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 أثز اللشاٌ العزبٌ يف بًاٌ املقاصد :األطزوحة عيىاٌ

 ملدص الزسالة:

مً أٍه األدوات اليت استعاٌ بَا العلناء يف فَه اليصىص القزآىًة واحلديجًة واستيباط ٌٍ  خصائص اللشاٌ العزبٌإٌ 

 تكاىذلم ل، وأدوات البحح فًَا  حًّزا ملحىظا يف مباحح العلىو الشزعًة ٍذه اخلصائصحتتّل حًح األحلاو الشزعًة ميَا، 

الشزعًة باخلصائص  ملقاصدربط ا خصائص اللشاٌ العزبٌ، وبًاٌ أثزٍا يف بًاٌ املقاصد، وتبًاٌ ب ةميىطدراسة ال هٍذ

لداللة الشًاق مً فىائد مجة: مً اللشف عً معاىٌ اليص ، واإلفصاح عً ملا  ،الداللًة لليصىص، يف ضىء سًاقات ورودٍا

لنبادئ ل ااستجنار ، وتزجًح األقىال بغًة الىصىل إىل قىاعد تطبطَا، وتعني على اإلفادة ميَا ، ، وحزاسة املعيى مقاصد الشارع

  ومً ثَه تطىيز ميَجًة لغىية للعلىو الشزعًة.، واألحلاو الشزعًة العنلًة ميَا  لغىيةال

 :الللنات املفتاحًة

 التعلًل ، املصاحل ، املفاسد . اللشاٌ العزبٌ، املقاصد، الشًاق ، 

Title: 

The impact of the Arab linguistic in the statement objectives 

Abstract: 

The characteristics of the Arab linguistic is one of the most important tools 
used by scientists to understand the text of the Koran and Hadith and the 
development of Islamic rulings of them, These properties occupies a 
significant space in the Investigation science Islamic and research tools , 
so this study was vested to collect  the words of the imams  on the 
characteristics of the Arab linguistic, and the impact statement on the 
statement of objectives, and linking purposes legal characteristics Results of 
the texts, in light of the contexts and received, because of the significant 
context of the considerable benefits: the detection of the meanings of the 
text, and disclosure of the purposes of the street, guarding the meaning, and 
weighting of words in order to access the rules been confiscated, and had to 
take advantage of them, the investment principles of linguistic and legal 
provisions, including the process, and then develop a methodology for 
language of Sciences Islamic. 

Key words:  

Arab linguistic , objectives context, reasoning,  interest, evil. 
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 آلْ ٔصحبْ.. ٜٔالصالٚ ٔالطالً عمٜ زضٕه اهلل ٔعم بطي اهلل، ٔاحلىد هلل،            

 فىا وَ ٌعىٛ إال ِٕٔ وطدّٖا ، ٔبعد فإٌ٘ أمحد اهلل تبازك ٔتعاىل أبمغ احلىد ٔأٔفآ ٔأكىمْ ٔأمنآ،

أمحدٓ جّن ٔعال عمٜ أُ َٖطس ل٘  وٕلّٗا ، فّٕ أحّل وَ ُحِىَد ٔأٔىل وَ ُغِكَس ،ٔوا وَ وٍّٛ إال ِٕٔ 

َ٘ ، ٔأمحدٓ عمٜ عظٗي عٌْٕ ٔتٗطريٓ ل٘ يف إجناش ِرٓ الدزاضٛ محدا كجريا  طسٖل العمي ٔحببْ إل

 طِٗبا وبازكا.

ُّ أحَل الٍاع بالػكس ٔالعسفاُ مجمٛ ٔتفصٗال              أِو٘ ٔأب٘ ،  –ٔعال  بعد اهلل جّن –ثَي إ

أُ أٔيف بعض حّكّىا، حفظ اهلل أب٘، ٔزحي اهلل أِو٘ ، ٔأحطَ اهلل  –ٔإُ جّدت  –فال أومك 

 عاقبتّىا يف األوٕز كّمّا ، ٔبّمغّىا وٍاشه الّصدٖكني ،ِّٔٗأ ل٘ ضبٗن بِسِىا أحطَ الرّب ٔأمّتْ.

 يف حبج٘ ِرا، ٔأخص بالركس:ثَي أتٕجْ بالػكس البالغ ٔالتكدٖس العىٗل لكن وَ أعاٌين 

ِرٓ حٗح تفضن باإلغساف عمٜ  ، ضسخلضازٙ خل الدكتٕز:األضتاذ أضتاذٙ الفاضن             

حتٜ  اليت اعرتضت البحح ، بٔترلٗن الصعا ٖأُه جّدا يف ٌصح٘ ٔتٕجّٗ٘، ، ٔملاألطسٔحٛ 

 عٍْٗ برزٖتْ.اضتٕٝ عمٜ ضٕقْ ، جصآ اهلل عين أحطَ اجلصاٞ، ٔأحطَ عاقبتْ ،ٔأقَس 

ضالو٘ عبد ، أ.د. عساب٘ أمحد، أ.د.  شعساط حمىد، أ.د.  ضمطاٌ٘ اجلٗالل٘: أ.د. الطادٚٔأغكس 

 كبٕه وٍاقػٛ البحح.بأعضاٞ جلٍٛ املٍاقػٛ عمٜ تفضمّي ،  خالدٙ ِػأً الدكتٕز  الكادز

بَ األضتاذ الدكتٕز  :٠ِٗٛ التدزٖظ بكطي احلضازٚ االضالوٗٛ ٔأخص وٍّي كىا أغكس           

 . حمىدبَ وعىسالدكتٕز األضتاذ ، ٔ عبد اجملٗد ٌعىٗٛ

 عمٜ تٕجّٗاتْ الكّٗىٛ ٌٔصاٟحْ الٍّٗسٚ . عصٔش أمحد ضتاذ الدكتٕز:األكىا أخّص بالػكس 

ٔاحلىد هلل آخسا كىا محدٌآ أٔال، ٔصمٜ اهلل ٔضمي ٔبازك عمٜ حمىد ٔعمٜ آلْ ٔأشٔاجْ ٔأصحابْ 

 أمجعني.
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 املكم١َ

نُا ٜٓبػٞ جلالٍ ٚدٗ٘ ٚععِٝ صًطاْ٘ ، ٚايصال٠ ٚايضالّ ع٢ً  ،احلُم هلل رب ايعاملني

، إٔ اهلل تبارى ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ، ٚبعم : فإٕ َٔ املعًّٛ َٔ ايمٜٔ بايطزٚر٠  ُما  ْبٝٓا ذل

ٚتعاىل َا خًل اخلًل إال يعبادت٘ ، َٚا دًب املصاحل هلِ ٚدر٤ املفاصم عِٓٗ إال حتكٝكا هلذا املكصم 

دعٌ َٚٔ ثِ ، 65اجلن واالنس إال ليعبدون  وما خلقت: ايعاّ ايهًٞ ، قاٍ تعاىل 

ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اِلُيِسَر َوال ُيِريُد ِبُكُم قاٍ تعاىل:  ،َٝضزا  يًعباد دٕٚ َغك١ ٚال سزز ٖذا ايمٜٔصبشاْ٘ 

 ع٢ً ب٘ اخلطاب دز٣ٚأ،  فٝ٘ عذ١ُ الٚأْشٍ ايكزإٓ بًضإ عزبٞ َبني  ،586  اِلُعِسَر

 فُِٜٗ فال ، ايعزب يًضإ تبعا األيض١ٓ ٚعا١َ األَِ مجٝع دعٌ ٚ،  يضاِْٗ يف ايعزب َعتاد

يذيو ناْت َعزف١  ، ٚأصايٝبٗا َٚعاْٝٗا أيفاظٗا اعتبار ٚ ، اٗطزٜك َٔ إالاخلطاب ايغزعٞ 

يف فِٗ ايٓصٛص  ايغزٜع١ َٔ أِٖ األدٚات اييت اصتعإ بٗا عًُا٤ خصا٥ص ايًضإ ايعزبٞ

ايٓعز يف ٚصا٥ٌ حتكٝل املصاحل ٚدر٤ ٚنإ ،  ايكزآ١ْٝ ٚاحلمٜج١ٝ ٚاصتٓباط األسهاّ ايغزع١ٝ َٓٗا

عالق١ ايًضإ ايعزبٞ باملكاصم  يف  يذيو نإ ايٓعز رى ٖذٙ اخلصا٥ص ،قا٥ُا ع٢ً د  املفاصم

َزدشا اعتبارٙ َم٣ ، ٚ ٗاايًضإ يف حتصًٖٝذا ايطٛابط املٓٗذ١ٝ يكٛاعم َٚعزف١ ٗا ، أثزٙ فٝٚ

ٗا ، َٔ أِٖ دلاالت ايبشح اجلاَع بني َباسح ايًػ١ ٚنًٝات ٗا، ٚدافعا يًتعارض بني دش٥ٝاتٗا بٝٓ

حبجٞ يف أطزٚس١ َٛضٛع َٚٔ ثِ نإ ايعزب١ٝ َٔ د١ٗ ، َٚكاصم ايغزٜع١ َٔ د١ٗ أخز٣ ، 

 "أثز ايًضإ ايعزبٞ يف بٝإ املكاصم َٛصَٛا بــ –بعم َغٛر٠ املغزف ٚتٛدٝٗ٘  –ٖذٙ ايمنتٛراٙ 
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 ٚأربع١ فصٍٛ ٚخامت١:يف َكم١َ ٚخط١ ٖذا املٛضٛع ٜٓتعِ عكمٖا 

 : املكم١َ: أٚال 

ٚأذنز فٝٗا أ١ُٖٝ املٛضٛع، ٚايباعح ع٢ً ايهتاب١ فٝ٘، ٚايمراصات ايضابك١، ٚاملٓٗر ايذٟ ارتطٝت٘ 

 يف ايبشح، ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 :أ١ُٖٝ املٛضٛع، ٚبٛاعح اختٝارٙ .5

 ٚنإ هلذا االختٝار أصباب٘ ٚدٚافع٘ اييت َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ:

  نالّ األ١ُ٥ سٍٛ خصا٥ص ايًضإ ايعزبٞ، ٚبٝإ أثزٖا يف بٝإ املكاصم، قصمت مجع

  .ٚتزدٝح األقٛاٍ بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل قٛاعم تطبطٗا، ٚتعني ع٢ً اإلفاد٠ َٓٗا

  يص١ً ايعًّٛ ايغزع١ٝ  اتٛثٝكرغبيت يف حبح جيُع بني عًِ ايًػ١ ايعزب١ٝ ٚاملكاصم

 .باملصادر ايًػ١ٜٛ األصاص١ٝ

 ١ٝ باخلصا٥ص ايمالي١ٝ يًٓصٛص، يف ض٤ٛ صٝاقات ٚرٚدٖاايغزع ملكاصمربط ا. 

  ٞتأنٝم املشاٚد١ بني املعزف١ ايًػ١ٜٛ ٚاملعزف١ ايغزع١ٝ، ٚتٛدٝ٘ ايمرظ ايًػٟٛ ايعزب

إىل َٛاص١ً ايضعٞ يف حتكٝل اهلمف ايذٟ ْغأ َٔ أدً٘، أال ٖٚٛ خم١َ ايكزإٓ ايهزِٜ، 

 ًػ١ٜٛ اصتجُار املباد  ايٚخم١َ بٝاْ٘، ٚاإلصٗاّ يف فِٗ ايٓصٛص ايغزع١ٝ، ٚيف

َِ تطٜٛز املٓٗذ١ٝ ايًػ١ٜٛ يًعًّٛ ايغزع١ٝ.، ٚاألسهاّ ايغزع١ٝ ايع١ًُٝ َٓٗا    َٚٔ ث

  بًُػ١ِ ايعصز َٚٓٗذ١ٝ ايبشح املعاصز يف إبزاس َٓٗر املمرص١ املكاصم١ٜاملغارن١. 
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 ايمراصات ايضابك١: .2

بعم ايضؤاٍ ٚايتشزٟ ،  تأص١ًٝٝ هلذا املٛضٛععا١ًَ مما جيمر ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ ٖٓا أْٞ مل أدم دراصات 

 إلَاّ ايغافعٞ " يايزصاي١يف نتب املتكمَني نــ " ٚإٕ ناْت ٖٓاى تأصٝالت ٚتكعٝمات َتٓاثز٠

 ٚغريُٖا مما ال تتضع ٖذٙ املكم١َ يذنزٙ . إلَاّ ايغاطيب ي "املٛافكاتٚنتاب "

ايًِٗ إال حبٛثا ٖذا املٛضٛع، ببشح ٚأَا ايمراصات احلمٜج١ فكم دا٤ت َتٓاثز٠ ٚغري ذلمد٠ 

، ٖٚٛ َطبٛع ايمنتٛر ْعُإ دػَِٝٓٗا َا تهًِ عٔ طزم ايهغف عٔ املكاصم ، نبشح  ، َضتك١ً

دالي١ بعٓٛإ "  خايم ايعزٚصٞحبح ايمنتٛر ، َٚٓٗا "طزم ايهغف عٔ َكاصم ايغارع" بعٓٛإ

ذٟ ٖٛ ع٢ً صػز سذُ٘ ، " ، ٚقم اطًعت ع٢ً ٖذا ايبشح ايايضٝام ٚأثزٖا يف اصتٓباط األسهاّ

حبح َفٝم قم أداد فٝ٘ َؤيف٘ ، يهٓ٘ َقَصَزٙ ع٢ً بعض َضا٥ٌ ايعُّٛ ٚاجملُالت اييت ظٗز أثز 

  ،دالي١ ايضٝام فٝٗا، ٚمل ٜتعزض يباقٞ املضا٥ٌ األخز٣ فطال عٔ احلمٜح عٔ أقضاّ دالي١ ايضٝام

إٕ  -ايمراص١ صتطٝفٗا  إٔ ٖذٙ  -أسضب –ٚضٛابط االصتمالٍ بٗا ٚغريٖا َٔ ايكطاٜا ٚاييت 

َا نتب ٚإٕ نإ  ، فُٝا ٚقع بني أٜمٜٓا َٔ حبٛخٖذا ،  مبشٜم َٔ اإلٜطاح ٚايتكزٜز -عا٤ اهلل 

إٜفا٤ عٔ  نُا ٚنٝفا، تعٌ ست٢ اآلٕ قاصز٠ تٓاٚيت دٛاْب َٔ دراصتٓا َٔ أحباخ ٚفصٍٛ َٚكاالت 

ايغزع١ٝ باخلصا٥ص ايمالي١ٝ  ملكاصمربط اسك٘، مبا ٜتٓاصب َع أُٖٝت٘ ، خاص١ يف  ملٛضٛعا

 .يًٓصٛص، يف ض٤ٛ صٝاقات ٚرٚدٖا
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 َٓٗر ايمراص١: .3

تكمِٜ دراص١ ْعز١ٜ عٔ أثز ايًضإ ايعزبٞ يف بٝإ املكاصم ٚحتزٜز ٚد٘ االصتفاد٠  .1

ضإ ايعزبٞ يف ًمج١ً َٔ املضا٥ٌ األصٛي١ٝ اييت ظٗز يٞ أثز خصا٥ص ايٚذنز  َٓٗا،

 بٝإ َكاصم ايغزع فٝٗا.

 ايتعزٜف باملٛضٛعات األصٛي١ٝ ايٛارد٠ يف ايبشح بني ٜمٟ َضا٥ًٗا.تكمِٜ  .2

 ذنز بعض ايفزٚع ايفك١ٝٗ املب١ٝٓ ع٢ً املضأي١. .3

ايًػ١ٜٛ ٚاألصٛي١ٝ ، ع٢ً املصادر ٚاملزادع ايكممي١ َٓٗا ٚاحلمٜج١  ٖذا،اعتُمت يف حبجٞ  .4

 املكاصم.ٚنذا نتب 

طبع١ نٌ َٓٗا يف فٗزظ املصادر ٚذنزت  ،اعتُمت املزادع ٚاملصادر األص١ًٝ يف ايعشٚ  .5

 .إال َا ْمر ٚاملزادع

يف ْص  ذنزت َٛاطٔ اآلٜات ايكزآ١ْٝ يف ايكزإٓ َع ذنز اصِ ايضٛر٠ ٚرقِ اآل١ٜ .6

 ايزصاي١ تكًٝصا حلذُٗا يٛ ُذِنزت يف اهلاَػ.

َع ذنز رتب١  -إال َا عل عًٞ  -دت األسادٜح ايٓب١ٜٛ َٔ َصادرٖا األص١ًٝ خّز  .7

 .ٚذنزت رقِ اجلش٤ ٚايصفش١ ٚأسٝاْا  رقِ احلمٜح -مبا أَهٔ  -احلمٜح 
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 :خط١ ايمراص١: ثاْٝا

 سكٝك١ عًِ املكاصمايفصٌ األٍٚ: 

 :ثالخ َباسحٚفٝ٘ 

 املبشح األٍٚ: تعزٜف َكاصم ايغزٜع١ اإلصال١َٝ

 تعزٜف املكاصم يػ١املطًب األٍٚ:                   

 دل٦ٝٗا يف ايكزإٓيفع١)م ص د( سضب املطًب ايجاْٞ:                 

 ايض١ٓ ايٓب١ٜٛ يفع١)م ص د( سضب دل٦ٝٗا يفاملطًب ايجايح:                 

 املطًب ايزابع: تعزٜف املكاصم اصطالسا                

 : أْٛاع املكاصم ايغزع١ْٝٞاملبشح ايجا

 املطًب األٍٚ : سكٝك١ املصًش١              

 باعتبار آثارٖا يف ِقٛاّ األ١َ تكضِٝ املصًش١ :جاْٞاياملطًب               

 باعتبار تعًكٗا بعُّٛ األ١َ أٚ مجاعتٗا أٚ أفزادٖاتكضِٝ املصًش١ : يحايجااملطًب              

  ٗاباعتبار حتكل احلاد١ إىل دًبٗا أٚ دفع ايفضاد عٓاملطًب ايزابع: تكضِٝ املصًش١   

 حبضب املٓاطاملطًب اخلاَط: تكضِٝ املصًش١                 

 حبضب األص١ًٝ ٚايتبع١ٝ تكضِٝ املصًش١ :املطًب ايضادظ                

 : تارٜذ املكاصميحاملبشح ايجا

 املطًب األٍٚ: عصز ايصشاب١                

 َٚٔ بعمِٖاملطًب ايجاْٞ: عصز ايتابعني                 

 املطًب ايجايح: َزاسٌ ْغأت ٚتطٛر عًِ املكاصم             
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  عٓم َمرص١ ايعاٖز ٚنٝف١ٝ حتصًٝٗا َكاصم اخلطاب: ْٞايفصٌ ايجا 

يف  حبجتٜ٘تٛسع املكصٛد بني ظاٖزٟ ٚباطين، َٚٔ طزم حتصٌٝ ايعاٖز ايًضإ ايعزبٞ، ٖٚٛ َا 

ٚقم  ،ايجايح  ايباطين، فُٓع١َٛ ايتعًٌٝ، ٚقم أفزدت ي٘ ايفصٌايفصٌ ، أَا حتصٌٝ املكصٛد ٖذا 

 يف ايفصٌ ايزابع . ايضٝام ٚأثزٙ يف بٝإ املكاصمُرَت مجعا بني املمرصتني حبح 

 كم قضُت٘ إىل َبشجني: أَا ٖذا ايفصٌ ف

 املبشح األٍٚ: املكصٛد بايًضإ ايعزبٞ

 املطًب األٍٚ: تعارٜف                

 املطًب ايجاْٞ: ٚرٚد يفعيِت "يػ١" ٚ "يضإ" يف ايكزإٓ ايهزِٜ                

 املطًب ايجايح: أ١ُٖٝ ايًضإ ايعزبٞ                 

 املبشح ايجاْٞ: خصا٥ص ايًضإ ايعزبٞ

 املطًب األٍٚ: يضإ ايعزب َٔ سٝح ايرتدد بني ايٛضع ٚاالصتعُاٍ:                 

 ْٞ :يضإ ايعزب َٔ سٝح ايرتدد بني ايتٛاطأ ٚاالعرتاىاملطًب ايجا                 

 املبني ٚاجملٌُاملطًب ايجايح:                  

 ايعاٖز ٚاملؤٍٚاملطًب ايزابع :                  

 ايعاّ ٚاخلاصاملطًب اخلاَط:            

 املطًل ٚ املكٝماملطًب ايضادظ:                  

 ٚنٝف١ٝ حتصًٝٗا عاْٞعٓم َمرص١ امل اخلطاب َكاصم: يحايفصٌ ايجا

 : بشجنيَٚقضُت٘ إىل 

 املبشح األٍٚ: تعًٌٝ األسهاّ ايغزع١ٝ

 املطًب األٍٚ: تعًٌٝ األسهاّ             
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 املطًب ايجاْٞ: َضأي١ ربط احلهِ بعًت٘ أٚ حبهُت٘             

 يف ربط األسهاّ باحله١ُ دٕٚ َعٓتٗاٚابٔ ت١ُٝٝ  املطًب ايجايح: َٓٗر ابٔ ايكِٝ            

 عٓم َمرص١ املعاْٞ طزم إثبات املكاصم املبشح ايجاْٞ :

 املطًب األٍٚ : َفّٗٛ االصتكزا٤         

 نٝف١ٝ اصتدماّ َضًو االصتكزا٤ يف ايهغف عٔ َكاصم ايغزٜع١ املطًب ايجاْٞ :         

 اصماملطًب ايجايح: طزم أخز٣ تهغف عٔ املك         

 ايضٝام ٚأثزٙ يف بٝإ املكاصمايفصٌ ايزابع: 

 ٚقضُت٘ إىل أربع َباسح:

 تعزٜف ايضٝام ٚأقضاَ٘  األٍٚ: بشحامل

 األٍٚ: تعزٜف ايضٝام طًبامل                

 :أقضاّ ايضٝامايجاْٞ:  طًبامل              

 ايجايح: َفّٗٛ ايضٝام يف عًِ ايًػ١ احلمٜح: طًبامل              

 ايجاْٞ: مناذز العتبار ايضٝام ٚأُٖٝت٘ بشحامل

 األٍٚ: مناذز العتبار ايضٝام طًبامل              

 ايجاْٞ: فٛا٥م دالي١ ايضٝام طًبامل              

 ايجايح: أدي١ اعتبار دالي١ ايضٝام ٚضٛابط االصتمالٍ بٗا  بشحامل

 األٍٚ: أدي١ اعتبار دالي١ ايضٝام طًبامل               

 اماملطًب ايجاْٞ: فٛا٥م دالي١ ايضٝ             

 املطًب ايجاْٞ: ضٛابط االصتمالٍ بايضٝام            

 ايطابط األٍٚ: اعتبار يػ١ ايعزب
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 ايطابط ايجاْٞ: اعتبار َزاد ايغارع َٔ نالَ٘

 ايطابط ايجايح: اعتبار ساٍ ايصشاب١

ٍَ ايضٝام عًٝ٘ ٖٛ ظاٖز اخلطاب إال بميٌٝ.ايطابط ايزابع :   َا د

 ايهالّ إال َا دٍ ايضٝام عًٝ٘ال ٜكمّر يف ايطابط اخلاَط: 

 املعترب يف فِٗ ايمالي١ َٔ ايضٝام ٖٛ َع٢ٓ َا قبً٘ َٚا بعمٙ إال ملاْعايطابط ايضادظ: 

 ال تعم٣ دالي١ ايضٝام إىل غري ايػزض ايذٟ دا٤ يف ايضٝام إال بميٌٝايطابط ايضابع: 

 محٌ ايضٝام ع٢ً االتصاٍ ال ع٢ً االْكطاعايطابط ايجأَ: 

 بع: دالي١ ايضٝام عٓم األصٛيٝني ٚعالقتٗا باملكاصماملبشح ايزا

 املطًب األٍٚ : تكضُٝات أصٛيٝٞ احلٓف١ٝ يمالي١ ايضٝام              

 املطًب ايجاْٞ: عالق١ ايضٝام باملكاصم              

  :اخلامت١: ثايجا

 أتهًِ فٝٗا عٔ أِٖ ْتا٥ر ايبشح ٚاألفام املضتكب١ًٝ.

 :ايفٗارظ ايع١ًُٝ: رابعا

 فٗزظ اآلٜات. .1

 فٗزظ األسادٜح. .2

 فٗزظ املصادر ٚاملزادع. .3

 فٗزظ املٛضٛعات. .4
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 سكٝك١ عًِ إكاقسايؿكٌ ا٭ٍٚ: 

 :ث٬خ َباسحٚؾٝ٘ 

 إبشح ا٭ٍٚ: تعطٜـ َكاقس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬

 تعطٜـ إكاقس يػ١إطًب ا٭ٍٚ:                   

 سػب ف٦ٝٗا ٗ ايكطإٓيؿع١)م م ز( إطًب ايجاْٞ:                 

 ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ يؿع١)م م ز( سػب ف٦ٝٗا ٗإطًب ايجايح:                 

 إطًب ايطابع: تعطٜـ إكاقس اقط٬سا                

 : أْٛاع إكاقس ايؿطع١ْٝٞإبشح ايجا

 إطًب ا٭ٍٚ : سكٝك١ إكًش١              

 باعتباض آثاضٖا ٗ قٹٛاّ ا٭١َ تكػِٝ إكًش١ :جاْٞايإطًب               

 باعتباض تعًكٗا بعُّٛ ا٭١َ أٚ ْاعتٗا أٚ أؾطازٖاتكػِٝ إكًش١ : يحايجاإطًب             

  ٗاباعتباض ؼكل اؿاد١ إٍ دًبٗا أٚ زؾع ايؿػاز عٓإطًب ايطابع: تكػِٝ إكًش١             

 عػب إٓاطتكػِٝ إكًش١  إطًب اـاَؼ:                

 عػب ا٭ق١ًٝ ٚايتبع١ٝ تكػِٝ إكًش١ :إطًب ايػازؽ                

 : تاضٜذ إكاقسيحإبشح ايجا

 إطًب ا٭ٍٚ: عكط ايكشاب١                

 إطًب ايجاْٞ: عكط ايتابعٌ َٚٔ بعسِٖ                

 ْؿأت ٚتطٛض عًِ إكاقسإطًب ايجايح: َطاسٌ                 
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 إبشح ا٭ٍٚ: تعطٜـ َكاقس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬

 تعطٜـ إكاقس يػ١إطًب ا٭ٍٚ: 

قكست٘ ، ٚإككٹس َٔ قكس ،ٜككس قكسا ،إكاقس أقًٗا َٔ ايؿعٌ ايج٬ثٞ )م م ز( 

َٳؿعٹٌ ،ٚقكسا َككسا ٖٛ َكسض َُٝٞ ٚ اغِ إهإ َٓ٘  ٖٚصا ايٛظٕ (  ٖٚٛ ع٢ً ٚضٕ )

إَا ٗ إكسض ٖٚٛ  (ٜػتعٌُ سكٝك١ ٗ ايعَإ ٚإهإ ٚإكسض , ؾٝهٕٛ يؿغ )إككٹس

ٚ ٗ ايػا١ٜ إككٛز٠ أٚ ٗ إهإ إككٛز ؾٝ٘ أٚ ٗ ظَإ ايككس ،ايككس  ٘ َكاقس،  أ  ، ْٚع

ٖٚٛ ع٢ً خ٬ف ايكٝاؽ عٓس ايٓشا٠ نُا  ،ٚقس ْع بعض ايؿكٗا٤ ن١ًُ )قكس( ع٢ً قكٛز 

َٞقطح ب٘ ايؿٝٛ

(1)
ٚايكٛاب ٖٛ إٔ ْع )ايككس( َٛقٛف ع٢ً ايػُاع ٚأَا )إككٹس(   

ٚإطاز بايككس ٗ ٖصا إكاّ ، ايككس ايصٟ ٜتُٝع ب٘ ايعك٤٬ عٔ ؾٝذُع ع٢ً )َكاقس(.

، ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ:" ٚإطاز  غريِٖ ، ٚيٝؼ ايككس اؿٝٛاْٞ إؿرتى بٌ نٌ ايها٥ٓات

بايككس : ايككس ايعكًٞ ايصٟ ىتل بايعكٌ ، ؾأَا ايككس اؿٝٛاْٞ ايصٟ ٜهٕٛ يهٌ سٝٛإ ، 

ؾٗصا ٫ بس َٓ٘ ٗ ْٝع ا٭َٛض ا٫ختٝاض١ٜ َٔ ا٭يؿاظ ٚا٭ؾعاٍ ، ٖٚصا ٚسسٙ غري ناف ٗ 

ٕٸ اجملٕٓٛ ٚايكيب ٚغريُٖا هلُا ٖصا ايك كس نُا ٖٛ يًبٗا٥ِ ، َٚع قش١ ايعكٛز ٚا٭قٛاٍ، ؾإ

ؾأقٛاتِٗ ٚأيؿاظِٗ باط١ً َع عسّ ايتُٝٝع"ٖصا 
(2) 

نُا  َٚٔ أدٌ ؾِٗ إع٢ٓ إطاز َٔ )إكاقس( ٫ بس يٓا َٔ إٔ ْبٌ َعا٢ْ ن١ًُ ايَككٵس 

 : ٚضزت اغتعُا٫تٗا ٗ يػ١ ايعطب َٚٓٗا

  يف مشيك واقصد دا٤ ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ،  ايعسٍ ٚ ايٛغط بٌ ايططؾٌ ا٭ٍٚ :

 ايٛغط: ٚايككسعٓس تؿػريٙ ٖصٙ اٯ١ٜ ) بٔ عاؾٛضاقاٍ اٱَاّ ايطاٖط  ، 99

                                                 
، ٌٍوّاَلِخ أدّذ ثٓ ِذّذ ثٓ هٍٟ اٌّّمشٞ اٌّشافوٟ اٌف١ُِٟٛ، طّذذٗ 504/ 2[ الفيىهي]فٟ غش٠ت اٌّششح اٌىج١ش (: اٌّظجبح ا١ٌّٕش1)

[ ابي هٌظىر، ٠ٕلش ٌغبْ اٌوشة ]هٍٝ إٌغخخ اٌّـجٛهخ ٌٍّـجوخ األ١ِش٠خ ِظـفٝ اٌغمب، ؿجن ثّـجوخ ِظـفٝ اٌجبثٍٟ اٌذٍجٟ ثّظش

 .1955َ –ث١شٚد  –س طبدس دا –٘ـ( 711ِذّذ ثٓ ِىشَ ) ، 3642/ 5

 .33/107[، ابي جيوية(:ِجّٛم اٌفزبٜٚ ]2)
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: ٜٚكاٍ ايسبٝب ٚططف ايتبدرت ططف بٌ ٜهٕٛ إٔ ٖٛ إؿٞ ٗ ؾايككس ططؾٌ، بٌ ايعسٍ

(ايككس اضتهب: َؿٝو ٗ اقكس ؾُع٢ٓ ،َؿٝ٘ ٗ قكس
(1)

 ومنوم مقتصد ٚنصيو ٗ 

ايككس ايككس تبًػٛا ٚٗ اؿسٜح  32 
(2)

أٟ عًٝهِ بايتٛغط ٗ ا٭َٛض   

  .ٗ ايكٍٛ ٚايؿعٌ

ّٸ ٚطًب ايؿ٤ٞ ٚإتٝاْ٘  ا٫عتُاز ايجاْٞ : ؾككست يعجُإ ست٢  نُا دا٤ ٗ اؿسٜح ،ٚاَيأ

خطز إٍ ايك٠٬ 
(3)

ٚقس ٚضز  ،ٚ ما مٛٙ ، ػاٖو اٚقكسى أٟ  ،ٜعين طًبت٘ بعٝٓ٘ ٚإيٝ٘  ، 

أسهاّ ايتكطؾات " ٚ "إكاقس َعترب٠  إكاقس تػري" ٗ ن٬ّ ايؿكٗا٤ ع٢ً ٖصا إع٢ٓ َجٌ

 ػاٖ٘ ٚما مٛٙ عٝح َجٸٌ إضازت٘اٚغاض  ،ٗ ايتكطؾات" ٜٚعٕٓٛ ب٘ َا تػٝٸاٙ إهًـ بباطٓ٘ 

 .ايباط١ٓ

   9وعمى اهلل قصد السبين قاٍ اهلل تعاٍ ،اغتكا١َ ايططٜل  ايجايح :

ٌِ( )َقكٵسٴ إٔ: أ٫ّٚ قاٍ اٱَاّ ايؿٓكٝطٞ عٓس تؿػريٙ ٖصٙ اٯ١ٜ " اعًِ  ٖٛ ايططٜل  ايػٻبٹٝ

 ظٖري قٍٛ َٚٓ٘ ايعطب؛ ن٬ّ ٗ َعطٚف إع٢ٓ ٖٚصا ؾٝ٘، اعٛداز ٫ ايصٟ ايكاقس، إػتكِٝ

  غ٢ًُ أبٞ بٔ

 ٚضٚاسً٘ ايكبا أؾطاؽ ٚعط٣...  باطً٘ ٚأقكط غ٢ًُ عٔ ايكًب قشا       

 َعازي٘ ايػبٌٝ قكس غ٣ٛ عًٞ...  ٚغسزت تعًٌُ عُا ٚأقكطت          

زخٌ" شٚ َٚٓ٘ ايػبٌٝ قكس...  ٖٚس٣ دا٥ط ايططٜك١ َٚٔ  :ايكٝؼ اَط٤٣ ٚقٍٛ
(4) 

 إطًٛب. إٍ ٜ٪زٟ أٟ قاقس ططٜل: ٜكاٍ 

                                                 
 رٛٔظ -داس عذْٕٛ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ن  168/ 21[ هحوذ الغاهز ابي ػاشىر(: اٌزذش٠ش ٚاٌز٠ٕٛش]1)

 ٚاٌجغٛٞ ،3/18 ٚاٌج١ٙمٝ(  2322اٌـ١بٌغٟ ) ،ٚ( 461" )اٌّفشد األدة" ٚفٟ ،( 6463" )اٌظذ١خ" فٟ اٌجخبسٞ (:أخشج2ٗ)

 ِٓ( 6594) ٠وٍٝ ٚأثٛ َِٔج١خ، ِوشش أثٟ ؿش٠ك ِٓ 398ص" اٌض٘ذ" فٟ اإلِبَ أدّذ ٚأخشجٗ رئت، أثٟ اثٓ هٓ ؿشق ِٓ( 4192)

 ثٓ ِوٓ ؿش٠ك ِٓ( 351) دجبْ ٚاثٓ ،122-8/121 ٚإٌغبئٟ .ثٗ اٌّمجشٞ، عو١ذ هٓ وّالّ٘ب اٌّذٟٔ، إعذبق ثٓ اٌشدّٓ هجذ ؿش٠ك

 ثٗ. اٌّمجشٞ، عو١ذ هٓ اٌغفبسٞ، ِذّذ

 اٌذجشخ ٘جشح ٚثبة هٕٗ، اهلل سػٟ هفبْ ثٓ هضّبْ ِٕبلت ثبة اٌظذبثخ، فؼبئً فٟ" 53/ 7" (: اٌجخبس3ٞ)

 ٌجٕبْ. –ث١شٚد  1996عٕخ  1داس اٌىزت اٌو١ٍّخ  ؽ 3/167[ هحوذ األهيي الشٌقيغيأػٛاء اٌج١بْ فٟ إ٠ؼبح اٌمشآْ ثبٌمشآْ ] :(4)
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 يٛأٟ :  23لو كان عسضا قسيبا وسفسا قاصدا ١ٜٯنُا دا٤ ٗ ا ،ايكطب  ايطابع :

 ، عٳٓا٤ نبريٴ إيٝٗا ايٛقٍٛ ٗ يٝؼ إٓاٍ قطٜب١ُ ايسْٝا َٓاؾع َٔ َٓؿع١ ايٝ٘ زعٛتٳِٗ َا ٗ نإ

 ايطغٍٛ. اٜٗا ٫تبعٛى - ؾٝ٘ تعبٳ ٫ ٖٝٸٓا غٳَؿطّا نإ يٛ أٚ

ٖٛ طًب َٔ ايتعاضٜـ ا٭ضبع١ يًُكاقس  ا٫قط٬سٞٚيعٌ َٔ أقطب إعاْٞ ايًػ١ٜٛ يًُع٢ٓ 

د٢ٓ ٫بٔ ايكٓاع١ غط ٚٗ، ايؿ٤ٞ ٚإتٝاْ٘ ٚما مٛٙ 
(1)

 ن٬ّ ٗ َٚٛاقعٗا ز م م أقٌ:  

 ٖصا دٛض أٚ شيو نإ اعتساٍ ع٢ً ايؿ٤ٞ مٛ ضٚايٓٗٛ ٚايٓٗٛز ٚايتٛد٘ ا٫عتعاّ:  ايعطب

 تط٣ أ٫ إٌٝ زٕٚ ا٫غتكا١َ بككس إٛانع بعض ٗ لقس ى نإ ٚإٕ اؿكٝك١ ٗ أقً٘

 ، ٚعٔ ْٝعا هلُا ؾاٌَ ٚايتٛد٘ ؾا٫عتعاّ ؟ أخط٣ ايعسٍ تككس نُا تاض٠ اؾٛض تككس أْو

 :  قاٍ ناٱقكاز: ٚإطايت٘ ايككا٥س عٌُ ايؿاعط َٛاق١ً:  ايككس:  بعضز ابٔ

  با٭عذاظ أعٓاقٗا عٔ تسؾع         اهلعٖاظ ايُٝاْٞ َجٌ ٚضزت قس

 ٚايطداظ َككسْا ع٢ً أعٝت
(2)

. 

 نْٛ٘ ٗ َعاْٝ٘، كتًـ ٚبػط اغتعُا٫ت٘ دصٚض ٚتؿتٝت ايًػٟٛ ايتؿهٝو ٖصا أ١ُٖٝ ٚتتذ٢ً

 ٚغاٜات ايه٬ّ َٚطاز ايٓكٛم َكاقس عٔ ٚايهؿـ ايتٓكٝب أزٚات َٔ َعٜس ايباسح ٜعٚز

 ٗ ايبح قبٌ ٚايتأْٞ ايرتٜح ٚنطٚض٠ ا٭َط ٖصا قعٛب١ ٜبٌ ي٘، نُا ٚايهاتبٌ ب٘ ايٓاطكٌ

ع١ )م م ز(سػب ف٦ٝٗا ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚٗ نتب ايػ١ٓ إكاقس، ٚيٓا ٗ تتبع يؿ أَط

 ظٜاز٠ بػط ٕعاْٝٗا .

 

 

                                                 
 ٘ـ392٘ٛ هضّبْ اثٓ جٕٟ اٌّٛطٍٟ ، أثٛ اٌفزخ ِٓ أئّخ األدة ٚإٌذٛ، ِٓ رظب١ٔفٗ اٌخظبئض فٟ اٌٍغخ ، رٛفٟ عٕخ  :(1)

 رذـ : ِذّٛد  -٘ـ( 1205أثٛ اٌف١غ ِذّذ ثٓ ِذّذ ِشرؼٝ ) 466 / 2[ الزبيذي] )ششح اٌمبِٛط( ألش ربط اٌوشٚط :(2)

 ،405-404ٚاٌّفشداد  96-5/95٘زٖ اٌّوبٟٔ فٟ :ِمب١٠ظ اٌٍغخ رٕلش ، َ 1976 –اٌى٠ٛذ  –ِذّذ اٌـٕبدٟ        

 .لظذ : ٌفلخ اٌىش٠ُ ألٌفبف اٌّفٙشط اٌّوجُ :اٌجبلٟ    هجذ فؤاد ِذّذٚ      
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 ايكطإٓ:يؿع١)م م ز( سػب ف٦ٝٗا ٗ إطًب ايجاْٞ: 

 إكشـ تطتٝب سػب نايتايٞ ايهطِٜ ايكطإٓ ٗ ز( م )م يؿع١ ٚضزت

 ايؿطٜـ:

66َما َيِعَمُموَنِمِنُوِم ُأَمٌة ُمِقَتِصَدٌة َوَكِجرْي ِمِنُوِم َساء 1

قاااٍ اٱَاااّ اباأ عاؾااٛض:" ٚإكتكااس ٜطًاال عًاا٢ إطٝااع، أٟ غااري َػااطف باضتهاااب ايااصْٛب،  

ٚاقـ عٓس سسٚز نتابِٗ، ٭ْ٘ ٜكتكس ٗ غطف ْؿػا٘، ٚزيٝاٌ شياو َكابًتا٘ بكٛيا٘ ٗ ايؿال       

٭ْاا٘ َؿااتل َاأ   اٯخااط )غااا٤ َااا ٜعًُاإٛ(...... ٜٚطًاال إكتكااس عًاا٢ إعتااسٍ ٗ ا٭َااط،    

"ٚإع٢ٓ َكتكس٠ ٗ إدايؿ١ ٚايتٓهط يًُػًٌُ ،ايككس، ٖٚٛ ا٫عتساٍ ٚعسّ اٱؾطاط
(1)

 23َلِو َكاَن َعَسّضا َقِسيّبا َوَسَفّسا َقاِصّدا ّاَلَّتَبُعوَك َوَلِكن َبُعَدِت َعَمِيِوُم الُشَقُة 2

أٟ ٚغطا ٗ إػاؾ١ غري بعٝس ..."قاٍ اٱَاّ ابٔ عاؾٛض :"...قاقسا 
(2)

 9َوَعَمى الّمِى َقِصُد الَسِبيِن َوِمِنَوا َجآِئْس َوَلِو َشاء َلَوَداُكِم َأِجَمِعنَي3

قاااٍ اٱَاااّ اباأ عاؾااٛض:" .. ٚايككااس: اغااتكا١َ ايططٜاال، ٚقااع ٖٓااا ٚقااؿا يًػاابٌٝ َاأ قبٝااٌ     

قاقاس، أٟ َػاتكِٝ، ٚشياو أقا٣ٛ ٗ ايٛقاـ با٫غاتكا١َ       ايٛقـ بإكسض، ٭ْا٘ ٜكااٍ: ططٜال    

نؿإٔ ايٛقـ بإكازض، ٚإناؾ١ )قكس( إٍ )ايػبٌٝ( َٔ إناؾ١ ايكؿ١ إٍ إٛقٛف..."
(3)

 99َواِقِصِد ِفي َمِشِيَك َواِغُضِض ِمن َصِوِّتَك4

ؾايككاس ٗ إؿاٞ ٖاٛ إٔ    قاٍ اٱَاّ ابأ عاؾاٛض:"... ٚايككاس: ايٛغاط ايعاسٍ باٌ طاطؾٌ،        

ٜهٕٛ باٌ طاطف ايتابدرت ٚطاطف اياسبٝب ٜٚكااٍ: قكاس ٗ َؿاٝ٘، ؾُعٓا٢ )أقكاس ٗ َؿاٝو(            

اضتهب ايككس..."
(4)

                                                 
 .6/254اٌزذش٠ش  :(1)

(2): َ .ْ 10/210 

 .14/112 اٌزذش٠ش :(3)

(4): َ.ْ 21/168. 
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قااٍ اٱَااّ ابأ عاؾاٛض:"       ،23َفَمَما َنَّجاُهِم ِإَلى اِلَبِس َفِمِنُوم ُمِقَتِصْد5

...ٚإكتكس: ايؿاعٌ يًككس ٖٚٛ ايتٛغط بٌ طاطؾٌ، ٚإكااّ زيٝاٌ عًا٢ إٔ إاطاز ا٫قتكااز       

... ٚقاس ٜطًال إككاس عًا٢     وما جيحد بآياّتنا إّال كن ختاز كفوزٗ ايهؿط يٛقٛع تصًٜٝا٘ بكٛيا٘   

ايصٟ ٜتٛغط ساي٘ بٌ ايك٬ح ٚنسٙ..."
(1)

ٌْ   َأِوَزِثَنا اِلِكَتاَب اَلِريَن اِصَطَفِيَنا ِمِن ِعَباِدَنا َفِمِنُوِم َظاِلْم ِلَنِفِسِى َوِمِنُوم ُمِقَتِصْد َوِمِنُوِم ُثَم6 َسااِب

 23ِباِلَخِيَساِت ِبِإِذِن الَمِى َذِلَك ُهَو اِلَفِضُن اِلَكِبرُي

عاؾٛض:"... ٚإكتكس: ٖٛ غري ايعامل ْؿػ٘ نُا تكتهاٝ٘ إكابًا١، ؾٗاِ اياصٜٔ      قاٍ اٱَاّ ابٔ

اتكٛا ايهباا٥ط ٚمل وطَاٛا أْؿػاِٗ َأ اـاريات إاأَٛض بٗاا ٚقاس ًُٜإٛ باايًُِ إعؿاٛ عٓا٘ َأ              

اهلل، ٚمل ٜأتٛا َٓت٢ٗ ايكطبات ايطاؾع١ يًسضدات، ؾا٫قتكاز اؾتعااٍ َأ ايككاس ٖٚاٛ اضتهااب      

غط بٌ ططؾٌ ٜبٝٓ٘ إكاّ، ؾًُا شنط ٖٓا ٗ َكاب١ً ايعامل ٚايػاابل عًاِ أْا٘    ايككس ٖٚٛ ايٛ

َطتهب ساي١ بٌ تٝٓو اؿايتٌ ؾٗٛ يٝؼ بعامل يٓؿػ٘ ٚيٝؼ بػابل..."
(2)

 ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ: يؿع١)م م ز( سػب ف٦ٝٗا ٗإطًب ايجايح: 

 ايرتَصٟ، َػًِ، ، ايبداضٟ : ايتػع١ ايهتب ٗ ز(.م.)م يؿع١ ٚضزت 

َؿت١ًُ ع٢ً  ايساضَٞ، َايو، اٱَاّ أٓس، اٱَاّ َاد١، ابٔ زاٚز، أبٛ ايٓػا٥ٞ،

 :نا٫تٞ ٖٞ ٚ إعاْٞ ا٭ضبع١

 َض انذذٚث انشأ٘ حسقى  انكراب انًخشج سقى

ُّ ... أَظ تٍ يانك 6582 انجٓاد انثخاس٘ 1 َْا َفأْنقٗ ثـَٕت  ... َفَقَظَذ َقْظَذ

ٌَ دَرٗ َخَشَج إنٗ عثًاٌ تٍ عفاٌ 0263 انًُاقة انثخاس٘ 6   ...َفَقَظْذُخ ِنُعثًا
 ...قاَل ْزِ انَقِظَٛذَج... عائشح 0265 انًُاقة انثخاس٘ 0

ُّ... عثذ اهلل 0393 انًغاص٘ انثخاس٘ 2 ُّ َفَهِذْقُر  ...َسياَِٙ َفَقَظْذُخ َن

َٔانَقْظَذ انَقْظَذ  عثذ انشدًاٌ 8356 انشقائق انثخاس٘ 8  ذْثُهُغٕا......

ُّ... جُذب 126 اإلًٚاٌ يغهى 2 ُّ َفَقَرَه  ...َقَظَذ َن

ُّ َقْظًذا... جاتش تٍ عًشج 1200 انجًعح يغهى 9 َُٔخْطَثُر ُّ َقْظًذا   ...َطاَلُذ

ُّ  جاتش تٍ عًشج 1202 انجًعح يغهى 5 َُٔخْطَثُر ُّ َقْظًذا   َفكاََْد َطاَلُذ

ٌَ َأْتََٛض َيِهًٛذا ُيَقَظًذا... عايش تٍ ٔاثهح 2012 انفضائم يغهى 3  ...كا

                                                 
 .21/191اٌزذش٠ش  :(1)

 .22/312اٌزذش٠ش  :(2)
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ِِ... عائشح 2822 انظذاتح يغهى 13 َِْز  ُّ  ...َقِظَٛذَذ

فضائم  يغهى 11
 انظذاتح

ُّ... عثذ اهلل 2882 ُّ َفَهِذْقُر  ...َفَقَظْذُخ َن

ُّ  جاتش تٍ عًشج 228 انجًعح انرشيز٘ 16 َُٔخْطَثُر ُّ َقْظًذا   َفكاََْد َطاَلُذ

انثش  انرشيز٘ 10
 ٔانظهح

ٍْ  عثذ اهلل 1300 ...ٔانُرَؤَدُج ٔاالْقِرَظاُد ُجْضٌء ي
ٍَ ُجْضًءا...  أستعح ِٔعششٚ

ذفغٛش  انرشيز٘ 12
 انقشآٌ

ُْٓى  ععذ تٍ يانك 0123 ُٓى ُيْقَرِظْذ"...قال ْؤالء ُكُه ُْ "ِٔي
َٔاِدَذٍج... ُِْضَنٍح  ًَ  ِت

ََٔأْعَأُنَك انَقْظَذ فٙ انَفْقِش... عًاس تٍ ٚاعش 1655 انغٕٓ انُغائٙ 18 ... 

ُّ  جاتش تٍ عًشج 1231 انجًعح انُغائٙ 12 َُٔخْطَثُر ُّ َقْظًذا  ََٔكاََْد َطاَلُذ ... 

ُّ َقْظًذا... جاتش تٍ عًشج 1822 طالج  انُغائٙ 19 َُٔخْطَثُر ُّ َقْظًذا   ... َطاَلُذ

طالج  انُغائٙ 15
ٍِ  انعٛذْٚ

ُّ  جاتش تٍ عًشج 1822 َُٔخْطَثُر ُّ َقْظًذا  ََٔكاََْد َطاَلُذ ...
 َقْظًذا...

 ...كاََْد َطاَلُج سُعٕل اهلل َقْظًذا  جاتش تٍ عًشج 365 انظالج أتٕ دأد 13

عًش تٍ عثذ  0332 انغُح أتٕ دأد 63
 انعضٚض

أٔطٛك ِتَرْقٕٖ اهلِل ٔااِلْقِرَظاِد فٙ 
ِّ ِِ ٔاِذثاَع ُعََُح ََِثِٛ  َأْيِش

عثذ اهلل تٍ  2122 األدب دأدأتٕ  61
 عثاط

ًَْد انَظاِنَخ  ُٓذٖ انظاِنَخ ٔانَغ ٌَ ان َإ
ٍْ خًغٍح  ٔاالْقِرَظاَد ُجْضٌء ي
َِٕج ٍَ ُجْضًءا يٍ انٌٌُث  ِٔعششٚ

عًشٔ تٍ  2088 األدب أتٕ دأد 66
 انعاص

 ٌَ ِّ َنَكا ِْٕن ْٕ َقَظَذ فٙ َق فقال عًشٔ ن
ُّ ًْٛشا ن  َخ

اتٍ  60
 ياجّ

إقايح 
 انظالج

ُّ  جاتش تٍ عًشج 1332 ُّ َقْظًذا َٔطاَلُذ ََٔكاََْدَ ُخْطَثُر ...
 َقْظًذا...

اتٍ  62
 ياجّ

جاتش تٍ عثذ  2601 انضْذ
 اهلل

َٚأُٚٓا انَُاُط عهٛكى تانَقْظِذ ثالثا 
ًَُهٕا  َذ

يغُذ  أدًذ 68
تُٙ 
 ْاشى

عثذ اهلل تٍ  6828
 عثاط

ًَْد انَظاِنَخ  ُٓذٖ انظاِنَخ ٔانَغ ٌَ ان َإ
ٍْ خًغٍح  ٔاالْقِرَظاَد ُجْضٌء ي
َِٕج ٍَ ُجْضًءا يٍ انٌٌُث  ِٔعششٚ

يغُذ  أدًذ 62
انًكثشٍٚ 

يٍ 
 انظذاتح

عثذ اهلل تٍ  2325
 يغعٕد

ٍِ اْقَرَظَذ  َيا َعاَل ي

يغُذ  أدًذ 69
انًكثشٍٚ 

يٍ 
 انظذاتح

عثذ اهلل تٍ  2680
 عًشٔ

َُٔعٍَُح  ُّ ِإنٗ اْقِرَظاٍد  ًٍَ كاَْد َفْرَشُذ َف
َٕ ُْ  َفِهُأوٍّ يا 

 .تاقٙ و أدًذ 65
 انًكثشٍٚ

 ٔانَقْظَذ انَقْظَذ َذْثُهُغٕا أتٙ ْشٚشج 13621

 .و تاقٙ أدًذ 63
 انًكثشٍٚ

َٔاِدَذٍج  ععذ تٍ يانك 11061 ُِْضَنٍح  ًَ ُْٓى ِت قال ْؤالء ُكُه
ُٓى فٙ انَجَُِح...  ٔكُه

 ...َقَظَذ انًْشَأج... أَظ تٍ يانك 16831  أدًذ 03

 ...ٔانَقْظَذ فٙ انَفْقِش ٔانِغُٗ... عًاس تٍ ٚاعش 19238  أدًذ 01
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ُْٛكى انَقْظَذ... عثذ اهلل 15511  أدًذ 06  ...عه

َْْذًٚا َقاِطًذا... تشٚذج 15383  أدًذ 00 ُْٛكى   ...ٔٚقُٕل َعَه

 ... ...ٔكاََْد ُخْطَثُح سُعٕل اهلل جاتش تٍ عًشج 13303  أدًذ 02
َُّ َقْظًذا...  َٔطاَلذ

ُّ َقْظًذا... جاتش تٍ عًشج 13389  أدًذ 08 َُٔخْطَثُر  ... 

ُّ  جاتش تٍ عًشج 13326  أدًذ 02 َُٔخْطَثُر ُّ َقْظًذا  ََٔكاََْد َطاَلُذ ... 

ُّ كاٌ ُٚقُٕل انَقْظُذ ٔانُرَؤَدُج  يعار تٍ جثم 1830  أدًذ 09  ..أَ

عثذ اهلل تٍ  613  أدًذ 05
 يغعٕد

 ٍَ قاَل انَقْظُذ فٙ انُغَُِح خٌْٛش ي
 االْجِرٓاَد فٙ انِثْذَعِح...

دغاٌ تٍ  053 انًقذيح أدًذ 03
 عطٛح

ًًا إاَل اصداَد َقْظًذا  يا اْصداَد َعثٌذ ِعْه

عثاد تٍ عثاد  229 انًقذيح أدًذ 23
 انخٕاص

ُعُثٍم ُيْخَرهَفٍح جائَشٍج عٍ انَقْظِذ  فٙ
ًُْغَرقِٛى  يفاسقٍح نهِظَشاِط ان

ُّ  جاتش تٍ عًشج 1816 انظالج انذاسيٙ 21 َُٔخْطَثُر ُّ َقْظًذا  ...َفكاََْد َطاَلُذ
 َقْظًذا...

م ئفضا انذاسيٙ 26
 انقشآٌ

عًٕٚش تٍ  0132
 يانك

. . ٌَ ُْْى َفْهُْٛعُطٕا انُقشآ ُٔيْش
ِْٓى ًِ ُْٓى عهٗ ( 1)ِتَخضاِئ ًُِه ُّ َْٚذ ََ فِئ

ُْٓى انجَٕس  َُٕٓنِح َُٔٚجُُِث  .انَقْظِذ ٔانُغ

 اقط٬سا:تعطٜـ إكاقس إطًب ايطابع: 

شيو أِْٗ ، َٔ خ٬ٍ تتبع آثاض غًـ ٖصٙ ا٭١َ ٫ تهاز تعجط ع٢ً تعطٜـ ؾاٌَ يًُكاقس

إعاْٞ ناْت عٓسِٖ ٚانش١ َٚتُج١ً ٗ  ٕمل ٜهْٛٛا ٜتهًؿٕٛ شنط اؿسٚز ٫ٚ اٱطاي١ ؾٝٗا، ٭

ٚإٕ ٚدس عٓسِٖ بعض اؾٌُ هلا تعًل  أشٖاِْٗ ٚتػٌٝ ع٢ً أيػٓتِٗ زٕٚ نسٸ أٚ َؿك١ ،

ببعض أقػاَٗا ٚبأَجًتٗا ٚتطبٝكاتٗا ، ؾكس شنطٚا ايهًٝات إكاقس١ٜ اـُؼ ، نُا شنطٚا 

شنطٚا بعض ايعًٌ إتك١ً بأسهاَٗا ٚأزيتٗا ، نُا ٚ، إكاحل ايهطٚض١ٜ ٚاؿاد١ٝ ٚايتشػ١ٝٓٝ 

عربٚا عٓٗا بتعبريات نجري٠ زيت ٗ فًُٗا بايتكطٜح ٚايتًُٝح ٚايتٓكٝل ٚاٱّا٤ ع٢ً ايتؿات 

 ٚا٫دتٗازٖ٪٤٫ ا٭ع٬ّ إٍ َطاعا٠ إكاقس ٚاغتشهاضٖا ٗ ع١ًُٝ ؾِٗ ايٓكٛم ٚا٭سهاّ 

 .ٜـ ايعًُا٤ إعاقطٜٔ يًُكاقس زٕٚ غريِٖ،هلصا تككست بػط تعطؾٝٗا ٚايرتدٝح بٝٓٗا 

 

                                                 
(1:) ُِٙ ِّ  .اٌّّالصِخ شذح : ٚاٌّشاد ، اٌجو١ش أٔف فٟ رٛػن دٍمخ : خضاِئ
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- 18 - 

 :تعطٜـ ايعًُا٤ إعاقطٜٔ يًُكاقس

 ايؿطع١ٝ بإعاْٞ ٖتعدا ايػ١ٝٓ ايًػ١ٜٛ إعاْٞ يتًو اَتسازا إ٫ ا٫قط٬سٞ إع٢ٓ ٜهٕٛ ئ

ْبٝ٘  ع٢ً أْعي٘ ٖا ا٭سهاّ، َٔ اهلل غٓ٘ َا َٚطاَٞ غاٜات: ع٢ً ا٭ز٢ْ سسٙ ٗ َٚؿت٬ُ

 .ببٝاْ٘ ٚأَطٙ

ٖٔ ْؿض غباض ايٓػٝإ ٚاٱُٖاٍ اؿاقٌ َٔ عًُا٤ إؿطم أٍٚ عًُا٤ ايعكط ع٢ً اٱط٬م ؾ

اٱغ٬َٞ ايصٟ طاٍ نتاب إٛاؾكات ، ٚدعٌ ايعًُا٤ َٔ بعسٙ ٜٛيٕٛ اٖتُاَا بايػا بإكاقس 

تأيٝؿا ٚزضاغ١ ٚاعتباضٖا عًُا َٔ عًّٛ ايؿطٜع١ ٜسضؽ باؾاَعات ٚتعكس ي٘ ايٓسٚات 

ًتكٝات ايع١ًُٝ ، نإ ٖٛ عامل ايعٜت١ْٛ اٱَاّ قُس ايطاٖط ابٔ عاؾٛض َٔ خ٬ٍ نتاب٘ ٚإ

يصيو نً٘ بسأْا بتعطٜـ ايطاٖط ابٔ عاؾٛض يًُكاقس ثِ ايؿص )َكاقس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬( ،

 . ْعطز ع٢ً تعطٜؿات غريٙ َٔ ايعًُا٤

 عاؾٛض:تعطٜـ اٱَاّ ايطاٖط ابٔ 

" إعاْٞ ٚاؿهِ إًشٛظ١ يًؿاضع ٗ ْٝع أسٛاٍ ايتؿطٜع أٚ بأْٗاعطؾٗا اٱَاّ ابٔ عاؾٛض 

َععُٗا ، عٝح ٫ ؽتل ٬َسعتٗا بايهٕٛ ٗ ْٛع خام َٔ أسهااّ ايؿاطٜع١ ، ؾٝاسخٌ ٗ    

ٜٚسخٌ ٗ  ٖصا أٚقاف ايؿطٜع١ ٚغاٜتٗا ايعا١َ ٚإعاْٞ اييت ٫ ىًٛ ايتؿطٜع عٔ ٬َسعتٗا ،

ِِ يٝػ ٍٕ َٔ اؿٹَه ٚيهٓٗا ًَشٛظ١ ٗ أْٛاع  ت ًَشٛظ١ ٗ غا٥ط أْٛاع ا٭سهاّ ،ٖصا أٜها َعا

ناجري٠ َٓٗاا"  
(1 )

"َعاإ سكٝكا١ هلاا ؼكال ٗ اـااضز ٚتًشال بٗاا إعااْٞ          ٖٚاٞ باصيو إَاا    ،

 ا٫عتباض١ٜ ايكطٜب١ َٔ اؿكٝك١ٝ "
ٚإَا "َعإ عطؾ١ٝ عا١َ َتشكك١ ٚتًشل بٗا َعإ عطؾ١ٝ  (2)

                                                 
 داس إٌفبئظ األسدْ. 2001- 2رذم١ك ا١ٌّغبٚٞ ؽ  251[ صالغاهز ابي ػاشىر(: ِمبطذ اٌشش٠وخ االعّال١ِخ ]1)

 ِٕبفشرٙب ٌٙب أٞ رىْٛ جبٌجخ: ٟ٘ اٌزٟ ٌٙب رذمك فٟ ٔفغٙب ثذ١ش رذسن اٌومٛي اٌغ١ٍّخ ِّالءِزٙب ٌٍّظٍذخ أٚ الوؼاًي الحقيقية (:2)

 ٔفوب هبِب أٚ ػشسا هبِب إدساوب ِغزمّال هٓ اٌزٛلف هٍٝ ِوشفخ هبدح أٚ لبْٔٛ.        
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ايعا١َ"خاق١ تكطب َٔ إعاْٞ ايعطؾ١ٝ 
(1)

ٚاؾرتط ٗ ْٝعٗاا إٔ ٜهإٛ "ثابتاا، ظااٖطا،      ،

َٓهبطا، َططزا
(2) ." 

أٜها  اٖتِ بٌ ، ايعا١َ يًُكاقس تعطٜـ بتكسِٜ عاؾٛض ابٔ ايؿٝذ ٜهتـ مل

 إككٛز٠ ايهٝؿٝات ٖٚٞ ":ؾكاٍ ، اـاق١ اٱغ١َٝ٬ ايؿطٜع١ َكاقس بتعطٜـ

 ٗ ايعا١َ َكاؿِٗ ؿؿغ أٚ ، ايٓاؾع١ ايٓاؽ يتشكٝل َكاقس يًؿاضع

 أغؼ َا بإبطاٍ اـاق١ ٗ َكاؿِٗ غعِٝٗ ٜعٛز ٫ نٞ اـاق١، تكطؾاتِٗ

ٔ  أٚ غؿ١ً عٔ بطا٫ إ ، ايعا١َ َكاؿِٗ ؼكٌٝ َٔ هلِ  ٣ٖٛ اغتع٫ٍ ع

 ٗ ضٚعٝت سه١ُ نٌ شيو ٗ ٜٚسخٌ" قاٍ: ، ثِ "ؾ٠ٛٗ باطٌ ٚ

 ٚإقا١َ ، ايطٖٔ عكس ٗ قكس ايتٛثل َجٌ ايٓاؽ، تكطؾات أسهاّ تؿطٜع

 ٗ َؿطٚع١ٝ إػتساّ ايهطض ٚزؾع ايٓهاح، عكس ٗ ٚايعا١ً٥ إٓعٍ ْعاّ

ايط٬م"
(3)

 

 تعطٜـ ع٬ٍ ايؿاغٞ:

: إطاز َكاقس ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ :ايػا١ٜ َٓٗا ٚا٭غطاض اييت ٚنعٗا  عطؾٗا ايؿاغٞ بكٛي٘

 (4) ايؿاضع عٓس نٌ سهِ َٔ أسهاَٗا

 :تعطٜـ ايطٜػْٛٞ

إٕ َكاقس ايؿطٜع١ ٖٞ ايػاٜات اييت ٚنعت ايؿطٜع١ ٭دٌ ؼكٝكٗا ٕكًش١  : عطؾٗا ايؿاغٞ

 (1) ايعباز

                                                 
 : ٟٚ٘ اٌّجشثبد اٌزٟ أٌفزٙب ٔفٛط اٌجّب١٘ش ٚاعزذغٕزٙب اعزذغبٔب ٔبشئب هٓ رجشثخ ِّالءِزٙب ٌظّالحهؼاى ػزفية ػاهة(:1)

 .255اٌشش٠وخ ٌٍـب٘ش ثٓ هبشٛس ص اٌجّٙٛس. ِمبطذ      

 :٘ٛ أْ رىْٛ رٍه اٌّوبٟٔ ِجضِٚب ثزذممٙب أٚ ِلٕٛٔب كٕب لش٠جب ِٓ اٌجضَ. الثبات(:2)

 : ٘ٛ االرؼبح ثذ١ش ال ٠خزٍف اٌفمٙبء فٟ رشخ١ض اٌّوٕٝ ٚال ٠ٍزجظ هٍٝ ِولُّٙ ثّشبثٙخ.الظهىر      

 : ٘ٛ أْ ٠ىْٛ ٌٍّوٕٝ دٌذ ِوزجش ال ٠زجبٚصٖ ٚال ٠مظش هٕٗ، ثذ١ش ٠ىْٛ اٌمذس اٌظبٌخ ِٕٗ ألْ ٠وزجش ِمظذا ششه١ب االًضباط      

 .لذسا غ١ش ِشَىه             

 .253-252ص[ابي ػاشىر]: ٘ٛ أْ ال ٠ىْٛ اٌّوٕٝ ِخزٍفب ثبخزّالف أدٛاي األلـبس ٚاٌمجبئً ٚاألهظبس، ِمبطذ اٌشش٠وخ االعزاد     

 .252ِمبطذ اٌشش٠وخ ص :(3)

 3[صػالل الفاصيِمبطذ اٌشش٠وخ االعّال١ِخ ِٚىبسِٙب ] :(4)
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 تعطٜـ ايٝٛبٞ:

اييت ضعاٖا ايؿاضع ٗ ايتؿطٜع عَُٛا  : إكاقس ٖٞ إعاْٞ ٚاؿهِ ٚمٖٛا عطؾٗا ايٝٛبٞ

ٚخكٛقا َٔ أدٌ ؼكٝل َكاحل ايعباز
(2). 

 تعطٜـ ؾتشٞ ايسضٜين: 

 (3) ايكٝؼ ٚايٓكٛم ، ٜٚػتدسَٗا ايتؿطٜع نًٝات ٚدع٥ٝات ٖٞ ايكػِ اييت تهُٔ ٚضا٤

 تعطٜـ ايسنتٛض عبس ايععٜع بٔ ضبٝع١:

ٖٚا ٜؿهٞ إيٝٗا ٖا هًب  ايعباز،ٖٞ َا ضاعاٙ ايؿاضع ٗ ايتؿطٜع عَُٛا ٚخكٛقا َٔ َكاحل 

هلِ ْؿعا أٚ ٜسؾع عِٓٗ نطضا
(4)  

 :اـازَٞ كتاض بٔ ايسٜٔ ْٛضايسنتٛض تعطٜـ 

ايكِٝ إكًش١ٝ إػٝا٠ َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚإطتبط١ ٗ ؼككٗا ٚاقعّا بايككس اٱضازٟ ٖٞ 

 (5) َٔ إهًـ

 بٛدٛزٙ ايكٍٛ داظ إٕ ايؿإٔ ٖصا عًُا٤ بٌ َٔ خ٬ٍ تتبع ايتعاضٜـ ايػابك١  ًْشغ  اخت٬ؾا

 عٓس ايٛقٛف أٚ ايتؿكٌٝ، أٚ اٱْاٍ بػبب ايعباض٠ َػت٣ٛ ع٢ً عَُٛ٘ ٗ غري أْ٘ ٜبك٢

 .َكاقسٖا اغتٝعاب أٚ ا٭يؿاظ َٓطٛم

 ٗ يًعباز ايؿطٜع١ ٗ ضٚعٝت اييت بإكاحل ايعًِ: ٚإٕ داظ يٓا إٔ ْعطف إكاقس ؾٓكٍٛ بأْٗا

 تعطٜؿٗا داظ ؾٝٗا ايكٍٛ ٚاختكاض إعاْٞ ٖصٙ تهجٝـ أضازْا ٚإشاٚآخطتِٗ  ،  زْٝاِٖ عادٌ

 .ايؿطع ٗ إعترب٠ بإكاحل ايعًِ :بأْٗا

                                                                                                                                            
 اٌذاس اٌوب١ٌّخ ٌٍىزبة االعّالِٟ اٌش٠بع . 1995-4ؽ  - 7[ ص لزيضىًئلش٠خ اٌّمبطذ هٕذ اٌشبؿجٟ ]ا:(1)

 ٚاٌزٛص٠ن اٌش٠بعداس اٌٙجشح ٌٍٕشش  1998-1ؽ 37[ صاليىبيِمبطذ اٌشش٠وخ االعّال١ِخ ٚهّاللزٙب ثبألدٌخ ]:(2)

 35/ 1[ الذريٌيألش ِمبطذ اٌّىٍف١ٓ هٕذ األط١١ٌٛٓ ]:(3)

 اٌش٠بع اٌغوٛد٠خ.– 2002-1ؽ - 21[ ص ػبذ الؼزيزهٍُ ِمبطذ اٌشش٠وخ ]:(4)

 134 ص األٚي اٌجضء 18 اٌغٕخ 65 سلُ األِخ وزبة ،[الخادهي]اٌّمبطذٞ  االجزٙبد :(5)
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 إٛنٛع، سٝح َٔ ايؿطٜع١ َكاقس ٗ نازت أٚ انتًُت قس ايعًِ ٭ٕ ؾطٚط( ايعًِ)ؾكٛيٓا 

 إكاقسؾ ٚايطداٍ، إ٪يؿات ٚست٢ بٌ ٚايؿٛا٥س، ٚايػا١ٜ ٚايكهاٜا، ٚإػا٥ٌ ٚايكٛاعس، ٚإباز٨

  .اٱغ١َٝ٬ ٚايسضاغات ايؿطٜع١ ٚأقػاّ اؾاَعات كتًـ ٗ بصات٘ قا٥ِ ؽكل ايّٝٛ

 إؿاغس، َدتًـ ٖٞ اييت يٓكٝهٗا ٚزؾعا هلا دًبا ايؿطع ٗ إعترب٠ إكاحل: َٛنٛع٘ٚ

 .َٚطاتبٗا َػتٜٛاتٗا

 ٖٚٞ عًٝٗا ٚايٛقٛف تعطؾٗا ٚنٝؿ١ٝ إهًـ َٚكاقس ايؿاضع َكاقس بٌ تتٛظع: ٚقٛاعسٙ

 .َٛاطٓٗا ٗ َبػٛط١

 بايكٝاؽ ضؾس ابٔ مساٙ ايكٝاؽ ٗ َِٗ قػِ إٍ ايٓكٛم تؿػري َٔ ُتس: ٚقهاٜاٙ 

 ا٭قٍٛ ٗ إكًش١ َبشح ٜٚعترب بٌ إكاقسٟ بايكٝاؽ ايطٜػْٛٞ أٓس ٚمساٙ إكًشٞ 

 ٚغا٥ٌ باعتباضٖا ٚؾتشٗا ايصضا٥ع ا٫غتشػإ، ٚغس إٍ ُتس إكاقس، نُا ضساٍ قط عَُٛا

 ٚعٌُ ٚقٍٛ قبًٓا َٔ ٚؾطع عطف َٔ ايؿك٘ أقٍٛ َباسح َٔ تبك٢ َٚا إكاقس، بٌ إٍ

 إكاقس إٍ ا٫يتؿات ب٘ ايكا٥ِ ٗ ٜؿرتض تطدٝح أٚ اختٝاض أٟ إٔ ٚاغتكشاب، شيو ايكشابٞ

 .تهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ نصيو أٚ ا٭قٍٛ َؿاقٌ ْٝع ٗ تػطٟ ضٚح إكاقسؾ ،ايؿطع١ٝ ٚإكاحل

 اؿانٌُ، َٚٛاقـ أسهاّ ٚتكٜٛب ايعاًٌَ، خط٢ ٚتطؾٝس اجملتٗسٜٔ، ْعط ؾتػسٜس غاٜت٘ أَا

 .ٚإرتززٜٔ ايؿانٌ إقٓاع ٚضَا إ٪ٌَٓ، إّإ ٚاظزٜاز

 َا إ٫ عس، وكٝ٘ ؾ٬ اغتك٬ٍ غري َٔ ايهتب ٗ َبجٛخ ٖٛ ؾُا َٚ٪يؿات٘، ضداي٘ ٗ ايكٍٛ أَا

 ٜٓكك٘ نإ ٚإٕ ايعسز  ٗ ق٬ًٝ ؾًٝؼ بايتأيٝـ أؾطزٙ َٔ ٚأَا ،ايعإٌ ضب َٔ نإ

 َٚا إبساع ؾٝ٘ َٚا غريٙ، َٔ ايػٌُ ٜؿطظ ست٢ ٚغطبًت٘ ٚايتُٝٝع ٚايتكٓٝـ ٚاؾُع ايتعطٜـ

 .اٱغ١َٝ٬ عًَٛٓا َٔ نجري أسٛاٍ ؾإٔ ٚا٫درتاض ايتهطاض ٚآؾ١ ايكشـ تػٜٛس غري ؾٝ٘ يٝؼ
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 يٝػت أْٗا فُعٕٛ ايؿإٔ ٖصا أٌٖ ٭ٕ ٚإطاَٞ، ا٭ٖساف أٚ ايػاٜات عٛض ٚقٛيٓا )إكاحل(

 ايسْٝا تؿٌُ ايؿطع ٗ إط٬قٗا ٗ ٖٚٞ ،إككٛز مٛ ايٛغ١ًٝ ؾأظست ،نصيو غ٣ٛ

 .إٓاؾع ٚدًب إؿاغس ٚزؾع ٚايعاّ، ٚاـام ٚاٯخط٠،

 َكًش١،: إؿػس٠ زض٤ إٔ سٝح" إكاحل" ٗ َتهُٔ شيو ٭ٕ إؿاغس، زؾع بايًؿغ أشنط ٚمل

 ٚظٚاٍ إككٛز تعصض ايؿػاز ؾأقٌ ،إكاحل ؼكٝل ططٜل ٗ نطٚض١ٜ ناْت ٚضَا أٍٚ ٚخط٠ٛ

؛  إٓؿع١ ٚظٚاٍ إككٛز تعصض ايعطب يػإ ٗ"  ؾػس"  ٚأقٌ ":ايعطبٞ ابٔ ٜكٍٛ ،إٓؿع١

 آهل١ ؾُٝٗا نإ يٛ ":  غبشاْ٘ اهلل قاٍ ،بسْٚ٘ ثابت ٚإع٢ٓ ، أبًؼ نإ نطض ؾٝ٘ نإ ؾإٕ

 " ايؿػاز وب ٫ ٚاهلل ":  غبشاْ٘ اهلل ٚقاٍ ، إككٛز ٚشٖب ، يعسَتا أٟ " يؿػستا اهلل إ٫

 إٔ ٜٚؿب٘ ، ايططٜل َٚٓع ، ايػبٌٝ غس َٔ أععِ ٚاٱشا١ٜ ، يًدًل اٱشا١ٜ أٚ ايؿطى ٖٚٛ

 ٗ ٚايؿػاز ،بػريٙ ٜتعًل َا أٚ ،ٜهطٙ أٚ ،إؿػس َككٛز ٜعٜـ َا إطًل ايؿػاز ٜهٕٛ

 ."يًػري اٱشا١ٜ ٖٛ ا٭ضض

 تػُٝتٗا قح إٕ ايؿطع َٝعإ ٗ إًػا٠ أٚ ا١َٖٕٛٛ يًُكاحل زؾعا( ايؿطع ٗ إعترب٠)ٚقٛيٓا 

 عًٝ٘ إٓكٛم ع٢ً إكاحل قكط يتِٖٛ زؾعا" ايؿاضع" عٛض" ايؿطع" تعبري ٚؾهًت ،"َكاحل"

 ططٜل عٔ ايٓكٛم تًو َٔ ا٭١َ تؿُٗ٘ َا زٕٚ  ضغٛي٘ ٚن٬ّ ٚدٌ عع اهلل ن٬ّ ٗ

 ٚدٌ عع اهلل ٖٛ اؿكٝك١ ع٢ً ؾايؿاضع ا٫دتٗاز، ططٜل عٔ ايعًُا٤ ٜؿُٗ٘ َا أٚ اٱْاع

 بصيو اهلل هلِ أشٕ ٕا اجملاظ غبٌٝ ع٢ً فتٗسٜٔ أٚ أ١َ أٚ ضغٍٛ َٔ غريٙ ع٢ً ٜٚطًل

 إعترب٠ إكاحل ْٝع ٜؿٌُ إٔ :ب٘  أعين ٖٓا" ايؿطع"ف ،ٚا٫دتٗاز ايتكطف سسٚز هلِ ضامسا

 تبك٢ ست٢" ايعباز" أشنط ٚمل ،ٚبؿطٚط٘ أًٖ٘ َٔ ا٫دتٗاز أٚ اٱْاع أٚ ايػ١ٓ أٚ بايهتاب
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 بػض ايؿطع ٗ َكطض٠ ٖٞ نُا ٚايعُطإ ٚا٭ضض إدًٛقات َٔ ٚيػريِٖ هلِ ؾا١ًَ إكاحل

با٭قٌ إككٛزٕٚ ِٖ ناْٛا ٚإٕ ايٓاؽ عٔ ايٓعط
(1). 

 : أْٛاع إكاقس ايؿطع١ْٝٞإبشح ايجا

 إطًب ا٭ٍٚ : سكٝك١ إكًش١

 بٝإ إكًش١ ٚإؿػس٠: -1

 ايٓؿع َٓ٘ زا٥ُا أٚ غايبا يًذُٗٛض أٚ يٰساز.ٖٞ ٚقـ يًؿعٌ وكٌ ب٘ ايك٬ح؛ أٟ  إكًش١:

ٖٚٞ َا قابٌ إكًش١، ٖٚٞ ٚقـ يًؿعٌ وكٌ ب٘ ايؿػاز، أٟ ايهطټ، زا٥ُا أٚ  إؿػس٠:

 غايبا يًذُٗٛض أٚ يٰساز

 ٚتٓكػِ إكًش١ إٍ قػٌُ:

 

                                                 

اٌذف١ذ ، اٌمبػٟ أثٛ ا١ٌٌٛذ ألش ِمبطذ اٌشش٠وخ ]اثٓ هبشٛس[، ثذا٠خ اٌّجزٙذ ٚٔٙب٠خ اٌّمزظذ ]اثٓ سشذ[ (: 1)

ِىزجخ اٌى١ٍبد األص٘ش٠خ  -رذـ : ِذّذ ع١ٍُ ِذغٓ ، ٚشوجبْ ِذّذ إعّبه١ً  –٘ـ( 595ِذّذ ثٓ أدّذ اٌمشؿجٟ )

 ، َ 1974٘ـ = 1394 -

 اٌغوٛد٠خ. -ِىزجخ اٌوج١ىبْ اٌش٠بع 2001-1،ؽ 26 -19ص  ٚألش هٍُ ِمبطذ اٌشش٠وخ ]اٌخبدِٟ[      

٠مٛي اإلِبَ اٌـب٘ش اثٓ هبشٛس:"ٚاٌفغبد أطٍٗ اعزذبٌخ ِٕفوخ اٌشٟء إٌبفن إٌٝ ِؼشح ثٗ أٚ ثغ١شٖ، ٚلذ (:2)

٠ـٍك هٍٝ ٚجٛد اٌشٟء ِشزّّال هٍٝ ِؼشح، ٚإْ ٌُ ٠ىٓ ف١ٗ ٔفن ِٓ لجً ٠مبي: فغذ اٌشٟء ثوذ أْ وبْ طبٌذب 

بعذ إرا ٚجذ فبعذا ِٓ أٚي ٍٚ٘خ، ٚوزٌه ٠مبي: أفغذ إرا هّذ إٌٝ شٟء طبٌخ فؤصاي طّالدٗ، ٠ٚمبي: أفغذ ٠ٚمبي: ف

إرا أٚجذ فغبدا ِٓ أٚي األِش، ٚاألكٙش أْ اٌفغبد ِٛػٛم ٌٍمذس اٌّشزشن ِٓ اٌّو١١ٕٓ ١ٌٚظ ِٓ اٌٛػن 

فٟ األؿوّخ، ِٕٚٗ إصاٌخ األش١بء اٌّشزشن،...... فبإلفغبد فٟ األسع ِٕٗ رظ١ش األش١بء اٌظبٌذخ ِؼشح وبٌغش 

إٌبفوخ وبٌذشق ٚاٌمزً ٌٍجشاء، ِٕٚٗ إفغبد األٔلّخ وبٌفزٓ ٚاٌجٛس، ِٕٚٗ إفغبد اٌّغبهٟ وزىض١ش اٌجًٙ ٚرو١ٍُ 

اٌذهبسح ٚرذغ١ٓ اٌىفش ِٕٚبٚأح اٌظبٌذ١ٓ اٌّظٍذ١ٓ، ٌٚوً إٌّبفم١ٓ لذ أخزٚا ِٓ ػشٚة اإلفغبد ثبٌج١ّن ....... 

فغبد، أٞ جوً اٌشٟء طبٌذب، ٚاٌظّالح ػذ اٌفغبد ٠مبي: طٍخ ثوذ أْ وبْ فبعذا، ٠ٚمبي: فئْ اإلطّالح ػذ اإل

 .284\1طٍخ ثّوٕٝ ٚجذ ِٓ أٚي ٍٚ٘خ طبٌذب فٙٛ ِٛػٛم ٌٍمذس اٌّشزشن وّب لٍٕب".اٌزذش٠ش 

٠ٚمٛي فٟ ِٛػن آخش:" ٚاٌفغبد ػذ اٌظّالح، ِٚوٕٝ اٌفغبد: إرّالف ِب ٘ٛ ٔبفن ٌٍٕبط ٔفوب ِذؼب أٚ ساجذب، 

فئرّالف األٌجبْ ِضّال إرّالف ٔفن ِذغ، ٚإرّالف اٌذـت ثوٍخ اٌخٛف ِٓ االدزشاق إرّالف ٔفن ساجخ ٚاٌّشاد 

ثبٌشجذبْ سجذبْ اعزوّبٌٗ هٕذ إٌبط ال سجذبْ و١ّخ إٌفن هٍٝ و١ّخ اٌؼش، فئرّالف األد٠ٚخ اٌغبِخ فغبد، ٚإْ 

ٕبط ِٓ اٌٛاصم هٓ اإلّ٘الن ثٙب ف١زفبدٜ هٓ وبْ اٌزذاٚٞ ثٙب ٔبدسا ٌىٓ اإلّ٘الن ثٙب وبٌّوذَٚ ٌّب فٟ همٛي اٌ

ػش٘ب ثبالدز١بؽ فٟ سٚاجٙب ٚثؤِبٔخ ِٓ رغٍُ إ١ٌٗ، ٚأِب إرّالف إٌّبفن اٌّشجٛدخ ف١ٍظ ِٓ اٌفغبد وئرّالف 

اٌخّٛس ثٍٗ إرّالف ِب ال ٔفن ف١ٗ ثبٌّشح وئرّالف اٌذ١بد ٚاٌومبسة ٚاٌفئشاْ ٚاٌىّالة اٌىٍجخ، ٚإّٔب وبْ اٌفغبد غ١ش 

: ألْ فٟ اٌفغبد ثبٌزفغ١ش اٌزٞ روشٔبٖ روـ١ّال ٌّب خٍمٗ اهلل فٟ ٘زا اٌوبٌُ ٌذىّخ طّالح إٌبط فئْ ِذجٛة هٕذ اهلل

اٌذى١ُ ال ٠ذت روـ١ً ِب رمزؼ١ٗ اٌذىّخ، فمزبي اٌوذٚ إرّالف ٌٍؼش اٌشاجخ ٌٚزٌه ٠مزظش فٟ اٌمزبي هٍٝ ِب 

ٟ اٌذشة ٚهٓ لـن األشجبس إال إرا ٠ذظً ثٗ إرّالف اٌؼش ثذْٚ ص٠بدح، ِٚٓ أجً رٌه ٔٙٝ هٓ إدشاق اٌذ٠بس ف

سجخ فٟ ٔلش أ١ِش اٌج١ش أْ ثمبء شٟء ِىٓ رٌه ٠ض٠ذ لٛح اٌوذٚ ٠ٚـ١ً ِذح اٌمزبي ٠ٚخبف ِٕٗ هٍٝ ج١ش 

 .270\2اٌّغ١ٍّٓ أْ ٠ٕمٍت إٌٝ ٘ض٠ّخ ٚرٌه ٠شجن إٌٝ لبهذح: اٌؼشٚسح رمذس ثمذس٘ب".   اٌزذش٠ش 
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 : َكًش١ عا١َ

ا٭ؾطاز إ٫ َٔ سٝح  ٖٚٞ َا ؾٝ٘ ق٬ح عُّٛ ا٭١َ أٚ اؾُٗٛض ،٫ٚ ايتؿات َٓ٘ إٍ أسٛاٍ 

ٖٚصا َععِ َا دا٤ ؾٝ٘ ايتؿطٜع ايكطآْٞ َٚٓ٘ َععِ ؾطٚض  إِْٗ أدعا٤ َٔ فُٛع ا٭١َ،

 ايهؿاٜات .

 خاق١:َكًش١ 

ٖٚٞ َا ؾٝ٘ ْؿع اٯساز باعتباض قسٚض ا٭ؾعاٍ َٔ آسازِٖ يٝشكٌ بإق٬سِٗ ق٬ح اجملتُع 

ٚأَا ايعُّٛ ؾشاقٌ تبعا ،ٖٚٛ بعض َا دا٤  ؾا٫يتؿات ؾٝ٘ ابتسا٤ٶ إٍ ا٭ؾطاز ،إطّنب َِٓٗ ، 

 ب٘ ايتؿطٜع ايكطآْٞ َٚععِ َا دا٤ ٗ ايػ١ٓ َٔ ايتؿطٜع.

 نابط نٕٛ ايٛقـ َكًش١ أٚ َؿػس٠: -1

إٕ نابط ؼكل شيو اؿس أسس ٔػ١ أَٛض 
(1)

: 

 إٔ ٜهٕٛ ايٓؿع أٚ ايهط قّككا َّططزا.

ٜٴكاَٚ٘ نسټٙ عٓس  إٔ ٜهٕٛ ايٓؿع أٚ ايهطض غايبا ٚانشا تٓػام إيٝ٘ ايعك٤٬ ٚاؿهُا٤ عٝح ٫ 

 ايتأٌَ.

 إٔ ٫ ّهٔ ا٫دتعا٤ عٓ٘ بػريٙ ٗ ؼكٌٝ ايك٬ح ٚسكٍٛ ايؿػاز. 

َٴطٳدٹٍح َٔ دٓػ٘ . -نْٛ٘ َػاٜٚا يهسٙ -إٔ ٜهٕٛ أسس ا٭َطٜٔ َٔ ايٓؿع أٚ ايهط  َعهٛزا 

ٜهٕٛ أسسُٖا َٓهبطا إٔ
(2)

 قككا ٚاٯخط َهططبا. 

 

 

                                                 

 ِٚب ثوذ٘ب ثزظشف. 283اٌشش٠وخ ٌٍـب٘ش ثٓ هبشٛس ص (:ِمبطذ1)

 (:ؿشق االٔؼجبؽ ٚاٌزذذ٠ذ فٟ اٌشش٠وخ عزخ ٟ٘ :2)

ثذ١ش رىْٛ ٌىً ِب١٘خ خٛاطٙب ٚآصبس٘ب اٌّشرجخ  ، * االٔؼجبؽ ثز١١ّض اٌّب١٘بد ٚاٌّوبٟٔ ر١١ّضا ال ٠مجً االشزجبٖ

ّّٝ االعُ      ه١ٍٙب  * اٌظفبد اٌّو١َٕخ ٌٍّب١٘بد اٌّومٛد ه١ٍٙب          * اٌزٛل١ذ     * اٌزمذ٠ش     *ِجشد رذمك ِغ

 ِٚب ثوذ٘ب ثزظشف. 371* اإلدبؿخ ٚاٌزذذ٠ذ .ِمبطذ اٌشش٠وخ ٌٍـب٘ش اثٓ هبشٛس ص

 ِٚب ثوذ٘ب ثزظشف. 292ِمبطذ اٌشش٠وخ ٌٍـب٘ش اثٓ هبشٛس ص (:3)
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 طًب ايؿطٜع١ يًُكاحل : -2

تٓكػِ إكاحل َٔ ٖصٙ اؿٝج١ٝ إٍ قػٌُ
(1)  

  ،ً٘ٝ١ًّ ٜكتهٞ ٌَٝ ْؿٛغِٗ إٍ ؼك ٭ٕ ٗ َا ٜهٕٛ ؾٝ٘ سٌغ ظاٖط يًٓاؽ ٗ اؾب

 ١ًَ ؼكًٝ٘ ١َ٤٬َ هلِ ،ؾًٝؼ َٔ ؾإٔ ايؿاضع إٔ ٜتعطض ي٘ بايطًب ٭ٕ زاعٞ اؾبٹ

 ٜهؿٞ ايؿطٜع١ َ٪١ْٚ تٛدٝ٘ اٖتُاَٗا يتشكًٝ٘ ، ٚإِا ؾأْٗا إٔ تعٌٜ عٓ٘ َٛاْع سكٛي٘ 

 ، ايصٟ ٜتعطض ي٘ َا يٝؼ ؾٝ٘ سّغ ظاٖط هلِ بٌ ؾٝ٘ سعٛظا خؿ١ٝ ٜػؿًٕٛ عٓٗا ٖٛٚ

ٜٚطتب ايعكٛب١ ع٢ً تطن٘ ٚا٫عتسا٤ عًٝ٘ ،ٚقس أٚدب بعه٘ ع٢ً  ايتؿطٜع بايتأنٝس ،

ا٭عٝإ ٚبعه٘ ع٢ً ايهؿاٜات عػب قٌ إكًش١ ، ٚقس ًٜشل بٗصا ايكػِ أْٛاع َٔ 

ايكػِ ا٭ٍٚ ٜعطض هلا َا ٜػِؿٞ اؾب١ً َٔ ايعٛا٥س ٚايتعايِٝ ايؿاغس٠ اييت ؼذب اؾب١ً 

٫نتػاب يبعض ايٓاؽ ،َٚا ٜعطض عٔ ايتأثري ، ٚنصيو َا ٜعطض َٔ ايهػٌ عٔ ا

يبعض ايعٖاز َٔ ا٫ْكطاع إٍ ايعباز٠ ٚإناع١ َٓاؾع أخط٣ ٚ٭ٌٖ ا٫دتٗاز إٔ ٜكؿٛا ٗ 

ٖصا إكاّ َٛقـ ضزع هلصٙ ايعٛاضض ايٓازض٠ بإضؾاز ٜعٌٜ ايه٬ٍ ٚاـطأ ٜٚؿهح شيو 

 ا٭ؾٔ.

 أْٛاع إكًش١ إككٛز٠ َٔ ايتؿطٜع: -4

إٔ إككس اٱغ١َٝ٬ ايساي١ ع٢ً َكاقسٖا َٔ ايتؿطٜع ٜبٌ  ٕ اغتكطا٤ َٛاضز ايؿطٜع١إ

ايعاّ َٔ ايتؿطٜع ؾٝٗا ٖٛ سؿغ ْعاّ ا٭١َ ٚاغتسا١َ ق٬س٘ بك٬ح إُٗٝٔ عًٝ٘ ٖٚٛ 

ْٛع اٱْػإ، ٜٚؿٌُ ق٬س٘ ق٬ح عكً٘ ٚق٬ح عًُ٘ ٚق٬ح َا بٌ ٜسٜ٘ َٔ َٛدٛزات 

 ايعامل ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘.

                                                 

 بد٘ب ٌٚٗ ِٕذ١١ٓ:رغ١١ش األدٛاي اٌفبعذح ٚإهّالْ فغ  -ٌٍٚشش٠وخ فٟ رٌه ِمب١ِٓ:  (:1)
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ع٢ً ٖصا ؾإٕ ايعٓاقط إػتٗسؾ١ بايك٬ح ٚاؿؿاظ ع٢ً اغتسا١َ ٖصا ايك٬ح بسض٤  ٚبٓا٤

ايؿػاز
 ايصٟ ٜعطض هلا ٖٞ: (1)

 اٱْػإ إػتدًـ ٗ ٖصا ايهٕٛ بك٬ح عكً٘ ٚق٬ح عًُ٘. -1

َٛدٛزات ايعامل اييت بٌ ٜسٟ ٖصا اٱْػإ إػتدًاـ َأ إاٛاضز ايطبٝعٝا١  -2

 ٚغريٖاا.

ْعاّ ا٭١َ أٚ ْعاّ ايتعاٜـ ٖٚٛ َا ٜعين ايٓٛاَٝؼ ٚايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ  -3

 ٚايػٝاغ١ٝ.

ٜٚتأت٢ شيو بتشكٌٝ إكاحل ٚادتٓاب إؿاغس ع٢ً سػب َا ٜتشكل ب٘ َع٢ٓ إكًش١ 

ٗ ق٬ح أسٛاٍ ا٭١َ أٚ اؾُاع١  -ق٠ٛ ٚنعؿا -شيو إٔ إكاحل نجري٠ َتؿاٚت١ اٯثاض  ٚإؿػس٠ ،

،ٚأْٗا أٜها َتؿاٚت١ عػب ايعٛاضض ايطاض١٥ ٚاؿاؾ١ بٗا َٔ َعِهساتٺ ٯثاضٖا أٚ َبط٬ت 

 يتًو اٯثاض ن٬ًٶ أٚ بعها، ٚاييت ّهٔ تكػُٝٗا باعتباضات ٔؼ ٖٞ:

 باعتباض آثاضٖا ٗ قٹٛاّ ا٭١َ ٚ َس٣ اؿاد١ إيٝٗا، إٍ: نطٚض١ٜ، ٚساد١ٝ، ٚؼػ١ٝٓٝ.  .1

 ّ ا٭١َ أٚ ْاعتٗا أٚ أؾطازٖا، إٍ: باعتباض تعًكٗا بعُٛ .2

 عا١َ ٖٚٞ ايعا٥س٠ إٍ فُٛع ا٭١َ أٚ غايبٝتٗا، ٚخاق١ ٖٚٞ ايعا٥س٠ إٍ ا٭ؾطاز. 

                                                 

 رغ١١ش األدٛاي اٌفبعذح ٚإهّالْ فغبد٘ب ٌٚٗ ِٕذ١١ٓ:  -(: ٌٍٚشش٠وخ فٟ رٌه ِمب١ِٓ: 1)

 اٌزغ١١ش إٌٝ شذح هٍٝ إٌبط سه١ب ٌظبٌذُٙ .  * اٌزغ١١ش إٌٝ رخف١ف إثـبال ٌغٍُٛ٘.* 

رمش٠ش أدٛاي طبٌذخ لذ ارجوٙب إٌبط ،ٟٚ٘ األدٛاي اٌَّوَجش هٕٙب ثبٌّوشٚف ٚأوضش ِب ٠ُذزبط إ١ٌٗ فيٟ ٘يزا اٌّميبَ     -

ِٛ اٌّزغب١ٌٓ ثذٍُّٙ هٍٝ ِغزٜٛ اٌغٛاد األهلُ ِٓ اٌجشش اٌظيبٌخ ،ٚال ٠ذزيبط فيٟ اٌزمش٠يش      دىُ اإلثبدخ إلثـبي غٍ

ه١ٍيٗ إٌيبط ،٘يزا ِين ا١ٌمي١ٓ ثيؤْ اٌشيش٠وخ ال رشيزًّ هٍيٝ ٔىب٠يخ            إٌٝ لٛي ثً ٠ُوزجش ف١ٗ عىٛد اٌشيبسم رمش٠يشا ٌّيب   

ثبألِخ ،فئْ ِٓ خظبئظٙب أٔٙب شش٠وخ ه١ٍّخ رغوٝ إٌٝ رذظ١ً ِمبطذ٘ب فٟ هّيَٛ األِيخ ٚفيٟ خ٠ٛظيخ األفيشاد      

ْٟ اٌزغ١١ش ٚاٌزمش٠ش عٛاء ،ِٚٓ ٕ٘ب روٍُ أْ ِمظذ اٌشش ٠وخ ،ٚال ٠زُ رٌه إاّل ثغٍٛن ؿش٠مخ اٌز١غ١ش ٚاٌشفك فٟ ِمبِ

ِٓ أدىبِٙب وٍٙب إصجبد أجٕبط رٍه األدىبَ ألدٛاي ٚأٚطبف ٚأفوبي ِٓ اٌزظشفبد خبطٙب ٚهبِٙيب ،ثبهزجيبس ِيب    

رشييًّ ه١ٍييٗ رٍييه األدييٛاي ٚاألٚطييبف ٚاألفوييبي ِييٓ اٌّوييبٟٔ إٌّزجييخ طييّالدب ٚٔفوييب أٚ فغييبدا ٚػييشا ليي١٠ٛٓ أٚ       

ؤشييىبٌٙب اٌظييٛس٠خ غ١ييش اٌّغييزٛف١خ ٌٍّوييبٟٔ    ػييو١ف١ٓ ، ٚال ٠َُزييُٛ٘ أْ ثوييغ األدىييبَ ِٕييٛؽ ثؤعييّبء األشيي١بء أٚ ث    

اٌششه١خ ،ٌٚزٌه فئْ األعّبء اٌشيشه١خ إّٔيب ُروزجيش ثبهزجيبس ِـبثمزٙيب ٌٍّويبٟٔ اٌٍّذٛكيخ شيشهب فيٟ ِغي١ّبرٙب هٕيذ            

َٝ ٌُ ٠ىٓ ٌٛجٛد االعُ اهزجبس . ِمبطذ اٌشش٠وخ ٌٍـب٘ش اثٓ هبشٛس  ٚػن اٌّظـٍذبد اٌششه١خ ،فئرا رغ١ش اٌّغّ

 ثزظشف.ِٚب ثوذ٘ب  340ص

 ِٚب ثوذ٘ب ثزظشف 300(:ِمبطذ اٌشش٠وخ ٌٍـب٘ش اثٓ هبشٛس ص2)
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 َٔ سٝح قٛتٗا ٗ شاتٗا، إٍ: قطع١ٝ، ٚظ١ٝٓ، ١ُٖٝٚٚ.  .3

 َٔ سٝح إٓاط، إٍ: ن١ًٝ، ْٛع١ٝ، دع١ٝ٥. .4

 َٚكاقس ايٛغا٥ٌ. ،إٍ :َكاقس ا٭قٍٛ  عػب ا٭ق١ًٝ ٚايتبع١ٝ، .5

 ٚتؿكٌٝ شيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 باعتباض آثاضٖا ٗ قٹٛاّ ا٭١َ  تكػِٝ إكًش١ :جاْٞايإطًب 

 :ٖٞ ث٬ث١ أْٛاعإٍ باعتباض آثاضٖا ٗ قٹٛاّ ا٭١َ  تكػٸِ إكًش١

تهٕٛ ا٭١َ َذُٛعٗا ٚآسازٖا ٗ نطٚض٠ إٍ ؼكًٝٗا عٝح ٫ ٖٚٞ اييت  نطٚض١ٜ: -أ

سؿغ  ؾإشا اخرتَت آيت ساي١ ا٭١َ إٍ ؾػاز ٚت٬ٍف ٖٚٞ ٔػ١: يٓعاّ باخت٬هلا ،ٜػتكِٝ ا

ايسٜٔ ٚسؿغ ايٓؿؼ ٚسؿغ ايعكٌ ٚسؿغ إاٍ ٚسؿغ ايٓػٌ
(1).

ٚأَا سؿعٗا ؾبايٓػب١ ٯساز ا٭١َ ٚعَُٛٗا با٭ٍٚ، ٚسؿعٗا َا ٜكِٝ أقٌ ٚدٛزٖا َٚا ٜسؾع 

ٕٻ سؿغ ٖصٙ ايطنا٥ع اـُؼ ٖٛ اؿس ا٭ز٢ْ ايهطٚضٟ  عٓٗا ا٫خت٬ٍ ايصٟ ٜعطض هلا. إ

ٱقا١َ ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ ٚايػٝاغٞ ع٢ً مٛ تػتكِٝ ب٘ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ، ٚوؿغ 

يٲْػإ بكا٤ٙ ٚنطاَت٘، ٚيٛ ؾكست بعهٗا اختٌ ْعاّ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ ٚؾػست أَٛضٖا 

 ري ؾٛن٢ تػتشٌٝ َعٗا اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ،ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، عٝح تك

 :بأَطٜٔ تتِ عًٝٗا ٚاحملاؾع١

 بإهازٖا ٚؼكٝكٗا أقٛهلا، ٚا٭َط ع٢ً اؿؿاظ ايٛدٛز، أٟ ْاس١ٝ َٔ عًٝٗا احملاؾع١ -1

 ت٪زٟ اييت ٚايػبٌ ، ايصضا٥ع نٌ بػس ٚشيو ، ايعسّ ْاس١ٝ َٔ َطاعاتٗا -2

 :ايتاي١ٝ اؾساٍٚ ٗ ْسضدٗا  شيو يتٛنٝح ٚ عًٝٗا، ايكها٤ أٚ إٍ ؾػازٖا

                                                 

دفييق اٌىشاِييخ  -ِمظييذ دفييق إٔغييب١ٔخ اإلٔغييبْ)دفق اٌفـييشح اإلٔغييب١ٔخ   أػييبف اٌييذوزٛس هجييذ اٌّج١ييذ إٌجييبس :  

ِمظييذ دفييق اٌى١ييبْ االجزّييبهٟ )دفييق اٌّؤعغييخ      دفييق اٌذش٠ييخ اإلٔغييب١ٔخ(.   -دفييق غبئ١ييخ اٌذ١ييبح   -اإلٔغييب١ٔخ

٠ٕلييش وزييبة ِمبطييذ اٌشييش٠وخ ثؤثوييبد جذ٠ييذح      ِمظييذ دفييق اٌج١ئييخ.  دفييق اٌوّاللييبد االجزّبه١ييخ(. -االجزّبه١ييخ

 ٌٍّؤٌف.
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 َككس

 سؿغ ايسٹٜٔ

 سؿغ ايسٹٜٔ بسؾع عٛا٥ل ايتسٜٔ: سؿغ ايسٹٜٔ بتٛؾري أغباب ايتسٜٹٔ:

 سؿغ ايسٹٜٔ بايتٝػري. 1

 سؿغ ايسٹٜٔ با٫دتٗاز. 6

 سؿغ ايسٜٔ بايتبًٝؼ. 0

 سؿغ ايسٜٔ بايػًطإ. 2

 سؿغ ايسٹٜٔ َساؾع١ اهل٣ٛ. 9

سؿغ ايسٹٜٔ َساؾع١ ا٫غتبساز  3

 ايؿهطٟ.

 سؿغ ايسٹٜٔ َساؾع١ ايتشطٜـ. 2

 سؿغ ايسٹٜٔ َساؾع١ اٱضداف. 2

 سؿغ ايسٹٜٔ باؾٗاز 5

 َككس

 سؿغ ايٓؿؼ

 اؿؿغ إعٟٓٛ يًٓؿؼ: اؿؿغ إازٟ يًٓؿؼ:

ايٓؿؼ بأغباب ايبكا٤  سؿغ 5

أسهاّ -ٚايك٠ٛ)أسهاّ ايعٚاز

-ضعا١ٜ ايطؿٛي١ ٚأٌٖ اؿاد١

أسهاّ ايتُتع بإٓاؾع ٚايرتؾٝ٘ 

 عٔ ايٓؿؼ(.

سؿغ ايٓؿؼ بسؾع  6

ؼطِٜ -ايعٛازٟ)أسهاّ ايككام

زؾع ا٭َطاض ٚايٛقا١ٜ -اـبا٥ح

أسهاّ ايرتخل -َٓٗا

 بهٛابطٗا(.

ًَحٳ }سؿغ ايٓؿؼ بايتعن١ٝ 7 َقسٵ َأِؾ

ٖٳاَٳٔ ظٳَن  ( غٛض٠ ايؿُؼ.9) {ا

سؿغ ايٓؿؼ با٭َٔ ايٓؿػٞ  8

ٛٵفٺ} ٔٵ خٳ َِ ٗٴِ  َٳٓٳ ( غٛض٠ 2) {ٚٳآ

قطٜـ)أسهاّ عكٛب١ قَطاع ايططم 

ٚاحملاضبٌ إتآَطٜٔ ع٢ً أَٔ 

 ايٓاؽ إطٚعٌ هلِ(.
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- 29 - 

 

 

 

 َككس

 سؿغ ايعكٌ

 اؿؿغ إعٟٓٛ يًعكٌ: اؿؿغ إازٟ يًعكٌ:

تٝػري عٛاٌَ ايُٓٛ  9

غصا٤ ٚايكٛٸ٠ َٔ 

ٚتطٜٸض بسْٞ ٚزؾع 

عٛاٌَ ايٖٛٔ َٔ 

أَطاض ٚأغص١ٜ ؾاغس٠ 

ٚأؾطب١ َسَط٠ يًعكٌ 

نتشطِٜ اـُط 

 ٚإدسضات.

سؿغ ايعكٌ بتشطٜط ايؿهط َٔ  91

أغباب تعطٌٝ زاخ١ًٝ)بسؾع اهل٣ٛ 

ايٓؿػٞ( نايتشطض َٔ ايعازات 

ٚايتكايٝس ايؿاغس٠ ٚأخط٣ خاضد١ٝ 

نايتشطض َٔ غط٠ٛ ايػًطإ ايػٝاغٞ 

ايسٜين أٚ تأثريات أٚ ايهٗٓٛت 

 ايؿعٛش٠ ٚايعطاؾ١ ٚايػشط.

سؿغ ايعكٌ بايتعًِّ)ايتعًِّ  99

ايتعًِّ  ايتعًِّ ايتؿّهطٟ، ا٫غتٝعابٞ،

إٓٗذٞ (
(1)

 

                                                 

٘ٛ اٌزوٍُّ اٌزٞ رٕىشف ثٗ اٌذمبئك اٌّٛػٛه١خ عٛاء وبٔذ ِزوٍِمخ ثبٌغ١ت أٚ اٌىْٛ أٚ  الحؼلن االصحيؼابي(:1)

 رٍه اٌّجبالد فٟ اٌٛهٟ اٌومٍٟ.اإلٔغبْ، ثذ١ش ٠ذظً فٟ اٌومً جٍّخ ِٓ رٍه اٌذمبئك روىظ اٌٛالن فٟ 

ِّّال ه١ّمب ،ِٓ د١ش أعجبثٙب ٚهٍٍٙب  الحؼّلن الحفُّكزي ًِّ ف١ٙب رؤ ٘ٛ ػشة ٠زجبٚص ِجّشد اعزوبة اٌذمبئك إٌٝ اٌزؤ

،ِٚٓ د١ش أثوبد٘ب ٚدالالرٙب ،ِٚٓ د١ش هّاللزٙب ثجوؼٙب ،ِٚٓ د١ش ِآالرٙب ٚاعزضّبس٘ب ثذ١ش ٠ٕزٟٙ اٌومً ِٓ 

ظجخ ف١ٗ لبدسا هٍٝ اٌزظشف فٟ رٌه اٌّخضْٚ ِٓ اٌوٍَٛ ٚاٌّوبسف اٌذبطٍخ ٌذ٠ٗ ٘زا اٌزفّىش إٌٝ ٚػن ٠

 ثبالعز١وبة رظشفب رظجخ ثٗ فبهٍخ فٟ ِجشٜ اٌوٍّٟ ٌٍذ١بح.

٘ٛ اٌزٞ ٠زُ ف١ٗ رّش٠ٓ اٌومً هٍٝ أْ رىْٛ دشوزيٗ اٌفىش٠يخ جبس٠يخ ٚفيك لٛاهيذ ِٕٙج١يخ ٚرشار١يت         الحؼّلن الوٌهجي

ِب ٠ّىٓ ِيٓ اٌٛليٛم فيٟ اٌخـيؤ ٚأْ رٛجٙيٗ أوضيش ِيب ٠ّىيٓ إٌيٝ إطيبثخ اٌذم١ميخ             ِٕـم١خ ِٓ شؤٔٙب أْ روظّٗ أوضش

ِٚيب ثويذ٘ب.    ١ٌ130ظجخ ثزٌه همّال ساجذب .ألش وزبة "ِمبطذ اٌشش٠وخ ثؤثوبد جذ٠يذح" د.هجيذ اٌّج١يذ إٌجيبس ص    

ال ٠وٍّيْٛ  روش اٌش١خ اٌـب٘ش ثٓ هبشٛس فٟ ِوشع رفغ١ش٠ٗ ٌمٌٛٗ روبٌٝ:" )لً ً٘ ٠غزٛٞ اٌز٠ٓ ٠وٍّْٛ ٚاٌيز٠ٓ  

[( ...أٞ ال ٠غزٛٞ اٌز٠ٓ ٌُٙ هٍُ فُٙ ٠ذسوْٛ دمبئك األش١بء هٍٝ ِب ٟ٘ ه١ٍيٗ ٚرجيشٞ   9إّٔب ٠ززوش أٌٚٛا األٌجبة]

أهّبٌُٙ هٍٝ دغت هٍُّٙ، ِن اٌز٠ٓ ال ٠وٍّْٛ فّال ٠ذسوْٛ األش١بء هٍيٝ ِيب ٘يٟ ه١ٍيٗ ثيً رخيزٍؾ هٍي١ُٙ اٌذميبئك         

 ّ٘ٛا اٌذجبسح آٌٙخ ٚٚػوٛا اٌىفش ِٛػن اٌشىش. ٚرجشٞ أهّبٌُٙ هٍٝ غ١ش أزلبَ، وذبي اٌز٠ٓ رٛ

    ٗ هّيَٛ إٌفيٟ ٌج١ّين جٙيبد االعيزٛاء. ٚإر ليذ ويبْ ٔفيٟ االعيزٛاء           ٘زا ٚٚلٛم فوً )٠غزٛٞ( فٟ د١يض إٌفيٟ ٠ىغيج

وٕب٠خ هٓ اٌفؼً آي إٌٝ إصجبد اٌفؼً ٌٍز٠ٓ ٠وٍّْٛ هٍٝ ٚجٗ اٌوَّٛ، فئٔه ِب رؤٍِذ ِمبِب الزذُ ف١ٗ هبٌُ ٚجبً٘ 

 ّبه١خ.  إال ٚجذد ٌٍوبٌُ ف١ٗ ِٓ اٌغوبدح ِب ال رجذٖ ٌٕٚؼشة ٌزٌه ِضّال ثّمبِبد عزخ ٟ٘ جً ٚكبئف اٌذ١بح االجز

: اال٘زذاء إٌٝ اٌشٟء اٌّمظٛد ٔٛاٌٗ ثبٌوّيً ثيٗ ٚ٘يٛ ِميبَ اٌوّيً، فبٌويبٌُ ثبٌشيٟء ٠ٙزيذٞ إٌيٝ ؿشليٗ           الوقام األول 

ف١جٍغ اٌّمظٛد ث١غش ٚفٟ لشة ٠ٚوٍُ ِب ٘ٛ ِٓ اٌوًّ أٌٚٝ ثبإللجبي هٕيٗ، ٚغ١يش اٌويبٌُ ثيٗ ٠ؼيً ِغيبٌىٗ ٠ٚؼي١ن        

زبثٗ إٌٛائت ٚرخزٍؾ ه١ٍٗ اٌذميبئك  ٕٕبٌٗ ثوذ أْ رزمبرفٗ األسصاء ٚرصِبٔٗ فٟ ؿٍجٗ، فئِب أْ ٠خ١ت فٟ عو١ٗ ٚإِب أْ ٠

 فشثّب ٠زُٛ٘ أٔٗ ثٍغ اٌّمظٛد دزٝ إرا أزجٗ ٚجذ ٔفغٗ فٟ غ١ش ِشادٖ، ....

: ٔبشئ هٓ األٚي ٚ٘ٛ ِمبَ اٌغّالِخ ِٓ ٔٛائت اٌخـؤ ِٚضالد اٌّيزالد، فبٌويبٌُ ٠وظيّٗ هٍّيٗ ِيٓ      والوقام الثاًي

 ِخ ف١من فٟ اٌٍٙىخ، فئْ اٌخـؤ لذ ٠ٛلن فٟ اٌّٙالن ِٓ د١ش ؿٍت اٌفيٛص ِٚضٍيٗ لٌٛيٗ رويبٌٝ     رٌه ٚاٌجبً٘ ٠ش٠ذ اٌغّال
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 :سؿغ ايٓػٌ

ٗ ايًػ١ ٖٛ اـًل أٚ اي٫ٛز٠ ٜٚطًل أٜها ع٢ً ايٛيس باعتباض أْ٘ ْتٝذ١ ي٫ًٛز٠، ٚقس  ايٓػٌ

دا٤ ٗ عًِ إكاقس إٔ سؿغ ايٓػٌ َٔ إكاقس ايهطٚض١ٜ اـُػ١ ،ٚعٴبٸط عٓ٘ أسٝاْا عؿغ 

ٍٕ عس٠ َٓٗا :  ايٓػب نُا عٴبٸط عٓ٘ أٜها عؿغ ا٭بهاع ،ٚي٘ َعا

ٜٴعِٛض عسزِٖ َا ًٜٗو اغتُطاض١ٜ ػسٸز أدٝاٍ اجملتُع ب إلاب ايعسز ايهاٗ َٔ ايٛيس عٝح 

ؾٝهٕٛ اجملتُع إشٕ ٗ ٍِٛ عسزٟ َّططز وؿغ ي٘ سٜٝٛت٘ ٚؾباب٘  ، َٔ ا٭ؾطاز أٚ ٜعٜس عًٝ٘

ٕٻ شيو غٝٴؿهٞ إٍ ا٫ْكطاض ، أٚ نإ نعٝؿا  ٚقٛٸت٘ ،أَا إشا نإ اٱلاب ٗ اجملتُع َٓكطعا ؾإ

تُع إشا َا ظازت ْػب١ ايٛؾٝات ع٢ً ْػب١ اي٫ٛزات ؾٝ٪ٍٚ اجملتُع ؾإْ٘ غٝؿهٞ إٍ تٗطٸّ اجمل

إشٕ إٍ ايؿٝدٛخ١ ٚاهلطّ ٜٚؿكس س١ٜٛٝ ايؿباب بهعـ طاقات٘ إتذسز٠ ،ٚٗ نٌ تًو 

 ؾ٬ ٜك٣ٛ اٱْػإ ع٢ً ايكٝاّ َُٗت٘ إهًـ بٗا ا٭سٛاٍ ٜهٕٛ اجملتُع آ٬ّٜ إٍ ايهعـ،

آبا٥ِٗ أَطا َعًَٛا ،ٚإٔ ٜهٕٛ ساق٬ بايططٜك١  ٜهٕٛ ْػب ا٭بٓا٤ إٍَٚٔ َعاْٝ٘ إٔ 

،َٔ ؾأْ٘ إٔ هعٌ ايٓػٌ أٟ ايٛيس ؾسٜس  ايؿطع١ٝ إتُج١ً ٗ ايعٚاز بؿطٚط٘ ٚأسهاَ٘

ا٫ْتُا٤ إٍ فتُع٘ بؿس٠ اْتُا٥٘ إٍ أغطت٘ اييت ٖٞ ايًب١ٓ ا٭ٍٚ يًُذتُع ،نُا ػعٌ 

ؼ قٛٸ٠ ٗ ايٓؿؼ ٚتٛاظْا ٗ ا٭غط٠ ؾسٜس٠ اٱساط١ ب٘ ٚايطعا١ٜ ي٘ ،ٚنٌ شيو ٜٓعه

                                                                                                                                            

إر ِيضٍُٙ ثبٌزيبجش خيشط ٠ـٍيت فٛائيذ اٌيشثخ ِيٓ رجبسريٗ فيآة ثبٌخغيشاْ ٌٚيزٌه ٠شيجٗ عيوٟ               (فّب سثذذ رجيبسرُٙ )

ُٙ اٌٛليٛم ف١ّيب ال ؿبئيً    اٌجبً٘ ثخجؾ اٌوشٛاء، ٌٚزٌه ٌُ ٠ضي أً٘ إٌظيخ ٠غيٍْٙٛ ٌـٍجيخ اٌوٍيُ اٌٛعيبئً اٌزيٟ رمي١       

 رذزٗ ِٓ أهّبٌُٙ.... 

: ِمبَ أٔظ االٔىشبف فبٌوبٌُ رز١ّيض هٕيذٖ إٌّيبفن ٚاٌّؼيبس ٚرٕىشيف ٌيٗ اٌذميبئك ف١ىيْٛ ِؤٔٛعيب ثٙيب           الوقام الثالث 

ٚاصمب ثظذخ إدساوٗ ٚوٍّب أىشفذ ٌٗ دم١مخ ويبْ وّيٓ ٌميٟ أ١ٔغيب ثخيّالف غ١يش اٌويبٌُ ثبألشي١بء فئٔيٗ فيٟ د١يشح ِيٓ             

رخزٍؾ ه١ٍٗ اٌّزشبثٙبد فّال ٠ذسٞ ِبرا ٠ؤخز ِٚبرا ٠ذم، فئْ اجزٙذ ٌٕفغٗ خشٟ اٌضًٌ ٚإْ لٍذ خشٟ صًٌ  أِشٖ د١ٓ

 ِمٍذٖ، ٚ٘زا اٌّوٕٝ ٠ذخً رذذ لٌٛٗ روبٌٝ )وٍّب أػبء ٌُٙ ِشٛا ف١ٗ ٚإرا أكٍُ ه١ٍُٙ لبِٛا(. 

ٍُ اٌوبٌُ لٛٞ غٕبٖ هٓ إٌبط فٟ د٠ٕيٗ  : ِمبَ اٌغٕٝ هٓ إٌبط ثّمذاس اٌوٍُ ٚاٌّوٍِٛبد فىٍّب اصداد هالوقام الزابغ 

 ٚد١ٔبٖ.  

 : االٌززار ثبٌّوشفخ،....الوقام الخاهش 

: طذٚس ا٢صبس إٌبفوخ فٟ ِذٜ اٌوّش ِّب ٠ىغت صٕبء إٌبط فٟ اٌوبجً ٚصٛاة اهلل فيٟ ا٢جيً.. ،   الوقام الضادس  

صّالس: طذلخ جبس٠يخ، ٚهٍيُ ثضيٗ فيٟ اٌظيذٚس،      لبي إٌجٟ طٍٝ اهلل ه١ٍٗ ٚعٍُ  إرا ِبد اثٓ آدَ أمـن هٍّٗ إال ِٓ 

 ِٚب ثوذ٘ب. 23/348ذش٠ش زٌٚٚذ طبٌخ ٠ذهٛ ٌٗ ثخ١ش ...اٌ
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ٜٴجُط إ٫ إٔ  َٸا اؾٗاي١ ٗ ا٭ْػاب ٚا٫خت٬ط ؾٝٗا ؾإْ٘ ٫  ايؿدك١ٝ ٚاْػذاَا َع اجملتُع ،ٚأ

ٜٵٔ( إٌٝ اؾبًٞ ايباعح ع٢ً ايصبٸ عٔ ايٛيس ٚايكٝاّ عًٝ٘ َا ؾٝ٘  ٜٴعٌٜ َٔ ا٭قٌ )ا٭بٛ

ٜٴعٌٜ َٔ ايؿطع اٱسػاؽ بإربٻ٠ ٚايكً ١ ٚإعا١ْٚ ٚاؿؿغ عٓس ايعذع ٖٚٛ َا بكا٩ٙ ٚق٬س٘، ٚ

 ٜ٪ٍٚ إٍ ايتؿهو ا٫دتُاعٞ بتؿهو إهٛٸٕ ا٭ٍٚ يًُذتُع ٖٚٛ ا٭غط٠ .

ضعا١ٜ ايٛيس َٔ قٹبٌ ا٭غط٠ خاقٸ١ َٚٔ قبٌ اجملتُع عا١َ ضعا١ٜ ُتس ٗ َٚٔ َعاْٝ٘ أٜها 

ٌ تًب١ٝ اؿادات ايعَإ َٔ اي٫ٛز٠ ست٢ ا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ بايبًٛؽ ،ُٚتس ٗ ايهٝـ يتؿُ

ٟٸ ٚايرتب١ٝ ايٓؿػ١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايؿهط١ٜ اييت ٜهٕٛ بٗا ايؿطز  إاز١ٜ ايهطٚض١ٜ يًُٓٛٸ ايػٛ

٭دٌ ٖصٙ إعاْٞ نًٗا اعتربٙ ايؿٝذ ايطاٖط ابٔ عاؾٛض َٔ ايهطٚضٜات  .قاؿا َكًشا

ٚعاب عُٔ اعتربٙ َٔ إكاقس اؿاد١ٝ .
(1)

 
 
 
 
 
 

 َككس

 سؿغ ايٓػٌ

 سؿغ ايٓػٌ عؿغ ايٓػب: باٱلاب:سؿغ ايٓػٌ 

.ا٭َط بايعٚاز ٚاؿح عًٝ٘ 9

 ٚنصا ا٭َط باٱلاب.

.ايٓٗٞ عٔ تطى ايعٚاز 3

ٚايتبتٌ ٚا٫ختكا٤ ٚ قطع 

ا٭ضساّ ٚ اٱدٗاض ٚقطف 

ايؿ٠ٛٗ ٗ غري قًٗا 

)ايًٛاط ٚايٛط٤ ٗ أزباض 

 ايٓػا٤ (.

 .تعٌٝ ايعٚاز غب٬ٝ ٚسٝسا يٲؾها٤ اؾٓػٞ.1

.إؾٗاض ايعٚاز يتٴعطٳفٳ ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ بؿٝٛعٗا بٌ 6

ٜٴعطٳفٳ بايتايٞ ايٓػٌ إتأتٞ َٓ٘.  ايٓٸاؽ ٚ

ِٳ ْػب اؿٌُ ٗ 0 ًَ ٜٴع .أسهاّ ايعس٠ ٫غتربا٤ ا٭ضساّ ست٢ 

إعتس٠ إٍ ايعٚز ا٭ٍٚ ٫ٚ ىتًط َع ْػٌ ايعٚز ايجاْٞ ٗ 

 ساٍ يٛ مل تػتهٌُ ايعٹسٸ٠

 .ؼطِٜ ايتبين.2

ٖٹٸس ٗ  .ؼط8ِٜ ٜٴعٳ ايعْا ٚايتؿسز ٗ ايعكٛب١ ؾٝ٘ ٭ْ٘ 

ٜٴجُط ايصض١ٜ ٖٚٛ باب عطٜض ٫خت٬ط  ايعٚاز ايصٟ 

 ا٭ْػاب. 

                                                 

ِٚب  146ِٚب ثوذ٘ب ،ِٚمبطذ اٌشش٠وخ ٌوجذ اٌّج١ذ إٌجبس ص٠304ٕلش ِمبطذ اٌشش٠وخ الثٓ هبشٛس ص(: 1)

 ثوذ٘ب.
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 َككس

 سؿغ إاٍ

 َعاٖط سؿغ إاٍ

.سؿغ إاٍ بايهػب ٚايت١ُٝٓ)باغتجُاض َكسضات ايطبٝع١، ٖاضغ١ ايعٌُ 1

 إٓتر يًُاٍ)ايتذاض٠((.

سؿغ إاٍ َٔ ايتًـ)ايعبجٞ)تكطف ايػؿٝ٘(، إؿػس)قطؾ٘ ٗ  .2

 اؿطاّ(،ايػطٗ)اٱغطاف ٚايتبصٜط ٚا٫ْػُاؽ ٗ إباح((.

سؿغ إاٍ عُا١ٜ إًه١ٝ أٟ اختكام ؾطز أٚ فُٛع١ َاٍ قسز اختكاقا .3

وكط سل ايتكطف ؾٝ٘ ٕايه٘ تًب١ٝ يؿ٠ٛٗ ؾطط١ٜ ٗ اٱْػإ ٖا ٜسؾع 

ًٝ٘ ٚتهجريٙ بٌ أٜسٟ ايٓاؽ)ؼطِٜ أنٌ أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ يًػعٞ ٗ ؼك

نايػكب ٚايػـ ٚايػطق١ ٚايتشاٌٜ ،تٛثٝل إًه١ٝ بهتب عكٛزٖا ٚاٱؾٗاز 

ٜٴكتٌ  عًٝٗا ٚأخص ايطٖإ نُاْا هلا،دٛاظ ايكتاٍ ٓا١ٜ ي٘ ٚاؿهِ بايؿٗاز٠ ٕٔ 

 زٕٚ َاي٘(.

ٌٸ َٔ سؿغ إاٍ عُا١ٜ قُٝت٘ )ايٓٗٞ إ٪نس عٔ غؼ  .4 إاٍ أٟ تجُٝٓ٘ بأق

 مثٓ٘ اؿكٝكٞ، ست٢ ٫ تتكاعؼ اهلُِ عٔ إْتادٗا ٚتُٓٝتٗا(.

سؿغ إاٍ بايتساٍٚ ٚايرتٜٚر ست٢ ٫ ٜهٕٛ زٚي١ بٌ ؾ١٦ ق١ًًٝ َٔ اجملتُع .5

 )ايٓٗٞ إػًغ عٔ نٓع إاٍ ٚا٫ستهاض ٚؼطِٜ ايطبا(.

ٖٞ َا ٜؿتكط إيٝٗا َٔ سٝح ايتٛغع١ ٚايتٝػري ٚضؾع ايهٝل إ٪زٟ ٗ ايػايب  ساد١ٝ : -ب

إٍ اؿطز ٚإؿك١ اي٬سك١ بؿٛت إطًٛب، ؾإشا مل تطاع زخٌ ع٢ً إهًؿٌ ع٢ً اؾ١ًُ اؿطز 

ٚإؿك١، ٚيهٓ٘ ٫ ٜبًؼ َبًؼ ايؿػاز ايعازٟ إتٛقع ٗ إكاحل ايهطٚض١ٜ ايػابك١، ٚيصيو 

َس٣ اؿاد١ إيٝٗا، ٚتأثري ؾٛاتٗا ع٢ً ايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ  ؾٗٞ ٫ تبًؼ ٗ

ٚا٫قتكازٟ، ٚاْتعاّ سٝا٠ ا٭١َ؛ َبًؼ إكاحل ايهطٚض١ٜ، ؾإكاحل اؿاد١ٝ، إشٕ، ٖٞ َا ؼتاز 
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 إكاقس اؿاد١ٝ

 ايعبازات ايعازات إعا٬َت ايعكٛبات

   

إيٝٗا ا٭١َ يتػري سٝاتٗا ع٢ً ٚد٘ سػٔ يٝؼ ؾٝ٘ َعاْا٠ َٔ نٝل أٚ َؿك١، َٚٔ ثِ ؾٗٞ 

ٚإشا نإ  ت٣ٛ َٔ اؿٝا٠ أضق٢ َٓ٘ ٗ َػت٣ٛ إكاحل ايهطٚض١ٜ.َكاحل تطتبط بايعٝـ ٗ َػ

إػت٣ٛ ايػابل ّجٌ اؿس ا٭ز٢ْ ايهطٚضٟ ايصٟ هب ؼكًٝ٘ َٔ َٓاؾع أقٍٛ إكاحل 

ٚأعٝاْٗا ايػابك١ ست٢ تٓتعِ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ؾإٕ إكاحل اؿاد١ٝ ٖٞ ٗ ايٓٗا١ٜ َػت٣ٛ 

ٕكاحل اـُؼ عٝح ٜٓتؿٞ ايهٝل ٚاؿطز ٚإؿك١ ٗ أضق٢ ٗ ؼكٌٝ ٚؼػٌ َٓاؾع أقٍٛ ا

اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٖٚصا إػت٣ٛ تعبري عٔ َطًٛب َطس١ً اٱِا٤ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ 

  ٚايػٝاغٞ، ٚيٓا إٔ ِجٌ هلا بإدطط ايتايٞ:

 

ٖٚٞ إكاحل اييت ٫ تطدع إٍ نطٚض٠ ٫ٚ إٍ ساد١ بإع٢ٓ ايػابل، ٚيهٓٗا  ؼػ١ٝٓٝ : -دا

"تكع َٛقع ايتشػٌ ٚايتعٌٜ ٚايتٝػري ٗ اؿٝا٠ يًُعاٜا ٚضعا١ٜ أسػٔ إٓاٖر ٗ ايعازات 

ٚإعا٬َت"، إْٗا "َا نإ بٗا نُاٍ ساٍ ا٭١َ ٗ ْعاَٗا ست٢ تعٝـ آ١َٓ َط١ٓ٦ُ، ٚهلا بٗذ١ 

ٗ َطأ٣ بك١ٝ ا٭َِ، ست٢ تهٕٛ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ َطغٛبا ٗ ا٫ْسَاز ؾٝٗا أٚ ٗ َٓعط اجملتُع 
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 إكاقس ايتشػ١ٝٓٝ

 زاتايعبا ايعازات إعا٬َت ايعكٛبات

  

   

   

   

    

 

ايتكطب َٓٗا"
 ٚبعباض٠ أخط٣ ؾإٕ إكاحل ايتشػ١ٝٓٝ تعبري عٔ َطًٛب َػت٣ٛ ايطؾا١ٖ، (1)

أٟ ٖٞ اييت ٜططأ بتدًؿٗا غٝاب َعاٖط  ٚايهُاٍ ٗ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ،

ٚظٗٛض َعاٖط اـؿ١ْٛ ٚايتٗذٸِ ٚايتٛتٸط ؾُٝا ٜتعًل  ٚايتٛغع١ ٚا٫ط٦ُٓإ ٚايطاس١،ايبٗذ١ 

بأسٛاٍ ايؿطز أٚ بأسٛاٍ اهل١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ
ّٚهٓٓا  َٚساض ٖصا إػت٣ٛ سٍٛ أقٍٛ إكاحل،، (2)

 ايتُجٌٝ هلا بإدطط ايتايٞ:

 

 باعتباض تعًكٗا بعُّٛ ا٭١َ أٚ ْاعتٗا أٚ أؾطازٖا:تكػِٝ إكًش١ : يحايجاإطًب 

 إٍ قػٌُ:باعتباض تعًكٗا بعُّٛ ا٭١َ أٚ ْاعتٗا أٚ أؾطازٖا تكػِ إكًش١ 

 عا١َ:

ٖٚٞ َا نإ عا٥سا ع٢ً عُّٛ ا٭١َ عٛزا َتُاث٬ َجٌ ٓا١ٜ ايبٝه١ ٚٓا١ٜ اؿطٌَ َٔ إٔ ٜكعا  

ٗ أٜسٟ غري إػًٌُ، َٚا نإ عا٥سا ع٢ً ْاع١ عع١ُٝ َٔ ا٭١َ أٚ قطط َجٌ َككس ايتهاؾٌ 

                                                 

 .307ِمبطذ اٌشش٠وخ ٌٍـب٘ش ثٓ هبشٛس ص(: 1)

 . 48هجذ اٌّج١ذ إٌجبس صِمبطذ اٌشش٠وخ ٌـ (: 2)
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ٚضؾع بٌ أؾطاز اجملتُع ،ٚتّٛطس أٚاقط ا٭خ٠ٛ بِٝٓٗ ،َٚككس ايعسٍ ٚإػاٚا٠ ،َٚككس ايتٝػري 

 ؾٗصٙ إكاحل ُتسٸ إكًش١ ؾٝٗا إٍ نٌ أؾطاز ا٭َٸ١ أٚ إٍ ا٭غًب١ٝ ايعع٢ُ َِٓٗ ، اؿطز،

 َٚٔ مثٻ١َ ٚٴقٹؿت بايعُّٛ ٭ٕ ايٓؿع ؾٝٗا ٜؿٌُ اؾُٝع.

  خاق١:

أٚ ا٭ؾطاز إعٌٝٓ َٓ٘  ٖٚٞ َكًش١ ايؿطز أٚ ا٭ؾطاز ايك١ًًٝ أٟ ايؿ١٦ اـاق١ َٔ اجملتُع ،

زض٤ اؿسٚز بايؿبٗات ؾٗٛ َككس ٫ ٜٓتؿع ب٘ إ٫ ا٭ؾطاز َٔ َكرتٗ  ٚشيو َجٌ َككس

َٚككس ايتٛثٝل ٗ ايعكٛز ،ؾٗٛ ٫ ٜٓتؿع ب٘ بكؿ١ َباؾط٠ إ٫ّ ؾ١٦ َٔ  ايصْٛب اؿس١ٜ ،

 اجملتُع اييت ُاضؽ ايعكٛز.

باعتباض ؼكل اؿاد١ إٍ دًبٗا أٚ زؾع ايؿػاز عٔ إٔ وٝل إطًب ايطابع: تكػِٝ إكًش١ 

 بٗا

ث٬ث١ إٍ  باعتباض ؼكل اؿاد١ إٍ دًبٗا أٚ زؾع ايؿػاز عٔ إٔ وٝل بٗاتكػِ إكًش١ 

 أقػاّ:

قطع١ٝ

(1)
ٖٚٞ َا زيت عًٝٗا أزي١ َٔ قبٌٝ ايٓل ايصٟ ٫ وتٌُ تأ٬ٜٚ ، َٚا تهاؾطت  :

ّٖا َػتٓسٙ اغتكطا٤ ايؿطٜع١ أٚ ُقٌ َا تٛاتطت ع٢ً ايس٫ي١ عًٝٗا  ا٭زي١ ايهجري٠ عًٝ٘ 

                                                 

رجوب ٌٍٕفخيخ اٌشثب١ٔيخ ف١يٗ ،وشاِيخ ِو٠ٕٛيخ ِٚبد٠يخ ٚػيّٓ أثوبد٘يب          كزاهة اإلًضاى هغلقا٠ّٚىٓ إجّبٌٙب فٟ :* (:1)

ثٙييٛاٖ اٌييزٞ ٠زؤٌييٗ ه١ٍييٗ فييٟ وييً صب١ٔييخ ٌٚذلييخ   ااٌفشد٠ييخ ٚاٌجّبه١ييخ، وشاِييخ رذييشسٖ ِييٓ وييً هجٛد٠ييخ رغييزجذ ثييٗ ثييذء 

شغ١ت أٚ ثبٌزش١٘ت هٓ سعبٌخ ٚجٛدٖ ، وشاِخ ٚرذشس ٠ّىٕبٔٗ ِٓ اخز١يبس د٠ٕيٗ   ِٚشٚسا إٌٝ وً ؿبغٛد ٠فزٕٗ ثبٌز

ٚدفلٗ ٚدفق ٔفغٗ ِٚبٌٗ ٚهشػٗ ٚهمٍٗ ،رٌه أْ اٌّذخً إٌٝ ع١بدح اإلعّالَ ٚصجبد اٌوجبدح فٟ اٌذ١يبح ٘يٛ ػيّبْ    

اٌذش٠خ ٚاٌىشاِخ ٌإلٔغبْ . 

