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       ٍطآ

 .ص92عُسإ: 

خ : "إذا َات ابٔ آدّ اْكطع عًُ٘ إال َٔ ثال @ٚقاٍ زضٍٛ اهلل 

 ؾدق١ داز١ٜ، أٚ عًِ ٜٓتؿع ب٘، أٚ ٚيد ؾاحل ٜدعٛا ي٘" زٚاٙ اإلَاّ َطًِ.

ٚبسغب١ ؾادق١ تٓاؾظ املطًُٕٛ ع٢ً ايٛقـ يبٓا٤ املدازع ٚاملطادد 

 ٚايؿدق١ اؾاز١ٜ ٖٞ ايٛقـ. …ٚاملػايف ٚاملهتبات ٚدٚز ايسعا١ٜ ٚاملكابس

َٔ قاٍ: "إٕ مما ًٜشل املؤَٔ @ ٚأخسز ابٔ َاد١ إٔ زضٍٛ اهلل 

عًُ٘ ٚسطٓات٘ بعد َٛت٘ عًُا ْػسٙ أٚ ٚيدًا ؾاؿًا تسن٘ أٚ َؿشؿًا ٚزث٘ أٚ 

َطذدًا بٓاٙ أٚ بٝتًا البٔ ايطبٌٝ بٓاٙ أٚ ْٗسًا أدساٙ أٚ ؾدق١ أخسدٗا َٔ َاي٘ 

 يف ؾشت٘ ٚسٝات٘ تًشك٘ َٔ بعد َٛت٘".

 ٚقد قاٍ ايعال١َ ايطٝٛطٞ يف ايٛقـ غعسًا:

 

 إذا َات ابٔ آدّ يٝظ هسٟ
 

 عًٝـ٘ َـٔ ؾعـاٍ غـرل عػس ** * 
 

 عـًّٛ بجٗا ٚدعـا٤ لـٌ
 

 ٚغسع ايٓدٌ ٚايؿدقات ػسٟ * * *
 

 ٚزاث١ َؿشـ ٚزبـاط ثػس
 

 ٚسـؿس ايبـ٦س أٚ إدـسا٤ ْٗس * * *
 

 ٚبٝت يًػسٜب بٓـاٙ ٜـأ٣ٚ
 

 إيٝـ٘ أٚ بٓـا٤ قــٌ ذنـس * * *
 

ز ٚٚقـ أؾشاب٘ املطادد ٚاألزض ٚاآلبا @ٚقد ٚقـ زضٍٛ اهلل 
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 ٚاؿدا٥ل ٚاـٌٝ ٚايعتاد يف ضبٌٝ اهلل.

املد١ٜٓ ٚأَس ببٓا٤ املطذد قاٍ:  @ قاٍ: ملا قدّ زضٍٛ اهلل <عٔ أْظ 

"ٜابين ايٓذاز: تأَْٓٛٞ عا٥طهِ ٖرا" ؾكايٛا: ٚاهلل ال ْطًب مثٓ٘ إال إىل اهلل 

 .(1)تعاىل، ؾأخرٙ ؾبٓاٙ َطذدًا" زٚاٙ ايجالث١

)َٔ سؿس ب٦س ز١َٚ ؾً٘ اؾ١ٓ.  قاٍ: @إٔ زضٍٛ اهلل  <ٚعٔ عجُإ 

 قاٍ ؾشؿستٗا( أخسد٘ ايبدازٟ ٚايذلَرٟ ايٓطا٥ٞ.

ٚيف زٚا١ٜ يًبػٟٛ: إْٗا ناْت يسدٌ َٔ بين غؿاز عني ٜكاٍ هلا ز١َٚ، 

: )تبعٓٝٗا بعني يف اؾ١ٓ؟ ؾكاٍ  @ٚنإ ٜبٝع َٓٗا ايكسب١ مُبٓد، ؾكاٍ ي٘ ايٓيب 

 ٜازضٍٛ اهلل يٝظ يٞ ٚال يعٝايٞ غرلٖا(.

ثِ أت٢  – ؾاغذلاٖا غُط١ ٚثالثني أيـ دزِٖ –< ذيو يعجُإ  ؾبًؼ

 .(2) ؾكاٍ: )أػعٌ يٞ َا دعًت ي٘؟ قاٍ: قد دعًتٗا يًُطًُني( @ايٓيب

 @إٔ زضٍٛ اهلل  <أخسز اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ عٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

قاٍ: )َٔ استبظ ؾسضًا يف ضبٌٝ اهلل إمياًْا ٚاستطابًا ؾإٕ غبع٘ ٚزٚث٘ ٚبٛي٘ يف 

 صاْ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ سطٓات(.َٝ

قاٍ: ) أَا خايد ؾكد  @إٔ زضٍٛ اهلل  <ٚيف سدٜح خايد بٔ ايٛيٝد 

                                           
(.5/479ؾشٝض ايبدازٟ ) (1)

(.5/478ؾتض ايبازٟ بػسح ؾشٝض ايبدازٟ ) (2)
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استبظ أدزاع٘ ٚأعتادٙ يف ضبٌٝ اهلل( ٚأعتادٙ مبع٢ٓ َا أعدٙ اجملاٖد َٔ 

 ايطالح ٚايدٚاب ٚآي١ اؿسب.

 

 َع٢ٓ ايٛقـ يف ايًػ١ ٚتعسٜؿ٘ يف االؾطالح:

ملػٞ ٚايداز ٚمٖٛا سبطٗا يف ٚقـ ٚقٛؾًا قاّ َٔ دًٛع ٚضهٔ بعد ا

ضبٌٝ اهلل ٜٚكاٍ ٚقؿٗا ع٢ً ؾالٕ ٚي٘. ٚاملٛقٛف عٓد ايؿكٗا٤ ايعني احملبٛض١ 

 إَا ع٢ً ًَو ايٛاقـ، ٚإَا ع٢ً ًَو اهلل.

ٚايٛاقـ اؿابظ يعٝٓ٘، إَا ع٢ً ًَه٘، ٚإَا ع٢ً ًَو اهلل، ٚايٛقـ 

 سبظ ايعني ع٢ً ًَو ايٛاقـ. أٚ ع٢ً ًَو اهلل.

ؾطالح طؼبٝظ األؾٌ ٚتطبٌٝ ايجُس٠ص قاٍ اإلَاّ ابٔ ٚايٛقـ يف اال

 :(1)قدا١َ

ايٛقٛف مجع ٚقـ ٜكاٍ َٓ٘ ٚقؿت ٚقؿًا ٚال ٜكاٍ أٚقؿت إال يف غاذ 

ايًػ١، ٜٚكاٍ سبطت ٚأسبطت ٚب٘ دا٤ اؿدٜح: )إٕ غ٦ت سبطت أؾًٗا 

ٚتؿدقت بٗا( ٚايعطاٜا مجع عط١ٝ َجٌ خ١ًٝ ٚخالٜا، ٚب١ًٝ ٚبالٜا ٚايٛقـ 

عٓاٙ ؼبٝظ األؾٌ ٚتطبٌٝ ايجُس٠. أٟ سبظ املاٍ ٚؾسف َٓاؾع٘ َطتشب َٚ

 يف ضبٌٝ اهلل.

                                           
(..185املػين، اجملًد ايطادع )ؾـ (1)
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 سهِ ايٛقـ:

املساد باؿهِ ايؿؿ١ ايػسع١ٝ َٔ نْٛ٘ َطًٛب ايؿعٌ أٚ ايذلى ٚتاز٠ 

 ُٜطًل ٜٚساد ب٘ األثس املذلتب عًٝ٘ بعد ٚدٛدٙ.

ؾع٢ً املع٢ٓ األٍٚ اختًـ ايؿكٗا٤ يف َػسٚع١ٝ ايٛقـ، ؾُِٓٗ َٔ أداشٙ 

طًكًا، َِٚٓٗ َٔ أداشٙ يف ساٍ، َٚٓع٘ يف أخس٣، َِٚٓٗ َٔ ذٖب إىل ايكٍٛ َ

 باضتشباب ايٛقـ ٚأْ٘ َٔ األعُاٍ ايباق١ٝ ايؿاؿ١، ٚيعٌ ٖرا ٖٛ ايسادض. 

ٚع٢ً املع٢ٓ ايجاْٞ ؾإٕ سهِ ايٛقـ بعد ٚدٛدٙ ٖٛ عكد الشّ ال ٜؿض 

 إيػاؤٙ أٚ ايسدٛع عٓ٘ إال إذا تعطًت َٓاؾع٘.

"ٚايٛقـ َطتشب َٚعٓاٙ ؼبٝظ األؾٌ ٚتطبٌٝ  قاٍ ابٔ قدا١َ:

 .(1)ايجُس٠"

 

 أدي١ َػسٚع١ٝ ايٛقـ:

 أٚاًل : ايهتاب ايعصٜص:

    قاٍ تعاىل:

    
     

       ٍطآ

                                           
(..185املػين، اجملًد ايطادع )ؾـ (1)
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 .ص92عُسإ: 

     قاٍ تعاىل:

   
  

    
   

 
  

    
  

 
  

  

   ص177ايبكس٠: ط. 

   ٚقاٍ تعاىل:

    
  
    

    

   :ص195طايبكس٠. 

    ٚقاٍ تعاىل :

     

     ٍطآ

 .ص155عُسإ:

   قاٍ تعاىل:
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    :ص77طاؿر.  

      قاٍ تعاىل:

     
     

     :ص280طايبكس٠.  

 

 ايٛقـ يف ايط١ٓ: :ثاًْٝا

 ٚايٛقـ َٔ ؾعٌ اـرل املأَٛز ب٘ َٚٔ ؾكٌ ايكسب املٓدٚب إيٝٗا.

أزقـًا   <قـاٍ: أؾـاب عُـس     }ٚاألؾٌ ؾٝ٘ َـا ز٣ٚ عبـد اهلل بـٔ عُـس     

ٜطتأَسٙ ؾٝٗا ؾكاٍ ٜازضٍٛ اهلل إْٞ أؾبت أزقًا غٝدل مل  @ايٓيب  غٝدل ؾأت٢

أؾب قط َااًل أْؿظ عٓدٟ َٓ٘ ؾُا تـأَسْٞ ؾٝٗـا؟ ؾكـاٍ: "إٕ غـ٦ت سبطـت      

أؾًٗا ٚتؿدقت بٗا غرل أْ٘ ال ٜباع أؾًٗا ٚال ٜبتاع ٚال ٜٖٛـب ٚال ٜـٛزخ(.   

       ٌ ــبٝ ــٔ ايط ــاب ٚاب ــ٢ ٚايسق ــسا٤ ٚذٟٚ ايكسب ــس يف ايؿك ــا عُ ــدم بٗ ــاٍ: ؾتؿ  ق

ٚايكٝـ، ال دٓاح ع٢ً ٚيٝٓٗا إٔ ٜأنٌ َٓٗا أٚ ٜطعـِ ؾـدٜكًا بـاملعسٚف غـرل     

 َتأثٌ ؾٝ٘ أٚ غرل َتٍُٛ ؾٝ٘. َتؿل عًٝ٘.

أْـ٘ قـاٍ: )إذا َـات ابـٔ آدّ اْكطـع عًُـ٘ إال َـٔ         @ٚثبت عٔ ايٓيب 

ثالخ ؾدق١ داز١ٜ أٚ عًِ ٜٓتؿع ب٘ َٔ بعدٙ أٚ ٚيد ؾاحل ٜـدعٛ يـ٘( سـدٜح    
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 ذلَرٟ ٖرا سدٜح ؾشٝض.ؾشٝض زٚاٙ َطًِ ٚقاٍ اي

أْـ٘ قـاٍ: ٜازضـٍٛ اهلل إٕ أّ ضـعد َاتـت ؾـأٟ        ٚعٔ ضعد بٔ عبـاد٠  

 ايؿدق١ أؾكٌ قاٍ: )املا٤( ؾشؿس ب٦سًا ٚقاٍ: ٖرٙ ألّ ضعد.

قاٍ: نإ أبٛ طًشـ١ أنجـس أْؿـازٟ باملدٜٓـ١ َـااًل، ٚنـإ        <ٚعٔ أْظ 

( ٚنإ َطتكب١ً أسب أَٛاي٘ إيٝ٘ َبُِٝسسا٤ )بطتإ َٔ نٌٝ ظٛاز املطذد ايٓبٟٛ

 ٜدخًٗا ٜٚػسب َٔ َا٤ ؾٝٗا طٝب. @املطذد، ٚنإ زضٍٛ اهلل 

    ؾًُا ْصيت ٖرٙ اآل١ٜ:

   
     

ؾكاٍ: إٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ  @إىل زضٍٛ اهلل  <قاّ أبٛ طًش١ . ص92طآٍ عُسإ: 

برلسا٤ُ، ٚإْٗا ؾدق١ هلل أزدٛ بسٖا ٚذخسٖا  يف نتاب٘: ٚإٕ أسب أَٛايٞ إىل

 عٓد اهلل ؾكعٗا ٜازضٍٛ اهلل سٝح غ٦ت.

ؾكاٍ زضٍٛ اهلل : )بٍذ بٍذ ذيو َاٍ زابض ذيو َاٍ زابض، قد زلعت 

َا قًت ؾٝٗا، ٚإْٞ أز٣ إٔ ػعًٗا يف األقسبني، ؾكطُٗا أبٛ طًش١ يف أقازب٘ 

 ٚبين عُ٘( زٚاٙ ايبدازٟ َٚطًِ ٚايذلَرٟ.

ُإ بٔ عؿإ قاٍ: زلعت زضٍٛ اهلل ٜكٍٛ: )َٔ ب٢ٓ هلل ٚز٣ٚ عج

 .(1) َطذدًا ٚيٛ نُؿشـ ؾطب، ب٢ٓ اهلل ي٘ بٝت يف اؾ١ٓ(

                                           
ف يف األيؿا..( اختال223(، ؾشٝض َطًِ ح )42ؾشٝض ايبدازٟ ز ) (1)
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 ثايجًا: اإلمجاع: 

 @إٕ ايعٌُ باألسادٜح ايٛازد٠ عٓد أٌٖ ايعًِ َٔ أؾشاب ايٓيب 

ٚغرلِٖ بؿش١ ايٛقـ ال ْعًِ بني أسد َٔ املتكدَني َِٓٗ يف ذيو اختالؾًا 

اـًؿا٤ األزبع١ ٚضا٥س ايؿشاب١ ع٢ً َػسٚع١ٝ ايٛقـ، ؾكد ٚقـ ؾكد أمجع 

أبٛ بهس دازٙ ع٢ً ٚيدٙ، ٚعُس بسبع٘ عٓد املس٠ٚ ع٢ً ٚيدٙ، ٚعجُإ بب٦س 

ز١َٚ، ٚتؿدم عًٞ بأزق٘ بٝٓبع، ٚتؿدم ايصبرل بدازٙ مبه١ ٚدازٙ مبؿس 

ٚأَٛاي٘ باملد١ٜٓ ع٢ً ٚيدٙ، ٖٚهرا ؾعٌ ضعد بٔ أبٞ ٚقاف ٚعُسٚ بٔ 

 .(1) مجٝعًا( {ٚسهِٝ بٔ سصاّ  ايعاف،

ذٚ َكدز٠ إال  @: "مل ٜهٔ أسد َٔ أؾشاب زضٍٛ اهلل  <قاٍ دابس 

 ٚقـ".

ٚع٢ً ٖرا ؾايسادض ٖٛ ايكٍٛ باضتشباب ايٛقـ; ألْ٘ ؾدق١ داز١ٜ 

 ميتد ْؿعٗا ٚثٛابٗا.

 

 سه١ُ َػسٚع١ٝ ايٛقـ:

إٕ ٚقـ األعٝإ ضالسًا نإ أٚ خٝاًل أٚ عكازًا َٔ أؾكٌ ايؿدقات 

َٔ أؾكٌ األعُاٍ ألٕ األؾٍٛ تبك٢ ثابت١ ال ُتباع ٚال تٖٛب ٚال تٛزخ ٚ

                                           
(.186( )ؾـ6املػين، ز) (1)



 

 

 ندوة مكانة الىقف وأثره يف الدعىة والتنمية

324 

ْٚؿعٗا ٚمثازٖا ٚخرلاتٗا تطتؿٝد َٓ٘ األ١َ دٝاًل بعد دٌٝ ٚال ٜطتطٝع أسد إٔ 

 ٜطتأثس بٗا ٚسدٙ نا٥ًٓا َٔ نإ.

 ٖٚرا َا اَتاش ب٘ ايٛقـ ع٢ً ضا٥س ايؿدقات.

١َٝ ع٢ً َد٣ يكد أضِٗ ايٛقـ يف إزضا٤ دعا٥ِ اجملتُعات اإلضال

قسٕٚ طٛاٍ يف تػٝٝد املدازع ٚاملطادد ٚاآلباز ٚاؿدا٥ل ٚاملهتبات ٚبٓا٤ 

 ايك٠ٛ يف ػٗٝص اؾٝٛؽ ٚايدزٚع ٚاـٌٝ.

 غسٚط ؾش١ ايٛقـ:

: إٔ ٜهٕٛ ايٛاقـ دا٥ص ايتؿسف بإٔ ٜهٕٛ عاقاًل بايػًا سسَا   أٚاًل

 زغٝدًا غرل قذٛز عًٝ٘ يؿًظ.

 ًا ؾال ٜؿض تعًٝك٘ ع٢ً غسط.: إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ َٓذص ًاــثاْٝ

 ًا: إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ َؤبدًا ؾال ٜؿض إٔ ٜهٕٛ َؤقتًا.ــــثايج

 ًا:  إٔ ٜهٕٛ يف ساي١ ايؿش١ ؾال ٜؿض يف َسض املٛت.ــزابع

 خاَطًا: إٔ ٜهٕٛ َؿسف ايٛقـ َعًٝٓا َعًًَٛا.

 ضادضًا: إٔ ٜهٕٛ املٛقٛف َااًل َتكًَٛا َعًًَٛا.

 يًٛاقـ. ضابعًا: إٔ تهٕٛ ايعني ًَهًا

 ًا:  إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ ع٢ً د١ٗ بس.ــــثآَ

 عًا: إٔ ٜهٕٛ املٛقٛف عًٝ٘ د١ٗ ممتد٠.ــتاض

 عاغسًا: إٔ ال ٜعٛد ايٛقـ ع٢ً ايٛاقـ ْؿط٘.



