠; ٭ ٖٚصا ايٛ ٘ عً

ٚ ايتح    ايٛحسا١ْٝ أٚ ايطاظقٝني١ ؾاغنيتحكه   أٚقًه إ  حاؾ١ ايتؿهٝو  نيايطٚا١ٜ  

ٚيعنيٌ   اؿهِ عٓٗنيا، ٕ ضمح١ اهلل اعا  قس ٚغعتٗا بعس شيو ؾدؿـ أإ٫  ايعكٛب١،

 ٞ خام.عًُٗا نإ َعٜ  قكٛض ٚاكك ، ٚحيتا  شيو إ  عث ن٬َ

   َنينيا ايٛ نيني٘ ايااينينيث املنينيصنٛض   بعنيني  ايطٚاٜنينيال ؾٗنينيٛ إٕ  أٚ انى للّ انثبنللث:

ٕ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜنيأنًٕٛ  أنإ قس ْٗاٖا عٔ إٔ اأخص قسق٘ َٔ ايٓاؽ; إش   أٜٛب

 ؾػهب عًٝٗا ٚحًـ إٔ ٜعاقبٗا.  (3)ٚمل ؽربٙ (2)ؾدايؿت٘ ٚأخصاٗا ،ايكسق١

 ع بني اهسٗاٙات ٗٗد٘ٓٔا اهجالثٞ ال ًاُعٞ مج
سضل مجٝعنيًا  ؾًعًٗا ق ،مجع بني نٌ ٖصٙ ايٛ ٛٙ املصنٛض٠ ْ٘ ٫ َاْع١إثِ 

 ؾحًـ ع٢ً إٔ ٜعاقبٗا.   َٔ ظٚ ١ أٜٛب

ٚيٝؼ ايه٬ّ اٯٕ   ؼكٝل غٓس ٖصٙ ايطٚاٜال، إش املككٛز ينيٝؼ إ٫ بٝنيإ   

 ٚ ٘ قػُ٘ بهطبٗا عػب احملت٬ُل املصنٛض٠   بع  َطاغٌٝ اياكا٠، ؾتأٌَ.

 ،نإ َٛضٸٜنياً  ٕ أٜٛب ْ٘ ٫ زيٌٝ ع٢ً أأ  ايبحث ٖٛ  إمنا بٝه ايككٝس

ٕ اهلل اعنيا  بعنيس شينيو  عنيٌ     إعكٛب١ ظٚ ت٘، ثنيِ   ٚقاقسًا ْ٘ نإ  ازًاأبٌ ايعاٖط 

 ٚخؿـ ا٭َط عٓٗا ٚعٓ٘. ي٘ كط ًا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .672ني  671م 4ايربٖإ   اؿػ  ايكطإٓ:   (1)

 .ؾ٬حغ ، ا٤ شيو   اؿػ  ايكُٞ (2)

               ايربٖنينينيإ ٚعنينينيسّ إخباضٖنينينيا إٜنينينياٙ  نينينيا٤   نتنينينياب )ؼؿنينيني١ اٱخنينينيٛإ( عًنينيني٢ َنينينيا ٜٓكًنينيني٘ عٓنينيني٘ اؿػنينيني    (3)

 .44 ني 41 :غٛض٠ م



ُؽْم َلساِرُقون ُتَفا اْلعُر إِكه  99        الدلقل الثالث: قوله تعاىل: َأيه

إٕ اٯ١ٜ أ ٓب١ٝ عٔ ايتٛض١ٜ ؾ٬ ٜك  ا٫غتس٫ٍ بٗا ع٢ً  نيٛاظ   وادلتحصم:

   ، ٚاهلل ايعامل.ايتٛض١ٜ ظاٖطًا

ٍِ َهطأزُقْ٘ ق٘هٕ تعاىل: اهدهٚى اهجاهح: َٔا اِهعرُي ٔإُُٖل    َأُٖٙت
َٔ اٯٜال ايا اغنيتسٍ بٗنيا     بعس ماّ ايه٬ّ ؾُٝا شنطٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ

      ٞ قٛيني٘ اعنيا       :ع٢ً  ٛاظ اؿٌٝ ايؿنيطع١ٝ، ْٓتكنيٌ إ  آٜني١ ثاياني١ مل ٜنيصنطٖا ٖٚني

ا الْعرُي إِىَُّ ْم لَس :ٜٛغـ قك١  ٍَ ُت يَّ
َ
 .(1)ارِقَُنأ

 ً٘دص اهقطٚٞ
ٕ أ َٔ ايعُٛزٜٔ، ٚقس أضاز ٜٛغنيـ   يٝٛغـ  ًاأخ نإ إٕ بٓٝاَني

 ،املًنيو   ضحنيٌ بٓٝنياَني خؿٝني١     (2)ٜػتبكٝ٘ عٓسٙٴ ؾأٚعع إ  بعهِٗ إٔ ٜهع قنيٛاع 

ؾني٬ ٜنيطز َنيا     ،نإ قس ااؿل َع أخٝ٘ َٔ قبٌ ع٢ً شينيو  املػتعٗط إٔ ٜٛغـ ٚ

ِ أأٚ ماب ب ٜصا٤ أخٝ٘،قس غبب إ ٕ ٜٛغـ إٕ ٜكاٍ: أميهٔ  أٚ  ،ْ٘ ٭َط أٖني

َُسَْ  يهْٛ٘ بأَط اهلل اعا  ٜٚ٪ٜسٙ قٛي٘ اعنيا :   لَِك لِْْدىَا َِلُ َِ أاٞ تٚغني  ،(3)َل

 أ ٛب١ أخط٣ ع٢ً شيو ؾاْتعط.

ا ٚننينيع ايكنينيٛاع   ضحنينيٌ أخٝنيني٘ أشٕ َنيني٪شٕ بٝنينيِٓٗ أٜتٗنينيا ايعنيني  إْهنينيِ   َٚبعنينيس

ايكنيٛاع، ٚيهنئ   مل ٜػنيطقٛا   ٕ إخ٠ٛ ٜٛغنيـ  إيػاضقٕٛ، ٚنُا ٖٛ َعطٚف ؾ

َا املككٛز اينيٛاقعٞ ؾٗنيٛ إْٗنيِ غنيطقٛا     أاملؿّٗٛ َٔ ظاٖط ايه٬ّ أِْٗ ؾعًٛا شيو، 

ٚاملؿتل حكٝكني١ ؾُٝنيا اْكهني٢ عٓني٘ املبنيسأ إشا       ،َٔ أبٝ٘   َانٞ ا٭ٜاّ ٜٛغـ 

ننينيإ بًحنينياظ ظَنينئ ايتًنينيبؼ، ؾٗنينيصٙ اٛضٜنيني١; إش ظنينياٖط ايهنيني٬ّ ٜنينيسٍ عًنيني٢ َنينيا خينينيايـ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .70ٜٛغـ:  غٛض٠ (1)

 ٖٚٛ َا ٜهاٍ ب٘، ٚنإ مثًٝٓا  سًا. (2)

 .76ٜٛغـ: غٛض٠  (3)
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 ٔ ظاٖط ايه٬ّ )غاضقٕٛ يكٛاع املًو(.إش أضاز )غاضقٕٛ يٝٛغـ( يه ;باطٓ٘

 ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ.  ٕ ٖصٙ اٯ١ٜ اكً  زي٬ًٝإؾ وعهُّ:

 ضتٞ ًِاقػٞ االضتدالي باآلٙٞ ب٘دٖ٘
 يهٔ ا٫غتس٫ٍ بٗا ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ َٓاقـ ؾٝ٘ يٛضٚز إؾنيها٫ل عسٜنيس٠  

              ؾنينيني٬  أحنينينيسٖاٚينينينيٛ ح  غنينينيت١، ينينينيٛ ضزل بأنًُنينينيٗا يتُنينينيه ايس٫ينينيني١ ٚا٫غنينينيتس٫ٍ،    

 .  ٜتِ ا٫غتس٫ٍ

 ْ املتلوٍ مل ُٙعَوٍ بإُٔ ٙ٘ضف إاإلغلاي األٗي: 
ني    أٟ املٓنينيازٟني املنيني٪شٕ    شا ننينيإإٕ اٯٜنيني١ اكنينيً  زينيني٬ًٝ ٚحجنيني١ ؾُٝنينيا إ األول:

ا الْعِرُي إِىَُّ ْم لََسْارِقَُنَ بنيني  ٍَ ُت يَّ
َ
ٛ    ٜٛغنيـ ْؿػني٘    (1)أ ننيإ   يعكنيُت٘، يهنئ يني

         ا٫حتجنينينيا  بنينينيصيو عًنينيني٢  ، ؾنينيني٬ ٜكنينينيٚ مل ٜعًنينينيِ نْٛنينيني٘ ٜٛغنينينيـ  أغنينيني ٙ، 

  ٛاظ ايتٛض١ٜ.

ْني٘ ننيإ بعًنيِ    أَنيا  إٕ نني٬ّ املٓنيازٟ   أنيعٔ ٖصا اٱؾهاٍ بني  ٚقس أ اب ايبع 

 أٚ ٫؟  ٜٛغـ 

ٕ إأٟ  ،ٖنينيٛ املنينيتعني ؾٝبكنيني٢ ا٫حتُنينياٍ ا٭ٍٚ   ،ا٫حتُنينياٍ ايانينياْٞ َػنينيتبعس ٚ

ٟ     ٜٛغـ  ٘   ،نإ عاملًا با٭َط نًني٘ ٚمبنيا قايني٘ املٓنياز ؾني٬ اهنيٕٛ    ،ٚمل ٜنيطزع عٓني

 .ايتٛض١ٜ قط١َ ملهإ اَها٤ املعكّٛ

ٚيهنئ ٫ زيٝنيٌ عًني٢     ،بأقنيٌ ايٓنيسا٤   ٕ ايعنياٖط عًُني٘   نيأٚيهٔ قس ٜطز ب

 ؾتأٌَ ٚغٝأاٞ َعٜس بٝإ. ،(2)غكٛقٝاا٘ ٚنٝؿٝت٘ عًُ٘ ايعاٖطٟ
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .70ٜٛغـ: غٛض٠  (1)

 أٟ قٝاغت٘ بٗصٙ ايكٝاغ١ املته١ُٓ يًتٛض١ٜ. (2)



 010       اإلصؽال الثاين: مل ُيعؾم بلّن كص الـداء كان بلمر يوشف
 

ْٓ ُص اهِدا١ كاْ بأًس ٙ٘ضف   اإلغلاي اهجاُٛ: مل ُٙعوٍ بأ
ْني٘ حتني٢   إؾ ،اٍ بأَط ٜٛغـ ْ٘ ٫ ٜعًِ إٔ املٓازٟ قس قاٍ َا قإ :انثبين

ٕ َنيا ْنياز٣ بني٘ ننيإ     أيهنئ ٫ ٜعًنيِ     ٕ املٓازٟ قس ْاز٣ بأَط ٜٛغـأيٛ ؾطض 

ٚ أإش يعً٘ قاٍ ي٘ عباض٠ أخط٣ َاٌ: )إْٓا ْؿكس ايكنيٛاع  ; ْل عباض٠ ٜٛغـ 

  .قٛاع املًو( ٚمل ٜكٌ ي٘: )ْاز بأِْٗ غاضقٕٛ(

اغ١ ايكنيٛض١ٜ  بايكنيٝ  إٕ املٓازٟ قس قاؽ ن٬ّ ٜٛغـ  وثعجبسح رىشي:

ٚشينينيو  ;ؾتهنيٕٛ ايكنينيٝاغ١ َٓني٘ ٫ َنئ ٜٛغنيـ      ،(1)املنيصنٛض٠   اٯٜني١ املباضنني١   

   .يٛنٛح  ٛاظ ايٓكٌ باملهُٕٛ

   :أَطٜٔ أحسإٕ  ٛاظ ايتٛض١ٜ ٜتٛقـ ع٢ً إثبال  واحلبصم:

ٖنيٛ اٯَنيط    أٚ إٔ ٜهٕٛ ٜٛغنيـ   ،ٖٛ ايكا٥ٌ َا إٔ ٜهٕٛ ٜٛغـ إ

 .ُاٚيهٔ ٫ ٜعًِ أٟ َٓٗ ،(2)بايع١ً ايكٛض١ٜ

 هوِدا١ كإ  تقسٙس ٙ٘ضف  :زٓد اإلغلاي اهجاُٛ
يه٬َ٘ بعس أشاْ٘ ٚإع٬َ٘ نافٺ  ٕ اكطٜط ٜٛغـ أٚيهٔ ميهٔ اؾٛاب ب

 .ٱثبال  ٛاظ َاٌ ٖصا ايكٍٛ ٚايتٛض١ٜ

حت٢ يٛ ننيإ قنيس عبٸنيط يًُني٪شٕ بعبنياض٠ َانيٌ        ٕ ٜٛغـ إ :ثعجبسح رىشي

يَّ :ٚنإ امل٪شٕ ٖٛ ايصٟ عبٸط بنيني  ،)ْؿكس ايكٛاع(
َ
ا الْعِرُي إِىَُّ ْم لََسْارِقَُنَ أ ٍَ  ،ُت

 ٚاكطٜط املعكّٛ حج١.   ،ٕ عسّ إْهاضٙ ٖصا ايه٬ّ )يٛ نإ َٓهمطًا( اكطٜط ي٘أإ٫ 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

َ  مْ  ُ إىَّ أٟ بعباض٠  (1)  .َنَ قُ ارِ سَ ل

 .ايٛاقعٞ ايصٟ  ط٣ بٝٓ٘ ٚبني املٓازٟ  يه٬ّ ٜٛغـإش اٯ١ٜ ْاق١ً يه٬ّ املٓازٟ ٫  (2)
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ًقاَ االضتقصا١ فال ٙعوٍ ْٓ اهقسآْ هٚظ يف إ اإلدابٞ عّ اهسد:
  اهتقسٙس

ٕ إبأْني٘ غني  َعًنيّٛ; إش     :ني  َنئ زعني٣ٛ ايتكطٜنيط   ني ٚيهٔ ميهٔ إٔ ٜطزٸ َا شنط  

عٓس اططق٘ يٮحساا ٚايٛقا٥ع ٚايككل يٝؼ   َكنياّ ا٫غتككنيا٤    ايهطِٜ ٕآايكط

بنيٌ إٕ زأب ايكنيطإ    ،ٚحا٫اٗا ٚأبعازٖا َٚا  ط٣ ؾٝٗا ؾُٝع  ٗال اًو اؿازث١

اْ٘ ٜكتطنيـ حملني١ً أٚ َعٗنيطًا أٚ فًني٢ٶ أٚ بعنيسًا َنئ ا٭بعنياز َنئ بنيني امل٦نيال أٚ            بعاٖطٙ

 بعاز ا٭خط٣ يًحازث١.ا٭يٛف أٚ امل٬ٜني َٔ ايكٛض ٚا٭

ٕ إزيٌٝ اكطٜطٙ; إش  (1)عٓ٘  ٕ غهٛل ٜٛغـأب :إشًا ؾ٬ ميهٔ إٔ ٜكاٍ

 ٫ٚ زيٌٝ عًٝ٘.   ،ايػهٛل ْؿػ٘ غ  ثابه

 قٚاَ اهقسِٙٞ اهِ٘عٚٞ عوٟ املساد باهت٘زٙٞ :اإلغلاي اهجاهح
ّ         :قس ٜكاٍ انثبنث: ٕٸ ٖٓنياى قطٜٓني١ ْٛعٝني١ عًني٢ املنيطاز اؾنيسٟ َنئ ايهني٬  ،بأ

إٔ ايكطٜٓني١ ايسايني١ عًني٢ املنيطاز      :إمنا ٖٞ َع قط١ٜٓ َع١ٓٝ يًُطاز، ٚقنيس غنيبل   ؾايتٛض١ٜ

اؿكٝكٞ، ٜٓكًب بٗا ايعٗٛض ا٭ٚيٞ إ  ثاْٟٛ َػتكط، ؾٗٞ نايكط١ٜٓ ايٓٛع١ٝ ع٢ً 

   .ْ٘ نصب  ا٥عأؾ٬ ٜٛقـ اجملاظ َعٗا ب ،اجملاظ

ؾني٬ ٜنيتِ ا٫غنيتس٫ٍ بٗنيصٙ اٯٜني١ عًني٢ قنيح١ َطًنيل ايتٛضٜني١، ٚإمننيا            :ٚعًٝ٘

بنيٌ يعًني٘ ٫    ،ٖٚنيٞ اينيا ٫ ؾنيو ؾٝٗنيا     نيًني٢ حكني١ خاقني١       ا٫غنيتس٫ٍ بٗنيا ع  ٜك

 ايتٛض١ٜ َع إقا١َ قط١ٜٓ ْٛع١ٝ ع٢ً املطاز. :ٖٚٞ ني أٜهًاخ٬ف ؾٝٗا 

 َا ايكط١ٜٓ ايٓٛع١ٝ ؾٗٞ أَطإ: أٚ

ا الْعرُِي إِىَُّ ْْم لََسْارِقَُنَ  :قط١ٜٓ قٛي٘ )إْهِ( ؾكس  ا٤   اٯ١ٜ األول: ٍَ ُت يَّ
َ
 أ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 املػتٓبط َٔ عسّ إؾاض٠ اٯ١ٜ إيٝ٘. (1)
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إش ٖٓنينياى  ;ٚٚاننيني  بنينيني ايتعنينيب ٜٔ ٚايؿنينيطم  ًنينيٞ ،)إٕ أحنينيسنِ يػنينياضم( ٚمل اكنينيٌ:

١ ايكنيٛاع; ؾنيإِْٗ بنيأمجعِٗ    ٚبنيني ااٗنياَِٗ بػنيطق    ؾطم بني غطقتِٗ يٝٛغنيـ  

ٜٓطبنيل منياّ ا٫ْطبنيام     إِىَُّ ْم لََسْارِقَُنَ ؾكٛي٘:    غطق١ ٜٛغـ نٛا اؾرت

ٔ         أع٢ً شيو، ٚ ٚ نيس   َا غنيطق١ قنيٛاع املًنيو ؾنياملتِٗ ؾٝٗنيا ؾنيدل ٚاحنيس ٖٚنيٛ َني

ؾًٛ نإ ٖٛ املككٛز يهإ ا٭ْػب إٔ ٜكنياٍ: )إٕ   ،ايكٛاع   ضحً٘ أعي بٓٝاَني

إٕ املعٝنياض ٚاملكٝنياؽ   ايكطٜٓني١ ايٓٛعٝني١ ينيٝؼ       :ٚقس َه٢ غابكًا ،أحسنِ يػاضم(

  ٞ ٜؿٗنيِ َنئ ٬َحعني١ ايكهنيٝتني     ٚايٓنيٛع   ،بنيٌ ايٓنيٛع ٚايعنيطف    ٖٛ ايػنياَع ايؿدكني

 ٫ ٖصٙ. ٚايتسبط   ايؿطم بُٝٓٗا إضاز٠ اًو ايكه١ٝ

ممنيا ٜ٪ٜنيس ٚ نيٛز اٛضٜني١       ٚ ،ايااْٞ: قط١ٜٓ اخت٬ف ايتعب    َكطعنيٞ اٯٜني١  

ٌ    :ٕ ايعاٖط غ  َككنيٛز َنيع إقاَني١ قطٜٓني١ عًني٢ شينيو      إايه٬ّ ٚ  (1)َنيا  نيا٤   ايعًني

)َنياشا   :ْ٘ قاٍ هلِ حني قنيايٛا أأ٫ اط٣  :َٔ قٍٛ اٱَاّ  (2)ٚاؿػ  ايعٝاؾٞ

ٜكٛينينيٛا: غنينيطقتِ قنينيٛاع املًنينيو إمننينيا عٓنيني٢  اؿكنيسٕٚ؟ قنينيايٛا ْؿكنينيس قنينيٛاع املًنينيو( ٚمل 

 اْت٢ٗ.  َٔ أبٝ٘ غطقتِ ٜٛغـ 

إ  َنينيا ازعٝٓنينياٙ اعٗنينينيط ايعٓاٜنيني١   ا٫خنينينيت٬ف       (3)ؾبهنيني١ُُٝ ٖنينيصٙ ايطٚاٜنينيني١  

ْا الْعِْرُي إِىَُّ ْْم لََسْارِقَُنَ ايتعب ; شيو إٕ ايعبنياض٠ ا٭ٚ  َنئ املٓنيازٟ:     ٍَ ُت يَّ
َ
 أ

إٔ املنيطاز   :َٚٔ ٖصٙ ايه١ُُٝ ٜته  ،ِك لِ هَ ال اعَ ََ ُص  دُ قِ فْ نَ ٚايعباض٠ ا٭خط٣: 

ْ٘ عاز٠ ًٜتعّ بٗصا إَٔ ايػطق١ يٝؼ غطق١ ايكٛاع; إش يٛ نإ املككٛز ٖٛ غطقت٘ ؾ

إٕ  م ُ ىَّ إ(، نُا ٜعٗط َٔ قط١ٜٓ يؿغ آخط ٖٚٛ )ْؿكسايًؿغ ٫ٚ ٜٓتكٌ َٓ٘ إ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .52م 1عًٌ ايؿطا٥ع:   (1)

 .185م 2اؿػ  ايعٝاؾٞ:   (2)

            هنينيٕٛ ايطٚاٜنيني١ ٕ ن٬َٓنينيا   اٯٜنينيال ايؿنينيطٜؿ١ ؾت  أٖٚنينيصٙ ايطٚاٜنيني١ عنينيس شااٗنينيا زيٝنينيٌ عًنيني٢ املنينيطاز إ٫      (3)

 .ٖٓا نُٓب٘
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 َكسام آخط.   ٠،َكسام ايػطق١ املطاز

ْٗنيا اقرتْنيه بإقاَني١    أإ٫    املكاّ، تحكك١ًٕ ناْه َإإٕ ايتٛض١ٜ ٚ :وادلتحصم

 عًنيني٢َٚنينيع ننينيٕٛ املنينيساض  ،ْٗنينيا خؿٝنينيه عًنينيِٝٗأٝٗنينيا، غاٜنيني١ ا٭َنينيط ايكطٜٓنيني١ ايٓٛعٝنيني١ عً

 ٜٓعكس يًه٬ّ ظٗٛض ثاْٟٛ َطابل يًٛاقع.ايعٗٛض ايٓٛعٞ ٫ ايؿدكٞ 

 خفا١ اهقسِٙٞ حتٟ عوٟ اهِ٘ع  :إغلاي ٗد٘اب
إٕ ايٓنيٛع  ، ؾأٜهًاكط١ٜٓ ايٓٛع١ٝ إٕ ايٓٛع ممٔ ؽؿ٢ عًٝ٘ ٖصٙ اي إال رٌ َمبل:

ؾتهنيٕٛ قطٜٓني١ خؿٝني١ ؾني٬      ،(1)ْؿػ٘ ٫ ًٜتؿنيه إيٝٗنيا إ٫ بعنيس اأَنيٌ ٚاعُنيٌ ٚقنيعٛب١      

 .(2)ٜٓعكس بٗا ايعٗٛض

ٕ ايكطٜٓني١ ايٓٛعٝني١ أعنيِ َنئ إٔ اهنيٕٛ ننيابط١ َكٝاغني١ٝ مٜٛني١ أٚ         أبني  وَشدِ:

ٚ  ا٭ ٠ٚأعِ َنئ إٔ اهنيٕٛ ممنيا ٜؿُٗني٘ ايٓنياؽ بنيايٓعط       ،قطؾ١ٝ أٚ ب٬غ١ٝ أٚ غ ٖا

ككٛض ؾٝني٘ ٚعنيسّ انيسبط    ٕ شيو يإٔ مل ًٜتؿه إ٫ إٕ ايعطف ٚإؾ :ٚعًٝ٘ ،ايػاش ١

ٚايهنينيابط١ ابكنيني٢ ننينيابط١ يهنينيِْٛٗ ينينيٛ ُأيؿتنينيٛا هلنينيا أٚ ايتؿتنينيٛا إيٝٗنينيا    ٚاأَنينيٌ ٚاعُنينيٌ،

ؾاملكٝاؽ   ايهٛابط ايٓٛع١ٝ ٚايكطا٥ٔ ايٓٛعٝني١ نْٛٗنيا    ،يٛ سٖٚا ٚاعتُسٚا عًٝٗا

 .ؿتٛا إيٝٗا أٚ اسبطٚا ؾٝٗا ٫يتؿتٛا إيٝٗا ٚعطؾٖٛاَا نصيو ؾع٬ً أٚ نْٛٗا مما يٛ ايتإ

اينيا ٜػؿنيٌ عٓٗنيا     (3)ٕ ايهٛابط ايٓٛع١ٝ ٚايكطا٥ٔ ايٓٛعٝني١ أب :ونكٍ لذ َمبل

ٔ     ،٫ اعس ْٛع١ٝ ،ايٓٛع ٚايعطف ؾنيا٭ٚ  نُنيا    ،ٚقس ٜؿنيطم بنيني ايهنيٛابط ٚايكنيطا٥

 .ؾتأٌَ ،قٌٝ زٕٚ اياا١ْٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .َٔ املؿػطٜٔ ٜصنطٖا يصا مل لس أحسًاٚ( 1)

ٚعًٝ٘ اهٕٛ َنئ ايكػنيِ ايااينيث َنئ أقػنياّ ايكنيٛض٠ ايطابعني١ َنئ قنيٛض ايتٛضٜني١ ايػنيابك١، ٫ َنئ             ( 2)

 .ايكػِ ايااْٞ

 أٟ املسع٢ اْٗا نصيو. (3)
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بنيٛاٞ اينيٛاقعٞ ٚاكنيٓع ظٗنينيٛضًا    ٕ ايكطٜٓني١ اـؿٝني١ اػٝٸنيط ايعٗنيٛض ايا    أ ْعنيِ غنيبل  

 ؾتسبط. ،يهٔ شيو مما ٜسؾع نْٛ٘ نصبًا ٫ٚ ٜسؾع نْٛ٘ اٛض١ٜ ، سٜسًا

َ إش يعٌ ٚقؿِٗ بني ;يهٔ ايه٬ّ   قط١ٜٝٓ َا شنط ٫عتكنيازِٖ   َنَ قُ ارِ َسْل

 ِ أٚ يكنيح١ ٚعطؾٝني١ ٚقنيـ     ،بتٛاط٪ِٖ ع٢ً ايػطق١ ٚإٕ ٚ سل   ضحٌ أحنيسٖ

ٔ َؿنيعط مبنيا شننيط ٚينيٝؼ     ٚاخت٬ف ايتعب ٜ ،اع١ مبا قاّ ب٘ أحسِٖ أٚ ؾب٘ شيومج

   .ؾتأٌَ ،زي٬ًٝ عًٝ٘

يػ  ايػاؾنيٌ   ني١ اؿٝس  ْ٘ حت٢ يٛ ق  نٕٛ )إْهِ( قط١ٜٓ ْٛعٝأٖصا إناؾ١ إ  

أٟ  ني  ١ٜ ينيٝؼ َنيا ٖنيٛ ايعنياٖط ايبنيسٟٚ َٓٗنيا      ٕ ايػطق١ املطاز٠   ٖصٙ اٯإ :نيٚايكاقط  

 أخني٠ٛ ٜٛغنيـ    املطاز بٗا ايػطق١ ايا قسضل َنئ مجٝنيع   بٌ ،ني  غطق١ ايكٛاع

ٚيهنئ ظٗنيٛض ٖنيصٙ     املاننيٞ، ْؿػني٘   اينيعَٔ    ٖٚٞ يٝػنيه إ٫ غنيطق١ ٜٛغنيـ    

ٌٸ ٚقهّٛ بٛ ٛز قط١ٜٓ حاي١ٝ َكا١َٝ أق٣ٛ َٓٗنيا اؿٝنيس   ٕ املنيطاز َنئ   أ ايكط١ٜٓ َهُح

 . نيٖٚٞ ايػطق١ اؿاي١ٝ  نيايػطق١ أٟ غطق١ ايكٛاع 

ٛٻ اؿازث١ ٚقتؿااٗا اهؿـ عنئ إٔ ننيٌ ا٭طنيطا    وثعجبسح رىشي: ف قنيس  إٕ  

بنيٌ يعًني٘ مل خيطنيط ببنياٍ      ،٫ ايػنيابك١  ،ؾُٗٛا َٔ شيو ايٓسا٤ ايػطق١ ايؿعًٝني١ اٯْٝني١  

 . نيحت٢ فطز خطٛض  نيأحس َِٓٗ ايػطق١ ايكسمي١ 

َنئ ايكطٜٓني١ ايٓٛعٝني١ املػنيتؿاز٠ َنئ       ؾايكط١ٜٓ اؿاي١ٝ املكا١َٝ أق٣ٛ ظٗٛضًا :إشًا

از اؾنيسٟ، ٚبٓنيا٤ٶ   حت٢ ع٢ً ؾطض ايتػًِٝ بهْٛٗا قط١ٜٓ ْٛعٝني١ عًني٢ املنيط    ،)اْهِ(

ٞ    نيني  ؾٝهٕٛ املٛضز اٛض١ٜ، ؾعًٝ٘ ميهٔع٢ً شيو ٜٓعكس ظٗٛض هلا  إٔ  ني  يني٫ٛ َنيا غنيٝأا

 ٜػتسٍ باٯ١ٜ ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ ٚايعٌُ بٗا. 