ٌميبْٔٛ ِٚو٠ٕٛيب ثميٛح اإلسادح اٌّذيشسح ٚاٌيٕفظ      أجّوي١ٓ رضج١زيب ِبد٠يب ثميٛح ا     جثبيث قين الؼدذل والقضدظ بديي الٌداس    * 

اٌّىشِييخ ، ٚ٘ييٟ اٌشعييبٌخ اٌزييٟ أٔضٌييذ اٌشييشائن ٚإٌجييٛاد ٚاٌىزييت ألجٍٙييب ٚدييذ٘ب، ٚ٘ييٟ أداح وف١ٍييخ ثخذِييخ ِمظييذ   

األِبٔخ ٚاٌذىُ ثبٌوذي ث١ٓ إٌبط لبؿجخ، رٌه أْ رضج١ذ رٍيه اٌمي١ُ ِوٕيبٖ ِٚمزؼيبٖ ِٚيؤداٖ ثغيؾ اٌغيٍـبْ األخّالليٟ         

 -طييٍٝ اهلل ه١ٍييٗ ٚعييٍُ -اٌزييٟ ثوييش ثٙييب ِذّييذ شييٌّٛٗ ٚهِّٛييٗ هٍييٝ اٌذ١ييبح ٚرٌييه ٌىييْٛ اٌشدّييخ اإلعييّالِٟ ثىييً

رمزؼٟ أٚي ِب رمزؼيٟ ثيش عيٍـبْ اٌخٍيك فيٟ اٌذيك ٚاٌويذي ٚاٌىشاِيخ ٚاٌزيآخٟ ٚاٌذٍيُ ٚاألٔيبح ٚاٌشيىش ٚاٌظيجش              

 ٚاألًِ .

ٛ   جثبيث قين الويزاى بالحق*  ١ِيضاْ ٠ميَٛ هٍيٝ دغيٓ اٌّٛاءِيخ       ٚ٘ٛ األِش إٌّضي إٌٝ جبٔت اٌىزت اٌغيّب٠ٚخ ٚ٘ي

عي١ّب ِيٓ أٍ٘يٗ ٚفيٟ      -ث١ٓ اٌٛدٟ ٚاٌومً ٚاٌٛالن فّال ؿغ١بْ ٚال إخغبس ،ٚرٌه ٠وٕيٟ فيزخ أثيٛاة االجزٙيبد اٌوٍّيٟ      

 إطّالدب ٌٍٛالن . -ف١ّب ٘ٛ ِزبح ٌزٌه -فزذب رٕغبة ِوٗ دش٠خ روبًِ اٌومً ِن اٌٛدٟ  -ِذٍٗ



                                    أثط ايًػإ ايعطبٞ ٗ بٝإ إكاقس 
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أٚ َا زٍ ايعكٌ ع٢ً إٔ ٗ ؼكًٝ٘ ق٬سا ععُٝا أٚ إٔ ٗ سكٍٛ نسٙ نطا  ْكٛم نجري٠،

 ععُٝا ع٢ً ا٭١َ نُككس ايتٝػري ٚضؾع اؿطز َج٬.

 ظ١ٝٓ:

ٜٴػتؿاز َٔ اغتكطا٤ٺ   ٍٻ عًٝ٘ زيٌٝ ظينٸ َٔ ايؿطع ٚأغًبٗا  ٖٚٞ َا اقته٢ ايعكٌ ظٓٳ٘، أٚ ز

،ؾتٛاضز أسهاّ نجري٠ َٔ أدٌ ؼكٝل ْؿؼ إككس يتكطؾات ايؿاضع ٗ تؿطٜع٘ يٮسهاّ 

ٜٴِٛضخ يًٓاظط ظًٓا بإٔ شيو إككس ٖٛ إككس ايؿطعٞ إبتػ٢ َٔ تًو ا٭سهاّ ،ؾإشا نإ 

ايؿاضع ع٢ً غبٌٝ إجاٍ قس َٓع ا٫ستهاض ٚخاقٸ١ ٗ ا٭طع١ُ ، ٢ْٗٚ عٔ نٓع ا٭َٛاٍ 

ٕٸ شيو نً٘ وكٌ ،ٚؾطع ايتذاض٠ ٚسحٸ عًٝٗا ،ٜٚػٸط عكٛز إعاٚنات ، ٚسحٸ ع٢ً ايٓؿكات ،ؾإ

ٕٸ ضٚاز ا٭َٛاٍ ع٢ً أٚغع ْطام ٗ اجملتُع ٖٛ َككس ؾطعٞ ؾُٝا ٜتعًل  َٓ٘ ظٔ قٟٛ بأ

 بأسهاّ ا٭َٛاٍ.

 :١ُٖٝٚ 

ٜٴتٳدٳٝٻٌ ؾٝٗا ق٬ح ٚخري ٖٚٛ عٓس ايتأٌَ نط، إَا ـؿا٤ نطٙ ٚإَا يهٕٛ ايك٬ح  ٖٚٞ اييت 

ْٸُا ٖٞ َكاقس عػ ٖٸِ ايٓاظط ؾٝٗا ٫ عػب َا ؾٝٗا َٔ اـري ، َٚٔ َػُٛضا بؿػاز، ٚإ ب َا ٜتٛ

ٖٸِ ايٛاُٖٕٛ َٔ َكًش١ ٗ اـُط ضعا َايٝا أٚ يصٸ٠ دػ١ُٝ ، ؾٝؿطعٕٛ هلا  أَجًتٗا َا ٜتٛ

 باٱباس١ بٓا٤ ع٢ً ٖصا إككس إّٖٛٛ.

                                                                                                                                            

ّظييذس ٚاٌشعييبٌخ ٚاٌّييآي فييٟ ِخزٍييف دٚائش٘ييب ٚٚالءارٙييب األدٔييٝ  ثذىييُ ٚدييذح اٌ جثبيددث قيوددة الىاددذا اإلًضدداًية* 

ٟٚ٘ ٚدذح هجش هٕٙب اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثىيْٛ   فبألدٔٝ أخٛح ٚرشادّب ٚرىبفّال ٚأزّبء هؼ٠ٛب أٚ هبؿف١ب ٚا٘زّبِب د١ب،

اٌّمظذ ِٓ خٍك إٌبط ِخزٍف١ٓ ٘يٛ اٌزويبسف ٚرٌيه فيٟ عيٛسح اٌذجيشاد ٔيذاء ٌٍٕيبط وبفيخ ، فبٌزويبسف ٘يٛ ثذا٠يخ             

 ٌزآٌف ٚاٌزذبثت ٚاٌزوبْٚ ٠ٚفؼٟ إٌٝ ٚدذح ِٓ اٌجشش دٛي ٚأد اٌشش ٚاعزجوبد اٌلٍُ .ا

عٕخ ِغٕٛٔخ فٟ اٌىْٛ ٚاٌخٍك ٚاالجزّيبم ٚإسادح صبثزيخ لـو١يخ     جثبيث قيوة الحٌىع والحؼذد واالخحالف بيي الٌاس*

هٍٝ ثوغ ٚروذد ِذىَٛ ثميبْٔٛ  ِٓ اٌىج١ش اٌّزوبي عجذبٔٗ ، رٕٛم رذ١ـٗ اٌٛدذح اإلٔغب١ٔخ اٌو١ٍب أْ ٠شغت ثوؼٗ 

 اٌزىبًِ ث١ٓ اٌضٕبئ١بد ٚاٌّىٛٔبد ، ٚاخزّالف ٠ضشٞ اٌذ١بح ١٠ٚغش٘ب ٠ٚجذد٘ب ٠ٚذغٕٙب .

ٚثّب ٠غوذ اٌجشش٠خ لبؿجخ ٌٚزٌه وبْ لشْ اإل٠ّبْ فٟ  جثبيث فزائط الؼوارا في األرض والٌواء والزغذ بالخيز* 

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ دِٚب رمش٠جب ثبٌوًّ اٌظبٌخ. 

ٌذغٓ اعزخذاِٙب ٌذّب٠خ وً ِب عجك ِٓ ِمبطذ ه١ٍيب   يث فزيضة القىا الوادية والوالية والؼضّكزية واألهٌيةجثب* 

 ٠ٕلش فظٛي فٟ اٌفىش اإلعّالِٟ ثبٌّغشة د.إٌجبس  و١ٍخ لـو١خ دبي اٌشغت ٚاٌلٍُ ٚاٌوذٚاْ ه١ٍٙب.
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 عػب إٓاطإطًب اـاَؼ: تكػِٝ إكًش١ 

ٌٸ فا٫ت اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ ،ٖٚصٙ ا٭سهاّ تًتكٞ نًّٗا عٓس  ايؿطٜع١ أسهاّ نجري٠ َتعًك١ به

ِٸ تتؿطع أْٛاعا ًٜتكٞ أؾطاز نٌ ْٛع  َع٢ٓ نْٛٗا ؾطٜع١ إهل١ٝ تعاجل فٌُ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ ، ث

ٌٸ ؾطز  ٌٸ ٍْٛع  أؾطازا ؾت٢ َٔ ا٭سهاّ ٜعاجل ن َٓٗا يتعاجل فا٫ َعٝٓا َٔ فا٫ت اؿٝا٠ ،ٚٗ ن

إعٌ َٔ تًو اجملا٫ت ،ٚع٢ً ٖصا ايٓشٛ َٔ ايرتاتب ٗ أسهاّ َٓٗا داْبا َٔ دٛاْب اجملاٍ 

ايؿطٜع١ ترتتٸب أٜها إكاقس ايؿطع١ٝ َٓٗا قاعس٠ َٔ اؾع٥ٞ إٍ ايهًٞ ، عٝح ٜتبٌ 

ٌٸ َٔ َؿطزات إكاقس ،ؾٗٞ أْٛاع  يًساضؽ هلا ث٬ث١ أْٛاع َكٓؿ١ عػب َا ٜٓسضز نُٔ ن

ّٖا ٖٛ أمشٌ ٭ْٛاع إكاقس َٚؿطزاتٗا َتأغٸػ١ ع٢ً َع٢ٓ اْسضاز بعهٗا ٗ بعض  َطتٸب١ 

ٌٸ مشٛي١ٝ َٓٗا.  إٍ َا ٖٛ أق

 :إكاقس ايه١ًّٝ -أ

ٌٸ أسهاّ ايؿطٜع١ ،عٝح ٫ ٜهٕٛ سهِ َٓٗا إ٫ّ ٖٚٛ  ٖٚٞ تًو إكاقس اييت تًتكٞ عٓسٖا ن

ا ، ؾأع٬ٖا ٖٛ "عُاض٠ ا٭ضض ٚسؿغ ْعاّ ايتعاٜـ ؾَٝٗٓت٘ ٗ غاٜت٘ ايبعٝس٠ إٍ ؼكٝكٗا ،

ُٕػتٳدًؿٌ ؾٝٗا ،ٚقٝاَِٗ َا نًّؿٛا ب٘ َٔ عسٍ ٚاغتكا١َ ،َٚٔ  ٚاغتُطاض ق٬سٗا بك٬ح ا

"ق٬ٍح ٗ ايعكٌ ٚٗ ايعٌُ
(1)

َككس ايتٝػري ٚضؾع اؿطز ،ٚسؿغ ْعاّ ا٭١َ ٜٚٓسضز نُٓ٘  

 ،ٚإقا١َ إػاٚا٠ بٌ ايٓاؽ.

 : إكاقس ايٓٛع١ٝ -ب

َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اييت تٓتُٞ إٍ ْٛع ٚاسس َٔ ٖٞ تًو إكاقس اييت ًٜتكٞ عًٝٗا ١ًْ 

أْٛاع فا٫ت اؿٝا٠ ،ؾتهٕٛ تًو ا٭سهاّ ع٢ً تعسزٖا قّكك١ يصات إككس باعتباض اؾرتانٗا 

ٚشيو َجٌ فُٛع ا٭سهاّ إتعًك١ بأسٛاٍ ا٭غط٠ ؾإْٗا ٖازؾ١ ٗ عَُٛٗا إٍ ؼكٝل  ٗ ايٓٛع،

                                                 

 .41ٚهجذ اٌّج١ذ إٌجبس ص  ِٚب ثوذ٘ب، 45ص [ػالل الفاصي]ِمبطذ اٌشش٠وخ(:1)
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ٚفُٛع ا٭سهاّ إتعًك١ بإعا٬َت إاي١ٝ ؾإْٗا  ا ،َككس ُتٌ آقط٠ ايكطاب١ ٚاؿؿاظ عًٝٗ

 ٖازؾ١ إٍ َككس سؿغ َاٍ ا٭َٸ١ ٚتٛؾريٙ هلا .

 إكاقس اؾع١ٝ٥: -دا

ٖٞ تًو إكاقس اييت تٗسف إٍ ؼكٝكٗا آساز ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ خاق١ بٗا ، عٝح ٜهٕٛ 

أسهاّ ايؿطٜع١ قبٌ إٔ ًٜتكٞ إككس َٓػٛبا إيٝٗا آسازّا، كتكٸا بٗا أؾطازا ، ؾهٌ سهِ َٔ 

َع أؾطاز ْٛع٘ ٗ إككس اـامٸ بايٓٛع ٜهٕٛ ٖازؾا إٍ ؼكٝل َككسٺ خاٍم ب٘ ٚإٕ نإ شيو 

ٜٴكٜٛ٘.  إككس ٜٓتٗٞ إٍ إككس اـامٸ بايٓٛع يٝعهسٙ ٚ

ٜٴعٳبٳط عٔ ٖصٙ إكاقس اؾع١ٝ٥ بعباضات أخط٣ تؿٝس ْؿؼ إع٢ٓ ايصٟ ٜؿ سٙ َع٢ٓ ٝٚقس 

ٕٸ إكطًح ا٭نجط  َا ٖٛ قطٜب َٓ٘ ، إككس أٚ ٚشيو َجٌ اؿه١ُ ، ٚإع٢ٓ ، ٚايػطٸ ، ع٢ً أ

ضٚادا ٗ ٖصا ايؿإٔ )عٓس ايؿكٗا٤( ٖٛ َكطًح ايع١ًّ َطازا ب٘ إكاقس اؾع١ٝ٥ َٔ ا٭سهاّ 

ايؿطع١ٝ ، ٗ سٌ ٜطٚز َكطًح إكاقس عٓس ا٭قٛيٌٝ َطازا ب٘ ٗ ا٭غًب إكاقس ايعا١َ 

اـاقٸ١ بايٓٛعٚإكاقس 
(1) . 

 عػب ا٭ق١ًٝ ٚايتبع١ٝ: تكػِٝ إكًش١ :إطًب ايػازؽ

 تكػِ إكًش١ عػب ا٭ق١ًٝ ٚايتبع١ٝ إٍ :

 َكاقس ا٭قٍٛ: -أ

ٖٞ تًو إكاقس ايؿطع١ٝ اييت دا٤ت ا٭سهاّ تٗسف إٍ ؼكٝكٗا باعتباض شاتٗا ،٭ْٗا ٖٞ 

َٚككس ايػهٔ ٚايط١ٓ ٗ  سؿغ ايٓؿؼ،َككس اييت ُجٌ إكًش١ إطًٛب١ ، ٚشيو َجٌ 

، ؾٗصٙ نًّٗا َٚا ٖٛ ٗ سهُٗا دا٤ت ايؿطٜع١ تطًب  َٚككس ايعسٍ ا٫دتُاعٞ،  ايعٚاز

                                                 

 ِٚب ثوذ٘ب. 19ص [الزيضىًي]ٔلش٠خ اٌّمبطذ هٕذ اٌشبؿجٟ(:1)
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صيو غٴُٝٸت ٗ ٖصا ايتكػِٝ يؼكٝكٗا ٗ شاتٗا ٫ٚ تطًبٗا يتشكٝل ؾ٤ٞ آخط ٚضا٤ٖا ، ٚ

 َكاقس ا٭قٍٛ.   

 َكاقس ايٛغا٥ٌ: -ب

 ٚيهٓٗا يٝػت َكاحل ٗ شاتٗا ، إش بايٓعط إيٝٗا ٗ شاتٗا ٫ ٖٚٞ تًو إكاقس اييت ٖٞ َكاحل

ْٸٗا تٴ٪زٟ إٍ ؼكٝل َكاحل أق١ًٝ تتٛقـ عًٝٗا ، ٚيٛ  وكٌ بٗا ْؿع ، ٚإِا ٖٞ َكاحل باعتباض أ

ٕٸ إكاحل ا٭ق١ًٝ ٫ تتشكل ، أٚ ٜساخًٗا اـًٌ ٚا٫نططاب ، َجٌ اٱؾٗاز مل تتشكل ٖٞ ؾإ

ٕٸ ؾٝ٘  َكًش١ يٝػت شات١ٝ بٌ يتشكٝل َككس ا٫غتكطاض ٚايػه١ٓٝ ٗ عكس ايٓهاح ؾإ

ٚا٫غتُطاض١ٜ ٗ ايعٚاز ،ٚتبعسٙ عٔ عٛاٌَ ا٫نططاب ٚا٫م٬ٍ ٚعٔ ؾٛا٥ب ايػؿاح 

ْٸ٘ َكًش١ تٛقٌ إٍ َككس تك١ٜٛ ،َٚجٌ   ٚإداز١ْ َككس ايتعاٚض بٌ ا٭قاضب ٚاؾريإ ، ؾإ

ٌٳ َا ٜتٛقـ عًٝ٘ ؼكٝل إكاحل ٌُ "،ٖٚٞ ُتس يتؿ أٚاقط ا٭خ٠ٛ بٌ أؾطاز اجملتُع ن

ايؿطع١ٝ، َٔ يٛاظّ ٚؾطٚط ٚأغباب ٚاْتؿا٤ َٛاْع، ٜٚسخٌ ؾٝٗا أٜهّا َا ٜؿٝس َع٢ٓ نكٝؼ 

ايعكٛز ٚأيؿاظ ايٛاقؿٌ ٗ نْٛٗا ٚغا٥ٌ
"إٍ تعطف َكاقسِٖ ؾُٝا عكسٚٙ أٚ ؾططٛٙ (1)

(2). 

 نإ ؾًصيو ا٭ق١ًٝ ،إكاقس  َٔ ايجا١ْٝ ايسضد١ ٗ فعٛي١ َكاقس ايٛغا٥ٌ

ايٛغ١ًٝ، إش ٖٞ  اعتباض غكط إككس اعتباض غكط إشا أْ٘ ايؿك٘ قٛاعس  َٔ

بايٓػب١ يٮقٌ نايكؿ١ َع إٛقٛف، ٫ٚ بكا٤ يًكؿ١ َع اضتؿاع إٛقٛف، ايًِٗ إ٫ إٔ 

تهٕٛ ايكؿ١ شات١ٝ عٝح قاضت دع٤ّا َٔ َا١ٖٝ إٛقٛف، ؾٗٞ إش شاى ضنٔ َٔ أضنإ 

ٜكٍٛ  س٠ َٔ قٛاعس شيو ا٭قٌ، ٜٚٓدطّ ا٭قٌ بانطاّ ؾ٤ٞ َٔ قٛاعسٙ ،إا١ٖٝ، ٚقاع

                                                 

ُُٛعً ٌغخ: جّن ٚع١ٍخ، ٚاٌٛع١ٍخ ِب ٠زٛطً ثٗ إٌٝ اٌشٟء ٠ٚزمشة ثٗ، ٚاٌٛع١ٍخ أخض ِٓ (:1) اٌٛعبئً ٚاٌ

، ٚرؤرٟ اٌٛع١ٍخ فٟ اٌٍغخ ٌّوبْ هذح ِٕٙب: إٌّـضٌخ هٕذ اٌٍّه، ٚاٌذسجخ اٌٛط١ٍخ ٌزؼّٓ اٌٛع١ٍخ ٌّوٕٝ اٌشغجخ،

( ،أِب فٟ االطـّالح فٟٙ اٌّغبٌه 11/724، ٌٚغبْ اٌوشة، 499)٠ٕلش أعبط اٌجّالغخ،  ٚاٌمشاثخ، اٌشغجخ

اٌّفؼ١خ إٌٝ رذم١ك اٌّظبٌخ اٌششه١خ ٠مٛي اٌشبؿجٟ:" ٚاألهّبي لذ ٠ىْٛ ثوؼٙب ٚع١ٍخ إٌٝ اٌجوغ، ٚإْ طخ 

 .1/66أْ رىْٛ ِمظٛدح فٟ أٔفغٙب" اٌّٛافمبد 

 .418ِمبطذ اٌشش٠وخ ص (:2)
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اٱَاّ ايؿاطيب: "ؾ٬ ّهٔ ٚاؿاٍ ٖصٙ إٔ تبك٢ ايٛغ١ًٝ َع اْتؿا٤ إككس، إ٫ إٔ ٜسٍ زيٌٝ 

ع٢ً اؿهِ ببكا٥ٗا ؾتهٕٛ إش شاى َككٛز٠ يٓؿػٗا، ٚع٢ً شيو وٌُ إَطاض إٛغ٢ ع٢ً ؾعط 

ايتشًٌ َٔ اٱسطاّ(َٔ ٫ ؾعط ي٘ )عٓس 
(1)

. 

ايتهًٝـ  ٗ ايؿطٜع١ ؾتعترب ايٛاسس إككس إٍ ايٛغا٥ٌ تتعسز ٚقس"

ٌ نا٬َ، عٝح إيٝ٘ إتٛغٌ يًُككس ؼك٬ٝ ايٛغا٥ٌ تًو أق٣ٛ بتشكًٝٗا  وك

 ٖصا  ايتشكٌٝ" ٗ زْٚٗا ٖٞ ٚغ١ًٝ ع٢ً ؾتكسَٗا َٝػٛضا، عاد٬، ضاغدا،
2)

 

 نًٗا غٛت أسٛاي٘ باعتباض إككس إٍ اٱؾها٤ ٗ َتػا١ٜٚ ٚغا٥ٌ قسضْا "ؾإشا

 إش اٯخط، زٕٚ بعهٗا ؼكٌٝ ٗ إهًـ ٚؽري اعتباضٖا، ٗ ايؿطٜع١

 "يصاتٗا  َككٛز٠ يٝػت ايٛغا٥ٌ

 ايتػبب ٚتطتب شيو سكٌ إشا إككس سكٍٛ ٗ تػببٗا باعتباض أَا ايٛغا٥ٌ"

 إككس إتٛغٌ ؼكٌٝ نٝؿ١ٝ ٗ تؿاٚتٗا إٍ ايتؿات ؾ٬ أثطٙ سكٍٛ عًٝ٘

" عًٝ٘ آثاضٙ تطتب ٚٗ إيٝ٘
(3) 

 تاضٜذ إكاقس :يحإبشح ايجا

غ١ٓ،  ٚأضبع َا١٥ َػري٠ ا٫دتٗاز إكاقسٟ، َػري٠ ط١ًٜٛ دسا، َٚستٗا أنجط َٔ أيـ

ٚأع٬َٗا ٫ وكٕٛ نجط٠، ٚآثاضِٖ نصيو، ٖٚٞ َتٓٛع١ َٚتؿاٚت١ َٔ سٝح اتكاهلا َٛنٛع 

اؿاٍ، َٚٓٗا َا ٖٛ َٛدٛز َٚٓٗا َا ٖٛ َؿكٛز، ٚتتبع َػري٠ إكاقس يس٣ ٖ٪٤٫ خ٬ٍ ٖصٙ 

١ٝ ايؿرت٠ يٝؼ با٭َط اهلٌ، ؾٗٛ ٖا ٫بس ؾٝ٘ َٔ تهاؾط اؾٗٛز اؾُاع١ٝ إٓع١ُ ٚاهلازؾ١، بػ

ايتعطف عًٝٗا ٚػ١ًٝ َعاٖطٖا ْٚٛاسٝٗا ٚقٛضٖا ٚغا٥ط َتعًكاتٗا، ٚبٗسف اغتجُاضٖا ٗ 

ٚقس ٜهٕٛ َٔ ايتػطع اٱقساّ ، خس١َ َٛنٛع إكاقس ٚتٛظٝؿ٘ ٗ ايعٌُ ا٫دتٗازٟ إعاقط

                                                 

 .2/20اٌّٛافمبد (:1)

 ِٚب ثوذ٘ب. 2/333اٌّٛافمبد (:2)

 .ِٚب ثوذ٘ب 419ِمبطذ اٌشش٠وخ ص(:3)
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ع٢ً زضاغ١ ٖصٙ إػري٠ ايط١ًٜٛ ٗ بعض ايٛضقات ٚا٭غطط، ٕا غٝٛقع شيو ٗ ايتعػـ 

هباب١ٝ، غري إٔ إكاّ قس ٜكتهٞ َٓا ايتعًٝل إٛدع ٚايبٝإ ايعاّ، ست٢ تهتٌُ ٚا٫ضػاٍ ٚاي

ايكٛض٠ سٝاٍ عطض تاضٜذ ا٫دتٗاز إكاقسٟ َٓص عكط ايٓب٠ٛ إٍ اٯٕ، ٚع٬ُ بايكاعس٠ 

 (. إؿٗٛض٠: ) َا ٫ ٜسضى نً٘ ٫ ٜرتى نً٘

 إطًب ا٭ٍٚ: عكط ايكشاب١

 ظَٔ ٖٛ ايبعج١ ظَٔ اعتربْا إشا إكاقس، عًِ اْط٬م عكط عل  ايكشاب١ عكط ٜعترب

 ٕا ايطنٌ ا٭غاؽ تعترب ٚاييت َٚؿَٗٛٗا َٓطٛقٗا ايتكطٜطٟ ٚايٛسٞ إٓعٍ ايٛسٞ ْكٛم

 ايكشاب١ َٔ أعًِ ْ٘أ ٜسعٞ إٔ آخط ؾٌٝ ّهٔ ٫ٚ، تهُٓت٘ أٚ َكاقس َٔ ب٘ قطست

 آٜات٘، بعض ؾٝ٘ ْعيت َٔ ٚؾِٝٗ أغباب٘ ٚعطؾٛا ايتٓعٌٜ ؾاٖسٚا ؾِٗ ايؿطع، َكاقس

 ٚزخًت بٌ ٖٚاضغ١ ٚض١ٜ٩ مساعا ايػ١ٓ ٚعاؾٛا َٚعٓاٙ يػت٘ نبط ٗ غريِٖ َٔ أؾهٌ ٚناْٛا

 ايػ١ٓ قًب ٗ عًٝٗا ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايٓيب أقطِٖ اييت ٚأؾعاهلِ أقٛاهلِ بعض

 .إتبع١

 عًِ َٔ إيٝ٘ اؿاد١ ٗ ايّٝٛ مٔ َا إٍ ادتٗازِٖ ٗ عاد١ ٜهْٛٛا مل ايكشاب١ إٔشيو 

 إٍ ا٭عطاب وتر مل نُا ، ايؿك٘ ٚأقٍٛ ايعطب١ٝ ايًػ١ عًِ إٍ عاد١ ٜهْٛٛا مل ٚ إكاقس،

 عٔ ُاَا ضؾس ابٔ قاٍ نُا إكاقس ٗ ؾِٗ، أٚظاِْٗ ٗ ٫ٚ ن٬َِٗ ٗ ؼٛطِٗ قٛاٌْ

 اهلل ضنٞ ؾتاٚاِٖ َٔ شيو تتبٌ ٚأْت ،قٛتٗا ٜػتعًُٕٛ ناْٛا: ايؿك٘ أقٍٛ ٗ أسٛاهلِ

 َٔ با٫غتكطا٤ قششت إِا ايكٓاع١ ٖصٙ ٗ إٛنٛع١ ايه١ًٝ إعاْٞ َٔ نجري بٌ ،عِٓٗ

 ،َػأي١ َػأي١ ؾتاٚاِٖ

 بعاٖط ايتُػو بٌ ساهلِ ٚتأضدح بِٝٓٗ اـ٬ف ظٗط ؾكس ،ايكهاٜا َٔ ايعسٜس ٚنؿإٔ

 غًؿا ايعاٖط١ٜ خًـ ٫ٚ إكاقسٌٜ خًـ ٜعسّ ؾ٬ ،ايؿطع َكاقس ايتعًل أٚ ايٓكٛم
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 ايعُّٛ ٗ ٜطبعٗا نإ بإكاقس ايتعًل أٚ بايعاٖط ا٭خص ٗ ايكشاب١ أسٛاٍ إٔ غري ؾِٝٗ،

 ا٭١َ ٚبكٝت ،َٚككسا ظاٖطا ايؿطع دعٌ عٓسَا ايؿاضع َككٛز َٔ ايعاٖط ٖٚٛ ،ا٫عتساٍ

 سس إٍ بايعاٖط ايتكام تاض٠ اؿاٍ ؾٝهٕٛ ،ٚايعٌُ ايٓعط ٗ ايكطبإ ٖصإ ٜتذاشبٗا بعسِٖ

 ٚتهٝٝع ٚا٫ؾرتا٤ ٚايتكٍٛ اـطٚز سس إٍ بإكاقس ُػح أخط٣ ٚتاض٠ يًُكاقس، إهٝع اؾُٛز

ايؿطٜع١ ٚضغّٛ ا٭قٍٛ
(1). 

 ايؿطٜع١ َكاقس ٚادتٗازاتِٗ ٖاضغاتِٗ ٗ ظٗطت َٔ أبطظ ايطاؾسٕٚ اـًؿا٤ ٜٚعترب

 بح َا ٚق١ً خ٬ؾت٘ َس٠ قكط ضغِ  ايكسٜل بهط أبٛ شيو ٗ ٚأععُِٗ ٚع٬ُ، اغتٓباطا

 ؿع١ ٗ إكاقس ٭َٗات اغتشهاضٙ عع١ُ ٜٚهؿٝ٘ َٓٗا، إيٝٓا ْكٌ َا ٚق١ً ،أسهاّ َٔ اؾٝٗ

 :شيو َٚٔ  اهلل ضغٍٛ ٚؾا٠ بعس ا٭١َ تاضٜذ َٔ سطد١

 ٚاييت،  اهلل ضغٍٛ بعس ٚايتسٜٔ ايسٜٔ ٚاغتُطاض ايسا٥ِ، ايٛاسس إعبٛز إٍ ايٓاؽ تٛدٝ٘ -

 ٫ سٞ َعبٛزِٖ بإٔ هلل ايعابسٜٔ ٚتٓبٝ٘، ايٓيب بٛؾا٠ سّقٴ َٔ ْٛع ٗ خطبت٘ ٗ ػًت

 .ّٛت

 أَط هتُع ست٢ ايرتاب،  ٜٛاض٣ إٔ ٚقبٌ اهلل، ضغٍٛ خ٬ؾ١ أَط سػِ ٗ َػاُٖت٘ -

 َكاقس َٔ ؾ١ًُ سؿغ هلِ داَع غًطإ ٚدٛز ؾؿٞ ؾو غري َٚٔ عكسٖا، ٜٓؿطط ٫ٚ ا٭١َ

 .ايسٜٔ

 أٚ ١ًْ بايسٜٔ نؿط َٔ َِٓٗ غٛا٤ اؾُاع١ غًطإ عٔ ٚاـاضدٌ إطتسٜٔ قتاٍ ٗ سػُ٘ -

 ايػٝاغٞ، ا٫ْؿكاٍ فطز ٗ ايطغب١ أٚ عٓسٙ يتأٌٜٚ ب٘ ايعٌُ عطٌ أٚ بعه٘ أْهط

 ٚسس٠ إٔ ع٢ً بصيو َٓبٗا، ا٭١َ غًطإ ٚسس٠ سػاب ع٢ً يًكب١ًٝ باي٤٫ٛ ٚا٫غتك٬ٍ

 بابا ٜٚؿتح ايسٜٔ، أقٌ ع٢ً ٜأتٞ ٜهاز شيو ٗ ايتٗإٚ ٚإٔ ايسٜٔ َكاقس أععِ َٔ إػًٌُ

                                                 
 . 352-310/ 2[ ابي رشذألش ثذا٠خ اٌّجزٙذ] :(1)
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- 43 - 

 ايسٜٔ ٗ َكاؿِٗ َٔ شيو ٚغري أَٛاهلِ ٚنٝاع أعطانِٗ ٚاْتٗاى زَا٥ِٗ يػؿو عطٜها

 زَا٤ سكٔ عذ١ ز٬ٜٚتِٗ بتعسز إػًُٕٛ مسح إٔ بعس ٚقٛع٘ ايتاضٜذ أثبت َا ٖٚٛ ٚايسْٝا،

 ع٢ً  ْب٘ نُا،  بِٝٓٗ ايؿطق١ ؾط ؾتح ٕا قسٚز٠ غري بأخط٣ َكاض١ْ قسٚز٠ تبك٢

 ، ايسٜٔ ػع٨ قبٍٛ خطٛض٠

 أغا١َ دٝـ ٚإْؿاش ايهطِٜ ايكطإٓ ْع ٗ ٚعع١ُٝ عسٜس٠ أخط٣ َكاقس شيو إٍ ٜهاف

 اييت ايعع١ُٝ خطبت٘ ٚنصا" اهلل ضغٍٛ غًٝؿ١" ضنٞ سٝح "اهلل خًٝؿ١" يكب قبٍٛ ٚضؾه٘

 ٚ ّٜكٛٸ أغا٤ ٚإٕ ٜعإ أسػٔ إٕ ٚأْ٘( تٛانعا) غريِٖ ٚيٝؼ ايٓاؽ أَط ٚيٞ أْ٘ ؾٝٗا أنس

 ؾكٗا٤ ْع٘ ٚنصا ي٘، اؿل ٜ٪خص ست٢ قٟٛ ٚايهعٝـ َٓ٘، اؿل ٜ٪خص ست٢ نعٝـ ايكٟٛ إٔ

 .ايػ١ٓ أٚ ايهتاب ٗ هلا سهُا ٜعًِ ٫ ْاظي١ ب٘ ْعيت نًُا َٚؿاٚضتِٗ سٛي٘ ايكشاب١

 ضغٍٛ بعس شيو ٗ أغتاشٙ  بهط ؾأبٛ باَتٝاظ، إكاقس ضدٌ اؾُٝع بؿٗاز٠  عُط نإ ٚإشا

  ايؿاضٚم نإ ٚقس بعسٙ، خًٝؿ١ ا٭١َ إٍ أٖساٙ سٝح سػٓات٘ َٔ سػ١ٓ إ٫ عُط َٚا،  اهلل

 .بهط أبٞ قسض ٗ ؾعط٠ ٜهٕٛ إٔ ٜت٢ُٓ ْؿػ٘

 َععِ ٚأقه١ٝ ؾتا٣ٚ ٚٗ ادتٗازٙ، سػب نٌ اـًؿا٤ بك١ٝ ٗ إكاقس إعُاٍ تتابع ثِ

 ٚايصٟ ":ايربٖإ ٗ اؾٜٛين اٱَاّ عِٓٗ قاي٘ َا ؾِٝٗ، ايكٍٛ ٚفٌُ يصيو، إ٪ًٌٖ ايكشاب١

 ."ايؿطٜع١ قاغٔ اعتباض ع٢ً ٚا٫غتشجاخ ٚإطاؾس إكاحل إٍ ايٓعط َػًهِٗ َٔ يٓا ؼكل

 إطًب ايجاْٞ: عكط ايتابعٌ َٚٔ بعسِٖ

 ع٢ً ايتابعٌ أتباع ؾكٗا٤ ٚغاض ا٭َكاض كتًـ ٗ ت٬َٝصِٖ ٗ اـري ٖصا تؿطم ٚقس 

 ناْٛا اييت ا٭قٝػ١ ٚٗ ايٓكٛم َع تؿاعًِٗ ٗ بك٠ٛ سانط٠ إكاقس ٚناْت ْٗذِٗ

 ٖا ضقسٖا مت اييت ا٭ٍٚ ايعباضات َٚٔ بعسِٖ، َٔ َكطًشات شيو ٜػُٛا مل ٚإٕ هطْٚٗا

 ٗ إكًش١ ْعط١ٜ َٔ قبػا ٜعترب ٚايصٟ ي٬غتشػإ سٓٝؿ١ أبٞ اغتعُاٍ: بإكاقس ع٬ق١ ي٘
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 ٖٛ أسٝاْ٘ أغًب ٗ يٝكبح  َايو عٓسَؿّٗٛ ا٫غتشػإ  ٚتطٛض ،اٱغ١َٝ٬ ايؿطٜع١

 زيٌٝ ؾٝ٘ ؾُٝا ايؿاؾعٞ ٚاغتعًُ٘، ضؾس ابٔ تعبري سػب  ٚايعسٍ إكًش١ إٍ ا٫يتؿات

 ٗ ػ٢ً نُا إبسع ا٭قٛيٞ إٓٗذٞ ططس٘ ٚيعٌ، زيٌٝ بػري َٓ٘ دا٤ َا ٚضؾض َباؾط

 َٔ ْاح يهبح ايكبض َٔ ْٚٛعا ايهبط ٜتٛخ٢ إيٝٓا ٚقٌ عًُٞ عٌُ أٍٚ ٚغريٖا،" ايطغاي١"

 ٚ ٚعًٞ ٚعجُإ ؾعُط بهط أبٞ َٓص َتٖٛذا بكٞ ايصٟ إكاقس بػط تٝاض ٜطنب إٔ ّهٔ

 ي٘ إؿٗٛز ايعَٔ َٔ بكٞ ؾُا بعسِٖ، َٚٔ ايتابعٌ نباض ثِ قػاضِٖ ثِ ايكشاب١ نباض

 َٔ ايٓاؽ َع َا إٔ غري َطاضا، بكطْٚٗا ايؿً أطًت ٚقس َٓ٘، َه٢ ٖا بهجري أقٌ باـري١ٜ

 ِٖٚ َٓٗذ١ٝ َعٝٓات إٍ أسٛز بعسِٖ َٔ ٚإٔ ايسٜٔ، نٝاع َٔ عاقُا نإ ٚايتك٣ٛ اٱّإ

 إػًش١ ا٭١َ غًطإ بكٞ َٚايو عُط ٚاظع ؾِٝٗ نعـ ؾإٕ، ايؿطع١ٝ إكاقس َع ٜتعإًَٛ

 .سهُٗا ٗ َٚا "ايطغاي١"اب

 لسُٖا ٚايًصإ" إكاحل" أٚ" إكًش١" يؿغ َٔ ؾٝٛعا أنجط نإ" إٓؿع١" يؿغ إٔ ٜٚعٗط

 بك٠ٛ سانطا إع٢ٓ نإ ٚإٕ ٚايؿاؾعٞ، َٚايو سٓٝؿ١ أبٛ: إصاٖب أ١ُ٥ اغتعُاٍ ٗ ْازضٜٔ

 .بعسِٖ ؾاع" إكاحل"ٚ" إكًش١"اب إكاقس عٔ ايتعبري إٔ ٜٚبسٚ َايو، عٓس ٚخكٛقا

 ٚقس ا٫دتٗاز، ٗ ُٕٚاضغت٘ بإكاقس يًعًِ ايٛاضثٕٛ ِٖ إصاٖب ٚأ١ُ٥ ا٭َكاض ؾؿكٗا٤

 ٗ هلِ تٗٝأ ٖا ٚاغتٝعاب٘ ْع٘ اغتطاعٛا َٚا عًِٝٗ اهلل ؾتح َا عػب شيو ٗ تؿاٚتٛا

 ٜهٕٛ إٔ ايطٜػْٛٞ ا٭غتاش ٜٚطدح قبًِٗ، إكاقس ؾٝٛر ؾك٘ َٔ يسِٜٗ ادتُع َٚا ب٦ٝاتِٗ

شيو ٗ سعا أٚؾطِٖ اهلل ضٓ٘ َايو اٱَاّ
 ٗ ٚادتُع يػريٙ ٜتٛؾط مل َا ي٘ تٛؾط سٝح ،(1)

 ايطاؾسٜٔ اـًؿا٤ عٔ َكاقسٟ ؾك٘ َٔ تٛاضثت٘ َا ٚخكٛقا غريٖا ٗ تؿطم َا إس١ٜٓ ب١٦ٝ

 ايٓاؽ إَاّ نإ ا٭غٛز بٔ ٓٝس ٚقاٍ ":ايسٜباز ٗ ؾطسٕٛ ابٔ ٜكٍٛ ، عُط ضأغِٗ ٚع٢ً

                                                 
 ،أدّذ اٌش٠غٟٛٔ ،اٌذاس اٌوب١ٌّخ ٌٍىزبة اإلعّالِٟ ِٚب ثوذ٘ب 73[صالزيضىًي]هٕذ اإلِبَ اٌشبؿجٟ  :ألش ٔلش٠خ اٌّمبطذ(1)

 .1995-4ٚاٌّوٙذ اٌوبٌّٟ ٌٍفىش اإلعّالِٟ ،ؽ      
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 ٚأخص إسْٞ بٔ ع٢ً قاٍ ، عُط بٔ اهلل عبس ٚبعسٙ ،ثابت بٔ ظٜس  عُط بعس عٓسْا

 "َايو إٍ نًِٗ ٖ٪٤٫ عًِ قاض ثِ ضد٬ ٚعؿطٕٚ ٚاسس ضأٜ٘ ٜتبع نإ ٖٔ ظٜس ع٢ً

٭ع٬ّ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ ٖٔ اعت٢ٓ َِٓٗ ٚقبٌ اـٛض ٗ ايػطز ايتاضىٞ ايهطْٚٛيٛدٞ 

ِٖ ، ٚاييت َعاٖط ا٫دتٗاز إكاقسٟ عٓسع٢ً ْٛز ايٛقٛف  –تًُٝشا أٚ تكطوا  –بإكاقس 

 ع٢ً َػايو ادتٗازِٖ ٚعُّٛ آثاضِٖ، ّٚهٔ إٔ لًُٗا ؾُٝا ًٜٞ: تٛظعت 

  يتكطٜح بإكاقس ايؿطع١ٝ:ا-

ٜكطح عًُا٤ ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ باعتُاز إكاقس ٚاعتباضٖا أَطا ؾطعٝا ًٜتؿت إيٝ٘ ٜٚعتُس عًٝ٘ ٗ 

نجري٠ ع٢ً مٛ َككٛز  ا٫غتٓباط ٚا٫دتٗاز، َٚٔ قبٌٝ شيو، تعبرياتِٗ بهًُات َكاقس١ٜ

ايؿطع، َٚكاقس ايؿطع، ٚايككس، ٚايػطض، ٚا٭غطاض، ٚقاغٔ ايؿطٜع١ ٚأغطاضٖا، 

ٚايهطٚضٜات ٚاؿادٝات ٚايتشػٝٓٝات، ٚإكاحل ٚإؿاغس، ْٚؿٞ ايهطض ٚإؿك١، ٚزؾع ا٭ش٣ 

ل ٚايعٓت ٚايؿس٠ ٚايتٓطع، ٚدًب إٓاؾع، ٚايتٝػري ٚايتدؿٝـ، ٚايط١ٓ ٚايػُاس١، ٚايطؾ

ٚايًٌ، ٚايتعًٌٝ ٚايع١ً ٚاؿه١ُ ٚايباعح إ٪ثط، ٚإٓاغب١ ٚا١َ٤٬ٕ.. ٚغري شيو نجري دسا، ٖٚٛ 

َبػٛط ٗ نتب ا٭قٍٛ ٚايؿك٘ ٚايكٛاعس ٚايعكٝس٠ ٚغريٖا، ٖٚٛ ٫ ٜكبٌ اؿكط ٚاؾطز يهجطت٘ 

غتٓباط ٖٚٛ ٜسٍ قطاس١ ع٢ً اعتُازِٖ إًشٛظ ع٢ً إكاقس ٚايتعٌٜٛ عًٝٗا ٗ ا٫ اهلا١ً٥،

 .ٚا٫دتٗاز

 :ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ ٚا٭َج١ً ايتطبٝك١ٝ-

ٖٚٞ اؾع٥ٝات اييت اغتشهط ؾٝٗا ايعًُا٤ إكاقس، ٚادتٗسٚا ؾٝٗا َكتهاٖا َٚٛدبٗا، َٚٔ 

تًو ا٭َج١ً َا نإ اَتسازا يعكط ايػًـ، ع٢ً مٛ أَج١ً ا٫غتكٓاع، ٚأدط٠ اؿُاّ، ٚايط٬م 

ؾاضب اـُط، ٚغري شيو َٔ ا٭َج١ً اييت تٍٛ ايعًُا٤ بٝاْٗا ايج٬خ، ٚق٠٬ ايرتاٜٚح، ٚسس 

َا نإ ابتسا٤ ٚتأغٝػا زٕٚ غابل ٗا َٚٓ،  ٚتٓاقًٗا ٚظٜاز٠ ؾطسٗا ٚايتعًٝل عًٝٗا ٚغري شيو
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- 46 - 

تٓكٝل أٚ إْاع، ٖٚٞ ١ًْ َا اغتذس َٔ أٚناع ٚٚقا٥ع، ٚأزضن٘ ايعًُا٤ ٗ عكٛضِٖ، 

 .َطاعاتٗاٚادتٗسٚا ؾٝ٘ ع٢ً ٚؾل اعتباض إكاقس ٚ

  :ايكٛاعس ايؿطع١ٝ-

ٜعس ا٫ؾتػاٍ بايكٛاعس ايؿك١ٝٗ ٚا٭قٛي١ٝ ٚغريٖا، َٔ نطٚب ايعٌُ إكاقسٟ، ٚشيو ٭ٕ َٔ 

تًو ايكٛاعس َا ٖٛ َٔ قُِٝ إكاقس ْؿػٗا ع٢ً مٛ قاعس٠ إؿك١ ػًب ايتٝػري، ٚايهطض 

سض٤ ايهطض ا٭ؾس، ٜعاٍ، ٚدًب إكاحل َكسّ ع٢ً زض٤ إؿاغس، ٚايهطض ا٭خـ ٜطتهب ي

ٚغري شيو، ٚ٭ٕ ؾٔ ايتكعٝس قكس ب٘ أغاغا أَٛض َكاقس١ٜ نجري٠، ع٢ً مٛ خس١َ ايؿك٘ 

ٚتٝػري ايطدٛع إيٝ٘، ٚؼكٝل َكاحل ايٓاؽ َٚٓاؾعِٗ ٗ ا٫َتجاٍ ٚايتهًٝـ ٚايتسٜٔ ٚايتكانٞ 

 .ٚايتعاٌَ 

 َػتجٓٝات ايكٛاعس: - 

عا٠ إكاقس ٚإكاحل، إش إٕ تطبٝل ايكٛاعس َػتجٓٝات ايكٛاعس نايكٛاعس ْؿػٗا، َٔ سٝح َطا

ع٢ً ْٝع اؿا٫ت زٕٚ َطاعا٠ ٕا ٜػتج٢ٓ َٓ٘، ؾٝ٘ تعطٌٝ يًُكًش١، ٚإٜكاع ٗ زا٥ط٠ ايهٝل 

ٚايعٓت ٚإؿك١، ٚيٝؼ أزٍ ع٢ً شيو َٔ ا٫عتساز با٫غتشػإ، ايصٟ ٖٛ عاز٠ ايعسٍٚ 

كاب١ً إكًش١ اؾع١ٝ٥ إػتجٓا٠ ، ايؿطعٞ عٔ ايكٝاؽ ٚايكٛاعس ايعا١َ ٚا٭زي١ ايه١ًٝ ٗ َ

 ٚنصيو خطٚز بعض اؾع٥ٝات اييت ٫ تكسح ٗ قٛاطع ايهًٝات.

  ٚاؿاٍ:َطاعا٠ اـ٬ف ٚتػري ايؿت٣ٛ بتػري ايعَإ ٚإهإ  - 

َطاعا٠ اـ٬ف، ٚايعٌُ بكاعس٠ تػري ايؿت٣ٛ بتػري ايعَإ ٚإهإ ٚاؿاٍ، بػبب تػري ايعطف 

  ٚض٠ ، ٚايعٌُ بايكطا٥ٔ ، ٚغري شيو ٖا ٖٛ َبٌ ٗ َعاْ٘.ٚإكًش١ َٚطاعا٠ ايهط

ا٫غتك٬ح، ٚا٫غتشػإ، ٚايصضا٥ع، َٚٓع اؿٌٝ، ٚايكٍٛ ن  ا٫عتساز بإكازض ايتبع١ٝ: - 

  بايعطف...
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ؾٝهؿٞ إٔ عًُا٤ ٖصٙ ا٭١َ إْا٫ ، أَا تؿك٬ٝ  ا٫دتٗاز إكاقسٟ عٓسٖصٙ ٖٞ َعاٖط 

 اهلل ْٝعا:ضِٓٗ  –ػٌ ايتاضىٞ يتاضٜذ ٚؾاتِٗ َِٓٗ سػب ايتػًْؿري إٍ إؾاضات ايهجري 

 (ٖا989ت)إباضى  بٔ اهلل عبس

 ٚدسْا( ا151ٖت) إطٚظٟ ٚناح بٔ إباضى بٔ اهلل عبس ٭بٞ" ايعٖس" نتاب تكؿشٓا إشا

 ـطٛض٠ تٓبٝٗا إهًؿٌ َٚكاقس ايٓٝات ٗ -ٚاحملسثٌ ايؿكٗا٤ نتب َععِ ؾإٔ - نا٬َ ؾك٬

 اؿسٜح ؾبعس اٯخط٠، ٚايساض ٚدٌ عع هللا َع ايع٬ق١ ٗ ٚخكٛقا ايؿطع َٝعإ ٗ أَطٖا

 َٚٔ، ايكاحل ايػًـ ٚسهِ ايٓؿٝػ١ ا٭قٛاٍ َٔ ١ًْ يٓا سؿغ "بايٓٝات ا٭عُاٍ إِا" إؿٗٛض

 ٬َى: ٜكٍٛ سٝإ بٔ دعؿط مسعت ":قٛي٘ إهًؿٌ، َكاقس ق١ً ي٘ ٖا ؾٝ٘ دا٤ َا بعض

 إكاقس أ١ُٖٝ إٍ إؾاض٠ ٚؾٝ٘ "بعًُ٘ ٜبًؼ ٫ َا بٓٝت٘ ٜبًؼ ايطدٌ ؾإٕ ايٓٝات ا٭عُاٍ ٖصٙ

 . اهلل عٓس اؿػ١ٓ

 َػتك١ُٝ هعًٗا اهلل َع إكاقس اغتكا١َ إٔ إٍ أخط٣ قٛي١ ٗ ٜؿري ٖصا، َع اضتباط ٚٗ

 عبس بٔ قاحل أضغًين قاٍ ايعٓربٟ تٛب١ أخربْٞ سٝإ بٔ دعؿط سسثٓا ":ٜكٍٛ ايٓاؽ، بٌ

 ساد١ يو ٌٖ ايععٜع، عبس بٔ يعُط ؾكًت عًٝ٘ ؾكسَت إًو عبس بٔ غًُٝإ إٍ ايطٓٔ

 عٓس بكٞ اهلل عٓس بكٞ َا ؾإٕ اهلل عٓس يو ٜبك٢ بايصٟ عًٝو: ي٘ قٌ: ؾكاٍ ؟ قاحل إٍ

 ؾ٤ٞ نٌ ٗ اؿػٔ ايككس ع٢ً اؿح ٚٗ "ايٓاؽ عٓس ٜبل مل اهلل عٓس ٜبل مل َٚا ايٓاؽ،

 ا٭نٌ ٗ ست٢ ١ْٝ ؾ٤ٞ نٌ ٗ يٞ ٜهٕٛ إٔ ٜػطْٞ قاٍ ظٜس عٔ غؿٝإ أخربْا ":قاٍ

 "ٚايّٓٛ

 :(ا998ٖ ت)َٗسٟ بٔ ايطٓٔ عبس

 إٍ ٚايؿكٗا٤ ايعًُا٤ َٔ بعسٙ َٔ( ا135ٖ ت)َٗسٟ بٔ ايطٓٔ عبس ْب٘ َبهط ٚقت ٗ

 إِا" عسٜح َٚكٓؿاتِٗ نتبِٗ باؾتتاح ٚأٚق٢ إهًؿٌ َٚكاقس اي١ٝٓ َػأي١ ايؿسٜس٠ ايعٓا١ٜ
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 قاٍ ":ايكػط٣ غٓٓ٘ ٗ ايبٝٗكٞ اٱَاّ ٜكٍٛ، بصيو بعسٙ َٔ َععِ ؾٛؾ٢" بايٓٝات ا٭عُاٍ

 اغتعًُ٘ ٚقس بايٓٝات ا٭عُاٍ عسٜح ؾًٝبسأ نتابا ٜكٓـ إٔ أضاز َٔ َٗسٟ بٔ ايطٓٔ عبس

 ٚاغتعًُٓاٙ بايٓٝات ا٭عُاٍ عسٜح ايكشٝح اؾاَع ؾبسأ اهلل ضٓ٘ ايبداضٟ إمساعٌٝ بٔ قُس

"ب٘ ؾبسأْا ايهتاب ٖصا ٗ
(1) 

 :(ٖا369ت)َػًِ

 ٗ بابا( ا621ٖت)َػًِ عكس إكاقس أغاؽ باعتباضٖا إكاحل عٔ اؿسٜح إطاض ٗ

 َطاعا٠ باب" ايططٜل أثٓا٤ َكاؿٗا ضعا١ٜ نطٚض٠ إٍ إؾاض٠ ٗ ايسٚاب َكًش١ ِٜٗ قشٝش٘

 سسثٓا سطب بٔ ظٖري سسثين :ايططٜل ٗ ايتعطٜؼ عٔ ٚايٓٗٞ ايػري ٗ ايسٚاب َكًش١

 اـكب ٗ غاؾطمت إشا": اهلل ضغٍٛ قاٍ قاٍ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ أبٝ٘ عٔ غٌٗٝ عٔ دطٜط

 عطغتِ ٚإشا ايػري عًٝٗا ؾأغطعٛا ايػ١ٓ ٗ غاؾطمت ٚإشا ا٭ضض َٔ سعٗا اٱبٌ ؾأعطٛا

"بايًٌٝ اهلٛاّ َأ٣ٚ ؾإْٗا ايططٜل ؾادتٓبٛا بايًٌٝ
(2) 

 :(ٖا375 ت) زاٚز أبٞ

 باعتعاٍ أَط ايصٟ" َايو بٔ نعب سسٜح شنط غٓٓ٘ ٗ( ا698ٖ ت) زاٚز أبٞ ؾك٘ َٔ

 ّٚٝع ٚاسس٠ ا٭عُاٍ بعض قٛض إٔ إٍ إؾاض٠ ٗ ايط٬م باب ٗ ايػع٠ٚ عٔ ؽًـ ٕا ظٚدت٘

 عبس إٔ َايو بٔ نعب بٔ اهلل عبس بٔ ايطٓٔ عبس: عٔ ٜطٟٚ ؾٗٛ إهًؿٌ، َكاقس بٝٓٗا

 ٗ قكت٘ ؾػام َايو بٔ نعب مسعت قاٍ عُٞ سٌ بٓٝ٘ َٔ نعب قا٥س ٚنإ نعب بٔ اهلل

 ضغٍٛ إٕ ؾكاٍ ٜأتٞ  اهلل ضغٍٛ ضغٍٛ إشا اـُػٌ َٔ أضبعٕٛ َهت إشا ست٢ قاٍ تبٛى

 ؾ٬ اعتعهلا بٌ ٫ قاٍ أؾعٌ َاشا أّ أطًكٗا ؾكًت قاٍ اَطأتو تعتعٍ إٔ ٜأَطى  اهلل

                                                 
 –أدّذ ثٓ اٌذغ١ٓ ثٓ هٍٟ اٌج١ٙمٟ أثٛ ثىش رذم١ك : د. ِذّذ ػ١بء اٌشدّٓ األهلّٟ  -20ص [البيهقي] اٌغٕٓ اٌظغشٜ(: 1)

 .1989 -1ؽ -اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح -اٌذاس ِىزجخ         

 اٌذغٓ اٌمش١شٞ ا١ٌٕغبثٛسٞ،ِغٍُ ثٓ اٌذجبط أثٛ .1926:اٌذذ٠ش 1525/ 3 ِغٍُ (: طذ١خ2)

 َ(.2005 -٘ـ1426، ِؤعغخ اٌّخزبس: اٌمب٘شح، )01اٌّذمك: ِذّذ فؤاد هجذ اٌجبلٟ، ؽ:         
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 ٖصا ٗ غبشاْ٘ اهلل ٜكهٞ ست٢ عٓسِٖ ؾهْٛٞ بأًٖو اؿكٞ ٫َطأتٞ ؾكًت تكطبٓٗا

"ا٭َط
(1) 

 :(ٖا383 ت) إايهٞ ايكانٞ ٓاز بٔ إغشام بٔ إمساعٌٝ

 سل قطف إٍ( ٖا656 ت) إايهٞ ايكانٞ ٓاز بٔ إغشام بٔ إمساعٌٝ غاؿاؾ ايؿٝذ زعا

 إغشام بٔ إمساعٌٝ قاٍ" :ا٫غتصناض ٗ ايرب عبس ابٔ قاٍ َكاؿِٗ، ٗ إػًٌُ َاٍ بٝت

 أَٛاٍ َٔ إػًُٕٛ اؾتتشٗا اييت ايعطب أضض َٔ اؾا١ًٖٝ خطب ٗ إػًُٕٛ ٚدسٙ َا نٌ

 ٚدسٙ ٕٔ ٜهٕٛ ثِ ايػٓا٥ِ فط٣ ٚهطٟ ايطناظ ؾٗٛ ا٭ضض ٗ َسؾ١ْٛ أٚ ظاٖط٠ اؾا١ًٖٝ

 َٔ ٜطاٙ َا ع٢ً اٱَاّ ؾٝ٘ هتٗس ايػ١ُٝٓ ٔؼ غبٌٝ ٔػ٘ غبٌٝ ٜٚهٕٛ أٔاغ٘ أضبع١

"إػًٌُ َكاحل َٔ اهلل شنط اييت ايٛدٛٙ ٗ قطؾ٘
(2) 

 :(ٖا 391 ت) ا٭قبٗاْٞ غًُٝإ بٔ خًـ بٔ عًٞ بٔ زاٚز غًُٝإ

 أٌٖ إَاّ( اٖ 633 ت) ا٭قبٗاْٞ غًُٝإ بٔ خًـ بٔ عًٞ بٔ زاٚز غًُٝإ أبٛ ظٗط

 اهلٝهٌ ٚنع سٝح بطَت٘، إكاقسٟ ايتٝاض عٔ ٚا٫ْك٬ب ايكبض، ق١ُ َؿه٬ ايعاٖط،

 تٝاض عٔ ؾاش٠ ؾطز١ٜ ٖاضغات َٔ اْتكٌ عٝح ايعاٖطٟ ايتٛد٘ تأقٌٝ ع٢ً ٚعٌُ إٓٗذٞ،

 ايهبط اػاٙ عٔ َا بؿهٌ تطٛض قسٚ، َٚ٪يؿات٘ ٚضداي٘ َٓٗذ٘ ي٘ َصٖبا يٝكبح ايػًـ،

 َكاقس تطُؼ سٝح إٍ إعاْٞ تطنب اييت ا٭ٖٛا٤ َٓاؾص غس ٗ ٚايطغب١ ٚايهبح ٚايكبض

 ع٢ً ؾعٌ ضز ايعاٖطٟ ايتٝاض ؾهإ .ا٭ٖٛا٤ أٌٖ ٚأغطاض َكاقس قًٗا يتشٌ ايؿطع

 غ١ًُٝ، غري بأزٚات ٚيهٔ َٓشطؾ١ ظاٖط٠ ع٬ز ؾأضاز ايتك١ًٜٝٛ ٚايتٝاضات ايباط١ٝٓ ايتٛدٗات

 .بٗا ابتًٝت اييت ايبسع إٍ أنٝؿت ا٭١َ ٗ بسع١ ايعاٖط أٌٖ َصٖب ايبعض اعترب ست٢

                                                 
 –رو١ٍك : ِذّذ ِذ١ٟ اٌذ٠ٓ هجذ اٌذ١ّذ  –٘ـ( 275: أثٛ داٚد ع١ٍّبْ ثٓ األشوش اٌغجغزبٟٔ ) ، 262/ 2داٚد  أثٟ (: ع1ٕٓ)

 .ث١شٚد –اٌّىزجخ اٌوظش٠خ  –ث١شٚد  –داس إد١بء اٌزشاس اٌوشثٟ         

 (٘ـ 463أثٛ هّش ٠ٛعف ثٓ هجذ اهلل ثٓ ِذّذ ثٓ هجذ اٌجش ثٓ هبطُ إٌّشٞ اٌمشؿجٟ ) ،147/ 3 [ابي ػبذ البز]االعززوبس(:2)

 .ث١شٚد -داس اٌىزت اٌو١ٍّخ  ٘ـ ،1421 1ؽ  -عبٌُ ِذّذ هـب، ِذّذ هٍٟ ِوٛعد.        
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 ٗ ايعنا٠ ٜط ؾًِ زاٚز ؾص ٚقس ":قاٍ ايرب عبس ابٔ ْكً٘ َا يًُكاقس، إٓاٗ ؾصٚشٙ َٚٔ

 يٝؼ  قٛي٘ ايباب ٖصا ٗ إصنٛض اؿسٜح ٚسذت٘ ايتذاض٠، قاسبٗا بٗا ٣ْٛ ٚإٕ ايعطٚض

 بربا٠٤ ٚاستر ايتذاض٠ بٗا ٜٟٓٛ إٔ إ٫ ٜكٌ ٚمل قاٍ قسق١ ؾطغ٘ ٫ٚ عبسٙ ٗ إػًِ ع٢ً

"ي٘ َعاضض ٫ زيٌٝ أٚ باتؿام إ٫ ؾ٤ٞ ؾٝٗا هب ٫ ٚأْ٘ ايص١َ
(1) 

 ايتكط١ٜ ٗ ؾطم ٫ أْ٘ ع٢ً ، ايعًِ أٌٖ ْٗٛض ":قاٍ عٓسَا" إػين" قاسب شنطٙ َا ٚنصا

 " اؿسٜح ٭ٕ؛  ايبكط٠ بتكط١ٜ اـٝاض ٜجبت ٫:  ؾكاٍ,  زاٚز ٚؾص,  ٚايبكط٠ ٚايٓاق١ ايؿا٠ بٌ

 ،بايٓل ؾُٝٗا ثبت اؿهِ ٚ٭ٕ ،غ٬ؾُٗا عساُٖا َا إٔ ع٢ً ؾسٍ ، " ٚايػِٓ اٱبٌ تكطٚا ٫

 ،" أٜاّ ث٬ث١ باـٝاض ؾٗٛ َكطا٠ اؾرت٣ َٔ " قٛي٘ عُّٛ ٚيٓا ،ا٭سهاّ ب٘ تجبت ٫ ٚايكٝاؽ

 ،ا٭ْعاّ ب١ُٝٗ َٔ بًي تكط١ٜ ٚ٭ْ٘: ٚقٛهلِ ، " قؿ١ً ابتاع َٔ " عُط ابٔ سسٜح ٚٗ

: ٚقٛهلِ ،ْؿعا ٚأنجط أغعض يبٓٗا ٭ٕ؛  ايبكط تكط١ٜ ع٢ً تٓبٝ٘ ؾٝ٘ ٚاـرب ،ٚايػِٓ اٱبٌ أؾب٘

"اؾُٝع عٓس سذ١ ٖٚٛ ،بايتٓبٝ٘ ثبت ٖآٖا ٖٛ ثِ ،ٖٓٛع بايكٝاؽ تجبت ٫ ا٭سهاّ إٕ
(2) . 

 غطا٥ب٘ ببعض ٚتٓسضِٖ ي٘، ايؿكٗا٤ َٗا١ْ يؿس٠ نعـ، ع٢ً ايتٝاض ٖصا اغتُط ٚقس

 ٚأسػٛا سعّ ابٔ ظيعاٍ زاُِٖٗ ست٢ بٓؿػ٘، غاقط ٖٛ عُا َِٓٗ نجري ٚإعطاض ، ٚعذا٥ب٘

 زاٚز، ت٬َٝص َع إٓاٚؾات تًو َٔ اؾٜٛين ْكً٘ ٖٚا، ٖعٍ َٔ َعٗا يٝؼ دس إعطن١ إٔ

 غطٜر ابٔ ي٘ قاٍ زاٚز بٔ بهط أبٞ َع غطٜر ٫بٔ دط٣ َا ايباب ٖصا ٗ وه٢ ٖٚا ":قٛي٘

 ؾُٝٔ تكٍٛ ؾُا ، "ٜطٙ خريا شض٠ َجكاٍ ٜعٌُ ؾُٔ": تعاٍ اهلل قاٍ ٚقس ايعاٖط، تًتعّ أْت

 شض٠ َجكاٍ عٌُ ؾًٛ غطٜر ابٔ ؾكاٍ ، ٚشض٠ شض٠ ايصضتإ فٝبا ؾكاٍ شضتٌ َجكاٍ ٜعٌُ

".ؾتبًس ْٚكـ
(3) 

                                                 
 ٠ٛعف ثٓ هجذ اهلل ثٓ ِذّذ ثٓ هجذ اٌجش إٌّشٞ األٔذٌغٟ .126/ 17 [ابي ػبذ البز] ِٓ اٌّوبٟٔ ٚاألعب١ٔذاٌز١ّٙذ ٌّب فٟ اٌّٛؿؤ (: 1)

 اٌّغشة. -٘ـ1412 – 2ؽ  ِذّذ هجذ اٌىج١ش اٌجىشٞ ،ِظـفٝ ثٓ أدّذ اٌوٍٛٞ د.  أثٛ هّش        

.2005َ 5ؽ –داس هبٌُ اٌىزت  -د هجذ اٌّذغٓ اٌزشوٟ ٚهجذ اٌفزبح اٌذٍٛ ، ث١شٚد 107 -106/ 4 [قذاهة ابي] (: اٌّغ2ٟٕ)

 رـ : د .  –٘ـ( 478إِبَ اٌذش١ِٓ ، أثٛ اٌّوبٌٟ هجذ اٌٍّه ثٓ هجذ اهلل ) ،575 / 2 [الجىيٌي]اٌفمٗ أطٛي فٟ اٌجش٘بْ (:3)

 اٌمب٘شح . –داس األٔظبس  –٘ـ 1400 – 2ؽ –هجذ اٌول١ُ اٌذ٠ت        
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 :(ٖا291)ايطربٟ اٱَاّ

 ٚست٢ اٱْاٍ غبٌٝ ع٢ً تؿػريٙ ٗ ٜ٪نس إؿػطٜٔ نبري( ا013ٖ)ايطربٟ اٱَاّ ٖٚصا

 ":خًك٘ َكاحل ايعامل عٔ يكسٚضٖا إكاحل عٌ ٖٞ ٚدٌ عع اهلل أسهاّ إٔ اؿه١ُ خؿٝت ٚيٛ

 ٕا ايػسؽ اٱخ٠ٛ َع يٮّ ؾطض شنطٙ، تعاٍ اهلل إٕ شيو ٗ ٜكاٍ إٔ بايكٛاب شيو ٚأٍٚ

"خًك٘ َكًش١ َٔ ب٘ أعًِ ٖٛ
 ": ايعباز َكاحل ٚع٬قتٗا ٚدٌ عع اهلل سه١ُ ٗ أٜها ٚقاٍ (1)

 خًك٘ ٜكًح َا عًِ شا ٜعٍ مل اهلل إٕ ثٓا٩ٙ دٌ ٜعين ؾإْ٘ سهُٝا عًُٝا نإ اهلل إٕ قٛي٘ ٚأَا

 ٗ سه١ُ شا ٜعٍ مل ٜكٍٛ: سهُٝا أَٛضنِ، يهِ ٜكًح ٜأَطنِ َا إٍ ؾاْتٗٛا ايٓاؽ أٜٗا

 ٫ ا٭سهاّ َٔ بٝٓهِ ٜكهٞ ٚؾُٝا بعض َرياخ َٔ يبعههِ ٜكػِ ؾُٝا نصيو ٖٚٛ تسبريٙ

"ٚايعاقب١ ايبس٤ ٗ إكًش١ َٛانع عًٝ٘ ىؿ٢ ٫ َٔ قها٤ ٭ٕ ظيٌ ٫ٚ خًٌ سهُ٘ ٜسخٌ
(2) 

 شْؿا ىاف ٫ عًٝ٘ ب٘ داز َٔ ع٢ً بؿهً٘ دٛاز ٚاهلل ٜكٍٛ ٚاغع، ٚاهلل": قٛي٘ أٜها َٚجً٘

 ٕٔ ٜبصٍ ٫ٚ اغتشك٘ ٕٔ إ٫ ٜبصي٘ ؾ٬ ٚعطا٥٘ دٛزٙ َٛنع عًِٝ عطا٥٘، َٔ ؾٝهـ خعا٥ٓ٘

"نطٙ َٛنع َٔ ي٘ ق٬س٘ َٛنع يعًُ٘ إكًش١ قسض ع٢ً إ٫ اغتشك٘
(3) 

 قٛي٘ ٚأَا:) ٚايرتانٞ ايتؿاٚض َككٛز إٍ ايطناع ٗ أؾاضسٝح  ايؿطع، ؾطٚع ٗ شيو ٜٚ٪نس

 إٛيٛز َكًش١ ؾٝ٘ ؾُٝا ٚتؿاٚض َُٓٗا تطاض عٔ ٜعين ؾإْ٘ ٚتؿاٚض، َُٓٗا تطاض عٔ

(يؿطُ٘
 ؾُٝا ٚايؿكري ايػين سهِ بٌ غ٣ٛ ايصٟ اهلل ؾإٕ ":هلل ايؿٗاز٠ إقا١َ َكًش١ ٚٗ (4)

 ٭ْ٘ َٓهِ ٚأسل بُٗا أٍٚ بايعسٍ َُٓٗا ٚاسس يهٌ ايؿٗاز٠ إقا١َ َٔ ايٓاؽ أٜٗا أيعَهِ

 َٔ غريٙ ٚٗ شيو ٗ َُٓٗا ٚاسس نٌ َكًش١ ؾٝ٘ َا أعًِ ؾٗٛ زْٚهِ بُٗا ٚأٍٚ َايهُٗا

                                                 
 ٘ـ( 310إلِبَ أثٛ جوفش ِذّذ ثٓ جش٠ش اٌـجشٞ )ٌرؤ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ (  ٚجٖٛ ) جبِن اٌج١بْ هٓ، 280/ 4  [غبزيال]اٌـجشٞ رفغ١ش (:1)

 ٘ـ1329 –ِظش  –ثٛالق  –        

(2:) َ .ْ 4 /282 

(3:) َ .ْ 6 /287 

(4:)َ .ْ 2 /507 
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 إٔ اهل٣ٛ تتبعٛا ؾ٬ ٚعًٝٗا هلُا ايؿٗاز٠ ٗ بُٝٓٗا بايتػ١ٜٛ أَطنِ ؾًصيو َٓهِ نًٗا ا٭َٛض

"تعسيٛا
(1) 

 ٗ ؾأٚدب٘ هلِ اهلل قػُ٘ قػِ ثٓا٩ٙ دٌ ٜكٍٛ اهلل َٔ ؾطٜه١ ٚقٛي٘ "ايكسقات ؾإٔ ٚٗ

 ؾ٤ٞ عًٝ٘ ىؿ٢ ٫ شيو هلِ ؾطض ؾُٝا خًك٘ َكاحل عًِٝ ٚاهلل هلِ، ا٭َٛاٍ أٌٖ أَٛاٍ

 ٫ خًك٘ تسبريٙ ٗ سهِٝ إكًش١ َٔ ؾٝٗا َٚا ايكسق١ َٔ ؾطض َا ؾطض َٓ٘ عًِ ؾع٢ً

"خًٌ تسبريٙ ٗ ٜسخٌ
(2) 

 ٗ ايكٍٛ َٔ ٚايكٛاب" دعؿط أبٛ قاٍ،  قًٛبِٗ إ٪يؿ١ غِٗ َككس ٗ ضا٥عا ن٬َا ٚقاٍ

 اٱغ٬ّ َع١ْٛ ٚاٯخط إػًٌُ خ١ً غس أسسُٖا َعٌٓٝ ٗ ايكسق١ دعٌ اهلل إٔ عٓسٟ شيو

 ٜعطاٙ ٫ ٭ْ٘ ٚايؿكري ايػين ٜعطاٙ ؾإْ٘ أغباب٘ ٚتك١ٜٛ اٱغ٬ّ َع١ْٛ ٗ نإ ؾُا ،ٚتكٜٛت٘

 ٗ باؾٗاز ٜعطاٙ ايصٟ ٜعطٞ نُا ٚشيو يًسٜٔ َع١ْٛ ٜعطاٙ ٚإِا إيٝ٘، َٓ٘ باؿاد١ ٜعطاٙ َٔ

 قًٛبِٗ إ٪يؿ١ ٚنصيو خًت٘ يػس ٫ يًػعٚ ؾكريا أٚ نإ غٓٝا شيو ٜعطٞ ؾإْ٘ اهلل غبٌٝ

" ٚتأٜٝسٙ تكٜٛت٘ ٚطًب اٱغ٬ّ أَط بإعطا٥ِٗ اغتك٬سا أغٓٝا٤ ناْٛا ٚإٕ شيو ٜعطٕٛ
(3) 

 ؾِٗ أسس إككٛز ؾِٗ َٚا ":بكٛي٘ ايطربٟ ضأٟ ع٢ً "ايكطإٓ أسهاّ" ٗ ايعطبٞ ابٔ ؾعًل

"اٱغ٬ّ خ١ً ٚيػس,  إػًٌُ خ١ً يػس ايكسق١:  قاٍ ؾإْ٘؛  ايطربٟ
 طاع١ نٕٛ ٚٗ، (4)

 قٍٛ بايكٛاب شيو ٗ ا٭قٛاٍ ٚأٚيٞ ":إػًٌُ َكًش١ بٗا َككٛز إعطٚف ٗ ا٭َط أٚيٞ

 ؾُٝا ٚاي٠٫ٛ ا٭١ُ٥ بطاع١ با٭َط اهلل ضغٍٛ عٔ ا٭خباض يكش١ ٚاي٠٫ٛ ا٭َطا٤ ِٖ قاٍ َٔ

"َكًش١ ٚيًُػًٌُ طاع١ نإ
(5) 

 

                                                 
 321/ 5[، غبزيال]اٌـجشٞ رفغ١ش (:1)

(2:)  َ .ْ10 /166. 
(3:)   َ .ْ10 /163 
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 .150/ 5[غبزيال]اٌـجشٞ رفغ١ش (:5)
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 (ٖا231ت)اؿهِٝ ايرتَصٟ عًٞ بٔ قُس

 ايك٠٬" قاسب( ا063ٖت)اؿهِٝ ايرتَصٟ عًٞ بٔ قُس اهلل عبس أبٞ َع ْٚعٝـ

 سٝح" ايطغٍٛ أسازٜح ٗ ا٭قٍٛ ْٛازض"ٚ "ايعبٛز١ٜ عًٌ"ٚ "ٚأغطاضٙ اؿر"ٚ "َٚكاقسٖا

 ٚٚسس٠ َػتك١ً َ٪يؿات إٍ ٖٚٓاى ٖٓا َٓجٛض ن٬ّ َٔ ٜٓتكٌ ٚإكاقس إكاحل عٔ اؿسٜح

..( ا٭قٍٛ ْٛازض)ا٭خري نتاب٘ َٔ أَج١ً ْٚأخص .ٚايؿطع١ٝ ايه١ًٝ إكاقس َٛنٛع ٗ َتها١ًَ

 سكٝك١) مساٙ ؾك٬ عكس ؾكس، اؿهِٝ ايطدٌ هلصا إكاقس١ٜ ايطٚح َعامل بعض ع٢ً يٓكـ

 ٕاشا أزضٟ َا ٚقاز٠ دص٠ٚ ٗ ايؿطع َكاقس ٚايعًِ اؿل ايؿك٘ بٌ ؾٝ٘ ضبط( ٚؾهًٝت٘ ايؿك٘

 ايؿاطيب ؾٝٗا ٜٓؿذ ست٢ قطٕٚ ٔػ١ قطاب١ نا١َٓ يتبك٢ بعسٙ ايؿكٗا٤ تعطٜؿات ٗ ٔست

 .ٚإكاقس ايؿك٘ بٌ بك٠ٛ ٜٚطبط

 إٔ بعس ٢ْٗٚ أَط َا اهلل عبس ؾإشا ا٭َٛض عٔ ايػطا٤ اْهؿاف ٖٛ ٚايؿك٘" اهلل ضٓ٘ ٜكٍٛ

 ثِ "احمله١ اـايك١ ايعباز٠ ؾٗٞ ٢ْٗٚ أَط ؾُٝا تسبريٙ عٔ ايػطا٤ ي٘ ٚاْهؿـ ٚعكً٘ ؾُٗ٘

 ايؿ٤ٞ عٔ ٢ٜٗٓٚ ا٭َط، شيو ظٜٔ ٜط٣ ؾ٬ بايؿ٤ٞ ٜ٪َط ايصٟ إٔ ٚشيو" :بكٛي٘ شيو ؾػط

 ع٢ً عٌُ عٓ٘ ٢ْٗ َا ٚؾٌ ب٘ أَط َا ظٜٔ ضأ٣ ؾإشا أَطٙ َٔ ع٢ُ ٗ ٖٛ ؾٝٓ٘ ٜط٣ ؾ٬

 شيو عٔ ٜع٢ُ ٚايصٟ ٚؾهط شيو ع٢ً ٚٓس ،أغد٢ ب٘ ْٚؿػ٘ أق٣ٛ عًٝ٘ قًب٘ ٚنإ بكري٠،

"ايتكطف بط٤ٞ ايٓؿؼ ثكٌٝ اؾٛاضح نػ٬ٕ ايكًب داَس ؾٗٛ
(1) 

 تسؾعٗا اييت ٚإؿاغس ؾٝٗا اييت ٚإكاحل ايتؿطٜع ٗ ايها١َٓ ٚاؿه١ُ ايؿطع َكاقس ؾُعطؾ١

 ع٢ً ِٖ ؾإشا قًٛبِٗ ٚعٔ ٚا٫دتٗاز ايؿك٘ ططٜل ٗ ايػا٥طٜٔ أعٌ عٔ عل ايػطا٤ ٜهؿـ

 :َٔ إكاقس َعطؾ١ ؾٛا٥س بٌ ثِ،  ٜعًُٕٛ َٚا ٜػتٓبطٕٛ َٚا وهُٕٛ ؾُٝا بكري٠

 .بكري٠ ع٢ً ٚغري ايط١ٜ٩ ٗ ٚنٛح -

                                                 
  ه١ّشح اٌشدّٓ هجذ .د رذم١ك،  اٌذى١ُ هجذاهلل أثٛ اٌذغٓ ثٓ هٍٟ ثٓ ِذّذ ،1/136[الحزهذياٌشعٛي ] أدبد٠ش فٟ األطٛي ٔٛادس (:1)

 .1/1992 اٌـجوخ -ث١شٚد -اٌج١ً داس       
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 .إيٝ٘ ٚايسع٠ٛ ؾٝ٘ ْٚؿاط ٚٓاغ١ ب٘، ايتُػو ٚق٠ٛ إبسأ ع٢ً ٚثبات -

 .أدً٘ َٔ ٚايتهش١ٝ ٚايبصٍ -

 .َككٛزٙ ؾِٗ بكسض إٓعِ ؾهط ٚاظزٜاز -

 ٗ ٚبط٤ ٚتجاقٌ ٚنػٌ ْٛز إ٪يـ ٚقـ نُا ؾٗٛ إكاقس بٗصٙ ايعًِ غٝاب عٓس ٚأَا

 ععِٝ دٓس ايسٜٔ ٗ ؾايؿك٘ ":قاٍ عٓسَا ٚضٚع١ ٚبٗا٤ ٚنٛسا شيو ظاز ٚقس، ٚايعٌُ ايتذاٚب

 ٚسػٔ ا٭ؾٝا٤ َٚكساض َٚؿآٜٗا ا٭َٛض قاغٔ عآٜٛا ايصٜٔ ايٝكٌ أٌٖ ب٘ تعاٍ اهلل ٜ٪ٜس

 ع٢ً عبسٙ شيو سطّ َٚٔ ،ٜػط ع٢ً يٝعبسٚٙ ٜكِٝٓٗ بٓٛض شيو ٗ هلِ ٚدٌ عع اهلل تسبري

 إشا ٚتٓكاز، ؽـ إِا ؾايٓؿؼ ٚدٌ، عع اهلل ٭َط ٚاْكاز أطاع ٚإٕ ايكًب ٭ٕ ٚعػط، َهابس٠

 َٔ أنسازٖا إٍ قتاز ٚقاسبٗا ايؿٗٛات، دٓسٖا ٚايٓؿؼ، ؾ٤ٞ نطض أٚ ؾ٤ٞ ْؿع ضأت

"ايؿك٘ ٖٚٞ ٜكٗطٖا ست٢ اؾٓٛز
 ؾٝ٘ شيو ٚغري ايتسٜٔ، ٜػط ػًب إكاقس ؾُعطؾ١ (1)

 .ٚعػط َهابس٠

 ٚإِا ،ايعْا ٚسطّ ايٓهاح ٚدٌ عع اهلل أسٌ ":قاٍ عٓسَا ايؿطع١ٝ إكاقس َٔ ِاشز أعط٢ ثِ

 ؾأْ٘ ؾُٔ ْهاح َٔ نإ ؾإشا بع٢ْ ٚشاى بٓهاح ٖصا إٔ ،إ٫ ٚاسس٠ ٫َطأ٠ ٚاسس إتٝإ ٖٛ

 ٚايرتب١ٝ بايٓؿك١ ايٛايس َٔ ايعطـ ٚدا٤ ايٓػب ثبت بٛيس دا٤ت ؾإشا ،يًؿطز ٚايتشكٌ ايعؿ١

 ؾٗصا ايٛيس، ٖصا ٕٔ ايٛاط٦ٌ َٔ أسس ٜسضٟ ٫ ٭ْ٘ ايٛيس ناع ظْا َٔ نإ ٚإشا ،ٚإرياخ

 يٝتشادعٚا بايككام ٚأَط ايسَا٤ ٚدٌ عع اهلل ٚسطّ ٖصا ع٢ً وًٝ٘ ٚشاى شيو، ع٢ً وًٝ٘

"سٝا٠ ايككام ٗ ٚيهِ" تٓعًٜ٘ ٗ تعاٍ ٚقاٍ ٚيٝشٝٛا
(2) 

                                                 
 .1/137[ الحزهذياٌشعٛي ] أدبد٠ش فٟ األطٛي ٔٛادس (:1)

(2:)َ .ْ 1/137. 



                                : سكٝك١ عًِ إكاقس ٭ٍٚايؿكٌ ا
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 ٚاؿ١ًٝ ٚايع١ٜٓ ":ٚايع١ٜٓ اؿًٞ ٗ ٜكٍٛ ا٭عُاٍ، طبٝع١ ٗ إهًؿٌ َكاقس تأثري ٚغكٛم

 اهلل سكٛم َٔ سكا أقاّ ؾكس تعاٍ هلل اٱضاز٠ تناْ ؾإشا ،ٚايككس اٱضاز٠ ٜؿػسٖا ٚإِا سل،

"ا٭ؾٝا٤ نػا٥ط ٚبا٫ قاض اهلل يػري نإ ٚإشا ،بإقاَت٘ اهلل عبس ٚ تعاٍ،
(1) 

 (ٖا231 ت) ايطشاٟٚ دعؿط أبٛ

 مل ؾُٝا ٚخكٛقا إهًؿٌ َكاقس ٗ ايٓعط ٜعُل( ا063ٖ ت) ايطشاٟٚ دعؿط أبٛ ٖٚصا

 إهطٙ، بط٬م اٱقطاض ٗ ا٭سٓاف ضأٟ عٔ يًسؾاع ْؿػ٘ داٖسا ا٭ؾعاٍ، َٔ إيٝ٘ ٜككسٚا

 ٫ ؾؿعً٘ غريٙ ايطدٌ أضاز َا ":بأْ٘ اـطأ تعطٜؿ٘ َجٌ إكطًشات بعض يهبط أ٫ٚ ؾتكس٣

 َٓ٘ ايككس ع٢ً ؾؿعً٘ إيٝ٘ قكس َا" :بأْ٘ ايػٗٛ ٚنصا "إٜاٙ َٓ٘ إضاز٠ ٫ٚ إيٝ٘ َٓ٘ قكس عٔ

 بٗا استر اييت يًٓكٛم تكس٣ ثِ "ايؿعٌ شيو َٔ ّٓع٘ ايصٟ إع٢ٓ عٔ غاٙ أْ٘ ع٢ً إيٝ٘

 ٚقًب٘ أنطٙ َٔ إ٫": ٚدٌ عع بكٛي٘ استذادِٗ ٗ ؾكاٍ إهطٙ، ط٬م ٚقٛع ٜطٕٚ ٫ َٔ

 بإٔ،  "عًٝ٘ اغتهطٖٛا َٚا ٚايٓػٝإ اـطأ أَيت عٔ يٞ اهلل ػاٚظ"  ٚقٛي٘ "باٱّإ َط٦ُٔ

 زاض ناْت زاض ٗ بهؿط عٗس سسٜجٞ ناْٛا ايكّٛ ٭ٕ خاق١، ايؿطى ٗ دا٤ إِا ٖصا نٌ

 بصيو ؾٝكطٕٚ بايهؿط اٱقطاض ع٢ً إغتهطِٖٖٛ عًِٝٗ قسضٚا إشا إؿطنٕٛ ؾهإ ،نؿط

 إ٫" ؾِٝٗ ؾٓعيت  ايٓيب أقشاب َٔ ٚبػريٙ   ٜاغط بٔ بعُاض شيو ؾعًٛا قسٚ بأيػٓتِٗ

 اٱغ٬ّ قبٌ عازتِٗ عًٝ٘ دطت َا ؾتهًُٛا غٗٛا ٚضَا "باٱّإ َط٦ُٔ ٚقًب٘ أنطٙ َٔ

 ٫ٚ يصيو كتاض٫ٜٔ  شيو عٔ هلِ ٚدٌ عع اهلل ؾتذاٚظ أٜها بصيو ؾتهًُٛا أخطأٚا ٚضَا

 أٚ ايط٬م ٗ ٫ ٚا٭دط ايجٛاب ٗ ٖٛ إِا "بايٓٝات ا٭عُاٍ إِا" سسٜح ٚنصا، إيٝ٘ قاقسٜٔ

 .غريٙ أٚ ايعٚاز

 

                                                 
 .2/6[ الحزهذياٌشعٛي ] أدبد٠ش فٟ األطٛي ٔٛادس (:1)
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- 56 - 

 (ٖا252ت)سبإ ابٔ

 ع٢ً ٜهٕٛ أعُاٍ إهًؿٌ َٚكاقس ايٓٝات إٔ ٗ بابا ٜعكس( ا080ٖت)سبإ ابٔ ٖٚصا

 أضاز إشا ٚع٬ دٌ اهلل بإٔ ا٭خباض شنط" قشٝش٘ ٗ ٜكٍٛ ا٭خطٟٚ، ٚاؾعا٤ ايبعح َساضٖا

 قاٍ قتٝب١ بٔ أخربْا ايٓٝات سػب ع٢ً ايبعح عٓس ؾِٝٗ نإ َٔ عصاب٘ ْاٍ بكّٛ عصابا

 بٔ ٓٝس أخربْٞ قاٍ ؾٗاب بٔ عٔ ْٜٛؼ أخربْا قاٍ ٖٚب بٔ سسثٓا قاٍ سط١ًَ سسثٓا

 بكّٛ اهلل اْعٍ إشا:  ٜكٍٛ  اهلل ضغٍٛ مسعت قاٍ عُط بٔ اهلل عبس إٕ قاٍ ايطٓٔ عبس

"أعُاهلِ ع٢ً بعجٛا ثِ ؾِٝٗ نإ َٔ ايعصاب أقاب عصابا
(1) 

، ؾأْٗا ٚخطٛض٠ أُٖٝتٗا إٍ تٓبٝٗا ٚايٓٝات إكاقس ٗ تطْت٘ خ٬ٍ َٔ ٖٓا ا٭عُاٍ ؾاعترب

 أسٛاٍ َٔ عًٝ٘  ْبٝ٘ اهلل أطًع َا سسٜح ٗ ا٭١َ تِٗ اييت ا٭خط١ٜٚ إكاقس إٍ أؾاض نُا

 ؾٗٞ بٗا ايٓاض ٚأٌٖ بٗا اؾ١ٓ أٌٖ ضأ٣ اْ٘ ٚقـ اييت ا٭ٚقاف ؾأَا ":ٜكٍٛ ٚايٓاض اؾ١ٓ

 أَت٘ يريغب ْٝعا ايساضٜٔ ٗ أَت٘ َكاقس بٗا يٝعًِ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ي٘ قٛضت أٚقاف

 عٔ يريتسعٛا ايٓاض أٌٖ بأٚقاف ٜٚطٖبِٗ ؾٝٗا يريغبٛا اؾ١ٓ ٭ٌٖ ا٭ٚقاف تًو بأخباض

 (2) (إيٝٗا ت٪زِٜٗ اييت اـكاٍ غًٛى

 (ٖا271ت)اؿٓؿٞ اؾكام بهط أبٛ

 ضبط إٍ تٓب٘ ٖٔ إيٝٓا ٚقٌ َٔ أٚا٥ٌ َٔ( ا093ٖت)اؿٓؿٞ اؾكام بهط أبٛ ٜٚعترب

 َكازٜط ع٢ً َٛنٛع١ يٝػت ايسْٝا عكٛبات إٔ ثبت ":ٜكٍٛ بإكاحل ايؿطع١ٝ ايعكٛبات

"ؾٝٗا إكاحل َٔ اهلل ٜعًِ َا ع٢ً ٖٞ ٚإِا ،اٱدطاّ
 ايكطإٓ أسهاّ ٗ اهلل ضٓ٘ ٜكٍٛٚ (3)

 عكس قس اييت ا٭َٛض َٔ ٚا٭ْػاب ٚا٭َٛاٍ ٚايؿطٚز ايسَا٤: ايهطٚض١ٜ إكاحل ع٢ً ٜٓب٘ ٖٚٛ

                                                 
 1987َرذم١ك وّبي ٠ٛعف اٌذٛد، داس اٌىزت اٌو١ٍّخ، اٌـجوخ األٌٚٝ،  ،  306/ 16 [ابي اّباى]دجبْ اثٓ طذ١خ (:1)

 495/ 16 [ابي اّباى]دجبْ اثٓ طذ١خ(: 2)

 .٘ـ1335 –اٌمب٘شح  –ِؾ األٚلبف اإلعّال١ِخ  -أٚفغ١ذ هٓ ؿجوخ داس اٌفىش  - ،38/ 1[لجصاصا] اٌمشآْ (: أدىب3َ)
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 َٓكٛب١ ايس٥٫ٌ ؾهاْت ":قٛي٘ ٗ إيٝ٘ ؾٝؿري ايسٜٔ ٚأَا (1) ٚايسْٝا ايسٜٔ َكاحل بٗا

 ؾكس اٱغ٬ّ اعتكاز أيعَتِٗ سٝح َٔ ايس٥٫ٌ تًو ٭ٕ؛  َعا اٱغ٬ّ ٚإظٗاض ي٬عتكاز

" إكاحل أععِ شيو ٗ ٚنإ،  اٱغ٬ّ ٱظٗاض ٚايكتاٍ إظٗاضٙ َٓ٘ اقتهت
 ٜبٌ ٖٚا (2)

 َعطض ٗ "ا٭قٍٛ ٗ ايؿكٍٛ "نتاب٘ ٗ قٛي٘ ا٭خط٣ ايهطٚضٜات باقٞ ع٢ً ايسٜٔ تكسّ٘

" إكاحل أنرب نإ إش ،ايسٜٔ أَٛض َٔ شيو ٚنإ ": ايؿطع ٗ ا٫دتٗاز إباس١ إٍ اٱؾاض٠
(3) 

 ايهبري إايهٞ( ا098ٖت) ا٭بٗطٟ بهط أبٛ اٱَاّ إكاقس يعًِ إُٗسٜٔ َٔإٔ  ٜٚصنط

 ٚأغتاش "ٚايعًٌ ٚايس٥٫ٌ اؾٛاب َػاي١" نتاب ٚقاسب ا٫خت٬ف، عٓس إصاٖب أٌٖ َطدع

.ٚغريِٖ ايٖٛاب عبس ٚايكانٞ ايككاض اؿػٔ ٚأبٞ ايباق٬ْٞ
(4) 

ٕٻ ايباسجٌ َععِ ٜٚ٪ِنس  ايصٜٔ ا٭قٛيٌِٝ أٚي٦و أٚا٥ٌ َٔ( ا230ٖ ت) ايباق٬ْٞ اٱَاّ أ

ََٕكاقٹس، اٖتُٛا  اٱَاّ عًٝ٘ أساٍ ؾكس .ايػعايٞ ٚاٱَاّ اؾٜٛين يٲَاّ ايططٜل َٚٗسٚا با

 .َط٠ 123 َٔ أنجط" ايربٖإ" ٗ اؾٜٛين

 (ٖا251 ت) إاٚضزٟ

 ؾكٗا٤ نباض أسس باعتباضٙ إكاقس ٗ ١َُٗ إؾاضات( ٖا283 ت) إاٚضزٟ اؿػٔ ٚ٭بٞ

 بتشكٝل إهًؿٌ ا٭َط أٚيٞ كاطب١ إٍ ا٭ؾطاز ؾك٘ ػاٚظٚا ايصٜٔ ايك٥٬ٌ َٚ٪غػاتٗا ايسٚي١

" اٱَا١َ عكس" ؾكٌ َكس١َ ٗ أنس ايعا١َ اي١ٜ٫ٛ َككس ؾؿٞ، ايعا١َ ٚإكاحل ايهرب٣ إكاقس

 ٚغٝاغ١ ايسٜٔ سطاغ١ ٗ ايٓب٠ٛ ـ٬ؾ١ َٛنٛع١ اٱَا١َ " إٔ" ايػًطا١ْٝ ا٭سهاّ" نتاب٘ َٔ

 ،"ايسْٝا

                                                 
 .694/ 1[لجصاصا] اٌمشآْ (: أدىب1َ)

(2َ .ْ :) 1/618. 

(3 َ. ْ :) 4 /71. 

 .29[ صالزيضىًي(: ٔلش٠خ اٌّمبطذ ]4)
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 ٚايػٗط ا٭سهاّ بتٓؿٝص ايعسٍ ٚؼكٝل يًسٜٔ سؿغ َٔ ًٜعَ٘ َا إككس ٖصا ٗ ؾكٌ ثِ

 أٚ بٓؿؼ تػطٜط َٔ آٌَٓ ا٭غؿاض ٗ ٜٚٓتؿطٚا إعاٜـ ٗ ايٓاؽ يٝتكطف" ا٭َٔ ع٢ً

 ٜكاتٌ ؾ٬ "قتًِٗ ب٘ ٜعتُس ٫ٚ ضزعِٗ بايكتاٍ ٜككس إٔ" ايبػٞ أٌٖ قاتٌ ٚإشا "َاٍ

... شضاضِٜٗ ٜػيب ٫ٚ أَٛاهلِ ٜػِٓ ٫ٚ أغطاِٖ ٜكتٌ ٫ٚ دطوِٗ ع٢ً هٗع ٫ٚ َسبطِٖ

 اـٛف" ايٓاؽ َكاحل اٱنطاض ٗ ا٭َٔ غٝاب أثط عٔ" ٚايسٜٔ ايسْٝا أزب" ٗ ٜٚتشسخ

 بٗا اييت إٛاز أغباب عٔ ٜٚهؿِٗ ،تكطؾِٗ عٔ ٚوذعِٖ ،َكاؿِٗ عٔ ايٓاؽ ٜكبض

"ًْتِٗ ٚاْتعاّ أٚزِٖ قٛاّ
(1)

 َكاقس اؾطا٥ِ أسهاّ ٗ عؿط ايتاغع ايباب ٗ أٚنح ثِ ،

 اؾٗاي١ شا ب٘ ٜطزع َا اؿسٚز ظٚادط َٔ تعاٍ اهلل ؾذعٌ" :ٜكٍٛ سٝح اؿسٚز ٗ ايؿطٜع١

 ب٘ أَط َٚا ٖٓٛعا قاضَ٘ َٔ سعط َا يٝهٕٛ ايؿهٝش١ ْهاٍ َٔ ٚخٝؿ١ ايعكٛب١ أمل َٔ سصضا

 اؾٗاز ٚإَها٤ ايجػٛض، ؼكٌ ٚنصا،  "أمت ٚايتهًٝـ أعِ إكًش١ ٚتهٕٛ َتبٛعا ؾطٚن٘ َٔ

 ؾٝكري إػِٓ اغتؿاز٠ ظٗازٙ ٜككس ٫ٚ، نً٘ ايسٜٔ ع٢ً إظٗاضٙ ٗ تعاٍ اهلل عل يٝكاّ"

 ."اجملاٖسٜٔ َٔ ٫ إتهػبٌ َٔ

 ٚاخت٬ف ا٭ضنٌ اخت٬ف" ا٫عتباض ٗ ٜأخص اـطاز َج٬ ٜتٍٛ ؾُٔ عل، ا٭َٛاٍ دبا١ٜ ٚعًٝ٘

 ."ؾٝٗا ايعسٍ ؾٝككس خطادٗا َٔ ا٭ضض ؼًُ٘ َا قسض يٝعًِ ايػكٞ ٚاخت٬ف ايعضٚع

 ع٢ً ٜعٍٛ ٫ٚ ا١ًٕ، ٚسطاغ١ ا٭١َ بػٝاغ١ يٝٓٗض" بٓؿػ٘ أَٛضٙ اؿانِ َباؾط٠ إٍ ٚزعا

 تٛظٜع إعاز٠ َٚطًٛب، "ايٓاقح ٜٚػـ ا٭ٌَ ىٕٛ ؾكس، عباز٠ أٚ بًص٠ تؿاغ٬ ايتؿٜٛض

 ٗ ىتًـ ايٓاؽ ع٢ً َاٍ َٔ َج٬ اؿانِ ٜٛظع٘ ؾُا إؿطٚع١، ٚدٖٛٗا ٗ ٚا٭َٛاٍ ايجط٠ٚ

 ٚنإ إػًٌُ ع٢ً َكًش١ تعٛز ٫ اٱَاّ ق١ً ناْت" ؾإشا َٓ٘، إككٛز عػب إاٚضزٟ ضأٟ

 َاٍ بٝت َٔ ٚيٝؼ اـام َاي٘ أٟ "َاي٘ َٔ ق٬تِٗ ناْت خاق١ إعط٢ ْؿع بٗا إككٛز

                                                 
  -٘ـ 1407 -1، اٌمبػٟ أثٛ اٌذغٓ هٍٟ ثٓ ِذّذ ثٓ دج١ت اٌجظشٞ اٌّبٚسدٞ ، ؽ142ص [ الواوردي]أدة اٌذ١ٔب ٚاٌذ٠ٓ  (:1)

 ٌجٕبْ.  –ث١شٚد  -داس اٌىزت اٌو١ٍّخ       
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 تطاعٞ َكاقس١ٜ بططٜك١ ٚظع٘ قًٛبِٗ إ٪يؿ١ غِٗ ٚغكٛم ،ايسٚي١ ٚخع١ٜٓ إػًٌُ

 ٚغريِٖ أشاِٖ، يهـ آخطٕٚ ٜٚعط٢ إػًٌُ، ٕع١ْٛ ي٘ ٜعط٢ َٔ ؾُِٓٗ إكاحل، َٔ عسزا

 .ٚعؿا٥طِٖ قَِٛٗ تطغٝب أٚ اٱغ٬ّ ٗ يرتغٝبِٗ

 إيِٝٗ ٜٚهً٘ ا٭عُاٍ َٔ إيِٝٗ ٜؿٛض ؾُٝا ايٓكشا٤ ٚتكًٝس ا٭نؿا٤ ا٭َٓا٤ اختٝاض ع٢ً ٚوح

 ."قؿٛظ١ با٭َٓا٤ ٚا٭َٛاٍ َهبٛط١ بايهؿا٠٤ ا٭عُاٍ يتهٕٛ" ٚإككس أَٛاٍ، َٔ

 إػًٌُ َكاحل يتشكٝل ا٭١َ زاخٌ ٚإ٪غػات ايٛظا٥ـ َٔ ١ًْ َكاقس ؼسٜس ٜؿت٘ ٚمل

 ٗ ٜػاُٖٕٛ ٖٔ ٚايعكس اؿٌ ٚأٌٖ ايؿٛض٣ ؾُذايؼ ٚا٭نٌُ، ا٭ؾهٌ ايٛد٘ ع٢ً

 اختٝاض إٍ إ٪زٜإ ٚاؿه١ُ ايطأٟ" َٔ ؾِٝٗ ٫بس اؿانِ، ىتاضٕٚ ٚ يٮ١َ ايهرب٣ ايكطاضات

  ."ٚأعطف أقّٛ إكاحل ٚبتسبري أقًح يٲَا١َ ٖٛ َٔ

 ٚظٝؿ١ نٌ َكاقس َعطؾ١ َٔ هلا ٜتكس٣ ٕٔ بس ٫ إعامل ٚعٌُ ٚايكها٤ اؿػب١ فاٍ ٚٗ

 َٔ ٜصنط اؿػب١ أسهاّ ٗ ايعؿطٜٔ ايباب ؾؿٞ ،ٚأٚؾكٗا ايػبٌ أؾهٌ إيٝٗا ٜػًو ست٢

 ٚاغتطاي١ ايػًط١ٓ غ٬ط١ َٔ اؿػب١ ٗ يًٓاظط ايطٖب١" اؿػب١ َكاقس َٔ ٜصنط َا نُٔ

 خطٚز ٜهٕٛ ؾ٬ يًطٖب١، َٛنٛع١ اؿػب١ ٭ٕ يًكها٠، يٝؼ َا بإٓهطات تعًل ؾُٝا اؿُا٠

 يًُٓاقؿ١ َٛنٛع" ايكها٤ عٓسٙ ُٝٓا، ب"خطقا ٫ٚ ؾٝٗا ػٛضا ٚايػًع١ بايػ٬ط١ إيٝٗا احملتػب

 ٢ٜٗٓ ٚؾُٝا ٜأَط ؾُٝا إكاقس َطاعا٠ إٍ احملتػب تٛدٝ٘ ٜؿت٘ مل نُا ،"أسل ٚايٛقاض با٭ْا٠ ؾٗٛ

 ايبٓات، يعب ٗ إكاحل تعاضض َٔ بٓٛع ٜتعًل ططٜؿا أَطا شنط إٓهطات عٔ ايٓٗٞ ٚٗ ،

، ا٭٫ٚز يرتب١ٝ ايبٓات إيـ بٗا ٜككس ٚإِا إعاقٞ بٗا ٜككس ؾًٝؼ ايًعب ٚأَا" :ٜكٍٛ

 ا٭قٓاّ، َٚؿاب١ٗ ا٭ضٚاح شٚات بتكٜٛط َعك١ٝ تكاضْ٘ ايتسبري ٚدٛٙ َٔ ٚد٘ ٚؾٝٗا

 ٚ إْهاضٙ ٜهٕٛ ا٭سٛاٍ ؾٛاٖس تكتهٝ٘ َا ٚعػب ٚد٘، َٓٗا ٚيًُٓع ٚد٘ َٓٗا ؾًًتُهٌ

 ."إقطاضٙ
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 عاًَ٘ ٜٚهٕٛ إعامل ٗ ايٓعط إككٛز نإ ٕا أْ٘ إٍ أؾاض إعامل ١ٜ٫ٚ ٗ ايػابع ايباب ٚٗ

 ا٭ٜاّ، ْٝع ٗ يًٓعط َٓسٚبا ؾٝهٕٛ إتٓاظعٕٛ، ؾٝ٘ ٜٚطادع٘ إتعًُٕٛ ؾٝ٘ ٜككسٙ" عٝح

 ."ا٭قشاب ْعٙ اؿذاب غٌٗ ٚيٝهٔ

 (ٖا256ت)سعّ ابٔ

 بإكاحل ايكا٥ٌ اؾاضف ايتٝاض هلصا إعاضض ايططف ٗ يٝكـ( ٖا282ت)سعّ ابٔ دا٤ ٚ

 أٚاَط عٓسٙ ٖٞ بٌ َكًش١، ايكٍٛ أٚ ع١ً نٌ ا٭سهاّ عٔ ٚيٝٓؿٞ إعاْٞ ضزا٤ ٚبػط

 ٫ٚ ي٘ ع١ً ٫ شيو ٚنٌ "ايؿطا٥ع سهِ عٔ اٱسهاّ ٗ ٜكٍٛ ٚنؿ٢، إضازت٘ عػب ضبا١ْٝ

 َٔ خًل َا خًل أضاز نُا شيو أضاز تعاٍ أْ٘ إ٫ غريٖا ٫ٚ َكًش١ ٫ أق٬ ٜٛدب٘ ؾ٤ٞ

" ؾكط إدتًؿات اـ٥٬ل
(1) . 

 (ٖا258) ايبٝٗكٞ اٱَاّ

 تٝػط َكاحل ٚاؿطف ايكٓاعات تٓٛع ٜعترب اٱّإ ؾعب ٗ( ا285ٖ) ايبٝٗكٞ اٱَاّ ٖٚصا

 ايكٓاعات تعًُِٝٗ َٔ عبازٙ ع٢ً تعاٍ اهلل أْعِ َا شنط ":اهلل ضٓ٘ ٜكٍٛ ايعباز٠، أَط

 ٜتؿطؽ ؾ٬ ٚاسس ع٢ً ػتُع ٫ ست٢ بِٝٓٗ ٚتكطٜؿٗا َٚهاغب َكاحل هلِ ٚدعًٗا ٚاؿطف

 ٚآخط ٜتذط ٚٚاسسا ٜٓػر ٚآخط ٜػعٍ ٚآخط وكس ٚآخط وطخ ٚاسسا ؾذعٌ عباز٠ إٍ َٓٗا

 عًٝٗا ايتعاٖط َٔ سكٌ َا ا٭ؾػاٍ لشت بؿػٌ َِٓٗ ٚاسس نٌ اؾتػٌ إشا ست٢ ٜكٛؽ

"ايسْٝا اؿٝا٠ ٗ َعٝؿتِٗ بِٝٓٗ قػُٓا مٔ" ٚدٌ عع اهلل قاٍ
 (2) 

 

 

                                                 
داس اٌىزت  – 1ؽ –٘ـ( 456أثٛ ِذّذ هٍٟ ثٓ أدّذ ثٓ دضَ األٔذٌغٟ ) ،473/ 4[ازم الظاهزي ابي]فٟ أطٛي األدىبَ  اإلدىبَ (:1)

 َ .1985٘ـ = 1405 –ث١شٚد  –اٌو١ٍّخ 

، ٌغ١ف اٌِذ٠ٓ هٍٟ ثٓ أثٟ هٍٟ ا٢ِذٞ،  وزت ٘ٛاِشٗ، إثشا١ُ٘ اٌوجٛص، داس اٌىزت 131/ 5[اآلهذي]اإلدىبَ فٟ أطٛي األدىبَ(:2)

 َ.1985ٝ، اٌو١ٍّخ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، اٌـجوخ األٌٚ
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 (ٖا262)ايرب عبس ابٔ

 َكاحل ٗ كطفت إٔ ٜٓبػٞ إاٍ بٝت أَٛاٍ إٔ ٜ٪نس( ا220ٖ)ايرب عبس ابٔ ٖٚصا

 شيو َاٍ قطف طايب أبٞ بٔ عًٞ ٜهٕٛ إٔ هٛظ ٚقس قاي١ ٫ ناؾط ٚإطتس ":إػًٌُ

 ؾػبًٝ٘ ا٭َٛاٍ َٔ إاٍ بٝت إٍ قطف َا ٭ٕ إكًش١ َٔ شيو ٗ ضأ٣ ٕا ٚضثت٘ إٍ إطتس

"إكاحل ٗ ٜكطف إٔ
(1)  

 ٗ ايعا١َ إكًش١ ؿؿغ تسابري َٔ اؿهاّ ٜأخصٙ إٔ ٜٓبػٞ َا ع٢ً آخط َٛنع ٗ ٜٚٓب٘

 ضغٍٛ إٍ ؾهْٛا" ٖصا ٖطٜط٠ أبٞ عسٜح ايؿكٗا٤ بعض اغتسٍ ٚقس ":ا٫غتجٓا١ٝ٥ ايعطٚف

 ٚإٛاغا٠ ْٚعٗا ا٭ظٚاز بإخطاز ا٭َط ٗ عبٝس٠ أبٞ ٚؾعٌ " ،أظٚازنِ اْعٛا ؾكاٍ اؾٛع اهلل

 َٔ ٜأَط إٔ ايكٛت ٚعسّ ايػعط ٚاضتؿاع ايطعاّ ق١ً عٓس يٲَاّ دا٥ع ؾإْ٘ ؾٝٗا ايتػاٟٚ ع٢ً

 َٔ ؾٝ٘ ٕا ايٛادب َٔ شيو ع٢ً إدباضٙ إٔ ٚضأ٣ يًبٝع بإخطاد٘ قٛت٘ عٔ ٜؿهٌ طعاّ عٓسٙ

 هعٌ    اـطاب بٔ عُط نإ ٚقس،  عًِٝٗ ٚاٱبكا٤ ٚإسٝا٥ِٗ ساهلِ ٚق٬ح ايٓاؽ تٛؾٝل

 ٖٚصا " قٛت٘ ْكـ عٔ اَط٩ ًٜٗو ئ ٜٚكٍٛ ايطَاز٠ عاّ عسزِٖ َجٌ بٝت أٌٖ نٌ َع

"عًِٝٗ ايطؾل ٚإزخاٍ ايعا١َ َكًش١ َٔ ؾٝ٘ ٕا ب٘ ايػ١ٓ أتت ايصٟ ا٭ظٚاز َع٢ٓ ٗ نً٘
(2) 

 (ٖا272 ت) ايبادٞ

 أٚؾل إٔ ٜط٣ ؾٗٛ َكاقس١ٜ، إؾاضات َٔ نتب٘ ؽًٛ ٫( ٖا292 ت) ايبادٞ ايٛيٝس أبا ٚلس

 بٛدٛٙ أعًِ بًس نٌ ٚايٞ ":اهلل ضٓ٘ ٜكٍٛ بإكاحل، ايعًِ ع٢ً َبٓٝا نإ َا ا٫دتٗاز أْٛاع

"إيٝ٘ ؾٝ٘ ا٫دتٗاز نإ ؾًصيو اـاق١ َكاؿ٘
(3) 

                                                 
 .167/ 9 اٌز١ّٙذ (:1)

(2:)  َ .ْ 7 /67. 

 أثٛ ا١ٌٌٛذ ع١ٍّبْ ثٓ خٍف ثٓ عوذ ثٓ أ٠ٛة ثٓ ٚاسس اٌزج١جٟ اٌمشؿجٟ اٌجبجٟ األٔذٌغٟ ، 164/ 4 [الباجي] ششح اٌّٛؿئ إٌّزمٝ(:3)

 .ثجٛاس ِذبفلخ ِظش -ِـجوخ اٌغوبدح  2ؽ -(٘ـ474)      
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 ضغّٛ ايتعاّ ايعاٖط نإ ٚإٕ ايؿطع ٗ ؾٝ٘ َطغٛب غري يًُهًـ قكس َٔ ٜعٗط ٚؾُٝا

 َٓعٗا ٜك٣ٛ ايصضا٥ع ":ٜكٍٛ سٝح ايصضا٥ع ٗ د١ًًٝ قاعس٠ إٍ ايبادٞ ٜؿريٚ ايؿطٜع١،

 بك١ً إٓع ٚد٘ ٜٚهعـ ؾٝ٘ ايت١ُٗ بك٠ٛ أقشابٓا عٓ٘ ؾٝعرب ، ؾٝ٘ ٚايػطض إيٝ٘ ايككس بتهطض

 ؾٝشٌُ يًُٓع إكتهٞ ايؿػاز َٔ ٚدٖٛا أٚ ٚٚدٗا ايكش١ َٔ ٚدٖٛا وتٌُ ؾُٝا ٚشيو ، قكسٙ

"يٓؿػ٘ ٖٓٛع شيو ؾإٕ ٫ظَا ي٘ ايؿػاز نإ َا ٚأَا ، ايٛدٛٙ تًو َٔ إككٛز ع٢ً
(1) 

 (ٖا278 ت)اؾٜٛين

 ايؿهط عًٝٗا ٜكّٛ اييت ا٭غاغٝٻات تطٜٛط َٔ ُهٔ ؾكس ،(ٖا295 ت)اؾٜٛين اٱَاّ ٚأَا

ٟټ، ََٕكاقٹس  ٚايصٟ ايؿطعٞ يًٓعط إطاضا ٜطغِ ؾٗٛ ،ايؿك٘ أقٍٛ ٗ ايربٖإ نتاب٘ ٗ ٚشيو ا

 َعاْٞ عٔ اؿسٜح ٗ ٜؿطع إٕ َٚا َعٓاٖا، ٗ ٖٛ َٚا ايٓكٛم ع٢ً فًُ٘ ٗ ٜسٚض

 أٚ َطغ٬ قٝاغا شيو ٓاٝٵمسٸ غٛا٤ ،  إكاقسلسٙ ٜتهًِ عٔ َع٢ٓ َٔ َعاْٞ ٚ إ٫ ايٓكٛم

إػُٝات َٔ غريٖا أٚ يًصضٜع١ غسا أٚ إعترب٠ إكًش١ فطز أٚ اغتشػاْا أٚ َكًشٝا
(2). 

 ٗ ٜكٍٛ إهًؿٌ َكاقس ٕعطؾ١ َٝعإ ٚاَت٬ى ايؿطع َكاقس ايعًِ نطٚض٠ إٍ إؾاض٠ ٚٗ

 باؾٌٗ ْؿػ٘ ع٢ً ْاز٣ ؾكس ":ا٭قٍٛ ٗ نطٚضتٗا ٜط٣ اييت ايكهاٜا بعض دٌٗ َٔ ؾإٔ

"عٓ٘ ٜٕٚٓٗٛ ب٘ ٜ٪َطٕٚ ؾُٝا إداطبٌ َكاقس ٚقهاٜا ايؿطٜع١ َكاقس
 َٔ ٚاحملطّٚ بٌ (3)

 يٛقٛع ٜتؿطٔ مل َٚٔ ":اهلل ضٓ٘ ٜكٍٛ ايؿطٜع١، ٗ ٚايبكري٠ ايؿك٘ َٔ قطّٚ إكاقس عًِ

 ."ايؿطٜع١ ٚنع ٗ بكري٠ ع٢ً ؾًٝؼ ٚايٓٛاٖٞ ا٭ٚاَط ٗ إكاقس

 قكس إتباع قٛي٘ َٓٗا، ١ًْ ع٢ً اؾٜٛين َع ْكـ ايؿطٜع١ َكاقس اجملتٗس َعطؾ١ ؾٛا٥س ٚٗ

 هع مل ايؿاضع قكس ٗ ظٗط َا نٌ ":عًٝ٘ ٚايكٝاؽ ايطأٟ تكسِٜ ٚعسّ ظٗط َت٢ ايؿاضع

                                                 
 .101/ 4 [الباجي] ششح اٌّٛؿئ إٌّزمٝ (:1)

 رـ : د . –٘ـ( 478إِبَ اٌذش١ِٓ اٌج٠ٕٟٛ ، أثٛ اٌّوبٌٟ هجذ اٌٍّه ثٓ هجذ اهلل ) ،2/913[ الجىيٌي]اٌفمٗ أطٛي فٟ اٌجش٘بْ (:2)

 اٌمب٘شح .  –داس األٔظبس  –٘ـ 1400 – 2ؽ –هجذ اٌول١ُ اٌذ٠ت        

(3:) َ .ْ2/514. 
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"بكٝاؽ قكسٙ ظاٖط كايؿ١
 ٚدسٚا إشا ناْٛا  اهلل ضغٍٛ أقشاب إٔ ْعًِ ":أٜها ٚقٛي٘ (1)

 إٍ ٜطنٔ َٔ ٚضأٚا غريٙ إٍ ًّٝٛا ٚمل ب٘ انتؿٛا ؾٝ٘  اهلل ضغٍٛ قكس عٓسِٖ ٜعٗط َا

" اهلل ضغٍٛ ـرب ايطاز سهِ ٗ عٓسِٖ قح َا ظاٖط ٱظاي١ ايكٝاؽ
 قكس ظٗٛض ٚٗ (2)

 ن٬َ٘ قٝػ١ ٗ ٚظٗط شيو ٫ٚح سهِ تعُِٝ ايؿاضع قكس إشا ":ٜكٍٛ سهِ تعُِٝ إٍ ايؿاضع

"َعٕٓٛ بكٝاؽ ايعُّٛ َكته٢ َساؾع١ ٜػؼ مل
 تعًل عسّ ظٗط إشا ايٛقت ْؿؼ ٚٗ (3)

 قكس عٔ َع٢ٓ خطٚز يٓا ظٗط يٛ ":ٜكٍٛ بايعُّٛ، ايتعًل تطى ٚدب بايتعُِٝ ايؿاضع قكس

 أض٣ ؾًػت آخط قكس ع٢ً ايؿاضع غطض تٓعٌٜ إٍ ٜؿهٞ ايه٬ّ غٝام ٚنإ إتهًِ

"ايؿاضع قكس عٔ خطٚد٘ ؾٝ٘ ظٗط ايصٟ بايعُّٛ ايتعًل
(4) 

 ايؿاضع قكس ظاٖط بًؿغ ثبت ٚإشا ":كٍٜٛ بؿ٤ٞ سهِ تعًٌٝ إٍ ايؿاضع قكس ظٗٛض ٚٗ

 اعتُس إشا إػتٓبط ؾإٕ ايعٕٓٛ، َػايو ٗ ب٘ َتُػو أق٣ٛ ؾٗصا بؿ٤ٞ سهِ تعًٌٝ ٗ

 ناْٛا  ايطغٍٛ قشب ؾإٕ ايعٔ ؼكٌٝ إٍ َٓ٘ ٚتسضز إٓاغب١ ٚإثبات اٱخاي١ إٜهاح

"إعاْٞ ٖصٙ بأَجاٍ ا٭سهاّ ٜعًكٕٛ عِٓٗ اهلل ضنٞ
 يٮسهاّ ايؿطع تعًٌٝ إٔ ٜٚ٪نس (5)

 ٜعٗط َا ع٢ً َكسّ ايتعًٌٝ ٗ ايطغٍٛ ن٬ّ ٚظٗٛض بكٛي٘" إػتٓبط ايتعًٌٝ ع٢ً َكسّ

"إػتٓبط ظٔ ٗ
(6) 

 ثِ ب٘ إؿٗٛز إككٛز إٜهاح ايؿٗٛز ؾٗاز٠ َٔ ايػطض" :ٜكٍٛ ايؿطع١ٝ إكاقس بعض ٚٗ

 ب١ٓٝ ايبٝٓات ٚأع٢ً إكاقس أقساض سػب ع٢ً ايبٝٓات ضتب ٗ ٚتأنٝسات تعبسات يًؿطع

                                                 
 .2/624[ الجىيٌي]اٌفمٗ أطٛي فٟ اٌجش٘بْ (:1)

(2:) َ .ْ1/349. 

(3:) َ .ْ2/532. 

(4:) ْ.َ. 2/778. 

(5:) َْ . 2/531. 

(6:) َ .ْ1/364. 
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 ايبشح ٗ ايكانٞ ٚتٓا٢ٖ ايعسٍٚ ايؿٗٛز َٔ أضبع١ ايعْا قطٜح ع٢ً ؾٗس ؾإشا ايعْا

" ٚايبٝإ اٱٜهاح ٗ اٱَهإ أقك٢ ؾٗصا ايتِٗ َػايو ٚاْتؿت
(1)  

 (ٖا282 ت)  ايػطخػٞ

 إٍ إبػٛط نتاب٘ ٗ( ٖا250 ت) اؿٓؿٞ ايػطخػٞ غٌٗ أبٞ بٔ قُس بهط أبٛ ٚأؾاض

 ع٢ً ٜؿتٌُ ايٓهاح ":ايعٚاز ٗ ايٛيٞ زٚض إٍ ٜؿري ٖٚٛ قٛي٘ َجٌ ايؿطع١ٝ إكاقس َٔ ١ًْ

"يٓؿػ٘ ٜٓعط َا ؾٛم يٛيسٙ ٜٓعط ايؿؿك١ ٚاؾط ٚا٭ب ١ْ َٚكاقس ٚأغطاض َكاحل
(2)

 ٜٚكٍٛ،  

 ٫ ايسضاِٖ بكسض ٚشيو ايطبح بايعكس ٚإككٛز ":ثاقب١ اقتكاز١ٜ ْعط٠ ٗ إاي١ٝ إعا٬َت ٗ

 غٛا٤ ٚا٭سذاض ٖٞ شيو ٚضا٤ َٚا إاي١ٝ إككٛز إِا َككٛز٠ ٚايسْاْري ايسضاِٖ ٚيٝؼ بعٝٓٗا

"ا٭غٛام ٗ ايطٚاز باعتباض ٚإاي١ٝ
(3) 

 (ٖا515 ت)ايػعايٞ

 خ٬ق١ ٜؿب٘ َا" إػتكؿ٢" نتاب ؾأٚزع أغتاشٙ، ابتسأٙ َا( ا838ٖ ت)ايػعايٞ اٱَاّ بًٛض

قبً٘ اييت ايكطٕٚ ٗ ايعًُا٤ عٓ٘ ؼسٻخ َا
(4)

 هلِ إٓؿع١ دًب ٗ اـًل َكاقس سسز قس ؾٗٛ ،

 ٜهٕٛ ٚئ "اـًل َكاقس إهط٠ ٚزؾع إٓؿع١ دًب ؾإٕ ":ٜكٍٛ سٝح عِٓٗ إهط٠ ٚزؾع

 "َكاقسِٖ ؼكٌٝ ٗ اـًل ٚق٬ح" إككس ٖصا بتشكٝل إ٫ هلِ ق٬ح ٖٓاى

 ٗ إكاحل أثط ظٗط ٚقس ":ايػعايٞ ٜكٍٛ إكاحل، ٖصٙ يتشكٝل دا٤ت اٱغ٬ّ ٚؾطٜع١

"إكاحل إٍ ا٫يتؿات ايؿطع َٔ عٗس إش ا٭سهاّ
(5) 

 ايعاّ إػت٣ٛ ٗ ؾٗٞ َٓٗا َككٛزٙ بٌ ٚإكًش١ ايك٬ح َع٢ٓ ٗ ايًبؼ ٜكع ٫ ٚست٢

 ع٢ً احملاؾع١ ايؿطع َكاّ ٗ بٗا ٜٚعين "َهط٠ زؾع أٚ َٓؿع١ دًب عٔ ا٭قٌ ٗ عباض٠"

                                                 
 .787/ 7[ الجىيٌي]اٌفمٗ أطٛي فٟ اٌجش٘بْ (:1)
 .٘ـ1406 -ث١شٚد -داس اٌّوشفخ -[هحوذ بي أبي صهل الضزخضي أبى بّكز]اٌّجغٛؽ  (:2)

(3:) َْ .  14/16. 

 .ثوذ٘ب ِٚب 310 ٘ـ1322 ؿجوخ األ١ِش٠َخ، اٌّـجوخ ِظش، [ الغزالي] اٌّغزظفٝ،: ألش(:4)

 .320اٌّغزظفٝ  (:5)
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 عًِٝٗ وؿغ إٔ ٖٚٛ ٔػ١" ٗ ٚسسزٙ اـًل َٔ ايؿطع َككٛز ٜبٌ ثِ ايؿطع َككٛز

 ؾٗٛ اـُػ١ ا٭قٍٛ ٖصٙ سؿغ ٜتهُٔ َا ؾهٌ َٚاهلِ ْٚػًِٗ ٚعكًِٗ ْٚؿػِٗ زِٜٓٗ

 ايؿطع سؿغ ب٘ َا بٌ ثِ "َكًش١ ٚزؾعٗا َؿػس٠ ؾٗٛ ا٭قٍٛ ٖصٙ ٜؿٛت َا ٚنٌ َكًش١

 ٚايعدط اـُػ١ ا٭قٍٛ ٖصٙ ":قاٍ ثِ، ٚتؿطٜعات ٚعكٛبات سسٚز َٔ ضتب٘ َا ا٭قٍٛ ٖصٙ

 إق٬ح بٗا أضٜس اييت ايؿطا٥ع َٔ ٚؾطٜع١ إًٌ َٔ ١ًَ عًٝ٘ تؿتٌُ ٫ إٔ ٜػتشٌٝ عٓٗا

 َٝعإ ٗ ٚاسس٠ َطتب١ ٗ يٝػت عًٝٗا ٚاحملاؾع١ ضعاٜتٗا ٗ إكاحل ٖصٙ إٔ ٚبٌ، "اـًل

 ٖٞ َا إٍ تٓكػِ شاتٗا ٗ قٛتٗا باعتباض إكًش١ ":ٚإِا فًُٗا ٗ َطًٛب١ ناْت ٚإٕ ايؿطع

 ٚايتعٜٝٓات بايتشػٝٓات ٜتعًل َا ٚإٍ اؿادات ضتب١ ٗ ٖٞ َا ٚإٍ ايهطٚضات ضتب١ ٗ

 فط٣ َٓٗا هطٟ َا ا٭قػاّ َٔ قػِ نٌ بأشٜاٍ ٜٚتعًل اؿادات ضتب١ عٔ أٜها ٚتتكاعس

"هلا ٚايتت١ُ ايته١ًُ
(1) 

 اؿادات ع٢ً ايهطٚضات ؾتكسّ إكاحل، ٖصٙ بٌ ايتعاضض سسٚخ عٓس ايرتتٝب ٖصا ٜٚؿٝس

 ٜكٍٛ نُا ٚايكاعس٠ ْؿػٗا، ايهًٝات ٖصٙ زاخٌ ايرتتٝب ٜطاع٢ نُا ايتشػٝٓات، ع٢ً ٖٚصٙ

" بايهًٞ ٜعاضض ؾ٬ باٱناؾ١ دع٥ٞ ٖٚصا ايهًٞ إٍ باٱناؾ١ قتكط اؾع٥ٞ"إٔ ٖٛ ايػعايٞ

 ":قٛي٘ شيو َٔ ايٛانح َٚجاٍ،  "ا٭ق٣ٛ تطدٝح هب" َٚككٛزٜٔ َكًشتٌ تعاضض ٚعٓس ،

"َعٌ ؾدل سؿغ َٔ ايؿطع َكاقس ٗ أِٖ إػًٌُ ٚضقاب اٱغ٬ّ خط١ سؿغ
 َا أَا (2)

 ٚيهٌ اؾٓػ١ٝ ٗ ا٭بعس ع٢ً َكسّ ٚا٭قطب ا٭غؿٌ ع٢ً َكسّ ا٭ع٢ً"ف ا٭َٛض، َٔ زم

"اجملتٗس ؾٝ٘ ٜٓعط َؿطز شٚم َػأي١
(3) 

 

 

                                                 
 .174[الغزالي] اٌّغزظفٝ،: ألش (:1)

(2:)ْ َ . 180. 

(3:)َ .ْ221. 
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 (ٖا 522 ت)ايعطبٞ بٔ بهط أبٛ

 عع اهلل ن٬ّ َعاْٞ ٗ غٛق٘ خ٬ٍ َٔ ضأ٣( ٖا 820 ت)ايعطبٞ بٔ بهط أبٛ ٖٚصا

 إ٫ ٚؾطٜعت٘ زٜٓ٘ ٜهٕٛ إٔ ّهٔ ٫، بإكًش١ ؾ٤ٞ نٌ ع٢ً ايكا٥ِ غبشاْ٘ أْ٘ ٚدٌ،

يًٓاؽ سكٝك١ٝ َكًش١
(1). 

 :اٱغ٬ّ ؾطٜع١ زاخٌ ايتؿطٜع ٗ ايتسضز غط أٜها إكًش١ َطاعا٠ ايعطبٞ ابٔ ٜٚعترب

 ٗ تؿكًٝ٘ ٗ ايبٝإ ٚقع ٫ٚ ،زؾع١ ٜأت مل ايؿطع إٔ بٝٓا قس أْا تعاٍ اهلل ٚؾكهِ اعًُٛا"

"بايػ١ ٚسه١ُ عا١َ ٕكًش١ ؾصٚضا ٚؾصض لَٛا دا٤ ٚإِا؛  ٚاسس٠ ساي١
(2) 

 ٫ ،إكاحل إِا ايٓاؽ بٌ اؿهِ ":ٜكٍٛ ايعٚدٌ بٌ ايتشهِٝ َػأي١ ٗ ا٭غط٠ فاٍ ٚٗ

 ايٓاؽ تٗاضز إٍ َٚ٪ز اي١ٜ٫ٛ يكاعس٠ خطّ ايتشهِٝ ع٢ً ا٫غرتغاٍ إٔ بٝس ،اؿانِ سل

 ،اهلطز قاعس٠ يٝشػِ ايٛايٞ بٓكب ايؿطع ؾأَط؛  ؾاقٌ ْكب َٔ بس ؾ٬ ،اؿُط تٗاضز

 ،ايؿا٥ستإ ٚؼكٌ ،إكًشتإ يتتِ ،ايرتاؾع َؿك١ ٗ ٚعِٓٗ عٓ٘ ؽؿٝؿا ايتشهِٝ ٗ ٚأشٕ

 ٫ٚ ، إكاحل إٍ ًٜتؿتٕٛ ٫ٚ اهلل ضٓ٘ َايو بعٌ ايؿطٜع١ ًٜشعٕٛ ٫ غٛاٙ َٚٔ ٚايؿاؾعٞ

" َٓٗا ٜػتٓبطٕٛ َٚا ايعٛاٖط ًٜشعٕٛ ٚإِا ، إكاقس ٜعتربٕٚ
(3) 

 ٗ اـًٌ يٛقٛع عًُا٩ْا قاٍ نُا ايؿطق١ تهٕٛ" :ايعؿط٠ تعصضت إشا ايط٬م َكاقس ٗ ٜٚكٍٛ

 ايعٚد١ أٚ ايعٚز َٔ ايعًِ ظٗط إشا: قٌٝ ؾإٕ ،ايعؿط٠ ٚسػٔ ا٭يؿ١ َٔ ايٓهاح َككٛز

 ْعط ٖصا: قًٓا ،ايعكس ٜٚبك٢ إعًّٛ سل ايعامل َٔ ٜ٪خص بٌ ،ايٓهاح ٜٓاٗ ٫ ايعًِ ؾعٗٛض

 ٚسػٔ ٚايتآيـ با٫تؿام إ٫ تتِ ؾ٬ ا٭بسإ عكٛز ؾأَا؛  ا٭َٛاٍ عكٛز ٗ ٜتكٛض ،قاقط

 (4) "ايؿطق١ ٗ إكًش١ ٚناْت ،ٚد٘ ايعكس يبكا٤ ٜهٔ مل شيو ؾكس ؾإشا؛  ايتعاؾط

                                                 
 .132/ 3 [ابي الؼزبي]اٌمشآْ أدىبَ(:1)

(2:) َ .ْ2 /398. 

(3:)َ .ْ 2 /125. 

(4:)َْ . 1 /541. 
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 ب٘ هًب ٫ْتؿاع ايكًح ٗ َكًش١ يًُػًٌُ نإ ٚإٕ" سٛهلِ َٔ با٭َِ ع٬قتِٗ ٗ ٜٚكٍٛ

 زعٛا إشا هٝبٛا ٚإٔ ، إيٝ٘ استادٛا إشا ب٘ إػًُٕٛ ٜبتس٨ إٔ بأؽ ؾ٬ بػبب٘ ٜٓسؾع نط أٚ ،

"إيٝ٘
(1)  

 َكًش١ إ٫ اؿسٚز ٚنع َا اهلل إٕٜكٍٛ " ايعادط٠ اؿسٚز ٗ ايؿطٜع١ َكاقس غكٛم ٚقاٍ

 ايع١ًُ ٚيهٔ ،غٛاٖا ٜكًح ٫ٚ ،َعٗا ْككإ ٫ٚ عًٝٗا ظٜاز٠ ٫ ،اؿل بكٛاّ قا١ُ٥ ناؾ١ عا١َ

 مل ؾًصيو؛  بٗا ايكها٤ ٗ اهلل ٚد٘ ٜككسٚا ٚمل ،َٓٗا ١ْٝ بػري أتٛا َا ٚأتٛا ،عٓٗا قكطٚا ...

 ٚقس؛  اؾُٗٛض ٚقًح ،ا٭َٛض ٫غتكاَت ،اي١ٝٓ ٚأخًكٛا؛  بايعسٍ سهُٛا ٚيٛ ،بٗا اـًل ٜطتسع

 ،ا٭١َٓ ٚاْتؿطت ،بايكػط يًٓاؽ ٚايهـ، باؿل هلل ٚاؿُس ٚايكها٤ ايعسٍ إقا١َ َٓا ؾاٖسمت

 ٚاغت٤٬ٝ ،اؿػس٠ بؿػاز اهلل قها٤ غًب ست٢ ،اهلس١ْ ايبٝه١ ٗ ٚاتكًت ،إٓع١ ٚععُت

"ايع١ًُ
(2) 

 باْتؿا٤ ايؿ٤ٞ ٜٓتؿٞ ٚقس" بٌ خاق١، أ١ُٖٝ تهتػٞ عَُٛا ايعطبٞ ابٔ عٓس إكاقس ؾتشكٝل

"ٜٛدس مل ؾهأْ٘ إككٛز عسّ ؾإشا ، ٕككٛزٙ ٜطاز إِا ايؿ٤ٞ إش؛  ؾا٥ست٘
(3). 

 أقٌ "عٓسٙ اي١ٝٓ إٔ نُا ٚنػب٘، ايكًب عٌُ َٔ ايككس اعترب ؾكس إهًؿٌ، َكاقس عٔ ٚأَا

"ايتهًٝـ ٚعٝاض ،ا٭عُاٍ ٚعُاز ،ايؿطٜع١
، يػٛا ٜعترب يًُهًـ إككٛز غري ٗ ا٭قٌ ٚإٔ (4)

 ":" أّاْهِ ٗ بايًػٛ اهلل ٜ٪اخصنِ ٫ ":تعاٍ قٛي٘ َعاْٞ ٗ ن٬َ٘ َٓاغب١ اهلل ضٓ٘ ٜكٍٛ

" ؾٝ٘ ؾا٥س٠ ٫ َا ايًػٛ إٔ ع٢ً ؾسٍ ،ايكًب نػب ٖٚٛ ،بايككس إ٪اخص٠ بٌ ٚقس
(5) 

 ب٘ ٜكرتٕ إٔ سكٝكت٘ بايؿعٌ ايككس ":ٜكٍٛ ب٘، ٜكرتٕ أٚ ايعٌُ ٜػبل إٔ ايككس ٗ ٚا٭قٌ

"ايكٝاّ ٚنصيو ، ايك٠٬ ٚنصيو ، َٓ٘ دع٤ أٍٚ َع ايٛن٤ٛ ؾ١ٝٓ ، ي٘ قكسا ٜهٔ مل ٚإ٫ ،
(6) 

                                                 
 .427/ 2 [ابي الؼزبي]اٌمشآْ أدىبَ (:1)

(2:) َ .ْ3 /474. 

