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 قاٍ تعاٍ ٗ قهِ نتاب٘ اجملٝس:

  ( )[أُتَيِّغُنٌُْ سِسَاالخِ سَتِّي ًَأََّا ىَنٌُْ َّاصِحٌ أٍَِنيٌ]

 صدق

 

 ثالثّا: f قاٍ ضغٍٛ اهللٚ

( )( اىذيِ اىنصيـــــحح )

                                                           

 .68غٛض٠ األعطاف، آ١ٜ:   (1)
 . 425/ 2( ضٚض١ ايٛاعظٌ 2)
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F 

  كس١َإ

يػٓٔ، اؿُس هلل ايصٟ ْصشٓا بايكطإٓ ٚاؿسٜح ٕعطؾ١ ايؿطا٥ض ٚا
ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً أٌٖ بٝت ايعص١ُ ايصٜٔ ألاْا اهلل تعاٍ َؿٛضتِٗ َٔ 

 أَٛاز ايؿً، ٚأغٓاْا بعًُِٗ عٔ ادتٗاز ايطأٟ ٚايكٍٛ بايظٔ.

 ٚبعس: 

 ؾًُا نإ ايعسٍ ٖٛ أغاؽ عالق١ اإلْػإ ؾإٕ ايعسٍ بٌ ايعبس ٚضب٘ ٖٛ
 ٚاالدتٓابٖٛاٙ، إٜجاض سل اهلل تعاٍ ع٢ً سل ْؿػ٘، ٚتكسِٜ ضضاٙ ع٢ً 

 يألٚاَط.  ٚاالَتجاٍيًعٚادط 

ًََّيََ ط قاٍ اهلل تعـــاٍ: ،ٚأَا ايعسٍ بٝٓ٘ ٚبٌ ْؿػ٘ ؾُٓعٗا ٖا ؾٝ٘ ٖالنٗا

ايكٓاع١ ٗ نٌ ساٍ. ٚأَا  ٚععٚب األطُاع عٔ اإلتباع ٚيعّٚ ( )صاىنَّفْسَ عَِْ اىْيٌٍََ

س ٚؾكين اهلل ٚق ،ٚتطى اـٝا١ْ ،ٚأَا ايعسٍ بٝٓ٘ ٚبٌ اـًل ؾبصٍ ايٓصٝش١
إلغالَٞ األَجٌ أال غبشاْ٘ ٚتعاٍ إٔ أنتب ٗ أِٖ َٛضٛع يبٓا٤ اجملتُع ا

اييت سح ايؿاضع إكسؽ  -ٖٚٞ ايعسٍ بٌ اإلْػإ ٚأخٝ٘-ٖٚٞ ايٓصٝش١ 

                                                           

 .40( غٛض٠ ايٓاظعات، آ١ٜ: 1)
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ايٓصٝش١ ٗ ٖصا ايعَإ  بابَِْػَس اعتربٖا ايسٜٔ بهاًَ٘، بعسَا ابٌ  ،عًٝٗا
يتصل اؾعاض األْاّ ؾُٝا  اآلثاّايصٟ صاض ؾٝ٘ ايتًبؼ بإعاصٞ ٚايصْٛب ٚ

ؾاخص١ أَاّ عٝٓٝ٘ ٗ نٌ سطن١  ٕاز٠ ايعُٝا٤، ٚأصبشت بسٜٗٝاتٗااإلْػإ با
ْػتشطط  إٔعًٝٓا  ٚؾعً٘ ٚغطّا إازٟ،َٔ سطنات٘، ؾصاض ضٌٖ ايتطٛض 

 َٚٓٗا ايٓصٝش١.  أَاَ٘ بسٜٗٝات ايسٜٔ زا٥ُّا

ب١، ٚمل تـتِ األخـ٠ٛ   ايٓصٝش١ َٔ أِٖ َكَٛات إٛز٠ ٚأعظِ يٛاظّ احمل إٕ
َا مل تهٔ ايٓصٝش١ ضا٥سٖا ٚباعجٗا، َٚـٔ مل ٜهـٔ ْاصـشّا ألخٝـ٘ ؾًـٝؼ بـ ر،       

أٚ ايـيت   ،ٖٚٞ ايسضع اؿصٌ َـٔ ٚقـٛع إـ َٔ ٗ ايٛقـا٥ع ايـيت ال ٜطغـب بٗـا       
أٚ طًـب ايٓصـٝش١ ٗ ظٚادـ٘     ،غتؿـاض اـاطـب  اسصض ايؿاضع َٓٗـا، ؾُـجاّل يـٛ    

أؾطٌ ايتعًـِٝ، ٚيهـٔ إُٖايـ٘  ـا      ُُٙؤبٓايب٢ٓ أغطت٘ ٗ أؾطٌ صٛضٖا، ٚيتعًِ أ
ٞ تطبٝل بعض األسهـاّ ايؿـطع١ٝ ايـيت ٖـٞ ٕعاؾـ١  ـطف        إٍقس هٓطٙ   ،اغـتجٓا٥

 نايطالم ايصٟ ٖٛ أبػض اؿالٍ عٓس اهلل تعاٍ.  

َٚــٔ إ غـــ عٓــسَا ٜػتؿــر ؾــدب آخــط ٜٚطًــب َٓــ٘ ايٓصــٝش١ ٗ         
 تهٕٛ ع٢ً َػتٌٜٛ:  َا  ؾاإلداب١ غايبّا ،َٛضٛع َا

ٍ إ عــٔ ايٓصــٝش١ بعـصض إ ٚضعــ٘ ٚتكــٛاٙ وــتِ عًٝــ٘   االَتٓــاع: ٖــٛ ػـت٣ٛ األٚ
٘ شيو، ٜٚعتـرب   ٚإٓـار ايصـشٞ ٗ    ،عـٔ اإلدابـ١ ٖـٛ ايػـًٛى ايصـشٝض      اَتٓاعـ

 عصطْا.  

بإبايػـ١   َصـشٛباّ  ،: إ ٜتٛغع ٗ اإلداب١ أنجط ٖا ٖٛ إطًٛبٚإػت٣ٛ ايجاْٞ
، ؾٗٓايـو  صنط احملاغـٔ إشا نـإ قبـاّ   أٚ بـ  إشا نـإ ناضٖـاّ   إَا بصنط ايعٝٛب َـجالّ 

ــاْٞ     ــا زع ــصا َ ــطٜذ ٖٚ ــطاو ٚتؿ ــّا يطــٛابطٗا    إٔ إٍإؾ ــب ٗ ايٓصــٝش١ تبٝاْ أنت
 ايؿاضع إكسؽ بٗا.   الٖتُاّٚأسهاَٗا ٚإٜطاسّا 

نُا إ ايسضاغات ٚايبشٛخ ايعُٝك١ إتهطض٠ يألبـٛاب ايؿكٗٝـ١ قـس غٝبـت     
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ٞ صٝش١ اييت ٖـٞ ايـطنٔ   َٚجا ا ايٓ ،بعض إؿاِٖٝ اإلغال١َٝ ايبس١ٜٝٗ  األغاغـ
ــ١      ــا ايَٝٛٝ ــا٤ اجملتُــع اإلغــالَٞ، ٚايــيت ُــؼ سٝاتٓ يًؿدصــ١ٝ اإلغــال١َٝ ٗ بٓ

ٌٓ ايؿكٗــا٤ ٕٓ دــ ال ٜــرٓبظٕٚ َجــٌ  ،ٚإؿهــطٜٔ إػــًٌُ ،بصــٛض٠ َباؾــط٠، عًــ٢ أ
بُٝٓـــا تػـــٓب إهتبـــ١  ،ألْٗـــا ٗ أشٖـــاِْٗ عهـــِ ايٛاضـــشات ;ٖـــصٙ ايبشـــٛخ

يؿــطع١ٝ ايؿطعٝــ١ َــٔ نتــاب ايطٗــاض٠ ٚايصــال٠  اإلغــال١َٝ ٗ عــٛخ األسهــاّ ا
أٚ ايٓـازض٠   ،ست٢ ٗ َػـا٥ًٗا االؾااضـ١ٝ   ،ٚايصّٛ ٚغرٖا َٔ األبٛاب ايؿك١ٝٗ