َُْقأزَطَهْٓ إ :اإلغلاي اهسابع ٘ ذلتٌى ملعِٚني فٔ٘ دلٌى 
َ ٕ يؿغ إ انشاثع:  إٕاملعٓنيٝني، ؾني  ٚقنيـ قابنيٌ ي٬ْطبنيام عًني٢      َنَ قُ ارِ َسْل
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 َ ْْل قنينيس حنينيصف َٓنيني٘ املتعًنينيل ؾٝحتُنينيٌ ٚ ٗنينيني: ا٭ٍٚ غنينياضقٕٛ   ْنيني٘ أمبنينيا  َنَ قُ ارِ َس

، ٚايانياْٞ غنياضقٕٛ يًكنيٛاع، ٫ٚ اعنيني ٭حنيسُٖا، َٚعني٘ ٫ اهنيٕٛ        يٝٛغـ 

 .  (1)حػب َب٢ٓ املؿٗٛض ٖصٙ اؾ١ًُ َٔ ايتٛض١ٜ ٱمجاهلا

 اهقسِٙٞ احلاهٚٞ زافعٞ هإلمجاي ْٓإ :اجل٘اب
ٚ  إٕ ايًؿنيغ  ونكٍ ميكٍ اولىاة:  ْني٘ قابنيٌ ي٬ْطبنيام عًني٢     إٔ قني   إايهًنيٞ 

حنينيس املعٓنينيٝني زٕٚ  إٔ ايكنينيطا٥ٔ اؿايٝنيني١ اعنينيِّٝٔ   أإ٫  ،ْعنينيطًا ؿنينيصف املتعًنينيل   ;املعٓنينيٝني

إِْٗ غاضقٕٛ يًكنيٛاع، ٚممنيا    نيعػب ظاٖط ايه٬ّ ٚاؿاٍ   نيٕ املطاز  أٖٚٛ  ،اٯخط

 :عٓنيسَا  عنيٛا ايٓنيسا٤ ؾُٗنيٛا ٖنيصا املعٓني٢       إٕ إخ٠ٛ ٜٛغنيـ   :ٜسٍ ع٢ً شيو

قنيس غٴنيَطم َنئ املًٹنيو ؾني٤ٞٷ( ٚمل خيطنيط ببنياهلِ املعٓني٢ اٯخنيط بنيٌ خطنيٛضٙ غني               ْ٘إ)

ِ َنيع ظٗنيٛض    ،ملهنيٞ غنيٓٛال طًٜٛني١ عًني٢ اًنيو ايكهني١ٝ       ;َعٗٛز ٫ٚ عط   قطعٗني

 ،ٕ ظاٖط ا٫اٗاّ ٖٛ ا٫اٗاّ بػنيطق١ حايٝني١  أَع  ،بٗابعسّ عًِ أحس َٔ أٌٖ َكط 

 ١ ٚضاؾع١ يٲمجاٍ. ؾٗصٙ قط١ٜٓ حاي١ٝ َعٝٓ ،٫ بػطق١ َان١ٝ َٔ ايعَٔ ايػابط

َ إٕ  :وادلتحصم  ،  غطق١ ايكنيٛاع  ني  ربن١ قطا٥ٔ اؿاٍنيب ني  ظاٖط َنَ قُ ارِ سَ ل

 ؾتأٌَ.  ،ؾٝهٕٛ َٔ ايتٛض١ٜ يهٔ نإ املطاز اؾسٟ َٓ٘ ٖٛ غطق١ ٜٛغـ 

 ُػا٢ٚٞ ال خربٙٞ فال ت٘زْٙٞ اجلٌوٞ إإ :اإلغلاي اخلاًظ
ا الْعرُِي إٕ مج١ً : بعٓٛإ قٌٝ (2َا ْكً٘ ايػٝس املطاه٢  اخلبيس: ٍَ ُت يَّ

َ
أ

ٕٛ( )أاْهِ يػنياضق  :ٚاكسٜطٖا ،مج١ً إْؿا١ٝ٥ يهْٛٗا اغتؿٗا١َٝ إِىَُّ ْم لََسارِقَُنَ 

ب ٚاؾًُنيني١ اٱْؿنينيا١ٝ٥ خاض نيني١ عنينئ زا٥نينيط٠ ايهنينيص ،ؾتهنينيٕٛ ُٖنينيع٠ ا٫غنينيتؿٗاّ قصٚؾنيني١
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .غ  َطاز بٌ أضٜس غ ٙ ظاهريًؿغ ٕ ايتٛض١ٜ عٓسِٖ َا نإ ٭ (1)

 .57: مآعٜ٘ ا٫ْبٝا٤  (2)
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 .سم ٚايهصب ٚايتٛض١ٜ ٖٛ اؾ١ًُ اـرب١ٜيهٕٛ َكػِ ايك ;ٚايكسم ٚايتٛض١ٜ

 االغلاي اخلاًظاجل٘اب عّ 
ْني٘ خني٬ف ا٭قنيٌ    أإ٫  ٕ نإ ممهًٓا ثبٛانياً إأ٫ًٚ: إٕ شيو ٕٚ ماب أٚميهٔ 

 . إثبااًا

: غًُٓا إٔ اٯ١ٜ إْؿا١ٝ٥ بس٫يتٗا املطابك١ٝ، ٚيهٔ بنيس٫يتٗا ا٫يتعاَٝني١   ٚثاًْٝا

ؾٝجطٟ  ،، ٚبًحاظ ٖصا اي٬ظّ ٜٓطبل عًٝٗا ٬َى ايكسم ٚايهصباػتًعّ إخباضًا

ّ  عنينيث ايتٛضٜنيني١    ٕ خط ٓنينيا عنينئ زا٥نينيط٠ املًنينيعّٚ، ٖٚنينيصا اينيني٬ظّ     إٚ ،زا٥نينيط٠ اينيني٬ظ

 ؾٗٛ اٛض١ٜ، ؾتسبط.   ٚاٱخباض ٖٛ َا ؾُٗ٘ إخ٠ٛ ٜٛغـ 

ْٓ اهفعى ال دٔٞ هٕ اهطادع:اإلغلاي    أ
ٕ ٖنينيصا ايؿنينيطط َنينئ اٯٜنيني١ َنينئ َكنينيازٜل إٔ غنينيًُٓا إْنيني٘ حتنيني٢ إثنينيِ  انسللبد :

، يهٓٗنيا ٫  ؿعٌ ننيإ  نيا٥عاً  ٕ اٯ١ٜ اسٍ ع٢ً إٔ ٖصا ايإٔ غا١ٜ ا٭َط أإ٫  ،ايتٛض١ٜ

ٞٻ ايتٛضٜني١; إش يعنيٌ ايهنيطٚض٠ ٖنيٞ          اسٍ ع٢ً إٔ  ٛاظٙ إمنا ٖنيٛ بػنيبب  نيٛاظ طبٝعني

 ،ؾٝهٕٛ ٚ ٘ اؾٛاظ ايهنيطٚض٠ ٫ قٹنيطف نْٛٗنيا اٛضٜني١     ،ايا غٛغه ٖصٙ ايتٛض١ٜ

 ؾ٬ اسٍ ع٢ً ح١ًٝ ايتٛض١ٜ مبا ٖٞ ٖٞ.

 إٕ اؾٛاظ َػًٍِ يهٔ ٚ ٗ٘ غ  ٚان .  واحلبصم:

َ حتني٢ ينيٛ ننيإ     ْ٘إ :وَىضحّ ْني٘ بكطٜٓني١ قنيسٚضٙ َنئ     إؾ ننيصباً  َنَ قُ ارِ َسْل

، ٜعًنيِ ننيٕٛ ٖنيصا ايهنيصب  نيا٥عاً      أٚ اكطٜطٙ َع ٚنٛح عكُت٘  ٜٛغـ 

٫ ٜتِ  :َٚع٘ ،ٕ  ٛاظٙ ٫ ٜسٍ ع٢ً  ٛاظ طبٝعٞ ايهصب ْؿػ٘ نُا ٫ خيؿ٢أإ٫ 

ٖٚنينيصا إؾنينيهاٍ عنينياّ غنينيٝاٍ عًنيني٢     ،ا٫غنينيتس٫ٍ باٯٜنيني١ عًنيني٢ املنينيطاز يابنينيٛل اٱٜنينيطاز   

َٚع٘ ٫ ميهٔ ايتُػو باٯٜنيال ٱثبنيال  نيٛاظ     ،غتس٫ٍ ظُٝع اٯٜال   املكاّا٫
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 ايتٛض١ٜ ا٫ َٔ خ٬ٍ اتُِٝ ا٫غتس٫ٍ ايطٚاٜال.

َُْقأزَطَهْ أب :غلاياإل ٘ اتٔاَ ٗإٙرا١ 
      ٛ ٕ ااٗنياّ اينيرب٤ٟ غني     إ :ٚيهٔ ٜبك٢   املكنياّ إؾنيهاٍ ٫بنيس َنئ  ٛابني٘ ٖٚني

ْْرُي إِىَُّ ْْْم ٛع إٜنينيصا٤ ٖٚتنينيو حطَنيني١، ٚاملٓنينيازٟ ْنينياز٣ بنينيني ْنيني٘ ْنينيإؾ ; نينيا٥ع ْْا الْعِ ٍَ ُت يَّ
َ
أ

مل ٜهْٛٛا غطاقًا، ؾٗصٙ ا١ُٗ ٚأشٜني١ هلنيِ،    ٕ إخ٠ٛ ٜٛغـ أَع  ،لََسارِقَُنَ 

، إ٫ يٛ نيٛز ااؿنيام بٝٓني٘ ٚبنيني ٜٛغنيـ       ;(1)ْ٘ ٚإٕ ؾطض ضنا بٓٝاَني بصيوإؾ

 مل ٜهْٛٛا ضانني. ٕ بك١ٝ أخ٠ٛ ٜٛغـ أ

يهْٛني٘   ;كاّ َٔ ايتٛض١ٜ ٫ ٜكح  ااٗاَِٗ بايػنيطق١ ٚينيٛ اٛضٜني١   إشًا ؾهٕٛ امل

 إٜصا٤ يًػ ، ؾهٝـ املدط ؟

 أد٘بٞ ضتٞ عّ اإلغلاي
 :(2)ٚميهٔ اؾٛاب عٔ شيو بٛ ٛٙ عسٜس٠

كاُ٘ا ضازقني باهفعى فوٍ ٙلّ  ٙ٘ضف اجل٘اب األٗي: إْ إخ٘ٝ 
 اتٔاًّا

ش غنينيطقٛا إ ;ننينياْٛا غنينياضقني بايؿعنينيٌ إٕ إخنيني٠ٛ ٜٛغنينيـ  اوللىاة األول:

َ  مْ  ُ إىَّ َٔ قبٌ، ؾ٬ ٜهٕٛ  ٜٛغـ  ا١ُٗ; ٭ٕ ايٛقـ قازم  َنَ قُ ارِ سَ ل

 عًِٝٗ ٚإط٬ق٘ عًِٝٗ قحٝ ، إمنا نإ خطني٪ِٖ   ايتُكنيسم، ؾًنيٛ إٕ ؾدكنياً    

ٌ ٕ خياطنيب ب أأٚ  !بأْ٘ قااٌ :ْ٘ ٜك  إٔ ٜطًل عًٝ٘إؾ ،ا ٘ ظٜس قتٌ ض ٬ً  ،كااني

ٕ َنئ ايكنيحٝ  ااكنياؾ٘    إ٘ قاانيٌ بهنيط، ؾني   ٕ املنيطاز بأْني  إٔ اكٛض ايػاَع أٚ املتِٗ بأٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .اٗاّ ٚاٱٜصا٤ا٫ (1)

 .احتُاٍٚبعهٗا فطز  (2)



 019       اجلواب الثاين: إكه من باب الؼصاص

 .ٕ نإ ٖٓاى اِٖٛ ؾٗٛ   ا٫ْطبامإبايكؿ١ حكٝك١، ٚ

ٚإٕ زؾع اٱؾنيهاٍ بهْٛني٘    ،يهٔ ٖصا اؾٛاب ٫ ٜسؾع اٱؾهاٍ بهْٛ٘ إٜصا٤ٶ

 ا١ُٗ باط١ً.

 ُٕ ًّ باب اهقصاصإاجل٘اب اهجاُٛ: 
     ؾنينيإٕ إخنيني٠ٛ   ،ننينيإ َنينئ املكابًنيني١ باملانينيٌ ٚايككنينيام     ْنيني٘إ اوللىاة انثللبين: 

 :(1)إحس٣ ث٬ا قهاٜابايػطق١    ناْٛا قس ااُٗٛٙ قسميًا ٜٛغـ 

ؾااُٗني٘ إخٛاني٘    ،ٚ ز ا ني١ أعٓاقنيًا   ْ٘  ا٤ غا٥ٌ ؾأعطاٙ ٜٛغـ إ :رواًل

 بعس شيو بػطق١ ايس ا ١. 

      َنينينئ طنينينيطف ا٭ّ ننينينيإ هلنينينيا قنينينيِٓ ؾأخنينينيصٙ   إٕ  نينينيس٠ ٜٛغنينينيـ  :ثبَُلللًب

 ٘ إخٛا٘ بػطق١ ايكِٓ.ؾااُٗ ،ؾهػطٙ ٚأيكاٙ بني اؾٝـ   ايططٜل ٜٛغـ 

خنينيص قنينيًُٓا َنينئ شٖنينيب أشٖنينيب إ  َعبنينيس )نٓٝػنيني١( ؾ إٕ ٜٛغنينيـ  :ثبنثللًب

 ؾااِٗ َٔ قبٌ إخٛا٘ بػطقت٘. ،ناْٛا ٜعبسْٚ٘ ؾسغ٘   ايرتاب

 َع أقٓاّ ايهعب١. ٚإا٬ف ا٭قٓاّ ٚا ب نُا قٓع٘ ضغٍٛ اهلل 

انيٌ  ٕ َنيا شننيطٙ املني٪شٕ ٜهنيٕٛ قكاقنيًا َنئ بنياب املكابًني١ بامل        إٚيٛ ثبه شيو ؾني 

 .ؾهُا ااُٗٛٙ بايػطق١ نإ ي٘ ااٗاَِٗ بصيو

   ِ  ،ٚيهنينئ شينينيو َنينيبي عًنيني٢ مشنينيٍٛ حنينيل ايككنينيام ملانينيٌ شينينيو   ؾنينيطٜعتٗ

         ؾٗنينيٌ منينيٛظ ايككنينيام    ،أٜهنينيًاٚايبحنينيث  نينياُض   مشٛينيني٘ ملانينيٌ شينينيو   ؾنينيطٜعتٓا      

  ؟بطز ايت١ُٗ

 ٚعا٘ َٛنٍٛ إ  ايؿك٘. ،ٚقس ًٜتعّ باٱط٬م ،با٫ْكطاف :ٜكاٍؾكس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 إٕ ق  شيو ٖٚٛ عا ١ إ  ايتحكٝل   ايػٓس. (1)
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 سـُٕ كاْ ًّ باب اهتعصٙإاهجاهح: اجل٘اب 
ٕ املكاّ نإ َٔ باب ايتععٜط، ٚيًحانِ ايؿطعٞ إٔ ٜععض إ اوىاة انثبنث:

عًني٢   بِٜٗانيأز مل منيط   ٕ إخني٠ٛ ٜٛغنيـ   إاؾطمي١ مبا ٜنيطاٙ َٓاغنيبًا; ٚشينيو    ع٢ً 

 ٚعًٝنيني٘ ؾتهنينيٕٛ عكٛبنيني١ ايتُٗنيني١ بايػنينيطق١ اععٜنينيطاً  ،غنينيطقت٘ َنينئ أبٝنيني٘ ٚإيكا٥نيني٘   اؾنينيب 

ٕ أْعنيِ ٜبكني٢    ،ؾعًنيٛٙ قنيس  ٖصٙ عكٛب١ كؿؿني١ ٚبػنيٝط١ بنيايٓعط إ  َنيا     هلِ، ٚ ًاٚاأزٜب

ّ ٖٛ َٓٛط بٓعط اؿانِ ايؿنيطعٞ  أايتععٜط   ؾطٜعتٓا ٌٖ ٖٛ خام باؾًس ٚؾبٗ٘ 

                    بعنينينينيني  نتبنينينينيني٘ املٓٛطٝنينينينيني١ بٓعنينينينينيط   مل ٜػنينينينينيتبعس ايػنينينينينيٝس ايٛاينينينينينيس !َطًكنينينينينيًا؟

 اؿانِ ايؿطعٞ.

 ًقسز  إهلٛاْ اجل٘اب اهسابع: إْ ًا دس٠ ٓ٘ اًتخ
         ٖٚنينينيصا ٚ نينيني٘ ن٬َنينينيٞ ٖٚنينينيٛ: إٕ ننينينيٌ َنينينيا  نينينيط٣ عًنينيني٢  اولللىاة انشاثلللع:

َٓنيسض    زا٥نيط٠ ا٫َتحنيإ اٱهلنيٞ ٚا٭حهنياّ       ،ٚإخٛا٘ َٔ أحنيساا   ٜٛغـ

٘   اؾب ثِ َٔ إيكا٥ ًابس٤ ;َٔ أٚهلا إ  آخطٖا ٕ قه١ٝ ٜٛغـ إؾ ،اـاق١

  ٔ    ٚممنينيا ٜ٪ننينيس شينينيو إٕ    ؾنينياٖس٠ عًنيني٢ شينينيو،   ،طٙخنيني آ إ.. . ايعبٛزٜنيني١ ثنينيِ ايػنينيج

ٜٚبعنيث ٭بٝني٘    ،نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜعطِّف ْؿػ٘ ٭خٛاني٘ َنئ بساٜني١ ا٭َنيط     ٜٛغـ 

٘   ،اـرب ٕ ٜطغنيٌ اـنيرب ٭بٝني٘ قبنيٌ فني٤ٞ      أبنيٌ ننيإ َنئ املُهنئ      ،ٜٚٓتٗٞ ا٭َنيط نًني

إخٛا٘، ٚيهٔ  ط٣ قًِ ا٫َتحإ ٚايب٤٬ اٱهلٞ ع٢ً َنيا ؾنيا٤ َنئ بًنيٛؽ ا٭َنيٛض      

 ً٘ اعا .  غاٜااٗا املكطض٠ َٔ قبإ

 ُٕ ًّ باب األٍٓ ٗاملٍٔ بػسض اهرتبٚٞإاجل٘اب اخلاًظ: 
ْنيني٘ قنينيس ٜهنينيٕٛ شينينيو َنينئ بنينياب زا٥نينيط٠ ا٭ٖنينيِ ٚاملٗنينيِ،     إ اوللىاة اخلللبيس:
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يهٞ ٜسضنٛا ؾساح١ َا  ٓنيٛا ٜٚنيصٚقٛا طعنيِ      ٚايػطض ٖٛ اطب١ٝ إخ٠ٛ ٜٛغـ

ٚشيو عنيرب اٛ ٝني٘ قنيس١َ     ، ٚأبِٝٗ ٜعكٛب  َا ا رتحٛا   حل ٜٛغـ

 ايكبٌٝ هلِ.  ق١ٜٛ َٔ ٖصا

 ْٓ امل٘زد ًّ باب اإلذْ اإلهلٛ اخلاص إاجل٘اب اهطادع: 
ؾٝدط  عٔ  ،إٕ املكاّ ٖٛ َٔ باب اٱشٕ اٱهلٞ اـام اوىاة انسبد :

ٜٚنينيسخٌ   إطنينياض ايكهنيني١ٝ  ،زا٥نينيط٠ ايكهنينياٜا اؿكٝكٝنيني١ املططٚحنيني١   ايبحنينيٛا ايؿكٗٝنيني١

لَِك لِْْدىَا : اـاض ١ٝ باٱشٕ اٱهلٞ اـام، ٜٚسٍ عًني٢ شينيو قٛيني٘ اعنيا      َِ َلْ
َُسَ   ٖٛ َايو املًو ٚاملتكنيطف  ؾهٌ َا  ط٣ إمنا ٖٛ نٝس َٔ اهلل اعا  ٚ ،(1)َِلُ

 ،نُنينيا ٫ فنينياٍ يتكًٝنينيسٙ   شينينيو ٚأؾنينيباٖ٘ ،ؾنيني٬ فنينياٍ ي٬عنينيرتاض عًٝنيني٘،   خًكنيني٘

ٚشيو ْع  إمازٙ ايع٫ظٍ ٚقب  ا٭ضٚاح ٚغ ٖا َٔ ا٭َٛض ٚاملعاز٫ل املدتك١ 

شينيو  نياظ يٓنيا ْعني ٙ ينيٛ قنيسضْا       ْ٘ اعا  حٝنيث ؾعنيٌ   إٜك  ايكٍٛ  ؾإْ٘ ٫ ،ب٘ اعا 

 َٚط ع ٖصا اؾٛاب يًطابع. ،عًٝ٘

َٔ اهدهٚى اهسابع: ق٘هٕ تعاىل:  َفَقاَي ٔإُِّٛ  َفََِعَس َُِعَسّٝ ٔفٛ اهُِٗذ٘
 َضٔقٍْٚ

: اٯ١ٜ ايطابع١ ايا قس ٜػتسٍ بٗا ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ ٖٞ قٍٛ إبنيطاِٖٝ  

 َة  ِِف اْلُُّجَِم َفَيَظَر َنْظر   َفَقاَل إِّّنِ َسقِمم(2) ;إبطاِٖٝ إؾ ٕ    ّٛقس زعنياٙ ايكني

      ّ ٚيهٓني٘ اؿكني٢ َنئ شينيو      ،يهٞ ٜؿنياضى   احتؿنياٍ غنيٟٓٛ ٭ نيٌ اععنيِٝ ا٭قنيٓا

٘       ٚؾكنياٍ: إْنيٞ غنيكِٝ أٟ َنيطٜ     ٖٚنيٛ ْنييب    ني  مل ٜهنئ غنيكًُٝا ظنياٖطًا، ؾٝهنيٕٛ قٛيني

 زا٫ً ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ.   ني َعكّٛ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .76غٛض٠ ٜٛغـ:  (1)

 .89 ني 88غٛض٠ ايكاؾال : آ١ٜ  (2)



 002     التورية موضوظًا  وحؽمً  

إ٫ عًنينيني٢ بعنينيني  احملنينينيت٬ُل   اٯٜنينيني١  (1)٫ٍ ٫ ٜنينينيتِيهنينينئ ا٫غنينينيتس رللللىل:

 ٕ ا٫حتُا٫ل   اٯ١ٜ ايهطمي١ غت١:إايؿطٜؿ١، ؾ

 اآلٙٞاالحتٌاالت يف 
ٕ املككٛز َٔ غكِٝ إ :ٖٚٛ (2)ؿػطٜٔاملٚقس شنطٙ بع   االحتًبل األول:

 ،بنياملٛل  ٕ نٌ إْػإ غُٝٛل، ؾنياملطاز غنيأنٕٛ غنيكُٝاً   إؾ ،إ عاقبا املٛلأٟ: 

ؾٮٕ  ;َا نٕٛ قٛي٘ اٛض١ٜأٚ ،ٚاجملاظ يٝؼ عطاّ ،(3)ٍبا٭ٚ اّ َٔ فاظًاؾٝهٕٛ املك

 . غٝهٕٛ نصيو ْ٘ َػتكب٬ًأظاٖط قٛي٘ )إْٞ غكِٝ( ٖٛ ؾع١ًٝ شيو ٚآْٝت٘ ٫ 

أٟ غأغكِ مبطض َنئ ا٭َنيطاض،    :ٕٸ املطاز َٔ غكِٝإ االحتًبل انثبين:

 ؾٝهٕٛ املٛضز اٛض١ٜ.   ،ْ٘ َطٜ  بايؿعٌأؾتُٖٛٛا 

ؾكٛي٘ ٖصا َطابل  ،بايؿعٌ نإ َطٜهًا  إٕ إبطاِٖٝ  انثبنث: االحتًبل

 .ٜهٕٛ املٛضز ع٢ً ٖصا َٔ ايتٛض١ٜ ؾ٬ ،يًٛاقع

 ْ )ضقٍٚ( ًػتق ٗٓ٘ حقٚقٛ بوخاظ حاي اهتوبظ إاالحتٌاي اهسابع: 
َكنينيسام َنينئ َكنينيازٜل املؿنينيتل  إٕ ننيني٬ّ إبنينيطاِٖٝ  االحتًللبل انشاثللع:

ْني٘ ينيٝؼ حكٝكني١    أنُنيا   ،ْكهني٢ عٓني٘ املبنيسأ   ٕ املؿتل يٝؼ حكٝك١ ؾُٝا اإا٭قٛيٞ، ؾ

ٖٚنيٞ َنيٛضز   ني ْ٘ ٜػتا٢ٓ َٔ شيو قٛض٠ ٚاحنيس٠   أ، إ٫ ؾُٝا غٝتًبؼ باملبسأ َػتكب٬ً

٘       :ٖٚٞ نياٯ١ٜ   ؾٝهنيٕٛ   ،َا إشا نإ اؾنيطٟ ٚاٱطني٬م بًحنياظ حنياٍ ايتًنيبؼ ٚظَاْني

ٕ إنإ ايتًبؼ   املاننيٞ أّ املػنيتكبٌ، ٚظنياٖط اٯٜني١ يعًني٘ شينيو; ؾني       أحكٝك١ غٛا٤ 

أضاز بني٘ )إْنيي غنيكِٝ   شينيو ايٛقنيه( بًحنياظ        إِّّنِ َسْقِمم   :بنيطاِٖٝ  قٍٛ إ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 يٛ حٸ َٔ غا٥ط اؾٗال. (1)

 ، ْكً٘ بعٓٛإ : )قٌٝ(510م 8  ٚ 260م  7  ايتبٝإ: (2)

 .املؿاضؾ١ ٜصنط يكطب٘اجملاظ با٭ٍٚ ٜصنط يبعسٙ، ٚاجملاظ ب (3)



 003       آحتمل اخلامس: إّكه شؼقم غؿـاً 

 حاٍ ايتًبؼ حٝٓصاى.

  ايٛ سإ ٚايعطف   نٌ َؿتل بًحاظ إايط ٛع  :ٜٚٛن  املب٢ٓ   شيو

 ؾإْ٘ يٛ قاٍ ؾدل: إْي أاٝه إ  ٖنيصٙ املسٜٓني١ قبنيٌ مخػنيني عاَنياً      ،حاٍ ايتًبؼ

ٕ )خطبنيني١ ٚ ٚاقنينيـ( إؾني  ،عٓنينيس ايبنينيابأٚ   َانياٍ آخنينيط: ٚظٜنينيس ٚاقنيـ    ،ٖٚنيٞ خطبنيني١ 

ٟٴ املؿتل ٖٓا ٚإط٬ق٘ يٝؼ فاظًٜا ،َؿتل ٕ قٛينيو: ظٜنيس   إبٌ ٖٛ حكٝك١، ؾ ،ٚ طٵ

ٚا٫اكنياف بني٘ حٝٓنيصاى     ،ٖٛ بًحاظ شيو ايعَٔ ٚايتًبؼ   شيو ايعنيطف  ،ٚاقـ

ـ    ْني٘ ننيإ ٚاقؿنياً   إقاقنيسًا اؿنياٍ اؿاننيط٠ جملنيطز      ،حكٝكٞ، ْعِ يٛ قًه: ظٜنيس ٚاقني

  ؾٗٛ فاظ. ،ايباضح١

ننينيإ َنينئ ٖنينيصا ايكبٝنينيٌ، ٚاٯٜنيني١ يعًنينيٗا انينيسٍ عًنيني٢  ٚيعنينيٌ ننيني٬ّ إبنينيطاِٖٝ 

نٞ حيهنيط َؿنيٗس اععنيِٝ ا٭قنيٓاّ        ٕ ايهؿاض عٓسَا زعٛا إبطاِٖٝ إؾ ;شيو

ْ٘ غنيكِٝ   شينيو ايتنياضٜذ ؾني٬     إثِ شنط هلِ  ،ايتاضٜذ املعني، ْعط ْعط٠ إ  ايٓجّٛ

املػنينيتكبٌ ٚ   نينيطٟ ٚقنينيـ )ايػنينيكِ( عًنيني٢ شاانيني٘ بًحنينياظ  أؾكنينيس  ،ٜػنينيتطٝع اؿهنينيٛض

 ،(1)ؾٝدط  املكاّ عنئ ايتٛضٜني١   ظطؾ٘، ٚيٛ نإ ا٭َط نصيو يهإ اٱط٬م حكٝكًٝا

 ؾ٬ ٜتِ ا٫غتس٫ٍ باٯ١ٜ ع٢ً املطاز. 

 ّاـُٕٓ ضقٍٚ غٌإاالحتٌاي اخلاًظ: 
 :َعٓاٖنيا  إِّّنِ َسْقِمم  إٕ :  (2)ٚشنط بع  املؿػطٜٔ االحتًبل اخلبيس:

   .ًُا به٬يتهِغ إْٞ غكِٝ

 الق )اهطقٍ( عوٟ اهطقٍ اهِفطٛ دلاش أٗ حقٚقٞ؟ٓى إط
ٕ اغنينيتعُاٍ ايػنينيكِ   اؿاينيني١ أٚيتحكٝنينيل ٖنينيصا ايٛ نيني٘ ٫بنينيس َنينئ ايبحنينيث عنينئ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .(ط ايه٬ّ بًحاظ قط١ٜٝٓ )ؾٓعط ْعط٠   ايٓجّٛإش قكس ظاٖ (1)

 .ْػب١ إ  )قٌٝ( 509م  8ٚ    260م  7ضا ع:    نايؿٝذ ايطٛغٞ   ايتبٝإ (2)



 004     التورية موضوظًا  وحؽمً  

؟ ؾًٛ اغنيتعٗطْا ا٫حتُنياٍ   فاظأٚ  حكٝك١ ط٬ق٘ عًٝٗاإٚ املطض ايٓؿػٞ ٚأ ايٓؿػ١ٝ

ٟ  إٚ ،ايااْٞ أطًنيل يؿنيغ    ٕ إبنيطاِٖٝ  ٭ ;(1)ننيإ املنيٛضز اٛضٜني١    ،ٕ ايتعنيب  فنياظ

 .  ْ٘ غكِٝ  ػسًٜاأ، ِٖٚ ٜتكٛضٕٚ ْ٘ غكِٝ ْؿػًٝاأٚقكس َٓ٘  غكِٝ

٫ٚ  ٚاؾػسٟ،َٔ املطٜ  ايٓؿػٞ  نيٚنعًا   نيأعِ   (غكِٝ) ونكٍ لذ َمبل:

ٖنيصا   :ؾًٛ قٌٝ ،ٚق١ً ايٓؿػ١ٝ ،خيٌ با٭عُٝٸ١ ناط٠ ٚ ٛز ا٭َطاض اؾػس١ٜ غابكًا

ؾنيطض  ٭ٕ ا٫ْكنيطاف ينيٛ    (2)اْكطف إ  املطض اؾػنيسٟ ٚشينيو   ،َطٜ  ٚغكِٝ

 ؾٗٛ يهاط٠ ايٛ ٛز ٫ يهاط٠ ا٫غتعُاٍ املٛ ب يُٮْؼ ايصٖي، ؾتأٌَ.

ٟ أبايٛننينيع ايتعنيٝي أٟ   :ولللذ َمللبل ثنينيِ  ،ْنيني٘ بنينيسًٚا ٚننيع يًُنينيطض اؾػنينيس

 ٞ ٛٴغِّع ؾٝ٘ بهاط٠ ا٫غتعُاٍ   املع٢ٓ ا٭عِ َٔ اؾػسٟ ٚايٓؿػني ؾكنياض حكٝكني١    ،اٴ

 ؾٝ٘، ٖٚصا َا لسٙ اٯٕ.

٫ٚ حيتا  إ  عًك١  ،طض ايٓؿػٞ حكٝكٞؾإٕ اغتعُاٍ غكِٝ   امل :وعهُّ

يهٔ إثبنيال ايٛننيع ايتعنيٝي   ظَنيِٓٗ     ، َكحح١، ؾًِ ٜٴطٳز بايًؿغ خ٬ف ظاٖطٙ

 عا ١ إ  زيٌٝ.

ٚشينيو ٭ٕ   ;نْٛ٘ اٛض١ٜ حت٢ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ أٚ ا٫حتُاٍ :ونكٍ انظبْش

 َنينئ ايًؿنينيغ ٚغنينيرتٙ مبنينيا ٜعٗنينيط بنينيسٚاً    (4)أٚ اؿكنيني١ ا٭خؿنيني٢  (3)إضاز٠ املعٓنيني٢ ا٭خؿنيني٢ 

 َٔ املع٢ٓ ا٭ ٢ً، ْٛع اٛض١ٜ. يٮشٖإ

أٟ َٓحنيطف   ،إْي غكِٝ عٓسنِ :إٕ َع٢ٓ غكِٝ ٖٛ االحتًبل انسبد :

 .ؾهٝـ اتٛقعٕٛ حهٛضٟ َعهِ يتععِٝ ا٭قٓاّ ،بٓعطنِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .إشا نإ َٔ غ  قط١ٜٓ ب١ِّٓٝ (1)

ٌٸ( يني)٫اعًٌٝ  (2)  .خي

 ع٢ً ا٫ؾرتاى ايًؿعٞ. (3)

 ٟٛ.ع٢ً ا٫ؾرتاى املعٓ (4)



 005       فايدة: كقف كاكت كظرة إبراهقم  إىل الـجوم؟

      ٌ إش ايعنياٖط   ،ٚيهٔ ٖصا ا٫حتُنياٍ خني٬ف ايعنياٖط ٫ٚ ٜكنياض إيٝني٘ إ٫ بنيسيٝ

٘ إَنينئ ايٛقنينيـ  اٞ ٚبًحنينياظ ؾٗنينيِ اٯخنينيط أٚ ٫ إثبنينيا ،ْنيني٘ ثبنينيٛاٞ ٚبًحنينياظ املتكنينيـ بنيني

 اُٖٛ٘.