(3:)َْ . 2 /460. 

(4:)َْ . 4 /60. 

(5:)َْ . 1 /242 

(6:)َْ . 2 /57. 
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 ٚيسٙ ع٢ً ضدٌ سبؼ يٛ: َايو قاٍ ٚقس ":ٜكٍٛ ٚإكاقس با٭غطاض ايٓاؽ ن٬ّ اضتباط ٚٗ

 ع٢ً ا٭٫ٚز أ٫ٚز إٍ تٓكٌ ٌٖ؛  عًُا٥ٓا قٍٛ ؾاختًـ قسق١ قاٍ ٚيٛ ،أبٓا٥ِٗ إٍ ٫ْتكٌ

 ٚإِا ،وٓح مل سؿس٠ ٚي٘ ي٘ ٚيس ٫ سًـ يٛ أْ٘ ع٢ً ٚاتؿكٛا ،ايٛق١ٝ ٗ ٚنصيو ،قٛيٌ

 ٗ اختًؿٛا ايٓاؽ إٔ: أسسُٖا: يٛدٌٗ إػا٥ٌ ٖصٙ ٗ إدًٛقٌ أقٛاٍ ٗ شيو اختًـ

 ع٢ً ؾٝ٘ بصيو: ايجاْٞ ؟ ايباضٟ ن٬ّ وٌُ نُا ايعُّٛ ع٢ً وٌُ ٌٖ إدًٛقٌ ن٬ّ عُّٛ

 ،عًٝ٘ غبشاْ٘ اهلل ن٬ّ ٌٓ ٚإٕ، عاٍ ايعُّٛ ع٢ً ايٓاؽ ن٬ّ وٌُ ٫ أْ٘ أسسُٖا: قٛيٌ

 ؾسخٌ ، ايتعكٝب اؿبؼ َٔ ٚإككٛز ، ٚإكاقس با٭غطاض ٜطتبط ايٓاؽ ن٬ّ إٔ:  ايجاْٞ

 َٔ ؾٝ٘ ٜسخٌ ٚمل خاق١ ا٭ز٢ْ ؾٝ٘ ؾسخٌ؛  ايتًُٝو ايكسق١ َٔ ٚإككٛز ، ايٛيس ٚيس ؾٝ٘

"بسيٌٝ إ٫ بعس
 ٚؾعب َكاقسٙ ٚعسز ايػؿط أْٛاع ٗ ؾكٌ عٓسَا أٜها إػاي١ ٚتٓاٍٚ (1)

 ايككس سػٔ عػب س٫٬ ٚاؿطاّ سطاَا ٖصا َٔ ايٛادب تكًب ؾاي١ٝٓ ":قاٍ ب٘ ايكا٥ِ ْٝات

"ايؿٛا٥ب عٔ ايػط ٚإخ٬م
(2) 

 إشا ب٘ اتِٗ أٚ َٓ٘ شيو ؼكل ،قكسٙ عًٝ٘ ْكض ايؿطٜع١ ٗ باط٬ قكس َٔ ٚنٌ ":ٜكٍٛٚ

"يًكاتٌ إرياخ عطَإ قهٝٓا نُا ،ع٬َت٘ ظٗطت
(3) 

 ٖا(661ايعع بٔ عبس ايػ٬ّ )ت 

سٝح قاؽ  ايػ٬ّ،َكاحل ا٭ْاّ" َٓؿأ ؾٗط٠ ايعع بٔ عبس  ا٭سهاّ ٗ" قٛاعس نتاب  عتربٜ

ٚاْبٓت   ،ؾهط٠ ٖصا إ٪يـ ع٢ً إٔ إككٛز ايؿطعٞ ا٭ٍٚ ٖٛ إقا١َ إكًش١ ٚزض٤ إؿػس٠ 

 ٖصٙ ايؿهط٠ ع٢ً ث٬ث١ أَٛض : 

 اتؿام اـًل قبٌ ٚبعس ٚضٚز ايؿطع ع٢ً ؼكٌٝ إكاحل احمله١ ٚزض٤ إؿاغس احمله١. -1

                                                 
 .434/ 1 [ابي الؼزبي]اٌمشآْ أدىبَ (:1)

(2:)َْ . 1 /614. 

(3:)  َ .ْ1 /446. 
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ٕكاحل ٚإؿاغس ايس١ْٜٛٝ ٚا٭خط١ٜٚ ٖٛ ْكٛم ايؿطٜع١ ٚا٫غتس٫ٍ ططٜل َعطؾ١ ا -2

 ايكشٝح َٓٗا .

ططٜل َعطؾ١ إكاحل ايس١ْٜٛٝ َٚؿاغسٖا ٚأغبابٗا ٖٛ ايهطٚض٠ ٚايتذطب١ -3
(1)

. 

 ايعع بٔ عبس ايػ٬ّ ؾُٝا ًٜٞ : سّٚهٔ إٔ ْٛدع قسزات ايتؿهري إكاقسٟ عٓ 

 .عع٠ ٚدٛز نٌ َٔ إكاحل احمله١ ٚإؿاغس احمله١ 

 اظزٚاز ايٓعط ايسْٟٝٛ ٚا٭خطٟٚ يًُكاحل ٚإؿاغس.

 تطاتب إكاحل ٚإؿاغس .

 ايكطع ٚايعٔ ٗ ؼكٌٝ إكاحل ٚزض٤ إؿاغس.

 ٖا(685ؾٗاب ايسٜٔ ايكطاٗ )ت 

ع٢ً ؾٝدا تأيكا ٗ ؾها٤  ٜعترب ايكطاٗ َٔ أؾك٘ ت٬َٝص اٱَاّ ايعع بٔ عبس ايػ٬ّ ، بٌ ظاز

ٚاييت ٖٞ ٗ  ا٫دتٗاز َٔ خ٬ٍ نتاب٘ " ايؿطٚم" ٗ ن٤ٛ َا مساٙ با " أغطاض ايؿطع ٚسهُ٘"

ايعُل إٓاغبات إكًش١ٝ ، أٟ " َا تهُٔ ؼكٌٝ َكًش١ أٚ زض٤ َؿػس٠ ، ؾا٭ٍٚ نايػ٢ٓ 

يٛدٛب ايعنا٠ ، ٚايجاْٞ ناٱغهاض ع١ً يتشطِٜ اـُط"
(2)

اييت ُٝع بٗا َٚٔ اٱناؾات . 

ايكطاٗ ٗ َٛنٛع إكاقس ، ُٝٝعٙ بٌ إكاَات  إدتًؿ١ يًتكطؾات ايٓب١ٜٛ ، "ؾُكاَات 

ايتبًٝؼ ٚايؿت٣ٛ تبأٜ َكاَات ايكها٤ ٚاٱَا١َ"
(3)

. 

 ٖا(738ابٔ ت١ُٝٝ )ت 

تػطٟ ضٚح َطاعا٠ إكاقس ايؿطع١ٝ ٗ نٌ ايؿهط ايتؿطٜعٞ هلصا اٱَاّ ايؿص، ؾا"ايؿطٜع١ 

دا٤ت بتشكٌٝ إكاحل ٚتهًُٝٗا ، ٚتعطٌٝ إؿاغس ٚتكًًٝٗا ، ٚأْٗا تطدح خري اـرئٜ ٚؾط 

                                                 
 َ.2003، داس اثٓ دضَ ث١شٚد ٌجٕبْ ـ 01ؽ:  ،  ِٚب ثوذ٘ب 10/ 1[ طالؼز بي ػبذ الضالم] فٟ إطّالح األٔبَ لٛاهذ االدىبَ (:1)

 داس اٌفىش ٌٍـجبهخ  ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠ن اٌمب٘شح.  1983،  397 / 1[ اٌـجوخ القزافيششح رٕم١خ اٌفظٛي فٟ اخزظبس اٌّذظٛي ]  (:2)

 ثٓ إدس٠ظ اٌظٕٙبجٟشٙبة اٌذ٠ٓ أثٛ اٌوجبط أدّذ ،ِٚب ثوذ٘ب 106 /1[ القزافي] (أٔٛاس اٌجشٚق فٟ أٔٛاء اٌفشٚق)اٌفشٚق (:3)

 َ(.1998-ـ1418٘، داس اٌىزت اٌو١ٍّخ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، )01اٌمشافٟ ، ؽ:        
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ا ، ٚتسؾع أععِ إؿػستٌ باستُاٍ ُايؿطٜٔ ، ٚؼكٌ أععِ إكًشتٌ بتؿٜٛت أزْاٖ

أزْاُٖا"
(1)

. 

ٜٚكٍٛ ٗ َٛنع آخط" اؿه١ُ تتهُٔ َا ٗ خًك٘ ٚأَطٙ َٔ ايعٛاقب احملُٛز٠ ٚايػاٜات احملبٛب١ 

... ؾأ١ُ٥ ايؿكٗا٤ َتؿكٕٛ ع٢ً إثبات اؿه١ُ ٚإكاحل ٗ أسهاَ٘ ايؿطع١ٝ "
(2)

َٚٔ أْهط ، " 

.. ؾٗٛ َا اؾتًُت عًٝ٘ ايؿطٜع١ َٔ إكاحل ٚاحملاغٔ ٚإكاقس اييت يًعباز ٗ إعاف ٚايعباز .

كط٧ ناٍ ٜعًِ ؾػاز قٛي٘ بايهطٚض٠"
(3) 

 ٖا(759ابٔ ايكِٝ )ت 

ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ :"إٕ ايؿطٜع١ َبٓاٖا ٚأغاغٗا ع٢ً اؿهِ َٚكاحل ايعباز ٗ إعاف ٚإعاز ، 

ٖٚٞ عسٍ نًٗا ، َٚكاحل نًٗا ، ٚسه١ُ نًٗا ، ؾهٌ َػأي١ خطدت عٔ ايعسٍ إٍ اؾٛض ، 

إكًش١ إٍ إؿػس٠ ، ٚعٔ اؿه١ُ إٍ ايعبح ؾًٝػت َٔ ٚظعٔ ايط١ٓ إٍ نسٖا ، ٚعٔ 

ايؿطٜع١ ، ٚإٕ أزخًت ؾٝٗا بايتأٌٜٚ "
(4). 

 ٖا(791ايؿاطيب )ت 

إٕ قاآٝع اٱَاااّ ايؿاااطيب ٗ نتاباا٘ إٛاؾكااات ٫ ٜكااٌ أُٖٝاا١ عاأ قاآٝع ايؿاااؾعٞ  ٗ نتاباا٘   

ؾإشا نإ يٲَاّ ايؿاؾعٞ ايؿهٌ ٗ ٚنع عًِ أقٍٛ ايؿك٘  قاْْٛا نًٝا ٜطداع إيٝا٘    ،  ايطغاي١

ٗ َعطؾا١ َطاتااب أزيا١ ا٭سهاااّ ، ؾاإٕ يًؿاااطيب  ايؿهااٌ ايهابري ٗ ضغااِ َعاامل عًااِ َكاقااس      

 ايؿطٜع١ .

 ٕٔ اتكـ بٛقؿٌ:"اٱَاّ ايؿاطيب ٫ ٜط٣ سكٍٛ زضد١ ا٫دتٗاز إ٫ ؾ

                                                 
 ٌش١خ اإلعّالَ أثٟ اٌوجبط أدّذ ثٓ هجذ اٌذ١ٍُ اثٓ ر١ّ١خ اٌذَشأٟ اٌذِشمٟ، جّن ، 48 / 20[ ابي جيويةاٌفزبٜٚ ]ِجّٛم (:1)

  ٘ـ.1/1398اٌمذـبٟٔ إٌجذٞ، ِـجوخ اٌشعبٌخ، عٛس٠ب، ؽٚرشر١ت هجذاٌشدّٓ ثٓ ِذّذ ثٓ لبعُ اٌوبطّٟ       

 رمٟ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌوجبط أدّذ ثٓ هجذ اٌذ١ٍُ ثٓ هجذ اٌغّالَ ثٓ هجذ اهلل ثٓ أثٟ اٌمبعُ ثٓ ِذّذ اثٓ  ،1/141[ ابي جيوية]ِٕٙبط اٌغٕخ (:2)

 .٘ـ1408  -ِبَ ِذّذ ثٓ عوٛد اإلعّال١ِخجبِوخ اإل -1ؽ -ِذّذ سشبد عبٌُ ( د.٘ـ728ر١ّ١خ اٌذشأٟ اٌذٕجٍٟ اٌذِشمٟ )       

 .179/ 8[ ابي جيويةِجّٛم اٌفزبٜٚ ](:3)

 ِؾ ا١ٌّٕش٠خ  –٘ـ( 751شّظ اٌذ٠ٓ ِذّذ ثٓ أثٟ ثىش اٌّوشٚف ثبثٓ اٌم١ُ )،  3/14[ ابي القينإهّالَ اٌّٛلو١ٓ هٓ سة اٌوب١ٌّٓ ] :(4)

 داس اٌفىش ث١شٚد.اٌمب٘شح .        
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٭ٕ اٱْػإ إشا بًؼ َبًػّا ؾِٗ عٔ  ،ايٛقـ ا٭ٍٚ: ؾِٗ َكاقس ايؿطٜع١ ع٢ً نُاهلا 

ؾكس سكٌ ي٘  ،ايؿاضع قكسٙ ٗ نٌ َػأي١ َٔ َػا٥ٌ ايؿطٜع١ ، ٚٗ نٌ باب َٔ أبٛابٗا 

 ٗ ايتعًِٝ ٚايُؿتٝا ٚاؿهِ َا أضاٙ اهلل .  ٚقـ ٜٓٳعٸي٘ َٓعي١ اـًٝؿ١ يًٓيب

بٛاغط١ َعاضف قتاز إيٝٗا ٗ  ؾٝٗا،َٔ ا٫غتٓباط بٓا٤ٶ ع٢ً ؾُٗ٘ ٚايٛقـ ايجاْٞ: ايتُّهٔ 

"ؾِٗ ايؿطٜع١ أ٫ّٚ، ٚٗ اغتٓباط ا٭سهاّ ثاّْٝا
(1). 

ٖٸٌ ي٬دتٗاز ٗ ا٫تٸكاف بؿِٗ إكاقس ٚايكسض٠ ع٢ً  ٖهصا سكط ايؿاطيب ؾطٚط ايتأ

اجملتٗس َؿتكطٷ إٍ ا٫غتٓباط بٓا٤ٶ ع٢ً شيو ايؿِٗ، ٚشيو ٗ نٌ أبٛاب ايؿطٜع١ َٚػا٥ًٗا، ؾ

  .ؾِٗ إكاقس

 َطاسٌ ْؿأت ٚتطٛض عًِ إكاقسًَدل إطًب ايجايح: 

اضٜذ ٖصٙ ا٭١َ اؿاؾٌ ، ٚبعس ٖصا ايػطز ايتاضىٞ يعًِ إكاقس ٚنٝـ ْؿأ ٚتطٛض عرب ت

 :ايعًِ هلصا َطاسٌ أضبع ٝٝعّهٔ إٔ ُ

 :ٚايتهٜٛٔ ايٓؿأ٠ َطس١ً ٖٚٞ: ا٭ٍٚ إطس١ً

 َكاقس َٚػا٥ٌ َباسح بعض إظٗاض َٔ ا٭قٍٛ عًُا٤ ب٘ قاّ َا إطس١ً ٖصٙ ٚتتُجٌ

: نتاب٘ ٗ اؾٜٛين إعايٞ أبٛ اؿطٌَ إَاّ: أٚي٦و أبطظ َٚٔ ٚتكاْٝؿِٗ، تآيٝؿِٗ ٗ ايؿطٜع١

 . ايػًٌٝ ٚؾؿا٤ إػتكؿ٢،: نتابٝ٘ ٗ( ٖا838ت) ايػٳعٻايٞ ساَس أبٛ ٚاٱَاّ ايربٖإ،

 :إطس١ً ٖصٙ ٚأِٖ َعاٜا

 .َٚػا٥ً٘ إكاقس عًِ َباسح بعض إظٗاض - أ

 .ٚؼكٝكّا بٝاّْا إكاقس عًِ َباسح ٗ اٱغٗاب عسّ - ب

 

                                                 
رذـ : د . ِذّذ هجذ اهلل  –٘ـ(  790أثٛ إعذبق إثشا١ُ٘ ثٓ ِٛعٝ )  ،4/56،[لشاعبيا]فٟ أطٛي اٌشش٠وخ  اٌّٛافمبد :(1)

 ث١شٚد . -داس اٌّوشفخ  -دساص 
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 :ٚايتسٜٚٔ ايتٳشٳٛټٍ َطس١ً ٖٚٞ:  ايجا١ْٝ إطس١ً

 غًطإ ب٘ قاّ َا ٚتتُجٌ بصيو، تتعًل ن١ًٝ ٚقٛاعسٳ ايؿطٜع١، َكاقس أقٍٛ ِإظٗاضٴ ٚؾٝٗا

 ا٭ْاّ، َكاحل ٗ ا٭سهاّ قٛاعس: نتاب٘ ٗ ،(ٖا223ت) ايػ٬ّ عبس بٔ ايعع ايعًُا٤

 .ايكټػٵط٣ ٚايكٛاعس

 :إطس١ً ٖصٙ ٚأِٖ َعاٜا

 .ٚانشّا بٳِّٝٓا إظٗاضّا إكاقس أقٍٛ إظٗاض - أ

 .قبٌ َٔ تٴصٵَنط مل إكاقس ٗ ٚقٛاعس َباسح اجمل٤ٞ - ب

 ايػ٬ّ، عبس بٔ ايعع ؾٝد٘ قطٻضٙ َا ٚتٗصٜب بتشطٜط إايهٞ ايَكطٳاٗ اٱَاّ اعت٢ٓ ٚيكس

 .ايؿكٍٛ تٓكٝح ٚؾطح ٚايٓؿا٥ؼ، ايؿطٚم،: نتب ٚغاق١ نتب٘، َٓجٛض ٗ ٚشيو

ايؿاطيب اٱَاّ ب٘ قاّ َا ٚتتُجٌ: ٚايٓهر ا٫نتُاٍ َطس١ً ٖٚٞ:  ايجايج١ إطس١ً
(1) 

 ٚسٳَكل قٛاعسٙ، ٚأقٻٌ ايعًِ، ٖصا َػا٥ٌ ْع سٝح إٛاؾكات؛: نتاب٘ ٗ ،(ٖا933ت)

 .إكاقس عًِ كرتع ٖٛ: قٌٝ ست٢ َباسج٘،

 :إطس١ً ٖصٙ ٚأِٖ َعاٜا

 .تأقٌٝ َع َػا٥ً٘ ١ًْ ٗ إكاقس عًِ اِنتٹُاٍ - أ

 .َٴػٵتٳكٹٌ نعًِ ايؿطٜع١ َكاقس إظٗاض - ب

 َٚعًّٛ إصٖب، َايهٞ أْ٘ بإكاقس يًعٓا١ٜ ايؿاطيب اٱَاّ زؾعت اييت ا٭غباب َٔ ٚيعٌ

ًََه١ ٚدٛز إٍ باٱناؾ١ ٖصا إكاحل، َطاعا٠: إايهٞ إصٖب أقٍٛ َٔ إٔ َٕ َٻ١ ا  ي٬غتٓباط ايتا

 .ٚايعطب١ٝ ايًػإ عًِ ٗ ٚايك٠ٛ ايؿاطيب، اٱَاّ عٓس ٚايتعًٌٝ

 

                                                 
 ٘ٛ أثٛ اعذبق اثشا١ُ٘ ثٓ ِٛعٝ أثٛ ِذّذ اٌٍخّٟ ، فم١ٗ ِبٌىٟ ، أطٌٟٛ ِجزٙذ ِٓ أشٙش وزجٗ :اٌّٛافمبد ٚاالهزظبَ .:(1)

 .48: ١ًٔ االثزٙبط ألدّذ ثبثب صألش رشجّزٗ فٟ       
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 إطس١ً ايطابع١: ٖٚٞ َطس١ً ا٫دتٗاز إكاقسٟ 

ايطاٖط ابٔ عاؾٛض ٗ ٚتتُجٌ َا قاّ ب٘ ؾٝذ ايعٜت١ْٛ َٚؿيت ايسٜاض ايتْٛػ١ٝ، اٱَاّ قُس 

نتاب٘ َكاقس ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ، َٚا ت٬ٙ تكعٝسا ٚتأق٬ٝ ، ْصنط َٔ بٝٓٗا ايسنتٛض ْٛض 

ايسٜٔ كتاض اـازَٞ ٗ نتاب٘ ا٫دتٗاز إكاقسٟ )سذٝت٘، نٛابط٘، فا٫ت٘( ٚنتاب٘ إكاقس 

 ا٫غتكطا١ٝ٥ )سكٝكتٗا، سذٝتٗا، نٛابطٗا(.

 ٚأِٖ َعاٜا ٖصٙ إطس١ً:

 .ايعًّٛ ا٭خط٣ نا٭قٍٛ ٚايؿك٘ ٚغريِٖ َؿاقٌ ْٝع ٗ غطت ضٚح إٔ عًِ إكاقس - أ

 .َٔ خ٬ٍ ا٫دتٗاز إكاقسٟا١َ٤٬ٕ بٌ عًِ إكاقس ٚعٌُ إكاقس  - ب

 ١:ااااااااااـاُ

: تعطٜـ  اسحسكٝك١ عًِ إكاقس ٚشيو َٔ خ٬ٍ َب يكس تٓاٚيت ٗ ٖصا ايؿكٌ ا٭ٍٚ 

قسا٢َ ايعًُا٤ ٜعربٕٚ عٔ ن١ًُ ) َكاقس  ظٗط إٔ ٚتاضىٗا  ، سٝح  ٚأْٛاعٗا إكاقس

ايؿطٜع١ ( بتعبريات كتًؿ١ ٚنًُات نجري٠، تتؿاٚت َٔ سٝح َس٣ تطابكٗا َع َسيٍٛ 

إكاقس ايؿطع١ٝ َٚعٓاٖا َٚػُاٖا، أَا إعاقطٕٚ ؾكس شنطٚا تعطٜؿات تتكاضب ٗ ًْتٗا َٔ 

ٖا، َٚٔ سٝح بٝإ بعض َتعًكاتٗا ع٢ً مٛ أَجًتٗا سٝح ايس٫ي١ ع٢ً َع٢ٓ إكاقس َٚػُا

ّٚهٔ إٔ مكط أغًب ايتعبريات ٚا٫غتعُا٫ت يه١ًُ إكاقس اييت  ،ٚأْٛاعٗا ٚغري شيو 

أَا   اغتدسَٗا ايعًُا٤ قسّا ٚسسٜجا يٝعٓٛا بٗا َطاز ايؿاضع َٚككٛز ايٛسٞ َٚكاحل اـًل.

  .سضغ١ ايعاٖط ٚنٝؿ١ٝ ؼكًٝٗاَكاقس اـطاب عٓس َؾأتٓاٍٚ ؾٝ٘  جاْٞايايؿكٌ 
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 عٓس َسضغ١ ايعاٖط ٚنٝؿ١ٝ ؼكًٝٗا َكاقس اـطاب:  ْٞايؿكٌ ايجا

 ٚقس قػُت٘ إىل َبشجني: 

 املبشح ا٭ٍٚ: املككٛز بايًػإ ايعطبٞ

 املطًب ا٭ٍٚ: تعاضٜـ                

 ايجاْٞ: ٚضٚز يؿعيتٵ "يػ١" ٚ "يػإ" يف ايكطإٓ ايهطِٜ املطًب                

 املطًب ايجايح: أ١ُٖٝ ايًػإ ايعطبٞ                 

 املبشح ايجاْٞ: خكا٥ل ايًػإ ايعطبٞ

 املطًب ا٭ٍٚ: يػإ ايعطب َٔ سٝح ايرتزز بني ايٛنع ٚا٫غتعُاٍ:                 

 يعطب َٔ سٝح ايرتزز بني ايتٛاطأ ٚا٫ؾرتاىاملطًب ايجاْٞ :يػإ ا                 

 املبني ٚاجملٌُاملطًب ايجايح:                  

 ايعاٖط ٚامل٪ٍٚاملطًب ايطابع :                  

 ايعاّ ٚاـاماملطًب اـاَؼ:            

 املطًل ٚ املكٝساملطًب ايػازؽ:                  
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 ا٭ٍٚ: املككٛز بايًػإ ايعطبٞ املبشح

 املطًب ا٭ٍٚ: تعاضٜـ

 تعطٜـ ايًػإ:

ٕٴ ًٓػا ْٻح ٜصنط املٹِكٛٳٍ: يػ١ ايٹ ٔٷ شٖنط ؾُٝٔ أِيػٹٓٳ١ْ ٚاؾُعٴ ٜٚ٪ ْٻح ؾُٝٔ ٚأِيػٴ ٔٷ أ   ُٚيػٵ

٘ٴ ٘ٴ ، أبًػ٘:  قٛي٘ ٚأِيػٳٓٳ ًٹػاْ٘ أخصٙ:  َٚيػٳٓٳ ٕٴ.  ... يًُٓاطك١ امُل٬غٳٓٳ١ٹ يف ٚغًب٘ بٹ ًِػٴٛ  ايَهصٻابٴ:  ٚامَل

ٔٳ ، ٕٷ ، يًطغاي١ ا٫ب٬ؽ:  َنصٳبٳ ، ٚاٱيػإ عًٝ٘ ٚتًَػٻ ٕٔ ٜٓطل ُٚؾ٬ ًٹػا ٘ٹ:  أٟ اهلل بٹ ٘ٹ بٹشٴذٻتٹ  ٚن٬َٹ

، 

ٛٳ  ٖٴ ٕٴ ٚ ّٔ يٹػا ٛٵ ِٴ:  ايَك ًِ ٕٴ ، عِٓٗ امُلتٳَه ًَتٴٗا:  ايٓأض ٚيػا ٔٳ ٚقس ؾٴعٵ ًَػٻ ُٵطٴ تٳ   اَؾ

ٕٴ ٔٳ ، أبًػ٘ أٟ ُٜكٍٛ َا ٚأيػٓ٘ ، نصيو ايطغاي١ ٚايًٓػا ٔٴ ، بًٖؼ عٓ٘ ٚأِيػٳ  ٚايًػ١ ايه٬ّ ٚايًِػٵ

٘ٴ ٘ٴ ٫َٚغٳٓٳ ٘ٴ ، ْاَطَك ٘ٴ َٚيػٳٓٳ ًِػٴٓٴ ٕٳ َيػٵّٓا ٜٳ ٘ٴ َٓ٘ يػاْا أدٛز نا ٘ٹ أخٳصٳٙ َيػٵّٓا ٚيػٳٓٳ ْٹ ًٹػٳا   بٹ

ًِػٴٓٴٓٹٞ ٚإشا : ططؾ١ قاٍ ْٻٓٹٞ *** َأِيػٴٓٴٗا تٳ ٕٕ َيػٵتٴ إ ٛٵٖٛ  ،  َؾكٹطٵ مبٳ

ٔٴ ٕٔ دٛزٴ ٚايًٖػٳ ٔٳ ٚغ٬طت٘ ايًِػا ٔٷ ؾٗٛ َيػٳّٓا َيػٹ ٕٴ َيػٹ ٕٔ ... ٚيٹػا ٘ٴ املٝعا   عٳصٳبٳتٴ

ْٵؿٳسٳ ًَبٷ أ ٕٳ ضأٜتٴ ٚيكس : ثٳعٵ ٍٔ يٹػا ِٕ أعٵسٳ ِٴ ٫ٚ ب٘ ايكٻٛابٴ ٜٴِكهٳ٢ *** سان ًٖ   ، ٜٳتٳَه

ٍٔ ٜعٵين ِٔ بأعٵس ٕٳ سان ٘ٴ املٝعا ٙٴ َؾكٹ٬ّٝ َٚأِيػٳٓٳ ٘ٴ إٜاٙ أعٳاضٳ ًِكٹٝٳ  سًَبٗا زضٻتٵ ؾإشا عًٝ٘ َؾتٳسٹضٻ ْاَقتٹ٘ ع٢ً يٝٴ

ْٻ٘ ٙٴ ؾهأ ٕٳ أعاضٳ ٘ٹ يٹػٳا ًٹ ٔٳ ، َؾكٝ ٌٳ ٚتًَػٻ ٌٳ ايَؿكٝ  : ٚأْؿس ثعًب سهاٙ شيو ب٘ ؾع

ٔٳ       ٘ٴ تًَػٻ ًُ ٖٵ ٘ٹ ضٴبٳعّا أ  ْٳٝٴٛبٹ َٹِك٠٬ٺ تٳشٵتٳ ظٳَاّْا *** عًٝٵ
(1).  

ايؿاؾعٞ قاٍ اٱَاّ
(2) : 

ٕٳ ٜؿٛتين   ٚٳَيٛ ؾًٝؼٳ ضظقٞ َٔ ُٜو َٚا                           َٹٔل ايبٳشٳأض َقاع يف َنا  ايػٳٛا

٘ٹ غٝأتٞ                          ِٴ اهلُل ب ٘ٹ          ٚيٛ ايععٝ ٕٴ َين ٜهٔ مل بؿهً  بٓاطٔل ايًػا

                                                 

ػثذ (، خ. ٘ـ458خ: )أتٛ اٌؽغٓ ػٍٟ تٓ إعّاػ١ً تٓ ع١ذٖ اٌّشعٟ ، 498 / 8[ابي سيذٍ]اٌّؽىُ ٚاٌّؽ١ؾ  (:1)

 .ت١شٚخ -داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ٘ـ 1421 1ؽ -اٌؽ١ّذ ٕ٘ذاٚٞ

 ٘ـ ، داس اٌىراب اٌؼشتٟ.1416 -3خ. إ١ّ٠ً تذ٠غ ٠ؼمٛب،ؽ 78اٌشافؼٟ ص (:د٠ٛا2ْ)
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ٕٴ  . س٦ٓٝص ؾٝ٪ْح ايه١ًُ عٔ ب٘ ٜه٢ٓ ٚقس ايه٬ّ داضس١ ٚايًِػٳا

 ايًػإ دطح َٔ ايرب٤ ٜٚعٝا**  قطٜب عٔ ٜربأ ايػٝـ ٚدطح                         
(1) 

 ايًػإ:تعطٜـ عًِ 

 سٝإ أبٛأطًل ، ؾًكس ايعطب١ٝ عًّٛ ايًػ١ايس٫ي١ ع٢ً يف  "عًِ ايًػإ"اغتٴعُٹًت ن١ًُ  

 ب٘ حيٝط إٔ ٜٓبػٞ ملا شنطٙ َعطض يفَكطًح عًِ ايًػإ ع٢ً عًّٛ ايًػ١ ٚشيو  ا٭ْسيػٞ

 َٔ إ٫ قٗٛت٘، َٓ٘ ميتطٞ ٫ٚ شضٚت٘، ايتؿػري عًِ َٔ ٜطتكٞ ٫ أْ٘ اعًِ": سٝح قاٍ املؿػط

 ٚايٓعِ ايٓجط إْؿا٤ ع٢ً طبع٘ دبٌ قس اٱسػإ ضتب١ إىل َٓ٘ َطتكٝا ،ايًػإ عًِ يف َتبشطّا نإ

 جيٛظ ٫ٚ ، ايًػإ عًِ يف ايكس٠ٚ ِٖ " ايكشاب١ إٔ ع٢ًابٔ بطاٍ استر نُا  "...انتػاب زٕٚ

"خاق١ ايعٓب َٔ ٖٞ إمنا اـُط إٔ ٜؿُٗٛا إٔ عًِٝٗ
(2) 

 ايكطإٓ أسهاّ عامل١ يهْٛٗااييت ٖٞ أٌٖ يًؿتٝا "  ايجايج١ ايطا٥ؿ١َٔ قؿات بٌ دعً٘ ايكطايف 

 ممٝع٠ ا٭سهاّ يف ايٛاضز٠ بايػٓٔ عامل١ ايعاّ َٔ ٚاـام ٚاجملٌُ ٚاملؿكٌ ٚاملٓػٛر يًٓاغذ عاضؾ١

 ؾكٗا٤ َٔ بعسِٖ َٚٔ ٚايتابعني ايكشاب١ َٔ ايعًُا٤ بأقٛاٍ عامل١ َعًٛهلا َٔ قشٝشٗا بني

 بٛنع عامل١ ايه٬ّ َعاْٞ ب٘ ٜؿِٗ مبا ايًػإ عًِ َٔ عامل١ ؾٝ٘ ٚاختًؿٛا عًٝ٘ اتؿكٛا ٚمبا ا٭َكاض

 اييت ا٭قٍٛ ع٢ً ٚايكٝاؽ با٫دتٗاز عَُٛا ايؿت٣ٛ هلا ٜكح اييت ٖٞ ٖٚصٙ َٛانٝعٗا يف ا٭زي١

" ا٭١َ ٚإمجاع ٚايػ١ٓ ايهتاب ٖٞ
(3)  

 عًِ ثِ نإ ؾإٕ عًٝ٘، ا٫دتٗاز قش١ تتٛقـ عًِ ؾطض ٖٚٛ: املطايب َٔ ايجاْٞعسٸٙ ايؿاطيب " ٚ

 مل نصيو ؾطض إشا ٭ْ٘ إيٝ٘؛ َهطط بس ٫ ؾٗٛ ؾٝ٘، با٫دتٗاز إ٫ ايؿطٜع١ يف ا٫دتٗاز حيكٌ ٫

                                                 

داس ، ٌإلِاَ ِؽّذ تٓ أتٟ تىش اٌشاصٞ ػثؾ ٚذخش٠ط ٚذؼ١ٍك د. ِظـفٝ د٠ة اٌثغا   [الزاسي(:ِخراس اٌظؽاغ ]1)

 .236 /1د٠ٛاْ اٌؽىُ تٓ أتٟ اٌظٍد ، أظش  1990-4ؽ  اٌٙذٜ اٌعضائش

 .148/ 31 ـاي وراب األششتح  تاب ذؽش٠ُ اٌخّش ٟٚ٘ ِٓ اٌثغش ٚاٌرّشششغ طؽ١ػ اٌثخاسٞ التٓ ت(: 2)

 370ص 3(:أٔٛاس اٌثشٚق فٟ أٔٛاع اٌفشٚق تاب اٌفشق ت١ٓ لاػذج ِٓ ٠عٛص ٌٗ أْ ٠فرٟ ض3)
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 إٔ إ٫ ظاٖط، ٖٚٛ متاَ٘، ع٢ً ؼكًٝ٘ َٔ بس ؾ٬ زْٚ٘، ا٫دتٗاز زضد١ إىل ايٛقٍٛ ايعاز٠ يف ميهٔ

 .تعٝٝٓ٘ عٔ ؾٝػأٍ اؾ١ًُ يف َبِٗ ايعًِ ٖصا

 ٫ٚ ٚسسٙ، ايٓشٛ بصيو أعين ٫ٚ ،ايعطب١ٝ ايًػ١ عًِ ٖهصا ٜهٕٛ إٔ إىل ايعًّٛ يف ٚا٭قطب

 بٌ بايًػإ، املتعًك١ ايعًّٛ أْٛاع َٔ شيو غري ٫ٚ املعاْٞ، عًِ ٫ٚ ايًػ١، ٫ٚ ٚسسٙ، ايتكطٜـ

 بايؿعٌ، املػ٢ُ ٚايتكطٜـ ايػطٜب، عسا َا تكٛضت، نٝـ َعاْٞ أٚ أيؿاظ ايًػإ عًِ مج١ً املطاز

"ٖٓا إيٝ٘ َؿتكط غري ٖصا ؾإٕ ٚايكاؾ١ٝ، نايعطٚض ايؿعط ٖٛ سٝح َٔ بايؿعط ٜتعًل َٚا
(1) . 

 ، املطٚظٟ ٚقٌٝ " ايسٜٓٛضٟ قتٝب١ بٔ َػًِ بٔ اهلل عبس قُس ٞأبيف تطمج١ اط٬ق٘  بٌ إْٓا لس 

 زٜٓا ثك١ نإ:  اـطٝب بهط أبٛ قاٍ ، قٝت٘ سٚبعٴ ٚقٓـ بػساز ْعٍ ، ايتكاْٝـ قاسب ، ايهاتب

 يف تٛيف ، ايٓاؽ ٚأٜاّ ٚا٭خباض ايعطبٞ ايًػإ عًِ يف ضأغا ٚنإ ، ايسٜٓٛض قها٤ ٚيٞ ، ؾان٬

ايًػ١  قاسب ايٓشٟٛ"  ايهٛؾ٢ ايؿٝباْٞ عُطٚ ٞأبنُا لس شيو يف تطمج١ "  ٖـ672 غ١ٓ ضدب

"ايًػإ عًِ بٗا ْٚؿط ببػساز ْعٍ
(2).  

 :عًِ ايًػإ يف ايعكري اؿسٜح

 ضٚدط اطًع ٚقس" :َا ْك٘ ايًػإ عًِ َؿّٗٛسٍٛ أٚضزت ف١ً فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ بايكاٖط٠  

 يف اي٬ت١ٝٓٝ إىل ْكٌ نإ ايصٟ" ايعًّٛ إسكا٤" نتاب يف ايؿاضابٞ ْكط أبٛ نتب٘ َا ع٢ً بٝهٕٛ

 يف ٖٛ ايٓشٛ إٕ: "بٝهٕٛ ٜكٍٛ(.  G.Cremonensi تطمج١) عؿط ايجاْٞ ايكطٕ

 ٜٓعط إمنا يػإ نٌ يف ايٓشٛ ؾعًِ" عطنٝا تٓٛعا تتٓٛع ناْت ٚإٕ ايًػات مجٝع يف ٚاسس دٖٛطٙ

 ."ٚغريٙ ي٘ َؿرتى ٖٛ ٚؾُٝا ا٭١َ تًو خيل ؾُٝا

                                                 

 .52ص 5اٌّٛافماخ ض(:1)

، ٘ـ 1405 -ت١شٚخ  -ِؤعغح اٌشعاٌح  - 1ؽ - ذـ  شؼ١ة األسٔؤٚؽ 296/ 13 [الذهبي] إٌثالء أػالَ (:٠ٕظش  ع١ش2)

شّظ اٌذ٠ٓ أتٛ ػثذ اهلل ِؽّذ تٓ أؼّذ تٓ ػصّاْ تٓ َلا٠ّْاص اٌز٘ثٟ )اٌّرٛفٝ: ، 4/557[ الذهبيٚ ١ِضاْ االػرذاي]

 .ٌثٕاْ -داس اٌّؼشفح ٌٍـثاػح ٚإٌشش، ت١شٚخ ٘ـ، 1382 1، ؽػٍٟ ِؽّذ اٌثعاٚٞ( خ. ٘ـ748
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 ناملربز ايٓشا٠ بعض إ٫ شيو إىل ٜػبك٘ ٚمل ايؿاضابٞ ٖٛ اٱْػا١ْٝ تاضٜذ يف بصيو قاٍ َٔ ٚأٍٚ

 مجٝع يف َٛدٛز٠ ٖٞ يًهًِ ايج٬ث١ ا٭قػاّ بإٔ قطح إش ؛(ٚايعدادٞ ايػطاز ابٔ خاق١) ٚأتباع٘

 ع٢ً بتطبٝك٘ ؾعُُ٘ ايه٬ّ ٖصا َٔ ؾهطت٘ ايػطاز ابٔ ؾٝد٘ َٔ ايؿاضابٞ اغتٛس٢ ٚضمبا ايًػات

 (. The Universals) ايًػ١ٜٛ ايهًٝات ؾهط٠ دا٤ت ثِ َٚٔ ،ايًػ١ َٔ نبري دع٤

 Grammaire"ايعاّ بايٓشٛ" مسٛٙ ملا املكسض ٚناْت أٚضبا يف ايؿهط٠ ٖصٙ ٚاْتؿطت

générale  ٚأGrammaire Universal ؾٝ٘ أيـ 

 "املٛغٛع١" ؾ٬غؿ١ ٚنصيو (Hermes) نتاب٘ اٱلًٝعٟ( J.Harris)ٖاضٜؼ.ز

 . ٚغريِٖ( املٛغٛع١ ٖصٙ ؼطٜط يف غاُٖٛا ايصٜٔ ٚايٓشا٠) ايؿطْػٕٝٛ

 ايعطب١ٝ يًعباض٠ تطمج١ ؾٗٞ  Science of language اؿسٜج١ ايتػ١ُٝ أَا

  Scientia اي٬ت١ٝٓٝ ايرتمج١ ططٜل عٔ ْٚكًت ايؿاضابٞ اغتعًُٗا اييت" ايًػإ عًِ"

Lingue . ايًػات ؼٍٛ يف ايبشٛخ غازت إٔ بعس - دسٜس َٔ املٝسإ ٖصا ٚاْسؾع 

 ٚاغتدسَت ، غٛغٛض زٟ ؾطزٜٓإ َٔ بسا١ٜ متاَا دسٜس بؿهٌ - عؿط ايتاغع ايكطٕ يف ايتاضخيٞ

"6262ّ عاّ يف َط٠ ٭ٍٚ ايًػاْٝات أٚ ايًػإ عًِ=  Linguistique يؿع١
(1)   

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 8/ 254ح تاٌما٘شج ِعٍح ِعّغ اٌٍغح اٌؼشت١(: 1)
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 "يػ١" ٚ "يػإ" يف ايكطإٓ ايهطِٜ:يتٵ ٚضٚز يؿعاملطًب ايجاْٞ: 

 عٔ قّٛ نٌ بٗا ٜعرب أقٛات أْٗا ٚسسټٖا ايًػٔ، ٚايًػ١" :َٓعٛض ابٔ ايًػإ قاسب ٜكٍٛ

 ،(ُيػٛٷ) أٚ( ُيػٳٞ) أقًٗا ٚقٌٝ(. ُيػ٠ٛ) أقًٗا تهًُت، أٟ( يػٛت) َٔ( ُؾع١ًْ) ٖٚٞ أغطانِٗ،

ٟٸ) إيٝٗا ٚايٓػب١(... ُيػٕٛ)ٚ( يػات) اؾُع: احملهِ ٚيف(. ُيػ٢ٶ) ٚمجعٗا عٛض، ٚاهلا٤ : تكٌ ٫ٚ ،(ُيػٛ

ٟٷ) (.."َيػٛ
(1). 

 ٚايصات١ٝ، ٚاؿطن١ٝ ايتٛيٝس١ٜ طبٝعتٗا عهِ كتًؿ١ اؾتكاقات َٓٗا ٚاؾتٴكت ايًػ١، يؿع١ ٚتطٛضت

 َٔ يػاتِٗ َٔ أمسع أٟ ؾاغتًػِٗ، با٭عطاب تٓتؿع إٔ أضزت إشا: "قٛي٘ غعٝس أبٞ عٔ ْٴكٌ ؾكس

 ".َػأي١ غري

 أعذُا بػطىٹ ؾأيؿْٛٞ بطَت ***ايػټط٣ يف ايكّٛ اغتًػاْٞ إشا ٚإْٞ، :ايؿاعط قٍٛ شيو َٚٔ 

: قٛهلِ شيو َٚٔ ٜٓطكٕٛ أٟ" بٗا ًٜػٕٛ اييت يػتِٗ ٖصٙ: "ؾٝكاٍ َطًكّا، ايٓطل ع٢ً ايًػٛ ٜٚطًل

"بأقٛاتٗا تًػٞ ايطري"ٚ أقٛاتٗا، أٟ( ايطري يػ٣ٛ)
 يػط ع٢ً( ايًػ٣ٛ) يؿغ ٜٚطًل تِٓػِ، أٟ (2)

  :ايكطا طري ٜكـ ايطاعٞ قٍٛ شيو ؾُٔ ايكطا،

 ايؿعع ضاعٗا مٖلا ايًٌٝ ؾ١ يف ***َب١ٓٝ يػٛاٖا احملادط قؿط      

 ٚيف ْٚػُ٘، قٛت٘ أٟ" ٚؿٓ٘ ايطا٥ط يػٛ مسعت: "ؾٝكاٍ ايطا٥ط، يػٛ يف ٚايٓػِ ايكٛت بني ؾطٻم نُا

 يػٛاِٖ، امسع: "ايعطب قٍٛ ايًػٟٛ املأثٛض َٚٔ، املؿّٗٛ ٖصا ؼسٜس يف ايًػ١ زق١ ايتؿطٜل ٖصا

  ..طػٝاِْٗ أٟ ،"طػٛاِٖ ؽـ ٫ٚ

ٚاإلَاّ خيٛب : إذا قًت يضاحبو "    ، َٚٓ٘ قٛي٘  "ٚأقٌ ٖصٙ املاز٠ َٔ ايطبعقاٍ ايكطايف:" 

َِٛت " أْضت فكد ٜيَػ
 أٟ أتٝت به٬ّ بعٝس عٔ ايك٬ح . (3)

                                                 

 .1/77[ هٌظور ابي] اٌؼشب (: ٌغا1ْ)

 . 87/ 1اٌٍغح اٌؼشت١ح ت١ٓ األطاٌح ٚاإلػعاص تؽٛز فٟ اٌٍغح (:2)

فٟ وراب اٌعّؼح تاب اإلٔظاخ  2/414(: ِرفك ػ١ٍٗ ِٓ سٚا٠ح أتٟ ٘ش٠شج ،أخشظٗ اٌثخاسٞ فٟ اٌعاِغ اٌظؽ١ػ 3)

فٟ وراب اٌعّؼح تاب اإلٔظاخ ٠َٛ اٌعّؼح فٟ اٌخـثح ، ٚأتٛ  2/583 ٠َٛ اٌعّؼح ٚاإلِاَ ٠خـة،  ِٚغٍُ فٟ اٌظؽ١ػ 

فٟ وراب أتٛاب اٌظالج تاب ِا  2/387فٟ وراب اٌظالج تاب اٌىالَ ٚاإلِاَ ٠خـة  ٚاٌرشِزٞ  1/358داٚد فٟ اٌغٕٓ 
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َٚٓ٘ قٍٛ ايؿاعط
ٞټ َيػٵٛا *** : (1) ًَُو بٝٓٗا املطٵ٥ ٗٵ ٜٳ نُا أِيػٳٝٵتٳ يف ايِس١ٜ اؾٺٛاضاٚ 

(2)  

 اؾٛاض ٫ ٜعتس ب٘ يف إبٌ ايس١ٜ  أٟ

 اغتدسّ ٚإمنا ا٫قط٬سٞ، املع٢ٓ ٖصا يف ٜػتدسّ مل ايًػ١ يؿغ إٔ يٛدسْا ايكطإٓ إىل ضدعٓا ٚيٛ

 أٚ ميإ،٭ٚا اؿًـ يف اٱثِ مبع٢ٓ ٚضزت نُا ٚغريٙ، ن٬ّ َٔ ب٘ ٜٴعتس ٫ َا ٖٚٛ ،(ايًػٛ) مبع٢ٓ

أٟ  52 ال ٜطُعٕٛ فٝٗا يػٛا ٚال تأثُٝا : ، نكٛي٘ تعاىلايكًب عًٝ٘ ٜعكس ٫ َا ٖٛ

 ن٬َا ٫ َٓؿع١ ؾٝ٘.

 ث٬خ َٓٗا َؿطز٠، َط٠ عؿط٠ مخؼ ٚضزت إش( ايًػإ) ؾٗٛ ايكطإٓ يف املعتُس املأثٛض ايًؿغ أَا

 ،َبني عسبٞ يطإ ٖٚرا: تعاىل قٛي٘ يف :عطبٞ بأْ٘ َٓعٛتّا ايًػإ شنط ع٢ً ؾٝٗا ْكت َطات

 إٔ ٚامل٬سغ ،عسبٟٝا يطاْٟا َضٚدم نتاب ٖٚرا: ٚقٛي٘ "َبني عسبٞ بًطإ املٓرزٜٔ َٔ يتهٕٛ: ٚقٛي٘

 .َطتني يف( املبني) ايجاْٞ بايٓعت اقرتٕ( ايعطبٞ) بـ ايٓعت يؿغ

 أٚ ايًػٟٛ ايٛنع أقٌ يف ٖٛ نُا ايكطإٓ يف َطات عؿط ٚضز ؾكس مجعّا ايًػإ يؿغ اغتدساّ أَا

 .ا٫قط٬سٞ

 يػإ ع٢ً ٚأغايٝب٘ َٚعاْٝ٘ أيؿاظ٘ يف دا٤ أْ٘ مبع٢ٓ"  ؾٝ٘ عذ١ُ ٫ عطبٝا ايكطإٓٚاملككٛز َٔ نٕٛ 

 ٚنإ  اهلل عبس بٔ قُس ٖٚٛ بايهاز ْطل َٔ أؾكح عطبٝا ايكطإٓ عًٝ٘ املٓعٍ ٚنإ ... ايعطب

 َٔ ؾ٤ٞ ؾٝ٘ ؾًٝؼ يػاِْٗ يف َعتازِٖ ع٢ً ب٘ اـطاب ؾذط٣ أٜها عطبا ؾِٝٗ بعح ايصٜٔ

 ؾ٤ٞ ؾٝ٘ ٜهٕٛ إٔ عٓ٘ ْؿٞ بٌ ؾ٤ٞ ٜساخً٘ ٚمل اعتازٚٙ َا ع٢ً داض ٖٚٛ إ٫ ٚاملعاْٞ ا٭يؿاظ

                                                                                                                                                    

فٟ وراب  1/364فٟ اٌظالج تاب اإلٔظاخ ٌٍخـثح  ٚاٌذاسِٟ 3/188ظاء فٟ وشا١٘ح اٌىالَ ٚافّاَ ٠خـة  ٚإٌغائٟ 

فٟ وراب اٌعّؼح  1/103ِٚاٌه فٟ اٌّٛؿأ  2/272اٌظالج تاب االعرّاع ٠َٛ اٌعّؼح ٚاإلِاَ ٠خـة ٚأؼّذ فٟ اٌّغٕذ 

فٟ وراب إلاِح اٌظالج ٚاٌغٕح ف١ٙا تاب ِا ظاء فٟ االعرّاع   1/352تاب ِا ظاء فٟ اإلٔظاخ ٠َٛ اٌعّؼح ٚاتٓ ِاظٗ 

ٚأخشظٗ اٌؽ١ّذٞ فٟ  1/367( ٚاٌـؽاٚٞ فٟ ششغ ِؼأٟ األشاس 5414)ٌٍخـثح ، ٚأخشظٗ ػثذ اٌشصاق فٟ اٌّظٕف 

 .1385ِٚشىاج اٌّظات١ػ  2/60، ٚأظش ذٍخ١ض اٌؽث١ش  2/428ِغٕذٖ 

(: ٘ٛ غ١الْ تٓ ػمثح تٓ ١ٙٔظ تٓ ِغؼٛد اٌؼذٚٞ ، ِٓ ِؼش ، أتٛ اٌؽاسز رٚ اٌشِح : شاػش ِٓ فؽٛي اٌـثمح 1)

 .5/124ٚاألػالَ  206٘ـ .أظش اٌشؼش ٚاٌشؼشاء ص 117٘ـ ٚذٛفٟ عٕح 77اٌصا١ٔح فٟ ػظشٖ، ٌٚذ عٕح 

َِح فٟ د٠ٛأٗ ص2)  .3/738ٚششغ األشّٟٛٔ  1379(:اٌث١د ٌزٞ اٌش
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 يطإ ٖٚرا أعجُٞ إيٝ٘ ًٜحدٕٚ ايرٟ يطإ بػس ٜعًُ٘ إمنا ٜكٛيٕٛ أِْٗ ْعًِ ٚيكد:  تعاىل ؾكاٍ أعذُٞ

 . آٜات٘ فضًت يٛال يكايٛا أعجُٝا قسآْا جعًٓاٙ ٚيٛ :  آخط َٛنع يف تعاىل ٚقاٍ   َبني عسبٞ

 تبعا ا٭َط ٖصا يف ا٭يػ١ٓ ٚعا١َ ا٭َِ مجٝع دعٌ اهلل ؾإٕ ناؾ١ يًٓاؽ بعح نإ ٚإٕ ٖصا 

 ٖٚٛ عًٝ٘ ْعٍ ايصٟ ايططٜل َٔ إ٫ تعاىل اهلل نتاب ٜؿِٗ ؾ٬ نصيو نإ ٚإشا ايعطب يًػإ

"ٚأغايٝبٗا َٚعاْٝٗا أيؿاظٗا اعتباض
(1). 

 ظُٝع حيٝط ْعًُ٘ ٫ٚ" :  ايؿاؾعٞ قاٍ، أيؿاظا ٚأنجطٖا َصٖبا ا٭يػ١ٓ أٚغع ايعطب يػإغري إٔ  

 "، ٜعطؾ٘ َٔ ؾٝٗا َٛدٛزا ٜهٕٛ ٫ ست٢ عاَت٘ ع٢ً ؾ٤ٞ َٓ٘ ٜصٖب ٫ ٚيهٓ٘ ْيب غري إْػإ عًُ٘

 ٜصٖب ؾًِ ايػٓٔ مجع ضد٬ ْعًِ ٫ ايعًِ أٌٖ عٓس بايػ١ٓ نايعًِ ايعطب عٓس ب٘ ٚايعًِ" قاٍ

 َِٓٗ ٚاسس نٌ ؾطم ٚإشا ايػٓٔ ع٢ً أت٢ بٗا ايعًِ أٌٖ عا١َ عًِ مجع ؾإشا ؾ٤ٞ عًٝ٘ َٓٗا

 ٚأٌٖ طبكت٘ يف نإ ممٔ غريٙ عٓس َٛدٛزا َٓٗا عًٝ٘ شٖب َا نإ ثِ َٓٗا ايؿ٤ٞ عًٝ٘ شٖب

 عٓس ٜطًب ٫ٚ عًٝٗا ؾ٤ٞ َٓ٘ ٜصٖب ٫ ٚعاَتٗا خاقتٗا عٓس ايعطب يػإ ٖٚهصا" :  قاٍ" عًُ٘

 َٓٗا قبً٘ َٚٔ َٓٗا تعًُ٘ يف اتبعٗا َٔ إ٫ ؾٝ٘ ٜؿطنٗا ٫ٚ عٓٗا ْكً٘ َٔ إ٫ ٜعًُ٘ ٫ٚ غريٖا

" قاٍ أًٖ٘ َٔ قاض إيٝ٘ قاض ؾإشا يرتن٘ أًٖ٘ غري َٔ غريِٖ قاض ٚإمنا يػاْٗا أٌٖ َٔ ؾٗٛ

 يعّ ٖصا ع٢ً ا٭َط نإ ؾإشا أسس ؾٝ٘ خيايـ ٫ٚ قاٍ َا ٖصاايؿاطيب بعس إٔ غام قٍٛ ايؿاؾعٞ :" 

 بٓؿػ٘ ظٓ٘ حيػٔ ٫ ٚإٔ أزٜت ب٘ ايصٟ ايه٬ّ ٜتعًِ إٔ ٚايػ١ٓ ايهتاب يف ٜٓعط إٔ أضاز َٔ نٌ

 املػا٥ٌ يف بٓؿػ٘ ٜػتكٌ ٫ ٚإٔ ايٓعط ٜػتشل بأْ٘ ايعطب١ٝ عًِ أٌٖ َٔ ي٘ ايؿٗاز٠ قبٌ

 ايٛقا٠ ٖصٙ ع٢ً ثبت ؾإٕ أًٖٗا َٔ ٖٛ َٔ عٓٗا ٜػأٍ إٔ زٕٚ عًُ٘ بٗا حيط مل اييت املؿه١ً

 "ايهطاّ ٚأقشاب٘  اهلل ضغٍٛ عًٝ٘ نإ ملا َٛاؾكا- هللا ؾا٤ إٕ-نإ
(2)  

 

                                                 

ٌظاؼثٙا  -ِؾ اٌرعاس٠ح  –ِٚؼٗ ذؼش٠ف تاٌىراب ٌٍغ١ذ ِؽّذ سش١ذ سػا  ،500[ ص الشاطبيَ ](:االػرظا1)

 .٘ـ1332 -اٌما٘شج  -ِظـفٝ ِؽّذ 

 .504االػرظاَ ص(:2)
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 أ١ُٖٝ ايًػإ ايعطبٞ:املطًب ايجايح: 

إٕ َعطؾ١ ايًػ١ ايعطب١ٝ َٔ أِٖ ا٭زٚات اييت اغتعإ بٗا ايعًُا٤ يف ؾِٗ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ 

ٚاؿسٜج١ٝ ٚاغتٓباط ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٓٗا، ٚقس دٴعٌ ايعًِ بأغطاض ايعطب١ٝ ؾططا أغاغا َٔ 

ٌٸ املباسح ايًػ١ٜٛ سٝٸعا ًَشٛظا يف َباسح ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ،ؾطٚط ا٫دتٗاز ٚأزٚات ايبشح  ٚؼت

يتٛقـ ، ٚشيو ؾٝٗا َٚا غٛاٖا َٔ ايكهاٜا اييت هلا ق١ً بؿِٗ اـطاب ايكطآْٞ ٚايٓبٟٛ ٚتطبٝكاتُٗا

عطؾ١ َعطؾ١ ز٫٫ت ا٭يؿاظ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ، ٚأقٛاٍ أٌٖ اؿٌ ٚايعكس َٔ ا٭١َ ع٢ً َ

َٔ د١ٗ اؿكٝك١، ٚاجملاظ، ٚايعُّٛ، ٚاـكٛم، ٚاٱط٬م، ٚايتكٝٝس، ٚاؿصف، َٛنٛعاتٗا يػ١، 

مما ٫ ٜعطف يف غري  ٚاٱنُاض، ٚاملٓطٛم، ٚاملؿّٗٛ، ٚا٫قتها٤، ٚاٱؾاض٠، ٚايتٓبٝ٘، ٚاٱميا٤، ٚغريٙ،

طع١ٝ يف اغتٓباط ٚيف ن٤ٛ اٖتُاّ بعض املتدككني يف عًِ أقٍٛ ايؿك٘ باملكاقس ايؿ، ايعطب١ٝ

ا٭سهاّ َٔ ايٓكٛم ٚايٓعط يف ٚغا٥ٌ ؼكٝل املكاحل ٚزض٤ املؿاغس، ؾإٕ ع٢ً ايكا٥ِ بايتشًٌٝ 

ايًػٟٛ إٔ ٜػع٢ إىل بٝإ املكاقس َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ، ٫ٚ ٜكتكط ع٢ً ؼًٌٝ اـكا٥ل 

 ايًؿع١ٝ يًرتانٝب ايٛاضز٠ ؾٝٗا.

ايؿطع١ٝ يف اٯضا٤ املتعًك١ بايكٝاؽ،  اقسبٝإ املكٚتتهح أ١ُٖٝ تطٜٛط ا٭غؼ ايًػ١ٜٛ يف 

ٚاملعٗٛز، ٚايػٝام، ٚاجملاظ، ٚغريٖا، َٚا ٜ٪زٟ إيٝ٘ اخت٬ف املٛاقـ َٓٗا يف ؾِٗ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ 

 .ٚاغتٓباط ا٭سهاّ ٚاملؿاِٖٝ َٓٗا

أ١ُٖٝ ا٫يتعاّ مبعٗٛز ايعطب يف  ،أنس ايؿاؾعٞ، َٚٔ بعسٙ ايؿاطيب، ٚغريُٖا َٔ ايعًُا٤ؾًكس 

اـطاب ايسٜين عٓس قاٚي١ ايٛقٛف ع٢ً َعاْٝ٘ أٚ بٝاْٗا. ٜٚكتهٞ شيو إٔ حيٌُ ايٓل ع٢ً  تًكٞ

َعٗٛز املتهًِ ب٘: قطآْا ٚغ١ٓ، ٖٚٛ َعٗٛز ٜػتؿاز َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ فتُع١ طبكا يعطف 

٫ٚ غبٌٝ إىل تطًب ٖصٙ ايؿطٜع١ املباضن١ عطب١ٝ ، شيو إٔ ايعطب ايصٜٔ تًكٛا ٖصٙ ايٓكٛم

""٭ٕ يػإ ايعطب ٖٛ املرتدِ عٔ َكاقس ايؿطعد١ٗ يػإ ايعطب، َٚٔ غري  اؾُٗٗ
(1)

 . 

                                                 
 .23\1اٌّٛافماخ (:1)
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ٚؾػطٚا شيو بأْ٘ نإ قاسب  "َٔ نتاب غٝبٜٛ٘ أْا َٓص ث٬ثني غ١ٓ أؾيت ايٓاؽ"قاٍ اؾطَٞ 

سسٜح ٚنتاب غٝبٜٛ٘ ٜتعًِ َٓ٘ ايٓعط ٚايتؿتٝـ ٚاملطاز بصيو إٔ غٝبٜٛ٘ ٚإٕ تهًِ يف ايٓشٛ 

ع٢ً َكاقس ايعطب ٚأما٤ تكطؾاتٗا يف أيؿاظٗا َٚعاْٝٗا ٚمل ٜكتكط ؾٝ٘ ع٢ً  ؾكس ْب٘ يف ن٬َ٘

بٝإ إٔ ايؿاعٌ َطؾٛع ٚاملؿعٍٛ َٓكٛب ٚمٛ شيو بٌ ٖٛ ٜبني يف نٌ باب َا ًٜٝل ب٘ ست٢ إْ٘ 

 .است٣ٛ ع٢ً عًِ املعاْٞ ٚايبٝإ ٚٚدٛٙ تكطؾات ا٭يؿاظ ٚاملعاْٞ

ًٹِ ايبٝإ ٖصا َٚٔ" ايؿاطيب:قاٍ   :ضٴِنٓٳني ايؿطٜع١ أسهاّ ٫غتٓباط إٔ عٴ

 .ايعطب يػإ عًِ: أسسُٖا

 .َٚكاقسٖا ايؿطٜع١ أغطاض عًِ: ٚثاُْٝٗا

 يف ٜهْٛٛا ؾًِ اـًل، ايعطب َٔ ٚايتابعني ايكشاب١ يف غطٜعٜا ٚقؿا نإ ؾكس ا٭ٍٚ؛ ايطنٔ أَا

 اهلل يطغٍٛ قشبتِٗ طٍٛ َٔ ايجاْٞ بايطنٔ ا٫تكاف نػبٛا أِْٗ نُا هلِ، تهبط٘ يكٛاعس ساد١

-- ِٗلَٛا، ايػ١ٓ ٚتطزٴ ايكطإٓ ٜٓعٍ نإ سٝح ايتؿطٜع، عًٝٗا تطتب اييت ا٭غباب َٚعطؾت 

 ايتؿطٜع، يف ايؿاضع ضاعاٖا اييت املكاقس ٚعطؾٛا املكاحل، ؾأزضنٛا اـاطط؛ قؿا٤ َع ايٛقا٥ع عػب

 يف هلِ ا٭١ُ٥ ٚاغتؿاض٠ ضأِٜٗ أخص عٓس قاٚضاتِٗ َٔ ؾ٤ٞ ع٢ً ٚقـ َٔ شيو ٜعطف نُا

 عٔ املرتدِ ٖٛ ايعطب يػإ إٔ عًٝ٘ ٚايسيٌٝ ."..ؾٝٗا ٜتٛقؿٕٛ ناْٛا اييت ايؿطع١ٝ ا٭سهاّ

"ايؿاضع َكاقس
(1)  

 أٌٖ ٚن٬ّ عطبٞ، ٚايكطإٓ عطبٞ، ٭ْٞ: يج٬خ ايعطب أسبٛا: "ايهطِٜ ايطغٍٛ قٍٛ املأثٛض َٚٔ

 ".عطبٞ، اؾ١ٓ

 

 

 

                                                 
 .401 /5اٌّٛافماخ (:1)
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 املبشح ايجاْٞ: خكا٥ل ايًػإ ايعطبٞ

 عكٛهلِ يف ب٘ اختكٛا َا - أٟ ؾهٌ ايعطب – ايؿهٌ ٖصا قاٍ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ " ٚغبب

 . ايكاحل بايعٌُ ٚإَا ، ايٓاؾع بايعًِ إَا:  ايؿهٌ إٔ ٚشيو ، ٚأعُاهلِ ٚأخ٬قِٗ ٚأيػٓتِٗ

 ٖٛ ايصٟ ، املٓطل ق٠ٛ:  ٖٚٛ ، ٚمتاّ ، ٚاؿؿغ ايؿِٗ ٖٛ ايصٟ ايعكٌ ق٠ٛ:  ٖٚٛ ، َبسأ ي٘ ٚايعًِ

 أمت ٚيػاِْٗ ، ٚايعباض٠ ايبٝإ ع٢ً ٚأقسض ٚأسؿغ ، غريِٖ َٔ أؾِٗ ِٖ ٚايعطب.  ٚايعباض٠ ايبٝإ

 ؾا٤ إشا ، ايكًٌٝ ايًؿغ يف ايهجري٠ املعاْٞ جيُع ، ٚؾطقا مجعا ، يًُعاْٞ ٚمتٝٝعا بٝاْا ا٭يػ١ٓ

 يػتِٗ َٔ ػسٙ نُا ، كتكط ممٝع آخط بًؿغ َؿتبٗني ؾ٦ٝني نٌ بني ميٝع ثِ ،  اؾُع املتهًِ

 ثِ ، داَع١ بعباضات اؿٝٛإ بني املؿرتى ايكسض عٔ ٜعربٕٚ - َج٬ - ؾِٗ ، اؿٝٛإ دٓؼ  يف

 ،  ٚا٭طؿاٍ ، ٚاملػانٔ ، ٚا٭٫ٚز ، ا٭قٛات َٔ:  أَٛضٙ َٔ أَط نٌ أمسا٤ يف أْٛاع٘ بني ميٝعٕٚ

"ؾٝٗا ٜػرتاب  ٫ اييت ، ايعطبٞ ايًػإ خكا٥ل َٔ شيو غري إىل
ايبشح يف خكا٥ل إٕ ؾيصا  (1)

ايًػإ ايعطبٞ ٚاغتػطام املعاْٞ إٕ َٔ سٝح ايرتزز بني ايٛنع ٚا٫غتعُاٍ، أٚ َٔ سٝح ايرتزز 

بني ايتٛاطأ ٚا٫ؾرتاى، َٚٔ سٝح ايرتزز بني اؿكٝك١ ٚاجملاظ، أّ َٔ سٝح ايرتزز بني ايعاّ ٚاـام 

 ٚاملطًل ٚاملكٝس َٔ أغاغٝات ايبشح يف فاٍ املكاقس.

 َٔ سٝح ايرتزز بني ايٛنع ٚا٫غتعُاٍ:يػإ ايعطب : املطًب ا٭ٍٚ

 : إط٬قإ يًٛنع

 عٓس املع٢ٓ شيو ٜؿٝس ٭ٕ  َت٦ّٝٗا دعً٘ ٚاملطاز ، َطًكّا املع٢ٓ ع٢ً زي٬ّٝ ايًؿغ دعٌ ٖٚٛ :خام

 .ظٜسا ايٛيس نتػ١ُٝ ككٛم ٚد٘ ع٢ً ي٘ املتهًِ اغتعُاٍ

 َهٌٝ َٔ َكساضتٗا ع٢ً  زاي١ املكازٜط نذعٌ ، عًٝ٘ ٜسٍ عٝح بؿ٤ٞ ؾ٤ٞ ؽكٝل ٖٚٛ:  ٚعاّ

 . بايٛانع َتعًل أَط ايٛنع ايكػُني ن٬ ٚيف   ، ٚغريٖا َٚعسٚز َٚعضٚع َٚٛظٕٚ

                                                 

ذمٟ اٌذ٠ٓ أتٛ اٌؼثاط أؼّذ تٓ ػثذ اٌؽ١ٍُ اتٓ ذ١ّ١ح اٌؽشأٟ  ،374[ صابي تيوية(:الرؼاء اٌظشاؽ اٌّغرم١ُ ]1)

 .داس ػاٌُ اٌىرة، ت١شٚخ، ٌثٕاْ -٘ـ1419 -7، ؽٔاطش ػثذ اٌىش٠ُ اٌؼمً(، خ. ٘ـ728اٌؽٕثٍٟ اٌذِشمٟ )اٌّرٛفٝ: 
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 ٚنع ٖٛ ٖٚصا ، غريٙ َٔ ؾٝ٘  أؾٗط ٜكري ست٢ املع٢ٓ يف ايًؿغ اغتعُاٍ غًب١:  ع٢ً أٜها ٜٚكاٍ

 اؾٖٛط مٛ اـام ٚايعطيف ،مٛ ايساب١  ايعاّ  ٚايعطيف ، ايك٠٬ مٛ ايؿطعٞ:  ايج٬ث١ املٓك٫ٛت

 املتهًُني عٓس ٚايعطض
 .املع٢ٓ ع٢ً زي٬ٝ ايًؿغ دعٌ ٖٛ ايٛنعيصيو قٌٝ إٕ  .(1)

 ٖٚٛ بُٝٓٗا يع٬ق١ َػُاٙ غري  أٚ ، اؿكٝك١ ٖٚٛ ، باؿهِ َػُاٙ ٚإضاز٠ ايًؿغ إط٬م :ٚا٫غتعُاٍ

 . املتهًِ قؿات َٔ ٖٚٛ ، اجملاظ

 املايهٞ ناعتكاز ، ؾاملطازَطازٙ  ع٢ً اؾتٌُ َا أٚ ، يؿع٘ َٔ املتهًِ َطاز ايػاَع اعتكاز:  ٚاؿٌُ

 مٛ ٚاملؿتٌُ اؿٝض أضاز ٚتعاىل تباضى اهلل إٔ ٚاؿٓؿٞ ايطٗط بايكط٤ أضاز ٚتعاىل غبشاْ٘ اهلل إٔ

 ع٢ً ٫ؾتُاي٘ ايكطا٥ٔ عٔ ػطزٙ عٓس َعاْٝ٘ مج١ً ع٢ً املؿرتى ايًؿغ اهلل ضمح٘ ايؿاؾعٞ محٌ

  ، ٚشيو َٔ قؿات ايػاَع.استٝاطا املتهًِ َطاز

غابل ؾايٛنع
 . َتٛغط ٚا٫غتعُاٍ ، ٫سل ٚاؿٌُ ، (2)

 مناشز تطبٝك١ٝ:

 َػأي١ اٱسكاض يف اؿر: ايُٓٛشز ا٭ٍٚ : 

 ايػؿط َٔ ايؿكط َٓعِٗ أٟ 572  اهلل ضبٌٝ يف أحضسٚا ايرٜٔ يًفكسا٤  تعاىل: قاٍ

  .يًذٗاز

ٕٵ ٫ٚ عًٝو *** تباعستٵ تهٕٛ َإٔ ي٢ًٝ ٖٳذطٴ َٚا  : َٝاز٠ ابٔ ٚقاٍ  ؾػٍٛ أسٵكٳطٳتٵَو أ

 َٔ ميٓع َا سهِ شنط ٚايعُط٠ اؿر بإمتاّ أَط ملا " ؾإْ٘ اهلد٣ َٔ اضتٝطس فُا أحضسمت فإٕ":  ٚقٛي٘

 . ايعُط٠ غ٬ف ، املاْع اضتؿاع بعس غايبّا ٜؿٛت ٚقت٘ ٭ٕ ؛ اؿر غُٝا ،٫ٚ اٱمتاّ شيو

                                                 

 – 1ؽ –٘ـ( 879أ١ِش اٌؽاض ِؽّذ تٓ ِؽّذ ) اٌؼالِح اٌّؽمك إتٓ،  1/289[ ابي الهوام(: اٌرؽث١ش ششغ اٌرؽش٠ش]1)

 .ِظش –تٛالق  –األ١ِش٠ح اٌىثشٜ  –٘ـ 1316

شُ ٌّاا وأاد اٌؼاشب ذؼاغ اٌشاٟء ٌّؼٕاٝ ػٍاٝ اٌؼّاَٛ، شاُ ذغارؼًّ فاٟ األِاٛس اٌخاطاح أٌفا اا                 لاي اتٓ خٍذْٚ :"(: 2)

فاٟ اٌٍغاح ػض٠اض اٌّأخاز، وّاا ٚػاغ       أخشٜ خاطح تٙا، فشق رٌه ػٕذٔا، ت١ٓ اٌٛػغ ٚاالعرؼّاي، ٚاؼراض إٌاط إٌٝ فماٗ  

ِٚآ اٌغإُ    تااألص٘ش ِٚآ االٔغااْ    تاألشاٙة االت١غ تاٌٛػغ اٌؼاَ ٌىً ِا ف١ٗ ت١اع شُ اخرض ِا ف١ٗ ت١ااع ِآ اٌخ١اً    

ػثاذ   ،355" ِمذِاح اتآ خٍاذْٚ ص    ؼرٝ طاس اعرؼّاي االت١غ فٟ ٘زٖ وٍٙاا ٌؽٕاا ٚخشٚظاا ػآ ٌغااْ اٌؼاشب       تاألٍِػ

 َ.  1981 –ت١شٚخ  –داس اٌؼٛدج  –٘ـ( 808اٌشؼّٓ تٓ ِؽّذ تٓ خٍذْٚ )
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 . َاْع َٓع٘ أسكطٙ:  ٜكاٍ ، َا ؾعٌ َٔ ايصات َٓع ايعطب ن٬ّ يف ٚاٱسكاض

 يف اجملطز سكط اغتعُاٍ ٚنجط ، ايعسٚ غري َٔ اؿاقٌ املٓع يف املُٗٛظ أسكط اغتعُاٍ نجط ٚيهٔ

 ٚيهٔ املعٓٝني يف سكٝك١ ؾٗٛ،  2  ٚاحضسِٖٚ ٚخرِٖٚ:  قاٍ ، ايعسٚ َٔ املٓع

 أسكط:  قاٍ َٔ ايًػٜٛني َٚٔ ايهؿاف، يف ايعكؿطٟ قاٍ نُا أسسُٖا يف أسسُٖا غًب ا٫غتعُاٍ

 . ٚايعداز عبٝس٠ ٚأبٞ ايهػا٥ٞ قٍٛ ٖٚٛ ايعسٚ َٓع يف سكٝك١ ٚسكط ايعسٚ غري َٓع يف سكٝك١

 يف أٚ ايٛنع يف ا٫خت٬ف مٛ ع٢ً اٯ١ٜ ٖصٙ يف اٱسكاض َٔ املطاز يف ايؿكٗا٤ اختًـ ٚقس

 أٚ عسٚ َٔ املٓع ٜعِ َا ع٢ً أطًل ٖٓا اٱسكاض إٔ عٓسٟ ٚا٭ظٗط. قاٍ ابٔ عاؾٛض " ا٫غتعُاٍ

 خٛف َٔ ا٭َٔ َٓ٘ املطاز إٔ يف قٟٛ ظاٖط ؾإْ٘ " أَٓتِ فإذا ":  عكب٘ تعاىل قٛي٘ بكط١ٜٓ غريٙ َٔ

ٕٻ ... تؿطٜكٗا ثِ اٱسكاض أسهاّ مجع يف اٱجياظ سل قها٤ ؾٝ٘ ايتعُِٝ ٖصا ٚإٔ ، ايعسٚ  ٖصا ٚنأ

 بٗصٙ عسٚ بػري اٱسكاض سهِ ع٢ً  املٛطأ  يف حيتر مل ٚيصيو ، اهلل ضمح٘ َايو ٜطاٙ ايصٟ ٖٛ

 َٓع زٕٚ ٚمٛٙ َطض َٔ اؿاقٌ املٓع بٗا أضٜس أقشاب٘ مجٗٛض ٚقاٍ ، بايػ١ٓ استر ٚإمنا ، اٯ١ٜ

"ايًػ١ يف ا٭نجط ٖٛ املٓع ٖصا ع٢ً اٱسكاض إط٬م إٔ ع٢ً بٓا٤ ، ايعسٚ
(1)  

 ْؿٛظ ايعٚز:َػأي١ ايُٓٛشز ايجاْٞ: 

٢ٕقاٍ اهلل تعاىل : ََِسٜأ٠٠ َٚإ٢ َٗا َٔٔ َخاٜفِت ا ًٔ ِٚ ُُْػٛشٟا َبِع َٓٞاَح ٜفاٜل إ٢ِعَساعٟا ٜأ ًَٔحا ٜإٔ عًُٝٗا ُج َُا ُِٜض ُٗ َٓ ِٝ ًٞحٟا َب  ُص

ًُٞح ِْٝس َٚايٗض ٍٸ ظاٖطّا، اٱباس١ قٝؼ َٔ " دٓاح ؾ٬ " ٚقٝػ١" عاؾٛض:قاٍ ابٔ    َخ  ع٢ً شيو ؾس

ٕٸ عًِ ٚقس بُٝٓٗا، ٜكع قًح يف يًعٚدني اٱشٕ ٔٸ سٝح إ٫ٓ تصنط ٫ اٱباس١ أ  ؾاملككٛز ، املٓع ٜع

 ؾٝهٕٛ ، سكٛقٗا بعض عٔ تٓاظٍ أٚ ، املطأ٠ تعطٝ٘ َايٞ عٛٳض أٟ:  غًع ٜهٕٛ قًح يف اٱشٕ

ِٸ اٯ١ٜ ٖصٙ َؿاز ٌٓ ٚال :  تعاىل قٛي٘ َؿاز َٔ أع  ال إٔ خيافا إٔ إال١ غ٦ٟٝا آتٝتُٖٛٔ مم١ا تأخرٚا إٔ يهِ حي

 ، 552  ب٘ افتدت فُٝا عًُٝٗا جٓاح فال اهلل حدٚد ٜكُٝا ال إٔ خفتِ فإٕ اهلل حدٚد ٜكُٝا

                                                 

 .222/  2اٌرؽش٠ش (:1)
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- 88 - 

 بني ايرتانٞ ع٢ً ايكًح إط٬م ا٫غتعُاٍ يف ؾاع ٚقس ، قًشّا ٖٓا ٚمسٸاٙ ، اؾتسا٤ ٖٓاى ؾػُٸاٙ

 إٓط٬م ع٢ً:  املايه١ٝ َٔ ايؿكٗا٤ ٚاقطًح ، ٖٓا ا٭ظٗط ٖٚٛ ، اؿلٸ بعض إغكاط ع٢ً اـكُني

 عٓ٘ بإغكاطٗا ا٫خت٬ع ع٢ً اـًع ٚإط٬م ، تعطٝ٘ مباٍ ظٚدٗا َٔ املطأ٠ اخت٬ع ع٢ً ا٫ؾتسا٤

 ٚا٭ؾٗط ، ايبني شات إق٬ح مبع٢ٓ ايكًح ؾاملطاز ... ٭٫ٚزٖا أٚ ، هلا ايٓؿك١ أٚ ، ايكسام بك١ٝ

 َٚكاب١ً ، اهلؿٛات عٔ اٱغها٤:  ٖٚٞ ، ايكًح بأغباب ا٭َط ٚاملككٛز ، اٱق٬ح ٜكاٍ إٔ ؾٝ٘

 ضعت٘ َٔ نال١ اهلل ٜػٔ ٜتفٓسقا ٚإٕ :  قٛي٘ َٔ بعسٙ ٜطز مبا ٚأيٝل أْػب ٖٚصا ، بايًني ايػًع١

(1) . 

 سٝات٘ أثٓا٤ َٛدٛزّا نإ ٚايصٟ ، بٓاٙ ايصٟ  مبػذسٙ خاق١ املهاعؿ١ ٌَٖػأي١ ايُٓٛشز ايجايح: 

 اغِ اؿسٜح ْل يف دا٤ َا ٖٛ ايبشح َجاض: بعسٙ َٔ ايعٜاز٠ َٔ زخً٘ ٚؾُٝا ؾٝ٘ تٛدس أْٗا أٚ

 ايٛنع عًُا٤ ٚقاٍ ، يًتعني َٛنع اٱؾاض٠ اغِ:  ايعًُا٤ بعض ؾكاٍ ، "ٖصا َػذسٟ يف" اٱؾاض٠

 قاؿّا نإ َا ٖٚٛ ، َعني مبؿطز ا٫غتعُاٍ عٓس ؾٝدتل ، خام ي٘ ملٛنع عاّ بٛنع َٛنع إْ٘: 

 اييت ايعٜاز٠ تتٓاٍٚ مل اٱؾاض٠ إٔ َٚعًّٛ،  ايٓٻيب ظَٔ َٛدٛزّا نإ َا عني ٖٚٛ ، اؿػ١ٝ يٲؾاض٠

 . ٚايتػا٩ٍ اـ٬ف دا٤ ٖٓا ؾُٔ ، اٱؾاض٠ تًو بعس ٚدست

 ؾطأ٣ ، ايٓبٟٛ املػذس يف ظازٖا ظٜاز٠ أٍٚ عٓس عٓ٘ اهلل ضنٞ عُط ظَٔ يف ايتػا٩ٍ ٖصا ْؿأ ٚقس

 إٔ ي٫ٛ:  هلِ ؾكاٍ ، َٓٗا ايكسِٜ يف ٜٚطغبٕٛ ايعٜاز٠ تًو يف ايك٠٬ ٜتذٓبٕٛ ايكشاب١ بعض

 ٚيٛ ،  اهلل ضغٍٛ ملػذس إْ٘ ٚٚاهلل ، ٚغعت٘ ملا املػذس تٛغع١ ٜطٜس:  اهلل ضغٍٛ مسعت

 . ٚغبب٘ ايبشح َجاض ؾٗصا ، قٓعا٤ إىل اَتس ٚيٛ أٚ ، اؿًٝؿ١ شٟ إىل اَتس

  ، ايعٜاز٠ ؾٝٗا مبا أدعا٥٘ مجٝع يف املهاعؿ١ إٔ ع٢ً اؾُٗٛض:  ايعًُا٤ أقٛاٍ

 ٚعجُإ عُط عٗسٟ يف ناْت ايعٜاز٠ إٔ ٖٚٛ ، شيو يف َٛدع ن٬ّ ت١ُٝٝ ابٔ اٱغ٬ّ ٚيؿٝذ

 ق٢ً إشا نإ َُٓٗا ن٬ّ ؾإٕ ، ٖصا َٚع ايكب١ً د١ٗ َٔ َُٓٗا نٌ ظٜاز٠ ٚقعت،  عُٓٗا اهلل ضنٞ

                                                 

 .223/  2(:اٌرؽش٠ش 1)
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 هلا يٝػت ايعٜاز٠ تًو يف ايك٠٬ تهٕٛ إٔ ؾُٝتٓع ايعٜاز٠ تًو يف ايٛاقع١ ايكب١ً يف قاّ بايٓاؽ

 ا٭ٚىل ايكؿٛف يف َعِٗ ايٓاؽ ٚق٠٬،  بايٓاؽ ٚعجُإ عُط ق٠٬ عًٝ٘ ًٜعّ إش ، املػذس ؾه١ًٝ

 ا٭ؾهٌ تطى َع املؿهٍٛ املهإ يف
(1) . 

 ايتكطب ططٜل ب٘ غًو خايل عٌُ نٌ ع٢ً ٜكع عاّ اهلل ٌٖ غبٌٝ :َػأي١ايُٓٛشز ايطابع: 

 عًٝ٘: َككٛض نأْ٘ ا٫غتعُاٍ يهجط٠ قاض ست٢ اؾٗاز ع٢ً ٚاقع ايػايب يف أّ ٖٛ اهلل إىل

 اهلل إىل ايتكطب ططٜل ب٘ غًو خايل عٌُ نٌ ع٢ً ٜكع عاّ اهلل ٚغبٌٝ":  ا٭ثري ابٔ قاٍ

 ست٢ اؾٗاز ع٢ً ٚاقع ايػايب يف ؾٗٛ أطًل ٚإشا ايتطٛعات، ٚأْٛاع ٚايٓٛاؾٌ ايؿطا٥ض بأزا٤ تعاىل

"عًٝ٘ َككٛض نأْ٘ ا٫غتعُاٍ يهجط٠ قاض
(2).

 غٓٝا، أٚ نإ ؾكريا ايكسق١ دريإ َٔ غعا َٔ اهلل غبٌٝ غِٗ َٔ ٜٚعط٢":  ايؿاؾعٞ اٱَاّ ٚقاٍ

"املؿطنني عِٓٗ زؾع َٔ ؾٝعطاٙ عِٓٗ ايسؾع إىل حيتاز إٔ إ٫ غريِٖ َٓ٘ ٜعط٢ ٫ٚ

(3)
 . 

 غعٚا، ْؿطٛا إشا ايػعا٠: ِٖٚ اهلل، غبٌٝ يف ٚغِٗ: تعاىل اهلل ضمح٘ املكٓـ قاٍ ":ايٟٓٛٚ ٚقاٍ

 بػِٗ ايكسق١ َٔ ٜعطٕٛ ٫ ؾإِْٗ املػًُني دٝٛف َٔ ايػًطإ زٜٛإ يف َطتبا نإ َٔ ٚأَا

 اهلل غبٌٝ غِٗ إٔ: َٚصٖبٓا: ايٟٓٛٚ قاٍ. ايؿ٤ٞ َٔ ٚنؿاٜتِٗ أضظاقِٗ ٜأخصٕٚ ٭ِْٗ ايػعا٠؛

 َتطٛعني، ٜػعٕٚ بٌ ايسٜٛإ، يف هلِ سل ٫ ايصٜٔ ايػعا٠ إىل ٜكطف ايهطمي١ اٯ١ٜ يف املصنٛض

"تعاىل اهلل ضمحُٗا َٚايو سٓٝؿ١ أبٛ قاٍ ٚب٘
 ٖٛ: اهلل ٚغبٌٝ ":  املطاغٞ َكطؿ٢ أمحس ٚقاٍ .(4)

 اٱَاّ عٔ ٚضٟٚ يًذٗاز، ٚاملطابطٕٛ ايػعا٠، :ب٘ ٚاملطاز َٚجٛبت٘، َطنات٘ إىل املٛقٌ ايططٜل

 ٚبٓا٤ املٛت٢، تهؿني َٔ اـري ٚدٛٙ مجٝع شيو يف ٜٚسخٌ اهلل، غبٌٝ َٔ اؿر دعٌ أْ٘ أمحس

 .شيو ٚمٛ املػادس ٚعُاض٠ ٚاؿكٕٛ، اؾػٛض

                                                 

 .457/  8(: ٠ٕظش أػٛاء اٌث١اْ 1)

 اٌما٘شج. –ِؾ اٌخ١ش٠ح  –٘ـ( 606ِعذ اٌذ٠ٓ اٌّثاسن تٓ ِؽّذ ) ،145/ 2 [ابي األثيز] إٌٙا٠ح فٟ غش٠ة اٌؽذ٠س(:2)

 ٘ـ. 1325 - 1321اٌما٘شج  -األ١ِش٠ح  - 1ؽ، 60/ 2 [الشافعي] (:األَ 3)

 داس اٌفىش. (،٘ـ676أتٛ صوش٠ا ِؽ١ٟ اٌذ٠ٓ ٠ؽ١ٝ تٓ ششف إٌٛٚٞ )اٌّرٛفٝ:  ،211/ 6]إٌُٛٚٞ[ (:اٌّعّٛع4)
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 ا٭ؾطاز؛ زٕٚ ٚايسٚي١ ايسٜٔ أَط قٛاّ بٗا اييت ايعا١َ املػًُني َكاحل: اهلل بػبٌٝ املطاز إٔ: ٚاؿل

 ٚيٝؼ آخط، َكطف ٜٛدس مل ٚإٕ يًشذاز، ايكش١ ٚأغباب ٚايػصا٤ املا٤ ٚتٛؾري اؿر، ططم نتأَني

"ؾشػب املػتطٝع ع٢ً ٚادب ٭ْ٘ ا٭ؾطاز؛ سر َٓٗا
(1) . 

 بٗا اييت ايعا١َ املػًُني َكاحل ٖٓا اهلل غبٌٝ إٔ ٚايتشكٝل ": تؿػريٙ يف ضنا ضؾٝس ايػٝس ٚقاٍ

 زٕٚ املػتطٝع ع٢ً ٚادب ٭ْ٘ َٓٗا؛ يٝؼ ا٭ؾطاز سر ٚإٔ ا٭ؾطاز، زٕٚ ٚايسٚي١ ايسٜٔ أَط قٛاّ

 ٚيهٔ.. ايسٚي١ٝ ايس١ٜٝٓ املكاحل َٔ ٫ ٚايكٝاّ نايك٠٬ بؿطط٘؛ ايع١ٝٓٝ ايؿطا٥ض َٔ ٖٚٛ غريٙ،

 املا٤ ٚتٛؾري اؿر ططم تأَني ع٢ً ايػِٗ ٖصا َٔ ايكطف ؾٝذٛظ َٓٗا، هلا ا٭١َ ٚإقا١َ اؿر ؾعري٠

"آخط َكطف يصيو ٜٛدس مل إٕ يًشذاز ايكش١ ٚأغباب ٚايػصا٤
(2) . 

 ٚأ٫ٖٚا ٚايسٚي١ ايسٜٔ أَط ٬َى ٖٞ اييت ايعا١َ ايؿطع١ٝ املكاحل غا٥ط ٜؿٌُ ٖٚٛ": أٜها ٚقاٍ

 إٔ إىل...  ايػعا٠ ٚػٗٝع ايٓكٌ ٚأزٚات اؾٓس ٚأغص١ٜ ايػ٬ح بؿطا٤ يًشطب ا٫غتعساز بايتكسِٜ

 ب٬ز إىل ٚإضغاهلِ اٱغ٬ّ إىل ايسعا٠ إعساز: ٖصا ظَآْا يف اهلل غبٌٝ يف ٜٓؿل َا أِٖ َٚٔ: قاٍ

 . "ايهايف باملاٍ متسِٖ َٓع١ُ مجعٝات قبٌ َٔ ايهؿاض

 ٚيف اهلل، ن١ًُ ؼكل يًذُاع١ َكًش١ نٌ ٜؿٌُ ٚاغع باب ٚشيو ": اهلل ضمح٘ قطب غٝس ٚقاٍ

 اٱغ٬ّ، إىل يًسع٠ٛ ايبعٛخ ٚبعح ٚتسضٜبِٗ، املتطٛعني، ٚػٗٝع يًذٗاز، ايعس٠ إعساز: أٚهلا

 تطب١ٝ ايٓاؾ١٦ تطبٞ اييت ٚاؾاَعات املساضؽ ٚتأغٝؼ أمجعني، يًٓاؽ ٚؾطا٥ع٘ أسهاَ٘ ٚبٝإ

"قشٝش١ إغ١َٝ٬
(3) . 

 ايعُّٛ ع٢ً اـري ططٜل ٖٛ إش اهلل غبٌٝ قٓـ يف بسخٛهلُا ا٫غتس٫ٍ إىل شيو أداظ َٔ ٚشٖب

 ْعا٥طٙ يف نُا اٱغ٬ّ أٍٚ يف عطٚن٘ يهجط٠ اؾٗاز؛ ٖٚٛ َسي٫ٛت٘ َٔ ؾطز يف اغتعُاي٘ نجط ٚإٕ

                                                 

 .745/ 10 اٌّشاغٟ (:ذفغ١ش1)

 –إٌّاس  ِؾ –ت١شٚخ  –داس اٌّؼشفح  –٘ـ( 1354اٌغ١ذ ِؽّذ سش١ذ سػا ) ،585/ 10 [رشيذ رضاإٌّاس] (:ذفغ١ش2)

 ٘ـ. 1346 –اٌما٘شج 

داس ٘ـ 1412 - 17ؽ -(٘ـ1385ع١ذ لـة إتشا١ُ٘ ؼغ١ٓ اٌشاستٟ ) ،82 /10 [سيذ قطب]فٟ  الي اٌمشآْ(: 3)

 ت١شٚخ. -اٌششٚق 
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 َا ع٢ً ايكطب أْٛاع مجٝع ؾٝ٘ ؾٝسخٌ ا٭ٍٚ ايٛنع ع٢ً بام ؾٗٛ ايعطؾ١ٝ اؿكٝك١ سس إىل ٫ يهٔ

 ايسيٌٝ. خك٘ َا إ٫ ٚاـاق١ ايعا١َ املكاحل يف ايٓعط ٜكتهٝ٘

 اٱَاّ ٜطظق٘ َا بايطظم ٚأضاز( عًٝٗا ٚايعاًَني اؿانِ ضظم باب: )قاٍ سٝح ايبداضٟ إيٝ٘ ٚأؾاض

 ؾُٝا ايعنا٠ َٔ ا٭خص ؾً٘ ٚايتسضٜؼ ٚايؿتٝا نايكها٤ املػًُني مبكاحل ٜكّٛ ملٔ املاٍ بٝت َٔ

 . غٓٝا نإ ٚإٕ باملكًش١ ايكٝاّ َس٠ ب٘ ٜكّٛ

 َٔ سٝح ايرتزز بني ايتٛاطأ ٚا٫ؾرتاى يػإ ايعطب: املطًب ايجاْٞ

 قٌ ٚنع٘ قس ٜػتعٌُ يف ايس٫ي١ ع٢ً أعٝإ َتعسز٠ َتشس٠ يف اؾٓؼ ٖٚصا ٖٛأايًؿغ ايٛاسس يف 

املتٛاط٧، ثِ قس ٜهٕٛ ايًؿغ زا٫ٓ ع٢ً شٚات كتًؿ١، يٝؼ بٝٓٗا ضابط ٖٚصا ايكػِ ٖٛ: 

 .املؿرتى

 : تعطٜـ املؿرتى

 . ٖٛ َا ٚنع يف ايًػ١ ملعٓٝني أٚ َعإ كتًؿ١ اؿكا٥ل ع٢ً غبٌٝ ايتبازٍ

 .َا تعسزت استُا٫ت َعاْٝ٘ َٔ غري تطدٝح ٭سسُٖا ع٢ً غريٙ أٚ ٖٛ

ايًؿغ املٛنٛع ملعٓٝني كتًؿني أٚ أنجط ، بٛنع ٚاسس أٚ أٚناع َتعسز٠ ٚيعٌ أمجع تعطٜـ ي٘ أْ٘" 

٫ؾرتاى ". ؾإْ٘ ٜؿٌُ املؿرتى ايًؿعٞ ٚاملعٟٓٛ ، ؾإشا نإ ايٛنع َتعسزا ؾا، ع٢ً غبٌٝ ايتبازٍ

إشا ٚ،  ايصٖب ٚعني ايؿُؼ عني ٚع٢ً ايؿٛاض٠ ٚع٢ً ايباقط٠ ع٢ً يؿعٞ نًؿغ )ايعني( ٜطًل

نًؿغ )ايكتٌ( ؾإْ٘ َٛنٛع ٱظٖام ايطٚح ، يهٔ نإ ٚاسسا ٚتعسزت استُا٫ت٘ ؾا٫ؾرتاى َعٟٓٛ 

ٚايكتٌ ؾب٘ ايعُس ٚايكتٌ خطأ  ٜٓسضز ؼت٘ مجٝع اْٛاع ايكتٌ ، نايكتٌ بايتػبب ٚايكتٌ ايعُس

 ٚايكتٌ زؾاعا عٔ ايٓؿؼ ٚايكتٌ تٓؿٝصا يًشس ٚغري شيو.

بايكطا٥ٔ اـاضد١ٝ احملٝط١ بايًؿغ ، ٭ْ٘ يٝؼ يف قٝػت٘ ز٫ي١ ع٢ً َع٢ٓ ٫ٚ ٜعطف املطاز َٓ٘ إ٫ 

  .َعني مما ٚنع ي٘ أٚ مما حيتًُ٘
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 ايس٫يتإ ناْت غٛا٤،  ايػٛا٤ ع٢ً ز٫ي١ أنجط أٚ كتًؿني َعٓٝني ع٢ً ايساٍ ايٛاسس ايًؿغ ٖٛأٚ 

 ا٭ٍٚ ايٛنع َٔ َػتؿاز٠ إسساُٖا ناْت أٚ ا٫غتعُاٍ نجط٠ َٔ أٚ ا٭ٍٚ ايٛنع َٔ َػتؿازتني

ا٫غتعُاٍ نجط٠ َٔ ٚا٭خط٣

(1)
. 

 

 َتػاٜٚإ َعٓٝإ ي٘ ايسيٌٝ يف ايٛاضز ايًؿغ ٜهٕٛ بإٔ ٚشيو ؾأنجط، َعٓٝني بني ايًؿغ تطزز ٖٚٛ

 يف ايٛاضز ايكط٤ٚ،:  يؿغ َجٌ قطاس١، َُٓٗا املطاز ع٢ً ٜسٍ َا ايٓل يف ٜٛدس ٫ٚ ايعطب، عٓس

  .َُٓٗا املطاز ع٢ً قطاس١ ٜسٍ َا ايػٝام يف ٜٛدس ٫ٚ ٚاؿٝض، ا٭طٗاض حيتٌُ ؾإْ٘ 552

 ع٢ً ٜطًل ؾإْ٘ ،(عًٝ٘ َتؿل) ايػفل غٝبٛب١ بعد ايعػا٤ ص٢ً:  ايطاٟٚ قٍٛ يف ايؿؿل يؿغ:  َٚجً٘

 .ايؿُؼ غطٚب ٜعكبإ ايًصٜٔ ايبٝاض ٚع٢ً اؿُط٠

 ٜٓكػِ املؿرتى إىل قػُني : ايٛنع:أقػاَ٘ َٔ سٝح 

أٚ َعإ كتًؿ١ اؿكا٥ل ع٢ً غبٌٝ ٖٚٛ َا ٚنع يف ايًػ١ ٚنعا ملعٓٝني  :ايًؿعٞاملؿرتى  .1

 .ايتبازٍ

ٖٚٛ َا ٚنع يف ايًػ١ ٚنعا ٚاسسا يكسض َؿرتى بني عس٠ َعإ ، يهٔ : املؿرتى املعٟٓٛ .2

 يهٌ َٓٗا َا١ٖٝ خاق١.

 : ٜكػِ املؿرتى َٔ سٝح أْٛاع ايه٬ّ إىل قػُني  أقػاَ٘ َٔ سٝح أْٛاع ايه٬ّ

يف َع٢ٓ ايًؿع١ املؿطز٠ ، ٜٚؿٌُ ا٫ؾرتاى يف ا٫غِ ٚيف ايؿعٌ  ٟ: أاملؿطزرتاى يف اؾ .1

 ٚا٫ؾرتاى يف اؿطف ٚ تؿكًٝ٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

ػؿ١ٓٝ ، ، ؾإْ٘ ٜتٓاٍٚ اَ٭١َ ٚايناؾاض١ٜ ناْت َعاْٝ٘ أعٝاْا ثابت١ ، ، غٛا٤  اؾرتاى يف ا٫غِ

ٚنًؿغ املؿرتٟ ، ؾإْ٘ ٜتٓاٍٚ ايكابٌ ٚاملٛدب يف عكس ايبٝع ، نُا ٜتٓاٍٚ ايهٛنب ايصٟ يف ايػُا٤ 

                                                 

ٔظاَ اٌذ٠ٓ أؼّذ تٓ ِؽّذ تٓ إعؽاق ،  37ٚأطٛي اٌشاشٟ ص 2/71ٚاٌّغرظفٝ  1/151(:أظش اٌفشٚق ٌٍمشافٟ 1)

ٚ أطٛي   87،  ٚأشش اٌٍغح فٟ اخرالف اٌّعرٙذ٠ٓ ص ٘ـ 1402 –ت١شٚخ  –داس اٌىراب اٌؼشتٟ  –٘ـ( 344اٌشاشٟ )

األؼىاَ فٟ ػٛء أطٛي اٌفمٗ  اعرٕثاؽٚؿشق  ٚدالالخ إٌظٛص 100ٚأطٛي أتٟ ص٘شج ص 172اٌخالف ص

 َ .1983 –اد تغذ –ِؾ أعؼذ ،  134[ص الشلوي]اإلعالِٟ 
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إْ٘ ي٢ًُٓٝ ٚايٝػط٣ ٜٚطًل تاض٠ ع٢ً َا بني ض٩ٚؽ ا٭قابع ٚايهتـ ٚتاض٠ ع٢ً ، ٚيؿغ ايٝس ؾ

٢ املعتل املٛىل ٜطًل غ٢ً ايػٝس ٚع٢ً ايطقٝل ٚعًايهـ ٚايػاعس ٚتاض٠ ع٢ً ايهـ ، ٚنًؿغ 

 ٚايعتٝل .

أٚ ناْت َعاْٝ٘ أعطانا ظا١ً٥ ، نايجٌُ ؾإْ٘ يًطٟ ٚايعطـ ، ٚنًؿغ ايػٳٓٳ١ ؾإْ٘ ٜتٓاٍٚ اهلذط١ٜ 

ًَو ايجُٔ مبكاب١ً ايبٝع ، ٚٱظاي١ ًَو املبٝع مبكاب١ً ايجُٔ ، إْ٘ ٱظاي١ ؾٚامل٬ٝز١ٜ ، ٚنًؿغ ايبٝع 

ايبٝإ أٟ ايعٗٛض ، ٚنًؿغ ايَكط٤ ؾإْ٘ يًشٝض ٚنايبا٥ٔ ؾإْ٘ حيتٌُ ايبني أٟ ايؿكٌ ، ٚحيتٌُ 

 ٚايطٗط .

يرتززٙ بني  77ٚاي١ٌٝ إذا عطعظ : َجٌ عػعؼ يف قٛي٘ تعاىل:اؾرتاى يف ايؿعٌ 

فُٝطو اييت قغ٢ عًٝٗا  نكٛي٘ تعاىل ؾكس ٚضز يف ايكطإٓ مبع٢ٓ ستِ  (قه٢)أقبٌ ٚأزبط ، َٚجٌ 

 52 ٚقغ٢ زبو أال تعبدٚا إال إٜاٙٚٚضز مبع٢ٓ أَط نكٛي٘ تعاىل ،  25 املٛت

ٚمبع٢ٓ قٓع  ، 22 إىل بين إضسا٥ٌٝ يف ايهتاب اٚقغٝٓ ٚٚضز مبع٢ٓ أعًِ ، نكٛي٘ تعاىل

 ؾإْ٘ َؿرتى بني ايعكس ٚايٛط٤ . (ْهح)، َٚجٌ يؿغ  75 فاقض َا أْت قاض  نكٛي٘

إمنا جصا٤ ايرٜٔ حيازبٕٛ اهلل ٚزضٛي٘ ٜٚطعٕٛ يف األزض  يف قٛي٘ تعاىل : اؿطف :َجٌ )أٚ(اؾرتاى يف 

 قّٛ شٖبؾٌٗ ٖٛ يًتٜٓٛع ٚايتؿكٌٝ أٚ يًتدٝري؟  25 فطادا إٔ ٜكتًٛا أٚ ٜضًبٛا ...

 ايعكٛبات ٖصٙ يف كري ايػًطإ ؾكايٛا عُطا أٚ ظٜسا دايؼ قٛيو َٔ ناييت يًتدٝري ٖٗٓا أٚ إٔ اىل

  اهلل. ضمح٘ َايو قاٍ ٚب٘ ٚعطا٤ ايبكطٟ اؿػٔ قٍٛ ٖٚٛ ؾا٤ أٜٗا ايػبٌٝ بكاطع ٜؿعٌ

 ٚمل قتٌ َٚٔ قًب املاٍ ٚأخص ٚقتٌ ساضب ؾُٔ ٚايتبعٝض يًتؿكٌٝ ٖٗٓا أٚ إٔ اىل آخطٕٚ ٚشٖب 

 ٚسذاز فًع أبٞ قٍٛ ٖٚٛ خ٬ف َٔ ٚضدً٘ ٜسٙ قطعت ٜكتٌ ٚمل املاٍ أخص َٚٔ قتٌ املاٍ ٜأخص

 ضٚاٙ عسٜح ٚاستذٛا تعاىل اهلل ضمحُٗا سٓٝؿ١ ٚأبٛ ايؿاؾعٞ قاٍ ٚب٘ عباؽ ابٔ عٔ أضطا٠ بٔ

 ث٬خ بإسس٣ ا٫ َػًِ اَط٨ زّ حيٌ "٫ قاٍ أْ٘ غًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ ٚعا٥ؿ١ عجُإ
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 7 يف ايعًِ ٜكٛيٕٛ آَٓا ب٘ ٕٚايساضدٛ ٚنايٛاٚ يف قٛي٘ تعاىل : ، (1)"اسكإ بعس ظْا

ٌٖ ٖٞ يًعطـ أّ ي٬غت٦ٓاف ؟ ٚتأتٞ ايٛاٚ يًشاٍ ٚاملع١ٝ ٚغري شيو ، َٚجٌ َٔ اؾاض٠ ؾإْٗا تأتٞ 

ي٬بتسا٤ ٚايتبٝني ٚايتبعٝض ٚغري شيو ، ٚٚقٛع ا٫ؾرتاى يف سطٚف املعاْٞ نجري دسا ٭ٕ أنجط 

 اؿطٚف ٚنع ملعإ َتعسز٠.

 ٜٚؿٌُ َا ًٜٞ:  اؾرتاى يف املطنب .2

  ، ناؾرتاى يؿغ ْاتر عٔ ا٭سٛاٍ اييت تعطض يًؿع١ املؿطز٠ َٔ إعطاب ٚتكطٜـاؾرتاى  . أ

ٞٵ ايصنٛض ايػا٥بني ٚاٱْاخ ايػا٥بات ، ٚيؿغ )املدتاض( بني اغِ ايؿاعٌ  )ٜسعٕٛ( بني مجع

 ٚاغِ املؿعٍٛ .

: ؾتهٕٛ املعاْٞ املطاز٠ يهٌ َٔ املؿطزات َع١ًَٛ ،  اؾرتاى عاضض َٔ قبٌ تطنٝب ايه٬ّ . ب

إال إٔ ٜعفٕٛ  ْؿػ٘ ٜهٕٛ ف٫ٛٗ قٛدا إىل ايبٝإ ، نكٛي٘ تعاىل :يهٔ املطاز َٔ املطنب 

، ؾإٕ ايصٟ بٝسٙ عكس٠ ايٓهاح حيتٌُ ايعٚز  527 أٚ ٜعفٛا ايرٟ بٝدٙ عكد٠ ايٓهاح

ٚايٛيٞ.
(2)

 

 ٜٚكػِ َٔ سٝح املعاْٞ اييت ٜؿرتى ؾٝٗا إىل قػُني:  :أقػاَ٘ َٔ سٝح َعاْٝ٘

، نايعني يًباقط٠ ٚايٝٓبٛع ٚاؾاغٛؽ ٚايصٖب  اؾرتاى جيُع َعاْٞ كتًؿ١ غري َتهاز٠ .1

، ٚقس شنط ابٔ خايٜٛ٘ٚايؿُؼ ٚغري شيو
  .أْٗا ت٪زٟ ث٬ثني َع٢ٓ (3)

                                                 

اتٓ  ،48 /1 [لبطليوسيا]اإلٔظاف فٟ اٌرٕث١ٗ ػٍٝ األعثاب اٌرٟ أٚظثد اإلخرالف ت١ٓ اٌّغ١ٍّٓ فٟ آسائُٙ (:أظش 1)

، ٘ـ 1319 -ِظش  -ِؾ اٌّٛعٛػاخ  -ذـ : أؼّذ ػّش اٌّؽّظأٟ  -٘ـ( 521اٌغ١ذ اٌثـ١ٍٛعٟ ، ػثذ اهلل تٓ ِؽّذ )

ٍش١خ ؼغٓ ٌ( 3/82) -اٌؼـاس ػٍٝ ششغ اٌعالي اٌّؽٍٟ ػٍٝ ظّغ اٌعٛاِغ  ( ٚؼاش١ح3/106) -إٌّصٛس فٟ اٌمٛاػذ ٚ

ٌّؽّذ األ١ِٓ تٓ ،71 –ِٚزوشج أطٛي اٌفمٗ  ، ِـثٛع  ِغ ششغ اٌّؽٍٟ ػٍٝ اٌعّغ –٘ـ( 1250تٓ ِؽّذ اٌؼـاس )

إتٓ لذاِح  ،2/70 تذْٚ ذاس٠خ ٚسٚػح إٌا ش ٚظٕح إٌّا ش اٌّخراس اٌشٕم١ـٟ،  داس اٌغٍف١ح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ،اٌعضائش،

  -ِؾ اٌغٍف١ح  –ِـثٛع ِغ ششؼٗ ٌؼثذ اٌمادس تٓ تذساْ  –٘ـ( 620اٌؽٕثٍٟ ، ِٛفك اٌذ٠ٓ ػثذ اهلل تٓ أؼّذ اٌّمذعٟ )

 .6/265( ٚاٌرؽث١ش ششغ اٌرؽش٠ش 1/359) -ِٚؼاٌُ أطٛي اٌفمٗ ػٕذ أً٘ اٌغٕح ٚاٌعّاػح  ،٘ـ 1391 –اٌما٘شج 

ٚأشش اٌٍغح فٟ اخرالف اٌّعرٙذ٠ٓ ص  37ٚأطٛي اٌشاشٟ ص 2/71رظفٝ ٚاٌّغ 1/200(:أظش فٛاذػ اٌشؼّٛخ 2)

 .2/135ٚذفغ١ش إٌظٛص  143ٚأعثاب اخرالف اٌفمٙاء ص 177ٚ أطٛي اٌخالف ص  90

، ٚاٌّشرشن اٌٍغٛٞ ٔظش٠ح 1/373٘ـ(، ٠ٕظش اٌّض٘ش370(:اٌؽغ١ٓ تٓ أؼّذ أتٛ ػثذ اهلل ، إِاَ فٟ اٌؼشت١ح )خ 2)

 .70ٚذـث١ما ص
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ٛٵٕ يٮبٝض ٚا٭غٛز،  اؾرتاى جيُع َعاْٞ كتًؿ١  َتهاز٠ .2 ، نايكط٤ يًشٝض ٚايطٗط ، ٚاَؾ

   ٚايكطِٜ ـايل ايبٝاض ٚايػٛاز.

 أُٖٗا َا ًٜٞ:  نجري٠،أغباب ا٫ؾرتاى يف ايًػ١ ايعطب١ٝ : أغباب ا٫ؾرتاى

 اخت٬ف ايٛنع يف ايًػ١: .1

قس ٜهٕٛ اخت٬ف ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ يف اغتعُاٍ ا٭يؿاظ يًس٫ي١ ع٢ً َعإ أِٖ أغباب املؿرتى، 

، ٖٚهصا ؾكب١ًٝ تطًل ٖصا ايًؿغ ع٢ً َع٢ٓ ، ٚثا١ْٝ ع٢ً غريٙ ، ٚثايج١ تعرب ب٘ عٔ َع٢ٓ ثايح 

ا٭ٍٚ ، يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ ٚاسس٠ أٚ ؾرتات كتًؿ١ ، ؾٝتعسز ايٛنع يتعسز ايٛانعني أٚ يٓػٝإ ايٛانع 

أَا ايٛنع يًهٌ زؾع١ ٚاسس٠ ؾ٬ ًٜٝل أق٬ . ثِ ٜٓكٌ ايًؿغ يف َعاْٝ٘ إىل املتهًُني بايعطب١ٝ 

ع٢ً اخت٬ف ايٛانع ، ؾٝهٕٛ يًه١ًُ نٌ ٖصٙ املعاْٞ ، ؾبعض ايكبا٥ٌ َج٬ تطًل َٔ غري ْل 

إىل  يؿغ ايٝس ع٢ً ايهـ خاق١ ٚبعض ثإ ع٢ً ايهـ ٚايػاعس ، ٚبعض ثايح ع٢ً ايهـ ٚايعهس

 املعاْٞ.ايهتـ ، ْٚك١ً ايًػ١ ٜكطضٕٚ إٔ ايٝس يؿغ َؿرتى بني ث٬ث١ 

٢ ا٭بٝض عٓس غٛاٖاقهاع١ ، ٚمبعٓناؾٕٛ مبع٢ٓ ا٭غٛز يف يػ١ ٚ
(1). 

ْٹ٘ ***  قاٍ أبٛ ش٩ٜب: ٜٳبٵك٢ٳ ع٢ً سٳسثا ٖٵطٴ ٫  ٕٴ ٚايسٻ ٛٵ ٘ٴ دٳسا٥سٴ أضبعٴدٳ  ايػٻطا٠ٹ ي
( )كامل(2)

 

 ايعٗط، ٚاؾسا٥س : مجع دسٚز ٖٚٞ ا٭تإ اييت ٫ يدي هلا.دٕٛ ايػطا٠: محاض أغٛز 

ٕٕٚ  ٚقاٍ ايؿطظزم: ٛٵ ًٖعٴ َٓ٘ ايٓؿؼٴ ٚاملٛتٴ سانٹطٴٙعًٝ٘ اؾٹ د َٳطٜه١ْ *** تٳَط لټ ٖٚٞ 
( )طويل(3)

 

 باؾٕٛ : قكطا أبٝضٳ.أضاز 

 : ايكسض املؿرتى بني املعٓٝني .2

قس ٜهٕٛ ايًؿغ َٛنٛعا ملع٢ٓ َؿرتى بني َعٓٝني ، ؾتكًح ايه١ًُ يهٌ َٔ املعٓٝني، َٔ أدٌ 

ٚع٢ً تٛايٞ ايعَٔ ٚتتابع ا٭دٝاٍ ٜػؿٌ ايٓاؽ عٔ شيو املع٢ٓ اؾاَع ، املع٢ٓ اؾاَع بُٝٓٗا ، 

                                                 

 .201[ صسليواى بي بٌيي الذقيقياٌّثأٟ ٚافرشاق اٌّؼأٟ ](:اذفاق 1)

 .1974َ٘ـ = 1394 -تغذاد  –ِؾ اٌّؼاسف  -ِؽّذ ؼغ١ٓ آي ٠اع١ٓ  122صفٟ اٌٍغح األػذاد (:2)

 .112ْ.َ  ص(:3)
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ٚقت اعتٝس ؾٝ٘ أَط خام ،  ؾٝعسٕٚ ايه١ًُ َٔ قبٌٝ املؿرتى ايًؿعٞ ، نايكط٤ ؾإْ٘ اغِ يهٌ

ٜٚكاٍ " يًجطٜا قط٤" أٟ هلا ٚقت اعتٝس ؾٝ٘  ٝكاٍ : "يًش٢ُ قط٤" أٟ هلا زٚض َعتاز تهٕٛ ؾٝ٘ ،ؾ

ؾٝ٘ ، ثِ أغؿٌ ٖصا ايكسض ْعٍٚ املطط َعٗا ، ٜٚكاٍ "يًُطأ٠ قط٤" أٟ ٚقت ؼٝض ؾٝ٘ ٚتطٗط 

َع٢ٓ املؿرتى ، ٚاغتعٌُ ايكط٤ يف ايطٗط ٚاؿٝض ، ؾأقبح َؿرتنا يؿعٝا بُٝٓٗا ، ٚنأْ٘ ٚنع يهٌ 

  ،ع٢ً اْؿطاز

  :اغتعُاي٘ ٚنجط٠ اجملاظ اؾتٗاض .3

 َػاٜٚا ٜكبح ست٢ ٜٚؿتٗط آخط َع٢ٓ يف فاظا ٜػتعٌُ ثِ َع٢ٓ يف سكٝك١ ٜهٕٛ قس ؾايًؿغ

، نًؿغ )ا٭نٌ( سكٝك١ عطؾ١ٝ ؾٝ٘ٚ ٜٓػ٢ ايتذٛظ َع ايعَٔ ست٢ ٜكبح  ا٫غتعُاٍ، يف يًشكٝك١

 ايعطف سكٝك١ يف أخص َاٍ غريٙ أٚ اغتػ٬ي٘ يًُع٢ٓ املعطٚف ، ثِ اغتعًُ٘ايصٟ ٚنع٘ ايعطب 

ٚع٢ً ٖصا اغتعًُ٘ ايكطإٓ يف  ،ٚايتكطف ؾٝ٘ زٕٚ َربض ؾطعٞ ، ؾٝكٛيٕٛ : ؾ٬ٕ أنٌ سل ؾ٬ٕ

 يف بِْٛٛٗ ْازا ٜأنًٕٛإٕ ايرٜٔ ٜأنًٕٛ أَٛاٍ ايٝتا٢َ ظًُا إمنا  َعٓٝٝ٘ نًُٝٗا ، ؾكاٍ تعاىل:

 .727ٜتبني يهِ اخلٝط األبٝض َٔ اخلٝط األضٛدٚنًٛا ٚاغسبٛا حت٢ ، ٚ : 71

 ايعني ع٢ً ايًػ١ يف ٜطًل ايعني، يؿغ َجٌ ايػٛا٤، ع٢ً املعٓٝني استٌُ ايسيٌٝ يف ٚضز ؾإشا

 ٚأَهٔ اؿكٝك١ غا٣ٚ ست٢ اٱط٬م ٖصا اؾتٗط ٚقس فاظا، اؾاغٛؽ ع٢ً ٜٚطًل سكٝك١، ايباقط٠

 .يٲمجاٍ غببا ٜهٕٛ إٔ

 غا٣ٚ ست٢ ٚاؾتٗط فاظا ايعكس ع٢ً أطًل ثِ يًٛط٤ ايًػ١ أقٌ يف ؾإْ٘ ايٓهاح، يؿغ:  َٚجً٘

بٝإ،  ٜكشب٘ مل َا ف٬ُ ؾكاض املعٓٝني استٌُ ايؿطع١ٝ ا٭زي١ يف ايٓهاح يؿغ ٚضز ؾإشا اؿكٝك١،

 ا٫نتؿا٤ حيتٌُ غريٙ، ظٚدا تٓهح ؾًؿغ ، 521 تٓهح شٚجا غريٙ ٢حت: تعاىل نكٛي٘ ٚشيو

 ترٚقٞ حت٢ »:  بكٛي٘ شيو َٔ يًُطاز ايطغٍٛ بٝإ ايعكس، ٚي٫ٛ بعس ايٛط٤ يعّٚ أٚ بايعكس،

 .ف٬ُ يهإ( عا٥ؿ١ سسٜح َٔ عًٝ٘ َتؿل) « عطًٝتو ٜٚرٚم عطًٝت٘
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 :عطف ايٓاؽ ٚاقط٬سِٗ .4

ؾٝكبح سكٝك١ بني  قس ٜػتعٌُ ايًؿغ املٛنٛع ملع٢ٓ يػٟٛ يف َع٢ٓ آخط عطيف أٚ اقط٬سٞ ،

ٜٴٓكٌ إيٝٓا ع٢ً أْ٘ ي٘  َعٓٝني سكٝكٝني ، نًؿغ )ايػٝاض٠( ٚيؿغ املعٓٝني ايًػٟٛ ٚايعطيف ، ثِ 

 )ايسضاد١(، ٚبصيو ٜهٕٛ َؿرتنا بُٝٓٗا.

 ا٫قط٬ح ايؿطعٞ:  .5

ملع٢ٓ آخط ي٘ ع٬ق١ باملع٢ٓ ا٭ٍٚ ، ثِ قس ٜٛنع يؿغ ملع٢ٓ يف ايًػ١ ، ثِ ٜأتٞ ايؿاضع ٜٚهع٘ 

ٜكبح سكٝك١ ؾطع١ٝ ، نًؿغ )ايؿؿع١( ؾإْ٘ َٛنٛع يػ١ يًهِ ، َٔ ايؿؿع ايصٟ ٖٛ نس ٜؿتٗط ٚ

ايٛتط ، ثِ ٚنع يف ايؿطع ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ؿل متًو املبٝع قٗطا مبجٌ ايجُٔ إشا نإ املبٝع 

 ٚنًؿغ ايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚاؿر ٚمٛ شيو. ،عكاضا َؿرتنا بني اثٓني، ٚشيو يهِ أسس ايٓكٝبني يٰخط 

ٜا َا نإ غبب ا٫ؾرتاى ، ؾإٕ ا٭يؿاظ املؿرتن١ بني َعٓٝني أٚ أنجط يٝػت ق١ًًٝ يف ايًػ١ ٚأ

ايعطب١ٝ
(1). 

 عُّٛ املؿرتى:

، ٚإشا مل ٜهٔ مث١  ٙع٢ً تعٝني أسس َعاْٞ املؿرتى عٌُ ب٘ ٚغكط غري إشا زٍ زيٌٝ أٚ قاَت قط١ٜٓ

زيٌٝ َا ٜبني املطاز َٓ٘ ، ؾٌٗ ميهٔ إٔ حيٌُ ع٢ً َعٓٝٝ٘ َعا أٚ ع٢ً مجٝع َعاْٝ٘ بإط٬م ٚاسس ، 

  عٝح ٜهٕٛ اؿهِ املتعًل ب٘ ثابتا يهٌ ٚاسس َٓٗا؟

 عًٝ٘ ، ٖٚصا ٜكاٍ َا ؾُٝع عُّٛ املؿرتى ي٬غِ يٝؼ أْ٘شٖب أنجط اؿٓؿ١ٝ ٚبعض ايؿاؾع١ٝ إىل 

 إٔ ب٘ ٜٚطٜسٕٚ َج٬ ايعني اغِ كاطبتِٗ يف ٜطًكٕٛ يٝؼ ؾإِْٗ, ايعطب ن٬ّ باغتكطا٤ ٜتبني

 ا٭مسا٤ يف شيو ٜعٗط َا ٚأبني. ايعني اغِ عًٝٗا ٜكاٍ اييت املعاْٞ مجٝع عِٓٗ ايػاَع ٜؿِٗ

 .املتهازات ع٢ً املكٛي١

                                                 

ٚأشش اٌٍغح فٟ اخرالف اٌّعرٙذ٠ٓ ص  37ٚأطٛي اٌشاشٟ ص 2/71ٚاٌّغرظفٝ  1/200(:أظش فٛاذػ اٌشؼّٛخ 1)

 .1/136ٚذفغ١ش إٌظٛص  143ٚأعثاب اخرالف اٌفمٙاء ص 179ٛي اٌخالف صٚ أط  92
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ٚشٖب ايؿاؾعٞ ٚأنجط ايؿاؾع١ٝ إىل أْ٘ جيٛظ إٔ ٜطاز َٔ املؿرتى مجٝع َعاْٝ٘ بؿطط إٔ ٫ ميتٓع 

إٔ ايًؿغ  ، ٚزيًِٝٗاؾُع بني املعٓٝني أٚ املعاْٞ ، ؾٝهٕٛ نايعاّ يف مشٛي٘ ع٢ً نٌ َا ٜسٍ عًٝ٘ 

غريٙ ،  ْػبت٘ إىل نٌ املػُٝات ، ؾًٝؼ تعٝني بعهٗا بأٚىل َٔإشا ػطز عٔ ايكطا٥ٔ اغتٛت 

ستٝاطا ٚؼاؾٝا يًرتدٝح ب٬ َطدح، ٚٚضٚزٙ يف ايكطإٓ ايهطِٜ يف قٛي٘ تعاىل: ؾٝشٌُ ع٢ً اؾُٝع ا

، ٚايك٠٬ َٔ اهلل ضمح١ ، َٚٔ امل٥٬ه١ زعا٤  25 ٤إٕ اهلل َٚال٥هت٘ ٜضًٕٛ ع٢ً ايٓيب

ٚاغتػؿاض ُٖٚا كتًؿإ ٚقس أضٜسا بًؿغ ٚاسس.
(1) 

 َعاؾ١ املؿرتى نٝؿ١ٝ

ا٫ؾرتاى خ٬ف ا٭قٌ ، ؾإشا زاض ايًؿغ بني ا٫ؾرتاى ٚعسَ٘ ؾا٭قٌ ٖٛ ايعسّ ، ٚإشا ثبت 

 ا٫ؾرتاى ؾايٓاظط أَاّ سايتني:  

ؾٝشٌُ ع٢ً املع٢ٓ  ، إٔ ٜهٕٛ ايًؿغ َؿرتنا بني َع٢ٓ يػٟٛ َٚع٢ٓ اقط٬سٞ ؾطعٞ: ا٭ٚىل

ايؿطعٞ بكط١ٜٓ ٚدٛزٙ نُٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ، نأيؿاظ ايك٠٬ ٚايعنا٠ ٚاؿر ٚايكّٛ ٚايط٬م 

 ٚمٛ شيو مما ٚضز يف ايهتاب ٚايػ١ٓ.

 ٫ٚ ٜطاز املع٢ٓ ايًػٟٛ إ٫ إشا ٚدست قط١ٜٓ تكطف ايًؿغ عٔ َعٓاٙ ايؿطعٞ .

عاْٞ ايًػ١ٜٛ ، ٚيٝؼ يًؿاضع عطف خام ٜعني إٔ ٜهٕٛ َؿرتنا بني َعٓٝني أٚ أنجط َٔ املايجا١ْٝ: 

ٚاسسا َٓٗا ، ؾٗٛ َٔ باب املؿهٌ ، ٚع٢ً ايٓاظط إظاي١ اٱؾهاٍ ٚبٝإ املطاز بإسس٣ ايططٜكتني 

 ايتايٝتني: 

 ايتأٌَ يف ايكٝػ١ شاتٗا ، ٜٚهٕٛ مبا ًٜٞ:  -1

 ايٓعط يف ايًؿغ ْؿػ٘. - أ

  ايكطا٥ٔ ايًؿع١ٝ ايػابك١ ٚاي٬سك١ احملٝط١ ب٘.ايٓعط يف  - ب

                                                 

 .1/200(: أظش فٛاذػ اٌشؼّٛخ 1)
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 ايتُاؽ ع١ً اؿهِ ٚسهُت٘ ايتؿطٜع١ٝ. - ت

 طًب زيٌٝ ٜعطف ب٘ املطاز ، ٜٚهٕٛ مبا ًٜٞ:  -2

 ايٓعط يف ايٓكٛم ٚا٭زي١ اـاضد١ٝ . - أ

 ايٓعط يف قطا٥ٔ املػتُس٠ َٔ عُّٛ ايٓكٛم ٚضٚح ايؿطٜع١. - ب

ٜٚعس املؿرتى َٔ باب املؿهٌ َا زاّ مث١ قطا٥ٔ ميهٔ إٔ ٜتٛقٌ بٗا إىل تطدٝح أسس املعاْٞ ع٢ً 

غريٙ ، ؾإشا تطدح بعض ٚدٛٙ املؿرتى بسيٌٝ ٜؿٝس غًب١ ايعٔ قاض َ٪٫ٚ ، ٚسهِ امل٪ٍٚ ٚدٛب 

قـ ؾٝ٘ ، أَا إشا متهٔ ا٫ؾرتاى ٚتعصض ايرتدٝح ، ٚدب ايتٛايعٌُ ب٘ َع استُاٍ اـطأ يف ايتأٌٜٚ 

َع اعتكاز إٔ املطاز ب٘ سل ست٢ ٜكّٛ ايسيٌٝ

(1)
. 

 مناشز تطبٝك١ٝ ع٢ً َعاؾ١ املؿرتى يف ايًؿع١ املؿطز٠

َٚٔ قتٌ َظًَٛا فكد جعًٓا يٛيٝ٘ ضًٛاْا فال ٜطسف يف ايكتٌ إْ٘ نإ  قاٍ تعاىل : ايُٓٛشز ا٭ٍٚ: 

22َٓضٛزا

ٚاحملتٌُ يؿ٦ٝني ٜكطف إىل أسسُٖا بسيٌٝ ٜؿٝس غًب١ ايعٔ  ؾه١ًُ غًطإ ؼتٌُ ايس١ٜ ٚايككام ،

 نُا يف ا٭يؿاظ املؿرتن١ ، ٭ْ٘ اؾرتاى َعٟٓٛ .

يٞ ايسّ أسس ؾ٦ٝني : ايككام أٚ ايعؿٛ ، يهِٓٗ اختًؿٛا ٌٖ ا٫ْتكاٍ َٔ اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ يٛ

ٝاض يًُكتل َٓ٘ ، ايككام إىل ايعؿٛ ع٢ً أخص ايس١ٜ سل ٚادب يٛيٞ ايسّ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى خ

أّ ٫ تجبت ايس١ٜ  إ٫ برتانٞ ايططؾني ، ؾإشا مل ٜطض املكتل َٓ٘ إٔ ٜ٪زٟ ايس١ٜ مل ٜهٔ يٛيٞ 

 ايسّ إ٫ ايككام َطًكا أٚ ايعؿٛ َطًكا؟

شٖب اؿٓؿ١ٝ َٚايو يف ضٚا١ٜ ابٔ ايكاغِ املؿٗٛض٠ عٓ٘ ٚايجٛضٟ ٚا٭ٚظاعٞ ٚمجاع١  -1

ٜعؿٛ عٔ غري ز١ٜ، إ٫ إٔ ٜطن٢ ايكاتٌ بإعطا٤ ايس١ٜ ، إىل أْ٘ ٫ جيب يًٛيٞ إ٫ إٔ ٜكتل أٚ 

 ٚاستذٛا مبا ًٜٞ :

                                                 

 .2/138، ذفغ١ش إٌظٛص 177، أطٛي خالف ص  39(:أطٛي اٌشاشٟ ص 1)
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  يف قك١ غٔ ايطبٝع إٔ ضغٍٛ اهلل سسٜح أْؼ  " :ٍنتاب اهلل ايكضاظقا"

 ؾعًِ بسيٌٝ اـطاب أْ٘ يٝؼ ي٘ إ٫ ايككام.، 

 . قاٍ اؿٓؿ١ٝ أْ٘ ٫ عُّٛ يًُؿرتى 

ٚا١ٜ أؾٗب عٓ٘ ٚأنجط ؾكٗا٤ املس١ٜٓ ٚأبٛ ثٛض ٚشٖب ايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً َٚايو يف ض -2

ٚزاٚٚز إىل إٔ ٚيٞ ايسّ باـٝاض إٕ ؾا٤ اقتل ٚإٕ ؾا٤ أخص ايس١ٜ ، ضنٞ ايكاتٌ أٚ مل ٜطض ، 

 ؾُٛدب ايكتٌ ايعُس عٓسِٖ ايتدٝري بني ايككام ٚايس١ٜ ، ٚاستذٛا مبا ًٜٞ: 

 سسٜح أبٞ ٖطٜطٙ إٔ ضغٍٛ اهلل   " :ٍخبري ايٓظرئٜ : إَا إٔ فٗٛ َٔ قتٌ ي٘ قتٌٝ قا

ُٜكاد أٌٖ ايكتٌٝ ٚيؿغ ، " ٜعكٌ ، ٚإَا إٔ 

 " ؾٗٛ ْل يف إٔ ي٘ اـٝاض.إَا إٔ ٜعفٛ ، ٚإَا إٔ ٜكُتٌايرتَصٟ:" 

 ؾعٞ يف عُّٛ املؿرتىإٕ يف شيو دطٜا ع٢ً قاعس٠ ايؿا

(1)
. 

 55ٚال تٓهحٛا َا ْهح ٤اباؤنِ َٔ ايٓطا٤ قاٍ تعاىل :  ايُٓٛشز ايجاْٞ:

ٚيؿغ )ْهح( َؿرتى بني ايعكس ٚايٛط٤ ، يٛضٚزٙ يف يػإ ايعطب ٚيف ايكطإٓ ايهطِٜ مبع٢ٓ ايعكس 

َٚٔ ثِ ْؿأ ا٫خت٬ف بني ايؿكٗا٤ يف سهِ ظٚاز ا٫بٔ مبٔ ظ٢ْ بٗا  َط٠ ٚمبع٢ٓ ايٛط٤ أخط٣.

 أبٛٙ.

  ايٛط٤ ، ؾشهِ عط١َ ظٚاز ا٫بٔ مبٔ ظ٢ْ بٗا أبٛٙ.محٌ أبٛ سٓٝؿ١ يؿغ ْهح ع٢ً 

  ٚمحً٘ ايؿاؾعٞ ٚآخطٕٚ ع٢ً َع٢ٓ ايعكس ، ؾرتتب ع٢ً شيو عسّ ؼطِٜ َٔ ظ٢ْ بٗا

ا٭ب ع٢ً اٱبٔ 

(2)
. 

 

 

                                                 

 .188،أعثاب اخرالف اٌفمٙاء ص 2/153، ذفغ١ش إٌظٛص 8/434(:تذا٠ح اٌّعرٙذ 1)

 .2/155ش إٌظٛص ، ذفغ1/376١(:ذفغ١ش اٌّاٚسدٞ 2)
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22َٚٔ قتً٘ َٓهِ َتعُدا فجصا٤ َجٌ َا قتٌ َٔ ايٓعِ ...  قاٍ تعاىل:ايُٓٛشز ايجايح: 

٭دٌ شيو اختًـ ايؿكٗا٤ ؾًؿغ )َجٌ( َؿرتى بني املجٌ قٛض٠ ، ٚبني املجٌ َع٢ٓ ٖٚٛ ايك١ُٝ ، 

 يف ايٛادب ع٢ً احملطّ إشا قتٌ قٝسا .

 إىل أْ٘ جيب املجٌ َع٢ٓ ٖٚٛ ق١ُٝ ايكٝس ٫ٚ ًٜعَ٘ املجٌ َٔ ايٓعِ  شٖب أبٛ سٓٝؿ١

ٖسٜا ؾً٘ اـٝاض ، إٕ ؾا٤ ايكٝس  -بعس تكٛمي٘ َٔ قبٌ عس٫ٕ  – قٛض٠، ؾإٕ بًػت ق١ُٝ

اؾرتاٙ ٚشع٘ يف اؿطّ ، ٚإٕ ؾا٤ اؾرت٣ طعاَا ٚتكسم ب٘ أٜٔ ؾا٤ ، ٚإٕ ؾا٤ قاّ عٔ 

 طعاّ نٌ َػهني َٜٛا ٚيٛ َتؿطقا.

   إىل ٚدٛب ايٓعري ؾُٝا ي٘ ْعري يف اـًك١ ،  –َِٚٓٗ قُس بٔ اؿػٔ  –ٚشٖب اؾُٗٛض

٠ ، ٚيف ايهيب ؾا٠ ، ٚيف ا٭ضْب عٓام ، ، ٚيف محاض ايٛسـ ٚبكطٙ بكطؾؿٞ ايٓعا١َ بس١ْ 

ٖٚهصا ٜكابٌ نٌ قٝس مبا ٜؿبٗ٘ ، ثِ ٖٛ كري ، ؾإٕ ؾا٤ شبح ايٓعري ، أٚ قَٛ٘ بسضاِٖ ، 

ْٚعط نِ جي٤ٞ ب٘ َٔ ايطعاّ ، ؾأطعِ نٌ َػهني َسا أٚ قاّ عٔ نٌ َس َٜٛا ، غٛا٤ 

نإ َٛغطا أٚ َعػطا

(1)
. 