إٓطـل ٚايٓشـٛ    إؾـهاالت ايٛقٛع، ٚإًشٛ  سؿظ طايب اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ ْٝع 
ــا  ــا ٖــٞ       ،ٚايؿًػــؿ١ ٚأدٛبتٗ ــ َٔ  َٚ ـــ تٓصــض أخــاى إ بُٝٓــا إشا غــ يت٘ نٝ
  َٚتـ٢ ػـب ايٓصـٝش١  قـس ال ؼصـٌ عًـ٢ اإلدابـ١ ايسقٝكـ١         ضٛابذ ايٓصـٝش١ 
َِ    اإلداب١َػت٣ٛ زقت٘ ٗ  عٔ َػا٥ٌ إٓطل ٚايؿًػؿ١ ٚايٓشٛ ٚغرٖا. بـٌ تهًٖـ

بُٝٓـا   ،ٚغـ يٛا عٓٗـا   ،إهًؿٕٛ ايعٛاّ ٗ َػـا٥ٌ ايتكًٝـس ٚاالدتٗـاز ٚاألعًُٝـ١    
ًـــ غــايبٝتِٗ ال ٜعطؾــٕٛ أٟ سهــِ ؾــطعٞ ىــب ايٓصــٝش١  ٚقــس ٜتدٝــٌ إه   

ايعـاَٞ بــإ َػـتشبات ايعبــاز٠ ٖــٞ ايططٜـل األٚســس ٗ ؼصـٌٝ اؿػــٓات بعــس     
ايٛادبات، ٚقس ؾات٘ إ ايؿاضع إكسؽ أنس ع٢ً َػتشبات َجـٌ ايٓصـٝش١  ـا    

ٚايـصٟ ىـٕٛ ؾٝٗـا     ،ٚأدـعٍ سػـٓاتٕ   ،ص١ً ببٓا٤ اجملتُع اإلغالَٞ أعظِ ثٛابـاّ 
 نُٔ خإ اهلل ٚضغٛي٘.  

  ٔ ــطٜ ــاسجٌ ٚإؿه ــ١ ايب ــّا      إ َٓٗذٝ ــا اؿاضــط تتػــِ غايب إػــًٌُ ٗ ٚقتٓ
ؾكـس   ،ٚتـطز أنجـط ٖـا تبـسع ٚتطـٛض ٚتـبين       ،ٌُٔهؿِـ ؾٗـٞ تٓتكـس ٚتُ   ،بايعكٌ ايٓكسٟ
 ٌُٔهؿِـ ٚأصبض َٝعإ ؾطـ١ًٝ ايعًـِ عٓـسْا بكـسض َـا ُٜ      ،اإلبساعُٞغٝٓب عٓا ايعكٌ 

ٜٚعاض ع٢ً اآلخطٜٔ، بُٝٓا إشا غ ٍ غا٥ٌ َا ايبسٌٜ  مل ٜهٔ عٓسٙ اؾـٛاب  
 ايتًذًر ٚايسٚضإ ٗ قٛض عكِٝ.   إآل

ٛٓبايبشٛ االٖتُاّؾإطًٛب ٖٛ  اجملتُـع   ّخ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ اييت تك
 ٚتبٓٝ٘ ٗ ٚقتٓا اؿاضط. ،إػًِ
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ٕعاصـٝ٘،   ٚادتٓابـاّ ٚٗ اـتاّ اغ ٍ اهلل تعاٍ إ ٜهٕٛ عًُٓا ٖصا يطاعتـ٘  
 ٘ ٛ  ،ٜٚٝػط يٓا بًٛؽ َا ْت٢ُٓ َٔ ضضـٛاْ سـ١ دٓاْـ٘، ٚإ ٜطظقٓـا    ٚإ وًٓـا ٗ عب

 ايتٛب١ ايٓصٛح ست٢ نًب ايٓصٝش١ سبّا ي٘. 

 

 
 

 ايٓذـ األؾطف إسضغ١ إٗس١ٜ ايس١ٜٝٓ/                                                
 1999ّ -ٖـ 1420                                             
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 الفصل األول

 حةيتعريف النص
 ف انُصٍحح نغح انًثحث األٔل: ذعشٌ

ًََب نَُٓع، ْٚصش٘: َنَصَح ََْٚصَض ي٘ َٜٓصض بايؿتض ؾُٝٗـا   ،ْصض ايؿ٤ٞ َخ
ٖٚٛ بايالّ أؾصض، ٚٗ ظٜاز٠ ايالّ زالي١ ع٢ً  ،ََْٚصاَس١ّ بايؿتض ،ُْصشّا بايطِ

ًَأَّصَــحُ  ]: قــاض ايٓصــض. قــاٍ اهلل تعــاٍ ٗ قهــِ نتابــ٘ ايععٜــع      إإبايػــ١ ٗ 

 .  ( )[ىَنٌُْ

ـايب َٔ ايعػٌ ٚغـرٙ، ٚقـاٍ األصـُعٞ: ايٓاصـض اــايٞ      : اٚايٓاصض
: ٖٚٛ ؼطٟ َا ٜٓبػٞ ٚاإلغِ ايٓصٝش١َٔ ايػٌ، ٚنٌ ؾ٤ٞ خًب ؾكس ْصض. 

ــ٘ ــ٘ اـــر   ،ي ــسبر أَــطٙ، ٖٚــٛ َــٔ قــٛ ِ:     ،َٚــا ٜصــًض ٚأضاز ي ٚأخًــب ٗ ت
٘ ْصشت ي٘ ايٛز: أخًصت٘. ٚتكٍٛ: ْصشت يصسٜكٞ ٗ ايطأٟ.   : ْٚصض يٓؿػـ

 .ا ٗ ايسْٝا ٚاآلخط٠ٜ شٜٗ ػٓٓب َا
ثـِ وـصف    ،ٚايؿعٌ ْصض ٜتعس٣ بٓؿػ٘ إٍ َؿعٍٛ ٚ إٍ آخـط عـطف دـط   

ٜٚبك٢ ايصٟ ٚصٌ إيٝ٘ سـطف   ،يعًِ ايػاَع ب٘ ;إؿعٍٛ ايصٟ ٚصٌ إيٝ٘ بٓؿػ٘
اؾط نُا قايٛا: ْصشت يعٜـس، ٚإؿعـٍٛ ٗ ٖـصٙ قـصٚف، ٚايؿعـٌ ٚاصـٌ إٍ       

 ٚعـطف اؾـط أخـط٣     ،٘ تـاض٠ اآلخط عطف اؾط، ؾًٝؼ ؾعٌ ْصـض ٜتعـس٣ بٓؿػـ   
ؾـإ قٛيـو ْصـشت يـ٘: أٟ ْصـشت       ،نُا قٌٝ، بٌ إؿعٍٛ ٗ اؿكٝك١ قصٚف

     ٘  ٚضــِ بعطــ٘  ،ايـطأٟ يعٜــس، ؾٗـٛ َــ خٛش َـٔ ْصــض اـٝـاو ايجــٛب إشا أصـًش
٘    :ؾكايٛا: ْصشت ي٘ أٟ ،غتعر ٗ ايطأٟاثِ  ،إٍ بعض  :أٟ ،ْصـشت يـ٘ ضأٜـ
 .  (2)ٚأصًشت٘ أخًصت٘

                                                           

 .62غٛض٠ األعطاف، آ١ٜ: ( 1)

 .306/ 3( ايؿٛا٥س 2)
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ٚؾــبٗٛا ؾعــٌ ايٓاصــض ؾُٝــا ٜتشــطاٙ َــٔ    ،خاطــ٘ :ْٚصــض ايجــٛب ْصــشاّ 
إٓصٛح ي٘ بؿعٌ اـٝاو ؾُٝا ٜػس َٔ خًٌ ايجـٛب. ٚايتٛبـ١ ايٓصـٛح :     أصالح

أٚ ٖـٞ ايـيت ال ٜعـاٚز ايـصْب بعـسٖا، ؾـإٕ        ،ٖٞ اـايص١ اييت ال ٜؿـٛبٗا تـطزز  
        ٘  ،ايصْب ّعم ايـسٜٔ، ؾايتٛبـ١ ايٓصـٛح َٓعيـ١ ْصـض اـٝـاو ايجـٛب إشا أصـًش