َنيا ينيٛ   أٚ، ؾني٬ اٛضٜني١   (1)إٕ اغتعٗطْا ا٫حتُنياٍ ايااينيث أٚ ايطابنيع    انُتُجخ:

 ؾٗٛ َٔ ايتٛض١ٜ. ،(2)اغتعٗطْا بع  ا٫حتُا٫ل ا٭خط٣

ٚننيإ أحنيس    ؟ْ٘ أٟ املعاْٞ ايػنيت١ إَا يٛ ؾههٓا   املع٢ٓ املطاز بني)غكِٝ( ٚأٚ

ٜكنيني  ا٫غنينيتس٫ٍ باٯٜنيني١ عًنيني٢ ثبنينيٛل  ؾنيني٬ ،طنينيط  ايؿنينيو املعٓنيني٢ ايااينينيث أٚ ايطابنينيع

 ايتُػو بايعاّ   ايؿب١ٗ املكساق١ٝ. إش ٫ ٜك  ;يًؿو   املٛنٛع ;ايتٛض١ٜ

 إىل اهِذَ٘؟ كاُت ُعسٝ إبسآٍٚ  فا٢دٝ: كٚف
إ  ايٓجنيّٛ َٚنيا ٖنيٛ     ْٸ٘ َا ٖٞ  ١ٗ ْعط٠ إبطاِٖٝ إٖٚٞ  :فبئذح ْبيخ

 !ؾطىٕ ايتٓجِٝ حطاّ بٌ ٚأناط أْٛاع٘ إَكح  شيو; ؾ

 ٗدٖ٘ ثالثٞ هوِعس يف اهِذَ٘
 ٕ ا٫حتُا٫ل ٚايٛ ٛٙ   املكاّ ث٬ث١:إ واوىاة:

ٙ  إٔ ٜهنيٕٛ  انى ّ األول:  ننيإ ٜنيط٣ ع٬َٝني١ ايٓجنيّٛ     ٭ْني٘    ٚ ني٘ ْعنيط

ؾٝهنينيٕٛ ٚظإ ايٓجنينيّٛ ٚأٚننينياعٗا ننينيٛظإ  ،(3)عًنيني٢ حنينيا٫ل ايبؿنينيط ٫ اأث ٖنينيا ؾٝٗنينيا

 ننينيٕٛ ا٫عتكنينياز  نينيط٣ ايبحنينيث   ، ؾكنينيسٖٚنينيصٙ َػنينيأي١ خ٬ؾٝنيني١  ،ع٬َنينيال ايطنينيطم

ْني٘ ينيٛ   أَنئ ايٛانني    ٚ ْ٘ ع٢ً نٌ حاٍ ينيٝؼ بؿنيطى،   أإ٫  ؟بايع١َٝ٬ حطاًَا أٚ ٫
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ْ٘ أ طاٙ ع٢ً حايت٘   املػتكبٌ بًحاظ حاٍ ايتًبؼإْ٘ نإ َطٜهًا بايؿعٌ أٚ إُٖٚا  (1)

 .ٚ مبطض َاأنني: إْٞ غأغكِ باملٛل  (2)

  املهاغنيب، ٚيًُػنيأي١ قنيٛض      ٕ ا٫عتكاز بتأث ٖا   أحٛاٍ ايبؿط ؾطى نُا شنطٙ ايؿٝذإؾ (3)

 ايتٓجِٝ،   بع  املباحث. عسٜس٠ ؾطا ع، نُا شنطْا قٛضًا عؿطًا يًُطاز َٔ



 006     التورية موضوظًا  وحؽمً  

ّ إقٝنينينيٌ باؿطَنينيني١   ؾنينينيطٜعتِٗ            بنينينيٌ  ،ْنينيني٘ مل ٜهنينينئ شينينينيو ٖنينينيٛ  ٗنينيني١ ْعطانينيني٘ يًٓجنينينيٛ

 َطًكًا ؾتأٌَ.

 ،إ  ايٓجنيّٛ ٫ يهْٛٗنيا ع٬َني١    إٔ ٜهٕٛ ْعط إبطاِٖٝ  انى ّ انثبين:

ْني٘ غنيٝهٕٛ غنيكًُٝا حٝٓنيصاى; إش     أحطنااٗا َع َا قايني٘ َنئ    بٌ ينيُجطز اعأَ بع 

، ؾُككنيٛز  ا٭حساا ػطٟ ٚايهٛاننيب اتحنيطى ٖٚنيصٙ قنيس اتنيعأَ َنيع اًنيو ااؿاقنياً        

 ،ٚيهنينيِٓٗ ؾُٗنينيٛا َٓنيني٘ ايع٬َٝنيني١ ،َنينئ ن٬َنيني٘ عًنيني٢ ٖنينيصا ٖنينيٛ ايتنينيعأَ إبنينيطاِٖٝ 

ّ   ٖٓنيا  ايتٛضٜني١ تهنيٕٛ  ؾ      اٛضٜني١ َنئ    نين٬حكتٗنيا     ني٫   ايهني٬ّ ٖٚنيٞ     ،  ٖنيصا اٱٜٗنيا

 .  (1)ْٛع آخط

ثنيِ   ،إ  ايٓجّٛ ْعط٠ اأًَٝني١ ٚاؿهطٜني١   إٔ ٜهٕٛ ْعطٙ  انى ّ انثبنث:

    ِ ٖنيصا ايكنيٍٛ عًني٢ شينيو      نيخاض نيًا    نيؾكنيس اعكنيب ٚاطانيب      ،أعكبٗنيا قٛيني٘: إْنيٞ غنيكٝ

ٚ انيعأَ يهنيِٓٗ اُٖٛنيٛا إٔ ْعنيطٙ ننيإ َنئ       أايؿعٌ ٚايٓعط َٔ زٕٚ قكنيس ٫ضابنياط   

يٛ  نيٖٚصا ٖٛ َٛطٔ ايتٛض١ٜ   ،ٔ ايٓجّٛ ٌ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً أحٛاي٘   املػتكبٌ َأ

 يهٓٗا اٛض١ٜ َٔ ْٛع آخط.  نينإ ا٭َط نصيو 

  حبح متسٙين
 ٚايططٜكٝني١   ٕ ْطنيطح ٖٓنيا عانيًا مطٜٓٝنيًا يني٘ املٛننيٛع١ٝ   اٯٜنيال        أ٫ٚ بأؽ ب

ٕ ٜٴػنينيتسٍ عًني٢ قنيح١ ايتٛضٜنيني١ باملتؿنيابٗال ؾتهنيٕٛ َنينئ     أْنيني٘ ٖنيٌ ميهنئ   إعآنيا ٖٚنيٛ   

ٚٸ٫ل ع٢ً قح١ َكازٜكٗا؟ ٚنصيو ٌٖ ميهٔ ا  ايتٛض١ٜ؟٫غتس٫ٍ بايتأٌٜٚ ٚامل٪

ٚٸ٫ل َٔ َكازٜل ايه٬ّ املنيٛضٻ٣ بني٘ أٚ    ٚبعباض٠ أخط٣ ٌٖ املتؿابٗال ٚامل٪

 .إٕ ٖٓاى اؿك٬ًٝ؟ ؾتسبط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٚ املعتكنيس ؾتهنيٕٛ ْعطاني٘ يًٓجنيّٛ َنئ بنياب       أٖٚٞ ايتٛض١ٜ بايؿعٌ ٖٚٛ )ْعنيطٙ يًٓجنيّٛ( عنئ املنيطاز      (1)

 ْ٘ َٓٗا اغتسٍ ع٢ً حاي٘ ؾ٬ ٜهػطٛا عًٝ٘ يٝج٧ َعِٗ.أايتع١ُٝ ٚاٱخؿا٤ يٝتُٖٛٛا 



 007       ازهاإدلة الروايقة ظذ كون التورية صدقًا أو جو

 .ٚقس َه٢   َطاٟٚ ايهتاب َا ٜعٗط ب٘ ٚ ٘ اؾٛاب

 األدهٞ اهسٗا٢ٚٞ عوٟ كْ٘ اهت٘زٙٞ صدقّا أٗ د٘اشٓا

 بد اهلل بّ بلري اهدهٚى األٗي: زٗاٙٞ ع
غطا٥طٙ َٔ نتاب َػتططؾال إزضٜؼ   َا ْكً٘ ابٔ  :ؾٗٛ يب انذنُم األولر

٘    عبس اهلل بٔ به  عٔ أبٞ عبس اهلل ٘ ؾٝكنيٍٛ ؾاضٜ  ،  ايط ٌ ٜٴػنيتأشٕ عًٝني : تني

 .  (1)يٝؼ بهصب ٫ بأؽ، : قٛيٞ يٝؼ ٖٛ ٖا ٖٓا، قاٍ

 .ٚايااْٞ ز٫يٞ ،ٚ  املكاّ عاإ: ا٭ٍٚ غٓسٟ

 خح اهطِدٜ: املساد بابّ بلري ٗت٘ثٚقٕ ٗاضتِاد اهلتاب إهٕٚاهب
 إغنيٓاز ايطٚاٜني١ ٚاعتباضٖنيا;    ْني٘ ٫ إؾنيهاٍ    إؾايعنياٖط   :يب انجحث انسُذٌر

َٔ نتاب عبس اهلل بنئ بهني  ْؿػني٘، ؾني٬      ني ظاٖطًا نيٕ ابٔ إزضٜؼ ٜٓكٌ َباؾط٠  إشيو 

ٔ ٜٓكٌ   ايٛقه ٚحاٍ شيو نُ، (2)ٕ ناْه ايؿرت٠ ايع١َٝٓ ط١ًٜٛإٚاغط١ بُٝٓٗا ٚ

ؾ٬ ٚاغط١ بنيني اينيطاٟٚ ٚاملنيطٟٚ عٓني٘، ٖٚنيٛ نُنيا ينيٛ         ،اؿايٞ عٔ ايها  ايؿطٜـ

 ٘ َباؾط٠.خطحسِٖ عٔ أٛ غط٘ أٚ َا اغتٓػد٘ حسِٖ عٔ ايطاٟٚ َا ٖأقطأ 

ْٸني٘ ٜٓكنيٌ ايطٚاٜني١ َنئ نتنياب      إْ٘ عػب ظاٖط عباض٠ ابٔ إزضٜنيؼ  إ واحلبصم:

ٚشينيو ٖنيٛ ظنياٖط ْكًني٘ )َنئ       ،اؾٗني١ َٚع٘ ؾ٬ َؿه١ً َنئ ٖنيصٙ    ،ابٔ به  َباؾط٠

)َٚنئ شينيو َنيا اغنيتططؾٓاٙ      :ش قاٍ   املػنيتططؾال إنتاب بٔ به ( ٫ )عٔ نتاب٘( 

قٛي٘   آخط  ٜٙٚ٪نس )(3) بٞ عبس اهللأعني عٓ٘ أَٔ نتاب عبس اهلل بٔ به  بٔ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .632َػتططؾال ايػطا٥ط: م (1)

ٛ  غ١ٓ ٚيهٔ خرب ابٔ از 500ٖٚٞ حٛايٞ  (2) ْني٘ حػنيًٝا ؾٝٴكنيسٻم، نُنيا غٝتهني       ضٜؼ خرب ثكني١ َنيع ن

 ُا بعس.ؾٝ

 .632م 3ايػطا٥ط:   (3)
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بنيٌ يعًني٘    ،(1)املٓتعع١ َنئ نتنياب عبنيس اهلل بنئ بهني (      ا٭حازٜث)مه : ٖصا ايؿكٌ

 .قطٜ  ؾٝ٘

ْنيني٘ ننينيإ َؿنينيٗٛضًا اْتػنينيابٴ٘ ٫بنينئ بهنيني  نؿنينيٗط٠  أَنينيا إٕ ايهتنينياب إ :ثنينيِ ايعنينياٖط

ٕ شينيو ٖنيٛ املعٗنيٛز   ايهتنيب املؿنيٗٛض٠ أٚ      إؾني  ،  ايهًنيٝي عٓنيسْا  إاْتػاب ايها  

ٚ ناملٓاٚي١ َع أ ناٱ اظ٠ َٛثلزضٜؼ بططٜل حػٞ إْ٘ ٚقٌ ٫بٔ إٚ أاملكسض١ٜ، 

إش ٜػنيتبعس  نيسًا    ،ؾب٘أع٬ّ َٚا ٚ حت٢ اٱأيكٛيني، ٚ َٔ زْٚٗا، ع٢ً اأا٫ اظ٠ 

٘  ني  بٌ أٟ ؾكٝ٘ ني  ِ نابٔ إزضٜؼًمٕ ٜعتُس عٳأ أٚ  ،ع٢ً نتاب فٍٗٛ اْتػاب٘ يكنياحب

٘ عًنيني٢ شينينيو، َنينيع اعتبنينياضٙ َكنينيسضًا    ٓبٸنينيٕ ٜٴأَنينئ زٕٚ  ،ٚقنينيً٘ بططٜنينيل غنيني  َعتنينيرب  

 يٮحهاّ ايؿطع١ٝ.

  .ٕ ابٔ به  ٜٓكٌ ب٬ ٚاغط١ عٔ اٱَاّ ايكازم إؾ :َٚٔ  ١ٗ أخط٣ أٜهًا

 . ٭ْ٘ َؿرتى بني عس٠ أؾدام ؟ْ٘ َٔ ٖٛأايه٬ّ   ابٔ به   ثِ

  .بني عس٠ أؾدام ٕ نإ َؿرتنًاإٕ ابٔ به  ٚإٚاؾٛاب: 

عبس اهلل بٔ به  ايسټ اْٞ ٚعبس اهلل اهلجطٟ ٚعبنيس اهلل بنئ بهني  )أٚ     :َِٓٗ

ٔ      ٚيهٔ املطاز َٓ٘ ظاٖطًا ،بٔ بهط( املطازٟ ايهٛ  أعنيني;   ٖنيٛ عبنيس اهلل بنئ بهني  بني

  .ٚشيو يٛ ٛز بع  ايكطا٥ٔ

َنيا  أ، ٕٚ ي٘ نتابنياً أْ٘ ايؿدل ايٛحٝس ايصٟ قطح عًُا٤ ايط اٍ بإ :َٚٓٗا

 ايباقٕٛ ؾًِٗ ضٚا١ٜ أٚ ضٚاٜتإ   ايهتب اؿسٜا١ٝ.

ضا ع َػنيتططؾال ايػنيطا٥ط َباؾنيط٠ً، ثنيِ عٓنيسَا ضا عتني٘       إٔ إٔ ٖصا قبٌ إثِ 

 ٘.ن٬َ عني نُا ْكًٓاأْ٘ عبس اهلل بٔ به  بٔ أٚ سل بٔ ازضٜؼ ٜكطح 

)ؾطحنيٞ املنيصٖب    ٚثل عبنيس اهلل بنئ بهني  ؾكنياٍ:      ثِ إٕ ايؿٝذ ايطٛغٞ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .634م 3ايػطا٥ط:   (1)
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 ،(2)ايطٚاٜني١( َا ايؿٝذ ايٓجاؾٞ ؾكاٍ: )ي٘ نتاب ننيا   أٚ،  (1)ْ٘ ثك١ ي٘ نتاب(أ٫ إ

ِ ؾكس عس (3)َا ايهؿٞأٚ نُنيا   ،ٙ ممٔ أمجعه ايعكاب١ ع٢ً اكحٝ  َا ٜك  عنيٓٗ

 .(4)يعًُا٤ ا٭ع٬ّ   ضغايت٘ ايعسز١َٜٔ ا اعتربٙ  ٕ ايؿٝذ املؿٝسأ

ٕٸ ايعاٖط َٓ٘ ٖٛ عبنيس اهلل بنئ بهني  بنئ أعنيني قنياحب ايهتنياب        إ :واحلبصم

 .  (5)ؾ٬ اهٕٛ ضٚاٜت٘ قحٝح١ يهٓٗا َعترب٠ ٚحج١ ،اياك١، ْعِ ٖٛ ؾطحٞ

  ٟ ٌ أٚ ،ٖنينيصا نًنيني٘ عًنيني٢ ايكنينيٍٛ باؿا نيني١ إ  ايبحنينيث ايػنينيٓس ٕ أبنيني :َنينيا ينينيٛ قٝنيني

ٔ   ،ا٫غنيتٓاز إيٝٗنيا  ٚخاق١ عٓس  ،َطاغٌٝ اياكا٠ حج١ نُنيا ؾكنيًٓاٙ      ،ؾنيا٭َط ٖنيٝٸ

 نتاب )َطاغٌٝ اياكال املعتُس٠(.  

 اهبخح اهدالهٛ 
ٕٸ ايطٚاٜني١ قنيطحي١   :ؾكس ٜكاٍ انجحث انذاليل يبرو : يكنيٍٛ اٱَنياّ    ;بأ

٫ بأؽ يٝؼ بهصب ايٓؿٞ املٛنٛعٞ ٭ٕ اهٕٛ ايتٛض١ٜ نصبًا. سيٍٛؾامل ٖٛ 

 ؾًٝؼ بهنيصب  :ٕ قٛي٘ إحٝث  :ٕ   ايطٚا١ٜ احتُاينيإ :وتىضُحّ

ا نُني  ني2. ايٓؿٞ املٛنٛعٞ ٚعًٝ٘: ؾًٝػه ايتٛض١ٜ َٛنٛعًا بهصب ني1: حيتٌُ ؾٝ٘

 .حيتٌُ ؾٝ٘ ايٓؿٞ اؿهُٞ يًحط١َ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .304ؾٗطغه نتب ايؿٝع١ ٚأقٛهلِ ٚأ ا٤ املكٓؿني ٚأقحاب ا٭قٍٛ: م (1)
 .222ض اٍ ايٓجاؾٞ: م (2)

 .345م 1ض اٍ ايهؿٞ:   (3)

 .130م  11ْكٌ عٓ٘   َعجِ ض اٍ اؿسٜث:   (4)

َٚكطض عا٘   املهاغنيب ُٖٚنيا ممنئ زأبٗنيِ املٓاقؿني١ ايػنيٓس١ٜ         ٚمما ٜ٪ٜس شيو إٕ ايػٝس اـ٥ٛٞ (5)

ٚايط اي١ٝ، مل ٜػتؿه٬ ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ غٓسًا. ْعنيِ املكنيطض يني٘ ٚاحملؿنيٞ اغتؿنيهٌ عًني٢ ايطٚاٜني١        

ٜٓنيسؾع   ٕ ٜؿنيهٌ عًني٢ ايطٚاٜني١ ا٭ٚ  ٚيعنيٌ بنيصيو     أْٗا نعٝؿ١ ايػٓس بػٜٛس زٕٚ أاياا١ْٝ ٚقطح ب

 .ؾتأٌَ ،اِٖٛ مشٍٛ إط٬م قٛي٘ بعس أقٌ َٔ قؿحتني هلصٙ ايطٚا١ٜ
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ٕ       :يب انُفٍ ادلىضىعٍر ٖٚنيٛ   ،ؾإْني٘ ا٭قنيٌ   ايٓؿنيٞ املٓكنيب عًني٢ ايعٓنيٛا

خنيط   أحٝث  ٢  ٛاظ ايتٛض١ٜٖٚٛ ايٓاؾع ملٔ ٜطٜس إٔ ٜػتسٍ بايطٚاٜال عً ،ايعاٖط

 .ايتٛض١ٜ عٔ ايهصب َٛنٛعًا  اٱَاّ

ٚنٕٛ املكاّ َٔ ايتٛض١ٜ ٖٛ ظاٖط قٍٛ قاحب ايساض يًجاض١ٜ: )قٛيٞ ينيٝؼ  

 .(1)ؾتأٌَ ،  ايساض ؾٗٞ اٛض١ٜ ٚانح١ َع ٚ ٛزٙ ؾع٬ً ،ٖٛ ٖآٖا(

يهنئ   ،ٜؿٝس اؿهِ ايؿطعٞ ٖٚٛ ْؿٞ اؿط١َ ٫ بأؽ :ٚقٍٛ اٱَاّ 

     آكٝ  املٛنٛع، ٚنأْ٘ ايع١ً يعسّ اؿط١َ.قطٜ يٝؼ بهصب:  قٛي٘

ٕ إ  ايهنينيصب، ؾإْنيني٘ ٚ َنينيع زخنينيٍٛ املنينيٛضز َٛننينيٛعًا :وريللب انُفللٍ احلكًللٍ

 ْ٘ فاظ ٫ ٜكاض إيٝ٘ إ٫ عٓس اعصض اؿكٝك١.  أإ٫ ، أَهٔ

)ٚظإ "٫ بنينيأؽ، ينينيٝؼ  َهنينيُْٛ٘:   َهاغنينيب٘ َنينيا    قنينياٍ ايػنينيٝس ايٛاينينيس 

، ثنيِ  (2)ْ٘ ضبا حكٝك١ يهٓ٘ يٝؼ مبحطّ(إٙ ؾبهصب" ٖٛ ٚظإ ٫ ضبا بني ايٛايس ٚٚيس

ٕ مل ٜهٔ قطًَا ٫ٕ َٔ ٫ ٜطٜس زخٍٛ ايػ  عًٝني٘ حينيل يني٘ زؾعني٘ مبنيا      إ)ٚ : قاٍ

 .(3)حيطّ طبعًا ي٫ٛٙ(

ٞٳ   املكنياّ يًحكٝكني١ ايتهٜٛٓٝني١، ٚإمننيا     إؾ ;ْ٘ ْؿٞ آعًٜٞإ :ٚحاقً٘ ْ٘ ٫ ْؿ

 يٛايس ٚٚيسٙ.ْع  ٫ ضبا بني ا ،ٖٛ ْؿٞ يًحهِ بًػإ ْؿٞ املٛنٛع

 ٖٚٛ ايٛ ٘ املعطٚف.   ،ٖصا ٖٛ َا اغتسٍ ب٘ ايكّٛ

 اإلغلاي بعلظ االضتدالي
ْني٘ ٜٓبػنيٞ إٔ اعهنيؼ    إٕ ٜكاٍ: أٚيهٔ ميهٔ إٔ ٜٴعهؼ ا٫غتس٫ٍ بايطٚا١ٜ ب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ْ٘ مل ٜككس ب٘ ايتٛض١ٜ.إإش قس ٜهٕٛ َٔ ايهصب ايكطٜ  ٚ (1)

 .52م 2 املهاغب احملط١َ َٔ ايؿك٘:  (2)

 .قٛض٠ ا٫نططاض عطؾًا( )  :ٚأناف   اؿاؾ١ٝ (3)



 020       اإلصؽال بعؽس آشتدٓل

َٚعني٘ ؾ٬بنيس َنئ     ،١ َؿٗنيّٛ عنيط  ٚيٝػنيه عكٝكني١ ؾنيطع١ٝ     ٕ ايتٛضٜإش ; إ(1)ايكه١ٝ

 ِٗ ايطٚا١ٜ ع٢ً ن٤ٛ شيو. ثِ مطٟ ؾ ،آكٝ  َٛنٛعٗا ٚؼكٝك٘ عطؾًا

ٕ إٔٸ ايعنينيطف ٜنينيط٣ إ :نياملؿنينيٗٛض عًنيني٢ شينينيو   ٕ أنُنينيا  نيٚقنينيس أٚننينيحٓا غنينيابكًا   

ٕ ايتٛضٜني١ ٖنيٞ   إَكٝاؽ ايكسم ٖٛ َطابك١ ظاٖط ايكٍٛ يًٛاقع ٚايهصب بعهػ٘، ٚ

١ ٖنينيٛ املتهؿنينيٌ بنينيايتٓكٝ   ؾتحكٝنينيل ٖنينيصا   َطحًنيني١ غنينيابك  ،غنينيرت املنينيطاز بعنينياٖط ايًؿنينيغ 

ٛٸظ   ايطٚاٜني١     طٜٓني١ عًني٢ إٔ اٱَنياّ    ؾإشا آك  شينيو ننيإ ق  ، املٛنٛعٞ قنيس ػني

اْٸ٘ ينيٝؼ بهنيصب قنيطّ; ٭ْني٘      يٝؼ بهصبَٔ قٛي٘:  ٕ َطازٙ أٚ ،املصنٛض٠

ٖنيصا املنيٛضز    ؾنيأخط  اٱَنياّ    ،٫ بنيأؽ ؾٗٛ اأنٝس يني ،هصبني عطؾًا ني َٛنٛعًا

 . يٝؼ بهصب :ٚضؾع حطَت٘ بكٛي٘ ،حهًُا

ٚمل ٜعًنينيِ  ،اينينيسٚا٤ إٕ ايطبٝنينيب ينينيٛ قنياٍ يًُنينيطٜ : اؾنينيطب  :وَىضللح رنللك

عٝث يٛ خايؿ٘ ٫غنيتحل ايعكٛبني١ ٚاملدايؿني١ اٱهلٝني١      املطٜ  إٕ شيو ٚا ب ؾطعًا

ٚأ ابني٘ ايؿكٝني٘:    ،ؾػأٍ ايؿكٝ٘ عٔ قٍٛ ايطبٝب: اؾنيطب اينيسٚا٤   ،٫ًٚأع٢ً شيو 

 ،ْ٘ يٝؼ بنيأَط َٛينيٟٛ ٚا نيب اٱابنياع    إٕ املطاز إٔ َٔ ايٛان  إؾ ،ْ٘ يٝؼ بأَط(إ)

ٕ  ط٣   َطابني١ غنيابك١ ؼكٝنيل إٔ    أٚشيو بعس  ،حكٝك١ طًاٚيٝؼ املطاز ْؿٞ نْٛ٘ أَ

ؾٝهنيٕٛ املنيطاز    ،ٕ خ٬ؾ٘ ٖٛ احملتا  إ  قط١ٜٓإٚ ،ا٭َط ظاٖط   ايٛ ٛب ٚاملٛي١ٜٛ

 ْ٘ يٝؼ بأَط َٛيٟٛ ٚا ب اٱاباع.  إَٔ قٛي٘: )يٝؼ بأَط( 

ٌ  :وَىضللحّ رَ للب ؾنينيإشا ؾنيو   إٔ املنينيطاز َنينئ   ،أننيطّ ايعًُنينيا٤  :َنيا ينينيٛ قٝنيني

)ينينيٝؼ أننينيطّ ايعًُنينيا٤  :ؾنينيإشا أ ٝنينيب ،حتنيني٢ ايؿػنينيام أٚ ٫، ؾٝػنينيأٍ ايعًُنينيا٤ نًنينيِٗ

   ّ ٕ ٖنيصا َٚطًنيل اؾُنيع    إؾني  ،بعاّ(، ؾًٝؼ املطاز ٖٓا إٔ اؾُع احمل٢ً بنيأٍ ينيٝؼ بعنيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 اعتُنيازاً  ننيٕٛ ايتٛضٜني١ يٝػنيه بهنيصب َٛننيٛعاً     ٕ عسزًا َنئ ايؿكٗنيا٤ ٜبٓنيٕٛ عًني٢     إبعباض٠ أخط٣:  (1)

ٕ أع٢ً ايطٚا١ٜ املعبٛض٠، ٚمل لس َنئ عهنيؼ ؾاغنيتسٍ بنيايتٓكٝ  املٛننيٛعٞ   ضابني١ غنيابك١ عًني٢         

 ضاز به٬َ٘ ٖصا اجملاظ. أ َاّ اٱ
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يٛ نيٛز   ،ا٭ؾطاز إمنا املطاز إٔ حهُ٘ ٫ ٜؿٌُ نٌاحمل٢ً باٍ قس ْك    َٛنع٘، ٚ

املٛ بني١ ي٬ْكنيطاف إ     ايكط١ٜٓ   املكاّ ٖٚٞ َٓاغبال اؿهِ ٚاملٛنٛع أٚ غ ٖنيا 

 بع  أؾطاز ايعاّ. 

 ،قط١ٜٓ ع٢ً فاظٜني١ نني٬ّ اٱَنياّ     ،ؾُا شنط َٔ آكٝ  َٛنٛعٞ قبًٞ

ْعنيِ ينيٛ    ،يط نيٛع إ  ايعنيطف ؾٝٗنيا   ؾ٬بس أ٫ًٚ َٔ ا ْ٘ َازاَه املٛنٛعال عطؾ١ًٝإؾ

  املٝنينيعإ ٖٚنينيٌ ٖنينيٛ َطابكنيني١ ظنينياٖط ايكنينيٍٛ يًٛاقنينيع أٚ َطابكنيني١ املنينيطاز     ؾنينيههٓا عطؾنينيًا

 .َٔ عًٌ ايتٓكٝ  املٛنٛعٞ  أَهٔ إٔ ٜهٕٛ ن٬ّ اٱَاّيًٛاقع؟ 

ّ   إٚيهٔ ا٫ْكاف    ايتٓكنيٝ  املٛننيٛعٞ أقني٣ٛ      ٕ ظٗنيٛض نني٬ّ اٱَنيا

 .ؾتأٌَ ،(1)ْ٘ ايؿِٗ ايعط أَٔ ظٗٛض َا ازعٞ َٔ 

ٚ       إٚع٢ً أٟ اكنيسٜط ؾني   ٕ إٕ ايطٚاٜني١ قنيطحي١    نيٛاظ ٖنيصا ايٓنيٛع َنئ ايتٛضٜني١ 

   .عٞ عٔ زا٥ط٠ ايهصبؾطض عسّ ز٫يتٗا ع٢ً خطٚ ٘ املٛنٛ

 اهدهٚى اهجاُٛ: زٗاٙٞ ض٘ٙد بّ حِعوٞ 
َنيا ضٚاٙ  ٖنيٛ  ٜػنيتسٍ بٗنيا عًني٢  نيٛاظ ايتٛضٜني١       ٕأٚممنيا ميهنئ    انذنُم انثبين:

ؾأخنيصٙ   ٜطٜنيس اينيٓيب   ، (2)خط ٓا َٚعٓا ٚا٥ٌ بنئ حجنيط  ) :غٜٛس بٔ حٓع١ً قاٍ

صنطل ْ٘ أخٞ ؾد٢ً عٓ٘ ايعسٚ، ؾأٚحًؿه باهلل  ،أعسا٩ٙ ؾحطٸ  ايكّٛ إٔ حيًؿٛا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     ْٗنينيِ بنينيني َنينئ ٜطاٖنينيا قنينيسقًا ؾٝهنينيٕٛ  إيعنينيسّ ٚننينيٛح ايط٩ٜنيني١ ينينيس٣ ايعنينيطف بهنينيٕٛ ايتٛضٜنيني١ ننينيصبًا بنينيٌ   (1)

  ا٭َنينيط ؾايطٚاٜنيني١ حجنيني١ عًٝنيني٘، َٚنينئ اغنينيتعٗط ننينيعٝؿًا ننينيٕٛ  ٜنينيتح يًطٚاٜنيني١ َٚنينئ  ؾُٗٗنينيِ َطابكنينيًا

ٚبني َٔ اط٦ُٔ بهْٛٗا نصبًا ؾٝكنيطف نني٬ّ    ،حج١ عًٝ٘يهْٛٗا أظٗط  أٜهًاايتٛض١ٜ نصبًا ؾايطٚا١ٜ 

 .ؾتأٌَ ،إ  اجملاظ  اٱَاّ

               غنينيٍٛ  غنينيًِ اغتبؿنينيط ايط أْنيني٘ عٓنينيسَا  إٖٚنينيٛ َنينئ ايؿدكنينيٝال املعطٚؾنيني١ ٚقنينيس ْكنينيٌ ايعاَنيني١        (2)

 .ٚبؿط قَٛ٘
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 .)(1)املػًِ أخٛقسقه املػًِ ؾكاٍ:  شيو عٓس ايٓيب 

  ٛ َنينيع ننيٕٛ ايؿنينيدل   قنيسقه  :قنيٍٛ اينينيٓيب   :َٚنيٛضز ا٫غنيتس٫ٍ ٖنيني

 .ايطغٍٛؾتهٕٛ ايتٛض١ٜ قسقًا بٓل ن٬ّ  ،ْ٘ أخٛٙإ  قٛي٘:  ناشبًا

 ٞ ٕ ناْنينيه ظنينياٖط٠ ايس٫ينيني١ عًنيني٢  نينيٛاظ   إ)ٖٚنينيٞ ٚ : قنينياٍ ايػنينيٝس اـنيني٥ٛ

   .(2)صب ٚيهٓٗا نعٝؿ١ غٓسا(ايتٛض١ٜ ٚعسّ نْٛٗا َٔ ايه

 ًِاقػٞ اهسٗاٙٞ ضِدّا
ايطٚا١ٜ   نا  َٔ املكازض ؾًِ لس ٖصٙ ايطٚاٜني١ إ٫   نتنيابٞ    ٚقس عآا عٔ غٓس

ٞ    ،ٚبسٕٚ إغٓاز ٚاملبػٛط ايطٛغٞ اـ٬فايؿٝذ  ،  ؾكس أضغنيًٗا ايؿنيٝذ ايطٛغني

 ؾٗٞ َطغ١ً.