 

 

 الىقف وأثره يف حياة األمة

325 

ٜٚتعني ايعٌُ ع٢ً تٓؿٝر غسط ايٛاقـ َٔ اعتباز ٚؾـ أٚ عدَ٘، أٚ 

مجع أٚ تكدِٜ أٚ تستٝب أٚ قدٙ، ْٚظس، ًٜٚصّ ايٛؾا٤ بػسط٘ إذا نإ 

 طتشبًا خاؾ١.َ

: غسٚط ايٛاقـ نٓؿٛف ايػازع يف ايدالي١ ~قاٍ ابٔ ايكَِّٝ 

ٚؽؿٝـ عاَٗا ٚمحٌ َطًكٗا ع٢ً َكٝدٖا ٚاعتباز َؿَٗٛٗا، نُا ٜعتدل 

 .(1)َٓطٛقٗا

 

 أزنإ ايٛقـ ٚأقطاَ٘:

ايسنٔ ٖٛ َـا نـإ داخـاًل يف قـٛاّ ايػـ٤ٞ ٜتشكـل ذيـو ايػـ٤ٞ بتشككـ٘          

 :ٜٚٓعدّ بعدَ٘ ٚأزنإ ايٛقـ أزبع١

 ايٛاقـ ايرٟ ٖٛ املايو. -1

 املٛقٛف عًٝ٘ ٖٚٛ املطتؿٝد َٔ ايٛقـ. -2

 املٛقٛف: ٖٛ ايعني املًُٛن١ يًٛاقـ. -3

ايؿٝػ١ اييت تؿدز َٔ ايٛاقـ مبـاٍ َٛقـٛف عًـ٢ دٗـ١ َٛقـٛف       -4

 عًٝٗا.

 ٜٚؿض ايٛقـ بايكٍٛ ٚبايؿعٌ ايداٍ عًٝ٘.

                                           
(.3/373اإلسهاّ يف غسح أؾٍٛ األسهاّ ز ) (1)
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قــاٍ ابــٔ قداَــ١: ٚأيؿــا. ايٛقـــ ضــت١، ثالثــ١ ؾــسو١، ٚثالثــ١ نٓاٜــ١:  

ؿسو١ ٚقؿـت، ٚسبطـت، ٚضـبًت، َتـ٢ أتـ٢ بٛاسـد٠ َـٔ ٖـرٙ ايـجالخ          ؾاي

ــًا َــٔ غــرل اْكــُاّ أَــس شا٥ــد; ألٕ ٖــرٙ األيؿــا. ثبــت هلــا عــسف       ؾــاز ٚقؿ

يعُس )إٕ  @االضتعُاٍ بني ايٓاع ٚاْكِ إىل ذيو عسف ايػسع بكٍٛ ايٓيب 

غ٦ت سبطت أؾًٗا، ٚضبًت مثستٗا( ؾؿازت ٖرٙ األيؿا. يف ايٛقــ نًؿـ    

 ايطالم.ايتطًٝل يف 

ٚأَا أيؿا. ايهٓا١ٜ ؾٗٞ تؿـدقت ٚسسَـت ٚأبـدت ؾًٝطـت ؾـسو١ ألٕ      

يؿظ١ ايؿـدق١ ٚايتشـسِٜ َػـذلن١، ؾـإٕ ايؿـدق١ تطـتعٌُ يف ايصنـا٠ ٚاهلبـات         

ٚايتشسِٜ ٜطتعٌُ يف ايظٗاز ٚاإلٜال٤ ٚاإلميإ ٜٚهٕٛ ؼسميًا ع٢ً ْؿط٘ ٚع٢ً 

بـت هلـرٙ األيؿـا.    غرلٙ ٚايتأبٝد وتُـٌ تأبٝـد ايتشـسِٜ ٚتأبٝـد ايٛقــ، ٚمل ٜج     

عــسف االضــتعُاٍ ؾــال وؿــٌ ايٛقـــ مبذسدٖــا نهٓاٜــات ايطــالم ؾٝــ٘، ؾــإٕ  

 اْكِ إيٝٗا أسد ثالث١ أغٝا٤ سؿٌ ايٛقـ بٗا.

أسدٖا: إٔ ٜٓكِ إيٝٗا يؿظ١ أخس٣ ؽًؿٗا َٔ األيؿا. اـُطـ١ ؾٝكـٍٛ   

 ؾدق١ َٛقٛؾ١ أٚ قبط١ٔ أٚ َطب١ً أٚ قس١َ أٚ َؤبد٠.

 أٚ قبط١ أٚ َطب١ً أٚ َؤبد٠. أٚ ٜكٍٛ ٖرٙ قس١َ َٛقٛؾ١ 

ٚايجاْٞ: إٔ ٜؿؿٗا بؿؿات ايٛقـ ؾٝكٍٛ ؾدق١ التباع ٚال تٖٛـب ٚال  

 تٛزخ ألٕ ٖرٙ ايكس١ٜٓ تصٌٜ االغذلاى.

ٚايجايح: إٔ ٜٟٓٛ ايٛقـ ؾٝهٕٛ ع٢ً َا ْـ٣ٛ إال إٔ ايٓٝـ١ ػعًـ٘ ٚقؿـًا     
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يف ايبــاطٔ دٕٚ ايظــاٖس يعــدّ االطــالع عًــ٢ َــا يف ايكــُا٥س، 

ا ْٛاٙ يصّ يف اؿهِ يظٗٛزٙ، ٚإٕ قـاٍ َـا أزدت   ؾإٕ اعذلف مب

 ايٛقـ ؾايكٍٛ قٛي٘ ألْ٘ أعًِ مبا ٣ْٛ.

 ٚ.اٖس َرٖب أمحد إٔ ايٛقـ وؿٌ بايؿعٌ َع ايكسا٥ٔ ايداي١ عًٝ٘.

َجٌ إٔ ٜبين َطذدًا ٜٚـأذٕ يًٓـاع يف ايؿـال٠ ؾٝـ٘، أٚ َكـدل٠ ٜٚـأذٕ يف       

    ٍ يف زٚاٜـ١ أبــٞ داٚد   ايـدؾٔ ؾٝٗــا، أٚ ضـكا١ٜ ٜٚــأذٕ يف ايػـسب َٓٗــا، ؾإْـ٘ قــا

ٚأبٞ طايب ؾُٝٔ دخـٌ بٝتـًا يف املطـذد ٚأٓذٕ ؾٝـ٘ مل ٜسدـع ؾٝـ٘، ٚنـريو إذا        

اؽر املكابس ٚأذٕ يًٓاع بايدؾٔ ؾٝٗا ؾًٝظ ي٘ ايسدٛع، ٖٚرا قٍٛ أبٞ سٓٝؿ١، 

ٚذنس ايكاقٞ َٔ قـٍٛ أمحـد إذ ضـأي٘ األثـسّ عـٔ زدـٌ أسـاط سا٥طـًا عًـ٢          

ي٘ ايعٛد ؾكـاٍ إٕ نـإ دعًـٗا هلل ؾـال      أزض يٝذعًٗا َكدل٠ ٣ْٛٚ بكًب٘ ثِ بدا

 .(1)ٜسدع، ٖٚرا ال ٜٓايف ايسٚا١ٜ األٚىل

 َٚت٢ ؾعٌ ايٛاقـ َا ٜدٍ ع٢ً ايٛقـ أٚ ْطل بايؿٝػ١ يصّ ايٛقـ.

 أقطاّ ايٛقـ:

 ٜٓكطِ ايٛقـ إىل قطُني ٚقـ أًٖٞ، ٚٚقـ خرلٟ.

 ايٛقـ األ٢ًٖ: 

َٚـٔ بعـدِٖ   ٖٚٛ َا نإ ع٢ً األٚالد ٚاألسؿاد ٚاألضباط ٚاألقازب  

                                           
(.196، )ؾـ6املػين، ز (1)
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ٟٓ، ٜٚكّٛ ع٢ً أضاع سـبظ   إىل ايؿكسا٤ ٜٚط٢ُ ٖرا بايٛقـ األًٖٞ أٚ ايرَّز

ايعني ٚايتؿدم بسٜعٗا يف ٚدٛٙ ايدل ٚاـرل يف اؿاٍ أٚ املآٍ، ؾإْ٘ ٜرٖب أٚاًل 

إىل ايٛاقـ ْؿط٘ ٚإىل ذزٜت٘ َٔ بعـدٙ أٚ غرلٖـِ طبكـًا يًػـسٚط ايـيت وـددٖا       

 د١ٗ ايدل ٚاـرل.ايٛاقـ. ثِ دعٌ ايٛقـ بعد ذيو ع٢ً 

 ٚقـ اإلْطإ ع٢ً ْؿط٘:

ــ٘      ــدٙ ؾؿٝ ــِ عًــ٢ املطــانني أٚ عًــ٢ ٚي إذا ٚقـــ اإلْطــإ عًــ٢ ْؿطــ٘ ث

 زٚاٜتإ:

إسداُٖا: ال ٜؿـض ؾإْـ٘ قـاٍ يف زٚاٜـ١ أبـٞ طايـب ٚقـد ضـ٦ٌ عـٔ ٖـرا           

ؾكاٍ: ال أعسف ايٛقـ إال َا أخسد٘ هلل ٚيف ضبٌٝ اهلل ؾـإذا ٚقؿـ٘ عًٝـ٘ ستـ٢     

ٖـ    رٙ ايسٚاٜـ١ ٜهـٕٛ ايٛقــ عًٝـ٘ بـاطاًل ٖٚـٌ ٜبطـٌ        ميٛت ؾال أعسؾـ٘، ؾعًـ٢ 

 ايٛقـ ع٢ً َٔ بعدٙ؟

عًــ٢ ٚدٗــني بٓــا٤ عًــ٢ ايٛقـــ املٓكطــع االبتــدا٤ ٖٚــرا َــرٖب اإلَــاّ   

ايػاؾعٞ ألٕ ايٛقـ متًٝو يًسقب١ ٚاملٓؿع١، ٚال هٛش إٔ ميًّـو اإلْطـإ ْؿطـ٘    

 ٘ إمنـا   َٔ ْؿط٘، نُا ال هٛش إٔ ٜبٝع ْؿط٘ َاٍ ْؿط٘، ٚألٕ ايٛقـ ع٢ً ْؿطـ

ساؾً٘ َٓع ْؿط٘ ايتؿسف يف زقب١ املًو ؾًـِ ٜؿـض ذيـو نُـا يـٛ أؾـسدٙ بـإٔ        

ٜكٍٛ ال أبٝع ٖرا ٚال أٖب٘ ٚال أٚزث٘. ْٚكٌ مجاع١ إٔ ايٛقـ ؾشٝض اختـازٙ  

 ابٔ أبٞ َٛض٢.

ــٔ غــدل١َ       ــٔ أبــٞ يًٝــ٢ ٚاب  قــاٍ ابــٔ عكٝــٌ: ٖٚــٞ أؾــض ٖٚــٛ قــٍٛ اب
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 ٜسدع إيٝ٘ غ٤ٞ َٔ َٓاؾع٘. ٚأبٞ ٜٛضـ ٚابٔ غسٜض ملا ذنسْا ؾُٝا إذا اغذلط إٔ

ٚألْ٘ ٜؿض إٔ ٜكـ ٚقؿًا عاًَا ؾٝٓتؿع ب٘ نريو إذا خـ ْؿط٘ باْتؿاعـ٘  

 ٚاألٍٚ أقٝظ.

 ٚنال ايؿسٜكني ي٘ أدي١ يف ذيو.

أَا ايرٜٔ قايٛا بعدّ دـٛاش ٚقــ اإلْطـإ عًـ٢ ْؿطـ٘ ؾاضـتديٛا بسٚاٜـ١        

    ٚ ال هـٛش  أبٞ طايب ٖٚٛ َرٖب ايػاؾعٞ ألٕ ايٛقــ متًٝـو يًسقبـ١ ٚاملٓؿعـ١ 

 إٔ ميًّو اإلْطإ ْؿط٘ نُا ال هٛش إٔ ٜبٝع ْؿط٘ َاٍ ْؿط٘ نُا ذنسْا آْؿًا.

:  @ٚقــاٍ ؾسٜــل آخــس: إٕ اإلْؿــام عًــ٢ ايــٓؿظ ؾــدق١، ٚيكــد قــاٍ 

)ابدأ بٓؿطو ؾتؿدم عًٝٗا( ٚإذا نإ اإلْؿـام عًـ٢ ايـٓؿظ ؾـدق١ ؾـال َـاْع       

طـ٘، ألٕ  إذٕ َٔ إٔ ٜكــ ايػـدـ عكـازًا ٚهعـٌ بعـه غالتـ٘ أٚ نًـٗا يٓؿ       

ايٛقـ يف أؾٌ غسع٘ يًؿـدقات، ٚأٍٚ أبـٛاب ايؿـدقات إٔ ٜٓؿـل اإلْطـإ      

 )ابدأ بٓؿطو ثِ َٔ تعٍٛ(. #ع٢ً ْؿط٘، ٚع٢ً َٔ ٜعٍٛ، ٚقاٍ 

دعٌ ملٔ ٚىل ؾدقات٘ اييت ٚقؿٗا إٔ ٜأنـٌ َٓٗـا بـاملعسٚف     <ٚإٔ عُس 

ذا ٚمل ٜهٔ مث١ َاْع إٔ ًٜٝٗا ٖٛ ؾهإ ي٘ مبكتك٢ ٖـرا ايػـسط إٔ ٜأنـٌ َٓٗـا إ    

اغذل٣ ب٦ـس زَٚـ١ ٚأٚقؿٗـا عًـ٢ املطـًُني ؾذعـٌ ديـٛٙ         <ٚيٝٗا، ٚإٔ عجُإ 

 ؾٝٗا ندال٤ املطًُني.

ــبين َطــذدًا      ؾٝــدخٌ ايٛاقـــ قــُٔ عاَــ١ املطــًُني يف املٓؿعــ١ نُــٔ ٜ
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ؾٝؿًٞ ؾٝ٘ َع ايٓاع، أٚ ٜبين َدزض١ ؾٝتعًِ ؾٝٗـا أٚالد اآلخـسٜٔ، أٚ ٜكـِٝ    

 ٜٔ.َطتػؿ٢ ؾً٘ إٔ ٜتدا٣ٚ ؾٝ٘ ٚأضست٘ َع اآلخس

ٚعًــ٢ ٖــرا ؾاغــذلاط األنــٌ بــاملعسٚف َٚــٔ غــرل متــٍٛ يــٝظ ناغــذلاط  

ايػالت يٓؿط٘ طٍٛ سٝات٘ ٚيٝظ يًٛاقـ إٔ ٜػذلط نٌ ايػالت يٓؿط٘ إال إذا 

 اضتج٢ٓ يٓؿط٘ غ٦ًٝا ٜطرلًا عٝح ال ُٜتِٗ بأْ٘ قؿد سسَإ ٚزثت٘.

 ايٛقـ اـرلٟ:

سـبظ عـني    ٖٚٛ ايٛقـ ع٢ً أبٛاب اـرل ابتدا٤ّ ٖٚٛ ايـرٟ ٜكـّٛ عًـ٢   

َع١ٓٝ ع٢ً إٔ ال تهٕٛ ًَهًا ألسد َٔ ايٓاع ٚدعٌ زٜعٗـا ؾٗـ١ َـٔ دٗـات     

 اـرل ٚايدل ناملطادد ٚاملدازع ٚاملػايف ٚدزٚ ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ.

ٚمجًــ١ ايكــٍٛ إٔ ايٛقـــ ايــرٟ ال اخــتالف يف ؾــشت٘ َــا نــإ َعًــّٛ  

ٕ َٓكطعًا ؾاز االبتدا٤ ٚاالْتٗا٤ غرل َٓكطع ألٕ ايٛقـ َكتكاٙ ايتأبٝد ؾإذا نا

 ٚقؿًا ع٢ً فٍٗٛ ؾًِ ٜؿض نُا يٛ ٚقـ ع٢ً فٍٗٛ يف االبتدا٤.

 ايؿؿات املطًٛب تٛؾسٖا يف ايٛاقـ:

ُٜػذلط إٔ ٜهٕٛ ايٛاقـ ممٔ ٜؿض تؿسؾ٘ بإٔ ٜهٕٛ ناَـٌ األًٖٝـ١ َـٔ    

ايعكٌ ٚايبًٛؽ ٚاؿس١ٜ ٚاالختٝـاز، ٚأاّل ٜهـٕٛ قذـٛزًا عًٝـ٘ يؿًـظ، ٚإٔ ال      

إٔ ٜؿدز َٓ٘ ايٛقـ يف ساي١ ايسق٢ ٚاالختٝـاز ٚال  ٜهٕٛ يف َسض املٛت، ٚ

 ٜهٕٛ َهسًٖا ع٢ً ذيو.

ٚاتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ ايٛقـ ال ٜهٕٛ إاّل يف عني ممًٛن١ يًٛاقـ ًَهـًا  
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باتًا، ٚإٔ تهٕٛ َعسٚؾ١ عدٚدٖا ٚاقش١ مبعاملٗـا، ٚال ٜهتؿـ٢ بػـٗستٗا ألْـ٘     

دٚد األزبعـ١ ألٕ  قد دس٣ ايعٌُ يف نٌ ايعكٛد ايٓاق١ً يًًُهٝـ١ عًـ٢ ذنـس اؿـ    

ٖرٙ ايعكـٛد تطـتُس أسهاَٗـا آَـادًا طًٜٛـ١ َٚتـ٢ ؾعـٌ ايٛاقــ َـا ٜـدٍ عًـ٢            

ايٛقـ أٚ ْطل بايؿـٝػ١ يـصّ ايٛقــ ٚال وتـاز يف اْعكـادٙ إىل قبـٍٛ املٛقـٛف        

 عًٝ٘.

 غسٚط ايٛاقـ ٚاملٛقٛف:

ــ٢ إىل اهلل،        ــاٍ ايكسب ــٔ أعُ ـــ َ ــ٘ ألٕ ايٛق ــاز يف ٚقؿ ــسا كت ـــ ُس ايٛاق

ٖرٙ ايكسب٢ ؾُٝا ٜػا٤ َٔ أْٛاع ايدل ٚاـرل ٚطسٜك١ ايتٛشٜـع   ٚيًٛاقـ إٔ ٜكع

تٛقــشٗا إزاد٠ ايٛاقـــ، ٚٚثٝكــ١ ايٛقـــ ايــيت تكــُٓت ناؾــ١ ايػــسٚط تعتــدل 

نٓـ ايػازع يف ايؿِٗ ٚايدالي١، َٚا مل ٜـسد ؾٝـ٘ ْــ َـٔ ايٛاقــ تٓؿـر ؾٝـ٘        

 أسهاّ ايٛقـ املعتُد٠ يف نتب ايؿك٘.