ٞٓ، غـ يت ايـٓ     ٚضِ أدعاؤٙ عـٔ ايتٛبـ١ ايٓصـٛح، قـاٍ:      f . ٚٗ سـسٜح ُأبـ
. ٚؾعٍٛ َٔ أب١ٝٓ إبايػ١ ٜكع ع٢ً (1)(ٖٞ اـايص١ اييت ال ٜعاٚز بعسٖا ايصْب)

ــح  ــصنط ٚإ ْ ــ٢ إ ــّٛ       ،عً ــاٍ ق ــا. ٜٚك ــايؼ ٗ ْصــض ْؿػــ٘ بٗ ؾهــ ٕ اإلْػــإ ب
 ْصشا٤. قاٍ ايٓابػ١ ايصبٝاْٞ:

 ٛيٞ ٚمل تٓذض يسِٜٗ ٚغا٥ًٞضغ           ْصشت بين عٛف ؾًِ ٜتكبًٛا

 َٚٓ٘ قٛي٘: ،ٜٚكاٍ ْصشت ؾالّْا ضس غؿؿت٘

 َٚٓتصض بــاز عًٝو غٛا٥ًــ٘          أال ضٓب َٔ تػتؿ٘ يو ْاصض 
ٟ اٚ  ،قبـٌ ايٓصـٝش١. قـاٍ بعـض ايعـاضؾٌ: ايٓصـاح اــٝذ        :ْتصض ؾـالٕ أ

ٚايٓاصـض اــا٥ذ، ٚاــا٥ذ ٖـٛ ايـصٟ ٜ يــ أدـعا٤ ايجـٛب          ،ٚإٓصش١ األبط٠
ــ ــاٙ   ،أٚ مــٛٙ ،٢ ٜصــر قُٝصــاّ ست ــ٘ بت يٝؿــ٘ إٜ  أيؿــ٘ إآل يٓصــش٘.  َٚــا ،ؾٝٓتؿــع ب

 .(2)َٚا ؾٝ٘ غعازتِٗ ،ٚايٓاصض ٗ زٜٔ اهلل ٖٛ ايصٟ ٜ يـ بٌ عباز اهلل

 انًثحث انثاًَ: ذعشٌف انُصٍحح اصطالحًا:  

  ٘  ،ايٓصٝش١ ن١ًُ داَع١ ٜعرب بٗا عٔ ١ًْ: ٖٚٞ إضاز٠ اـر يًُٓصـٛح يـ
يًُٓصٛح ي٘. ٚإًشٛ  َٔ تعـاضٜـ ايٓصـٝش١ إْٗـا تـسٚض سـٍٛ      أٚ سٝاظ٠ اؿظ 

إصًش١ أٚ اـر أٚ ايصالح أٚ ايعٓا١ٜ يًُٓصٛح ي٘، ٖٚٞ تكصط ايٓصٝش١ تـاض٠  
 َجا ا:   ،ٚايعٌُ زٕٚ ايكٍٛ ،ع٢ً إعا١ًَ

                                                           

 . 62 /5 ( ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب األثط1)
ايكاَٛؽ  ;718 /2َعذِ أيؿا  ايكطإٓ ايهطِٜ  ;276/ 1كتاض ايصشاح  ;615 /5( يػإ ايعطب 2)

 . 556/ 3ؾٝض ايكسٜط  ;306/ 3بسا٥ع ايؿٛا٥س  ;ؾصٌ ايٕٓٛ باب اؿا٤ 261/ 1احملٝذ 
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 ،إخالص اي١ٝٓ َٔ ؾا٥ب ايؿػـاز ٗ إعاًَـ١، أٚ إخـالص ايؿاعـٌ ضـُرٙ      .1
 .(1)ؾُٝا ٜظٗط َٔ عًُ٘

 .  (2)ايعٌُ َٔ ايػـ إخالص .2

 .  (3)إخالص ايعٌُ َٔ ايؿػاز ع٢ً االدتٗاز ؾٝ٘ .3

 َٚجا ا:   ،ٚأخط٣ تطًل ايٓصٝش١ ؾتؿٌُ ايكٍٛ

 .  (4)ايتشطٟ َا ؾٝ٘ ايصالح قٛاّل ٚؾعاّل .1

 .  (5)َع خًٛص اي١ٝٓ َٔ ؾٛا٥ب إهطٚٙ ،تعطٜـ ٚد٘ إصًش١ .2

 .  (6)١ٜإضاز٠ اـر يػرى ٖا تطٜس يٓؿػو أٚ ايٓٗا١ٜ ٗ صسم ايعٓا .3

ألٕ إعٓـ٢   ;ٚايصشٝض ٖٛ إطالم ايٓصٝش١ عًـ٢ ايكـٍٛ ٚايؿعـٌ ٚإعاًَـ١    
 ؾإٕ نٌ ؾ٤ٞ خًب ؾكس ْصض. ،اإلصطالسٞ َ خٛش َٔ إع٢ٓ ايًػٟٛ

انًثحثثثث انثانثثثث: اننثثثشص تثثثٍٍ انُصثثثٍحح ٔانروٍَثثثة ٔانًثثثذاساج ٔانًذاُْثثثح   

 ٔانرقٍح:

ٝٓٗـا ٚبـٌ   ٚؼسٜس ايؿـطم ب  ،أٚ إصطًشات ،البس َٔ بٝإ بعض إؿطزات
ــا. ؾايٓصــٝش١   ــ١ أسهاَٗ ٖــٞ إسػــإ إٍ َــٔ تٓصــش٘ بصــٛض٠     :ايٓصــٝش١ ٕعطؾ

٘  ،ايط١ٓ ي٘ ٜصـسض   ،يـ٘، ٚعًٝـ٘ ؾٗـٞ إسػـإ قـض      (7)ط٠ِٝـ ٚايَػ ،ٚايؿؿك١ عًٝـ

                                                           

 . 227 /2تؿػر ايكطط   ;29 /3فُع ايبٝإ ;438/ 4تؿػر ايبٝإ  )1(
 . 118 /3فُع ايبٝإ  ;227 /2تؿػر ايكطط   )2(
 . 104/ 6تؿػر ايبٝإ  )3(
 . 69 /5ضٚح إعاْٞ  )4(
 . إصسض ْؿػ٘ )5(
 . 509 /4ؾطح ايعضقاْٞ  ;216 /2ؾتض ايكسٜط   (6)
ٌٔ إعذ١ُ يهٔ ايٓاؽ ا7) ِٝط٠، بؿتض ايَػ ًُٗا ( ايَػ َٔج ـْ. ٚ ٔٔ ٖٚٛ َخَطْ  ؾأس ِٝ يّٝٛ ًَٜؿظْٛٗا ٔبَهِػٔط ايَػ

َِٝط٠ُ.  اَؿ
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ٚوتُــٌ أش٣  ،ٚضقــ١ ٜتًطـــ ايٓاصــض ٗ بــصٍ ايٓصــٝش١ غاٜــ١ ايتًطـــ ،ضٓــ١
 ٘ ــ ــامل إؿــ    ،إٓصــٛح ٚال٥ُت ــب ايع ــ١ ايطبٝ ــ٘ َعاًَ ــٛ  ٜٚعاًَ ــطٜض، ٖٚ ؿل يًُ

 ٘ ٜٚتًطـــ ٗ ٚصــٍٛ ايــسٚا٤ إيٝــ٘ بهــٌ   ،ٜتشُــٌ غــ٤ٛ خًكــ٘ ٚؾطاغــت٘ ْٚؿطتــ
 ؾٗصا ؾ ٕ ايٓاصض.   ،ٖهٔ

بكصـس إٖاْـ١ ٚشّ ٚؾـتِ     ،ؾٗٛ ايتعـبر ٗ صـٛض٠ ايٓصـٝش١    :(ايت ْٝب) ٚأَا
ٗ  ،ٜـا َػـتشكّا يًـصّ ٚاإلٖاْـ١     ،ٜا ؾاعٌ نـصا ٚنـصا   :ؾٗٛ ٜكٍٛ ي٘ َجال ،َٔ أْٓب٘

٘      صٛض٠ ْاصض َؿؿل، ٚوػـٔ إيٝـ٘ عًـ٢     ،ٚعال١َ إ ْـب اْـ٘ يـٛ ضأ٣ َـٔ وبـ
٘   أٚ ،َجٌ عٌُ إ ْـب  ٘   ،ؾـط َٓـ ٜٚطًـب يـ٘    ،ٚمل ٜكـٌ يـ٘ ؾـ٦ٝاّ    ،مل ٜعـطض يـ