ٍ إٚايعاٖط  ،ْ٘ نعٝـ نُا قايٛاإؾ :َا غٜٛسأٚ ش مل ْعانيط عًني٢   إ ;ْ٘ فٗنيٛ

ٖٚنيٛ   ،)غٜٛس بنئ غؿًني١ اؾعؿنيٞ(   ْ٘ إيهٔ حيتٌُ ايتكحٝـ   حٓع١ً ٚ ،اطمجت٘

ٚننيإ َنئ أٚيٝنيا٤ أَني       ، ٚاؿػٔ امل٪َٓني َ أٚ  َٔ أقحاب ايطغٍٛ

ٔ إ، يهنئ ا٫ط٦ُٓنيإ بايتكنيحٝـ عا ني١      امل٪َٓني ٘   ،  قنيطا٥  ،ٚا٭قنيٌ عسَني

 ٚاحتُاي٘ غ  فسٺ.

 .ٚنعـ غٜٛس ،اٍاٱضغ :ؾاملؿه١ً ا٭غاغ١ٝ ٖٞ

ْ٘: عػب املٓكٛض َٔ نٕٛ َطاغٌٝ اياكا٠ حج١ ؾايطٚاٜني١  إٚخ٬ق١ ايكٍٛ 

نتابٝ٘ املصنٛضٜٔ ٚأؾت٢ عًني٢ طبكٗنيا       ايطٛغَٞعترب٠ إش اعتُس عًٝٗا ايؿٝذ 

بأْٗنيا   :بٌ حت٢ يٛ مل ْكٌ عج١ٝ َطاغًِٝٗ ؾكس ٜكاٍ ،َٔ غ  ٚ ٛز َعاضض هلا

 .ا١ٝ٥ ٚايؿتٛا١ٝ٥َعترب٠ ٭ْٗا َعتهس٠ بايؿٗط٠ ايطٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .95م 5/ املبػٛط:  491م 4اـ٬ف:   (1)

 .399م 1َكباح ايؿكا١ٖ:   (2)
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ٚع٢ً أٟ حاٍ ؾكس ٜؿٝس شيو ا٫ط٦ُٓنيإ باؿجٝني١ حتني٢ ملنئ ٫ ٜنيط٣ حجٝني١       

 َطاغٌٝ اياكا٠.

 ه٘دٖ٘ ثالثٞ ًِاقػٞ اهسٗاٙٞ دالهٞ
ٞ       أٚ  ه)ٖٚنيٞ ٚإٕ ناْني   : َا ز٫يني١ ايطٚاٜني١ ؾكنيس غنيبل قنيٍٛ ايػنيٝس اـني٥ٛ

و إٕ ظاٖط٠ ايس٫ي١ ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ( يهٔ ايعاٖط: إٕ َا شننيطٙ ينيٝؼ بتنياّ; شيني    

 :ايطٚا١ٜ يٝػه ظاٖط٠ ايس٫ي١ يٛ ٛٙ ث٬ث١

 عٍ ًّ احلقٚقٞ أالضتعٌاي ْٓ اإاه٘دٕ األٗي: 
عنيِ َنئ   أٚا٫غنيتعُاٍ   أنانيط، إمنا ٖٛ اغتعُاٍ ٫  قسقه :إٕ قٛي٘ 

قنيسقًا   ني  َٚاٖٝني١ً  َؿَٗٛنياً ني عًني٢ ننيٕٛ ايتٛضٜني١      اؿكٝك١، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜسٍ ن٬َ٘ 

فنياظًا، ٚشينيو نُنيا ينيٛ قنياٍ       قنيسقه أطًل   ا٭ععِ ؾًعٌ ايطغٍٛ ،حكٝك١ً

ؾٌٗ ٜسٍ اغتعُاي٘ يه١ًُ ا٭غس   ظٜس عًني٢ نْٛني٘ حكٝكني١     ،: )ظٜس أغس(أحسِٖ

ٕ شينيو ٫ ٜنيسٍ عًني٢ إٔ أغنيس َٛننيٛع يٮعنيِ َنئ ايط نيٌ         إؾٝ٘؟ ٚاؾٛاب ن٬، ؾ

              ْنينينيني٘أ٫ٚ عًنينينيني٢  ،ايؿنينينينيجاع، نُنينينينيا ٫ ٜنينينينيسٍ عًنينينيني٢ ْكًنينينيني١ إ  ايط نينينينيٌ ايؿنينينينيجاع   

 . (1)َؿرتى يؿعٞ

 ،بٛ ني٘ قنيحٝ  زٕٚ ضٜنيب    اغتدسَٗا ايٓيب  قسقهٕ إ بصم:واحل

 ْ٘ ٫ ٜعًِ نْٛٗا حكٝك١ أٚ فاظًا. أيهٔ ا٭َط نً٘ ٖٛ 

نيني   َٛننيٛعاً  نيؾني٬ ٜكني  إٔ ٜػنيتسٍ عًني٢ إٔ ايتٛضٜني١ يٝػنيه بهنيصب          :وعهُّ

 ٕ ا٫غتعُاٍ ٫ ٜتهؿٌ بايتٓكٝ  املٛنٛعٞ.  إؾ ;ا٫غتعُاٍ(   ٖصٙ ايطٚا١ٜ):بني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ْ٘ ٚنع يًجاَع ا٭عِ، ٚا٫غتعُاٍ إَا َؿرتى يؿعٞ أٚ َٓكٍٛ أٚ إٖٚصٙ ث٬ث١ احتُا٫ل ؾٗٛ  (1)

 .٫ ٜسٍ ع٢ً أٟ َٓٗا
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ٜكني  َنئ اؿهنيِٝ إٔ ٜػنيتدسّ ايًؿنيغ   َعٓنياٙ اؿكٝكنيٞ        ْ٘ إ وثتعجري آىش:

نُا ٜك  ا٫غتعُاٍ بٛ ٘ فاظٟ َع ايكط١ٜٓ، ٚايكط١ٜٓ    ايهٓا٥ٞ،ٚع٢ً ايٛ ٘ 

 .  ْعِ غا١ٜ ا٭َط إٕ ايطٚا١ٜ اسٍ ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ حهًُا،(1)املكاّ َٛ ٛز٠

 ٖنيٛ إٔ غنيٜٛساً   ٜؿِٗ َٓني٘ عطؾنياً   قسقه :ٕ قٍٛ ايٓيب أٚقس ٜتؿبث ب

ا٫غنيتعُاٍ بني٬ عٓاٜني١    ٚ ،ا٤ٙ عًٝ٘ ٚمحً٘ نإ ب٬ عٓاٜني١ ٕ إ طإأٟ  ،ؼ بهاشبيٝ

ؾتهنينيٕٛ ايتٛضٜنيني١ قنينيسقًا  اؿكٝكنيني١،زيٝنينيٌ اؿكٝكنيني١، ْعنينيِ َطًنينيل ا٫غنينيتعُاٍ أعنينيِ َنينئ 

ْ٘ قكس اؾاَع أٚ اٱخني٠ٛ ايسٜٓٝني١، ؾني٬    إَا أٚ ،طغٍَٛٛنٛعًا بٓل ن٬ّ اي

نإ ناشبنيًا عًني٢ نني٬ املبٓنيٝني      خ٠ٛ ايٓػب١ٝ ٚإ٫ْ٘ مل ٜككس ا٭أْعِ ٜعٗط َٓ٘  ،ِٜٗ

 .  (3)ؾتأٌَ ،(2)ٚاملكٝاغني

 ،قنيسقه :٘ ٕ قٛيني أٜهنيًا; ٭ ٕ شينيو ينيٝؼ مبجنيسٺ    إٚيهٔ قس ٜكنياٍ:  

ٜبك٢ ؾٝٗنيا ا٫حتُنيا٫ٕ ا٭خني إ: ننيٕٛ املنيتهًِ قنيس قكنيس اٱخني٠ٛ ايسٜٓٝني١ ؾٝهنيٕٛ           

ملنيٛضز  ٕ اأإ٫  ،أٜهنياً  ْ٘ قس قكنيس اؾنياَع ؾٝهنيٕٛ قنيازقاً    إ، أٚ اٛض١ًٜ ٚاملٛضزٴ قازقًا

 ؾتدط  ايطٚا١ٜ عٔ َٛضز ايبحث. ،نيع٢ً بع  املباْٞ  نييٝؼ بتٛض١ٜ 

       ابكنيني٢ ايطٚاٜنيني١ فًُنيني١ حتنيني٢ َنينيع ايتؿنينيبث       نينيني ا٫حتُنينياينيبٗنينيصٜٔ ٚ نينيني ٚعًٝنيني٘

، ٚؾٝني٘ َنيا غنيبل َنئ مشنيٍٛ      ٕ املنيتهًِ مل ٜهنئ ناشبنياً   إٚ نيؾطنًا   ني قسقهبعٗٛض 

         عنينياٖطٙ أٚ بهْٛنيني٘ فُنيني٬ً  ب ،غنينيرت املنينيطاز بنينيايًؿغ  إش ٖنينيٞ َطًكنينيًا ;ايتٛضٜنيني١ ملانينيٌ شينينيو

 أٚ غ  شيو. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

بنينيٌ  (، ٔ اننينيططاب٘ ٚض ٛعنيني٘ يًنينيٓيبٖٚنينيٞ ايكطٜٓنيني١ اؿايٝنيني١ )َنينئ عنينيسّ نْٛنيني٘ أخنينياٙ ْػٳنينيبًا َٚنيني  ( 1)

 .ؾتأٌَ ،املػًِ اخٛ املػًِ:بني ٚاملكاي١ٝ: اعًٌٝ ايٓيب 

 َطابك١ ظاٖط ايكٍٛ يًٛاقع، أٚ َطابكت٘ يًككس ٚاملعتكس. (2)

ِ   بني بٌ يعٌ اصًٜٝ٘  ،ٕ ا٫غتعُاٍ نإ ب٬ عٓا١ٜأإش ٫ زيٌٝ ع٢ً  (3) زيٝنيٌ   املػنيًِ أخنيٛ املػنيً

 .ؾتأٌَ ،ع٢ً ايعٓا١ٜ
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 تعدد ذلتٌالت ًا قصدٖ ض٘ٙد :اه٘دٕ اهجاُٛ
ؼتُنيٌ ؾٝني٘ ث٬ثني١ احتُنيا٫ل      (،ٚا٥ني٬ً أخنيٛٙ   ٕإني: )إٕ قٍٛ غٜٛس يٮعسا٤ ب

 اسٚض َساض قكسٙ: 

 كاذب خ٘ٝ اهِطبٚٞ فُٕٔ٘ قصد األإ .1
خني٠ٛ  ٕ قنيس قكنيس ا٭  نا ني  غٜٛسني ٕ ٜهٕٛ املتهًِ  أ :ؾٗٛ يب االحتًبل األولر

 أحنيس ٕ اٱْػنيإ   فنيا٫ل ايطٖبني١ ٚاـنيٛف َنئ قتنيٌ       إؾني  ،ني  نُنيا ٫ ٜبعنيس   نيايٓػنيب١ٝ   

ٜهططب ؾ٬ خيطط بباي٘ ايتٛ ٝ٘ ايكحٝ  يه٬َ٘، َٚع٘ غٝهٕٛ ن٬َ٘  ،أقحاب٘

ْنيعٻٍ نصبني٘ َٓعيني١     ْعنيِ اينيٓيب   ، ؾٝدط  عنئ قنيٌ ايبحنيث    ،ٚيٝؼ بتٛض١ٜ نصبًا

 ايكسم ٚعًً٘ مبا شنطٙ.

ٚقنيس   ،ًٛاحك٘ َبي ع٢ً زٚضإ ايكسم ٚايهصب َساض ايككنيس يهٔ شيو ن

ٕ إٚؾٝنيني٘:  ،عًنيني٢ زٚضاْٗنينيا َنينيساضٙ ٕ ٜػنينيتسٍ بهنيني٬ّ اينينيٓيب أغنينيبل َنينيا ؾٝنيني٘، إ٫ 

اينينيسٚضإ َنينيساض ايٛاقنينيع، ؾٝٓطبنينيل عًنيني٢ اعطٜنينيـ املؿنينيٗٛض      ظنينياٖط ننيني٬ّ اينينيٓيب  

خني٬ف ظنياٖطٙ    (2)ْني٘ مل ٜككنيس  إٚحٝنيث  ،  (1)ٚعًٝ٘ ؾه٬ّ غٜٛس قنيسم  ،يًكسم

ْٗنيا أَنيط   أعًني٢   ْعنيِ بٓنيا٤ٶ   ،بايعنياٖط  ايٛاقنيعٳ  (3)إش مل ٜػنيرت عنئ قكنيسٺ    ;ؾًٝؼ اٛضٜني١ 

ْني٘ ٫ ٜؿنيرتط   قنيسم    أيٛننيٛح   ;ٕ ٜنيٛضٟ ؾٗنيٞ اٛضٜني١   أثبٛاٞ غ  َطاٗٔ بككس 

ُٕ قكسٙ.  عٓٛا

ْ٘ ٜؿنيرتط   قنيسم ايتٛضٜني١ قكنيس ايػنيرت زٕٚ قكنيس       إٔ ايعاٖط إ واحلبصم:

اٖط ن٬َني٘ ؾًنيٝؼ   بنيٌ ْني٣ٛ َنيا ٖنيٛ ظني      ،ؾًٛ غؿٌ عنئ قكنيس ايػنيرت    ،عٓٛإ ايتٛض١ٜ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ملطابك١ ن٬َ٘ يبع  َعاْٝ٘ ايٛاقع١ٝ. (1)

 أٟ ع٢ً ٖصا ا٫حتُاٍ ا٭ٍٚ. (2)

 ٕ ٖصٙ اٛض١ٜ.أأٟ عٔ قكس إ   (3)



ر  2  027       . إكه قصد إخوة الديـقة ففو موه

 ني  يًككنيس  إننياؾ١ً  نيني  ٕ خطٚ ٗنيا عنئ ايهنيصب َٓنيٛطٌ    أْعِ منيطٟ ايهني٬ّ      ،بتٛض١ٜ

 أٚ ٫، ٚقس غبل.  نياؾ١ًٝ أٚ حت٢ اـؿ١ٝ  نيبإقا١َ ايكط١ٜٓ 

ٛ ونكٍ ميكٍ تى ُهّ  ٌ  ٕ اينيٓيب  إ :بٛ ٘ آخط ٖٚني ن٬َني٘ عًني٢    (1)محني

ٚ إف ايٓعط عٔ قسم اؿانٞ; ؾني طٵٚقٳ ،قسم اؿها١ٜ ؾنيطض ناشبنيًا   ٕ إٕ اؿنيانٞ 

خني٠ٛ ايسٜٓٝني١; إش إٕ نًٍنيًا    ٫ْطباقٗنيا عًني٢ ا٭   ;ٕ اؿها١ٜ   حس شااٗا قحٝح١أإ٫ 

 ١ٝ.  بػٳخ٠ٛ ايٓٳنإ اؿانٞ قس قكس ا٭ ٕإيٰخط   ايسٜٔ، ٚ َُٓٗا نإ أخًا

ُٳٌ ايه٬ّ ع٢ً قسم اؿها١ٜ َع قطف  ١ٗ  إٕ ايٓيب  واحلبصم: حٳ

٘  ،خ٠ٛ ايس١ٜٝٓاؿها١ٜ إ  اؿها١ٜ عٔ ا٭  ،فنياظ عًني٢ ٖنيصا    قنيسقه : ؾكٛيني

ؾايتجٛظ ٖنيٛ   ْػنيب١    ،إش ظاٖطٙ قسم اؿانٞ ;إ  ايكا٥ٌ (2)أٟ َٔ حٝث ايٓػب١

،  (3)قنينيسم اؿهاٜنيني١ إ  اؿنينيانٞ، ٚميهنينئ محنينيٌ ن٬َنيني٘ عًنيني٢ اؿكٝكنيني١ ايتٓعًٜٝنيني١       

 .ؾتأٌَ ،ٚايع٬ق١ املكحح١ ٖٞ قسم اؿها١ٜ

 زٍّخ٘ٝ اهدِٙٚٞ فٔ٘ ًُٖٕ٘ قصد األإ .2
ٛ حتًبل انثلبين  يب االرو خني٠ٛ  ٚقنيس قكنيس ا٭   ٕ ٜهنيٕٛ املنيتهًِ ًَتؿتنياً   أ :ؾٗني

 يبْني٘ أر ْػٳني  أ٘ حٝث ؾِٗ ايكنيّٛ َنئ ظنياٖط ن٬َني     ،ايس١ٜٝٓ، ؾٝهٕٛ قس ٚضٸ٣ بصيو

ْعنينيِ طنينيابل املنينيطازٴ ايككنينيس  ،نُنينيا خنينيايـ ايٛاقنينيع ،ؾكنينيس خنينيايـ ايعنينياٖطٴ ايككٳنينيس ،ينيني٘

 ٚايٛاقع.

 ُٕٓ قصد اجلاًع بني األخ٘ٓتنيإ .3
خني٠ٛ  اؾنياَع بنيني ا٭   إٔ ٜهٕٛ املتهًِ قس قكس :ؾٗٛنث وايب االحتًبل انثب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .أٟ حػب ٖصا ا٫حتُاٍ (1)

 بإغٓاز ايكسم إ  نُ  املداطب. (2)

 ٚإ اؿانٞ ْعٍ َٓعي١ ايكازم. (3)
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حنيسُٖا بنيٌ   إٔ يؿغ ا٭ر ٖٛ اؾاَع، ؾًنيِ ٜككنيس خكنيٛم    إب١ٝ; إش ػٳايس١ٜٝٓ ٚايٓٳ

 قكس ايهًٞ ايكابٌ ي٬ْطبام ع٢ً نًُٝٗا. 

 ٚ ٫؟ ؾٝ٘ احتُا٫ٕ:أيهٔ ٌٖ شيو َٔ ايتٛض١ٜ 

ايعنينياٖط ٕ ايهًنينيٞ اؾنينياَع ٖنينيٛ َنينئ  ْنيني٘ ينينيٝؼ بتٛضٜنيني١; ٭ إا٫حتُنينياٍ ا٭ٍٚ: 

ٚايتٛض١ٜ ببع  اعاضٜؿٗا َسخ١ً ٚببعهٗا كط ١  ،ٚيٝؼ غ٬ؾ٘ حت٢ ٜهٕٛ اٛض١ٜ

 .  (1)هلصا عٔ نْٛ٘ اٛض١ٜ

ْني٘ قنيس غنيرت ايعنينياٖط    إإٕ املنيٛضز اٛضٜني١ ؾ   :نينيني ٖٚنيٛ املٓكنيٛض   نيا٫حتُنياٍ ايانياْٞ     

 باؾاَع.  (2)حٝث غرت ايككس ا٭قًٞ ني نُا أٚنحٓاٙني  بايعاٖط

، ٚإ٫ ؾبنيني٘ أحنينيسٖاؾًنينيٛ أَهنينئ اغنينيتعٗاض  ؾٗنينيصٙ احتُنينيا٫ل ث٬ثنيني١،   وعهُللّ:

٬ ميهنينئ ا٫غنينيتس٫ٍ بايطٚاٜنيني١ عًنيني٢ إٔ ايتٛضٜنيني١  ؾنيني ،فُنيني٬ً غنينيٝهٕٛ َنينيا قاينيني٘ غنينيٜٛس 

ٖٚنيٛ   نيقسم، بٌ ٫ اهنيٕٛ زيني٬ًٝ حتني٢ عًني٢  نيٛاظ ايتٛضٜني١; إش يعًني٘ ننيإ ناشبنيًا            

 ،ؾتنيسٍ ايطٚاٜني١ بٓنيا٤ٶ عًٝني٘ عًني٢  نيٛاظ ايهنيصب ينيس٣ ايهنيطٚض٠          ،نيا٫حتُاٍ ا٭ٍٚ  

ٞ       ،عث ايتٛض١ٜ ؾٗٞ أ ٓب١ٝ عٔ  ،ْعِ ميهنئ ايتُػنيو ح٦ٓٝنيصٺ بتٓكنيٝ  املٓنياط ايكطعني

 ؾتأٌَ. ،يس٣ ا٫نططاض يًتٛض١ٜ ٫ َطًكًا يهٓ٘

ٌٓٛ أٗ اإلُٛ   االضتعاُٞ باهربٓاْ اهو
ٞ أٚقنينيس ٜتنينيِٖٛ إَهنينيإ ا٫عتُنينياز عًنيني٢ ايربٖنينيإ ايً ُنينيٞ         (3)ٚ ايربٖنينيإ اٱِّْنيني

عٓنينيسَا  ٕ اينينيٓيب إَنينيا ايربٖنينيإ اٱْنينيٞ: ؾٗنينيٛ أ :يًٛقنينيٍٛ إ  املطًنينيٛب بنينيسع٣ٛ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕ ٜككنيس  أأٚ  ،غ يٝؼ ظاٖطًا ؾٕٝ٘ ٜككس َا ايًؿأأٚ  ،نتعطٜؿٗا بإٔ ٜككس غ  َا ايًؿغ ظاٖط ؾٝ٘ (1)

 خ٬ف َا ايًؿغ ظاٖط ؾٝ٘.  

 .حس ْٛعٞ ايهًٞ ٚؾِٗ ايػاَع ْٛع٘ اٯخطأإش قكس املتهًِ  (2)

ِٳ( ٖنينيٛ عنينئ ايعًنيني١، ٜٚٚػني٢ُ ايربٖنينيإ ايً ُنينيٞ ٭  (3) ٕٸ( اؿٝنينيس ؼكنينيل َنينيا اٱْنينيٞ ؾنينيٮإٔ ايػنيني٪اٍ بنينيني)يٹ ٕ )إ

   ايبحث عٔ عًت٘.  إْ٘ َٛ ٛز حتًُا ؾٓٓتكٌ َٓ٘ أايؿ٤ٞ ٚ



 029       هل قول الـبي  تؼريري أو تعؾقؿي؟

ٕ  قسقهقاٍ:  ْػتهؿنيـ قكنيس    قنيسقه  :َٚنئ ن٬َني٘    ؾُٔ ططٜنيل اٱ

ٛ   أٚ ،ْنيني٘ قكنينيس املعٓنيني٢ املطنينيابل يًٛاقنينيع   أٚ املنينيتهًِ غنينيٜٛس   :َنينيا ايربٖنينيإ ايًُنينيٞ ؾٗنيني

ٍ        ،باغتهؿاف قكسٙ َٔ ايكطا٥ٔ اـاض ١ٝ  ثنيِ َنئ شينيو منيطظ ننيٕٛ نني٬ّ ايطغنيٛ

 ٚ فاظًا.أ حكٝك١ً قسقه :بكٛي٘  ا٭ععِ

َنينيا ايككنينيس ؾُنينئ أٜنينئ يٓنينيا إٔ   أ ;إٕ ننيني٬ ايطنينيطٜكني َػنينيسٚز  :عنينياٖطهنينئ ايٚي

ْعطؾنيني٘؟ يٛ نينيٛز احتُنينيا٫ل ث٬ثنيني١ ؾٝنيني٘ نُنينيا غنينيبل، ْعنينيِ ٖٓنينياى بعنيني  املط حنينيال     

 يهٓٗا ٫ اطق٢ إ  َػت٣ٛ ايسيٌٝ.   ،ٚامل٪ٜسال

    ْني٘ حتني٢ ينيٛ ؾنيطض ْؿنيٞ ا٫حتُنياٍ ا٭ٍٚ   ن٬َني٘        إؾ َا ن٬ّ ايٓيب أٚ

 ،هقنيسق  :ا٭خني إ   قٛيني٘    ٫ٕحتُنيا٫ ْني٘ ٜبكني٢ ا  إؾ ،ني (1)ٚيٝؼ نصيو ني

 ٫ٚ َعِّٝٔ ٭حسُٖا.  

ّ  أْٞ َٚع عسّ  طٜإ ايربٖإ اٱ  ،اهنيٕٛ ايطٚاٜني١ فًُني١    ،ٚ ايًُنيٞ   املكنيا

 ؾ٬ ٜتِ ا٫غتس٫ٍ بٗا   املكاّ. 

 ؾتأٌَ. ،(2)ْعِ ٜابه ب٘ بع   ٛاْب املٛنٛع

 تقسٙسٜ أٗ تعوٌٚٛ؟  ٓى ق٘ي اهِيب 
ٚ ٖنيٌ ننيإ   َكنياّ ايتكطٜنيط أ     قسقه :  قٛي٘ ٕ ايٓيب أٚيهٔ ٜبك٢ 

٘  ;نإ   َكنياّ ايتكطٜنيط    ايتعًِٝ؟ ن٬ُٖا قتٌُ، ؾًعً٘ ٚعًٝني٘ ؾًكنيس    ،يعًُني

ِ     نإ َٛضٸًٜا قازقًا، ٚيهٔ ا٫حتُاٍ اٯخط ٖٛ إٕ ايٓيب  (3)ننيإ بكنيسز اعًنيٝ

كنيس  ْ٘ مل ٜكأنإ ناشبًا ٚ غٜٛسًا ٕأصا ؾايعاٖط ٚع٢ً ٖ ،املدط  ٚايططٜل يًتؿكٞ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .عِ َٔ اؿكٝك١أملا غبل َٔ إٔ ا٫غتعُاٍ  (1)

 نهٕٛ ن٬َ٘ َطابكًا يًٛاقع ببع  َعاْٝ٘ ٚإٕ مل ٜككسٙ.( 2)

 .اعًُٝ٘ ملػتكبٌ أَطٙ، ٚاعًِٝ ايػاَعني (3)
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َٔ ن٬َ٘ إ٫ املع٢ٓ ايعاٖط غني  املطنيابل يًٛاقنيع; ٫ننيططاب٘ ٚعنيسّ اؿطٓني٘ يػنيبٌٝ        

ملطابك١  ;ؾًكسم اؿها١ٜ قسقه :َا قٛي٘ أٚ ،ؾٗٛ ناشب نحاى ،ايتٛض١ٜ

 :قٛينيني٘  :ٜٚ٪ٜنينيس شينينيو  ،غنينيٓازقٛينيني٘ ٭حنينيس َعٓٝنينيٞ ايٛاقنينيع َنينيع ايتجنينيٛظ   اٱ   

ًِاملػًِ اخٛ املػ  ًٌٝؾتأٌَ ،ُْٞ٘ اعًٝإؾإٕ ظاٖط ٖصا ايتع. 

 يف اهسٗاٙتني هٚظ بلرب ٗصدقتدقٚق بني اهفسق اه
ضٚاٜني١ بنئ    نيايطٚاٜني١ ا٭ٚ     ٕ ٖٓنياى ؾطقنيًا زقٝكنيًا بنيني    أعًني٢   ٫بس َٔ ايتٓبٝ٘ثِ 

ٕٸ ايطٚاٜني١ ا٭ٚ  قنياٍ ؾٝٗنيا اٱَنياّ      :ٖٚٛ ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ، ني  به  ٫ بنيأؽ،   :إ

خنيٛ  أسقه، املػنيًِ  قني  :َا اياا١ْٝ ؾكنيس قنياٍ ؾٝٗنيا ايطغنيٍٛ     أ، ٚيٝؼ بهصب

ٛ  ،ٚايؿطم بنيني ايتعنيب ٜٔ زقٝنيل    ،املػًِ ٫ بنيأؽ  ملنيا قنياٍ:    ٕ اٱَنياّ  إ :ٖٚني

ْنيني٘ ٫ أٚظنينياٖطٙ ، (1)ٕ ن٬َنيني٘ ٖنينيصا ناؾنينيـ عنينئ املنيني٬ى ٚايهنينيابط إؾنيني ينينيٝؼ بهنينيصب

ٛ  ني  ظنياٖطاً ني بنيٌ املعٓني٢ املنيطاز      ،ٜتحسا عٔ خكٛم ٖصٙ ايكه١ٝ املكساق١ٝ إٕ  :ٖني

 ،١ ؼسٜسًا َؿًَٗٛٝا ملا ٖنيٛ ننيصب عنئ غني ٙ    ٖصا ٚأؾباٖ٘ يٝؼ بهصب، ؾتؿٝس ايطٚاٜ

             بٓحنينينيٛ  ٜٚهنينينيٕٛ  نينينيٛاب اٱَنينينياّ  ،قنينينيسقًا نيعًنينيني٢ ٖنينينيصا      نيؾتهنينينيٕٛ ايتٛضٜنينيني١     

 ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ.  

ٍ    أٚ  ،إٕ ايعنينياٖط ؾٝٗنينيا ٖنينيٛ ايكهنيني١ٝ اـاض ٝنيني١     :َنينيا ضٚاٜنيني١ غنينيٜٛس ؾكنينيس ٜكنينيا

 ،ْني٘ قنيطف آكنيٝ  ؿنياٍ املكنيسام     إٚ ،إمنا ٖٛ عٔ املكسام قسقهٚاؿسٜث   

 ٬ ٜؿٝس ايهابط ٚايتعطٜـ املاٖٟٛ.ؾ

 اهفسق بني صب اهِفٛ ٗاإلثبات عوٟ اهفسد اٗ عوٟ اهِ٘ع
        ٛ إٕ ايٓؿنيٞ   :ٚؼكٝل ٖنيصا ايؿنيطم بنيني اينيطٚاٜتني ٜعنيٛز إ  ننيابط َبٓنيا٥ٞ ٖٚني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .(اؾ١ًُ )أٟ   نًٞ ٖصا املكسام أٟ ؾُٝا ٖٛ نصب أٚ يٝؼ ب٘،   (1)
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ُْٗنيا خيتًؿنيإ عُنيا ينيٛ اْكنيبا عًني٢ ايكنيٓـ أٚ        إٚاٱثبال يٛ اْكبا ع٢ً ايؿدل ؾ

  ٖ ط ٖنيٛ اٱؾنياض٠ يًتعطٜنيـ ٚاملني٬ى ٚايهنيابط      ايٓٛع، ؾإُْٗا يٛ اْكبا عًُٝٗنيا ؾايعنيا

َا يٛ اْكبا عًني٢ ايؿنيدل ؾني٬ ٜؿٝنيس     أـطٚ  أٚ زخٍٛ ايكٓـ أٚ ايٓٛع بصيو، ٚ

إش اؾع٥نيٞ ٫ ٜهنيٕٛ ناغنيبًا     ٚاملني٬ى، إ٫ ايتٓكٝ  املٛنٛعٞ ٫ٚ ضبط يني٘ بنيايتعطٜـ   

 ٫ٚ َهتػبًا.