ــايٛقـ اغــذلاط    ــدل٠ ب ــٔ ايػــسٚط املعت ــ٢ مــٛ إٔ تهــٕٛ    َٚ ايٛاقـــ عً

ايػــالت ؾٗــ١ َعٝٓــ١ َــٔ دٗــات ايــدل ٚاـــرل، ٚاغــذلاط أدا٤ دٜــٔ ٚزثتــ٘ َــٔ  

 ايػالت، ٚتؿٜٛه ْا.س ايٛقـ يف تٛشٜع ايػ١ً.

 

 ٚالبد يًُٛقٛف َٔ غسٚط َٓٗا:

 إٔ ٜهٕٛ املٛقٛف ًَهًا يًٛاقـ. -1

إٔ ٜهــٕٛ املٛقــٛف َــااًل َتكَٛــًا ٖٚــٛ َــا نــإ يف ســٛش٠ ايٛاقـــ    -2
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االْتؿـاع بـ٘ غــسعًا يف سايـ١ ايطـع١ ٚاالختٝـاز، نايعكــازات       ٚدـاش 

ٚايهتــب ٚايطــالح ٚاؿٝــٛإ َــٔ إبــٌ ٚخٝــٌ ٚبكــس ٚغــرل ذيــو،  

 ٚنٌ َا داش بٝع٘ ٚإداشت٘ ؾض ٚقؿ٘.

 إٔ ٜهٕٛ املٛقٛف َعًًَٛا ؾال ٜؿض ٚقـ اجملٍٗٛ. -3

 إٔ ٜهٕٛ املٛقٛف َٛدٛدًا ؾال ٜؿض ٚقـ املعدّٚ. -4

ٚزًا ع٢ً تطًُٝ٘ ؾـال ٜؿـض ٚقــ ايطـرل يف     إٔ ٜهٕٛ املٛقٛف َكد -5

 اهلٛا٤ أٚ ايػازد َٔ اإلبٌ.

ــأنٍٛ      -6 ــٛد ٚامل ــٌ ايٓك ــ٘ َج ــاع ب ــٛف ال ٜتًـــ باالْتؿ إٔ ٜهــٕٛ املٛق

َِٛزِم. ٚأَا إذا نـإ ذٖبـًا عًـ٢     ٚاملػسٚب ٚاملػُّٛ، ٚايرٖب ٚاي

 ضبٌٝ ايعاز١ٜ ؾال َاْع يف ذيو.

 َا ٜػذلط يف املٛقٛف عًٝ٘:

ــ١ َــٔ ايٛقـــ   ــدل ٚاـــرل    ايػاٜ ــ٢ ٚدــ٘ اي ــٛاب يًٛاقـــ عً ٖــٞ دٚاّ ايج

 ٚاإلسطإ يًٓاع ٖٚرا ٜػذلط ؾٝ٘ َا ًٜٞ:

ــا        -1 ــإ ٚأٚالٖ ــدل ٚاإلسط ــات اي ــٔ دٗ ــ٘ َ ــٛف عًٝ ــٕٛ املٛق إٔ ٜه

األقسبني ٚايٝتا٢َ املطانني ٚاألزاَـٌ ٚيف ضـبٌٝ اهلل ٚابـٔ ايطـبٌٝ     

ألٕ األؾٌ يف َػسٚع١ٝ ايٛقـ إٔ ٜهٕٛ ؾدق١ ٜتكسب بٗا ايعبـد  

 اهلل.إىل 

قاٍ ابـٔ قداَـ١: ط ٚإذا مل ٜهـٔ ايٛقــ عًـ٢ َعـسٚف أٚ بـس ؾٗـٛ           
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 باطٌص.

ــدٙ          ــ٢ َــٔ ٜعــسف نٛي ــض إال عً ـــ ال ٜؿ ــو إٔ ايٛق ــ١ ذي ٚمجً

ٚأقازب٘ ٚزدٌ َعـني أٚ عًـ٢ بـس نبٓـا٤ املطـادد ٚايكٓـاطس ٚنتـب        

ايؿك٘ ٚايعًِ ٚايكـسإٓ ٚاملكـابس ٚايطـكاٜات ٚضـبٌٝ اهلل ٚال ٜؿـًض      

ٛقـ متًٝو يًعني أٚ املٓؿعـ١ ؾـال ٜؿـض إىل    ع٢ً غرل َعني، ألٕ اي

غرل َعني ٚال ع٢ً َعؿـ١ٝ نبٝـت ايٓـاز ٚائبٝـَع ٚايهٓـا٥ظ ٚنتـب       

ــت       ــرٙ املٛاقــع بٓٝ ــإٕ ٖ ــو َعؿــ١ٝ، ؾ ــٌ ألٕ ذي ــٛزا٠ ٚاإللٝ ايت

 @يًهؿس، ٖٚرٙ ايهتب َبديـ١ َٓطـٛخ١ ٚيـريو غكـب ايـٓيب      

ؾشٝؿ١ ؾٝٗا غ٤ٞ َٔ ايتـٛزا٠. ٚقـاٍ : )أيف    <سني زأ٣ َع عُس

أْت ٜاابٔ اـطاب؟ أمل آت بٗا بٝكا٤ ْك١ٝ؟ يٛ نـإ َٛضـ٢   غو 

 أخٞ سًٝا َا ٚضع٘ إال اتباعٞ(.

ــا٤       -2 ــّٛ االْتٗ ــدا٤ غــرل َعً ــّٛ االبت ــا نــإ َعً ايٛقـــ ايؿــشٝض َ

نايٛقـ عًـ٢ طـالب ايعًـِ ٚابـٔ ايطـبٌٝ ٚايؿـا٥ُني ٚاملطـانني        

ٚاألزاٌَ ٚاألٜتاّ، ؾٗرٙ د١ٗ َٛقٛف عًٝٗا هلا اَتداد ٚاالْتٗـا٤  

ــ١ ال هــٛش عهــِ ايعــاد٠ اْكساقــِٗ ألٕ    غــ رل َٓكطــع ٖٚــرٙ طا٥ؿ

ايٛقـ َكتكاٙ ايتأبٝـد ؾـإذا نـإ َٓكطعـًا ؾـاز ٚقؿـًا عًـ٢ فٗـٍٛ         

 ؾًِ ٜؿض نُا يٛ ٚقـ ع٢ً فٍٗٛ يف االبتدا٤.

إٔ ال ٜعٛد ايٛقـ نً٘ ع٢ً ايٛاقـ، أَا إذا دخٌ ايٛاقـ قـُٔ   -3
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 املٛقٛف عًِٝٗ ؾال َاْع َٔ ذيو.

َٔ ٚقـ غ٦ًٝا ٚقؿًا ؾشٝشًا ؾكـد ؾـازت َٓاؾعـ٘     ٚمج١ً ذيو إٔ 

مجٝعٗا يًُٛقٛف عًٝ٘، ٚشاٍ عٔ ايٛاقــ ًَهـ٘ ًَٚـو َٓاؾعـ٘     

ؾًـــِ هـــص إٔ ٜٓتؿـــع بػـــ٤ٞ َٓٗـــا إال إٔ ٜهـــٕٛ قـــد ٚقــــ غـــ٦ًٝا   

يًُطًُني ؾٝدخٌ يف مجًتِٗ َجٌ إٔ ٜكـ َطذدًا ؾً٘ إٔ ٜؿًٞ 

ٕ ٜطـتكٞ  ؾٝ٘، أٚ َكدل٠ ؾً٘ ايـدؾٔ ؾٝٗـا، أٚ ب٦ـسًا يًُطـًُني ؾًـ٘ أ     

َٓٗا أٚ ضكا١ٜ أٚ غ٦ًٝا ٜعِ يًُطًُني ؾٝهٕٛ نأسدِٖ ال ْعًـِ يف  

 ٖرا نً٘ خالؾًا.

أْـ٘ ضـبٌ ب٦ـس زَٚـ١ ٚنـإ ديـٛٙ        <ٚقد ز٣ٚ عٔ عجُإ بٔ عؿإ 

ؾٝٗا ندال٤ املطًُني )إاّل إٔ ٜػذلط إٔ ٜأنٌ َٓ٘ ؾٝهٕٛ يـ٘ َكـداز   

ٓ٘ َا ٜػذلط(، ٚمجًت٘ إٔ ايٛاقـ إذا اغذلط يف ايٛقـ إٔ ٜٓؿل َ

 ع٢ً ْؿط٘ ؾض ايٛقـ ٚايػسط. ْـ عًٝ٘ اإلَاّ أمحد.

قاٍ األثسّ: قٌٝ ألبٞ عبد اهلل ٜػـذلط يف ايٛقــ أْـٞ أْؿـل عًـ٢       

ْؿطٞ ٚأًٖٞ َٓ٘ قاٍ ْعِ. ٚاسـتر قـاٍ: زلعـت ابـٔ عٝٝٓـ١ عـٔ       

إٔ  @طاٚع عٔ أبٝ٘ عٔ سذس املدزٟ إٔ يف ؾدق١ زضٍٛ اهلل 

ايكاقٞ ٜؿض ايٛقــ  ٜأنٌ َٓٗا أًٖ٘ باملعسٚف غرل املٓهس، ٚقاٍ 

زٚا١ٜ ٚاسد٠ ألٕ أمحد ْـ عًٝٗا يف زٚا١ٜ مجاع١، ٚبريو قاٍ 

 ابٔ أبٞ ي٢ًٝ ٚابٔ غدل١َ ٚأبٛ ٜٛضـ ٚايصبرل ٚابٔ غسٜض.
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ٚقــاٍ َايــو ٚايػــاؾعٞ ٚقُــد بــٔ اؿطــٔ ال ٜؿــض ايٛقـــ ألْــ٘   

إشاي١ املًو ؾًِ هص اغذلاط ْؿع٘ يٓؿطـ٘ نـايبٝع ٚاهلبـ١، ٚنُـا يـٛ      

إٔ ىدَـ٘، ٚألٕ َـا ٜٓؿعـ٘ عًـ٢ ْؿطـ٘ فٗـٍٛ       أعتل عبـدًا بػـسط   

 ؾًِ ٜؿض اغذلاط٘ نُا يٛ باع غ٦ًٝا ٚاغذلط إٔ ٜٓتؿع ب٘.

إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ ع٢ً د١ٗ ٜؿض ًَهٗا ناإلْطإ أٚ ايتًُـو هلـا    -4

ــد       ــ٘ عٓ ــل عًٝ ــٛ املتؿ ــرا ٖ ــدازع ٚاملػــايف، ألٕ ٖ ناملطــادد ٚامل

 مجٗٛز ايؿكٗا٤.

 َعـني، ألٕ ايٛقــ إبطـاٍ    ٚال ٜؿض ايٛقـ يف اير١َ نداز ٚضالح غرل

ملع٢ٓ املًو ؾٝ٘ ؾًِ ٜؿض يف غرل َعني نـايعتل ٚال ٜؿـض يف غـرل َعـني نأسـد      

يف ٖاتني ايدازٜٔ. ٚال ٜؿض تعًٝل ابتدا٤ ايٛقـ ع٢ً غـسط يف اؿٝـا٠ َجـٌ إٔ    

ٜكٍٛ: إذا دا٤ زأع ايػٗس ؾدازٟ ٚقـ أٚ ؾسضٞ ٚقـ أٚ إذا ٚيد يـٞ أٚ إذا  

يف ٖـرا خالؾـًا ألْـ٘ ْكـٌ يًًُـو ؾُٝـا مل ٜـي        قدّ غا٥ب ٚمٛ ذيو ٚال ْعًـِ  

 ع٢ً ايتػًٝب ؾًِ هص تعًٝك٘ ع٢ً غسط يف اؿٝا٠ ناهلب١.

 

 ْكٌ ايٛقـ ٚإبداي٘:

األؾٌ ثبٛت ايٛقــ ٚدٚاَـ٘، ٚإٕ ايٛقــ ال ٜبـاع، ٚال ٜٖٛـب، ٚال      

 ٜٛزخ، ٚال ٜٓكٌ يػرلٙ ِإاّل إذا تعطًت َٓاؾع٘.

٦ًٝا بٝـع ٚاغـذل٣ بجُٓـ٘ َـا     قاٍ ابٔ قدا١َ: ٚإذا خسب ايٛقـ ٚمل ٜسد غـ 
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ٜسد ع٢ً أٌٖ ايٛقــ، ٚدعـٌ ٚقؿـًا نـاألٍٚ ٚنـريو ايؿـسع اؿبـٝظ إذا مل        

 .(1)ٜؿًض يًػصٚ بٝع ٚاغذل٣ بجُٓ٘ َا ٜؿًض يًذٗاد

ٚمجًــ١ ذيــو إٔ ايٛقـــ إذا خــسب ٚتعطًــت َٓاؾعــ٘ نــداز اْٗــدَت أٚ  

أزض خسبت ٚعادت َٛاتـًا ٚمل متهـٔ عُازتٗـا أٚ َطـذد اْتكـٌ أٖـٌ ايكسٜـ١        

ٓــ٘ ٚؾــاز يف َٛقــع ال ٜؿــًٞ ؾٝــ٘، أٚ قــام بأًٖــ٘ ٚمل ميهــٔ تٛضــٝع٘ يف    َ

ــ٘ ٚال عُــاز٠ بعكــ٘ ِإال     ــِ متهــٔ عُازت ــع  َٛقــع٘، أٚ تؿــدع مجٝعــ٘ ؾً ٓ ببٝ

بعك٘، داش بٝع بعك٘ يتعُس ب٘ بكٝت٘، ٚإٕ مل ميهـٔ االْتؿـاع بػـ٤ٞ َٓـ٘ بٝـع      

 مجٝع٘.

تإ هلُـا  قاٍ اإلَـاّ أمحـد يف زٚاٜـ١ أبـٞ داٚد إذا نـإ يف املطـذد خػـب       

 ق١ُٝ داش بٝعُٗا ٚؾسف مثُٓٗا عًٝ٘.

ٚيًٛاقـــ إٔ ٜػــذلط يٓؿطــ٘ أٚ يًٓــا.س ْكــٌ ايعــني إذا نــإ غرلٖــا أْؿــع  

َٓٗا، أٚ أنجس غ١ً َٓٗا، ؾإذا قاٍ املايو أزقـٞ ٖـرٙ ؾـدق١ َٛقٛؾـ١ عًـ٢ إٔ      

 يٞ اضتبداهلا بػرلٖا، أٚ ع٢ً إٔ يٞ بٝعٗا ٚدعٌ غرلٖا ٚقؿًا يف َٛقعٗا.

عٌ ٖـرا اؿـل يػـرلٙ َـٔ ايٓظـاز ٚعًـ٢ ٖـرا ؾٝؿـض         ٜٚؿض نريو إٔ ه

اضتبداٍ ايٛقـ بايػسط، نُا هٛش ْكٌ ايٛقـ يًكسٚز٠ ٚاملؿًش١ ايسادشـ١  

 ع٢ً إٔ ٜؿدز إذٕ َٔ احمله١ُ بريو.

                                           
(، ط املهتب١ ايطًؿ225.١ٝ)ؾـ 6املػين البٔ قدا١َ ز (1)
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 ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ: –ْا.س ايٛقـ 

. ٚايٛال١ٜ غسعًا: تٓؿٝر ايكٍٛ ع٢ً ايػرل غـا٤ ٖـرا   (1)تٛىل األَس: تكًدٙ

. أٚ ٖٞ ق٠ٛ غسع١ٝ ميًو بٗا ؾاسبٗا ايتؿـسف يف غـؤٕٚ غـرلٙ    (2)ايػرل أٚ أب٢

 ددلًا عًٝ٘، ٖٚرا املع٢ٓ ؾُٝا ٜتؿٌ بٛال١ٜ اإلدباز.

ٚايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقـ سل َكسز غسعًا عًـ٢ نـٌ عـني َٛقٛؾـ١، إذ البـد      

ٍٍ ٜدٜس غؤْٚ٘ ٚوؿ  أعٝاْـ٘، ٚذيـو بعُازتٗـا ٚؾـٝاْتٗا،      يًُٛقٛف َٔ َتٛ

د٘ املػـسٚع، ٚؾـسف غًتـ٘ إىل َطـتشكٝ٘ عًـ٢      ٚاضتػالٍ َطتػالت٘ ع٢ً ايٛ

َكتكــ٢ نتــاب ايٛقـــ، ٚايــدؾاع عٓــ٘ ٚاملطايبــ١ عكٛقــ٘، نــٌ ذيــو سطــب    

 .(3)غسٚط ايٛاقـ املعتدل٠ غسعًا

ؾايٛقـ البد ي٘ َٔ َتـٍٛ ٜسعـاٙ ٜٚـدٜس غـؤْٚ٘، ٚايتٛنٝـٌ ٖـٛ: إقاَـ١        

 غدـ غرلٙ َكاّ ْؿط٘ يف تؿسف دا٥ص َعًّٛ.

ايٛقـ يف تٛنٌٝ غرلٙ بهٌ أٚ ببعه  ٚقد أمجع ايؿكٗا٤ ع٢ً سل ْا.س

َا ميًه٘ َٔ ايتؿسؾات، ضٛا٤ نإ ايٓا.س ٖٛ ايٛاقـ، أٚ نـإ ْـا.سًا سطـب    

                                           
(.402– 401)ؾـ 4ايكاَٛع احملٝط، ز (1)

(.132ايتعسٜؿات يًذسداْٞ، )ؾـ (2)

(.348)ؾـ 5زٚق١ ايطاييب، ز (3)
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 .(1)غسط٘ أٚ املٛقٛف عًٝ٘ أٚ ايكاقٞ

ٚايٛناي١ نُا ٖٛ َعًّٛ: عكد دا٥ص غـرل الشّ بايٓطـب١ يًطـسؾني ؾٝذـٛش     

ًِ ايٛنٌٝ بٗرا يٓا.س ايٛقـ عصٍ ٚنًٝ٘ َت٢ غا٤، ِإال أْ٘ ال ٜٓعصٍ إال بعد ع

ايعصٍ، ٚيًٛنٌٝ عصٍ ْؿط٘ َت٢ غا٤، ِإاَل إٔ ٖرا ايعصٍ ال ٜٓؿر إال بعد عًـِ  

املٛنٌ ب٘، ؾهٌ تؿسف ٜكّٛ ب٘ ايٛنٌٝ ٜعتدل الشًَا قبـٌ عًـِ ايطـسف اآلخـس     

 بايعصٍ.