 ٜكٍٛ:   ؾُجاّل ،ٚدٛٙ إعاشٜط، ؾإ غًب طًب ي٘ ٚدٛٙ إعاشٜط

٘    ،يًدطــ  ١اإلْػـإ عطضـ   ِ  ،ٚقاغـٓ٘ أنجـط َــٔ َػـاٜٚ  ،ٚاهلل غؿـٛض ضســٝ
بـٌ ايٓاصـض ٚإ ْـب، إ ايٓاصـض ال ٜعازٜـو إشا مل       َٚٔ ايؿـطٚم  .ٚمٛ شيو

قبًت أّ مل تكبٌ، ٜٚـسعٛ يـو    ،تكبٌ ْصٝشت٘، ٜٚكٍٛ: قس ٚقع أدطٟ ع٢ً اهلل
   .(1)ٚال ٜبٝٓٗا ٗ ايٓاؽ، ٚإ ْب َبُعَس عٔ شيو ،ٚال ٜصنط عٝٛبو ،بظٗط ايػٝب

   .(1)شيو

، ٖٚـٞ  أٚ ُٖا َعّا ،أٚ ايسٜٔ ،ٗٞ بصٍ ايسْٝا يصالح ايسْٝاؾ( إساضا٠أَا )
ؾإٕ َساضا٠ ايظـامل ٚايؿاغـل اتكـا٤ ؾـطُٖا َـٔ بـاب        ،اغتشػٓتٚضَا  .َباس١

إْـا يٓهؿـط ٗ ٚدـٛٙ أقـٛاّ ٚإٕ قًٛبٓـا      إساضا٠ ال ايتك١ٝ. قاٍ بعض ايصشاب١: )
ؾإْـ٘ قـٌ إ ىًـٛ أسـس َـٔ       ،. ٜٚٓبػٞ يًُساضٟ ايتشؿظ َٔ ايهصب(2)(يتًعِٓٗ

 صؿ١ إسح.  
َجـٌ إٖاْـ١ ؾـعا٥ط اإلغـالّ      ،يصـالح ايـسْٝا  ( ؾٗٞ بصٍ ايسٜٔ إسا١ٖٓأَا )

َٔ أدٌ ايتكطب عٓس بعض ايظ١ًُ يتشصٌٝ صساقت٘، أٚ َٔ ٜؿـهط  إـّا عًـ٢    
                                                           

 . 257/ 1( ايطٚح  1)
 . 42َٔ أبٛاب ايعؿط٠ سسٜح  87باب  ،401/  75( ايبشاض 2)
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 ًُ٘ ٜٚصٛضٙ بصٛض٠ ايعسٍ، أٚ َبتسعّا ع٢ً بسعتـ٘ ٜٚصـٛضٖا بصـٛض٠ اؿـل،     
. قاٍ اهلل تعـاٍ  (1)ألْٗا ٚغ١ًٝ يتهجر ايظًِ ٚايباطٌ عٓس أًٖ٘ ;ٚإسا١ٖٓ َعص١ٝ

 . (2)صًَدًُّا ىٌَْ ذُذْىُِِ فَيُذْىِنٌَُُطنتاب٘: تعاٍ ٗ قهِ 

ٕ  ،ؾٗٞ فا١ًَ ايٓاؽ َا ٜعطؾٕٛ (:التقية)أَا  سـصضّا َـٔ    ،ٚتطى َا ٜٓهـطٚ
غٛا٥ًِٗ ٗ أَٛض ايسٜٔ. ٚقس زٍ نتاب اهلل ايهـطِٜ ٚاألسازٜـح ايؿـطٜؿ١ عًـ٢     

شِيَِ أًَْىِيَاءَ ٍِِْ دًُُِ اىَُْؤٍِْنِنيَ ًٍََـِْ  ال يَرَّخِزْ اىَُْؤٍِْنٌَُُ اىْنَافِ] َؿطٚع١ٝ ايتك١ٝ. قاٍ اهلل تعاٍ:

ٚضٟٚ عـٔ أ٥ُـ١ أٖـٌ ايبٝـت     . ( )[يَفْعَوْ رَىِلَ فَيَيْسَ ٍِِْ اىيَّوِ فِي شَيْءٍ إِالَّ أَُْ ذَرَّقُـٌا ٍِـنْيٌُْ ذُقَـاج    

e( :     ٘ ايتكٝـ١ َـٔ   ٚ) (4)(تػع١ أعؿاض ايسٜٔ ٗ ايتكٝـ١، ٚال زٜـٔ ٕـٔ ال تكٝـ١ يـ
 .(5)( إّإ ٕٔ ال تك١ٝ ي٘زٜين ٚزٜٔ آبا٥ٞ ٚال

  انًثحث انشاتع: انُصٍحح فً اَثاس انششعٍح:

 ،ٖـٛ زٜـٔ اإلغـالّ، ٚزٜـٔ اإلغـالّ ايٓصـٝش١       -بهػط ايساٍ  -ايسٜٔ   إٕ
نُا قٌٝ: إ اؿر عطؾ١، ؾايٓصٝش١ مل تبل َٔ ايسٜٔ ؾـ٦ّٝا،   ،أٟ عُازٙ ٚقٛاَ٘

ي٘، ٚال ّهـٔ إ ٜعـرب   ٖٞ إضاز٠ اـر يًُٓصٛح  ،ٖٚٞ ن١ًُ ٜعرب بٗا عٔ ١ًْ
 .  (6)ػُع َعٓاٖا غرٖا ،عٔ ٖصا إع٢ٓ به١ًُ ٚاسس٠

ؾايٓصــٝش١ تؿــٌُ خصــاٍ اإلغــالّ ٚاإلّــإ ٚاإلسػــإ، ٚيــصيو ٓ ــٞ    
بعـض ايعـاضؾٌ َـٔ عالَـات ايـٝكٌ، ٚبعطـِٗ َـٔ         ٚاعتربٖـا ايسٜٔ ايٓصٝش١. 

ٕ ؾـإ إؿـاضن١ ٗ    ،أضنإ ايسٜٔ، ٚتطًب ايٓصٝش١ عٓس األبطاض هـب إ   اإلّـا

                                                           

 . 113 /6ؼؿ١ األسٛشٟ  ;318 /4ؾطح ايعضقاْٞ   ;537 /1ايتعاضٜـ  ;236 /4( ايؿطٚم  1)
 . 9( غٛض٠ ايكًِ، آ١ٜ: 2)
 . 28غٛض٠ آٍ عُطإ، آ١ٜ:  (3)
 . 2، باب ايتك١ٝ َٔ نتاب األّإ سسٜح 110/ 9( أصٍٛ ايهاٗ  4)
 .12، سسٜح 115 /9 إصسض ْؿػ٘( 5)
 . 192 /10س١ًٝ األٚيٝا٤   ;327 /2( ؾٝض ايكسٜط  6)
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 ٚإ تباعست األدٓاؽ ٚاألَانٔ. ،ٜهٕٛ أزع٢ ؾ٤ٞ إٍ ايٓصٝش١

ٖٞ ايٓصـض   e األْبٝا٤يبعج١  األغاغ١ٝايكطإٓ ايهطِٜ شنط إ ايٛ ٝؿ١  إٕ 
ٚايصــاؿٌ مل ٜؿــل بعطــِٗ عًــ٢ بعــض بايصــّٛ       األٚيٝــا٤نُــا إ  ،ألٖٗــِ
اٍ َـٔ  ٜكـٍٛ اهلل تعـ  قـاٍ: )  fبٌ بايٓصٝش١ ؾؿٞ إـ ثٛض عـٔ ايـٓ      ،ٚايصال٠

 ب زا٤أٖإ يٞ ٚيّٝا ؾكس باضظْٞ باحملاضب١، ٜا ابٔ آزّ إْو مل تسضى َا عٓسٟ إآل 
عًٝو ٚال ٜعاٍ عبسٟ ٜتكطب بايٓٛاؾٌ ست٢ أسب٘ ؾ نٕٛ قًب٘ ايصٟ  اؾاضتَا 