ِ ْ٘ يٛ قنياٍ  إ :ٜٚٛن  شيو ؾعنياٖط   ،: ايط نيٌ ايؿنيجاع ينيٝؼ بأغنيس    أحنيسٖ

ٟ  ّ ٖٓنيا ٖنيٛ اؿنيس أٚ    ايه٬ أٚ املؿني  يني٘، ٚاملنيطاز ٖنيٛ بٝنيإ إٔ حكٝكني١        ايطغنيِ املنياٖٛ

 .ايط ٌ ايؿجاع غ  حكٝك١ ا٭غس

     ٍ ْني٘ ٫ ٜؿٝنيس   إؾ ،ٖنيصا ينيٝؼ بأغنيس    :بعهؼ َا ينيٛ أؾنياض إ  ؾني٤ٞ َعنيني ٚقنيا

 ،ْ٘ أغس أٚ ش٥بأؾؿو    ؾبحًا أحسِٖٚنصا يٛ ؾاٖس  ،ايهابط حت٢   اؾ١ًُ

ؾنيإٕ ظنياٖط    ،َٔ بعٝنيس بأغنيس   ا٤ ايبكط: يٝؼ َا ْطاٙ ؾبحًاؾكاٍ أحس اـربا٤ أٚ أقٜٛ

ـ  ،ٕ املتهًِ   َكاّ بٝإ املكسامأايه٬ّ ٖٓا ٖٛ  ٚبٝنيإ َنيا ٖنيٛ زاخنيٌ      ٫ ايتعطٜني

 َؿًَٗٛا ٚحكٝك١   )ا٭غس( عُا ٖٛ خاض .

 ٍ ٕ ٖنينيصا ايهنينيابط املبٓنينيا٥ٞ ٜٓطبنينيل عًنيني٢ اينينيطٚاٜتني املنينيصنٛضاني     أبنيني :ؾكنينيس ٜكنينيا

ٖنينيٛ بٝنينيإ حنينياٍ املكنينيسام  قنيسقه   قٛينيني٘:   ٕ ظنينياٖط ننيني٬ّ اينينيٓيبأبنيسع٣ٛ  

بأَط  ٚيصا عًً٘  ;٫ٚ ضبط ي٘ بايتعطٜـ ٚايهابط ايٓٛعٞ ،ٚايكه١ٝ اـاض ١ٝ

ِ   خام بايكه١ٝ ٖٚٛ  ٘  َنيا اٱَنياّ ايكنيازم    أ، ٚاملػنيًِ أخنيٛ املػنيً  :  قٛيني

ينينيٝؼ بهنينيصب  إش املكنينيب ْنينيٛع ٖنينيصٙ  ;ؾعنينياٖط ن٬َنيني٘ ٖنينيٛ إعطنينيا٤ ايهنينيابط١ ايعاَنيني١

 ٚاهلل ايعامل. ،ايكه١ٝ ٫ ؾدكٗا

ني عطؾنيًا ٚاحنيس خكٛقنيًا    ٕ ٚظإ ايكهنيٝت إؾ ;ٚيهٔ ٫ خيؿ٢ ايتأٌَ   شيو

 ؾتأٌَ.، أٚ عًَُٛا
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ًقتطٟ اهتخقٚق: اهتفسٙق بني اإلثبات فال ٙدي عوٟ احلقٚقٞ 
 ٗاهِفٛ فٚدي عوٟ ُفٚٔا

 ٍ ٔ       أبني  :ٚقس ٜكنيا ،  (1)ٕ ا٭قني  ٖنيٛ ايتؿطٜنيل بنيني اٱثبنيال ٚايٓؿنيٞ   املنيٛضزٜ

ٚشيو ٭ٕ اؿُنيٌ ٚاٱثبنيال    ;س َٔ ايتؿطٜل بني اؿٌُ ٚ بني ايػًبْ٘ ٫ بأمبع٢ٓ 

ؾ٬ ٜكنيً    ،عِ َٔ اؿكٝك١إٔ ا٫غتعُاٍ أعِ َٔ اؿكٝك١ ٖٚصا َا ٜعرب عٓ٘ بأٖٛ 

ٚ   ايتعطٜـا٫غتعُاٍ ؾاٖسًا ع٢ً  َنيا ايٓؿنيٞ ٚايػنيًب    أَٚبًٝٓا يًُؿٗنيّٛ ٚحنيسٚزٙ، 

 ؾعاٖطٙ ْؿٞ اؿكٝك١.

عنينيِ َنينئ أؾٗنينيصا محنينيٌ ٖٚنينيٛ  ،س أغنينيسٜٚٛننينيح٘: إْٓنينيا ْؿنينيطم بنينيني قٛيٓنينيا: ظٜنيني 

ٕ ايعنينياٖط َٓنيني٘ ٖنينيٛ ْؿنينيٞ اؿكٝكنيني١ إؾنيني ،، ٚبنينيني قٛيٓنينيا: ينينيٝؼ ايط نينيٌ بأغنينيس(2)اؿكٝكنيني١

  ٚاؿكٌٝ ايه٬ّ   َباحث ا٫يؿاظ. (3)ؾتأٌَ

 كربٗاهلل ًا ضسق٘ا ًٗا  :اهدهٚى اهجاهح: ق٘هٕ 
ٛ نينيس مبهنينيُْٛٗا ضٚاٜنينيال أخنينيط٣ اضٚاٜنيني١ ٚبنيني٘ اـامنيني١، ٖٚنينيٛ  انللذنُم انثبنللث:

يعًٍٗنينينيا اؿٝنينينيس بعاٖطٖنينينيا ايتٓكنينينيٝ  املٛننينينيٛعٞ يًتٛضٜنينيني١ ٚإْٗنينينيا يٝػنينينيه بهنينينيصب   ،عسٜنينينيس٠

ٔ أمحني  ٔعني بٝ٘ ِٝ عٔ أٔ إبطاٖايها  عٔ عًٞ ب اٙضٚ ٖٚٞ َا، َٛنٛعًا ُٻنيس بنئ    س بني ق

إْنيا    بنيٞ عبنيس اهلل  محاز بٔ عاُإ عٔ اؿػٔ ايكٝكٌ قاٍ: قًنيه ٭  أبٞ ْكط عٔ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

أُْٗا   َٛضز اؿسٜث عٔ ايكٓـ ٚايٓنيٛع إؾنياض٠   ؾإٕ َؿاز َا غبل ايتػ١ٜٛ بني ايٓؿٞ ٚاٱثبال ٚ (1)

 .ل ٚاملكسام ؾُٗا إؾاض٠ ي٬غتعُاٍَا يٛ نإ ايه٬ّ حٍٛ ايؿدأٚ ،إ  ايتعطٜـ

 .ْعِ قح١ اؿٌُ ب٬ عٓا١ٜ ٖٞ ع١َ٬ اؿكٝك١( 2)

اظٕ               (3) ٞٸ عًني٢ َكنيساُم أعنيِ َنٔي ٚ ٗني٘ ٚايهنيابط ؾٝني٘. ٚاملانياٍ ايانياْٞ ٫ ٜنٛي إش ْؿٞ قنيسم حكٝكني١ٺ ٚطبٝعني

ؼ بأغنيس ؾ       أٖٛ  ٍ٘، إش َٛاظْا٭ٚ ْني٘ ٫ ٜؿٗنيِ َٓني٘ ايهنيابط.     إٕ ٜؿنياض إ  َكنيسام قنيسز ؾٝكنياٍ: ٖنيصا ينٝي

 .ؾتسبط ،ْ٘ ٫ مسٟ    ١ٗ ايبحثأؾتأٌَ إش ايتؿطٜل   املنت نإ يٛ ٘ آخط يهٓ٘ ٚإٕ ق  إ٫ 
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ـ   قنينيس ضٜٚٓنينيا عنينئ أبنينيٞ  عؿنينيط     : ْْ   قنينيٍٛ ٜٛغنيني ٍَ ُت يَّ
َ
ا الْعِْْرُي إِىَُّ ْْْم أ

َٳنيا نمنيصٳبٳ   :  ؾكاٍ ،لَسارِقَُنَ  ٚٳ َٳا غٳنيطٳُقٛا  ٘ٹ  ِ   ، ٚٳايًِ بَْْل :  ٚقنياٍ إبنيطاٖٝ
َا َييِْطُقَْنَ  ْم إِْن َكىُ ٌُ ْم ٌِا فَْسئَلَُ ٌُ ًُ َلبرُِي ٍٳ  ،َفَعلَ َٳنيا     :  ؾمكمنيا ٚٳ َٳنيا ؾمعٳًُنيٛا  ٘ٹ  ٚٳايًِني

ِٵ ؾٹَٝٳا عٹٓٵسٳ:  ؾكاٍ أبٛ عبس اهلل :قاٍ ،نمصٳبٳ ٌ   ُن َنيا   :قنياٍ ؾكًنيه   ؟ٗٳنيا ٜٳنيا قٳنيٝٵكم

ٍ  ،ًِٝػني عٓسْا ؾٝٗا إ٫ ايتٸ ٍ  قنيا َٔ أمحٳنيبٻ       :  ؾكنيا ٚٳأمبٵػٳني ٳ اثٵٓٳنيٝٵ  َٔ ٘ٳ أمحٳنيبٻ اثٵٓٳنيٝٵ ٕٻ ايًِني َإ

ٚٳأمبٵػٳني ٳ اْيدٳطمنيطٳ ؾٹنيٞ ايّططٴقمنيالٹ           ٚٳأمحٳنيبٻ اْيهمنيصٹبٳ ؾٹنيٞ اْيَإقٵنيًماَح   َٔ ٔٳ ايكٻنيِؿٝٵ ُٳا بٳٝٵ اْيدٳطمطٳ ؾٹٝ

ِٳ  ،ػٳ ٳ اْيهمصٹبٳ ؾٹٞ غمٝٵَط اْيَإقٵًماَحٚٳأمبٵ ٖٹٝ ٕٻ َإبٵطٳا ٍ  َإ ُٳا قمنيا ِٵ ٖنيصا      نيٳني  إَْٻ ٖٴ ٘ٴ نمنيبٹ ٴ ٌٵ ؾمعٳًمني بٳني

ٕٳ ِٵ يما ٜٳْؿعٳًُٛ ٗٴ ٚٳزٳيمايم١ً عٳًم٢ أمْٻ ـٴ  ،َإضٳازٳ٠م اْيَإقٵًماَح  ٍٳ ٜٴٛغٴ  .(1)َإضٳازٳ٠م اْيَإقٵًماَح ٚٳقما

ٕ إس٫ي١ ع٢ً إٔ ايتٛض١ٜ يٝػه بهصب; ؾني ؾكس ٜكاٍ: إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚانح١ اي

املٓازٟ قس ٚضٻ٣ ٚغرت املع٢ٓ اؿكٝكٞ املطاز ع٢ً خ٬ف ظاٖط ايه٬ّ ؾًِ ٜهٔ ايعنياٖط  

ًُ  : ٚقاٍ إبطاِٖٝ)ٚا٭َط نصيو   ات١ُ ايطٚا١ٜ: إش  ا٤ ؾٝٗا:  ،َطازًا بَْل َفَعلَْ
َا َييِْطُقَنَ  ْم إِْن َكىُ ٌُ ْم ٌِا فَْسئَلَُ ٌُ  ،(ٚاهلل َنيا ؾعًنيٛا َٚنيا ننيصب     :ٍؾكا َلبرُِي

إٕ )ٕ اٯ١ٜ اؿني  إ  قهني١ٝ ؾنيطط١ٝ ٖٚنيٞ:     إٔ َٔ ٚ ٛٙ ْؿٞ ايهصب إ :ٚقس غبل

   ِ  (،ناْٛا ٜٓطكٕٛ ؾكس ؾعً٘ نب ِٖ ٖصا ٚحٝث إِْٗ ٫ ٜٓطكٕٛ ؾًنيِ ٜؿعًني٘ ننيب ٖ

   ٍ ْني٘ ٜنيسٍ عًني٢ إٔ ايتٛضٜني١ يٝػنيه بهنيصب       إ :ٖٚصا املكطع َٔ ايطٚا١ٜ أٜهنيًا قنيس ٜكنيا

 .َٛنٛعًا

 ًُ لَْعَ فَ  لْ بَ  :ٍإمننيا قنيا    إٕ إبطا : ِٖٝ ّ أبٛ عبس اهللاٍ اٱَاثِ ق 
ٕ   ٱاإضاز٠  ِاٌَ  مْ ٌُ ريُ بِ لَ  إٔ  :َٚعٓني٢ شينيو   ،ق٬ح ٚز٫ي١ عًني٢ أْٗنيِ ٫ ٜؿعًنيٛ

ٚ   إبطاِٖٝ ٕ أأضاز إٔ ٜٓبِٗٗ ٜٚؿُِٗٗ َا ب٘ ق٬ح حاٍ عكٝساِٗ ٚ آخنيطاِٗ 

ٚغنيٝأاٞ َنيا ؾٝني٘     ،ٚاملِٗ ا٭ِٖ باب َٔ نإ ْ٘إ املطاز ٚيعٌ ،يٖ٘صا ايكِٓ يٝؼ با
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .341م 2  :ايها  (1)



 034     التورية موضوظًا  وحؽمً  

 .أٜهًاٚقس ٚضزل مبهُٕٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ضٚاٜال أخط٣ 

 ٗاهلل ًا ضسق٘ا ًٗا كرباٙٞ: فقٕ احلدٙح يف زٗ
ٕ إإش  ٚاهلل َنيا غنيطقٛا َٚنيا ننيصب    ٫ٚ :بس إٔ ْتٛقنيـ عٓنيس ؾكني٘ قٛيني٘     

مخػنيني١ ٫ ٜنينيتِ ا٫غنينيتس٫ٍ عًنيني٢    َٚنينيا ننينيصب  :احملنينيت٬ُل   قنينيٍٛ اٱَنينياّ  

 أناطٖا:

 يف اهسٗاٙٞ حتٌاالت اخلٌطٞاال

 ْٓ اهلرب بوخاظ حٚجٚٞ اهت٘زٙٞ حقٚقٞ غسعٚٞ إ :األٗي
ّ  االحتًبل األول: إمننيا   ،َٚنيا ننيصب  ايهنيصب بكٛيني٘:     إٕ ْؿٞ اٱَنيا

إٔ  :بنيسع٣ٛ  ،ؾنيطع١ًٝ  ٖٛ ْعطًا إ  إٔ يًهصب َٔ حٝنيث ايتٛضٜني١ ٚعنيسَٗا حكٝكني١ً    

بٓحنينيٛ  تٛضٜنيني١ ننينيصبًابنينيٌ ٜٓؿنينيٞ ننينيٕٛ اي ،٫ ٜٓؿنينيٞ قنينيسم ايهنينيصب ايعنينيط  اٱَنينياّ 

ُٕ، ٚشيو نايعساي١ ع٢ً ايكٍٛ ب  ْٗا حكٝك١ ؾطع١ٝأاملكطً  ايؿطعٞ ؾٗٛ ٚنع ثا

 ٌ زخنينيٍٛ َٓاؾٝنينيال املنينيط٠ٚ   َؿٗنينيّٛ ايعساينيني١   ٫ ا٪خنينيص َنينئ ايٓنينياؽ ٚايعنينيطف; ؾُانيني

ٚنْٛٗا َك١َٛ هلا أٚ ٫، يٝػنيه َنئ فنيا٫ل ايعنيطف ٚغنياحت٘ حتني٢ آاهلنيا ٜنيسِٖ         

 إثبااا أٚ ْؿًٝا.

أٟ إٕ  ،يهنينيصب َنئ حٝنيث ايتٛضٜنيني١ حكٝكني١ ؾنينيطع١ٝ   ا إٕ: ٚحاقنيٌ اينيسع٣ٛ  

ٕ إٚ ،ؾايتٛضٜني١ يٝػنيه بهنيصب ؾنيطعاً     ،ايؿاضع قس اكطف   ايهصب ؾهٝل زا٥طا٘

 نصيو.  ناْه عطؾًا

 ٙلػف عّ املالن يف اهصدق ٗاهلرب ُٕ إ :اهجاُٛ
ٜهؿنينيـ عنينئ املبٓنيني٢ اينينيٛاقعٞ     إٕ ننيني٬ّ اٱَنينياّ   االحتًللبل انثللبين: 
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غنينيبل ٚ نينيٛز خنيني٬ف   املنيني٬ى   ، ٚقنينيستُٗنينياٝ    ايكنينيسم ٚايهنينيصب ٚحكٝكايكنينيح

ٕ َطابكني١ ظنينياٖط ايكنيٍٛ يًٛاقنينيع ٖنيٛ ايكنينيسم    إٖٚنينيٌ  ،ٚاملٓنياط   ايكنينيسم ٚايهنيصب  

ٕ َني٬ى ايكنيسم ٚايهنيصب ٖنيٛ َنيا شٖنيب       إٚعسَ٘ نصب نُا ٖٛ ضأٟ املؿنيٗٛض؟ أٚ  

  ٟ ٞ   َٚنئ ابعني٘ ٚقني٫ًٛ    (1)إيٝ٘ ايؿنيٝذ ا٭ْكنياض َنئ إٔ َني٬ى    (2)إ  ايػنيٝس ايطٚحنياْ

َطابكنيني١ ظنينياٖط ايكنينيٍٛ يًٛاقنينيع، ٚإمننينيا املنينيساض ؾُٝٗنينيا ٖنينيٛ ايكنينيسم ٚايهنينيصب ينينيٝؼ ٖنينيٛ 

 ٕ طابل ؾكسم ٚإ٫ ؾهصب. إؾ ،َطابك١ املطاز ٚاملككٛز يًٛاقع

نؿـ عٔ  ٚاهلل َا غطقٛا َٚا نصب  قٛي٘:   إٕ اٱَاّ :واحلبصم

ْنيني٘ ٜنينيسٚض َنينيساض ايككنينيس; ٚشينينيو يهنينيٕٛ   إٚ ،املبٓنيني٢ ايكنينيحٝ    ايكنينيسم ٚايهنينيصب 

ٕ إخنيني٠ٛ إٕ َككنينيٛزِٖ ننينيإ إؾنيني ،ابكنينيًا يًٛاقنينيعأٚ املٓنينيازٟ َط  َككنينيٛز ٜٛغنينيـ

٘   ٜٛغـ املككنيٛز   ٖٚنيصا  ،ٚمل ٜككنيسٚا غنيطق١ قنيٛاع املًنيو     ،غطقٛٙ َٔ أبٝني

ٕ املؿتل حكٝك١   َا اْكه٢ عٓني٘ املبنيسأ إشا   إؾ نُا غبلٚ  ،َطابل ملا  ٓٛٙ َٔ قبٌ

 .َٚا نصب : نإ بًحاظ حاٍ اًبػ٘ ب٘، ؾًصا قاٍ اٱَاّ

ّ ٕٸ ْؿٞ اإ :ٚبه١ًُ كتكط٠ ٕ ايتٛضٜني١ يٝػنيه   ايهنيصب إمننيا ٖنيٛ ٭     ٱَنيا

 إش َكٝاغ٘ )املككٛز( ٚيٝؼ )ظاٖط ايكٍٛ(. ;بهصب ٚاقعًا

 ْ عدَ اهلرب ه٘د٘د اهقسِٙٞ اهِ٘عٚٞ ًػِّري هوعٔ٘زإاهجاهح: 
َنينيا غنينيطقٛا َٚنينيا  :ايهنينيصب بكٛينيني٘  إٕ ْؿنينيٞ اٱَنينياّ االحتًللبل انثبنللث:

ٚينينيٞ ايبنينيسٟٚ َٚػٝٸنينيط٠ ينيني٘  إمننينيا ٖنينيٛ يٛ نينيٛز قطٜٓنيني١ ْٛعٝنيني١ قتؿنيني١ بنينيايعٗٛض ا٭   ننينيصب

ْٗنيا  إٚ نيسل قطٜٓني١ َتكني١ً ْٛعٝني١ ؾ     َنيا  ْني٘ َتني٢  أقس غبل  ٚ ٚعاقس٠ يعٗٛض ثاْٟٛ،

ؾٗنينيٛ  ،يًٛاقنينيع اكًنينيب ايعٗنينيٛض ؾٝهنينيٕٛ ايهنيني٬ّ بربننيني١ ٖنينيصٙ ايكطٜٓنيني١ ايٓٛعٝنيني١ َطابكنينياً  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .18م 2نتاب املهاغب:   (1)

 .123م 2َٓٗا  ايؿكا١ٖ:   (2)
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ٞ    :نكٛيو ٕ قطٜٓني١ ٜطَنيٞ ػعنيٌ ايعٗنيٛض ٜٓعكنيس   ايط نيٌ       أ    ،ضأٜنيه أغنيسا ٜطَني

 .  ايؿجاع زٕٚ اؿٝٛإ املؿرتؽ

َ  ُ إىَّ  ريُ ا العِ ٍَ تُ أيَ ط١ٜٓ ايٓٛع١ٝ   آٜتٓا املباضن١ ٚايك ٖٞ قطٜٓتإ  ٳَنقُ ارِ سَ م ل

 ني:نُا غبل  ني

حنيساُٖا ٚاقعٝني١ ٚا٭خنيط٣    أ، حٝنيث ٖٓنياى غنيطقتإ:    م ُ إىَّ ن١ًُ  ا٭ٚ :

ـ إثبااٝنيني١،  ٚايااْٝنيني١ ااٗنينياّ   ٚا٭ٚ  غنينيطق١ حنينيسثه قنينيسميًا َنينئ قبنينيٌ إخنيني٠ٛ ٜٛغنيني

زٕٚ:  م ُ إىَّ غطق١ قٛاع املًو، ٚقٍٛ امل٪شٕ: ٭حسِٖ بػطق١ أخط٣ ٖٚٞ 

)إٕ أحسنِ( قط١ٜٓ ع٢ً إٔ ْػب١ ايػنيطق١ هلنيِ ٖنيٞ بًحنياظ اًنيو ايػنيطق١ ايكسميني١ ٫        

 .غطق١ ايكٛاع، ٚقس غبل بٝاْ٘ ٚبع  ايٓكاف حٛي٘

َ ُ ْىَّ إ :اخت٬ف ايتعب    َكطعنيٞ اٯٜني١ بنيني    اياا١ْٝ: ٚبنيني   َنَ قُ ارِ َسْم ل

 َِك لِ الهَ  اعَ ََ ُص  قدُ فْ ن .ؾطا ع َا غبل 

أقنياّ ننيصيو قطٜٓني١ ْٛعٝني١      ٕ اينيٓيب إبنيطاِٖٝ   إؾني  :َا   اٯٜني١ ا٭خنيط٣  أٚ

ٖٚنيصٙ ايكطٜٓني١    ،َنَ ُقْطِ يْ َا يَ ىُ َكَ  إنْ  :ٖٚٞ اؾ١ًُ ايؿطط١ٝ حٝث أننياف  ؾٝٗا،

ـٺ    ٘   قًبه املع٢ٓ َٔ اٱخباض إ  ايتعًٝل ٚاٱْؿنيا٤، ٚ املؿنيطٚط َٓتني  ،باْتؿنيا٤ ؾنيطط

ٕ قسم ايكه١ٝ ايؿنيطط١ٝ  أٚقس غبل  ،ػ٬ّ(   ن٬َ٘اي )عًٝ٘ ؾكس قسم إبطاِٖٝ

 غ  َتٛقـ ع٢ً ٚقٛع أٚ قسم أٚ حت٢ إَهإ ططؾٝٗا. 

 ٕ ٖصٙ ا٫حتُا٫ل ايا٬ا اسٚض نًٗا   زا٥ط٠ املٛنٛع. إثِ 

 ُفٛ اهلرب احملسَ ًٗا كربًّ  ْٓ املسادإاهسابع: 
 َٚنيا ننيصب  ٚاهلل َا غطقٛا ْؿ٢ بكٛي٘:   إٕ اٱَاّ االحتًبل انشاثع:

أٟ مل ٜهصب املٓازٟ نصبًا قطًَا ؾٝسخٌ ايه٬ّ   زا٥ط٠ اؿهنيِ ٫   ،ايهصب احملطّ

ٚيهٓني٘ ينيٝؼ    ،ب٢ٓ ع٢ً نٕٛ ايه٬ّ نصبًا َٛننيٛعاً  املٛنٛع، أٟ إٕ اٱَاّ 
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٘   ،مبحطّ يًهطٚض٠ إضاز٠  :ٚايهطٚض٠ ٖٞ َا أؾاض إيٝ٘ اٱَاّ   اٯ١ٜ ايااْٝني١ بكٛيني

حٝنيث أضاز اٱقني٬ح ؾكنيس     ، ٚظاٖطٖنيا إٕ إبنيطاِٖٝ     ات١ُ ايطٚا١ٜ اٱق٬ح

بػبب ايتعاحِ ٚاكسِٜ ا٭ِٖ ع٢ً املِٗ، ٚينيٛ مل ٜهنئ    ; اظ قسٚض ٖصٙ ايهصب١

 مل حيت  إ  ايتعًٌٝ باٱق٬ح. َٛنٛعًا املٛضز نصبًا

 ْٓ اهلالَ بوخاظ ًتعوَّقني فٔ٘ صادق إاخلاًظ: 
َٚنيا  هلل َنيا غنيطقٛا   ٚا :إٕ املطاز َٔ قنيٍٛ اٱَنياّ    االحتًبل اخلبيس:

(; أٟ )َا غطقٛا( ٖٚنيٞ قنيحٝح١ ٚ)َنيا ننيصب(     ٖٛ )َا غطقٛا ٚقس غطقٛا  نصب

ـ   أٜهنياً إش قس غنيطقٛا ٖٚنيٞ قنيحٝح١     ٜكني  إٔ ْكنيٍٛ     ، شينيو إٕ إخني٠ٛ ٜٛغني

عِٓٗ إِْٗ غطقٛا َٚا غطقٛا; إش ايهني٬ّ ٖنيٛ بًحنياظ َنيتعًكني، ؾنيإِْٗ قنيس غنيطقٛا        

ِ   ٜٛغنينيـ ُٖنينيا قنينيحٝ  ؾبتعنينيسز  مل ٜػنينيطقٛا ايكنينيٛاع، ٚن٬ َنينئ أبٝنيني٘، يهنينيٓٗ

 .املتعًل أخط ٓا ايه٬ّ ٚاملٛضز عٔ ايهصب َٛنٛعًا

 نيأٟ املني٪شٕ    نيؾه٬َ٘   حكًا  ٭ِْٗ ناْٛا غطقٛا ٜٛغـ وثعجبسح رىشي:

ٚ٭ِْٗ َنيا غنيطقٛا ايكنيٛاع قني  قنيٍٛ       ،قازم، ؾًِ ٜهصب نُا قاٍ اٱَاّ 

املككنيٛز بني٘   ٚاـطنيأ ننيٌ اـطنيأ   اطبنيٝكِٗ نني٬ّ املني٪شٕ        ،ٚاهلل َا غطقٛااٱَاّ 

َنينيا غنينيطقٛا ٚقنينيس : عًنيني٢ حنينيايتِٗ َنينئ غنينيطق١ ايكنينيٛاع، ؾكنيني   غنينيطق١ ٜٛغنينيـ

 .غطقٛا

 َنيا ؾعًنيٛا   :ٕ املطاز َٔ قٛي٘ إؾ   ن٬ّ إبطاِٖٝ  :ٚنصيو ٜكاٍ

 ٚأضاز ،بًحنياظ ايؿعًٝني١   َنيا ؾعًنيٛا   ؾنيني  ،ؾعني٬ً  ٖٛ عسّ نػط ايكِٓ ايهب  يٮقٓاّ

ِ نيني   َٚا نصب :َٔ قٛي٘ اٱَاّ  ْني٘ أضاز َنئ   إؾ ;ايؿنيأ١ْٝ  :ني   أٟ إبنيطاٖٝ

ّ   قٝاَنيني٘ بتهػنيني  ا٭قنينيٓ   عًنيني٢ حػنينيب بعنيني     نينيني اّ ْٚػنينيب١ شينينيو إ  ننينيب  ا٭قنينيٓا

ْنيني٘ قنينيس ؾعًنيني٘ ٚنػنينيط أَنينئ ؾنينيأْ٘ إٔ ٜؿعًنيني٘ ينينيٛ ننينيإ ٜٓطنينيل ٫  ني   ا٫حتُنينيا٫ل ايػنينيابك١
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ٕ مل اهٔ ايؿع١ًٝ َتحكك١، ٚقس غبل ايهني٬ّ  إا٭قٓاّ بايؿعٌ، ٚايؿأ١ْٝ قازق١ ٚ

 عسٜس٠، ؾطا ع. عٔ ٖصا ايٛ ٘ َع ٚ ٛٙ أخط٣

  ٚ َنينيا اـنينياَؼ ؾًعًنيني٘ أٚا٭ض ني  َنينئ ا٫حتُنينيا٫ل ٖنينيٛ ايطابنينيع، ثنيِ ايااينينيث، 

 ؾتأٌَ ٚقس غبل اؿكٌٝ ايه٬ّ ؾٝٗا مجٝعًا.  ،ٜعٛز إ  اياايث

 ًػلوٞ دلٔ٘هٚٞ احلطّ اهصٚقىحٓى 
      ٞ حنيس  أزعني٣ٛ فٗٛيٝني١    :ٚيهٔ ابكني٢ املؿنيه١ً ايػنيٓس١ٜ   ٖنيصٙ ايطٚاٜني١ ٖٚني

 ٖٚٓاى ططٜكإ يطؾع اٱؾهاٍ: ،(1)ايطٚا٠ ٖٚٛ اؿػٔ ايكٝكٌ

ِ    انطشَك األول: عبنيس اهلل بنئ    :ضٚا١ٜ عسز َٔ أقحاب اٱمجنياع عٓني٘ ٖٚني

ٕ   ،بإ بٔ عاُإأٚ ،َػهإ ٔ      ،ٚمحاز بنئ عاُنيا  ،ٚننيصا ٜنيْٛؼ بنئ عبنيس اينيطمح

 .ٚؾهاي١ بٔ أٜٛب

     نُنينيا شننينيط شينينيو    ني    بتكنينيحٝ  ايعكنينياب١ َنينيا ٜكنيني  عنينئ مجاعنيني١     :ٚينينيٛ قًٓنينيا 

٢ٓ ٖصٙ اؾ١ًُ اكحٝ  ايػٓس َنئ اينيطاٟٚ اجملُنيع    ٕ َعأٚاغتعٗطْا  ،ني   ايهؿٞ

نُنيا شٖنيب إ  شينيو    ني ٕ ايتكحٝ  ٖنيٛ يًنيطٚا٠ ٫ ايطٚاٜني١     إٚ ، عًٝ٘ إ  اٱَاّ

ّ  بعني   ٘  ٕ  ٗايني١ ايكنيٝكٌ غنيرتاؿع بتٛثٝنيل ابنئ َػنيهإ إمجنيا٫ً       إؾني  ،ني  ا٭عني٬  ،يني

  يهٔ ايعباض٠ إٕ مل اهٔ ظاٖط٠   اكنيحٝ  ضٚاٜنيااِٗ ؾٗنيٞ     ،ٚاهٕٛ ايطٚا١ٜ َعترب٠

 .٫ٚ ظٗٛض هلا   اٛثٝل ايطٚا٠ ،ف١ًُ نيع٢ً ا٭قٌ  ني

ٕ ضٚا١ٜ عنيسز َنئ أقنيحاب اٱمجنياع عٓني٘ قنيس اؿٝنيس اٛثٝكني٘         إيهٔ قس ٜكاٍ: 

 ْٛعًا. 