ٚإذا تعًل بايٛناي١ سل يآلخس، ؾال هٛش ايعصٍ دٕٚ زقا ٖـرا اآلخـس،   

 ا أٚ خسٚد٘ عٔ األ١ًٖٝ.ٚتٓؿطذ ايٛناي١ بٛؾا٠ أسد طسؾٝٗ

اغــذلط ايؿكٗــا٤ يف ْــا.س ايٛقـــ غــسٚطًا عــد٠ َٓٗــا َــا ٖــٛ قــٌ اتؿــام   

 بِٝٓٗ، َٚٓٗا َا ٖٛ قٌ اختالف، ٚفٌُ ٖرٙ ايػسٚط:

 اإلضالّ.     -1

  ايبًٛؽ.       -2

 ايعكٌ.  -3

  ايعداي١. -4

 ايهؿا١ٜ. -5

ـَـ  ع اجملتُــع ٚألٕ املتــٛيٞ عًــ٢ ايٛقـــ إمنــا ٜــدٜس أَــٛااًل، ٜٚتعاَــٌ بٗــا 

                                           
(.349)ؾـ  1املٗرب، ز (1)
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باضتجُازٖا، َٚع املطتشكني بإٜؿاٍ اؿكـٛم إيـِٝٗ، َٚـع املٛقـٛف بإعُـازٙ      

ٚإؾالس٘ ٚايدؾاع عٓ٘ ؾٝٓػأ عـٔ ذيـو عالقـات َتعـدد٠ األطـساف ْٚصاعـات       

كتًؿـ١ األٖــداف، يــرا ؾــإٕ ايؿكٗــا٤ ٜهتؿــٕٛ بــرنس ايكٛاعــد ايعاَــ١ نكــٛهلِ:  

 .(1) ١ٜ َكٝد٠ ب٘صطٜٚتشس٣ يف تؿسؾات٘ ايٓظس يًٛقـ ٚايػبط١، ألٕ ايٛال

 

 ٚ.ٝؿ١ ايٓا.س ع٢ً ايٛقـ:

ٚٚ.ٝؿت٘: ايعُاز٠ ٚاإلدـاز٠ ٚؼؿـٌٝ ايػًـ١ ٚقطـُتٗا ؾـإٕ ؾـٛض إيٝـ٘        

 .(2)بعه ٖرٙ األَٛز مل ٜتعدٙ

 قاٍ ابٔ ايٓذاز عٓد نالَ٘ عٔ ٚ.ٝؿ١ ايٓا.س:

ٚٚ.ٝؿت٘ سؿـ  ٚقــ، ٚعُازتـ٘، ٚإهـازٙ، ٚشزعـ٘، ٚكاؾـ١ُ ؾٝـ٘،        

أٚ مثــس٠ ٚاالدتٗــاد يف تُٓٝتــ٘، ٚؾــسؾ٘ يف ٚؼؿــٌٝ زٜعــ٘: َــٔ أدــس٠ أٚ شزع 

 .(3)دٗات٘: َٔ عُاز٠ ٚإؾالح، ٚإعطا٤ َطتشل ٚغرلٙ

ؾايكاعد٠ ايعا١َ ؾُٝا هـٛش يٓـا.س ايٛقــ َـٔ ايتؿـسؾات ٖـٞ إٔ ملتـٛيٞ        

ايٛقـ إٔ ٜعٌُ نٌ َا ؾٝ٘ ؾا٥د٠ يًٛقـ َٚٓؿع١ يًُٛقٛف عًِٝٗ، َساعٝـًا يف  

 ذيو غسٚط ايٛاقـ املعتدل٠ غسعًا.

                                           
(.47االضعاف )ؾـ (1)

(.394)ؾـ 2َػين احملتاز، ز (2)

(.12، )ؾـ2َٓت٢ٗ اإلزادات، ز (3)
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ــ ــسض    إٔ املتــ ــل ايػــ ــا وكــ ــسؾات مبــ ــبعه ايتؿــ ــاّ بــ ــصّ بايكٝــ  ٛيٞ ًَــ

ٚاهلدف َٔ ايٛال١ٜ ٖٚٛ: سؿـ  أعٝـإ ايٛقــ ٚمحاٜتٗـا ٚإٜؿـاٍ ايػًـ١ إىل       

 املطتشكني.

 ٚأِٖ أعُاٍ ايٓا.س:

 أٚاًل : عُاز٠ ايٛقـ:

اتؿــل ايؿكٗــا٤ عًــ٢ إٔ أٍٚ ٚادــب ًٜكــ٢ عًــ٢ عــاتل ايٓــا.س ٖــٛ ايكٝــاّ 

 .(1)ٜػذلطبعُازت٘، ضٛا٤ اغذلط ايٛاقـ أّ مل 

بــٌ إٕ عُــاز٠ ايٛقـــ َكدَــ١ عًــ٢ ؾــسف غًتــ٘ إىل َطــتشكٝٗا، ؾٗــٞ  

َكد١َ َٔ بـاب أٚىل عًـ٢ ايؿـسف إىل أٟ ٚدـ٘ َـٔ ٚدـٛٙ ايـدل: َتـ٢         

 نإ تأخرل عُازت٘ ٚإؾالس٘ ؾٝ٘ قسز بٝٓٔ ع٢ً ايعني املٛقٛؾ١.

 ثاًْٝا : تٓؿٝر غسٚط ايٛاقـ:

عتـدل٠ غـسعًا،   ٜتعني عًـ٢ ْـا.س ايٛقــ تٓؿٝـر ٚاتبـاع غـسٚط ايٛاقــ امل       

ٚاملٓؿٛف عًٝٗا يف ٚثٝك١ ايٛقـ، ٚيٝظ ي٘ كايؿتٗا إال َا اضتج٢ٓ َـٔ  

 ذيو، ٚذيو ألٕ ايؿكٗا٤ ٜكسزٕٚ: إٔ غسط ايٛاقـ نٓـ ايػازع.

 ٚيًٓا.س كايؿ١ غسط ايٛاقـ يف بعه اؿاالت ٚيهٔ ذيو َكٝد بػسطني:

 األٍٚ: إٔ تكّٛ َؿًش١ تكتكٞ كايؿ١ ٖرا ايػسط.

                                           
(.348، )ؾـ5زٚق١ ايطايبني، ز (1)
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 إذٕ َٔ ايكاقٞ بايتؿسف.ايجاْٞ: سؿٍٛ 

 ثايجًا : ايدؾاع عٔ سكٛم ايٛقـ ٚاؿؿا. عًٝ٘.

ع٢ً ْا.س ايٛقـ باعتبازٙ اـؿِ ايػسعٞ ٚاملُجٌ يًٛقـ إٔ ٜبرٍ نـٌ  

َا يف ٚضع٘ َـٔ دٗـد يًشؿـا. عًـ٢ أعٝـإ ايٛقــ، ٚسكـٛم املٛقـٛف         

 عًِٝٗ، ضٛا٤ نإ ذيو بٓؿط٘، أّ بتٛنٌٝ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ يف ذيو.

ادات َا ْؿ٘ ٚ.ٝؿـ١ ايٓـا.س: سؿـ  ٚقــ، ٚعُازتـ٘،      ؾؿٞ َٓت٢ٗ اإلز

 .(1)ٚإهازٙ، ٚشزع٘، ٚكاؾ١ُ ؾٝ٘

 زابعًا : أدا٤ دٜٕٛ ايٛقـ.

ع٢ً ْا.س ايٛقــ دؾـع ناؾـ١ ايـدٜٕٛ ايـيت عًـ٢ ايٛقــ َـٔ اإلٜـسادات          

 احملؿ١ً يدٜ٘. ٚأدا٤ ٖرٙ ايدٜٕٛ َكدّ ع٢ً ايؿسف إىل املطتشكني.

 ٛقـ.خاَطًا : أدا٤ سكٛم املطتشكني يف اي

َع َساعـا٠ غـسط ايٛاقــ ٚعـدّ تأخرلٖـا ِإاّل يكـسٚز٠ تكتكـٞ ايتـأخرل         

 نشاد١ ايٛقـ يًعُاز٠ ٚاإلؾالح أٚ ايٛؾا٤ بدٜٔ ع٢ً ايٛقـ.

ٚيًٓـــا.س اؿـــل يف إدـــاز٠ أعٝـــإ ايٛقــــ إذا زأ٣ املؿـــًش١ يف ذيـــو،  

ــآت يف أزض ايٛقـــ       ــا٤ املٓػ ــ٘ بٓ ــا، ٚي ــ١ بصزاعتٗ ــتػالٍ األزض املٛقٛؾ ٚاض

ٓا.س اؿل يف تػٝرل َعامل ايٛقـ ٚإٔ ٜتشس٣ يف ايتػٝرل َؿـًش١  إلهازٖا، ٚيً

                                           
(.12)ؾـ 2َٓت٢ٗ اإلزادات، ز (1)
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 ايٛقـ ٚاملٛقٛف عًِٝٗ.

 َا ال هٛش يًٓا.س:

 ٚال هٛش يًٓا.س إٔ ٜتؿسف تؿسؾًا ؾٝ٘ غب١ٗ احملابا٠ ألسد. -1

ٚال هٛش إٔ ٜطتدٜٔ ع٢ً ايٛقـ ٚايطبب يف املٓع ٖٛ اـٛف َـٔ   -2

  ٞ َـٔ قـٝاع ايٛقــ أٚ     اؿذص ع٢ً أعٝإ ايٛقـ أٚ غًتـ٘ ٚبايتـاي

 سسَإ املطتشكني.

ٚال هــٛش يًٓــا.س زٖــٔ ايٛقـــ ألٕ ٖــرا ايتؿــسف قــد ٜــؤدٟ إىل    -3

 قٝاع ايعني املٛقٛؾ١.

ــا.س إٔ ٜطــهٔ أســدًا يف ايٛقـــ َــٔ غــرل أدــس٠ ِإاّل      -4 ٚال هــٛش يًٓ

 بطبب غسعٞ.

ٚال هٛش يًٓـا.س إعـاز٠ ايٛقــ، ؾؿـٞ ايؿتـا٣ٚ اهلٓدٜـ١ ْكـاًل عـٔ          -5

 .(1) هٛش إعاز٠ ايٛقـ ٚاإلضهإ ؾٝ٘ص احملٝط: طٚال

ٚخالؾ١ ايكٍٛ: إٔ ايٛقـ بٝـد ايٓـا.س أَاْـ١ ؾـاز إيٝـ٘ بٛالٜـ١ غـسع١ٝ        

 ٚقد اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ ٜد املتٛيٞ ع٢ً َاٍ ايٛقـ ٜد أَا١ْ.

 ؾٗٛ أَني ع٢ً َا ؼت ٜدٙ َٔ أَٛاٍ ايٛقـ.

ُني يف ؾإذا تًؿـت مل ٜكـُٔ ِإاّل إذا تعـد٣ ٚؾـٓسط. ٚايكـٍٛ قٛيـ٘ َـع ايـٝ        

                                           
(.42، )ؾـ2اْظس: ايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ، ز (1)
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 عدّ ايتعدٟ ٚايتؿسٜط.

 

 

 

 ايٛقـ املؤبد ٚاملؤقت:

: ٚال ٜؿـض تعًٝكـ٘ عًـ٢ غـسط َطـتكبٌ ألْـ٘       (1)دا٤ يف تهًُـ١ اجملُـٛع  

عكد ٜبطٌ باؾٗاي١ ؾًِ ٜؿض تعًٝك٘ عًـ٢ غـسط َطـتكبٌ نـايبٝع، ٚال ٜؿـض      

بػسط اـٝاز، ٚبػسط إٔ ٜسدع ؾٝ٘ إذا غا٤ أٚ ٜبٝعـ٘ إذا استـاز أٚ ٜـدخٌ ؾٝـ٘     

 ىسز َٓ٘ َٔ غا٤ ألْ٘ إخساز َاٍ ع٢ً ٚد٘ ايكسب١ ؾًِ هص. َٔ غا٤ أٚ

ٚال هٛش إىل َد٠ ألْـ٘ إخـساز َـاٍ عًـ٢ ٚدـ٘ ايكسبـ١ ؾًـِ هـص إىل َـد٠          

 نايعتل ٚايؿدق١.

قاٍ ايػازح: ٚإٕ عًل اْتٗا٤ٙ ع٢ً غسط مٛ قٛي٘ دازٟ ٚقـ إىل ض١ٓ 

ْـ٘ ٜٓـايف   أٚ إىل إٔ ٜكدّ اؿاز مل ٜؿـض ٖٚـٛ أسـد ايـٛدٗني عٓـد اؿٓابًـ١، أل      

 َكتك٢ ايٛقـ ؾإٕ َكتكاٙ ايتأبٝد.

ٚاألؾٌ يف ايٛقــ إٔ ٜهـٕٛ َؤبـدًا دا٥ُـًا ال ٜٓكطـع ٚال ٜتشـٍٛ ملايهـ٘        

ــٔ عُــس  ــ٘   <ؿــدٜح اب : )إٕ غــ٦ت سبطــت أؾــًٗا ٚتؿــدقت   @َــٔ قٛي

 بجُسٖا، ع٢ً أاَل تباع ٚال تٖٛب ٚال تٛزخ(.

                                           
(.333، )ؾـ6ته١ًُ اجملُٛع، ز (1)
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     ٚ املٓـع  ٚسبظ األؾٌ تأبٝد أٟ ؾدق١ باق١ٝ َؤبـد٠ َـا بكٝـت ٖـرٙ ايعـني 

َٔ بٝع ايٛقـ أٚ ٖبت٘ ٚعدّ إزث٘ ؾسٜض يف ايتأبٝد، إذ يٛ نإ ايتأقٝت دـا٥صًا  

 ؾاش بٝعٗا ٖٚبتٗا ٚاْتكاهلا باإلزخ.

 

 سهِ ايٛقـ يف َسض املٛت:

قاٍ ابٔ قدا١َ: طَٚٔ ٚقـ يف َسق٘ ايرٟ َات ؾٝ٘ أٚ قاٍ: ٖٛ ٚقــ  

 .(1) ٙ ايٛزث١صبعد َٛتٞ ٚمل ىسز َٔ ايجًح ٚقـ َٓ٘ بكدز ايجًح إال إٔ ػص

ٚمجًت٘ إٔ ايٛقـ يف َسض املـٛت مبٓصيـ١ ايٛؾـ١ٝ يف اعتبـازٙ َـٔ ثًـح       

املاٍ، ألْ٘ تدلع ؾاعتدل يف َسض املٛت َٔ ايجًح نـايعتل ٚاهلبـ١، ٚإذا خـسز    

َٔ ايجًح داش َٔ غرل زقا ايٛزث١ ٚيصّ َا شاد ع٢ً ايجًح يصّ ايٛقـ َٓـ٘ يف  

    ٚ ذيـو; ألٕ سـل ايٛزثـ١ تعًـل     قدز ايجًح ٚٚقـ ايصا٥ـد عًـ٢ إدـاش٠ ايٛزثـ١ 

 باملاٍ بٛدٛد املسض ؾُٓع ايتدلع بصٜاد٠ ع٢ً ايجًح نايعطاٜا ٚايعتل.

ٚايٛقـ َٔ ايكسب اييت البـد إٔ تـأتٞ َٓذـص٠ ٚال ٜؿـض تعًٝـل ايٛقــ       

ع٢ً غسط; ألٕ ذيو ٜؿطدٙ ٚيهٔ يٛ عًل ايٛقـ ع٢ً َٛتـ٘ ؾإْـ٘ ٜٓؿـر َـٔ     

 ايجًح.

ايٛقـ باملعًل باملٛت َـا اسـتر    ِإاّل إٔ ابٔ قدا١َ قاٍ: )ٚيٓا ع٢ً ؾش١

                                           
(.219، )ؾـ6، زاملػين (1)
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ٚؾ٢ ؾهإ يف ٚؾٝت٘: ٖرا َـا أٚؾـ٢ بـ٘ عبـد      <إٔ عُس  <ب٘ اإلَاّ أمحد

 .(1)اهلل، عُس أَرل املؤَٓني إٕ سدخ ب٘ سدخ إٕ متػا ؾدق١ ٚذنس بك١ٝ اـدل(

 شنا٠ ايٛقـ:

 (2)قاٍ ابٔ قدا١َ: طٚإذا سؿٌ يف ٜد بعه أٌٖ ايٛقــ سطـ١ أٚ ضـل   

 ايٛقـ يًُطانني ؾال شنا٠ ؾٝ٘ص. ؾؿٝ٘ ايصنا٠ ٚإذا ؾاز

ٚمج١ً ذيو إٔ ايٛقـ إذا نـإ غـذسًا ؾـأمثس، أٚ أزقـًا ؾصزعـت ٚنـإ       

ايٛقـ ع٢ً قّٛ بأعٝاِْٗ ؾشؿٌ يبعكِٗ َـٔ ايجُـس٠ أٚ اؿـب ْؿـاب ؾؿٝـ٘      

ايصنــا٠ ٚبٗــرا قــاٍ َايــو ٚايػــاؾعٞ، ٚز٣ٚ عــٔ طــاٚع َٚهشــٍٛ ال شنــا٠  

ًـ   ِٝٗ شنـا٠ يف اــازز َٓٗـا    ؾٝ٘، ألٕ األزض يٝطت ممًٛن١ هلِ، ؾًِ ػـب ع

 ناملطانني.