ٜعكٌ ب٘ ٚيػاْ٘ ايصٟ ٜٓطل ب٘ ٚبصطٙ ايصٟ ٜبصـط بـ٘ ؾـإشا زعـاْٞ أدبتـ٘ ٚإشا      
ٖٞ ايٓصٝش١ ْصطت٘، اغتٓصطْٞغ يين أعطٝت٘ ٚإشا   . (1)(ٚأسب عباز٠ عبسٟ إي

اهلل ايـصٜٔ ٜػـعٕٛ ٗ    إٍ إٕ أسـب عبـاز اهلل  : )_ٚقاٍ اإلَـاّ اؿػـٔ   
بايٓصٝش١ ٚايصٜٔ ّؿٕٛ بٌ خًك٘ بايٓصا٥ض ٚىاؾٕٛ عًِٝٗ ّٜٛ تبسٚ  األضض
 . (2)(ايؿطا٥ض

ٜـا أبـا   ١ ٜهٓـ٢ أبـا ضظٜـٔ: )   ٖؿأْ٘ قاٍ يطدٌ َٔ أٌٖ ايُص fٚٚضز عٔ ايٓ  
إشا خًٛت ؾشطى يػـاْو بـصنط اهلل ؾإْـو ال تـعاٍ ٗ صـال٠ َـا شنـطت         ضظٜٔ

ؾصـال٠ خًـ٠ٛ. ٜـا أبـا      ضبو إ نٓت ٗ عال١ْٝ ؾصال٠ عال١ْٝ، ٚإ نٓـت خايٝـاّ  
ضظٜـــٔ إشا نابـــس ايٓـــاؽ قٝـــاّ ايًٝـــٌ ٚصـــٝاّ ايٓٗـــاض ؾهابـــس أْـــت ايٓصـــٝش١  

اَـ١،  . ٚتعترب ايٓصـٝش١ َـٔ أؾطـٌ األعُـاٍ عٓـس اهلل ٗ ٜـّٛ ايكٝ      (3)(يًُػًٌُ
١َٓ قاٍ: ) عت أبا عبس اهلل  ِٝ عًٝهِ بايٓصـض  ٜكٍٛ:  _ؾؿٞ خرب غؿٝإ بٔ ُعَٝ

    ٘ . نُـا إ أعظـِ ايٓـاؽ َٓعيـ١ ٜـّٛ      (4)(هلل ٗ خًك٘ ؾًٔ تًكـاٙ بعُـٌ أؾطـٌ َٓـ
ؾؿٞ خرب ايػهْٛٞ عٔ أبـٞ عبـس    ،ايكٝا١َ عٓس اهلل أنجط ايٓاؽ ْصٝش١ ـًل اهلل

                                                           

( ضٚاٙ ايطرباْٞ عٔ عجُإ بٔ أبٞ عاته١ عٔ عًٞ بٔ ٜعٜس عٔ ايكاغِ عٔ أبٞ أَا١َ، داَع 1)
 . 359/ 1ِ َهًّٛ ٚأؿايع
 . 81 /1 ( داَع ايعًّٛ ٚاؿه2ِ)
 . 266 /1 األٚيٝا٤( س١ًٝ 3)
 . 595/ 11ٚغا٥ٌ ايؿٝع١  ;208 /2( األصٍٛ ٗ ايهاٗ 4)
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ــاٍ ضغــٍٛ اهلل   _اهلل  ــاٍ: )ق ــّٛ   إ أعظــِ : fق ــس اهلل ٜ ــ١ عٓ ـــاؽ َٓعي ايٓــ
 . (1)(ايكٝـــا١َ أَؿاِٖ ٗ أضض٘ بايٓصــٝش١ ـًك٘

أٚ نٓاٜــ١ عــٔ ؾــس٠   ،ٚإؿــٞ ٖٓــا ٗ اؿــسٜح ايؿــطٜـ إَــا إؿــٞ سكٝكــ١  
 ، ٚايبا٤ ٗ قٛي٘ )بايٓصٝش١( يًُالبػ١ أٚ ايػبب١ٝ. االٖتُاّ

     ٌ ــطا٤ ٚايػــالط ــٛم إػــًٌُ يًشهــاّ ٚاألَ ــل عك ــيت تتعً  ٚايٓصــٝش١ اي
     ٘ ؾـإٕ   ،ٚغرِٖ أعظِ َٔ ْصٝش١ ايطدٌ ايـيت تتعًـل َعاًَتـ٘ ٚٚنايتـ٘ ٚٚصـٝت

ٚإٕ َـٔ دًـؼ عًـ٢ ايٛغـا٥س      ،ْصٝش١ ايعُـّٛ أعظـِ َـٔ ْصـٝش١ اـصـٛص     
إ نٓت ؼب ايٓـاؽ إ ٜهْٛـٛا   ٚدب عًٝ٘ ايٓصٝش١. ٚشنط بعض ايعاضؾٌ: )

. ؾٗـصا  (2)(َجًو ؾُا أزٜت ايٓصٝش١ يطبو ٚنٝـ أْت ؼب إٔ ٜهْٛٛا زْٚـو 
ايٓب ؾٝ٘ إؾاض٠ إٍ إ ايٓصٝش١ يآلخطٜٔ ال تهٕٛ إآل إ هب ؾٝٗـا إ ٜهْٛـٛا   

ٚزضد١ ضؾٝع١ ٗ ايٓصض. نُا إٔ ايٓصـٝش١  ـا زضدـ١     ،ؾٛق٘، ٖٚصٙ َٓعي١ عاي١ٝ
ٚيهـٔ نـٌ ْاصـض صـسٜل ؾُٝـا       ،ؾًٝؼ نٌ صسٜل ْاصشّا ،عاي١ٝ ع٢ً ايصساق١

أٚ مل  ،شيـو اآلخـط   ْصض ؾٝ٘. ؾايٓاصض ٖـٛ إ ٜػـ٤ٛ إـط٤ َـا ٓضـط اآلخـط غـا٤       
أٚ غـا٤ٙ، ؾٗـصا ؾـطو ٗ ايٓصـٝش١ ظا٥ـسّا       ،ٜػ٤ٛٙ، ٚإ ٜػطٙ َا ْؿع٘ غٓط اآلخط

ؾًــِ تٓعكــس  ،ايٓصــٝش١ ٖــٞ َعٝــاض األخــ٠ٛ ٚاعتــربت .(3)عًــ٢ ؾــطٚو ايصــساق١
األخ٠ٛ َا مل تهٔ ايٓصٝش١ ضا٥سٖا ٚباعجٗا، َٚٔ مل ٜهٔ ْاصشّا ألخٝ٘ ؾًـٝؼ  

َـٔ ٜصـسقو ايٓصـٝش١، ٜٚعٜٓـو ٗ      خـر إخٛاْـو  : )fب ر. قاٍ ضغٍٛ اهلل 
ؾعـٔ   ،. ٚايٓصٝش١ َٔ عالَات ايعامل ايعاٌَ(4)(احملاؾٌ، ٜٚٓصطى ع٢ً عسٚى

ال ػًػٛا عٓس نٌ عـامل إآل إٍ  : )fعٓ٘ عٔ ضغٍٛ اهلل  دابط األْصاضٟ 
عامل ٜـسعٛنِ َـٔ ٔـؼ إٍ ٔـؼ َـٔ ايؿـو إٍ ايـٝكٌ َٚـٔ ايطٜـا٤ إٍ          

                                                           

 . 595/ 11ٚغا٥ٌ ايؿٝع١  ;208/ 2( األصٍٛ ٗ ايهاٗ 1)
 . 123 /1( داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ 2)
 . 42/ 1( األخالم ٚايػر  3)
 . 123/ 1ًّٛ ٚاؿهِ ( داَع ايع4)



 حبوث ومقاالت                                                                                                                     22

َـٔ ايهـرب إٍ ايتٛاضـع َٚـٔ ايعـسا٠ٚ إٍ      اإلخالص َٚٔ ايطغب١ إٍ ايعٖس ٚ
 ،. َٚــٔ بــصٍ ايٓصــٝش١ َــٔ ايتذــاض ؾٗــٛ َــٔ أعــالّ اـــر ٕــا بصيــ٘(1)(ايٓصــٝش١

ٕ    ;سصضّا َٔ خٝا١ْ إػًٌُ ٟٓ   ٕـا ٚضز عـٔ شٟ ايٓـٛ ِٕٔصـٔط )ثالثـ١ َـٔ    :ايعـأضٔف ا
أعالّ اـر ٗ ايتادط تطى ايصّ إشا اؾا٣، ٚإسح إشا باع خٛؾـّا َـٔ ايهـصب،    

ــ ــٔ      ٚب ــٛظٕ إؾــؿاقّا َ ــا٤ ٗ اي ــ١ ٚايٛؾ ــٔ اـٝاْ صٍ ايٓصــٝش١ يًُػــًٌُ ســصضّا َ
 .  (2)ايتطؿٝـ(

ايـصٟ ٜصـض   ) :fٚإٕ ايٓصٝش١ تكبٌ َٔ ايػين ٚايؿكر. قـاٍ ضغـٍٛ اهلل   
َٚٔ أب٢ ؾـال   ،ؾُٔ قبٌ ايٓصٝش١ آَٔ ايؿطٝش١، (3)(يًػين َٔ ايؿكر ايٓصٝش١

 ًَٜٛٔ إآل ْؿػ٘.