ٖٛ إٕ اؿػٔ ايكٝكٌ ي٘ ضٚاٜال   ايتٗصٜب ٚا٫غتبكاض  انطشَك انثبين:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  بع  ايطٚاٜال بعٓنيٛإ اؿػنئ بنئ ايكنيٝكٌ، ٖٚنيٛ اؿػنئ بنئ ظٜنياز ايكنيٝكٌ أبنيٛ قُنيس            ٚ ا٤ ( 1)

 ايهٛ  ٚأبٛ ايٛيٝس.  
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  نتنياب ايؿكٝنيني٘ ٚثنيل ننيٌ غًػنيني١ً      ايكنيسٚم ايؿنيٝذ  ٕ أبنيني :ٚايؿكٝني٘، ؾًنيٛ قًٓنيا   

ّ       ني   سايػنيٓ   ٕ ايكنيٝكٌ غنيٝهٕٛ َٛثكنينياً  إؾني  ،ني   نُنيا شٖنيب إ  شينيو مجنيع َنئ ا٭عني٬

ؾرتاؿنينيع اؾٗاينيني١ ٚاهنينيٕٛ ايطٚاٜنيني١ قنينيٌ   ، يكنينيسٚمًؿنينيٝذ ابنينيايتٛثٝل اٱمجنينيايٞ ي

عنينيسٙ   َؿنينيٝد١ ايؿكٝنيني٘ َنينئ     ايكنينيسٚمايؿنينيٝذ ٕ إبنينيٌ  ،ا٫عتُنينياز ٚا٫غنينيتٓاز 

بنيني٘ أقنينيحاب ا٭قنينيٍٛ املعتُنينيس٠ اينينيا اغنينيتدط  َٓٗنينيا أحازٜنينيث نتابنيني٘ ٚقنينيس ض٣ٚ نتا 

 .  (1)ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ

 ٚا٭َط ع٢ً َػًهٓا َٔ حج١ٝ َطاغٌٝ اياكا٠ املعتُس٠ غٌٗ.

ََٓرا: خال  اه٘اقع يف غبٔٞ ق٘ي إبسآٍٚ   ٍِ ُٓ ُٕ َكٔبرُي  َفَعَو
ا  : ٕ قنينيٍٛ إبنينيطاِٖٝأَنينيا اٱؾنينيهاٍ عًنيني٢ أٚ َِ ْْ ٌَ ْم  ٌُ ْْرُي ًُ َلبِ ْْ ْْْل َفَعلَ بَ

َا  ْم إِْن ََكىُ ٌُ لَُ
َ
غني  َطنيابل يًٛاقنيع ٚنٝنيـ ٜكنيٍٛ اينيٓيب املعكنيّٛ         (2)َييِْطُقَْنَ فَاْسأ

نإ ٖٛ ايصٟ حٍطِ ا٭قنيٓاّ   ٕ ايٓيب إبطاِٖٝ أن٬ًَا كايؿًا يًٛاقع؟ يٛنٛح 

ا َٚع شيو قاٍ:  َِ ٌَ ْم  ٌُ ًُ َلبرُِي  .بَْل َفَعلَ

           ٚقنينينيس شننينينيط قػنينينيًُا َٓٗنينينيا املؿػنينينيطٕٚ  ،ؾٗٓنينينياى فُٛعنينيني١ َنينينئ ايٛ نينينيٛٙ ينينينيصيو

            ٖٚنينيصٙ ايٛ نينيٛٙ   ،ٚشنطٖنينيا بعنيني  ايؿكٗنينيا٤ ٚا٭قنينيٛيٝني    ،(3)  ايتؿاغنيني  املدتًؿنيني١ 

            أخنينينيط٣ ؾنينينياجملُٛع  غنينينيت١ٖنينينيٞ مثاْٝنينيني١ ٚ نينيٛٙ، ٚقنينينيس أننينينيؿٓا هلنينيا    نينيني  ؾُٝنينينيا أحكنينينيٝٓا نينيني 

                 ، غٓػتعطننينينينيٗا َنينينينيع اٱؾنينينينياض٠ إ  بعنينينيني  ايكنينينينيٍٛ ؾٝٗنينينينيا    ٚ ٗنينينينيًا أضبعنينينيني١ عؿنينينينيط 

            بنينينينيايػطض ٕ عنينينينيسزًا َنينينينئ ٖنينينينيصٙ ايٛ نينينينيٛٙ ٜؿنينينينيٞ  إأخنينينينيصا ٚضزًا، ٚنُنينينينيا غنينينينيٓط٣ ؾنينينيني 

املطًنينيٛب ؾٝػنينيتؿاز َٓٗنينيا  نينيٛاظ ايتٛضٜنيني١، ْعنينيِ بكٝنيني١ ايٛ نينيٛٙ ٖنينيٞ شٚال ؾٛا٥نينيس َنينئ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٚقس ؾكًٓا اؿسٜث عٔ ٖصٜٔ ا٭َطٜٔ   َباحث حج١ٝ َطاغٌٝ اياكا٠، ؾ٬حغ (1)

 .63غٛض٠ ا٭ْبٝا٤:  (2)

 .أٜهًاغ  ايعا١َ بعهٗا نُجُع ايبٝإ ٚايتبٝإ ٚاملٝعإ ٚايكا  ٚغ ٖا، نُا شنط َٔ اؿا (3)
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 ايٓاح١ٝ ايتؿػ ١ٜ ٚايه١َٝ٬ ٚإٕ ناْه أ ٓب١ٝ عٔ  ١ٗ ايبحث.

 خال  اه٘اقع  ق٘ي إبسآٍٚ :ٗدّٔا هدفع غبٔٞ أزبعٞ عػس

 ًّ اهلرب اجلا٢ص هوطسٗزٝ  إْ كالَ إبسآٍٚ  .1
 ٕ َا شننيطٙ إبنيطاِٖٝ   إ َا عًٝ٘ ايعسٜس َٔ َؿػطٟ ايعا١َ َٔ: :انى ّ األول

ٍ اهلل    اؾهصب اي َٔ ٖٛ  :ا٥ع يًهطٚض٠، ٚاغتسيٛا عًٝ٘ بطٚاٜال ْكًٖٛنيا عنٔي ضغنٛي

ٕ ٬َى أب :نُا اغتسٍ عًٝ٘ ،نصب ث٬ا نصبال ٖٚصٙ إحساٖا بإ إبطاِٖٝ 

خيتًنينيـ  بنينيٌ ا٭ٖنينيِ ٚاملٗنينيِ منينيطٟ   ننينيٌ ايهنينيطٚضال، ٚايهنينيصب ينينيٝؼ قبحنيني٘ شااٝنينياً 

ٚ  ،نيغ٬ف ايعسٍ ٚايعًِ   نيبايٛ ٛٙ ٚا٫عتباضال   قنيب   ٫ٚ قٝاؽ بني قب  ايهنيصب 

شينينيو ايؿػنينياز ا٭ننينيرب  ؾهنينيٞ ٜنينيسؾع إبنينيطاِٖٝ  ،ايؿنينيطى بنينياهلل اعنينيا  )عنينيع ٚ نينيٌ( 

 انطط إ  ايهصب اؾا٥ع. ني ٖٚٛ ؾطى قَٛ٘ باهلل ايععِٝني ٚا٭ععِ 

   ٕ ا ننيصبال(  ضٚاٜني١ )ننيصب ثني٬   ٕ أبني  :ٚقس أ اب ايؿنيٝذ ايطٛغنيٞ   ايتبٝنيا

ٚيٛ يًهطٚض٠   إناؾ١ إ  إٔ ػٜٛع ايهصب ع٢ً ا٭ْبٝا٤،  (1)خرب ٫ اقٌ ي٘

 .(2)  ناؾ١ َػا٥ٌ ايعكا٥س ٚا٭حهاّ ٜػتًعّ غًب ايٛثٛم بكٛهلِ

٫ يٛ ٛزٖنينينيا   ايهنينينيا  ايؿنينينيطٜـ  ،ٕ غنينينيٓس بعهنينينيٗا انينينياّأبنينيني :ٚقنينينيس منينينياب 

ٚاٙ عًنينيٞ بنينئ ؾُٝنيا ض  ْكًٓنينياٙ غنينيابكًا نُنيا  ،ٌ يهنينيٕٛ ض نياٍ اغنينيٓازٖا ثكنينيا٠ بنيني ،ؾحػنيب 

، عٔ محاز بٔ عٝػ٢ عٔ اؿػٔ ايكٝكٌإبطاِٖٝ عٔ أبٝ٘ عٔ أمحس بٔ أبٞ ْكط 

 ْ٘إَا غًب ايٛثٛم ؾأٚ،  ْعِ اقتكطل   ٚ ٘ اٱق٬ح ع٢ً ن٬ّ إبطاِٖٝ 

إش ؾٗنيِ ايكنيّٛ َنئ نني٬ّ      ;مل ٜهنئ َنيع ايهنيصب قطٜٓتني٘، ٚايكطٜٓني١ َٛ نيٛز٠       يٛ ٜتِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .260م  7  :ايتبٝإ (1)

 .259م 7ايتبٝإ:   (2)
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 .ؾتأٌَ ،مل اهٔ َطابك١ ي٬غتعُاي١ٕٝ إضازا٘ اؾس١ٜ إٚ ،إبطاِٖٝ اغتٗعا٤ٙ بِٗ

 (ْٓ كالًٕ )فعوَّٕ( ٗهٚظ )َفَعىإ .2
 ايكنينيطا٠٤ ٖنينيٞ يٝػنينيه ايكنينيحٝح١ ايكنينيطا٠٤ إٔؾٗنينيٛ زعنيني٣ٛ   :انى للّ انثللبين 

ٌ ) ٖٞ ٚإمنا املعطٚؾ١، ٘  بني ِ  ؾعًٍني ٌ : أٟ ،(ننيب ٴٖ ِ  يعني ٛ  ننيب ٖ ٔ  ٖني ٌ  َني  شينيو،  ؾعني

ا اؿٝنيس  عٓس٥نيصٺ يًكنيسم ٚايهنيصب، نُني     َٛننيٛع  ؾ٬ ،قٛض٠ٺ   ايرت ٞ اؿٝس ٚيعٌ

 .(1)ثابه َٛ ٛز ايعكًٞ ٚا٫حتُاٍ املكاّ، :َٚٓٗا ;ا٫حتُاٍ   قٛض٠ٺ أخط٣

 خكٛم   ٚايٓكاف ايكطا٤ال، اعسز   َٚع قطع ايٓعط عٔ ايٓكاف َب٢ٓٶ

ٞ  ،عك٥٬ٞ غ  ا٫حتُاٍ ٖصا ٕإؾ يؿصٚشٖا، ايكطا٠٤ ٖصٙ قح١  إننياؾ١ نيني   ٚايرت ني

 .(2)أٜهًا٥ٞ غ  عك٬ ني ا٫حتُاٍ إضاز٠ نبعس  سًا بعسٙ إ 

 )َفَعَوٕ( ذلرٗ  اهفاعى  .3
إٕ املكاّ ٖٛ َٔ باب ايتٛض١ٜ عصف ايؿاعٌ ٚقطع ايهني٬ّ،   :انى ّ انثبنث

أٚ ؾعً٘ ؾدل َا، ثنيِ اغنيتأْـ    ،ؾعً٘ َٔٳ)بٌ ؾعً٘(  َٚع٘ غتهٕٛ اٯ١ٜ ٖهصا:

ٌَ ٌُ ريُ بِ لَ ايه٬ّ بكٛي٘:  إبطاِٖٝ   .ِام 

ا٭قنيٓاّ أؾنيهٌ عًٝني٘    ٕ ٖٛ ننيب   ٕ ناإإٕ ايؿاعٌ يكٛي٘ )ؾعً٘(  واحلبصم:

٬ ٜطز شينيو،  ؾقطع ايه٬ّ ٚحصف ايؿاعٌ ٚاكسٜطٙ  :َع زع٣ٛ بأْ٘ نصب، يهٔ

  ٔ ِِّ إٔ       ٕ إبنيطاِٖٝ  إايتٛضٜني١; إش   ٖٚصا ٖنيٛ َنيٛط ٛٴ قنيس ٚقنيٌ بنيني مجًنيتني ؾمتٴني

 . غ  َطاز باطًٓا ثاْٝتُٗا ؾاعٌ ا٭ٚ ، مما أؾاز َع٢ٓ ظاٖطًا

 َع بعسٙ. ،ْ٘ ٫ زيٌٝ عًٝ٘أ إ٫ ،ٖٚصا ايٛ ٘ ٚإٕ نإ ممهًٓا
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٕ ٜؿعً٘.ايصااٞ ٭ يٲَهإْعطًا  (1)

 ٕ ايكِٓ ا٭نرب ٖٛ ايصٟ ٜهٕٛ قس نػط ا٭قٓاّ!أْ٘ نإ ٜط ٛ ٜٚأٌَ أإش َعٓاٙ  (2)
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  حص٘ي اإلضساب عّ )َفَعَوٕ( .4
ننيطب عنئ ن٬َني٘    أثِ  ًُ لَ عَ فَ  لْ بَ  :قاٍ  إٕ إبطاِٖٝ :انى ّ انشاثع

ْني٘   ايٛ ني٘   إ بنيني ٖنيصا ايٛ ني٘ ٚايااينيث:     ، ٚٚ ني٘ ايؿنيطم  م ٌِاٌُ ريُ بِ لَ ٚقنياٍ:  

ؾنيإٕ اٱننيطاب    ;َنيا   ايٛ ني٘ ايطابنيع   أاياايث ٜٴًتعّ بٛ ٛز ؾاعٌ َكسض قصٚف، ٚ

عٔ اؾ١ًُ ا٭ٚ  يٲٜٗاّ ٚايتع١ُٝ َٔ زٕٚ قكس ؾاعٌ خام، ٜٚٛن  شينيو    

حنيسِٖ ينيٛ غنيأٍ ؾكنياٍ: ٖنيٌ  نيا٤ ظٜنيس؟ ٚأْنيه ٫ اطٜنيس شننيط ايٛاقنيع              أايعطف إٔ 

، ؾٝتِٖٛ ايػنيا٥ٌ إٔ َككنيٛزى إٕ   ((1) ا٤، شٖب ظٜس) :اؾٛاب حملصٚض َا ؾتكٍٛ

كٞ ٖٛ اٱنطاب عٔ  ا٤، َٚككنيٛزى  ٕ املككٛز اؿكٝأظٜسًا قس  ا٤ ٚشٖب، إ٫ 

 ٚقس اغتعًُه ٖصا ا٭غًٛب.  ،(2)ايٛاقعٞ ٖٛ شٖب ظٜس

 .٫ زيٌٝ عًٝ٘ ٖٚصا ايٛ ٘ نػابك٘

ْٓ اجملاش ِٓا يف اإلضِاد .5  ا
 ;إٕ ْػنيب١ )ؾعًني٘( إ  ايكنيِٓ قنيحٝح١ ؾني٬ ننيصب أقني٬ً        :انى ّ اخلبيس

غاٜني١   ،ملباؾنيط نُنيا ٜكني  إٔ ٜػنيٓس إ  ا    ،ٚشيو ٭ْ٘ ٜك  إٔ ٜػٓس ايؿعٌ يًػنيبب 

ِ أا٭َط  ٕ ننيإ ٖنيٛ املباؾنيط    إٚ  ْ٘ ٜهٕٛ َٔ باب اجملاظ   اٱغٓاز; ؾإٕ إبنيطاٖٝ

ٕ ايػبب ايصٟ حطن٘ ٚزؾع٘ يصيو ٖٛ ٚ نيٛز ايكنيِٓ ايهنيب     أيتحطِٝ ا٭قٓاّ إ٫ 

          يكٝاَنينيني٘ بهػنينينيط   ؾهنينينيإ غنينينيبباً  ،ؾأغاننينيني٘ شينينينيو  ،َنينينيع اهلل اعنينينيا   ٚنْٛنينيني٘ َعبنينينيٛزاً 

 ا٭قٓاّ ايكػاض.

إٕ ْػب١ ايؿعنيٌ إ  ايػنيبب ْػنيب١ قنيحٝح١ َكنيحح١ يٲغنيٓاز،        :واحلبصم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٕ  ا٤ اغتؿٗا١َٝ َا٬ً.أ ٕ اكٍٛ: ) ا٤، َا  ا٤ ظٜس( ًَُٖٛاأٚا٭ٚن   (1)

 .إش نإ َٛ ٛزًا َٔ ايبسا١ٜ ؾًِ م٤ٞ يٝصٖب (2)
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ينيٛ أحػنئ إ  آخنيط ؾكنياٍ ايانياْٞ يني٘: ) نيعاى اهلل         إٕ ؾدكًا :ٜٚٛن  شيو عطؾًا

ٱحػاْو( ؾكاٍ ا٭ٍٚ: )إْي مل أحػٔ إيٝو، إمنا ايصٟ أحػنئ إيٝنيو ٖنيٛ     خ ًا

ْنيني٘ ينينيٝؼ إؾ ،َنينئ عًُنينيي ٚضبنينياْٞ ٚزضبنينيي عًنيني٢ خسَنيني١ ايٓنينياؽ ٚاٱحػنينيإ إينينيِٝٗ( 

 بٌ ٖٛ ن٬ّ قحٝ .   ،ببهص

َا أضٚعو ٚأؾنيجعو  )ٚنصيو يٛ قٌٝ يًبطٌ ايصٟ ؾت  اؿكٔ ٚايكًع١:  

ْني٘  إؾ ،(بٌ ؾتحٗا قا٥س اؾٝـ ٚأْنيا فنيطز  ٓنيسٟ عٓنيسٙ    )ؾكاٍ:  ،(ش ؾتحه ايكًع١إ

 يكح١ إغٓاز ايؿعٌ يًػبب ملا ٜكع   غًػ١ً ايعًٌ ايطٛي١ٝ. ;قحٝ 

اجملاظٜني١   ١ااني٘، ٚقطٜٓني  صا ايٛ ني٘ قنيحٝ    حنيس ش   ٕ ٖني إؾني  :ٚ  َٛضز ايبحنيث 

٘  منيٛظ  ٫ٚ ٜهنيصب  ٫  إبطاِٖٝ ٕأب ني ايه٬َٞع٢ً شيو املب٢ٓ  نيايكطع   :ٖٞ  يني

ِ  بعاتِٗ   ٜؿهو َا َِٓٗ ٜكسض ٫  ا٭ْبٝا٤ ٕإ إش شيو;  ٚغنيا٥ط  ٚإضغنياهل

 ايػطض. ْك  شيو َٔ ًٜعّ ي٬٦ ؛اعا  اهلل عٔ ٜٓكًْٛ٘ َا

ٕ اٱؾهاٍ   إؾنياز٠  أؾ١ إ  إنا ،ٕ ٖصٙ ايكط١ٜٓ أعِ َٔ ٖصا ايٛ ٘إ :ٚؾٝ٘

 .(1)نطاب بايٓؿٞ عٔ ؾعً٘اٱ

ْٓ اجملاش ًّ حٚح اهػأُٚٞ . 6  ا
ٜككنينيس بنيني٘ ايؿنينيأ١ْٝ   قبنينياٍ    ننيني٬ّ إبنينيطاِٖٝ   إٕ :(2)انسللبد انى للّ 

ٚيهٔ ٜك  إٔ ٜككنيس بني٘    ،ٕ نإ ٖٛ ايؿع١ًٝإٚ ..٘ٴًمعٳؾم ٌٵبٳٕ ظاٖط إؾ ،ايؿع١ًٝ

ايكِٓ ٜعكٌ يهنيإ َنئ ؾنيأْ٘ إٔ ٜؿعنيٌ شينيو      ٕ ٜطاز: يٛ نإ ٖصا أب ،ايؿأ١ْٝ ػٛظًا

ينيٛ اغنيتجُع ؾنيطا٥ط     ٕ ؾدكنياً إ :، ٜٚٛننيح٘ عطؾنياً  ا٭قنيٓاّ( ايؿعٌ )ؼطِٝ بك١ٝ 

نُنينيا٫ل املط نينيع َنينئ  أٜهنينيًاٚاغنينيتجُع  ،املط عٝنيني١ َنينئ ا٫ تٗنينياز ٚايعساينيني١ ٚغ ٖنينيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 مل ٜؿعً٘. ْ٘ أاملؿّٗٛ َٓ٘  مٌُ بريُ لَ  ًُ لَ عَ فَ  ْل بَ  :إش قاٍ (1)

 .أٜهًا يًٛ ٛٙ ا٭خط٣ٖٚصا ٚ ٘ ْهٝؿ٘  (2)
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ْني٘ َط نيع   إْ٘ ٜك  إٔ ٜؿاض إيٝ٘ ٜٚكنياٍ عٓني٘: )  إؾ ،اؿًِ ٚايطظا١ْ ٚايٛعٞ ٚغ ٖا

ْنيني٘ بايؿعنينيٌ َط نينيع قنينيس إ٫  ،ْنيني٘ َنينئ ؾنينيأْ٘ إٔ ٜهنيٕٛ ننينيصيو أأًْا مبعٓنيني٢ اكًٝنيس( أٟ ؾنيني 

 اكس٣ يًُط ع١ٝ.

 ٜٚطْٚنيني٘  نينيسٜطًا َٚٗٝنينيأً  ،ٚننينيصيو ايؿنينياب عٓنينيسَا ٜهنينيرب ٜٚبًنينيؼ غنينئ اينينيعٚا    

) نيا٤ ايعنيطٜؼ ٚشٖنيب ايعنيطٜؼ     : ٕ أَ٘ ٚأقنيسقا٤ٙ قنيس ٜعنيربٕٚ عٓني٘ بنيني     إؾ ،يًعٚا 

ٕ ٜككنيس بني٘   أٔ ٚميهني  ،..( قاقسٜٔ  ا٤ ايصٟ َنئ ؾنيأْ٘ إٔ ٜهنيٕٛ عطٜػنياً    ٖٚهصا.

ٚٵ قطٜٓني١ ايتجنيٛظ ؾٗنيٛ ظنياٖط اؿنياٍ َنئ        ٚأَنيا ٍ نُا ٫ خيؿني٢،  اجملاظ باملؿاضؾ١ أٚ با٭

ٚنٛح عسّ إَهنيإ ننيٕٛ ايكنيِٓ ٖنيٛ ايؿاعنيٌ ينيصيو ؾعني٬ً، يهٓني٘ ٚ ني٘ بعٝنيس عنئ            

 ٫ٚ قط١ٜٓ زاي١ عًٝ٘ غكٛق٘.   ،املتؿاِٖ ايعط 

 اهتعوٚق يف اهػسطٚٞ زافع هولرب ْٓإ .7
َا ىَُْكَ  إنْ ٕ اؾًُني١ ايؿنيطط١ٝ   أَنئ  بعني  ايطٚاٜنيال     َنيا   انى ّ انسبثع:

، مٌُ بْريُ لَ  ًُ لَْعَ فَ  لْ بَ : كسّ َٖٛطابط١ باملكسّ، أٟ ٖٞ قٝس ي٘، ٚامل َنَ قُ طِ يْ يَ 

ٕ مجًني١ )اغنيأيِٖٛ( َعرتنني١   ايهني٬ّ، َٚعني٘ ؾٝهنيٕٛ املكنياّ اعًٝكنيًا         إَٚٔ ثنيِ ؾني  

 ٚحٝث ٫ ْطل ؾ٬ ؾعٌ.  ،يؿعٌ ايتحطِٝ ع٢ً ايٓطل

ٕ ٖٓا مج١ً ؾطط١ٝ اعرتننيتٗا مجًني١ إْؿنيا١ٝ٥ ٖنيٞ )اغنيأيِٖٛ(      إ واحلبصم:

ْم ٚيٝػه مج١ً  ٌُ ًُ َلبِْرُي ابَْل َفَعلَ َِ ْ ٌَ بنيٌ ٖنيٞ انيايٞ ايكهني١ٝ      ،ًني١ َػنيتك١ً  مج

 ٚقس َه٢ اؿكٌٝ ايه٬ّ حٍٛ شيو. ،(1)ايؿطط١ٝ

 ْٓ املساد اهِفٛ هوِفٛ ال اإلثبات هإلثباتإ .8
ٌ عكس ايػًب، ؾاملككٛز َنئ  إٕ املطاز يٝؼ عكس اٱماب ب انى ّ انثبيٍ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٚقس اغتؿهٌ بعهِٗ ع٢ً ٖصا ايٛ ٘ بإؾهاٍ زقٝل   ؼًٌٝ ايكهني١ٝ ايؿنيطط١ٝ ٚقنيس أ نياب عنئ      ( 1)

 .ؾطا ع ،ب احملط١َٚؾطاح املهاغ ٞقؿشيو بع  
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  ْم ٌُ ًُ َلبرُِي ِ  إٖٛ  بَْل َفَعلَ ؾًنيٝؼ املنيطاز:    ،ْ٘ حٝث ٫ ٜٓطكٕٛ ؾًِ ٜؿعًني٘ ننيب ٖ

ؾٗنيٛ َنئ َعنياضٜ  ايهني٬ّ ٚقنيس       ،ؾعٌ ٚقس ْطكٛا، بٌ املطاز مل ٜؿعٌ ٫ٚ ٜٓطكٕٛ

 ،ْني٘ نٓاٜني١ عنئ ايعنيسّ يًعنيسّ ٫ ايٛ نيٛز يًٛ نيٛز       إأٚ ؾكٌ  ،ل   َكاّ ايتبهٝهٝغ

 .ؾتسبط

ؾػأي٘ أحس ايعنيٛاّ   ،َا يٛ ب٢ٓ َٗٓسؽٷ قسٜط عُاض٠ ؾاٖك١ :ٛنح٘ عطؾًاٜٚ

  ٍ ٗٓنيسؽ  أأْنيه بٓٝنيه ٖنيصٙ ايعُنياض٠؟ ؾأ ابني٘ امل      :بٓحٛ ا٫غتؿٗاّ ا٫غنيتٓهاضٟ ؾكنيا

     ْني٘  أٖنيٛ اٱخبنياض اؿكٝكنيٞ عنئ      ْني٘ ينيٝؼ َنيطازٙ قطعنياً    إؾ ،٫، بٌ أْه َٔ قاّ ببٓا٥ٗا

هني٬ّ ٖنيٛ َنئ بنياب ز٫يني١ ايتٓبٝني٘       ٖٛ ايصٟ ٖٓسؽ ايساض، بنيٌ اي  نيأٟ شيو ايعاَٞ   ني

ْو يػه ايباْٞ ٚإْي أْا املٗٓنيسؽ اينيصٟ قنياّ بنيصيو، ؾنيإٕ ٖنيصا ٖنيٛ        إٚا٫ميا٤ ٖٚٛ 

 املؿّٗٛ َٔ ٖصٙ اؾ١ًُ عطؾًا.

َٔ ايٛان  إٔ نب ِٖ مل ٜكِ بايتهػ  يعسّ ْطل  إبطاِٖٝ ٚ  قه١ٝ 

قنيايٛا:   َٚنئ بنياب املعنياضٜ  ؾحٝنيث     ٖصٙ ا٭حجاض ايكُا٤، ؾٝهنيٕٛ املعٓني٢ نٓا٥ٝنياً   

ٖنيٛ   ْني٘  أ)بٌ ؾعً٘...( نٓا١ٜ عٔ  :ٜا إبطاِٖٝ( أ اب هلتٓابآأْه ؾعًه ٖصا أ)

 إش نٝـ اتُٖٕٛٛ غ ٙ؟ ;ايصٟ ؾعً٘

 ْٓ املساد ًّ كبريٍٓ إبسآٍٚ إ .9
        ٕ إؾنيني ،إٕ املنينيطاز َنينئ ننينيب ِٖ ٖنينيٛ إبنينيطاِٖٝ ْؿػنيني٘       :انى للّ انتبسللع 

ٚ  :َٚٓٗنينيا ;ٖنينيٛ غنينيٝس ايها٥ٓنينيال   اينينيٓيب  ؾكنينيس عٓنيني٢   ،غ ٖنينيااًنينيو ا٭قنينيٓاّ 

ٜطٜس  ،ؾاغأيِٖٛ إٕ ناْٛا ٜٓطكٕٛ :بني)نب ِٖ( ْؿػ٘، ٫ نب  ا٭قٓاّ ٚقٛي٘

ْنينيي ؾعًنينيه بٗنينيِ شينينيو ينينيٛ  إٚ ،ننينياْٛا غنينيٝكٛيٕٛ يهنينيِ شينينيو  نيأٟ ا٭قنينيٓاّ    نيْٗنينيِ   أ

 .غأيتُِٖٛ ٚناْٛا ٜٓطكٕٛ
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 ٓ٘ ًّ باب اإلهصاَ   ْٓ كالَ إبسآٍٚإ .10
ِ   :انى ّ انعبشش ٕ   إٕ نني٬ّ إبنيطاٖٝ َنئ بنياب اٱينيعاّ يًدكنيِ مبنيا       ننيا

قاٍ شيو نتؿطُٜع  ْ٘ إايتعّ ب٘   َكاّ احملا ٸ١ ٚاملٓاظط٠ ٭ٚي٦و املؿطنني، أٟ 

ُّ يًكنيني  ،ٖٗنينيِٕ ننينيب  ا٭قنينيٓاّ ٖنينيٛ إ٫ أّٛ عًنيني٢ َبٓنينياِٖ ٚعًنيني٢ اعتكنينيازِٖ َنينئ   ٫ظ

ِ  بايتهػني   ايكا٥ِ بإٔ ٜكطٚا ٕأب ؾًعَِٗ ٛ  ٚايتحطنيٝ ِ  ٖني  إٕ ٚخاقني١ ، ا٭ننيرب  ايكنيٓ

ٛ  ،بطقبت٘ َعًكًا نإ( ايؿأؽ) ايكسّٚ ٔ  مل ٚيني ٌ  ٜهني ٕ  ايؿاعني ٞ  ملنيا  ًاهلني إ ٚننيا  إٔ ضنني

 !  ا٭قٓاّ ناغط بأْ٘ ٜٚٴتِٗ ضقبت٘   ايؿأؽ ٜٴعًل

            ُنينينينيا ًٜنينينينيعَهِ ٚبٓنينينينيا٤ عًنينينيني٢ املنينينينيطاز ؾعًنينينيني٘ ننينينينيب ِٖ ؾٝ :وثعجللللبسح رىللللشي

 .  ٝتَ٘عتكسنِ بإهل

 ٘    ٖٚنينيٛ  نينياُض ننينيا اً  ،ؾنينيإٕ ايهنيني٬ّ قنينيحٝ   ،ؾبحػنينيب اٱينينيعاّ ٚ  زا٥طانيني

 .احملاٚضال ايعطؾ١ٝ

 اضتفٔاَ اضتِلازٜ ٗهٚظ إخبازّا  ْٓ كالًٕ إ .11
 اغنيتٓهاضٜاً  اغنيتؿٗاَاً  قنيس ٜهنيٕٛ قنيٍٛ إبنيطاِٖٝ      :انى ّ احللبدٌ عشلش  

ْم  :، َٚعٓاٙٚيٝؼ إخباضًا ٌُ ًُ َلبرُِي ابَْل أَفَعلَ َِ ٌَأٖٚٛ َػتًعّ يًس٫ي١ ع٢ً  ؟ ٕ

ٌ  إبنينينيطاِٖٝ  ٛ  أٚ ،ٖنينينيٛ ايؿاعنينيني          ٚينينينيصا  ;ٕ ايؿاعنينينيٌٕ ايكنينينيِٓ ٫ ميهنينينئ إٔ ٜهنينيني

 بإي٘.ؾًٝؼ 

 ِ ٛ       ْنيني٘  إ ثنيني َا  :قنينيس أننينيس شينينيو بٛ نيني٘ آخنينيط ٖٚنيني ْم إِْن ََكىُْْْ ٌُ لَُ
َ
فَاْسْْأ

 قس عٌُ ع٢ً إيؿااِٗ َطاني، ٖصا. ٕ إبطاِٖٝ إ، َٚع٘ ؾَييِْطُقَنَ 

خني٬ف ايعنياٖط، خاقني١ َنيع      نيننيأناط ايٛ نيٛٙ ا٭خنيط٣      نيٚيهنئ ٖنيصا ايٛ ني٘    

 ٚ ٛز ن١ًُ )بٌ(. 
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 كاْ يف ًقاَ اهتعوٍٚ ٗاهتٌجٚى إْ إبسآٍٚ . 12
َٚكاّ ايتُاٌٝ ، نإ   َكاّ ايتُاٌٝ إٕ إبطاِٖٝ  :انى ّ انثبين عشش

ٕ َٔ ٜكّٛ بتُاٝنيٌ زٚض َنيا أٚ حازثني١    إٔ َٔ ايٛان  ؾإ ،٫ ٜكسم عًٝ٘ )ايهصب(

ؾٝهنيٕٛ ايهني٬ّ    ،إخباضاا٘ َٔ ؾها٤ ايٛاقع إ  ايؿها٤ اجملاظٟ خيط  به٬َ٘ ٚ ،َا

س٠ ٚأضننيني١ٝ أخنينيط٣، ٚشينينيو نُنينيا ينينيٛ اكُنينيل احنينيسِٖ زٚض غنينيًُإ َبٓٝنينيًا عًنيني٢ قاعنيني

ٟ   أاحملُنينيسٟ     مجعنينينيأضننينيٛإ اهلل اعنينيا  عًنينيِٝٗ    ٚ أبنينيٞ شض أٚ حجنينيط بنينئ عنينيس

٘   ،َػطح١ٝ َا حنيس٣ أؾعايني٘   إنُنيا ينيٛ ؼنيسا عنئ      ،ؾتهًِ به٬ّ يٝؼ ٖنيٛ َكنيساق

حس٣ حٛاضااني٘  أ  ايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ ٚأًٖ٘ أٚ عٔ  نيأٟ أؾعاٍ غًُإ   نيٚإلاظاا٘  

ْنيني٘   حنينياٍ ؾإأٚ ٚقنينيـ ْؿػنيني٘ بإحنينيس٣ قنينيؿاا٘ اياابتنيني١ ااضخيٝنينيًا،   ايطغنينيٍٛ  َنينيع

ِٳ نصبه   قٛيتو ٚحسٜاوايتُاٌٝ ٫ ٜكا ٕ ايكط١ٜٓ ايعا١َ املكاَٝني١  أشيو  ;ٍ ي٘: يٹ

قسٚض ايه٬ّ ايتدًٝٞ ٚايتكٛضٟ   عامل ا٫ؾرتاض ايتُاًٝٞ عنئ   َٖٞٛ ٛز٠ ٚ

ٜنينيب ايؿنينيب٘ إ  اؿكٝكنيني١ ٚينينيٝؼ عنينئ املُانينيٌ ْؿػنيني٘، ٚشينينيو قط ،ايؿنينيدل املُانينيٌ ينيني٘

 ا٫زعا١ٝ٥ ايا شنطٖا ايػهانٞ. 