ِٴَػأي١   : ا٫ؾرتاى ع٢ً اؿٌُ ع٢ً اجملاظ ع٢ً اؿٌُ تكسٜ

 .ايجاْٞ آخطٕٚ ٚضدح ا٭ٍٚ، قّٛ اجملاظ؟ ؾطدح ع٢ً ىا٫ؾرتا أٚ ىا٫ؾرتا ع٢ً اجملاظ ٜطدح ٌٖ

 ابٔ قاٍ ا٭قٌ، ع٢ً ا٭نجط ؾطدح ايعطب، يػ١ يف ا٫ؾرتاى َٔ أنجط اجملاظ بإٔ ا٭ٚيٕٛ اغتسٍ

 ب٬ ٚاملؿرتى فاظ َٚعٗا سكٝك١، قط١ٜٓ ؾب٬ َطًّكا، ب٘ َعٍُٛ اجملاظ ٚبإٔ فاظ ايًػ١ أنجط: دين

 املعاْٞ عًِ يف َكطض ٖٛ نُا اؿكٝك١ َٔ أبًؼ اجملاظ ٚبإٔ اٱُٖاٍ، َٔ أٚىل ٚاٱعُاٍ ٌَُٗ، قط١ٜٓ

 ٚدب ايكط١ٜٓ َع ايًؿغ نإ إٕ اجملاظ تكسٜط ع٢ً ، َٚٓٗا أْ٘ ا٫غتعاض٠ يف نُا أٚدع ٚبأْ٘ ٚايبٝإ،

 غ٬ف ايتكسٜطٜٔ ع٢ً ب٘ َعٍُٛ ؾٗٛ اؿكٝك١ ع٢ً محً٘ ٚدب عٓٗا فطزا نإ ٚإٕ اجملاظ ع٢ً محً٘

                                                 

 .1/487،  ذفغ١ش اٌّاٚسدٞ 5/415،اٌّغٕٟ 7/378، اٌّعّٛع 5/438(: تذا٠ح اٌّعرٙذ 1)
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 ب٘ عٌُ ٚإٕ عٓسِٖ املدتاض ع٢ً ايتٛقـ ٚدب ايكط١ٜٓ عٔ ػطز إشا املؿرتى ايًؿغ ؾإٕ ا٫ؾرتاى

  ايتشكٝل. َع نايعٌُ ي٬ستٝاط ايعٌُ ؾًٝؼ استٝاطا ايبعض عٓس

 ٫ َٔ عٓس ايكط١ٜٓ خؿا٤ عٓس بايؿِٗ إخ٬ي٘: َٓٗا َؿاغس يًُؿرتى ٚشنطٚا يًُذاظ، ؾٛا٥س ؾٗصٙ

  .اؿكٝك١ ع٢ً حيٌُ ايكط١ٜٓ خؿا٤ عٓس ؾإْ٘ اجملاظ غ٬ف َعاْٝ٘، أٚ َعٓٝٝ٘ ع٢ً محً٘ جيٛظ

 أٚ ايطٗط َٓ٘ ؾٝؿِٗ اؿٝض ب٘ َطازٶا أطًل إشا نايكط٤ نس أٚ ْكٝض َٔ َػتبعس إىل تأزٜت٘: َٚٓٗا

 .بايعهؼ

 غ٬ف اٯخط يًُع٢ٓ" َع١ٓٝ" ٚا٭خط٣ املطاز، يًُع٢ٓ" َع١ٓٝ" إسساُٖا: قطٜٓتني إىل استٝاد٘ َٚٓٗا

 .ٚاسس٠ قط١ٜٓ ؾٝ٘ تهؿٞ ؾإْ٘ اجملاظ

 .املؿرتى يف تٛدس ٫ َؿاغس اجملاظ ٚيف اجملاظ، يف تٛدس ٫ ؾٛا٥س ي٬ؾرتاى بإٔ: اٯخطٕٚ ٚاستر

 ، ٜططز ٫ ؾكس اجملاظ غ٬ف ٜهططب، ؾ٬ َططز املؿرتى إٔ: ايؿٛا٥س ؾُٔ

 ٫ ٚاجملاظ ٚطٗطت سانت مبع٢ٓ املطأ٠ أقطأت مٛ ايه٬ّ ؾٝتػع باملعٓٝني، َٓ٘ ا٫ؾتكام: َٚٓٗا

 .سكٝك١ نْٛ٘ ساٍ ي٘ قًح ٚإٕ َٓ٘، ٜؿتل

.ايؿٛا٥س بصيو ؾتهجط املؿرتى" َعٓٝٞ" باعتباض ايتذٛظ قش١: َٚٓٗا
(1) 

 نايكط٤ َهابط إ٫ شيو ٜٓهط ٫ ايعطب١ٝ ايًػ١ ٖصٙ يف َٛدٛز املؿرتى إٔ خيؿاى ؾ٬ نً٘ ٖصا ٚبعس

 ٫ ٖٚصا ا٫ؾرتاى، َع٢ٓ ٖٚٛ تطدٝح غري َٔ ؾُٝٗا َػتعٌُ ٚاؿٝض ايطٗط بني َؿرتى ؾإْ٘

 بني َؿرتى اؾٕٛ ٚنصا املعطٚؾ١ َعاْٝٗا بني َؿرتن١ ؾإْٗا ايعني َٚجٌ ، ايًػ١ أٌٖ بني ؾٝ٘ خ٬ف

 با٫غتكطا٤ ايعطب يػ١ يف ٚاقع ٖٛ ٚنُا ٚأزبط أقبٌ بني َؿرتى عػعؼ ٚنصا ٚا٭غٛز ا٭بٝض

 غري أٚ ؾكط ايهتاب يف ٚاقع غري إْ٘ قاٍ َٔ بكٍٛ اعتباض ؾ٬ ٚايػ١ٓ ايهتاب يف ٚاقع أٜهٶا ؾٗٛ

                                                 

 .76ص  1(:إسشاد اٌفؽٛي ض1)
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ايًػ١، ٖٚٛ َٔ قبٌٝ املتؿاب٘ ، ٖٚٛ غبب َٔ أغباب اخرتف ايٓاؽ غٛا٤ يف  يف ٫ ؾُٝٗا ٚاقع

ايتؿػري أّ يف اؿسٜح أّ يف خطاب ايٓاؽ ،٠ نُا ْب٘ عًٝ٘ ابٔ ت١ُٝٝ
(1). 

 :املتٛاط٧

ٚنع ي٘ ٚإٕ ناْت كتًؿ١ إٕ ا٫غِ ايعاّ ايصٟ ٚنع يٝؿتٌُ ع٢ً ايهجري، قس ٜػتعٌُ يف أعٝإ َا 

سٝٛإ ، ٚشيو ٭ٕ ٖصٙ ايصٚات ، ٖٚصا ٖٛ املتٛاط٧ ، ؾٝكاٍ َج٬ يـ )اـٌٝ( سٝٛإ ، ٚيـ )ايػِٓ( 

 املسي٫ٛت تؿرتى يف أَط َعٟٓٛ جيُعٗا.

ؾا٫غِ املتٛاط٧: ٖٛ ا٫غِ ايٛاسس ايصٟ ٜكاٍ َٔ أٍٚ َا ٚنع ي٘ ع٢ً أؾٝا٤ نجري٠ ، ٜٚسٍ ع٢ً 

َع٢ٓ ٚاسس ٜعُٗا
  ايتٛاؾل. ٖٚٛ ايتٛاط٪ َٔ أخصا َتٛاط٦ا ٜٚػ٢ُ.(2)

ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ:" ا٭مسا٤ املتٛاط١٦ : ٖٞ مجٗٛض ا٭مسا٤ املٛدٛز٠ يف ايًػات ، ٖٚٞ أمسا٤ 

اؾػِ املطًل ع٢ً ايؿ٤ٞ َا أؾبٗ٘ غٛا٤ نإ اغِ عني أٚ اغِ قؿ١  ، ٖٚٛا٭دٓاؽ ايًػ١ٜٛ 

داَسا اٚ َؿتكا ... نًٗا أمسا٤ َتٛاط١٦ ٚأعٝإ َػُٝاتٗا يف اـاضز َتُٝع٠"
(3). 

 ٚايكسض٠،ٚاؿٝا٠،  ايعًِ،ؾذُٝع ا٭مسا٤ اييت تطًل ع٢ً )اهلل عع ٚدٌ( ٚع٢ً املدًٛقات مٛ: 

 ٚايٓعٍٚ ٚمٛ شيو ٖٞ َٔ املتٛاط٧. ٚا٫غتٛا٤، ٚايه٬ّ،

 املبني ٚاجملٌُ:طًب ايجايح: امل

 املبني يف ايًػ١ َٔ ايبٝإ ٖٚٛ يف ا٭قٌ َكسض بإ ايؿ٤ٞ مبع٢ٓ تبني ٚظٗط املبني:
(6). 

 ايًؿغ ايساٍ بايٛنع ع٢ً َع٢ٓ إَا با٭قاي١، ٚإَا بعس ايبٝإ أَا يف ا٫قط٬ح:
(6) . 

مبع٢ٓ ايعاٖط َٔ أبإ ايكاقط ايصٟ ٖٛ مبع٢ٓ بإ ٜٚأتٞ مبع٢ٓ  ٚاملبني عٓس ايطاٖط بٔ عاؾٛض

أظٗط ايصٟ َٔ أبإ ايصٟ ُٖعت٘ يًتعس١ٜ ٚايصٟ ٜعين: اٱبا١ْ ايتا١َ بايًؿغ ٚاملع٢ٓ
سٝح ، (3)

                                                 

 .13/148ِعّٛػح اٌفراٜٚ (:٠ٕظش 1)

داس  – ٘ااـ1401 – 1ؽ -د . أؼّااذ ػثااذ اٌغفاااس   101، ٚاٌرظااٛس اٌٍغااٛٞ ػٕااذ األطاا١١ٌٛٓ  2/159(:٠ٕظااش : اٌـااشاص 2)

 اٌّؼشفح ِظش .

 .3/123ِعّٛع اٌفراٜٚ (:3)
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َٕٜكٍٛ يف َعطض تؿػريٙ يكٛي٘ تعاىل: ًٛٝ ِِ َتِعٔك ٤ًٝه ٝ٘ا ي٤َع ّْا َعَسٔب ُٙ ٝقِسآ َٓا ْٖا ٜأَْصٞي " ٜؿٝس  5إ٢

تعًٌٝ اٱبا١ْ َٔ دٗيت يؿع٘ َٚعٓاٙ، ؾإٕ نْٛ٘ قطآْا ٜسٍ ع٢ً إبا١ْ املعاْٞ، ٭ْ٘ َا دعٌ َكط٤ٚا 

إ٫ ملا يف تطانٝب٘ َٔ املعاْٞ املؿٝس٠ يًكاض٨. ٚنْٛ٘ عطبٝا ٜؿٝس إبا١ْ أيؿاظ٘ املعاْٞ املككٛز٠ 

ككٛز مج١ً )يعًهِ تعكًٕٛ(، . ٚقس أؾكح عٔ ايتعًٌٝ امل..يًصٜٔ خٛطبٛا ب٘ ابتسا٤، ِٖٚ ايعطب،

أٟ ضدا٤ سكٍٛ ايعًِ يهِ َٔ يؿع٘ َٚعٓاٙ، ٭ْهِ عطب ؾٓٴعٚي٘ بًػتهِ َؿت٬ُ ع٢ً َا ؾٝ٘ 

ْؿعهِ ٖٛ غبب يعكًهِ َا حيتٟٛ عًٝ٘، ٚعرب عٔ ايعًِ بايعكٌ يٲؾاض٠ إىل إٔ ز٫ي١ ايكطإٓ ع٢ً 

َٓٗا َٓعي١ َٔ ٫ عكٌ ي٘، ٖصا ايعًِ قس بًػت يف ايٛنٛح سس إٔ ٜٓعٍ َٔ مل حيكٌ ي٘ ايعًِ 

ٚأِْٗ َا زاَٛا َعطنني عٓ٘ ؾِٗ يف عساز غري ايعك٤٬"
(1)

 . 

 اجملٌُ:

 .ٚاٱمجاٍ : اٱبٗاّ ٚعسّ ايتؿكٌٝ، َٔ اؾٌُ ٖٚٛ اـًط ٚاؾُع  يػ١ اجملٌُ :  تعطٜؿ٘

ايصٟ ٫ ٜسٍ بكٝػت٘ ع٢ً املطاز َٓ٘ ، ٚيٝؼ مث١ قطا٥ٔ يؿع١ٝ أٚ ساي١ٝ  ٖٛ ايًؿغ: ٚاقط٬سا

، ؾ٬ ٜسضى إ٫ ببٝإ َٔ اجملُٹٌ ْؿػ٘ ، غٛا٤ نإ شيو ٫ظزساّ املعاْٞ املتػا١ٜٚ ؾٝ٘ ، أٚ تٴبٝٓ٘

 ٫ْتكاي٘ َٔ َعٓاٙ ايعاٖط إىل َا ٖٛ غري َعًّٛ .يػطاب١ ايًؿغ ، أٚ 

خؿٝت ز٫يت٘ ٚاؾتب٘ ع٢ً ايػاَع َعطؾ١ املطاز َٓ٘ قبٌ ايٓعط يف ٖٚٛ عٓس ايطاٖط ابٔ عاؾٛض َا 

 . َبٝٓ٘

 :أْٛاع٘ َٔ سٝح غبب اٱمجاٍ

ـٻ ب٘  َا ٜهٕٛ إمجاي٘ بػبب تعاسِ َعاْٝ٘ املتػا١ٜٚ .1 ؾُٝا بٝٓٗا َٔ غري إٔ تٳشٴ

 قط١ٜٓ تعني

 ، َٚٓ٘ نٌ َؿرتى تعصض ايرتدٝح ؾٝ٘ يعسّ تعٝټٔ املطاز .أسس َعاْٝ٘  

                                                 

،  463\1اٌّؽظٛي ٌٍشاصٞ ض، 165\2اإلؼىاَ ٌآلِذٞ ض، 501\1ٌغاْ اٌؼشب ض٠ٕظش   .201\12اٌرؽش٠ش ض(:1)

 .١ِ355ضاْ األطٛي 

 .175\2اٌرؽش٠شض (:2)
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َجاي٘ َٔ أٚق٢ ملٛايٝ٘ ، ٚي٘ َٛاٍ أعًٕٛ ٚأغؿًٕٛ ، ؾ٬ ٜتبني املطاز إ٫ ببٝإ َٔ املٛقٞ ْؿػ٘ ، 

 ؾًٛ َات قبٌ ايبٝإ بطًت ايٛق١ٝ يتعصض ايرتدٝح ٚعسّ إَهإ اؾُع ٫خت٬ف ايع١ً.

 َٔ َعٓاٙ ايعاٖط يف ايًػ١ إىل َع٢ٓ ؾطعٞ خام َا ٜهٕٛ إمجاي٘ بػبب اْتكاي٘ .2

ٜٴعطف إ٫ بتؿػري َٔ ايؿاضع ايصٟ ْكً٘ عٔ َعٓاٙ ٚأمجً٘ غري َعًّٛ ، ٫ٚ  أٟ ايصٟ  ،ميهٔ إٔ 

ُِظ٢ إ٢ٜي٢  ٜكع ع٢ً َعًّٛ ا٭قٌ فٍٗٛ ايكسض ٖٚٛ نجري، مٛ قٛي٘ تعاىل: ٢ِ ايٖضاٜل٠ٜ ٔيُدٝيٛٔى ايٖػ ٜأٔق

ُّٗٛدا ََِػ  َٕ َٕ اٞيٜفِجس٢ ٜنا ٕٖ ٝقِسآ َٕ اٞيٜفِجس٢ إ٢ َٚٝقِسآ  ٢ٌ ِٝ ٤ً ٚايعّ قطإٓ ايؿذط، " ، ٚايتكسٜط: 72 ٜغَطل٢ اي

ؾٝعًِ إٔ قطا٠٤ ايكطإٓ يف نٌ ق٠٬ ستِ، ٖٚصا فٌُ يف نٝؿ١ٝ ايكًٛات، َٚكازٜط َا تؿتٌُ 

 ٚمٛ قٛي٘ تعاىل: عًٝ٘ َٔ ايكطإٓ بٝٓت٘ ايػ١ٓ املتٛاتط٠ ٚايعطف يف َعطؾ١ أٚقات ايٓٗاض ٚايًٌٝ.

ََا   ٢ًٜ َ٘ َع ١ً َِِٚٔيُتٜهٚبُسٚٞا اي ، ؾإٕ ايتهبري تععِٝ ٜتهُٔ ؾهطا ٚايؿهط أعِ، 722ََٖداٝن

٭ْ٘ ٜهٕٛ با٭قٛاٍ اييت ؾٝٗا تععِٝ هلل تعاىل، ٜٚهٕٛ بؿعٌ ايكطب َٔ ايكسقات يف أٜاّ ايكٝاّ 

ٚأٜاّ ايؿطط، َٚٔ َعاٖط ايؿهط يبؼ أسػٔ ايجٝاب ّٜٛ ايؿطط، ٚقس زيت اٯ١ٜ ع٢ً ا٭َط 

هبري، ٚفٌُ يف ٚقت ايتهبري؛ تا ٜطٜسٙ اهلل، ٖٚٛ غري َؿكٌ يف يؿغ ايبايتهبري؛ إش دعًت٘ مم

 ٚعسزٙ، ٚقس بٝٓت ايػ١ٓ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ شيو ع٢ً اخت٬ف بني ايؿكٗا٤ يف ا٭سٛاٍ.  

َٚاٜل ُتِطس٢ٝفٛٞا  نكٛي٘: ٚقس ٜهٕٛ اٱمجاٍ ملككس تطبٟٛ َطغٛبا ؼكًٝ٘ .3 َٚاِغَسُبٛٞا  ًٝٛٞا  ٚٝن

ُٜٔحٗب ُ٘ اٜل  ْٖ ُُِطس٢ٔفنَي إ٢ أٟ: "نًٛا غري َػطؾني، ٚاٱغطاف ٚايػطف: ػاٚظ  22 اٞي

ايهايف َٔ إضنا٤ ايٓؿؼ بايؿ٤ٞ املؿت٢ٗ، ٖٚصا إزَاز يًٓٗٞ عٔ اٱغطاف، ٖٚٛ ْٗٞ إضؾاز 

ٚإق٬ح، أٟ: ٫ تػطؾٛا يف ا٭نٌ ، ٚاٱغطاف إشا اعتازٙ املط٤ محً٘ ع٢ً ايتٛغع يف ؼكٌٝ 

ؾريتهب يصيو َصَات نجري٠، ٜٚٓتكٌ َٔ ًَص٠ إىل ًَص٠ ؾ٬ ٜكـ عٓس سس، ٚقٛي٘: املطغٛبات، 

)إْ٘ ٫ حيب املػطؾني( اغت٦ٓاف قكس ب٘ تعُِٝ سهِ ايٓٗٞ عٔ اٱغطاف، ٚأنس ب)إٕ( يعٜاز٠ 

تكطٜط اؿهِ، ؾبني إٔ اٱغطاف َٔ ا٭عُاٍ اييت ٫ حيبٗا، ؾٗٛ َٔ ا٭خ٬م اييت ًٜعّ ا٫ْتٗا٤ 
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حملب١ كتًـ املطاتب، ؾٝعًِ إٔ ْؿٞ احملب١ ٜؿتس مبكساض ق٠ٛ اٱغطاف، ٖٚصا سهِ عٓٗا، ْٚؿٞ ا

فٌُ ٖٚٛ ظاٖط يف ايتشطِٜ، ٚبٝإ ٖصا اٱمجاٍ ٖٛ يف َطاٟٚ أزي١ أخط٣ ٚاٱمجاٍ َككٛز..... 

ؾٛد٘ عسّ قب١ اهلل إٜاِٖ إٔ اٱؾطاط يف تٓاٍٚ ايًصات ٚايطٝبات، ٚاٱنجاض َٔ بصٍ املاٍ يف 

ٜؿهٞ غايبا إىل اغتٓٵعاف ا٭َٛاٍ ٚايؿطٙ إىل ا٫غتهجاض َٓٗا، ؾإشا ناقت ع٢ً املػطف  ؼكًٝٗا،

أَٛاي٘ تطًب ؼكٌٝ املاٍ َٔ ٚدٛٙ ؾاغس٠، يٝدُس بصيو ُْٗت٘ إىل ايًصات، ؾٝهٕٛ شيو زأب٘، 

ؾطمبا نام عًٝ٘ َاي٘، ؾؿل عًٝ٘ اٱق٬ع عٔ َعتازٙ، ؾعاف يف نطب ٚنٝل، ٚضمبا تطًب املاٍ َٔ 

غري َؿطٚع١، ؾٛقع ؾُٝا ٜ٪اخص عًٝ٘ يف ايسْٝا أٚ يف اٯخط٠، ثِ إٕ شيو قس ٜعكب عٝاي٘  ٚدٛٙ

ٜٚٓؿأ عٔ شيو ٬َّ ٚتٛبٝذ ٚخكَٛات تؿهٞ إىل َا ٫ حيُس يف اخت٬ٍ خكاق١ ٚنٓو َعٝؿ١، 

"ْعاّ ايعا١ً٥
"َا شنطٙ ايكطإٓ َٔ أعها٤ ايٛن٤ٛ ٖٛ ايٛادب َٚا ظاز عًٝ٘ غ١ٓ ٚادب١، نصيو ٚ . (1)

َٚا إىل املطؾل، َٚا إىل  ٚسسزت اٯ١ٜ ا٭ٜسٟ ببًٛؽ املطاؾل ٭ٕ ايٝس تطًل ع٢ً َا بًؼ ايهٛع ،

يككس املبايػ١ يف ايٓعاؾ١ ٚغهتت يف ايتُِٝ ؾعًُٓا إٔ اٱبط، ؾطؾعت اٯ١ٜ اٱمجاٍ يف ايٛن٤ٛ 

، ٚيصيو ايػهٛت َككٛز ٚإٔ ايتُِٝ ملا نإ َبٓاٙ ع٢ً ايطخك١ انتؿ٢ بكٛض٠ ايؿعٌ ٚظاٖط ايعهٛ

اقتكط ع٢ً قٛي٘ )ٚأٜسٜهِ( يف ايتُِٝ يف ٖصٙ ايػٛض٠ ٚيف غٛض٠ ايٓػا٤"
(2) . 

 نكٝػ١ ا٭َط يف قٛي٘ تعاىل: ٚقس ٜهٕٛ اٱمجاٍ يٝؿٌُ عُّٛ أسٛاٍ املهًؿني .4

ِِ ََا٥ٔٝه َٚإ٢  ِِ ِٔ ٔعَبأدٝن َٔ َٚايٖضأئحنَي   ِِ َٔٓٝه  ٢ََ َٜا "ف١ًُ ؼتٌُ ايٛدٛب  25َٜٚأْٔهُحٛا اٞيٜأ

ٚايٓسب عػب َا ٜعطض َٔ ساٍ املأَٛض بإْهاسِٗ: ؾإٕ ناْٛا َع١ٓ ايٛقٛع يف َهاض يف ايسٜٔ أٚ 

ايسْٝا نإ إْهاسِٗ ٚادبا، ٚإٕ مل ٜهْٛٛا نصيو ؾعٓس َايو ٚأبٞ سٓٝؿ١ َػتشب، ٚقاٍ ايؿاؾعٞ: ٫ 

كاّ إش يٝؼ املكاّ َع١ٓ تطزز ٜٓسب، ٚمحٌ ا٭َط ع٢ً اٱباس١، ٖٚٛ قٌُ نعٝـ يف َجٌ ٖصا امل

يف إباس١ تعٚجيِٗ"
(3) 

                                                 

 .121\8اٌرؽش٠ش (:1)

(2َ .ْ:) 2\162 . 

 .163\1أطٛي اٌغشخغٟ ض،129\6اٌرؽش٠ش (:3)
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 ايعاٖط ٚامل٪ٍٚ:املطًب ايطابع : 

 .(1) : يػ١ َؿتل َٔ ايعٗٛض ٖٚٛ ايٛنٛح ٚا٫ْهؿافايعاٖط

 ،(2) ٚعطؾ٘ املتهًُٕٛ بأْ٘ املع٢ٓ ايصٟ ٜػبل إىل ؾِٗ ايػاَع َع املعاْٞ اييت حيتًُٗا ايًؿغ

ٍٸ ع٢ً َع٢ٓ ٚاختاض اٯَسٟ أْ٘"  بايٛنع ا٭قًٞ أٚ ايعطيف ٚحيتٌُ غريٙ استُا٫ َطدٛسا ، َا ز

 إؾاض٠ إٔ ايعاٖط َٔ قبٌٝ َا ٜرتزز ا٫ستُاٍ ؾٝ٘ بني َعٓٝٝٵٔ أٚ أنجط ٖٛ يف أسسُٖا أظٗط.

أَا ا٭سٓاف ؾٗٛ عٓسِٖ َا ٜعطف املطاز َٓ٘ "بٓؿؼ ايػُاع َٔ غري تأٌَ ٖٚٛ ايصٟ ٜػبل إىل 

 .ُا ٖٛ املطاز "يعٗٛضٙ َٛنٛعا ؾٝ ايعكٍٛ ٚ ا٭ؾٗاّ

 ؾططا٥ل  ،أَا اٱَاّ ابٔ عاؾٛض ؾكس عسٸ ا٫عتُاز ع٢ً ايعاٖط َٔ ططم ايتؿػري بٌ ٖٞ ا٭قٌ

 ٚإٜهاس٘ بٝاْ٘ َع يًرتنٝب ا٭قًٞ املع٢ٓ َٔ ايعاٖط ع٢ً ا٫قتكاض إَا" ث٬خ، يًكطإٓ املؿػطٜٔ

 ٫ٚ عطب١ٝ، ايًؿغ ي٘ ٜكًح عُا خيطز ٫" إٔ بايطأٟ ايتؿػري يف اؾرتط نُا ، .."ا٭قٌ ٖٛ ٖٚصا

 يف ٜهٕٛ ٫ ست٢ ا٭قًٞ املع٢ٓ عٔ خطٚدا ٫ٚ بٝٓا تهًؿا ٜهٕٛ ٫ٚ بسيٌٝ، إ٫ ايعاٖط عٔ ٜبعس

)نتب( ؾٗٛ "ظاٖط يف  يؿغ يف نُا ايٓل َٔ عٓسٙ ايعاٖط ٜكطب قس نُا ،"ايباط١ٝٓ نتؿاغري شيو

ُِ ٝنٔتَب تعاىل قٛي٘ يف ايٛاضز (3)"ايٛدٛب قطٜب َٔ ايٓل ؾٝ٘ ِٝٝه ًٜ ٢ًٜ ٔفٞ اٞئكَضاُظ َع   اٞيٜكِت

772  . 

ًٝٛٞا :  تعاىل قٛي٘ ؾِٗ يف ايكشاب١ يبعض دط٣ نُا يًبعض ظٗٛضٙ عسّ ايعاٖط يف ٜكسح ٫ٚ  َٚٝن

َٔ َحٖت٢ َٚاِغَسُبٛٞا ٖٝ ُِ ََٜتَب ِٝٝط ٜيٝه َُٝض اٞيَد َٔ اأٜلِب ِٝٔط َٔ َٛٔد اٞيَد َٔ اأٜلِض " ٭ٕ َع٢ٓ  727 اٞيٜفِجس٢ َٔ

اـٝط يف اٯ١ٜ ظاٖط يًعطب، ؾايتعبري ب٘ َٔ قبٌٝ ايعاٖط ٫ َٔ قبٌٝ اجملٌُ، ٚعسّ ؾِٗ 

بعهِٗ املطاز َٓ٘ ٫ ٜكسح يف ظٗٛض ايعاٖط، ؾايصٜٔ اؾتب٘ عًِٝٗ َع٢ٓ اـٝط ا٭بٝض ٚاـٝط 

ٌ )ٜتبني( ع٢ً إٔ تهٕٛ ا٭غٛز، ؾُٗٛا أؾٗط َعاْٞ اـٝط ٚظٓٛا إٔ قٛي٘ )َٔ ايؿذط( َتعًل بؿع

                                                 

 . 655\4ٌغاْ اٌؼشب  (:4)

 197\1اإلؼىاَ ٌآلِذٞ ،43اٌؽذٚد ص (:5)

 .185-162\2اٌرؽش٠ش (:1)
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يعسٟ بٔ  ن٤ٛ ايؿذط، ؾكٓعٛا َا قٓعٛا ٚيصيو قاٍ ايٓيب  ببػب تبٝٓ٘)َٔ( تع١ًًٝٝ أٟ ٜهٕٛ 

 سامت  إٕ ٚغازى يعطٜض أٚ إْو يعطٜض ايكؿا  نٓا١ٜ عٔ ق١ً ايؿط١ٓ" . 

 ٚيًعٗٛض أغباب َٓٗا :

أْ٘ أغس سكٝكٞ ٚحيتٌُ إٔ ٜهٕٛ : ٜٚكابًٗا اجملاظ َجٌ إٔ ٜكٍٛ " ضأٜت أغسّا " ؾايعاٖط اؿكٝك١ -6

 قكسٙ ايطدٌ ايؿذاع.

، ؾكٛي٘ تعاىل " ٚدا٤ ؾ٤ٞ: ؾا٭قٌ إٔ ٜهٕٛ قس سصف َٔ ايه٬ّ  ا٫نتؿا٤ ٚعسّ ايتكسٜط -6

إٔ املطاز دا٤ أَط ضبو تأٌٜٚ ع٢ً خ٬ف ايعاٖط  ٚازعا٤ضبو " ظاٖطٙ إٔ اهلل تعاىل ٖٛ ايصٟ جي٧ 

 ًٜعّ قاسب٘ ايسيٌٝ. 

 نكٛي٘ تعاىل " ؾتشطٜط ضقب١ " ايعاٖط إٔ ايطقب١ غري َكٝس٠ باٱميإ. ايتكٝٝساٱط٬م ٚعسّ  -3

: أيؿاظ ايعُّٛ ظاٖط٠ ؾٝ٘ َع استُاٍ اـكٛم ٚ محًٗا عًٞ اـكٛم تأٌٜٚ حيتاز إىل يعُّٛا -4

 زيٌٝ.

 :اغتد٬م املكاقس َٔ ظٛاٖط ايٓكٛم ايؿطع١ٝ

إٔ ٜهٕٛ املطاز َٓٗا غري َا ٖٛ ظاٖطٖا أزي١ ايكطإٓ ايٛانش١ ايس٫ي١ اييت ٜهعـ استُاٍ  ٖٚٞ 

ٜٴذعٳّ بإٔ تًو ايس٫ي١ ايعاٖط٠ َككس ؾطعٞ تكطحيا أٚ تٓبٝٗا  ،عػب ا٫غتعُاٍ ايعطبٞ عٝح 

ٜٴبني عٔ َكاقس املتهًِ ٖٛ ظاٖط خطاب٘ ، إش ايًػ١ إمنا ٚنعت يتٝػري ايتؿاِٖ ٭ٕ  ا٭قٌ ؾُٝا 

ا ٜتبازض إىل ا٭شٖإ َٔ َعاْٝ٘ ٖٚٛ ايعاٖط إ٫ بني ايبؿط ، ؾإٕ ا٭قٌ يف ايه٬ّ إٔ حيٌُ ع٢ً َ

 ،  إشا زيت قطا٥ٔ يػ١ٜٛ أٚ ساي١ٝ ع٢ً إٔ ايعاٖط غري َطاز يف ٖصا املكاّ ؾًٓذأ عٓس شاى إىل ايتأٌٜٚ

َٚٔ ٖٓا تكطضت ايكاعس٠ ايكا١ً٥ بإٔ ا٭قٌ يف ايه٬ّ اؿكٝك١ يكُإ ايتؿاِٖ بني ايٓاؽ ، ٚإ٫ 

ِٖ بني ايٓاؽ ٚعسّ اْهباط َعا٬َتِٗ بٌ ٚؾػازٖا ، ؾ٬ تٓهبط بعس أز٣ إُٖاهلا إىل تعصض ايتؿا
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شيو عكٛز ٫ٚ تجبت ايتعاَات ، ٚتٗسض اؿكٛم ٚتؿٝع ايؿٛن٢. نُا ميهٔ شيو إٔ ٜهٕٛ ططٜكا 

 يهٌ قاقسا إىل ٖسّ ايؿطٜع١، بإٔ ٜٓػب إيٝٗا نٌ َا ٜٗٛاٙ ٜٚػكط َٓٗا نٌ َا خيايـ ٖٛاٙ.

أٜ٘ َٔ ا٭قٛيٝني ع٢ً ٚدٛب ايعٌُ مبا زٍ عًٝ٘ ايٓل ٚايعاٖط اتؿام َٔ ٜعتس بط َٚٔ ٖٓا دا٤

 ست٢ ٜكّٛ زيٌٝ ايتأٌٜٚ أٚ ايتدكٝل أٚ ايٓػذ.

 إٔ إ٫ ٚظاٖطٙ عَُٛ٘ ع٢ً  اهلل ضغٍٛ سسٜح حيٌُ إٔ ٚجيب: ٚاملتؿك٘ ايؿكٝ٘ يف اـطٝب قاٍ

 .(1) عًٝ٘ ايسيٌٝ زٍ َا إىل ؾٝعسٍ شيو غري ب٘ املطاز إٔ ع٢ً ايسيٌٝ ٜكّٛ

 املهًـ ن٬ّ ٚمحٌ ، ٚضغٛي٘ تعاىل اهلل ن٬ّ محٌ ايٛادب:  املٛقعني إع٬ّ يف ايكِٝ ابٔ ٚقاٍ

 ايتؿِٗٝ ٜتِ ٫ٚ ، ايتداطب عٓس ايًؿغ َٔ ٜككس ايصٟ ٖٚٛ ، ظاٖطٙ ٖٛ ايصٟ ظاٖطٙ ع٢ً

 . (2) بصيو إ٫ ٚايؿِٗ

 اهلل ضغٍٛ أقشاب عًٝ٘ ايصٟ ٖٚٛ ، ؾٝ٘ ؾو ٫ ايصٟ ايتشكٝل: ايبٝإ أنٛا٤ يف ايؿٓكٝطٞ ٚقاٍ

، ضغٛي٘ ٚغ١ٓ اهلل نتاب ظاٖط عٔ ايعسٍٚ جيٛظ ٫ أْ٘:املػًُني ٚعا١َ  ا٭سٛاٍ َٔ ساٍ يف 

  (3) املطدٛح احملتٌُ إىل ايعاٖط عٔ قاضف ؾطعٞ قشٝح زيٌٝ ٜكّٛ ست٢ ايٛدٛٙ َٔ بٛد٘

 بسيٌٝ ب٘ ٚايعٌُ اتباع٘ جيب ؾطعٞ زيٌٝ ايعاٖط إٔ ٚاعًِ: ايؿشٍٛ إضؾاز يف ايؿٛناْٞ ٚقاٍ

  .(4) ا٭يؿاظ بعٛاٖط ايعٌُ ع٢ً ايكشاب١ إمجاع

 ٚؾُٝا ًٜٞ ْعطض يُٓاشز تطبٝك١ٝ ٫غتد٬م املكاقس َٔ ظٛاٖط ايٓكٛم ايؿطع١ٝ:

 

 

 

                                                 

أتٛ تىش أؼّذ تٓ ػٍٟ تٓ شاتد تٓ أؼّذ تٓ ِٙذٞ اٌخـ١ة اٌثغذادٞ  ،1/222[ الخطيب البغذادي(:اٌفم١ٗ ٚاٌّرفمٗ ]1)

 ٘ـ.1421 -اٌغؼٛد٠ح –داس اتٓ اٌعٛصٞ  - 2ؽ -أتٛ ػثذ اٌشؼّٓ ػادي تٓ ٠ٛعف اٌغشاصٞ خ. -(٘ـ463)اٌّرٛفٝ: 

 .   3/108[ ابي القين(:إػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ]2)

 7/438[ لشٌقيطي(:أػٛاء اٌث١اْ ]ا3)

 263[ صالشوكاًي(:إسشاد اٌفؽٛي ]4)
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 ايُٓٛشز ا٭ٍٚ: اغتد٬م املكاقس َٔ ايٓل ٚايعاٖط:

َٗا َٜاقٛي٘ تعاىل:-1 ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا اي٤ٔرٜ ََ َ٘ اٖتٝكٛا ٜآ ٤ً َٞ ََا ََٚذُزٚا اي َٔ َبٔك ِٕ ايٚسَبا َٔ ِِ إ٢ ُِٓت ٓٔنَي ٝن َٔ ِٕ  َُِؤ ِِ ٜفإ٢ ًٝٛا ٜي ُْٛا َتٞفَع  ٜفٞأَذ

َٔ ٔبَحِسٕب َٔ ٔ٘ ٤ً ٘ٔ اي ْل يف قكس ايؿاضع إىل ؼطِٜ ايطبا ٚإيػا٥٘ َٔ ،  572 ََٚزُضٛٔي

 َعا٬َت ايٓاؽ.

ُٜٛعٛا َٚايٖطاز٢ٜق١ٝ َٚايٖطاز٢ُم : قٛي٘ تعاىل-2 َُا ٜفاٞق ُٗ َٜ ِٜٔد ْل يف قكس ايؿاضع ، 22 ٜأ

 إىل َعاقب١ ٚإ٬ّٜ ايًكٛم بكطع أٜسِٜٗ، ٚإٕ بسا يف شيو ؾس٠ ٚقطا١َ.

"ال عسز ٚال عساز": قٍٛ ضغٍٛ اهلل -3
(1)

، ظاٖط يف نٕٛ ايؿاضع قاقسا إىل َٓع اٱنطاض 

ٜٓتر عٓٗا َٔ أنطاض بسؾع ايهطض  بايٓؿؼ ٚبايػري، ٚإجياز تٛاظٕ بني املكاحل املتعاضن١ َٚا قس

 ا٭نرب يف َكابٌ ؼٌُ ايهطض ا٭قػط.

ٌٗ َتٞهٔطُب َٚاٜل  قٛي٘ تعاىل-4 َٗا إ٢ال٤ َْٞفظ٣ ٝن ِٝ ًٜ ، ظاٖط يف  752ٝأِخَس٣ ٢ِٚشَز َٚاش٢َز٠٠ َتص٢ُز َٚاٜل َع

اٱْػإ ٚظض غريٙ ايصٟ  قكس ايؿاضع إىل إثبات املػ٪ٚي١ٝ ايؿطز١ٜ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ؾ٬ ٜتشٌُ

 مل ٜؿاضى يف ؾعً٘ ٫ٚ تػبب ؾٝ٘.

 ايُٓٛشز ايجاْٞ: ز٫ي١ ا٭َط ٚايٓٗٞ

 ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايكطحي١:-1

َٗا ٚا٭َط ايكطٜح َا نإ بكٝػ١ ؾعٌ ا٭َط ، َجٌ قٍٛ اهلل تعاىل ٜٗ َٔ ٜاٜأ ُٓٛٞا اي٤ٔرٜ ََ َ٘ اٖتٝكٛٞا آ ٤ً  َحٖل اي

ٔ٘ ٖٔ َٚاٜل ُتٜكأت ُُُٛت ِِ إ٢ال٤ َت ُِْت َٕ َٜٚأ ُُٛ ًٔ  .715 َِٗط

ٍَ َتٞكَسُبٛٞا َٚاٜل ٚايٓٗٞ ايكطٜح َا نإ بكٝػ١ ٫ تؿعٌ، َجٌ قٛي٘ تعاىل ٢ِ ََا َٝٔتٝ َٞ ٔباي٤ٔتٞ إ٢ال٤ اٞي ٖٔ ُٔ  ٜأِحَط

ًَٝؼ َحٖت٢ ُٙ َِٜب  725ٜأُغٖد

ٜؿٝس بعاٖطٙ قكس ايؿاضع إىل اَتجاٍ َا ٚضز ؾُٝٗا َٔ ٚا٭َط ايكطٜح ٚايٓٗٞ ايكطٜح ن٬ُٖا 

 أٚاَط ْٚٛاٖٞ.

                                                 

68 اٌّشاَ غا٠ح ، 896 االسٚاء ، 250 ؼذ٠س سلُ 498/ 1،اٌغٍغٍح اٌظؽ١ؽح  (:لاي األٌثأٟ طؽ١ػ1)
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 ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايه١ُٝٓ : -2

 :ا٭ٚاَط ايه١ُٝٓ ٖٞ َا نإ بكٝػ١ تتهُٔ أَطا، ٚمل تهٔ بكٝػ١ ؾعٌ ا٭َط، َجٌ

ِٔ: نكٛي٘ تعاىلقٝػ١ املهاضع املكرتٕ ب٬ّ ا٭َط   - َُ ٢َٗد ٜف ُِ َغ ِٓٝه َِٗس َٔ ُ٘ ايٖػ ُِ َُٝض ًٞ  722 ٜف

َٗا:نكٛي٘ تعاىلَا ٚضز َٛضز اٱخباض عٔ تكطٜط اؿهِ  - ٜٗ َٔ ٜاٜأ ُٓٛٞا اي٤ٔرٜ ََ ُِ ٝنٔتَب آ ِٝٝه ًٜ ُّ َع َٝا   ايٚض

722 

َٔ: نكٛي٘ تعاىلَا دا٤ ف٤ٞ املسح  - ُٓٛا َٚاي٤ٔرٜ ََ ٘ٔ آ ٤ً ٘ٔ ٔباي ًٔ ُِ ٝأٜٚي٦ٜٔو َُٚزُض ُٖ َٕ  72 ايٚضٚدٜٝكٛ

َّ َبين َٜا:َجٌ قٛي٘ تعاىلَا دا٤ ف٤ٞ ايصّ ي٘ أٚ يؿاعً٘   ََٓتٝهِ ُخُرٚا آَد َِٓد ش٢ٜ ٌٚ ٔع   ََِطٔجٕد ٝن

27 

ًٜٞو:َجٌ قٛي٘ تعاىلَا دا٤ ف٤ٞ ايجٛاب ٚايعكاب،   ٘ٔ ُحُدُٚد ٔت ٤ً ِٔ اي ََ ٛٔع٢ َٚ ُٜ َ٘ ٤ً ُ٘ اي ُ٘ ََٚزُضٜٛي ًٞ ٖٓإت ُِٜدٔخ  َج

ِٔ َتِجس٢ٟ َٗا َٔ َٗاُز َتِحٔت ِْ َٔ اٞيٜأ َٗا َخأئدٜ ُِٛش ََٚذٔيٜو ٔفٝ ِٔ اٞيٜف ََ َٚ  ُِ َ٘ َِٜعط٢ اٞيَعٔظٝ ٤ً ُ٘ اي ََٜتَعٖد ََٚزُضٜٛي َٚ ُٙ ُ٘ ُحُدَٚد ًٞ  َْازٟا ُِٜدٔخ

َٗا َخأيدٟا ُ٘ ٔفٝ ٢ٗنْي َعَراْب َٜٚي َُ 7272 

َٔ:َجٌ قٛي٘ تعاىلدا٤ ف٤ٞ اٱخباض مبشب١ اهلل يف ا٭ٚاَط،  َا - َٕ اي٤ٔرٜ ِٓٔفٝكٛ  َٚايٖغٖسا٤ٔ ايٖطٖسا٤ٔ ٔفٞ ُٜ

ُٔنَي ِٜٝظ َٚاٞيٜهأظ ٢ٔ َٚاٞيَعأفنَي اٞيَػ ٖٓاع٢ َع ُ٘ اي ٤ً ٓٔنَي ُٜٔحٗب َٚاي ُُِحٔط  722 اٞي

ِٕ: نكٛي٘ تعاىلَا دا٤ ف٤ٞ ايهطا١ٖٝ أٚ عسّ اؿب يف ايٓٛاٖٞ،   ٕٖ َتٞهٝفُسٚا إ٢ َ٘ ٜفإ٢ ٤ً ٞٙ اي ٔٓ ِِ ٜغ ِٓٝه  َٚال َع

ٙٔ َِٜسَع٢  7 اٞيٝهٞفَس  ٔئعَبأد

 ٚايٓٛاٖٞ ايه١ُٝٓ ٖٞ نٌ َا جيطٟ فط٣ ايٓٗٞ ٚمل ٜهٔ بكٝػ١ "٫ تؿعٌ" َجٌ:

َٟ إذا: تعاىلنكٛي٘ ا٭َط ايساٍ ع٢ً ايهـ   - ِٔ يًَضال٠ٔ ُْٛٔد َٔ ٢ّ  ََٚذُزٚا اهلٔل ٔذٞنس٢ إىل فاِضَعٛا اجٝلُع١ٔ َٜٛ

َِٝع   2ايَب

٢َٗ: نكٛي٘ تعاىلَاز٠ ايٓٗٞ   ِٓ َٜ َٚ ٢ٔ ِٜٓهس٢ اٞيٜفِحَػا٤ٔ َع ُُ ٢ٞ َٚاٞي ِِ َٚاٞيَبِػ ِِ َٜٔعٝظٝه ٤ًٝه َٕ  ٜيَع  21َتَرن٤ُسٚ

ََِت : نكٛي٘ تعاىلاؾٌُ اـرب١ٜ املػتع١ًُ يف ايٓٗٞ،   ُِ ُحٚس ِٝٝه ًٜ َِٝت١ٝ َع َُ ُّ اٞي ُِ َٚايٖد ِٓص٢ٜس٢  َٜٚيِح  اٞئد

2 
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ٖٚصٙ ايكٝؼ تأخص سهِ ايكطٜح يف نٕٛ ايؿاضع قاقسا إىل إٜكاع َا ٜتعًل َٓٗا با٭ٚاَط  ٚادتٓاب 

ايصٟ أخطز ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايه١ُٝٓ ، سٝح قٝس ا٭ٚاَط خ٬ؾا يًؿاطيب َا ٜتعًل َٓٗا بايٓٛاٖٞ 

ٚايٓٛاٖٞ اييت ٜعطف َٓٗا نٕٛ ايؿاضع قاقسا إىل إٜكاع املأَٛض ب٘ ٚادتٓاب املٓٗٞ عٓ٘ با٭ٚاَط 

ٚايٓٛاٖٞ ايتكطحي١ٝ ا٫بتسا١ٝ٥ ، ؾتكٝٝسٖا بكٝس ايتكطحي١ٝ إخطاز يٮٚاَط ٚايٓٛاٖٞ ايه١ُٝٓ ، أَا 

بايككس ا٭ٍٚ َجٌ ٌٖ ا٭َط  ١ٝ٥ ؾٲخطاز ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٞ اييت مل تككستكٝٝسٖا بهْٛٗا ابتسا

ْٗٞ عٔ نسٙ ؟ ٚايٓٗٞ عٔ ايؿ٤ٞ ٌٖ ٖٛ أَط بهسٙ أّ ٫ ؟ َٚػأي١ ٚدٛب َا ٫ ٜتِ   ٤بايؿٞ

ايٛادب إ٫ ب٘
(1). 

 امل٪ٍٚ:

: يػ١ َٔ آٍ ٜ٪ٍٚ إشا ضدعامل٪ٍٚ
ايؿ٤ٞ "، قاٍ اؾٖٛطٟ: " ايتأٌٜٚ: تؿػري َا ٜ٪ٍٚ إيٝ٘  (2)

(3) ،

ٚأَا ايتأٌٜٚ: ؾآخط ا٭َط ٚعاقبت٘، ٜكاٍ: إىل أٟ ؾ٤ٞ َآٍ ٖصا ا٭َط؟ أٟ ٜٚكٍٛ ابٔ ؾاضؽ:" 

َكريٙ ٚآخطٙ ٚعكباٙ"
(4) 

ٖٛ محٌ ايًؿغ ع٢ً غري َسيٍٛ ايعاٖط َٓ٘ َع استُاي٘ ي٘ عطؾ٘ اٯَسٟ بكٛي٘ :": ؾكس اقط٬ساأَا 

 .بسيٌٝ ٜعهسٙ

 قطف ايًؿغ عٔ املع٢ٓ ايطادح إىل املع٢ٓ املطدٛح يسيٌٝ ٜكرتٕ ب٘. أٟ ٖٛ :

 ".محٌ ايًؿغ ع٢ً املع٢ٓ احملتٌُ املطدٛحٚعطؾ٘ اٱَاّ ايطاٖط ابٔ عاؾٛض:" ٖٚٛ 

ٚنابط٘ إٔ ايًؿغ إٕ نإ َطازٙ ٫ حيتٌُ ايكطف  ؾامل٪ٍٚ بٗصا ا٫عتباض َا ٜكابٌ ايعاٖط ،

استًُ٘ بسيٌٝ مسٞ َ٪٫ٚ، ٚا٭قٌ ايعٌُ بايعاٖط إشا ثبت ٚإٕ  يعٗٛضٙ يف َعٓاٙ مسٞ ظاٖطا،

 ؾإشا ثبتت َطدٛسٝت٘ بايٓػب١ مل٪ٚي٘ تعني ايعٌُ ب٘ بسيٌٝ ٜعهسٙ .   ضدشاْ٘ ،

                                                 

 . 73-65،ؿشق اٌىشف ػٓ ِماطذ اٌشاسع ص 185-1/179[ الجويٌي، اٌثش٘اْ ] 299-2/298(:٠ٕظش اٌّٛافماخ 1)

 . 130\1ٌغاْ اٌؼشب (: 2)

 .4/1627(:  اٌظؽاغ 3)

 .1/158، ٠ٕٚظش ِما١٠ظ اٌٍغح )أٚي( 314(: اٌظاؼثٟ 4)
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"ٚاعًِ إٔ ايتأٌٜٚ َٓ٘ َا ٖٛ ٚانح بني، ؾكطف ايًؿغ املتؿاب٘  ٜكٍٛ اٱَاّ ايطاٖط ابٔ عاؾٛض:

٢ً أسس َعٓٝٝ٘ املؿٗٛضٜٔ ٭دٌ نجط٠ اغتعُاٍ عٔ ظاٖطٙ إىل شيو ايتأٌٜٚ ٜعازٍ محٌ ايًؿغ ع

ايًؿغ يف املع٢ٓ غري ايعاٖط َٓ٘، ؾٗصا ايكػِ َٔ ايتأٌٜٚ سكٝل بأ٫ ٜػ٢ُ تأ٬ٜٚ، ٚيٝؼ أسس 

قًُٝ٘ بأق٣ٛ َٔ اٯخط إ٫ إٔ أسسُٖا أغبل يف ايٛنع َٔ ا٭خط، ٚاحمل٬ُٕ َتػاٜٚإ يف 

تطدٝح شيو املع٢ٓ، ؾهِ َٔ  ٢مبكته ا٫غتعُاٍ ٚيٝؼ غبل إط٬م ايًؿغ ع٢ً أسس املعٓٝني

إط٬م فاظٟ يًؿغ ٖٛ أغبل إىل اٱؾٗاّ َٔ إط٬ق٘ اؿكٝكٞ، ٚيٝؼ قٛهلِ يف عًِ ا٭قٍٛ بإٔ 

 .(1)"اؿكٝك١ أضدح َٔ اجملاظ مبكبٍٛ ع٢ً عَُٛ٘

 :ع٬ق١ ايتأٌٜٚ باملتؿاب٘

:" َٚٔ ايتأٌٜٚ َا ظاٖط َع٢ٓ ايًؿغ ؾٝ٘ أؾٗط َٔ َع٢ٓ تأًٜٚ٘ ٚيهٔ ايطاٖط بٔ عاؾٛضٜكٍٛ 

 ايكطا٥ٔ أٚ ا٭زي١ أٚدبت قطف ايًؿغ عٔ ظاٖط َعٓاٙ ؾٗصا سكٝل بإٔ ٜعس َٔ املتؿاب٘. 

ثِ إٕ تأٌٜٚ ايًؿغ يف َجً٘ ٜتٝػط مبع٢ٓ َػتكِٝ ٜػًب ع٢ً ايعٔ أْ٘ املطاز إشا دط٣ محٌ  

َٖا   ايه٬ّ ايبًٝؼ َجٌ ا٭ٜسٟ ٚا٭عني يف قٛي٘:ايًؿغ ع٢ً َا ٖٛ َٔ َػتع٬ُت٘ يف َٓا ِٝ َٓ َُا٤ َب َٚايٖط

ِٜٕد َٓا ، ٚقٛي٘: 27 ٔبٜأ ٔٓ ُٝ ْٖٜو ٔبٜأِع ٢ِ َزٚبٜو ٜفإ٢ ، ؾُٔ أخصٚا َٔ َجً٘ 22 َٚاِصٔبِس ٔيُحٞه

 إٔ هلل أعٝٓا ٫ ٜعطف نٓٗٗا، أٚ ي٘ ٜسا يٝػت نأٜسٜٓا، ؾكس ظازٚا يف ق٠ٛ ا٫ؾتباٙ. 

َٚٓ٘ َا ٜعترب تأًٜٚ٘ استُا٫ ٚػٜٛعا بإٔ ٜهٕٛ ايكطف عٔ ايعاٖط َتعٝٓا ٚأَا محً٘ ع٢ً َا أٚيٛٙ  

ُٔ ب٘ ؾع٢ً ٚد٘ ا٫ستُاٍ ٚاملجاٍ، ٖٚصا َجٌ قٛي٘ تعاىل: َُ ٣َٛ ايٖسِح ٢ًٜ اٞيَعِسش٢ اِضَت ،  2 َع

َُِس ٚقٛي٘: َٞ اأٜل َٚٝقٔغ َُآل٥ٜٔه١ٝ  َٚاٞي  ٢ّ َُا َٔ اٞيَػ َٚ  ٣ٌ ًٜ ُ٘ ٔفٞ ٝظ ١ً ُِ اي ُٗ َٝ َٜٞأٔت َٕ إ٢ال٤ ٜإٔ  َٜٓٝظُسٚ  ٌِ َٖ  571  ،

ٱَهإ ؾُجٌ شيو َكطٛع بٛدٛب تأًٜٚ٘ ٫ٚ ٜسعٞ أسس إٔ َا أٚي٘ ب٘ املطاز َٓ٘ ٚيهٓ٘ ٚد٘ تابع 

 . (2)"ايتأٌٜٚ، ٖٚصا ايٓٛع أؾس َٛاقع ايتؿاب٘ ٚايتأٌٜٚ

                                                 

 .186\2(: اٌرؽش٠ش 1)

(2:).َ.ْ 3\162. 
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 ٚخ٬ق١ ايكٍٛ عٓس اؾُٗٛض : إٕ يًؿغ يف ز٫يت٘ ع٢ً املع٢ٓ ث٬خ سا٫ت:

 ٜٚػ٢ُ ايٓل. -أٟ قطعٞ ايس٫ي١ -أ٫ حيتٌُ إ٫ َع٢ٓ ٚاسسا  .1

 ٌُ.٫ي١ ٜٚػ٢ُ اجملأٚ استُاٍ ع٢ً ايػٛا٤ إٔ حيتٌُ أنجط َٔ َع٢ٓ  .2

 حيتٌُ أنجط َٔ َع٢ٓ يهٓ٘ يف أسسُٖا أضدح َٓ٘ يف غريٙ. إٔ  .3

 ؾايطادح ٜػ٢ُ ايعاٖط ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ باؿكٝك١. . أ

 ٚاملطدٛح ٜػ٢ُ امل٪ٍٚ ، ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ باجملاظ. . ب

 ٚسهِ ٖصٙ ا٭قػاّ نًٗا نُا ًٜٞ:

 ٫ ٜعسٍ عٔ ايٓل إ٫ بٓػذ. .1

 ٫ ٜعٌُ باجملٌُ إ٫ بعس ايبٝإ. .2

ضادشا ، ٚإ٫ ٪ٍٚ إ٫ يكط١ٜٓ ق١ٜٛ ػعٌ اؾاْب املطدٛح ٫ ٜرتى ايعاٖط ٜٚٓتكٌ إىل امل .3

 نإ باط٬.

 ايعاّ ٚاـاماملطًب اـاَؼ: 

 بايطأؽ، ؼٝط ٭ْٗا ايعُا١َ مسٝت َٚٓ٘ ٚاٱساط١، ايؿٍُٛ:  مبع٢ٓ ايعُّٛ، َٔ ؾاعٌ اغِ:  ايعاّ

 َٚٓ٘ ا٫عٝإ، أٚ ايبًسإ مشٌ أٟ: اـكب ٚعِ مشًِٗ، أٟ: ٚايعسٍ ايك٬ح عُِٗ: ايعطب ٚتكٍٛ

 َٔ مجعا ٜٓتعِ يؿغ ؾهٌ ايع١َُٛ، إىل اْتٗت اتػعت إشا ٚايكطاب١ ع١ُُٝ ، ايط١ًٜٛ ايٓد١ً مسٝت

 ايؿٍُٛ ملع٢ٓ عاَا مسٞ ا٫مسا٤

 ايعاّ يػ١ َؿتل َٔ ايعُّٛ ٖٚٛ َػتعٌُ يف َعٓٝٝٵٔ :ؾ

 أسسُٖا: ا٫غتٝعاب ٚا٫غتػطام. 

ايجاْٞ :ايهجط٠ ٚا٫دتُاع
(1). 

                                                 

٘ـ( 539ػالء اٌذ٠ٓ شّظ إٌظش أتٛ تىش ِؽّذ تٓ أؼّذ ) ،254ص [السوزقٌذي]فٟ ٔرائط اٌؼمٛي ١ِضاْ األطٛي(: 1)

 َ .1987٘ـ = 1407 –تغذاد  -ِؾ اٌخٍٛد  - 1ؽ –دساعح ٚذؽـ : د . ػثذ اٌٍّه اٌغؼذٞ  –

 .125\1أطٛي اٌغشخغٟ ض(:2)
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"َا اْتعِ مجعا َٔ ا٭مسا٤ يؿعا َٚع٢ٓ" متػهٛا با٫دتُاع زٕٚ ا٫غتٝعاب عطؾٛٙ بأْ٘ ؾايصٜٔ

(2)  

ٚايصٜٔ ضاعٛا ا٫دتُاع ٚا٫غتٝعاب عطؾٛٙ بأْ٘ "يؿغ َػتػطم ؾُٝع َا ٜكًح ي٘ عػب ٚنع 

ٚاسس"

(3). 

اـ٬ف بني ايؿطٜكني إٔ أٚهلُا ٜط٣ إٔ ايعُّٛ نُا ٜتكٛض يف ا٭يؿاظ ٜتكٛض يف املعاْٞ  َٚٓؿأ

أٜها
(4). 

ٚايجاْٞ ٜط٣ إٔ ايعُّٛ َٔ عٛاضض ا٭يؿاظ ٚإٔ املعاْٞ ٫ عُّٛ هلا ٭ٕ املع٢ٓ ٚاسس ٚإمنا نجطت 

اٍ شيو قاي٘ أٚ ٜهٕٛ يف نٌ قٌ ع٢ً سس٠ ٚنٌ ٚاسس غري اٯخط ٚيهٓ٘ َٔ دٓػ٘، يهجط٠ ق

املع٢ٓ
(5) .  

ؾٗٛ َٔ غري سكط ،  ٚاسسا،ٛنع زؾع١ ، ب املػتػطم مجٝع َا ٜكًح يً٘ؿغ ايٖٛ أَا اقط٬سا: 

يؿغ ٚنع ٚنعا ٚاسسا يًس٫ي١ ع٢ً مجٝع َا ٜكًح ي٘ َٔ ا٭ؾطاز يؿعا، مٛ )ضداٍ( ، أٚ َع٢ٓ ، مٛ 

َٳٔ( ، ع٢ً غبٌٝ ايؿٍُٛ ٚا٫غتػطام َٔ غري سكط يف ن١ُٝ َع١ٓٝ أٚ ، ؾٗٛ يؿغ (6) عسز َعني )

 ٜأتٞ ع٢ً مج١ً َػُٝات٘ ٫ ٜػازض َٓٗا ؾ٦ٝا.

 قٝؼ ايعُّٛ:

بٛنعٗا ايًػٟٛ تسٍ ع٢ً  اأيؿاظإٔ يًعُّٛ  ع٢ًايعطب١ٝ  ايًػ١زٍ اغتكطا٤ املؿطزات ٚايعباضات يف 

 ع٢ً ايؿٍُٛ ، ٚتػتػطم مجٝع أؾطازٖا، ٖٚٞ ْٛعإ :

اٱط٬م ،غٛا٤  ٚيؿع٘ ؾا٬َ نٌ َا ٜتٓاٚي٘ عٓسٖٚٛ َا نإ يؿع٘ مجعا  عاّ بكٝػت٘ َٚعٓاٙ .1

نإ مجع َصنط غاملا أٚ بأيـ ٚتا٤ َعٜستني أٚ مجع تهػري ، ٚغٛا٤ نإ اؾُع ي٘ ٚاسس َٔ 

 يؿع٘ نايطداٍ أٚ يٛ ٜهٔ نايٓػا٤ ٚايػِٓ.

                                                                                                                                                    

 .44\1، اإلؼىاَ التٓ ؼضَ 54\1، اإلؼىاَ ٌآلِذٞ 44، اٌؽذٚد ص189\٠1ٕظش اٌّؼرّذ (:3)

 .101\1ششغ اٌؼؼذ (:4)

 .38\1،ششغ اٌر٠ٍٛػ 154، اٌّشآج ص184\1، اٌّؼرّذ ٠255ٕظش ١ِضاْ األطٛي ص(:5)

ٚأشش اٌٍغح فٟ اخرالف اٌّعرٙذ٠ٓ ص  17ٚأطٛي اٌشاشٟ ص 2/32ٚاٌّغرظفٝ  1/255أظش فٛاذػ اٌشؼّٛخ (:6)

 .145اٌرؼش٠فاخ ٚ 2/10ٚذفغ١ش إٌظٛص  143ٚأعثاب اخرالف اٌفمٙاء ص 177ٚ أطٛي اٌخالف ص  355
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ؾإْ٘  ٖٚٛ َا نإ يؿع٘ َؿطزا َٚعٓاٙ ؾا٬َ نٌ َا ٜتٓاٚي٘ َجٌ قّٛ ، ،قٝػت٘عاّ مبعٓاٙ زٕٚ  .2

 اغِ مجع ٫ ٚاسس ي٘ َٔ يؿع٘.

، ٚنصيو ا٭مسا٤ املٛقٛي١ ايساي١ ع٢ً ٚنصيو غا٥ط ا٭يؿاظ ايساي١ ع٢ً َع٢ٓ اؾُع َجٌ دٔ ٚإْؼ   

ٚنٌ ٚاسس َٔ ٖصٜٔ ايٓٛعني إَا عاّ يصات٘ ، ٚإَا عاّ بٛاغط١  ٚمٛ شيو.     اؾُع ٚأمسا٤ ايؿطط 

 ت٘ اـاق١.قط١ٜٓ أٚ باْهُاّ يؿغ آخط إيٝ٘ ، ٚيهٌ قٝػ

 : ٖٚٞ نجري٠ َٓٗا َا ًٜٞ: ايكٝؼ اييت تؿٝس ايعُّٛ يصاتٗا

 : مٛ نٌ ٚمجٝع ٚأمجعٕٛ ٚناؾ١ ٚقاطب١ ، ؾإْٗا تؿٝس بصاتٗاا٭مسا٤ امل٪نس٠ .1

قٌ ٜأٜٗا ايٓاع إْٞ  ، نكٛي٘ تعاىل:" نٌ ْؿؼ شا٥ك١ املٛت" ٚقٛي٘ غبشاْ٘ :ايعُّٛ أُٜٓا ٚضزت 

  52َٚا أزضًٓاى إال ناف١ يًٓاع، ٚقٛي٘ دٌ ؾأْ٘ : زضٍٛ اهلل إيٝهِ مجٝعا

 َٓ٘ َا ًٜٞ: :ٚا٫غتؿٗاّأمسا٤ ايؿطط  .2

" ؾُٔ ٜعٌُ َجكاٍ شض٠ خريا ٜطٙ" ٚقٛي٘ " َٚا نكٛي٘ تعاىل:  ٚاؾعا٤،إشا ٚضزتا يًؿطط  َٚا،َٔ  -

 تؿعًٛا َٔ خري ٜعًُ٘ اهلل" ٚقٛي٘ " َٔ أسٝا أضنا َٝت١ ؾٗٞ ي٘" .

يًعاقٌ غٛا٤ ناْت َٛقٛي١ أٚ ؾطط١ٝ أٚ اغتؿٗا١َٝ ، مٛ " َٔ شا ايصٟ ٜكطض اهلل  ٚ )َٔ( -

 قطنا سػٓا".

 َت٢ ، ٖٚٞ ا٭ظ١َٓ املب١ُٗ ؾططا ٚاغتؿٗاَا ، مٛ قٛيو : َت٢ تعضْٞ أنطَو. -

 يٮَه١ٓ املب١ُٗ ؾططا ٚاغتؿٗاَا، مٛ قٛيو : أٟ ػًؼ؟.أٜٔ ، ٖٚٞ  -

 727ٚاقتًِٖٛ حٝح ثكفتُِٖٛمٛ قٛي٘ تعاىل: سٝح، ٖٚٞ يتعُِٝ ا٭َه١ٓ ، -

 أٜإ ، ٖٚٞ يٮظ١َٓ ؾططا ٚاغتؿٗاَا ، مٛ أٜٔ تصٖب أشٖب. -

 أٟ نٝـ . فاتٛا حسثهِ أ٢ْ غ٦تَِٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل:أ٢ْ ، ٖٚٞ ؾطط يف ا٭َه١ٓ مبع٢ٓ أٜٔ  -

 "أميا إٜٗاب دبؼ فكد طٗس:"   أٟ، مٛ قٛي٘  -
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 ًٜٞ: َٚٓٗا َا: مسا٤ املٛقٛي١ا٭ .3

 " ايكاعٞ ٚيٞ َٔ ال ٚيٞ ي٘:"   مٛ قٛي٘  يًعاقٌ،ٖٚٞ َٔ،  -

 " َا عٓسنِ ٜٓؿس َٚا عٓس اهلل بام".تعاىل:مٛ قٛي٘  ايعاقٌ،يػري  َا، -

 . ...ٚايرٜٔ ٜسَٕٛ احملضٓات مٛ قٛي٘ تعاىل: ٖٚٞ يًُصنط، ٚايصٜٔ،ايصٟ ٚايًصإ  -

 ، ٖٚٞ يًُ٪ْح .اييت ، ٚايًتإ ٚاي٬تٞ ٚاي٥٬ٞ ٚايًٛاتٞ  -

 نجري٠، َٚٓٗا َا ًٜٞ:: ٖٚٞ أٜها ايكٝؼ اييت تؿٝس ايعُّٛ بايٛغاط١

 :احمل٢ً بأٍ اييت تؿٝس اؾٓؼ ٚا٫غتػطام .1

، ٚهلصا ٚقؿت٘ ايعطب بكؿ١ اؾُع  " ٚايػاضم ٚايػاضق١..."قٛي٘ تعاىل: غٛا٤ نإ َؿطزا ، مٛ

 ؾكايٛا: أًٖو ايٓاؽ ايسٜٓاض ايكؿط ٚايسضِٖ ايبٝض.

 ."إذا ايتك٢ املطًُإ بطٝفُٗا فايكاتٌ ٚاملكتٍٛ يف ايٓاز:"  نكٛي٘  َج٢ٓ،أٚ نإ 

  ٚاملًٛكات ٜرتبضٔ ٚقٛي٘  قد أفًح املؤَٕٓٛمٛ قٛي٘ تعاىل : َهػطا،أٚ نإ مجعا غاملا أٚ 

 :املعطف باٱناؾ١ .2

مجعا، مٛ قٛي٘ تعاىل: أٚ ، حتضٖٛا ٚإٕ تعدٚا ْع١ُ اهلل ال مٛ قٛي٘ تعاىل: َؿطزا،غٛا٤ نإ 

 حسَت عًٝهِ أَٗاتهِ

باؾطٖا عاًَٗا، ٖٚٞ تعِ غٛا٤ باؾطٖا ايٓايف ، مٛ َا أسس قا٥ُا، أٚ ، ايٓهط٠ يف غٝام ايٓؿٞ .3

 ، ٚ:مٛ َا قاّ أسس، ٚغٛا٤ نإ ايٓايف َا أٚ مل أٚ ئ أٚ يٝؼ أٚ غري شيو

 يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ: تهٕٛ ْكا قطحيا يف ايعُّٛ . أ

مٛ قٛي٘ تعاىل:" ٫ عاقِ ايّٝٛ َٔ أَط  إٕ،ٚاييت تعٌُ عٌُ  ٚقعت بعس ٫ ايٓاؾ١ٝ يًذٓؼ إشا -

 اهلل"، ٭ٕ اْتؿا٤ ؾطز َبِٗ ٫ ٜهٕٛ إ٫ باْتؿا٤ مجٝع ا٭ؾطاز.

 ، ٚتعاز يف ث٬ث١ َٛانع: إشا ظٜس قبًٗا َٔ -

 .2 يتٓرز قَٛا َا أتاِٖ َٔ ْرٜس َٔ قبًو قبٌ ايؿاعٌ، نكٛي٘ تعاىل:
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 52ٓا َٔ قبًو َٔ زضًٍَٛٚا أزض ؿعٍٛ ، نكٛي٘ غبشاْ٘:قبٌ املٚ

 .َٚا َٔ إي٘ إال إي٘ ٚاحد تعاىل:نكٛي٘  املبتسأ،ٚقبٌ 

ٜٸاض، َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل : ايٓهط٠ امل٬ظ١َ يًٓؿٞ - ٚقاٍ ْٛح زب ال ترز ع٢ً األزض  ، مٛ أسس ٚبس ٚز

 َٔ ايهافسٜٔ دٜٓازا

ؾُٝا عسا شيو ، نايٓهط٠ ايعا١ًَ ؾٝٗا )٫( عٌُ  -ٚيٝؼ ْكا ؾٝ٘– ٚتهٕٛ ظاٖط٠ يف ايعُّٛ –ب 

ٌٴ قا٥ُّا  أَا ايٓهط٠ يف غٝام اٱثبات ؾ٬  َٚا يف ايساض ضدٌ .–بٓكب اـرب  –يٝؼ ، مٛ ٫ ضد

 تعِ.

 : نكٛي٘ تعاىل:" ٫ ٜػدط قّٛ َٔ قّٛ" ايٓهط٠ يف غٝام ايٓٗٞ .4

 .ٚيعبد َؤَٔ خري َٔ َػسى ٚيٛ أعجبهِ ، نكٛي٘ تعاىل : عاّايٓهط٠ املٛقٛؾ١ بٛقـ  .5

ٚيًذٓؼ َطازا ب٘  " أٍ املعطؾ١ تأتٞ يًعٗس ٚتأتٞ يًذٓؼ َطازا ب٘ املا١ٖٝ ،:ابٔ عاؾٛض قاٍ 

مجٝع أؾطازٙ اييت ٫ قطاض ي٘ يف غريٖا ؾإشا أضازٚا َٓٗا ا٫غتػطام ْعطٚا ؾإٕ ٚدسٚا قط١ٜٓ 

ًٝٛا ايٖضأيَحأت غٝام مٛ:ا٫غتػطام ظاٖط٠ َٔ يؿغ أٚ  ُٔ ََٚع ُٓٛا  ََ َٔ آ َٕ ٜئفٞ ُخِطس٣ إ٢ي٤ا اي٤ٔرٜ ٕٖ اٞيإ٢َْطا  إ٢

5  ،ٔ٘ ًِ َٕ ٔباٞئهَتأب ٝن ُٛٓ َٔ َٗا،[ آٍ عُسإ]َُٚتِؤ ٢ًٜ ٜأِزَجا٥ٔ ًٜٝو َع َُ ، اقتٓعٛا  72 َٚاٞي

ا٫غتػطام خؿ١ٝ أٚ َؿكٛز٠ عسيٛا إىل قٝػ١ اؾُع بكٝػ١ املؿطز ٭ْ٘ ا٭قٌ ا٭خـ ٚإٕ ضأٚا قط١ٜٓ 

يس٫ي١ ايكٝػ١ ع٢ً عس٠ أؾطاز ٫ ع٢ً ؾطز ٚاسس ٚملا نإ تعطٜـ ايعٗس ٫ ٜتٛد٘ إىل عسز َٔ 

ٓٔنَي ا٭ؾطاز غايبا تعني إٔ تعطٜؿٗا ي٬غتػطام مٛ: ُُِحٔط ُٜٔحٗب اٞي  ُ٘ ١ً ، ي٬٦ 722َٚاي

ٓٔنَيٚمٛ قٛي٘ : ام ،ٜتِٖٛ إٔ اؿسٜح ع٢ً قػٔ خ َِٝد اٞيَدا٥ٔ ِٗٔدٟ ٜن َٜ َ٘ اٜل  ١ً ٕٖ اي ،  25َٜٚأ

ي٬٦ ٜتِٖٛ إٔ اؿسٜح عٔ خا٥ٔ َعني تعين ْؿػٗا ؾٝكري اؾُع يف ٖصٙ املٛاطٔ قط١ٜٓ ع٢ً قكس 

 .    (1)"ا٫غتػطام
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 أْٛاع ايعاّ

 ؾطز َٔ أؾطازٙ املٓسضدني ؼت٘،، عٝح ٜؿٌُ اؿهِ ؾٝ٘ نٌ ا٭قٌ يف ايعاّ إٔ تهٕٛ ز٫يت٘ ن١ًٝ

يهٔ ثبت باغتكطا٤ ايٓكٛم ٚإزضاى أغايٝب اـطاب يف ايًػ١ ايعطب١ٝ إٔ ايعاّ ٜتٓٛع سػب 

 ٚضٚزٙ إىل ث٬ث١ أْٛاع ٖٞ:

ٖٚٛ ايصٟ قشبت٘ قط١ٜٓ تٓؿٞ استُاٍ ؽكٝك٘، أٚ بإم ع٢ً  : عاّ ٜطاز ب٘ ايعُّٛ قطعا .1

 ،  ٚمل خيتًـ ؾٝ٘ ،عَُٛ٘

ِْ قٛي٘ تعاىل:َجٌ  ًٝٔ ٤ِٕٞ َع ٌٚ َغ ُ٘ ٔبٝه ٤ً  ، 525َٚاي

  21حٞ غ٤ٞٚجعًٓا َٔ املا٤ نٌ ٚقٛي٘ تعاىل: 

 5ع٢ً اهلل زشقٗاإال  فب األزض َٚا َٔ داب١ٚقٛي٘ تعاىل:

 ٭ٕ نٌ آ١ٜ تكطض غ١ٓ إهل١ٝ عا١َ ٫ تتبسٍ ٫ٚ تتدكل.

: ؾكس ٜطًل ايًؿغ ايعاّ ٜٚطاز ب٘ ؾطزا َٔ أؾطازٙ، ِٖٚ َا ٜػ٢ُ عاّ ٜطاز ب٘ اـكٛم .2

 ٖٚٛ ْٛعإ:  بايعاّ املطاز ب٘ اـكٛم

 ٚتبني إٔ عَُٛ٘،: ٖٚٛ ايصٟ قشبت٘ قط١ٜٓ تٓؿٞ بكا٤ٙ ع٢ً ٜطاز ب٘ اـكٛم قطعاؾُٓ٘ َا  . أ

 ضبٝالٚهلل ع٢ً ايٓاع حج ايبٝت َٔ اضتٛاع إيٝ٘ نكٛي٘ تعاىل : املطاز َٓ٘ بعض أؾطازٙ 

 ، ؾاملطاز خكٛم املهًؿني ، ٭ٕ ايعكٌ ٜكتهٞ خطٚز ايكبٝإ ٚاجملاْني ٚمِٖٛ. 27

: ٚشيو يسٚضإ ايسيٌٝ بني ايعُّٛ ٚاـكٛم ، ؾاستاز إىل ظٜاز٠ ْعط، َجٌ قٛي٘  َا اختًـ ؾَٝ٘ٚٓ٘ 

١ًِ آدّ األمسا٤ نًٗاتعاىل: ا٭ؾٝا٤ َا نإ َٚا غٝهٕٛ إىل ؾٌٗ املطاز أمسا٤ مجٝع ، 27 ٚع

 ّٜٛ ايكٝا١َ ، ؾٗٛ عاّ ؟ أٚ املطاز أمسا٤ اهلل اؿػ٢ٓ ، ٚامسا٤ امل٥٬ه١ أٚ أمسا٤ شضٜت٘  ؾٗٛ خام؟
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- 120 - 

: ٖٚٛ ايصٟ مل تكشب٘ قط١ٜٓ تٓؿٞ ز٫يت٘ ع٢ً ايعاّ ، ٫ٚ قط١ٜٓ تٓؿٞ استُاٍ ؽكٝك٘ عاّ َطًل

طًك١ َٔ غري قطا٥ٔ يؿع١ٝ أٚ عك١ًٝ أٚ عطؾ١ٝ ، َجٌ انجط ايٓكٛم اييت ٚضزت ؾٝٗا قٝؼ ايعُّٛ َ

 تعني ايعُّٛ أٚ اـكٛم ، ٖٚٛ نطبإ:

 : ٖٚٛ ايصٟ قاّ ايسيٌٝ ع٢ً ؽكٝك٘ ، ٚغٝأتٞ عج٘ يف اـام.عاّ ككٛم -

: ٖٚٛ ايصٟ مل ٜسخً٘ ؽكٝل، ٜٚؿٌُ اؿهِ ؾٝ٘ مجٝع اؾطازٙ  عاّ بام ع٢ً عَُٛ٘ -

ٜٚػتػطقِٗ ٖٚٛ قًٌٝ
(1). 

 :ايًؿغ ٫ غكٛم ايػببايعرب٠ بعُّٛ  

ايعاّ ايٛاضز ع٢ً غبب خام ٫ خيكل بػبب٘ ٚيهٓ٘ ٜتٓاٍٚ أؾطاز غبب٘ تٓا٫ٚ أٚيٝا أق٣ٛ َٔ 

٭ٕ ز٫ي١ ايعاّ ع٢ً قٛض٠ ايػبب قطع١ٝ  ، ز٫يت٘ ع٢ً بك١ٝ ا٭ؾطاز ايكاحل ٖٛ يًس٫ي١ عًٝٗا

 قس إشخاق١ إٕ نإ َٔ قبٌٝ ايتؿطٜع ،  ٚز٫يت٘ ع٢ً غريٖا مما ٜؿًُ٘ َؿّٗٛ ايعاّ ز٫ي١ ظ١ٝٓ،

 ايتؿطٜع أقٌ إٔ ع٢ً ٚاتؿكٛا خيكل، ٫ ٖصا َجٌ يف ايٓعٍٚ غبب إٔ ع٢ً نازٚا أٚ ايعًُا٤ اتؿل

 تعني أْٗا ايتؿػري، َاز٠ َٔ ايٓعٍٚ أغباب نٕٛ َٚع٢ٓقاٍ ايطاٖط ابٔ عاؾٛض "  ،خاقا ٜهٕٛ ٫ إٔ

 قاٍ خيكل، ٫ ايٓعٍٚ غبب ٭ٕ عًٝٗا؛ ٜككط اٯ١ٜ يؿغ إٔ املطاز ٚيٝؼ املطاز، تؿػري ع٢ً

 خيكل، ٫ ايه٬ّ غطض خكٛم نصيو خيكل، ٫ ايٓعٍٚ غبب إٔ ٚنُا: ايػبهٞ ايسٜٔ تكٞ

 .(2) ايعاّ ؽكٝل ٜكتهٞ ؾ٬ يًُٓاغب١ عاّ ٜعكب٘ ثِ خام ٜطز نإٔ

ٚشنط ايع١ً ، ٚأَهٔ اختكام ايع١ً بكاسب  أَا إشا قه٢ ايٓيب يف ٚاقع١ َع١ٓٝ يؿدل َعني ،

 ايٛاقع١ ، ؾٌٗ تعِ ؟ 

 إىل اْٗا ٫ تعِ. -َِٓٗ ايؿاؾعٞ  -شٖب مجاع١  -

 ٚشٖب اؿٓؿ١ٝ إىل أْ٘ جيب ايتعُِٝ إشا نإ َٔ عساٙ يف َعٓاٙ. -
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 اـام:

َٚٓ٘ اـكاق١ ٖٚٞ اؿاد١ املٛدب١  ٖٛ عباض٠ عٔ املٓؿطز، ٜكاٍ اختل ؾ٬ٕ بهصا إشا اْؿطز ب٘، يػ١

 .(1) عٔ املاٍ ٚعٔ أغباب املٓاٍ ي٬ْؿطاز

 ٚا٫ختكام : ايتؿطز ٚقطع ايؿطن١ .

ٖٛ ايًؿغ املٛنٛع ملع٢ٓ ٚاسس ع٢ً ا٫ْؿطاز :اقط٬ساأَا 
(2). 

أٚ ٖٛ قطف ايعاّ عٔ  ،اؿٓؿ١ٝ إىل أْ٘ قكط ايعاّ ع٢ً بعض أؾطازٙ بسيٌٝ َػتكٌ شٖب ٚ 

 .ابتسا٤عَُٛ٘ ٚإضاز٠ بعض َا ٜٓطٟٛ ؼت٘ َٔ أؾطاز 

 تعطٜـ ايتدكٝل:

: اٱؾطاز، ٖٚٛ َكسض خكٛم مبع٢ٓ خل، ٖٚٛ متٝٝع بعض ايًؿغ ايعاّ عهِ ، ايتدكٝل يػ١

ٚهلصا ٜكاٍ خل ؾ٬ٕ بهصا أٟ متٝع ب٘ زٕٚ غري
(3). 

 :تعطٜـ ايتدكٝل اقط٬سا

 تعطٜـ ايتدكٝل بٓا٤ ع٢ً اخت٬ؾِٗ يف أغاغ٘ َٚؿَٗٛ٘.اختًـ ا٭قٛيٕٝٛ يف  

ظين ؾايتدكٝل عٓس اؾُٗٛض ٫ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ املعاضن١ بني ايعاّ ٚاـام ، ؾايعاّ عٓسِٖ 

ايس٫ي١ ٚاـام قطعٞ ، ٚايعين ٫ ٜعاضض ايكطعٞ ، ؾٝكسّ اـام ع٢ً ايعاّ َطًكا سٝجُا تٛاضزا ، 

ؾًٝؼ بٝاْا قها ، بٌ بٝاْا ؾايتدكٝل عٓس اؾُٗٛض يٝؼ إ٫ بٝاْا ٚتؿػريا يًعاّ ، أَا عٓس اؿٓؿ١ٝ 

ُُٗا يف ايكسض ايصٟ ٜتهُٔ َع٢ٓ املعاضن١ ، مبع٢ٓ إٔ ايعاّ ٚاـام زي٬ٕٝ قطعٝإ تساؾعا عه

اختًؿا ؾٝ٘
(4). 

                                                 

 .١ِ297ضاْ األطٛي ص(:1)

 .3/240، ٚاٌثؽش اٌّؽ١ؾ 1/30، ٚأطٛي اٌثضدٚٞ 1/124(: أظش: أطٛي اٌغشخغٟ 2)

 .1/306، ٚوشف األعشاس ٌؼثذ اٌؼض٠ض تخاسٞ 1/226ٚٔشش اٌثٕٛد 2/2(:أظش: ظّغ اٌعٛاِغ 3)

،ٚإٌّا٘ط األط١ٌٛح ٌـ فرؽٟ اٌذس٠ٕٟ  1/294ٌٍثخاسٞ  ، ٚوشف األعشاس1/132 : أصول السزخسي(: أظش4)

  1413/ 4ٌػ ؽ، ٚذفغ١ش إٌظٛص فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٌـ ِؽّذ أد٠ة اٌظا434ِؤعغح اٌشعاٌح ت١شٚخ ص 3/1418ؽ

 .2/83اٌّىرة االعالِٟ 
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ؾًٗصا اختًـ تعطٜـ ايتدكٝل عٓس اؾُٗٛض عٓ٘ عٓس اؿٓؿ١ٝ
(1). 

 .ٖٛ قكط ايعاّ ع٢ً بعض أؾطازٙ: تعطٜـ ايتدكٝل عٓس اؾُٗٛض

 تعطٜـ ايتدكٝل عٓس اؿٓؿ١ٝ: ٖٛ قكط ايعاّ ع٢ً بعض أؾطازٙ بسيٌٝ َػتكٌ َكرتٕ.

 أْٛاع كككات ايعُّٛ :

 ا٭قٛيٕٝٛ كككات ايعُّٛ إىل ْٛعني:قػِ 

املدككات املتك١ً .1
ٚشيو بإٔ ٜهٕٛ دع٤ا َٔ ايٓل  بٓؿػ٘،ٚاملطاز بٗا َا ٫ ٜػتكٌ : (2)

 ٚغريٖا. نٌ،ٚبسٍ ايبعض َٔ  ٚايػا١ٜ، ٚايكؿ١،ٚايؿطط،  نا٫غتجٓا٤، ايًؿغ،ايصٟ ٚضز ؾٝ٘ 

أَا اؿٓؿ١ٝ ؾ٬ ٜتعطنٕٛ هلا باعتباضٖا  مجٗٛض ا٭قٛيٝني،ٖٚصٙ املدككات ٜتؿل يف عسٖا 

 كككات ٭ْٗا يٝػت َٔ املدككات عٓسِٖ ٚإمنا ٖٞ َكٝس٠.

 أِٖ املدككات املتك١ً:

 َتٓا٫ٚ ٚزاخ٬ يف ايجاْٞ.: ٖٚٛ َا نإ ايًؿغ ا٭ٍٚ  ا٫غتجٓا٤ املتكٌ .1

 : ٖٚٛ َا ٫ ٜٛدس املؿطٚط زْٚ٘ ، ٫ٚ ًٜعّ إٔ ٜٛدس عٓس ٚدٛزٙ.ايؿطط .2

مبع٢ٓ يف املٛقٛف ، ٚيٝؼ ؾططا ٫ٚ اغتجٓا٤ ٫ٚ عسزا ٫ٚ غا١ٜ ، ؾٝسخٌ أؾعط  : َا ايكؿ١ .3

 ؾٝٗا ايٓعت ، ٚاؿاٍ، ٚايعطف َؿطزا نإ أٚ غريٙ.

املكته١ٝ يجبٛت اؿهِ قبًٗا ، ٚاْتؿا٥٘ بعسٖا ٚهلا يؿعإ ُٖا "  ايؿ٤ٞ: ٖٚٞ ْٗا١ٜ  ايػا١ٜ .4

 .ست٢" ٚ "إىل"

                                                 

 .52\2إلؼىاَ ٌآلِذٞ ضا،35\1،ششغ اٌر٠ٍٛػ ض١ِ297ضاْ األطٛي  (:1)

، ٚاإلتٙاض ششغ إٌّٙاض ٌـ اٌغثىٟ ذؽم١ك شؼثاْ تٓ 9/20ِظش  2أظش: ششغ ظّغ اٌعٛاِغ ٌـ اٌّؽٍٝ ؽ (:2)

، ٚذخظ١ض إٌظٛص  ٌـ خ١ٍفح تا 2/286ٞ ، ٚاألؼىاَ ٌآلِذ1/314، ٚاٌرمش٠ش ٚاٌرؽث١ش 2/151اعّاػ١ً  اٌما٘شج 

 .2/85، ٚذفغ١ش إٌظٛص  2/282داس اٌرٛف١ك ٌٍـثغ اٌما٘شج  1/1413تىش اٌؽغٓ ؽ



 َكاقس اـطاب عٓس َسضغ١ ايعاٖط ٚنٝؿ١ٝ ؼكًٝٗا:  ْٞايؿكٌ ايجا
- 123 - 

ٚشيو بإٔ ٜصنط َٓ٘، ٖٚٛ َا نإ ايبسٍ ؾٝ٘ دع٤ا سكٝكٝا َٔ املبسٍ  :ايهٌبسٍ ايبعض َٔ  .5

ٕٸ املككٛز باؿهِ ٖٛ ايجاْٞ زٕٚ عُّٛ ا٭ٍٚ أ٫ٚ،ايهٌ  ، ثِ ٜصنط بعض َٓ٘ ع٢ً أغاؽ أ

 مٛ قٛيو: "أنطّ ايٓاؽ ايعًُا٤".

غٛا٤ ناْت يؿع١ٝ نتدكٝل ايهتاب  بٓؿػٗا،ٚاملطاز بٗا اييت تػتكٌ  :املدككات املٓؿك١ً .2

ٖٚٞ  ايتدكٝل باملكًش١ املؿطٚع١ ٚبطٚح ايتؿطٜعٚ بايػ١ٓ، أٚ غري يؿع١ٝ ناؿؼ ٚايعكٌ،

 نجري٠ ٚؽتًـ ق٠ٛ ٚنعؿا ٚخ٬ؾا ٚٚؾاقا .

ِِ  قٛي٘ تعاىل:َجاٍ شيو   ُٖ ِِ ُتٓٔرِز ِّ ٜي ِِ ٜأ ُٗ ِِ ٜأٜأَْرِزَت ٢ٗ ِٝ ًٜ َٛا٤ْ َع َٔ ٜنٜفُسٚٞا َض ٕٖ اي٤ٔرٜ َٕإ٢ ُٛٓ َٔ ُِٜؤ  ، 5اٜل 

 املؿطنني َٔ ؾطٜل ِٖ ٖٓا املصنٛضٜٔ نؿطٚا ايصٜٔ إٔ تبني ٚقس" ٍ ايطاٖط ابٔ عاؾٛض:اق

 يتعطٜـ ٜهٕٛ إٔ إَا: باملٛقٍٛ بايتعطٜـ شنطِٖ يف ؾاٱتٝإ إمياِْٗ، َٔ َٝ٪ٚؽ ِٖ ايصٜٔ

 ٚظعُا٤ ايؿطى ض٩ٚؽ َٔ ٚأنطابِٗ املػري٠ بٔ ٚايٛيٝس دٌٗ نأبٞ َعٗٛزٕٚ قّٛ َٓ٘ َطازا ايعٗس

 سطب بٔ غؿٝإ أبٞ َجٌ بعس آَٔ َٔ ثِ اٯ١ٜ ٖصٙ ْعٍٚ أٜاّ يف َؿطنا نإ َٔ زٕٚ ايعٓاز،

 َٔ املطاز إٔ ع٢ً ي٬غتػطام املؿٝس اؾٓؼ يتعطٜـ املٛقٍٛ ٜهٕٛ إٔ ٚإَا ايؿتح، َػ١ًُ َٔ ٚغريٙ

 أٚ َِٓٗ آَٔ َٔ ملؿاٖس٠ باؿؼ ككٛقا عاَا ؾٝهٕٛ( ٜ٪َٕٓٛ ٫) قٛي٘ بكط١ٜٓ أْٛاع٘ أبًؼ ايهؿط

"بايكط١ٜٓ اـكٛم ب٘ َطازا عاَا ٜهٕٛ
(1).  

، َجاٍ شيو إشا َا  ايتدكٝل عه١ُ ايتؿطٜع: ايتدكٝل باملكًش١ املؿطٚع١ ٚبطٚح ايتؿطٜعَٚٔ 

ترتؽ ايهؿاض بأغط٣ املػًُني يف أثٓا٤ اهلذّٛ ، ؾٝذٛظ قتٌ املػًُني َٔ أدٌ اهلذّٛ ع٢ً 

هلا ايهاؾطٜٔ ٚايٛقٍٛ إيِٝٗ . ٖٚصا إغتجٓا٤ َٔ عُّٛ ايٓكٛم اييت ؼطّ قتٌ املػًُني ٚؽكٝل 

 ِ ؾته٘ باملػًُني، ٭ٕ ايهـ عٔ قتٌ املػًُني يف َجٌ ٖصٙ اؿاٍ غٝ٪زٟ إىل اْتكاض ايعسٚ ث

مجٝعا املترتؽ بِٗ ٚبك١ٝ اؾٝـ

(2)
.  

                                                 

 1/356اٌرؽش٠ش (:1)

 .183، دالٌح إٌظٛص ص 6/432ف١غ اٌمذ٠ش (:2)
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 املطًل ٚ املكٝساملطًب ايػازؽ: 

 :املطًل 

 . اـايٞ َٔ ايكٝس املطًل يػ١ َٔ اٱط٬م ٚ ٖٛ ايتٻد١ًٝ ٚاٱضغاٍ ؾٗٛ املطغٌ، أٟ

ايًؿغ ايساٍ ع٢ً ؾطز ؾا٥ع غري قسز ؾٝٛع٘ بكٝس يؿعٞ، أٚ ايًؿغ ايساٍ ع٢ً  ٖٛ:ٚاقط٬سا

املا١ٖٝ ب٬ قٝس 

(1) 

ٍٴ يٛاسس ٫ بعٝٓ٘ باعتباض سكٝك١ ؾا١ًَ ؾٓػ٘ عطٻؾ٘ ابٔ قسا١َ بكٛي٘ٚ املطًل املتٓاٚ

(2)
َٚجاي٘ 

َُاٖضاٜفَتِحس٢ُٜس َزٜقَب١ٕ  :يف نؿاض٠ ايعٗاض يف قٍٛ اهلل تعاىل(ضقب١)إط٬م ن١ًُ  ََٜت ٢ٌ ٜإٔ   َٚٔ ٜقِب

 :املكٝس

  املكٝس يػ١ َكابٌ املطًل

 .ايًؿغ ايصٟ ظٜس َع٢ٓ ع٢ً َعٓاٙ يػري َعٓاٙ، مٛ ضقب١ َ٪١َٓ ٚ اقط٬سا ٖٛ

  ّيف خطاب ايعطب قس ْطًل ايًؿغ ٚ ْككس ب٘ ؾطزا َٔ أؾطاز دٓػ٘ َجاٍ شيو إٔ ْكٍٛ ايس

زّ ايػُو ٚ ٜطًل ع٢ً زّ ايصبٝش١ سطاّ يهٔ ايسّ ٜطًل ع٢ً زّ ايسٚاب ٚ ٜطًل ع٢ً 

ؾًؿغ ايسّ ؾا٥ع يف دٓػ٘ يهٔ قٛيٓا ايسّ سطاّ ْككس ب٘ ايسّ املػؿٛح ٚ ٫ ٜسخٌ يف شيو 

ايهبس ٚ ايطشاٍ ٭ٕ ايعطب تػُُٝٗا زَا ٚ ٫ ٜسخٌ يف شيو نصيو ايسّ ايصٟ ٜبك٢ يف 

ػؿٛح ٭ٕ قٝس ايصبٝش١ بعس ايصبح ٭ْ٘ غري َػؿٛح ؾكٛيٓا ايسّ سطاّ َطًل مل ْكٝسٙ بامل

املػؿٛح َعًّٛ عٓس اؾُٝع ٚ ٖصا دا٥ع يف خطاب ايعطب إٔ ْطًل ايًؿغ ٚ ْككس ب٘ ايًؿغ 

 .املكٝس يعًِ ايػاَع بٗصا ايكٝس

  كس تأتٞ ْكٛم َطًك١ يف َهإ ٚ َكٝس٠ يف َهإ آخط ، ٖصٙ ايٓكٛم ؾيف ايؿطٜع١ أَا

ايٓكٛم تسٚض سٍٛ ْؿؼ املع٢ٓ املطًك١ تكٝس باملكٝس٠ إشا تٛؾطت ؾطٚط ايتكٝٝس أٟ إٔ ٖصٙ 

                                                 

 .320ٔصش اٌٛسٚد ص(:1)

 .2/165سٚػح إٌا ش (:2)
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يهٔ بعهٗا دا٤ َطًكا يٛدٛز ايكٝس يف أَانٔ أخط٣ ٚ ٫ ٜؿرتط ايتؿكٌٝ يف مجٝع ايٓكٛم 

 .إش ٜهؿٞ إٔ بعهٗا ٜبني اٯخط ؾصنط ايكٝس يف ْل أغ٢ٓ عٔ شنطٙ يف اٯخط

  ٝس إَا ؾايك، غبب ٚ سهِ  بـ ُتعًك١ باـطاب ايٛنعٞ أٟؾايٓكٛم املع١ٝٓ باملطًل ٚ املكٝس أَا

هٕٛ تإٔ ٜهٕٛ يف اؿهِ أٚ ٜهٕٛ يف ايػبب ٚ مبا أْ٘ عٓسْا ْكإ ْل َطًل ٚ آخط َكٝس 

 :أضبع سا٫ت ايتكػِٝ 

 أٟ ايػبب يف ايٓل ا٭ٍٚ ٖٛ شات ايػبب يف ايٓل ايجاْٞ : اؿاي١ ا٭ٚىل اؼاز اؿهِ ٚ ايػبب

ايٓكني َطًل ٚ اٯخط َكٝس ٚ اؿهِ يف ايٓل ا٭ٍٚ ٖٛ شات اؿهِ يف ايٓل ايجاْٞ يهٔ أسس 

 .أٟ ٜٛدس قٝس إَا يف ايػبب أٚ يف اؿهِ ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ايٓل املطًل حيٌُ ع٢ً املكٝس

قٌ ال أجد يف َا أٚحٞ إيٞ ٚ قٛي٘ تعاىل حسَت عًٝهِ املٝت١ ٚايدّ:قٛي٘ تعاىل : ايُٓٛشز ا٭ٍٚ

ايسّ يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل َطًل ٜكح  ؾًؿغ،  حمسَا ع٢ً طاعِ ٜٛعُ٘ إال إٔ ٜهٕٛ َٝت١ أٚ دَا َطفٛحا

إط٬ق٘ ع٢ً بعض أؾطاز دٓػ٘ ؾايًؿغ ظاٖط يف نٌ َا ٜػ٢ُ زَا يهٔ قتٌُ يف ايسّ 

املػؿٛح ٚ قتٌُ يف ايهبس ٚ ايطشاٍ ٚ قتٌُ يف ايسّ غري املػؿٛح ؾهٌ ٖصٙ ا٭ؾطاز ٜكح 

ايسّ ٚ بٓؿؼ إط٬م ايسّ عًٝٗا ثِ دا٤ت اٯ١ٜ ا٭خط٣ بٓؿؼ غبب اٯ١ٜ ا٭ٚىل ٚ ٖٛ أنٌ 

سهِ اٯ١ٜ ا٭ٚىل ٚ ٖٛ ايتشطِٜ يهٔ ٖصٙ اٯ١ٜ قٝست ايسّ باملػؿٛح ؾ٬ٓسغ ٖٓا إؼاز 

ايػبب ٚ اؿهِ يف اٯٜتني يهٔ اٯ١ٜ ا٭خري٠ َكٝس٠ ٚ نأْٗا تكٍٛ مبؿَٗٛٗا إٔ ايسّ غري 

ٖٛ املػؿٛح غري سطاّ ؾبٗصا املؿّٗٛ اغتطعٓا إٔ ْعني املككٛز َٔ ايسّ يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل ٚ 

ايسّ املػؿٛح ٚ ٖهصا ْهٕٛ قس قٝسْا اٯ١ٜ املطًك١ باٯ١ٜ املكٝس٠ إشٕ عٓسَا ٜتشس ايػبب ٚ 

 .اؿهِ مٌُ املطًل ع٢ً املكٝس ٚ ٖصا ْٛع َٔ ايعٌُ بايسيًٝني

ال ْهاح إال بٛيٞ " ٚ قٛي٘ "ال ْهاح إال بٛيٞ ٚ صدام ٚ غاٖدٜٔ" قٛي٘ :  ايُٓٛشز ايجاْٞ

ؾايػبب ٖٓا ٖٛ ايٓهاح ٚ اؿهِ ٖٛ ٚدٛب سهٛض . سسٜح َطغٌٖٚٛ  "ٚصدام ٚ غاٖدٟ عدٍ
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ؾاٖسٜٔ يهٔ اؿهِ يف ايٓل ا٭ٍٚ َطًل ٚ يف ايجاْٞ قٝس بايعساي١ ؾٝشٌُ املطًل ع٢ً 

 ايؿاٖسٜٔ.املكٝس يصيو تؿرتط ايعساي١ يف 

شٌُ املطًل ع٢ً املكٝس عٓس اؼاز ايػبب ٚ اؿهِ َتؿل عًٝ٘ عٓس اؾُٗٛض ٚ خايـ ابٔ سعّ ؾ

، ٛ حيٌُ املكٝس ع٢ً املطًل إشا نإ ايكٝس يف ايػبب ٚ شيو يعسّ قٛي٘ مبؿّٗٛ املدايؿ١ ؾٗ

ؾايكٝس إشا ٚقع يف ايػبب ؾهأْ٘ مبؿَٗٛ٘ أخطز غري املكٝس َٔ اؿهِ يهٔ يف ايٓل اٯخط 

ايػبب َطًل ؾكح إط٬ق٘ ع٢ً ايعسٜس َٔ ا٭ؾطاز غٛا٤ املطًك١ أٚ املكٝس٠ ؾٗٛ َؿرتى بٝٓٗا 

يف املطًل ثِ دا٤ َؿّٗٛ ايٓل املكٝس ؾشسز املككٛز َٔ ايًؿغ املطًل ٚ نأْ٘  يهٓ٘ ظاٖط

عني َؿرتنا ؾًعّ عًٝٓا تأٌٜٚ ايٓل املطًل ٚ محً٘ ع٢ً املكٝس ٚ ٖٓا ٜعٗط ايؿطم بني 

ؽكٝل ايعاّ ٚ تكٝٝس املطًل ؾايعاّ يؿغ ؾاٌَ ٭ؾطازٙ يهٔ املطًل يؿغ ؾا٥ع يف دٓػ٘ 

ؾُٝع يهٔ املطًل بسيٞ أٟ قس ٜكح إط٬ق٘ ع٢ً أٟ ؾطز يهٔ ؾايؿطم إٔ ايعاّ نًٞ ٜؿٌُ ا

إٕ سسزت٘ بؿطز مل ٜطًل ع٢ً اٯخط َجاٍ شيو قٛيٓا اغطؽ ؾذط٠ ، ؾايؿذط٠ ٖٓا َطًك١ 

ٜكح إط٬قٗا ع٢ً أٟ ؾذط٠ يهٔ إٕ عٝٓتٗا بؿذط٠ َع١ٓٝ أٟ ظضعت َج٬ ؾذط٠ تؿاح ٫ 

٠ ٚ يٝؼ ؾذطتني إشٕ ايعاّ ميهٔ إزخاٍ ؾذط٠ أخط٣ َعٗا ٭ٕ املطًل نإ اغطؽ ؾذط

نًٞ ٚ املطًل بسيٞ ٚ عًٝ٘ ؽكٝل ايعاّ ًٜعّ إخطاز بعض ا٭ؾطاز َٔ سهِ ايعاّ يهٔ 

تكٝٝس املطًل يف ايػبب ٖٛ تعٝني بعض ا٭ؾطاز اييت ٜكح إط٬م ايًؿغ عًٝٗا ؾتهٕٛ عًُت 

تًـ ق٬ًٝ يهٔ أَا إشا دا٤ ايكٝس يف اؿهِ ؾاملػأي١ ؽ. بايًؿغ ٭ْ٘ ٜكح إط٬ق٘ ع٢ً املكٝس

. تبك٢ يف زا٥ط٠ ايعٌُ بايسيًٝني ٚ غٝأتٞ تؿكٌٝ شيو يف ساي١ اخت٬ف ايػبب ٚ اؼاز اؿهِ

ا٭سٓاف يسِٜٗ ؾطٚط يف ؽكٝل ايعاّ ٚ تكٝٝس املطًل شيو أِْٗ ٜعتربٕٚ شيو ْػدا ؾ

ٕ يصيو قس ٫ ٜكٛيٕٛ ب٘ عٓسَا ٜهٕٛ ايتكٝٝس أٚ ايتدكٝل عسٜح اٯساز يف َكابٌ ايكطإٓ ٭
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يهٔ عَُٛا ٫ خ٬ف بني ايعًُا٤ . ايكطإٓ ٫ خيكل أٚ ٜكٝس باٯساز عٓسِٖ إ٫ بؿطٚط تكٜٛ٘

 .يف محٌ املطًل ع٢ً املكٝس يف ٖصٙ اؿاي١ إ٫ َا شٖب إيٝ٘ ابٔ سعّ يف املػأي١

ؾايٓل ا٭ٍٚ  حتسميٗا ايتهبري ٚ قٛي٘  ٚذنس اضِ زب٘ فض٢ًقٛي٘ تعاىل  :ايُٓٛشز ايجايح

ٚاؿهِ َطًل إشٕ  اؿهِ شنط اغِ اهلل عع ٚ دٌ يًسخٍٛ يف ايك٠٬ايك٠٬ ٚ ايػبب ؾٝ٘

ٜسخٌ ؾٝ٘ ايتهبري ٚ غري شيو يهٔ ايٓل ايجاْٞ َكٝس عني شيو بايتهبري ؾكط ؾشٌُ املطًل 

ع٢ً املكٝس ٜكتهٞ إٔ ٫ ْسخٌ يف ايك٠٬ إ٫ بايتهبري ؾ٬ ٜكح إٔ ْكٍٛ بػِ اهلل أٚ 

 .ْكٍٛ اهلل أنربايطمحٔ أنرب بٌ ٫بس َٔ إٔ 

ِِقٛي٘ تعاىل  :ايُٓٛشز ايطابع َٓٝه ٤ًأتٞ ٜأِزَعِع ُِ اي َٗاُتٝه َٖ ٚ سسٜح عا٥ؿ١ ضنٞ  52 َٚٝأ

َٔ خبُظ َعًَٛات، "اهلل عٓٗا قايت َِٔ، ثِ ُْطِد نإ فُٝا ْصٍ َٔ ايكسإٓ عػس زععات َعًَٛات ُٜحس

ُٜكسأ َٔ ايكسإٓ ٖٔ فُٝا  ؾايػبب ايطناع ٚ اؿهِ ؼطِٜ ايٓهاح ، ضٚاٙ َػًِ  "فتٛيف زضٍٛ اهلل ٖٚ

يهٔ ايػبب قٝس يف ايٓل ايجاْٞ بعسز َٔ ايطنعات ؾٛدب محٌ املطًل ع٢ً املكٝس ؾٓكٍٛ 

 .ايطناع حيطّ ايٓهاح إشا نإ ؾٛم مخؼ ضنعات ع٬ُ بايسيًٝٔ

 ٝس ٭ْ٘ ٫ ع٬ق١ يف ٖصٙ اؿاي١ ٫ حيٌُ املطًل ع٢ً املك: ايػبب ٚ اؿهِ فايجا١ْٝ: اخت٬ؿاي١ ا

 .بني ايٓكني

َُا:قٛي٘ تعاىل َجاٍ شيو، ُٗ َٜ ِٜٔد ُٜٛعٛا ٜأ َٚايٖطاز٢ٜق١ٝ ٜفاٞق َع قٛي٘ 22َٚايٖطاز٢ُم 

ََُسأفل٢:تعاىل ِِ إ٢ٜي٢ اٞي َٜٝه ِٜٔد َٜٚأ  ِِ َٖٝه ُُٚجٛ ًٝٛا  ايػبب يف ايٓل ا٭ٍٚ ايػطق١ ٚ اؿهِ قطع ٜفاٞغٔط

ؾل ٚ ايػبب يف ايٓل ايجاْٞ طاؾكس تهٕٛ ايهـ أٚ ايصضاع أٚ إىل املايٝس ٚ ايٝس دا٤ت َطًك١ 

ايكٝاّ إىل ايك٠٬ ٚ اؿهِ غػٌ ايٝس إىل املطاؾل ؾذا٤ت ايٝس َكٝس٠ ٖٓا بإىل املطاؾل ، يف 

ٖصٙ اؿاي١ ٫ ْكٍٛ ْكٝس ايٝس املطًك١ يف ايٓل ا٭ٍٚ ؾٓكطع ٜس ايػاضم إىل املطاؾل ٫خت٬ف 

 .ايػبب ٚ اؿهِ
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 يف ٖصٙ اؿاي١ ٜأتٞ ايكٝس يف اؿهِ ؾٝشٌُ املطًل : ايجايج١ اخت٬ف ايػبب ٚ اؼاز اؿهِ اؿاي١

ِٔ  ع٢ً املكٝس عٓس اؾُٗٛض غ٬ف ا٭سٓاف َجاٍ شيو قٛي٘ تعاىل يف نؿاض٠ ايعٗاض َٔ ٜفَتِحس٢ُٜس َزٜقَب١ٕ 

َُاٖضا ََٜت  ِٕ ٢ٌ ٜأ ١َٕٜٓفَتِحس٢ُٜس  ٚقاٍ يف نؿاض٠ ايكتٌ ، 3ٜقِب َٔ َُِؤ ؾاؿهِ  25َزٜقَب١ٕ 

َتشس يف اٯٜتني ٖٚٛ ؼطٜط ضقب١ ٚ ايػبب كتًـ ، ا٭ٍٚ ايعٗاض ٚ ايجاْٞ ايكتٌ ؾؿٞ ٖصٙ 

. اؿاي١ حيٌُ املطًل ع٢ً املكٝس ؾٓكٍٛ نصيو يف نؿاض٠ ايعٗاض ٫بس إٔ تهٕٛ ايطقب١ َ٪١َٓ

ٚ يف  ٚأغٗدٚا إذا تباٜعتِتعاىل ايبٝع ٚؾ٢ َطادع١ ايعٚد١ ، قاٍ  يفَجاٍ آخط اٱؾٗاز 

ؾايػبب يف ايٓل ا٭ٍٚ ايبٝع ٚ اؿهِ اٱؾٗاز   ٚأغٗدٚا ذٟٚ عدٍ َٓهَِطادع١ ايعٚد١ 

أَا يف ايجاْٞ ؾايػبب املطادع١ ٚ اؿهِ اٱؾٗاز بؿٗٛز عسٍٚ ؾاؿهِ َكٝس يف ايٓل ايجاْٞ ٚ 

ؾ٬بس َٔ اؾرتاط ايعساي١ يف َطًل يف ا٭ٍٚ ٚ َت٢ اؼس اؿهِ محًٓا املطًل ع٢ً املكٝس 

 .ؾٗٛز ايبٝع

 ؾاؾُٗٛض ع٢ً عسّ محٌ املطًل ع٢ً املكٝس يهٔ :  اؿاي١ ايطابع١ اخت٬ف اؿهِ ٚ اؼاز ايػبب

: بعض ايؿاؾع١ٝ حيًُٕٛ املطًل ع٢ً املكٝس بايكٝاؽ َجاٍ شيو آ١ٜ ايٛن٤ٛ ٚ ايتُِٝ قاٍ تعاىل

ؾايػبب يف  ٝبا فاَطحٛا بٛجٖٛهِ ٚأٜدٜهِ َٓ٘فتُُٝٛا صعٝدا طٚ قاٍ ٚأٜدٜهِ إىل املسافل

اٯ١ٜ ا٭ٚىل ايكٝاّ إىل ايك٠٬ ٚ اؿهِ غػٌ ايٝسٜٔ إىل املطاؾل أَا يف اٯ١ٜ ايجا١ْٝ ؾايػبب 

ٖٛ ايكٝاّ إىل ايك٠٬ نصيو يهٔ اؿهِ َػح ايٝسٜٔ ٚ ايٝس ٚضزت َطًك١ ؾايؿاؾع١ٝ حيًُٕٛ 

ُِٝ إىل املطاؾل ٚ اؿل َا شٖب إيٝ٘ اؾُٗٛض املطًل ع٢ً املكٝس ؾٝكٝسٕٚ َػح ايٝس يف ايت

بعسّ محٌ املطًل ع٢ً املكٝس يف ٖصٙ اؿاي١ ٭ٕ اؿهِ كتًـ متاَا ؾهٝـ ٜكٝس سهِ عهِ 

 .آخط ٫ ٜؿبٗ٘
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ِِ أٚ حٞتسُٜس َزقب١َٕجاٍ آخط قٛي٘ تعاىل يف نؿاض٠ ايُٝني  ِٚ ٔنِطُٛتٗ ِِ أ ًِٖٝٝه َٕ أ َِٚضٔط َا ُتٛٔعُٛ ِٔ أ َٔ  

ا٭ٍٚ ؾٝ٘ قٝس ايٛغط١ٝ يف ايطعاّ أَا ايؿطط ايجاْٞ ؾًِ ٜكٝس ايًباؽ إشٕ اختًـ ؾايؿطط 

 .اؿهُإ ؾ٬ حيٌُ املطًل ع٢ً املكٝس

 :نٌ َا غبل نايتايٞ  يفٚاـ٬ق١ 

 :سا٫ت املطًل ٚ املكٝس أضبع١ 

 .يف ٖصٙ اؿاي١ ٫ حيٌُ املطًل ع٢ً املكٝس : اخت٬ف ايػبب ٚ اخت٬ف اؿهِ  -1

 .حيٌُ املطًل ع٢ً املكٝس عٓس اؾُٗٛض غ٬ف ا٭سٓاف : بب ٚ اؼاز اؿهِاخت٬ف ايػ  -2

٫ حيٌُ املطًل ع٢ً املكٝس عٓس اؾُٗٛض ٚ خايـ ايؿاؾعٞ  : اؼاز ايػبب ٚ اخت٬ف اؿهِ  -3

 .يف شيو

 :ٚ ٖصٙ تٓكػِ إىل قػُني  اؼاز ايػبب ٚ اؼاز اؿهِ  -4

 .اؾُٝعقٝس يف اؿهِ ؾٝشٌُ املطًل ع٢ً املكٝس عٓس   -4-1

حيٌُ املطًل ع٢ً املكٝس عٓس اؾُٗٛض ٚ خايـ ابٔ سعّ  ايػبب،قٝس يف   -4-2

 ؾشٌُ املكٝس ع٢ً املطًل

يف سا٫ت عسّ محٌ املطًل ع٢ً املكٝس ٫ ٜعين شيو عسّ ايتكٝٝس بسيٌٝ آخط َجاٍ شيو : تٓبٝ٘

َا ايتُِٝ ؾذا٤ آ١ٜ ايػطق١ ٚ ايتُِٝ ، آ١ٜ ايػطق١ دا٤ت َطًك١ ايػبب ايػطق١ ٚ اؿهِ قطع ايٝس أ

َكٝسا ؾايػبب ايكٝاّ إىل ايك٠٬ ٚ اؿهِ َػح ايهـ ، مبا إٔ اؿهِ كتًـ ْكٍٛ ٫ مٌُ املطًل 

ع٢ً املكٝس أٟ ٫ تكٝس ايٝس يف ايػطق١ بايهـ يف ايتُِٝ يهٔ شيو ٫ ٜعين أْ٘ ٫ ْكٝس آ١ٜ 

ٚ املكٝس يهٔ ع٬ُ  ايػطق١ بأزي١ أخط٣ ؾايكطع ٖٓا ٜهٕٛ يًهـ ٚ شيو يٝؼ ع٬ُ بكاعس٠ املطًل

 .مبا زيت عًٝ٘ ايػ١ٓ يف ايكطع
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 اـامت١:

َٔ خ٬ٍ  َكاقس اـطاب عٓس َسضغ١ ايعاٖط ٚنٝؿ١ٝ ؼكًٝٗايكس تٓاٚيت يف ٖصا ايؿكٌ بايبشح 

َٔ سٝح ايرتزز بني ، َٚٔ سٝح ايرتزز بني ايٛنع ٚا٫غتعُاٍ خكا٥ل ايًػإ ايعطبٞزضى 

ٚغريٖا ، ٚيٓا إٔ ْبشح يف  بني ايعاّ ٚاـام ٚاملطًل ٚاملكٝسَٔ سٝح ايرتزز ، ٚايتٛاطأ ٚا٫ؾرتاى

 . َكاقس اـطاب عٓس َسضغ١ املعاْٞ ٚنٝؿ١ٝ ؼكًٝٗا جايحايؿكٌ اي
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 عٓس َسضغ١ املعاْٞ ٚنٝؿ١ٝ حتكًٝٗا َكاقس ارتطاب: يحايؿكٌ ايجا

 : نيٚقػُت٘ إىل َبشج

 املبشح ا٭ٍٚ: تعًٌٝ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

 املطًب ا٭ٍٚ: تعًٌٝ ا٭سهاّ             

 ايجاْٞ: َػأي١ ضبط اذتهِ بعًت٘ أٚ عهُت٘ املطًب             

 ٚابٔ ت١ُٝٝ يف ضبط ا٭سهاّ باذته١ُ زٕٚ َعٓتٗا املطًب ايجايح: َٓٗر ابٔ ايكِٝ          

 عٓس َسضغ١ املعاْٞططم إثبات املكاقس املبشح ايجاْٞ :

 املطًب ا٭ٍٚ : َؿّٗٛ ا٫غتكطا٤              

 اغتدساّ َػًو ا٫غتكطا٤ يف ايهؿـ عٔ َكاقس ايؿطٜع١نٝؿ١ٝ  املطًب ايجاْٞ :           

 املطًب ايجايح: ططم أخط٣ تهؿـ عٔ املكاقس              
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 :ايؿطع١ٝ تعًٌٝ ا٭سهاّاملبشح ا٭ٍٚ: 

 املطًب ا٭ٍٚ: تعًٌٝ ا٭سهاّ

ٚاملعإ ضادع َٔ املعًّٛ املكطض عٓس أٌٖ ا٭قٍٛ إٔ تعًل ا٭سهاّ با٭غباب ٚاضتباطٗا باذتهِ 

ًِٔ َٔ قكس ايؿاضع إىل احملاؾع١ ع٢ً َكاحل ايعباز يف املعاف ٚاملعاز ، ٚإٔ قٝس ايككس يف  إىل َا ُع

ٚاإلخ٬م يف ايطاعات  ايتؿطٜع ي٘ تعًل مببسأ ا٫َتجاٍ ايصٟ جتػسٙ َعاْٞ ارتهٛع يف ا٫ْكٝاز،

 ٚاقتٓام اذتعٛظ ٌْٚٝ ايًصات .

ٚتًُؼ أٚد٘ ايعًٌ ٚا٭َاضات ٚايبشح يف  ؿاظ ٚاملػاقات ،ٚغبٌٝ ايعؿط ب٘ ٜ٪ت٢ َٔ تتبع ا٭ي

ٖٚصا ٫ ٜكبٌ عٓس أٌٖ ايتشكٝل إ٫ بايتػًِٝ ا٫بتسا٥ٞ بإَهإ ايتعًٌٝ  َعإ املكاحل ٚاملٓاغبات ،

ٚدطٜاْ٘ ع٢ً قإْٛ ايؿطع يف تٛدٝ٘ ا٭سهاّ
(1). 

 –ب٘ ايعٌُ عٓس ايكشاب١ َٚبسأ ايكٍٛ بطعا١ٜ املكاحل ع٢ً ٚد٘ ايتؿهٌ ٚاإلْعاّ َػتُس مما دط٣ 

٭ِْٗ ناْٛا َكتسٜٔ ؾٝ٘ مبا عًِ َٔ أَط ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ - ضنٛإ اهلل عًِٝٗ

ُٜتٔبع ا٭غباب املتكان١ٝ هلا َٔ ٚدٛٙ املكاحل ، ُٜعٛيٛا ع٢ً املعاْٞ إ٫  ايصٟ نإ ٜتبع املعاْٞ ٚ ؾًِ 

يصيو
(2)

سهاّ اهلل تعاىل ٫ ختًٛ عٔ سه١ُ َٚػتُس نصيو َٔ إٔ أ١ُ٥ ايؿك٘ زتُعٕٛ ع٢ً إٔ أ ،

َٚككٛزا عهِ ا٫تؿام ٚايٛقٛع َٔ غري ٚدٛب خ٬ؾا يًُعتعي١
(3). 

ؾإٕ مجٝع املػًُني اتؿكٛا ع٢ً إٔ أؾعاٍ اهلل تعاىل ْاؾ١٦ عٔ  "... ٜكٍٛ اإلَاّ ايطاٖط ابٔ عاؾٛض

إضاز٠ ٚاختٝاض ٚع٢ً ٚؾل عًُ٘ ٚإٔ مجٝعٗا َؿتٌُ ع٢ً سهِ َٚكاحل ٚإٔ تًو اذتهِ ٖٞ مثطات 

                                                 

ً ]اشفبء اٌغ١ًٍ فٟ ث١بْ اٌشجٗ ٚاٌّخ١لً ِٚظلبٌه اٌزؼ١ٍلً    (: 1) ؽغلخ اسطل َ وثلٛ ؽبِلم ِؾّلم ثلٓ ِؾّلم         161ص[ نغساني

وشللبا اطللـ ؽبد  ٚأظللز    َ .1971٘لل    1390 –ثغللما   –اٌزشللب   جؼللخِـ –رلل  :    وؽّللم اٌىج١ظللٟ    –٘لل ( 505)

 -اٌملب٘زح   -اٌّإطظلخ اٌؼبِلخ ٌٍٕشلز     -، ِؾّم ػٍٟ اٌفبرٚلٟ ر  : ٌـفٟ ػجم اٌجم٠غ ، ٚآخلز٠ٓ   1052\2 [اٌزٙبٔٛٞ]اٌفْٕٛ

 .80\3َ .،اسؽىبَ ٣ٌِمٞ ط1963

 .81\3 [َمذيا]اسؽىبَ (:2)

 .190ص [نغسانًا]شفبء اٌغ١ًٍ (: 3)

 .380-1/379 [ابه عاشىر]اٌزؾز٠ز(:4)



 أثط ايًػإ ايعطبٞ يف بٝإ املكاقس
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ٖصا نً٘ ٫ ٭ؾعاي٘ تعاىل ْاؾ١٦ عٔ سكٍٛ ايؿعٌ ؾٗٞ ٭دٌ سكٛهلا عٓس ايؿعٌ تجُط غاٜات، 

   "خ٬ف ؾٝ٘

مجٗٛض ايؿكٗا٤ ٚاملتهًُني إٔ أسهاّ اهلل تعاىل  ايؿاطيب يف املٛاؾكات عٔٚقس ْكٌ أبٛ إغشام  

 َع١ًً باملكاحل ٚزض٤ املؿاغس.

ٖصا ٖٛ تعًٌٝ أؾعاٍ اهلل تعاىل ٚؾٝ٘ خ٬ف  ٚقس مجع ا٭قٛاٍ ايؿٝذ ابٔ عطؾ١ يف تؿػريٙ ؾكاٍ:

ٚأَا أسهاَ٘ ؾُع١ًً 
(1)  

يعًُ٘ تعاىل ٚسهُت٘ ٚشيو عٔ إضاز٠ ٚاختٝاض ٫  إٔ" أؾعاٍ اهلل تعاىل نًٗا َٓٛط١ عهِ ٚغاٜاتشيو 

نكسٚض املعًٍٛ عٔ ايع١ً
إٔ" َطاز اهلل تعاىل مما ؾطع ٚ نُا ٜكٍٛ بعض ايؿ٬غؿ١، ٫ٚ بٛدٛب" (2)

ٖٚٛ إب٬ؽ ايبؿط إىل ايػا١ٜ اييت خًكٛا هلا ٚسؿغ ْعاّ  ٚاسس يًٓاؽ َٓص ايٓؿأ٠ إىل ختِ ايطغاي١

٫ ٜعتٛضٙ خًٌ" عاملِٗ ٚنبط تكطؾاتِٗ ؾٝ٘ ع٢ً ٚد٘
(3)

 َػأي١ ضبط اذتهِ بعًت٘ أٚ عهُت٘:املطًب ايجاْٞ: 

اختًـ ايؿكٗا٤ يف ضبط اذتهِ بعًت٘، أٚ عهُت٘، ؾكاٍ ادتُٗٛض بطبط اذتهِ ايؿطعٞ بايع١ً اييت 

ٖٞ ٚقـ ظاٖط َٓهبط َٓاغب يًشهِ. ٚقاٍ آخطٕٚ بطبط اذتهِ ايؿطعٞ باذته١ُ. َٚٔ املتكطض 

                                                 

فم١ً ئذا  ٚل١ً: اٌشزة ثؼم اٌشزة رجبػًب، انشربت انثاوٍت،، ط١ّذ انَعّم وانعَهُماٌؼٍخ ٌغخ رـٍك ػٍٝ ػّمح ِؼبْ: (:1)

 ًٔٙ. ٚر د اسثً اٌّبء، فبٌظم١خ ا٤ٌٚٝ إًٌٙ، ٚاٌضب١ٔخ اٌؼًٍ. ٠مبي: ػًٍ ثؼم

ًّ انِعّهت: انمرض انشاغم ًّ فٙٛ ػ١ًٍ وٞ ِزع، ٚؽزٚا اٌؼٍخ، ٠مبي: ػ ًّ ٚاػز  .ط١ّذ ثذٌه ١ٌٍٕٙب ِٚٛرٙب ٠ؼ

ٚاٌزؼٍخ ٚاٌُؼ ٌخ ثبٌؼُ: ِب ٠زؼًٍ  ، ٘ذا ػٍخ ٌٙذا وٞ طجت، ٚرؼًٍ اٌزعً: وثمٜ اٌؾغخ ٚرّظه ثٙب،انعهت بمعىى انسبب

 .٠ٚظّٝ ثز٘بًٔب ١ًٌِّّبِٚب ٠ظزمي ثٗ ِٓ اٌؼٍخ ػٍٝ اٌّؼٍٛي  ثٗ، ٚاٌزؼ١ًٍ ػٕم وً٘ إٌّبظزح: رج١١ٓ ػٍخ اٌشٟء

 وً ِب ٠ظمر ػٕٗ وِز آخز ثبالطزم ي وٚ ثٛطبؿخ أؼّبَ غ١زٖ ئ١ٌٗ فٙٛ ػٍخ ٌذٌه ا٤ِز، :ٚاٌؼٍخ ػٕم اٌف طفخ(: 2)

 ٚا٤ِز ِؼٍٛي ٌٗ.

ء ِب ٠ٛعم اٌشٟ انعهت انفاعهٍتِب ٠ٛعم اٌشٟء ثبٌفؼً ،اٌؼٍخ اٌغبئ١خ ِب ٠ٛعم اٌشٟء ٤عٍٗ،  انعهت انصىرٌت: وهً أوىاع

ٟ٘ اٌؼٍخ اٌزٟ ٠زٛلف ٚعٛ  اٌّؼٍٛي ػ١ٍٙب ِٓ غ١ز وْ ٠غت  انعهت انمعذةِب ٠ٛعم اٌشٟء ثبٌمٛح ، انعهت انمادٌتٌظججٗ ،

انعهت اٌزٟ ٠ـز  اٌؾىُ ثٙب فٟ إٌظبئز ،  انعهت انقٍاسٍتثخ ا ذٌه ،  انعهت انىاقصتٚعٛ ٘ب ِغ ٚعٛ ٖ وبٌخـٛاد ،

انعهت ٟ٘ اٌزٟ ٠غت ثٙب اٌؾىُ ثّزؾزن ِٓ غ١ز عؼً عبػً،    انعهت انضرورٌت ،ٟ٘ اٌزٟ رمػٛ ئ١ٌٙب اٌؾىّخ انحكمٍت

ٟ٘ اٌزٟ رمزؼٟ اٌؾىُ اٌغبرٞ فٟ إٌظبئز ِّب رمػٛ ئ١ٌٗ  انعهت انصحٍحت ،٠غت ٌٙب اٌؾىُ ثغؼً عبػً انىضعٍت

، 200\1زؼز٠فبد ط٠ٕظز اٌ     انمعهىل هى انمتغٍر بانعهتٟ٘ اٌزٟ ثخ ا ٘ذٖ اٌظفخ ،   انعهت انفاسذةاٌؾىّخ،   

ثبة  624-2/623اٌٛط١ؾ  ، اٌّؼغ1980ُِىزجخ ٌجٕبْ/ 434اٌٛافٟ :اٌش١خ ػجماهلل اٌزٍّظبٟٔ ،85\1رطبٌزبْ فٟ اٌٍغخ ط

 . 30-4/29، اٌمبِٛص اٌّؾ١ؾ473-467/ 11اٌؼٍخ، ٌظبْ اٌؼزة

 .371\1[ابه عاشىر]اٌزؾز٠ز(:2) 
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أسهاّ مل ٜؿطع٘ إ٫ ملكًش١ ايٓاؽ َٔ دًب َٓؿع١ هلِ، أٚ زؾع َهط٠ إٔ َا ؾطع٘ اهلل َٔ 

 .عِٓٗ، ٚيصا ناْت تًو املكًش١ ٖٞ ايػا١ٜ املككٛز٠ َٔ ايتؿطٜع، ٚمسٝت يصيو عهُت٘

ٚقس ٜٛسٞ ٖصا بإٔ ٜهٕٛ نٌ ُسهِ َطتبّطا عهُت٘، َٚبّٓٝا عًٝٗا، عٝح ٜطتبط ٚدٛزٙ بٛدٛزٖا 

تؿطٜع٘، ٚايػا١ٜ املككٛز٠ َٓ٘. ٚيهٔ ظٗط َٔ اغتكطا٤  ٚعسَ٘ بعسَٗا؛ ٭ْٗا ايباعح ع٢ً

ا٭سهاّ ٚسهُٗا إٔ ٫ اضتباط بُٝٓٗا، ٚإٔ اذتهِ قس ٜٛدس بسٕٚ سهُت٘ يف بعض ادتع٥ٝات سٝح 

تهٕٛ اذته١ُ أَّطا غري ظاٖط،  ٚيٝؼ َٔ ايٝػري ايتشكل َٔ ٚدٛزٖا أٚ عسَٗا بايٓػب١ إىل أقٓاف 

١ ايؿطط يف ضَهإ يًُػاؾط زؾّعا ملا ًٜشك٘ يف غؿطٙ َٔ َؿك١ ايٓاؽ ٚأسٛاهلِ، ٚشيو نُا يف إباس

بػبب ايكٝاّ، ؾهاْت املؿك١ شتتًؿ١، تبّعا ٫خت٬ف ساٍ ايػؿط ٚساٍ املػاؾط، ٚنإ اْهباطٗا 

ٚيف َجٌ ٖصٙ ا٭سٛاٍ ٫ ظتٛظ إٔ ٜطتبط سهِ عهُت٘، ملا يف شيو   .ٚايتشكل َٔ ٚدٛزٖا عػرّيا

ه١ُ تاض٠ّ، ٚعٔ عسّ اْهباطٗا تاض٠ّ أخط٣، هلصا مل ٜطبط ايؿاضع َٔ اذتطز ايٓاؾ٧ عٔ خؿا٤ اذت

أسهاَ٘ عهُٗا، ٚإمنا ضبطٗا بأٚقاف أخط٣ ظاٖط٠ َٓهبط١ َٓاغب١ يًشهِ. َٚع٢ٓ َٓاغبتٗا ي٘: إٔ 

ٜهٕٛ اضتباط اذتهِ بٗا ٚبٓا٩ٙ عًٝٗا َٔ ؾأْ٘ إٔ عتكل اذته١ُ اييت َٔ أدًٗا ؾطع. ٖٚصا ا٭َط 

ٖٛ املػ٢ُ يف اقط٬ح ا٭قٛيٝني بع١ً  -ُبين عًٝ٘ ُسِهِ ٭ْ٘ َع١ٓ ذتهُت٘ ايعاٖط املٓهبط ايصٟ

 اذُتهِ.

ٜٚكطض اذتٓؿ١ٝ إٔ ايكٝاؽ أغاغ٘ ايع١ً املؿرتن١ بني ا٭قٌ ٚايؿطع، ٖٚٞ اييت ت٪ثط يف ثبٛت 

اذتهِ يف ا٭قٌ، ؾٝجبت مبكتهاٖا اذتهِ يف ايؿطع، ٜٚؿطقٕٛ بني ايع١ً، ٚايٛقـ املٓاغب أٚ 

اذته١ُ؛ إش اذته١ُ أٚ ايٛقـ امل٥٬ِ غري املٓهبط ٖٞ املكًش١ اييت تتشكل َع غطض ايؿاضع يف 

ثبات ايطًب، أٚ املٓع، ٚأَا ايع١ً ؾٗٞ ايٛقـ امل٥٬ِ املٓهبط ايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜهٕٛ اذتهِ إ

أثط ا٫ضتباط بُٝٓٗا. ٚايع١ً يف أنجط ا٭سٛاٍ تت٬ق٢ َع ايٛقـ يف ثبٛت اذتهِ، ٚيهٔ قس تٛدس 

قايٛا: إٕ ايع١ً ٫ٚ تتشكل اذته١ُ ؾٝٗا، ٫ٚ ميٓع شيو َٔ نٕٛ ايع١ً َ٪ثط٠ يف ٚدٛز اذتهِ؛ ٚيصيو 
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َّا، ؾشٝجُا ُٚدست ُٚدس اذُتهِ، ٚسٝجُا اْتؿت اْتؿ٢ اذتهِ، أَا اذته١ُ  ايع١ً َٓاط اذتهِ ٚدّٛزا ٚعس

 ؾًٝؼ هلا ٖصٙ ايك٠ٛ.

 ٚابٔ ت١ُٝٝ يف ضبط ا٭سهاّ باذته١ُ زٕٚ َعٓتٗا َٓٗر ابٔ ايكِٝاملطًب ايجايح: 

 ٚشيو ملا ًٜٞ: ي٘ اعتباضٙ؛ -ٚابٔ ت١ُٝٝ يف ضبط ا٭سهاّ باذته١ُ زٕٚ َعٓتٗا  َٓٗر ابٔ ايكِٝ

عًل ابٔ ايكِٝ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ايتعًٌٝ ٜهٕٛ باملع١ٓ ٫ْهباطٗا، ٫ٚ ٜهٕٛ ايتعًٌٝ باذته١ُ ٜ :أ٫ٚ

ٖصا قشٝح يف "يعسّ اْهباطٗا، قا٬٥ بعس إٔ اختاض قش١ ؾٗاز٠ ا٭ب ٫بٓ٘، ٚا٫بٔ ٭بٝ٘

يت ؾٗس هلا ايؿطع با٫عتباض، ٚعًل بٗا ا٭سهاّ، زٕٚ َعاْٗا، ؾأٜٔ عًل ايؿاضع عسّ ا٭ٚقاف اي

قبٍٛ ايؿٗاز٠ بٛقـ ا٭ب٠ٛ، أٚ ايب٠ٛٓ، أٚ ا٭خ٠ٛ؟ ٚاملاْعٕٛ إمنا ْعطٚا إىل ايت١ُٗ، ؾٗٞ ايٛقـ 

َّا، ٫ٚ تأثري رتكٛم ايكطاب١ ٫ٚ عَُٛٗا، بٌ  امل٪ثط يف اذتهِ، ؾٛدب تعًٝل اذتهِ ب٘ ٚدّٛزا ٚعس

قس تٛدس ايكطاب١ سٝح ٫ ُت١ُٗ، ٚتٛدس ايت١ُٗ سٝح ٫ قطاب١، ٚايؿاضع إمنا عًل قبٍٛ ايؿٗاز٠ 

بايعساي١ ٚنٕٛ ايؿاٖس َطنّٝا، ٚعًل عسّ قبٛهلا بايؿػل. ٚمل ٜعًل ايكبٍٛ ٚايطز بأدٓب١ٝ، ٫ٚ 

قطاب١

(1)". 