ٚيٓا أْ٘ اضتػٌ َٔ أزق٘ أٚ غذسٙ ْؿـابًا ؾًصَتـ٘ شناتـ٘ نػـرل ايٛقــ،      

وكك٘ إٔ ايٛقـ األؾٌ، ٚايجُس٠ طًٝـل ٚاملًـو ؾٝٗـا تـاّ، يـ٘ ايتؿـسف ؾٝٗـا        

ظُٝــع ايتؿــسؾات ٚتــٛزخ عٓــ٘ ؾتذــب ؾٝٗــا ايصنــا٠ ناؿاؾــ١ً َــٔ أزض         

ممًٛن١ ي٘ ممٓٛع، ٚإٕ ضًُٓا ذيو ؾٗٛ َطتأدس٠ ي٘، ٚقٛهلِ: إٕ األزض غرل 

                                           
(.219)ؾـ 6املػين، ز (1)

ايٛضل ٖٓا: ضتٕٛ ؾاعًا، ٚايؿاع َا ٜهاٍ ب٘، ٚ ٖـٛ أزبعـ١ أَـداد ٚاؾُـع أؾـٛع، ٚاملـد        (2)

َهٝاٍ ٖٚٛ زطٌ ٚثًح عٓد أٌٖ اؿذاش ٚزطالٕ عٓد أٌٖ ايعسام )ايؿشاح، َال٠ ٚضل، 

ؾٛع، َد(.
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َايو ملٓؿعتٗا ٜٚهؿٞ ذيو يف ٚدٛب ايصنا٠، بـديٌٝ األزض املطـتأدس٠، أَـا    

املطانني ؾال شنا٠ عًِٝٗ ؾُٝـا وؿـٌ يف أٜـدِٜٗ ضـٛا٤ سؿـٌ يف ٜـد بعكـِٗ        

ْؿاب َٔ اؿبٛب ٚايجُاز أّ مل وؿٌ، ٚال شنا٠ عًِٝٗ قبٌ تؿسٜكٗـا; ٚإٕ  

ًـ٢ املطــانني ال ٜـتعني يٛاسـد َـِٓٗ بـديٌٝ إٔ نــٌ      بًػـت ْؿـبًا ألٕ ايٛقــ ع   

ٚاسد َِٓٗ هٛش سسَاْ٘ ٚايدؾع إىل غرلٙ ٚإمنا ثبت املًو ؾٝ٘ بايدؾع ٚايكبه 

ملا أعطٝ٘ َٔ غًت٘ ًَهًا َطتأْؿًا ؾًِ ػب عًٝ٘ ؾٝ٘ شنا٠ نايرٟ ٜدؾع إيٝـ٘ َـٔ   

ني ايصنا٠ ٚنُا يٛ ٖٚب٘ أٚ اغـذلاٙ ٚؾـازم ايٛقــ عًـ٢ قـّٛ بأعٝـاِْٗ ؾإْـ٘ ٜعـ        

 يهٌ ٚاسد َِٓٗ ست٢ يف ْؿع األزض ٚغًتٗا.

 .(1)ٚهلرا هب إعطاؤٙ، ٚال هٛش سسَاْ٘

 أثس ايٛقـ يف ايت١ُٝٓ:

َٔ َآثس اإلضالّ َٚؿاخس٠ ايٛقـ ملا وكك٘ َٔ إؾالح سٝا٠ اجملتع، إْـ٘  

َؿــدز خــرل يًُذتُــع اإلضــالَٞ ٚايــدع٠ٛ اإلضــال١َٝ، ٚيكــد أدت األٚقــاف 

ــًا يف ْٗكــ   ــ١ دٚزًا ٖاَ ــ١     اـرلٜ ــِٝ ٚايتُٓٝ ــ١ ايتعً ــ١، ٚيف ْٗك ــدع٠ٛ ايعًُٝ ١ اي

 االدتُاع١ٝ ٚايٓٗك١ االقتؿاد١ٜ.

إٕ يًٛقـ دزًٚا ؾعااًل يف ع١ًُٝ ايتطٛز ٚايُٓـٛ يف كتًــ َٓـاسٞ اؿٝـا٠     

 ع٢ً َد٣ عؿٛز اإلضالَٞ.

                                           
(.234، )ؾـ6املػين، ٚايػسح ايهبرل ، ز (1)
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يكــد نــإ ايٛقـــ َــٔ ألــض ايٛضــا٥ٌ يف عــالز َػــه١ً ايؿكــس سٝــح إٕ  

دقَّت ٚخؿٝت ؾٛقؿٛا هلـا، ستـ٢ أْٗـِ     املطًُني تتبعٛا َٛاقع اؿادات َُٗا

 عٝٓٛا أٚقاؾًا يعالز اؿٝٛاْات املسٜك١ ٚأخس٣ إلطعاّ ايهالب ايكاي١.

: مل ْـس خـرلًا يًُٝـت ٚال يًشـٞ َـٔ ٖـرٙ اؿ ـبظ        <قاٍ شٜد بٔ ثابـت  

املٛقٛؾ١. أَا املٝت ؾٝذسٟ أدسٖا عًٝ٘، ٚأَـا اؿـٞ ؾتشـبظ عًٝـ٘ ٚال تٖٛـب      

 نٗا.ٚال تٛزخ ٚال ٜكدز ع٢ً اضتٗال

قاٍ ابٔ بطٛط١ عٔ َد١ٜٓ دَػل: إٕ أْٛاع أٚقاؾٗا َٚؿازؾٗا ال ؼؿـس  

يهجستٗا ؾُٓٗـا أٚقـاف عًـ٢ ايعـادصٜٔ عـٔ اؿـر ملـٔ وـر عـٔ ايسدـٌ َـِٓٗ            

ٔٓ ايًـٛاتٞ ال          نؿاٜت٘ َٚٓٗا أٚقـاف عًـ٢ عًـ٢ ػٗٝـص ايبٓـات إىل أشٚادٗـٔ ٖٚـ

ٗـ      ٔٓ، َٚٓٗـا أٚقـاف يؿهـاى األضـس٣، َٚٓ ٔٓ ع٢ً ػٗٝصٖ ا أٚقـاف  قدز٠ ألًٖٗ

ألبٓــا٤ ايطــبٌٝ ٜعطــٕٛ َٓٗــا َــا ٜــأنًٕٛ ًٜٚبطــٕٛ ٜٚتــصٚدٕٚ يــبالدِٖ َٚٓٗــا  

أٚقــاف عًــ٢ تعــدٌٜ ايطــسم ٚزؾــؿٗا، َٚٓٗــا أٚقــاف ملــٔ تهطــس يــ٘ آْٝــ١ أٚ    

ؾــشاف يف ايػــازع، َٚٓٗــا أٚقــاف يطــ٣ٛ ذيــو َــٔ أؾعــاٍ اـــرل. ٚأٚقــاف   

 .(1)ٜؿسف زٜعٗا ؾسف ايجًر عٔ ايطسم

عًُا٤ ٚيكـد   سـبظ األٚقـاف ايهـجرل٠ يف     ٚيكد سكل ايٛقـ اضتكالٍ اي

بالد ايعامل اإلضالَٞ ع٢ً ايعًُا٤ ٚدٚز ايعًِ ٚاؾٛاَع ٚاملباْٞ ايعا١َ يتبك٢ 

                                           
ٖـ.1321ؾؿس ض١ٓ  3ّ، 1903َاٜٛ ض١ٓ 1، َٔ اجملًد ايجأَ ٚايعػسٜٔ، 5تطـ، زاملك (1)
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دا١ُ٥ االْتؿاع ع٢ً َد٣ ايدٖس، ٜٚطتػ٢ٓ بٗا ايعًُا٤، ٚقاَت األٚقاف بطد 

ؾاق١ احملتادني ٚأؾشاب ايصَاْات ٚايعاٖـات عـٔ ايتهؿــ ٚاالضـتذدا٤ ٚذٍ     

 .(1)ايطؤاٍ

ٚيكد نإ ايٛقــ َـٔ أٖـِ املؤضطـات ايـيت نـإ هلـا دٚزٖـا ايؿعـاٍ يف          

ع١ًُٝ ايتطٛز ٚايُٓٛ االقتؿادٟ يف كتًـ عؿٛز اإلضالّ.. ٚمل ٜكتؿس تأثرل 

ايٛقـــ اإلضــالَٞ عًــ٢ املطــذد ٚســدٙ، ؾكــد أٚقـــ املطــًُٕٛ ايعدٜــد َــٔ    

 ايٓػــاطات االقتؿــاد١ٜ َــٔ أدــٌ تطــٜٛس فتُعــاتِٗ ظعًــٗا أَــٛااًل َٛقٛؾــ١،  

 ؾأْػأٚا املطتػؿٝات ايعدٜد٠، ٚاملدازع، ٚاملهتبات.. إخل.

 أثس ايٛقـ يف فاٍ ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ:

نإ املطذد ٖٛ ايًبٓـ١ األٚىل يًتعًـِٝ ٚايتـدزٜظ، ٚمل تهـٔ املطـادد       

ِإاّل َٓػآت ٚقؿ١ٝ.. ؾأٍٚ ٚقـ يف اإلضـالّ ٖـٛ املطـذد ايـرٟ بٓـاٙ زضـٍٛ اهلل       

قبـا٤ ايــرٟ بـدأ ؾٝــ٘ املطـًُٕٛ تعًــِ    ، عٓـد دخٛيـ٘ املدٜٓــ١، ٖٚـٛ َطــذد    @

ايكسإٓ ٚتعًِ ايهتاب١ ٚايكسا٠٤..نُا أؿل باملطادد ٚأضـظ إىل داْبٗـا نتاتٝـب    

 تػب٘ املدازع االبتدا١ٝ٥.

ٚقد بًػت ايهتاتٝب اييت   متًٜٛٗا بـأَٛاٍ ايٛقــ عـددًا نـبرلًا، ؾُـجاًل      

، نُا أٚزد عد ابٔ سٛقٌ َٓٗا ثالمثا١٥ نٓتاب يف َد١ٜٓ ٚاسد٠ َٔ َدٕ ؾك١ًٝ

                                           
املؿدز ايطابل. (1)
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ــات أٚ       ــإ ٜتطــع ي٦ًُ ــاب ايٛاســد ن ــس إٔ ايه ٓت ــسايف، ٚذن ــ٘ اؾػ ــو يف نتاب ذي

 اآلالف َٔ ايطًب١.

ٚذنس أبٛ ايكاضِ ايبًدٞ َدزض١ يف َا ٚزا٤ ايٓٗس ناْت تتطـع يجالثـ١ آالف   

 طايب. ٜٓؿل عًِٝٗ ٚع٢ً ايدزاض١ ؾٝٗا َٔ أَٛاٍ َٛقٛؾ١ يريو ايػسض.

عتدل عباد٠ ٚقسب١ هلل تعاىل. ؾكد ٚزد يف ايكـسإٓ  إٕ ايتعًِٝ يف ْظس اإلضالّ قد ا

( آٜـ١، عـدا األسادٜـح    880ايهسِٜ ذنس ايعًِ َٚػـتكات٘ ٚاإلغـاز٠ إىل أُٖٝتـ٘ يف )   

 .(1)ايٓب١ٜٛ ايػسٜؿ١ ايداع١ٝ يًبرٍ ٚايعطا٤ ٚإٜكاف األَٛاٍ ع٢ً َسانص ايعًِ

ٚيكــد قــسز ؾكٗــا٤ املطــًُني أْــ٘ إذا أٚقـــ ٚقؿــًا عًــ٢ املــتعًُني، ٚنــإ   

عكِٗ َٛ.ؿًا أدرلًا ٚيهٓ٘ ىتًــ إىل ايؿكٗـا٤ ٚاملـدازع، ؾإْـ٘ ال وـسّ َـٔ       ب

كؿؿات ايٛقـ بطبب ٚ.ٝؿت٘، نُا أْ٘ ال وسّ َٔ ٚ.ٝؿت٘، ٚإذا خسز َٔ 

املدزض١ أٚ املطذد ايرٟ ٜتعًِ ؾٝ٘ يػـسض طًـب ايكـٛت َـد٠ البـد يـ٘ َٓٗـا،        

ايطـه٢ٓ   ؾإْ٘ ال وسّ َٔ كؿؿات األٚقاف، ٚنـريو إذا اغـذلطت ايٛقؿٝـ١   

َع ايٓؿك١ أٚ ايدزاض١، أٟ إذا نإ ايطايب ٜدزع ٜٚتؿك٘ ْٗازًا، ٚيهـٔ ٜبٝـت   

خازز املدزضـ١ يـٝاًل يًشساضـ١ أٚ ألٟ عُـٌ َػـسٚع آخـس، ؾإْـ٘ ال وـسّ َـٔ          

أَٛاٍ ايٛقـ، ٚإٕ قؿس يف ايٓؿك١ ٚايتعًِٝ ْٗازًا ٚعُـٌ عُـاًل آخـس، ٚيهٓـ٘     

ْـ  ٘ ال وـسّ َـٔ َـٛازد ايٛقــ     نإ عاٍ ٜعد ؾٝ٘ َٔ َتؿكٗٞ ٚطًب٘ املدزض١ ؾإ

                                           
(.351أؾاي١ سكازتٓا ايعسب١ٝ )ؾـ (1)
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 .(1)أٜكًا

يكــد نجــست األٚقــاف املسؾــد٠ عًــ٢ املــدازع ٚاملطــادد ستــ٢ إٕ قُــد 

عًٞ باغا عٓدَا َطض األزض ايصزاع١ٝ يف َؿس ؾٛدد أْٗا تبًؼ ًَْٝٛٞ ؾـدإ  

 .(2)َٔ بٝٓٗا ضتُا١٥ أيـ ؾدإ أزاقٞ َٛقٛؾ١

٠٤ ايكـسإٓ  عًـ٢ قـسا   –َٓـر قـدِٜ    –يكد سبظ اؿهاّ ٚاألثسٜا٤ اـرلٕٚ 

ّ ملـا أزادت  1950أٚقاؾـًا بًـؼ َـٔ نجستٗـا إٔ ٚشاز٠ األٚقـاف املؿـس١ٜ يف عـاّ        

سؿس َؿسٚؾات األٚقاف َٚٛازدٖا ع٢ً اختالف أْٛاعٗا ٚعٗد يف ذيو إىل 

أقطاَٗا ايهدل٣ ٚقت٦ر ٖٚٞ أقطاّ األٚقاف ٚاملطادد األًٖٝـ١ ٚايٓظـاز ؾتعـرز    

سذ١ َٔ سذر األٚقاف ( أيـ 73اؿؿس ألٕ ذيو ٜطتدعٞ االطالع ع٢ً )

 .(3)َٚعظُٗا ٜػتٌُ ع٢ً اضتشكام يًُكازئ ٚيٛ َااًل

ٜٚكسز ايؿكٗا٤ إٔ اإلٜكاف ع٢ً ايتعًِٝ ٜطتٟٛ يف االضـتؿاد٠ َٓـ٘ ايهـبرل    

ٚايؿــػرل ٚايػــين ٚايؿكــرل، ٚإٔ املــدازع ٚدٚز ايعًــِ ٚاملهتبــات ٚاملؿــاسـ 

االْتؿـاع دٕٚ  ٚاملطادد ٜٓتؿع َٓٗا ايؿكرل، ٚايػين، نُـا دـس٣ ايعـسف َٓٗـا ب    

 متٝٝص بني غين ٚؾكرل.

                                           
(.122اإلضعاف يف أسهاّ األٚقاف، بسٖإ ايدٜٔ اؿٓؿٞ، )ؾـ (1)

(.26قاقسات يف ايٛقـ، قُد أبٛ شٖس٠، )ؾـ (2)

ّ عٔ نتـاب املكـازئ ٚايكـسا٤    1950ٚشاز٠ األٚقاف املؿس١ٜ يف ض١ٓ عٔ تكسٜس ؾ١ٓ ؾسع١ٝ يف  (3)

دزاض١ إضال١َٝ، يًدنتٛز يبٝب ايطعٝد، َطبع١ ايطعاد٠.
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ٖــ يف نتابـ٘ ايـدازع يف    927يكد ؾؿٌ عبد ايكادز ايٓعُٝـٞ املتـٛيف ضـ١ٓ    

تازٜذ املدازع ؾكاٍ: إٕ ٖٓاى أٚقاؾًا خؿؿت يػسا٤ أيٛاح يًطًب١ َٔ ؾـب١ٝ  

َه١ ٚاملد١ٜٓ ٚإٕ ابٔ زشٜو قـد أٚقــ عًـِٝٗ األَـٛاٍ، يتذٗٝـصِٖ بـاألقالّ       

 .(1)ٚقابس ٚاملداد َٚا غاب٘ َٔ ٚزم

ٚيف ايعٗد املًُٛنٞ لد بأْـ٘ عٓـد إْػـا٤ أٟ َدزضـ١ ذات َطـت٣ٛ عـاٍ       

َٔ ايتعًِٝ ٜٛقــ َعٗـا َدزضـ١ ابتدا٥ٝـ١; يتعًـِٝ أبٓـا٤ ايؿكـسا٤ ٚايٝتـا٢َ، إذ         

 .(2)ٜتًكٕٛ تعًِٝ فاًْٝا، ٚتصٚدِٖ ايٛقٛف املسؾد٠ بٓؿكات املعٝػ١ األخس٣

َـع محاَـات الضـتدداّ    ٚقد نإ وًل بٗـرٙ املـدازع أطبـا٤ يًُعاؾـ١     

 ايطًب١ َع َطتػؿ٢ َٚطاعِ َٚطابذ يتكدِٜ ايطعاّ.

ٚناْت تعًل ضاع١ يف ٚضط ضاس١ املدزض١ يٝعسف ايطًب١ َٓٗا ايٛقـت،  

ٚيٝعسؾــٛا أٚقــات ايؿــال٠ ٚاحملاقــسات، ٚتٓػــس بــني أزٚقــ١ املدزضــ١ ســدا٥ل، 

 َجاٍ ذيو املدزض١ املطتٓؿس١ٜ اييت بٓاٖا اـًٝؿ١ املطتٓؿس.

 

 االدتُاع١ٝ َٔ خالٍ ايٛقـ ايسعا١ٜ

َٚٔ ٚضا٥ٌ ؼكٝل ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ ايٛقـ، ٖٚٛ ٜكّٛ ع٢ً أضاع 

سبظ َعنْي َع١ٓٝ عٔ إٔ تهٕٛ ًَهًا ألسد َٔ ايٓاع ٚدعٌ زٜعٗا ؾ١ٗ َٔ 

                                           
(.42ايٛقـ يف ايػسٜع١ ٚايكإْٛ، شٖدٟ ٜهٔ )ؾـ (1)

.5نتاب اـطط يًُكسٜصٟ، ز (2)
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  دٗات ايدل ٚاـرل، ٚاألؾٌ يف ٖرا قٍٛ اهلل تبازى ٚتعاىل:

   
  

  
  

      ،ط اؿر

 . ص77

ــٔ عُــس      ــد اهلل ب ــاٍ:  }َٚــا أخسدــ٘ اإلَــاّ ايبدــازٟ َــٔ ســدٜح عب ق

ٜطتأَسٙ ؾٝٗا ؾكاٍ: ٜازضٍٛ اهلل إْـٞ   @"أؾاب عُس أزقًا غٝدل ؾأت٢ ايٓيب 

َااًل ٖٛ أْؿظ عٓدٟ َٓ٘ ؾُا تأَسْٞ ؾٝ٘؟ ؾكاٍ إٕ أؾبت َااًل غٝدل مل أؾب 

غ٦ت سبطت أؾًٗا ٚتؿدقت بٗا. ؾتؿـدم بٗـا يف ايؿكـسا٤، ٚيف ايكسبـ٢ ٚيف     

ضبٌٝ اهلل، ٚابٔ ايطبٌٝ، ٚايكعٝـ ال دٓـاح عًـ٢ َـٔ ٚيٝٗـا إٔ ٜأنـٌ َٓٗـا       

 باملعسٚف، أٚ ٜطعِ ؾدٜكًا غرل َتٍُٛ ؾٝ٘".