ٌ      ٚقنيٍٛ إبنيطاِٖٝ   : تىضُح انصلرشي   ،ميهنئ إٔ ٜهنيٕٛ َنئ ٖنيصا ايكبٝني

٘ إٖٝأ َؿاٖس ٚأحٛاٍ املؿنيٗس ايتكنيٜٛطٟ; إش    ْ٘ أٚمما ٜسٍ ع٢ً شيو  عًنيل   ْني

ؾاْتكًٛا إيٝ٘  ،ٚعٓسَا  ا٤ ايكّٛ ٚ سٚا ٖصا املؿٗس، ايكِٓ ايهب  عٓلايؿأؽ   

             ينينيصيو ؾهنينيإ ن٬َنينيني٘      اًكا٥ٝنينيًا مبنينيا ٖٝنينيأ إبنينينيطاِٖٝ     ني  ايؿهنينيا٤ اجملنينياظٟ      إ نينيني 

 ٖصٙ ايعطٚف.

ٔ ٚايكٝاّ ببع  ايتُاٌٝ يػطض عك٥٬ٞ يٝؼ َػتػطبًا ع: تمشَت انصرشي

عٓنيسَا َنياٸ٬ َؿنيٗس     ، نُا   قه١ٝ اٱَاّ اؿػٔ ٚاؿػني املعكَٛني 

إؾٗاَني٘   :ٛزُٖا عنيرب شينيو املؿنيٗس   حٝنيث ننيإ َككني   ، ايٛن٤ٛ يصيو ايؿٝذ ايهنيب  
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 .بهٕٛ ٚن٥ٛ٘ باط٬ً

 َنينيع أَنيني  املنيني٪َٓني  ٚاملانينياٍ ا٭ٚننيني : بعنيني  حنينيٛاضال ايعٖنينيطا٤  

ؾإُْٗا أضازا ْكٌ ايه٬ّ إ  ؾها٤ آخط ٱٜكنياٍ   ،عٓسَا ناْا ٜتؿان٬ٕ ؾُٝا بُٝٓٗا

اٍ ْؿػنيني٘   بعنيني  قنينياٚضال ٚننينيصا اؿنيني ،اؿكنينيا٥ل إ  اٯخنينيطٜٔ بٗنينيصا ايًػنينيإاًنينيو 

ٕ ننيني٬ً َُٓٗنينيا ننينيإ ٜعنينيطف ٚاقنينيع ا٭َنينيٛض  إؾنيني أَنيني  املنيني٪َٓني َنينيع   ايطغنينيٍٛ

 ;اكنيٜٛطًٜا ػػنيٝسٜاً   ناْا مياضغنيإ زٚضاً  ُْٗا أحٝاًْاأإ٫  ،نيبإشٕ اهلل اعا    نياملدتًؿ١  

 ملا ي٘ َٔ ايتأث  ا٭نرب   ايٓؿٛؽ ٚ  ع١ًُٝ ْكٌ املعاضف يٮ ٝاٍ.  

   ٘ بعنيس   نيني  ني ٭َني  املني٪َٓ   قنيٍٛ ايعٖنيطا٤    :ٚا٭ٚن  َنئ شينيو نًني

اؾنينيتًُه مشًنيني١ اؾنينيٓني، ٚقعنينيسل حجنينيط٠ ايعنينيٓني، : نيٖجنينيّٛ ايكنينيّٛ عًنيني٢ اينينيساض   

ٕ ن٬َنيًا نٗنيصا ينيٝؼ َنئ     إؾني  (1)زَني١ ا٭ نيسٍ ؾداْنيو ضٜنيـ ا٭عنيعٍ...      ْكهنيه قا 

اينيا ٜطنني٢ اهلل يطننياٖا   حنينياٍ     املعكنيٍٛ إٔ ٜكنيسض َنئ ايكنيسٜك١ ايهنينيرب٣     

١، بٌ ن٬َٗا إمنا ٖٛ   َكنياّ  نْٛٗا اتهًِ   ؾها٤ اؿكٝك١ ٚ  َكاّ اٱضاز٠ اؾسٜ

ٞ    أٖنيٞ   ٕ ايعٖنيطا٤  أشينيو   ;آخط ٘   عنيطف ايٓنياؽ ببطٛيني١ عًني  ،ٚؾنيجاعت

غني ٙ َٓٗنيا   َٚع٘ ؾٗصا ايه٬ّ ٚ،(2))قٝٸسا٘ ٚق١ٝ َٔ أخٝ٘( :ٚبأْ٘ َأَٛض بايكرب إش

ٟٸ    ؾرتا نيإمنا زاض   ؾهنيا٤ آخنيط     ٖٚسؾني٘ إٜكنياٍ    ،ني  اننيٞ أٚ فنياظٟ أٚ اكنيسٜطٟ أٚ ينيٛ

     ٚغكب حل  ،ٖٚٞ ضغاي١ املع١ًَٝٛ ايهرب٣ ،٭ ٝاٍ املدتًؿ١ضغاي١ ايتعا١َٝ إ  ا

 ٕ اهٕٛ َسايًٝٗا ايته١ُٝٓ َككٛز٠ بصااٗا. أَٔ غ   أٌٖ ايبٝه 

إٕ اًو اؿٛاضال ايا اعٌُ ع٢ً ْكنيٌ ايػنياَع إ  ؾهنيا٤ آخنيط      وادلتحصم:

 ٫ٚ نصب ؾٝٗا بًحاظ شيو اؿاٍ. ،ٚاضز٠ ٚعطؾ١ٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .107م  1  :ا٫حتجا  (1)

نُا عرب عٓ٘ ايػٝس باقط اهلٓسٟ ضمح٘ اهلل   قكٝسا٘ ايطا١ٝ٥ ايطا٥ع١ ايا َطًعٗا: نٌ غسضٚقٍٛ  (2)

 اؾو ٚ ظٚض...ٖٛ ؾطع عٔ  حس ْل ايػسٜط، ٚات١ُ ايبٝه: ٚمحًت٘ َا يٝؼ باملكسٚض
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اٍ ؾٝٗنيا، ْعنيِ ننيٕٛ املكنياّ قنيػط٣ ٖنيصٙ       إٕ ايهنيرب٣ ممنيا ٫ إؾنيه    واحلبصم:

 ايهرب٣ عا ١ إ  َعٜس اأٌَ ٚاسبط. 

 إْ اهلالَ إمنا ٓ٘ ًّ باب االضتدداَ  .13
ًْْؾٗنينيٛ إٕ ايهنيني٬ّ     :انى للّ انثبنللث عشللش  إمننينيا ٖنينيٛ َنينئ بنينياب    َفَعلَ

ْني٘   بنياب   أإ٫  ،ٜعٛز إ  ايكِٓ ايهنيب   ٕ نإ ظاٖطًاإٕ ايهُ  ٚإٚ ،ا٫غتدساّ

ْنيني٘ ٜعنينيٛز إ  ؾنيني٤ٞ إز إ  غنيني  َط عنيني٘ املكنينيطح بنيني٘   ايهنيني٬ّ، أٟ ا٫غنينيتدساّ ٜعنينيٛ

 ،َػتبطٔ ٜؿِٗ َٔ غٝاق٘، ٚاحملتٌُ إٔ ٜط ع ايهنيُ    )ؾعًني٘( إ  )اٱنني٬ٍ(   

 إٕ ايصٟ أنٌ ٖٛ ايكِٓ ا٭نرب. :أٟ

 مما حيتا  إ  قط١ٜٓ. ،ٚيهٔ ا٫غتدساّ خ٬ف ايعاٖط

 ٞـْ كالًٕ كاْ تقٚإ .14
ْني٘  إؾ ،نإ خاض ًا كط  ايتكٝني١   ّ إبطاِٖٕٝ ن٬إ :انى ّ انشاثع عشش

ؾبكٛي٘ ٖصا ؾت  ايباب  ،ًٛا با٫ْتكاّ َٓ٘ٚي٫ٛٙ يعجٸ ،يك٢ ا٫خت٬ف بِٝٓٗأبصيو 

يًها  َِٓٗ يٝتؿهطٚا   بط٬ٕ عبازاِٗ يٰهل١، عرب ٖصا ا٭غًٛب اؾسٜس املبتهط 

ؾطنيط٠  َٔ  ١ٗ، نُا انططِٖ يتأ ٌٝ عكٛبتني٘ حٝنيث أضبهٗنيِ  ٛابني٘ اينيصٟ أٜكنيغ       

 ايها  َِٓٗ.

 !ْ٘ نإ َكت٫ًٛ أٚ َعاقبًا ع٢ً نٌ حاٍ ؾ٬ فاٍ يًتك١ٝإ ال َمبل:

ٖٚنينيٞ َطًٛبنيني١   ، ٚقنينيس انيني٪خطٙ ،ايتكٝنيني١ قنينيس انينيسؾع أقنينيٌ ا٭ش٣  إر َمللبل:

  .ؾتأٌَ ،ايكٛضاني

، ٚاهلل ؾٗنينيصٙ أضبعنيني١ عؿنينيط ٚ ٗنينيًا ينينيسؾع اٱؾنينيهاٍ حنينيٍٛ ننيني٬ّ إبنينيطاِٖٝ  

   ايعامل.
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حنيس٣ اًنيو ا٫حتُنيا٫ل، ٜٓنيسؾع اٱٜنيطاز      إْ٘ َنيع ٚ نيٛز قٹنيطف    أ٫ خيؿ٢ ٚ

ه ايعطف ثنيبٸ :ْ٘ نٝـ نصب ع٢ً ايكّٛ؟ إش ٜكاٍأنيب ٚاٱؾهاٍ ع٢ً إبطاِٖٝ 

إش ٜهؿٞ يعسّ ٚضٚز اٱٜنيطاز   ،غا١ٜ ا٭َط احتُاي٘ ؟ْ٘ نصبأإش َٔ أٜٔ  ;ثِ اْكـ

إش  ;ايٛ نيٛٙ املانني١ٝ   بإحنيس٣ ْ٘ َٔ احملتُنيٌ نْٛني٘ قنيسقًا َطابكنيًا يًٛاقنيع      أاؾٛاب ب

ٞ    نيع٢ً حػب بع  اًو ايٛ ٛٙ   نيبايه٬ّ  أضٜس  أٚ أضٜنيس   ،َا ٜطنيابل ايٛاقنيع اـؿني

 ٘ ْني٘  نيا٥ع يٮٖنيِ ٚاملٗنيِ ٚؾنيب٘      أْني٘ ٚإٕ ؾنيطض نْٛني٘ ننيصبًا إ٫     أأٚ ب ،ب٘ َا ٫ خيايؿني

 ،شينينيو، يهنينئ إثبنينيال ؼكنينيل خكنينيٛم ٖنينيصا ا٫حتُنينياٍ أٚ شاى عا نيني١ إ  قطٜٓنيني١       

 ؾتسبط. ،إ٫ يسؾع يعّٚ اٱؾهاٍ ،ٚقطف ا٫حتُاٍ غ  فسٺ

ٗ عّ أاالضتدالي باُصسا  أدهٞ اهلرب عّ اهت٘زٙٞ ًطوقّا 
 خص٘ص فاقدٝ اهقسِٙٞ

ْ٘ َٔ ايٛ ٛٙ ايا ميهٔ ا٫غتس٫ٍ بٗا ع٢ً عسّ حط١َ ايتٛضٜني١ َطًكنيًا   إثِ 

اْكنينيطاف أزينيني١ حطَنيني١ ، ٖنينيٛ: (1)ٚ عنينيسّ حطَتٗنينيا   غنيني  ٖنينيصا ايكػنينيِ َنينئ ايتٛضٜنيني١  أ

 تٛض١ٜ.ٚ عٔ غ  ٖصا ايكػِ َٔ ايأايهصب عٔ َطًل ايتٛض١ٜ 

يكٝاَٗا بٓؿؼ ايؿكٝ٘ أٚ  ;يهٔ زع٣ٛ ا٫ْكطاف حٝث مل ميهٔ ْؿٝٗا بصااٗا

ٚبنيصيو خينيط  ايبحنيث عنئ زا٥نيط٠ ايؿٗنيِ        ،شٖٓ٘، ؾ٬ بنيس َنئ ايبحنيث عنئ َٓؿنيأٖا     

 ايؿدكٞ إ  زا٥ط٠ ايهابط١ ايٓٛع١ٝ: ؾٓكٍٛ:  

َا ناط٠ ايٛ ٛز أٚ ناط٠ ا٫غتعُاٍ أٚ َؿهه١ٝ إٕ َٓؿأ ا٫ْكطاف املسٸع٢ إ

 :(2)أضبع١ ؾايٛ ٛٙ   املكا١ّ أٚ خؿا٤ ايس٫ي١ املاٖٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ًٝني١ أٚ خؿٝني١، ؾتبكني٢ ايتٛضٜني١ بني٬ قطٜٓني١   زا٥نيط٠        ٕ آكطف أزي١ اؿط١َ عٔ ايتٛض١ٜ َع قطٜٓني١   أب (1)

 أزي١ حط١َ ايهصب.

ؾكًٓا اؿسٜث عنئ َٓاؾني٧ ا٫ْكنيطاف   َباحنيث ايبٝنيع، ٚقنيس شنطْنيا ٚ ٖٛنيًا غنيبع١ ي٬ْكنيطاف            (2)

 ٖٓايو، ؾطا ع.
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عنئ إٔ   ؾهني٬ً  ،أٜهنياً  ٕ ايتٛض١ٜ نا ٠  نيساً إؾ ز عًٝٗا:  ،َا ناط٠ ايٛ ٛزأ

 ٫ اؿٝس ا٫ْكطاف. ني أعي ناط٠ ايٛ ٛزني ايهاط٠ 

 يٛ أٚ به ٖجط املع٢ٓ ا٭ٍٚ نإ شيو َٓك٫ًٛ ؾإْٗا ،َا ناط٠ ا٫غتعُاٍأٚ

 .ٚيٝؼ اْكطاؾًا

ٌ َنينيا ينينيٛ مل أٚ  ٍ    اٛ نينيب ٖجنينيط ا٭ٍٚ بنيني      أٚ بنينيه عًكنيني١ شٖٓٝنيني١ بنينياملع٢ٓ ا٭ٚ

 ،ؾني٬ اْكنيطاف   ،َؿنيرتنًا أٚ فنياظًا َػنياٜٚاً   عٝث أٚضثه ؾس٠ اٱْؼ ؾكنيط ؾٝهنيٕٛ   

        ;َنينيا ينينيٛ ظاز عنينينئ ٖنينيصا اؿنينينيس ٚمل ٜبًنينيؼ حنينينيس ايٓكنينيٌ ؾٗنينينيٛ املٛ نينيب ي٬ْكنينينيطاف      أٚ

   صٙ ٚ نينيب اٱْنينيؼ بٗنيني  أ ْنيني٘ اغنينيتعٌُ ايهنينيصب   غنيني  ايتٛضٜنيني١ اغنينيتعُا٫ً     أبنينيسع٣ٛ 

ٌ    ،ايسض نيني١          ٕ ٖنينيصا املٓؿنينيأ ي٬ْكنينيطاف   أبنينيٌ ايعنينياٖط   ،ٚيهنينئ إثبنينيال شينينيو َؿنينيه

 .أٜهًايٝؼ مبتحكل 

ٕ إؾني  ؾ٬ اٛ ب ا٫ْكطاف ينيٛ مل اعنيس ـؿنيا٤ ايس٫يني١     ،َا َؿهه١ٝ املا١ٖٝأٚ

 .َا َؿهه١ٝ املا١ٖٝ ؾُٔ عامل ايابٛلأاٱْكطاف نايس٫ي١ َٔ عامل اٱثبال ٚ

يعٗٛض قسم ايهصب ع٢ً َا يٛ  ;اٖط عسّ ؼككٗاؾايع ،َا خؿا٤ ايس٫ي١أٚ

 قكس خ٬ف ايعاٖط َٔ غ  قط١ٜٓ أبسًا، نُا َه٢ بٝاْ٘.

َا املؿٗٛض ؾني٬ ٜعًنيِ   أٚ ،ؾ٬ ٚ ٛز هلا ،(1)َا َٓاغبال اؿهِ ٚاملٛنٛعأٚ

ٜٛ نيب ا٫ْكنيطاف   ْني٘ ممنيا ٫   أعًني٢   ،ؾتٛاِٖ عًٝني١ ايتٛضٜني١ ايؿاقنيس٠ يًكطٜٓني١ َطًكنياً     

 .أٌَؾت ،ٚيٝؼ زي٬ًٝ بطأغ٘

 ..(2)ظاٖطًا بسيٌٝ اؿط١َ َٚع٘ ؾٝبك٢ ٖصا ايكػِ َؿ٫ًُٛ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٖٚٛ املٓؿأ اـاَؼ ي٬ْكطاف. (1)

ٚ   ْ٘ ٜػتاي َٔ ٖصٙ ايكٛض٠ بنيٌ َطًكنياً  أَٚٔ ايٛان   (2) ايهنيطٚض٠ ٚننيصيو حايني١    حايني١ ا٫ننيططاض 

 يهٔ ن٬َٓا عٔ حهِ ايتٛض١ٜ مبا ٖٞ ٖٞ.   ،ٖصا أِٖايتعاحِ يٛ نإ 
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 (1)احللٍ يف ص٘زٝ اهػم يف كْ٘ اهت٘زٙٞ كربّا

ٕ ايؿكٝ٘ ؾو بعس نٌ ايبحٛا ٚاملٓاقؿال، بٓحٛ ايؿنيب١ٗ  أْ٘ يٛ ؾطنٓا إثِ 

؟ نيٖٚٛ َا عًٝ٘ املؿٗٛضني  ني  املؿ١َٝٛٗ   إٔ ايهصب ٌٖ ٖٛ كايؿ١ ظاٖط ايكٍٛ يًٛاقع

  نُنيا عًٝني٘ ايؿنيٝذ    نيني  ْ٘ عباض٠ عنئ كايؿني١ املنيطاز يًٛاقنيع    أنصبًا، أٚ  (2)تٛض١ٜؾتهٕٛ اي

أٚ ٖنينيٛ كايؿتُٗنينيا َعنينيًا، ؾُنينيع ايؿنينيو اهنينيٕٛ  ،ؾتهنينيٕٛ ايتٛضٜنيني١ قنينيسقًا؟ نيَٚنينئ ابعنيني٘   

ٕ ؼطميٗنيا اغنينيتٓازًا إ  أزينيني١ حطَني١ ايهنينيصب ٜهنينيٕٛ َنينئ   ايتٛضٜني١ قهَٛنيني١ بنينياؾٛاظ; ٭ 

إش ٜؿنيو   ننيٕٛ عٓنيٛإ ايهنيصب      ;١ٝاملكنيساق املؿ١َٝٛٗ ؾ ايتُػو بايعاّ   ايؿب١ٗ

ٚ ٫؟ ؾنيني٬ حيهنينيِ عًنيني٢ ايتٛضٜنيني١   أٚإْٗنينيا َكنينيسام ينيني٘   ؟ َٓطبكنينيًا عًنيني٢ ايتٛضٜنيني١ أٚ ٫  

     ٗ املؿَٗٛٝنيني١ يًعنينياّ غنينيع١ً    ١باؿطَنيني١; إش ٫ ٜكنيني  ايتُػنينيو بايعنينياّ   َنينيٛاضز ايؿنينيب

 ٕ املكاّأ، َع ٚنٛح ٚنٝكًا، نُا ٫ ٜك  ايتُػو ب٘   َٛاضز ايؿب١ٗ املكساق١ٝ

 .(3)شنطْاٙ   بع  املباحث ايػابك١ ًاؾٝ٘ ن٬َ ٕأإ ٚاحملكٸٌ ع٢ً يٝؼ َٔ ايعٓٛ

غٝٓحكط ايهصب اؿطاّ  ،ؾؿٞ ؾطض ؾو ايؿكٝ٘   نابط ايهصب وعهُّ:

ؾا٭قٌ عٓس ايؿو  أحسُٖاَا يٛ خايـ أ، ٚ  نٌ قٍٛ خايـ ايٛاقع ٚاملطاز َعًا

 ٖٛ اؿ١ًٝ. 

ٚقنيس اططقٓنيا    ط١َ،َٔ حٝث اؾٛاظ ٚاؿ ٖصا بع  ايه٬ّ   َبحث ايتٛض١ٜ

نُنيا بكٝنيه َباحنيث     ،ؾٛاْب أخط٣ َنئ َباحاٗنيا   نتنياب )املعنياضٜ  ٚايتٛضٜني١(     

 ٚاهلل املػتعإ. ،أخط٣ قس ْتططم هلا   َٛنع آخط إٕ ؾا٤ اهلل اعا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٖٚصا َ٪نس َٚهٌُ ملا َهني٢   أٚا٥نيٌ ايبحنيث َنئ )اؿهنيِ   قنيٛض٠ ايؿنيو   قنيسم ايهنيصب           (1)

 .ؾ٬حغ ايتٛض١ٜ(ع٢ً 

 أٟ ايؿاقس٠ يًكط١ٜٓ ايٓٛع١ٝ، أٚ حت٢ ايؿدك١ٝ اـؿ١ٝ، ع٢ً َا َه٢ عا٘. (2)

 ٚاْ٘ أٜهًا فط٣ ايربا٠٤ ٫ ا٫حتٝاط اغتٓازًا ي٬ْط٬م املكاَٞ ٚغ ٙ. (3)
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 يهخا انجحث: ىبمتخ يف 

 أْٛاع ايتٛض١ٜ ٚقٛضٖا ٚأحهاَٗا

اؾال ًْٚدنينيل َنينيا َهنيني٢ َنينئ عنينيث ظُنينيع أططاؾنيني٘ املرتاَٝنيني١ َنينيع بعنيني  اٱننيني

 ايهطٚض١ٜ:

 قطأًا ٗص٘زٓا:أاهت٘زٙٞ 
  :(1)إٕ ايتٛض١ٜ ع٢ً أضبع١ أقػاّ

ؾ٬ ٜٓبػنيٞ اٱؾنيهاٍ    ،إٔ ٜػرت ايعاٖط بايعاٖط، ٖٚصا يٝؼ بهصب قطعًا .1

 .  ٕ ايعاٖط قس طابل ايٛاقع   ٛاظٙ; ٭

ؾٝػنينيرت مبنينيا أضازٙ َنينئ ايعنينياٖط َنينيا أضازٙ َنينئ  إٔ ٜطٜنينيس ايعنينياٖط ٚايبنينياطٔ َعنينيًا .2

ٕ ايهنيطِٜ َنيبي   آ، بنيٌ إٕ ايكنيط  ٖنيٛ قنيسم  نيا٥ع   ٚ ،قػِ َٔ ايتٛض١ٜ ٖٚصا ،ايباطٔ

  .(2)ع٢ً شيو

ٖٚنيصا ينيٝؼ بهنيصب     طٟ اٱمجاٍ إ  املنيطاز، ؾٝػ إٔ ٜهٕٛ ايعاٖط ف٬ًُ .3

نُنيا ٖنيٛ َبٓني٢ املؿنيٗٛض      نيٚيٝؼ عطاّ، ٖٚصا نً٘ َبي ع٢ً اعطٜؿٓنيا يًهنيصب     أٜهًا

يكنينيٍٛ َنينيع ايٛاقنينيع أٚ كنيني١ ظنينياٖط اإٕ ايكنينيسم ٚايهنينيصب َنيساضُٖا َطاب  :ٖٚنينيٛ نينيني أٜهنياً 

ٍ  ;عسَ٘ ٚ    :ٚشيو ٫ٕ )اجملٌُ( ٫ ظاٖط ي٘ نٞ ٜكنيا َنيا  أمبدايؿني١ ظنياٖطٙ يًٛاقنيع، 

 .ع٢ً املب٢ٓ اٯخط ؾا٭َط أظٗط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚيٝػه َٓحكط٠   ايكػِ ايطابع ايصٟ زض ٛا ع٢ً شنطٙ عاز٠. (1)

ٚ ْني٘ أضٜنيس بنيصيو شينيو ؾبحا ني١      إَنيا غنيرتٙ ٖنيصا بنيصاى أٟ     أأٟ إضازاُٗا َعنيًا،   (2) َنئ   يًُعٜنيس يًتابنيه 

 ايتحكٝل.
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ٖٚنينيصا ايكػنينيِ ٜٓكػنينيِ إ  ثنيني٬ا  ،ٖٚنينيٛ إٔ ٜطٜنينيس به٬َنيني٘ خنيني٬ف ظنينياٖطٙ .4

 قٛض:  

ؾٝٓكًنينيب  ،إٔ ٜكنينيِٝ املنينيتهًِ قطٜٓنيني١ ْٛعٝنيني١ َػِّنيني ٠ يًعٗنينيٛض   انصللىسح األوىل:

يًٛاقع ؾٗنيٛ   ض ا٭ٚيٞ إ  ثاْٟٛ َػتكط، ٚحٝث إٕ ٖصا ا٭خ  ٜهٕٛ َطابكًاايعٗٛ

 قسم.