ٜعين إٔ ايتعًٌٝ بايع١ً يٝؼ ع٢ً إط٬ق٘، ؾايع١ً يٝػت َٓهبط١ يف تؿك٬ٝتٗا سني ٫  ٖٚصا

 :ٜهٕٛ َٓكّٛقا عًٝٗا. ٚإمنا ؾٝٗا خ٬ف أٜها، ٚشيو َٔ ٚدٗني

َػايو ايع١ً يٝػت ططّٜكا ٚاسّسا ثابتا إلزضاى ايع١ً, بٌ ٖٓاى َػايو عس٠. إٔ  :ايٛد٘ ا٭ٍٚ

 :خت٬ف يف تكسٜط ايع١ً, َٚٔ شيوٖٚصٙ املػايو املدتًؿ١ ت٪زٟ إىل ا٫

 .ٜٚؿري إؾاض٠ ،أٚ ٧َٜٛ إيٝٗا ،ٚيهٓ٘ ظين ايس٫ي١ عًٝٗا ،قس ٜهٕٛ ايٓل َػًّها يًع١ً  .1

 .ٚايتكػِٝ. ٖٚٛ َػًو غتتًـ اجملتٗسٕٚ ؾٝ٘ يف ايع١ً ،َٔ َػايو ايع١ً: ايػرب .2

                                                 

 .1/161[ ابه انقٍم(: ئػ َ اٌّٛلؼ١ٓ ]1)
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 ،ؾُٝا ٜكًح يًتعًٌٝٚؾٝ٘ غتتًـ ا٭قٛيٕٝٛ ٚاجملتٗسٕٚ ، َٚٔ َػايو ايع١ً أّٜها: تٓكٝح املٓاط .3

 .َٚا ٫ ٜكًح

ؾإزضاى ايكؿات امل٪ثط٠  ،غتتًـ ايؿكٗا٤ يف إزضانٗا -٫ تهٕٛ ايع١ً َٓكٛق١سني  :ايٛد٘ ايجاْٞ

ؾُٓ٘  ،َٔ أؾطف ايعًّٛ -َٚعطؾ١ اذتهِ ٚاملعاْٞ اييت تهُٓتٗا ايؿطٜع١ ،يف ا٭سهاّ ع٢ً ٚدٗٗا

 . ٜعطؾ٘ إ٫ خٛاقِٗ َٚٓ٘ ارتؿٞ ايصٟ ٫ ،ادتًٞ ايصٟ ٜعطؾ٘ نجري َٔ ايٓاؽ

ِٖٚ يف  ،تكّٛ ع٢ً ايبشح ٚايٓعط ،ٚايططم اييت ٜػًهٗا ايؿكٗا٤ يف زضى ايع١ً ٖٞ ططم ظ١ٝٓ

ؾتدتًـ بػبب شيو ا٭سهاّ.  ،ٜٚٓتٗٞ بِٗ ٖصا ارت٬ف إىل خ٬ف يف تعٝني ايع١ً ،شيو شتتًؿٕٛ

أّ ُٖا  ،أّ ايبهاض٠ ،كػطأٖٛ اي ،َٚجاي٘ ا٫خت٬ف يف َٓاط اإلدباض يف ْهاح ا٭ب ٫بٓت٘ ايكػري٠

 ؾصٖب اذتٓؿ١ٝ إىل أْٗا ايكػط.  َعا؟

 ٚشٖب ايؿاؾع١ٝ إىل أْٗا ايبهاض٠. 

أٚ ايكػط. ؾإشا ُٚٔدس أسسُٖا نإ يٮب  ،ٚاذتٓاب١ً إىل أْٗا أسس أَطٜٔ: ايبهاض٠ ،ٚشٖب املايه١ٝ 

ُٜذرب بُٗا َّعا.   اإلدباض ع٢ً ايتعٜٚر. ٚشٖب ابٔ سعّ إىل أْ٘ 

ٚإٔ يٮب إٔ ظترب ابٓت٘ ع٢ً ايعٚاز نبري٠ّ ناْت أّ  ،ٚايٓدعٞ إىل إٔ ايع١ً ا٭ْٛث١ ،ٚشٖب اذتػٔ

ا.بهّطا ناْت أّ ثّٝب ،قػري٠

(1) 

 ،إٔ َٔ دعٌ ايع١ً ايكػط )اذتٓؿ١ٝ(، َٓع ظٚاز ايبهط ايبايػ١ إ٫ بإشْٗا ٚضناٖا :ٚمثط٠ ٖصا ارت٬ف

 ط ايكػري٠. ٚأداظ تعٜٚر ايجٝب ايكػري٠ بػري ضناٖا قٝاّغا ع٢ً ايبه

ؾهإ يٮب سل  ،َٚٔ دعٌ ايع١ً ايبهاض٠ )ايؿاؾع١ٝ( عس٣ اذتهِ إىل ايبهط ايهبري٠ ايبايػ١ ايطؾٝس٠

 ٚمل ٜهٔ ي٘ سل إدباض ايجٝب ايكػري٠ عًٝ٘ يعسّ حتكل اذته١ُ ؾٝٗا.  ،إدباضٖا ع٢ً ايعٚاز

                                                 

 -اٌمب٘زح -ِؼٙم اٌمراطبد اٌؼزث١خ اٌؼب١ٌّخ، 220-216 ،211ص ،وطجبة اخز ا اٌفمٙبء: ػٍٟ اٌخف١فأظز: (: 1)

1956َ. 
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- 138 - 

ُٜذرب بُٗا َّعا أداظ يٮب تعٜٚر ابٓت٘ ايبهط  ،ايكػط ٚايبهاض٠ )ابٔ سعّ( ،َٚٔ شٖب إىل أْ٘ 

مل ظتع يٮب ٫ٚ يػريٙ إٔ ٜعٚدٗا ست٢  ،أٚ طًكٗا ،ايكػري٠. ؾإشا ناْت ثّٝبا َٔ ظٚز َات عٓٗا

  .تبًؼ. ٫ٚ إشٕ هلُا قبٌ إٔ تبًؼ

 ،ٚانش١ نجرّيا. أَا ايع١ً ؾكا١ُ٥ با٭قٌ ،ؾاذته١ُ قا١ُ٥ بصاتٗا ،ُٝع اذته١ُ ع٢ً ايع١ًتت :ثاْٝا

ٜٚكّٛ ؾبٗ٘ يف  ،ٚايتعٓٔ. َٚٔ املتكطض إٔ ايع١ً يف ايكٝاؽ ٚقـ ٜكّٛ با٭قٌ َعٖطن١ يًدؿا٤

ٚا٭نجط إٔ تهٕٛ  ،ٚضمبا تهٕٛ ٚانش١ أٚ خؿ١ٝ ،ٚقًُا عتسخ ٖصا ،ٚقس تهٕٛ ايع١ً َٓكٛق١ ،ايؿطع

ٚٚانش١ ٚنّٛسا  ،غري ستتاد١ إىل تؿبٝ٘ ؾطع بأقٌ ،أَا اذته١ُ ؾٗٞ قا١ُ٥ بصاتٗا .ظ١ٝٓ شتتًؿـّا ؾٝٗا

أٚ ظ١ٝٓ قطٜب١ َٔ  ،ؾكس تهٕٛ قطع١ٝ ،ٚأزي١ اعتباضٖا ساق١ً َٔ اغتكطا٤ ْكٛم ايؿطٜع١ ،ؿاّٚتاَت

ٚبٗصٙ ا٫َتٝاظات ْط٣ املكاحل أدسض بإٔ ُتكاؽ ع٢ً  .٫ حتتاز إىل َػايو ٫غتٓباطٗا ،ايكطع

 .ٚاملػتكطأ٠ َٔ تكاضٜؿٗا ،ْعا٥ط أدٓاغٗا ايجابت١ يف ايؿطٜع١

 :أَطإ ،٫ بعًت٘ ،ابٔ ايكِٝ يف ضبط اذتهِ عهُت٘ ايؿطع١ٝٔ مثطات َٓٗر َ :ثايجـّا

ٚتٛنح ا٭ٖساف  ،ُتبني َطاَٞ ايؿاضع -نُا ظتطٜٗا ابٔ ايكِٝ  -إٔ ا٭قٝػ١ ايؿطع١ٝ :ا٭َط ا٭ٍٚ

ٚتعِٝٔ املكاقس ايؿطع١ٝ يف ادتع٥ٝات ٚايهًٝات َّعا؛  ،ايعا١َ يًؿطٜع١ يف نٌ سهِ َٔ ا٭سهاّ

ٚميهٔ ٚقؿ٘ بأْ٘ ؾك٘ ْكٞ َكاقسٟ  ،َٔ َتعاضف ايٓاؽ َٚكاذتِٗٚبصيو ٜهٕٛ ايؿك٘ قطٜب 

 .سٞ

ايجابت إٔ عًٌ ا٭قٝػ١ ٫ تهٕٛ عا١َ َهبٛط١ زا٥ُّا؛ ٭ٕ اذتهِ ضمبا ٫ ٜتشكل َٔ  :ا٭َط ايجاْٞ

أٚ  ،ٚشيو بكٝاؽ آخط ؾٝ٘ ٚقـ ٥٬َِ ،ؾهإ اذتٓؿ١ٝ ٜعادتٕٛ شيو با٫غتشػإ ،يف بعض ادتع٥ٝات

ؾه٬ُٖا دعٌ ايكاعس٠ غري  ،ٝٗا املكًش١. أَا ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝصٙ ابٔ ايكِٝسه١ُ أخط٣ تتشكل ؾ

ٚأزخًٗا يف عُّٛ سه١ُ أخط٣ غري ا٭ٚىل. ٚبٗصا صتس ، ؾا١ًَ إشا مل تتشكل اذته١ُ يف َٛنع

ُٜكِطبإ ايؿك٘ َٔ  ،ايٓعطٜٔ َتكاضبني غري َتباعسٜٔ يف ٖصا املٛنع بٝس إٔ ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ 
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َّا. ٚبٗصا ظتعٌ ابٔ ايكِٝ َا خطز املكاحل ٚزؾ ع املهاض ست٢ يٛ ناْت ايكٛاعس غري َهبٛط١ نبّطا تا

 .زاخ٬ يف قاعس٠ عا١َ أخط٣ حتكل املكًش١ -ع٢ً ايكاعس٠ ايؿطع١ٝ

  .ب بعض ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٝني إىل دٛاظ ايتعًٌٝ باذته١ُشٖ :ضابّعا

 : ٖٞ ،ؾاملصاٖب يف ايتعًٌٝ باذته١ُ ث٬ث١

ٖٚٛ اختٝاض ايؿدط ايطاظٟ   .دٛاظ ايتعًٌٝ بٗا َطًكا -1

(1) 

 ٫ ظتٛظ ايتعًٌٝ بٗا َطًّكا -2

ٚايكؿٞ  ،ٚابٔ اذتادب ،ٖٚٛ اختٝاض اٯَسٟ  .ظتٛظ ايتعًٌٝ باذته١ُ إٕ ناْت ظاٖط٠ َٓهبط١ -3

اهلٓسٟ

(2.)

 

ُٜطبط اذتهِ بٗا، ٚإٔ ٜػتٗسٟ عه١ُ ايٓل ايتؿطٜعٞ يبٝإ اذتهِ،  ع٢ً ٚسه١ُ ايٓل أٚىل إٔ 

قاعس٠ إٔ املؿطع ٫ ٜؿطع إ٫ يػا١ٜ ٚسه١ُ، ٚإٔ ايباعح اذتكٝكٞ ع٢ً اذتهِ ٖٛ حتكٝل سهُت٘، 

ٚحتككٗا.  ،يصيو نإ ا٭غاؽ يف تٓعٌٜ اذتهِ يف اذتٛازخ ٖٛ َعطؾ١ ٖصٙ ايػا١ٜ ٚتًو اذته١ُ

 ،ٚيٝؼ اإلغهاض ايصٟ شنطٙ أقشاب ايكٝاؽ ع١ً يًشهِ ،اذته١ُ سؿغ ايعكٌ ،ؾؿٞ حتطِٜ ارتُط

ٚقًٌٝ ارتُط ايصٟ ٫  ،ٚقاغٛا عًٝ٘. ٚقٛهلِ باإلغهاض عتس َٔ تعس١ٜ اذتهِ إىل نٌ َا أنط بايعكٌ

أٚ ٫ ٜتشكل إغهاضٖا ع٢ً ايطغِ َٔ شتاَطتٗا يًعكٌ. أَا  ،ٚا٭ْبص٠ اييت مل ٜٓل عًٝٗا ،ٜػهط

ُُٜٓع ،إٔ تهٕٛ اذته١ُ ٖٞ سؿغ ايعكٌ ُٜشعط ،ؾإٕ نٌ َا ٜٗسز ايعكٌ   ،َٚا ٜتٛقع َٓ٘ خطط 

ٚا٭ؾٕٝٛ.. ٚنٌ َا  ،ٚايهٛناٜني ،ٚيٝؼ املػهطات ٚسسٖا. ناهلريٜٚٔ ،ٜٚسخٌ يف شيو املدسضات

  .ٜػتذس َٔ أمسا٤

 :ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ سٝح تعًًٝٗا ٚعسَ٘ ث٬ث١ أقػاّ ٚارت٬ق١ إٔ 

                                                 

٘ ( : رؾ  :   . ؿٗ 606فخز اٌم٠ٓ ، ِؾّم ثٓ ػّز )، 293-5/287 [انرازي] اٌّؾظٛي فٟ ػٍُ وطٛي اٌفمٗ (:1)

 .1979٘    1399 -اٌظؼٛ ٠خ  -ز٠بع ِؾ اٌ - 1ؽ -ٌغٕخ اٌجؾٛس ٚاٌزأ١ٌف ٚاٌززعّخ ٚإٌشز  -عبثز ف١بع اٌؾٍٛأٟ 

رؾ  :   .  -٘ ( 1255، ِؾّم ثٓ ػٍٟ ) 207ص [انشىكاوً]ئرشب  اٌفؾٛي ئٌٝ رؾم١ك اٌؾك ِٓ ػٍُ ا٤طٛي (:2)

 .ِظز – ار اٌظ َ  –َ 1998٘    1418 -1ؽ -شؼجبْ ِؾّم ئطّبػ١ً 
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 ٦َّٔا إيٝٗا أٚ ضت َُٛ  ٛ شيو.قػِ َعًٌ ٫ ستاي١ ٖٚٛ َا ناْت عًت٘ َٓكٛق١ أٚ 

  ،ُٜ٘ٗتس٣ إىل سهُت ٚايٛادب ؾٝ٘ بعس ايتشكل إٔ ضتاؾغ ع٢ً قػِ تعبسٟ ستض ٖٚٛ َا ٫ 

 .قٛضت٘ ٚإٔ ٫ ْعٜس يف تعبسٜتٗا نُا ٫ ْهٝع أقٌ ايتعبس١ٜ

  قػِ َتٛغط بني ايكػُني ٖٚٛ َا ناْت عًت٘ خؿ١ٝ ٚاغتٓبط اجملتٗس ي٘ ع١ً ٚاختًـ َع

 غريٙ ؾٝٗا.

ُُِٜشل  إٔ ظتٝس ايٓعط" ع٢ً ايؿكٝ٘ ؾ يف اٯثاض اييت ٜرتا٣٤ َٓٗا أسهاّ خؿٝت عًًُٗا َٚكاقسٖا ٚ

ْعط يف شتتًـ ايطٚاٜات يعً٘ إٔ ٜعؿط  ؾإٕ مل ظتس هلا ست٬ُ َٔ املككس ايؿطعٞ ، أََطٖا ،

ُٕ بإٔ ُسهُ٘ َػًٛب اذٔتِه١َُ  ُ٘ يف قٛض٠ٕ ُت٪ٔش ٖٜ مبػًو ايِٖٛ ايصٟ زخٌ ع٢ً بعض ايطٚا٠ ؾأبطظ َطٚ

"أٜها إٔ ٜٓعط إىل ا٭سٛاٍ ايعا١َ يف ا٭١َ اييت ٚضزت تًو اٯثاض عٓس ٚدٛزٖا ٚعًٝ٘ ٚاملككس،
(1)  

 عٓس َسضغ١ املعاْٞططم إثبات املكاقس  املبشح ايجاْٞ :

 إٔ ع٢ً ارتكٛم، ع٢ً ا٭قٍٛ ٚعًُا٤ ايعًُا٤، اتؿام أنجط َٔ ايطغِ ع٢ً

 ايهؿـ َٚٓاٖر ططم عٔ بِٝٓٗ ؾُٝا اختًؿٛا أِْٗ إ٫ َكاقس، يًؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬

 تًو َباسجِٗ إٔ غري ا٭قٍٛ، يعًُا٤ اجملاٍ ٖصا يف ؾطف ايطٜاز٠ ٚنإ ، عٓٗا

 سٝح أق٬، املكاقس قه١ٝ يف عجِٗ َع دع١ٝ٥ شيو يف تٓاغبا دع١ٝ٥ ظًت

 أضق٢ يعٌ"ٚ ، نهٌ عًِ ا٭قٍٛ َٔ ؾطع أْٗا ع٢ً إيٝٗا ٜٓعطٕٚ ناْٛا إِْٗ

 ايع١ً يف اغتهؿاف ططا٥ل َٔ ا٭قٍٛ نتب يف ٚضز َا ايبشح يصيو َعٗط

 ٖصا  يف ضمست ٚقس ايع١ً، َػايو مببشح عطف َا ٖٚٛ اإلذتام، بٗا يٝتِ

ايكطٜب" َككسٙ عٔ أٟ اذتهِ ع١ً عٔ ايهؿـ يف َتعسز٠ أغايٝب املبشح
(2). 

                                                 

 . 240[ صابه عاشىر(: ِمبطم اٌشز٠ؼخ ]1)

 ث١زٚد. 2006-1، ار اٌغزة اسط ِٟ ؽ عبذ انمجٍذ انىجار، ٌٍموزٛر 21ثأثؼب  عم٠مح صِمبطم اٌشز٠ؼخ (:1)
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َػت٣ٛ  إىل ب٘ ٚا٫ضتكا٤ ، اجملاٍ ٖصا يف ايبشح بأعبا٤ ايكٝاّ يف ايؿهٌٚ

 ؾُٗا عاؾٛض، ٚابٔ ايؿاطيب : ادتًًٝني اإلَاَني إىل دً٘ ٜطدع ٚايتٓعري ايتأقٌٝ

 ؾايؿاطيب دع٥ٝا؛ ؾٝٗا عجُٗا ظتع٬ ٚمل َٓؿطز مب٪يـ عا١َ اختكا املكاقس ايًصإ 

 أدعا٤ أنرب ٚدعً٘ ، املكاقس ملبشح "املٛاؾكات" َ٪يؿ٘ ايهدِ أدعا٤ أنرب أؾطز

 ،" اإلغ١َٝ٬ ايؿطٜع١ َكاقس" أمساٙ َػتك٬ أيـ نتابا عاؾٛض ابٔ ٚاإلَاّ ، َ٪يؿ٘

 َٚٔ املكاقس زضاغ١ يف دٗسا عاؾٛض ٚابٔ ايؿاطيب اإلَاَني َٔ نٌ سٝح أؾطؽ

 َٔ املكاقس ملٛنٛع تػط١ٝ ٚشيو ايؿطٜع١، َكاقس عٔ ايهؿـ ضنعا عًٝ٘ َا نُٔ

 إثبات ٜتشتِ إْ٘ بٌ ، َٛدٛز٠ املكاقس إٔ ْعطف ٜهؿ٢ إٔ ٫ إش دٛاْب٘، مجٝع

 .قا١ُ٥ َٚعطؾتٗا ممهٔ إيٝٗا ايٛقٍٛ إٔ

 قطاس١ املعًّٛ " َٔ إش،  نطٚض١ٜ املكاقس عٔ ايهؿـ ططم َعطؾ١ ٕشيو أ

 ٚتعايُٝ٘، أسهاَ٘ َكاقس١ٜ سكٝك١ إقطاض َٔ غتًٛ ٫ ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ إٔ ٚقطعا

 ايعكٍٛ شتتًـ ٚأقطتٗا ٚايساضغني ناؾ١ ايباسجني عًٝٗا أمجع اييت اذتكٝك١ تًو

 يف َكاقسٙ ع٢ً َٓطٛ ؾٗٛ ظَإ َٚهإ، نٌ يف ٚايكٛاْني ٚايعٛا٥س ، ٚا٭عطاف

 ع٢ً اقطًح ايٓاؽ ٚأسٛاي٘، ٚقس سٝا٠ يف ٚسهُ٘ ٚأغطاضٙ ايٛدٛز يف ٚغاٜات٘ ارتًل

 ٚأقٌ أَط ثابت ٖٞ اييت ، ايؿطٜع١ مبكاقس ٚاذتهِ ٚا٭غطاض ايػاٜات تًو تػ١ُٝ

 اغتشهاضٖا ٚا٫يتؿات بٗا ًٜٚعّ ٚايتػًِٝ ، اعتكازٖا ظتب ٜك١ٝٓٝ ٚسذ١ ب٘، َكطٛع

 بٝٓٗا. ٚايرتدٝح ٚتطٜٛطٖا ا٭سهاّ بٝإ ٚيف ايؿكٗٞ،  ا٫دتٗاز ع١ًُٝ يف إيٝٗا

 ٚأغطانٗا، ملكاقسٖا َته١ُٓ ٚتؿك٬ٝ مج١ً ايعًُا٤ مجاٖري عٓس ايؿطع١ٝ ؾا٭سهاّ

 املكاقس ٖصٙ أناْت غٛا٤ ايساضٜٔ، يف إغعازِٖ ٚ ارتًل َكاحل ع٢ً َٚٓط١ٜٛ

 مسات ناْت أّ عا١َ، ن١ًٝ َٚٓاؾع َكاحل ناْت أّ تؿك١ًٝٝ، دع١ٝ٥ َٚعاْٞ سهُا
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 يًؿكٝ٘ ٫ظ١َ نطٚض١ٜ ؾٗٞ ثِ َٚٔ ، ؾت٢ بأبٛاب ٚأسهاّ حتٝط نرب٣ ٚأغطانا

 َٔ ؾاضغا ، ضٚح بسٕٚ نٝاْا ايؿك٘ ظٌ  ٚإ٫ ْؿػٗا، ايٓكٛم نهطٚض٠ ٚغريٙ

 زضد١ ع٢ً املكاقس ٖصٙ إىل املٛق١ً ايػبٌ أقبشت ، سٝح ٚأٖساؾ٘ ز٥٫ً٘ نٌ

 نُا أغاغ٘ َٚتا١ْ ايؿكٗٞ ايبٓا٤ غ١َ٬ ؾٝٗا تع٢ٓ اإلقاب١ ٭ٕ ا٭١ُٖٝ َٔ قك٣ٛ

 سٝا٠ تػطٟ ٚبٗصا ٖٚؿاؾ١ أغاغ٘ ايؿكٗٞ ايبٓا٤ اعٛداز ٜع٢ٓ ؾٝٗا ايعيٌ إٔ

ِٞ ا٭غاغني  أسس ع٢ً ايبٓا٤ نٝؿ١ٝ سػب اإلظتاب أٚ ايػًب ضتٛ اجملتُع  ايػأيَؿ

 املكاقس، عٔ ايهؿـ ططم ملعطؾ١ ايع١ًُٝ ا٭١ُٖٝ يٓا تتهح ٖٓا ايصنط، َٚٔ

 َػاٜطتٗا ايؿهط ضداٍ أٚ أٚ ايػٝاغٝني أٚ اإلزاضٜني أٚ ايكها٠ يًُػتٓبطني ٚاييت تتٝح

 .شتايؿتٗا أٚ عٓٗا ارتطٚز َعٗا ٚتؿاز٣ ٚا٫ْػذاّ

 ايصٟ نتاب٘ خامت١ يف ايؿاطيب :اإلَاّ ي٘ َٗس ايصٟ ٖٛ ادتًٌٝ ايعٌُ ٖٚصا

ضاّ  يف ا٫غتس٫ٍ ع٢ً  ايصٟ عاؾٛض  ابٔ اإلَاّ بعسٙ َٔ أت٢ املكاقس ثِ ب٘ خل

ٌٖ ِٚؾاٍم بني املتؿكٗني ، غٛا٤ يف شيو  تعٝني أعٝإ املكاقس ايؿطع١ٝ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ا٫غتس٫ٍ ست

ؾٝهٕٛ شيو بابا ذتكٍٛ ايٛؾام يف َساضى اجملتٗسٜٔ أٚ ايتٛؾٝل بني  َٔ اغتٓبط٘ َٚٔ بًػ٘ ،

ُٜدايـ ؾٝٗا  قاسب املٛاؾكات ، ؾػًو املدتًؿني َٔ املكًسٜٔ ، ٚيٓا إٔ  إىل شيو ططٜكا ساٍٚ إٔ 

 صتًُٗا ؾُٝا ًٜٞ:
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 اغتد٬م املكاقس َٔ ططٜل ا٫غتكطا٤: ايططٜل ا٭ٍٚ:

 املطًب ا٭ٍٚ : َؿّٗٛ ا٫غتكطا٤

 تعطٜـ ا٫غتكطا٤ يػ١:

ا٫غتكطا٤ يف ايًػ١ َأخٛش َٔ ايؿعٌ "قطأ" ٚايصٟ َٔ َعاْٝ٘ ادتُع ٚايهِ ، ؾ٬غتكطا٤ َكسض 

ٚتتبعٗا ، ٚنِ بعهٗا إىل بعض يًشكٍٛ ع٢ً ْتٝذ١ ن١ًٝاغتكطأ ، أٟ طًب ادتع٥ٝات 
(1).  

 تعطٜـ ا٫غتكطا٤ اقط٬سا:

 .(2) اذتهِ ع٢ً نًٞ مبا ٚدس يف دع٥ٝات٘ ايهجري٠ عطؾ٘ ابٔ غٝٓا بأْ٘:

: إٔ تتكؿح دع٥ٝات نجري٠ زاخ١ً حتت َع٢ٓ نًٞ ، ست٢ إشا ٚدست  تعطٜـ ايػعايٞ٘ ٚقطٜب َٓ

سهُت ع٢ً شيو ايهًٞ ب٘ سهُا يف تًو ادتع٥ٝات ،
(3). 

يف تتبع اذتهِ يف دع٥ٝات٘ ع٢ً ساي١ ٜػًب ع٢ً ايعٔ أْ٘ بأْ٘ : ٚعطؾ٘ ؾٗاب ايسٜٔ ايكطايف

قٛض٠ ايٓعاع ع٢ً تًو اذتاي١
(4). 

: إثبات اذتهِ يف نًٞ يجبٛت٘ يف بعض دع٥ٝات٘ ا٭قؿٗاْٞنُا عطؾ٘ 
(5). 

: ٖٛ تتبع ادتع٥ٝات قس عطؾ٘ يف ساؾ١ٝ ايتٛنٝح بكٛي٘ َٚٔ املعاقطٜٔ صتس ايطاٖط ابٔ عاؾٛض

إلثبات سهِ نًٞ
(6). 

ٖٛ تكطٜط أَط نًٞ بتتبع دع٥ٝات٘ ا٫غتكطا٤ ٚعطؾ٘ ايسنتٛض ارتازَٞ بكٛي٘:
(7).  

 ا٫غتكطا٤: قػاّأ

 ُٖٚا : ٜتٓٛع ا٫غتكطا٤ إىل ْٛعني ، ٚشيو عػب َكساض ادتع٥ٝات املػتكطأ٠

                                                 

 ، 128ص1[ط]ابه مىظىر(: ٠ٕظز ٌظبْ اٌؼزة 1)

[،ِغ شزػ ٔظ١ز اٌم٠ٓ اٌـٛطٟ ،رؾم١ك  . ط١ٍّبْ  ١ٔب ، ار اٌّؼبرا اٌمب٘زح ابه سٍىا(:اسشبراد ٚاٌزٕج١ٙبد ]2)

1960 ، َ1/148. 

 .148َ ، ص1/1990[ شزػ وؽّم شّض اٌم٠ٓ ،  ار اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ،ث١زٚد ؽفً فه انمىطق ]انغسانًمعٍار انعهم (:3)

 .448[صانقرافً(:شزػ رٕم١ؼ اٌفظٛي ]4)

 .2/759[ طاألصفهاوً(:شزػ ا٤طفٙبٟٔ ٌّٕٙبط اٌج١ؼبٚٞ]5)

  .224ص2  ، ط1341٘  -رٛٔض  -[ِـجؼخ إٌٙؼخابه عاشىر(:ؽبش١خ اٌزٛػ١ؼ ٚاٌزظؾ١ؼ ٌّشى د اٌزٕم١ؼ ]6)

 ٘ 1428طٕخ  63ص 33[ ِغٍخ اٌؼمي ،اٌؼم انخادمً(: اٌّمبطم االطزمزائ١خ ]7)
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 ايٓٛع ا٭ٍٚ: ا٫غتكطا٤ ايتاّ : ٖٚٛ تكطٜط أَط نًٞ بتتبع مجٝع دع٥ٝات٘.

 .أٚ بعهٗا  دع٥ٝات٘أغًب ٖٚٛ تكطٜط أَط نًٞ بتتبع ايٓٛع ايجاْٞ : ا٫غتكطا٤ ايٓاقل: 

 أغًيب ٚبعهٞ عػب ادتع٥ٝات املتتبع١ . ٖٚٛ عػب ايتعطٜـ ٜٓكػِ إىل قػُني:

 سذ١ٝ ا٫غتكطا٤:

ختتًـ سذ١ٝ ا٫غتكطا٤
  ٚترتزز بني ايكطع ٚايعٔ ، عػب ْٛعٞ ا٫غتكطا٤ )ايتاّ ٚايٓاقل(، (1)

 .أَا ا٫غتكطا٤ ايتاّ ؾٗٛ سذ١ باتؿام ٜٚؿٝس ايكطع

يٝني ٜعتربْٚ٘ سذ١ ظ١ٝٓ ٫ قطع١ٝ ، خ٬ؾا يًؿاطيب ٛأَا ا٫غتكطا٤ ايٓاقل ؾذُٗٛض ايعًُا٤ ٚا٭ق

   (2) ايصٟ اعتربٙ ٜؿٝس ايكطع ٫ ايعٔ

 نٝؿ١ٝ اغتدساّ َػًو ا٫غتكطا٤ يف ايهؿـ عٔ َكاقس ايؿطٜع١ : املطًب ايجاْٞ :

 ث٬ث١ أنطب :ايؿطٜع١ يف تكطؾاتٗا ع٢ً إٕ اغتكطا٤ 

ُٜذَعّ بأْٗا َككس  ٚاسس٠يف نْٛٗا نابطا ذته١ُ ا٭سهاّ عًٌ ُٛع١ َٔ زتاغتكطا٤ ايهطب ا٭ٍٚ: 

 :غع٢ ايؿاضع إىل حتكٝك٘ َٔ تًو ا٭سهاّ ؾطعٞ

 َٔ املعًّٛ إٔ ايع١ً قس تهٕٛ ٖٞ اذته١ُ شاتٗا ، ٚشيو يف ساٍ نٕٛ اذته١ُ ٚقؿا ظاٖطا َٓهبطا ،

ٗا ٚقـ ٚقس تهٕٛ َعٓتٗا ، ٚشيو يف ساٍ نٕٛ اذته١ُ غري ظاٖط٠ ، أٚ غري َٓهبط١ ، ؾٝكاّ َكاَ

شيو إٔ ايعًٌ نابط١ ذتهِ قكسٖا ايؿاضع،  ظاٖط َٓهبط ٜهٕٛ َع١ٓ ٚدٛزٖا ٜٚعترب ٖٛ ايع١ً ،

عًٌ زتُٛع١ َٔ  ٚع٢ً شيو قس تتعسز ٚاييت قس تهٕٛ ظاٖط٠ َتشكك١ ، أٚ خؿ١ٝ َع١ْٛٓ ايتشكل ،

، ا٭سهاّ املدتًؿ١  ا٭سهاّ يهٔ اذته١ُ َٓٗا مجٝعا ٚاسس٠ . ٜٚهٕٛ ا٫غتكطا٤ ٖٓا جملُٛع١ َٔ عًٌ

يهٔ املػتكط٨ ٬ٜسغ ٚدٛز سه١ُ َؿرتن١ تسٚض سٛهلا مجٝع تًو ايعًٌ   ؾٝػتٓتر إٔ ٖصٙ اذته١ُ 

 َككٛز٠ يًؿاضع .

                                                 

خ ي لبْٔٛ رظبفز وٚ رؼبػم ا٤ ٌخ اٌغشئ١خ اٌظ١ٕخ، ػٍٝ ِؼٕٝ ٚاؽم ؽزٝ وفب د  ِٕٙظ االطزمزاء ٠زأطض ِٓ(: لٍذ: 1)

  ٌ عزّبع ِٓ اٌمٛح ِب ١ٌض ٌ فززاق. ْذٌه و ف١ٗ اٌمـغ،

 . 356[ صانرٌسىوً،ٚٔظز٠خ اٌّمبطم ] 1/18[ انشاطبًٛافمبد ](:٠ٕظز ا2ٌّ)
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 َجاٍ تطبٝكٞ: َٛقـ ايؿاضع َٔ ايػطض يف املعا٬َت

 ٚايػطض َطاتب :

 َعا١ًَ عاز٠ ،  ايػطض ايٝػري ايصٟ ٜتػاَح يف َجً٘ عاز٠ ، ٖٚٛ ايػطض ايصٟ ٫ تهاز ختًٛ َٓ٘ -

ٖٚٛ ايصٟ ٫ ٜتػاَح يف َجً٘ عاز٠  نًُٝٗا،غطض ؾاسـ ايصٟ ٜهط مبكًش١ أسس املتعاقسٜٔ أٚ - 

ٚايػطض املعين  بططف،ٖٚٓاى َطاتب بني ٖصٜٔ ايططؾني قس غتتًـ ايعًُا٤ يف إذتام نٌ َٓٗا 

 با٫غتكطا٤ ٖٓا ٖٛ ايػطض ايؿاسـ َٚا أذتل ب٘.

 :ٖٚٛ ع٢ً مخػ١ أٚد٘يف قٝػ١ ايعكس: ٖٚٛ إٔ ٜٓعكس ايعكس ع٢ً قؿ١ جتعٌ ؾٝ٘ غطضا،  ايػطض

عٔ بٝعتني يف بٝع١" بٝعتإ يف بٝع١ : "٢ْٗ ضغٍٛ اهلل   -1
(1)   

٢ْٗ عٔ بٝع   ضغٍٛ اهلل  عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ إٔبٝع ايعطبإ:  -2

ايعطبإ "
(2) 

عٔ بٝع اذتكا٠ ٚعٔ بٝع ايػطض" : "٢ْٗ ضغٍٛ اهلل بٝع  اذتكا٠ -3
(3)  

٢ْٗ عٔ بٝع امل٬َػ١ ٚاملٓابص٠"  بٝع امل٬َػ١: "إٔ ضغٍٛ اهلل  -4
(1) 

                                                 

 اٌج١ٛع، فٟ 7/296 ٚإٌظبئٟ ث١ؼخ، فٟ ث١ؼز١ٓ ػٓ إٌٟٙ فٟ عبء ِب ثبة: اٌج١ٛع فٟ" 1231" اٌززِذٞ (: وخزع1ٗ)

 وخزعٗ ػّزٚ اثٓ ٚػٓ". 1279" ٚاٌجشار ،1/72 وؽّم وخزعٗ ػّز اثٓ ٚػٓ. 8/142" اٌظٕخ شزػ" فٟ ٚاٌجغٛٞ

 ٚلم اٌؼٍُ، وً٘ ػٕم ٘ذا ػٍٝ ٚاٌؼًّ طؾ١ؼ، ؽظٓ ؽم٠ش ٘ز٠زح وثٟ ؽم٠ش: اٌززِذٞ لبي ،205 ،175 ،2/174 وؽّم

 ػٍٝ ٠فبرلٗ ٚال ثؼشز٠ٓ، ٚثٕظ١ئخ ثؼشزح، ثٕمم اٌضٛة ٘ذا وث١ؼه: ٠مٛي وْ ث١ؼخ، فٟ ث١ؼز١ٓ: لبٌٛا اٌؼٍُ، وً٘ ثؼُغ فَظز

.ث غب  ،2/663 اٌّٛؿأ فٟ ِبٌه ٚوخزعِّٕٗٙب، وؽم ػٍٝ اٌؼممح وبٔذ ئذا ثأص ف  وؽمّ٘ب ػٍٝ فبرلٗ فاذا اٌج١ؼ١ٓ، وؽم

 فٟ 6943:  رلُ ؽم٠ش أظزاٌج١ٛع. وؽب ٠ش ،(  149/  5)  اسرٚاء ،(  2868)  اٌّشىبح ، طؾ١ؼ : ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي

 اٌغبِغ . طؾ١ؼ

 رٚا٠خ فٟ ٚطّٟ ٠ظُ ٌُ راٚ ٚف١ٗ عمٖ ػٓ وث١ٗ ػٓ شؼ١ت ثٓ ػّزٚ ؽم٠ش ِٓ ِبعخ ٚاثٓ  اٚ  ٚوثٛ (:رٚاٖ ِبٌه2)

 اٌزٚاح فٟ ٚاٌخـ١ت اٌمارلـٕٟ ٚرٚاٖ ػؼ١فبْ ّٚ٘ب ١ٌٙؼخ ثٓ ٘ٛ ٚل١ً ا٤طٍّٟ ػبِز ثٓ اهلل ػجم ػؼ١فخ ِبعخ الثٓ

 ٚا١ٌٙضُ صمخ اٌؾبرس ثٓ ٚػّزٚ شؼ١ت ثٓ ػٓ ػّزٚ اٌؾبرس ثٓ ػّزٚ ػٓ ػٕٗ ا١ٌّبْ ثٓ ا١ٌٙضُ ؿز٠ك ِٓ ِبٌه ػٓ

 ِبٌىب ئْ ٠مبي ػمٞ ثٓ لبي اٌؾبرس ثٓ ػّزٚ ػٓ ثمٌٛٗ رفز  ؤٗ اٌمارلـٕٟ ٚذوز طمٚق ؽبرُ وثٛ ٚلبي ا٤س ٞ ػؼفٗ

 ػّزٚ ػٓ اٌزؽّٓ ػجم ثٓ اٌؾبرس ػٓ اٌؼش٠ش ػجم ثٓ ػبطُ ؿز٠ك ِٓ اٌج١ٙمٟ ٚرٚاٖ ١ٌٙؼخ ثٓ ِٓ اٌؾم٠ش ٘ذا طّغ

 اٌؼزثبْ ػٓ ٚطٍُ ػ١ٍٗ اهلل طٍٝ اهلل رطٛي طئً وطٍُ ثٓ س٠م ػٓ ا٤طٍّٟ ؤب ِظٕفٗ فٟ اٌزساق ػجم ٚلبي ،1شؼ١ت ثٓ

 اٌّشىبح ، ػؼ١ف : ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي٠ؾ١ٝ، وثٟ ثٓ ِؾّم ثٓ ئثزا١ُ٘ ٘ٛ ٚا٤طٍّٟ ئرطبٌٗ ِغ ػؼ١ف ٚ٘ذا فأؽٍٗ اٌج١غ فٟ

 اٌج١ٛع. وؽب ٠ش ،(  2864) 

 ػ١ٍٗ ٚلؼذ ِب ا٤صٛاة ٘ذٖ ِٓ ثؼزه ٠مٛي وْ وؽم٘ب رأ٠ٚ د ص س ف١ٗ اٌؾظبح ث١غ،( 1513)  ِظٍُ رٚاٖ. (:طؾ١ؼ3)

 ؤه ػٍٝ ثؼزه ٠مٛي وْ ٚاٌضبٟٔ اٌؾظبح ٘ذٖ ئ١ٌٗ أزٙذ ِب ئٌٝ ٕ٘ب ِٓ ا٤رع ٘ذٖ ِٓ ثؼزه وٚ ور١ِٙب اٌزٟ اٌؾظبح

 فٙٛ ثبٌؾظبح اٌضٛة ٘ذا ر١ِذ اذا ف١مٛي ث١ؼب ثبٌؾظبح اٌزِٟ ٔفض ٠غؼ  وْ ٚاٌضبٌش اٌؾظبح ثٙذٖ ورِٝ وْ ئٌٝ ثبٌخ١بر

 .156ص10إٌٛٚٞ ػٍٝ ِظٍُ ط ثىذا. ٠ٕظز شزػ ِٕه ِج١غ
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 تكسّ اذتسٜحبٝع املٓابص٠:  -5

ٚأِٖ قٛضٙ  ٚسهُ٘،ايػطض يف ستٌ ايعكس: ستٌ ايعكس أٚ املعكٛز عًٝ٘ ٖٛ َا ٜجبت ؾٝ٘ أثط ايعكس -

ٚعسّ ايكسض٠ ع٢ً  با٭دٌ،ٚادتٌٗ  احملٌ،ٚادتٌٗ ظٓؼ احملٌ ٚادتٌٗ مبكساض  احملٌ،ادتٌٗ بصات 

 تػًِٝ احملٌ.

 : أٜٓكل ايططبملٔ غأي٘ عٔ بٝع ايتُط بايططب يف قٍٛ ضغٍٛ اهلل ايٓٗٞ عٔ املعاب١ٓ -1

 ٚايع١ً ٖٞ ادتٌٗ مبكساض أسس ايعٛنني.، (2) إشا دـ ؟ قاٍ: ْعِ قاٍ: ؾ٬ إشٕ

٢ْٗ عٔ احملاق١ً ، ٚاملعاب١ٓ ، ٚاملدابط ٚعٔ ايجٓٝا   ايجٓٝا " إٔ ضغٍٛ اهلل ايٓٗٞ عٔ بٝع  -2

إ٫ إٔ تعًِ "
(3) 

"سبٌ اذتب١ًعٔ بٝع  ايٓٗٞ عٔ بٝع سبٌ اذتب١ً: "٢ْٗ ضغٍٛ اهلل  -3
(4) 

٫ عتٌ بٝع َا يٝؼ عٓسى ٫ٚ   : "قاٍ ضغٍٛ اهلل ايٓٗٞ عٔ إٔ ٜبٝع اإلْػإ َا يٝؼ عٓسٙ -4

ضبح َا مل ٜهُٔ 
(5)  

                                                                                                                                                    

 ،3/1152 ِٚظٍُ ،2144 اٌؾم٠ش اٌّ ِظخ، ث١غ ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،4/358 اٌجخبرٞ وخزعٗ (:اٌؾم٠ش ِزفك ػ١ٍٗ 1)

 اٌغزر ث١غ فٟ ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،2/275  اٚ  ٚوثٛ ،3/1512 اٌؾم٠ش ٚإٌّبثذح، اٌّ ِظخ ث١غ ئثـبي ثبة: اٌج١ٛع وزبة

: اٌزغبراد وزبة ،2/733 ِبعخ ٚاثٓ إٌّبثذح، ث١غ ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،7/260 ٚإٌظبئٟ ،3379 ،3378 ،3377 ؽم٠ش

 ٚاثٓ ،730 رلُ ،2/320 ٚاٌؾ١ّمٞ ،2/169 ٚاٌمارِٟ ،2170 ؽم٠ش ٚاٌّ ِظخ، إٌّبثذح ػٓ إٌٟٙ فٟ عبء ِب ثبة

 ِٓ ،5/342 ٚاٌج١ٙمٟ ،976 رلُ ،2/265 ٠ؼٍٝ ٚوثٛ ،14987 رلُ ،227 - 8/226 اٌزساق ٚػجم ،592 اٌغبرٚ 

 ٌّض: ٚاٌّ ِظخ اٌج١غ، فٟ ٚإٌّبثذح اٌّ ِظخ ػٓ ٚطٍُ ػ١ٍٗ اهلل طٍٝ اهلل رطٛي ٔٙٝ: لبي اٌخمرٞ طؼ١م وثٟ ؽم٠ش

 ٠ٚىْٛ ثضٛثٗ ا٢خز ٠ٕٚجذ ثضٛثٗ، اٌزعً ئٌٝ اٌزعً ٠ٕجذ وْ: ٚإٌّبثذح ٠مٍجٗ، ٚال إٌٙبر وٚ ثب١ًٌٍ ث١مٖ ا٢خز صٛة اٌزعً

.رزاع ٚال ٔظز غ١ز ِٓ ث١ؼّٙب ذٌه

 ؽظٓ: ٚلبي ،"1225" ٚاٌززِذٞ ،"3359"  اٚ  ٚوثٛ ،"551" اٌّظٕم رزر١ت فٟ ٚاٌشبفؼٟ ،"22" ِبٌه (:وخزع2ٗ)

 "294/5" ٚاٌج١ٙمٟ ،"38/2" ٚاٌؾبوُ ،"2264" ِبعٗ ٚاثٓ ،"268/7"ٚإٌظبئٟ طؾ١ؼ،

 ؽم٠ش: " اٌززِذٞ ٚلبي ،( 1290)  ٚاٌززِذٞ ،( 38 - 37/  7)  ٚإٌظبئٟ ،( 3405)   اٚ  وثٛ رٚاٖ. (:طؾ١ؼ3)

 ٟ٘:  ِؼٍَٛ ، اٌّخبثزح ٔظ١ت ػٍٝ اٌّشارػخ ٟ٘:  االطزضٕبء ،  اٌّؾبلٍخ:  اٌض١ٕبطؾ١ؼ: ا٤ٌجبٟٔ لبيطؾ١ؼ  ٚ ؽظٓ

 و١ . ثبٌشث١ت اٌؼٕت ٚث١غ و١  ثبٌزّز إٌخً صّز ث١غ:  اٌشرع ، اٌّشاثٕخ ِٓ ِٕٙب ٠خزط ِب ثجؼغ ا٤رع ػٍٝ اٌّؼبٍِخ

 ،1/441: ا٤طٛي عبِغ أظز) ػّز اثٓ ػٓ ٚاٌززِذٞ ٚإٌظبئٟ  اٚ  ٚوثٛ ِٚبٌه ٚوؽّم ِٚظٍُ اٌجخبرٞ (:رٚا4ٖ)

 صُ ، إٌبلخ رٕزظ وْ ئٌٝ اٌغشٚر ٠جزبع اٌزعً وبْ ، اٌغب١ٍ٘خ وً٘ ٠زجب٠ؼٗ ث١ؼب ٚوبْ:  ِبٌه لبي  (5/147: ا٤ٚؿبر ١ًٔ

ثـٕٙب . فٟ اٌذٞ ٠ٕزظ

:  ٚلبي( 1234 رلُ ، 3/535) ٚاٌززِذٜ ،( 3504 رلُ 3/283)  اٚ  ٚوثٛ ،( 6671 رلُ ، 2/178) وؽّم (:وخزع5ٗ)

( 2185 رلُ ، 2/21) ٚاٌؾبوُ ،( 2188 رلُ ، 2/737) ِبعٗ ٚاثٓ ،( 4630 رلُ ، 7/295) ٚإٌظبئٝ.  طؾ١ؼ ؽظٓ

 ص) اٌغبرٚ  ٚاثٓ ،( 4/46) اٌـؾبٜٚ:  و٠ًؼب ٚوخزعٗ( . 10199 رلُ 5/267) ٚاٌج١ٙمٝ.  طؾ١ؼ ؽم٠ش ٘ذا:  ٚلبي

 ،(  1212)  اٌظؾ١ؾخ ، اٌج١ٛع وؽب ٠ش ،(  147/  5)  اسرٚاء ، طؾ١ؼ ؽظٓ: ا٤ٌجبٟٔ رؾم١ك( .601 رلُ ، 154

( 2870)  اٌّشىبح
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٢ْٗ عٔ بٝع ايجُط٠ ست٢ ُتعٖٞ، قايٛا   ايٓٗٞ عٔ بٝع ايجُاض قبٌ بسٚ ق٬سٗا: "إٔ ايٓيب  -5

: َا تعٖٞ ؟ قاٍ حتُط "
(1) 

"  ايؿشٌ عػب عٔ "٢ْٗ ضغٍٛ اهلل ايٓٗٞ عٔ بٝع عػب ايؿشٌ:  -6
(2) 

عكس ايػًِ َٔ ايعكٛز اييت تعاضف عًٝٗا ايعطب قبٌ ًِ مبا ٜطؾع عٓ٘ ايػطض: ػتكٝٝس اي -7

ا٫غ٬ّ ٚقس أقطٙ ا٫غ٬ّ يهٓ٘ أزخٌ عًٝ٘ بعض ايتكٝٝسات زؾعا ملا ؾٝ٘ َٔ ايػطض ٚشيو بتشسٜس 

ًِٔ ٚحتسٜس َكساضٙ ٚأدٌ ايٖػًِ  ؾعٔ ابٔ عباؽ قاٍ قسّ ايٓيب املس١ٜٓ ِٖٚ  ،َٛاقؿات امُلِػ

َٔ أغًـ يف متط ؾًٝػًـ يف نٌٝ َعًّٛ ٚٚظٕ َعًّٛ  ":ُٜػًؿٕٛ يف ايجُاض ايػ١ٓ ٚايػٓتني ؾكاٍ

"إىل أدٌ َعًّٛ
(3) 

بٝعا ٚؾٝ٘ عٝب إ٫ بٝٓ٘ ي٘""٫ عتٌ ملػًِ باع َٔ أخٝ٘  ٚدٛب بٝإ ايعٝٛب اييت باملبٝع: -8
(4)  

 ؾإٕ ؾًٝشًبٗا بٗا ؾًٝٓكًب َكطا٠ ؾا٠ اؾرت٣ "َٔ: اهلل  ضغٍٛ قاٍ إبطاٍ ايتكط١ٜ: -9

" متط َٔ قاع َٚعٗا ضزٖا ٚإ٫ أَػهٗا س٬بٗا ضن٢
(5) . 

                                                 

 1555ػ 1190ص/3ط:ِظٍُ (:طؾ١ؼ1)

 - 3/711  اٚ  ٚوثٛ ،2284 ؽم٠ش اٌفؾً ػظت ثبة: اسعبرح وزبة ،4/461 ٚاٌجخبرٞ ،2/14 وؽّم (:وخزع2ٗ)

 وزا١٘خ فٟ عبء ِب ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،3/572 ٚاٌززِذٞ ،3429 ؽم٠ش اٌفؾً ػظت فٟ ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،712

 ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،2/42 ٚاٌؾبوُ اٌغًّ، ػزاة ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،7/310 ٚإٌظبئٟ ،1273 ؽم٠ش اٌفؾً ػظت

 ٚاٌج١ٙمٟ ،582 اٌغبرٚ  ٚاثٓ اٌفؾً، ػظت ػٓ إٌٟٙ ثبة: اٌج١ٛع  وزبة ،582 اٌغبرٚ  ٚاثٓ اٌفؾً ػظت ػٓ إٌٟٙ

 صّٓ ٚ٘ٛ. فظىْٛ ثفزؼ: ٚػظت. طؾ١ؼ ؽظٓ: اٌززِذٞ ٚلبي. اٌفؾً ػظت ػٓ إٌٟٙ - ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،5/339

 .اٌؾبفظ لبٌٗ. اٌغّبع وعزح: ٚل١ً اٌفؾً، ِبء

 ،2241ٚ ،2240 اٌؾم٠ش ِؼٍَٛ، ٚسْ فٟ ثبة: اٌظٍُ وزبة ،4/429 ٚاٌجخبرٞ ،1/282 وؽّم ػ١ٍٗ وخزعٗ (:ِزفك3)

 اٌج١ٛع وزبة ،742-3/741  اٚ  ٚوثٛ ،127/1604 اٌؾم٠ش اٌظٍُ، ثبة: اٌّظبلبح وزبة ،1227-3/1226 ِٚظٍُ

 اٌـؼبَ فٟ اٌظٍف فٟ عبء ِب ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،603-3/602 ٚاٌززِذٞ ،3463 اٌؾم٠ش اٌظٍف، فٟ ثبة: ٚاٌزغبراد

: اٌزغبراد وزبة ،2/765 ِبعخ ٚاثٓ اٌضّبر، فٟ اٌظٍف ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،7/290 ٚإٌظبئٟ ،1311 اٌؾم٠ش ٚاٌزّز،

 ،615ٚ ،614 اٌؾم٠ش اٌظٍُ، فٟ ثبة ،209-208 ص اٌغبرٚ  ٚاثٓ ،2280 اٌؾم٠ش ِؼٍَٛ، وً فٟ اٌظٍف ثبة

 رلُ ،1/237 ٚاٌؾ١ّمٞ ،3 رلُ اٌج١ٛع وزبة ،3/3 لـٕٟ ٚاٌمار اٌظٍف، فٟ ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،2/260 ٚاٌمارِٟ

 اٌظٍف عٛاس ثبة: اٌج١ٛع وزبة ،6/18 ٚاٌج١ٙمٟ ،557 رلُ ،2/161 ٚاٌشبفؼٟ ،1/212 اٌظغ١ز فٟ ٚاٌـجزأٟ ،510

 وّب اٌؾغبس وً٘ ٌغخ ٚاٌظٍف 4/328 اٌظٕخ شزػ فٟ ٚاٌجغٛٞ اٌشٟء، فٟ اٌظٍف ثبة ،6/19 ٚفٟ ثبٌظفخ اٌّؼّْٛ

 .ٚاؽم ٌّظّٝ اطُ ٚو ّ٘ب اٌؼزاق، وً٘ ٌغخ ٚاٌظٍُ اٌؾم٠ش، فٟ ٘ٛ

 ِغّغ أظز) ع١م ٚئطٕب ٖ: اٌفزؼ فٟ لبي ػبِز، ثٓ ػمجخ ػٓ ٚاٌـجزأٟ ٚاٌؾبوُ ٚاٌمارلـٕٟ ِبعٗ ٚاثٓ وؽّم (:رٚا4ٖ)

 (.420/1: ا٤طٛي عبِغ أظز) آخز ثٍفظ اٌجخبرٞ ٚرٚاٖ( 211/5: ا٤ٚؿبر ١ًٔ ،80/4: اٌشٚائم

 ئرا ح ػٕم ػزػٙب فٟ اٌٍجٓ ٠غّغ اٌشبح:  اٌجخبرٞ. اٌّظزاح ئ١ٌٗ ٚوشبر ( اٌؾٍجٟ ؽ - 1159/  3)  ِظٍُ (:وخزع1ٗ)

 اٌٍجٓ. وض١زح ؤٙب فزجمٚ اٌج١غ



 أثط ايًػإ ايعطبٞ يف بٝإ املكاقس
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 اهلل ؾا٤ َا عٓسٙ ؾهإ  ايٓيب ظَٔ يف غ٬َا ضدٌ َٔ اؾرت٣ ضد٬ إٔٝب: عدٛاظ ايطٓز باي -10

 َٓص غ٬َٞ اغتػٌ نإ إْ٘ اهلل ضغٍٛ ٜا:  عًٝ٘ ضز سني ايطدٌ ؾكاٍ ب٘ ٚدس عٝب َٔ ضزٙ ثِ

" "ارتطاز بايهُإ: اهلل  ضغٍٛ ؾكاٍ  عٓسٙ نإ
ٚيٓا إٔ صتٌُ ٖصٙ املػا٥ٌ يف ادتسٍٚ ،  (1)

 ايتايٞ:

 ايعٓكط املؿرتى ايع١ً أٚ ايعًٌ ا٭سهاّ ادتع١ٝ٥

 ٫ ايبا٥ع ٭ٕ يًػطض؛ شيو َٓع ايٓٗٞ عٔ بٝعتإ يف بٝع١

 ٜسضٟ ٫ ٚاملؿرتٟ باع، مب ٜسضٟ

 اؾرت٣ َا

 ايػطضَٓع 

 ايػطضَٓع  عٛض بػري املاٍ ٚأنٌ املداطط٠ ايٓٗٞ عٔ بٝع ايعطبإ

 ايػطضَٓع  بايكؿ١ ادتٌٗ ايٓٗٞ عٔ بٝع  اذتكا٠

 ايػطضَٓع  بايكؿ١ ادتٌٗ ايٓٗٞ عٔ بٝع امل٬َػ١

 ايػطضَٓع  ادتٌٗ بايكؿ١ ايٓٗٞ عٔ بٝع املٓابص٠

 ايػطضَٓع  ايعٛننيادتٌٗ مبكساض أسس  ايٓٗٞ عٔ املعاب١ٓ

 ايػطضَٓع  ادتٌٗ مبكساض ستٌ ايبٝع ايٓٗٞ عٔ بٝع ايجٓٝا

دٗاي١ ا٭دٌ، أٚ يهْٛ٘ َعسَٚا  ايٓٗٞ عٔ بٝع سبٌ اذتب١ً

 ٚزت٫ٛٗ ٚغري َكسٚض ع٢ً تػًُٝ٘

 ايػطضَٓع 

 ايػطضَٓع  عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايتػًِٝ ايٓٗٞ عٔ إٔ ٜبٝع اإلْػإ َا يٝؼ عٓسٙ

 ايػطضَٓع  استُاٍ ؾػاز ايجُاض قبٌ ايٓهر بٝع ايجُاض قبٌ بسٚ ق٬سٗا ايٓٗٞ عٔ

 ايػطضَٓع  غري َتكّٛ، ٫ٚ َعًّٛ ايٓٗٞ عٔ بٝع عػب ايؿشٌ

                                                 

 ،( 2442)  ِبعٗ ٚاثٓ ،( 1286 ٚ 1285)  ٚاٌززِذٞ ،( 254/  7)  ٚإٌظبئٟ ،( 3508)   اٚ  وثٛ رٚاٖ. (:ؽظ2ٓ)

 .(  1315)  اسرٚاء ، ؽظٓ : ا٤ٌجبٟٔ رؾم١ك ،( 237 ٚ 208 ٚ 161 ٚ 49/  6)  ٚوؽّم
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تكٝٝس ايػًِ
(1) 

 ايػطضَٓع  اذتاقٌ  ضؾع ايػطض مبا ٜطؾع عٓ٘ ايػطض

 ايػطضَٓع  ضؾع ايػطض ٚدٛب بٝإ ايعٝٛب اييت باملبٝع

 ايػطضَٓع  باملؿرتٟ تػطٜط إبطاٍ ايتكط١ٜ

تػطٜط باملؿرتٟ بعسّ بٝإ  دٛاظ ايطٓز بايعٝب

 ايعٝب

 ايػطضَٓع 

َٔ خ٬ٍ َا مت اغتكطا٩ٙ َٔ املعا٬َت اييت أبطًٗا ايؿاضع يعًٌ شتتًؿ١ ٚتؿرتى نًٗا  ارت٬ق١:

 :يف عٓكط ٚاسس ٖٛ َٓع ايػطض ، ميهٔ اغتٓتاز إٔ ايػطض ٚاسس َٔ أِٖ َؿػسات ايعكٛز ، أٚ ْكٍٛ

 َٔ َكاقس ايؿاضع ضؾع ايػطض ٚإبطاي٘ ،  -

نٌ َعا١ًَ اؾتًُت ع٢ً غطض ؾاسـ ؾٗٞ َعا١ًَ باط١ً يف سهِ ايؿطع -
(2). 

ُٜذَعّ بأْٗا َككس ؾطعٞ :ايهطب ايجاْٞ  اغتكطا٤ أزي١ أسهاّ اؾرتنت يف ع١ً 

 :ٚ ؾٝ٘ ٚنُجاٍ تطبٝكٞ عٔ شيو َٛقـ ايؿاضع َٔ ضٚاز ايطعاّ يف ا٭غٛام

 " خاط٧ إ٫ عتتهط ٫ "  قٛي٘ : ا٫ستهاضايٓٗٞ عٔ -1
(3) 

                                                 

 (:ؽم اٌؼٍّبء اٌظٍُ فمبٌٛا ٘ٛ ث١غ ِؼٍَٛ فٟ اٌذِخ ِؾظٛر ثبٌظفخ ثؼ١ٓ ؽبػزح وٚ ِب ٘ٛ فٟ ؽىّٙب ئٌٝ وعً ِؼٍَٛ .1)

اٌظٍُ ٚاٌظٍف ػجبرربْ ػٓ ِؼٕٝ ٚاؽم، ٚاٌظٍُ ث١غ ِٓ اٌج١ٛع اٌغبئشح ِظزضٕٝ ِٓ ١ٙٔٗ طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚطٍُ ػٓ ث١غ ِب 

ص اٌّبي ِؾزبط ئٌٝ وْ ٠شززٜ اٌضّزح ٚطبؽت اٌضّزح ِؾزبط ئٌٝ صّٕٙب لجً ئثبٔٙب ١ٌٕفمٗ ١ٌض ػٕمن، فاْ طبؽت رو

ػ١ٍٙب، فظٙز وْ ث١غ اٌظٍُ ِٓ اٌّظبٌؼ اٌؾبع١خ، ٚلم طّبٖ اٌفمٙبء ث١غ اٌّؾب٠ٚظ، فاْ عبس ؽبال ثـٍذ ٘ذٖ اٌؾىّخ 

 .97ص13اٌّٙذة طٚاررفؼذ ٘ذٖ اٌّظٍؾخ، ٌُٚ ٠ىٓ الطزضٕبء ِب ١ٌض ػٕمن فبئمح . اٌّغّٛع شزػ 

 .342،ص  1/2002[  ار إٌفبئض ا٤ر ْ ؽوعمان جغٍم(:٠ٕظز ؿزق وشف ػٓ ِمبطم اٌشبرع ]2)

ٚوؽّم  6/102وخزعٗ اثٓ وثٟ ش١جخ  (:االؽزىبر: ٘ٛ عّغ اٌـؼبَ ٚٔؾٖٛ ِّب ٠إوً ٚاؽزجبطٗ أزظبر ٚلذ اٌغ ء ثٗ.3)

ثبة ِبعبء فٟ االؽزىبر "ٚلبي: ؽظٓ طؾ١ؼ"، " فٟ اٌج١ٛع: 1267، اٌززِذٞ "249 - 2/248، ٚاٌمارِٟ 3/453

، 3/454" فٟ اٌزغبراد: ثبة اٌؾىزح اٌغٍت، ِٓ ؿزق ػٓ ِؾّم ثٓ ئطؾبق، ثٗ. ٚوخزعٗ وؽّم 2154ٚاثٓ ِبعٗ "

" فٟ اٌج١ٛع: ثبة إٌٟٙ ػٓ اٌؾىزح، 3447" فٟ اٌّظبلبح: ثبة رؾز٠ُ االؽزىبر فٟ االلٛاد، ٚوثٛ  اٚ  "1605ِٚظٍُ "

" ِٓ ؿزق ػٓ طؼ١م ثٓ اٌّظ١ت، ثٗ. ٚاٌخبؿئ: ا٢صُ اٌّذٔت، ٠مبي: خـئ ٠خـأ 2127،ٚاٌجغٛٞ "30ٚ 6/29اٌج١ٙمٟ 

: ٚوزٖ 8/179فٙٛ خبؿئ: ئذا وذٔت، ٚوخـأ ٠خـئ فٙٛ ِخـئ: ئذا فؼً ػم اٌظٛاة. لبي اٌجغٛٞ فٟ "شزػ اٌظٕخ" 

زبْ، ٚاٌظٛا،  ٚاٌش٠زْٛ ٚوً شٟء ِبٌه، ٚاٌضٛرٞ االؽزىبر فٟ ع١ّغ ا٤ش١بء فٟ ع١ّغ لبي ِبٌه: ٠ّٕغ اؽزىبر اٌى

وػز ثبٌظٛق. ٚذ٘ت لَٛ ئٌٝ وْ االؽزىبر فٟ اٌـؼبَ خبطخ، ٤ٔٗ لٛد إٌبص، ٚوِب فٟ غ١زٖ ف  ثأص ثٗ، ٚ٘ٛ لٛي اثٓ 

: فبؽزىبر اٌمٛد، وٞ: اشززاؤٖ فٟ 6/447ِجبرن ٚوؽّم. ٚلبي وثٛ ثىز ثٓ اٌؼزثٟ ف١ّب ٔمٍٗ ػٕٗ إٌّبٚٞ فٟ "اٌف١غ" 

ئذا غ  اٌظؼز ؽزاَ ػٕم اٌشبفؼٟ، ٚوثٟ ؽ١ٕفخ، ِٚبٌه، ٚؽىّزٗ  فغ اٌؼزر ػٓ ػبِخ إٌبص وّب ٠غجز  اٌزخبء ١ٌج١ؼٗ

/ٚ٘ذا اٌؾم٠ش طز٠ؼ فٟ رؾز٠ُ 11ِٓ ػٕمٖ ؿؼبَ اؽزبعٗ إٌبص  ٚٔٗ ػٍٝ رث١ؼخ ؽ١ٕئذ. ٚلبي إٌٛٚٞ فٟ "شزػ ِظٍُ" 

د خبطخ، ٚ٘ٛ وْ ٠شززٞ اٌـؼبَ فٟ ٚلذ اٌغ ء االؽزىبر ٚلبي وطؾبثٕب: االؽزىبر اٌّؾزَ: ٘ٛ االؽزىبر فٟ ا٤لٛا

ٌٍزغبرح ٚال ٠ج١ؼٗ فٟ اٌؾبي، ثً ٠مخزٖ ١ٌغٍٛ صّٕٗ، فأِب ئذا عبء ِٓ لز٠زٗ وٚ اشززاٖ فٟ ٚلذ اٌزخض ٚا خزٖ وٚ اثزبػٗ 

  ٠ؾزَ فٟ ٚلذ اٌغ ء ٌؾبعزٗ ئٌٝ ووٍٗ، وٚ اثزبػٗ ١ٌج١ؼٗ فٟ ٚلزٗ، ف١ٍض ثبؽزىبر ٚال رؾز٠ُ ف١ٗ، ٚوِب غ١ز ا٤لٛاد ف
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"ايػًع ست٢ تبًؼ ا٭غٛام تًكٞ عٔ  اهلل ضغٍٛ ٢ْٗ" :ايٓٗٞ عٔ تًكٞ ايطنبإ-2
(1) 

"يباز سانط ٜبٝع إٔ  اهلل ضغٍٛ "٢ْٗ ط يباز:نايٓٗٞ عٔ إٔ ٜبٝع سا-3
(2) 

"قبه٘ قبٌ ايطعاّ بٝع عٔ  ايٓيب ْٗٞ" :ايٓٗٞ عٔ بٝع ايطعاّ قبٌ قبه٘-4
(3) 

 سٝح صتٌُ ٖصٙ املػا٥ٌ يف ادتسٍٚ ايتايٞ:

 ايٓٗٞ ع١ً ا٭سهاّ ادتع١ٝ٥

 َا ٜ٪زٟ إيٝ٘ َٔ إق٬ٍ ايطعاّ يف ا٭غٛام ؾرتتؿع أغعاضٙ ايٓٗٞ عٔ ا٫ستهاض

 تٝػري ضٚاز ايطعاّ يف ا٭غٛام بأغعاض َعكٛي١ ايٓٗٞ عٔ تًكٞ ايطنبإ

ايطعاّ بني ايٓاؽ َٚٓع تسخٌ ايػُاغط٠ تٝػري ضٚاز  ايٓٗٞ عٔ إٔ ٜبٝع سانط يباز

 إلغ٤٬ أغعاض ايػًع

 طًب ضٚاز ايطعاّ يف ا٭غٛام  ايٓٗٞ عٔ بٝع ايطعاّ قبٌ قبه٘

 

                                                                                                                                                    

االؽزىبر ف١ٗ ثىً ؽبي ٘ذا رفؼً ِذ٘جٕب. لبي اٌؼٍّبء: ٚاٌؾىّخ فٟ رؾز٠ُ االؽزىبر  فغ اٌؼزر ػٓ ػبِخ إٌبص، وّب 

 وعّغ اٌؼٍّبء ػٍٝ ؤٗ ٌٛوبْ ػٕم ئٔظبْ ؿؼبَ ٚاػـز إٌبص ئ١ٌٗ ٌُٚ ٠غمٚا غ١زٖ، ػ١ٍٗ ث١ؼٗ  فؼب ٌٍؼزر ػٓ إٌبص.

 ثبة اٌج١ٛع فٟ" 2165" ِٚظٍُ اٌزوجبْ، رٍمٟ ػٓ إٌٟٙ ثبة: اٌج١ٛع فٟ" 2165" ٚاٌجخبرٞ ،2/63 وؽّم (:وخزع3ٗ)

 ِبٌىٓ ػٓ ؿزق ِٓ" 2092" ٚاٌجغٛٞ ،5/347 ٚاٌج١ٙمٟ اٌزٍمٟ، ثبة: اٌج١ٛع فٟ" 3436" ٚوثٛ اٚ  اٌغٍت، رؾز٠ُ

. اهلل ػج١م ػٓ ؿزق 4/7ِٓ ٚاٌـؾبٚٞ اٌغٍت، رٍمٟ ػٓ إٌٟٙ ثبة: اٌزغبراد فٟ" 2179"ِظٍُ ٚوخزعٗ .اسطٕب  ثٙذا

 8/116" اٌظٕخ شزػ" فٟ اٌجغٛٞ اسِبَ ٚلبي ".4962" ٚأظز ثٗ ٔبفغ، ػٓ و ّ٘ب ػم١ً، ؿز٠ك ِٓ 4/8 ٚوخزعٗ

 ش١ئب ُِٕٙ اٌزعً ف١زٍمب٘ب اٌّزبع رؾًّ ػ١ز ثممَٚ اٌخجز ٠مغ وْ طٛررٗ" : ٌٍج١غ اٌزوجبْ الرٍمٛا: "ِبٌه رٚا٠خ ػٍٝ رؼ١ٍمب

 وً٘ ووضز وزا١٘زٗ ئٌٝ اٌخم٠ؼخ ،فذ٘ت ِٓ ف١ٗ ٌّب ػٕٗ، ِٕٟٙ فٙذا ثأرخض، اٌجٍم طؼز ٠ٚؼزفٛا اٌظٛق، ٠ممِٛا وْ لجً

 ٚوؽّم، اٌشبفؼٟ، لٛي ٚ٘ٛ ػّز، ٚاثٓ ِظؼٛ ، ٚاثٓ ػجبص ٚاثٓ ، ػٍٟ ػٓ ف١ٗ رٜٚ ثؼمُ٘، فّٓ اٌظؾبثخ ِٓ اٌؼٍُ

 رٜٚ ٌّب اٌجٍم، طؼز ٚػزا اٌظٛق لمَ ئذا اٌخ١بر ٌٍجبئغ وصجذ اٌشبفؼٟ وْ غ١ز اٌج١غ ثفظب  ُِٕٙ وؽم ٠مً ٌُٚ ٚئطؾبق،

 فظبؽت فبثزبػٙٓ ئٔظبْ رٍمبٖ فاْ اٌغٍجٓ ٠زٍمٝ وْ ٔٙٝ: "ٚطٍُ ػ١ٍٗ اهلل طٍٝ إٌجٟ وْ ٘ز٠زح وثٟ ػٓ طز٠ٓ، اثٓ ػٓ

 طؼز ِٓ ثألً اثزبػٗ لم اٌّزٍمٟ وبْ ئذا اٌخ١بر ٌٗ ٠ىْٛ ئّٔب: اسطـخزٞ وثٛ ٚلبي ".اٌظٛق ٚر  ئذا ثبٌخ١بر ف١ٙب اٌظٍؼخ

 ٠ىزٖ ٌُٚ ؽبي، وً ػٍٝ اٌخ١بر ٌٗ وصجذ ٚثؼؼُٙ ٘ٛ ا٤ل١ض ٚ٘ذا ٌٗ، خ١بر ف  ووضز، وٚ اٌجٍم ثظؼز اثزبػٗ فاْ اٌجٍم

 اٌجغٛٞ، لبي وذا: لٍذ .ػ١ٍُٙ ؽغخ ٚاٌؾم٠ش اٌظٛق لمَ ئذا ثبٌخ١بر اٌظٍؼخ ٌظبؽت ٚال عؼٍٛا اٌزٍمٟ اٌزوٞ وطؾبة

 .اٌٛار ٠ٓ ػٍٝ اٌظؼز ٠ٍزجض ٚوْ اٌجٍم، ثأً٘ ٠ؼز وْ: ؽبٌز١ٓ فٟ ٠ىزٖ اٌزٍمٟ وْ: اٌؾٕف١خ وزت فٟ ٚاٌذٞ

 اٌغبٌت ٌٍجب ٞ ٠زٛوً وْ ثبٌظؼز اٌؼبٌُ اٌؾبػز ٔٙٝلبي اثٓ ر١ّ١خ:" ( 1515)  ِٚظٍُ ،( 2140)  اٌجخبرٞ (:رٚا1ٖ)

 عٕض وْ ِغ - ٌٗ اٌزٛوً ػٓ فٕٙبٖ ؛ اٌّشززٞ ػٍٝ اٌضّٓ وغٍٝ ئ١ٌٗ إٌبص ثؾبعخ خجزرٗ ِغ ٌٗ رٛوً ئذا ٤ٔٗ ؛ ٌٍظٍؼخ

 .108ص28إٌبص" ِغّٛع اٌفزبٚٞ ط ػٍٝ اٌظؼز س٠ب ح ِٓ ذٌه فٟ ٌّب - ِجبػ اٌٛوبٌخ

 ٚوطؾبة وؽّم رٚاٖ ػّز اثٓ ٚؽم٠ش ٚإٌظبئٟ، ٚاٌززِذٞ  اٚ  ٚوثٛ ِٚظٍُ اٌجخبرٞ رٚاٖ ػجبص اثٓ (:ؽم٠ش2)

 (.158/5: ا٤ٚؿبر ١ًٔ ،98/4: ماٌشٚائ ِغّغ ،383/1: ا٤طٛي عبِغ أظز) اٌززِذٞ ئال اٌظزخ اٌىزت
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 ارت٬ق١:

َٔ خ٬ٍ اغتكطا٤ َٛقـ ايؿاضع َٔ ٖصٙ املعا٬َت ٜتبني إٔ ايؿاضع قاقس إىل تػٌٗٝ ع١ًُٝ 

أقٛات ايٓاؽ ، شيو إٔ ايٛؾط٠ ت٪زٟ إىل  ضٚاز ايطعاّ يف ا٭غٛام ، ٚايػعٞ إىل َٓع ا٫ستهاض يف

ضخا٤ ا٭غعاض مبا ٜٝػط سٝا٠ ايٓاؽ ، خاق١ ايطبك١ ايؿكري٠ ٚاملتٛغط١
(1) . 

 اغتكطا٤ زتُٛع١ َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ املؿرتن١ يف َع٢ٓ ٚاسس: ايهطب ايجايح

 :اغتكطا٤ َككس ايتٝػري ٚضؾع اذتطز يف ايؿطٜع١ ا٫غ١َٝ٬ :ٚنُجاٍ تطبٝكٞ ع٢ً شيو   

 اتكؿت أغاغ٘ ٚع٢ً ، اإلغ١َٝ٬ ايؿطٜع١ يف َجبت ٚايٝػط ايػُاس١ َبسأ

 ايؿطٜع١ تأخص مل يٛ يصيو َربض ٫ إش إىل ايتٝػري، ٚاجتٗت ، بايػُاس١ ايؿطٜع١

ٔ مث١ نعـ، َٔ خًل اإلْػإ إٔ مببسأ اإلغ١َٝ٬  بهعـ املػبل إقطاضٖا ؾإٕ َٚ

 دعٌ أسهاَٗا بايػُاس١ ٭ٕ اهلل ٚاقطباؽ ايتٝػري إىل بٗا سسا ايصٟ ٖٛ اإلْػإ

 يف نا١ٓ٥ ؾٗٞ ادتب١ً إىل ضادع١ ايؿطط٠ ٚأَٛض ، ايؿطط٠ زٜٔ ايؿطٜع١ ٖصٙ

أضاز  ٚقس ، ٚاإلعٓات َٔ ايؿس٠ ايٓؿٛض ايؿطط٠ َٚٔ ، قبٛهلا عًٝٗا غٌٗ ايٓؿٛؽ

 ٜهٕٛ إٔ شيو ؾاقته٢ ٚزا١ُ٥ عا١َ ؾطٜع١ اإلغ٬ّ ؾطٜع١ تهٕٛ إٔ تعاىل اهلل

 عٓٗا اإلعٓات. اْتؿ٢ إشا إ٫ شيو ٜهٕٛ ٫ٚ غ٬ٗ، ا٭١َ بني تٓؿٝصٖا

إٔ اهلل ٫ ٜعاٍ َطاعٝا ضؾك٘ بٗصٙ ا٭١َ ٚإضازت٘ بٗا ايٝػط ... ٜكٍٛ اإلَاّ ايطاٖط ابٔ عاؾٛض:"

، زٕٚ ايعػط، إؾاض٠ إىل إٔ ٖصا ايسٜٔ بني سؿغ املكاحل ٚزض٤ املؿاغس، يف أٜػط نٝؿ١ٝ ٚأضؾكٗا

ؿاغس إشا نإ يف اذتٌُ ع٢ً تطنٗا َؿك١ أٚ تعطٌٝ َكًش١، نُا ؾطمبا أيػت ايؿطٜع١ بعض امل

أيػت َؿاغس ْهاح اإلَا٤ ْعطا يًُؿك١ ع٢ً غري شٟ ايطٍٛ، ٚاٯٜات ايساي١ ع٢ً ٖصا املع٢ٓ بًػت 

َِ َحَزٍج نكٛي٘ :َبًؼ ايكطع َِ ِو  ،87   َوَوا َجَعَن َعَمِيُكِي ِفي الِّدي

                                                 

 .344[ ص وعمان جغٍم(: ٠ٕظز ؿزق وشف ػٓ ِمبطم اٌشبرع ]1)
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ُْٚقٛي٘   571  ِبُكُي اِلُيِسَز َواَل ُيِزيُّد ِبُكُي اِلُعِسَز ُيِزيُّد الّم

ِِّيٚقٛي٘  ٌَِت َعَمِي ُِِي َواأَلِغاَلَه اَلِتي َكا ُِّي ِإِصَز ٍِ  518  َوَيَضُع َع

ُُ َضِعيّّفا تعاىل ٚقٛي٘ ُْ َأُ ُيَخِّفَف َعٍُكِي َوُخِمَق اإِلٌَسا 87 ُيِزيُّد الّم

 ،(1)"إُ ِذا الذيَ يسز ولَ يصاد ِذا الّديَ أحّد إال غمبْ" :ٚيف اذتسٜح ايكشٝح 

يسزا وال " :ٜأَط أقشاب٘ ايصٜٔ ٜطغًِٗ إىل بح ايسٜٔ؛ ؾكاٍ ملعاش ٚأبٞ َٛغ٢ ٚنصيو نإ  

 .(3)"إمنا بعثتي وبصزيَ ال وٍّفزيَ": ٚقاٍ  (2)"تعسزا

وخمق اإلٌساُ اإلغ١َٝ٬، ٚعٓ٘ تؿطعت ايطخل بٓٛعٝٗا، ٚقٛي٘ )ؾهإ ايتٝػري َٔ أقٍٛ ايؿطٜع١ 

( تصٌٜٝ ٚتٛدٝ٘ يًتدؿٝـ، ٚإظٗاض ملع١ٜ ٖصا ايسٜٔ ٚأْ٘ أيٝل ا٭زٜإ بايٓاؽ يف نٌ ظَإ ضعيّفا

َُ ِفيُكِي َضِعّّفا     َٚٔ ٖصا املع٢ٓ قٛي٘ تعاىل ...َٚهإ،  ُْ َعٍُكِي َوَعِمَي َأ َُ َخَّفَف الّم    اآل

66 (4). 

ايطأؾ١ بايٓاؽ ست٢ يف محًِٗ ع٢ً َكاذتِٗ  شيو إٔ َٔ َعاٖط ابتٓا٤ ايؿطٜع١ ع٢ً ايؿطط٠

ٚناْت  با٫قتكاض يف ايتؿطٜع ع٢ً ْٛع املكًش١، َع تطًب إبطاظ شيو ايتؿطٜع يف قٛض٠ ي١ٓٝ،

ضٚعٞ ؾٝٗا ساٍ ؾًصيو مل تهٔ قاذت١ يًبكا٤؛ ٭ْٗا ايؿطا٥ع ايػابك١ حتٌُ ع٢ً املتابع١ بايؿس٠، 

قػا٠ٚ أَِ يف عكٛض خاق١، ٚمل تهٔ باييت ٜٓاغبٗا َا قس ٜكري ايبؿط إيٝ٘ َٔ ضق١ ايطباع ٚاضتكا٤ 

"دعً٘ زٜٓا ٫ سطز ؾٝ٘ ٭ٕ شيو  ٚإٔ اهلل ؾهٌ ٖصا ايسٜٔ املػتتبع بتؿهٌٝ أًٖ٘ بإٔ ، ا٭ؾٗاّ

ٚيكس ٚقـ  ،تجاي٘" ٜػٌٗ ايعٌُ ب٘ َع سكٍٛ َككس ايؿطٜع١ َٔ ايعٌُ ؾٝػعس أًٖ٘ بػٗٛي١ اَ

 ع٢ً ٜهٔ مل ايهُاٍ إىل اإلب٬ؽ شيو إٔ تتهُٔ ايطمح١ ٭ٕشيو " اهلل ْؿػ٘ بأْ٘ ضمحإ ضسِٝ ،

 ايطبٛب١ٝ ؾهاْت ٚاغتعسازٙ، طٛق٘ ٥٬ِٜٚ ٚؾطز ْٛع نٌ ٜٓاغب َا بطعا١ٜ نإ بٌ اإلعٓات ٚد٘

 إٔ ع٢ً تٓبٝٗا بايطمحإ بٛقؿ٘ شيو ؾأتبع ٚا٭ش٣، ايؿس٠ َٔ بهطب حتكٌ قس ٚايٓع١ُ ْع١ُ،

                                                 

 .39أظز اٌؾم٠ش ثزّبِٗ فٟ طؾ١ؼ اٌجخبرٞ وزبة اس٠ّبْ رلُ (:1)

 .1733ٚطؾ١ؼ ِظٍُ وزبة اٌغٙب  ٚاٌظ١ز رلُ  4342طؾ١ؼ اٌجخبرٞ رلُ (: 2)

 .6128طؾ١ؼ اٌجخبرٞ رلُ (:3)

    .4/196اٌزؾز٠ز (:4)
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 ايتهايٝـ أسهاّ يف ست٢ اذتطز، ْٚؿٞ ٚايٝػط ايطؾل بططٜل إيٝٓا ٚقًت ادت١ًًٝ ايٓعِ تًو

 بٓا تعاىل تسبريٙ ؾُععِ َٓٗا، املككٛز ٜبطٌ ٫ َا بكسض بايٝػط َطؾٛق١ ؾإْٗا ٚايعٚادط ٚاملٓاٖٞ

 بكسض ايٝػط مبطاعا٠ ضمحت٘ َا َٚٓ٘ َٓاؾعٗا، ٚتٝػري ا٭ضض َٔ نايتُهني ظاٖط٠ ضمحات ٖٛ

 َٓؿعت٘ َا َٚٓٗا ا٭خ٬م، َهاضّ ٚبح نايطٗاض٠ َٓاؾعٓا إىل ايطادع١ ايتهايٝـ َجٌ اإلَهإ

"نايعنا٠ ا٭سٛاٍ اْتعاّ يف بايبك١ٝ ضمح١ ادتُٗٛض ضمح١ يف ٭ٕ ادتُٝع ضمحات ؾتتبعٗا يًذُٗٛض
(1)

عٓ٘ ايتهايٝـ، ٚأَا اذتطز ايكٟٛ ؾُٓؿٞ  ٚيٝؼ املككٛز َا يف ايتهًٝـ َٔ بعض اذتطز ايصٟ ٫ ختًٛا

عٔ ايؿطٜع١، َٚطاتب اذتطز َتؿاٚت١، َٚٓاط َا ٜٓؿ٢ عٔ ا٭١َ َٓٗا َٚا ٫ ٜٓؿ٢، ٚتكسٜطات أسٛاٍ 

اْتؿا٤ بعهٗا يًهطٚض٠ ٖٛ َٝعإ ايتهًٝـ ايؿطعٞ ؾاهلل أعًِ مبطاتبٗا ٚاعًِ مبكساض حتطز عبازٙ 

 ٚشيو َبني يف َػا٥ٌ ايععمي١ ٚايطخك١.

 ميهٔ إمجاٍ  َعاٖط ايٝػط يف ايؿطٜع١ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:ٚ

 ايتٝػري ع٢ً ٖصٙ ا٭١َ بطؾع ا٭غ٬ٍ اييت ٚنعت ع٢ً ا٭َِ ايػابك١.-1

 ٜطام.٫ عسّ ايتهًٝـ مبا -2

 ٚدٛز َطتب١ ايعؿٛ يف ايتؿطٜع. -3

 ايرتغٝب يف َعا١ًَ ايٓاؽ بٝػط. -4

 ايٓٗٞ عٔ ايتؿسز ٚايتٓطع.-5

 ع١ٝ يف ايعبازات نُا يف ايعازات.ٚدٛز ايطخل ايؿط-6

 ايتسضز يف ايتؿطٜع. -7

 ؾطع  ايهؿاضات.-8

 ؾطع ايتٛب١ . -9

  .طتًل َٔ خ٬ٍ شيو إٔ َٔ َكاقس ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ايتٝػري ٚضؾع اذتطز عٔ ا٭١َ

                                                 
 .2/115اٌزؾز٠ز (:1)
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- 154 - 

 املطًب ايجايح: ططم أخط٣ تهؿـ عٔ املكاقس

 ايػ١ٓ املتٛاتط٠ ٖٚٞ ع٢ً نطبني: :ْٞايططٜل ايجا

 َٚٓ٘ املعًّٛ َٔ ايسٜٔ بايهطٚض٠ ٚايكطٜب َٓ٘. ايتٛاتط املعٟٓٛ يعُّٛ ايكشاب١-1

 عٝح ٜػتدًل ايكشابٞ َٔ زتُٛعٗا َككسا ؾطعٝا. ايتٛاتط ايعًُٞ ٯساز ايكشاب١-2

 : ز٫ي١ أقٛاٍ ايكشاب١ عٓس تهاثطٖا ع٢ً َككس ايؿاضع جايحايططٜل اي

ٕٓ أؾع ٚأْٗا ٚادب١ ا٫عتباض يف ادت١ًُ، بٌ ٭دٌ  ناْت تكع ع٢ً أعني ايكشاب١ ، اٍ ايٓيٓب شيو أ

ًّػٖٛا ملٔ بعسِٖ َٔ ا٭دٝاٍ ، إٔ ٜطٖٚا ؾٝأخصٖٚا زٜٓا ، ٚاّططاز تًو ا٭ؾعاٍ ٭دٌ حتكٝل  ٜٚب

عًُا بتًو املكاقس تأٓت٢ َٔ ٬َسع١  –ٚخاق١ ا٭نجط َِٓٗ قشب١  –شات املكاقس أمثط عٓسِٖ 

شات تًو ا٭ؾعاٍ يف اّططازٖا بكطع ايٓعط عٔ ا٭سهاّ ايكٛي١ٝ اييت دا٤ت يف ايكطإٓ ٚاذتسٜح 

َع ايٓاؽ بػُاس١ ٚتٝػري اغتكٓط يف  ٜتعاٌَ إش مّلا ناْٛا ٜطٕٚ ايٓيٓب تتٓاٍٚ شات َٛنٛعٗا ، 

ٕٓ ايتٝػري َككس ؾطعٞ، ُٜ٪ايـ بني ايٓاؽ ٚعتػِ ارت٬ؾات ٜٚ٪اخٞ بني  ا٭شٖإ أ ٚمّلا ناْٛا ٜطْٚ٘ 

ٕٓ ايتآيـ بني املػًُني ٚٚسس٠ نًُتِٗ َككس ؾطعٞ  ، املٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض اغتكٓط يف ا٭شٖإ أ

ختًؿت يف املب٢ٓ ٚاتؿكت يف املع٢ٓ ايساٍ ع٢ً شات ٚضمبا عٓبطٚا عُٓا اغتكط يف أشٖاِْٗ بعباضات ا

ٕٓ اذتهِ َعًٌ َْعٝٓا ع٢ً ايبشح عٔ ع١ً شيو اذتهِ يٝػتؿاز  املككس ، ٚضمبا نإ إمجاعِٗ ع٢ً أ

ٕٓ  نإمجاعِٗ ع٢ً إٔ حتطِٜ ايطبا َعًٌ، َٓٗا َككسا ؾطعٝا ، ٚا٭ع٢ً َٔ شيو إمجاعِٗ ع٢ً أ

ٕٓ ع١ً تكسِٜ ا٭ر َٔ ا٭بٜٛٔ ع٢ً ا٭ر ٭ب نإمجاعِٗ  ٖصا ايٛقـ ٖٛ ع١ً ٖصا اذتهِ، ع٢ً أ

٦َّٔا إىل ضعا١ٜ  َُٛ يف اإلضخ اَتعاز ايٓػبني أٟ اخت٬ط ْػب ا٭ب ْٚػب ا٭ّ بني ا٭خٜٛٔ 

ايٓػب ٚسؿع٘ ٚتكسِٜ َا ٖٛ ي٘ أسؿغ ع٢ً غريٙ ، َٚٔ ٖٓا ؾبٓٛى اذتًٝب ٫ ظتٛظ اغتعُاٍ أيباْٗا 

٤ ايؿطع َٔ أدٌ اذتؿاظ عًٝٗا، ٚنصا بٓٛى ا٭د١ٓ اجملُس٠، ٭ْ٘ ٜ٪زٟ إىل اخت٬ط ا٭ْػاب اييت دا

ؾٗصٙ ٫ جتٛظ ملا ؾٝٗا َٔ اإلخ٬ٍ مبككس سؿغ ا٭ْػاب سٝح ت٪زٟ إىل اخت٬ط ا٭ْػاب ٚتهٕٛ 
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شضٜع١ يًؿػاز ٚايعْا ٚايتسيٝؼ ٭غباب تتعًل باإلضخ، َٚػأي١ أخط٣ تبني املككٛز ٖٚٞ عسّ 

 ٜس ايػاضم بعكٛب١ أخط٣ تؿٞ مبككس ايؿاضع َٔ شيو ،تػاٌٖ ايكشاب١ باغتبساٍ عكٛب١ قطع 

ٕٓ ايكطع  ٚتبعِٗ ع٢ً شيو عًُا٤ نٌ عكط، ٚإٕ اختًؿت عباضاتِٗ ٚيٝؼ نُا ٜكٛي٘ ايبعض بأ

عكٛب١ َطتبط١ بعطٚؾٗا ايتاضغت١ٝ ، ٚأْ٘ نإ عتكل املكًش١ يف ايعطٚف ايعطب١ٝ ايبس١ٜٚ سني ْعٍ 

١ٝ ٚدٛزٖا يف ب١٦ٝ ٜعٝـ أًٖٗا ع٢ً اذتٌ ٚايرتساٍ ٚعسّ إَهاْ ايٓل بػبب عسّ ٚدٛز ايػذٕٛ ،

، أَا ايّٝٛ ؾًِ ٜبل ي٘ َا ٜػٛغ٘ بػبب تػري اذتاٍ ٚايعـطٚف ، ٚتٛؾط ايػذٕٛ ؾًِ ٜعس سٗس " 

ايكطع " عتكل املكًش١ املطد٠ٛ، ٜكٍٛ ايسنتٛض ايطٜػْٛٞ:"إٕ ايعكٛبات املٓكٛق١ يف اإلغ٬ّ 

ظادط٠ إىل أقك٢ اذتسٚز يًذٓا٠ ٚيػريِٖ ، َٚٔ سٝح ٚغٗٛي١ ايتٓؿٝص، ؾٗٞ  ايعدط، تتػِ بك٠ٛ

ايتٓؿٝص ٫ تهًـ َٝعا١ْٝ ند١ُ ٫ٚ دٗاظّا بؿطّٜا ٚاغعّا ٫ٚ ٚقتّا ط٬ّٜٛ نُا ٖٛ ايؿإٔ يف عكٛب١ 

ٚاذتل  ؾإشا د٦ٓا إىل سس ايػطق١ ٖٚٛ ايكطع ٚدسْاٙ ستككّا َككٛزٙ َٚكًشت٘ بسضد١ عاي١ٝ ، ايػذٔ،

إضاس١ اجملتُع …كٛب١ ايكطع ٜ٪زٟ إىل ظدط عسز ٚاغع َٔ ايػٓطامإٔ زتطز اإلع٬ٕ عٔ إقطاض ع

َٔ غطقاتِٗ ٚستانُتِٗ ٚسطاغتِٗ ٚإطعاَِٗ يف غذِْٛٗ، ٜٚتشكل ٖصا بسضد١ أٚغع ٚأبًؼ 

ُٜؿَطع ؾع٬ّ يف تٓؿٝص ايعكٛب١ ٚيٛ ع٢ً أؾطاز َعسٚزٜٔ ، ؾإقطاض عكٛب١ ايكطع ٚايؿطٚع يف  سني 

ايعؿط أٚ أقٌ، ٖٚصا ٖٛ عني املكًش١ ٚأقك٢ زضداتٗا يف  ايعٌُ بٗا  غتؿض دطا٥ِ ايػطق١ إىل

َٛنٛعٓا ايصٟ ٖٛ قٝا١ْ ا٭َٛاٍ ٚأقشاب ا٭َٛاٍ َٔ ايعسٚإ ٚارتٛف ، بكٞ إٔ ٜكاٍ : إٕ ٖصٙ 

ايعكٛب١ ؾسٜس٠ ٚؾازس١ ٚقس أقبح باإلَهإ ايّٝٛ ا٫غتعان١ عٓٗا بػريٖا  ٚأقٍٛ : إٕ ؾس٠ ٖصٙ 

 ايعكٛب١ ختـ ٚتٕٗٛ بعس٠ أغباب :

 ا٭ٍٚ : ٖٛ َا حتكك٘ َٔ املكًش١ ايعا١َ ايٛاغع١ مما غبكت اإلؾاض٠ إيٝ٘،  

 ٚايجاْٞ : ٖٛ ايك١ً املتعاٜس٠ يف سا٫ت ايكطع مبذطز ا٭خص ب٘ ٚاملهٞ يف ايعٌُ ب٘ ،
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ٚايجايح : ٖٛ نجط٠ ايؿطٚط اييت ًٜعّ تٛاؾطٖا يًشهِ بايكطع ، ٖٚٞ ؾطٚط َبػٛط١ يف نتب  

ٚيهٔ املِٗ ٖٛ إٔ تًو ايؿطٚط ُتهِٝل دسّا َٔ اذتا٫ت اييت  نطٖا ،ايؿك٘ ٫ ٜتػع اجملاٍ يص

 ُٜطٖبل ؾٝٗا ايكطع ،

 ٚايػبب ايطابع ٖٛ قاعس٠ "ازض٩ٚا اذتسٚز بايؿبٗات ". 

غٓهٕٛ أَاّ َكاحل عع٢ُ غٝذٓٝٗا ا٭ؾطاز ٚاجملتُع  ثِ ٜهٝـ ز. ايطٜػْٛٞ" َٚع٢ٓ ٖصا أْٓا

ٚإشا نإ  ؾطاز ق٥٬ٌ غٝتهطضٕٚ مبا نػبٛٙ ظًُّا ٚعسٚاّْا ،ٚايسٚي١ َٚ٪غػاتٗا َٚٝعاْٝتٗا، َكابٌ أ

قطع بعض ا٭ٜسٟ ٜػبب تعط٬ّٝ دع٥ّٝا ٭قشابٗا يف عًُِٗ ٚإْتادِٗ، ؾإٕ يف غذٔ ا٭يٛف َٔ 

 -يف نجري َٔ اذتا٫ت  -ايػٓطام يؿٗٛض ٚغٓٛات تعط٬ّٝ هلِ ، ٜهاف إىل شيو إٔ ايػذٔ ٜؿهٌ 

بط ايع٬قات بني اجملطَني ، ؾٗاتإ َؿػستإ ٫ بس َٔ ٚنعُٗا َسضغ١ ممتاظ٠ يتعًِٝ اإلدطاّ، ٚض

يف املٝعإ، "
(1)  . 

ٚتطبٝكاتِٗ ايع١ًُٝ ٖٚٛ َككس اذتط١ٜ ؾًكس  َٚككس آخط ميهٔ اغتد٬ق٘ َٔ أقٛاٍ ايكشاب١ 

ٖٔ ارتًٝؿ١ ا٭ٍٚ عًٝ٘ ايطنٛإ سطبا َٔ أدٌ ايؿكطا٤ ٚاملػانني ، ٚظزتط يف ٚد٘ ٚايٝ٘ ع٢ً َكط  ؾ

َػرتزا سل قبطٞ َٔ إبٔ ا٭نطَني املػًِ ؾهاْت ظزتطت٘ تًو ؾا١َ عٍع ُتَطِقُع ٖا١َ اإلع٬ْات 

ٚقاٍ عًٞ نطّ اهلل ٚدٗ٘  "،مت الٍاس وقّد ولّدتّي أوّاتّي أحزارا وتى استعبّد"  ايسٚي١ٝ ذتكٛم اإلْػإ

ًِِل "، ٚظزتط ضبعٞ ابٔ عاَط  يعاًَ٘ ا٭ؾرت " ايٓاؽ ضد٬ٕ : أر يو يف ايسٜٔ أٚ ْعري يو يف ارَت

قبٌ شيو يف سهط٠ ًَو ايؿطؽ " د٦ٓا يٓدطز ايعباز َٔ عباز٠ ايعباز إىل عباز٠ ضب ايعباز َٚٔ 

ٕٓ اذتط١ٜ ٖٞ  ٍ اإلغ٬ّ َٚٔ نٝل ايسْٝا إىل غع١ اٯخط٠ "،نٌ شيودٛض ا٭زٜإ إىل عس ُٜٓٔب٧ُ أ

ايتعبري ا٭ضق٢ عٔ نطا١َ اإلْػإ ٚؾطع١ٝ ٚدٛزٙ ٚغٝازت٘ حتت يٛا٤ عبٛز١ٜ ارتايل غبشاْ٘ ، سط١ٜ 

ٍِ ٚبٓا٤ ا٭غط٠ ٚسؿغ ارتكٛقٝات  ٍِ َٚتَُٓع ًُ ٍِ َٚتَع ًِ اعتكاز ٚتسٜٔ ٚقٍٛ ٚتعبري ٚعٌُ ٚتهػب ٚٔع

                                                 

 ِٚب ثؼم٘ب. 253ص  [انرٌسىوً] ٔظز٠خ اٌّمبطم ػٕم اسِبَ اٌشبؿجٟ (:1)



                                              عٓس َسضغ١ املعاْٞ ٚنٝؿ١ٝ حتكًٝٗاَكاقس ارتطاب : يحايؿكٌ ايجا 
- 157 - 

َٚٔ أضٚع َا دا٤ يف ايرتاخ  ايتكانٞ ٚايسؾاع عٔ ايٓؿؼ ٚاملػاٚا٠ ٚايسع٠ٛ باييت ٖٞ أسػٔ ،ٚ

 ايطاؾسٟ يف سط١ٜ ايتكانٞ إلس٬ٍ ايعسٍ بني ايٓاؽ ضغاي١ ايؿاضٚم عُط إىل عبس اهلل بٔ قٝؼ

وال  آس بني الٍاس يف وجّك وعّدلك وجممسك حتى ال يطىع شزيف يف حيّفك وال ييأس ضعيف وَ عّدلك .."..

ميٍعٍك قضاء قضيتْ اليوً فزاجعت فيْ عقمك وِّديت فيْ لزشّدك أُ تزجع إىل احلق فإُ احلق قّديي"

(1)
 . 

بني ايس٫ي١ ايًػ١ٜٛ  يكس نإ ادتٗاز ايكشاب١ ٜكّٛ ع٢ً أغؼ َتٓٛع١ جتُع بني ايٓكٌ ٚايعكٌ،

ٚاغتد٬ق٘ بططٜل ٚايعاٖط١ٜ يًٓل، َٚككسٙ ٚسهُت٘، بني اغتٓباط اذتهِ َباؾط٠ َٔ ايسيٌٝ 

َطاعني يف شيو َكاقس  ٚايتدطٜر ع٢ً أقٛي٘ ٚأدٓاغ٘، اذتٌُ ٚاإلذتام ع٢ً ْعا٥طٙ ٚأؾباٖ٘،

ايؿطٜع١ َٚكاحل ارتًل، عاًَني ع٢ً إظاي١ ايتعاضض بني ايٓكٛم ٚا٭زي١، َطدشني بني َطاتب 

 ٚاملكاقس ْؿػٗا. املكاحل

َُٗا دسا، َٚػتٓسا نطٚضٜا ملعادت١ َا أزضنٛٙ ؾكس نإ ايٓعط إىل املكاقس ايؿطع١ٝ َٔ قبًِٗ أَطا  

َٔ أٚناع ٚستسثات، ٚأسس ايؿطٚط ٚاملعاضف ا٫دتٗاز١ٜ اييت ٫ ٜتِ اغتٓباط ا٭سهاّ إ٫ بٗا.. 

 ٚأزي١ شيو ؾُٝا ًٜٞ:

 ا٭١َ:ٚضاثتِٗ يًٗسٟ ايٓبٟٛ ْٚكً٘ يهاؾ١ أدٝاٍ  -1

ضغٛخِٗ يف ايؿك٘ ٚا٫دتٗاز، إٕ ادتٗاز ايكشاب١ تعبري عٔ تهِٜٛٓٗ ايسٜين ٚق٬سِٗ ايرتبٟٛ ٚ

ؾِٗ ب٬ ؾو قس عاقطٚا  ٚغري شيو َٔ ارتكا٥ل ٚايكؿات اييت ٚضثٖٛا َٔ عكط ايٓب٠ٛ املباضن١،

غريت٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ، ٚتتبعٛا أسٛاهلا ٚدع٥ٝاتٗا، ٚتؿبعٛا بٗسٜٗا ٚأْٛاضٖا، ٚؾُٗٛا 

ٝـ ؾطعٞ ٚٚادب إغ٬َٞ ٚضغاي١ ٚعًُٛا إٔ تبًٝؼ شيو ٚتطبٝك٘ تهً َكاقسٖا ٚغاٜاتٗا ٚأغطاضٖا،

سهاض١ٜ ٫ظ١َ عًِٝٗ باعتباض نِْٛٗ ايكؿ٠ٛ املدتاض٠، اييت تأًٖت يتُهني إضخ ايٓب٠ٛ ايؿطٜؿ١ 

                                                 

 .٠ُ1/45ٕظز ئػ َ اٌّٛلؼ١ٓ (: 2)

 .200\19ِغّٛع اٌفزبٜٚ الثٓ ر١ّ١خ (: 3)
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اعتكازا ٚتعبسا، تعا٬َ ْٚعاَا، قاْْٛا ٚزغتٛضا، يف غا٥ط  ؾُٗا ٚتٓع٬ٜ، حت٬ُ ٚأزا٤، ْكا ٚادتٗازا،

 .أضدا٤ املعُٛض٠، ٚع٢ً َط تاضٜذ اإلْػا١ْٝ قاطب١

ِْْ يف ايكطإٓ غتؿ٢ ع٢ً أنجط املتأخطٜٔ، نُا إٔ هلِ َعطؾ١ بأَٛض  قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ: ِٗ "ٚيًكشاب١ َؾ

َٔ ايػ١ٓ ٚأسٛاٍ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٫ ٜعطؾٗا أنجط املتأخطٜٔ، ؾإِْٗ ؾٗسٚا 

َا مل ايطغٍٛ ٚايتٓعٌٜ ٚعآٜٛا ايطغٍٛ، ٚعطؾٛا َٔ أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ مما ٜػتسيٕٛ ب٘ ع٢ً َطازِٖ 

ٜعطؾ٘ أنجط املتأخطٜٔ، ايصٜٔ مل ٜعطؾٛا شيو، ؾطًبٛا اذتهِ مما اعتكسٚٙ َٔ إمجاع أٚ قٝاؽ"
(2) . 

 ؾٝٗا:ايٛقا٥ع اييت ادتٗسٚا -2

جت٢ً ايعٌُ باملكاقس ٚاملكاحل ظَٔ ايكشاب١ يف نجري َٔ اذتٛازخ املػتذس٠ يف ظَاِْٗ، ٚتًو 

ايؿك٘ َٚسْٚٛ ايػري٠ ٚايرتادِ بايعطض ٚايتعًٝل اذتٛازخ ايهجري٠ تٓاٚهلا عًُا٤ ا٭قٍٛ ٚتاضٜذ 

ٚيٝؼ ع٢ً ايٓاظط إ٫ َعطؾتٗا ست٢ ٜتبني ي٘  ٚاملٓاقؿ١، ٖٚٞ َبػٛط١ يف َعاْٗا َٚكازضٖا،

اٖتُاّ ايكشاب١ املتعاٜس بايٓعط املكًشٞ ا٭قٌٝ، ٚبتأطري َػتذسات ظَاِْٗ ايهجري٠ بهرب٣ 

 ايٝكٝٓٝات ايؿطع١ٝ ٚاملكاقـس ايؿطع١ٝ .

ّ ايصٟ ضتٔ بكسزٙ ٫ ٜكتهٞ َٓا غ٣ٛ إٜطاز بعض تًو اذتٛازخ ع٢ً غبٌٝ اإلمجاٍ ٚاملكا

ٚايعُّٛ، زٕٚ خٛض يف ايتؿكٌٝ ٚايتؿطٜع ٚايتسيٌٝ، إبعازا يًتهطاض املٌُ َٚطاعا٠ ملا سػُ٘ 

 املتكسَٕٛ ٚبٝٓٛٙ .

 َٚٔ تًو اذتٛازخ 
(1)

 : 

إَاَت٘ يف ايك٠٬، ٚاملككس سؿغ اختٝاض أبٞ بهط ضنٞ اهلل عٓ٘ خًٝؿ١ يًُػًُني قٝاغا ع٢ً  - 

 ْعاّ ايسٚي١ ٚاغتُطاض ضغايتٗا ايسع١ٜٛ ٚاذتهاض١ٜ ٚاإلق٬س١ٝ .

                                                 

 .285\19ِغّٛع اٌفزبٜٚ الثٓ ر١ّ١خ  ِٚب ثؼم٘ب، ٠68ٕظز ِمبطم اٌشز٠ؼخ ػٕم اثٓ ر١ّ١خ ٌٍجمٚٞ ص(: 1)

و١ّ٘خ اٌّمبطم ٌظ١ّؼ  ِٚب ثؼم٘ب،143ِٚب ثؼم٘ب، ٚػٛاثؾ اٌّظٍؾخ ٌٍجٛؿٟ ص 90ٌٍخب ِٟ ص  االعزٙب  اٌّمبطمٞ

 . 41اٌغٕمٞ ص
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مجع ايكطإٓ يف عٗس أبٞ بهط، ٚنتابت٘ يف املكشـ اإلَاّ يف عٗس عجُإ ، ٚاملككس ٖٛ سؿغ  - 

ٚايٓعاّ ٚاملٓبع ا٭ٍٚ هلسٟ ايعامل ٚق٬س٘، ٚاملكسض ا٭غاؽ يًتؿطٜع زغتٛض ايسٚي١ ايٓاؾ١٦، 

 ٚايكإْٛ.

ٚقس قاٍ اإلَاّ عًٞ تهُني ايكٓاع، ٚاملككس ٖٛ سؿغ سكٛم ايٓاؽ ٚغس سادتِٗ َٔ ايكٓاع١،  - 

 ضنٞ اهلل عٓ٘: ) ٫ ٜكًح يًٓاؽ إ٫ شيو (.

إَها٤ ايط٬م ايج٬خ بًؿغ ٚاسس ط٬قا ث٬ثا، ٚاملككس ٖٛ ظدط ايطداٍ عٔ ا٫غتدؿاف بهجط٠  - 

 ٕ ميهٞ ث٬ثا، ؾطأ٣ ايكشاب١ َكًش١ اإلَها٤ أق٣ٛ َٔ َؿػس٠ ايٛقٛع.زٕٚ أإٜكاع ايط٬م ايج٬خ 

عسّ تٛظٜع ا٭ضانٞ املؿتٛس١ ع٢ً املكاتًني، ٚاملككس ٖٛ تك١ٜٛ بٝت املاٍ، ٚايكسض٠ ع٢ً  - 

 اإلْؿام ٚغس سادات ايسٚي١.

َٚكاذتٗا  ظٜاز٠ ا٫دتُاع يف املػادس يكٝاّ ضَهإ، ٚاملككس ٖٛ احملاؾع١ ع٢ً ادتُاع١ ٚؾٛا٥سٖا - 

 ٚغري شيو.املتعًك١ بعٜاز٠ ا٭دط ٚحتكٝل ايٛسس٠ ٚتعًِٝ ايٓاؽ ٚتٝػري ايعباز٠ بأزا٥ٗا مجاع١، 

أَط عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ ايتكاط ناي١ اإلبٌ ٚايتعطٜـ بٗا ٚبٝعٗا ست٢ إشا دا٤ قاسبٗا أعطاٙ  - 

س ٖٛ سؿغ سل ايػري ٚغس مثٓٗا، ٚمل ٜهٔ ٖصا َٛدٛزا يف ايعكط ايٓبٟٛ يك٠ٛ ايٛاظع ايسٜين، ٚاملكك

 شضٜع١ ايتٗإٚ مبُتًهات ايػري.

َٓع ايٓػا٤ َٔ ؾٗٛز ادتُاع١ عٓس خؿ١ٝ ايؿت١ٓ، ٚاملككس ٖٛ سؿغ ا٭عطاض ٚغس شضٜع١ ايؿػاز  - 

 ٚتكسِٜ َكًش١ نٌ شيو ع٢ً َكًش١ إزضاى ادتُاع١.

َع١ٓ ذتٛم املػًِ ٚق١ٝ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ أَطا٤ٙ بعسّ إقا١َ اذتس يف ايػعٚ، ٚاملككس ٖٛ زض٤ - 

احملسٚز بايعسٚ، ٚتكسِٜ شيو ع٢ً َكًش١ تطبٝل اذتس ْؿػ٘، أٚ إٔ تطبٝل اذتس أؾس نطضا َٔ 

 تأخري إقا١َ اذتس عًٝ٘.
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عسّ إقا١َ سس ايػطق١ عاّ اجملاع١، ٚشيو ملا ضآٙ عُط بٔ ارتطاب ضنٞ اهلل عٓ٘ َٔ عسّ اغتٝؿا٤  - 

َٓٗا ؾب١ٗ اجملاع١ املًذ١٦ ع٢ً أخص سل ايػري بسٕٚ  ايؿطٚط ايهطٚض١ٜ ايباعج١ ع٢ً ايتطبٝل، ٚاييت

إشٕ َٓ٘ يًهطٚض٠ ، ٚاملككس ٖٛ ايطؾل ٚايتدؿٝـ مبٔ انطط إىل ايػطق١ زٕٚ اختٝاض َٓ٘ َٚطاعا٠ 

    . ٌُٜٗ تععٜطٙ ٚتأزٜب٘غري إٔ ٖصا ٫ظطٚف تطبٝل اذتهِ نٞ عتكل أغطان٘ ٚؾٛا٥سٙ، 

٠ ايٓؿٛؽ ٚقُع ادتٓا٠ ٚظدط ايٓاؽ نٞ ٫ ٜؿهطٚا يف قتٌ ادتُاع١ بايٛاسس، ٚاملككس ٖٛ سؿغ سٝا -

إش يٛ اقتكط يف تٓؿٝص ايكتٌ، ٚغس شضٜع١ ايؿطاض َٔ ايككام بؿب١ٗ ا٫ؾرتاى يف ايكتٌ، 

ايككام ع٢ً املٓؿطز بايكتٌ ٫ختص ايٓاؽ ا٫ؾرتاى يف ايكتٌ شضٜع١ يصيو، ٚيصيو قاٍ عُط ضنٞ 

 ( . عميْ أِن صٍعاء لقتمتّي مجيعا أللو متا: ) اهلل عٓ٘

ؾكس نإ شيو ايػِٗ عسّ إعطا٤ امل٪يؿ١ قًٛبِٗ غُِٗٗ َٔ ايعنا٠ ٫ْتؿا٤ ع١ً شيو ٚسهُت٘،  - 

ٜعط٢ بػطض تك١ٜٛ اإلغ٬ّ باغتعطاؾِٗ باملاٍ ٚحتٝٝسِٖ عٔ املعازٜٔ، ٚملا قٜٛت ؾٛن١ 

إىل اغتعطاؾِٗ ٚتأيٝـ قًٛبِٗ، اإلغ٬ّ ٚثبتت أضناْ٘ ٚاْتكطت دٓٛزٙ ٚأْكاضٙ مل تسع اذتاد١ 

ؾعسّ اإلعطا٤ يٝؼ تعط٬ٝ يًٓل نُا ٜسعٞ ايبعض، ٚإمنا ٖٛ تطبٝل ي٘ بعُل ْٚعط، ٚادتٗاز 

  زقٝل يف َسي٫ٛت٘ ٚقٛضٙ، ٚٚقٛف ع٢ً عًت٘ َٚككسٙ ٚدٛزا ٚعسَا.

دًس ؾاضب ارتُط مثاْني دًس٠، ٚاملككس ٖٛ نُإ تأزٜب٘، سٝح نإ ؾٓطاب ارتُٛض ٫ ٜطتسعٕٛ  -

أقٌ َٔ شيو، َٚٔ َكاقس شيو أٜها سؿغ ايعكٍٛ َٔ ايهٝاع ٚاهل٬ى، ٚنصيو سؿغ املاٍ ب

 .ٚغري شيو مما ٜرتتب ع٢ً ؾطب ارتُط َٔ َؿاغس َٚٗايوٚا٭عطاض 

إضاق١ ايًػت املػؿٛف باملا٤ تأزٜبا يًبا٥ع، نٞ ٫ ٜأخص سل ايػري ب٬ ٚد٘ ؾطعٞ، ٚنُاْا  -

 ٚسك٘.ملكًش١ املؿرتٟ 

قاضب يف ادتٛاض، ٚاملككس ٖٛ سؿغ ق١ً ايطسِ، ْٚؿٞ ايتٓاظع ٚا٫ؾتتإ ايٛاقعني ايؿكٌ بني ا٭ - 

 بػبب ا٫قرتاب ٚا٫ستهاى.
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ايؿكٗا٤ َٔ َػازض٠ املس١ٜٓ يف عٗس عُط ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚاملككس ٖٛ تٛغٝع زا٥ط٠ ايؿٛض٣  َٓع - 

 ٚاختاش اٯضا٤ ٚاملٛاقـ اييت ؾٝٗا ق٬ح ايسٚي١ ٚتٛثٝل ا٭زي١ ٚانتُاٍ قش١ ا٫دتٗاز.

دٛاظ قطع ايك٠٬ إلزضاى ايساب١ ايؿاضز٠، ٚاملككس ٖٛ سؿغ املاٍ َٔ ايهٝاع، ٚزؾع َؿك١  - 

  ا٭ٌٖ ع٢ً غري ايساب١.ايعٛز٠ إىل

ٚضٚز ايػباع ع٢ً املٝاٙ ٫ ٜػري سهِ طٗاض٠ تًو املٝاٙ، ٚاملككس ٖٛ زؾع املؿك١ ٚضؾع اذتطز  - 

 بايعؿٛ عُا ٫ ميهٔ ا٫سرتاظ َٓ٘.

تسٜٚٔ ايسٚاٜٚٔ ٚٚنع ايػذ٬ت، ٚاختاش ايػذٕٛ، ٚنطب ايع١ًُ، َٚطاقب١ ا٭غعاض ٚا٭غٛام،  - 

ٚنبط ايتاضٜذ اهلذطٟ، ٚغري شيو مما ي٘ ق١ً بتٓعِٝ اإلزاض٠ ٚبعح ٚؾكٌ ايكها٤ عٔ اإلَاض٠، 

امل٪غػات ٚحتسٜس املٛاقٝت ٚاٯداٍ ٚٚنع أزٚات ايتعاٌَ ا٫قتكازٟ، ٚمما ٜػٌٗ سطن١ اجملتُع 

  ٜٚهُٔ سكٛم أؾطازٙ ٚعتكل أٖساف ايسٚي١ َٚكاذتٗا يف ايساخٌ ٚارتاضز . 

ع غٓني ٚمل تعًِ سٝات٘ أٚ َٛت٘، ٚاملككس ٖٛ ْؿٞ اذتهِ بط٬م املؿكٛز عٓٗا ظٚدٗا بعس أضب - 

 ايهطض عٔ ايعٚد١ بػبب ايػطب١ ٚطٍٛ ا٫ْتعاض .

  تعًٌٝ ايكٝاّ يًذٓاظ٠ بتععِٝ امل٥٬ه١ ٍٖٚٛ املٛت.  - 

 . إمجاعِٗ ع٢ً تطى اذتٌٝ :3

َعاضن١ أمجع ايكشاب١ ع٢ً تطى اذتٌٝ ٚحتطميٗا، ٚاعتباض شيو َٓاؾٝا يًُكاقس ٚاملكاحل، َٚٛق٬ إىل 

 ، َٚٔ ؾٛاٖس شيو :ا٭سهاّ ٚايككٛز ٚايٓٝات املعترب٠

بتٛضٜح املبتٛت١ يف َطض املٛت ملعا١ًَ ايعٚز بٓكٝض ؾت٣ٛ عُط ٚعجُإ ٚعًٞ ضنٞ اهلل عِٓٗ  - 

، ٚيٝؼ عٌُ ايعٚز إ٫ َككٛزٙ، ٚاملككس ٖٛ سؿغ سكٛم ايػري ٚعسّ تؿٜٛتٗا إ٫ بٛد٘ ؾطعٞ

 ايعٚد١ ٚسطَاْٗا َٔ سل اإلضخ . س١ًٝ دا٥ع٠ يف ايعاٖط، يًتدًل َٔ
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ؾت٣ٛ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ بعسّ ط٬م املطأ٠ اييت حتاًٜت ع٢ً ظٚدٗا بإٔ قايت ي٘: مسين خ١ًٝ  -  

   طايل، ؾًُا مساٖا نصيو ازعت أْٗا َطًك١ َٓ٘.

 ارتامت١:

ٚشيو َٔ خ٬ٍ  َكاقس ارتطاب عٓس َسضغ١ املعاْٞ ٚنٝؿ١ٝ حتكًٝٗايكس تٓاٚيت يف ٖصا ايؿكٌ 

:ِٞ ؾؿٞ املبشح ا٭ٍٚ  ،عٓس َسضغ١ املعاْٞ ططم إثبات املكاقس  ٚايؿطع١ٝ  تعًٌٝ ا٭سهاّ َبشج

 : ث٬ث١ أقػاّ َٔ سٝح ٖٞا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ سٝح تعًًٝٗا ٚعسَ٘ تكػِٝ  إىلتططقت 

 .٦َّٔا إيٝٗا أٚ ضتٛ شيو َُٛ  قػِ َعًٌ ٫ ستاي١ ٖٚٛ َا ناْت عًت٘ َٓكٛق١ أٚ 

 ُٜٗتس٣ إىل سهُت٘، ٚايٛادب ؾٝ٘ بعس ايتشكل إٔ ضتاؾغ ع٢ً  قػِ تعبسٟ ستض ٖٚٛ َا  ٫

 قٛضت٘ ٚإٔ ٫ ْعٜس يف تعبسٜتٗا نُا ٫ ْهٝع أقٌ ايتعبس١ٜ.

  قػِ َتٛغط بني ايكػُني ٖٚٛ َا ناْت عًت٘ خؿ١ٝ ٚاغتٓبط اجملتٗس ي٘ ع١ً ٚاختًـ َع

 غريٙ ؾٝٗا.

 نطٚض١ٜ ٖٞاييت ٚ املكاقس عٔ ايهؿـ ططمؾتططقت ؾٝ٘ إىل أَا يف املبشح ايجاْٞ 

ايػٝام ٚأثطٙ ؾأتٓاٍٚ ؾٝ٘ طابع يأَا ايؿكٌ ا  ،ْؿػٗا ايٓكٛم نهطٚض٠ ٚغريٙ يًؿكٝ٘ ٫ظ١َ

 .يف بٝإ املكاقس
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 ايطٝام ٚأثسٙ يف بٝإ املكاصدايؿصٌ ايسابع: 

 ٚقطُت٘ إىل أزبع َباسح:

 املبشح ا٭ٍٚ :تعسٜـ ايطٝام ٚأقطاَ٘ 

 املطًب ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايطٝام                

 :أقطاّ ايطٝاماملطًب ايجاْٞ:               

 املطًب ايجايح: َؿّٗٛ ايطٝام يف عًِ ايًػ١ اؿدٜح:              

 ح ايجاْٞ: مناذز ٫عتباز ايطٝام ٚأُٖٝت٘املبش

 املطًب ا٭ٍٚ: مناذز ٫عتباز ايطٝام              

 املطًب ايجاْٞ: ؾٛا٥د د٫ي١ ايطٝام              

 املبشح ايجايح: أدي١ اعتباز د٫ي١ ايطٝام ٚضٛابط ا٫ضتد٫ٍ بٗا 

 املطًب ا٭ٍٚ: أدي١ اعتباز د٫ي١ ايطٝام               

 املطًب ايجاْٞ: ؾٛا٥د د٫ي١ ايطٝام             

 املطًب ايجاْٞ: ضٛابط ا٫ضتد٫ٍ بايطٝام            

 ايطابط ا٭ٍٚ: اعتباز يػ١ ايعسب

 ايطابط ايجاْٞ: اعتباز َساد ايػازع َٔ ن٬َ٘

 ايطابط ايجايح: اعتباز ساٍ ايصشاب١

ٍٻ ايطٝام عًٝ٘ ٖٛ ظاٖس اـطاب إ٫  بديٌٝ. ايطابط ايسابع : َا د

 ايطابط اـاَظ: ٫ ٜكدزٸ يف ايه٬ّ إ٫ َا دٍ ايطٝام عًٝ٘

 ايطابط ايطادع: املعترب يف ؾِٗ ايد٫ي١ َٔ ايطٝام ٖٛ َع٢ٓ َا قبً٘ َٚا بعدٙ إ٫ ملاْع

 ايطابط ايطابع: ٫ تعد٣ د٫ي١ ايطٝام إىل غري ايػسض ايرٟ دا٤ يف ايطٝام إ٫ بديٌٝ
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 ا٫تصاٍ ٫ ع٢ً ا٫ْكطاعايطابط ايجأَ: محٌ ايطٝام ع٢ً 

 املبشح ايسابع: د٫ي١ ايطٝام عٓد ا٭صٛيٝني ٚع٬قتٗا باملكاصد

 املطًب ا٭ٍٚ : تكطُٝات أصٛيٝٞ اؿٓؿ١ٝ يد٫ي١ ايطٝام              

 املطًب ايجاْٞ: ع٬ق١ ايطٝام باملكاصد              
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 ا٭ٍٚ :تعسٜـ ايطٝام ٚأقطاَ٘ املبشح 

 ايطٝاما٭ٍٚ: تعسٜـ  طًبامل

١ اييت تًكٞ بع٬هلا ٝجٌ ببعدٜ٘ املكايٞ ٚاملكاَٞ ٚاسد٠ َٔ املؿسدات ايعًُإٕ  َؿسد٠ ايطٝام مت

ٚع٢ً ايسغِ َٔ إمجاع ايباسجني ع٢ً إٔ د٫ي١ ايطٝام َٔ  ،ع٢ً اٱطاز ايتؿطريٟ يٓعس١ٜ املكاصد

ؾإْٓا ٫ لد َٔ أبسش ٖرا اجملاٍ ٚأعطاٙ املعاٜري ا٭ضاضٝٻ١ يؿِٗ املكاصد ٚتؿطريٖا ٚاضتذ٥٬ٗا، 

سك٘ َٔ ايدزع ٚاٱؾاد٠، ٫ ضٝٻُا إذا عًُٓا إٔ ايطٝام يف أسد إط٬قٝ٘ ايػا٥عني قد دا٤ مبع٢ٓ 

ايػسض ايرٟ ٚزد ايٓص َٔ أدً٘ أٚ ايؿا٥د٠ اييت خسز ايه٬ّ َٔ أدًٗا، ؾٗٛ يريو غدٜد ايص١ً 

 .باملكاصد، بٌ َؿسد٠ أظد١ٜ يف قاَٛضٗا

 : ام يف ايًػ١ايطٝ

ايطٝام نهتاب ٖٚٛ َٔ : ضٛم ، ٚأصً٘ ضٹٛام ؾكًبت ايٛاٚ ٜا٤ يهطس٠ ايطني
(1)

،قاٍ ابٔ ؾازع  

، ٜكاٍ ضاق٘ ٜطٛق٘ ضٛقا " ٤ايػٞ:"ايطني ٚايٛاٚ ٚايكاف أصٌ ٚاسد ٖٚٛ سدٚ 
(2)

 . 

طٗا ٜطٛم ٚيف ايًطإ : "اْطاقت ٚتطاٚقت اٱبٌ تطاٚقا إذا تتابعت ، ٚاملطاٚق١ املتابع١ ، نإٔ بع

بعطا "
(3) 

ٚيف املعذِ ايٛضٝط: "ايطٝام: املٗس . ٚضٝام ايه٬ّ : تتابع٘ ٚأضًٛب٘ ايرٟ هسٟ عًٝ٘"
(4)

  

ؾٗٞ يًد٫ي١ ع٢ً َع٢ٓ ايطسد ٚايطًط١ً ٚاٱٜساد ٚف٤ٞ ايػ٤ٞ َتتابعّا. تكٍٛ ايعسب: ضام 

ٚقت املاغ١ٝ إذا تتابعت يف اٱبٌ ضٛقّا ٚضٝاقّا إذا ضسدٖا ضسدّا ٚأٚزدٖا َهاّْا. ٚتكٍٛ ايعسب: تطا

  .ايطري، ٚٚيدت املسأ٠ ث٬ث١ ذنٛز ضٝاقّا إذا ٚيدتِٗ ٚاسدّا بعد آخس يٝظ بِٝٓٗ أْج٢

ٜٚطًل ا٫تطام أٜطّا ع٢ً ا٫ْتعاّ ، ٚايٓعاّ : ايعكد َٔ اؾٖٛس ، ٚاـسش ٚمُٖٛا ، مسٞ بريو 

                                                 

 . 825يبدح عٕق ، ٔانمبيٕط انًسٛؾ نهفٛشٔصاثبد٘ ص  3/329(: نغبٌ انؼشة 1)

 .3/117(: يؼدى يمبٚٛظ انهغخ الثٍ فبسط 2)

  .6/435(: نغبٌ انؼشة الثٍ يُظٕس 3)

   .1/490(: انًؼدى انٕعٛؾ 4)
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.يٓعُ٘ اؾٖٛس ٚاـسش بعط٘ إىل بعض يف ْعاّ ٚاسد ، ٚاتطام ٚاسد

 (1)
 

 .تتابع ايػ٤ٞ ع٢ً ْطل ٚاسدؾٝتبني َٔ ايعسض املعذُٞ ايطابل إٔ َع٢ٓ ايطٝام: 

 ؾه١ًُ ايطٝام تتطُٔ أَسٜٔ:

 .ا٫ْطذاّ ٚايت٩٬ّ يف ٖرا ايتتابعا٭خس:     .ايتتابع ٚعدّ ا٫ْكطاعا٭ٍٚ:  

َٚٔ َعاْٞ ايطٝام يف يػ١ ايعسب
(2)

طترت ب٘ : املٗس ، َ٪خٹس٠ ايػ٤ٞ ،ايٓصع يف املٛت ، َا ٜ

 .ايصا٥د

ٖٚرا ايبعد ايًػٟٛ يًطٝام ٜهػـ داْبا َُّٗا ٖٚٛ دق١ املأخر ٚايػٛص يف املعاْٞ َٔ خ٬ٍ 

٬َسع١ ايطٝام ، ؾاملطتدٍ بٛاضط١ ايطٝام َٚد٣ اقتٓاص٘ يًؿٛا٥د أغب٘ بايصا٥د ايرٟ ورتش َٔ 

 ْؿٛز ايصٝد َٓ٘ ؾٝطتذٔ عٓ٘ ببعري.

 باضتعُا٫ت َتعدد٠ َٓٗا: ٚقد ٚزدت ٖرٙ ايًؿع١ يف ايكسإٓ ايهسِٜ 

 ، 65ست٢ إذا أقًت ضشابا ثكاال ضكٓاٙ يبًد َٝت فأْصيٓا ب٘ املا٤:قٛي٘ تعاىل 

 ،9ٚاهلل ايرٟ أزضٌ ايسٜاح فتجري ضشابا فطكٓاٙ اىل بًد َٝت:قٛي٘ تعاىل 

 نٌ َٓ٘ أْعاَِٗ ٚأْفطِٗ أفال ٜبصسٕٚأٚمل ٜسٚا أْا ْطٛم املا٤ إىل األزض ادتسش فٓدسز ب٘ شزعا تأقٛي٘ تعاىل 

72 

 ،72ْٚطٛم اجملسَني إىل دِٗٓ ٚزدا :قٛي٘ تعاىل 

ٚضٝل ايرٜٔ اتكٛا زبِٗ إىل ادت١ٓ شَسا ست٢ إذا داؤٖٚا ٚفتشت أبٛابٗا ٚقاٍ هلِ خصْتٗا ضالّ :قٛي٘ تعاىل 

 ،57 عًٝهِ طبتِ فادخًٖٛا خايدٜٔ

 ،5 نأمنا ٜطاقٕٛ إىل املٛت ِٖٚ ٜٓظسٕٚ :قٛي٘ تعاىل 

  ،72 ٚدا٤ت نٌ ْفظ َعٗا ضا٥ل ٚغٗٝد :قٛي٘ تعاىل

                                                 

 . (َظى  )ٔ  (عٕق  )نغبٌ انؼشة يبدح  (:1)

 يبدح عٕق. 3/329(: اَظش نغبٌ انؼشة 2)
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يف غايب ٖرٙ ٚبايسدٛع اىل نتب ايتؿطري يًٛقٛف ع٢ً َعاْٞ ٖرٙ اٯٜات ايهسمي١ ٜتطح أْٗا 

ضٛم اٱبٌ، َٚطام اٯٜات ايهسمي١ ٚزدت ايه١ًُ أٚ َادٸتٗا يًد٫ي١ ع٢ً َدي٫ٛت سِطٝٻ١. َجٌ 

يهٓٸٗا ٚزدت يٲغاز٠ إىل  .ايٓاع ّٜٛ ايكٝاّ: أٟ َٓتٗاِٖ إىل اهلل تعاىل ٚايتؿاف ايطام بايطام

َٕاغتداد ا٭َٛز يف قٛي٘ تعاىل:  َِٜطَتٔطُٝعٛ ًَا  َٕ ٔإَي٢ ايٗطُذٛٔد َف ِٛ ُِٜدَع َٚ ُِٜهَػُف َعٔ َضإم   َّ ِٛ َٜ 

از٠ إىل اغتداد ا٭َٛز ّٜٛ ايكٝا١َ. ٜٚ٪دٟ ايعسب مٛ ٖرا ، ؾؿٞ ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ إغ 27

املع٢ٓ يف قٛهلِ: "نػؿت اؿسب عٔ ضاقٗا" أٟ اغتدت ٚمحٞ ايٛطٝظ، ٫ٚبد إٔ تبًؼ غاٜتٗا 

 .باْتصاز ؾسٜل ٖٚصمي١ ؾسٜل

، ٖٚرا َا ت٪نددٙ  إىل تعسٜـ ايطٝام اصط٬سّا  -ؾُٝا أعًِ  -ًِ ٜتعسض ا٭صٛيٕٝٛ ؾ: اصط٬ساأَا 

 اييت تٓاٚيت ايطٝام بايدزاض١.  -ؾُٝا ٚقع بني أٜدٜٓا َٓٗا –ايبشٛخ املعاصس٠ مجٝع

ّ  ٚعٓد ايٓعس إىل يؿغ ايطٝام لد أْ٘ َطتعٌُ عٓد ا٭صٛيٝني نجريا ، ؾٝكٛيٕٛ : َج٬ "  ضدٝام ايهد٬

٘   " ٚ "ضٝام ايٓعِ" ٚ "  ٘ ٭َٚدا ندإ ايهد٬ّ َطدٛقا     " ٚ "ايًؿغ ايٛاضح ؾُٝدا ضدٝل يد أٚدبد٘  َدا  " ٚ "دًد

ايؿعٌ يف ضٝام " ٚ "ايٓهس٠ يف ضٝام ايػسط" ٚ "ا نإ ايطٝام َٔ أدًَ٘ٚ"" ٚ ؿظ ايه٬ّ ٚضٝاقْ٘

" ، إىل غري ذيو َٔ اضتعُا٫ت ا٭صٛيٝني يه١ًُ ايطٝامايػسط
(1)

. 

ايدرٟ   "ايطدٝام   "غري إٔ أٌٖ ايبٝإ ذنسٚا تعسٜـ ايٓعِ يف اصدط٬سِٗ ، ٖٚدٛ قسٜدب َدٔ َعٓد٢      

ايٓعِ : تدخخٞ َعداْٞ ايٓشدٛ ؾُٝدا بدني ايهًدِ ، عًد٢ سطدب          "سداْٞ : قصدٙ ا٭صٛيٕٝٛ ، ؾكاٍ اؾ

" ا٭غساض اييت ٜصاؽ بٗا ايه٬ّ
(2) 

ٚقٌٝ :  
"
ا٭يؿاظ املرتتب١ املطٛق١ املعترب٠ د٫٫تٗدا عًد٢ َدا     

 ٜكتطٝ٘ ايعكٌ
"
 (3)

، ٜكٍٛ ايساشٟ 
(4)

  :
"

ْسٜد بايطٝام نٌ َا ٜهتٓدـ ايًؿدغ ايدرٟ ْسٜدد ؾُٗد٘      

                                                 

 .218[ ص أشرف الكٌاًي(: اَظش األدنخ االعزئُبعٛخ ػُذ األطٕنٍٛٛ ]1)

 .  81، اإلٚؼبذ ص  88اَظش : دالئم االػدبص ص  (:2)

 .  310اَظش : انزؼشٚفبد ص  (:3)

 606رٕفٙ عنُخ   (انزفغٛش)ٔ  (انًسظٕل)رظبَٛفّ :  ْٕ يسًذ ثٍ ػًش ثٍ انسغٍٛ ، أثٕ ػجذ اهلل ، فخش انذٍٚ ، يٍ (:4)

 .  313/  6، األػالو  40/  7ْـ  . اَظش رشخًزّ فٙ : شزساد انزْت 
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ٍٸ أخس٣  َٔ دٚا
"
 (1)

بٝد إٔ ٖٓاى تعازٜـ عدٜد٠ اؽرت بٝإ املٓشد٢ ايدٛظٝؿٞ يًطدٝام ٚضد١ًٝ     .  