 َتؿل عًٝ٘. (1) )ٚيف يؿ : غرل َتأثٌ(

: @قاٍ: قـاٍ زضـٍٛ اهلل    <خسز ابٔ َاد٘ َٔ سدٜح أبٞ ٖسٜس٠ ٚأ

"إٕ مما ًٜشل املؤَٔ َٔ عًُ٘ ٚسطٓات٘ بعد َٛت٘: عًِ عًُ٘ ْٚػسٙ، أٚ ٚيد 

ؾاحل تسن٘، أٚ َؿشـ ٚزث٘، أٚ َطذد بٓاٙ أٚ بٝت البٔ ضبٌٝ بٓاٙ، ْٚٗـس  

ــد         ــٔ بع ــ٘ َ ــ٘، ًٜشك ــ٘ يف ؾــشت٘ ٚسٝات ــٔ َاي ــا َ أدــساٙ، أٚ ؾــدق١ أخسدٗ

                                           
(، باب ايٛقـ 1255، )ؾـ3( ٚؾشٝض َطًِ ز2/184،193،195ؾشٝض ايبدازٟ ) (1)

(.1632سقِ )ب
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 .(1)َٛت٘"

ْٚس٣ يف ٖرٙ ا يٛض١ًٝ ٖٚٞ ايٛقـ، يًْٛا َٔ أيٛإ ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ 

مل ٜطــبل إيٝــ٘ ايٓظــاّ بــٌ ٚمل ٜداْــ٘ ْظــاّ نــريو، ٚذيــو أْــ٘ ميــازع نعُــٌ  

خايـ يٛد٘ اهلل تعـاىل َـٔ أعُـاٍ ايـدل ٚاــرل، ٜكؿـد بـ٘ املٓؿعـ١ ايعاَـ١ ٚال          

ـ     يف ايػـسب   تػٛب٘ َؿًش١ خاؾ١ يًٛاقـ، نُا ٖـٛ اؿـاٍ يف أضـايٝب ايٛقـ

 سٝح ٜذلتب عًٝٗا َصاٜا قسٜب١ٝ يًٛاقـ.

ٚيكد دا٤ت ايػسٜع١ ايطُشا٤ يتشكٝل َؿاحل األَـ١ يف دٜـِٓٗ ٚدْٝـاِٖ    

ألْٗا بٓٝت عًـ٢ أؾـٌ عظـِٝ، ٖٚـٛ: دًـب املؿـاحل يًٓـاع، ٚدز٤ املؿاضـد         

. َٚٔ غإٔ ٖرٙ ايػسٜع١ نـريو ؼؿـٌٝ املؿـاحل، ٚتهًُٝـٗا ٚتكًٝـٌ      (2)عِٓٗ

، ألٕ َبٓاٖــا ٚأضاضـٗا عًـ٢ اؿهــِ َٚؿـاحل ايعبــاد يف    (3)املؿاضـد، ٚتعطًٝـٗا  

 .(4)املعاؽ ٚاملعاد، ٖٚٞ عدٍ نًٗا ٚزمح١ نًٗا، َٚؿاحل نًٗا ٚسهِ نًٗا

 

 أٖداف ايٛقـ:

وكـل   –عُـاًل َـٔ أعُـاٍ ايـدل ٚاــرل       –ٚايٛقـ يف اإلضـالّ باعتبـازٙ   

                                           
(.29، )ؾـ6(، عٔ إزٚا٤ ايػًٌٝ ز242ابٔ َاد٘ ) (1)

(.9، )ؾـ1قٛاعد األسهاّ يف َؿاحل األْاّ يًعص بٔ عبد ايطالّ، ز (2)

(.31، )ؾـ1َٓٗاز ايط١ٓ، ز (3)

(.2، )ؾـ3أعالّ املٛقعني، ز (4)
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د ٖدؾني: ٖدؾًا عاًَا، ٖٚـدؾًا خاؾـًا، ٚذيـو إٔ يًٛقــ ٚ.ٝؿـ١ ادتُاعٝـ١ قـ       

تبدٚ قسٚز١ٜ يف بعه اجملتُعات ٚيف بعه األسٛاٍ، ٚايظسٚف اييت متس بٗا 

األَــِ، ؾًكــد اقتكــت سهُــ١ اهلل إٔ ٜهــٕٛ ايٓــاع كــتًؿني يف ايؿــؿات،        

َتبـآٜني يف ايطاقــ١ ٚايكـدز٠، ٖٚــرا ٜـؤدٟ بايكــسٚز٠ إىل إٔ ٜهـٕٛ يف اجملتُــع     

ين بايعٓاٜـ١  ايػين ٚايؿكـرل ٚايكـٟٛ ٚايكـعٝـ، ؾًـرا أَـس ايػـازع اؿهـِٝ ايػـ        

 بايؿكرل ٚايكٟٛ بإعا١ْ ايكعٝـ.

ٚقد أخر تٓؿٝر ٖرا األَس بأضايٝب عدٜد٠ ٚؾٍٛز َتعدد٠ َٓٗـا ايٛادـب   

َٚٓٗا املطتشب، َٚٓٗا َا ٖٛ َادٟ، َٚٓٗا َا ٖٛ خاف باـًل ٚايػـُا٥ٌ،  

ٚهلرا دا٤ اجملتُع املطًِ َتهاؾاًل َذلامحـًا َٚتعاطؿـا نايبٓـا٤ املسؾـٛف ٜػـد      

ٖرا ايبٓا٤ ٜكّٛ ع٢ً أضظ َٓٗا ايٛقـ ايرٟ وؿـ  يهـجرل َـٔ    بعك٘ بعكًا، ٚ

اؾٗات ايعا١َ سٝاتٗا، مما ٜكُٔ يهـجرل َـٔ طبكـات األَـ١ يكُـ١ ايعـٝؼ عٓـد        

اْؿساف ايٓاع عٔ ؾعٌ اـرل، ْٚكـٛب املـٛازد َـٔ ايؿـدقات ايعٝٓٝـ١، ٚال      

ضُٝا إٔ أغساض ايٛقـ يٝطـت قاؾـس٠ عًـ٢ ايؿكـسا٤ أٚ دٚز ايعبـاد٠ ؾشطـب       

ــح     ٚإمنــا ت ــ١ ٚاضــع١، ٚأغــساض خــرل٠ غــا١ًَ سٝ تعــد٣ إىل أٖــداف ادتُاعٝ

أضُٗت األٚقاف يف إزضا٤ دعا٥ِ ثكاؾ١ٝ َتٓٛع١ يف اجملتُعات اإلضـال١َٝ َجـٌ   

ــ١      ــا٤ املــدازع ٚاملعاٖــد ايعًُٝــ١، ٚتعــٝني املعًُــني هلــا ٚاإلْؿــام عًــ٢ طًب بٓ

ايعًــِ  ايعًــِ، باإلقــاؾ١ إىل االضــتؿاد٠ َــٔ املطــادد يف ايتعًــِٝ بإهــاد أزٚقــ١ 

ٚسًكـات ايـدزع، ٚايعٓاٜـ١ بتـٛؾرل ايهتـب ٚاملسادـع املدتًؿـ١، ٚقـد محًـت          
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ٖرٙ املعاٖد زضاي١ اإلضالّ إىل ايٓـاع ْٚػـطت يف ايـبالد اإلضـال١َٝ ايٛاضـع١      

ٚنْٛــت سسنــ١ عًُٝــ١ َٓكطعــ١ ايــٓظرل، ٚٚؾــست يًُطــًُني ْتادــًا عًُٝــًا         

 ايػسٜع١. قدًُا، ٚتساثًا إضالًَٝا خايدًا ٚزدااًل َتبشسٜٔ يف عًّٛ

ٚنإ َٔ ٖرٙ األٚقاف دص٤ نبرل كؿـ ألبٓا٤ ايطبٌٝ )اـاْكاٖات(، 

ــُٗت         ــا أض ــٌ، نُ ــأ٣ٚ ٚاملأن ــانٔ امل ــرٙ األَ ــاؾسٕٚ هــدٕٚ يف ٖ ــإ املط ٚن

 األٚقاف يف إْػا٤ املػايف ٚدٚز ايعالز )املازضتاْات(.

 اهلدف اـاف يًٛقـ:

ـــ  رل دٚاؾــع أَــا اهلــدف اـــاف يًٛقـــ ؾــإٕ اإلْطــإ ٜدؾعــ٘ إىل ؾعــٌ ا

عدٜد٠، َٓٗا ايداؾع االدتُاعٞ ايرٟ ٖٛ ْتٝذ١ يًػعٛز باملطـؤٚي١ٝ اإلْطـا١ْٝ   

ػاٙ اؾُاع١، ؾٝدؾع٘ ذيو إىل إٔ ٜسؾد غ٦ًٝا َـٔ أَٛايـ٘ عًـ٢ ٖـرٙ اؾٗـ١ أٚ      

تًو; يتطتؿٝد َـٔ زٜـع ٖـرا ايٛقــ، َٚٓٗـا ايـداؾع ايعـا٥ًٞ، سٝـح تتػًـب          

ايٛاقــ بٗـرا ايػـعٛز إىل إٔ     ايعاطؿ١ ايٓطب١ٝ ع٢ً غرلٖا َٔ ايٓصعات ؾٝٓـدؾع 

ٜؤَٔ يعا٥ًت٘ ٚذزٜت٘ َٛزدًا ثابتًا ٜهٕٛ قُاًْا ملطتكبًِٗ محا١ٜ هلِ َـٔ ايؿاقـ١   

ــٕٛ        ــ١ ٜتهؿؿ ــرزِٖ عاي ــٔ إٔ ت ــا٤ خــرل َ ــو أغٓٝ ــرز ٚزثت ــو إٕ ت ٚاؿادــ١ "إْ

 .(1)ايٓاع"

ــٔ محاٜــ١       ــل َ ـــ وك ــإٔ اإلزخ إال إٔ ايٛق ــدٜح ٚإٕ ٚزد بػ ــرا اؿ ٖ

                                           
(.1253، )ؾـ3ؾشٝض َطًِ، ز (1)
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خ بٌ زمبا ٜهٕٛ أؾكٌ، ألٕ اإلزخ هسٟ ؾٝ٘ اقتطاّ ايرز١ٜ َجٌ َا وكل اإلز

األعٝإ ٚزمبا تتًـ ؾٝؿـٝبِٗ ايؿكـس، بُٝٓـا ايٛقــ َؿـا١ْ عٝٓـ١ قبٛضـ١ عـٔ         

 ايتؿسف ؾٝٗا إْا هسٟ االْتؿاع بٗا.

يف  –ٜٚالس  إٔ َؤضطات ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ ايك١ٜٛ يف ايػسب تعتُـد  

ــٔ خــدَاتٗا     ــب األنــدل َ ــٛؾرل اؾاْ ــ٢ َؤضطــات   –ت ــ٢  عً ــ١ قاَــت عً خرلٜ

ايتدلعات أٚ ؽؿٝـ َبايؼ أٚ زٜع ْاتر َٔ أؾـٍٛ َايٝـ١ أٚ عكازٜـ١ ياْؿـام     

ــاّ ٚاملػــسدٜٔ ٚاملعــٛقني. َٚــٔ      ــ١ األٜت ــ١ نسعاٜ عًــ٢ تًــو املػــسٚعات اـرلٜ

املٓاضب اإلغـاز٠ ٖٓـا إىل دٚز ٖـرٙ اــدَات االدتُاعٝـ١ يف سسنـ١ ايتٓؿـرل،        

ادتاعٝـ١، ٚال ضــُٝا يف ايــبالد  ؾٗـٞ تــؤدٟ اـدَـ١ ايدٜٓٝــ١ يف ؾـٛز٠ َطــاعد٠    

اييت ٜٓدؿه ؾٝٗـا َطـت٣ٛ املعٝػـ١ ٚال تهـٕٛ أغًبٝتٗـا ايطـاسك١ قـادز٠ عًـ٢         

 َٛاد١ٗ اؿٝا٠.

ٚال ٜٛدد َا ميٓع َٔ إٔ تكدّ دٗات ٚأدٗص٠ ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ ايسعا١ٜ 

االدتُاع١ٝ يطا٥ؿ١ َٔ ايٓاع، تأيٝؿًا يكًٛبِٗ ياضالّ ٚألًٖ٘، ٚال ٜٛدد َا 

َٔ قٝاّ َؤضطات زعا١ٜ ادتُاع١ٝ إضال١َٝ يف ايـبالد ايؿكـرل٠، ٚال    ميٓع غسعًا

 َاْع َٔ اَتداد خدَاتٗا إىل غرل املطًُني يف ٖرٙ ايبالد.

 أثس ايٛقـ يف اضتكالٍ ايعًُا٤ ٚايككا٤

إٕ ايٛال٤ يف اإلضـالّ ٖـٛ هلل أٚاًل، ٖٚـرٙ َـٔ أضاضـٝات ايعكٝـد٠، يـرا        

ػسٜع١ ٚؾكٗا٥ٗا أّ َٔ عًُا٤ ايعًّٛ ؾإٕ زداٍ ايعًِ ضٛا٤ أناْٛا َٔ عًُا٤ اي
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ايطبٝع١ٝ ٚغرلٖا َٔ ايعًّٛ ايد١ْٜٛٝ، نًـِٗ ٜػـعسٕٚ باالضـتكالٍ ٚايٓٗـٛض     

 مبا هب عًِٝٗ َٔ ْؿض هلل ٚيهتاب٘ ٚيسضٛي٘ ٚيأل١ُ٥ املطًُني ٚعاَتِٗ.

ٚلد إٔ ايعًُا٤ بؿٛز٠ عا١َ قد ادتٗدٚا يف برٍ ايعًِ نُا ؾعٌ اإلَاّ 

بــٔ اؿطــٔ ايػــٝباْٞ ٚأبــٛ ٜٛضـــ ٚاإلَــاّ َايــو   أبــٛ سٓٝؿــ١ ٚتًُٝــرٙ قُــد

 ٚاإلَاّ ايػاؾعٞ ٚنريو اإلَاّ أمحد ابٔ سٓبٌ ٚغرلِٖ.

ؾكد بكٞ ايعًُا٤ َطتكًني عٔ ايطًط١ غرل خاقعني هلـا َعتُـدٜٔ عًـ٢    

 األَٛاٍ املٛقٛؾ١ اييت تػدم عًِٝٗ.

نُا بكٞ ايككا٠ قا٥ُني بـاؿل وهُـٕٛ بايعـدٍ ٚذيـو العتُـاد ٖـؤال٤       

ع٢ً َا ناْٛا ٜدٜسْٚ٘ َـٔ األَـٛاٍ املٛقٛؾـ١ ايـيت أعطـتِٗ االضـتكالٍ       ايككا٠ 

 املادٟ ٚايؿهسٟ.

)يف نتاب٘ قاقسات يف ايٛقــ   ~ ٚأضٛم َا نتب٘ ايػٝذ قُد أبٛ شٖس٠

ــ  ص بتؿـــسف( اقــطس ايظـــاٖس بٝـــدلع يؿــسض ايكـــسا٥ب بطـــبب   22 –19طؾـ

ــاز ٚضــًو ضــبٝاًل يف االضــتٝال٤ عًــ٢ األزاقــٞ َٚــٔ بٝ     ٓٗــا اؿــسٚب َــع ايتت

أزاقٞ ايٛقـ ٚعازقـ٘ اإلَـاّ ايٓـٟٛٚ ستـ٢ تـسى ٖـرا األَـس ٚيهٓـ٘ سـاٍٚ          

ؾــسض قــسا٥ب نــجرل٠ تسٖــل ايٓــاع ٚاألٚقــاف ٚعازقــ٘ ايٓــٟٛٚ، ٚناْــت    

 ايٓٛاشع يف ٚاقع األَس بني ضط٠ٛ ايطًطإ ٚق٠ٛ ايعًِ.

ؾايطًطإ وتر يؿسض ايكسا٥ب بكٝل اؿاٍ ٚق١ً املاٍ، ٚايػٝذ وتر 

َس عًٝٗا، ٜٚكٍٛ يف إسد٣ زضا٥ً٘: طإٕ أٌٖ ايػـاّ يف  بؿكس ايسع١ٝ ٚقٝل األ
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ٖرٙ ايط١ٓ يف قٝل ٚقعـ ساٍ بطبب ق١ً األَطاز، ٚغال٤ األضـعاز، ٚقًـ١   

ايػــالت ٚايٓبــات، ٖٚــالى املٛاغــٞ، ٚأْــتِ تعًُــٕٛ أْــ٘ ػــب ايػــؿك١ عًــ٢  

ٞٓ األَس( يف َؿًشت٘ َٚؿًشتِٗ. ٚايعًُا٤ ناْٛا َٔ  ايسع١ٝ ْٚؿٝشت٘ )أٟ ٚي

ايٟٓٛٚ ٜؤاشزْٚ٘ ٜٚؤٜدْٚ٘، ٚقد زد ايطـًطإ ٖـرٙ ايٓؿـٝش١ زدًا     ٚزا٤ اإلَاّ

عٓٝؿًا ٚعَّٝسِٖ مبٛقؿِٗ ّٜٛ ناْت ايبالد ؼـت ضـٓابو اـٝـٌ يف عٗـد ايتتـاز،      

ــاَٚتِٗ أٚ     ــٛا ملكـ ــِ إٔ ٜٗبـ ــإ األٚىل بٗـ ــِ نـ ــرٍ، ٚأْٗـ ــ٢ ايـ ــهٛتِٗ عًـ ٚضـ

 َٓاقػتِٗ.

ؿـاز نٝــ   ؾكاٍ ايػٝذ ايٟٓٛٚ: ٚأَا َا ذنس َٔ نْٛٓا مل ْٓهس عًـ٢ ايه 

ناْٛا يف ايبالد، ؾهٝـ ٜكاع ًَٛى اإلضالّ ٚأٌٖ اإلميإ ٚأٌٖ ايكسإٓ بطػا٠ 

 ايهؿاز، ٚبأٟ غ٤ٞ نٓا ْرنس طػا٠ ايهؿاز، ِٖٚ ال ٜعتكدٕٚ غ٦ًٝا َٔ دٜٓٓا.