 .إٔ ٜكِٝ املتهًِ قط١ٜٓ خؿ١ٝ انصىسح انثبَُخ:

ْني٘ ينيٛ   إقنيس ٜٓؿنيع   آكنيٝ  حنياٍ ٖنيصٙ ايكنيٛض٠: ؾ       يطٝؿنياً  ٚيٓصنط يصيو َانيا٫ً 

٘ ٚمل ٜؿأ ايانياْٞ   طًب ض ٌ َٔ آخط َا٫ً ٘ أيعًُني٘ ب  إٔ ٜعطٝني غنيٛف ٜػنيتعًُ٘      ْني

ْني٘ ٫  أْ٘ ٫ ٜٛ س بٝنيسٟ ؾني٤ٞ، ؾنيٝؿِٗ ا٭ٍٚ َٓني٘     أؾكس ٜٛضِّٟ بايكٍٛ:  ،غ  قً٘

 ؾاضغ١ َٔ أٟ ؾ٤ٞ.  نيأٟ اؾاضح١  نيٕ ٜسٙ إ: َع إٔ َطازٙ ٖٛ ،َاٍ ي٘

  ٍ  !ينيٝؼ بٝنيسٟ ؾني٤ٞ    :ٖٚٓا: ااض٠ حيطى املٛضٸ٣ ٜسٙ بؿهٌ ظاٖط ٖٚنيٛ ٜكنيٛ

ٛ   ْ٘أْ٘   ٖصٙ ايكٛض٠ ٫ إؾهاٍ   إؾ ز ايكطٜٓني١ ايٓٛعٝني١   قسم َطابل يًٛاقنيع يٛ ني

 ٚعسّ ؾِٗ ايػاَع ٫ ٜػ  َٔ ايعٗٛض ايااْٟٛ ايٓٛعٞ ؾ٦ًٝا. ،املػ ٠ يًعٗٛض

ٟ ٜهنيع   :ٚااض٠ أخط٣ ٜنيسٙ    ٝبني٘ َنيا٬ً ثنيِ حيطنٗنيا بؿنيهٌ ٫ ٜتٝػنيط         املنيٛضِّ

ؾٗصٙ قط١ٜٓ خؿٝني١، ؾكنيس    !ْ٘ ٫ ؾ٤ٞ بٝسٙإيًػا٥ٌ ٬َحعت٘ ٫ٚ يًٓٛع ٖٚٛ ٜكٍٛ: 

ٞ   يٝؼ أٜهًاٖصا املٛضز  :ٜكاٍ ٚايكطٜٓني١ ايٛاقعٝني١    ،بهصب; إش ايهصب عٓنيٛإ ثبنيٛا

ٞ     ،ؾ٬ ٜكنيسم ننيصب اؿهاٜني١    ،يًعٗٛض ثبٛاًا ٠َػ   ،نُنيا ٫ ٜكنيسم ننيصب اؿنيان

 .٘اؿكًَٝا َه٢ ايػاَع أٚ ايٓٛع ناشبًا، ع٢ً  ٕ٘ اُٖٛإٚ

ٖٚنيٞ ايكنيٛض٠ املؿنيه١ً   املكنياّ ٖٚنيٞ: ؾُٝنيا ينيٛ مل ٜكنيِ          انصىسح انثبنثخ:

َع قكسٙ أَطًا َطابكًا  ،٫ٚ قط١ٜٓ خؿ١ٝ ،قط١ٜٓ ْٛع١ٝ  ١ًٝ; ٫ املتهًِ قط١ٜٓ أق٬ً

٘    ،ْ٘ نصب َٛنٛعًاأٚايعاٖط  ،يًٛاقع ؾ٬بنيس َنئ اغنيتكطا٤     ،إمننيا ايهني٬ّ   حهُني
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ٛ      إؾ ;ا٭زي١ ٚإ٫ ناْنيه   ،ٕ نإ ؾٝٗا َا خيط ٗنيا عنئ عَُٛنيال حطَني١ ايهنيصب ؾٗني

 نُا َه٢. ،ٕ ٜتُػو باْكطاف عَُٛال ايهصبأإ٫  ،قط١َ

ْػتعطض َا َه٢ َٔ ا٭زي١ بإمنياظ ؾنيسٜس َنيع بعني  َنيا َهني٢        ٚ  اـام١

 َٔ ٚ ٛٙ ايٓكاف ؾٓكٍٛ:  

 ِاقػٞ االضتدالي باآلٙات اهلسمًٞ٘دص ً
ٚقس غنيبل اٱؾنيهاٍ    ،ايػ٬ّ( ٢ ْبٝٓا ٚآي٘ ٚعًٝ٘حًـ ايٓيب أٜٛب )عً .1

ٛ  إني: ب  ٜنيًا، ؾني٬  ْني٘ ننيإ  نيازًا ٫ َٛضِّ   إ :ٕ ايعاٖط َٔ اٯ١ٜ ٚايطٚاٜال املؿػط٠ هلنيا ٖني

 إش يٝؼ املٛضز َٓٗا.  ;ٜػتسٍ بٗصٙ اٯ١ٜ ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ

٘   )عًني َا   قك١ اينيٓيب ٜٛغنيـ    .2 شٕ أحٝنيث   ،ايػني٬ّ(  ٢ ْبٝٓنيا ٚآيني٘ ٚعًٝني

ا الْعِرُي إِىَُّ ْم لََسارِقَُنَ امل٪شٕ:  ٍَ ُت يَّ
َ
ٚ نيٛز قطٜٓني١   ني: ٚقس غبل اٱؾنيهاٍ بني   ،(1)أ

١ٓ اؿاي١ٝ ا٭ق٣ٛ ايا اؿٝنيس  ٚ ٛز ايكطٜني: نُا غبل ضزٙ ب ،مْ  ُ إىَّ ْٛع١ٝ ٖٚٞ 

ز٫ي١ اخنيت٬ف   :  املٓاقؿ١نُا غبكه  ،ٕ املطاز ٖٛ غطق١ ايكٛاعأظٗٛض اٯ١ٜ   

ٕ أنُنيا غنيبل اٱؾنيهاٍ بني     ،ِك لِْالهَ  َاعَ ُص  قدُ فْ نَ  ٚإِىَُّ ْم لََسارِقَُنَ اعب ٟ 

 .َع َٓاقؿت٘ ،ؾ٬ إحطاظ يهْٛ٘ نصبًا ،)غاضقٕٛ( نًٞ قابٌ ي٬ْطبام ع٢ً َعٓٝني

ٕ اٯٜني١  إإش غا١ٜ ا٭َنيط   ،إٕ ايؿعٌ ٫  ١ٗ ي٘ :ؾٗٛ غاغَٞا اٱؾهاٍ ا٭أٚ

أٚ  ،يهنئ ٖنيٌ ننيإ ننيصبًا  نيا٥عًا يًهنيطٚض٠       ،ٕ شينيو ايكنيٍٛ ننيإ  نيا٥عاً    أاسٍ ع٢ً 

 ٚبكٛض٠ َطًك١.  ،؟ ؾ٬ اسٍ ع٢ً  ٛاظ ايتٛض١ٜ مبا ٖٞ ٖٞ ا٥ع٠ً اٛض١ًٜ

٘  ٚعًني٢ ْبٝ  عًٝ٘) َا اٯ١ٜ ا٭خط٣ ؾٗٞ قٍٛ إبطاِٖٝأٚ .3  :ايػني٬ّ(  ٓنيا ٚآيني

 َِسقِمم  إِّّن(2)، ٚ بنيبع    نيبايؿعنيٌ    ْني٘ قنيس ٜهنيٕٛ غنيكُٝاً    إني: اٱؾنيهاٍ بني   قس َهني٢
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 ،ٚاملؿتل بًحاظ حاٍ ايتًبؼ حكٝكني١  ،َؿتل مم  قِ سَ ٕ إؾ٬ اٛض١ٜ، ٚ ،نيَعاْٝ٘  

، ٫ٚ إؾنينيهاٍ    نينيٛاظ ْنيني٘ ْعنينيط   ايٓجنينيّٛ، نُنينيا ؾكنينيًٓاٙ، ؾهنينيإ قنينيازقاً  أبكطٜٓنيني١ 

إش اعًنيٌ   ;ٖصا إناؾ١ إ  إٔ ايهطٚض٠ اقتهه شينيو  ،ٖانإ أٚ غ  ايكسم اٛض١ًٜ

بصيو عٔ ايصٖاب إ  َٗط نيإ اععنيِٝ ا٭قنيٓاّ، ٫ٚ نني٬ّ    نيٛاظ ايتٛضٜني١ بنيٌ        

 حت٢ ايهصب ايكطٜ ،   قٛض٠ ايهطٚض٠.  

ًُ  بَلْ نُا ؾكًٓا اؾٛاب عٔ ا٫غتس٫ٍ بكٛي٘ اعا :  .4 مْ َفَعلَ ٌُ  . َلبرُِي

ٜؿ١ ٫ ٜكنيني  ا٫غنينيتس٫ٍ بٗنينيا عًنيني٢  نينيٛاظ   ٕ اٯٜنينيال ايؿنينيطإ :ٚظبنينيس٠ ايكنينيٍٛ

 ايتٛض١ٜ بكٍٛ َطًل. 

 باهسٗاٙات اهػسٙفٞ اهجالخِاقػٞ االضتدالي ً٘دص ً
 :ني  ٖٚنيٞ َنيا ْكًني٘ ابنئ إزضٜنيؼ   َػنيتططؾال ايػنيطا٥ط        ني يب انشواَخ األوىلر

ٚ إني: أؾهًٓا عًٝٗا بؾكس  ٕ قطٜٓني١ اجملنياظ   إٕ عهؼ ا٫غتس٫ٍ ٖٛ َكته٢ ايكاعنيس٠، 

٘      ٕ ايإ٠; إش َٛ ٛز َٚنيع   :هصب ٖٛ حكٝكني١ عطؾٝني١ ٚينيٝؼ مبدنيرتع ؾنيطعٞ، ٚعًٝني

ٕ شينيو  إؾني  ،إحطاظْا إٔ ٬َى ايهصب يس٣ ايعطف ٖٛ كايؿني١ ظنياٖط ايكنيٍٛ يًٛاقنيع    

ٕ أٚ ٫(1) بنيأؽ ينيٝؼ بهنيصب   قس ػٛظ   قٛي٘:  ٕ اٱَاّ أٜهٕٛ قط١ٜٓ ع٢ً 

ٚقنيس َهنيه َٓاقؿني١ ٖنيصا      ،يٝؼ بهصب قطّ، ٖصا أ٫ًٚ :يٝؼ بهصبَطازٙ َٔ 

 .ؾطا ع ،٘ايٛ 

ِ     إؾني : ني  ٙٚمل ْصنط نيَا ثاًْٝا أٚ قابنيٌ   (2)ٕ قٛيني٘: )ينيٝؼ ٖٗٓنيا(   ايطٚاٜني١ َنيبٗ

ع٢ً غ  ايكنيحٝ  املدنيايـ يني٘،    ٚي٬ْطبام ع٢ً املع٢ٓ ايكحٝ  املطابل يًٛاقع، 

٘    ،ْ٘ يٝؼ   ٖنيصٙ ايبكعني١  إ :ؾني)يٝؼ ٖٗٓا( إٕ أضٜس ب٘ ْني٘  إ :ؾكنيحٝ ، ٚإٕ أضٜنيس بني
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ٍ حٝ    َؿنيط ؾًٝؼ بك ،يٝؼ   ايساض ٍ ْٕ أ َنيا إؾ :ٚح٦ٓٝنيصٺ  ،ٚض املانيا ٕ أبني  :كنيٛ

حنيس ؾطزٜني٘ ؾتنيِٖٛ    أاملبِٗ حٝث نإ َطززًا ؾحهُ٘ حهِ َا يٛ شننيط اؾنياَع ٚأضٜنيس    

ٕ شيو ٜٓنيسض    زا٥نيط٠ ايكنيسم; ٭ْني٘ ٜٛاؾنيل ايعنياٖط ٫ٚ       إؾ ،ايػاَع ايؿطز اٯخط

ٍ أَا أٚ، خيايؿ٘ حٝث إٕ اؾاَع َٔ ايعاٖط، ٌ   أبني  :ٕ ْكنيٛ  ،ٕ املنيبِٗ ًَحنيل باجملُني

 اجملٌُ ٫ ظاٖط ي٘. ٕ إؾيٝؼ بهصب; إش ٫ خيايـ ايعاٖط  أٜهًا٘ ؾاْ

ٖٚٛ  ،ْ٘ يٝؼ   ايساضإ :ٕ ظاٖط )يٝؼ ٖٗٓا( مبع١ْٛ ايكطا٥ٔ اؿاي١ٝإٚؾٝ٘: 

 املتؿاِٖ َٓ٘ عطؾًا.

ايطٚا١ٜ ا٭ٚ  ٫ ميهٔ ا٫غنيتس٫ٍ بٗنيا عًني٢ خنيطٚ  ايتٛضٜني١      ٕ إ وانُتُجخ:

بعنيني  أْٛاعٗنينيا ممنينيا اؾنينيرتى َنينيع   انينيسٍ عًنيني٢  نينيٛاظ  ٚإمننينيا َٛننينيٛعًا عنينئ ايهنينيصب،  

 خكٛم شيو املااٍ   اؾاَع املػًٍِ.

ضٚاٜني١ غنيٜٛس بنئ حٓعًني١   قهني١ٝ ٚا٥نيٌ بنئ حجنيط          ـ  يب انشواَخ انثبَُلخ رو

 :أ بٓاؾكس  :ني ايػابك١

 َع بع  ايٓكاف حٍٛ شيو. اؿكٝك١،عِ َٔ إٔ ا٫غتعُاٍ أب :رواًل

 ،ؾٗنينيٛ ننينياشب ،ب١ٝػٳنينيٕ غنينيٜٛسًا ننينيإ قنينيس قكنينيس ا٭خنيني٠ٛ ايٓٳ أحيتُنينيٌ  :وثبَُللب

   ٘ ؾنيني٬ ضبنينيط يًطٚاٜنيني١   :ؾٝنينيسخٌ املنينيٛضز   بنينياب ايهنينيصب ا٫ننينيططاضٟ اؾنينيا٥ع، َٚعنيني

ٚب٘ ٜبطٌ ا٫غتس٫ٍ بايطٚا١ٜ ع٢ً  نيٛاظ ايتٛضٜني١،    ،بايتٛض١ٜ، ٖٚصا احتُاٍ ٚاضز

 إش ثبه ايعطف ثِ اْكـ. 

ٕ ايتٛضٜني١  أ٫ٚ ؾنيو   ،ؾٗنيٞ اننيططاض١ٜ   ،أْٗا اٛض١ٜ :: بأْ٘ يٛ ؾطضثبوثبن

ٞٵ  )ق١ًً ٚ نيا٥ع٠، يٛننيٛح     حاٍ ا٫نططاض  ٚٳ قمنيسٵ       يمنيٝٵؼٳ ؾٳني ٘ٴ َإِينيا  ّٳ ايًِني ُٻنيا حٳنيطٻ َٹ ٤ٷ 

٘ٹ َٔ انٵُططٻ َإيمٝٵ ُٳ ٘ٴ يٹ ططاضٟ  نيا٥عًا ؾُنيا باينيو    ٚإشا نإ ايهصب ايكنيطٜ  ا٫نني   (1)(أمحٳًِ
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مننيا ايهني٬ّ عنئ ايتٛضٜني١ مبنيا ٖنيٞ       ٚإ ؟ني  قنيطٜ  قنيسقًا ناْنيه أٚ ننيصبًا غني       ني  بايتٛض١ٜ 

 سٍ ع٢ً  ٛاظ ا٭عِ.  ٚ ٛاظ ا٭خل ٫ ٜ ،ٖٞ

ض ٖنيٌ ٖنيٛ َكنيطِّ    قسقه  قٛي٘:  : ؾبأْ٘ ٫ ٜعًِ إٔ ايٓيب يب ساثعبرو

٘ نإ َكطِّ ِ؟ إش نُا يعً٘ أٚ َعً  يهْٛني٘ قنيس قكنيس ا٫خني٠ٛ ايسٜٓٝني١ ؾٗنيٞ        ;ضًا يني

ؾٝهنيٕٛ ٚ ني٘    ،اٛض١ٜ، نصيو يعً٘ نإ   َكاّ اعًِٝ ايػا٥ٌ باملدط  َٔ املؿه١ً

ٚاملطاز قسم اؿها١ٜ زٕٚ قسم )٭حس َعٓٝٞ ايٛاقع  ملطابك١ قٛي٘ قسقهقٛي٘ 

 َٚع ٚضٚز ا٫حتُايني ؾ٬ ٜك  ا٫غتس٫ٍ.   ،(اؿانٞ

ؾكنيس   :ني  ٚاهلل َنيا غنيطقٛا َٚنيا ننيصب     :قٛيني٘   نيني  وايب انشواَلخ انثبنثلخ  

َنيا ننيصب ننيصبًا    ٕ املنيطاز  إ: ٚخاَػنيٗا ضابعٗنيا   ; بٓا بٛ ٛز عس٠ احتُنيا٫ل ؾٝٗنيا  أ

 :َت٘ َٓؿ١ٝ ؾٗٛ َٔ ايهصب اؾا٥ع، ٚايسيٌٝ ع٢ً شيوٕ حطأؾٗٛ نصب إ٫  قطًَا

ٕٻ :، أٚ املنينينيطازإضاز٠ اٱقنينيني٬ح :قٛينينيني٘ شٜنينينيٌ ايطٚاٜنينيني١ ٖٚنينينيٛ  ينينيني٘  غنينينيطقٛا إ

 نُا ٖٛ اؿاٍ   قكس اؾاَع.  ،ؾٗٛ قازم ،َتعًكإ

إٕ ا٭زي١ َٔ آٜال ٚضٚاٜال ٫ اؿنيٞ بهنيٕٛ ايتٛضٜني١ َنئ      فبنُتُجخ احملصهخ

ٖٚٞ َا مل ٜكِ قط١ٜٓ ْٛع١ٝ اٚ ؾدك١ٝ،  ًٝني١   ني ابع١ايكػِ اياايث َٔ ايكٛض٠ ايط

 . ا٥ع٠ ني ٚ خؿ١ٝأ

ؾايعاٖط أْٗا حنيطاّ إ٫   ،ٕ املتهًِ يٛ ٚضٸ٣ ٚمل ٜكِ قط١ٜٓ إط٬قًاإؾ وعهُّ: 

ينينيس٣ ايهنينيطٚض٠، ايًنينيِٗ إ٫ عًنيني٢ ايكنينيٍٛ باْكنينيطاف أزينيني١ حطَنيني١ ايهنينيصب عٓٗنينيا.         

 ٚاهلل ايعامل. نُا َه٢. ٚاٛنٝح٘

 ضب ايعنينينياملني ٚقنينيني٢ً اهلل عًنينيني٢ قُنينينيس ٚآينينيني٘   ٕ اؿُنينينيس هللأٚآخنينينيط زعٛاْنينينيا  

 .ايطاٖطٜٔ
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 بسم اهلل الزمحن الزحمي

َصكلِّ  ًَ كَلّ  َر َ ِر ّس ا كأِّ ََ ال َّ كُس َرُسكٌّل ّ ُمَدمَّ
َصكلِّ لََعَ َهكمِّ ًَ كّزَ   مر

َ
ّيِّ َ ًَ ًَ  ََ ّتك اللَُّيمَّ َصلِّ لََعَ ُحجَّ
َحاّمّل اللِّ  ًَ ّر  ٌَ َق ر ّس الر أِّ ّبأّو ال َّ

َ
َ ٍّ ّمكَّع لََعَ لََعَ لََعّ َ ِر ا ًَ ّز  َِ ٌر ّز الرَك َ ََ ّو ّمنر  ِّ ّلَأا ًر

َ
َساّ َ َ ًَ ّز  َِ ر َ َر اّف يّف ا ٌَ

ّز الَّّذي َمنر آَمَن ّبّو َفَقسر َظَفَز  َِ َب ّز الر ِّ ّمنر ّبّو َفَقسر  (1)َسا َمنر ََلر ُيؤر لََعَ  (2)ًَ ًَ كّو  ُ َعََّأر َفَز َصكََّّ  اهللَّ ََ ًَ َخَطَز 
 َّّ لََعَ َنجر ًَ ّخأّو 

َ
َ  َ ّت الرُككلر َِ ة كسِّ كّو الدِّ ِّ لََعَ َهسَّ ًَ َضاَف َ َمكِز 

َ
َما َ ًَ ِس  ُغَزّر َما َطَََّعتر ََشر ََأاّمنّي الر ّيَما اْلر

 ًَ َضَل  فر
َ
ّو َ َعََّأر ًَ َرّة  َلَ ّو الر ِّ َت ّمنر آَبا َطَفأر لََعَ َمّن اصر ًَ َطََف  ُدر ُس اْلر َزاّف ِّبرّت ُمَدمَّ ىر َمكَل َفاّطَمَت الشَّ ْر َ

َ
َتَّ 

َ
َ ًَ . ََ ّق ََ ّمنر َخَّر ِّ ّخََعَ ًَ  ََ ِّ ّفَأا صر

َ
َحُس ّمنر َ

َ
َت لََعَ َ أر َفَز َما َصََّّ ًر ََ ًَ َلَ  ْر َ

َ ًَ َم  ًَ در
َ
َ ًَ 

ّ كمر 
َ
َ ًَ َمّسَىا اللَُّيمَّ  َ ِّ ََل َنَفاَد  ًَ اَيَت ّْلََسّدَىا  َ َّ ََل  ًَ ّو َصََلًة ََل َغاَيَت ّلَعَسّدَىا  َصلِّ َعََّأر َدك َّ  (3)ًَ ْر ّبكّو ا

در 
َ
َ َساَفَ .ًَ عر

َ
ّللر ّبّو َ ذر

َ
َ ًَ ّلَأاَفَ   ًر

َ
ّدلر ّبّو َ

َ
َ ًَ َباّطَل   ّحضر ّبّو الر

ر  َشِّتّ ُخُذ ّبُحجر
ر
نر َيأ َنا ِّمَّ َعَّر اهر ًَ َي ّإََل ُمَزاَفَقّت َسََّّفّو  َؤدِّ ُِ ًََّت  صر ًُ َنُو  ََبر ًَ َنَنا  ّصّل اللَُّيمَّ ََبر ُن ًَ َُّ ُّكَ ًَ  (4) 

 َِ ا لََعَ  ّعنَّ
َ
َ ًَ ّيمر  ّدَأّتّو.يّف ّظَِّّ ّتَناّب َعنر َمعر اَّلهر ًَ ّتَياّد يّف َطاَعّتّو  اَّلهر ًَ ّو  ّدَيّت ُحُقٌّ ّو ّإَلأر

ر
 أ

 َ َنكاُل ّبكّو َسكَعًت ّمكنر َرمحر ََ ُه َمكا  َ َخكَعر ًَ ُدَعكاَفُه  ًَ َتُو  َ َرمحر ًَ َفَتُو 
ر
ًَ َىبر َلَنا َرَ َنا ّبّزَضاُه  ُننر َعََّأر امر ًَ ًَ  ََ ّتك

َعلر  ًَ اهر َسَ   سًا ّعنر ٌر َساَ َنكا ّبكّو َف رر
َ
َعكلر َ اهر ًَ ابًا  كَبجَ َنكا ّبكّو ُم ر َِ ًَ ُدَعا ُفكٌَرًة  ا ّبكّو َمغر ًَ ُذُُنََبَ ُبٌَلًت  َنا ّبّو َمقر َِ َصََل

َبكلر  ا ر ًَ ََ الرَكّزمّي  ّي هر َ
َنا ِبّ ّبلر ّإَلأر  ر

َ
َ ًَ ًت  ّضأَّ َنا ّبّو َمقر اّئجَ ٌَ َح ًَ ًت  ّفأَّ ُر ٌَمَنا ّبّو َم ُُهُ ًَ ُ ٌَطًت  كَمبر ََبَ زُّ َِ ََ   ََ ك ا ّإَلأر

كّق  اسر ًَ كٌّدَ   كا ّبجُ َيكا َعنَّ ّزفر َّ ََل َهر
ُ

كَسَ  َت كا الرَكَزاَمكَت ّعنر ّمُل ّ َ كَتكر ّظكَزًة َرّحأَمكًت َْسر ََ َنكا  ُظزر ّإَلأر َر ا َنا ّمكنر ًَ
غًا ََل َظ  ِّ َيككًا َىّن  ككًا َسككا ًّ ّبَأككّمّ َرَيككًا َر ًَ ّسككّو 

ر
ًَ آّلككّو ّبَكأ ككّو  ُ َعََّأر ّ َصككََّّ  اهللَّ

ّ  َهككمِّ ٌر َحككَم َحكك رر
َ
ككَمُ َيككا َ  َبعر

َ
َمككأ

ني امّحّ  . الزَّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .(ؾٳهمطٳ) (1)

ٔٵ أمبٳا ؾمكمسٵ) (2) َٳ  .(ٚٳ 

 .(أمعٹعٻ) (3)

ُٵُهثٴ) (4)  . (ٚٳٜٳ



 061     التورية موضوظًا  وحؽمً  

 فٔسع املصادز
 * ايكطإٓ ايهطِٜ

، ؾاَعني٘ ايؿنيطٜـ   * ْٗ  ايب٬غ١، املدتاض َٔ نني٬ّ اٱَنياّ أَني  املني٪َٓني     

 .ايطنٞ قُس بٔ اؿػني بٔ َٛغ٢ 

، ايٓاؾنيط:  * ايها  ايؿطٜـ/ يًؿٝذ قُس بٔ ٜعكٛب بٔ اغحام ايهًنيٝي  

 .١َٝ1407، ايطبع١ ايطابع١: زاض ايهتب اٱغ٬

 

1   ٞ ، ايٓاؾنيط:  . ايربٖإ   اؿػ  ايكطإٓ/ يًػٝس ٖاؾِ بنئ غنيًُٝإ ايبحطاْني

 ٖني. 1416َ٪غػ١ ايبعا١، ايطبع١ ا٭ٚ : 

، اؿػ  ايكطإٓ/ يًؿٝذ أبٞ  عؿنيط قُنيس بنئ اؿػنئ ايطٛغنيٞ      . ايتبٝإ   2

 ايٓاؾط: زاض احٝا٤ ايرتاا ايعطبٞ، ايطبع١ ا٭ٚ  ب ٚل.

3.      ٞ ، ايٓاؾنيط: زاض ايهتنياب،   اؿػ  ايكُٞ/ يًؿنيٝذ عًنيٞ بنئ إبنيطاِٖٝ ايكُني

 ٖني. 1404ايطبع١ اياايا١:

4    ٞ ، . اؿػنيني  ايكنينيا / يًؿنينيٝذ قُنينيس قػنينئ بنينئ َطاهنيني٢ ايؿنينيٝ  ايهاؾنينياْ

 ٖني. 1415ايٓاؾط: َهتب١ ايكسض، ايطبع١ اياا١ْٝ: 

5 ٞ عنيني١ ، ايٓاؾنينيط: املطب. اؿػنيني  ايعٝاؾنينيٞ/ يًؿنينيٝذ قُنينيس بنينئ َػنينيعٛز ايعٝاؾنيني

 ٖني. 1380ايع١ًُٝ، ايطبع١ ا٭ٚ :

. فُع ايبٝإ   اؿػ  ايكطإٓ/ يًؿٝذ أبٞ عًنيٞ ايؿهنيٌ بنئ اؿػنئ ايطربغنيٞ      6

 ٖني. 1413، ايٓاؾط: ْاقط خػطٚ، ايطبع١ اياايا١: ايطٛغٞ 

، ايٓاؾط: . ا٫حتجا  ع٢ً أٌٖ ايًجا / يًؿٝذ أمحس بٔ عًٞ ايطربغ7ٞ

 .1403، ايطبع١ ا٭ٚ : ْؿط املطاه٢ 

/ يًؿنينيٝذ قُنينيس بنينياقط . عنينياض ا٭ْنينيٛاض اؾاَعنيني١ ينينيسضض أخبنينياض أ٥ُنيني١ ا٭طٗنينياض  8
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 ّ.2008، ايٓاؾط: َ٪غػ١ ا٭عًُٞ، ايطبع١ ا٭ٚ : اجملًػٞ 

9 ٞ ، ايٓاؾنيط:  . اٗصٜب ا٫حهاّ/ يًؿٝذ ابٞ  عؿط قُس بٔ اؿػٔ ايطٛغني

 ٖني.1407زاض ايهتب اٱغ١َٝ٬، ايطبع١ ايطابع١: 

، ايٓاؾنيط:  قُنيس بنئ عًنيٞ بنئ بابٜٛني٘ ايكنيسٚم        . عًٌ ايؿطا٥ع/ يًؿٝذ10

 ّ.  1966زاٚضٟ، ايطبع١ ا٭ٚ : 

، ايٓاؾط: َ٪غػني١ آٍ  . ٚغا٥ٌ ايؿٝع١/ يًؿٝذ قُس حػٔ اؿط ايعا11ًَٞ

 ٖني. 1409، ايطبع١ ا٭ٚ : ايبٝه 

12  ٞ ، .  ٛاٖط ايه٬ّ   ؾطح ؾطا٥ع اٱغ٬ّ/ يًؿٝذ قُس حػنئ ايٓجؿني

 ا ايعطبٞ، ايطبع١ ايػابع١ايٓاؾط: زاض إحٝا٤ ايرتا

، ايٓاؾنينيط: زاض شٟٚ . حاؾنيني١ٝ املهاغنينيب/ يًؿنينيٝذ َنيني ظا عًنينيٞ اٱٜطٚاْنينيٞ 13

 .1421ايكطب٢، ايطبع١ ا٭ٚ : 

 14    ٞ ، ايٓاؾنينيط: . اـنيني٬ف/ يًؿنينيٝذ ابنينيٞ  عؿنينيط قُنينيس بنينئ اؿػنينئ ايطٛغنيني

 ٖني.1407اْتؿاضال اٱغ٬َٞ   قِ املكسغ١، ايطبع١ ا٭ٚ : 

، ٜط ايؿتاٟٚ/ يًؿٝذ قُس بنئ أمحنيس بنئ إزضٜنيؼ    . ايػطا٥ط اؿاٟٚ بتحط15

 ٖني. 1410ايٓاؾط: إْتؿاضال إغ٬َٞ، ايطبع١ اياا١ْٝ:

، ايٓاؾنيط:  / يًػٝس قُس قازم اؿػٝي ايطٚحاْٞ . ؾك٘ ايكازم 16

 ٖني. 1421، ايطبع١ ا٭ٚ :زاض ايهتاب ني َسضغ١ ا٫َاّ ايكازم 

 .ي ايؿ اظٟ . ايؿك٘ املهاغب احملط١َ / يًػٝس قُس اؿػ17ٝ

18  ٞ ، . املبػٛط   ؾك٘ اٱَا١َٝ/ يًؿٝذ ابٞ  عؿط قُس بٔ اؿػنئ ايطٛغني

 ٖني. 1387ايٓاؾط: املهتب١ املطاه١ٜٛ ٱحٝا٤ اٯثاض اؾعؿط١ٜ، ايطبع١ اياايا١: 

 .. َكباح ايؿكا١ٖ   املعا٬َل/ يًػٝس أبٞ ايكاغِ اـ٥ٛٞ 19

ٓاؾنينينيط: انينينيطاا ايؿنينينيٝذ  ، اي. املهاغنينينيب/ يًؿنينينيٝذ ا٭ععنينينيِ ا٭ْكنينينياضٟ   20

 ٖني.1415ا٭ععِ، ايطبع١ ا٭ٚ :
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، ايٓاؾنينيط: أْنينيٛاض . َٓٗنينيا  ايؿكاٖنيني١/ يًػنينيٝس قنينيازم اؿػنينيٝي ايطٚحنينيا21ْٞ 

 ٖني.1429اهلس٣ قِ املكسغ١، ايطبع١ اـاَػ١: 

22 ٞ ، ايٓاؾنينيط: . ايعنينيس٠   أقنينيٍٛ ايؿكنيني٘/ يًؿنينيٝذ قُنينيس بنينئ اؿػنينئ ايطٛغنيني

 ٖني 1417ع٬قبٓسٜإ، ايطبع١ ا٭ٚ : 

، ايٓاؾط: مجاع١ ا٥س ا٭قٍٛ/ يًؿٝذ قُس حػني ايػطٟٚ ايٓا٥ٝي. ؾ23ٛ

 املسضغني بكِ.

 24     ٞ ، ايٓاؾنيط:  . قٛاْني ا٭قٍٛ/ مل ظا أبٞ ايكاغنيِ بنئ قُنيس حػنئ ايكُني

 ٖني. 1378املهتب١ ايع١ًُٝ اٱغ١َٝ٬ طٗطإ، ايطبع١ اياا١ْٝ: 

، . ايٛقنينينيٍٛ إ  نؿاٜنينيني١ ا٭قنينينيٍٛ/ يًػنينينيٝس قُنينينيس اؿػنينينيٝي ايؿنينيني اظٟ  25

 ٖني. 1426ايٓاؾط: زاض اؿه١ُ، ايطبع١ اياايا١: 

، . ض نينياٍ ايٓجاؾنينيٞ/ يًؿنينيٝذ أبنينيٞ ايعبنينياؽ أمحنينيس بنينئ عًنينيٞ ايٓجاؾنينيٞ     26

 ايٓاؾط: َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ.

27      ٞ ، ايٓاؾنيط: َ٪غػني١ آٍ   . ض اٍ ايهؿنيٞ/ يًؿنيٝذ قُنيس بنئ عُنيط ايهؿني

 ٖني.1404، ايطبع١ ا٭ٚ : ايبٝه 

28   ٚ أ نيا٤ املكنينيٓؿني ٚأقنيحاب ا٭قنينيٍٛ/   . ؾٗطغنيه نتنيب ايؿنينيٝع١ ٚأقنيٛهلِ 

   ٞ ، ايٓاؾنيط: غنيتاض٠ قنينيِ املكسغني١، ايطبعنيني١ ا٭ٚ :    يًؿنيٝذ قُنيس بنينئ اؿػنئ ايطٛغنيني

 ٖني.1420

، ايطبع١ ايااياني١:  . فُع ايبحطٜٔ/ يًؿٝذ ؾدط ايسٜٔ بٔ قُس ايططحيٞ 29

1427. 

َعجنينينيِ ض نينينياٍ اؿنينينيسٜث ٚاؿكنينينيٌٝ طبكنينينيال اينينينيطٚا٠/ يًػنينينيٝس أبنينينيٞ ايكاغنينينيِ . 30

 ٖني.١1413 اـاَػ١: ، ايطبعاـ٥ٛٞ
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