 :َٔ ذيو  ،إىل ايتعسٜـ ب٘ بد٫ّ َٔ تعسٜـ َا١ٖٝ ايطٝام يف ْؿط٘

يطٝام َسغدٷ إىل تبٝټٔ اجملُد٬ت، ٚتدسدٝح   تعسٜـ اٱَاّ عص ايدٜٔ ابٔ عبدايط٬ّ سٝح ٜكٍٛ: "ا

ٌټ ذي  ."و بعسف ا٫ضتعُاٍاحملتٳُٳ٬ت، ٚتكسٜس ايٛاضشات. ٚن

ايطددٝام طسٜددل إىل بٝددإ اجملُدد٬ت، ٚتعددٝني احملددت٬ُت، ٚتٓدددصٌٜ ٜٚكدٍٛ اٱَدداّ ابددٔ دقٝددل ايعٝددد: "  

 ٘ ٜٴسغددد إىل تبددٝني اجملُددٌ، ٚتعددٝني  ." ٜٚكدٍٛ اٱَدداّ ابددٔ ايكددِٝ: " ايهد٬ّ عًدد٢ املكصددٛد َٓدد ايطدٝام 

 ."املطًل، ٚتٓٛع ايد٫ي١احملتٌُ، ٚايكطع بعدّ استُاٍ غري املساد، ٚؽصٝص ايعاّ، ٚتكٝٝد 

تسغدد إىل تبدٝني اجملُدٌ، ٚايكطدع بعددّ استُداٍ غدري         …د٫يد١ ايطدٝام  ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايصزنػدٞ: " 

  ".املساد، ٚؽصٝص ايعاّ، ٚتكٝٝد املطًل، ٚتٓٛع ايد٫ي١

ايطٝام ٖٛ ا٭َس ايرٟ ميهٔ إٔ ٜ٪ثس يف َع٢ٓ خطاب َعني مما ي٘ ع٬قد١  ٚعسؾ٘ ايطشاٟٚ بكٛي٘ " 

"ذات٘باـطاب 
(2)

. 

 ٚيًُشٵدٳثني تعازٜـ غت٢ تهاد تهٕٛ َتؿك١ يف اؾٖٛس َع تعسٜـ اٱَاّ ايساشٟ، َٓٗا:

ٜٻدد١ أٚ خددازز ْطددام ايًػدد١ ٜعٗددس ؾٝٗددا اؿدددخ   تعسٜددـ ؾسٜددد عددٛض سٝدددز يدد٘ بكٛيدد٘: "   ع٬قدد١ يػٛ

ٞټ  ."ايه٬َ

ِ       ٚتعسٜـ إدزٜظ محادٟ ي٘ بكٛيد٘: "   يف عًُٝٻد١   َؿٗدّٛ ايطدٝام ٜػدٌُ ناؾاد١ ايكدسا٥ٔ ايديت تٴطدٗ

ٜٻ١ ٜٻ١ّ ناْت أّ غريٳ يػٛ  ."ايؿِٗ يػٛ

ٜٴدساد ؾُٗٗدا، ٚعًٝد٘ ٜتٛقادـ      ٚقاٍ قُد عسٟٚ: "  ٜٴشٝط باؾ١ًُ ايديت  ايطٝام ٖٛ فُٛع ايٓص ايرٟ 

ٖٚٓداى تعدازٜـ أخدس٣ ْٛزدٖدا شٜداد٠       ".ايؿِٗ ايطًِٝ هلا، أٚ ٖٛ احملٝط ايرٟ ُأْتٹذت ؾٝ٘ ايعباز٠

 : ذنس أصشابٗا ٖٕٚٞ يٲٜطاح دٚ
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 .مبا قبًٗا َٚا بعدٖا َعٓاٖا املكصٛد ازتباطٗاٖٛ ايٓاظِ ايرٟ ٜعطٞ يًه١ًُ يف   -

 .ٖٛ َا ضٝل ايه٬ّ ٱؾادت٘ ع٢ً ْطل َعني َٔ تستٝب يؿع٘  -

 .ٖٛ اؾٛ ايعاّ ايرٟ وٝط بايه١ًُ َٚا ٜهتٓؿٗا َٔ قسا٥ٔ ٚع٬َات -

٭يؿاظ ٚؼدٜد املعاْٞ املساد٠ َٔ ٖٛ َ٪د٣ ايه٬ّ ايطابل ٚاي٬سل َٚكتطاٙ يف تؿطري بعض ا  -

 .بني َعاْٝٗا

ٖٛ ْعاّ داخًٞ هسٟ عًٝ٘ ايه٬ّ ايرٟ تٓتعِ ؾٝ٘ املعاْٞ ٚا٭يؿاظ امل٪د١ٜ هلا يًتعبري عُا يف  -

 .ايٓؿظ مبؿسدات ايًػ١ ٚتسانٝبٗا ٚأضايٝب ايبٝإ املدتًؿ١

 . عاْٞ َكصٛد٠ضٝام ايه٬ّ تتابع٘ ٚتسابط٘ ٚأضًٛب٘ ايرٟ هسٟ عًٝ٘ ٜٚٛصٌ اىل َ -

 إٔ ايطٝام قد ٜساد ب٘: ٜطتؿاد َٔ ٖرٙ ايتعازٜـ:

 َا ضٝل ايٓص َٔ أدً٘ . -

 َا ضبل ايٓص ٚؿك٘ مما ٜساد بٝاْ٘ . أٚ -

 َا ضٝل اـطاب َٔ أدً٘ . أٚ -

 .أٚ تأٌٜٚ ايٓص عٝح ٜتطح َا ضٝل ايه٬ّ ٭دً٘  -

 نُا قد ٜساد ب٘ َكاصد ايػسٜع١ ٚعًًٗا ٚسهُٗا. -

 بٝاْ٘. ايػازع ايرٟ ٜدٍ ايٓص عًٝ٘ بٓٛع َٔ أْٛاع ايد٫ي١ ٜٚطتؿاد َٓ٘ بتأًٜٚ٘ أٚأٚ قصد  -

َٓاضبت٘ َٚهْٛات ايٛاقع  ٚقد ٜساد ب٘ ضبب ْصٍٚ اٯ١ٜ أٚ َٓاضبتٗا أٚ ضبب ٚزٚد اؿدٜح أٚ -

 ايرٟ ْصٍ اـطاب ؾٝ٘ ٚأسٛاٍ املداطبني.

 ٜتأت٢ ا٫ مب٬سع١ ب١٦ٝ ايٓص  . ٖٚرا نً٘ ٫  

ل عبددازات احملدددثني ٚعبدداز٠ ايددساشٟ عًدد٢ َعٓدد٢ ددداَع ٜتُجددٌ يف إٔ ايطددٝام ٖددٛ ايكسٜٓدد١   ٚتهدداد تتؿدد

ايهددرب٣ ايدديت ػتُددع عٓدددٖا فُٛعدد١ ايكددسا٥ٔ املكايٝدد١ ٚاملكاَٝدد١ ذات ايع٬قدد١ مبعٓدد٢ ايددٓص ٚغددسض       
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ٖٛ َا اْتعِ ايكسا٥ٔ ايداي١ ع٢ً املكصٛد َٔ اـطداب ضدٛا٤ ناْدت ايكدسا٥ٔ     إؾادت٘. ٚبتعبري أدم: 

أّ سايٝد١. ؾٗدٛ عبداز٠ غدا١ًَ داَعد١ يهدٌ ديٝدٌ يؿعدٞ َٚعٓدٟٛ ٚسدايٞ ٜؿطدس ايػدسض َدٔ               َكاي١ٝ

 . اـطاب

 :أقطاّ ايطٝامايجاْٞ:  طًبامل

ايطٝام ٖٛ قس١ٜٓ َٔ ايكسا٥ٔ امل٪ثس٠ يف َع٢ٓ اـطاب مما ي٘ ع٬ق١ باـطاب ذات٘ ، ٖٚٛ يف بعض 

َٔ  ٤غٞتدبس يٝعٗس، ٚأسٝاْا وتاز اىل وتاز اىل نجري َٔ ايٓعس ٚاي ا٭سٝإ ٜهٕٛ ظاٖسا بازشا ٫

ايًؿعٞ  ُٖا:ز٥ٝطني ٜٓكطِ اىل قطُني  ا٫عتبازذيو ، ٖٚٛ إَا إٔ ٜهٕٛ َكايٝا أٚ َكاَٝا، ٚبٗرا 

 )ايٓصٞ( ٚاملكاَٞ )اؿايٞ أٚ ايطٝاقٞ(: 

ٜٚكصد ب٘ : ايٓعِ ايًؿعٞ يًه١ًُ ، َٚٛقعٗا َٓ٘ . ٜٚػٌُ ايهًُات  ضٝام َكايٞ أٚ يػٟٛ: -1

اؿكٝك١ٝ ايطابك١ ٚاي٬سك١ يًه١ًُ ، ٚايٓص ايرٟ تٛدد ؾٝ٘ . ؾٗٛ ايطٝام ايرٟ تٛدد ؾٝ٘  ٚاؾٌُ

ايًؿع١ يف اؾ١ًُ ، ؾتهتطب َٔ ايطٝام تٛدٝٗا د٫يٝا ، ٚقد تأتٞ يف ضٝام آخس ؾتهتطب د٫ي١ 

: تًو ايعباز٠ ، أخس٣ . ؾٗٞ ايسٚابط ايًػ١ٜٛ احملٝط١ بايًؿع١ يف عباز٠ أٚ تسنٝب ، ؾٝػٌُ 

ٌٸ َا ٜصاسب ايًؿع١ َٔ أيؿاظ تطاعد ع٢ً ٚا يٓص املتطُٔ هلا ، ٚايهتاب ايٛازد ؾٝ٘ ايٓص، ٚن

تٛضٝح املع٢ٓ ، تكدٸَت عًٝٗا أٚ تأخست عٓٗا ، مما ٜ٪ثس ؾٛم ايد٫ي١ املعذ١ُٝ)أٟ: أصٌ 

٫ْطإ ا٫ضتعُاٍ ايًػٟٛ( َطٝؿا إيٝٗا ايد٫ي١ ايجا١ْٜٛ اييت تتػري بتػري ايعصس أٚ ايجكاؾ١ أٚ طبٝع١ ا

أٚ تصٛزات٘.
(1)

  

ٖٛ ايرٟ ٜستبط بايكسا٥ٔ ايًػ١ٜٛ اييت ٜتطُٓٗا ايديٌٝ ٜٚطتدٍ بٗا ع٢ً َديٛي٘ َٔ د١ٗ ايًؿغ ٚ

َا ٜعرب عٓ٘ باملع٢ٓ ايٓشٟٛ أٚ ايٛظٝؿٞ يًذ١ًُ ايرٟ قد تتعدد  ٚاملع٢ٓ يتشدٜد املع٢ٓ ايًػٟٛ ، أٚ

تًو اٱستُا٫ت ٚؼدٜد املع٢ٓ املساد ، استُا٫ت د٫٫ت٘ ؾٝصبح عاد١ اىل إعتباز ايكسا٥ٔ يسؾع 
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ٚيريو قاٍ ايػاطيب زمح٘ اهلل يف ضٝام إضتد٫ي٘ ع٢ً أ١ُٖٝ أضباب ايتٓصٌٜ يف ؾِٗ ايكسإٓ 

 ايرٟ ٖٛ أصٌ أدي١ ا٭سهاّ " ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو أَسإ:

أسدُٖا إٔ عًِ املعاْٞ ٚايبٝإ اير٣ ٜعسف ب٘ إعذاش ْعِ ايكسإٓ ؾط٬ عٔ َعسؾ١ َكاصد ن٬ّ 

ايعسب إمنا َدازٙ ع٢ً َعسؾ١ َكتطٝات ا٭سٛاٍ ساٍ اـطاب َٔ د١ٗ ْؿظ اـطاب أٚ املداطب أٚ 

،  املداطب أٚ اؾُٝع إذ ايه٬ّ ايٛاسد ىتًـ ؾُٗ٘ عطب سايني ٚعطب كاطبني ٚعطب غري ذيو

نا٫ضتؿٗاّ يؿع٘ ٚاسد ٜٚدخً٘ َعإ أخس َٔ تكسٜس ٚتٛبٝذ ٚغري ذيو ٚنا٭َس ٜدخً٘ َع٢ٓ 

باس١ ٚايتٗدٜد ٚايتعذٝص ٚأغباٖٗا ٫ٚ ٜدٍ ع٢ً َعٓاٖا املساد إ٫ ا٭َٛز اـازد١ ٚعُدتٗا اٱ

َكتطٝات ا٭سٛاٍ ٚيٝظ نٌ ساٍ ٜٓكٌ ٫ٚ نٌ قس١ٜٓ تكرتٕ بٓؿظ ايه٬ّ املٓكٍٛ ٚإذا ؾات ْكٌ 

بعض ايكسا٥ٔ ايداي١ ؾات ؾِٗ ايه٬ّ مج١ً أٚ ؾِٗ غ٤ٞ َٓ٘ ، َٚعسؾ١ ا٭ضباب زاؾع١ يهٌ 

يف ٖرا ايُٓط  ؾٗٞ َٔ املُٗات يف ؾِٗ ايهتاب ب٬ بد َٚع٢ٓ َعسؾ١ ايطبب ٖٛ َع٢ٓ  َػهٌ

َعسؾ١ َكتط٢ اؿاٍ"
(1)

. 

ٚايطٝام ايًػٟٛ ٖٛ اٱطاز ايداخًٞ يًػ١، ٜٚكصد ب٘ "ايٓص ايرٟ ترنس ؾٝ٘ ايه١ًُ، َٚا ٜػٌُ 

 .عًٝ٘ َٔ عٓاصس يػ١ٜٛ كتًؿ١ تؿٝد يف ايهػـ عٔ املع٢ٓ ايٛظٝؿٞ هلرٙ ايه١ًُ"

مبا ٖٛ خازز عٓٗا ، أٟ  هلااٚايكصد ٖٓا با٫طاز ايداخًٞ يًػ١ أٟ قاٚز٠ ايًػ١ يراتٗا بعٝدا عٔ اتص

قاٚز٠ ايب١ٝٓ ايداخ١ًٝ بعٝدا عٔ َطتٜٛات ا٫تصاٍ ، مما ٜتطًّب ٚدٛب ايٓعس إىل ايًػ١ يف ٖرا 

ٜعتُد ع٢ً  اٱطاز ع٢ً َطتٜٛاتٗا املدتًؿ١ َٔ صٛت ٚصسف ٚتسنٝب ٚد٫ي١ ٚخط . ؾايٓص ٖٓا

ًذ١ًُ ،  ٭ٕ ايعٓاصس امله١ْٛ يفُٛع١ َٔ ايعٓاصس ايداخ١ًٝ تتُجٌ يف ذنس مج١ً ضابك١ أٚ ٫سك١

    َٓٗا عٔ د٫يت٘ ا٭ٚىل بكس١ٜٓ َا. عٓصسئ تبك٢ بدٕٚ تػٝري إذا صٴِسف 

بل أَا ايكسا٥ٔ امله١ْٛ هلرا ايطٝام ؾإٕ أؾطٌ قس١ٜٓ تكّٛ ع٢ً سكٝك١ َع٢ٓ ايًؿغ َٛاؾكت٘ ملا ض
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ي٘ َٔ ايكٍٛ ، ٚاتؿاق٘ َع مج١ً املع٢ٓ، ٚا٥ت٬ؾ٘ َع ايكصد ايرٟ دا٤ ي٘ ايهتاب  ظ١ًُ ، َٚٔ 

.ايٝطري تٛضٝع ٖرا املع٢ٓ يٝػٌُ ْصٛص ايهتاب بأنًُ٘
ٚقد صسح ابٔ سصّ ايعاٖسٟ َٔ ،  (1)

،  قبٌ بإٔ "اؿدٜح ٚايكسإٓ نً٘ يؿع١ ٚاسد٠ ، ؾ٬ وهِ بخ١ٜ دٕٚ أخس٣ ، ٫ٚ عدٜح دٕٚ آخس

بٌ ٜطِ نٌ ذيو بعط٘ إىل بعض ، إذ يٝظ بعض ذيو أٚىل با٫تباع َٔ بعض ، َٚٔ ؾعٌ غري 

ٖرا ؾكد سٳَهِ ب٬ ديٌٝ"
(2) 

ٖرا ٜدخٌ يف ْطام املدصصات ايًؿع١ٝ يًعًِ ، إذ قد تػب٘ ايطٝام ايًػٟٛ مبعٓاٙ ايٛاضع ، 

مبعٓاٙ ايطٝل ، ٖٚٛ تتابع  ؾٝػٌُ ايهتاب نً٘ أٚ ايكطع١ نًٗا أٚ ايكصٝد٠ نًٗا. ٚقد تػب٘ ايطٝام

ايه٬ّ ، أٚ َا ضٝل ي٘ ايه٬ّ ، أٚ ايطسٜك١ اييت ضٝل بٗا ، أٚ َا وٝط بايًؿع١ َٔ ا٭يؿاظ ، 

ا٭َس ايرٟ صسح ب٘ بعض ا٭صٛيٝني بأْ٘ : ؽصٝص بايطٝام.
(3)

  

ٛضش٘ ٜٚٛضح د. متاّ سطإ ايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ يًطٝام بإٔ " ايطٝام نايطسٜل ، ٫بد ي٘ َٔ َعامل ت

، ٫ٚغو إٔ َباْٞ ايتكطِٝ َٚا تبدٚ ب٘ َٔ صٝؼ صسؾ١ٝ ٚصٛز غه١ًٝ ، ٚنريو َباْٞ ايتصسٜـ 

َع َا تبدٚ ب٘ َٔ يٛاصل كتًؿ١ ، تكدّ قسا٥ٔ َؿٝد٠ ددا يف تٛضٝح َٓشٓٝات ٖرا ايطسٜل ، 

ٚيهٔ ايطٝام ٚست٢ َع ٚضٛح ايصٝؼ ٚايًٛاصل ٜعٌ عاد١ إىل ايهجري َٔ ايكسا٥ٔ ا٭خس٣ اييت 

ٗا ايع٬قات ايعط١ٜٛ يف ايطٝام بني ايهًُات"بتطح ت
(4) 

ثِ ؾصٌ َباْٞ ٖرا ايتكطِٝ بأْٗا: ا٫ضِ ٚايصؿ١ ٚايؿعٌ ٚايطُري ٚايعسف ٚا٭دا٠ ، نُا إٔ َباْٞ 

ايتصسٜـ ٖٞ ايتهًِ ٚاـطاب ٚايػٝب١ ٚاٱؾساد ٚايتج١ٝٓ ٚاؾُع ، ٚايترنري ٚايتأْٝح ، ٚايتعسٜـ 

بٛاضط١ ايًٛاصل ٚايصٚا٥د ، نايطُري املتصٌ ٚسسٚف املطازع١ ٚتا٤ ٚايتٓهري ٚاييت ٜعرب عٓٗا 

 ايتأْٝح ٚا٭يـ ٚا٫ّ يًتعسٜـ.
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ٚتعٌُ ٖرٙ ايكسا٥ٔ مجٝعا يًهػـ عٔ املع٢ٓ املساد يف ايٓص ، ٖٚٞ ْاػ١ ٫ نُا ٜأتٞ ساصٌ 

أٟ أْ٘  َٔ عٓاصس كتًؿ١ ،اؾُع َٔ ادتُاع َؿسدات املعدٚدات ، بٌ نُا ٜأتٞ املسنب ايهُٝٝا٥ٞ 

إذا صح إٔ تط٢ُ : َؿسدات ايكسا٥ٔ عٓد إزاد٠ ايتشًٌٝ ؾإٕ ا٫ضتعُاٍ ايًػٟٛ ٫ ٜعسف إ٫ قس١ٜٓ 

 نرب٣ ٚاسد٠ ٜطُٝٗا : ٚضٛح املع٢ٓ ، ٜٚطُٝٗا ايًػٜٕٛٛ : أَٔ ايًبظ .

ٚايطٝام بكسا٥ٓ٘ ايًؿع١ٝ ٜكّٛ بتشدٜد ا٭يؿاظ ٚتٛضٝح َعاْٝٗا ايٓٗا١ٝ٥ ، "ؾايهًُات يف ايرتنٝب 

  ،طب قُٝتٗا َٔ َكابًتٗا ملا ٜطبكٗا أٚ َا ًٜشكٗا َٔ نًُات " ،أٚ َا ٜط٢ُ باملصاسبات ايًػ١ٜٛتهت

إذ ٫ تتطح ايك١ُٝ ايتعبري١ٜ يًؿع١ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ بػهٌ ْٗا٥ٞ إ٫ بتشدٜد  ع٬قتٗا 

ٕ اؿهِ " مبذاٚزتٗا ملا ٜطبكٗا أٚ ًٜشكٗا َٔ أيؿاظ يف ايعباز٠ أٚ يف ايٓص أٚ يف ايهتاب نً٘ ، ٭

اضتكٝٓاٙ َٔ املعادِ ٚسدٖا، ٚ٭ٕ َع٢ٓ ايه١ًُ "  ع٢ً د٫ي١ ايًؿغ يف ْص َا أدم ٚأٚثل مما يٛ 

ٖٛ فُٛع ايطٝاقات اييت تػهٌ ايه١ًُ دص٤ا َٓٗا"
(1)

  

 ضٝام َكاَٞ أٚ غري يػٟٛ:  - 2

ُاعٞ ، ٜٚكصد أٚ ايطٝام اـازز عٔ ايٓص أٚ ايطٝام ا٫دتٜٚط٢ُ أٜطا بطٝام املٛقـ أٚ ضٝام اؿاٍ 

ب٘ ايطٝام اـازدٞ يًػ١ ، ايرٟ ميهٔ إٔ تكع ؾٝ٘ ايه١ًُ، ٜٚػٌُ نٌ َا وٝط بايًؿع١ َٔ عٓاصس 

غري يػ١ٜٛ تتصٌ بايعصس أٚ ْٛع ايكٍٛ أٚ دٓط٘ أٚ املتهًِ أٚ املداطب أٚ ا٫ميا٤ات أٚ أ١ٜ إغاز٠ 

ا٥ٔ ايػري املستبط١ بايديٌٝ ٖٛ ايرٟ ٜعتُد ع٢ً ايكسعط١ٜٛ أثٓا٤ ايٓطل ، تعطٞ يًؿع١ د٫يتٗا ، ٚ

ٚاملديٍٛ يتشدٜد َساد املتهًِ عطب َكتط٢ اؿاٍ ،  ٖٚرا املع٢ٓ ٖٛ املعرب عٓ٘ باملع٢ٓ املساد َٔ 

اـطاب أٚ َكتط٢ اؿاٍ ٜٚػتٌُ ع٢ً عٓاصس َتعدد٠ تتصٌ باملداطب ٚاملداطب ٚضا٥س امل٬بطات 

ايًؿغ يف ايًػ١ ، ناخت٬ف ايػا١ٜ اييت اييت ؼٝط باـطاب ، ٖٚرا قدز شا٥د ع٢ً فسد ؾِٗ ٚضع 

تطام َٔ أدًٗا ايكص١ يف ايكسإٓ ايهسِٜ سٝح ترنس بعض َعاْٝٗا ايٛاؾ١ٝ بايػسض يف َكاّ ، 

                                                 

 .213[ ص د. ابراهين أًيس] (:دالنخ األنفبف1)
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  ٚتربش َعاْٞ أخس٣ يف َكاَات َػاٜس٠ سطب َكتطٝات ا٭سٛاٍ.

را متتد ٖٚهٖٚرا َا ٜ٪ندٙ ايدنتٛز متاّ سطإ يف نتاب٘ )ايبٝإ يف زٚا٥ع ايكسإٓ( قا٬٥ "    

قس١ٜٓ ايطٝام ع٢ً َطاس١ ٚاضع١ َٔ ايسنا٥ص ، تبدأ بايًػ١ َٔ سٝح َباْٝٗا ايصسؾ١ٝ ٚع٬قاتٗا 

ايٓش١ٜٛ َٚؿسداتٗا املعذ١ُٝ ، ٚتػٌُ ايد٫٫ت بأْٛاعٗا َٔ عسؾ١ٝ اىل عك١ًٝ اىل طبٝع١ٝ نُا 

ايرتاخ  تَٚأثٛزا تػتٌُ ع٢ً املكاّ مبا ؾٝ٘ َٔ عٓاصس سط١ٝ ْٚؿط١ٝ ٚادتُاع١ٝ نايعادات ٚايتكايٝد

" ، ٚنريو ايعٓاصس اؾػساؾ١ٝ ٚايتازى١ٝ ، مما هعٌ قس١ٜٓ ايطٝام نرب٣ ايكسا٥ٔ عل
(1)

 . 

ٜٚكٍٛ نريو " ؾاملب٢ٓ ايٛاسد َتعدد املع٢ٓ ، ٚقتٌُ نٌ َع٢ٓ مما ْطب إيٝ٘ ٖٚٛ خازز ايطٝام ، 

٢ٓ ٚاسدا ؼددٙ ايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ تؿٝد إ٫ َع أَا إذا ؼكل املب٢ٓ بع١َ٬ يف ايطٝام ، ؾإٕ ايع١َ٬ ٫

يف املع٢ٓ ايٛظٝؿٞ ٜكـ بإشا٥٘ تعدد ٚاستُاٍ يف املع٢ٓ  ٚا٫ستُاٍٚاملع١ٜٛٓ ٚاؿاي١ٝ ، ٖٚرا ايتعدد 

املعذُٞ أٜطا "
(2)

. 

ٚؾِٗ َديٍٛ اـطاب ٚضٝاق٘ أَس ٜتؿاٚت يف ؾُٗ٘ املداطبٕٛ ٚعطب ذيو تتؿاٚت َساتبِٗ يف 

ٝام َطًكا يف ؾِٗ اـطاب يٝظ نادزاى ايطٝام املكايٞ ٚسدٙ أٚ ايؿك٘ ٚايعًِ ، ؾعدّ إدزاى ايط

َعا يف ؾِٗ خطاب َعني ، ؾُٔ يٛاشّ ايؿِٗ  نإدزانُٗااملكاَٞ ٚسدٙ ، ٖٚرٙ املستب١ يٝطت 

 ايطًِٝ يًدطاب ايعًِ بايكسا٥ٔ املستبط١ ب٘ مج١ً ٚتؿص٬ٝ ٚاييت تػهٌ ضٝاق٘.  

ايصٛتٞ ٚايصسيف ٚايٓشٟٛ ، ٚع٢ً املطت٣ٛ املعذُٞ  إد٤٬ املع٢ٓ ع٢ً املطت٣ٛ ايٛظٝؿٞ :"ذيو إٔ 

، ٫  ٜعطٝٓا إ٫ املع٢ٓ اؿسيف أٚ َع٢ٓ ظاٖس ايٓص ، ٖٚٛ َع٢ٓ ؾازؽ َٔ قتٛاٙ ا٫دتُاعٞ 

ٚايتازىٞ، َٓعصٍ عٔ نٌ َا وٝط بايٓص َٔ ايكسا٥ٔ اؿاي١ٝ ، ٖٚٛ املع٢ٓ املكايٞ، ٜٚػٌُ 

اَٞ، ٜٚتهٕٛ َٔ ظسٚف أدا٤ املكاٍ أٚ قسا٥ٔ اؿاٍ"ايكسا٥ٔ املكاي١ٝ ؾشطب، ٖٚٓاى املع٢ٓ املك
(3)

  

                                                 

 .222-221[ صتوام حساى(:انجٛبٌ فٙ سٔائغ انمشآٌ]1)

 .165[ ص توام حساى]انهغخ انؼشثٛخ يؼُبْب ٔيجُبْب(:2)

 .339-337[ ص توام حساى]انهغخ انؼشثٛخ يؼُبْب ٔيجُبْب(:ُٚظش: 3)
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ٖرإ ايٓٛعإ يٝطا َٓؿصًني عٔ بعطُٗا، بٌ نٌ َُٓٗا ٜهٌُ اٯخس، ٫ٚبد ايع٬ق١ بني ايطٝاقني :

َُٓٗا عٓدد ايتعاَدٌ َدع ايٓصدٛص يٝتهاَدٌ ايؿٗدِ، ؾا٫قتصداز عًد٢ ايطدٝام املكدايٞ ٚسددٙ، ضدٝذعٌ             

ٝدددٙ ا٭يؿدداظ َددٔ د٫٫ت َٚعددإ، ٚؼددسّ ايباسددح َددٔ ايب٦ٝدد١   ايددٓص ب٦ٝدد١ َػًكدد١ تكتصددس عًدد٢ َددا تؿ 

اـازد١ٝ احملٝط١ بايٓص، ٚايٛقـ عٓد د٫ي١ ضٝام املكاّ، ػعدٌ ايباسدح ودّٛ سدٍٛ محد٢ ايدٓص دٕٚ       

 ٘ ؾد٬ ٜددٍ غد٤ٞ َدٔ ا٭يؿداظ عًد٢ املعٓد٢ املدساد إ٫ َكسْٚدا بػدريٙ َدٔ ا٭يؿداظ ، ٚعداٍ               .ايٛيٛز إيٝد

جدٌ ذيدو ايهد٬ّ ، ٚإ٫ ؾدٓؿظ اضدتُاع ايًؿدغ بددٕٚ املعسؾد١ يًُدتهًِ          املتهًِ ايرٟ تٴعسف عادت٘ مب

ٚعادتٹ٘ ٫ ٜدٍ ع٢ً غ٤ٞ
(1)

 بد َٔ ايت٬شّ بني ضٝام املكاٍ ٚضٝام اؿاٍ ،ؾ٬

 ًِ ايًػ١ اؿدٜح:عَؿّٗٛ ايطٝام يف ايجايح:  طًبامل

ب٘ :"احملٝط  " ايرٟ ٜطًل ، ٜٚساد contextَكاب٬  يًُصطًح ا٫لًٝصٟ " ٜطتعٌُ يؿغ "ايطٝام"

ايًػٟٛ ايرٟ تكع ؾٝ٘ ايٛسد٠ ايًػ١ٜٛ ضٛا٤ٴٷ أناْت ن١ًُ أٚ مج١ً يف إطاز َٔ ايعٓاصس ايًػٟٛ أٚ غري 

ايًػٟٛ"
(2)

" ٜٚتطُٔ  context( بني َصطًشني "R. de Beaugrandeٚ ٜؿسم دٜبٛدساد ) ،

قٛاعد١ٜ ٚم١ٜٛ  " ٜٚتطُٔ َهْٛاتco-textايد٫٫ت اـازد١ٝ ، ٚاْتاز ايٓصٛص ٚاضتكباهلا ، ٚ "

ٚد٫٫ت داخ١ًٝ ٚصسف ٚأصٛات"
(3) 

 Language Teaching and" : يف قاَٛع "Context" :ؾًٛ ْعدسْا إىل تعسٜـ ايطدٝام

Applied Linguistics"      يٛددْاٙ ٜعِسؾ٘ بأْ٘: "َا ٜكع قبٌ ٚ/ أٚ بعدد نًُد١ أٚ عبداز٠ أٚ ستد٢

ٜٴعني يف ؾٗدِ املعٓد٢ اـداص    ٚايطدٝام قدد ٜهدٕٛ    …يًهًُد١ أٚ ايعبداز٠   يؿغ أٚ ْص أطٍٛ. ٚايطٝام 

  ".اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ٚضع اييت ٜطتعٌُ ؾٝٗا عٓصس يػٟٛ

ٚذيو ٜعين أِْٗ ٫ ٜكابًٕٛ ن٬ً َٔ ايكسا٥ٔ ايًػ١ٜٛ ٚايكسا٥ٔ املكاَٝٻ١ مبصطًح خاص، بٌ ٜطعٕٛ 

                                                 

 .20/496[ ابي تيويت(: ُٚظش: يدًٕع انفزبٖٔ ]1)

 Conrad, Kleines worterbuch sprachwissens chaftlicher termini,S(:كٕسَذ:2)

 ، ٔاَظش انٓبيش فٙ انظفسخ َفغٓب. 91(:انُض ٔانخـبة ٔاإلخشاء ص3)
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حملددٳثني ايعدسب   ٖٚرا بددٚزٙ أدٻ٣ إىل اختٝداز ايدازضدني ا    "Context" إشا٤ُٖا َصطًشّا ٚاسدّا ٖٛ

ملصطًح "ايطٝام" بٛصؿ٘ ايًؿغ املعِبس عٔ غكٞ ايطٝام يف ايدزاضات ايػسبٝد١، ٚأعدين بُٗدا ايػدل     

ٞٸ )ا٫دتُاعٞ(. ٚيكدد ٚددد    ايعدسب إٔ املعٓد٢ ايًػدٟٛ     نيايبداسج بعدض  املكايٞ )ايًػٟٛ( ٚايػل املكاَ

ِ ايد٫ي١ اؿدٜح َٔ عدِد املكداّ   ملاد٠ "ايطٝام" يف املعذِ ايعسبٞ ٫ ٜأب٢ َطاٜس٠ َا اضتذدٻ يف عً

ٜٴطددتعٌُ َصددطًح ايطددٝام يف       دددص٤ّا َددٔ ايطددٝام ْٚٛعددّا َددٔ أْٛاعدد٘، ٚيف ٖددرا ٜكددٍٛ قُددد عددسٟٚ: "

ٟٸ ٚضٝاضٞ، غري إٔ املعدادِ تٴكدِدّ يد٘ تعسٜؿدّا      ٞٸ ٚاقتصاد ٟٸ، ٚآخس ادتُاع ضٝاقات َتعدٸد٠، بعطٗا يػٛ

ٟٸ ع٢ً تًو ايط   ".ٝاقات مجٝعّاٜهاد ٜٓطبل َٔ سٝح املكٛٸّ اؾٖٛس

اضتعٌُ ٖرا املصطًح "َايٝٓٛؾطهٞ" ايرٟ ٜعصٚ ايًػٜٕٛٛ احملدثٕٛ إيٝد٘ ْعسٜد١ ايطدٝام ، إذ تٓداٍٚ     ٚ

ايًػ١ يف دزاضت٘ ٭ثسٖا يف اجملتُعات ايبدا١ٝ٥ ، بٛصؿٗا صٝػ١ َٔ اؿسند١ ، ٚيٝطدت أدا٠ اْعهداع    

ٍ ايؿهدس٠ ٚا٫ْؿعداٍ، ؾٗدٞ ْدٛع     داَد٠ ، ؾايًػ١ اؿ١ٝ ٜتشهِ بٗا ايطدٝام ٚإٔ ٚظٝؿتٗدا تتذداٚش إٜصدا    

، مما ٜعًٌ ا٭خدر باملكداّ)املٛقـ ايه٬َدٞ( أٚ )ايكدسا٥ٔ اؿايٝد١(، ٖٚدٛ مجٝدع َدا ودٝط          َٔ ايطًٛى 

 بايٓص ، ؾايه٬ّ ٚاملٛقـ َستبطإ يف أدا٤ املع٢ٓ مبا ٜط٢ُ: ضٝام املٛقـ.

 ٜٚتُجٌ َٓٗر ْعس١ٜ ايطٝام يف دزاض١ املع٢ٓ ؾُٝا ًٜٞ: 

 ايرٟ ٜتهٕٛ َٔ عد٠ عٓاصس: شًٌٝ ايًػٟٛ ع٢ً ضٝام اؿاٍأ٫ٚ" اعتُاد ايت

 ايه٬ّ )أٚ ايٓص املٓػأ ْؿط٘(. -1

غدص١ٝ املتهًِ ٚايطاَع، ٚغدصٝات املٛدٛدٜٔ يف املٛقـ ايه٬َٞ َٚد٣ ع٬قت٘ بايطًٛى  -2

 بايٓص املٓػأ.  ، أٟ:ايًػٟٛ

 ا٭غٝا٤ ٚاملٛضٛعات املٓاضب١ املتص١ً بايه٬ّ َٚٛقؿ٘. -3

 أٚ ا٭مل أٚ اٱغسا٤ أٚ ايطشو. عاملػرتنني، ناٱقٓاٞ يف أثس ايه٬ّ ايؿعً -4

نُهدإ   ايه٬َدٞ، ايعٛاٌَ ٚايعٛاٖس ا٫دتُاع١ٝ املتعًك١ بايًػ١ ٚبايطًٛى ايًػٟٛ يف املٛقدـ   -5
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 ٚأٚضاع اؿٝا٠ ٚايعسٚف اـاص١ امل٬بط١. ٚشَاْ٘،ايه٬ّ 

٬ ؽدتًط يػد١ أٚ هلذد١ بدأخس٣ أٚ     ٚصٝػ١ ايه٬ّ أٜطا ، ي٦ثاْٝا: ؼدٜد ب١٦ٝ ايه٬ّ املساد دزاضت٘، 

 َطت٣ٛ بخخس ، ٖٚرا َا ٜط٢ُ بايطٝام ايجكايف .

يتهْٛ٘ َٔ أسدداخ يػٜٛد١ َسنبد١ َٚعكدد٠ ، متجًدٗا َطدتٜٛات       إىل ايه٬ّ ،  ثايجا: ايتدزز يف ايٓعس 

ايًػ١ املهٌُ أسدُٖا يٰخس ، ٚامل٪يؿ١ مجٝعدا )ضدٝام املكداٍ( ، ٚبٝدإ ايٛظٝؿد١ ايد٫يٝد١ يًطدٝام َدٔ         

ٍٔ أٚ اضتؿٗاّ أٚ غريُٖا ، ثِ زبط بني ايٓتا٥ر ذيو نً٘ ٚآثازٙ يف املتًكدٞ َدٔ إقٓداع أٚ ضددس١ٜ     تٳ ُٳ

أٚ ضشو ، مما ٜ٪يـ ضٝام اؿاٍ أٚ اؾاْب ا٫دتُاعٞ َٔ ايطٝام
(1) 

 ايجاْٞ: مناذز ٫عتباز ايطٝام ٚأُٖٝت٘ بشحامل

 مناذز ٫عتباز ايطٝام:: ا٭ٍٚ طًبامل 

 ايصشاب١ زضٛإ اهلل عًِٝٗ: اعتباز ايطٝام عٓد - 

إعترب ايصشاب١ زضٛإ اهلل عًِٝٗ ايطٝام ؾُٝا ناْٛا ٜؿُْٗٛ٘ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ضٛا٤ تعًل ا٭َس 

 بايطٝام املكايٞ أٚ ايطٝام املكاَٞ َٔ ذيو َج٬:

سُٝٓا زدع َٔ ايػاز ٚؾ٪ادٙ ٜسدـ  زضٞ اهلل عٓٗا ع٢ً زضٍٛ اهلل  زد أّ امل٪َٓني خده١ -

ٚاهلل َا خيصٜو اهلل أبدا ، إْو يتصٌ ايسسِ ، ٚحتٌُ ايهٌ ، ٚتهطب املعدّٚ ، ٍٚ ايٛسٞ قا١ً٥ ي٘ " بدا١ٜ ْص

إضتؿادت٘ زضٞ اهلل عٓٗا َٔ  " ٖٚرا تجبٝت يسضٍٛ اهلل  ٚتكسٟ ايطٝف ، ٚتعني ع٢ً ْٛا٥ب اذتل

 د٫ي١ اؿاٍ ٚضٝام َا عسؾت٘ عٔ ايسضٍٛ ايهسِٜ عًٝ٘ ايط٬ّ.

اهلل عٓ٘ يًؿازٚم عُس يف غإٔ املُتٓعني عٔ دؾع ايصنا٠ زغِ إضتد٫ي٘  زضٞ َعازض١ ايصدٜل -

أَست ع٢ً ذيو بكٛي٘ نٝـ ْكاتًِٗ ِٖٚ ٜػٗدٕٚ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚقد قاٍ ايٓيب عًٝ٘ ايط٬ّ " 

 استر٭ْ٘ ؾطٔ ملا مل ٜؿطٔ ي٘ عُس زضٞ اهلل عٓ٘ سٝح  " إٔ أقاتٌ ايٓاع ست٢ ٜكٛيٛا ال إي٘ إال اهلل
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 ٚاهلل ألقاتًٔ َٔ فسم بني ايصال٠ ٚايصنا٠بد٫ي١ اٱقرتإ اييت ٖٞ َٔ د٫ي١ ايطٝام قا٬٥  "  ع٢ً عُس

 " ٱقرتاُْٗا يف نتاب اهلل.

غدٜد زضٞ اهلل عٓ٘ يف سدٜح دربٌٜ عٔ ايسدٌ ايرٟ دا٤ ٜطأٍ ايٓيب عًٝ٘ ايط٬ّ "  قٍٛ عُس -

" ؾإ اضتٓتاز املؿازق١ يف قٛي٘"  ٜعسف٘ َٓا أسدبٝاض ايجٝاب غدٜد ضٛاد ايػعس ال ٜس٣ عًٝ٘ أثس ايطفس ٚال 

٫ ميهٔ إدزانٗا ا٫ باعتباز ايطٝام ايرٟ ٜطتؿاد َٔ د٫ي١  ال ٜس٣ عًٝ٘ أثس ايطفس ٚال ٜعسف٘ َٓا أسد"

 اؿاٍ.

زضٞ اهلل عٓ٘ سد ايكرف يسدٌ ضب اٯخس قا٬٥ ٚاهلل َا أبٞ بصإ ٫ٚ أَٞ بصا١ْٝ  دًد عُس -

ؾكاٍ قا٥ٌ َدح أباٙ ٚأَ٘ ٚقاٍ آخسٕٚ قد نإ ٭بٝ٘ ٚأَ٘ َدح غري ٖرا بعد إٔ إضتػاز يف ذيو 

 ْس٣ إٔ ػًدٙ اؿد ٖٚرا ٫ٜطتؿاد إ٫ بد٫ي١ ايطٝام.

 ايطٝام يف ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ زمحِٗ اهلل: اعتباز -

ايطٝام ٚيف ذيو ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل" ٫ٚ ٜتُهٔ  اعتبازضاز ايؿكٗا٤ ع٢ً َٓٗر ايصشاب١ يف 

  ٫ٚ اؿانِ َٔ ايؿت٣ٛ ٚاؿهِ باؿل إ٫ بٓٛعني:املؿيت

أسدُٖا ؾِٗ ايٛاقع ٚايؿك٘ ؾٝ٘ ٚإضتٓباط سكٝك١ َا ٚقع بايكسا٥ٔ ٚا٭َازات ٚايع٬َات ست٢ وٝط  -

 ب٘ عًُا .

ٚايٓٛع ايجاْٞ ؾِٗ ايٛادب يف ايٛاقع ٖٚٛ سهِ اهلل ايرٟ سهِ ايرٟ سهِ ب٘ يف نتاب٘ أٚ ع٢ً  -

ٛاقع ثِ ٜطبل أسدُٖا ع٢ً اٯخس "يطإ زضٛي٘ يف ٖرا اي
(1)

 َٚٔ أَج١ً ذيو: 

  أفُٔ نإ َؤَٓا نُٔ نإ فاضكا ال ٜطتٕٛٚيف قٛي٘ تعاىل  قاٍ ابٔ ايعسبٞ يف أسهاّ ايكسإٓ -

يف ٖرا ايكٍٛ ْؿٞ املطاٚا٠ بني امل٪َٔ ٚايهاؾس ٚبٗرا َٓع ايكصاص إذ َٔ  27

اتٌ ٚاملكتٍٛ ٚبريو استر عًُا٩ْا ع٢ً أبٞ سٓٝؿ١ يف قتً٘ غسٚط ٚدٛب ايكصاص املطاٚا٠ بني ايك

                                                 

 .4/220[ ابي القينإػالو انًٕلؼٍٛ ] (: ُٚظش:1)
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املطًِ بايرَٞ "
(1)

اؾُٗٛز َِٚٓٗ املايه١ٝ ع٢ً ذيو بعُّٛ اٯ١ٜ يف ْؿٞ املطاٚا٠  اضتدٍ، ٚقد  

 " يف ضٝام ايٓؿٞ. ٜطتٕٛٚ اليٛقٛع ايؿعٌ يف قٛي٘ تعاىل " 

3 ًًتِ فاصطادٚاٚاذا س:َٔ قٛي٘ تعاىل ايطٝام ٖٛ ايرٟ دعٌ ايؿكٗا٤ ٜؿُٕٗٛ -

غري حمًٞ إٔ إباس١ اٱصطٝاد بعد اٱس٬ٍ َٔ اٱسساّ ٖٛ زؾع يًشعس ايرٟ ٚزد يف قٛي٘ تعاىل " 

 . 7"  ايصٝد ٚأْتِ سسّ

ََٚزُضٛٚايطٝام ٖٛ ايرٟ هعًٓا ْؿِٗ إٔ قٛي٘ تعاىل:  -  َ٘ ًٓ َٕ اي َُٜشأزُبٛ  َٔ َُا َدَصا٤ اٖئرٜ ْٖ َٕ ٔفٞ ٔإ ِٛ َِٜطَع َٚ  ُ٘ َي

َٔ َٔ ِِٛا  َُٜٓف  ِٚ ِٔ ٔخالٕف َأ َِ  ُِٗ ًُ ََٚأِزُد  ِِ ٔٗ ِٜٔدٜ ِٚ ُتَكٖطَع َأ ًُٖبِٛا َأ َُٜص  ِٚ ًُِٛا َأ َُٜكٖت ْٟ ٔفٞ ااَلِزٔض َفَطاّدا َإ  ِِ ٔخِص ُٗ  ااَلِزٔض َذٔيَو َي

ِْ ِِ ٔفٞ ااَلٔخَس٠ٔ َعَراْب َعٔظٝ ُٗ ََٚي َٝا  ِْ ٕٸ36 ايٗد املساد بٗا يٝظ بٝإ "سدٺٸ َٔ سدٚد اهلل  . أ

ٜطًل عًٝ٘: سدټ اؿساب١" نُا ذٖب إىل ذيو ا٭نجسٕٚ، بٌ املساد بريو بٝإ َا تستب ع٢ً ؾعٌ 

ُ٘ ابٔ آدّ ايرٟ قتٌ أخاٙ ٚقصتُٗا اييت قدَت يكٛي٘ تعاىل:  ْٖ ٌَ َأ ٓٔٞ ٔإِضَسا٥ٔٝ ٢ًَ َب َٓا َع ٌٔ َذٔيَو َنَتِب ِٔ َاِد َٔ

َْ  ٌَ َٝا ََٔ َقَت َُا َأِس ْٖ َٖا َفَهَأ َٝا ِٔ َاِس ََ َٚ ُّٔٝعا  ٖٓاَع َد ٌَ اي َُا َقَت ْٖ ِٚ َفَطإد ٔفٞ ااَلِزٔض َفَهَأ َِْفٕظ َا ِٝٔس  ََٚيَكِد ِفّطا ٔبَػ ُّٔٝعا  ٖٓاَع َد اي

ُُِطٔسُف ُِٗ َبِعَد َذٔيَو ٔفٞ ااَلِزٔض َي ِٓ َِ ٕٖ َنٔجرّيا  ِٖ ٔإ َٓأت ُث ِٝ َٓا ٔبايَب ًُ ِِ ُزُض ُٗ ََٕدا٤ ِت ٚ"ايطٝام" 32ٛ

ٖٓا ٜسبط ٖرٙ ايتصسٸؾات عسب َع١ًٓ ع٢ً اهلل ٚزضٛي٘ ٚضعٞ يف ا٭زض بايؿطاد ٚاٱؾطاد؛ 

أَٛز ٫ تصدز باعتبازٖا ذْٛبّا ٚامساؾات صادز٠ عٔ أسد ٜٓتطب إىل اٱميإ أٚ  -نًّٗا-ٖٚرٙ 

ْٸُا ٖٞ عكٛب١ ملٔ ٚصؿٛا بريو، ٚقد ٜهْٕٛٛ  اٱض٬ّ يتعد عكٛب١ غسعٝٻ١ أٚ سدّا َٔ سدٚد اهلل، إ

َٔ املػسنني، أٚ َٔ أٌٖ ايهتاب املتشايؿني َعِٗ احملازبني هلل ٚزضٛي٘. ٚيٛ ؾسض إٔ َٓتطبّا إىل 

ْٸ٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜؿعًٗا ٖٚٛ َ٪َٔ، إذ نٝـ ػتُع صؿ١ اٱميإ  اٱض٬ّ قاّ بهٌ تًو اؾسا٥ِ ؾإ

ٚزضٛي٘؟! إضاؾ١ إىل َؿازق١ ايطعٞ يف ا٭زض  باهلل ٚاٱض٬ّ ي٘ َع إع٬ٕ اؿسب ع٢ً اهلل

ٕٻ تصسټؾات نٗرٙ ٫ ٜتٛقع صدٚزٖا عُٔ يف قًب٘ َجكاٍ سبٻ١ َٔ خسدٍ َٔ  بايؿطاد ٚاٱؾطاد؟! إ

ٕٸ ايطٝام ٫ ٜطُح أبدّا بإٔ ٜهٕٛ املساد بٗرٙ اٯ١ٜ بٝإ سدٸ َٔ "اؿدٚد ايػسعٝٻ١"  إميإ، ٚبايتايٞ ؾإ

                                                 

 .3/535[ ابي العربيأزكبو انمشآٌ] (:1)
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 ."ٜطُٸ٢ بد"سد اؿساب١

ٕٻ ٞٸ اـاصٸ ايرٟ ٜبدأ بكص١ "ابين آدّ" ٜتٓاٍٚ دٚاؾع خؿٝٻ١ تأخر بٛضٛض١ ايػٝطإ  إ ايطٝام ايداخً

ٌٳ ايدٚاؾع امل٪ِثس٠ يف ؼسٜو اٱْطإ مٛ ايكتٌ، ٖٚٞ دٚاؾع ٫ تكـ ص٬ت  ٚاضتعداد اٱْطإ غه

أسد ابين آدّ  ايكسب٢ سا٬ّ٥ دٕٚ ايطكٛط يف دسمي١ ايكتٌ بٓطبٝتٗا ٚبتأثريٖا، ثِ هعٌ َٔ ضكٛط

يف أٚساٍ تًو اؾسمي١ ع١ًّ يتػسٜعات عكابٝٸ١ ميهٔ إٔ تػهٌ زادعّا ظعٌ اٱْطإ أقدز ع٢ً 

َكا١َٚ تًو ايدٚاؾع؛ ٜٚصٛز سذِ اؾسمي١ بصٛز٠ ػعٌ َٔ تبدأ ايدٚاؾع إىل ايكتٌ عًُٗا يف 

ْٸٗا يٝطت قت٬ّ يريو ايؿسد  ْؿط٘ ٜدزى سذِ اؾسمي١ اييت ودث٘ غٝطاْ٘ ْٚؿط٘ بازتهابٗا؛ إ

ْٸٗا٤ إعداّ يًبػسٜٻ١ ممجٻ١ً يف  ايرٟ سكدت عًٝ٘ ايٓؿظ املسٜط١ أٚ غطبت َٓ٘ أٚ سطدت٘، ٚإ

آدَٝٸ١ ذيو ايؿسد، ٚقطا٤ ع٢ً اؿٝا٠ اٱْطاْٝٻ١ بأنًُٗا. ٖٚٓا ًٜتؿت ايطٝام إىل أٚيٝا٤ ايكتٌٝ، أٚيٝا٤ 

ٔ ظًِ أؾكدِٖ ٚاسدّا َِٓٗ، ايدّ ؾٝذعٌ هلِ ضًطاّْا ناؾّٝا يػؿا٤ أْؿطِٗ مما ٚقع عًِٝٗ َ

ٕٻ املعتدٟ عًِٝٗ ٚع٢ً ؾكٝدتِٗ ضٝٓاٍ اؾصا٤ ايعادٍ، ؾٝبِٝٔ إٔ أٚي٦و ايرٜٔ ٜكتًٕٛ  ٚإقٓاعِٗ بأ

ايٓاع بػري سل ٫بد يًُذتُع َٔ َعاقبتِٗ ٚفاشاتِٗ ع٢ً َا ٜؿعًٕٛ، ٭ٕ اضتعداد ذيو احملازب 

بشاْ٘ ٜٓبٸ٘ بريو إىل أَس خطري إٔ َٔ ٚقع ايكاتٌ يًكتٌ ٫ ميٓع٘ عٔ قتٌ ايٓاع مجٝعّا ؾهأْ٘ ض

يف دسمي١ ٚاسد٠، ٚقتٌ ْؿظ ٚاسد٠ قد اضتهًب ٚادرتأت ْؿط٘ ع٢ً ايكتٌ ؾإذا مل ٜكتًع ايػس 

ْٸ٘ ضٝهسٸز اؾسمي١ دٕٚ سطاب، ٫ٚ ُٜٗ٘  ٜٸ١ دسمي١ ٫سك١ ؾإ َٔ ْؿط٘ ٚتعطٌ قدزات٘ عٔ ممازض١ أ

ِِ ٔفٞ :ٓا تتطح ايب٬غ١ املعذص٠ يكٛي٘ تعاىلإٔ ٜٓٗٞ اؿٝا٠ ايبػسٜٻ١ ع٢ً ا٭زض ٖٚ -آْراى- ََٚيُه

َٕ ِِ َتٖتُكٛ ًُٖه ِٞ ااَلِيَبأب َيَع َِٜا ُأٚٔي َٝا٠ْ   227 اِئكَصأص َس

ٕٸ املٓادا٠ بايٛؾا٤ بايعكٛد تٓبٸ٘ ا٭َٸ١  ؾإذا ٫سعٓا ايطٝام ايعاّ يطٛز٠ املا٥د٠ َٔ بداٜتٗا لد أ

َٻ١ قُد عًٝ٘  ايط٬ّ بريو إىل ضسٚز٠ ا٫يتصاّ بعٗٛدٖا َع اهلل تعاىل َٚٛاثٝكٗا َع٘ ايٛازث١ أ

ْٸٗا تٓبٝ٘ َبهس هلا إٔ ٫ تكع ؾُٝا ٚقعت ؾٝ٘ بٓٛ إضسا٥ٌٝ ايرٜٔ دا٤ت بد٬ّٜ ٚازثّا  ضبشاْ٘؛ ٚنأ
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عِٓٗ ؾٝٓبػٞ يٮ١َ ايبد١ًٜ اؿسص ع٢ً ايٛؾا٤ بايعكٛد، ٚإٔ ٫ وًُٛا غعا٥س اهلل، ٚإٔ ٫ هس َٓٻِٗ 

غ٦ٓإ قّٛ ع٢ً ايعدٚإ، ٚإٔ ٜتكٛا اهلل، ٚهعًٛا ايتك٣ٛ غعازِٖ ٚدثازِٖ ثِ ٜبٝٸٔ هلِ قسٸَات 

ا٭طع١ُ إذ إٔ ايطكٛط ؾٝٗا ٜٓايف ايتصن١ٝ. ثِ ورٸز َٔ ايربح ع٢ً ايٓصب محا١ٜ يًتٛسٝد، 

 ٚنريو ا٫ضتكطاّ با٭ش٫ّ. ٚقد ىطس ع٢ً باٍ ايبعض إٔ ٜس٣ يف تٓاٍٚ قطاٜا ا٭طع١ُ بعد

يف  ا٭َس بايٛؾا٤ بايعكٛد ْٚص٫ّٚ إىل ا٭د٢ْ أٚ ا٭قٌ أُٖٝٻ١ ؾِٝٓب٘ ايطٝام إىل َا قاي٘ زضٍٛ اهلل 

ٓٓ٘ زضٞ َٓهِ َا دٕٚ ذيو ...خطب١ سذ١ ايٛداع:  " ؾٝكٍٛ ضبشاْ٘: "... إٕ ايػٝطإ قد ٦ٜظ إٔ ٜعبد ... ٚيه

ِِ َفاَل ُٓٔه َٔٔ ٔدٜ َٔ َنَفُسِٚا  ٦ََٜٔظ اٖئرٜ  َّ ِٛ َٝ ِِ اِي َُٓه ِِ ٔدٜ ًُِت َيُه َُ َّ َأِن ِٛ َٝ ٕٔ اِي ِٛ َٚاِخَػ  ِِ ُٖ ِٛ 2 ...َتِدَػ

 ؾهإٔ أسهاّ ا٭طع١ُ دا٤ت مبجاب١ اـامت١ يًتػسٜعات ايكسآْٝٻ١، ٚبٗا انتٌُ ايدٜٔ. 

َٸ١ يف املطعِ ٚاملٓهح ٜٚتٛز ذيو  ٜٚطتُس ايطٝام يف بٝإ َا ٜ٪دٟ إىل تصن١ٝ اٱْطإ تصن١ٝ تا

ٜٚعٝد ايترنري بطسٚز٠ احملاؾع١ ع٢ً املٝجام َع اهلل تعاىل  ،ص٠٬ ٚبايطٗاز٠ ٚبايٛض٤ٛ ٚبايتُٝټِباي

ٜٚبٝٸٔ ْع١ُ اهلل بٗرا املٝجام ؾٗٛ يٝظ عب٦ّا أٚ تهًٝؿّا بٌ ٖٛ ْع١ُ أْعِ اهلل بٗا عًٝهِ ؾهْٛٛا 

ٕٻ ايعدٍ إذٕ قٛاَني هلل غٗدا٤ بايكطط ٫ وًُٓهِ بػض قَّٛا ع٢ً إٔ ٫ تعديٛا بٌ أع ديٛا، ٭

أقسب يًتك٣ٛ ٚاتكٛا اهلل ؾ٬ ػاْبٛا ايعدٍ ٫ٚ تتذاٚشٚا ؾٗٛ خبري مبا تعًُٕٛ، ٜٚسِتب ضبشاْ٘ ع٢ً 

ذيو إغازت٘ هلِ باؾ١ٓ ٚإْرازٙ يًهاؾسٜٔ باؾشِٝ ثِ ٜرِنس امل٪َٓني بٓعُت٘ عًِٝٗ، ٚذيو سني 

ْٻ٘ عًاٌ محاِٖ َٔ ايرٜٔ أزادٚا إٔ ٜبططٛا إيِٝٗ أٜدِٜٗ بايط٤ٛ ؾه ـ أٜدِٜٗ عٔ امل٪َٓني، ٚنأ

ذيو بتكٛاِٖ هلل تعاىل ؾأند ا٭َس بايتك٣ٛ، ٚأَسِٖ بايتُٛنٌ ع٢ً اهلل ايرٟ ٜتٛىل ْصسِٖ ع٢ً 

عدِٖٚ ٚإعاْتِٗ ٚسؿعِٗ يتهٕٛ ْؿٛضِٗ أْػط يف احملاؾع١ ع٢ً َٝجاقِٗ َع اهلل ضبشاْ٘ 

ْٻ٘ ٜسٜد بريو ٚتعاىل، ثِ ًٜتؿت ايطٝام إىل َٛقـ بين إضسا٥ٌٝ َٔ املٝ جام ايرٟ ٚاثكِٗ ب٘؛ ٚنأ

ؼرٜس امل٪َٓني َٔ ايطكٛط ؾُٝا ضكطت ؾٝ٘ ا٭١َ املطتبدي١ َٔ ْكض املٝجام ٚيف اٯ١ٜ ايتاي١ٝ 

هعٌ ْكض ايٝٗٛد ملٝجاقِٗ ضببّا يف ايًع١ٓ ٚقط٠ٛ ايكًٛب ٚاؾسأ٠ ع٢ً ؼسٜـ نًُات اهلل  (13)
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يف آخس اٯ١ٜ بإٔ ٜصرب  ٝا١ْ. ٜٚأَس زضٍٛ اهلل عٔ َٛاضعٗا ٚتٓاضٞ آٜات اهلل ٚايطكٛط يف اـ

عًِٝٗ ٜٚعؿٛ عِٓٗ ٜٚصؿح يف تًو املسس١ً إذ أْ٘ يٝظ َٔ ايطٌٗ ع٢ً أَجاهلِ إٔ ٜسٚا أ١َ َٔ 

ْٴشټٛا عٓ٘، ثِ ًٜتؿت إىل إخٛاِْٗ َٔ بين إضسا٥ٌٝ  ا٭َٝٸني ؼتٌ َٛقع اـريٜٻ١ ٚا٫صطؿا٤ ايرٜٔ 

٣ يٝدَػِٗ أٜطّا بٓكض املٝجام ايرٟ ٚاثكِٗ اهلل ب٘ أٚ ايطسف ايجاْٞ َِٓٗ ِٖٚ ايٓصاز

ْٚطٝاِْٗ نإخٛاِْٗ ايٝٗٛد سعّا مما ذنسٚا ب٘، ٚإٔ ذيو نإ ع١ً ٱغسا٤ ايعدا٠ٚ ٚايبػطا٤ بِٝٓٗ 

ٕٻ ذيو ئ ٜعؿِٝٗ َٔ املط٦ٛي١ٝ ّٜٛ ايكٝا١َ سٝح ٜٓب٦ِٗ اهلل ّٜٛ  إىل ّٜٛ ايكٝا١َ َٓبٸّٗا إىل أ

ثِ ٜٛد٘ ْدا٤ّا يًؿسٜكني َٔ بين إضسا٥ٌٝ نأْ٘ ايٓدا٤ ا٭خري مبذ٤ٞ  ايكٝا١َ مبا ناْٛا ٜصٓعٕٛ،

يٝبٝٸٔ هلِ َا ناْٛا ىؿٕٛ َٔ نتبِٗ أٚ وسؾٕٛ، ٚإٔ َا دا٤ِٖ ب٘ ْٛز َٔ  زضٍٛ اهلل قُد 

اهلل ٚنتاب َبني نؿٌٝ بٗداٜتِٗ َس٠ أخس٣ إىل ضبٌ ايط٬ّ اييت أضاعٖٛا ٚإخسادِٗ َٔ 

اىل، ٖٚداٜتِٗ إىل صساط َطتكِٝ، ثِ ٜبٝٸٔ هلِ خاص١ يًٓصاز٣ َِٓٗ ايعًُات إىل ايٓٛز بإذْ٘ تع

سادتِٗ املاض١ إىل ٖرا ايٓيب ايهسِٜ سٝح إٕ امساؾاتِٗ ٚقط٠ٛ قًٛبِٗ قد محًتِٗ ع٢ً ايػسى 

باهلل ٚػاٚش ايتٛسٝد ٚاملصز بني اهلل تعاىل ٚبني ْبٝ٘ ٚزضٛي٘ املطٝح ابٔ َسِٜ، ثِ ٜٓب٘ إىل 

عا ن٬ّ َٔ ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ إىل ا٫مساف عٔ داد٠ ايتٛسٝد ٚاٱغساى باهلل ايطبب ا٭ضاع ايرٟ د

ضبشاْ٘؛ أ٫ ٖٚٛ اغرتازِٖ بٓعِ اهلل ٚتُِٖٛٗ أِْٗ َا ٚاىل اهلل ْعُ٘ عًِٝٗ إ٫ ٭ْٻِٗ أبٓا٤ 

ٞٻ نُا أزضٌ  ٕٻ ٖرا ايٓيبٻ ا٭َ اهلل ٚأسبا٩ٙ ؾسد عًِٝٗ ذيو، ثِ ْاداِٖ َس٠ أخس٣ ْدا٤ تٛنٝد بأ

 ا٭َٝٸني ؾٗٛ َسضٌ إيِٝٗ يٝبٝٸٔ هلِ بعد ؾرت٠ ٚتٛقـ يف تتابع ايسضٌ ٚا٭ْبٝا٤ ايرٜٔ إىل

ْٻ٘ بريو قد قطع سذت٘ ٚأِْٗ ئ ٜطتطٝعٛا ايكٍٛ ّٜٛ ايكٝا١َ بأِْٗ  أزضًٛا إيِٝٗ، ٜٚبٝٸٔ هلِ أ

مبا نإ بػري هلِ ْٚرٜس، ثِ ٜرنسِٖ  أٚ إٔ أدٝاهلِ املتأخس٠ َا دا٤ٖا بػري ْٚرٜس، ؾإٕ قُدّا 

ْٻ٘ َٔ قّٛ  َٛض٢ ٜدعٛ إيٝ٘ ٜٚرنسِٖ ب٘ ٚمبعصٝتِٗ ملٛض٢ ٖٚٛ َِٓٗ ٫ ٜطتطٝعٕٛ إٔ ٜكٛيٛا إ

ٜٚرنسِٖ بكص١ ابين آدّ ايرٜٔ قًاد بٓٛ  غريِٖ، نُا واٚيٕٛ إٔ ٜكٛيٛا عٔ زضٍٛ اهلل قُد 
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- 184 - 

ْٻِٗ يريو قد ابتًٛا بتػسٜعات َػًع١ غاق١ يف َطأي١  إضسا٥ٌٝ ايػسٜس َُٓٗا ٖٚٛ ايكاتٌ، ٚأ

ايكتٌ ٚا٫ضتٗا١ْ بإزاق١ ايدَا٤ ٚاٱؾطاد يف ا٭زض، ٚقتًِٗ ا٭ْبٝا٤ بػري سل ٚكايؿتِٗ يطا٥س 

ايبٝٓات اييت دا٩ٚا بٗا ٭ِْٗ اضتُس٩ٚا ايكتٌ مبا يف ذيو قتٌ ا٭ْبٝا٤ َٚسدٚا ع٢ً ايكط٠ٛ ٚايػًع١ 

تٗٞ ايطٝام عٓد قٛي٘ ؾٓاضب ذيو إٔ تػدد عًِٝٗ ايعكٛبات، ٚإٔ تجكٌ عًِٝٗ ايتػسٜعات ٜٚٓ

ًُٖبٛتعاىل:  َُٜص  ِٚ ًُِٛا َأ َُٜكٖت َٕ ٔفٞ ااَلِزٔض َفَطاّدا َإ  ِٛ َِٜطَع َٚ  ُ٘ ََٚزُضَٛي  َ٘ ًٓ َٕ اي َُٜشأزُبٛ  َٔ َُا َدَصا٤ اٖئرٜ ْٖ ِِ ٔإ ٔٗ ِٜٔدٜ ِٚ ُتَكٖطَع َأ ِا َأ

ِِ ٔخِص ُٗ َٔ ااَلِزٔض َذٔيَو َي َٔ ِِٛا  َُٜٓف  ِٚ ِٔ ٔخالٕف َأ َِ  ُِٗ ًُ ََِْٚأِزُد ِِ ٔفٞ اآلٔخَس٠ٔ َعَراْب َعٔظٝ ُٗ ََٚي َٝا  ِْ ٚاٯ١ٜ اييت  ْٟ ٔفٞ ايٗد

َٔ اييت ناْٛا ٜطانٖٓٛا يف املد١ٜٓ املٓٛز٠  تًٝٗا ٚاييت ؾٝٗا ا٫يتؿات إىل أ١َ زضٍٛ اهلل  ٔإاٖل اٖئرٜ

َ٘ َغُفْٛز ٖز ًٓ ٕٖ اي ُُِٛا َأ ًَ ِِ َفاِع ٔٗ ِٝ ًَ ٌٔ َإٔ َتِكٔدُزِٚا َع َٔٔ َقِب َِْتاُبِٛا  تٓادٟ  (37)ٚاٯ١ٜ  35 ٔسٝ

امل٪َٓني َس٠ أخس٣ ي٬يتصاّ بتك٣ٛ اهلل ٚابتػا٤ ايٛض١ًٝ إيٝ٘، ٚاؾٗاد يف ضبًٝ٘ ضد أٚي٦و ٚأَجاهلِ 

ٞٸ، ؾريو ٜعين  ْٻِٗ إذا ؾاتتِٗ ٖرٙ ايؿسص١؛ ؾسص١ اتٸباع ٖرا ايٓيبٸ ا٭َٸ َٔ ٜٗٛد ٚإخٛاِْٗ بأ

ٕ ؾٝ٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜتدًاصٛا َٓ٘ بؿدا٤ أٚ غريٙ، ؾايطٝام نًّ٘ ٜكٛد إىل أِْٗ ذاٖبٕٛ إىل عراب ىًدٚ

ْٻُا ٖٞ عكٛب١ ٭ٚي٦و ايرٜٔ وازبٕٛ اهلل ٚزضٛي٘ ٜٚطعٕٛ يف ا٭زض ؾطادّا،  ٕٻ ٖرٙ ايعكٛب١ إ أ

ٚايرٟ محٌ بعض عًُا٥ٓا ع٢ً إٔ ٜتذاٚشٚا  .ٖٚ٪٤٫ ٫ ميهٔ إٔ ٜهْٛٛا َ٪َٓني أٚ َطًُني بأٟ َع٢ٓ

ٜرٖبٛا إىل ايكٍٛ مبا أمسٛٙ بد"سد اؿساب١" قص١ ايعسْٝٸني ٚظِٓٗ إٔ ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ ايطٝام ٚ

ٕٻ قص١ ايعسْٝٸني قد ٚقعت  ٕٻ ٖٓاى زٚاٜات نجري٠ تبٝٸٔ أ دا٤ت تعكٝبّا ع٢ً أسداخ تًو ايكص١ َع أ

.بعد ْصٍٚ ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١
(1)

٢ َا ا٫ أْٓا ْكتصس عًؿك٘ ٚا٭َج١ً ٫ سصس هلا يف نتب اي 

  .ضًـ ع٢ً ضبٌٝ ايتُجٌٝ

 

 

                                                 

 [ .د. طه جابر العلواًي] انُظشَٚخ -انًُٓح -انًفٕٓوانغٛبق   (: ُٚظش: ثسث:1)
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 : ؾٛا٥د د٫ي١ ايطٝامجاْٞاي طًبامل

مج١ً َٔ  –ٚاييت ٖٞ ايكسا٥ٔ ايداي١ ع٢ً املكصٛد يف اـطاب ايػسعٞ  –إٕ يد٫ي١ ايطٝام 

 ايؿٛا٥د ايعع١ُٝ ، ٚاييت تػٗد بكُٝتٗا ايد٫ي١ٝ ، بني ضا٥س ايد٫٫ت . َٚٔ أبسش ٖرٙ ايؿٛا٥د: 

 .ػـ عٔ َعاْٞ ن٬ّ اهلل تعاىل ، ٚن٬ّ زضٛي٘ : ايهايؿا٥د٠ ا٭ٚىل

تسغد إىل َكاصد ايػازع " بأْٗا: ؾِٗ َكاصد ايػازع ،سٝح ٜبني ابٔ دقٝل ايعٝد ايؿا٥د٠ ايجا١ْٝ

َٔ تػسٜعات٘ ، ٚتٴعني ع٢ً تٓصٌٜ ايه٬ّ ع٢ً املكصٛد ، ٚايػؿ١ً عٓٗا ت٪دٟ إىل اـسٚز عٔ 

"َكصٛد ايػازع
(1)

 . 

ايطٝام أسد املطايو امل١ُٗ يف ايتعسف ع٢ً ايكصد ايػسعٞ، ؾإٕ ايطٝام َٚا  ٜٚعد ايػاطيب ، د٫ي١

ٜكرتٕ ب٘ َٔ ايكسا٥ٔ اؿاي١ٝ ، أٚ ايكسا٥ٔ املكاي١ٝ تدٍ ع٢ً املصاحل يف املأَٛزات ، ٚاملؿاضد يف 

١ ًٝٗا ٚاٱداَعٖٛ احملاؾع١  23 ٚأقُٝٛا ايصال٠املٓٗٝات ، ؾإٕ املؿّٗٛ َٔ قٛي٘ تعاىل: 

"فانًفٛا َٔ ايعٌُ َا تطٝكٕٛ"...   هلا . َٚٔ قٛي٘
(2)

، ٖٛ ايسؾل باملهًـ خٛف ايعٓت أٚ  

ا٫ْكطاع ، ٫ إٔ املكصٛد ايتكًٌٝ َٔ ايعباد٠ ، أٚ تسى ايدٚاّ ع٢ً ايتٛد٘ هلل.
(3) 

 ايرتدٝح بني ا٭قٛاٍ املتعازض١ ٚتك١ٜٛ ايكٍٛ ايسادح، ٚتطعٝـ ايكٍٛ املدايـ.ايؿا٥د٠ ايجايج١: 

فٓاداٖا َٔ حتتٗا أال حتصْٞ قد دعٌ زبو َجاٍ ذيو اخت٬ف ايعًُا٤ يف املٓادٟ ملسِٜ يف قٛي٘ تعاىل :

 ؾكاٍ بعض ايعًُا٤ : ٖٛ دربٌٜ ، ٚقاٍ ايبعض ٖٛ  عٝط٢ .72حتتو ضسٜا

 ، ٚتدٍ ع٢ً ذيو قسٜٓتإ: "أظٗس ايكٛيٝٵٔ عٓدٟ إٔ ايرٟ ْاداٖا ٖٛ ابٓٗا عٝط٢: قاٍ ايػٓكٝطٞ

: إٔ ايطُري ٜسدع إىل أقسب َرنٛز إ٫ بديٌٝ صازف ، ٚأقسب َرنٛز يف اٯ١ٜ عٝط٢ ٫ ٭ٚىلا

أٟ عٝط٢ ثِ قاٍ بعدٖا  فاْتبرت بٜ٘عين عٝط٢  فشًُت٘دربٌٜ ، ٭ٕ اهلل قاٍ: 

                                                 

 . 618[ صابي دقيق العيذ(: ُٚظش: إزكبو األزكبو  ]1)

 .4/262. اَظش انفزر 1966كزبة انظٕو، ثبة انزُكٛم نًٍ أكثش انٕطبل زذٚث  (: أخشخّ انجخبس٘ فٙ طسٛسّ ،2)

 . 7/213. اَظش انُٕٔ٘ ششذ يغهى 2563ٔأخشخّ يغهى فٙ    طسٛسّ ،زذٚث        

 . 3/412[ الشاطبي(: ُٚظش: انًٕافمبد ]3)
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 ، ؾايرٟ ٜعٗس ٜٚتبادز َٔ ايطٝام أْ٘ عٝط٢.فٓاداٖا

ا َا قايٛا أغازت إىل عٝط٢ يٝهًُٛٙ، ٖٚٞ قس١ٜٓ : أْٗا ملا دا٤ت ب٘ قَٛٗا ؼًُ٘، ٚقايٛا هلايجا١ْٝ

"ع٢ً أْٗا عسؾت قبٌ ذيو أْ٘ ٜتهًِ ع٢ً ضبٌٝ خسم ايعاد٠ يٓدا٥٘ هلا عٓدَا ٚضعت٘
(1)

.   

ٚؼسٜـ  املبطًني،ٚاْتشاٍ  اؾاًٖني،أْٗا اؿازع ا٭َني يًُع٢ٓ أَاّ تأٌٜٚ ايؿا٥د٠ ايسابع١: 

ٚعدّ تععُٝٗا آتٝإ َٔ دًِٗٗ بد٫ي١  ٚايط١ٓ،ب ايػايني. ٭ٕ عدٚإ ٖ٪٤٫ ع٢ً ْصٛص ايهتا

 ٚعدّ ْعسِٖ يطٝاقٞ َكاهلا َٚكاَٗا. ايٓصٛص،ايطٝام يف ٖرٙ 

 ايجايح: أدي١ اعتباز د٫ي١ ايطٝام ٚضٛابط ا٫ضتد٫ٍ بٗا  بشحامل

 : أدي١ اعتباز د٫ي١ ايطٝاما٭ٍٚ طًبامل

دقٝل ايعٝد ، َِٚٓٗ َٔ عدٖا قس١ٜٓ  إٕ ايكا٥ًني عذ١ٝ د٫ي١ ايطٝام َِٓٗ َٔ عدٖا قاعد٠ نابٔ

، َِٚٓٗ َٔ عدٖا َٔ ا٭دي١ املدتًـ ؾٝٗا نايصزنػٞ ، ٚعدٖا بعض املعاصسٜٔ َٔ نابٔ ايكِٝ

ا٭دي١ ا٫ضت٦ٓاض١ٝ، يهٔ ايرٟ ٜعٗس ٚاهلل أعًِ إٔ ايكٍٛ بأْٗا قس١ٜٓ َٔ ايكسا٥ٔ أقسب إىل 

ذتٗد وصٌ َٔ تطاّ قسا٥ٔ ايطٝام طبٝعتٗا ، ؾايطٝام يٝظ دي٬ٝ يف ذات٘ ، إمنا ٖٛ ؾِٗ يًُ

 ٚميهٔ إمجاٍ أدي١ اعتباز د٫ي١ ايطٝام ؾُٝا ًٜٞ: املكاي١ٝ ٚاؿاي١ٝ، ٚتؿاعًٗا يف اـطاب ايػسعٞ.

 أ٫ٚ: غٛاٖد قسآ١ْٝ ٚسدٜج١ٝ داي١ ع٢ً اعتباز ايكسا٥ٔ عَُٛا

... ذبنيإ قُٝص٘ قٖد َٔ قبٌ فصدقت ٖٚٛ َٔ ايهانٚغٗد غاٖد َٔ أًٖٗا إٕ  قٛي٘ تعاىل : .1

ؾؿٞ ٖرٙ اٯ١ٜ ديٌٝ ع٢ً تعًٝل ا٭سهاّ بايكسا٥ٔ ٚا٭َازات املٓاضب١ ، ٚع٢ً  ،7572

قد قُٝص٘ مبسدح َٓاضب ، ٭ْ٘ زدح ٖٗٓا قٍٛ ٜٛضـ بد تسدٝر إسد٣ ايبٝٓتني إذا تعازضتا 

َع اضتٛا٥ُٗا يف عدّ ايب١ٓٝ َٔ دبس
(2)

 . 

                                                 

 . 3/446[ الشٌقيطي(: ُٚظش: أػٕاء انجٛبٌ ]1)

(2 ٗ ،  1. رسمٛنك زغنٍ لـنت ، انًكزجنخ انكٛنخ ، ؽ      2/330[ الطاويي انًجبزنث األطنٕنٛخ ]   (: ُٚظش : اإلشبساد اإلنٓٛخ إنن

 و .2002
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ٕٻ زضٍٛ اهلل .2 اْت اَسأتإ ، َعُٗا ابٓاُٖا ، دا٤ اير٥ب فرٖب بابٔ إسداُٖا ن"قاٍ:   ٚعٓد ايبدازٟ أ

إمنا ذٖب اير٥ب بابٓو ، فكايت األخس٣: إمنا ذٖب اير٥ب بابٓو ، فتشانُتا إىل داٚد فكايت يصاسبتٗا : 

عًٝ٘ ايطالّ فكط٢ ب٘ يًهرب٣ ، فدسدتا ع٢ً ضًُٝإ بٔ داٚد عًُٝٗا ايطالّ ، فأخربتاٙ ، فكاٍ: ا٥تْٛٞ 

"ك٘ بُٝٓٗا ، فكايت ايصػس٣ : ال تفعٌ ، ٜسمحو اهلل ، ٖٛ ابٓٗا فكط٢ ب٘ يًصػس٣بطهني أغ
(1)

ؾؿٞ ٖرا  ،

، ذيو إٔ ايسدٛع إىل ايكسا٥ٔ يف  اؿدٜح د٫ي١ ع٢ً ا٭خر بايكسا٥ٔ يف اضتدساز اؿكٛم

ا٭سهاّ قٌ إمجاع نُا سه٢ ذيو ابٔ ايكِٝ ، ضٛا٤ ناْت قسا٥ٔ َكاي١ٝ ، أّ ساي١ٝ 
(2)

.  

، ٖٚرا ؾٝ٘ إزغاد إىل ٌ اهلل تعاىل يف آ١ٜ أٚ آٜات ع٢ً غ٤ٞ ٚزد يف آ١ٜ أٚ آٜات أخسإٔ وٝ .3

ضِ ايٓصٛص بعطٗا إىل بعض، ٚا٫ضتعا١ْ ع٢ً تؿطري ضٝام بطٝام آخس، مما ٜ٪ند سذ١ٝ 

 د٫ي١ ايطٝام اييت تكّٛ ع٢ً ايتهاٌَ ايد٫يٞ بني ْصٛص ايػازع.

 ايطٝامد٫ي١ ثاْٝا: غٛاٖد ْب١ٜٛ داي١ ع٢ً اعتباز 

 . ع٢ً مج١ً َٔ ا٭ذناز يف أٚقات ٚأَانٔ ٚأسٛاٍ َع١ًَٛ  َداَٚت٘ .1

ؾ٬ ٜكٍٛ أذناز املطا٤ ، يف ٚقت ايصباح ، ٫ٚ أذناز  ايسنٛب يف ٚقت ايٓصٍٚ ، ٫ٚ دعا٤ 

ساٍ ايؿسح ٜكٛي٘ ساٍ اؿصٕ ، َٚا ذيو إ٫ ملساعات٘ ايتعص١ٜ َهإ دعا٤ ايت١٦ٓٗ ، ٫ٚ َا ٜكاٍ 

 َٚا ٜصًح ي٘ َٔ ضٝام املكاٍ.يطٝام املكاّ ، 

 َٚٔ ا٭َج١ً:  .يف ٚصاٜاٙ ٭صشاب٘ ، َساعا٠ ملا ٜكتطٝ٘ املكاّ تٜٓٛع٘  .2

o ٍقًت ٜا زضٍٛ اهلل قٌ يٞ يف ا٫ض٬ّ  َا دا٤ يف سدٜح ضؿٝإ بٔ عبد اهلل ايجكؿٞ قا " :

ثِ قٌ آَٓت باهلل "  قاٍ  –ٚيف سدٜح أبٞ أضا١َ غريى  –ق٫ٛ ٫ أضأٍ عٓ٘ أسدا بعدى 

"اضتكِ
(3)

  

o  ٚعٓد ايبدازٟ إٔ زد٬ قاٍ يًٓيب " : ٍال تػطبؾسدد َسازا  ال تػطبأٚصين ، قا 
(4)

. 

                                                 

 .       12/67. اَظش انفزر 6769(: أخشخّ انجخبس٘ فٙ طسٛسّ ، كزبة انفشائغ ، ثبة إرا دػذ انًشأح اثُب زذٚث 1)

 .3/18ٔثذائغ انفٕائذ  6/566[ ابي حجر. ٔفزر انجبس٘ ]11/274[ القرطبي(: ُٚظش : اندبيغ ألزكبو انمشآٌ ]2)

 .2/199. اَظش ششذ انُٕٔ٘ ػهٗ يغهى 157(: أخشخّ يغهى  فٙ طسٛسّ ، زذٚث 3)

 .      10/637. اَظش انفزر 6116(: أخشخّ انجخبس٘ فٙ طسٛسّ ، كزبة األدة ، ثبة انسزس يٍ انغؼت زذٚث 4)
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 .يًطا٥ًني زغِ اؼاد ايط٪اٍ  اخت٬ف إدابات٘ .3

إميإ باهلل ضٴ٦ٌ : أٟ ايعٌُ أؾطٌ ؟ قاٍ :"  َٚٔ ا٭َج١ً :َا أخسد٘ ايػٝدإ إٔ زضٍٛ اهلل 

" سر َربٚز" قٌٝ ثِ َاذا ؟ قاٍ: "ٗاد  ي ضبٌٝ اهللادت" قٌٝ ثِ َاذا ؟ قاٍ: " ٚزضٛي٘
(1)

. 

ايصال٠ أٟ ايعٌُ أؾطٌ ؟ قاٍ: " قاٍ: ضأيت زضٍٛ اهلل  –زصٞ اهلل عٓ٘  –ٚعٔ ابٔ َطعٛد 

"ادتٗاد  ي ضبٌٝ اهلل" قاٍ: قًت : ثِ أٟ ؟قاٍ: " بس ايٛايدٜٔ" قاٍ: قًت: ثِ أٟ؟ قاٍ: "ع٢ً ٚقتٗا
(2)

. 

ُٓٗا : إٔ بٝإ ايؿط١ًٝ ىتًـ باخت٬ف املداطب ، ؾإذا نإ املداَطب ممٔ ٚأسل َا قٌٝ يف اؾُع بٝ

ي٘ تأثري يف ايكتاٍ ٚق٠ٛ ع٢ً َكازع١ ا٭بطاٍ قٌٝ ي٘: أؾطٌ ا٭عُاٍ اؾٗاد، ٚإذا نإ نجري املاٍ 

قٌٝ ي٘: أؾطٌ ا٭عُاٍ ايصدق١ ، ثِ نريو ٜهٕٛ ا٫خت٬ف ع٢ً سطب اخت٬ف املداَطبني
(3)

. 

o  تؿطريٙ يبعض ْٞاٯٜات اعتُادا ع٢ً ايطٝام ايكسآ: 

ايرٜٔ َٚٔ ذيو تؿطريٙ ٯ١ٜ ا٭ْعاّ : أخسز ايػٝدإ َٔ سدٜح ابٔ َطعٛد :قاٍ:" ملا ْصيت 

قًٓا :ٜا زضٍٛ اهلل ، أٜٓا ٫ ٜعًِ ْؿط٘؟ قاٍ: " يٝظ 77آَٓٛا ٚمل ًٜبطٛا إمياِْٗ بظًِ

ٜا بين ال تػسى سى . أمل تطُعٛا إىل قٍٛ يكُإ ٫بٓ٘:: بػ مل ًٜبطٛا إمياِْٗ بظًِنُا تكٛيٕٛ 

"23باهلل إٕ ايػسى ظًِ عظِٝ 
(4) 

o  ٙاضتػٗاد  ٟٕٸ ايػسض ا٭صًٞ ي١ٰٜ اير بخٜات يف َكاّ ٜصًح يٛد٘ ا٫ضتػٗاد ، َع أ

٭ٕ ضٝام املكاّ َعترب، َٚٔ أَج١ً ذيو َا أخسد٘ َٚا ذيو إ٫  ضٝكت ي٘ ٫ ٜدٍ عًٝ٘ ظاٖسا.

 يبدازٟ َٔ سدٜح أبٞ ضعٝد بٔ املع٢ً قاٍ: " نٓت أصًٞ ، ؾُس بٞ زضٍٛ اهلل ا

                                                 

 .1/105. اَظش انفزر 26اإلًٚبٌ ْٕ انؼًم زذٚث (: أخشخّ انجخبس٘ فٙ طسٛسّ ، كزبة اإلًٚبٌ، ثبة يٍ لبل إٌ 1)

 . 2/260. اَظش انُٕٔ٘ ششذ يغهى 244ٔأخشخّ يغهى فٙ  طسٛسّ ،زذٚث        

 .2/13. اَظش انفزر 527(: أخشخّ انجخبس٘ فٙ طسٛسّ ، كزبة يٕالٛذ انظالح، ثبة فؼم انظالح نٕلزٓب  زذٚث 2)

 . 275-2/263. اَظش انُٕٔ٘ ششذ يغهى 248،249،250ٔأخشخّ يغهى فٙ طسٛسّ ،زذٚث        

 .7/230[ الشوكاًي(: َٛم األٔؿبس ]3)

. اَظش انفنزر  3360"  زذٚث ٚاختر اهلل ابساِٖٝ خًٝال(: أخشخّ انجخبس٘ فٙ طسٛسّ ، كزبة األَجٛبء، ثبة لٕل اهلل رؼبنٗ" 4)

 .372-8/371اَظش انفزر  .4629" زذٚث ٚمل ًٜبطٛا إمياِْٗ بظًِٔفٙ كزبة انزفغٛش، ثبة "  .6/470

 .2/323. اَظش انُٕٔ٘ ششذ يغهى 323ٔأخشخّ يغهى فٙ طسٛسّ ،زذٚث        

Administrateur
Rectangle 
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ٜا أٜٗا ايرٜٔ ؾدعاْٞ ؾًِ آت٘ ست٢ صًٝت ثِ أتٝت٘ ، ؾكاٍ: َا َٓعو إٔ تأتٞ ؟ أمل ٜكٌ اهلل :

آَٓٛا اضتذٝبٛا هلل ٚيًسضٍٛ إذا دعانِ

 بٗرٙ اٯ١ٜ ملٓاضبت٘ هلا.  ؾكد اضتدٍ ،(1)

 ثايجا: ا٫مجاع: 

د٫ي١ ايطٝام َتؿل عًٝٗا يف فازٟ ن٬ّ اهلل تع٢ً ، ٚن٬ّ ايعسب ، ٚقد سه٢ ا٫تؿام ع٢ً ذيو 

ايصزنػٞ 
(2) 

زابعا : ا٫ضتكسا٤ ملصادز ايػسٜع١ َٚٛازدٖا غاٖد ع٢ً تؿسٜل ايػسٜع١ بني ضٝاقات ا٭سٛاٍ، 

ص غري َكاّ ايكدز٠ ، ؾُكاّ ايطؿس ، غري َكاّ اؿطس ، َٚكاّ اـٛف غري َكاّ ا٭َٔ ، َٚكاّ ايعذ

   َٚكاّ اؿاد١ ٚا٫ضطساز غري َكاّ ايطع١ ٚا٫ختٝاز.

ؾايٓاع َؿطٛزٕٚ ع٢ً َساعا٠ َا ًٜك٢ إيِٝٗ َٔ ايه٬ّ ، ٬َٚسع١ َا وتـ  :خاَطا: ديٌٝ ايؿطس٠

ب٘ َٔ قسا٥ٔ املكاٍ ٚاؿاٍ ، ٚاهلل تعاىل قد خاطب ايعسب عطب َا ؾطسٚا عًٝ٘ َٔ ايًطإ ، ؾذا٤ 

. ٜكٍٛ ايػاؾعٞ:" ؾإمنا خاطب اهلل بهتاب٘ يهسِٜ ٚؾل َعٗٛدِٖ يف اـطاب ٚا٫ضتعُاٍنتاب٘ ا

ايعسب بًطاْٗا ، ع٢ً َا تعسف َٔ َعاْٝٗا ، ٚنإ مما تعسف َٔ َعاْٝٗا اتطاع يطاْٗا .ٚإٔ 

ٕٵ ىاطب بايػ٤ٞ َٓ٘ ظاٖسا ٜساد ب٘ ايعاّ ايعاٖس ، ٜٚطتػ٢ٓ بأٍٚ ٖرا َٓ٘ عٔ آخسٙ ،  ؾطست٘ أ

اٖسا ٜساد ب٘ ايعاّ ٜٚدخً٘ اـاص ، ؾٝطتدٍ ع٢ً ٖرا ببعض َا خٛطب ب٘ ؾٝ٘ ، ٚعاَا ٚعاَا ظ

ظاٖسا ٜساد ب٘ اـاص، ٚظاٖسا ٜعسف يف ضٝاق٘ أْ٘ ٜساد ب٘ غري ظاٖسٙ، ؾهٌ ٖرا َٛدٛد عًُ٘ 

يف أٍٚ ايه٬ّ أٚ ٚضط٘ أٚ آخسٙ"
(3) 

ايصادز يف َكاّ ايتػسٜع أٚ  َٚعٓاٖا : إٔ ايًؿغضادضا: قاعد٠ "إعُاٍ ايه٬ّ أٚىل َٔ إُٖاي٘" 

ايتصسف إذا نإ محً٘ ع٢ً أسد املعاْٞ املُه١ٓ ٫ ٜرتتب عًٝ٘ سهِ ، ٚمحً٘ غ٢ً َع٢ٓ آخس 

                                                 

ِ (: أخشخّ انجخبس٘ فٙ طنسٛسّ ، كزنبة انزفغنٛش، ثنبة لنٕل اهلل رؼنبنٗ"       1) "   ٜا أٜٗا ايرٜٔ آَٓٛا اضتذٝبٛا هلل ٚيًسضٍٛ إذا دعاان

 .8/390.  اَظش انفزر 4647زذٚث 

 .6/10[ الزركشيش انًسٛؾ ](: اَظش : انجس2)

 .51-50[ ص الشايعي(: انشعبنخ ]3)
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ٜرتتب عًٝ٘ سهِ ، ؾايٛادب محً٘ ع٢ً املع٢ٓ املؿٝد ؿهِ ددٜد ، ٭ٕ خ٬ؾ٘ إُٖاٍ ٚإيػا٤ ، 

ٌ ن٬ّ ايعاقٌ ع٢ً ايصش١ ٚادب ٚايطُع ٚايعكٌ ميٓعإ املس٤ َٔ إٔ ٜتهًِ مبا ٫ ؾا٥د٠ ؾٝ٘ ، ؾشُ

، ٚإذا نإ ٖرا يف ن٬ّ ايبػس ؾه٬ّ اهلل ٚزضٛي٘ َٔ باب أٚىل
(1)

ع٢ً .ؾٗرٙ ايكاعد٠ تدٍ  

اعتباز ايكسا٥ٔ احملتؿ١ بايطٝام ، ٚإعُاهلا يف ؾِٗ َساد املتهًِ َٔ ن٬َ٘ ، ٚإٔ اطساح غ٤ٞ َٓٗا 

 ٜؿٛت ع٢ً ايطاَع َٔ ايبٝإ ايػ٤ٞ ايهجري.

،َٚٔ مج١ً َا عسف  د٠ إٔ يًعسب عادات ٚضٓٔ يف طسا٥ل ايه٬ّ ، ٚايعاد٠ قه١ُضابعا : قاع

يًطٝام يف كاطباتِٗ  ٚن٬َِٗ . ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ :" ٚهلرا َساعاتِٗ عِٓٗ ٚدست ب٘ عادتِٗ 

ٜٓبػٞ إٔ ٜكصد إذا ذنس يؿغ َٔ ايكسإٓ ٚاؿدٜح ، إٔ ٜرنس ْعا٥س ذيو ايًؿغ ، َاذا ع٢ٓ بٗا 

اهلل ٚزضٛي٘ اييت ىاطب بٗا عبادٙ ، ٖٚٞ  ٝعسف بريو يػ١ ايكسإٓ ٚاؿدٜح ٚض١ٓاهلل ٚزضٛي٘ ، ؾ

ايعاد٠ املعسٚؾ١ َٔ ن٬َ٘ ، ثِ إذا نإ يريو ْعا٥س يف ن٬ّ غريٙ ، ٚناْت ايٓعا٥س نجري٠ ، عسف 

ٕٻ تًو ايعاد٠ ٚايًػ١ َػرتن١ عا١َ ، ٫ ىتص بٗا ٖٛ  ، بٌ ٖٞ يػ١ قَٛ٘ ، ٫ٚ هٛش إٔ وٌُ  أ

َ٘ ع٢ً عادات سدثت بعدٙ يف اـطاب مل تهٔ َعسٚؾ١ يف خطاب٘ ٚخطاب أصشاب٘"ن٬
(2)

. 

 ضٛابط ا٫ضتد٫ٍ بايطٝامايجاْٞ:  طًبامل

 ايطابط ا٭ٍٚ: اعتباز يػ١ ايعسب

ٚخٛطبٛا ب٘ ٚبايط١ٓ، ؾايٛادب إٔ تعسف ايًػ١  عٗدِٖ،ٜٚكصد بايعسب ايرٜٔ ْصٍ ايكسإٓ يف 

عٓد  َٚا نإ ايصشاب١ ٜؿُْٗٛ٘ َٔ ايسضٍٛ   ٚايط١ٓ،تاب ٚايعاد٠ ٚايعسف ايرٟ ْصٍ ب٘ ايه

مساع تًو ا٭يؿاظ ، ٫ مبا سدخ بعد ذيو
(3)

. 

ٚيرا ْص أٌٖ ايعًِ ع٢ً  ايطٝام،ؾايًػ١ ٖٞ ايطابط ا٭ٍٚ ايرٟ ٜتشهِ يف ؾِٗ املساد َٔ 

                                                 

 و.2004 2، داس انمهى ثذيشك ، ؽ2/1010[ الزرقا(: انًذخم انفمٓٙ انؼبو ]1)

 .7/115[ ابي تيويت(: يدًٕع انفزٕٖ ]2)

 .7/106[ ابي تيويت(: يدًٕع انفزٕٖ ]3)
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اختًؿٛا إ٫ َا دٌٗ ايٓاع ٫ٚ ٜكٍٛ ايػاؾعٞ:" ٚأضايٝبٗا. اعتباز يػ١ ايعسب يف أيؿاظٗا َٚعاْٝٗا 

"يرتنِٗ يطإ ايعسب ًَِٚٝٗ إىل يطإ أزضطٛطايٝظ
(1)

. 

 ايطابط ايجاْٞ: اعتباز َساد ايػازع َٔ ن٬َ٘

بأيؿاظ ايهتاب ٚايط١ٓ، ٜكّٛ ع٢ً َعسؾ١ يػ١ ايكسإٓ اييت  ذيو إٔ َعسؾ١ َا أزاد اهلل ٚزضٛي٘ 

 ٙ اهلل ٚزضٛي٘ بتًو ا٭يؿاظ.ْصٍ بٗا ، ؾ٬ ٜعرب بأيؿاظ ايهتاب ٚايط١ٓ عٔ َعإ كايؿ١ ملا أزاد

ْٕٛ سٍٛ َعسؾ١ ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ:" ايصشاب١ أؾِٗ ا٭١َ ملساد ْبٝٗا ٚأتبع ي٘، ٚإمنا ناْٛا ٜدْد

ثِ ٜعدٍ عٓ٘ إىل غريٙ  َسادٙ َٚكصٛدٙ ، ٚمل ٜهٔ أسد َِٓٗ ٜعٗس ي٘ َساد زضٍٛ اهلل 

ايبت١"
(2)

باست٘ بإقسازٙ ٚعدّ إْهازٙ ٚناْٛا زضٞ اهلل عِٓٗ ٜطتديٕٛ ع٢ً إذٕ ايسب تعاىل ٚإ .

عًِٝٗ يف شَٔ ايٛسٞ، ٖٚرا اضتد٫ٍ ع٢ً املساد بػري يؿغ ، بٌ مبا عسف َٔ َٛدب أمسا٥٘ 

 ٫ ٜكس ع٢ً باطٌ ست٢ ٜبٝٓ٘. -ضبشاْ٘ –ٚصؿات٘ ٚأْ٘ 

 قسا٥ٔ تهػـ عٔ َساد ايػازع:

 ٭ٕ اؿٌُ ع٢ً ايػايب أٚىل.غًب١ املع٢ٓ ٚاطسادٙ،  .1

 نتؿطري ايط١ٓ يًهتاب ٚؽصٝص ايعُّٛ.، ديٌٝ َٓؿصٌايعًِ بكصدٙ َٔ  .2

ٖٚرا ٜػٌُ أَسٜٔ: ضبب ايٓصٍٚ بايٓطب١ يٰٜات ايكسآ١ْٝ ، ٚضبب َعسؾ١ ضبب ايه٬ّ،  .3

ايٛزٚد بايٓطب١ يٮسادٜح ايٓب١ٜٛ ، ؾا٭خباز ايصشٝش١ املس١ٜٚ يف أضباب ْصٍٚ ايكسإٓ ٚبٝإ 

 املساد َٓ٘ ، تػٗد باتؿام ايكسإٓ ٚاؿدٜح.

ؾايعًِ ، ٭ْ٘ إذا عسف املتهًِ ، ؾِٗ َٔ ن٬َ٘ َا ٫ ٜؿِٗ إذا مل ٜعسفَعسؾ١ املتهًِ،  .4

تدٍ   ايعًِ غصا٥ص ايٓيبتدٍ ع٢ً َسادٙ َٔ ن٬َ٘، نُا إٔ  بأمسا٤ اهلل ٚصؿات٘ ٚأؾعاي٘

ع٢ً َسادٙ . ؾايػ٠٬ ٚاؾؿا٠ ىط٦ٕٛ يف ؾِٗ ٖرٙ اـصا٥ص ، ٖٚرا أضِٗ يف اْتػاز ايبدع 
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ممٔ غًٛا يف تصٛز خصا٥ص ايٓب٠ٛ ، نُا غريِٖ َٔ أٌٖ ا٭ٖٛا٤ عٓد ايكبٛز١ٜ ٚاملتصٛؾ١ ٚ

أضِٗ يف زد ايط١ٓ ٚايطعٔ ؾٝٗا ٚايتػهٝو عذٝتٗا عٓد َٔ دؿٛا َٔ ايعصساْٝني ٚايكسآْٝني 

ٚغريِٖ
(1)

.   

 .يكسا٥ٔ ايًؿع١ٝاَعسؾ١ ٚضع ايًؿغ َؿسدا َٚسنبا ، ٜٚدخٌ ؾٝ٘  .5

طري ايٓصٛص، ؾ٬ هٛش إٔ وٌُ ن٬ّ اهلل يف ايطٝام َطًب َِٗ يف تؿَساعا٠ ش١َٝٓ ايد٫ي١  .6

ع٢ً َصطًشات طاز١٥ ، بٌ ٫بد َٔ ايتكٝد بايطٝام املصأَ يتًو   تعاىل ٚن٬ّ زضٛي٘

ا٭يؿاظ ايػسع١ٝ يؿِٗ املساد َٓٗا . إذ إٕ َٔ أععِ أضباب ايػًط يف ؾِٗ ن٬ّ اهلل ٚزضٛي٘ 

  ، ريو بؾريٜد إٔ ٜؿطس ن٬ّ اهلل إٔ ٜٓػأ ايسدٌ ايًػ١ اييت اعتادٖا ع٢ً اصط٬ح سادخ

ؾأٌٖ ايعًِ ٜسؾطٕٛ تؿطري َعاْٞ أيؿاظ ايكسإٓ إ٫ يف ض٤ٛ ، ا٫صط٬ح ، ٚوًُ٘ ع٢ً تًو

ضٝاقٗا ايًػٟٛ املصأَ هلا
(2)

 . 

ايًؿغ يف ايكسإٓ ٜهٕٛ ي٘  ؾإٕ:  َعسؾ١ ايٛدٛٙ ٚايٓعا٥س يف ن٬ّ اهلل تعاىل ٚن٬ّ زضٛي٘  .7

ع٢ٓ يف تًو ايٓعا٥س ٚعُّٛ املع٢ٓ ملٛازد اضتعُاٍ ذيو ْعا٥س ٜعسف َعٓاٙ باطساد ذيو امل

 ايًؿغ.

 ايطابط ايجايح: اعتباز ساٍ ايصشاب١

ؾكد ادتُع يف ايصشاب١ ايعًِ بًػ١ ايعسب ، ٚايعًِ مبساد اهلل ٚزضٛي٘ ، ؾإٕ ايسضٍٛ ملا خاطبِٗ 

سإٓ أنٌُ َٔ بايهتاب ٚايط١ٓ عسؾِٗ َا أزاد بتًو ا٭يؿاظ ، ٚناْت َعسؾ١ ايصشاب١ ملعاْٞ ايك

سؿعِٗ ؿسٚؾ٘ ، ٚقد بًػٛا تًو املعاْٞ إىل ايتابعني أععِ مما بًػٛا سسٚؾ٘
(3)

. 

ؾسأ٣ قَٛا دًٛضا ؾكاٍ َٔ ٖ٪٤٫ ايكّٛ ؾكايٛا  ايبٝت سر َصس دا٤ زدٌ َٔ أٌٖ 
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إْٞ ضا٥ًو عٔ  عُس ابٔ قاٍ: ٜا عبد اهلل بٔ عُس قاٍ ؾُٔ ايػٝذ ؾِٝٗ قايٛا قسٜؼ ٖ٪٤٫

ٚمل  بدز قاٍ: ْعِ، قاٍ: تعًِ أْ٘ تػٝب عٔ أسد؟ ؾس ّٜٛ عجُإ ًِ إٔغ٤ٞ ؾشدثين ٌٖ تع

ٜػٗد؟ قاٍ: ْعِ، قاٍ: تعًِ أْ٘ تػٝب عٔ بٝع١ ايسضٛإ ؾًِ ٜػٗدٖا؟ قاٍ: ْعِ: قاٍ :اهلل 

ؾأغٗد إٔ اهلل عؿا عٓ٘ ٚغؿس ي٘، ٚأَا  أسد تعاٍ أبني يو: أَا ؾسازٙ ّٜٛ ابٔ عُس أنرب ، قاٍ: 

إٕ يو أدس  ٚناْت َسٜط١ ؾكاٍ ي٘ زضٍٛ  ْت ؼت٘ بٓت زضٍٛ اهلل ؾإْ٘ نا بدز تػٝب٘ عٔ

ٚضُٗ٘، ٚأَا تػٝب٘ عٔ بٝع١ ايسضٛإ ؾًٛ نإ أسد أعص  بدزا زدٌ ممٔ غٗد

ٚناْت بٝع١ ايسضٛإ بعد َا  عجُإ يبعج٘ َهاْ٘ ؾبعح زضٍٛ اهلل  عجُإ َٔ َه١ ببطٔ

ؾطسب بٗا ع٢ً ٜدٙ ؾكاٍ  عجُإ ٙ ٜدٖر بٝدٙ اي٢ُٓٝ ؾكاٍ زضٍٛ اهلل  َه١ إىل عجُإ ذٖب

اذٖب بٗا اٯٕ َعو ابٔ عُس ؾكاٍ ي٘ يعجُإ ٖرٙ
(1)

. 

ٜكٍٛ ابٔ دقٝل ايعٝد َكسزا ٖرا ا٭صٌ :"ؾإٕ املػاٖدٜٔ يًٛسٞ ٚايتٓصٌٜ ٜعًُٕٛ بطبب ايٓصٍٚ 

ٚايكسا٥ٔ احملتؿ١ ب٘: َا ٜسغدِٖ إىل تعٝني احملت٬ُت ، ٚبٝإ اجمل٬ُت
(2)

." 

 ٕ ا٫عتُاد ع٢ً بٝإ ايصشاب١ ٜرتدح َٔ ٚدٗني:ٜٚكسز ايػاطيب أ

: َعسؾتِٗ بايًطإ ايعسبٞ ، ؾإِْٗ عسب ؾصشا٤ مل تتػري أيطٓتِٗ ، ٚمل تٓصٍ عٔ زتبتٗا أسدُٖا

ايعًٝا ؾصاستِٗ ، ؾِٗ أعسف يف ؾِٗ ايهتاب ٚايط١ٓ َٔ غريِٖ ، ؾإذا دا٤ عِٓٗ قٍٛ أٚ عٌُ 

 .صح اعتُادٙ َٔ ٖرٙ اؾ١ٗٚاقع َٛقع ايبٝإ ، 

: َباغستِٗ يًٛقا٥ع ٚايٓٛاشٍ ، ٚتٓصٌٜ ايٛسٞ بايهتاب ٚايط١ٓ ، ؾِٗ أقعد يف ؾِٗ ٚايجاْٞ

ايكسا٥ٔ اؿاي١ٝ، ٚأعسف بأضباب ايتٓصٌٜ ، ٜٚدزنٕٛ َا ٫ ٜدزن٘ غريِٖ بطبب ذيو ، ٚايػاٖد 

ٜسٟ َا ٫ ٜس٣ ايػا٥ب
(3)

. 

                                                 

، اَظننش انفننزر 3698يُبلننت ػثًننبٌ  زننذٚث  (: أخشخننّ انجخننبس٘ فننٙ طننسٛسّ ، كزننبة فؼننبئم أطننسبة انُجننٙ ، ثننبة 1)
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 .١ٜٖٓرا ايطابط ؾٗٞ ا٫مجاع ٚعٌُ أٌٖ املد ايكسا٥ٔ اييت تهػـ عٔأَا 

 :ْٛعإ ٚإمجاعِٗ املد١ٜٓ أٌٖ عٌُ ابٔ ايكِٝ:" كٍٜٛ  

  ٚاؿها١ٜ ايٓكٌ طسٜل َٔ نإ َا أسدُٖا 

 .ٚا٫ضتد٫ٍ ا٫دتٗاد طسٜل َٔ نإ َا ٚايجاْٞ

 :أضسب ث٬ث١ ع٢ً ؾا٭ٍٚ 

 :أْٛاع أزبع١ ٖٚٛ  ايٓيب د١ٗ َٔ َبتدأ ايػسع ْكٌ أسدٖا 

 .قٛي٘ ْكٌ :أسدٖا 

 . ؾعً٘ ْكٌ ٚايجاْٞ 

 .ب٘ أخربِٖ أٚ عًٝ٘ غاٖدِٖ أَس ع٢ً هلِ تكسٜسٙ ْكٌ ٚايجايح

 . ٜؿعً٘ ٚمل ٚدٛدٙ ضبب قاّ غ٤ٞ يرتى ْكًِٗ يسابعا

 .  عٗدٙ َٔ شَٔ بعد شَٓا املتصٌ ايعٌُ ْكٌ ايجاْٞ

"ساهلا عٔ تتػري مل َٚكادٜس ٚأعٝإ ٭َانٔ ْكٌ ٚايجايح
(1)

 . 

سا٥ٔ ايطٝام املكاي١ٝ ، ٚقسا٥ٔ ايطٝام ؾٝتبني َٔ خ٬ٍ ن٬ّ ابٔ ايكِٝ أثسِٖ يف ْكٌ ق

 املكا١َٝ.

 ايكسا٥ٔ املكاي١ٝ:

 ا٭سادٜح ٖٚٛ ؾعاٖس قٛي٘ ْكٌ ؾأَاؾأَا أثسِٖ يف ْكٌ قسا٥ٔ ايطٝام املكاي١ٝ ، ؾٝٛضش٘ بكٛي٘ :"

 ايبدازٟ أبٛاب تأٌَ َٚٔ ا٭َصاز أٌٖ أسادٜح أغسف ٖٚٞ ايٓب١ٜٛ ا٭سادٜح أّ ٖٞ اييت املد١ْٝ

 ْاؾع عٔ نُايو ٖٚرٙ ا٭َصاز أٌٖ بأسادٜح ٜتبعٗا ثِ ٚددٖا َا بٗا ايباب يف دأٜب َا أٍٚ ٚددٙ

 عٔ عس٠ٚ بٔ ٖػاّ عٔ َٚايو ٖسٜس٠ أبٞ عٔ املطٝب بٔ ضعٝد عٔ غٗاب ٚابٔ عُس ابٔ عٔ
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 ٚابٔ أبٝ٘ عٔ ضامل عٔ غٗاب ٚابٔ ٖسٜس٠ أبٞ عٔ ا٭عسز عٔ ايصْاد ٚأبٞ عا٥ػ١ عٔ أبٝ٘

 أبٞ عٔ ض١ًُ أبٞ عٔ ضعٝد بٔ ٚو٢ٝ ٖسٜس٠ أبٞ عٔ ٔايسمح عبد بٔ محٝد عٔ غٗاب

 بٔ َٛض٢ عٔ َٚايو عباع ابٔ عٔ عتب١ بٔ اهلل عبد بٔ اهلل عبٝد عٔ غٗاب ٚابٔ ٖسٜس٠

 ٚأَجاٍ أٜٛب أبٞ عٔ ايًٝجٞ ٜصٜد بٔ عطا٤ عٔ ٚايصٖسٟ شٜد بٔ أضا١َ عٔ نسٜب عٔ عكب١

"ذيو
(1)

.  

 ايكسا٥ٔ املكا١َٝ:

 ابٔ ايكِٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ايطٝام املكا١َٝ، ؾٝؿصً٘  ٚأَا أثسِٖ يف ْكٌ قسا٥ٔ

 املص٢ً إىل عٝد نٌ ىسز نإ ٚأْ٘ بطاع١ ب٦س َٔ تٛضأ أْ٘ ؾهٓكًِٗ :"قس١ٜٓ ايؿعٌ ايٓبٟٛ -2

 إيِٝٗ ٚٚدٗ٘ ايكب١ً إىل ٚظٗسٙ املٓرب ع٢ً قا٥ُا ىطبِٗ نإ ٚأْ٘ ٚايٓاع ٖٛ ايعٝد ب٘ ؾٝصًٞ

 َسضاِٖ ٜٚعٛد دٚزِٖ يف ٜصٚزِٖ نإ ٚأْ٘ ٚزانبا غٝا َا ضبت نٌ قبا٤ ٜصٚز نإ ٚأْ٘

"ذيو ٚمٛ دٓا٥صِٖ ٜٚػٗد
(2)

. 

 ناْٛا اييت ػازاتِٗ ٚع٢ً ايٓدٌ تًكٝح ع٢ً هلِ إقسازٙ ؾهٓكًِٗ:" قس١ٜٓ ايتكسٜس ايٓبٟٛ -7

 :أْٛاع ث٬ث١ ع٢ً ٖٚٞ ٜتذسْٚٗا

 .ا٭زض يف ايطسب ػاز٠ 

 .اٱداز٠ ٚػاز٠ 

 .ايطًِ ٚػاز٠ 

 أٚ إيٝ٘ املؿط١ٝ ٚٚضا٥ً٘ ايصسٜح ايسبا ؾٝٗا عًِٝٗ سسّ ٚإمنا ٚاسد٠ ػاز٠ َٓٗا عًِٝٗ ٜٓهس ؾًِ

 مخسا ٜعصسٙ ملٔ ايعصري ٚبٝع املطًِ ب٘ ٜكاتٌ ملٔ ايط٬ح نبٝع اؿساّ إىل املتادس بتًو ايتٛضٌ

 . ٚايعدٚإ اٱثِ ع٢ً َعا١ْٚ ٖٛ مما ذيو ٚمٛ ايسداٍ َٔ ًٜبط٘ ملٔ اؿسٜس ٚبٝع
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 ايػؼ ؾٝٗا عًِٝٗ سسّ ٚإمنا ٚؾ٬س١ ٚصٝاغ١ ٚخٝاط١ ػاز٠ َٔ املدتًؿ١ ٓا٥عِٗص ع٢ً سازِٖقنإٚ

 .احملسَات إىل بٗا ٚايتٛضٌ

 .ا٭قداّ ع٢ً ٚاملطابك١ اؾا١ًٖٝ أٜاّ ٚذنس املباس١ ا٭غعاز إْػاد ع٢ً ٚنإقسازِٖ

 إع٬ّٚ ؾٝ٘ اؿسٜس ٚيبظ اؿسب يف اـ٤٬ٝ ع٢ً ٚنإقسازِٖ ايطؿس يف املٗاد١ْ ع٢ً ٚنإقسازِٖ

 . غريٖا أٚ زٜػ١ َٔ بع١َ٬ بعٝٓ٘ َِٓٗ ايػذاع

 نإ ٚزمبا ايدزاِٖ َٔ ضسبٛٙ َا إْؿام ٚع٢ً ايجٝاب َٔ ايهؿاز ْطذ٘ َا يبظ ع٢ً ٚنإقسازِٖ

 ناْٛا ٚإمنا دزُٖا ٫ٚ دٜٓازا سٝاتِٗ َد٠ خًؿا٩ٙ ٫ٚ  اهلل زضٍٛ ٜطسب ٚمل ًَٛنِٗ صٛز عًٝٗا

 ٚع٢ً ا٭نٌ يف ايػبع ٚع٢ً املباح املصاح ع٢ً عطست٘ ِهل ٚنإقسازٙ .ايهؿاز بطسب ٜتعإًَٛ

 ٚأ١ُ٥ ايصشاب١ ب٘ استر ايطٓٔ أْٛاع َٔ نجري ٖٚرا ا٭بدإ غسن١ ٚع٢ً املطذد يف ايّٓٛ

 ٜٓصٍ ٚايكسإٓ ْعصٍ نٓا نكٛي٘ ايٛسٞ شَٔ يف ايسب تكسٜس يف دابس ب٘ استر ٚقد نًِٗ اٱض٬ّ

 ع٢ً ٚاضت٥٬ِٝٗ ٚعًُِٗ ايصشاب١ ؾك٘ نُاٍ َٔ ٖراٚ ايكسإٓ عٓ٘ يٓٗٞ عٓ٘ ٢ٜٗٓ غ٤ٞ نإ ؾًٛ

 :أَسٜٔ ع٢ً ٜدٍ ٖٚٛ َٚدازنٗا ا٭سهاّ طسم َعسؾ١

 .زضٛي٘ يطإ ع٢ً اهلل سسَ٘ َا إ٫ َٓٗا وسّ ٫ٚ اٱباس١ ا٭ؾعاٍ أصٌ إٔ أسدُٖا

 ديٌٝ عًٝ٘ هلِ ٚإقسازٙ ايٛسٞ ْٚصٍ ايػسا٥ع غسع شَٔ يف ٜؿعًٕٛ مبا تعاىل ايسب عًِ إٔ ايجاْٞ

 عٓ٘ َعؿٛا ٜهٕٛ ا٭ٍٚ ايٛد٘ يف أْ٘ قبً٘ ايرٟ ٚايٛد٘ ايٛد٘ ٖرا بني ٚايؿسم عٓ٘ عؿٛٙ ع٢ً

 ع٢ً هلِ تكسٜسٙ ايٓٛع ٖرا َٚٔ ا٫ضتصشاب ؿهِ تكسٜسا عٓ٘ ايعؿٛ ٜهٕٛ ايجاْٞ ٚيف اضتصشابا

 ٚقت تبٍٛ إٔ ٫بد أْٗا  عًِ ٚقد بػطًٗا هلِ أَس غري َٔ بايبكس تداع اييت ايصزٚع أنٌ

 .دٜاعاي
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 عازبٚأ ايبكس ٚأخجا٤ اٱبٌ بأزٚاخ أطعُتِٗ ٚع٢ً بٝٛتِٗ يف ايٛقٛد ع٢ً هلِ تكسٜسٙ ذيو َٚٔ

 ديٌٝ ٖٚٛ ذيو بادتٓاب ٜأَسِٖ ٚمل ٚأٚاِْٝٗ ثٝابِٗ ٜصٝب ٚزَادٖا دخاْٗا إٔ عًِ ٚقد ايػِٓ

 .بٓذظ يٝظ ٚزَادٖا ايٓذاض١ دخإ إٔ أٚ ذيو طٗاز٠ ٫ٚبد أَسٜٔ أسد ع٢ً

 مل زمبا إْ٘ ذيو يف ٜكاٍ ٫ٚ اؿس اغتد إذا ثٛب٘ ع٢ً أسدِٖ ضذٛد ع٢ً سِٖتكسٜ ذيو َٚٔ

 .املٛضع ٖرا ؾتأٌَ عًِٝٗ بإْهازٙ زضٛي٘ ٜأَس ٚمل عًٝ٘ ٚأقسِٖ عًُ٘ قد اهلل ٭ٕ ٜعًُ٘

 ٚإمنا ٚقٛعٗا يهٝؿ١ٝ ٜتعسض ٚمل ايػسى ساٍ يف كدٖٚاع اييت ا٭ْهش١ ع٢ً تكسٜسِٖ ذيو َٚٔ

 َٔ بأٜدِٜٗ َا ع٢ً تكسٜسِٖ ذيو َٚٔ ؾٝ٘ ايدخٍٛ سني اٱض٬ّ يف ي٘ َطاؽ ٫ َا َٓٗا أْهس

 ضًـ َا بايتٛب١ هلِ دعٌ بٌ بسدٖا ٜأَس ٚمل غريٙ أٚ بسبا اٱض٬ّ قبٌ انتطبٖٛا اييت ا٭َٛاٍ

 .ذيو َٔ

 .إيِٝٗ ايٓعس ع٢ً عا٥ػ١ ٚتكسٜسٙ باؿساب املطذد يف بايًعب اؿبػ١ تكسٜس َٚٓ٘

 نإ اييت اـطب ٚمساع املطادد ٚسطٛز ايطسقات يف ٚاملػٞ اـسٚز ع٢ً ايٓطا٤ نتكسٜسٙ ٖٚٛ

 ٚعًـ ٚايعذٔ ٚايطبذ ٚايػطٌ ايطشٔ يف اضتدداَٗٔ ع٢ً ايسداٍ ٚتكسٜسٙ. هلا با٫دتُاع ٜٓاد٣

 اضرتضا٥ٗٔ أٚ مبعاٚضتٗٔ إ٫ ذيو يهِ وٌ ٫ :قط يًسداٍ ٜكٌ ٚمل ايبٝت مبصاحل ٚايكٝاّ ايؿسع

 .ا٭دس٠ ٜرتنٔ ست٢

 هلِ ٜكٌ ٚمل ،خبص ٫ٚ سب ٫ٚ ؾسض تكدٜس غري َٔ باملعسٚف عًٝٗٔ اٱْؿام ع٢ً هلِ سٙٚتكسٜ

 ؾطاد َع هلٔ ايٛادب اؿب ع٢ً ذيو َٔ ايصٚدات مبعاٚض١ إ٫ ايٛادب ا٭ْؿام َٔ ذممهِ تربأ ٫

 ٜعتادٕٚ ناْٛا َا ع٢ً أقسِٖ بٌ اؿب َٔ سكٗٔ ايصٚدات بإضكاط أٚ عدٜد٠ ٚدٛٙ َٔ املعاٚض١

 .ذيو يف ايسقٝل ْؿك١ ْعري ٚدعً٘ باملعسٚف ٚدٛب٘ ٚقسز ٚبعدٙ اٱض٬ّ قبٌ ْؿكت٘

 ٜٓٗاِٖ ٫ٚ ٜساِٖ ٖٚٛ ٚايص٠٬ املػسب أذإ بني ايتطٛع ع٢ً تكسٜسِٖ َٚٓ٘
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 ٜأَسِٖ ٚمل ايص٠٬ اْتعاز يف ايّٓٛ َٔ ز٩ٚضِٗ خؿكت ٚقد ايٛض٤ٛ بكا٤ ع٢ً تكسٜسِٖ َٚٓ٘

 باهلل ٚأعسف أدٌ ايكّٛ ٚبإٔ ب٘ اهلل بعًِ َسدٚد وذي ٜعًِ مل نْٛ٘ استُاٍ ٚتطسم بإعادت٘

 ٜٚػاٖدِٖ ٜساِٖ ٖٚٛ  اهلل زضٍٛ ع٢ً ذيو َجٌ خؿا٤ ٚبإٔ بريو ىربٚٙ ٫ إٔ ٚزضٛي٘

 .ممتٓع ايص٠٬ إىل خازدا

 .تٛض٦ٛا إذا فٓبٕٛ ِٖٚ املطذد يف دًٛضِٗ ع٢ً تكسٜسِٖ َٚٓ٘

 عٔ هلِ ْٗٞ غري َٔ طِٗؿبأْ ٥ِٗٚغسا َباٜعتِٗ ع٢ً عُٝاِْٗ َباٜع١ ع٢ً تكسٜسِٖ َٚٓ٘

 .ايبصري نشاد١ ذيو إىل ا٭ع٢ُ ساد١ إٔ ٜعًِ ٖٚٛ َا َٜٛا ذيو

 .ٚا٭١َ ٚايعبد ايصيب بٗا ىربِٖ اييت اهلد١ٜ قبٍٛ ع٢ً تكسٜسِٖ َٚٓ٘

 اٱٖدا٤ مبذسد ا٫نتؿا٤ بٌ اَسأت٘ أْٗا ايٓطا٤ بٗا ىربِٖ اييت باملسأ٠ ايدخٍٛ ع٢ً تكسٜسِٖٚ

 .إخباز غري َٔ

 غريٙ يف ب٘ أقس يٛ َا ؾٝ٘ قاٍ ٚإٕ ت٘بمبشبٛ ؾٝ٘ أسدِٖ تػصٍ ٚإٕ ايػعس قٍٛ ع٢ً تكسٜسِٖ َٚٓ٘

  ؾٝ٘ ٚقٛي٘ غعسٙ يف سطإ ٚتػصٍ بطعاد شٖري بٔ نعب نتػصٍ ب٘ ٭خر

 ...  َٚا٤ عطٌ َصادٗا ٜهٕٛ...  زأع بٝت َٔ خب١٦ٝ نإٔ...             

  ..ايًكا٤ ٜٓٗٓٗٓا ٫ ٚأضدا...  ًَٛنا ؾترتنٓا بٗاْٚػس...  قاٍ إٔ إىل ايػساب ٚصـ ذنس ثِ 

 ٚإٔ ٚعٝب دْظ نٌ عٔ ٚبعدِٖ ْٚصاٖتِٗ قًٛبِٗ برب يعًُ٘ ٚمساع٘ ذيو قٍٛ ع٢ً ؾأقسِٖ 

 ٚأًٖ٘ ايػسى ٚذّ ٚأًٖ٘ اٱض٬ّ َدح َٔ ٚزضٛي٘ اهلل وب٘ َا ٜدٟ بني َكد١َ ٚقد إذا ٖرا

 ؾٝ٘ َا عَ املصًش١ ٖرٙ دٓب يف ددا ػُٛز٠َ ؾُؿطدت٘ ٚايػذاع١ ٚايهسّ اؾٗاد ع٢ً ٚايتشسٜض

 عاد٠ دست ٖرا ٚع٢ً ،بعدٙ املكصٛد ع٢ً ٚإقباهلا إصػا٥ٗا ٚاضتُاي١ ايٓؿٛع ٖص َصًش١ َٔ

 .بايكصٝد ٜسٜدْٚٗا اييت ا٭غساض ٜدٟ بني بايتػصٍ ايػعسا٤
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 ٜعسف املطذد خازز ٖٛ َٔ نإ عٝح ايط٬ّ بعد بايرنس ايصٛت زؾع ع٢ً تكسٜسِٖ َٚٓ٘

"عًِٝٗ ٜٓهسٙ ٫ٚ بريو ايص٠٬ ا٤اْكط
(1)

.  

 :ض١ٓ ٚن٬ُٖا ْٛعإ ٖٚٛ" قس١ٜٓ ايرتى ايٓبٟٛ: -3

 ٜصٌ ٚمل ٜػطًِٗ ٚمل" أسد غٗدا٤ يف نكٛي٘ ٜؿعً٘ ٚمل ٚنرا نرا تسى بأْ٘ تصسوِٗ :أسدُٖا 

 ٜطبح ٚمل" ايص٬تني بني مجع٘ يف ٚقٛي٘ "ْدا٤ ٚال إقا١َ ٚال أذإ ٜهٔ مل" ايعٝد ص٠٬ يف ٚقٛي٘ "عًِٝٗ

 .ْٚعا٥سٙ "َُٓٗا ٚاسد٠ أثس ع٢ً ٚال بُٝٓٗا

 ،ْكً٘ ع٢ً َِٓٗ ٚاسد أٚ أنجسِٖ أٚ ٚدٚاعِٝٗ ُُِٖٗ يتٛؾست ؾعً٘ يٛ ملا ْكًِٗ عدّ: ٚايجاْٞ

 نرتن٘ ٖٚرا ،ٜهٔ مل أْ٘ عًِ ،أبدا فُع يف ب٘ سدخ ٫ٚ،  ايبت١ َِٓٗ ٚاسد ٜٓكً٘ مل ؾشٝح

 ع٢ً ٜ٪َٕٓٛ ِٖٚ املأََٛني َطتكبٌ ايص٠٬ بعد ايدعا٤ ٚتسن٘ ايص٠٬ يف دخٛي٘ عٓد ١ٝٓباي ايتًؿغ

 ايصبح ص٠٬ يف ّٜٛ نٌ ٜدٜ٘ زؾع ٚتسن٘ ،ايصًٛات مجٝع يف اٚ ٚايعصس ايصبح بعد دا٥ُا دعا٥٘

 نًِٗ املأََٛني ٜٚكٍٛ،  بٗا هٗس "ٖدٜت فُٝٔ اٖدٜٓا ايًِٗ :"ٚقٛي٘ ايجا١ْٝ زنٛع َٔ زأض٘ زؾع بعد

 ٖٚٛ،  ايبت١ اَسأ٠ ٫ٚ زدٌ ٫ٚ نبري ٫ٚ صػري عٓ٘ ٜٓكً٘ ٫ٚ ،يوذ ٜؿعٌ إٔ املُتٓع َٚٔ ،آَني

 اؾُاز ٚيسَٞ ،مبصديؿ١ يًُبٝت ا٫غتطاٍ ٚتسن٘ ،ٚاسدا َٜٛا ب٘ ىٌ ٫ املٛاظب١ ٖرٙ عًٝ٘ َٛاظب

 خ٬ف ذيو باضتشباب ايكٍٛ إٔ ٜعًِ ٖٗٓا َٚٔ ،ٚايهطٛف ا٫ضتطكا٤ ٚيص٠٬،  ايصٜاز٠ ٚيطٛاف،

 تسى اضتشبابٓا ْعري نإ تسن٘ َا ؾعٌ اضتشببٓا ؾإذا ،ض١ٓ ؾعً٘ إٔ نُا ض١ٓ  تسن٘ ؾإٕ ، ايط١ٓ

  .ؾسم ٫ٚ ؾعً٘ َا

 ددا بعٝد ض٪اٍ ؾٗرا،  ايعدّ ْكٌ ٜطتًصّ ٫ ايٓكٌ ٚعدّ ٜؿعً٘ مل أْ٘ يهِ أٜٔ َٔ قٌٝ ؾإٕ

 ا٭ذإ :َطتشب يٓا ٫ضتشب ٚقبٌ ايط٪اٍ ٖرا صح ٚيٛ،  عًٝ٘ نإ َٚا ٚضٓت٘ ٖدٜ٘ َعسؾ١ عٔ

 أٜٔ َٔ ٚقاٍ ص٠٬ يهٌ ايػطٌ آخس َطتشب يٓا ٚاضتشب ٜٓكٌ مل أْ٘ يهِ أٜٔ َٔ ٚقاٍ ًرتاٜٚحي

                                                 

 .263-2/255[ نابي القي(: إػالو انًٕلؼٍٛ ]1)
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 بٗا ٚزؾع اهلل ٜسمحهِ يًص٠٬ ا٭ذإ بعد ايٓدا٤ آخس َطتشب يٓا ٚاضتشب ،ٜٓكٌ مل أْ٘ يهِ

 ٚخسٚد٘ يًدطٝب ٚايطسس١ ايطٛاد يبظ آخس يٓا ٚاضتشب ،ٜٓكٌ مل أْ٘ يهِ أٜٔ َٔ :ٚقاٍ صٛت٘

 ،ٚؾساد٣ مجاع١ زضٛي٘ ٚاضِ اهلل ذنس نًُا أصٛاتِٗ امل٪ذْني ٚزؾع ٜدٜ٘ بني ٜصٝح ٜٚؼبايػا

 أٍٚ ي١ًٝ أٚ غعبإ َٔ ايٓصـ ي١ًٝ ص٠٬ آخس يٓا ٚاضتشب ٜٓكٌ مل ٖرا إٔ يهِ أٜٔ َٔ:  ٚقاٍ

 إىل دعا َٔ نٌ ٚقاٍ ايبدع١ باب ٚاْؿتح ٜٓكٌ مل إسٝا٤ُٖا إٔ يهِ أٜٔ َٔ ٚقاٍ زدب َٔ مجع١

 ِٖٚ ٚاملباطذ اـطسٚات َٔ ايصنا٠ أخر تسن٘ ٖرا َٚٔ ٜٓكٌ مل ٖرا إٔ يهِ أٜٔ َٔ بدع١

"إيٝ٘ ٜ٪دْٚٗا ِٖ ٫ٚ بصنا٠ ٜطايبِٗ ؾ٬،  ض١ٓ نٌ باملد١ٜٓ ظٛازٙ ٜصزعْٛٗا
(1)

.  

 املٓرب َٛضع ٚتعٝني ٚاملد ايصاع ؾهٓكًِٗ " :ا٭َانٔ ٚتعٝني ٚاملكادٜس ا٭عٝإ قس١ٜٓ ؼدٜد -2

 ْٚكٌ ،ذيو ٚمٛ ٚاملص٢ً ٚايبكٝع ايسٚض١ ٚتعٝني قبا٤ َٚطذد ٚاؿذس٠ ربٚايك يًص٠٬ َٚٛقؿ٘

 ٚعسؾ١ َٚصديؿ١ اؾُسات َٚٛاضع ٢َٓٚ ٚاملس٠ٚ نايصؿا املٓاضو َٛاضع ْكٌ فس٣ داز ٖرا

"ٚغريُٖا ٚاؾشؿ١ اؿًٝؿ١ نرٟ اٱسساّ َٚٛاضع
(2)

.  

 يًصبح ٚا٭ذإ املستؿع هإامل ع٢ً ٚا٭ذإ ٚاملصازع١ ايٛقٛف ؾهٓكٌ:" قس١ٜٓ ايعٌُ املطتُس -6

 ايصٓاع١ٝ اـطب١ دٕٚ ٚبايطٓٔ بايكسإٓ ٚاـطب١ اٱقا١َ ٚإؾساد ا٭ذإ ٚتج١ٝٓ ايؿذس قبٌ

 اتباعٗا هب سذ١ ايعٌُ ٖٚرا ايٓكٌ ؾٗرا ،دٛع َٔ تػين ٫ٚ تطُٔ ٫ اييت ٚايرتدٝع بايتطذٝع

 إيٝ٘ ٚاطُأْت عٝٓ٘ ب٘ ستق بريو ايعامل ظؿس ٚإذا ٚايعٝٓني ايسأع ع٢ً بايكبٍٛ َتًكا٠ ٚض١ٓ

"ْؿط٘
(3)

.  

 

 

                                                 

 .2/264[ ابي القين(: إػالو انًٕلؼٍٛ ]1)

 .2/265 ٌ.و.(: 2)

 .2/265 ٌ.و.(: 3)



                           كاصد بٝإ املايطٝام ٚأثسٙ يف : سابعايؿصٌ اي
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 لًُٗا ؾُٝا ًٜٞ: شٜاد٠ ع٢ً َا تكدّ َٔ ضٛابط ٖٓاى ضٛابط خاص١ ي٬ضتد٫ٍ بايطٝام

ٍٻ ايطٝام عًٝ٘ ٖٛ ظاٖس اـطاب إ٫ بديٌٝ. -2  َا د

" ٫ ٜكدز ؾٝ٘ َٔ ٜكٍٛ ايعص بٔ عبد ايط٬ّ ٫ ٜكدزٸ يف ايه٬ّ إ٫ َا دٍ ايطٝام عًٝ٘.  -7

 أسطٓٗا ٚأغدٖا َٛاؾك١ ١ُ٥٬َٚ يًطٝام"احملرٚؾات إ٫
(1)

، ٜٚكٍٛ ابٔ ايكِٝ: "ؾ٬ هٛش إضُاز 

َا ٫ ٜدٍ عًٝ٘ ايطٝام ، ٚتسى إضُاز َا ٜكتطٝ٘ ايطٝام"
(2)

  . 