                                                           

 . 63/ 1( إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ  1)
 . 332/ 5اإلّإ ( ؾعب 2)
 . 556 /3( ؾٝض ايكسٜط 3)
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 الفصل الثاني

 نٝؿٝتٗا ٚأْٛاعٗاؾطٚو ايٓصٝش١ ٚ
 انًثحث األٔل: ششٔط انُصٍحح

 ٖٚٞ:  (1)ٖٓايو ؾطٚو َع١ٓٝ يًٓصٝش١

اهلل تعاٍ، ٚإ ٜهٕٛ ايباعـح   ِ٘ٔٚد ٚابتػا٤ُ ،ٗ ايٓصٝش١ اإلخالُص ُوَطَتِؿُٜ .1
أٚ  ،نـ ٕ ٜهـٕٛ بُٝٓٗـا عـسا٠ٚ زْٜٝٛـ١      ، ا قصس ايٓصـٝش١ ال ايٛقٝعـ١ بإٓصـٛح   

ؾٝـتهًِ َػـا٥ٚ٘ َظٗـطّا     ،أٚ ٚ ٝؿـ١  ،بأٚ تٓاظع ع٢ً َٓص ،أٚ تباغض ،ؼاغس
ايٓصض ٚقصسٙ ٗ ايباطٔ ايٓكب َٔ ايؿدب ٚاغتٝؿاؤٙ َٓـ٘، ؾٗـصا َـٔ عُـٌ     

، بـٌ ٜهـٕٛ   (2)(ٚإِا األعُاٍ بايٓٝـات، ٚإ يهـٌ أَـط٤ٟ َـا ْـ٣ٛ     ) ،ايؿٝطإ
ٚإ ٜهؿــٞ إػــًٌُ ضــطضٙ ٗ   ،قصــس ايٓاصــض إ ٜصــًض اهلل شيــو ايؿــدب 

ٕكصـٛز أٜػـط ايطـطم ايـيت ُهٓـ٘، ٚنـجرّا َـا        زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ، ٜٚػًو ٗ ٖـصا ا 
ٕ  ،عٔ شيو اإلْػإٜػؿٌ  ٚوًُـ٘ عًـ٢ ايـتهًِ ال ْصـشّا      ،ؾًٝبؼ عًٝ٘ ايؿـٝطا

ٜٚعٜٔ ي٘ أْ٘ ْصض ٚخـر. ٚاؿاصـٌ إ ايٓصـٝش١ إشا ناْـت َـٔ أدـٌ ايتكـطب        
 ،إٍ اهلل عع ٚ دٌ ؾٗٞ َٔ ١ًْ اؿػٓات، ٚإشا ٚقعت عًـ٢ ٚدـ٘ شّ أخٝـو   

ُعو بًشُـ٘ ٚايعـض َٓـ٘ يتطـع َٓعيتـ٘ َـٔ قًـٛب ايٓـاؽ         ٚايت ،ُٚعٜل عطض٘
 ْٚاض اؿػٓات اييت ت نًٗا نُا ت نٌ ايٓاض اؿطب.   ،ؾٗٞ ايسا٤ ايعطاٍ

إ تهٕٛ ايٓصٝش١ ؿاد١ َاغ١ ؿؿـظ َكاصـس ايؿـطٜع١ َـٔ ايـسٜٔ ٚايـٓؿؼ        .2
 ٚايعكٌ ٚايعطض ٚإاٍ.  

ض ايٓاصـض  ؾال ٜصنط أٚ ٜتعـط  ،إ تكتصط ايٓصٝش١ ع٢ً إكساض ايالظّ َٓٗا  .3

                                                           

/ 4ايؿطٚم  ;331 /3ساؾ١ٝ ايبٝذطَٞ ;165/ 18اؿسا٥ل ايٓاضط٠  ;150/ 2( ايكٛاعس ٚايؿٛا٥س 1)
205 . 
 ب اي١ٝٓ ٗ ايعبازات.ٛ/ باب ٚد49/ 1( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ 2)
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ؾُجال ال ٜصنط ٗ عٝب ايتعٜٚر َا ىـٌ بايؿـطن١ أٚ إطـاضب١ أٚ     ،يعٝٛب أخط٣
ٚال ٜتذـاٚظٙ   ،إعاضع١ أٚ ايػؿط َجال، بٌ ٜصنط َا ىب األَط ايصٟ ؾٝ٘ ايٓصض

ٚاييت سصًت إؿاٚض٠ ؾٝ٘ خاص١. ؾايعٜاز٠ ع٢ً ايعٝٛب إد١ً َا اغتؿـر ؾٝـ٘   
ٚال ػٛظ ايعٜـاز٠   ،٢ شنط عٝب ٚاسس شنطٙسطاّ، ؾُجال يٛ تٛقؿت ايٓصٝش١ عً

ؾـال   ،ألٕ شيـو نإباسـ١ إٝتـ١ يًُطـطط     ;أٚ عٝـبٌ اقتصـط عًُٝٗـا ٖٚهـصا     ،عًٝ٘
 هٛظ تٓاٍٚ ؾ٤ٞ َٓٗا إآل بكسض ايططٚض٠.

 انًثحث انثاًَ: ششٔط انُاصح

أُٖٗــا عًــِ ايؿــطٜع١   ،البــس َــٔ تــٛؾط عــس٠ عًــّٛ ٗ ايٓاصــض ٚإػتؿــاض  
ٍ َٚـا وـٝذ بٗـِ َـٔ ايظـطٚف       ،ٚإعطؾ١ ب سٛاٍ ايٓاؽ ٚإصـًش١ ٗ   ٚاألسـٛا
ٚعًــِ ايادــٝض ؾُٝــا يــٛ تعآــت أٚ تعاضضــت بعــض  ،شيــو ايعَــإ ٚإهــإ

ؾُجال ٜهٕٛ َا ٜصًض ايعَإ ٜؿػس اؿاٍ أٚ إهـإ أٚ ايعهـؼ، ؾعًٝـ٘     ،األَٛض
إ ٜٓصض عػب األضدض أٚ باألِٖ َٔ األَطٜٔ. نُـا إ ايٓاصـض أٚ إػتؿـاض    

ــٍٛ ْصــش٘       ٜٓبػــٞ إ ٜ ــح قب ــٔ سٝ ــ٘ َ ــ١ ٚإطــالع بإٓصــٛح ي ــ٢ َعطؾ هــٕٛ عً
أْ٘ إشا ْصش٘ يؿ٤ٞ ؾعٌ ضـسٙ ؾإْـ٘ عًٝـ٘ إ     :ٚعسَ٘، ؾإشا عطف َٔ ساي٘ َجال

ٜٓصش٘ َا ال ٜٓبػٞ يٝؿعٌ َا ٜٓبػـٞ، ؾًـصا وتـاز ايٓاصـض أٚ إػتؿـاض إٍ عًـِ       
ٚعكٌ ٚؾهط صـشٝض ٚضؤٜـ١ سػـ١ٓ ٚاعتـساٍ َـعاز ٚتـ٤ٛز٠ ٚتـ ٕ، ؾـإ َـٔ مل          

٘ ه ؾــال  ،ؾــال ٜػتؿــاض ٚال ٜٓصــض ،ُــع ٖــصٙ اـصــاٍ ؾدطــ ٙ أغــطع َــٔ إصــابت
 أعظِ ؾ٤ٞ َٔ ايٓصٝش١، ؾإٕ بعض األؾداص ايؿاضغٌ َٔ أسهـاّ ايؿـطٜع١    