ٚأَــا أْــا يف ْؿطــٞ ؾــال ٜكــسْٞ ايتٗدٜــد، ٚال ميــٓعين ذيــو َــٔ ْؿــٝش١ 

ٞٓ ٚعًـٞ غـرلٟ،       َٚـا تستـب عًـ٢     ايطًطإ، ؾإْٞ أعتكـد إٔ ٖـرا ٚادـب عًـ

ايٛادب ؾٗٛ خرل ٚشٜاد٠ عٓد اهلل.. ٚأؾٛض أَـسٟ إٕ اهلل بؿـرل بايعبـاد، ٚقـد     

إٔ ْكٍٛ اؿل سٝجُـا نٓـا ٚأاّل نـاف يف اهلل يَٛـ١ ال٥ـِ،       @أَسْا زضٍٛ اهلل 

 ٚمٔ مب ايطًطإ يف نٌ األسٛاٍ َٚا ٜٓؿع٘ يف آخست٘ ٚدْٝاٙ.

ٚمجــع ؾتــاِٜٚٗ يف تأٜٝــد  ِإاّل إٔ ايطــًطإ مل ٜٓتؿــض ٚاػــ٘ إىل ايعًُــا٤

ْـٓدد بـإنساٙ ايعًُـا٤ عًـ٢ ايؿتـ٣ٛ.      ~ ؾسض ايكسا٥ب. ٚيهٔ اإلَـاّ ايٓـٟٛٚ   

 ٚقد أسكسٙ ايظاٖس يف فًط٘ بدَػل يٝهسٖ٘ نُا أنسٙ غرلٙ.
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ؾكاٍ ي٘ ايٟٓٛٚ: أْا أعسف أْو نٓت يف ايـسم يألَـرل بٓدقـداز، ٚيـٝظ     

ٔٓ اهلل عًٝو ٚدعًـو ًَهـًا، ٚزلعـت إٔ عٓـدى     أيــ ممًـٛى    يو َاٍ، ثِ َ

ٚنٌ ممًٛى ي٘ سٝاؾ١ َٔ ذٖب )ايجٝاب املٛغا٠ بايـرٖب اــايـ(، ٚعٓـدى    

َا٥ــ١ دازٜــ١، يهــٌ دازٜــ١ ٔســْل َــٔ اؿًــٞ، ؾــإٕ أْؿكــت ذيــو نًــ٘، ٚبكٝــت 

املُايٝو بايبٓٛد ايؿـٛف بـداًل َـٔ اؿـٛا٥ـ، ٚبكٝـت اؾـٛازٟ بجٝـابٗٔ دٕٚ        

ايٟٓٛٚ: أخسز َـٔ  اؿًٞ أؾتٝتو بأخر املاٍ َٔ ايسع١ٝ. ؾػكب ايظاٖس ٚقاٍ 

بًدٟ )دَػل( ؾكـاٍ ايػـٝذ ايطـُع ٚايطاعـ١، ٚخـسز إىل ْـ٣ٛ بايػـاّ ؾكـاٍ         

ايعًُـا٤: ٖــرا َــٔ نبـاز عًُا٥ٓــا ٚؾــًشا٥ٓا، ٚممـٔ ٜكتــد٣ بٗــِ، ؾأعــادٙ إىل    

ايػاّ، ؾسضِ بسدٛع٘، ؾاَتٓع ايػـٝذ ٚقـاٍ: ال أدخـٌ ٚايظـاٖس بٗـا ؾُـات       

 .(1)ايظاٖس بعد غٗس

ا َع اؿل ٚإٔ ٜكؿٛا َع أسهاّ ايػـسٜع١  ٚبريو اضتطاع ايعًُا٤ إٔ ٜكؿٛ

ٚإٔ هــدلٚا ايطــًطإ يًدكــٛع يػــسع اهلل نُــا ؾعــٌ ايعــص بــٔ عبــد ايطــالّ يف 

أسهاَ٘ قد ايطالطني ٚنُا ؾعٌ اإلَاّ ايبًكـٝين قـد املُايٝـو، ٚنُـا ؾعـٌ      

 أبٛ سٓٝؿ١ َع اـًٝؿ١ املٓؿٛز عٓد ادتُاع٘ بايؿكٗا٤.

عؿـٛز امطـاز قـ٠ٛ املطـًُني،     ٚبكٝت اهل١ُٓٝ ٚايظٗٛز يػسع اهلل ستـ٢  

ٚيــرا ؾــإٕ إداز٠ املؤضطــات ايتعًُٝٝــ١ بؿــٛزتٗا ايعاَــ١ ْٚظــاّ ايتعًــِٝ ٚتعــٝني 

                                           
(.71– 67، )ؾـ2زادع ٖرٙ املهاتبات يف سطٔ احملاقس٠، ز (1)
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املعًُني ٚاألَٛاٍ املٛقٛؾ١ ؾعٌ ٖرٙ املؤضطات قادز٠ ع٢ً أدا٤ زضايتٗا ؾاز 

 بأٜدٟ ايعًُا٤.

يكد ناْت إدازات املعاٖد ايع١ًُٝ ٚتٓظِٝ أَٛزٖـا تعتُـد عًـ٢ ايكـا٥ُني     

نــإ دًــِٗ َــٔ أ٥ُــ١ املطــًُني ٚأنؿــأ عًُــا٥ِٗ ٚقــاد٠ فــتُعِٗ،     عًٝٗــا إذ

ٚناْت ايٛقؿٝات ػعًِٗ كٛيني بطًطات تطُض هلِ بتٓظُٝٗـا ٚإدازتٗـا نُـا    

ٜػاؤٕٚ ٚمل ودِٖٚ أٚ ودد أعُاهلِ إال َا اغـذلط٘ ايٛاقؿـٕٛ طاملـا ايتصَـٛا     

 .(1)بٓظاّ ايػسٜع١ ايعاّ

 املعٝػٞ:دٚز ايٛقـ يف ؼطني املطت٣ٛ االدتُاعٞ ٚ

ــٛا        ــتض فــااًل يًػــباب إٔ ٜستك ــِٝ ؾ ــ٢ ْػــس ايتعً ــٛاٍ عً ــاف األَ إٕ إٜك

ٜٚتُٝـصٚا يف ايطـًِ االدتُــاعٞ ٚيف ايتـأثرل ٚايٓؿــٛذ ستـ٢ يــٛ ناْـت أؾــٛهلِ      

االقتؿاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ قعٝؿ١ ْتٝذ١ َا أتاست٘ هلِ أَٛاٍ ايٛقـ املدؿؿـ١  

غدـ َٖٛٛب قد ٜٓكً٘ يًتعًِٝ َٔ فاالت... ؾايتعًِٝ اؾٝد ايرٟ قد وًُ٘ 

يــٝظ ألٕ ٜتطــًِ َستبــ١ االؾتــا٤ ٚايككــا٤ ؾشطــب بــٌ ألٕ ٜتُــسع يف ايعُــٌ  

اإلدازٟ ٚتٝطرل أَٛز ايدٚيـ١، أٚ يف أٟ َٗٓـ١ َتدؿؿـ١ نايطـب ٚاإلداز٠ أٚ     

غرلٖا ٚاييت قد ال تتاح ي٘ يٛال أَٛااًل َٛقٛؾ١ قد ضـاعدت٘ عًـ٢ ٖـرا االزتكـا٤     

                                           
( َٔ نتاب ٚقا٥ع اؿًك١ ايساض١ٝ يتجُرل ممتًهات ايٛقـ اييت عكدت يف دد٠ 246اْظس: )ؾـ (1)

ٖـ، ؼسٜس د. سطٔ األَني.1404ض١ٓ 
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 الزتكا٤.ٚضًٗت ي٘ ضبٌٝ ايتعًِٝ ٚاالْتكاٍ ٚا

يكـــد أدَّت ايطبكـــ١ املتعًُـــ١ دٚزًا ز٥ٝطـــًا يف اْتكـــاٍ املعسؾـــ١ ٚاملعًَٛـــات  

اإلْطا١ْٝ ٚايع١ًُٝ ٚاألخالق١ٝ ٚايكِٝ ايدٜٓٝـ١ بـإٔ ْكًٖٛـا ملدتًــ أبٓـا٤ األَـ١       

اإلضال١َٝ ٚأتٝض يهٌ ؾسد َٔ أؾساد اجملتُع اإلضالَٞ ايؿسؾ١ عًـ٢ إٔ ٜهـٕٛ   

ت بــايعًِ ٚاملعسؾــ١، نُــا إٔ ايعًُــا٤  عكــًٛا ؾعــااًل يف ٖــرٙ ايؿ٦ــ١ ايــيت اتؿــؿ 

بــايسغِ َــٔ نــِْٛٗ َطــتكًني عــٔ اإلداز٠ ٚايتــأثرل ايطٝاضــٞ ِإاّل أْٗــِ املؿــدز 

ايس٥ٝطـٞ ايــرٟ زؾـد اؾٗــاش بهـٌ استٝاداتــ٘، نُـا ناْــت املـدازع ٚاملطــادد      

املؿدز يت١ُٝٓ ٚإَداد األدٗص٠ ٚايدٚاٜٚٔ اؿه١َٝٛ مبا ؼتاد٘ َٔ ق٣ٛ بػـس١ٜ  

 َؤ١ًٖ.

ت ْؿط٘ لد بإٔ ايهجرلٜٔ َٔ املعًُني ٚايؿكٗا٤ ايرٜٔ اعتُـدٚا  ٚيف ايٛق

يف تعًُِٝٗ َٚعاغـِٗ اؿٝـاتٞ عًـ٢ أَـٛاٍ أَـدتِٗ بٗـا األٚقـاف قـد اْـدفٛا          

نريو يف األعُاٍ االقتؿاد١ٜ ٚايٓػاطات ايتذاز١ٜ ايؿسد١ٜ، ؾاغتػٌ ايعًُـا٤  

ٓػـاط  ٚايؿكٗا٤ ٚطًب١ ايعًِ يف ايطٛم، ٚنـإ ٚدـٛدِٖ ٚاقـشًا يف ضـاس١ اي    

االقتؿادٟ يًُذتُع اإلضـالَٞ، إذ عًُـٛا ػـازًا ٚنتبـ١ ٚقاضـبني ٚؾـٝازؾ١       

ٚيف غرل ذيو َٔ املٗٔ اييت تٛادـدت يف اجملتُـع، ٚنـإ ايعدٜـد َـٔ ايعًُـا٤       

ٜكطُٕٛ ْػاطِٗ ايَٝٛٞ بني ايتذاز٠ ٚايتعًِٝ ؾٝػتػًٕٛ بعـه ايٛقـت ػـازًا    

َـتعًُني أٚ أْٗـِ ٜكَٛـٛا    يف ايطٛم ٚيف ايبعه اآلخس َٓ٘ إَا إٔ ٜهْٛٛا طًب١ 

ٖـِ بايتـدزٜظ يػرلٖـِ َـٔ األؾـساد عٓـدَا ٜبًػـٕٛ دزدـ١ َـٔ ايعًـِ تؤًٖـِٗ            
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 يريو.

ٚيف دزاض١ قاَت بٗا: إٜسا البٝـدٚع عـٔ اجملتُـع اإلضـالَٞ يف ايعؿـس      

ايٛضٝط بعٓٛإ )املـدٕ اإلضـال١َٝ يف ايعؿـٛز ايٛضـط٢ املتـأخس٠( ٚدـدت أْـ٘        

داٍ ميجٌ ضتُا١٥ تادس يف ٖـرا ايعؿـس   َٔ بني منٛذز اضتدًؿت٘ َٔ تسادِ ايس

يف بعه ٖرٙ املدٕ اإلضال١َٝ ٚدـدت إٔ بـني ٖـؤال٤ ايطـتُا١٥ تـادس، َـا٥تني       

ٚسطــ١ ٚعػــسٜٔ تــادسًا نــاْٛا أضــاتر٠ يف املــدازع اؾاَعٝــ١ ٚعًُــا٤ غــسٜع١ 

ٚأ١ُ٥ يًُطادد أٚ قكا٠ ٚقتطبني، نُا ٚددت إٔ ؾِٝٗ نٓتابًا يًعدٍ ْٚظازًا 

١، نُا ٚددت إٔ َٔ بِٝٓٗ أزبع١ ٚمثاْني تـادسًا ٜعًُـٕٛ   ع٢ً األٚقاف اـرلٜ

بٓؿظ ايٛقت نُشدثني يف املطادد ٚاملدازع املٛقٛؾ١ ٚسطـ١ عػـس غدؿـًا    

ــٛا يف ٚ.ــا٥ـ اإلداز٠       ــ١ قاقــٞ ٚضــت١ آخــسٜٔ عًُ ــٕٛ ٚ.ٝؿ ــاْٛا ٜتٛي آخــس ن

 ايعًٝا، نُا إٔ ضت١ أغداف عًُٛا يف ٚ.ا٥ـ اؿطب١.

ــًا ِإاّل بؿكــ  ٌ َــا ٚؾستــ٘ األَــٛاٍ املٛقٛؾــ١ يبــاقٞ  نــٌ ذيــو مل ٜهــٔ ممهٓ

 ايطبكات َٔ َٛازد ؾسؾت عًِٝٗ بطدا٤ يف ضبٌٝ تعًُِٝٗ سطب١ هلل.

ٚيــرا ؾإْٓــا ْــس٣ بــإٔ ايؿــٓاع ٚايعُــاٍ ناْــت ايؿــسف َتاســ١ هلــِ ألٕ   

ٜتعًُـــٛا ٜٚٛاؾـــًٛا تعًـــُِٝٗ يف كتًــــ َساســـٌ ايدزاضـــ١ َعتُـــدٜٔ عًـــ٢  

و نـإ اجملتُـع نًـ٘    املدؿؿات ايـيت تؿـسف عًـ٢ ايطًبـ١ َـٔ ايٛقــ ٚبـري       

ٜتعًِ ُٜٚٓٛ، ٚقـد قـسز ؾكٗـا٤ ايٛقــ املطـًُٕٛ بـإٔ ايٛقــ عًـ٢ املـتعًِ ال          

وسّ املتعًِ َٔ أدسٙ أٚ َٔ زاتبـ٘ أٚ َـٔ ٚ.ٝؿتـ٘، ٚاعتـدلٚا إٔ ايٛ.ٝؿـ١ ٖـٞ       
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 ْٛع َٔ ايتعًِ ٚاضتُساز١ٜ ي٘.

 دٚز ايٛقـ يف سؿ  ايؿش١:

ملطـًُني، نُـا   ٚقـ املطًُٕٛ دٚزًا ٚأزقًا يؿاحل عـالز املسقـ٢ َـٔ ا   

أٚقؿٛا ايٛقٛف ايٛاضع١ ع٢ً إْػا٤ املػـايف، ٚعكـدت أٚقـاؾِٗ َٗٓـ١ ايطـب      

ٚايتُــسٜه ٚايؿــٝدي١ ٚأٚقؿــٛا بطــدا٤ عًــ٢ تطــٜٛس َٗٓــ١ ايطــب ٚايتُــسٜه  

 ٚايؿٝدي١ ٚايعًّٛ املتعًك١ بايطب َٚعاؾ١ ايبػس ٚاؿٝٛاْات.

ــو، تًــو األٚقــاف ايــيت زؾــدت          ــٔ ايػــٛاٖد ايتازىٝــ١ عًــ٢ ذي َٚ

ٖـ يعالز املًو ٚاملًُـٛى ٚايهـبرل   682زضتإ املٓؿٛزٟ ايرٟ أْػأ ض١ٓ يًبُٝا

ٚايؿػرل ٚمجٝع ؾ٦ات اجملتُع ٚايرٟ ٚؾؿ٘ ابٔ بطٛط١ بأْـ٘ ٜعذـص ايٛاؾــ    

عــٔ قاضــٓ٘ نــإ َكطــًُا إىل أزبعـــ١ أقطــاّ: يًشُٝــات ٚايسَــد ٚاؾساســـ١        

ٚايٓطا٤، ٚخؿـ يهٌ َـسٜه ؾـسؽ ناَـٌ، ٚعـٝٓٔ يـ٘ األطبـا٤ ٚايؿـٝادي١        

 ّ، نُا شٚد مبطبذ نبرل.ٚاـد

ٚنإ املسٜه إذا َا بسئ ٚخسز تًك٢ َٓش١ ٚنط٠ٛ، ٚقـدزت اؿـاالت   

اييت ٜعاؾٗا املطتػؿ٢ يف ايّٝٛ ايٛاسد بعد٠ آالف، ٚأؿكت ب٘ َدزض١ يًطب 

 هًظ ؾٝٗا ز٥ٝظ األطبا٤ إليكا٤ دزع طب ٜٓتؿع ب٘ ايطًب١.

تـبني ظـال٤ تًـو     ٚايٛثٝك١ ايتازى١ٝ اييت تسدـع إىل عٗـد املُايٝـو مبؿـس    

ايُٓاذز املػسق١ ألٚقـاف املطـًُني ؾتكـٍٛ ٖـرٙ ايٛثٝكـ١ ٖٚـٞ سذـ١ َطتػـؿ٢         

قالٕٚٚ: أْػأ ٖرا ايبُٝازضتإ ملداٚا٠ َسقـ٢ املطـًُني ايسدـاٍ ٚايٓطـا٤ َـٔ      
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األغٓٝــا٤ املٛضــسٜٔ ٚايؿكــسا٤ احملتــادني بدَػــل ٚبػــداد ٚايكــاٖس٠ ٚقسطبــ١ َــٔ  

ف أدٓاضــِٗ ٚتبــأٜ أَساقــِٗ،  املكــُٝني بٗــا ٚايــٛازدٜٔ عًٝٗــا عًــ٢ اخــتال  

ــ٘ املسقــ٢        ــِٝ ب ــًا ٚٚســداًْا، ٚغــٝبًا ٚغــبابًا ٜٚك ــ٘ مجٛع  ٚأٚؾــابِٗ ٜدخًْٛ

ايؿكسا٤ َٔ ايسداٍ ٚايٓطا٤ ملداٚاتِٗ ؿني بس٥ِٗ ٚغـؿا٥ِٗ، ٜٚؿـسف َـا ٖـٛ     

َعد ؾٝ٘ يًُداٚا٠، ٜٚؿـسم عًـ٢ ايبعٝـد ٚايكسٜـب ٚاألٖـٌ ٚايػسٜـب َـٔ غـرل         

ايٓا.س َٔ زٜع ٖرا ايٛقـ َـا تـدعٛ    اغذلاط ئعٛض َٔ األعٛاض، ٜٚؿسف

أٚ ؿــ   –ساد١ املسق٢ إيٝ٘ َٔ ضسز دسٜد أٚ خػب ع٢ً َـا ٜـساٙ َؿـًش١    

ــٔ ايطــسز         ــسٜه َ ــٌ يهــٌ َ ــايكطٔ ؾٝذع ــًا، ٚطــسازٜض قػــ٠ٛ ب قػــ٠ٛ قطٓ

ٚايؿسؽ ع٢ً سطب ساي٘ َٚا ٜكتكٝ٘ َسق٘ عاَاًل يف سل نـٌ َـِٓٗ بتكـ٣ٛ    

ٗـ   ِ زعٝتـ٘ ٚنـٌ زاع َطـؤٍٚ عـٔ     اهلل ٚطاعت٘، باذاًل دٗدٙ ٚغا١ٜ ْؿـش٘، ؾ

 زعٝت٘.