 املعترب يف ؾِٗ ايد٫ي١ َٔ ايطٝام ٖٛ َع٢ٓ َا قبً٘ َٚا بعدٙ إ٫ ملاْع. -3

 عًِ يف َعًّٛ ٖٚرا ٚايٓٛاشٍ، ٭ٚقاتٚا ا٭سٛاٍ باخت٬ف ؽتًـ املطاقات إٜٔكٍٛ ايػاطيب:" 

 ٚآخسٙ، ايه٬ّ أٍٚ إىل ٚا٫يتؿات ٚاملتؿِٗ املطتُع َٔ باٍ ع٢ً ٜهٕٛ ؾايرٟ ٚايبٝإ؛ املعاْٞ

 ؾإٕ أٚهلا، دٕٚ آخسٖا يف ٫ٚ آخسٖا، دٕٚ أٚهلا يف ٜٓعس ٫ ؾٝٗا، اؿاٍ اقتطاٙ َٚا ايكط١ٝ عطب

 ٚاسد، غ٤ٞ يف ْاشي١ ٚاسد٠ قط١ٝ ٭ْٗا بايبعض َتعًل ؾبعطٗا مجٌ؛ ع٢ً اغتًُت ٚإٕ ايكط١ٝ

 َكصٛد وصٌ ذاى ٚإذ آخسٙ، ع٢ً ٚأٚي٘ أٚي٘، ع٢ً ايه٬ّ آخس 3زد عٔ يًُتؿِٗ قٝص ؾ٬

 ا٫قتصاز ٜصح ؾ٬ َسادٙ، إىل ب٘ ٜتٛصٌ ؾ٬ أدصا٥٘؛ يف ايٓعس ؾسم ؾإٕ املهًـ، ؾِٗ يف ايػازع

 ايعاٖس ؾِٗ يف ايٓعس ٖٚٛ ٚاسد، َٛطٔ يف إ٫ بعض، دٕٚ ايه٬ّ أدصا٤ بعض ع٢ً ايٓعس يف

 ايعسب١ٝ؛ ع٢ً ايعاٖس ي٘ صح ؾإذا املتهًِ، َكصٛد عطب ٫ ٜكتطٝ٘، َٚا ايعسبٞ ايًطإ عطب

 ع٢ً ٜعٝٓ٘ ٚقد ب٘، بايتعبد ؾعًٝ٘ املساد؛ املع٢ٓ َٓ٘ ي٘ ٜبدٚ قسٜب ؾعُا ايه٬ّ، ْؿظ إىل زدع

 ع٢ً َػصاٖا ىتًـ اييت املٛاضع َٔ نجريا تبني ؾإْٗا ايتٓصٌٜ؛ أضباب يف ايٓعس املكصد ٖرا

"ايٓاظس
(3)

. 

 .٫ تعد٣ د٫ي١ ايطٝام إىل غري ايػسض ايرٟ دا٤ يف ايطٝام إ٫ بديٌٝ -2

                                                 

 .220[ صالعز(: اإلشبسح إنٗ اإلٚدبص]1)

 ْـ.1412، 46، د: شؼٛت ٔػجذ انمبدس األسَبؤٔؽ ، يؤعغخ انشعبنخ ، ؽ 1/213[ ابي القين(: صاد انًؼبد ]2)

 . 4/266[ الشاطبي(: ُٚظش: انًٕافمبد ]3)
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ٕٸ صسف ايه٬ّ عُا ٖٛ يف ضٝاق٘ إىل غريٙ   :نيػسط٫ ٜصح إ٫ ب -ايباطٔ –ٜكسز ايػاطيب أ

 .ايعسب١ٝ املكاصد ع٢ً ٟٚهس ايعسب، يطإ يف املكسز ايعاٖس َكتط٢ ع٢ً ٜصح إٔ: أسدُٖا

َعازض غري َٔ يصشت٘ ٜػٗد آخس قٌ يف ظاٖسا أٚ ْصا غاٖد ي٘ ٜهٕٛ إٔ: ٚايجاْٞ
(1)

. 

 .محٌ ايطٝام ع٢ً ا٫تصاٍ ٫ ع٢ً ا٫ْكطاع -6

 املهٞ ٚنريو املهٞ، ع٢ً ايؿِٗ يف َٓص٫ ٜهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ ايطٛز َٔ ٜكٍٛ ايػاطيب:" املدْٞ

 ٜصح، مل ٚإ٫ ايتٓصٌٜ، يف تستٝب٘ سطب ع٢ً بعض، َع بعط٘ ٚاملدْٞ بعض، َع بعط٘

 نٌ َٔ املتأخس إٔ نُا املهٞ، ع٢ً َبين ايػايب يف املدْٞ اـطاب َع٢ٓ إٔ ذيو ع٢ً ٚايديٌٝ

 أٚ فٌُ، ببٝإ ٜهٕٛ إمنا ٚذيو ا٫ضتكسا٤، ذيو ع٢ً دٍ َتكدَ٘، ع٢ً َبين َُٓٗا ٚاسد

تهًُٝ٘ ٜعٗس مل َا تهٌُٝ أٚ ٜؿصٌ، مل َا تؿصٌٝ أٚ َطًل، تكٝٝد أٚ عُّٛ، ؽصٝص
(2)

. 

 ايسابع: د٫ي١ ايطٝام عٓد ا٭صٛيٝني ٚع٬قتٗا باملكاصد بشحامل

 ايطٝام:يد٫ي١  اؿٓؿ١ٝ تكطُٝات أصٛيٝٞ: ا٭ٍٚ  طًبامل

ٞ     ضددبل ٚ ٞٵ ايطددٝام : املكددايٞ ٚاؿدداي ٚذيددو ٖددٛ تكطددِٝ اؾُٗددٛز َددٔ     ،ذنسْددا يف ٖددرا ايؿصددٌ قطددُ

زاَددٛا ؾٝدد٘ ايتؿسٜددع ٚأنجددسٚا َددٔ      ،٭سٓدداف هلددِ تكطددِٝ آخددس   ا٭صددٛيٝني ، إ٫ إٔ ا٭صددٛيٝني َددٔ ا  

مبعٓد٢ ايطدٝام ٖدٛ يؿدغ     ا عٓددِٖ ، ٚايديت ٖدٞ    َٔ ا٭يؿاظ اييت غاع اضتعُاهلايتكطِٝ ٚايتصٓٝـ ، ٚ

ٚايرٟ ٜدرتدد َعٓداٙ يف ايًػد١ ايعسبٝد١ بدني ايطدِ، ٚايتدأيٝـ، ٚاؾُدع يف ضدًو ٚاسدد، ٚإقاَد١             ايٓعِ،

 ايػ٤ٞ. 

ٍ   أْ٘ "ٚيعٌ يف تعسٜـ ايٓعِ ب " اٱغداز٠َ إىل َدا ٜدسادف اٱطد٬م     تطبٝل ايه٬ّ عًد٢ َكتطد٢ اؿدا

ؾؿُٝٗا مجٝعدّا ٜدتِ قدسٕ ايًؿدغ مبدا اقتطداٙ اؿداٍ ؾٝد٘ ملعسؾد١ ايػدسض ايدرٟ            ِٖ ايجاْٞ يًطٝام عٓد 

ٌ     د "خسز َٔ أدً٘، نُا إٔ يف تعسٜـ ايٓعِ ب  "تستٝب ايه٬ّ ٚضٛق٘ عًد٢ ٚؾدل َدا ٜكتطدٝ٘ ايعكد
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ؾًكد عد عًُا٤ ا٭صدٍٛ َدٔ اؿٓؿٝد١ د٫يد١ ايطدٝام َدٔ       ٱط٬م ا٭ٍٚ يًطٝام، إغاز٠ إىل َا ٜسادف ا

مج١ً ايكسا٥ٔ ايصازؾ١ يًدطاب َٔ اؿكٝك١ إىل غريٖدا 
(1)

َٚدا هُدع   ، ٜٚطًكدٕٛ عًٝد٘ ضدٝام ايدٓعِ،      

أْٗدِ اْطًكدٛا يف عدجِٗ َدٔ خد٬ٍ ايطدٝام يًتُٝٝدص بدني ٚاضدح           )اؾُٗدٛز(  ٚأٚي٦و )ا٭سٓاف(ٖ٪٤٫

اايد٫ي١ ٚخؿٝٗ
(2)

. 

   باعتباز َستبتني إىل َا ًٜٞ:ضٝام ايٓعِ أصٛيٝٛ ا٭سٓاف  قد قطِٚ

ٟ  َساتدب ٚضدٛح بٓدا٤ ايدٓعِ ملكصدٛد ايػدازع      ٖٛ َدٔ سٝدح    ايتكطِٝ ا٭ٍٚ سدددٚا َدٔ خ٬يد٘     ٚايدر

 َساتب د٫ي١ ايٓعِ يف ايعاٖس ٚايٓص ٚاملؿطس ٚاحملهِ.

  ٞ ْ   ٖدٛ َدٔ سٝدح َدد٣      ٚايتكطدِٝ ايجداْ ِ ٚضدٛح َكصددٛد ايػدازع يف َبدا َدٔ خ٬يدد٘   ا، ٚسدددٚ ٞ ايدٓع

 َساتب د٫ي١ ايٓعِ يف عباز٠ ايٓص ٚد٫ي١ ايٓص ٚاقتطا٤ ايٓص ٚإغاز٠ ايٓص. 

 :أقطاّ ايٓعِ باعتباز َد٣ ٚضٛح بٓا٥٘ ملكصٛد ايػازع

 :قطِ اؿٓؿ١ٝ ايٓعِ بٗرا ا٫عتباز إىل ا٭قطاّ اٯت١ٝ

ٜٓد١ خازدٝد١، َدع استُداٍ     : ٖٚٛ نٌ يؿدغ ٜددٍ بصدٝػت٘ عًد٢ َعٓداٙ َدٔ غدري تٛقدـ عًد٢ قس         ايعاٖس

ٌٖ اهلل ايبَٝع ٚسٖسّ ايِسباا   :ايتدصٝص ٚايتأٌٜٚ ٚقبٍٛ ايٓطذ. ٚذيو نكٛي٘ تعاىل  ٚأس

١ًّٝ ايبٝع ٚسسَد١ ايسبدا، إ٫ا أْٗدا َدع     726 ، ؾإٕ ايطاَع مبشض مساع اٯ١ٜ ٜؿِٗ إٔ َعٓاٖا بٝإ سٹ

صدًح يبٓدا٤ َكصدٛد غدسعٞ قطعدٞ ٫ٚ َعٓدٕٛ       ذيو ؼتٌُ ايتدصٝص ٚايتأٌٜٚ ٚايٓطدذ. ٚايعداٖس ٫ ٜ  

ظّٓا غايبّا َباغس٠، ٚيهٓ٘ ٜبين دص٥ٝدّا َعتددّا بد٘ يف عًُٝد١ ا٫ضدتكسا٤ ايتػدسٜعٞ ٫ضدتدساز املكاصدد         

 يعاي١ٝ.ا

: ٖٚددٛ ايًؿددغ ايددرٟ ٜدددٍ عًدد٢ اؿهددِ ايددرٟ ضددٝل َددٔ أدًدد٘ ايهدد٬ّ د٫يدد١ ٚاضددش١، ؼتُددٌ      ايددٓص

ٍ ايعداٖس، َدع قبدٍٛ ايٓطدذ يف عٗدد ايسضداي١. َٚجايد٘        ايتدصٝص ٚايتأٌٜٚ، استُا٫ّ أضعـ َٔ استُا
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ِْٖٗ قايٛا إُْٖا :قٛي٘ تعاىل ُٕ َٔ املِظ ذيو بأ ِٝطا َِٕٛٛ إاٖل نُا ُٜكّٛ اٖيرٟ ٜتدٖبُط٘ ايٖػ َٕ ايِسبا ال ُٜك َٔ ِٜأُنًٛ اٖيرٜ

َّ ايِسب َِٝع ٚسٖس ٌٖ اهلُل ايب ٌُ ايِسبا ٚأس ُِٝع َج ٕٻ 726اايب آخدس اٯٜد١ ْدص يف إٔ ايبٝدع يدٝظ       ، ؾدإ

نايسبددا يف اؿسَدد١، ٭ٕ ضددٝاق٘ ٜدددٍ عًدد٢ نْٛدد٘ قددد أٚزد َددٔ أدددٌ ايد٫يدد١ عًدد٢ ٖددرا املعٓدد٢، ؾٗددٛ  

ظاٖس يف سٌ ايبٝع ٚسس١َ ايسبا، ْٚص يف ٚدٛد ايؿسم بُٝٓٗا س٬ً ٚسس١َّ
(1)

. ٚايٓص بٗرا املعٓد٢  

إذا نإ قسآّْٝا أٚ ضّٓٝا َتدٛاتسّا سٝدح    َٔ طسم ايهػـ املباغس٠ عٔ َكاصد ايػازع عٓد ابٔ عاغٛز

ذنس ايطسٜل ايجاْٞ بعدد ا٫ضدتكسا٤ قدا٬ّ٥: "أديد١ ايكدسإٓ ايٛاضدش١ ايد٫يد١ ايديت ٜطدعـ استُداٍ إٔ           

ٜهٕٛ املساد َٓٗا غري َا ٖٛ ظاٖسٖا عطب ا٫ضدتعُاٍ ايعسبدٞ، عٝدح ٫ ٜػدو يف املدساد َٓٗدا إ٫ا       

ب٘...ؾإذا اْطِ إىل قطع١ٝ املنت ق٠ٛ ظٔ ايد٫ي١ تطٓٻ٢  َٔ غا٤ إٔ ٜدخٌ ع٢ً ْؿط٘ غهّا ٫ ٜعتدټ

 .يٓا أخر َكصد غسعٞ َٓ٘

 يٝظ إذ ظٓٛا نُا ايطٛم مبذسد ايعاٖس ع٢ً ايٓص ٚضٛح اشدٜاد ٜكٍٛ عبد ايعصٜص ايبدازٟ :"يٝظ

ِْٔهُشٛا: تعاىل قٛي٘ بني ٢ََ ََٚأ َٜا ِِ اِيَأ ُِٓه  قٛي٘ ٚبني حايٓها إط٬م يف َطٛقا نْٛ٘ َع ،37 َٔ

ِْٔهُشٛا: تعاىل ِِ َطاَب ََا َفا  ٚإٕ يًطاَع، املساد ؾِٗ يف ؾسم ؾٝ٘ َطٛم غري نْٛ٘ َع ،3 َيُه

 يف املتطاٜٚني ناـربٜٔ ايتعازض عٓد يًرتدٝح ٜصًح ق٠ٛ بايطٛم ٭سدُٖا ٜجبت إٔ هٛش نإ

 بٌ املعاْٞ، َٔ غريُٖا أٚ اتسايتٛ أٚ بايػٗس٠ اٯخس ع٢ً َص١ٜ ٭سدُٖا ٜجبت إٔ هٛش ايعٗٛز

 تدٍ ضٝاقا أٚ ضباقا إيٝ٘ تٓطِ ْطك١ٝ بكس١ٜٓ ايعاٖس َٔ ٜؿِٗ مل َع٢ٓ َٓ٘ ٜؿِٗ بإٔ اشدٜادٙ

 ايه٬ّ ظاٖس َٔ تؿِٗ مل ٚايسبا ايبٝع بني نايتؿسق١ بايطٛم املع٢ٓ ذيو املتهًِ قصد إٔ ع٢ً

ِِ َذٔيَو: تعاىل قٛي٘ ٖٚٛ. ايه٬ّ بطٝام بٌ ُٗ ْٖ َُا اُيٛاَق ٔبَأ ْٖ ُِٝع ٔإ ٌُ اِيَب  إٔ عسف ،726ايِسبا َِٔج

ٌٖ: ايه٬ّ تكدٜس ٚإٔ بُٝٓٗا، ايتؿسق١ إثبات ايػسض ُ٘ ََٚأَس ًٖ َِٝع اي َّ اِيَب  726 ايِسبا ََٚسٖس
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اي٬َػٞ اٱَاّ ٚقاٍ . ايكس١ٜٓ تًو بدٕٚ املع٢ٓ ٖرا ٜعسف ٚمل ٜتُاث٬ٕ، ؾأ٢ْ
(1)

 ؾٝ٘ َا ايٓص: 

" ايعاٖس بصٝػ١ أخس٣ صٝػ١ باقرتإ باٱمساع ٚأزٜد ٭دً٘ ايه٬ّ ضٝل ظٗٛز شٜاد٠
(2) 

ٜٚس٣ اؾٜٛين: "إٔ املكصٛد َٔ ايٓصٛص ا٫ضتك٬ٍ بإؾاد٠ املعاْٞ ع٢ً ٚد٘ ايكطع ، َع امطاّ 

 د١ٗ ايتأ٬ٜٚت ، ٚاْكطاع َطايو ا٫ستُا٫ت ، ٖٚرا ٚإٕ نإ بعٝدا سصٛي٘ بٛضع ايصٝؼ زدا إىل

املكاي١ٝ ٚاؿاي١ٝ"ايًػ١ ، ؾُا أنجس ٖرا ايػسض َع ايكسا٥ٔ 
(3)

، ٜٚ٪ٜدٙ ايتًُطاْٞ يف ذيو بكٛي٘:  

"ٚاعًِ أْ٘ قد ٜتعني املع٢ٓ ، ٜٚهٕٛ ايًؿغ ْصا ؾٝ٘ بايكسا٥ٔ، ٚايطٝام ، ٫ َٔ د١ٗ ايٛضع"
(4). 

 إٔ َعسؾ١ نٕٛ ايًؿغ ْصا ٜتطح بػ٦ٝني:ذيو 

 ٚضعا نايعػس٠.: عدّ استُاي٘ يػري َعٓاٙ أسدُٖا

: َا اطسد اضتعُاي٘ ع٢ً طسٜك١ ٚاسد٠ يف مجٝع َٛازدٙ ، ؾإْ٘ ْص يف َعٓاٙ ، ٫ ٜكبٌ تأ٬ٜٚ ثاْٝا

٫ٚ فاشا
(5)

 . 

ٍټ عًددد٢ اؿهدددِ د٫يددد١ ٚاضدددش١ّ، ٫ ٜبكددد٢ َعٗدددا استُددداٍ يًتأٜٚدددٌ أٚ   املؿطٻدددس : ٖدددٛ ايًؿدددغ ايدددرٟ ٜدددد

 :طُإايتدصٝص، ٚيهٓ٘ مما ٜكبٌ ايٓطذ يف عٗد ايسضاي١. ٚي٘ ق

: املؿطٻس ايرٟ ٫ وتٌُ ايتأٌٜٚ ٚايتدصٝص ٭دٌ َعٓاٙ ايٛضعٞ، نأمسا٤ ا٭عداد، َٚجاي٘ قٛيد٘  ا٭ٍٚ

ًَِد٠ّ: تعاىل ْٔنَي َد َُا ِِ َث ُٖ ًُٔدٚ ََٗدا٤َ َفاِد َِٜأُتٛا ٔبَأِزَبَع١ٔ ُغ  ِِ ِٖ َي َٓأت ُث ُُِشَص َٕ اِي َُٛ َِٜس  َٔ 2 َٚاٖئرٜ

اْكطع عٓ٘ استُاٍ ايتأٌٜٚ ٚايتدصٝص ٭دٌ ديٌٝ قطعدٞ، ؾٗدٛ ظداٖس املعٓد٢      : املؿطٸس ايرٟايجاْٞ

ٔٔ  :يف ْؿط٘، َؿطٻس باعتباز ذيو ايديٌٝ ايكطعٞ. َٚجاي٘ قٛي٘ تعداىل  ََا ِٝٔت  ٖٓأع ٔسٗر اِيَب ٢ًَ اي ٘ٔ َع ًٖ َٚٔي

٘ٔ َضٔبٝاّل ِٝ ٍ ؾًؿغ اؿر فٌُ يف َعٓداٙ، يهدٔ بدٝٻٔ اي    92 اِضَتَطاَع ٔإَي املدساد َٓد٘     سٻضدٛ
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 .بأقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ بٝاّْا قاطعّا عٝح ٜعسف املع٢ٓ عٓد إط٬م يؿع٘ ع٢ً ايكطع ٚايٝكني

: ٖٚٛ ايًؿغ ايداٍ ع٢ً َعٓداٙ د٫يد١ ٚاضدش١ّ ٫ ؼتُدٌ تدأ٬ّٜٚ ٫ٚ ؽصٝصدّا ٫ٚ ْطددّا ستد٢ يف         احملهِ

ٖسٙ إىل أٟ َعٓد٢ آخدس، نُدا    ٚاحملهِ هب ايعٌُ ب٘ َطًكّا، ؾ٬ هٛش صسؾ٘ عٔ ظا  سٝا٠ ايسضٍٛ

أْ٘ ٫ وتٌُ ايٓطذ، يرا ٜكدّ عٓد ايتعازض ع٢ً ا٭قطاّ ايطابك١ نًٗا. َٚجاي٘ ايٓصدٛص املتعًكد١   

بايعكٝد٠ ٚا٭خ٬م ْٚصٛص ا٭خبداز ناٱميدإ بداهلل ٚٚسداْٝتد٘ ٚسطدٔ ايعددٍ ٚبدسٸ ايٛايددٜٔ ٚآٜدات          

  .ايكصص ٚا٭خباز ٚاؾ١ٓ ٚايٓاز

بني ايعاٖس ٚايٓص بإٔ ايٓص َا نإ ايطٛم َٔ أدً٘ ٚايعاٖس َا مل ٜهٔ  ٜٚؿِٗ َٔ تؿسق١ اؿٓؿ١ٝ

إٔ املعٓدد٢ املؿٗددّٛ يف "ايعدداٖس" َددٔ ايطددٝام بدداٱط٬م ا٭ٍٚ عٓدددَا عددسض عًدد٢ غددسض   ، ٚنددريو 

ايطٝام مل ًٜل تأٜٝدّا َٓ٘ ٫ٚ َعازض١، ؾبكٞ املع٢ٓ ظاٖسّا ٚيهٔ َٔ غري إٔ ٜهٕٛ قد ضدٝل ايدٓص   

د اضدت٣ٛ ايطدٝام ؾٝد٘ عًد٢ اٱط٬قدني ٚتطدابل املعٓد٢ ؾٝد٘ عًد٢ املطدتٜٛني،           َٔ أدً٘. أَا ايٓص ؾك

ؾهإ ظاٖسّا َٔ ايطٝام باملع٢ٓ ا٭ٍٚ، َٚكصدٛدّا َدٔ ايطدٝام بداملع٢ٓ ايجداْٞ. ٚقدد بدني ايطسخطدٞ         

أزنإ ايٓص بكٛي٘: "َا ٜصداد ٚضٛسّا بكس١ٜٓ تكرتٕ بايًؿغ َدٔ املدتهًِ يدٝظ يف ايًؿدغ َدا ٜٛددب       

تًو ايكس١ٜٓ،" ذيو ظاٖسّا بدٕٚ
(1)

ٖٚٞ نُا ٜؿِٗ َٔ ٖرٙ ايعبداز٠: إٔ ٜهدٕٛ ذيدو املعٓد٢ ممهٓدّا       

عطب ايعاٖس، َدي٫ّٛ عًٝد٘ بكصدد املدتهًِ ضدٛمٳ عبازتد٘ َدٔ أدًد٘، ٚإٔ تتٛاؾدل ايعبداز٠ َدع ذيدو            

ايكصد عطب ايعاٖس. ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً إٔ قصد املتهًِ إذا ظٗس يف َعٓد٢ ٫ ميهدٔ اضدتٓباط٘ َدٔ     

اٖس، مل هعددٌ قصدددٴ املدتهًِ ذيددو املعٓدد٢ ْصددّا، بددٌ ٖدٛ َعٓدد٢ َدد٪ٚٻٍ. ؾؿددٞ قددٍٛ   ايًؿدغ عطددب ايعدد 

ايكا٥ددٌ: "ٖددرا أضددد" َػددريّا بدد٘ إىل إْطددإ غددذاع، ٫ هعددٌ قصددد املددتهًِ يؿددغ )ا٭ضددد( ْصددّا يف      

ايػذاع، ٭ٕ ٖرا ايطٝام ٫ ميهٔ إٔ ٜؿٝد ظاٖسٙ ذيو املع٢ٓ، ٚيريو اتؿل مجٗدٛز ايعًُدا٤ قاطبد١ّ    

 ٖرا بامل٪ٍٚ ٫ ايٓص، ٚإٕ ظٗس قصد املتهًِ ؾٝ٘. ع٢ً تط١ُٝ َجٌ

                                                 

 . 142/ 1(: ُٚظش: أطٕل انغشخغٙ 1)
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َٚعسؾ١ ايؿسم بني ايعاٖس ٚايٓص ضسٚز١ٜ يف َساد ا٭صٛيٝني َٔ قٛهلِ: "ايعرب٠ بعُّٛ ايًؿغ ٫ 

غصٛص ايطبب"، سٝح إٕ ٖرٙ ايكاعد٠ تتٓصٍ ع٢ً ايعدٛاٖس ٫ ايٓصدٛص، ؾايعَُٛدات ظدٛاٖس يف     

ٛم. ٚقدد صدسح بٗدرا ايطسخطدٞ ؾدرنس إٔ اـطداب       غري املكصٛد بايطٛم ْٚصٛص يف املكصدٛد بايطد  

ٜهٕٛ ْصّا يف ايطبب ايرٟ دا٤ َٔ أدً٘، ٚظاٖسّا يف غريٙ، ٚأْهس ع٢ً َٔ شعِ إٔ اـطاب كدتص  

بايطبب، ٚبٝٻٔ إٔ ايؿسم بني َرٖبِٗ َٚرٖب َٔ قاٍ بإٔ اـطاب ىتص بطبب٘ إٔ اؿٓؿٝد١ ٜدسٕٚ   

 نددٌ َددا دخددٌ ؼددت ايًؿددغ، ٜكددٍٛ: "قدداٍ     إٔ اـطدداب ْددص يف ايطددبب، ظدداٖس باعتبدداز ايصددٝػ١ يف    

ٜهدٕٛ كتصدّا بايطدبب ايدرٟ ندإ ايطدٝام يد٘، ؾد٬ ٜجبدت بد٘ َدا ٖدٛ              -ٜعين اـطاب-بعطِٗ: ايٓص 

ؾٝهدٕٛ ايدٓص   …َٛدٳب ايعاٖس. ٚيٝظ نريو عٓدْا، ؾإٕ ايعرب٠ يعُّٛ اـطاب ٫ ـصٛص ايطدبب 

٭دًٗاظاٖسّا يصٝػ١ اـطاب، ْصّا باعتباز ايكس١ٜٓ اييت نإ ايطٝام 
(1)

. 

أَا املؿطس ٚاحملهِ ؾُٗا ؾٛم ايٓص ٜٚػدرتط ؾُٝٗدا َدا ٜػدرتط ؾٝد٘. ٜكدٍٛ ايٓطدؿٞ: "ٚاملػدٗٛز ؾُٝدا          

بني ايكّٛ إٔ يف ايٓص ٜػرتط ايطٛم ٚيف ايعاٖس عددّ ايطدٛم، ؾٝهدٕٛ بُٝٓٗدا َبآٜد١، ؾدإذا قٝدٌ:        

ايكدّٛ( ندإ ْصدّا يف    )دا٤ْٞ ايكّٛ( نإ ْصّا يف ف٤ٞ ايكّٛ، ٚإذا قٝدٌ: )زأٜدت ؾ٬ْدّا سدني ددا٤ْٞ      

َٻدد١ ايهتددب إٔ ايعدداٖس أعددِ َددٔ إٔ ٜػددرتط ؾٝدد٘    ايس٩ٜدد١ ظدداٖسّا يف فدد٤ٞ ايكددّٛ. ٚيهددٔ ذٴنددس يف عا

ٚٵ ٫، ٚايٓص ٜػرتط ؾٝ٘ ايطٛم ايبت١، ٖٚهرا ساٍ نٌ قطِ ؾٛق٘ َٔ املؿطس ٚاحملهدِ، ؾدإٕ    ايطٛم أ

          ّ ٚخصدٛص َطًكدّا."    بعط٘ أٚىل َدٔ بعدض، عٝدح ٜٛددد ا٭دْد٢ ؼدت ا٭عًد٢، ؾٝهدٕٛ بُٝٓٗدا عُدٛ

ٚيريو صسٻح ا٭ضتاذ ايدزٜين يف تعسٜؿ٘ يًُؿطس ٚاحملهِ باغرتاط غسض ايطٛم، ؾكاٍ يف تعسٜـ 

ا٭ٍٚ: "ٖٛ ايًؿغ ايداٍ ع٢ً َعٓاٙ ايرٟ ضٝل ٭دً٘ ٚاملكصٛد أصاي١ّ، ٚاشداد ٚضٛسّا عٝح ٫ وتٌُ 

أْد٘: "ايًؿدغ ايدداٍ عًد٢ َعٓداٙ      ايتأٌٜٚ، ٚيهٓ٘ نإ وتٌُ ايٓطذ يف عٗد ايسضداي١،" ٚعدسف احملهدِ ب   

 ".املكصٛد َٔ ضٛق٘ أصاي١ّ د٫ي١ّ ٚاضش١ّ عٝح ٫ وتٌُ َعٗا ايتأٌٜٚ، ٫ٚ ايٓطذ يف عٗد ايسضاي١
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 :أقطاّ ايٓعِ باعتباز َد٣ ؾِٗ َكصٛد ايػازع َٔ َباْٝ٘ 

 :قطِ ا٭سٓاف د٫ي١ ايٓعِ باعتباز ؾِٗ َكصٛد ايػازع َٔ َبٓاٙ إىل َا ٜأتٞ

َٸٌ. ٖٚٞ نايٓص : عباز٠ ايٓص ٖٚٞ د٫ي١ ايًؿغ ع٢ً اؿهِ املطٛم ي٘ ايه٬ّ أصاي١ّ أٚ تبعّا ب٬ تأ

يف تكطُِٝٗ ايطابل، سٝح ٜػرتنإ يف إٔ ن٬ّ َُٓٗا ٜكصد بايه٬ّ ٜٚطام ايه٬ّ َٔ أدً٘، بٝد 

، أُْٗا ٜؿرتقإ يف إٔ ايٓص ٜطام ي٘ ايه٬ّ أصاي١ّ، ٚعباز٠ ايٓص تػٌُ ذيو ٚاملعٓد٢ ايتبعدٞ أٜطداّ   

ؾٗٞ تػٌُ احملهِ ٚاملؿطس ٚايدٓص ٚايعداٖس مجٝعدّا. ؾٝهؿدٞ يف ندٕٛ املدديٍٛ عبداز٠ إٔ ٜهدٕٛ ٚازدّا         

ِْهُشٛا َا طاب  :بصٝػت٘ يف ايٓص ع٢ً ٚد٘ ضٝل ي٘ ايه٬ّ أصاي١ّ أٚ تبعّا. َٚجاٍ ذيو قٛيد٘ تعداىل   فا

ِٕ ال تعٔديٛا فٛا ِٕ خِٔٔفتِ أ ِٓطا٤ٔ َِج٢ٓ ُٚثالَخ ُٚزباَع فإ َٔ اي َ ِِ ِِيه ُْه ُِٜا ِٚ َا ًَهِت َأ ، ؾكد ديت 3 سد٠ّ أ

اٯ١ٜ ع٢ً دٛاش ايٓهاح بكٛيد٘ )ؾداْهشٛا(، ٚعًد٢ ددٛاش ايتدصٚز بدأنجس َدٔ ٚاسدد٠ٺ إىل أزبدع، ٚٚددٛب           

ا٫قتصاز ع٢ً ٚاسد٠ عٓد خٛف ايعًِ ٚاؾٛز يف ايتعدد، ؾٗرٙ ا٭سهاّ ايج٬ث١ نًدٗا َدديٍٛ عًٝٗدا    

ا٭خريإ ؾكط َديٍٛ عًُٝٗا بايٓص، ذيدو إٔ املكصدٛد َدٔ اٯٜد١ يدٝظ      بعباز٠ ايٓص، بُٝٓا اؿهُإ 

ٕٻ              بٝإ ددٛاش ايٓهداح، ؾدريو قدد ضدبل بٝدإ َػدسٚعٝت٘ يف آٜدات أخدس٣، ٚاملعدسٚف عٓدد ا٭صدٛيٝني أ

  .ا٭َس َت٢ ٚزد يٲباس١ ٚٚزد َع قٝد شا٥د نإ املكصٛد َٔ ضٛق٘ ٚدٛبٳ َساعا٠ ايكٝد

٢ً سهِ ٫ ٜعٗس َٔ ايًؿغ ظٗٛزّا أٚيّٝا، ٫ٚ ٜهٕٛ َكصٛدّا ب٘ د٫ي١ ايًؿغ ع: ٖٚٞ إغاز٠ ايٓص

ِٚف:. َٚٔ ذيو قٛي٘ تعاىل٫ٚ َطٛقّا ٭دً٘ ايه٬ّ ٖٔ باملِعُس َُٛتٗ َٚٔنِط  ٖٔ ُٗ ُ٘ زِشُق ُِٛيٛٔد َي ٢ًَ امل  َٚع

733  ْ طدب  ، ؾٗٞ يف د٫يتٗا ع٢ً ٚدٛب ْؿك١ املسضعات عباز٠ ايٓص، يهٓٗا يف د٫يتٗدا عًد٢ إٔ 

إغداز٠ ايدٓص.    -ٱضاؾ١ ايٛيد إىل ايٛايدد عدسف ايد٬ّ ايديت تؿٝدد ا٫ختصداص      -ايٛيد ٜجبت َٔ أبٝد٘ 

 ثالثٕٛ ٚفصاي٘ ٚمحً٘ ٚقٛيد٘ تعداىل:"   ،ؾٗرا اؿهِ ايجاْٞ غري ظاٖس َٔ ايطٝام نعٗٛز اؿهِ ا٭ٍٚ

٘  ايٛيدد  عًد٢  ايٛايدد٠  َٓد١  ٱثبدات  ضدٝل  غٗسا ٌ  إٔ إىل إغداز٠  ٚؾٝد ٌ  َدد٠  أقد  إذا أغدٗس  ضدت١  اؿُد

 ايسضاع. َد٠ زؾعت
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 نٌ َٔ ظاٖس غري ٖٚٛ شٜاد٠ غري َٔ ايٓص بٓعِ ثبت َا ؾٗٞ ايٓص إغاز٠ ٚأَاٜكٍٛ ايػاغٞ:"

 اٯ١ٜ دٜازِٖ َٔ أخسدٛا ايرٟ املٗادسٜٔ يًفكسا٤ تعاىل: قٛي٘ يف َجاي٘ ، ٭دً٘ ايه٬ّ ضٝل ٫ٚ ٚد٘

 إغاز٠ ؾهإ ايٓص بٓعِ ؾكسِٖ ثبت ٚقد ذيو يف ْصا ؾصاز ايػ١ُٝٓ اضتشكام يبٝإ ضٝل ؾإْ٘

 ع٢ً باق١ٝ ا٭َٛاٍ ناْت يٛ إذ يًهاؾس املًو يجبٛت ضبب املطًِ َاٍ ع٢ً ايهاؾس اضت٤٬ٝ إٔ إىل

 بايػسا٤ يًتادس املًو ثبٛت ٚسهِ ا٫ضت٤٬ٝ َطأي١ يف اؿهِ َٓ٘ ٚىسز ، ؾكسِٖ ٜجبت ٫ ًَهِٗ

 ٚعذص يًػاشٟ املًو ٚثبٛت ا٫ضتػٓاّ بٛتث ٚسهِ ، ٚاٱعتام ٚاهلب١ ايبٝع َٔ ٚتصسؾات٘ َِٓٗ

 قٛي٘ إىل ايسفح ايصٝاّ ي١ًٝ يهِ أسٌ تعاىل: قٛي٘ ٚنريو ، ٚتؿسٜعات٘ ٜدٙ َٔ اْتصاع٘ عٔ املايو

 سٌ ضسٚز٠ َٔ ٭ٕ اؾٓاب١ َع ٜتشكل ايصبح أٍٚ يف ؾاٱَطاى ايًٌٝ إىل ايصٝاّ أمتٛا ثِ تعاىل:

 صّٛ اؾص٤ ذيو يف ٚاٱَطاى اؾٓاب١ ٚدٛد َع ايٓٗاز َٔ ٍٚا٭ اؾص٤ ٜهٕٛ إٔ ايصبح إىل املباغس٠

 املطُط١ إٔ ذيو َٔ ٚيصّ ، ايصّٛ تٓايف ٫ اؾٓاب١ إٔ إىل إغاز٠ ٖرا ؾهإ بإمتاَ٘ ايعبد أَس

 نإ يٛ ؾإْ٘ صَٛ٘ ٜؿطد مل بؿُ٘ غ٦ٝا ذام َٔ إٔ َٓ٘ ، ٜٚتؿسع ايصّٛ بكا٤ ٜٓايف ٫ ٚا٫ضتٓػام

ايصّٛ " ب٘ ٜؿطد ٫ املطُط١ عٓد طعُ٘ هد َاؿا املا٤
(1) 

د٫ي١ ايًؿغ ع٢ً سهِ ايصٛز٠ املرنٛز٠ يًصٛز٠ املطهٛت عٓٗا، ٫غرتانُٗا : ٖٚٞ د٫ي١ ايٓص

. أٟ د٫ي١ ايًؿغ يف َع٢ٓ )ٚصـ( ٜعسف نٌ عازف بايًػ١ إٔ ذيو املع٢ٓ ٖٛ ع١ً اؿهِ املرنٛز

ٕ ٜهٕٛ َرنٛزّا يف يؿغ اـطاب، ع٢ً َع٢ٓ ٖٛ َعسٚف َٔ َطام ايٓص اؿٹهُٞ )َٔ اؿه١ُ( دٕٚ أ

َُا ُأٍف: د٫ي١ّ ق١ٜٛ ٜؿُٗٗا نٌ عازف بايًػ١. َٚجاهلا د٫ي١ ن١ًُ )أف( يف قٛي٘ تعاىل ُٗ ٌِ ٖي َٚاِل َتُك

ـِ نٌ أْٛاع ا٭ذ٣ عٔ ايٛايدٜٔ َٔ تصسټف قٛيٞ أٚ ؾعًٞ، ذيو إٔ ن١ًُ  73 ع٢ً ن

ا٤ ا٭ؾعاٍ يٝطت َكصٛد٠ّ ٭مسا٥ٗا، بٌ ملعاْٝٗا )أفٸ( يٝطت امسّا، بٌ ٖٛ اضِ ؾعٌ، ٚأمس

ْٻ٘ قاٍ: ٫ٚ تكٌ  ايؿع١ًٝ ايكاب١ً يًتعُِٝ، ؾٝهٕٛ ايتأؾٝـ َسادّا بايتشسِٜ صٝػ١ّ َٚع٢ٓٶ )ع١ً(، ؾهأ
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ًِٝدٻ١ ٍِ ع٢ً ايعٹ ٞٸ ايدٻا ٜكٍٛ  .هلُا )أفٸ( امسّا، ٫ٚ تتطذٻسٵ ؾع٬ّ، ؾهإ عاَّا يعُّٛ َعٓاٙ ايؿعً

 قٛي٘ َجٌ اضتٓباطا ٫ٚ ادتٗادا ٫ يػ١ ايٓص مبع٢ٓ ثبت ؾُا ايٓص بد٫ي١ ايجابت اايبصدٟٚ:"ٚأَ

 يػ١ َٓ٘ ٜؿِٗ َع٢ٓ ٖٚرا ا٭ذ٣ ٖٚٛ مبعٓاٙ َعًّٛ بعاٖسٙ َعًّٛ قٍٛ ٖرا "أف هلُا تكٌ فال" تعاىل

 سهُ٘ ٜتعد٣ ثِ ايطسب َٔ اٱ٬ّٜ نُع٢ٓ ٚا٫دتٗاد ايسأٟ أٌٖ ايؿكٗا٤ غري ؾٝ٘ غازى ،ست٢

 أْ٘ سٝح َٚٔ ْصا ْطُع٘ مل عباز٠ ٫ َع٢ٓ نإ أْ٘ سٝح ؾُٔ املع٢ٓ بريو ٚايػتِ يطسبا إىل

 َٔ ع٢ً ايهؿاز٠ أٚدبٓا أْا ... َٚجاي٘ايٓص عٌُ ٜعٌُ ٚأْ٘ د٫ي١ ٜط٢ُ إضتٓباطا ٫ يػ١ ب٘ ثبت

 اَسأتٞ ٚاقعت قٛي٘ ٖٚٛ ايطا٥ٌ ض٪اٍ إٔ ٚبٝاْ٘ ايكٝاع دٕٚ ايٓص د٫ي١ ٚايػسب با٭نٌ اؾطس

 قٌ ع٢ً ٚاقع يؿعٌ اضِ ٖٛ بٌ ظٓا١ٜ يٝطت عٝٓٗا ٚاملٛاقع١ اؾٓا١ٜ عٔ ٚقع زَطإ غٗس يف

 زضٍٛ اداب ٚامنا دٓا١ٜ ٖٛ ايرٟ ايؿطس ٖٛ ايطا٥ٌ ٖرا َٔ يػ١ ا٫ضِ ٖرا َع٢ٓ إٔ إ٫ ممًٛى

 اؾأثبتٓ اؾٓا١ٜ آي١ ٚاملٛاقع١ ا٫ضِ ذيو َٔ اؾٓا١ٜ َع٢ٓ ع٢ً بٓا٤ ؾهإ اؾٓا١ٜ سهِ عٔ  اهلل

 أنجس إيٝ٘ ٚايدع٠ٛ أغد عٓ٘ ايصرب ٭ٕ اؾٓا١ٜ يف ؾٛق٘ ٭ْ٘ ا٭نٌ يف بعٝٓ٘ املع٢ٓ بريو اؿهِ

 ٫ ايٓص ثابت مبع٢ٓ أْ٘ سٝح ؾُٔ ايتأؾٝـ َع ايػتِ يف قًٓا َا مٛ ع٢ً اؾٓا١ٜ يف أق٣ٛ ؾهإ

 ٫ د٫ي١ ٙمسٝٓا زأٜا ٫ يػ١ ايٓص مبع٢ٓ ثابت أْ٘ سٝح َٚٔ إغاز٠ ٫ٚ عباز٠ ْطُ٘ مل بعاٖسٙ

"قٝاضا 
(1)

 

د٫ي١ ايًؿغ ع٢ً َع٢ٓ خازٍز عٔ َٓطٛم ايه٬ّ ٜتٛقـ عًٝ٘ صدق٘ أٚ صشت٘ : ٖٚٛ اقتطا٤ ايٓص

. أٟ د٫ي١ ايًؿغ ع٢ً َا تتٛقـ عًٝ٘ صش١ َطام اـطاب أٚ صدق٘ عك٬ّ أٚ ايػسع١ٝ أٚ ايعك١ًٝ

ٕٖ اهلل ٚضع عٔ أَيت ارتطأ ٚايٓطٝإغسعّا. َٚجاي٘ سدٜح: " ،"إ
(2)

إٕ ظٗٛز صدم ايه٬ّ َتٛقـ ع٢ً ؾ 

تكدٜس َع٢ٓ، ٭ٕ آساد ا٭١َ مل ٜسؾع عِٓٗ اـطأ ٚايٓطٝإ، بديٌٝ ايٛاقع، ؾتعني إٔ املساد يٝظ 
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 .عدّ ٚقٛعُٗا، يرا ٫ بدٻ َٔ تكدٜس قرٚف بإٔ ٜكاٍ: ٚٴضٹع إثِ اـطأ، أٚ ٚضع سهُُٗا عٔ ا٭١َ

 اقتطا٤ أَس ذيو ؾإٕ عًٝ٘ تكدّ بػسط إ٫ ٜعٌُ مل ؾُا ايٓص باقتطا٤ ايجابت ٚأَاٜكٍٛ ايبصدٟٚ:"

 ٚع٬َت٘ بايٓص نايجابت ٚنإ املكتط٢ بٛاضط١ ايٓص إىل َطاؾا ٖرا ؾصاز تٓاٚي٘ َا يصش١ ايٓص

" ب٘ أزٜد ملا ٜٚصًح ظٗٛزٙ عٓد ًٜػ٢ ٫ٚ املرنٛز ب٘ ٜصح إٔ
(1)

 سسَت : تعاىل قٛي٘ َٚجاي٘ ، 

 َسادا ٚيٝظ ي٘ َع٢ٓ ٫ ٖٚرا ا٭َٗات، أغداص ؼسِٜ: صايٓ عباز٠ 73  أَٗاتهِ عًٝهِ

 اَتٓاع مبذسد َطتؿاد ايتكدٜس ٚذيو د٫يت٘، يتعٗس ايه٬ّ يف غ٤ٞ تكدٜس ؾاقتط٢ قطعا، بايٓص

(ْهاسٗٔ: )ٖٗٓا املكدز ؾهإ ايعباز٠، د٫ي١
(2)

. 

 ٜٚتذ٢ً يف ٖرا ايتكطِٝ عٓصس ايطٝام باٱط٬م ايجاْٞ املسادف يًُكصٛد،

."َا ضٝل ايه٬ّ ي٘ ٚأزٜد ب٘ قصدّابتعبري ايبصدٟٚ: " ٠ ايٓصؾعباز 
(3)

  

ؾٗددِ غدري املٓطددٛم َددٔ املٓطدٛم بطددٝام ايهدد٬ّ   نُدا عسؾٗددا عبددد ايعصٜدص ايبدددازٟ: "   ٚد٫يد١ ايددٓص 

ؾإٕ ؾًطؿت٘ تكّٛ يف أضاضٗا ا٭صٛيٞ ع٢ً ضسٚز٠ ايتٛؾٝل بني َ٪د٣  اقتطا٤ ايٓص." أَا َٚكصٛدٙ

 طل ايٛاقع أٚ َٓطل ايعكٌ َٚكصد ايػسع.عباز٠ ايٓص َٚا ٜكتطٝ٘ َٓ

ٞ  -ؾٗدٞ د٫يد١ ايًؿدغ عًد٢ َدا ٫ ٜعٗدس يف ايطدٝام         د٫ي١ اٱغاز٠أَا  ايكصدد إيٝد٘،    -بداملع٢ٓ ايجداْ

َا ثبت بٓعُ٘ يػ١ّ، يهٓ٘ غري َكصٛد ٫ٚ ضٝل ي٘ ايٓص، ٚيٝظ بعاٖس َٔ ندٌ  ٚبتعبري ايبصدٟٚ: "

ايطددٝام ؾٝدد٘، أٟ َددٔ داْددب عدددّ ايتأٜٝددد  ،" ؾٗددٞ تعتُددد عًدد٢ ايطددٝام َددٔ دٗدد١ َددا ٫ ٜعٗددس  ٚددد٘

بػسض ايطٻٛم َٔ قبٌ املتهًِ، ٚيف ٖرا أٜطّا ا٫عتُاد ع٢ً ايطٛم يف داْب ايعدّ، ؾدإٕ ايطدٛم،   

نُدا أْدد٘ ٜعُددٌ عًد٢ تكٜٛدد١ بعددض املعدداْٞ، قدد ٜعُددٌ عًدد٢ تددٖٛني بعدض املعدداْٞ أٚ دعًددٗا َعدداْٞ     

 .ثا١ّْٜٛ
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َكصٛد٠ يًػازع َطًكّا، ٚأْٗا ٫ َهإ هلا يف غري  -عٓدِٖ-ٚيهٔ ٌٖ ٜعين ٖرا إٔ إغاز٠ ايٓص 

 ؟ايطٝام بإط٬قٝ٘

ٜػري بعض اؿٓؿ١ٝ إىل إٔ اٱغاز٠ ثابت١ بايٓعِ ٚإٔ هلا سطٛزّا يف َكاٍ ايطٝام، يهٔ ذيو اؿطدٛز  

٫ ٜسقدد٢ يف ايعٗددٛز إىل دزددد١ ايهددٕٛ َكصددٛدّا َددٔ ضددٛم اـطدداب ظٗددٛزّا يػٜٛددّا أٚيٝددّا، ٚذيددو يعدددّ   

يو. ٖٚدرا ٜعدين إٔ يًُدديٍٛ عًٝد٘ باٱغداز٠ سطدٛزّا يف َكداٍ ايطدٝام بعدد          إضعاف قصد ايطٛم بدر 

ايتأٌَ ؾٝ٘، دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٖرا اؿطٛز يف غسضد٘ ايدرٟ ضدٝل َدٔ أدًد٘، ؾٗدٛ َعٓد٢ َؿٗدّٛ َدٔ          

ايطددٝام بدداٱط٬م ا٭ٍٚ َددٔ إط٬قددٞ ايطددٝام، غددري َؿٗددّٛ َٓدد٘ عطددب اٱطدد٬م ايجدداْٞ ايددرٟ ٖددٛ     

. ٚيٛ ْعسْا إىل تعسٜـ أبٞ ايًٝدح ايطدُسقٓدٟ ٱغداز٠ ايدٓص     ايػسض ايرٟ َٔ أدً٘ ضٝل ايٓص

يٛددْاٙ ٜكٍٛ: "َا عٴسف بٓؿظ ايه٬ّ بٓٛع تأٌَ َٔ غري إٔ ٜصاد عًٝ٘ غ٤ٞ أٚ ٜدٓكص عٓد٘، يهدٔ    

مل ٜهٔ ايه٬ّ ضٝل ي٘، ٫ٚ ٖٛ املساد باٱْصاٍ ست٢ ٜط٢ُ ْصّا، ٫ٚ عٴسف أٜطّا بٓؿظ ايه٬ّ يف 

ٌ ست٢ ٜط٢ُ ظاٖسّا، ٚيهٔ عسف بٓؿظ ايًؿدغ بٛاضدط١ ايتأَدٌ َدٔ     أٍٚ َا قسع مسع٘ َٔ غري تأَ

٫شّ ذاتدٞ َتدأخس   : " -نُدا قداٍ ا٭ضدتاذ ايددزٜين    -غري شٜاد٠ ٫ٚ ْكصإ." ؾاملع٢ٓ ايجابدت باٱغداز٠   

  ٘ ،" بٝدد إٔ يف اغدرتاط ايتٛاؾدل يف املكصدد ايػدسعٞ بدني أصدٌ        يًُع٢ٓ ايرٟ ضٝل ايٓص َدٔ أدًد

و ايًدٛاشّ ٫ ميهدٔ إٔ ؽدسز عدٔ ضد١ٜٛ ايطدٝام ٚغدسض إؾادتد٘ يف         اـطاب ٚإغدازت٘ َدا ٜعدين إٔ تًد    

 .ْٗا١ٜ املطاف

ٛٵم ستد٢ تهدٕٛ ايد٫يد١ املطدتؿاد٠ َدٔ            ٜٚس٣ إمساعٌٝ اؿطين إٔ إؿداح ا٭صدٛيٝني عًد٢ اغدرتاط ايطٳد

اـطدداب د٫يدد١ّ َكصددٛد٠ّ غددسعّا، أد٣ بٗددِ إىل عددِد نددٌ د٫يدد١ ٫ ٜتددٛؾس ؾٝٗددا ٖددرا املهددِٕٛ د٫يدد١ّ غددري  

  .٠ ٚإٕ اضتًصَٗا اـطابَكصٛد

ٚاٱَداّ ايصدٓعاْٞ إٔ ٫ تهدٕٛ إغداز٠ ايدٓص َكصدٛد٠ّ َدٔ ضدٛم         ،ٚقد أْهدس اٱَداّ صددز ايػدسٜع١     

ايدٓص، ٭ٕ ٖددرا ٜٓدداقض َٓطددل ايكددٍٛ بأْٗددا تٛدددب اؿهددِ ايػددسعٞ، ؾٝكددٍٛ ايصددٓعاْٞ: "اعًددِ إٔ  
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ٜٴشهدِ        عًد٢ غد٤ٞ ٜ٪خدر    دعًِٗ اي٬شّ يف د٫ي١ اٱغاز٠ غري َكصدٛد يًُدتهًِ قدٌ ْعدس، ٚنٝدـ 

َٔ ن٬ّ اهلل أْ٘ مل ٜكصدٙ تعاىل ٚتجبت ب٘ أسهاّ غسع١ٝ!" ٚيريو ٜس٣ صدز ايػسٜع١ إٔ إغاز٠ 

ايٓص ضٝل ايٓص تبعّا َٔ أدًٗا، ٚإٔ املع٢ٓ ايجابت بإغاز٠ ايٓص َكصدٛد َدٔ ضدٛم ايدٓص قصددّا      

  .ثاّْٝا

٫ ًٜدصّ َٓد٘ صدسف    إٕ اضتد٫ٍ اؾُٗٛز بإغاز٠ ايٓص ٜؿِٗ َٓ٘ إٔ ضٛم ايٓص َٔ أدٌ غدسض،  

اـطاب نًّٝا إىل ذيو ايػسض، عٝح ٜهٕٛ ايعاّ َكصٛزّا عًٝ٘ ٚاـاص َكٝدّا ب٘ ٚايعاٖس َد٪٫ّٚ إيٝد٘   

٫ٚ ٜؿِٗ َٔ ايٓص إ٫ َا اقتطاٙ ايطٛم، بٌ ٜصدح إعُداٍ ايػدسض يف قدٌ َٚٛضدع، ٚإعُداٍ ظداٖس        

يٓص ٫ ميهدٔ إٔ ٜطدتدسز   ايصٝػ١ يف غري ذيو احملٌ. ٚقد خايـ ايػاطيب يف ذيو، ٚذٖب إىل إٔ ا

َٓدد٘ َعٓدد٢ٶ شا٥ددد عددٔ ايػددسض ايددرٟ ضددٝل يدد٘، ٚعًٝدد٘ ؾإْدد٘ ٜٓؿددٞ إٔ تهددٕٛ إغدداز٠ ايددٓص طسٜكددّا         

٫ضتٓباط اؿهِ ايػسعٞ ايبت١، بٌ ٫ ميهدٔ إٔ ٜطدتدٍ بٗدا إ٫ا عًد٢ آداب غدسع١ٝ. ؾٗدٛ ٜدس٣ إٔ        

يٓص غري َطٛم ي٘ ايطٛم ٜصسف اـطاب نًّٝا إىل ايػسض ايرٟ نإ ي٘، ٚإٔ ؾِٗ َع٢ٓ تبعٞ َٔ ا

  .اـطاب خطأ ٚتهًـ، إ٫ إٔ ٜهٕٛ املع٢ٓ ايتابع َ٪ندّا يًُكصٛد ا٭ٍٚ َٚٛثكّا ٭صٌ ايػسض

 :ٜٚطتدٍ ايػاطيب ع٢ً َرٖب٘ ٖرا بأدي١ َٓٗا

ٍٻ ع٢ً َع٢ٓٶ أصًٞ ٖٛ غسض اٱؾاد٠ ؾٝ٘ ٚدب إٔ ٜهٕٛ نٌ ؾِٗ تابع َ٪ندّا   .2 إٕ ايطٝام إذا د

عًدد٢ اٱٜطدداح ٚايتأنٝددد ٚايتكٜٛدد١ ؾًددٝظ يدد٘ دٚز يف ؾٗددِ أصددٌ    يدد٘ َٚكددسزّا، أَددا ايؿٗددِ ايصا٥ددد 

ٜٴعسف قً٘ يف َطام اـطاب ٚمل ٜهٔ ٖٛ غسض اٱؾداد٠ ٫ٚ عا٥ددّا عًٝد٘     اـطاب، ٚنٌ َع٢ٓ مل 

بتك١ٜٛ أٚ تٛنٝد ؾ٬ ميهٔ إدخاي٘ ؼت٘. ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ يٛ ندإ غدسض ضدٛم ايدٓص يف قٛيد٘      

ًَُٛا َاا  :ٖدٛ ايتدٛبٝذ، ٚيف قٛيد٘ تعداىل     29 ُِذِم إْٖو أْت ايعصُٜص اذتهٝ:تعداىل  اع

ٖٛ ايتٗدٜد، ؾإٕ املع٢ٓ ا٭صًٞ يٮَس يف اٯ١ٜ ا٭ٚىل ٖٛ اـصٟ ٚايتٛبٝذ،  24ٔغ٦ُتِ

ٚيف ايجا١ْٝ ٖٛ ايتٗدٜد، َٚع٢ٓ ا٭َس ٚاٱيصاّ ؾُٝٗا خازز عدٔ غدسض ايطدٝام، ؾًدريو مل هدص      
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  .ٚاَس، ٫ٚ ٜصح إٔ ٜ٪خرإٔ ٜ٪خر َُٓٗا سهِ يف باب ا٭

إٕ نإ املع٢ٓ ايرٟ مل ٜطدل يد٘ ايهد٬ّ َكصدٛدّا َدٔ ايدٓص ٜٚجبدت بد٘ اؿهدِ يًدصّ إٔ ٜهدٕٛ              .7

ثابتّا بعباز٠ ايٓص َٚكصٛدّا قصدّا أٚيٝدّا، أَدا اؾُدع بدني ايكدٍٛ بدإٔ ايدٓص غدري َطدٛم يد٘ ٚايكدٍٛ            

دّا نددإ داخدد٬ّ يف غددسض بأْد٘ َكصددٛد ؾؿٝدد٘ كايؿدد١ ظداٖس٠ َٚٓاقطدد١، ٭ٕ ايػدد٤ٞ إذا نددإ َكصدٛ   

 اٱؾاد٠ ٚايطٻٛم

إٕ اؿذ١ يف َجٌ ذيو يًطإ ايعدسب، ٚايعدسب مل تطدع ن٬َٗدا إ٫ا عًد٢ ايكصدد، ؾد٬ ٜؿدسدٕٚ           .3

اؾ١ٗ ايتابع١ بايد٫ي١ ع٢ً َع٢ٓٶ ٖٛ غري ايتأنٝد يًذ١ٗ ا٭ٚىل. ؾ٬ ٜٓبػٞ ايتُطو مبا ٖٛ خازز 

إىل غريٙ. ؾإَا إٔ ٜكتصس بدايؿِٗ عًد٢ َدا     عٔ َكصٛد ايه٬ّ، ٭ٕ ذيو خسٚز عٔ يطإ ايعسب

ٍٻ عًٝ٘ ايطٝام، ٚإَا إٔ ٜٴرتى ايطٝام، ٚتسى ايطٝام َػاغب١ يٝظ إ٫ا  ".د

 :ٚملدايؿٞ ايػاطيب أدي١ عدٜد٠، َٔ أُٖٗا

إٕ ا٫ضتد٫ٍ ع٢ً أسهاّ ايػسع ٜهٕٛ َٔ د١ٗ يطإ ايعسب، ٚايعسب تؿٗدِ َدٔ ايهد٬ّ َدا       .2

ٛٵم ٚتؿِٗ َٓ ٚيف ٖرا ٜكٍٛ اؾسداْٞ: "ايهد٬ّ   ،ٚيٛاشَ٘٘ َا ٖٛ َٔ إغازت٘ ٖٛ َكصٛد َٔ ايطٳ

ٚضدسب آخدس أْدت ٫     …ع٢ً ضسبني: ضسب أْت تصٌ َٓ٘ إىل ايػسض بد٫ي١ ايًؿدغ ٚسددٙ  

تصددٌ َٓدد٘ إىل ايػددسض بد٫يدد١ ايًؿددغ ٚسدددٙ، ٚيهددٔ ٜددديو ايًؿددغ عًدد٢ َعٓدداٙ ايددرٟ ٜكتطددٝ٘      

   ٌ ٚإذ قدد عسؾدت    …بٗدا إىل ايػدسض   َٛضٛع٘ يف ايًػ١، ثِ ػد يريو املع٢ٓ د٫يد١ ثاْٝد١ تصد

ّٳ       ٖرٙ اؾ١ًُ ؾٗآٖا عباز٠ كتصس٠، ٖٚٞ إٔ تكٍٛ املع٢ٓ َٚعٓد٢ املعٓد٢، تعدين بداملع٢ٓ املؿٗدٛ

َٔ ظاٖس ايًؿغ ٚايرٟ تصٌ إيٝ٘ بػري ٚاضط١، ٚمبعٓد٢ املعٓد٢ إٔ تعكدٌ َدٔ ايًؿدغ َعٓد٢ٶ ثدِ        

 ".ٜؿطٞ بو ذيو املع٢ٓ إىل َع٢ٓٶ آخس

ز ٖٛ إٔ ايػسض ايرٟ ضٝل َٔ أدً٘ اـطاب أَس ٜطتدسز بايتأٌَ ٚأق٣ٛ ديٌٝ متطو ب٘ اؾُٗٛ .7

ٚايٓعس يف ند٬ّ املدتهًِ ٚيف ظدسٚف اـطداب، ٖٚدٛ أَدس َطدهٛت عٓد٘. ٚخ٬ؾدّا يًػداطيب، ٜدس٣            
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ٌٻ َع٢ٓ أَهٔ ؾُٗ٘ َٔ ايٓص ايػسعٞ يف سددٚد َدا تطدُح بد٘ تسانٝبد٘       ايػٝذ ابٔ عاغٛز إٔ ن

ع، ٚأْد٘ هدب محدٌ ايدٓص عًد٢ ندٌ ايٛددٛٙ ٚاحملاَدٌ         اؾاز١ٜ ع٢ً ؾصٝح ايه٬ّ ؾٗٛ َساد يًػداز 

ٜٴؿِض ذيو إىل خ٬ف املكصٛد َدٔ   اييت تطُح بٗا نًُات ايكسإٓ ٚتسانٝب٘ ٚإعساب٘ ٚد٫يت٘ َا مل 

ُٴعٳًا٢ ِٔ اِي ٍٳ:  ايطٝام. ٜٚطتػٗد يريو مبا أخسد٘ ايبدازٟ بطٓدٙ عٔ َأبٹٞ ضٳعٹٝدٹ بٵ ًِٞ  ُحُنَٓقا ُأَص

َُِطٔذٔد، َفَدَع ُ٘ٔفٞ اِي ًٖ ٌٔ اي َُٜك  ِِ ٍَ: َأَي ًِٞ. َفَكا ُِٓت ُأَص ِْٞ ُن ٘ٔ ٔإ ًٖ ٍَ اي َٜا َزُضٛ ًُِت:  ُ٘، َفُك ِِ ُأٔدِب ًَ ٘ٔ ، َف ًٖ ٍُ اي ْٔٞ َزُضٛ  : ا

ِِ ُٝٔٝه ُِٜش َُا  ِِ ٔي ٍٔ ٔإَذا َدَعاُن َٚٔيًٖسُضٛ " ٜكٍٛ ابٔ عاغٛز: "ؾ٬ غو إٔ املعٓد٢ املطدٛق١    اِضَتٔذُٝبٛا هلٔل 

تذاب١ مبعٓد٢ ا٫َتجداٍ...ٚإٔ املدساد َدٔ ايددع٠ٛ اهلداٜد١... ٚقدد تعًدل ؾعدٌ          ؾٝ٘ اٯ١ٜ ٖٛ ا٫ضد 

( بكٛي٘: )ملا وٝٝهِ(، أٟ ملا ؾٝ٘ ص٬سهِ، غري إٔ يؿغ ا٫ضدتذاب١ ملدا ندإ صداؿّا يًشُدٌ      دعانِ)

اٯ١ٜ ع٢ً ذيو يف املكاّ ايصاحل يد٘،    ع٢ً املع٢ٓ اؿكٝكٞ أٜطّا، ٖٚٛ إداب١ ايٓدا٤، محٌ ايٓيب

٘     بكطدع اي  ؾهأْد٘ ٜدس٣ إٔ غدسض ايطدٝام ٫ ٜكصدس       ملا ُٜشٝٝهِ:ٓعدس عدٔ املتعًدل، ٖٚدٛ قٛيد

املعٓدد٢ قصددسّا يف ذيددو املكصددٛد ٚأْدد٘ هددٛش قصددد غددريٙ َددٔ اـطدداب َددا مل ٜصددٌ ذيددو املعٓدد٢ إىل  

كايؿ١ غسض ايطٝام. ٚيريو خًص إىل إٔ ايرٟ هب اعتُادٙ ٖٛ محٌ املػرتى ع٢ً َدا وتًُد٘   

ذيو ايًؿدغ املؿدسد، ٚايرتنٝدب املػدرتى بدني كتًدـ ا٫ضدتعُا٫ت، ضدٛا٤ٶ         َٔ املعاْٞ، ضٛا٤ يف 

أناْت املعاْٞ سكٝك١ٝ أٚ فاش١ٜ، قط١ّ أٚ كتًؿ١ّ، "ٚع٢ً ٖرا ايكإْٛ ٜهدٕٛ طسٜدل اؾُدع بدني     

ٌٻ خد٬ف ا٭صدٛيٝني يف َجدٌ        املعاْٞ اييت ٜرنسٖا املؿطسٕٚ، أٚ تسدٝح بعطٗا عًد٢ بعدض ٚيعد

٣ إىل خ٬ؾٗدِ يف عددد آٜدات ا٭سهداّ ٚأسادٜدح ا٭سهداّ، باعتبداز َدا         ٖرٙ املطدأي١ ٖدٛ ايدرٟ أد   

آٜدات ا٭سهداّ يف    -نايػصايٞ-ضٝل َٔ ايٓصٛص يػسض إؾاد٠ اؿهِ، ؾكد سصس بعض ايعًُا٤ 

مخطُا١٥ آ١ٜ، ٚسصس بعطِٗ أسادٜح ا٭سهاّ يف َجٌ ذيو ايعدد أٚ يف عدد آخس قسٜدب. ٚقدد   

    ٘ خداص مبدا ندإ ضدٝاق٘ َدٔ أددٌ تًدو اٱؾداد٠، أَدا إٔ           ؾطٻس ايػٛناْٞ ٖدرا ايتشدٜدد َدِٓٗ بأْد

ٜٴدٻع٢ إٔ ا٭سهاّ ٫ تٴطتدسز إ٫ َٔ ٖرا ايعدد َٔ اٯٜات ٚا٭سادٜح ؾريو ادعا٤ غري صشٝح 

 .عٓدٙ
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 : ع٬ق١ ايطٝام باملكاصدايجاْٞ طًبامل

 ٌّ ًطاْٞ، ايطٝام ٜػٌُ مجٝع عٓاصس ايرتنٝب ايعسبٞ ٚأغساط تهٜٛٓ٘ ٚإؾادت٘ ٚأدٚات اتطاق٘ ايإ

َٔ قسا٥ٔ َكاي١ٝ َع١ٜٛٓ ممج١ً يف قسٜٓيت اٱضٓاد ٚايتكٝٝد، َٚٔ قسا٥ٔ َكاي١ٝ يؿع١ٝ ممج١ً يف 

قسا٥ٔ اٱعساب ٚايستب١ ٚايصٝػ١ ايصسؾ١ٝ ٚاملطابك١ ٚايسبط ٚايتطاّ ٚا٭دا٠ ٚايٓػ١ُ. ٫ٚ غو يف 

َكاصد ايػسع،  إٔ ملعسؾ١ ذيو نً٘ ا٭ثس ايبايؼ يف ؾِٗ َكاصد ايعسب َٔ يطاْٗا املرتدِ عٔ

ؾأثس ايطٝام بٗرا اٱط٬م يف ؾِٗ َكاصد ايػسع نأثس ايًطإ ايعسبٞ يف تسمجت٘ يًُكاصد 

ٌٻ يف َبشح ؽصٝص ايعاّ با٭دي١ ايًؿع١ٝ املتص١ً خري غاٖد ع٢ً َا  بدا١ٖ ٚضسٚز٠. ٚيع

ام يًطٝام ٚأغساط٘ َٔ د٫ي١ ع٢ً بٝإ َكصٛد ايػازع َٔ اـطاب ، ٚميهٔ إمجاٍ ع٬ق١ ايطٝ

 .باملكاصد مبا ًٜٞ

، يهْٛ٘ ٚض١ًٝ َٔ ٚضدا٥ٌ إدزاى املعداْٞ   ايطٝام ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايتٛصٌ إىل َكاصد ايػازع .2

املدددساد٠ َدددٔ ايٓصدددٛص ايددديت ٖدددٞ َعدددإ ػًدددٞ املكاصدددد، ٚد٥٫دددٌ نػدددؿٗا، َٚدددٛاد اضدددتدسادٗا  

 ٚاضتكسا٥ٗا.

 مبٓصي١ ارتاي١ :   ٛي٘ق ٜكٍٛ اٱَاّ ابٔ دقٝل ايعٝد يف ايتٛضٌ بايطٝام إىل ؾِٗ املكصٛد: " 

 األّ
(1)

 ايتٓصٌٜ أصشاب بإط٬ق٘ ٜطتدٍ ٚقد اؿطا١ْ يف مبٓصيتٗا أْٗا ع٢ً ٜدٍ اؿدٜح ضٝام 

 اجمل٬ُت بٝإ إىل طسٜل ايطٝام ؾإٕ ، أق٣ٛ ا٭ٍٚ إٔ إ٫ املرياخ يف ا٭ّ َٓصي١ تٓصًٜٗا ع٢ً

 أصٍٛ قٛاعد َٔ نبري٠ قاعد٠ ذيو ٚؾِٗ ، َٓ٘ املكصٛد ع٢ً ايه٬ّ ٚتٓصٌٜ احملت٬ُت ٚتعٝني

ايؿك٘"
(2)

  . 

                                                 

 ػٍ زجبٌ ٔاثٍ ، ػٕاَخ ٔأثٕ ، ٔانذاسيٗ ، ٔانزشيزٖ ، ٔيغهى ، انجخبس٘ أخشخّ  زذٚث يٍ لـؼخ ْٕٔ. طسٛر (:1)

 ، 4/313) ٔانزشيزٖ ،( 2552 سلى ، 2/960) انجخبسٖ أخشخّ:  انجشاء ػهٗ، زذٚث ػٍ ٔانجٛٓمٗ ، دأد ٔأثٕ انجشاء،

 سلى ، 5/168) انكجشٖ فٗ انُغبئٗ:  أًٚؼب ٔأخشخّ( . 4873 سلى ، 11/229) زجبٌ ٔاثٍ.  طسٛر:  ٔلبل( 1904 لىس

 ( .15546 سلى ، 8/5) ٔانجٛٓمٗ ،( 8578

 فٗ انُغبئٗ:  أًٚؼب ٔأخشخّ( . 15548 سلى ، 8/6) ٔانجٛٓمٗ ،( 2280 سلى ، 2/284) دأد أثٕ أخشخّ:  ػهٗ زذٚث

 ( .405 سلى ، 1/325) ٚؼهٗ ٔأثٕ ،( 8456 سلى ، 5/127) انكجشٖ

 . 4/82[ ابي دقيق العيذ(: ُٚظش: األزكبو ]2)
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 نُا بايطبب بايتدصٝص بايكسا٥ٔ ايتدصٝص عًٝو ٜػتب٘ "٫ٚ:  ايؿشٍٛ إزغاد يف نُا أٜطا ٚقاٍ

 ميٓع ؾ٬ خاصّا نإ ٚإٕ ايطبب ؾإٕ كتاز، غري بايطبب ايتدصٝص ؾإٕ ايٓاع َٔ نجري ع٢ً اغتب٘

ُُٗا َفِاقَطُعٛا ٚايٖطأزَق١ُ ٔزُمٚايٖطا يف نُا ٚغريٙ ٜتٓاٚي٘ عاّ يؿغ ٜسد إٔ ِٜٔدٜ  ، ٫ٚ 37  أ

 ايتبٝني أَا ٚايتعٝني ايتبٝني ب٘ ٜكع ؾإْ٘ ايطٝام غ٬ف ،ٖرا يسؾع قس١ٜٓ مبذسدٙ ايطبب ٜٓتٗض

 قاَت إٕ ايطٝام د٫ي١ إٔ ٚاؿل:  عكب٘ ايػٛناْٞ قاٍ،  احملت٬ُت ؾؿٞ ايتعٝني ٚأَا اجمل٬ُت ؾؿٞ

 مل ٚإٕ ، ذيو َٔ عًٝ٘ اغتًُت َا ٖٛ املدصص نإ املساد يتعٝني املكتط١ٝ ايك١ٜٛ ٔايكسا٥ َكاّ

"مبدصص ؾًٝظ املؿاد ٖرا أؾاد ٫ٚ املٓصي١ بٗرٙ ايطٝام ٜهٔ
(1)

ٜٚكٍٛ اٱَاّ ابٔ ايكِٝ: ،  

 املتهًِ قصد ع٢ً اؿهِ يف ٚايتعٌٜٛ"ايطٝام ...َٔ أععِ ايكسا٥ٔ ايدايا١ ع٢ً َساد املتهًِ." 

 َٚسادٙ املتهًِ َساد َعسؾ١ إىل بٗا ٚايتٛصٌ يًُعاْٞ َكصٛد٠ ٖٞ ٚإمنا يٓؿطٗا تكصد مل ؿاظٚا٭ي

 أق٣ٛ املع٢ٓ َٔ ؾُٗ٘ ٜهٕٛ ٚقد تاز٠ قصدٙ ايرٟ املع٢ٓ عُّٛ َٚٔ تاز٠ يؿع٘ عُّٛ َٔ ٜعٗس

 اتباع ٚدب ا٭دي١ َٔ بديٌٝ املتهًِ َساد عسف ... ؾُٔ ٜتكازبإ ٚقد أق٣ٛ ايًؿغ َٔ ٜهٕٛ ٚقد

 َسادٙ ظٗس ؾإذا املتهًِ َساد ع٢ً بٗا ٜطتدٍ أدي١ ٖٞ ٚإمنا يرٚاتٗا تكصد مل ٚا٭يؿاظ سادَٙ

 قس١ٜٓ أٚ عك١ًٝ د٫ي١ أٚ بإميا٠٤ أٚ نتاب١ أٚ بإغاز٠ نإ ضٛا٤ مبكتطاٙ عٌُ نإ طسٜل بأٟ ٚٚضح

 إزاد٠ َٓ٘ ٓعميت ٚأْ٘ ٚصؿات٘ أمسا٥٘ ٚنُاٍ نُاي٘ َكتط٢ َٔ أٚ بٗا ىٌ ٫ َطسد٠ ي٘ عاد٠ أٚ ساي١ٝ

 بإزاد٠ يًٓعري إزادت٘ ع٢ً ٜطتدٍ ٚأْ٘ َصًشت٘ َتٝكٔ ٖٛ َا إزاد٠ ٚتسى ايؿطاد َعًّٛ ٖٛ َا

 ب٘ ايعازف ؾٝكطع َٚػبٗ٘ ْٚعريٙ َجً٘ بهسا١ٖ ايػ٤ٞ نسا١ٖ ٚع٢ً ٚغبٗ٘ َٚجً٘ ْعريٙ

 ٓا٤اعت ي٘ َٔ ػد ٚأْت ،ٖرا ٜٚبػض ٖرا ٚوب ٖرا ٜٚهسٙ ٖرا ٜسٜد أْ٘ ع٢ً ٚأٚصاؾ٘ ٚعهُت٘

 بهرا ٜؿيت بأْ٘ عٓ٘ ٚىرب َٚراٖب٘ تصسؾ٘ َٔ َسادٙ ٜؿِٗ نٝـ ٚأقٛاي٘ زدٌ مبرٖب غدٜد

 َع ا٭١ُ٥ أتباع ٚمجٝع صسوا ن٬َ٘ يف ٜٛدد ٫ ملا إيٝ٘ ٜرٖب ٫ٚ بهرا ٜكٍٛ ٫ ٚأْ٘،  ٜٚكٛي٘
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 زقد ٖٚرا ن٬َ٘ َٔ املتهًِ َساد ؾِٗ ٖٚٛ ايؿِٗ َٔ أخص .... ٚايؿك٘ املجاب١ بٗرٙ أ٥ُتِٗ

 يف َساتبِٗ تتؿاٚت ٖرا يف ايٓاع َساتب تؿاٚت ٚعطب ايًػ١ يف ايًؿغ ٚضع فسد ع٢ً شا٥د

 إْهازٙ ٚعدّ بإقسازٙ ٚإباست٘ تعاىل ايسب إذٕ ع٢ً ٜطتديٕٛ ايصشاب١ نإ ٚقد،  ٚايعًِ ايؿك٘

 أمسا٥٘ َٛدب َٔ عسف امب بٌ يؿغ بػري املساد ع٢ً اضتد٫ٍ ٖٚرا ايٛسٞ شَٔ يف عًِٝٗ

 خده١ امل٪َٓني أّ ايهرب٣ ايصدٜك١ اضتد٫ٍ ٚنريو،  ٜبٝٓ٘ ست٢ باطٌ ع٢ً ٜكس ٫ أْ٘ٚ ٚصؿات٘

 ٜصٌ ؾإْ٘  قُدا ىصٟ ٫ أْ٘ ٚزمحت٘ ٚصؿات٘ أمسا٥٘ ٚنُاٍ تعاىل ايسب سه١ُ َٔ عسؾت٘ مبا

 ايعصٜص ؾإٕ املجاب١ بٗرٙ نإ َٔ ٚإٕ اؿل ْٛا٥ب ع٢ً ٜٚعني ايطٝـ ٜٚكسٟ ايهٌ ٚوٌُ ايسسِ

 ٖٚرا ،ايػٝطإ عًٝ٘ ٜطًط ٫ٚ ىصٜ٘ ٫ ايعاملني زب ٚإي٘ اؿانُني أسهِ ٖٛ ايرٟ ايسسِٝ

 غأْ٘ ٖرا َٔ سل يف ٚثبٛتٗا صشتٗا ع٢ً اضتد٫ٍ بٌ ٚايسضاي١ ايٓب٠ٛ ثبٛت قبٌ َٓٗا اضتد٫ٍ

 ٚفاشات٘ ٚإسطاْ٘ ٚزمحت٘ ٚسهُت٘ ٚصؿات٘ أمسا٥٘ َٔ ٜؿعً٘ َٚا تعاىل ايسب مبساد َٓٗا َعسؾ١ ؾٗرا

 ي٘ ٚأتبع ْبٝٗا ملساد ا٭١َ أؾِٗ ايصشاب١ ناْت ٚقد احملطٓني أدس ٜطٝع ٫ ٚأْ٘ بإسطاْ٘ طٔاحمل

  اهلل زضٍٛ َساد ي٘ ٜعٗس َِٓٗ أسد ٜهٔ ٚمل َٚكصٛدٙ َسادٙ َعسؾ١ سٍٛ ٜدْدْٕٛ ناْٛا ٚإمنا

"ايبت١ غريٙ إىل عٓ٘ ٜعدٍ ثِ
(1)

  

ايػداطيب، ٚأعدين ا٭ٚاَدس ٚايٓدٛاٖٞ،     ؾؿٞ املطًو ا٭ٍٚ َٔ َطايو ايهػـ عٔ َكاصد ايػدازع عٓدد   

اغرتط نْٛٗا ابتدا١ٝ٥، ٖٚرا ٜعسف مبع١ْٛ ايكسا٥ٔ املكايٝد١ ٚاملكاَٝٻد١ ايديت تعٗدس ايطدٛم ا٭صدًٞ       

َٔ ايٓص، ؾػسض ايػاطيب إٔ ٜهٕٛ اـطاب قد ضٝل َدٔ أددٌ ا٭َدس أٚ ايٓٗدٞ يف ذاتد٘، ٖٚدرا َدا        

ِْٔهشٛا َاا  :م ايٓص. ؾؿٞ قٛي٘ تعاىلٜعرب عٓ٘ َصطًح "ايطٝام" مبع٢ٓ ايػسض املكصٛد َٔ ضٛ فا

ِٓطا٤ٔ َج٢ٓ ٚثالَخ ُٚزباَع ٫ ٜؿِٗ َكصدد ا٭َدس بايٓهداح يف ذاتد٘ َدٔ صدٝػ١        3 طاَب يهِ َٔ اي

ا٭َددس ايددٛازد ؾٝدد٘، ٭ٕ ايددٓص مل ٜطددل َددٔ أدًدد٘ أصدداي١. ٜكددٍٛ أَددري بادغدداٙ: "إٕ املكصددٛد باٱؾدداد٠   
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ٌٸ، ٭ْد٘   بايه٬ّ أصاي١ّ إمنا ٖٛ بٝإ ايعدد، ٌٻ ايٓهداح   -ٚايطٝام ي٘، ٫ يٓؿظ اؿٹ عٴدسف َدٔ    -ٜعدين سد

ِٻ بدٝٻٔ            غريٖا قبٌ ْصٚهلا." ؾكد أزاد بكٛي٘: "ٚايطدٝام يد٘" إٔ ايدٓص ضدٝل َدٔ أددٌ بٝدإ ايعددد، ثد

ٚضدد١ًّٝ َكاَٝٻدد١ّ أدت إىل ٖددرٙ املعسؾدد١ بػددسض اـطدداب، ٖٚددٞ إٔ ٖددرا اؿهددِ قددد ْددصٍ باملدٜٓدد١            

أٚ عسؾٛٙ  ، ايٓهاح س٬ٍ، ضٛا٤ٶ أناْٛا قد عسؾٛا ذيو َٔ غسٜع١ إبساِٖٝ ٚاملداطبٕٛ ع٢ً عًِ بإٔ

َٔ اٯٜات املهٝٻ١ اييت ٚزدت بٝاّْا مل١ٓ اهلل ع٢ً عبدادٙ أٚ يف بٝدإ ْعدت املد٪َٓني، أَدا ؼدٜدد ايعددد        

 ؾًِ ٜهْٛٛا كاطبني ب٘ قبٌ ْصٍٚ ٖرٙ اٯ١ٜ، يرا نإ ٖٛ املكصٛد َٔ ايبٝإ.

 :أُٖٗا َٔ ٚاييت ؼص٢ تهاد ٫ اييت املصاحل َٔ ايتعدد ع٢ً ٜرتتب ملا ٚذيو

 .ايصٚاز تػسٜع َٔ ا٭ٍٚ املكصٛد ٖٛ ايرٟ ٚايتٛايد ايٓطٌ نجس٠ .1

 .اـ٬ًٝت ٚاؽاذ ايصْا زذ١ًٜ يف ايٛقٛع َٔ اؿاد٠ ايػٗٛات أصشاب صٕٛ .2

 .اؿسٚب أعكاب يف ٚغاص١ زداهلا يف ايٓكص إىل ا٭١َ تتعسض عٓدَا ادتُاعٞ ع٬ز أْ٘ .3

   ٕ ٔ  َصدًش١  أٜد١  ًٜددؼ مل ايػدازع  ؾاٯٜد١ َطدٛق١ يبٝدإ أ  ضددٝاع اعتبازٖدا  عًد٢  تستدب  إذا إ٫ املصدداحل َد

  .َٓٗا أزدح َصًش١

ََٚذُزٚا اِيَب: ٚيف قٛي٘ تعاىل  ٔ٘ ًٖ ِٛا ٔإَي٢ ٔذِنٔس اي َُُع١ٔ َفاِضَع ّٔ اِيُذ ِٛ َٜ  ِٔ َٔ ُٓٛا ٔإَذا ُْٛٔدٟ ٔيًٖصال٠ٔ  ََ َٔ آ َٗا اٖئرٜ ٜٗ ِِ َِٝع َذَٜا َأ ٔيُه

َِٝت ايٖصال٠ُ َفاَْتٔػُسٚا ٔفٞ األِزٔض َٕ. َفٔإَذا ُقٔط ُُٛ ًَ ِِ َتِع ِٕ ُنُٓت ِِ ٔإ ِْٝس َيُه ٜٛضح اٱَاّ ، 924 َخ

ايػصايٞ "إٔ ٖرٙ اٯ١ٜ يف ضٛز٠ اؾُع١ إمنا ْصيت ٚضٝكت ملكصد، ٖٚٛ بٝإ اؾُع١...َٚا ْصيت 

َٚا وسّ، ؾايتعسض يًبٝع ٭َس ٜسدع إىل ايبٝع يف ضٝام َا وٌ َٓٗا  ، اعاتاٯ١ٜ يبٝإ أسهاّ ايبٝ

ٖرا ايه٬ّ ىبط ايه٬ّ ٚىسد٘ عٔ َكصٛدٙ ٜٚصسؾ٘ إىل َا يٝظ َكصٛدّا ب٘...ؾٗٛ ْٗٞ عٔ 

ايبٝع، ٚسهُٓا بأْ٘ غري َٓٗٞ عٓ٘ يعٝٓ٘، بد٫ي١ عسؾت َٔ ضٝام اٯ١ٜ ؾكط، ٖٚٛ إٔ اٯ١ٜ ضٝكت 

ل ب٘ إٔ ٜرنس إباس١ ايبٝع ٚسعسٳٙ ٭َس ٜسدع إىل ايبٝع يف ملكصد ٖٚٛ بٝإ أَس اؾُع١، ؾ٬ ًٜٝ

 ...أدزاد٘، ؾهإ ايتعسض يًبٝع َٔ ايٛد٘ ايرٟ ٜتعًل ب٘، ٖٚٛ تطُٓ٘ تسى ايطعٞ ايٛادب،
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ٚغايب ا٫َس يف ايعادات دسٜإ ايتهاضٌ ٚايتطاٌٖ يف ايطعٞ بطبب ايبٝع ، ؾإ ٚقت اؾُع١ 

ٜتُاز٣ ؾٝ٘ ، ؾعكٌ إ  ؾهإ ذيو اَسّا َكطٛعّا ب٘ ٫ٜٛايف اـًل ِٖٚ َٓػُطٕٛ يف املعا٬َت 

ايٓٗٞ عٓ٘ مل ٜهٔ َاْعّا َٔ ايطعٞ ايٛادب ، ؾًِ ٜكتض ذيو ؾطادّا ، ٜٚتعد٣ ايتشسِٜ اىل َا عدا 

ؾٝتعد٣ ايتشسِٜ إىل اٱداز٠ ٚايٓهاح ...،  ايبٝع َٔ ا٫عُاٍ ٚا٫قٛاٍ ، ٚنٌ غاغٌ عٔ ايطعٞ

اؿهِ بصش١ ايبٝع ٚضا٥س ايتصسؾات، ٭ٕ ايٓٗٞ ٫ ٬ٜقٝٗا، ٫ٚ ٚا٭قٛاٍ ٚا٭عُاٍ املاْع١، َع 

ديٌٝ ض٣ٛ َا عٴِسف َٔ ضٝام اٯ١ٜ"
(1)

 يٝظ ايبٝع عٔ ايٓٗٞ ٕنُا ٜكسزٙ ايػاطيب "أَٚع٢ٓ ذيو  

 يٝظ ؾايبٝع ايجاْٞ، بايكصد املكصٛد ايٓٗٞ َٔ ؾٗٛ بايطعٞ؛ يٮَس تأنٝد ٖٛ بٌ َبتدأ، ْٗٝٶا

ًّا، ٚايص٢ْ ايسب٢ عٔ ْٗٞ نُا ،ا٭ٍٚ بايكصد عٓ٘ َٓٗٝٽا  ا٫غتػاٍ عٓد ايطعٞ تعطٌٝ ٭دٌ بٌ َج

 املطأي١ أصٌ َٔ َٓػ٪ٙ ٚاخت٬ف، ْعس فسدٙ َٔ ايػازع قصد ؾِٗ ؾؿٞ ٖرا؛ غأْ٘ َٚا ب٘،

 ايصَإ، باعتباز ٚصـ ب٘ اقرتٕ ٚيهٓ٘ َباح، ايبٝع ؾأصٌ ، يف ا٭زض املػصٛب١ بايص٠٬" املرتمج١

"اـ٬ف ؾٝ٘ ؾٝأتٞ َٓؿو ٚصـ ٖٚٛ ٚادب، ٖٛ ايرٟ اؾُع١ إىل ايطعٞ ٔع َعط٬ ٜهٕٛ أْ٘ ٖٚٛ
(2) 

     ٘ ٜٴشُدٌ ايًؿدغ ايعداّ يف قٛيد َٞ " : ٚندريو ٫  ََا ُضٔك َٚ َٕ َعَجٔسّٜا اِيُعِػُس،  ِٚ َنا ُٕ َأ ُٛٝ َٚاِيُع َُا٤ُ  َُا َضَكٔت ايٖط ٔفٝ

ِْٔصُف اِيُعِػٔس ِٖٓطٔح  "ٔباي
(3)

يدٓص سهدِ ايصندا٠ يف ندٌ َدا ضدكت       ع٢ً ايعُّٛ، بإٔ ٜكداٍ: ثبدت يف ٖدرا ا    

ايطُا٤ ست٢ تدخٌ يف اؿهِ اـطساٚات، ٭ٕ غسض ايطٛم تكدٜس اؾص٤ املدسز، ٫ تعدٝني املددسز   

َٓ٘، ٚذيو "٭ٕ أدي١ ايػسٜع١ إمنا ُأخدر َٓٗدا ا٭سهداّ ايػدسع١ٝ بٓدا٤ٶ عًد٢ أْد٘ ٖدٛ َكصدٛد ايػدازع،           
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 .3/134[ الشاطبيانًٕافمبد ] :(2)

 ثٍ ْبسٌٔ زذثُب:  لبل( 1596) دأد ٔأثٕ. يشٚى أثٙ ثٍ عؼٛذ زذثُب:  لبل( 2/155) انجخبس٘ أخشخّ  رطسٛ (:3)

:  لبل( 640) ٔانزشيز٘. خؼفش أثٕ انًظش٘ عؼٛذ ثٍ ْبسٌٔ زذثُب:  لبل( 1817) يبخخ ٔاثٍ. األٚهٙ انٓٛثى ثٍ عؼٛذ

 أثٕ. انٓٛثى ثٍ عؼٛذ ثٍ ْبسٌٔ أخجشَب:  لبل( 5/41) ٙٔانُغبئ. يشٚى أثٙ ثٍ عؼٛذ زذثُب:  لبل ، انسغٍ ثٍ أزًذ زذثُب

 ثٍ يسًذ زذثُب:  لبل( 2308) ٔفٙ. ْٔت ثٍ انشزًٍ ػجذ ثٍ أزًذ عًؼذ:  لبل( 2307) خضًٚخ ٔاثٍ. األٚهٙ خؼفش

 ، ٚهٙاأل خؼفش أثٕ ، انٓٛثى ثٍ عؼٛذ ثٍ ْٔبسٌٔ ، يشٚى أثٙ ثٍ عؼٛذ - ثالثزٓى .يشٚى أثٙ ثٍ عؼٛذ زذثُب:  لبل ، ٚسٛٗ

 ػٍ ، انضْش٘ شٓبة اثٍ ػٍ ، ٚضٚذ ثٍ َٕٚظ أخجشَٙ:  لبل ، ْٔت ثٍ اهلل ػجذ ػٍ - ْٔت ثٍ انشزًٍ ػجذ ثٍ ٔأزًذ

 يب:  ٔانجؼم".  انؼشش ثؼال ففّٛ يُّ عمٙ يب: "  ٔٚشٖٔ انغًبء عمزّ يب ْٕٔ انؼز٘:  انؼثش٘ .فزكشِ ، اهلل ػجذ ثٍ عبنى

 .غٛشْب ٔال عًبء عمٙ غٛش يٍ ثؼشٔلّ ششة
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  "! َكصدددددددٛدؾهٝدددددددـ ٜصدددددددح ا٫ضدددددددتد٫ٍ بدددددددايعُّٛ، َدددددددع ا٫عدددددددرتاف بدددددددإٔ ظددددددداٖسٙ غدددددددري   

ٚيكددد تدد٬شّ تصددٛز ايطددٝام ٚٚدددٛد املكصددٛد َددٔ اـطدداب يف َٓعددٛز ا٭صددٛيٝني ستدد٢ إْٗددِ أطًكددٛا      

ايطٝام مبع٢ٓ ايػسض ايرٟ َٔ أدً٘ ٚزد ايٓص، ٚمحًٛا نجريّا َدٔ ايعبدازات ايديت ٚزدت ؾٝٗدا نًُد١      

ُٝدا أٚزد َدا   "املكصٛد" ع٢ً َع٢ٓ ايطٝام. ؾايصزنػٞ عٓدَا ْاقؼ َطدأي١ ايتدصدٝص بايطدٝام أٚزد ؾ   

ْكًدد٘ عددٔ ايػدداؾعٞ َددٔ قٛيدد٘: "ايهدد٬ّ َؿصٻددٌ يف َكصددٛدٙ، ٚفُددٌ يف غددري َكصددٛدٙ." ْٚكددٌ عددٔ     

ايكاضٞ سطني قٛي٘: "اٯ١ٜ إذا ضٝكت يبٝدإ َكصدٛد ؾإمندا ٜٛددب ايتعُدِٝ يف قدٌ املكصدٛد، ؾأَدا يف         

ٜٴعسٳضٴ عٓ٘ صؿشّا "قٌ غري املكصٛد ٚايػسض باـطاب ؾ٬ ٜكصد باـطاب، بٌ 
(1) 

، مبع٢ٓ: إٔ أقٌ َساتب املع٢ٓ إذا نإ ٚاضشّا َٔ ايطٝام صحٻ إدخاي٘ يف َٓع١َٛ َكاصد ايػسع  .7

 "املكصٛد١ٜ" نٕٛ 

املع٢ٓ ٚاضشّا َٔ ايٓص ايتػسٜعٞ. أَا ايٓصٛص املػه١ً ٚايد٫٫ت اـؿ١ٝ ؾ٬ تتذ٢ً ؾٝٗا َكاصد 

ؾعاٍ املهًـ أٚ تسٚن٘ إَا إٔ ايػسع، ٚيريو ناْت خؿ١ٝ. ٚقد بٝٻٔ ايػاطيب ٖرا املع٢ٓ بكٛي٘: "أ

ٚٵ ٫... ؾإٕ أت٢ ؾٝٗا خطاب، ؾإَا إٔ ٜعٗس ؾٝ٘ يًػازع قصد يف  ٜأتٞ ؾٝٗا خطاب َٔ ايػازع أ

ايٓؿٞ أٚ يف اٱثبات أٚ ٫، ؾإٕ مل ٜعٗس ي٘ قصد ايبت١ ؾٗٛ قطِ املتػابٗات. ٚإٕ ظٗس ؾتاز٠ 

ٓعس ؾٝ٘ بعد ٚضٛح اؿل يف ايٓؿٞ أٚ ٜهٕٛ قطعّٝا، ٚتاز٠ ٜهٕٛ غري قطعٞ. ؾأَا ايكطعٞ ؾ٬ فاٍ يً

يف اٱثبات، ٚيٝظ ق٬ّ ي٬دتٗاد، ٖٚٛ قطِ ايٛاضشات، ٭ْ٘ ٚاضح اؿهِ سكٝك١، ٚاـازز عٓ٘ 

كط٧ قطعّا. ٚأَا غري ايكطعٞ ؾ٬ ٜهٕٛ نريو إ٫ َع دخٍٛ استُاٍ ؾٝ٘ إٔ ٜكصد ايػازع َعازض٘ 

ٚٵ ٫، ؾًٝظ َٔ ايٛاضشات بإط٬م، بٌ باٱضاؾ١ إىل  َا ٖٛ أخؿ٢ َٓ٘، نُا أْ٘ ٜعدٸ غري ٚاضح أ

 ست٢ ٚا٭ضعـ با٭غد ؽتًـ ٚاٱثبات ايٓؿٞ يف ايعٕٓٛ َساتب ٭ٕ ؛بايٓطب١ إىل َا ٖٛ أٚضح 

 ٫ ٚتاز٠ اؾٗتني، إسد٣ يف ٜك٣ٛ تاز٠ ا٫ستُاٍ ٖرا إٔ إ٫ ايػو إىل ٚإَا ايعًِ، إىل إَا تٓتٗٞ؛
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 ٚإٕ ؾٝ٘، ٜكع إٔ ٜٛغو اؿ٢ُ سٍٛ سا٥ِ املكدّ عًٝ٘ٚ املتػابٗات، قطِ إىل زدع ٜكٛ مل ؾإٕ ٜك٣ٛ

 ٚبايٓطب١ ْؿط٘ يف إيٝ٘ بايٓطب١ اٱضايف ايٛاضح ٖٚٛ اجملتٗدات، قطِ ؾٗٛ اؾٗتني؛ إسد٣ يف قٟٛ

 يف أٚ ايٓؿٞ يف سك٘ يف ؾٛاضح ا٫دتٗاد؛ أٌٖ َٔ عًٝ٘ املكدّ نإ ؾإٕ اجملتٗدٜٔ، أْعاز إىل

 يف َصٝبٶا نإ إٕ عًٝ٘ ؾاملكدّ املدط١٦؛ قٍٛ ع٢ً ٚإَا ،َصٝب فتٗد نٌ إٕ: قًٓا إٕ اٱثبات

ؾُعرٚز" ٚإ٫ ؾٛاضح، ا٭َس ْؿظ
(1)

. 

 :ٜٚؿِٗ َٔ ٖرٙ ايعباز٠ إٔ َساتب ا٭دي١ عٓدٙ نُا ٜأتٞ

َا ٫ ٜرتدد بني طسؾني، بٌ وتٌُ َع٢ٓ ٚاسدّا ع٢ً ايتعٝني، ٖٚرا ٖٛ ايٛاضح ايكطعدٞ يراتد٘،     .2

 .َٚكصٛد يًػازع قطعّا

د بني طسؾني َٔ املع٢ٓ، يهٔ ظٗس قصد ايػازع يف أسددُٖا ظٗدٛزّا قطعٝدّا، ٖٚدرا ٖدٛ      َا ٜرتد  .7

ايٛاضددح ايكطعددٞ يػددريٙ، ؾا٫دتٗدداد ٜهددٕٛ يف طسٜكدد٘، ٫ٚ فدداٍ ي٬دتٗدداد ؾٝدد٘ بعددد ٚضددٛح قصددد  

 .ايػازع يف املع٢ٓ

َا ٜرتدد بني َعٓٝني َٔ غإٔ نٌ َُٓٗا إٔ ٜعٗس قصد ايػدازع ؾٝد٘، يهدٔ ظٗدس أسدد املعٓدٝني         .3

ظٗٛزّا أٚيّٝا َع بكا٤ املع٢ٓ ايجاْٞ يف َٛضدع ا٫ستُداٍ، ٖٚدرا ٖدٛ ايٛاضدح يػدريٙ، ؾًدٝظ ٚاضدشّا         

ٖٚرا ٫ ٜتعني نْٛ٘ َكصٛدّا يًػازع، ٚيهٓ٘ َكصٛد  ،بإط٬م، بٌ بايٓطب١ إىل املع٢ٓ ايرٟ دْٚ٘

 .باٱضاؾ١ إىل َا ٖٛ دْٚ٘

طدسف َدٔ ايطدسؾني ٫ قطعدّا ٫ٚ     َا ٜرتدد بني َعٓٝني، يهٔ ٫ ٜعٗس قصد ايػازع يًُذتٗد يف  .2

  .ظّٓا، ؾٗٛ َتػاب٘

ٚيددريو ٜطددتعني ايعًُددا٤ مبشهُددات ايػددسع َٚكاصدددٙ ايكطعٝدد١ يف ددد٤٬ غُددٛض ايددٓص، ٚسددٌ           

 .إغهاي٘. ؾكد قايٛا: "٫ بدٻ َٔ زد املتػاب٘ إىل احملهِ
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َددٔ  ٖٚددرا ٜعددين إٔ ايطددٝام إذا مل ٜهددٔ ٚاضددح ايد٫يدد١ عًدد٢ املعٓدد٢ ؾددإٕ املكصددد ايػددسعٞ املًشددٛظ   

ْصٛص ايػسٜع١ عا١َ َٚٔ اضتكسا٤ عًًٗا َٚٔ قٛاعدٖا ايعا١َ ٚعَُٛاتٗا املع١ٜٛٓ قد ٜهدٕٛ َطدًهّا   

   ٘   .َٔ َطايو ايهػـ عٔ املع٢ٓ، ٚزؾع إغها٫ت ايطٝام، ٚسٌ َعط٬ت٘، ٚػ١ًٝ َدٛاطٔ اـؿدا٤ ؾٝد

ْٸ٢" َٔ قٛي٘ تعداىل  ِِ ْٔ: َٚٔ أَج١ً ذيو َا ذنسٙ ايع١َ٬ ايهاضاْٞ يف تؿطري يؿع١ "أ ِِ َسِسْخ َيُه َطاُؤُن

ِِ ٢ْٖ ٔغ٦ُِت ِِ َأ مبٛضع ايٓطٌ َطتعّٝٓا مبكصد ايػازع َٔ ايدٓص سٝدح ٜكدٍٛ:     773 َفِأُتٛا َسِسَثُه

ٌٸ ا٫ضتُتاع يف ايدْٝا ٫ ٜجبت ؿل قطا٤ ايػٗٛات خاص١، ٭ٕ يكطا٤ ايػدٗٛات دازّا أخدس٣،    "إٕ سٹ

كدا٤ ايٓطدٌ إىل اْكطدا٤ ايددْٝا، إ٫ أْد٘ زنبدت ايػدٗٛات        ٚإمنا ٜجبت ؿل قطا٤ اؿادات، ٖٚٞ ساد١ ب

ٌٸ  ،ٚساددد١ ايٓطددٌ ٫ ؼتُددٌ ايٛقددٛع يف ا٭دبدداز ،يف ايبػددس يًبعددح عًدد٢ قطددا٤ اؿادددات ؾًددٛ ثبددت اؿٹدد

 ".يجبت ؿل قطا٤ ايػ٠ٛٗ خاص١، ٚايدْٝا مل ؽًل ي٘

 املطام اؿٹَهُٞ عٓد ايػاطيب: .3

ام ٫ تتطاٚقإ َعّا ٚيف إٓ ٚاسد يف بٝإ َساد ايػازع، إٔ املكاصد ٚايطٝ مما ضبل٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜؿِٗ 

َٻد٘ أنجدس ايعًُدا٤ ايساضددني" ٖدٛ       ا٫عتبداز مبكاصدد ا٭ٚاَدس ٚايٓدٛاٖٞ ٚعًًدٗا يف تؿطدري       بٌ "ايرٟ أ

ايٓصٛص، عطب َا ٜؿٗدِ َدٔ قسا٥ٓٗدا ايطدٝاق١ٝ املكايٝد١ ٚاملكاَٝد١ ايدايد١ عًد٢ أعٝدإ املصداحل يف           

. ؾكاعددد٠ "ا٭صددٌ يف املعددا٬َت ايتعًٝددٌ" تكطددٞ بتؿطددري  يف املٓٗٝددات املددأَٛزات، ٚأعٝددإ املؿاضددد

ٗٻدد ايػداطيب سدٜجد٘         ْصٛصٗا ٚؾكّا يتذًٝات ايطٝام ٚايعًٌ ٚاملصاحل ايساتبد١ عًد٢ ا٭سهداّ. ٚهلدرا َ

عٔ طسم ايهػـ عٔ املكاصد ببٝإ ٖرٙ املكد١َ، "يٝهٕٛ عًٝٗا ا٫عتُاد يف ايطدابط ايدرٟ ٜعدسف    

كاٍ باعتباز املباْٞ ٚايعًٌ ٚاملعاْٞ مجٝعّا، ع٢ً ٚد٘ ٫ ىٌ ؾٝد٘ املعٓد٢ بدايٓص    ب٘ َكصد ايػازع، ؾٝ

  .٫ٚ بدددددددايعهظ، يتذدددددددسٟ ايػدددددددسٜع١ عًددددددد٢ ْعددددددداّ ٚاسدددددددد ٫ اخدددددددت٬ف ؾٝددددددد٘ ٫ٚ تٓددددددداقض  

َدٔ دٗد١ ايًؿدغ عًد٢ تطداٍٚ يف      "ؾإذا ناْت ا٭ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ َٔ َطايو ايهػـ عٔ املكاصد ؾإْٗدا  

 َا ٖٛ َٓٗا اَس ٚدٛب اٚ ْدب ، َٚا ٖدٛ ْٗدٞ ؼدسِٜ اٚ نساٖد١ ، ٫     ٚايتؿسق١ بني، د٫ي١ ا٫قتطا٤ 
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٫ إتعًِ َٔ ايٓصٛص، ٚإ عًِ َٓٗا بعض ؾدا٫نجس َٓٗدا غدري َعًدّٛ. َٚدا سصدٌ يٓدا ايؿدسم بٝٓٗدا          

ىل املصاحل، ٚيف أٟ َستبد١ تكدع؟ ٚبا٫ضدتكسا٤ املعٓدٟٛ، ٚمل ْطدتٓد ؾٝد٘ جملدسد        إباتباع املعاْٞ، ٚايٓعس 

ّٳ يف اايصٝػ١ ٚإ٫ّ َي ٫ ع٢ً قطِ ٚاسد ، ٫ عًد٢ اقطداّ َتعددد٠ .    إٕ ٫ ٜهٕٛ يف ايػسٜع١ أَس ٭دِص

٫ بٴددٻ ؾٝد٘ َدٔ اعتبداز َعٓد٢ املطدام       -ع٢ً ا٫ط٬م -ٜطّا. بٌ ْكٍٛ: ن٬ّ ايعسب أٚايٓٗٞ نريو 

ضددد ، أٚ محدداز ، أٚ ععددِٝ أىل قددٛهلِ: )ؾد٬ٕ  إ٫ تددس٣ أ٫ صدداز ضدشه١ ٖٚددص٠٤.  إيف د٫يد١ ايصددٝؼ، ٚ 

يدٛ اعتدرب    -َٚدا ٫ ٜٓشصدس َدٔ ا٫َجًد١      -يسَاد ، أٚ دبإ ايهًب( ، ٚ)ؾ١ْ٬ بعٝدد٠ َٗد٣ٛ ايكدسط(    ا

 " (1 )ؾُا ظٓو به٬ّ اهلل ٚن٬ّ زضٛي٘  ،ايًؿغ مبذسدٙ مل ٜهٔ ي٘ َع٢ٓ َعكٍٛ
. 

ٚ أٚ ْٗدٞ عٓٗدا َطًكدّا َدٔ غدري ؼدٜدد ٫ٚ تكددٜس ؾًدٝظ ا٫َدس          أَس بٗدا  أنٌ خص١ً  "ٕ أٚذيو     

ؾسادٖا، نايعدٍ ٚا٫سطإ ٚايٛؾا٤ بايعٗدد، ٚا٫عدساض   أؾٝٗا ع٢ً ٚشإ ٚاسد يف نٌ ؾسد َٔ ايٓٗٞ 

..( …عٔ اؾاٌٖ ٚايصرب ٚايػهس َٚٛاضا٠ ذٟ ايكسب٢ ٚاملطانني 
(2)

. ٚذنس ايػاطيب ٖٓا نجريّا َٔ 

يٝعدٛد  خصاٍ املأَٛزات، ثِ املٓٗٝات نايعًِ ٚايؿشؼ ٚا٫ضساف ٚا٫قتاز، ؾرنس ندجريّا َٓٗدا اٜطدّا،    

 بعد ذيو يريدعٗا اىل ْٛعني ُٖا :

2.    ٍ ؾٗدٞ عًد٢    ،َا دا٤ت ؾٝ٘ ا٫ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ع٢ً ايعُّٛ ٚا٫ط٬م يف نٌ غ٤ٞ ٚع٢ً ندٌ سدا

 منط ٚاسد ظاٖسّا، 

ٚيهٓٗا )عطب نٌ َكاّ، ٚع٢ً َا تكتطٝ٘ غدٛاٖد ا٫سدٛاٍ يف ندٌ َٛضدٛع ٫ عًد٢ ٚشإ ٚاسدد ٫ٚ       

ع٢ً سهِ ٚاسد(
(3)

ٕ  طدإ يف قٛيد٘ تعداىل:    . ٚذيو نُا يف ا٫س  ٕٓ اهلل ٜأَس بايعدٍ ٚاإلسطاا   إ

ؾاْد٘ )يدٝظ َدأَٛزّا بد٘ اَدسّا داشَدّا يف ندٌ غد٤ٞ ، ٫ٚ غدري دداشّ يف ندٌ غد٤ٞ ، بدٌ               ،94

زناْٗدا َدٔ بداب ايٛاددب، ٚاسطداْٗا بتُداّ آدابٗدا        أٜٓكطِ عطب املٓاطات، ؾإسطإ ايعبادات بتُاّ 
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إٕ اهلل نتب اإلسطإ ع٢ً نٌ  ": سطدإ ايكتًد١ يف قدٍٛ ايدٓيب     إَٔ باب املٓدٚب، نريو ٜكاٍ يف 

" غ٤ٞ فإذا قتًتِ فأسطٓٛا ايكت١ً
(1)

َٵدسٴ إهاب   . ٚنريو ا٫َس يف ايعدٍ . ؾاْ٘ ٫ ٜصح إ ٜكاٍ : اْ٘ أ

ٜٴدَؿصٻدٌ ا٫َس ؾٝ٘ دٌ ٖرا قٌٝ: إٕ ا٭ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ املتعًك١ بدا٫َٛز  أَٚٔ  ،أٚ ْدب بإط٬م ، بٌ 

ٚ َدٔ ايٓٛاؾدٌ يف )املدأَٛزات(،    أطًك١ يٝطت ع٢ً ٚشإ ٚاسد ، بٌ َٓٗدا َدا ٜهدٕٛ َدٔ ايؿدسا٥ض      امل

ْعداز املهًؿدني؛   أٚ َدٔ املهسٖٚدات يف )املٓٗٝدات(، يهٓٗدا ٚنًدت اىل      أَٚٓٗا َدا ٜهدٕٛ َدٔ احملسَدات     

 "يٝذتٗدٚا يف مٛ ٖرٙ ا٫َٛز
(2)

 . 

" نإ اؿداٍ ٚايٛقدت ٜكتطدٞ ذيدو    َٔ سٝح "ا دص٢ َساتبٗدقإٔ تهٕٛ ا٫ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ يف أ .7
(3)

  ،

إٕ تكسضٛا  ٚقٛي٘ ضبشاْ٘:  9 َٚٔ ٜٛم غح ْفط٘ فأٚي٦و ِٖ املفًشٕٛ نكٛي٘ تعاىل: 

َٚع ذيو ؾإ يًعكٌ فاٍ ايٓعس ؾٝٗا؛ ٫ْ٘  22  اهلل قسضّا سطّٓا ٜطاعف٘ يهِ ٜٚػفس يهِ

 "ع٢ً َا ٖٛ دا٥دس بدني طسؾٝٗدا ، ؾٝٓعدس ايعكدٌ      بتٓصٝص اـطاب ع٢ً تًو ايػاٜات ، ؾكد ْب٘ 

سدد  أؾُٝا بُٝٓٗدا عطدب َدا ديادد٘ ديٝدٌ ايػدسع ، ؾُٝٝدص بدني املساتدب عطدب ايكدسب ٚايبعدد َدٔ              

ايطسؾني ؛ نٞ ٫ ٜطهٔ اىل ساي١ ٖدٞ َعٓد١ اـدٛف ؛ يكسبٗدا َدٔ ايطدسف املرَددّٛ ، أٚ َعٓٸدد١         

 "ري ايسدا٤ ؛ يكسبٗا َٔ ايطسف احملُٛد ، تسبٝد١ سهدِٝ خدب   
(4)

ند٬ّ ايعدسب عًد٢    بدٌ ْكدٍٛ:    ،

ٕ اٱط٬م ٫ بد ؾٝ٘ َٔ اعتبداز َعٓد٢ املطدام يف د٫يد١ ايصدٝؼ،       يػدسض  ضدابط١  قسٜٓد١  يٝهدٛ

 هسٟ املطام ٖرا ... ٚع٢ًا٭صًٞ املع٢ٓ ٖٛ ٜهٔ مل ٚإٕ ٜسٜد سٝح إىل ي٘ ٚصازؾ١ املتهًِ،

ٙ  ايًؿدغ  اعتدرب  ًٛؾ: أٟ ؾٝ٘، اٱْا٤ َٔ ٚصب٘ ايدا٥ِ املا٤ يف ايبٍٛ بني ايتؿسٜل ٘  مبذدسد  نُدا  ؾٝد
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ٍ  بٌ َعكٍٛ، َع٢ٓ ي٘ ٜهٔ مل ايعاٖس١ٜ؛ اعتربٙ ٘  ضدٝل  ممدا  املعكدٛ ٘  اؿددٜح  يد  بدني  ؾدسم  ٫ أْد

 (1) ٚإؾطادٙ" املا٤ تٓذٝظ يف ضببٶا ٜهٕٛ قد َُٓٗا ن٬ ٭ٕ ا٭َسٜٔ؛

دد بدني  مجًد١ َدٔ ايطدٝاقات ايديت تددٍ عًد٢ َػدسٚع١ٝ ايؿعدٌ املدرت          -زمحد٘ اهلل  -ٜٚعدد ابدٔ ايكدِٝ   

ايٛدٛب ٚايٓدب ، بٓا٤ ع٢ً َا وتـ بايطٝام َٔ ايكسا٥ٔ املكاي١ٝ
(2)

: 

 ، ؾهٌ ؾعٌ ععُ٘ اهلل ٚزضٛي٘ ، ؾٗٛ ديٌٝ ع٢ً َػسٚعٝت٘. ضٝام ايتععِٝ .2

 ، ؾُا َدس٘ اهلل ٚزضٛي٘ َٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ ، ؾٗٛ َػسٚع.ضٝام املدح .7

 ، َٚٔ قسا٥ٔ ٖرا ايطٝام املكاي١ٝ:ضٝام اٱخباز .3

o عاىل يف نتاب٘، أٚ ع٢ً يطإ زضٛي٘ إخبازٙ ت.ٌعٔ ؾسس٘ بايؿع 

o .ً٘إخبازٙ عٔ قبت٘ يًؿعٌ ، أٚ قب١ ؾاع 

o .ٌإخبازٙ عٔ زضاٙ عٔ ايؿعٌ ، أٚ زضاٙ عٔ ايؿاع 

o .ٌإخبازٙ عٔ دعا٤ ايسضٌ عصٍٛ ذيو ايؿع 

o .٘إخبازٙ عٔ ضشو اهلل تعاىل َٔ ؾاعً٘ ، أٚ عذب٘ ب 

o ً٘إخبازٙ بٓؿٞ اؿصٕ ، ٚاـٛف عٔ ؾاع. 

 . َٚٔ قسا٥ٔ ٖرا ايطٝام:  ضٝام ايٛعد .2

o .ٌايٛعد بايجٛاب ايعادٌ أٚ اٯد 

o .ايٛعد باملػؿس٠ ، ٚتهؿري ايط٦ٝات 

o . ٍٛايٛعد بايكب 

o .ً٘ايٛعد بايٓصس٠ يؿاع 

o .َٔايٛعد با٭ 

                                                 

 .3/419[ الشاطبيافمبد ]انًٕ :(1)
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 ، َٚٔ قسا٥ٔ ٖرا ايطٝام: ضٝام ايٛصـ .6

o .ايٛصـ بايطٝب 

o . ايٛصـ بايربن١ 

o .ٔايٛصـ باؿط 

o .ٚصـ ايؿعٌ بهْٛ٘ َعسٚؾا 

o .ٚصـ ايؿعٌ بهْٛ٘ قسب١ 

 . ضٝام ايكطِ .5

o .ٜٔايكطِ بايؿاعٌ ، نايكطِ غٌٝ اجملاٖد 

o .ٜٔايكطِ بايؿعٌ ، نايكطِ بػاز٠ خٌٝ اجملاٖد 

أَا ايٓٗٞ ؾٗٛ نُا ٜكٍٛ ابٔ ايطُعاْٞ:" اعًِ إٔ ايٓٗٞ ٜكازب ا٭َس يف أنجس َا ذنسْاٙ"
(1)

ٜٚكٍٛ  

تطدح بد٘ أسهداّ ايٓددٛاٖٞ ، إذ يهدٌ َطدأي١ َددٔ      ايػصايدٞ :"اعًدِ إٔ َدا ذنسْدداٙ َدٔ َطدا٥ٌ ا٭ٚاَددس ت     

ا٭َس ِٚشإ َٔ ايٓٗٞ ع٢ً ايعهظ"
(2) 

ٚقد ـص ابٔ ايكدِٝ أثدس د٫يد١ ايطدٝام ، َدٔ خد٬ٍ َدا أٚزدٙ َدٔ قدسا٥ٔ ايطدٝام املكايٝد١ ٚاؿايٝد١،             

َٚٓٗا
(3)

: 

 طًب ايػسع تسى ايؿعٌ . .2

 ذّ ايػسع يًؿاعٌ. .7

 عتب ايػسع ع٢ً ايؿاعٌ. .3

 يعٔ ايػازع يًؿاعٌ. .2

                                                 

 .1/251[ ابي السوعاًيلٕاؿغ األدنخ  ] :(1)
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 ايػازع يًؿعٌ ، أٚ َكت ؾاعً٘. َكت .6

 ْؿٞ قب١ اهلل تعاىل يًؿعٌ ، أٚ قبت٘ يًؿاعٌ. .5

 ْؿٞ ايسض٢ َٔ اهلل عٔ ايؿعٌ ، أٚ ايسض٢ عٔ ؾاعً٘. .2

 تػبٝ٘ ايًع تعاىل ايؿاعٌ بايبٗا٥ِ ، أٚ ايػٝاطني. .7

ٌٻ ٖدرا ايطددبب ٖدٛ ايددرٟ دعدٌ ايػداطيب ٜددرنس قطدُّا خاصددّا َدٔ أْدٛاع املطدداقات َتعًكدّا بددايٓص           ٚيعد

ٜٴطددُٝ٘ بددد"املطام اؿٹهُددٞ"،     ؾؿٗددِ ضددٝام ايددٓص ايػددسعٞ عٓدددٙ َتٛقددـ عًدد٢ ؾٗددِ       ايػددسعٞ، ٚ

 :َكصدٜٔ

 ،املكصد يف ا٫ضتعُاٍ ايعسبٞ ايرٟ أْصٍ ايكسإٓ عطب٘ .2

 .ٚاملكصد يف ا٫ضتعُاٍ ايػسعٞ ايرٟ تكسٻز يف ْصٛص ايػسٜع١ ٚقٛاعدٖا .7

 .اِْٗبًط ْصٍ ايكسإٓ ٭ٕ ضٛا٤؛ غسع ؾٝ٘ ؾايعسب ا٭ٍٚ؛ " ؾأَا

٘  يف ؾايتؿداٚت  ايجاْٞ؛ ٚأَا ّ  ايطداز٨  يدٝظ  إذ ساصدٌ؛  إدزاند ٔ  اٱضد٬ ٘  يف ايعدسب  َد ِ  ؾُٗد  نايكددٜ

٘  املبتدد٨  ٫ٚ ايدزدد١،  تًو يف يٝظ نُٔ ٚؼصًٝ٘ بتؿُٗ٘ املػتػٌ ٫ٚ ايعٗد، ٞ  ؾٝد  َِٜسَفٔع نداملٓتٗ

ُ٘ ًٖ َٔ اي ُٓٛا اٖئرٜ ََ ِِ آ ُِٓه َٔ َٔ َِ ُأُٚتٛا َٚاٖئرٜ ًِ  ايصشاب١ بعض تٛقـ َٔ َاْع ؾ٬ ؛22 َدَزَدإت اِئع

 َعدداْٞ إدزاى يف تبشددس إذا ستدد٢ ؾٝدد٘؛ ايػددسعٞ ايكصددد ٚددد٘ ٜٚػُددض أَددسٙ، ٜػددهٌ َددا بعددض يف

ٞ  ايكصدد  ي٘ ٚاتطح اٱغهاٍ َٔ ٚقـ َا عٓ٘ شاٍ باع٘؛ َٝداْٗا يف ٚاتطع ْعسٙ، ايػسٜع١  ايػدسع

ايهُاٍ" ع٢ً
(1)

َطُٻّٓا يف ايه٬ّ ايعسبدٞ ؾًد٘ َكاصدد ؽدتصٸ      ٚإٕ نإ قد د٤ٞ بٖ٘ٚرا املكصد " ،

ب٘، ٜدٍ عًٝٗا املطام اؿٹهُٞ أٜطّا، ٖٚرا املطام ىتص مبعسؾت٘ ايعازؾٕٛ مبكاصد ايػازع، نُا إٔ 

"ا٭ٍٚ ىددتص مبعسؾتدد٘ ايعددازؾٕٛ مبكاصددد ايعددسب.  
(2)

ؾا٭صددٛيٞ ٜٓعددس إىل ايطددٝام أ٫ّٚ يف إطددازٙ    

ايػسعٞ عٓد ٖرا ايٓعس، بٌ ٜتذاٚش ايؿِٗ ا٭ٚيٞ يًطٝام  ايًػٟٛ، غري أْ٘ ٫ ٜكـ يف ؾِٗ اؿهِ
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َعسؾد١ ايػدسض   ايكا٥ِ ع٢ً ايٓعس إىل أٍٚ ايهد٬ّ ٚآخدسٙ، ٚاصد٬ّ إىل ايؿٗدِ ايجداْٞ يًطدٝام، ٖٚدٛ        

ايرٟ ٚزد َٔ أدً٘ اـطاب، ٖٚآٖا ٜطتعني باملطام اؿهُٞ ايرٟ ٜتهػٻـ ْتٝذ١ ايٓعس يف عادات 

َكاصدد ا٫ضدتعُاٍ ايعسبٝد١، ٜٚهدٕٛ ٖدرا ايٓعدس ٖدٛ اؿدانِ عًد٢          ايػازع َٚكاصدٙ بعد ايٓعدس يف  

ايطدٝام، ؾٝٴعطددٞ بعدض ايعبددازات د٫٫تٺ أٚضدعٳ أٚ أقطددع ٚأددصّ، ٜٚصددسف بعدض ايعبددازات عددٔ      

ٜٴًػٞ ا٫عتباز ببعض ايكٝٛد ٚظٛاٖس ا٭يؿاظ ع٢ً ٚد٘ ايتدأثري   عَُٛٗا أٚ إط٬قٗا أٚ ظاٖسٖا، ٚقد 

  .يف اؿهِ

ٙ اٱَاّ ايػصايٞ َٔ إٔ "َٔ ا٭يؿاظ ٚا٭ضاَٞ َا هدسٟ عًد٢ ايًطدإ ذنسٖدا     َٚٔ أَج١ً ذيو َا ذنس

ٜٴعسف ذيو ظسٟ ايعاد٠ يف ايٓٻِعِ، نكٛي٘ "َٔ أعتل غسنّا ي٘  ي عبد : ٫ٚ ٜهٕٛ َكصٛدّا، ٚ
(1)

أميا "ٚ 

ٌٕ َات أٚ أفًظ " بعٝٓ٘ ٚدد إذا مبتاع٘ أسل املتاع فصاسب زد
(2)

، ٫ أثس ؾرنسٴ ايعبد ٚايسدٌ دس٣ ٚؾاقّا  

... ي٘ يف اؿهِ، ٚيهٓ٘ ضدابل إىل ايًطدإ يف عداد٠ ايبٝدإ بتػًٝدب ايدرنٛز يف ايدرنس عًد٢ اٱْداخ،         

ٔ  ٚتهسٜدسات  إَدازات  ٚمبذُدٛع  ٚايبٝع ايعتل أسهاّ بتصؿح عسؾٓا ٭ْا ٘  ٚقدسا٥ ٌ  ٫ أْد  يٮْٛثد١  َددخ

ُِ ارتٓصٜاسٔ  ُسِسَت عًٝهِ املٝت١ُ: ٜٚكسٴب َٔ ٖرا اؾٓظ قٛيد٘ تعداىل  ،  ٚايعتل ايبٝع يف ُّ ٚذت  ٚايٖد

ِٳ، ٚايػدشِ ٚاؾًدد ٚضدا٥س أدصا٥د٘ َؿَٗٛد١ َٓد٘، ؾٓددصٍ يف           3 ، ؾدصدص بدايتشسِٜ ايًشد

ايبٝإ َٓدصي١ قٛي٘: )ٚاـٓدصٜس(، ٚسٴٌُ ايتدصٝص ؾٝ٘ ع٢ً عاد٠ ايبٝإ، ٖٚدٛ إٔ ايطدابل إىل ايًطدإ    

ٜٴعتدداد أنًُدد٘، ٖٚددٛ ايًشددِ بٝددإ عٓددد ْعددِ ايهدد٬ّ ٜعسؾٗددا َددٔ َأيٹَؿٗددا  ؾٗددرا ٚأَجايدد٘ َددٔ عددادات اي ،َددا 

                                                 

 سػٙ ػًش اثٍ ػٍ يغُذِ فٙ ٔأزًذ يبخخ ٔاثٍ ٔانُغبئٙ ٔانزشيز٘ دأد ٔأثٕ ٔيغهى انجخبس٘ انسذٚث أخشخّ :(1)

 ػبسػخ ،16/276 اندٕٓد ثزل ،7/281 انُغبئٙ عٍُ ،3/1286 يغهى طسٛر ،3/111 انجخبس٘ طسٛر اَظش .ػُّ اهلل

  ".1/56 أزًذ يغُذ ،2/844 يبخخ اثٍ عٍُ ،6/92 األزٕر٘

ّ   انسنذٚث يزفنك   :(2) ٘  ػهٛنّ: أخشخن ٙ  62/ 5 انجخنبس ّ  ٔخنذ  إرا ثنبة  االعنزمشاع  فن / 3 ٔيغنهى " 2405" يفهنظ  ػُنذ  يبنن

 أخًؼنذ ": "222/ 2" "رفغنٛشِ " فٙ انمشؿجٙ لبل  .1559/ 24 انًشزش٘ ػُذ ثبػّ يب أدسن يٍ ثبة انًغبلبح فٙ 1194

ٙ  انشنسى  دخنم  فمنذ  انهسنى   اعى ػهّٛ ٚمغ انشسى يغ انهسى ألٌ: "ٔلبل ،"انخُضٚش شسى رسشٚى ػهٗ األيخ  ٔال سنى، انه اعنى  فن

ّ  ركنش  فُنبة  انخُضٚش  نسى رؼبنٗ اهلل زشو ٔلذ انشسى  اعى فٙ انهسى ٚذخم ٍ  نسًن ّ  ػن ّ  شنسً  ".انهسنى  اعنى  رسنذ  دخنم  ألَن
ّ " فٙ انؼشثٙ اثٍ ٔلبل ٗ  األينخ  ارفمنذ ": "54/ 1" "أزكبين ٙ  ٔانفبئنذح  أخضائنّ،  ثدًٛنغ  زنشاو  انخُضٚنش  نسنى  أٌ ػهن  ركنش  فن

ٌ  انًجزذػنخ  شنغفذ  ٔلنذ : "للب ،"نسًّ إنٗ نهمظذ ٚزثر زٕٛاٌ أَّ انهسى ٘  شنسًّ،  ثنبل  فًنب : رمنٕل  ثنن  ْٔنى  زنشو   شنٙء  ثنن

ًًب لبل يٍ أَّ ٚؼهًٌٕ ال أػبخى ًًب، لبل فمذ نس ًًب لبل ٔيٍ شس ًًنب   ٚمم فهى شس ًًب  نسنى  كنم  ٔننٛظ  نسنى،  شنسى  كنم  إر نس  شنس

 ".انهسًٛخ زمٛمخ خٓخ يٍ نسى ْٔى انهفق، اخزظبص خٓخ يٍ
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َٚازٳضٳٗا
(1). 

ٚبإُٖاٍ ٖرا املطام اؿهُدٞ، أٚ عددّ تكددٜسٙ تكددٜسّا ضدًُّٝا بصددٚزٙ عدٔ َعسؾد١ َكاصدد ايػدازع           

٪٤٫، ٖد  تؿطدري أسهداّ غدسع١ٝ َعسٚؾد١، إذ ضدام      َدٔ ٜسٜدد  بعدض  ىط٧ ٚعادات٘ ٚمج١ً تػسٜعات٘؛ 

٘ ٚد٫يت٘، ٚسهاُٛا يف تؿطدريٙ غدري َأيٛؾد٘ ٚقدت ْصٚيد٘،      ايٓص يف غري َطام سهُت٘، ٚدسدٚٙ َٔ يػت

 ؾسأ٣ أسدِٖ 

  :اـدامتد١

نًددص ممددا تكدددّ إىل إٔ يًطددٝام ْٚعسٜتدد٘ ا٭صددٛي١ٝ صدد١ً ٚثٝكدد١ باملكاصددد ْٚعسٜتٗددا، ٖٚددٞ صدد١ً    

ٌٻ أبسشٖددا إٔ ايطددٝام يف أسددد إط٬قٝدد٘ ايػددا٥عني عٓددد         تهاًَٝدد١ قا٥ُدد١ عًدد٢ خصددا٥ص َػددرتن١ يعدد

 ، ٚ إٔ ْعس١ٜ ايطٝام خاد١َ يٓعس١ٜ املكاصدد.  ع٢ٓ ايػسض ايرٟ دا٤ اـطاب ٭دً٘ا٭صٛيٝني دا٤ مب

ٚيكد مجع ايػاطيب بني د٫ييت ايطٝام ٚاملكاصدد مبصدطًح تدسنٝيب ذٟ َػدص٣ عًُدٞ أصدٌٝ ٜػدري إىل        

" ايددرٟ ٜتطدداٚم ؾٝدد٘ َكصددد املبٓدد٢  املطددام اؿٹهُددٞايٛظٝؿدد١ ايتهاًَٝدد١ يًُصددطًشني، ٖٚددٛ َصددطًح " 

ٜٚطدتٟٛ ؾٝد٘ ؾٗدِ ايدٓص ايتػدسٜعٞ عٓدد َكصددٟ ا٫ضدتعُاٍ ايعسبدٞ ٚا٫ضدتعُاٍ            َٚكصد املعٓد٢، 

ايػسعٞ، ٚأغاد بإٔ تؿطري ْصٛص ايػسٜع١ هب بٓا٩ٙ ع٢ً ا٫عتبدازٜٔ، ٚاضدتكا٩ٙ َدٔ ايساؾددٜٔ،     

ٚإ٫ا صددازت د٫يدد١ ايصددٝؼ ٚايعبددازات ٖددصأ٠ ٚضددشه١، إَددا غًٖٛددا َددٔ اعتبددازات اؿهددِ املًشٛظدد١            

 .بدددددداْٞ زضددددددَّٛا خاٜٚدددددد١ عًدددددد٢ سسٚؾٗددددددا، ٚزَددددددٛشّا ٫ تػددددددٞ مبعٓاٖددددددا   يًتػددددددسٜع أٚ ظعددددددٌ امل
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 ١:ـــــامتــــــــــاخل

ضًِ أاحلُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاحلات، أمحدٙ ٚأغهسٙ ع٢ً تٛفٝك٘ يف ايبد٤ ٚاخلتاّ، ٚأصًٞ ٚ

 ع٢ً خري األْاّ ْبٝٓا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ ايهساّ.

 أَا بعد: 

فال خيف٢ إٔ نٌ باحح ٜطسم َٛضٛعا ال بد إٔ ٜتٛصٌ فٝ٘ إىل بعض ايٓتا٥ج ، ٚخيًص إىل غ٤ٞ 

 َٔ ايتٛصٝات ، َٚٔ أبسشٖا َا ًٜٞ:

 أٚال: أِٖ ْتا٥ج ايبخح:

 عاجٌ يف يًعباد ايػسٜع١ يف ُزٚعٝت اييت باملصاحل ايعًِتعسٜف املكاصد ، ٚإٔ املساد بٗا  .1

 .ايػسع يف املعترب٠ باملصاحل ايعًِ :ْكٍٛ ٖٞ أٚ اختصازاٚآخستِٗ  ،  دْٝاِٖ

َٕ مجٝع املطًُني اتفكٛا ع٢ً إٔ أفعاٍ اهلل تعاىل ْاغ١٦ عٔ إزاد٠ ٚاختٝاز ٚع٢ً ٚفل عًُ٘  .2 أ

ٚإٔ تًو احلهِ  ٚإٔ مجٝعٗا َػتٌُ ع٢ً حهِ َٚصاحل ٚ َٓٛط١ بػاٜات يعًُ٘ تعاىل ٚحهُت٘ ،

ٖٞ مثسات ألفعاي٘ تعاىل ْاغ١٦ عٔ حصٍٛ ايفعٌ فٗٞ ألجٌ حصٛهلا عٓد ايفعٌ تجُس 

َٕ َساد اهلل تعاىل مما غسع يًٓاع َٓر ايٓػأ٠ إىل ختِ  غاٜات، ٖرا نً٘ ال خالف فٝ٘، ٚأ

ايسضاي١ ٚاحد ٖٚٛ إبالغ ايبػس إىل ايػا١ٜ اييت خًكٛا هلا ٚحفغ ْعاّ عاملِٗ ٚضبط 

 فٝ٘ ع٢ً ٚج٘ ال ٜعتٛزٙ خًٌ. تصسفاتِٗ

3.  َٕ  ٚأغساضٗا،ملكاصدٖاَتط١ُٓٚتفصٝالمج١ًايعًُا٤مجاٖريعٓدايػسع١ٝاألحهاّأ

ِحَهُّااملكاصدٖرٙأناْتضٛا٤ايدازٜٔ،يفإضعادِٖٚاخلًلَصاحلَٚٓط١ٜٛ ع٢ً

ٚأغساضامساتناْتأّ عا١َ،ن١ًَٝٚٓافعَصاحلناْتأّجص١ٝ٥ تفص١ًٝٝ،َٚعاْٞ

ََِٚٔ غت٢،بأبٛاب ٚأحهاّحتٝطنرب٣ نطسٚز٠ٚغريٙيًفكٝ٘الش١َضسٚز١ٜفٗٞث

 ٚأٖداف٘.دال٥ً٘نٌَٔفازغا،زٚحبدٕٚنٝاْاايفك٘ظٌٚإاَلْفطٗا،ايٓصٛص
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إٔ اهلل ال ٜصاٍ َساعٝا زفك٘ بٗرٙ األ١َ ٚإزادت٘ بٗا ايٝطس دٕٚ ايعطس، ٚإٔ ٖرا ايدٜٔ  .4

ٚدز٤ املفاضد، ال ٜفازم ايسأف١ بايٓاع حت٢ يف محًِٗ ع٢ً َصاحلِٗ بني حفغ املصاحل 

املصًخ١، َع تطًب إبساش ذيو ايتػسٜع يف صٛز٠ ي١ٓٝ  باالقتصاز يف ايتػسٜع ع٢ً ْٛع

ٚيف أٜطس نٝف١ٝ ٚأزفكٗا، فسمبا أيػت ايػسٜع١ بعض املفاضد إذا نإ يف احلٌُ ع٢ً 

 ٚفسد ْٛع نٌ ٜٓاضب َا ٚزعا١ٜ اإلعٓات،تسنٗا َػك١ أٚ تعطٌٝ َصًخ١، زفعا يًخسج ٚ

 َسفٛق١ فإْٗا ٚايصٚاجس ٚاملٓاٖٞ ايتهايٝف أحهاّ يف حت٢ ، ٚاضتعدادٙ طٛق٘ ٜٚال٥ِ

ألٕ ذيو ٜطٌٗ ايعٌُ بٗا َع حصٍٛ َكصد  َٓٗا، املكصٛد ٜبطٌ ال َا بكدز بايٝطس

 ايػسٜع١ َٔ ايعٌُ، فٝطعد أٌٖ ٖرا ايدٜٔ بطٗٛي١ اَتجاي٘.