ؾ خصٚا ٜٛظعـٕٛ بٓصـا٥شِٗ    ،ْصبٛا أْؿػِٗ ْصشا٤ يهٌ أَط - غاقِٗ اهلل -
بــٌ ٖــا أز٣ إٍ خًــذ اؿا ،ايٓــاؽ  ــاٌْ بعًُــِٗ ٖــصا ايصــٛاب  أِغــطأضعًــ٢ 

بُٝٓا إًشٛ  بٌ  ٗطاْٝٓـا َـٔ ٖـٛ أٖـٌ  ـصٙ       ،بايٓابٌ، ؾ ؾػسٚا أنجط ٖا ْؿعٛا
تعؿؿّا عٔ ايٓـاؽ عذـر    ;ٚاْع٣ٚ ٚسذب ْؿػ٘ عٔ اجملتُع اْععٍقس  ،ايٛ ٝؿ١

ؾ صبشٓا  ،ٚأصبض اجملتُع غطٜبا عًٝ٘ ،اْ٘ ال ٜتشٌُ غًٛى ايٓاؽ :ٚشضا٥ع َٓٗا
 ٚاهلل إػتعإ.   .بٌ اإلؾطاو ٚايتؿطٜذ
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٘ ٚال  دتٗـس ٗ َعطؾـ١   اٚ ،ٜهٕٛ ايطدٌ ْاصشّا يػرٙ إآل إشا بسأ بٓصض ْؿػـ
ٖٚـٞ   ،يٝعطف نٝـ ٜٓصض. ٖٚٓايو ثالخ عالَات يًٓاصـض  ;َا هب ي٘ ٚعًٝ٘

إغُاّ ايكًب َصا٥ب إػًٌُ، ٚبصٍ ايٓصٝش١  ِ َتذطعّا ٕطاض٠  ِْٓٛٗ، )
 . (1)(ٚإضؾازِٖ إٍ َصاؿِٗ ٚإ دًٗٛٙ ٚنطٖٛٙ

ٌ  ٚأٚضض غٝ ٗ صـشٝؿ١ اؿكـٛم    _ س ايػادسٜٔ اإلَاّ عًٞ بـٔ اؿػـ
إ تًٌ ي٘ دٓاسو ٚتصػٞ إيٝ٘ بػُعو، ؾـإٕ أتـ٢ بايصـٛاب    سل ايٓاصض: )

. (2)(ٓست اهلل عع ٚدٌ، ٚإ مل ٜٛؾل ضٓتـ٘ ٚمل تتُٗـ٘ ٚت اخـصٙ بـصيو    
ٚأَـا سـل إػتٓصـض ؾـ ٕ     نُا إ يًُٓصٛح سكّا قس بٝٓ٘ اإلَاّ نـصيو بكٛيـ٘: )  

ايٓصــٝش١، ٚتهًُــ٘ َــٔ ايهــالّ َــا ٜطٝكــ٘ عكًــ٘ ٚيــٝهٔ َــصٖبو   تــ زٟ إيٝــ٘ 
. ؾع٢ً إٓصـٛح تٛدٝـ٘  عـ٘ ٚقًبـ٘ إٍ ايٓاصـض، ٚإبـسا٤ ايػـطٚض        (3)(ايط١ٓ

نُا قاٍ غـٝس األٚصـٝا٤ أَـر إـ ٌَٓ عًـٞ       ،يًٓاصض بٓصٝشت٘ ٚقبٛ ا ٚؾهطٙ
أقبٌ ايٓصٝش١ ٖٔ ْصشو، ٚتًكٗـا بايطاعـ١ ٖـٔ ًٓـٗا     : )_ بٔ أبٞ طايب

إـ َٔ  ): _ؾإٕ نٌ َـ َٔ البـس يـ٘ َـٔ ْاصـض. قـاٍ اإلَـاّ اؾـٛاز          (4)(ٝوإي
وتـــاز إٍ ثـــالخ خصـــاٍ: تٛؾٝـــل َـــٔ اهلل، ٚٚاعـــظ َـــٔ ْؿػـــ٘، ٚقبـــٍٛ ٖـــٔ  

. ٚإ كايؿـ١ ايٓاصـض ايؿـؿٝل ايصـازم إدًـب ٗ ْصـٝشت٘ تـٛضخ        (5)(ٜٓصش٘
١ٝ ؾـإٕ َعصـ  : )_اؿػط٠ ٚايٓسا١َ نُا قاٍ أَر إ ٌَٓ عًٞ بـٔ أبـٞ طايـب    
 . (6)(ايٓاصض ايؿؿٝل ايعامل اجملطب تٛضخ اؿػط٠ ٚتعكب ايٓسا١َ

 

                                                           

 . 523/ 7إ ( ؾعب اإل1ّ)
 (.20226/ سسٜح )177/ 15( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ 2)
 ( إصسض ْؿػ٘.3)

 (.4583/ سسٜح )226( غطض اؿهِ ٚزضض ايهًِ 4)

 (.15548/ سسٜح )25/ 12 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 5)
 .79( ْٗر ايبالغ١ 6)
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 انًثحث انثانث: كٍنٍح انُصٍحح

ٜٓبػٞ أال تاى ايٓصٝش١ ٗ نٌ سـاٍ َـٔ األسـٛاٍ، ٚتهـٕٛ عًـ٢ سػـب       
َكتط٢ اؿاٍ، ٚعًـ٢ ايٛدـ٘ ايال٥ـل عػـب َـا ٜكتطـٝ٘ إكـاّ َـٔ اإلغـطاض أٚ          

صــٝش١ باإلغــطاض ؾــال ٜعًــٔ ٗ إــأل  اإلعــالٕ، ؾــإشا أقتطــ٢ اؿــاٍ إ تهــٕٛ ايٓ 
 بايٓصــــٝش١، ؾتهــــٕٛ ايٓصــــٝش١ عًــــ٢ ضؤٚؽ األؾــــٗاز ؾطــــٝش١ ٚال ٜؿعًــــٗا  

َٔ ٚعظ أخاٙ ٓغـطَا ؾكـس   : )_إآل اؾٗال٤، يصيو قاٍ إَآَا اؿػٔ ايعػهطٟ 
 َــٔ ٚعــظ أخــاٙ بٝٓــ٘  :. ٚقــاٍ بعطــِٗ(1)(ظاْــ٘، َٚــٔ ٚعظــ٘ عالْٝــ١ ؾكــس ؾــاْ٘
٘   ٚبٝٓ٘ ؾٗٞ ْصٝش١، َٚٔ ٚعظـ٘ أَـا    ٚقـاٍ ايؿطـٌٝ    ،ّ ضؤٚؽ ايٓـاؽ ؾإِـا ٚغـ

إش ؾا٥ـس٠ ايٓصـٝش١    ،(إـ َٔ ٜػـا ٜٚٓصـض ٚايؿـادط ٜٗتـو ٜٚعـر      )بٔ عٝـاض:  
ــع  ــٌ تجُــط عــسا٠ٚ       ،سصــٍٛ ايٓؿ ــٌ ب ــأل ال تكب ــت ٗ إ ــإشا ناْ ــٛز، ؾ ــٛت اي  ٚثب

ؾتهــٕٛ َصََٛــ١ بــٌ ٗ بعــض األسٝــإ إشا ناْــت ايٓصــٝش١ ٗ اإلعــالٕ ؽذــٌ  
ــ٘ إٍ    ــ٘ ٚتًذ٦ ــصاضٙ إٓصــٛح ي ــاز     ،ايهــصب ٗ اعت ــببّا يؿػ ــٕٛ غ ــ٘ ؾته  أٚ خصي

ــاٖطٙ        ــ٢   ــٛ ضادــض هــطٟ عً ــا ٖ ــٌ َ ــا ن ــجر، ؾُ ــٕٛ ايٓصــٝش١   ،(2)ن  ٚإ ته
بايطؾل ٚايط١ٓ، ٜٚت نس ٖصا إع٢ٓ ٗ ْصـٝش١ ايعًُـا٤، ٚوػـٔ ايتًطــ ؾٝٗـا      