ٜٚباغس املطبذ بٗرا ايبُٝازضتإ َا ٜط٢ٗ يًُسق٢ َـٔ ددـاز ٚؾـسازٜر    

ٚؿِ، ٚهعٌ يهٌ َسٜه َا طـبذ يـ٘ يف شبدٜـ١ خاؾـ١ بـ٘ َـٔ غـرل َػـازن١         

ملسٜه آخس ٜٚػطٝٗا ٜٚٛؾًٗا يهٌ َسٜه إىل إٔ ٜتهاٌَ إطعاَِٗ ٜٚطتٛؾ٢ 

 ٠ ٚعػًٝا.نٌ َِٓٗ غدا٤ٙ ٚعػا٤ٙ َٚا ٚؾـ ي٘ بهس

ٜٚؿسف ايٓا.س َـٔ زٜـع ٖـرا ايٛقــ ملـٔ ٜٓؿـب٘ َـٔ األطبـا٤ املطـًُني          

ايرٜٔ ٜباغسٕٚ املسقـ٢ فـتُعني َٚتٓـاٚبني ٜٚطـأيٕٛ عـٔ أسـٛاهلِ َٚـا هـد         
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يهٌ َِٓٗ َٔ شٜاد٠ َـسض أٚ ْكــ، ٜٚهتبـٕٛ َـا ٜؿـًض يهـٌ َـسٜه َـٔ         

ــ١     ــٌ يًٝـ ــتٛز ٚزم( ًٜٚتصَـــٕٛ املبٝـــت يف نـ ــرا٤ أٚ غـــرلٙ يف )دضـ غـــساب ٚغـ

ايبُٝازضتإ فتُعني َٚتٓاٚبني ٜٚباغسٕٚ املداٚا٠ ٜٚتًطؿٕٛ ؾٝٗا، َٚٔ نـإ  ب

َسٜكًا يف بٝت٘ ٖٚٛ ؾكرل، نإ يًٓا.س إٔ ٜؿـسف إيٝـ٘ َـا وتادـ٘ َـٔ األغـسب١       

 .(1)ٚاألد١ٜٚ ٚاملعادني ٚغرلٖا، َع عدّ ايتكٝٝل يف ايؿسف

نُا لد أْ٘ قد خؿؿت أٚقاف َكسز٠ ياْؿـام عًـ٢ تـأيٝـ ايهتـب يف     

يؿٝدي١ ٚايطب ٚاضتطاع األضاتر٠ إٔ ٜهًُٛا نتبِٗ ْتٝذ١ َجٌ ٖرا ايتعكـٝد  ا

 ايعًُٞ َٔ ٖرٙ األَٛاٍ املٛقٛؾ١ َٚٔ أَج١ً ٖرٙ ايهتب:

نتاب ايبُٝازضتاْات يصاٖد ايعًُا٤ ايؿازقٞ عُٝد أسد املطتػـؿٝات   –1

 يف ايكسٕ اـاَظ اهلذسٟ.

 ٔ ايتًُٝر.نتاب َكاي١ أ١َٓٝ يف األد١ٜٚ ايبُٝازضتا١ْٝ الب –2

 ايدضتٛز ايبُٝازضتاْٞ تأيٝـ ابٔ أبٞ عبٝإ. –3

 ؾؿات ايبُٝازضتإ يًساشٟ. –4

ــ١، ٚتكــدّ ايعًــّٛ          ــّٛ بؿــؿ١ عاَ ـــ عًــ٢ تكــدّ ايعً ــا ؾكــٌ ايٛق  أَ

ايطب١ٝ بؿـؿ١ خاؾـ١ ؾٝتكـض َـٔ إٔ اؿكـاز٠ ايعسبٝـ١ قـد أْػـأت ايعدٜـد َـٔ           

                                           
(، َــٔ أعــاخ ْــد٠ٚ مــٛ دٚز تُٓــٟٛ يًٛقـــ، ٚشاز٠ األٚقــاف    118 – 117اْظــس: )ؾـــ (1)

ٚايػؤٕٚ اإلضال١َٝ، ايهٜٛت.
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 َطتػــؿ٢  املػــايف ستــ٢ إٕ عــددٖا يف بعــه املــدٕ ػــاٚش أنجــس َــٔ سطــني   

ــاب ايهًٝــات يف ايطــب البــٔ زغــد َــٔ أٖــِ اإللــاشات      يف ٚقــت ٚاســد ؾهت

ايعًُٝــ١ يف ايطــب ٚعٓــدَا بــدأ ايػــسب ٜطــتٝك  أْػــأٚا يــ٘ أٍٚ َعٗــد دزاضــٞ 

عًُٞ يف دٓٛبٞ إٜطايٝا ٖٚٛ أٍٚ َعٗـد يف أٚزٚبـا نًـٗا، ؾذلدـِ ٖـرا املعٗـد       

ــٛإ ط     ــت عٓ ــ١ ؼ ــات يف ايطــب إىل ايالتٝٓٝ ــاب ايهًٝ ــٛ   صCollgetنت ــبض ٖ ؾأؾ

ايهتاب ايس٥ٝطٞ يتدزٜظ ايطب يف أٚزٚبا، إذ إٕ ايطب ٖـٛ أٍٚ دزاضـ١ عًٝـا    

ص ٜطًل ع٢ً َسنص ايدزاض١ Collgetاقتبطٗا ايػسب َٔ ايعسب ٚأؾبض َؿّٗٛ ط

 ٖـــرا، نُـــا أطًـــل عًـــ٢ ايدزاضـــ١ ْؿطـــٗا ايـــيت تطـــٛزت أخـــرلًا إىل َؿٗـــّٛ  

 ايهًٝــــات  ص ٖٚــــرا االؾــــطالح َــــا ٖــــٛ ِإاّل ؼــــٜٛس الضــــِ نتــــاب Collgetط

 .(1)البٔ زغد

 ايٛقـ محا١ٜ َٔ ايداخٌ ٚاـازز:

ناْت األٚقاف مت٤ٌ ع٢ً اجملتُع نٝاْـ٘ َـٔ ايـداخٌ ؾـال ٜٓٗـاز، ٚمتـ٤ٌ       

ــاْٛا          ــدَاز، ٚن ــدٚإ ٚاي ــازات ايع ــش٘ غ ــال تهتط ــازز ؾ ــٔ اـ ــ٘ َ ــ٘ نٝاْ عًٝ

 ٜسؾدٕٚ األٚقاف ؿساض١ اؿدٚد ٚايدؾاع عٔ دٜاز اإلضالّ.

سدٚد املطًُني َع دٚي١ ايسّٚ ٜرنس إٔ بٗـا  ٜكٍٛ ابٔ سٛقٌ عٔ طسضٛع 

                                           
عـاخ ْـد٠ٚ مـٛ دٚز تُٓـٟٛ يًٛقــ، ٚشاز٠ األٚقـاف ٚايػـؤٕٚ        (، َـٔ أ 120اْظس: )ؾــ  (1)

اإلضال١َٝ، ايهٜٛت.
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َا٥ــ١ أيـــ ؾــازع، ٚنــِ َــٔ ضــٝد سؿــٝـ َــدلش ٜػــاز إيٝــ٘ بايدزاضــ١ ٚايؿٗــِ    

ٚايٝكظ١ ٚايعًِ، ٚنإ ذيو عٔ قسٜب عٗد َٔ األٜاّ ايـيت أدزنتٗـا ٚغـاٖدتٗا.    

ٚنإ ايطبب يف ذيـو: أْـ٘ يـٝظ َـٔ َدٜٓـ١ عظُٝـ١ َـٔ سـد ضذطـتإ ٚنسَـإ           

  ٍ ٚطسضـتإ ٚاؾصٜـس٠ ٚأذزبٝذـإ ٚايعـسام ٚاؿذـاش       ٚؾازع ٚخٛشضـتإ ٚاؾبـا

ــد٠         ــو ايبً ــصا٠ تً ــٗا داز ٜٓصهلــا غ ــا ألًٖ ــسب ِإاّل بٗ ــُٝٔ ٚايػــاّ َٚؿــس ٚاملػ ٚاي

ٜٚسابطـــٕٛ بٗـــا إذا ٚزدٖٚـــا، ٚتهجـــس يـــدِٜٗ ايؿـــالت ٚتـــسد عًـــِٝٗ األَـــٛاٍ  

ٚايؿدقات ايعظ١ُٝ اؾطـ١ُٝ، إىل َـا نـإ ايطـالطني ٜتهًؿْٛـ٘، ٚأزبـاب ايـٓعِ        

ٜٓؿرْٚ٘ َتطٛعني َتدلعني، ٚمل ٜهٔ يف ْاس١ٝ ذنستٗا ز٥ٝظ ٚال ْؿـٝظ  ٜعاْْٛ٘ ٚ

 إال ٚي٘ عًٝ٘ ٚقـ َٔ قٝع١ ذات َصازع ٚغاّلت أٚ َطكـ َٔ ؾٓادم.

ٚيف ايعؿس اؿدٜح بعـد إٔ ضـٝطس ايعـدٚ عًـ٢ بـالد املطـًُني سـاٍٚ ايعـدٚ         

 ايطٝطس٠ ع٢ً ايٛقـ َٚؿازؾ٘، ٚنإ يًُؤضطات ايٛقؿٝـ١ أنـدل األثـس يف ايٛقـٛف    

أَــاّ ايعــدٚ يف ايــبالد اإلضــال١َٝ املدتًؿــ١. ؾهــإ يًعًُــا٤ ٚاملطــادد ٚاملعاٖــد أنــدل  

األثس يف َكا١َٚ أعدا٤ دٜٔ اهلل ٚأبكت اإلضالّ در٠ٚ َتكد٠ ٚيف اؿؿـا. عًـ٢ قُٝـ٘    

 ٚاضتُساز االعتصاش ب٘، زغِ تعسض ايعًُا٤ إىل اإلٜرا٤ ٚايٓؿٞ ٚايطسد.

ت ايتبػرل١ٜ ٚايتٓؿرل مّما أبك٢ نُا قاّ ٖؤال٤ ايعًُا٤ بايتؿدٟ يًشُال

َعظِ ايدٍٚ اإلضال١َٝ يف اهلٓد ٚاْدْٚٝطٝا ٚايؿًبني ٚايدٍٚ األؾسٜك١ٝ، ٚنإ 

يًُدازع ٚاملطادد أندل األثس يف ذيو ٚاْتػس يف بعه ايبالد غعاز ط اإلضالّ 

دٜين ٚايهعب١ قبًيت ص ٚيكد برٍ ايػسب ايؿًٝيب َٔ املاٍ ٚاؾٗد ٚايعٌُ 
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تٓؿرل بالد ايعامل اإلضالَٞ ٚع١ًُٝ قٛ ٚطُظ ألثس ايدؤٚب َٔ أدٌ 

اإلضالّ، ؾهإ يعًُا٤ ايدٜٔ غسف ْؿس٠ دٜٔ اهلل ٚإبكا٤ دٜٔ اهلل يف ٖرٙ 

ايبالد، ٚنإ يًعًُا٤ أندل األثس يف ذيو ْٚرنس َِٓٗ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال 

اؿؿس َجٌ: خرل ايدٜٔ ايتْٛطٞ، ٚايجعاييب، ٚطاٖس بٔ عاغٛز، ٚضٝدٟ 

ٚابٔ بادٜظ، ٚايػٓكٝطٞ، ٚسطٔ عبد ايٖٛاب، ٚعجُإ ايهعاى، بَٛدٜٔ، 

ٚامل٦ات َٔ غرلِٖ َٔ عًُا٤ ٚطًب١ عًِ يف اؾصا٥س ٚاملػسب َٚٛزٜتاْٝا ٚتْٛظ 

ٚيٝبٝا ٚقد نإ اعتُاد ٖؤال٤ ع٢ً أٚقاف املدازع ٚاملطادد َجٌ َدزض١ 

ايكسٜٚني ٚتًُطإ ٚضٝدٟ بَٛدٜٔ ٚداَع١ ايصٜت١ْٛ َٚدازع ؾاع َٚسانؼ 

ٚايسٜـ املػسبٞ ٚايتهاٜا ايطٓٛض١ٝ ٚثٛز٠ األَرل عبد ايكادز اؾصا٥سٟ، ٚلد يف 

ؾًططني اؿاز أَني اؿطٝين ٚايػٝذ عص ايدٜٔ ايكطاّ، ٚيف َؿس ايػٝذ قُد 

 عبدٙ، ٚداَع األشٖس يف َكا١َٚ ايعدٚ اإللًٝصٟ.

ٖٚرا قًٌٝ َٔ نجرل َٔ مثاز ايٛقـ اإلضالَٞ َٚا وكل َٔ املؿاحل َـٔ  

  اإلضالّ ٚاملطًُني.خرل

 ٚبعد ؾٝطسْٞ إٔ أتكدّ هلرٙ ايٓد٠ٚ املٛقس٠ ببعه ايتٛؾٝات:

: إٔ ايٛقـ ٜعتدل ْظاًَا إضالًَٝا أؾٝاًل ٚدد َٓر ْػأ٠ ايدٚيـ١ اإلضـال١َٝ    أٚاًل

ٚتٛاؾٌ َع َطرلتٗا ايتازى١ٝ ايط١ًٜٛ، طسٜكًا يًدرل، ٚٚض١ًٝ يًبرٍ 

 بٌٝ اهلل.ٚايعطا٤، ٚؼؿٝصًا يًُٛضسٜٔ ياْؿام يف ض

ــا٠ ايــيت      ــبعه ايٛقــت، إال إٔ قــسٚزات اؿٝ ــا ي ٚإذا نــإ دٚزٙ قــد خب
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ــا يف ايٛقــت اؿاقــس، تطــتدعٞ بعــح ٖــرا ايــدٚز بكــ٠ٛ      مٝاٖــا يف بالدْ

 ٚؾعاي١ٝ.

ًا:ايعٌُ ع٢ً تطٜٛس أٖداف ايٛقـ يتٛانب ايتطٛزات اؿايٝـ١ ٚيتٛادـ٘   ـــــثاْٝ

ٛقـت اؿاقـس َجـٌ    املػهالت اييت ٜعاْٞ َٓٗـا ايعـامل اإلضـالَٞ يف اي   

َػــهالت ايبطايــ١ ٚاألَٝــ١، ٚايتعًــِٝ ٚايبشــح ايعًُــٞ ٚاملػــهالت  

 االدتُاع١ٝ َجٌ اإلعساض عٔ ايصٚاز ٚغرلٖا.

ًا:ايتٛضع يف ايٛقــ عًـ٢ كتًــ أْـٛاع األَـٛاٍ ايعكازٜـ١ ٚاملٓكٛيـ١ مبـا         ـــــثايج

 ٜتؿل َع تصاٜد أ١ُٖٝ ٖرٙ األَٛاٍ يف ايٛقت اؿاقس.

ـــزابع ــاجملتُع يف      ًا:ايتٓطٝل ٚاـ ــٛض ب ــ١ ٚاألؾــساد يف ايٓٗ ــٛد ايدٚي يتهاَــٌ ؾٗ

كتًـ ايٓٛاسٞ االقتؿاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ، عٝح تهٌُ دٗٛد األؾساد 

 يف اجملاالت اييت يٝظ بٛضع ايدٚي١ إٔ تكّٛ بٗا ٚسدٖا.

 خاَطًا:برٍ اؾٗد يف ؼكٝل األغساض ايتاي١ٝ:

 د١ٗ ٚاسد٠. تطٌٗٝ إدسا٤ات ايٛقـ ٚتبطٝط تطذًٝ٘ عٝح تكّٛ ب٘ –1

اسذلاّ غسٚط ايٛاقؿني َٔ سٝح األغساض ايـيت تٓؿـل ؾٝٗـا أَـٛاٍ      –2

 ايٛقـ َٚٔ سٝح ؼدٜد ايٓظاز٠ عًٝ٘.

إضــٓاد ايٓظــس يف األٚقــاف إىل ؾٓــ١ عًٝــا تػــهٌ َــٔ غدؿـــٝات         –3

سهَٛٝــ١ ٚعًُٝــ١ ٚزدــاٍ أعُــاٍ تهــٕٛ َُٗتٗــا ؼدٜــد األٖــداف  

ُــِ ٚغــشر ٚاألٚيٜٛــات ايــيت هــب ايٛقـــ عًٝٗــا ٚاضــتٓٗاض اهل
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ايعصا٥ِ يٝهٕٛ ايٛقـ ع٢ً األعُاٍ اـرل١ٜ ٚإعطا٥ٗا اختؿاؾات 

 قدد٠ يتطٌٗٝ ايٛقـ ٚتؿعًٝ٘.

ضادضًا:تٛؾــ١ٝ ٚضــا٥ٌ اإلعــالّ بعُــٌ محــالت َهجؿــ١ يًتٛعٝــ١ بأُٖٝــ١ دٚز 

 ايٛقـ ٚسح األغداف ٚاهل٦ٝات يًعٌُ ع٢ً إسٝا٤ ايٛقـ.

ؼ املدؿؿــ١ ضــابعًا: تػــذٝع ايػــسنات يتدؿــٝـ بعــه َــٔ سؿــ١ًٝ املبــاي  

 يًت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ؾعًٗا ٚقؿًا.

ًا:تٛدٝ٘ املالى إىل ؽؿٝـ بعه األٚقاف يـدعِ األقًٝـات اإلضـال١َٝ    ــــثآَ

 يف ايدٍٚ غرل اإلضال١َٝ يتًب١ٝ استٝاداتِٗ ايكسٚز١ٜ.

ٚاهلل ْطأٍ إٔ ٜٛؾكٓا إىل َا ٜسقـٝ٘ ٚإٔ ٜٗـدٜٓا إىل ضـٛا٤ ايطـبٌٝ، ٖٚـٛ      

 ٚضًِ ع٢ً ضٝد األٚيني ٚاألخسٜٔ ْبٝٓا قُـد  سطبٓا ْٚعِ ايٛنٌٝ ٚؾ٢ً اهلل

 ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني.

 

 