5.  َٕ ايبخح ايداليٞ عٓد عًُا٤ األصٍٛ زٖنيُُ بفِٗ ايطبٌ املؤد١ٜ يألحهاّ، يريو ْعسٚا أ

يف األيفاظ ٚعالقتٗا مبعاْٝٗا حاي١ إفسادٖا ٚتسنٝبٗا ، ٚحبجٛا أٚج٘ األدي١ ٚازتباطٗا 

مبديٛالتٗا ٚاْصسفت جٗٛدِٖ إىل اإلملاّ باملكتطٝات ايعا١َ يًدطاب، ٚضعٛا يًٛقٛف ع٢ً 

ضٛابط أضاض١ٝ  ٚاييت تعترب حبلَٔ حٝح إفادتٗا أحهاًَا غسع١ٝ َع١ٓٝ ، ت املكاصد ٚاملطاقا

فُٝا ٜطتفٝدٙ اجملتٗد يد٣ ع١ًُٝ االضتٓباط ، ٚبٓا٤ احلهِ ع٢ً أصٌ َٔ دالي١ ايًفغ 

 .ايػازع خطاب املتبادز٠ إيٝ٘ فُٝا حيتًُ٘ 

6.  َٕ َعسف١ َكاصد نالّ ايعسب إمنا َدازٙ ع٢ً َعسف١ َكتطٝات األحٛاٍ حاٍ اخلطاب َٔ إ

ج١ٗ ْفظ اخلطاب أٚ املداَطب أٚ املداِطب أٚ اجلُٝع إذ ايهالّ ايٛاحد خيتًف فُٗ٘  حبطب 

حايني ٚحبطب رلاطبني ٚحبطب غري ذيو، مما ال ٜدٍ ع٢ً َعٓاٖا املساد إال األَٛز اخلازج١ 

 كطُٝ٘ املكايٞ ٚاملكاَٞ.ايطٝام بٚعُدتٗا 
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يف صالح أحٛاٍ األ١َ أٚ اجلُاع١ ، ٚأْٗا أٜطا  -ق٠ٛ ٚضعفا -إٔ املصاحل نجري٠ َتفاٚت١ اآلثاز  .7

َتفاٚت١ حبطب ايعٛازض ايطاز١٥ ٚاحلاف١ بٗا َٔ َعِطداٍت آلثازٖا أٚ َبطالت يتًو اآلثاز 

 نالًّ أٚ بعطا، ٚاييت ميهٔ تكطُٝٗا باعتبازات مخظ ٖٞ:

 َد٣ احلاج١ إيٝٗا، إىل: ضسٚز١ٜ، ٚحاج١ٝ، ٚحتط١ٝٓٝ.  از آثازٖا يف ِقٛاّ األ١َ ٚباعتب  .1

إىل: عا١َ ٖٚٞ ايعا٥د٠ إىل  باعتباز تعًكٗا بعُّٛ األ١َ أٚ مجاعتٗا أٚ أفسادٖا،  .2

 دلُٛع األ١َ أٚ غايبٝتٗا، ٚخاص١ ٖٚٞ ايعا٥د٠ إىل األفساد. 

 ١ُٖٝ. َٔ حٝح قٛتٗا يف ذاتٗا، إىل: قطع١ٝ، ٚظ١ٝٓ، ٚٚ  .3

 َٔ حٝح املٓاط، إىل: ن١ًٝ، ْٛع١ٝ، جص١ٝ٥. .4

 إىل :َكاصد األصٍٛ ،َٚكاصد ايٛضا٥ٌ. حبطب األص١ًٝ ٚايتبع١ٝ، .5

 

َٕ االيتفات .8 ايبت١ ذيوٜعينٚال،عَٓ٘ٓدٚح١الأَسحدٜجاأٚنإقسآْاايٓصَكاصدإىلأ

ٚإمنا،عسفٓاٙٚبٗا ايٓصغسعفبٗااعتبازٖا،َٔالبدبٌايٓص،يػ١اعتبازعدّ

ُٚيَب٘ايٓصملهٕٓٛيًٓفاذايٛحٝد٠ايٛض١ًٝايًػ١ٜٛايدالي١اعتبازاحلرز َٖٔٛايػسض

دفعابٗاٚاالضتعا١ْإيٝٗاايسجٛعَٔبدالنجري٠ َٚتٓٛع١ٚضا٥ٌٖٓاىإٕ،حٝح

ٚتتٓٛع،ايًفغَعاْٞفٝٗاتتعدداحلاالت اييتيفخاص١يًػُٛضْٚفٝا،ياليتباع

 .َٚٔ أِٖ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ايطٝام بكطُٝ٘ املكايٞ ٚاحلايٞ دالالت٘،

يًطٝام عٓد األصٛيٝني ٚغريِٖ َطُٝات َسادف١ تؤدٟ ْفظ َعٓاٙ ، نًفغ املكاّ ،  .9

 َٚكتط٢ احلاٍ، ٚايكس١ٜٓ ٚغريٖا.

يدالي١ ايطٝام فٛا٥د مج١: َٔ ايهػف عٔ َعاْٞ ايٓص ، ٚاإلفصاح عٔ َكاصد ايػازع ،  .11

 ألقٛاٍ، ٚتٓٛع ايدالي١ ، ٚحساض١ املع٢ٓ ٚغري ذيو .ٚايرتجٝح بني ا
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يدالي١ ايطٝام ضٛابطٗا اخلاص١ اييت تطِٗ يف بْٝٓٛتٗا عٔ بك١ٝ ايدالالت ٚحتفغ هلا  .11

 .بٓٝتٗا ايدالي١ٝ ، نٞ ال تتداخٌ َع غريٖا

 ٚأِٖ ٖرٙ ايطٛابط:

ٍّ ايطٝام عًٝ٘ ٖٛ ظاٖس اخلطاب إال بديٌٝ" .1  " َا د

ٍّ ايطٝام عًٝ٘" ال .2  ٜكدز يف ايهالّ إال َا د

 املعترب يف فِٗ ايدالي١ َٔ ايطٝام ٖٛ َع٢ٓ َا قبً٘ َٚا بعدٙ إال ملاْع" .3

 " ال تعد٣ دالي١ ايطٝام إىل غري ايػسض ايرٟ جا٤ يف ايطٝام ، إال بديٌٝ" .4

21.  َٕ   ٚايعُسا١ْٝ، ٚاجلُاع١ٝ، ايفسد١ٜ، األحٛاٍ صالح :ٖٛ ايتػسٜع َٔ األع٢ً املكصدإ

 االعتكاد ألٕ االعتكاد صالح فٝ٘ األَس ٚزأع ٚتصنٝتٗا، ايٓفظ تٗرٜب ٜعتُد ايفسدٟ فايصالح

 ٚايباط١ٓ نايصال٠، ايعاٖس٠ ايعبادات ٖٚٞ اخلاص١، ايطسٜس٠ صالح ثِ ٚايتفهري، اآلداب َصدز

 .ٚايهرب ٚاحلكد احلطد برتى نايتدًل

 إال ايهٌ ٜصًح ٚال اجملتُع، أجصا٤ األفساد إذ ايفسدٟ ايصالح َٔ أٚال فٝخصٌ اجلُاعٞ ايصالح ٚأَا

 ٚج٘ ع٢ً بعض َع بعطِٗ ايٓاع تصسف ضبط ٖٚٛ ذيو ع٢ً شا٥د غ٤ٞ َٚٔ أجصا٥٘، بصالح

 ايطٝاض١ أٚ املعاَالت، عًِ ٖٛ ٖٚرا ايٓفطا١ْٝ، ايك٣ٛ َٚٛاثب١ ايػٗٛات َصامح١ َٔ ٜعصُِٗ

 . املد١ْٝ

 تصسف ٚضبط اإلضالَٞ، ايعامل ْعاّ حفغ ٖٛ إذ ذيو َٔ أٚضع فٗٛ ايعُساْٞ ايصالح ٚأَا

ِٞ اجلُٝع، َصاحل حيفغ ٚج٘ ع٢ً بعض َع بعطِٗ ٚاألقايِٝ اجلُاعات   ،اإلضال١َٝ ايه١ًٝ املصاحل َٚزِع

 عًِ أٚ ايعُسإ بعًِ ٖرا ٜٚط٢ُ هلا، ايكاصس٠ املصًخ١ َعازض١ عٓد اجلاَع١ املصًخ١ ٚحفغ

 . االجتُاع
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يصٝا١ْ األَجٌايطبٌٖٝٞايػسع١ٝايكٛاعدصٝاغ١عٓدٚاعتبازٖا ،املكاصدَعسف١إٕ  .13

عٔايهػفيفايتٛضعٜطاعد ع٢ً ذيوايتطٛز، ٚممأَاملطًُنيٚمتهنيايػسٜع١حس١َ

ِٞ يفَكاصد١ٜفك١ٝٗتٓع١ُٝٝقٛاعديف صٝاغ١ٚٚضعٗا،ٚاخلاص١ايعا١َاملكاصد دلاي

عًِٚظٝف١ٝإثبات بٗدف  ٚذيو،اخلصٛصٚج٘ايطٝاض١ املد١ْٝ ٚفك٘ اجملتُع ع٢ً

األ١َ أفساداحٝا٠ع٢ًايع١ًُٝاْعهاضات٘ي٘عًِبٌْعسٜاتسفايٝظٚأْ٘،املكاصد

 ٚدلتُعات. غعٛباٚمجاعات،

 ثاْٝا: أِٖ ايتٛصٝات :

احلاج١ َاض١ إىل َصٜد َٔ ايدزاض١ يف حكٌ املكاصد ٚطسم ايهػف عٓٗا باضتجُاز دالي١  .1

ايػسع١ٝ  ملكاصدزبط ا، ٚإعاد٠ ايٓعس فُٝا ُنتب صٝاغ١ ٚتبٜٛبا ٚتفسٜعا بٓا٤ ع٢ً ايطٝام

 .باخلصا٥ص ايدالي١ٝ يًٓصٛص، يف ض٤ٛ ضٝاقات ٚزٚدٖا

بأثس دالي١ ايطٝام يف األحهاّ ايػسع١ٝ اجلص١ٝ٥  -مجعا ٚتستٝبا ٚتسجٝخا –ايعٓا١ٜ  .2

بني ايٓعس١ٜ  ايتفص١ًٝٝ ٚاضتدساج َكاصدٖا ع٢ً ض٤ٛ ذيو، ببخح َطتكٌ جيُع

 ٚايتطبٝل.

، ٚإٔ ٜصٜدْٞ عًُا ، ٚإٔ جيعٌ ٖرا ايعٌُ خايصا يٛجٗ٘  ٖرا ٚأضأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜٓفعين مبا عًُين

ايهسِٜ ، ْافعا يعبادٙ ايصاحلني .

 أْٝبٚإيٝ٘تٛنًت،عًٝ٘ايكصدٚزا٤َٔٚاهلل                                  
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 :املؿــــــــــــــادز ٚاملسادـــــــــــــــــــع

 أٚاًل : ايكسإٓ ايهسِٜ .

 ثاًْٝا : أؾٍٛ ايفك٘ :

ايدٜٔ عبد ٖـ( ، ٚٚيدٙ تاز 756يًبٝكاٟٚ ( : ايطبهٞ ، عًٞ بٔ عبد ايهايف ) اإلبٗاز يف غسح املٓٗاز )  .1

 ّ .1984ٖـ = 1444 –بريٚت  –داز ايهتب ايع١ًُٝ  -1ط –ٖـ( 771ايٖٛاب ايطبهٞ )

حتـ : عبد اجملٝد  –ٖـ( 474إسهاّ ايفؿٍٛ يف أسهاّ األؾٍٛ : ايبادٞ ، أبٛ ايٛيٝد ضًُٝإ بٔ خًف )  .2

 ّ .1986ٖـ = 1447 -بريٚت  –داز ايػسب االضالَٞ  – 1ط -تسى 

ايكاٖس٠  –َؤضط١ اذتًيب  –ٖـ( 631ّ : اآلَدٟ ضٝف ايدٜٔ عًٞ بٔ ستُد )اإلسهاّ يف أؾٍٛ األسها  .3

 بريٚت ) طبع١ ذات زتًدٜٔ ( .  –ّ ) طبع١ ذات زتًد ٚاسد ( .داز ايهتب ايع١ًُٝ 1967 –

ٖـ( 456اإلسهاّ يف أؾٍٛ األسهاّ : إبٔ سصّ ايعاٖسٟ ، أبٛ ستُد عًٞ بٔ أمحد بٔ سصّ األْديطٞ )  .4

 ّ .1985ٖـ = 1445 –بريٚت  –ع١ًُٝ داز ايهتب اي – 1ط –

حتـ : د . غعبإ  -ٖـ( 1255إزغاد ايفشٍٛ إىل حتكٝل اذتل َٔ عًِ األؾٍٛ : ايػٛناْٞ ، ستُد بٔ عًٞ ) .5

 َؿس . –داز ايطالّ  –ّ 1998ٖـ = 1418 -1ط -ستُد إمساعٌٝ 

ٖـ = 1396 – 1ط –أضباب اختالف ايفكـٗا٤ يف األسهاّ ايػسع١ٝ : ايصملٞ ، د . َؿطف٢ إبساِٖٝ  .6

 بػداد . -ايداز ايعسب١ٝ يًطباع١  -ّ 1976

 - 8ّ 1956 -ايكاٖس٠ -َعٗد ايدزاضات ايعسب١ٝ ايعامل١ٝ -أضباب اختالف ايفكـٗا٤ : ايػٝذ عًٞ ارتفٝف .7

 -أؾٍٛ األسهاّ ٚطسم اإلضتٓباط يف ايتػسٜع اإلضالَٞ : د . محد عبٝد ايهبٝطٞ ، ٚ د . ؾبشٞ مجٌٝ 

 ايعسام . – ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ

 –بٗاَؼ نػف األضساز يًبدازٟ  –ٖـ( 482أؾٍٛ ايبصدٟٚ : فدس اإلضالّ عًٞ بٔ ستُد ايبصدٟٚ ) .8

 ّ .1974ٖـ = 1394 –بريٚت  –داز ايهتاب ايعسبٞ 

 ّ .1964 -ٖـ 1383 –َؿس  –داز املعازف  –أؾٍٛ ايتػسٜع اإلضالَٞ : األضتاذ عًٞ سطب اهلل  .9

داز  -حتـ : أبٞ ايٛفا األفػاْٞ  –ٖـ( 494أمحد ايطسخطٞ ) أؾٍٛ ايطسخطٞ : أبٛ بهس ستُد بٔ .14

 ّ .1973ٖـ = 1393 -بريٚت  -املعسف١ 
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 –داز ايهتاب ايعسبٞ  –ٖـ( 344أؾٍٛ ايػاغٞ : ْعاّ ايدٜٔ أمحد بٔ ستُد بٔ إضشام ايػاغٞ ) .11

 ّ .1982ٖـ = 1442 –بريٚت 

 ّ .1973ٖـ =1393 –داَع١ اإلضهٓدز١ٜ  –بدزإ أبٛ ايعٝٓني بدزإ  أؾٍٛ ايفك٘ : .12

 ّ .1964 –َؿس  –داز ايتأيٝف  –أؾٍٛ ايفك٘ : ايػٝذ شنٞ ايدٜٔ غعبإ   .13

 ّ .1962 –ايكاٖس٠  –َط ايطعاد٠  –أؾٍٛ ايفك٘ : ايػٝذ ستُد ارتكسٟ  .14

 ّ .1957 -ٖـ 1377 –ايكاٖس٠  –داز ايفهس ايعسبٞ –أؾٍٛ ايفك٘ : األضتاذ ستُد أبٛ شٖس٠  .15

 ّ .1967ٖـ = 1386 -ايٓذف  –داز ايٓعُإ  – 2ط -أؾٍٛ ايفك٘ : ايػٝذ ستُد زقا املعفس  .16

 ّ .1948ٖـ = 1368 -ادتاَع١ ايطٛز١ٜ  – 1ط -أؾٍٛ ايفك٘ اإلضالَٞ : غانس اذتٓبًٞ  .17

 ّ.1978 -ٖـ1398 -بريٚت -داز ايٓك١ٗ -2ط -أؾٍٛ ايفك٘ اإلضالَٞ : ستُد َؿطف٢ غًيب .18

 ّ .1986ٖـ = 1446 –دَػل  -داز ايفهس -1ط -ٍ ايفك٘ اإلضـالَٞ : د . ٖٚب١ ايصسًٝٞأؾٛ .19

 -غسن١ ارتٓطا٤  -ّ 1999 - 5ط -(  6أؾٍٛ ايفك٘ اإلضالَٞ يف ْطٝذ٘ ادتدٜد : ايصملٞ ) ٜـ :  .24

 بػداد .

( ٖـ374أؾٍٛ ايفك٘ ) املط٢ُ : ايفؿٍٛ يف األؾٍٛ ( : ادتؿاف ، أبٛ بهس أمحد بٔ عًٞ ايساشٟ ) .21

 ّ .1985 –ٖـ 1445 – 1ط –دزاض١ ٚحتكٝل : د . عذٌٝ ايٓػُٞ  –

َطبٛع َع  –ٖـ( 1488إفاق١ األْٛاز ع٢ً ) َنت املٓاز يًٓطفٞ ( : اذتؿفهٞ ، ستُد بٔ عًٞ )ت .22

 ٖـ .1328 –َؿس –َط َؿطف٢ ايبابٞ اذتًيب  –غسس٘: ْطُات األضشاز البٔ عابدٜٔ 

بت اإلختالف بني املطًُني يف آزا٥ِٗ : ابٔ ايطٝد اإلْؿاف يف ايتٓبٝ٘ ع٢ً األضباب اييت أٚد .23

 -َؿس  -َط املٛضٛعات  -حتـ : أمحد عُس احملُؿاْٞ  -ٖـ( 521ايبطًٝٛضٞ ، عبد اهلل بٔ ستُد )

 ٖـ .1319

 ّ .1987 –َط داَع١ بػداد  –األمنٛذز يف أؾٍٛ ايفك٘ : د . فاقٌ عبد ايٛاسد عبد ايسمحٔ  .24

حتـ : د .  –ٖـ( 794: ايصزنػٞ ، بدز ايدٜٔ ستُد بٔ عبد اهلل )  ايبشس احملٝط ) يف أؾٍٛ ايفك٘ ( .25

ٚشاز٠ األٚقاف ٚايػؤٕٚ  –عُس ضًُٝإ االغكس ، زادع٘ : عبد ايطتاز أبٛ غد٠ ، ٚ د . ستُد ضًُٝإ األغكس 

 ّ .1988 –ايهٜٛت  –اإلضال١َٝ 
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ُد بٔ أمحد ايكسطيب بدا١ٜ اجملتٗد ْٚٗا١ٜ املكتؿد : إبٔ زغد اذتفٝد ، ايكاقٞ أبٛ ايٛيٝد ست .26

ٖـ = 1394 -َهتب١ ايهًٝات األشٖس١ٜ  -حتـ : ستُد ضًِٝ ستطٔ ، ٚغعبإ ستُد إمساعٌٝ  –ٖـ( 595)

1974. ّ 

حتـ :  –ٖـ( 478ايربٖإ يف أؾٍٛ ايفك٘ : إَاّ اذتسَني ادتٜٛين ، أبٛ املعايٞ عبد املًو بٔ عبد اهلل ) .27

 ايكاٖس٠ . –ْؿاز داز األ –ٖـ 1444 – 2ط –د . عبد ايععِٝ ايدٜب 

حتـ : ستُد  -ٖـ(  476ايتبؿس٠ ) يف أؾٍٛ ايفك٘ ( : ايػرياشٟ ، أبٛ إضشام إبساِٖٝ بٔ عًٞ ) .28

 ّ .1984ٖـ = 1444 -دَػل  -داز ايفهس  -سطٔ ٖٝتٛ 

حتـ : د  -ٖـ( 656ختسٜر ايفسٚع ع٢ً األؾٍٛ : ايصصتاْٞ ، أبٛ املٓاقب غٗاب ايدٜٔ ستُٛد بٔ أمحد ) .29

 ّ .1962ٖـ = 1382 –دَػل  –َط داَع١ دَػل  –احل . ستُد أدٜب ؾ

تطٌٗٝ ايٛؾٍٛ إىل عًِ األؾٍٛ : احملالٟٚ ، ايػٝذ ستُد عبد ايسمحٔ اذتٓفٞ ايكاقٞ باحمله١ُ ايػسع١ٝ  .34

 ٖـ .1341 –َؿس  –َط عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب  -ٖـ (14ايعًٝا ) م 

َط داَع١  – 1ط –أدٜب ؾاحل  تفطري ايٓؿٛف يف ايفك٘ اإلضالَٞ ) دزاض١ َكاز١ْ ( : د . ستُد .31

 ّ .1974ٖـ = 1394 -دَػل 

حتـ : د . عبد  –ٖـ( 443ايتكسٜب ٚاإلزغاد ) ايؿػري ( : ايباقالْٞ ، أبٛ بهس ستُد بٔ ايطٝب ) .32

 بريٚت . –َؤضط١ ايسضاي١  –ّ 1998ٖـ = 1418 - 2ط -اذتُٝد بٔ عًٞ أبٛ شْٝد 

ٛاَع يًطبهٞ ( ( : غٝذ اإلضالّ عبد ايسمحٔ تكسٜسات ايػسبٝين ع٢ً ) غسح احملًٞ ع٢ً ) مجع ادت .33

َط  -ّ 1937 -ٖـ  1356 – 2ط –َطبٛع َع غسح احملًٞ )عاغ١ٝ ايبٓاْٞ  –ٖـ( 1326ايػسبٝين )

 َؿس ( . –َط َؿطف٢ ستُد  –ٚعاغ١ٝ ايعطـاز  -َؿس  -عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب 

َطبٛع  َع  –بٔ سطني املايهٞ تكسٜسات املايهٞ ع٢ً ) مجع ادتٛاَع يًطبهٞ ( : ايػٝذ ستُد عًٞ   .34

 ساغ١ٝ ايعطاز .

ايتكسٜس ٚايتشبري غسح ) ايتشسٜس البٔ اهلُاّ ( : ايعال١َ احملكل إبٔ أَري اذتاز ستُد بٔ ستُد  .35

 َؿس . –بٛالم  –األَري١ٜ ايهرب٣  –ٖـ 1316 – 1ط –ٖـ( 879)
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( : احملكل ضعد ايدٜٔ  ايتًٜٛح ) ساغ١ٝ ايتفتاشاْٞ ع٢ً ) ايتٛقٝح غسح ايتٓكٝح يؿدز ايػسٜع١ ( .36

 بريٚت . –داز ايهتب ايع١ًُٝ  –ٖـ( 791َطعٛد بٔ عُس ايتفتاشاْٞ )

 ٚحتكٝل  دزاض١ –ٖـ( 514ايتُٗٝد يف أؾٍٛ ايفك٘ : أبٛ ارتطاب ستفٛظ بٔ أمحد ايهًٛذاْٞ اذتٓبًٞ ) .37

 دد٠ . –داز املدْٞ  –ّ 1985ٖـ = 1446 – 1ط –د . َفٝد ستُد أبٛ عُػ١ 

ايتُٗٝد يف ختسٜر ايفسٚع ع٢ً األؾٍٛ : األضٟٓٛ ، مجاٍ ايدٜٔ أبٛ ستُد عبد ايسمحٔ بٔ اذتطٔ  .38

 ّ .1981 -ٖـ1441 -بريٚت -َؤضط١ ايسضاي١ -2ط –حتـ : د. ستُد سطٔ ٖٝتٛ  -ٖـ(772)

تٓكٝح ايفؿٍٛ يف إختؿاز ) احملؿٍٛ يف عًِ األؾٍٛ يًساشٟ ( : ايكسايف ، أبٛ ايعباع غٗاب ايدٜٔ  .39

 ٖـ .1381 –َؿس  –َط ن١ًٝ ايػسٜع١  –ٖـ( 684د بٔ إدزٜظ )أمح

َطبٛع  –تٗرٜب ) ايفسٚم يًكسايف ( : ايػٝذ ستُد عًٞ بٔ ايػٝذ سطني َفيت املايه١ٝ مبه١ املهس١َ  .44

 ٖـ .1344 –إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ  َط داز – 1ط –َع ايفسٚم 

 -ط إٜسإ  -ٖـ( 627ٔ ٜٛضف )تٗرٜب ايٛؾٍٛ إىل عًِ األؾٍٛ : إبٔ املطٗس اذتًٞ ، اذتطٔ ب .41

 ٖـ .1348

َطبٛع   –ٖـ(  747ايتٛقٝح غسح َنت ايتٓكٝح : ؾدز ايػسٜع١ ، ايكاقٞ عبد اهلل بٔ َطعٛد ) .42

 ) طبع١ ذات زتًدٜٔ ( . -بريٚت  –داز ايهتب ايع١ًُٝ  -بٗاَؼ ايتًٜٛح 

ُد أَني اذتطٝين اذتٓفٞ تٝطري ايتشسٜس غسح ع٢ً ) ايتشسٜس البٔ اهلُاّ ( : ايعال١َ أَري بادغاٙ ، ست .43

 ٖـ .1351 –َؿس  –عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب  –ٖـ( 987)ضتٛ 

داز  –َطبٛع قُٔ غسح احملًٞ ، َع ساغ١ٝ ايبٓاْٞ  -(  1مجع ادتٛاَع : ايطبهٞ تاز ايدٜٔ ) ٜـ :  .44

 َؿس . –إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ 

عبد اهلل ايهسٜدٟ األؾٌ ساغ١ٝ األشَريٟ ع٢ً ) َسآ٠ األؾٍٛ ملال خطسٚ ( : ايفاقٌ ضًُٝإ بٔ  .45

 ٖـ .1344 –َط ايعاَس٠ ايعجُا١ْٝ  –ٖـ( 1142األشَريٟ )

ساغ١ٝ ايبٓاْٞ ع٢ً ) غسح احملًٞ ع٢ً ) مجع ادتٛاَع يًطبهٞ ( ( : ايعال١َ عبد ايسمحٔ بٔ داد اهلل  .46

 َطبٛع َع غسح احملًٞ ع٢ً مجع ادتٛاَع . –ٖـ( 1197ايبٓاْٞ املػسبٞ )
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غسح ايعكد اإلجيٞ ع٢ً ) شتتؿس املٓت٢ٗ البٔ اذتادب املايهٞ ( : ساغ١ٝ ايتفتاشاْٞ ع٢ً )  .47

َهتب١  –َسادع١ ٚتؿشٝح : غعبإ ستُد إمساعٌٝ  –َطبٛع َع شتتؿس املٓت٢ٗ  –(  39ايتفتاشاْٞ ) ٜـ : 

 ّ .1973ٖـ = 1393 –ايهًٝات األشٖس١ٜ 

(: احملكل ايطٝد  ساغ١ٝ ادتسداْٞ ع٢ً غسح ايعكد اإلجيٞ ع٢ً) شتتؿس املٓت٢ٗ البٔ اذتادب .48

 َطبٛع َع ساغ١ٝ ايتفتاشاْٞ ع٢ً غسح ايعكد ع٢ً شتتؿس املٓت٢ٗ. –ٖـ( 816ايػسٜف ادتسداْٞ )

ساغ١ٝ ايدَٝاطٞ ع٢ً غسح احملًٞ ع٢ً) ايٛزقات إلَاّ اذتسَني ( : أمحد بٔ ستـُد ايدَٝاطٞ )  .49

 ٖـ .1343 –َؿس  –َط عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب  –ٖـ(   1117

غسح ابٔ ًَو ع٢ً ) املٓاز يًٓطفٞ ( : غسف ايدٜٔ أبٛ شنسٜا حي٢ٝ ايسٖاٟٚ  ساغ١ٝ ايسٖاٟٚ ع٢ً .54

 ٖـ .1315 -َط عجُا١ْٝ  -

َطبٛع  َع  –ٖـ( 1254ساغ١ٝ ايعطاز ع٢ً مجع ادتٛاَع : ايعال١َ ايػٝذ سطٔ بٔ ستُد ايعطاز ) .51

 غسح احملًٞ ع٢ً ادتُع .

َُاٍل خطسٚ ) .52  َطبٛع َع ايتًٜٛح . –فتاشاْٞ ( ٖـ( ٚعبد اذتهِٝ ع٢ً ) ايتًٜٛح يًت884ساغ١ٝ 

َط َؿطف٢  –ساغ١ٝ ايٓفشات ع٢ً غسح ايٛزقات : أمحد بٔ عبد ايًطٝف ارتطٝب ادتاٟٚ ايػافعٞ  .53

 ّ . 1938 –ايكاٖس٠  –ايبابٞ اذتًيب 

ع٢ً املدتؿس ( : ايػٝذ سطٔ  ساغ١ٝ اهلسٟٚ ع٢ً ساغ١ٝ ادتسداْٞ ع٢ً ) غسح ايعكد  اإلجيٞ .54

 .َطبٛع قُٔ ثالخ سٛاُؽ –اهلسٟٚ 

 -ايكططٓط١ٝٓٝ  -َط ادتٛا٥ب  -سؿٍٛ املأٍَٛ َٔ عًِ األؾٍٛ : ايطٝد ستُد ؾدٜل سطٔ خإ  .55

 ٖـ .1296

 –بريٚت  –املسنص ايجكايف ايعسبٞ  –1ط –ارتطاب ايػسعٞ ٚطسم إضتجُازٙ : د . إدزٜظ محادٟ  .56

1994. ّ 

ٖـ 14م  -داز ايعًّٛ  -ضًطإ أفٓدٟ ستُد ) املدزع مبدزض١ املعًُني ايٓاؾس١ٜ خالؾ١ األؾٍٛ :  .57

 ّ .1946ٖـ = 1324 –َؿس  –َط ايٛاعغ  – 1ط –( 
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دالالت ايٓؿٛف ٚطسم إضتٓباط األسهاّ يف ق٤ٛ أؾٍٛ ايفك٘ اإلضالَٞ ) دزاض١ حت١ًًٝٝ ٚتطبٝك١ٝ (  .58

 ّ .1983 –بػداد  –َط أضعد  –(  22: ايصملٞ ) ٜـ : 

حتـ :  -ٖـ( 565يرزٜع١ إىل َهازّ ايػسٜع١ : ايساغب األؾفٗاْٞ ، أبٛ ايكاضِ اذتطني بٔ ستُد )ا .59

 ّ .1987ٖـ = 1448 –داز ايفا٤  – 2ط –أبٛ ايٝصٜد ايعذُٞ 

َط عٝط٢  -حتـ : أمحد ستُد غانس  –ٖـ( 245ايسضاي١ : اإلَاّ ايػافعٞ ، ستُد بٔ إدزٜظ )  .64

 . 1944ّ -ايكاٖس٠  -ايبابٞ اذتًيب 

ٖـ( 624زٚق١ ايٓاظس ٚد١ٓ املٓاظس : إبٔ قدا١َ اذتٓبًٞ ، َٛفل ايدٜٔ عبد اهلل بٔ أمحد املكدضٞ )  .61

 ٖـ .1391 –ايكاٖس٠   -َط ايطًف١ٝ  –َطبٛع َع غسس٘ يعبد ايكادز بٔ بدزإ  –

َط   –ٖـ( 1354ضًِ ايٛؾٍٛ غسح ) ْٗا١ٜ ايطٍٛ يألضٟٓٛ ( : ايػٝذ ستُد بٔ غٝت املطٝعٞ ) .62

 ّ .1982 -بريٚت  -١ ايطًفٝ

ضًِ ايٛؾٍٛ إىل عًِ األؾٍٛ : عُس عبد اهلل ) أضتاذ ايػسٜع١ ٚٚنٌٝ ن١ًٝ اذتكٛم ظاَع١  .63

 َؿس . –داز املعازف  -ّ 1956 - 1ط -اإلضهٓدز١ٜ 

غسح ايبرخػٞ ) املط٢ُ : َٓاٖر ايعكٍٛ غسح ) َٓٗاز ايٛؾٍٛ يًبٝكاٟٚ ( ( : ستُد بٔ اذتطٔ  .64

 ايكاٖس٠ . –َط ستُد عًٞ ؾبٝح  –ٖـ( 922) ايبرخػٞ

حتـ :  -(  42غسح تٓكٝح ايفؿٍٛ يف إختؿـاز ) احملؿٍٛ يف عًِ األؾٍٛ يًساشٟ ( : ايكسافـٞ ) ٜـ :  .65

 ّ .1973 –َؿس  –َهتب١ ايهًٝات األشٖس١ٜ  –ط٘ عبد ايسؤٚف ضعد 

٢ُ : اآلٜات ايبٝٓات يف غسح ( املط -ايٛزقات إلَاّ اذتسَني  –غسح ايعبادٟ ) ع٢ً غسح احملًٞ ع٢ً  .66

 ٖـ .1289 –َؿس  –َط األَري١ٜ ايهرب٣  –ٖـ ( 994ايٛزقات : ايػٝذ أمحد بٔ قاضِ ايعبادٟ )

غسح عكد ايدٜٔ اإلجيٞ ع٢ً ) شتتؿس املٓت٢ٗ البٔ اذتادب ( : عبد ايسمحٔ بٔ أمحد عكد ايدٜٔ   .67

 َع ساغ١ٝ ايتفتاشاْٞ . 2ٚاهلسٟٚ ، ز َع سٛاغٞ ايتفتاشاْٞ ٚادتسداْٞ 1ز  –ٖـ( 756ٚامل١ً اإلجيٞ ) 

قدّ ي٘ : صتً٘ َؿطف٢ أمحد ايصزقا٤ ، ٚعبد ايفتاح أبٛ  -غسح ايكٛاعد ايفك١ٝٗ : ايػٝذ أمحد ايصزقا٤  .68

ٖـ = 1443 -داز ايػسب االضالَٞ  - 1ط -ْطك٘ ٚزادع٘ ٚؾشش٘ : د . عبد ايطتاز أبٛ غد٠  -غد٠ 

1983. ّ 
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تؿس ايتشسٜس أٚ املدتؿس املبتهس غسح املدتؿس ( : ايفتٛسٞ غسح ايهٛنب املٓري ) ٚايهٛنب ٖٛ شت .69

حتـ : د . ستُد ايصسًٝٞ ، ٚ د .  –ٖـ( 972تكٞ ايدٜٔ أبٛ ايبكا٤ ستُد بٔ أمحد املعسٚف بابٔ ايٓذاز )

 ّ .1984ٖـ = 1444 -دَػل  -داز ايفهس  -ْصٜ٘ محاد 

َطبٛع  –ٖـ( 864ٔ أمحد احملًٞ )غسح احملًٞ ع٢ً ) مجع ادتٛاَع يًطبهٞ ( : دالٍ ايدٜٔ ستُد ب .74

 َع ساغ١ٝ ايبٓاْٞ .

َع عد٠   -ٖـ( 841غسح ) املٓاز يًٓطفٞ ( : إبٔ ًَو ، عص ايدٜٔ عبد ايًطٝف بٔ عبد ايعصٜص ) .71

 ٖـ .1315 -َط عجُا١ْٝ  -داز ضعادت  -عًٝ٘  سٛاُؽ

ساَد ستُد بٔ ستُد  غفا٤ ايػًٌٝ يف بٝإ ايػب٘ ٚاملدٌٝ َٚطايو ايتعًٌٝ : سذ١ اإلضالّ ايػصايٞ أبٛ .72

 ّ .1971ٖـ = 1394 –بػداد  –َط ايسغاد  –حتـ : د . أمحد ايهبٝطٞ  –ٖـ( 545)

حتـ : د . أمحد بٔ  –ٖـ ( 458ايعّد٠ ) يف أؾٍٛ ايفك٘ ( : أبٛ ٜع٢ً ستُد بٔ اذتطني ايبػدادٟ )  .73

 ّ .1984ٖـ = 1444 –بريٚت  –َؤضط١ ايسضاي١  – 1ط –عًٞ املبازنٞ 

 –األشٖس  –زضاي١ عامل١ٝ األشٖس  –يف زأٟ ايفكٗا٤ : د . أمحد فُٗٞ أبٛ ض١ٓ ايعسف ٚايعاد٠  .74

 ّ .1949 –ايكاٖس٠ 

 ايكاٖس٠ . -َط ايٓؿس -ّ 1952=  1372 – 5ط –عًِ أؾٍٛ ايفك٘ : عبد ايٖٛاب خالف  .75

 –داز ايعًِ يًُالٜني  –ّ 1975 - 1ط –عًِ أؾٍٛ ايفك٘ يف ثٛب٘ ادتدٜد : ستُد دٛاد َػ١ٝٓ  .76

 بريٚت .

َطبٛع َع أؾٍٛ  -عُد٠ اذتٛاغٞ غسح ) أؾٍٛ ايػاغٞ ( : ايهٓهٖٛٞ ، ستُد فٝض ايسمحٔ  .77

 .ايػاغٞ

غا١ٜ ايٛؾٍٛ غسح ) يب األؾٍٛ ( : نالُٖا يػٝذ اإلضالّ أبٞ حي٢ٝ شنسٜا بٔ ستُد بٔ أمحد  .78

 ٖـ 1347َؿس  –َط عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب  –ٖـ( 926اإلْؿازٟ ايػافعٞ)

بٗاَؼ : ) تٗرٜب  –(  69ايربٚم يف أْٛا٤ ايػسٚم ( : ايكـسافـٞ ) ٜـ : ايفسٚم ) املط٢ُ : أْٛاز  .79

 بريٚت . –عامل ايهتب  –ايفسٚم ( ٚ) ايكٛاعد ايط١ٝٓ يف االضساز ايفك١ٝٗ ( 
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 –ٖـ( 834فؿٍٛ ايبدا٥ع يف أؾٍٛ ايػسا٥ع : ايعال١َ احملكل ايفٓازٟ ، ستُد بٔ محص٠ بٔ ستُد ) .84

 ٖـ .1289 –ط اإلضتا١ْ 

 –ٖـ( ط طٗسإ 1261األؾٍٛ : ايطٗساْٞ ، ستُد سطني بٔ عبد ايسسِٝ ايساشٟ ) ايفؿٍٛ يف .81

 ٖـ .1344

ًِـِ ايُجـبٛت : عبد ايعًٞ ستُد بٔ ْعاّ ايدٜٔ األْؿازٟ ) .82  –ٖـ( 1184فٛاتح ايسمحٛت غسح ََطـ

 ٖـ .1322 –ايكاٖس٠  –َط األَري١ٜ  –1ط –بٗاَؼ املطتؿف٢ يًػصايٞ 

قس٠ ايعني بػسح ) ٚزقات إَاّ اذتسَني ( : ايعال١َ ارتطاب ، أبٛ عبد اهلل ستُد بٔ أمحد ايسعٝين  .83

 َؿس . –َط عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب  –بٗاَؼ يطا٥ف اإلغازات  –ٖـ( 954)

 –ٖـ( 786ايكٛاعد ٚايفٛا٥د : ايعاًَٞ ، أبٛ عبد اهلل ستُد بٔ َهٞ املعسٚف بايػٗٝد األٍٚ )  .84

 ـ : د . عبد اهلادٟ اذتهِٝ .حت –ايكطِ األٍٚ 

ايكٛاعد ٚايفٛا٥د األؾٛي١ٝ َٚا ٜتعًل بٗا َٔ األسهاّ ايفسع١ٝ : إبٔ ايًشاّ ، أبٛ اذتطٔ عال٤ ايدٜٔ  .85

ٖـ 1375 –ايكاٖس٠  –َط ايُط١َٓ احملُد١ٜ  –حتـ : ستُد ساَد ايفكٞ  –ٖـ( 843عًٞ بٔ ستُد ايبعًٞ )

 =1956. ّ 

٢ املٓاز : ايٓطفٞ سافغ ايدٜٔ أبٛ ايربنات عبد اهلل بٔ أمحد نػف األضساز غسح املؿِٓـف عً .86

 ٖـ .1316 -َؿس  -بٛالم  -َط األَري١ٜ  - 1ط -َع٘ : ْٛز األْٛاز ، ٚقُس األقُاز  –ٖـ( 714)

 -ٖـ( 734نػف األضساز عٔ أؾٍٛ ايبصدٟٚ : ايبدازٟ ، عال٤ ايدٜٔ عبد ايعصٜص بٔ أمحد ) .87

 ّ .1984ٖـ = 1444 -دَػل  - داز ايفهس -بٗاَػ٘ أؾٍٛ ايبصدٟٚ 

حتـ : د  -( 41ايهٛنب ايدزٟ فُٝا ٜتدسز ع٢ً األؾٍٛ ايٓش١ٜٛ َٔ ايفسٚع ايفك١ٝٗ : األضٟٓٛ ) ٜـ :  .88

 ّ .1985ٖـ = 1445 -األزدٕ  -داز عُاز  - 1ط -. ستُد سطٔ عٛاد 

ايٓعِ  –يطا٥ف اإلغازات ع٢ً ) غسح تطٌٗٝ ايطسقات يـ ) ْعِ ايٛزقات يف األؾٍٛ ايفكٗٝات (  .89

بٗاَػ٘ قس٠ ايعني  –ٖـ( 1354( : ايػٝذ عبد اذتُٝد بٔ ستُد عًٞ قدع املهٞ )  -ٚغسس٘ يًعُسٜطٞ 

 ّ .1937ٖـ = 1357 –َؿس  –َط عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب  –2ط –

 ٖـ.1445بريٚت   -داز ايهتب ايع١ًُٝ  - 1ط -(  31ايًُع ) يف أؾٍٛ ايفك٘ ( : ايػرياشٟ ) ٜـ :  .94
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 داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ . –َباسح اذتهِ عٓد األؾٛيٝني : د . ستُد ضالّ َرنٛز  .91

َط اآلداب  - 1ط  –ٖـ( 726َبادئ ايٛؾٍٛ إىل عًِ األؾٍٛ : إبٔ املطٗس اذتًٞ ، اذتطٔ ٜٛضف ) .92

 ّ .1974ٖـ = 1394 –ايٓذف  –

ُٔ غسس٘ تٝطري َطبٛع ق -ٖـ( 861َنت ايتشسٜس : إبٔ اهلُاّ نُاٍ ايدٜٔ ستُد بٔ عبد ايٛاسد ) .93

 ايتشسٜس .

ٖـ( 747َنت ايتٓكٝح ) املط٢ُ : تٓكٝح األؾٍٛ ( : ؾدز ايػسٜع١ ، عبٝد اهلل بٔ َطعٛد ايبدازٟ ) .94

 َطبٛع قُٔ ايتًٜٛح ع٢ً ايتٛقٝح . –

زتاَع اذتكا٥ل ٚايكٛاعد ٚدٛاَع ايسٚا٥ل ٚايفٛا٥د : ارتادَٞ ، عبد اهلل بٔ ستُد بٔ َؿطف٢  .95

 ٖـ .1348 –إضتاْبٍٛ  –دازايطباع١ ايعاَس٠  –ا٥ل َع َٓافع ايدق –ٖـ( 1176)

ٖـ( : حتـ : د . ط٘ دابس 646احملؿٍٛ ) يف عًِ أؾٍٛ ايفك٘ ( : فدس ايدٜٔ ايساشٟ ، ستُد بٔ عُس ) .96

ٖـ = 1399 -ايطعٛد١ٜ  -َط ايسٜاض  - 1ط -دت١ٓ ايبشٛخ ٚايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓػس  -فٝاض اذتًٛاْٞ 

1979. ّ 

 -حتـ : ستُد َعٗس بكا  –ايفك٘ ( : إبٔ ايًشاّ ) ٜـ : ايكٛاعد ٚايف٥ٛد األؾٛي١ٝ ( املدتؿس ) يف أؾٍٛ  .97

 ّ .1984ٖـ = 1444 -دَػل  -داز ايفهس  - 1ط

شتتؿس َٔ قٛاعد ايعال٥ٞ ٚنالّ األضٟٓٛ : ايفَٝٛٞ ، أبٛ ايجٓا٤ ْٛز ايدٜٔ ستُٛد بٔ أمحد اذتُٟٛ  .98

 –َط ادتُٗٛز   –ايػٝذ َؿطف٢ ستُٛد ايبٓذٜٛين حتـ : د .  -ٖـ( 836املعسٚف بابٔ خطٝب ايدٖػ١ )

 . 1984 –املٛؾٌ 

 –ٖـ ( 646شتتؿس املٓتـ٢ٗ األؾـٛيٞ : إبٔ اذتادـب املايهـٞ ، مجاٍ ايدٜـٔ أبٛ عُسٚ عجُإ بٔ عُس)  .99

 َطبٛع َع غسسٞ ايعكد ٚايطعد ٚاذتٛاغٞ عًُٝٗا .

 –ٖـ ( 1346بدزإ ايدَػكٞ )  املدخٌ إىل َرٖب اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ : ايػٝذ عبد ايكادز بٔ .144

 ّ .1981ٖـ = 1441 –َؤضط١ ايسضاي١  – 2ط –حتـ : د . عبد اهلل عبد احملطٔ ايرتنٞ 

 –بريٚت   –داز ايعًِ يًُالٜني  - 5ط -املدخٌ إىل عًِ أؾٍٛ ايفك٘ : د . ستُد َعسٚف ايدٚايٝيب  .141

 ّ .1965ٖـ = 1385
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 ّ .1967 –دَػل  -َطابع األدٜب  – 9ط –املدخٌ ايفكٗٞ ايعاّ : َؿطف٢ أمحد ايصزقا٤  .142

َُاٍل خطسٚ ، أبٛ ايفكٌ ستُد بٔ فساَٛش ) .143 داز ضعادت  -ٖـ(885َسآ٠ األؾٍٛ غسح َسقا٠ ايٛؾٍٛ : 

 ٖـ .1312 –)َطبع١ عجُا١ْٝ( 

 –ّ 1949ٖـ = 1368 –املسغد يف عًِ أؾٍٛ ايفك٘ ٚتازٜذ ايفك٘ اإلضالَٞ : محدٟ األععُٞ  .144

 بػداد . -املعازف 

 –حتـ : ايػٝذ ستُد َؿطف٢ أبٛ ايعال  –(  76) يف عًِ األؾٍٛ ( : اإلَاّ ايػصايٞ ) ٜـ :  املطتؿف٢ .145

 –َط األَري١ٜ  – 1ط -ّ . ) طبع١ ذات زتًد ٚاسد ( .1971ٖـ = 1391 –ايكاٖس٠  –َهتب١ ادتٓدٟ 

 (. -َع٘ فٛاتح ايسمحٛت  –ٖـ .) طبع١ ذات زتًدٜٔ 1322 –ايكاٖس٠ 

ًِـِ ايُجـبٛت : ست .146  َطبٛع قُٔ فٛاتح ايسمحٛت . -ٖـ( 1119ب ايـً٘ بٔ عبد ايػهٛز )ََطـ

امُلَطَٛد٠ ) يف أؾٍٛ ايفك٘ ( : آٍ ت١ُٝٝ )زتد ايدٜٔ أبٛ ايربنات عبد ايطالّ بٔ عبد اهلل ارتكس )  .147

ٖـ( ٚغٝذ اإلضالّ تكٞ ايدٜٔ 682ٖـ( ٚغٗاب ايدٜٔ أبٛ احملاضٔ عبد اذتًِٝ بٔ عبد ايطالّ ) 653

مجعٗا ٚبٝكٗا غٗاب ايدٜٔ أبٛ ايعباع ايفكٝ٘ اذتٓبًٞ  -ٖـ( 728د بٔ عبد اذتًِٝ )أبٛ ايعباع أمح

َط   -ٔ عبد اذتُٝد ٞ ايدٜٝسكك٘ : ستُد ست -ٖـ( 745أمحد بٔ ستُد بٔ عبد ايػين اذتساْٞ ايدَػكٞ )

 .َؿس –املدْٞ 

ٖـ( 436ستُد بٔ عًٞ ) املعتَُد غسح ) ايُعَُد يًكاقٞ عبد ادتباز ( : أبٛ اذتطني ايبؿسٟ املعتصيٞ ، .148

 ّ .1964ٖـ = 1384 –دَػل  –حتـ : األضتاذ ستُد محٝد اهلل  –

حتـ : د . ستُد  -ٖـ( 691املِػـين ) يف أؾٍٛ ايفك٘ ( : ارتباشٟ دالٍ ايدٜٔ أبٛ ستُد عُس بٔ ستُد ) .149

 ٖـ .1431 -َه١ املهس١َ  -َسنص ايبشح ايعًُٞ ٚإسٝا٤ ايرتاخ اإلضالَٞ  – 1ط -َعٗس بكا 

َفتاح ايٛؾٍٛ يف بٓا٤ ايفسٚع ع٢ً األؾٍٛ : ايتًُطاْٞ ، ايػسٜف أبٛ عبد اهلل ستُد بٔ أمحد املايهٞ  .114

 ّ .1962ٖـ = 1381 -َؿس  -رتاصتٞ َهتب١ ا -حتـ : عبد ايٖٛاب عبد ايًطٝف  -ٖـ( 771)

تا : َطبٛع َع غسح ابٔ ًَو ، ٚبٗاَػ٘ ساغٝ –(  94املٓاز ) يف أؾٍٛ ايفك٘ ( : ايٓطفٞ ) ٜـ :  .111

 ٖـ .1315 –َط عجُا١ْٝ  –عصَٞ شادٙ ، ٚأْٛاز املًو البٔ اذتًيب 
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َِٛش اذِتؿازٟ ، َؿطف٢ بٔ ستُد ايبٛيداْٞ  .112 َٓافع ايدقا٥ل غسح ) زتاَع اذتكا٥ل يًدادَٞ ( : ايُه

 ٖـ .1348 –إضتٓبٍٛ  –داز ايطباع١ ايعاَس٠  –ٖـ( 1215املًكب بـ : خًٛؾٞ ) 

ايػسن١  – 2ط –بايسأٟ يف ايتػسٜع اإلضالَٞ : د . فتشٞ ايدزٜين  املٓاٖر األؾٛي١ٝ يف اإلدتٗاد .113

 ّ .1985ٖـ = 1445  -دَػل  –املتشد٠ يًتٛشٜع 

ادتُع١ٝ ايع١ًٝ  -ٖٚٛ شتتؿس نتاب٘ ) اإلسهاّ (  -(  3َٓت٢ٗ ايطٍٛ يف عًِ األؾٍٛ : اآلَدٟ ) ٜـ :  .114

 َط ستُد عًٞ ؾبٝح . -األشٖس١ٜ املؿس١ٜ 

 –داز ايهتب ايع١ًُٝ  -(  147 عًُٞ األؾٍٛ ٚادتدٍ : إبٔ اذتادب ) ٜـ : َٓت٢ٗ ايٛؾٍٛ ٚاألٌَ يف .115

 بريٚت .

داز  - 2ط -حتـ : د . ستُد سطٔ ٖٝتٛ  –(  113املٓدٍٛ َٔ تعًٝكات األؾٍٛ : ايػصايٞ ) ٜـ :  .116

 ّ .1984ٖـ = 1444 -دَػل  -ايفهس 

َط ستُد  -ٖـ( 691بٔ عُس )َٓٗاز ايٛؾٍٛ إىل عًِ األؾٍٛ : ايبٝكاٟٚ ، ْاؾس ايدٜٔ عبد اهلل  .117

 َؿس . -َٝدإ األشٖس  -عًٞ ؾبٝح 

( ، املط٢ُ : ايهتاب املطتطاب :  -تٗرٜب ايٛؾٍٛ يًشًٞ  -١َٝٓ ايًبٝب يف غسح ايتٗرٜب ) غسح  .118

 ٖـ .1316 –ط اهلٓد  –َطبٛع َع ايتٗرٜب  –ٖـ ( 754ايطٝد عُٝد ايدٜٔ اذتطٝين )ت

حتـ : د .  –ٖـ(  794، أبٛ إضشام إبساِٖٝ بٔ َٛض٢ ) املٛافـكات يف أؾٍٛ ايػسٜع١ : ايػاطيب  .119

 بريٚت . -داز املعسف١  -ستُد عبد اهلل دزاش 

َٝصإ األؾٍٛ يف ْتا٥ر ايعكٍٛ : ايطُسقٓدٟ عال٤ ايدٜٔ مشظ ايٓعس أبٛ بهس ستُد بٔ أمحد  .124

  1987ّٖـ = 1447 –بػداد  -ارتًٛد َط  - 1ط –دزاض١ ٚحتـ : د . عبد املًو ايطعدٟ  –ٖـ( 539)

حتكٝل ٚتعًٝل : أبٛ َؿعب ستُد  –(  4ايٓبر٠ ايهاف١ٝ يف أؾٍٛ أسهاّ ايدٜٔ : إبٔ سصّ ) ٜـ :  .121

 ايكاٖس٠ . –داز ايهتاب املؿسٟ  – 1ط –ضعد ايبدزٟ 

 –بػداد  –َط ٚشاز٠ األٚقاف  – 1ط –ْعس١ٜ تفطري ايٓؿٛف املد١ْٝ : د . ستُد غسٜف أمحد  .122

 ّ .1982 –ٖـ 1442
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 96املعسٚف بـ : غسح األضٟٓٛ : األضٟٓٛ ) ٜـ :  –) َٓٗاز ايٛؾٍٛ يًبٝكاٟٚ (  ْٗا١ٜ ايطٍٛ غسح .123

 ّ 1969 –ايكاٖس٠  –َط ستُد عًٞ ؾبٝح  –( 

ضاعدت مجع١ٝ   – 6ط –ايٛدٝص يف أؾٍٛ ايفك٘ : د . عبد ايهسِٜ شٜدإ األضتاذ ظاَع١ بػداد  .124

 . 1977ّٖـ = 1397 –ايداز ايعسب١ٝ يًطباع١  –األَاْٞ ع٢ً ْػسٙ 

 ثايجًا : ايعسب١ٝ ٚايبالغ١ :

 َؿس. –داَع١ اإلضهٓدز١ٜ  –إبٔ ايكِٝ ) دٗٛدٙ يف ايدزع ايًػٟٛ ( : د . طاٖس ضًُٝإ محٛد٠  .125

 ّ .1979 –اإلضهٓدز١ٜ  –َط املعازف  –إبٔ ايكِٝ ايًػٟٛ : د . أمحد َاٖس ايبكسٟ  - .126

داز ايفهس  –ّ 1979 – 1ط –ٖـ( 538أضاع ايبالغ١ : ايصشتػسٟ ، داز اهلل ستُٛد بٔ عُس ) .127

 بريٚت . –

 -بػداد  -َط اإلزغاد  -حتـ : د . ط٘ ستطٔ  –(  86اإلضتػٓا٤ يف أسهاّ االضتجٓا٤: ايكسايف ) ٜـ :  .128

 ّ .1982ٖـ = 1442

حتـ : ستُد عبد ايعصٜص ايٓذاز  –ٖـ( 471أضساز ايبالغ١ : ادتسداْٞ ، عبد ايكاٖس بٔ عبد ايسمحٔ ) .129

 ّ .1977ٖـ = 1397 –يكاٖس٠ ا –َهتب١ ستُد عًٞ ؾبٝح  –

حتكٝل: د. عبد  -ٖـ(729اإلغازات ٚايتٓبٝٗات يف عًِ ايبالغ١ : ستُد بٔ عًٞ بٔ ستُد ادتسداْٞ ) .134

 ايكاٖس٠ . –داز ْٗك١ َؿس  –داَع١ االشٖس  –ايكادز سطني 

 -داز اذتدٜح  -ٖـ( 664اإلغاز٠ إىل اإلجياش يف بعض اْٛاع اجملاش : عص ايدٜٔ بٔ عبد ايطالّ ) .131

 ايكاٖس٠.

َطبٛع قُٔ ثالث١ نتب يف  –ٖـ( 244األقداد : إبٔ ايطهٝت ، أبٛ ٜٛضف ٜعكٛب بٔ إضشام ) .132

 ّ .1913 –بريٚت  –ْػس ٖفٓس  –األقداد 

بٔ ستُد ااإلْؿاف يف َطا٥ٌ ارتالف بني ايبؿسٜني ٚايهٛفٝني : األْبازٟ ، نُاٍ ايدٜٔ عبد ايسمحٔ  .133

 ايكاٖس٠ . –اذتُٝد حتـ : ستُد ستٝٞ ايدٜٔ عبد  –ٖـ(  577)

َطبٛع َع تٗرٜب  -ٖـ( 739اإلٜكاح غسح تًدٝـ املفتاح : ايكصٜٚين ، ستُد بٔ عبد ايسمحٔ )  .134

 ّ .1954ٖـ = 1369 -دَػل  -َط ادتاَع١ ايطٛز١ٜ  -اإلٜكاح 
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 ّ .1984 –بػداد  –داز ايسغٝد  –ايبشح ايٓشٟٛ عٓد األؾٛيٝني : د . َؿطف٢ مجاٍ ايدٜٔ  .135

 ّ .1987 -عُّإ  –داز ايفهس  - 1ط -أمحد َطًٛب عٛخ يػ١ٜٛ : د .  .136

داز  –ايبالغ١ ايٛاقش١ ) ايبٝإ ٚاملعاْٞ ٚايبدٜع ( يًُدازع ايجا١ْٜٛ : عًٞ ادتازّ َٚؿطف٢ أَني  .137

 َؿس . -املعازف 

حتـ :  -ٖـ( 1245تاز ايعسٚع ) غسح ايكاَٛع ( : ايصبٝدٟ أبٛ ايفٝض ستُد بٔ ستُد َستك٢ ) .138

 ّ .1976 –ايهٜٛت  –ستُٛد ستُد ايطٓاسٞ 

داز املعسف١  –ّ 1981ٖـ = 1441 – 1ط -ايتؿٛز ايًػٟٛ عٓد األؾٛيٝني : د . أمحد عبد ايػفاز  .139

 َؿس . –ادتاَع١ٝ 

داز ايهتب  –ّ 1988ٖـ = 1448 - 1ط -تطٛز ايبشح ايداليٞ : د . ستُد سطني عًٞ ايؿػري  .144

 بػداد . –ايعسب١ٝ 

 -حتـ : د . ط٘ ستطٔ  –ٖـ( 749دٟ ، سطٔ بٔ قاضِ )ادت٢ٓ ايداْٞ يف سسٚف املعاْٞ : املسا .141

 ّ .1976ٖـ = 1396 -داَع١ املٛؾٌ  –1ط

 .1963ّٖـ = 1383 –َؿس  –املهتب١ ايتذاز١ٜ ايهرب٣  –دٛاٖس ايبالغ١ : ايطٝد أمحد اهلامشٞ  .142

 -تسنٝا  –َط أمحد ناٌَ  -( 51ساغ١ٝ ادتسداْٞ ع٢ً املطٍٛ : ايطٝد ايػسٜف ادتسداْٞ ) ٜـ :  .143

 ٖـ .1334

داز  -ٖـ(   1246ساغ١ٝ ايؿبإ ع٢ً غسح األمشْٛٞ ع٢ً أيف١ٝ ابٔ َايو : ستُد بٔ عًٞ ايؿبإ ) .144

 ايكاٖس٠ . –إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ 

حتـ : عبد ايطالّ  -ٖـ( 1493خصا١ْ األدب ٚيب يباب يطإ ايعسب : ايبػدادٟ عبد ايكادز بٔ عُس ) .145

 ّ .1989 -ايكاٖس٠  -َهتب١ ارتاصتٞ  -ستُد ٖازٕٚ 

 -داز ايهتب املؿس١ٜ  -حتـ : ستُد عًٞ ايٓذاز  –ٖـ( 392ارتؿا٥ـ : أبٛ ايفتح عجُإ بٔ دين ) .146

 ّ .1952 -ايكاٖس٠ 

 ّ .1987 -بريٚت  -داز ايعًِ يًُالٜني  - 7ط -دزاضات يف فك٘ ايًـػ١ : د . ؾبشٞ ايؿاحل  .147
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 - 1ط -ستُد سطني آٍ ٜاضني  ايدزاضات ايًػ١ٜٛ عٓد ايعسب إىل ْٗا١ٜ ايكسٕ ايجايح اهلذسٟ : د . .148

 ّ .1984ٖـ = 1444 -بريٚت  –داز َهتب١ اذتٝا٠ 

 ّ .1983 –َؿس  –ايداز ادتاَع١ٝ  –دزاض١ املعـ٢ٓ عٓد األؾٛيٝني : د . طاٖس ضًُٝإ محٛد٠  .149

 –داز املعسف١ ادتاَع١ٝ  - 1ط -ايدزع ايداليٞ يف خؿا٥ـ ابٔ دين : أمحد ضًُٝإ ٜاقٛت  .154

 .ّ 1989 -اإلضهٓدز١ٜ 

 –داز املٓاز  – 1ط –حتـ : ستُد زغٝد زقا  –(  144دال٥ٌ اإلعذاش : عبد ايكاٖس ادتسداْٞ ) ٜـ :  .151

 ٖـ .1372 –َؿس 

 ّ .1976 -ايكاٖس٠  –َهتب١ األصتًٛ املؿس١ٜ  -دالي١ األيفاظ : د . إبساِٖٝ أْٝظ  .152

 .ّ 1962 -تسمج١ : د . نُاٍ ستُد بػس  –دٚز ايه١ًُ يف ايًػ١ : ضتٝفٔ أٚملإ  .153

حتـ : ستُد أبٛ ايفكٌ إبساِٖٝ  –م ٖـ(  84دٜٛإ اَسئ ايكٝظ بٔ سذس بٔ اذتازخ ايهٓدٟ )ت ضتٛ .154

 ّ .1964 –داز املعازف مبؿس  – 2ط –

 -داز ايهتب ايع١ًُٝ  -ٖـ( 466ضس ايفؿاس١ : إبٔ ضٓإ ارتفادٞ ، عبد اهلل بٔ ستُد بٔ ضعٝد ) .155

 ّ .1982ٖـ = 1442 -بريٚت 

حتـ : ستُد ستٝٞ  –ٖـ( 769أيف١ٝ ابٔ َايو : ستُد بٔ عبد اهلل ايعكًٝٞ )غسح ابٔ عكٌٝ ع٢ً  .156

 ّ .1961ٖـ = 1381 -َؿس  -املهتب١ ايتذاز١ٜ  - 12ط -ايدٜٔ عبد اذتُٝد 

َطبٛع  َع  –ٖـ( 929غسح األمشْٛٞ ع٢ً أيف١ٝ ابٔ َايو : أبٛ اذتطني عًٞ بٔ ستُد األمشْٛٞ ) .157

 ساغ١ٝ ايؿبإ .

عًل عًٝ٘  –ٖـ( 395ٚضٓٔ ايعسب يف نالَٗا : أبٛ اذتطني أمحد بٔ فازع ) ايؿاسيب يف فك٘ ايًػ١ .158

 ّ 1997ٖـ = 1418 –بريٚت  –داز ايهتب ايع١ًُٝ  – 1ط –ٚٚقع سٛاغٝ٘ : أمحد سطٔ بطر 

 ّ .1964 –بريٚت  –َؤضط١ أ . بدزإ يًطباع١ ٚايٓػس  –حتـ : د . َؿطف٢ ايػٛميٞ  -      

 –ٖـ( 749ايطساش املتكُٔ ألضساز ايبالغ١ ٚعًّٛ سكا٥ل اإلعذاش : ايعًٟٛ حي٢ٝ بٔ محص٠ ) .159

 ّ .1914ٖـ = 1332 –ايكاٖس٠  –املكتطف 

 ّ .1982ٖـ = 1442 -َهتب١ داز ايعسٚب١  –1ط -عًِ ايدالي١ : أمحد شتتاز عُس  .164
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ادتصا٥س  –املطبٛعات ادتاَع١ٝ  دٜٛإ –عًِ ايدالي١ ايعسبٞ ) ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل ( : د . فاٜص ايدا١ٜ  .161

– 1988. ّ 

داز ايطًٝع١  - 1ط -عًِ ايدالي١ عٓد ايعسب ) دزاض١ َكاز١ْ َع ايطُٝٝا٤ اذتدٜج١ ( : عادٍ فاخٛزٟ  .162

 ّ .1985 -بريٚت  –

 ّ .1944 -ايكاٖس٠  –اإلعتُاد  – 2ط -عًِ ايًػ١ : د . عًٞ عبد ايٛاسد ٚايف  .163

 ّ .1987 -ايكاٖس٠  –داز ايجكاف١  -. عاطف َدنٛز عًِ ايًػ١ بني ايرتاخ ٚاملعاؾس٠ : د .164

 َؿس . –داز ايٓٗك١  -عًِ ايًػ١ ) َكد١َ يًكازئ ايعسبٞ ( : د . ستُٛد ايطعسإ   .165

ٖـ = 1448 -ايكاٖس٠  –َهتب١ ارتاصتٞ  – 3ط -فؿٍٛ يف فك٘ ايعسب١ٝ : د . زَكإ عبد ايتٛاب  .166

1987. ّ 

 ّ.1956ٖـ = 1375 -دت١ٓ ايبٝإ ايعسبٞ  – 4ط -فك٘ ايًػ١ : د . عًٞ عبد ايٛاسد ٚايف  .167

 ّ .1968 –بريٚت  –داز ايفهس  – 3ط –فك٘ ايًػ١ ٚخؿا٥ـ ايعسب١ٝ : ستُد املبازى  .168

داز  –ٖـ( 429فك٘ ايًػ١ ٚضس ايعسب١ٝ : ايجعاييب ، عبد املًو بٔ ستُد بٔ إمساعٌٝ ايٓٝطابٛزٟ )  .169

 بريٚت . –ايهتب ايع١ًُٝ 

 ّ .1978 –بريٚت  –داز ايفهس  –ٖـ( 817ادٟ ستُد بٔ ٜعكٛب )ايكاَـٛع احملٝط : ايفريٚشآب .174

 ّ .1955 –بريٚت  –داز ؾادز  –ٖـ( 711يطإ ايعسب : إبٔ َٓعٛز ستُد بٔ َهسّ ) .171

 ّ .1984 –ايداز ايتْٛط١ٝ يًٓػس  –ايًطاْٝات َٔ خالٍ ايٓؿٛف : د . عبد ايطالّ املطدٟ  .172

 ايكاٖس٠ . –داز ايجكاف١  -ايًػ١ بني املعٝاز١ٜ ٚايٛؾف١ٝ : د . متاّ سطإ  .173

  -ايكاٖس٠  –اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب  -ايًػ١ ايعسب١ٝ ) َعٓاٖا َٚبٓاٖا ( : د . متاّ سطإ  .174

1973. ّ 

َسادع١ : د . ٥ٌٜٛٝ  –تسمج١ : عباع ؾادم عبد ايٖٛاب  –ايًػ١ ٚاملع٢ٓ ٚايطٝام : دٕٛ الٜٓص  .175

 ّ .1987 -داز ايػؤٕٚ ايجكاف١ ايعا١َ  - 1ط -عصٜص 

 -ٖـ( 637املجٌ ايطا٥س يف أدب ايهاتـب ٚايػـاعس : قٝا٤ ايدٜٔ أبٛ ايفتح ْؿس اهلل بٔ األثري ) .176

 ايكاٖس٠ . -َؿس  -داز ايٓٗك١  -قدَ٘ ٚعًل عًٝ٘ : د . أمحد اذتٛيف ، ٚ د . بدٟٚ طبا١ْ 
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 ّ .1978 –ايكاٖس٠  –داز ايجكاف١  –َدخٌ إىل عًِ ايًػ١ : د . ستُٛد فُٗٞ سذاشٟ  .177

حتـ : د . عبدٙ غًيب  –ٖـ( 311َعاْٞ ايكسإٓ ٚإعساب٘ : ايصداز ، أبٛ إضشام إبساِٖٝ بٔ ايطسٟ ) .178

 ّ .1988 –بريٚت  –

 َط يبٓإ . -ّ 1982 - 1ط -َعذِ عًِ ايًػ١ ايٓعسٟ : د . ستُد عًٞ ارتٛيٞ  .179

 ّ .1987 – 1983 -اجملُع ايعًُٞ ايعساقٞ  –َعذِ املؿطًشات ايبالغٝـ١ : د . أمحد َطًٛب  .184

َط عٝط٢  –َطبٛع َع ساغ١ٝ األَري  -(  194َػين ايًبٝب عٔ نتب األعازٜب : إبٔ ٖػاّ ) ٜـ :  .181

 َؿس . –ايبابٞ اذتًيب 

َط  -حتـ : ستُد ستٝٞ ايدٜٔ عبد اذتُٝد  –(  138املفؿٌ يف عًِ ايعسب١ٝ : ايصشتػسٟ ) ٜـ :  .182

 ايكاٖس٠ . -سذاشٟ 

 ّ .1955 -َؿس -ط ايسضاي١ َ -َٓاٖر ايبشح يف ايًػ١ : د . متاّ سطإ  .183

 ّ .1962 –َٓطل ايًػ١ ) ْعس١ٜ عا١َ يف ايتشًٌٝ ايًػٟٛ ( : ٜاضني خًٌٝ  .184

داز  -ّ 1986 - 1ط -َٓٗر ايبشح ايًػٟٛ بني ايرتاخ ٚعًِ ايًػ١ اذتدٜح : د . عًٞ شٜٚٔ  .185

 بػداد . –ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ايعا١َ 

عح يف نتاب  - : د . أمحد ْؿٝف ادتٓابٞ َٓٗر ارتًٌٝ يف دزاض١ ايدالي١ ايكسآ١ْٝ يف نتاب ايعني .186

  ّ .1992ٖـ = 1412 -اجملُع ايعًُٞ ايعسبٞ  -املعذ١ُٝ ايعسب١ٝ 

ٌّ إضال١ٌَٝ عا١َ : ُ٘ ٚعًٛ ِٟ ايػسِٜف ٚايعكا٥ُد ٚايفك َٕ ٚاذتدِٜح ايٓبٛ ُّ ايكسآ  زابعًا : عًٛ

اهل١٦ٝ  –حتـ : ستُد أبٛ ايفكٌ ابساِٖٝ  –(  257اإلتكـإ يف عًّٛ ايكسإٓ : ايطٝٛطٞ ) ٜـ :  .187

 ّ . 1975 – 1974 –ايكاٖس٠  –املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب 

حتـ : أمحد ستُد  -ٖـ( 685إسهاّ األسهاّ غسح عُد٠ األسهاّ : ابٔ دقٝل ايعٝد ، َٛض٢ بٔ عًٞ ) .188

 َؿس .  –١ٜ َط ايُطـ١ّٓ امُلَشَُـِد -غانس

 –َط األٚقاف اإلضال١َٝ  -أٚفطٝت عٔ طبع١ داز ايفهس  –(  24أسهاّ ايكسإٓ : ادتؿاف ،) ٜـ :  .189

 ٖـ .1335 –ايكاٖس٠ 
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 -َط عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب  -ٖـ( 434أسهاّ ايكسإٓ : ابٔ ايعسبٞ ، أبٛ بهس ستُد بٔ عبد اهلل ) .194

 ٖـ .1378 - 1376 -ايكاٖس٠ 

 –ضًط١ً نتاب اال١َ  -1ط –ٚتأضٝظ ( : د . ستُد زأفت ضعٝد  أضباب ٚزٚد اذتدٜح ) حتًٌٝ .191

 ٖـ .1414 –ايدٚس١ 

َط ايتذاز١ٜ  –َٚع٘ تعسٜف بايهتاب يًطٝد ستُد زغٝد زقا  –(  127اإلعتؿاّ : ايػاطيب ) ٜـ :  .192

 ٖـ .1332 -ايكاٖس٠  -يؿاسبٗا َؿطف٢ ستُد  -

، مشظ ايدٜٔ ستُد بٔ أبٞ بهس املعسٚف بابٔ  إعالّ املِٛقـعني عٔ زِب ايعاَيُني : إبٔ قِٝ ادتٛش١ٜ .193

 ايكاٖس٠ .  –َط املٓري١ٜ  –ٖـ( 751ايكِٝ )

ّّ : اإلَاّ ايػافعٞ ) ٜـ :  .194  ٖـ .1325 - 1321ايكاٖس٠  -األَري١ٜ  - 1ط -(  63اأُل

 -املهتب االضالَٞ  -ٖـ( 728اإلميإ : إبٔ ت١ُٝٝ ، غٝذ اإلضالّ تكٞ ايدٜٔ أمحد بٔ عبد اذتًِٝ ) .195

 ّ .1961 - دَػل

َطابع  –ٖـ( 745ايبشس احملٝط ) املط٢ُ : ايتفطري ايهبري( : أبٛ سٝإ األْديطٞ ، ستُد بٔ ٜٛضف ) .196

 ايسٜاض . –ايٓؿس اذتدٜج١ 

 ايكاٖس٠ . –َط املٓري١ٜ  –(  256بدا٥ع ايفٛا٥د : ابٔ ايكِٝ ) ٜـ :  .197

داز  - 2ط -ايفكٌ إبساِٖٝ حتـ : ستُد أبٛ  –(  28ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ : ايصزنػٞ ، ) ٜـ :  .198

 ّ . 1972ٖـ = 1391 -بريٚت  -املعسف١ 

ستُد  بًػ١ ايطايو ألقسب املطايو إىل َرٖب اإلَاّ َايو )ع٢ً ايػسح ايؿػري يًكطب أمحد بٔ  .199

 ّ .1952ٖـ = 1372 –داز ايفهس  –ط االخري٠  –ايدزدٜس( : ايؿاٟٚ ، أمحد بٔ ستُد 

 -ٖـ( 852اذتافغ ابٔ سذس ايعطكالْٞ ، أمحد بٔ عًٞ )بًٛغ املساّ َٔ مجع أدي١ األسهاّ :  .244

 ايكاٖس٠ . -َط ايتذاز١ٜ  -تؿشٝح : ستُد ساَد ايفكٞ 

بريٚت  –املهتب١ ايع١ًُٝ  –حتـ : ايطٝد أمحد ؾكس  -(  198تأٌٜٚ َػهٌ ايكسإٓ : إبٔ قتٝب١ ) ٜـ :  .241

– 1981. ّ 
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ٖـ = 1339 –داز إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ  - 1ط –تازٜذ ايتػسٜع االضالَٞ : ايػٝذ ستُد ارتكسٟ  .242

 ّ .1964 -ايكاٖس٠  –َط االضتكا١َ  –   ّ . 1924

داز ايهتب  - 2ط -(  255تفطري ايساشٟ )ايتفطري ايهبري ، أٚ َفاتٝح ايػٝب( : ايفدس ايساشٟ ) ٜـ :  .243

 طٗسإ . -ايع١ًُٝ 

تأٌٜٚ آٟ ايكسإٓ ( : اإلَاّ أبٛ دعفس ستُد بٔ دسٜس ايطربٟ  ٚدٛٙ داَع ايبٝإ عٔ تفطري ايطربٟ ) .244

 ٖـ .1329 –َؿس  –بٛالم  –ٚبٗاَػ٘ تفطري ايٓٝطابٛزٟ  –ٖـ( 314)

  - 1ط -ٖـ( 671تفطري ايكسطيب ) ادتاَع ألسهاّ ايكسإٓ (: ستُد بٔ أمحد األْؿازٟ ايكسطيب ) .245

ٖـ = 1387 –ايكاٖس٠  –داز ايهتاب ايعسبٞ  -ٖـ .1369 - 1354 -َط داز ايهتب املؿس١ٜ 

1967 . ّ 

 –داز املعسف١  –ٖـ( 1354تفطري املٓاز ) تفطري ايكسإٓ ايهسِٜ ( : ايطٝد ستُد زغٝد زقا ) .246

 ٖـ .1346 –ايكاٖس٠  –َط املٓاز  –بريٚت 

 ٖـ .1381 –داَع١ دَػل  –َط ن١ًٝ ايػسٜع١  –(  139ايرخري٠ : ايكسايف ) ٜـ :  .247

َط  –ٖـ( 1142يطالّ غسح بًٛغ املساّ : ايؿٓعاْٞ ، ستُد بٔ إمساعٌٝ األَري ايُٝاْٞ )ضبٌ ا .248

 ايكاٖس٠ . –ستُد عًٞ ؾبٝح 

َهتب١ املعازف  –ضًط١ً األسادٜح ايؿشٝش١ ٚغ٤ٞ َٔ فكٗٗا ٚفٛا٥دٖا : ستُد ْاؾس ايدٜٔ األيباْٞ  .249

 . 1995ٖـ = 1415 –ايسٜاض  –

حتـ : أمحد  –ٖـ ( 279بٛ عٝط٢ ستُد بٔ عٝط٢ ايرتَرٟ ) ضٓـٔ ايرتَرٟ ) ادتاَع ايؿشٝح ( : أ .214

 ّ .1937ٖـ = 1356 -َؿس  -َط عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب  -1ط –ستُد غانس ، ٚستُد فؤاد عبد ايباقٞ 

تعًٝل : ستُد ستٝٞ ايدٜٔ  –ٖـ( 275ضٓٔ أبٞ داٚد : أبٛ داٚد ضًُٝإ بٔ األغعح ايطذطتاْٞ ) .211

 بريٚت . –املهتب١ ايعؿس١ٜ  –بريٚت  –عسبٞ داز إسٝا٤ ايرتاخ اي –عبد اذتُٝد 

 -حتـ : ستُد َؿطف٢ األععُٞ  -ٖـ( 273ضٓٔ ابٔ َاد١ : إبٔ َاد١ ايكصٜٚين ، ستُد بٔ ٜصٜد ) .212

 ّ .1984 -ايسٜاض 
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 –َطبٛع َع غسح ايطٝٛطٞ ٚساغ١ٝ ايطٓدٟ  –ٖـ( 343ضٓٔ ايٓطا٥ٞ: أمحد بٔ عًٞ ايٓطا٥ٞ ) .213

 بريٚت . -داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ 

 –داز ايهتب ايع١ًُٝ  – 1ط –حتـ : ستُٛد إبساِٖٝ شاٜد  –(  5ايطٌٝ ادتساز : ايػٛناْٞ ) ٜـ :  .214

 ّ .1985ٖـ = 1445 -بريٚت 

َطبٛع َع  -بريٚت .  –داز املعسف١  –ٖـ( 256ؾشٝح ايبدازٟ : اإلَاّ ستُد بٔ إمساعٌٝ ايبدازٟ ) .215

 –بريٚت  –داز ايهتب ايع١ًُٝ  –د ايباقٞ حتـ : عبد ايعصٜص بٔ باش ، ٚستُد فؤاد عب –فتح ايبازٟ 

1989. ّ 

 –بريٚت  –داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ  – 1ط –ٖـ( 261ؾشٝح َطًِ : اإلَاّ َطًِ بٔ اذتذاز ) .216

 ّ .1956 –ٖـ 1375

 َطبٛع َع ؾشٝح ايبدازٟ . -(  272فتح ايبازٟ غسح ؾشٝح ايبدازٟ : إبٔ سذس ايعطكالْٞ ) ٜـ :  .217

عامل  –(  292فين ايسٚا١ٜ ٚايدزا١ٜ َٔ عًِ ايتفطري : ايػٛناْٞ ) ٜـ : فتح ايكدٜس ادتاَع بني  .218

 بريٚت . –املعسف١ 

فسدٚع األخباز مبأثٛز ارتطاب املدسز ع٢ً نتاب ايػٗاب ) َطٓد ايفسدٚع ( : ايدًُٜٞ ، غريٚٙ  .219

 –َهتب١ ايبشٛخ ٚايدزاضات  –بريٚت  –داز ايفهس  – 1ط –بٔ غٗسداز اهلُراْٞ أبٛ غذاع 

 ّ . 1997ـ = 1418ٖ

 ّ .1981 –ٖـ 1441 -بريٚت  -داز ايفهس  - 3ط -فك٘ ايط١ٓ : ضٝد ضابل  .224

تؿشٝح : ستُد بدز  –(  269ايفٛا٥د املػٛق١ إىل عًّٛ ايكسإٓ ٚعًِ ايبٝإ : ابٔ ايكِٝ ) ٜـ :  .221

 ايكاٖس٠ . -َط ايطعاد٠  –ايدٜٔ ايٓعطاْٞ 

 –بٛالم  –(  138أٌٜٚ : ايصشتػسٟ ) ٜـ : ايهػاف عٔ سكا٥ل ايتٓصٌٜ ٚعٕٝٛ األقاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايت .222

 ٖـ .1281

 –ايكاٖس٠  -َط َؿطف٢ ايبابٞ اذتًيب  –(  258يباب ايٓكٍٛ يف أضباب ايٓصٍٚ : ايطٝٛطٞ ) ٜـ :  .223

 ّ .1935ٖـ = 1354
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َط  –شتتؿس ) ايؿٛاعل املسض١ً ع٢ً ادت١ُٝٗ ٚاملعط١ً البٔ ايكِٝ ( : ايػٝذ ستُد بٔ املٛؾًٞ   .224

 ٠ .ايكاٖس -اإلَاّ 

 بريٚت .  -داز ؾادز  -بٗاَػ٘ َٓتدب نٓص ايعُاٍ  -ٖـ( 241املطٓد : اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ) .225

 - 1ط -ٖـ( 388َعامل ايُطـَٓـٔ ) غسح ضٓٔ أبٞ داٚد ( : ارتطابٞ أبٛ ضًُٝإ محد بٔ ستُد ) .226

 ٖـ .1351 -سًب  -ايع١ًُٝ 

داز املٓاز  – 3ط –(  65ُقدا١َ اذتٓبًٞ ) ٜـ :  املػين ) غسح شتتؿس ارتسقٞ ( يف ايفك٘ اذتٓبًٞ : إبٔ .227

 ٖـ .1367 –ايكاٖس٠  –

داز ايهتاب  -حتـ : ْدِٜ َسعػًٞ -(  62َفسدات أيفـاظ ايكسإٓ : ايساغب األؾفٗاْٞ ) ٜـ :  .228

 .ايعسبٞ

املكدَاُت املُٗدات يبٝإ َا اقتكت٘ زضّٛ املد١ْٚ َٔ األسهاّ ايػسعٝاِت ، ٚايتشؿٝالُت احملهُات  .229

حتـ : د .  -ٖـ( 524ت َطا٥ًٗا املػهالت : إبٔ زغد أبٛ ايٛيٝد ستُد بٔ أمحد بٔ زغد ايكسطيب )ألَٗا

 ّ .1988ٖـ = 1448 -بريٚت  -داز ايػسب االضالَٞ  - 1ط -ستُد سذٞ 

َطبٛع َع تٓصٜ٘ ايكسإٓ عٔ املطاعٔ يًكاقٞ  –(  347َكد١َ ايتفطري : ايساغب األؾفٗاْٞ ) ٜـ :  .234

 ٖـ .1329 –ايكاٖس٠  –ادتُاي١ٝ  – 1ط –عبد ادتباز 

 ( . 296َكد١َ فتح ايبازٟ ) إزغاد ايطازٟ إيـ٢ ؾشـٝح ايبدـازٟ ( : إبٔ سذس ايعطكالْٞ ) ٜـ :  .231

َط عٝط٢ ايبابٞ  –ٖـ( 1367َٓاٌٖ ايعسفإ يف عًّٛ ايكسإٓ : ايصزقاْٞ ستُد عبد ايععِٝ )  .232

 ٖـ .1372 –داز ايباش  - 3ط -ايكاٖس٠  –اذتًيب 

َط  – 2ط –َطبٛع َع ٌْٝ األٚطاز يًػٛناْٞ  –ٖـ( 652خباز : زتد ايدٜٔ ابٔ ت١ُٝٝ )َٓتك٢ األ .233

 ٖـ .1372 -ايكاٖس٠  -عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب 

َط عٝط٢ ايبابٞ  -َع غسح غسٜب املٗرب إلبٔ بطاٍ ايسنيب  -(  98املٗرب : ايػرياشٟ ) ٜـ :  .234

 ايكاٖس٠ . -اذتًيب 

 –داز ايٓفا٥ظ  – 9ط –إعداد : أمحد زاتب عسَٛؽ  –ٖـ( 179املٛطأ: اإلَاّ َايو بٔ أْظ ) .235

 ّ .1985ٖـ = 1445 –بريٚت 
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َط ارتري١ٜ  –ٖـ( 646ايٓٗا١ٜ يف غسٜب اذتدٜح ٚاألثس : إبٔ األثري ، زتد ايدٜٔ املبازى بٔ ستُد ) .236

 ايكاٖس٠ . –

بٛع  َع َط -(  297ٌْٝ األٚطاز َٔ أسادٜح ضٝد األخٝاز غسح َٓتك٢ األخباز : ايػٛناْٞ ) ٜـ :  .237

 َٓتك٢ األخباز .

اهلدا١ٜ غسح بدا١ٜ املبتدئ ) يف ايفك٘ اذتٓفٞ ( : املسغٝٓاْٞ ، بسٖإ ايدٜٔ أبٛ اذتطٔ عًٞ بٔ بهس  .238

  َؿس . –َط َؿطف٢ ايبابٞ اذتًيب  –ط األخري٠  –ٖـ( 593)

 خاَطًا : ايتازٜذ ٚايرتادِ ٚايفٗازع :

حتـ : عًٞ ايبذاٟٚ  –ٖـ( 463ف بٔ عبد اهلل )اإلضتٝعاب يف َعسف١ األؾشاب : إبٔ عبد ايرب ، ٜٛض .239

 َط ْٗك١ َؿس . –

حتـ : ستُد  –ٖـ( 634ُأضد ايػاب١ يف َعسف١ ايؿشاب١ : إبٔ األثري ، عص ايدٜٔ عًٞ بٔ ستُد ) .244

 داز ايػعب . –إبساِٖٝ ايبٓا ، ٚآخسٜٔ 

 –بػداد  –٢ أٚفطٝت َط املجٓ –(  314اإلؾاب١ يف متٝٝص ايؿشاب١ : إبٔ سذس ايعطكالْٞ ) ٜـ :  .241

 َؿس ( . –َط ايطعاد٠  – 1عٔ ) ط

 بريٚت . –َهتب١ املعازف  –(  284ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ : إبٔ نجري  ) ٜـ :  .242

 ّ .1978 –بريٚت  –َهتب١ يبٓإ  –(  174ايتعسٜفات : ايػسٜف ادتسداْٞ ) ٜـ :  .243

َط   -ساَد ايفكٞ حتـ : ستُد  -ٖـ( 526طبكات اذتٓاب١ً : أبٛ ٜع٢ً ستُد بٔ أبٞ ٜع٢ً ايفسا٤ ) .244

 ّ .1952ٖـ = 1371 -َؿس  -ايط١ٓ احملُد١ٜ 

َؿس  -َط عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب  - 1ط -(  47طبكات ايػافع١ٝ ايهرب٣ : ايطبهٞ ، تاز ايدٜٔ ) ٜـ :  .245

  ّ .1964ٖـ = 1383 -

ّ 1974ٖـ = 1394 - 2ط -ايفتح املبني يف طبكات األؾٛيٝني : ايػٝذ عبد اهلل َؿطف٢ املساغٞ  .246

 بريٚت . –داز ايهتب ايع١ًُٝ  –

 –الٜصبو اط  –ٖـ( 385ايفٗسضت : إبٔ ايٓدِٜ ، ستُد بٔ اضشام بٔ أبٞ ٜعكٛب ايبػدادٟ ) .247

1871. ّ 
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حتـ : يطفٞ عبد ايبدٜع ،  –ٖـ( 12نػـاف إؾطالسات ايفٕٓٛ : ايتٗاْٟٛ ، ستُد عًٞ ايفازٚقٞ ) م  .248

 ّ .1963 -ايكاٖس٠  -املؤضط١ ايعا١َ يًٓػس  -ٚآخسٜٔ 

حتـ : د . عدْإ دزٜٚؼ ، ٚستُد  -ٖـ( 1494ايهًٝات : أبٛ ايبكا٤ أٜٛب بٔ َٛض٢ اذتطٝين ايهفٟٛ ) .249

 ٖـ .1412 -َؤضط١ ايسضاي١  - 1ط -املؿسٟ 

 –بريٚت  –داز ايعٛد٠  –ٖـ( 848َكد١َ ابٔ خًدٕٚ : عبد ايسمحٔ بٔ ستُد بٔ خًدٕٚ ) .254

1981 .ّ 

 –داز ايٓٗك١  –ؿؿني ، باغساف : ستُد غفٝل غسباٍ املٛضٛع١ ايعسب١ٝ املٝطس٠ : زتُٛع١ َٔ املتد .251

 ّ .1984 –يبٓإ 

 : ٚايسضا٥ٌ ضادضًا : األطازٜح   

ايعًّٛ  ن١ًٝ –زضاي١ َادطتري  -اآلزا٤ األؾٛي١ٝ يًػٝذ أبٞ اذتطٔ ايهسخٞ : ضعدٟ خًف ادتًُٝٞ  .252

 ّ .1994ٖـ = 1444 -داَع١ بػداد  -اإلضال١َٝ 

ادتاَع١ املطتٓؿس١ٜ  –ن١ًٝ اآلداب  –زضاي١ َادطتري  –دين ٚعًِ ايدالي١ : ْٛاز نسِٜ شزشٚز  إبٔ .253

 ّ .1988ٖـ = 1449 –

داَع١    –ن١ًٝ اآلداب  –زضاي١ َادطتري  –ايبشح ايداليٞ عٓد ابٔ ضٝٓا : َػهٛز ناظِ ايعٛادٟ  .254

 ّ .1994ٖـ = 1411 –بػداد 

ن١ًٝ  -زضاي١ َادطتري  -ستُٛد َؿطف٢ أمحد ايكٜٛدز ايبشح ايداليٞ عٓد ايساغب األؾفٗاْٞ :  .255

 ّ .1999ٖـ = 1424 -ادتاَع١ املطتٓؿس١ٜ  -اآلداب 

 –ن١ًٝ اآلداب  –زضاي١ َادطتري  –ايبشح ايداليٞ عٓد ضٝف ايدٜٔ اآلَدٟ : خريٟ دبري ادتًُٝٞ  .256

 ّ .1996ٖـ = 1417 –داَع١ بػداد 

زضاي١  –ايفشٍٛ ( : ستُد عبد اهلل عًٞ ضٝف  ايبشح ايداليٞ عٓد ايػٛناْٞ يف نتاب٘ ) إزغاد .257

 ّ .1999ٖـ = 1424 –ادتاَع١ املطتٓؿس١ٜ  –قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ  –َادطتري 

 –داَع١ بػداد  –ن١ًٝ اآلداب  –زضاي١ َادطتري  –ايبشح ايداليٞ عٓد ايػصايٞ : عًٞ سامت اذتطٔ  .258

 ٖـ .1412
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 -داَع١ بػداد  –ن١ًٝ اآلداب  –اي١ دنتٛزاٙ زض –ايبشح ايداليٞ عٓد املعتصي١ : عًٞ سامت اذتطٔ  .259

 ّ .1999ٖـ = 1419

قطِ ايًػ١  -زضاي١ َادطتري -ايبشح ايؿٛتٞ ٚايداليٞ عٓد ايفًٝطٛف ايفازابٞ: زدا٤ عبد ايسشام .264

 ّ.1992 -ٖـ1412 -داَع١ بػداد -ايعسب١ٝ

ن١ًٝ اآلداب  – زضاي١ َادطتري –ايبشح ايًػٟٛ ٚايٓشٟٛ عٓد ادتٜٛين : ٖادٟ أمحد فسسإ ايػذريٟ  .261

 ّ .1996ٖـ = 1417 –داَع١ بػداد  –

 –ن١ًٝ اآلداب  –زضاي١ َادطتري  –ايبشح ايٓشٟٛ ٚايًػٟٛ عٓد ايػصايٞ : سامت محدإ ايػذريٟ  .262

 ّ .1994ٖـ = 1411 –داَع١ بػداد 

 ن١ًٝ –زضاي١ دنتٛزاٙ  –ايتأٌٜٚ ايًػٟٛ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ) دزاض١ دالي١ٝ ( : سطني ساَد ايؿاحل  .263

 ّ .1995ٖـ = 1416 –ادتاَع١ املطتٓؿس١ٜ  –اآلداب 

زضاي١ َادطتري  –اذتكٝك١ ٚاجملاش ٚأثسُٖا يف إضتٓباط األسهاّ ايػسع١ٝ : عابد سطٔ مجٌٝ األتسٚضٞ  .264

 ّ .1993ٖـ = 1414 –داَع١ بػداد  –ن١ًٝ ايعًّٛ اإلضال١َٝ  –

 –قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ  –١ َادطتري زضاي –ايداٍ ٚاملديٍٛ عٓد ايكدَا٤ ٚاحملدثني : ضٝدْا عًٞ دٛب  .265

 ّ .1996ٖـ = 1416 –بػداد  –ادتاَع١ اإلضال١َٝ 

ن١ًٝ  –زضاي١ َادطتري  –دالي١ ايعاّ بني ايكطع١ٝ ٚايع١ٝٓ : عبد اذتهِٝ عبد ايسمحٔ ايطعدٟ  .266

 ّ .1978ٖـ = 1398 –داَع١ األشٖس  –ايػسٜع١ ٚايكإْٛ 

 –ن١ًٝ اآلداب  –زضاي١ دنتٛزاٙ  –ِ عبد ايسشام ايطٝام ٚأثسٙ يف تٛدٝ٘ املع٢ٓ : فٛشٟ إبساٖٝ .267

 ّ .1996ٖـ = 1416 –داَع١ بػداد 

ن١ًٝ  –زضاي١ دنتٛزاٙ  –ايؿ١ً بني أؾٍٛ ايفك٘ اإلضالَٞ ٚعًِ املٓطل : زافع ط٘ إيطٝف ايعاْٞ  .268

 ّ .2444ٖـ = 1421 –داَع١ بػداد  –ايعًّٛ اإلضال١َٝ 

داَع١  –ن١ًٝ ايػسٜع١  –زضاي١ َادطتري  –َصاسِ ستُٛد عبد اهلل  طسم ايبٝإ عٓد األؾٛيٝني : .269

 ّ .1989ٖـ = 1414 –بػداد 
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 –ن١ًٝ اآلداب  –زضاي١ َادطتري  –املػرتى ايًفعٞ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ : عبد ايهسِٜ غدٜد ستُد  .274

 ّ .1976 –داَع١ بػداد 

 –ن١ًٝ ايعًّٛ االضال١َٝ  -طتري زضاي١ َاد -املػرتى ٚأثسٙ يف إختالف ايفكٗا٤ : عجُإ ستُد غسٜب  .271

 ّ .1997ٖـ = 1418 -بػداد 

ن١ًٝ ايعًّٛ  –زضاي١ َادطتري  –املطًل ٚاملكٝد ٚأثسُٖا يف ايعبادات : ستُد داضِ ستُد ايعٝطاٟٚ  .272

 ّ .2444ٖـ = 1421 –داَع١ بػداد  –اإلضال١َٝ 

ن١ًٝ ايعًّٛ  –دنتٛزاٙ زضاي١  –َفاِٖٝ األيفاظ ٚداليتٗا عٓد األؾٛيٝني : بػري َٗدٟ ايهبٝطٞ  .273

 ّ .1991ٖـ = 1412 –داَع١ بػداد  –اإلضال١َٝ 

قطِ ايًػ١  –زضاي١ دنتٛزاٙ  –ايٛقع ٚاإلؾطالح يف ايٓعس١ٜ ايًػ١ٜٛ ايعسب١ٝ : عبد ايسشام اذتسبٞ  .274

 ّ .1995 –ادتاَع١ املطتٓؿس١ٜ  –ايعسب١ٝ 
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 فــــــــــــــــــــــهرس اآليــــــــــــــات:

 الصفحة اآليـــــــــــــــة.............................................................................

 1 65َٚا خًكت اجلٔ ٚاالْظ إال يٝعبدٕٚ 

ُِ اٞيُعِطَس َٚال ُٜس٢ُٜد ٔبٝه ُِٝطَس  ُِ اٞي ُ٘ ٔبٝه ًٜٓ  1 186  ُٜس٢ُٜد اي

 11 99  ٚاقضد يف َػٝو

 11 32  َِٚٓٗ َكتضد

 11 9ٚع٢ً اهلل قضد ايطبٌٝ

 11 23يٛ نإ عسضا قسٜبا ٚضفسا قاصدا

َٕ ًٛٝ َُ َِٜع ََا  ِِ َضا٤  ُٗ ِٓ َٚ َٜٚنٔجرْي  َٗٞكَتٔضَد٠٠   ٠١َٖ ِِ ٝأ ُٗ ِٓ َٚ66 11 

ُِ ايٗػك١ٝ٤  ٢ٗ ِٝ ًٜ َٜٚئهٔ َبُعَدِت َع ََٚضٜفّسا ٜقأصّدا ال٤ّٖتَبُعٜٛى  َٕ َعَسّضا ٜقس٢ّٜبا  ِٛ ٜنا  11 23ٜي

َُٔعنَي ِِ ٜأِد ََٗداٝن ِٛ َغا٤ ٜي َٜٚي َٗا َدآ٥ْٔس  ِٓ َٔ َٚ  ٢ٌ ٘ٔ ٜقِضُد ايٖطٔبٝ ١ً ٢ًٜ اي  11 9ََٚع

ِّٛٔتٜو َٔٔ َص َٚاٞغُطِض  ٜٝٔو  ََِػ  11 99َٚاٞقٔضِد ٔفٞ 

َٗٞكَتٔضْد  ُِٗ ِٓ ُٔ ِِ إ٢ٜي٢ اٞيَبٚس ٜف ُٖ َْٖذا ُٖا  ًٜ  16 23ٜف

َِٝسأت  ... ِِ َضأبْل ٔباٞيَد ُٗ ِٓ َٔ َٚ َٗٞكَتٔضْد   ُِٗ ِٓ َٔ َٚ  ٔ٘ َٓٞفٔط ِْ ِي ِِ ٜظأي ُٗ ِٓ ُٔ  16 23....ٜف

 81 32 ال ٜطُعٕٛ فٝٗا يػٛا ٚال ّتأثُٝا 

 85 372  اهلل ضبٌٝ يف أسضسٚا ايرٜٔ يًفكسا٤ 

 88 2  ٚاسضسِٖٚ ٚخرِٖٚ

٢ٕ ََِسٜأ٠٠ َٚإ٢ َٗا َٔٔ َخاٜفِت ا ًٔ ِٚ ُُْػٛشٟا َبِع  88 ... إ٢ِعَساضٟا ٜأ

ٌٓ ٚال   88 339  .... غ٦ٟٝا آّتٝتُٖٛٔ مم١ا ّتأخرٚا إٔ يهِ حي

 31 97ٚاي١ٌٝ إذا عطعظ :

 31 23 فُٝطو اييت قط٢ عًٝٗا املٛت 

 31 32 ٚقط٢ زبو أال ّتعبدٚا إال إٜاٙ

 31 22 إىل بين إضسا٥ٌٝ يف ايهتاب اٚقطٝٓ 

 31 73 فاقض َا أْت قاض 

 31 23 إمنا دصا٤ ايرٜٔ حيازبٕٛ اهلل ٚزضٛي٘ ٜٚطعٕٛ يف األزض فطادا... 

 31 7 يف ايعًِ ٜكٛيٕٛ آَٓا ب٘ ٕٚايساضدٛ 

 31 327 إال إٔ ٜعفٕٛ أٚ ٜعفٛا ايرٟ بٝدٙ عكد٠ ايٓهاح 
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 35 91 ٜأنًٕٛ أَٛاٍ ايٝتا٢َ ظًُا إمنا ٜأنًٕٛ يف بِْٛٛٗ ْازا إٕ ايرٜٔ 

 35 987ٚنًٛا ٚاغسبٛا ست٢ ٜتبني يهِ اخلٝط األبٝض َٔ اخلٝط األضٛد

 35 321 ست٢ ّتٓهح شٚدا غريٙ

 38 65 ٤إٕ اهلل َٚال٥هت٘ ٜضًٕٛ ع٢ً ايٓيب

 33 11َٚٔ قتٌ َظًَٛا فكد دعًٓا يٛيٝ٘ ضًٛاْا فال ٜطسف يف ايكتٌ إْ٘ نإ َٓضٛزا 

 111 11ٚال ّتٓهشٛا َا ْهح ٤اباؤنِ َٔ ايٓطا٤ 

 111 36َٚٔ قتً٘ َٓهِ َتعُدا فذصا٤ َجٌ َا قتٌ َٔ ايٓعِ ... 

 ُٙ َٓا ْٖا ٜأَْصٞي َٕإ٢ ًٛٝ ِِ َّتِعٔك ٤ًٝه ٝ٘ا ي٤َع ّْا َعَسٔب  111 1ٝقِسآ

 ٢ٌ ِٝ ٤ً ُِظ٢ إ٢ٜي٢ ٜغَطل٢ اي ٢ِ ايٖضاٜل٠ٜ ٔيُدٝيٛٔى ايٖػ  116 88 ٜأٔق

ِِ ََٖداٝن ََا   ٢ًٜ َ٘ َع ١ً  116 186َٚٔيُتٜهٚبُسٚٞا اي

ُُِطس٢ٔفنَي ُ٘ اٜل ُٜٔشّٗب اٞي ْٖ َٚاٜل ُّتِطس٢ٝفٛٞا إ٢ َٚاِغَسُبٛٞا  ًٝٛٞا   116 83 ٚٝن

ُِ ٝنٔتَّب  ِٝٝه ًٜ ٢ًٜ ٔفٞ اٞئكَضاُص َع  118 978  اٞيٜكِت

ًٝٛٞا  َٔ َسٖت٢ َٚاِغَسُبٛٞا َٚٝن ٖٝ ُِ ََٜتَب ِٝٝط ٜيٝه َُٝض اٞيَد  118 188 .... اأٜلِب

َٗا َٜا ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا اي٤ٔرٜ ََ َ٘ اّٖتٝكٛا ٜآ ٤ً َٞ ََا ََٚذُزٚا اي َٔ َبٔك  378111 .... ايٚسَبا َٔ

ُٜٛعٛا َٚايٖطاز٢ٜق١ٝ َٚايٖطاز٢ُم  َُا ٜفاٞق ُٗ َٜ ِٜٔد  28111 ٜأ

ٌٗ َّتٞهٔطُّب َٚاٜل َٗا إ٢ال٤ َْٞفظ٣ ٝن ِٝ ًٜ  962111ٝأِخَس٣ ٢ِٚشَز َٚاش٢َز٠٠ َّتص٢ُز َٚاٜل َع

َٗا ٜٗ َٔ ٜاٜأ ُٓٛٞا اي٤ٔرٜ ََ َ٘ اّٖتٝكٛٞا آ ٤ً ٘ٔ َسٖل اي ٖٔ َٚاٜل ُّتٜكأّت ُُُّٛت ِِ إ٢ال٤ َّت ُِْت َٕ َٜٚأ ُُٛ ًٔ  913111 َِٗط

ٍَ َّتٞكَسُبٛٞا َٚاٜل ٢ِ ََا َٝٔتٝ َٞ ٔباي٤ٔتٞ إ٢ال٤ اٞي ٖٔ ُٔ ًَٝؼ َسٖت٢ ٜأِسَط ُٙ َِٜب  923111ٜأُغٖد

ِٔ َُ ٢َٗد ٜف ُِ َغ ِٓٝه َِٗس َٔ ُ٘ ايٖػ ُِ َُٝض ًٞ  982111 ٜف

َٗا ٜٗ َٔ ٜاٜأ ُٓٛٞا اي٤ٔرٜ ََ ُِ ٝنٔتَّب آ ِٝٝه ًٜ ُّ َع َٝا  982111  ايٚض

َٔ ُٓٛا َٚاي٤ٔرٜ ََ ٘ٔ آ ٤ً ٘ٔ ٔباي ًٔ ُِ ٝأٜٚي٦ٜٔو َُٚزُض ُٖ َٕ  99111 ايٚضٚدٜٝكٛ

َّ َبين َٜا ََٓتٝهِ ُخُرٚا آَد َِٓد ش٢ٜ ٌٚ ٔع  29111  ََِطٔذٕد ٝن

ًٜٞو ٘ٔ ُسُدُٚد ّٔت ٤ً ِٔ اي ََ ٛٔع٢ َٚ ُٜ َ٘ ٤ً ُ٘ اي  9292111 ....... ََٚزُضٜٛي

َٔ َٕ اي٤ٔرٜ ِٓٔفٝكٛ ُٔنَي َٚايٖطٖسا٤ٔ ايٖطٖسا٤ٔ ٔفٞ ُٜ ِٜٝظ َٚاٞيٜهأظ  922111 .... اٞيَػ

ِٕ ٕٖ َّتٞهٝفُسٚا إ٢ َ٘ ٜفإ٢ ٤ً ٞٙ اي ٔٓ ِِ ٜغ ِٓٝه ٙٔ َِٜسَض٢ َٚال َع  7111 اٞيٝهٞفَس  ٔئعَبأد

َٟ إذا ِٔ يًَضال٠ٔ ُْٛٔد َٔ ٢ّ َِٝع  ََٚذُزٚا اهلٔل ٔذٞنس٢ إىل فاِضَعٛا اجٝلُع١ٔ َٜٛ  9111ايَب

٢َٗ ِٓ َٜ َٚ ٢ٔ ِٜٓهس٢ اٞيٜفِشَػا٤ٔ َع ُُ ٢ٞ َٚاٞي ِِ َٚاٞيَبِػ ِِ َٜٔعٝظٝه ٤ًٝه َٕ  ٜيَع  91111َّتَرن٤ُسٚ

ََِت  ُِ ُسٚس ِٝٝه ًٜ َِٝت١ٝ َع َُ ُّ اٞي ُِ َٚايٖد ِٓص٢ٜس٢  َٜٚيِش  2111 اٞئد
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ِٜٕد َٖا ٔبٜأ َٓا ِٝ َٓ َُا٤ َب  111 18 َٚايٖط

َٓا ٔٓ ُٝ ْٖٜو ٔبٜأِع ٢ِ َزٚبٜو ٜفإ٢  111 18 َٚاِصٔبِس ٔيُشٞه

َُِس َٞ اأٜل َٚٝقٔط َُآل٥ٜٔه١ٝ  َٚاٞي  ٢ّ َُا َٔ اٞيَػ َٚ  ٣ٌ ًٜ ُ٘ ٔفٞ ٝظ ١ً ُِ اي ُٗ َٝ َٜٞأّٔت َٕ إ٢ال٤ ٜإٔ  َٜٓٝظُسٚ  ٌِ َٖ  111 111 

٣َٛ ٢ًٜ اٞيَعِسش٢ اِضَت ُٔ َع َُ  111 6 ايٖسِس

 115 131ٚاقتًِٖٛ سٝح ثكفتُِٖٛ

 118 1 يتٓرز قَٛا َا أّتاِٖ َٔ ْرٜس َٔ قبًو 

 16118َٚا أزضًٓا َٔ قبًو َٔ زضٍٛ 

ًٝٛا ايٖضأيَشأت ُٔ ََٚع ُٓٛا  ََ َٔ آ َٕ ٜئفٞ ُخِطس٣ إ٢ي٤ا اي٤ٔرٜ ٕٖ اٞيإ٢َْطا  1118 إ٢

َٗا  ٢ًٜ ٜأِزَدا٥ٔ ًٜٝو َع َُ  13118 َٚاٞي

ٓٔنَي ُُِشٔط ُ٘ ُٜٔشّٗب اٞي ١ً  118118َٚاي

ٓٔنَي َِٝد اٞيَدا٥ٔ ِٗٔدٟ ٜن َٜ َ٘ اٜل  ١ً ٕٖ اي  61118َٜٚأ

ِْ ًٝٔ ٤ِٕٞ َع ٌٚ َغ ُ٘ ٔبٝه ٤ً  181113َٚاي

 11113ٚدعًٓا َٔ املا٤ نٌ غ٤ٞ سٞ

 5113َٚا َٔ داب١ فّب األزض إال ع٢ً اهلل زشقٗا

 38113 ٚهلل ع٢ً ايٓاع سر ايبٝت َٔ اضتٛاع إيٝ٘ ضبٝال

١ًِ آدّ األمسا٤ نًٗا  11113 ٚع

َٕ ُٛٓ َٔ ُِٜؤ ِِ اٜل  ُٖ ِِ ُّتٓٔرِز ِّ ٜي ِِ ٜأ ُٗ ِِ ٜأٜأَْرِزَّت ٢ٗ ِٝ ًٜ َٛا٤ْ َع َٔ ٜنٜفُسٚٞا َض ٕٖ اي٤ٔرٜ  5111إ٢

ُٜٛعٛا َٚايٖطاز٢ٜق١ٝ َٚايٖطاز٢ُم  َُا ٜفاٞق ُٗ َٜ ِٜٔد  118 28 ٜأ

َُاٖضا ََٜت  ِٕ ٢ٌ ٜأ ِٔ ٜقِب َٔ  118 3ٜفَتِشس٢ُٜس َزٜقَب١ٕ 

ٌٗ َّتٞهٔطُّب َٚاٜل  َٗا إ٢ال٤ َْٞفظ٣ ٝن ِٝ ًٜ  116 962ٝأِخَس٣ ٢ِٚشَز َٚاش٢َز٠٠ َّتص٢ُز َٚاٜل َع

َٗا ٜٗ َٔ ٜاٜأ ُٓٛٞا اي٤ٔرٜ ََ َ٘ اّٖتٝكٛٞا آ ٤ً ٘ٔ َسٖل اي ٖٔ َٚاٜل ُّتٜكأّت ُُُّٛت ِِ إ٢ال٤ َّت ُِْت َٕ َٜٚأ ُُٛ ًٔ  115 913 َِٗط

ٍَ َّتٞكَسُبٛٞا َٚاٜل ٢ِ ََا َٝٔتٝ َٞ ٔباي٤ٔتٞ إ٢ال٤ اٞي ٖٔ ُٔ ًَٝؼ َسٖت٢ ٜأِسَط ُٙ َِٜب  115 923ٜأُغٖد

ِٔ َُ ٢َٗد ٜف ُِ َغ ِٓٝه َِٗس َٔ ُ٘ ايٖػ ُِ َُٝض ًٞ  115 982 ٜف

َٗا ٜٗ َٔ ٜاٜأ ُٓٛٞا اي٤ٔرٜ ََ ُِ ٝنٔتَّب آ ِٝٝه ًٜ ُّ َع َٝا  115 982  ايٚض

َٔ ُٓٛا َٚاي٤ٔرٜ ََ ٘ٔ آ ٤ً ٘ٔ ٔباي ًٔ ُِ ٝأٜٚي٦ٜٔو َُٚزُض ُٖ َٕ  115 99 ايٚضٚدٜٝكٛ

َّ َبين َٜا ََٓتٝهِ ُخُرٚا آَد َِٓد ش٢ٜ ٌٚ ٔع  115 29  ََِطٔذٕد ٝن

ًٜٞو ٘ٔ ُسُدُٚد ّٔت ٤ً ِٔ اي ََ ٛٔع٢ َٚ ُٜ َ٘ ٤ً ُ٘ اي ُ٘ ..... ََٚزُضٜٛي ٢ٗنْي َعَراْب َٜٚي َُ 9292 115 

َٔ َٕ اي٤ٔرٜ ِٓٔفٝكٛ ُٔنَي َٚايٖطٖسا٤ٔ ايٖطٖسا٤ٔ ٔفٞ ُٜ ِٜٝظ َٚاٞيٜهأظ  115 922 اٞيَػ
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ِٕ ٕٖ َّتٞهٝفُسٚا إ٢ َ٘ ٜفإ٢ ٤ً ٞٙ اي ٔٓ ِِ ٜغ ِٓٝه ٙٔ َِٜسَض٢ َٚال َع  118 7 اٞيٝهٞفَس  ٔئعَبأد

َٟ إذا ِٔ يًَضال٠ٔ ُْٛٔد َٔ ٢ّ َِٝع  ََٚذُزٚا اهلٔل ٔذٞنس٢ إىل فاِضَعٛا اجٝلُع١ٔ َٜٛ  118 9ايَب

٢َٗ ِٓ َٜ َٚ ٢ٔ ِٜٓهس٢ اٞيٜفِشَػا٤ٔ َع ُُ ٢ٞ َٚاٞي ِِ َٚاٞيَبِػ ِِ َٜٔعٝظٝه ٤ًٝه َٕ  ٜيَع  118 91َّتَرن٤ُسٚ

ََِت  ُِ ُسٚس ِٝٝه ًٜ َِٝت١ٝ َع َُ ُّ اٞي ُِ َٚايٖد ِٓص٢ٜس٢  َٜٚيِش  118 2 اٞئد

ِٔ َسَسز٣  َٔ  ٢ٔ ِِ ٔفٞ ايٚدٜ ِٝٝه ًٜ ٌَ َع ََا َدَع َٚ   88 161 

ُِ اٞيُعِطَس َٚاٜل ُٜس٢ُٜد ٔبٝه ُِٝطَس  ُِ اٞي ُ٘ ٔبٝه ١ً  161 186  ُٜس٢ُٜد اي

ِِ ٢ٗ ِٝ ًٜ َِْت َع ٍَ اي٤ٔتٞ ٜنا َٚاأٜلٞغاٜل  ِِ ُٖ ِِ إ٢ِصَس ُٗ ِٓ ََٜطُع َع َٚ  168 161 

ُٕ َضٔعٟٝفا ًَٔل اإل٢َْطا َُٚخ  ِِ َُٜدِفَف َعٓٝه ُ٘ ٜإٔ  ١ً  161 18 ُٜس٢ُٜد اي

ِِ َضِعٟفا  ٕٖ ٔفٝٝه َِ ٜأ ًٔ ََٚع  ِِ ُ٘ َعٓٝه ١ً َٕ َخف٤َف اي  161 55   اآل

... ِٕ ِِ ٜفإ٢ ًٝٛا ٜي ُْٛا َّتٞفَع َٔ ٔبَشِسٕب ٜفٞأَذ َٔ ٔ٘ ٤ً ٘ٔ اي  166 378 ََٚزُضٛٔي

 65158ست٢ إذا أقًت ضشابا ثكاال ضكٓاٙ يبًد َٝت فأْصيٓا ب٘ املا٤

 3158ٚاهلل ايرٟ أزضٌ ايسٜاح فتجري ضشابا فطكٓاٙ اىل بًد َٝت

 18158 .......أٚمل ٜسٚا أْا ْطٛم املا٤ إىل األزض اجلسش فٓدسز ب٘ 

 88158ْٚطٛم اجملسَني إىل دِٗٓ ٚزدا 

 58158...ٚضٝل ايرٜٔ اّتكٛا زبِٗ إىل اجل١ٓ شَسا ست٢ إذا داؤٖٚا ٚفتشت 

 5158 نأمنا ٜطاقٕٛ إىل املٛت ِٖٚ ٜٓظسٕٚ 

 11158 ٚدا٤ت نٌ ْفظ َعٗا ضا٥ل ٚغٗٝد 

َٕ ُٛٔٝعٛ َِٜطَت ًٜا  َٕ إ٢ٜي٢ ايٗطُذٛٔد ٜف ِٛ ُِٜدَع َٚ ُٜٞهَػُف َعٔ َضام٣   َّ ِٛ َٜ 11158 

 18183  أفُٔ نإ َؤَٓا نُٔ نإ فاضكا ال ٜطتٕٛٚ

 1181 ٚاذا سًًتِ فاصٛادٚا

ُٜ  َٔ َُا َدَصا٤ اي٤ٔرٜ ْٖ ُ٘ ......إ٢ ََٚزُضٜٛي  َ٘ ١ً َٕ اي  16181 َشاز٢ُبٛ

 ُ٘ ْٖ ٌَ ٜأ ٓٔٞ إ٢ِضَسا٥ٔٝ ٢ًٜ َب َٓا َع ٢ٌ َذٔيٜو ٜنَتِب ِٔ ٜاِد َٔ....11181 

َٕ ِِ َّتٖتٝكٛ ٤ًٝه ِٞ ااٜلٞيَبأب ٜيَع َٜٞا ٝأٚٔي َٝا٠٠  ِِ ٔفٞ اٞئكَضاص٢ َس  188181 َٜٚيٝه

ِِ ُٖ ِٛ ِِ ٜفاٜل َّتِدَػ ٓٔٝه َٔٔ ٔدٜ َٔ ٜنٜفُسٚٞا  ٦ََٜٔظ اي٤ٔرٜ  َّ ِٛ َٝ  1181 ...اٞي

 11186 ٚأقُٝٛا ايضال٠

 11186فٓاداٖا َٔ حتتٗا أال حتصْٞ قد دعٌ زبو حتتو ضسٜا

 1518185...غاٖد َٔ أًٖٗا إٕ نإ قُٝض٘ قٖد َٔ قبٌ ٚغٗد 

 81188ايرٜٔ آَٓٛا ٚمل ًٜبطٛا إمياِْٗ بظًِ
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 11188ٜا بين ال ّتػسى باهلل إٕ ايػسى ظًِ عظِٝ 

... َِٕٛٛ َٕ ايٚسبا ال ٜٝك َٔ ٜٞأٝنًٛ  186111اي٤رٜ

ِْٔهُشٛا ٢ََ َٜٚأ َٜا ِِ اٞيٜأ ِٓٝه َٔ 11111 

ِْٔهُشٛا ِِ ٜطاَب ََا ٜفا  1111 ٜيٝه

ِِ َذٔيٜو ُٗ ْٖ َُا ٜقاٝيٛا ٔبٜأ ْٖ ُِٝع إ٢ ٌُ اٞيَب  186111ايٚسبا َِٔج

ٌٖ ُ٘ َٜٚأَس ٤ً َِٝع اي َّ اٞيَب  186111 ايٚسبا ََٚسٖس

َٔ ًَٞد٠ٟ َٚاي٤ٔرٜ َُأْنَي َد ِِ َث ُٖ ًُٔدٚ ََٗدا٤َ ٜفاِد َٜٞأُّتٛا ٔبٜأِزَبَع١ٔ ُغ  ِِ ِٖ ٜي َٓأت ُث ُُِشَض َٕ اٞي َُٛ  1116 َِٜس

٘ٔ َضٔبٝاٟل ِٝ ٜٛاَع إ٢ٜي ٢ٔ اِضَت ََ ِٝٔت  ٖٓاع٢ ٔسٗر اٞيَب ٢ًٜ اي ٘ٔ َع ٤ً  38116 َٚٔي

ٓٚطا٤ٔ َِج٢ٓ ُٚثالَخ ُٚزباَع   َٔ اي َ ِِ ِْهُشٛا َا طاب يه  1118 فا

ِٚف ٖٔ باملِعُس َُّٛتٗ َٚٔنِط  ٖٔ ُٗ ُ٘ زِشٝق ِٛٝيٛٔد ٜي ٢ًٜ امل  111118 َٚع

 11111  أَٗاّتهِ عًٝهِ سسَت 

ُِ  13111 ذِم إْٖو أْت ايعصُٜص احلهٝ

ًَُٛا َا ٔغ٦ُتِ  11111اع

ُٜٛعٛا ٚايٖطاز٢ٜق١ٝ ٚايٖطاز٢ُم ُُٗا ٜفٞاق ِٜٔدٜ  18118  أ

ِْٔهشٛا َا طاَب  ٓٚطا٤ٔ َج٢ٓ ٚثالَخ ُٚزباَعفا  1118 يهِ َٔ اي

ُٓٛا إ٢َذا ُْٛٔدٟ ٔيًٖضال٠ٔ ....... ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ  311113َٜا ٜأ

 ِِ ِِ َسِسْخ ٜيٝه َِِْٔطاُؤٝن ٢ْٖ ٔغ٦ُِت ِِ ٜأ  111111 ٜفٞأُّتٛا َسِسَثٝه

ٕٓ اهلل ٜأَس بايعدٍ ٚاإلسطإ   31111  إ

 3116 َٚٔ ٜٛم غح ْفط٘ فأٚي٦و ِٖ املفًشٕٛ 

 18116  إٕ ّتكسضٛا اهلل قسضٟا سطٟٓا ٜطاعف٘ يهِ ٜٚػفس يهِ 

ُ٘ َِٜسٜفع٢ ٤ً َٔ اي ُٓٛا اي٤ٔرٜ ََ ِِ آ ِٓٝه َٔ َٔ َِ ٝأُّٚتٛا َٚاي٤ٔرٜ ًٞ  11118 َدَزَدإت اٞئع

ُِ اخلٓصٜس٢ ُّ ٚحل  1113 ُسٚسَت عًٝهِ املٝت١ٝ ٚايٖد
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 :فـــــــــــــــــــٔسض األحاديـــــــــــــــــــــــح

 اهصفخة احلديـــــــــــــــــــح.........................................................................

 21 .......................................................................اهقصد اهقصد تبوػوا

 21 .......................................................فقصدت هعجٌاْ حتى خسج إىل اهصالة

ُٕ َٓا َفأْهقى ثـوَب  21 .................................................................َفَقَصَد َقِصَد

 08 ......................................إذا قوت هصاحبم واإلًاَ خيطب : أُصت فقد َهَػِوَت.....

 69 ........................................................عشيوتم ويروق عشيوتٕ تروقي حتى

 288 .............................................قاي: " كتاب اهلل اهقصاص.... أْ زسوي اهلل 

 288 ..................ًّ قتى هٕ قتيى فٔو خبري اهِظرييّ : إًا أْ يعقى ، وإًا أْ ُيقاد أٓى اهقتيى...

 229 ..................................................................أميا إئاب دبؼ فقد طٔس

 221 ............................إذا اهتقى املشوٌاْ بشيفٌٔا فاهقاتى واملقتوي يف اهِاز..............

 211 ........................................................ال ُلاح إال بوهي و صداق و طآديّ

 211 .....................................................ال ُلاح إال بوهي وصداق و طآدي عدي

 241 ............................................عّ بيعتني يف بيعة....... "ُٔى زسوي اهلل  

 241 ...............................................ُٔى عّ بيع اهعسباْ........  زسوي اهلل 

 241 .....................................عّ بيع احلصاة وعّ بيع اهػسز...... ُٔى زسوي اهلل 

 241 ......................................ُٔى عّ بيع املالًشة واملِابرة.....  أْ زسوي اهلل 

 249 .......................................أيِقص اهسطب إذا جف ؟ قاي: ُعٍ قاي: فال إذْ......

 249 .............ُٔى عّ احملاقوة ، واملزابِة ، واملدابس وعّ اهجِيا إال أْ تعوٍ....  أْ زسوي اهلل 

 249 ...........................................عّ بيع حبى احلبوة......... ُٔى زسوي اهلل 

 249 .........................................ال حيى بيع ًا هيص عِدن وال زبح ًا مل يطٌّ......

 241 .........................................ُٔى عّ بيع اهجٌسة حتى ُتزٓي......  أْ اهِيب 

 241 .....................................................  اهفخى عشب عّ ُٔى زسوي اهلل 
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 241 ....................................ال حيى ملشوٍ باع ًّ أخيٕ بيعا وفيٕ عيب إال بيِٕ هٕ......

 241 ........................ أًشلٔا حالبٔا زضى فإْ فويخوبٔا بٔا فويِقوب ًصساة طاة اطرتى ًّ

 240 ......................................................................اخلساج باهطٌاْ......

 246 .....................................................خاطئ................... إال حيتلس ال

 218 .................................تبوؼ األسواق.....اهشوع حتى  توقي عّ  اهلل زسوي ُٔى

 218 .................................................هباد..... حاضس يبيع أْ  اهلل زسوي ُٔى

 218 ..............................................قبطٕ...... قبى اهطعاَ بيع عّ  اهِيب ُٔي

 211 ........................................ٓرا اهريّ يشس وهّ يظاد ٓرا اهديّ أحد إال غوبٕ إْ

 211 ...........................................................................يشسا وال تعشسا

 211 ..............................................................إمنا بعجتٍ ًبظسيّ ال ًِفسيّ

 211 ..........................................................ال ضسز وال ضساز...............

 201 ............................................................فاكوفوا ًّ اهعٌى ًا تطيقوْ... 

 209 ...............................اًسأتاْ ، ًعٌٔا ابِآٌا ، جاء اهرئب فرٓب بابّ إحدآٌاكاُت 

 201 ..................................................................قى آًِت باهلل ثٍ استقٍ

 201 ............................................................ال تػطب فسدد ًسازا ال تػطب

 201 ...........................................اجلٔاد يف سبيى اهلل" قيى ثٍ ًاذا ؟ قاي: "حج ًربوز

 200 .................................................................قاي: " اجلٔاد يف سبيى اهلل

 206 ...............................يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكمأمل يقى اهلل :

َْ اهلل وضع عّ أًيت اخلطأ واهِشياْ  128 .........................................................إ

 129 ..........................................................................األَ مبِزهة اخلاهة

ُِِصُف اْهُعِظِس ًَا ُسِقَي ِباهَِِطِح  َْ َعَجِسيًا اْهُعِظُس، َو ُْ َأِو َكا  118 ....................ِفيٌَا َسَقِت اهَشٌَاُء َواْهُعُيو

 111 .................................تٍ فأحشِوا اهقتوةإْ اهلل كتب اإلحشاْ عوى كى طيء فإذا قتو

 116 ..................................................................ًّ أعتق طسكًا هٕ يف عبد
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 116 ................................بعيِٕ وجد إذا مبتاعٕ أحق املتاع أميا زجٍى ًات أو أفوص فصاحب
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 : فــــــــــــــــــــٔرض امل٘ض٘عـــــــــــــــــــات

 اهصفخٞ امل٘ض٘ع .......................................................................

 1 املقدًٞ.................................................................................

 5 ....خطٞ اهدراسٞ........................................................................

 11 .......................................................اهفصى األٗي: حقٚقٞ عوٍ املقاصد

 11 ............................................املبخح األٗي: تعرٙف ًقاصد اهظرٙعٞ اإلسالًٚٞ

 11 .........................................................تعرٙف املقاصد هػٞاملطوب األٗي: 

 11 .......................اهقرآْ...............هفعٞ)ق ص د( حشب دل٣ٚٔا يف املطوب اهجاُٛ: 

 15 .....................اهشِٞ اهِب٘ٙٞ........... هفعٞ)ق ص د( حشب دل٣ٚٔا يفاملطوب اهجاهح: 

 11 ...................................املطوب اهرابع: تعرٙف املقاصد اصطالحا................

 11 .....................................تعرٙف اهعوٌا١ املعاصرّٙ هوٌقاصد....................

 11 ......................................تعرٙف اإلًاَ اهطآر ابّ عاط٘ر....................

 11 .....................................................تعرٙف عالي اهفاسٛ................

 11 ..................................................تعرٙف اهرٙشُ٘ٛ.....................

 01 ...........................................................تعرٙف اهٚ٘بٛ................

 01 ................................................تعرٙف فتخٛ اهدرٙين....................

 01 .........................................تعرٙف اهدكت٘ر عبد اهعزٙز بّ ربٚعٞ............

 01 ............................................اخلادًٛ خمتار بّ اهدّٙ ُ٘رتعرٙف اهدكت٘ر 

 02 ......................................................اهجاُٛ: أُ٘اع املقاصد اهظرعٚٞ املبخح

 02 ......................................................املطوب األٗي : حقٚقٞ املصوخٞ......

 02 ...................................................................بٚاْ املصوخٞ ٗاملفشدٝ

 01 ......................................................ضابط كْ٘ اه٘صف ًصوخٞ أٗ ًفشدٝ

 05 ...................................................................طوب اهظرٙعٞ هوٌصاحل
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 05 .......................................................املصوخٞ املقص٘دٝ ًّ اهتظرٙعأُ٘اع 

 01 ..................................باعتبار آثارٓا يف ِق٘اَ األًٞ تقشٍٚ املصوخٞ :جاُٛاهاملطوب 

 21 ................أفرادٓاباعتبار تعوقٔا بعٌَ٘ األًٞ أٗ مجاعتٔا أٗ تقشٍٚ املصوخٞ : هحاهجااملطوب 

 21 ...............................................حبشب املِاطاملطوب اخلاًص: تقشٍٚ املصوخٞ 

 21 ....................................حبشب األصوٚٞ ٗاهتبعٚٞ تقشٍٚ املصوخٞ :املطوب اهشادض

 11 ..............................................................املبخح اهجاهح: تارٙذ املقاصد

 11 ................................................املطوب األٗي: عصر اهصخابٞ..............

 12 ...................................املطوب اهجاُٛ: عصر اهتابعني ًّٗ بعدٍٓ...............

 11 ...............................املطوب اهجاهح: ًودص ًراحى ُظأت ٗتط٘ر عوٍ املقاصد.....

 11 ...................................ٗاهتلّ٘ٙ............. اهِظأٝ ًرحوٞ ٗٓٛ: األٗىل املرحوٞ

 10 ....................................ٗاهتدّٗٙ.......... اهَتَخُ٘ي ًرحوٞ ٗٓٛ:  اهجاُٚٞ املرحوٞ

 10 .................................ٗاهِطج.............. االكتٌاي ًرحوٞ ٗٓٛ:  اهجاهجٞ املرحوٞ

 12 .................................املرحوٞ اهرابعٞ: ٗٓٛ ًرحوٞ االجتٔاد املقاصدٜ............

 12 .................................................................اخلامتٞ..................

 15 .............................اهفصى اهجاُٛ: ًقاصد اخلطاب عِد ًدرسٞ اهعآر ٗكٚفٚٞ حتصٚؤا

 17 .....................................................املبخح األٗي: املقص٘د باهوشاْ اهعربٛ

 17 ...............................................................املطوب األٗي: تعارٙف....

 11 ............................................................عوٍ اهوشاْ يف اهعصري احلدٙح:

 11 .................................املطوب اهجاُٛ: ٗرٗد هفعيِت "هػٞ" ٗ "هشاْ" يف اهقرآْ اهلرٍٙ

 12 ......................................................املطوب اهجاهح: أٌٓٚٞ اهوشاْ اهعربٛ

 15 ....................................................املبخح اهجاُٛ: خصا٢ص اهوشاْ اهعربٛ

 15 ............................املطوب األٗي: هشاْ اهعرب ًّ حٚح اهرتدد بني اه٘ضع ٗاالستعٌاي

 11 ............................املطوب اهجاُٛ :هشاْ اهعرب ًّ حٚح اهرتدد بني اهت٘اطأ ٗاالطرتان
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 11 ..........................................................................تعرٙف املظرتن

 112 ..........................................................................املت٘اط٤.......

 112 ..............................................................املبني ٗاجملٌىاملطوب اهجاهح: 

 111 ...........................................................ٗاملؤٗياهعآر املطوب اهرابع : 

 111 ............................................استدالص املقاصد ًّ ظ٘آر اهِص٘ص اهظرعٚٞ

 110 ...................................................................................املؤٗي

 111 ..............................................................اهعاَ ٗاخلاصاملطوب اخلاًص: 

 115 .......................................................................صٚؼ اهعٌَ٘......

 111 .........................................................................أُ٘اع اهعاَ.....

 101 ...................................................................................اخلاص

 100 .........................................................أُ٘اع خمصصات اهعٌَ٘...........

 101 ..........................................................املطوق ٗ املقٚداملطوب اهشادض: 

 121 ....................................................................اخلامتٞ...............

 120 .............................اهجاهح: ًقاصد اخلطاب عِد ًدرسٞ املعاُٛ ٗكٚفٚٞ حتصٚؤا اهفصى

 122 ..................................................اهظرعٚٞ تعوٚى األحلاَاملبخح األٗي: 

 122 ...........................................املطوب األٗي: تعوٚى األحلاَ..................

 121 ........................................املطوب اهجاُٛ: ًشأهٞ ربط احللٍ بعوتٕ أٗ حبلٌتٕ....

 127 ...........ٗابّ تٌٚٚٞ يف ربط األحلاَ باحللٌٞ دْٗ ًعِتٔا..... املطوب اهجاهح: ًِٔج ابّ اهقٍٚ

 111 ......................................عِد ًدرسٞ املعاُٛطرق إثبات املقاصد املبخح اهجاُٛ :

 112 .................................استدالص املقاصد ًّ طرٙق االستقرا١..... اهطرٙق األٗي:

 112 .....................................................املطوب األٗي : ًفَٔ٘ االستقرا١.....

 112 .....................................................تعرٙف االستقرا١ هػٞ...............

 112 ................................................تعرٙف االستقرا١ اصطالحا...............
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 112 ..........................................................االستقرا١............... أقشاَ

 111 ..................................................................حجٚٞ االستقرا١........

 111 ..........كٚفٚٞ استدداَ ًشوم االستقرا١ يف اهلظف عّ ًقاصد اهظرٙعٞ.... املطوب اهجاُٛ :

ُٙجَزَ بأُٔا ًقصد  ٗاحدٝيف كُ٘ٔا ضابطا حللٌٞ األحلاَ عوى دلٌ٘عٞ ًّ استقرا١ اهطرب األٗي: 

 .......................................سعٟ اهظارع إىل حتقٚقٕ ًّ توم األحلاَ..... طرعٛ

111 

ُٙجَزَ بأُٔا ًقصد طرعٛاهطرب اهجاُٛ:   111 .................استقرا١ أدهٞ أحلاَ اطرتكت يف عوٞ 

 151 ..............اهطرب اهجاهح: استقرا١ دلٌ٘عٞ ًّ اهِص٘ص اهظرعٚٞ املظرتكٞ يف ًعِٟ ٗاحد...

 151 ...................................املطوب اهجاهح: طرق أخر٠ تلظف عّ املقاصد.......

 151 ...........................................اهشِٞ املت٘اترٝ ٗٓٛ عوٟ ضربني :ُٛاهطرٙق اهجا

 151 ..................اهت٘اتر املعِٜ٘ هعٌَ٘ اهصخابٞ ًِٕٗ املعوَ٘ ًّ اهدّٙ باهطرٗرٝ ٗاهقرٙب ًِٕ

 151 ..............اهصخابٞ حبٚح ٙشتدوص اهصخابٛ ًّ دلٌ٘عٔا ًقصدا طرعٚااهت٘اتر اهعٌوٛ آلحاد 

 151 .........................: دالهٞ أق٘اي اهصخابٞ عِد تلاثرٓا عوٟ ًقصد اهظارعجاهحاهطرٙق اه

 170 ............................................................................اخلامتٞ.......

 171 ...............................................اهفصى اهرابع: اهشٚاق ٗأثرٖ يف بٚاْ املقاصد

 177 ......................................................املبخح األٗي :تعرٙف اهشٚاق ٗأقشإً

 177 ......................................................املطوب األٗي: تعرٙف اهشٚاق.......

 111 ..............................................................أقشاَ اهشٚاقاملطوب اهجاُٛ: 

 111 ......................................................................سٚاق ًقاهٛ أٗ هػٜ٘

 111 ..................................................................ًقاًٛ أٗ غري هػٜ٘ سٚاق

 117 .........................................املطوب اهجاهح: ًفَٔ٘ اهشٚاق يف عوٍ اهوػٞ احلدٙح

 111 ................................................املبخح اهجاُٛ: مناذج العتبار اهشٚاق ٗأٌٓٚتٕ

 111 ...................................................املطوب األٗي: مناذج العتبار اهشٚاق.....

 111 ...........................................اعتبار اهشٚاق عِد اهصخابٞ رض٘اْ اهلل عوٍٚٔ....
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 111 ......................................ا٠ٗ اهفقٔا١ رمحٍٔ اهلل...........اعتبار اهشٚاق يف فت

 115 ......................................املطوب اهجاُٛ: ف٘ا٢د دالهٞ اهشٚاق...................
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