يٝهـٕٛ أزعـ٢ إٍ قبـٛ ِ، ٚإ     ;نصيو ٗ كاطب١ ايػـًطإ ٚايطؤغـا٤ ٚإًـٛى   
ٚال غــُٝا إشا نــإ ٗ أَــط ٜعــاض بــ٘   ،طبٕٛ إآل بعــس اغــت٦صاِْٖٗــ ال٤ ال ىــا

ٚايػًظ١  ـِ قـس ٜهـٕٛ غـببا إلثـاض٠ ْؿٛغـِٗ َٚعاْـس٠ َـٔ          ،عًِٝٗ، ؾاى شيو
 .  (3)ىاطبِٗ

 ،ٚقس أنس اإلغالّ ْصٝش١ ظعُا٤ ايكـّٛ ٚضؤغـا٥ِٗ ٚٚال٠ األَـٛض خاصـ١    
ا٠ ايٓصـٝش١ يطؤغـا٤   اؾاو ٗ ايبٝع١ بعس إقا١َ ايصال٠ ٚإٜتا٤ ايعن fؾإ ايٓ  

                                                           

 .489( ؼـ ايعكٍٛ 1)
/ 1 داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ ;219 /1 ضٚض١ ايطايبٌ ;191/ 1ايطايبٌ  إعا١ْ ;256/ 6( ؾٝض ايكسٜط 2)

 . 47/ 6ؼؿ١ األسٛشٟ  ;82
 . 43/ 4( ؾٝض ايكسٜط 3)
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ِ      ;األقٛاّ خاصـ١  . ٚال ؽؿـٔ  (1)ألٕ ايكـّٛ ٗ أَـؼ اؿادـ١ إٍ ْصـٝش١ غـٝسٖ
 ٚقــس قــاٍ اهلل تعــاٍ ٗ قهــِ نتابــ٘ ،نالَــو ٗ ايٓصــٝش١ ؾــصيو إغــطا٤ ٚتــٓؿر

نُـا   ،ألٕ ايٓصٝش١ بايكٍٛ ايًٌ ٚايطؾل أقـطب إٍ قبٛ ـا   ;(2)[فَقٌُال ىَوُ قٌَْال ىَيِّن ا]

   .(3)[ًَجَادِىْيٌُْ تِاىَّرِي ىِيَ أَحْسَُِ] :قاٍ اهلل تعاٍ

ٚأَـا   ،األٍٚ ؾطض ٚزٜاْـ١، ٚايجاْٝـ١ تٓبٝـ٘ ٚتـصنر     :ثِ إ ايٓصٝش١ َطتإ
ــع   ــٛبٝذ ٚتكطٜ ــ١ ؾت ٔ    ،ايجايج ــسٜ ــٌ ٚايًطــاّ إآل ٗ اي ــو إآل ايان ــٝؼ ٚضا٤ شي  .ٚي

ضضٞ إٓصٛح أٚ غـدذ، تـ ش٣ ايٓاصـض     ،ؾايٛادب ع٢ً إط٤ تهطاض ايٓصٝش١
ٚأعظِ َاْع َٔ قبٍٛ ايٓصٝش١ ٖـٛ اؿػـس، ٚال تٓصـض عًـ٢      ،أٚ مل ٜت ش بصيو

ؾــ ٕ ؾعًــت شيــو ؾ ْــت  ــامل، ٚيعًــو كطــ٤ٞ ٗ ٚدــ٘     ،ؾــطو ايكبــٍٛ َٓــو 
ْصشو ؾتهٕٛ َطايبا بكبٍٛ خط٦و ٚباى ايصٛاب، ؾإٕ تعسٜت ٖـصٙ ايهٝؿٝـ١   

ٚطايـب طاعـ١ ًَٚـو ال َـ زٟ سـل ٚأَاْـ١        ،ٗ ايٓصٝش١ ؾ ْت  امل ال ْاصض
يهـٔ سهــِ األَــر َــع   ،، ٚيــٝؼ ٖــصا سهـِ ايعكــٌ ٚال سهــِ ايصــساق١ ٚأخـ٠ٛ 

ٚبتعـطٜض   ،ْصض غطّا ال دٗطّااضعٝت٘ ٚايػٝس َع عبٝسٙ، ٚإشا أضزت ايٓصٝش١ ؾ
 .  (4)إآل إ ال ٜؿِٗ إٓصٛح تعطٜطو ؾالبس َٔ ايتصطٜض ،ال تصطٜض

    ٘ ََآلٕ ضسٖا ال َٓؿص  ـا ؾٝـ٘ ؾإْـ٘ ال ٜكبًـ  ٚال ،ٚإشا بصيت ايٓصٝش١ يكًب 
 ،ؾــال تطًــب َؿــٛض٠ ايبدٝــٌ ٗ ايعطــا٤ ،تًــر ؾٝــ٘ يهــٔ ُــط فتــاظ٠ ال َػــتٛط١ٓ

َٚؿٛض٠ اؿطٜب ٗ اإلبا٤، ٖٚصا َا أؾـاض إيٝـ٘ أَـر     ،َٚؿٛض٠ اؾبإ ٗ ايكتاٍ
بكٛيـ٘:   ٗ عٗـسٙ يصـاسب٘ َايـو األؾـا      _إ ٌَٓ عًـٞ بـٔ أبـٞ طايـب     

ايؿكط، ٚال دباْا ٚال تسخًٔ ٗ َؿٛضتو غٝال ٜعسٍ بو عٔ ايؿطٌ ٜٚعسى )
                                                           

 . 43/ 4 إصسض ْؿػ٘( 1)
 . 44( غٛض٠ ط٘، اآل١ٜ: 2)
 . 125( غٛض٠ ايٓشٌ، اآل١ٜ: 3)
 . 45، األخالم ٚايػر 418 /3( َٛاٖب اؾًٌٝ 4)
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ٜطعؿو، ٚال سطٜصا ٜعٜٔ يو ايؿطٙ بـاؾٛض، ؾـإٕ ايبدـٌ ٚاؾـي ٚاؿـطص      
 . (1)(طا٥ع ؾت٢ هُعٗا غ٤ٛ ايظٔ باهللغ

ٍٓ عًــ٢ أَــط ؾٝــ٘   ثــِ إشا عــطف َــٔ ؾــدب إدايؿــ١ ٚايًذــاز، ٚأْــ٘ إشا ز
ال تؿط ع٢ً ) :fقاٍ ضغٍٛ اهلل  ،ْصٝشت٘ عٌُ غالؾ٘، ؾايٓصض عسّ ايٓصض

بٌ قس ٜؿر عًٝ٘ غالف شيو ؾٝدايؿ٘ ؾٝؿعـٌ َـا ٜٓبػـٞ، ٖٚـصٙ      (2)(ٜ٘بطأإػتبس 
ؾ ْـ٘ ٜػـٛؽ بـ٘     ،ايٓصٝش١ ال ٜؿـعط بٗـا نـٌ أسـس، ٖٚـٞ تػـ٢ُ عًـِ ايػٝاغـ١        

ٚيهٔ ضابذ ٖصٙ اؿاي١ بـ ٕ ال   ،ايٓؿٛؽ اؾُٛس١ ايؿاضز٠ عٔ ططٜل َصاؿٗا
ِٗ ٜٓصش٘ َشطّ. قاٍ بعض ايعاضؾٌ: أٚصٝو بايٓصض ْصض ايهًب ألًٖ٘ ؾإْ

 .  (3)هٝعْٛ٘ ٜٚططزْٚ٘ ٜٚ ب٢ إآل إ وٛطِٗ ٚوؿظِٗ

 انًثحث انشاتع: إَٔاع انُصٍحح  

  إ ايٓصٝش١ ع٢ً أْٛاع:

 :انُٕع األٔل: انُصٍحح هلل ذعانى

ــٞ     ــسٙ، ْٚؿـ ــاز ٗ تٛسٝـ ــٞ إخـــالص االعتكـ ــاٍ تكتطـ ــٝش١ هلل تعـ إ ايٓصـ
  ٘ ــطى اإلؿــاز ٗ صــؿات ــ٘ ٚت  ،ٍٚٚصــؿ٘ بصــؿات ايهُــاٍ ٚاؾــال   ،ايؿــطٜو عٓ

ٚتٓعٜٗ٘ عُا ٜطازٖا، ٚايكٝاّ ب زا٤ ٚادباتـ٘ عًـ٢ أنُـٌ ٚدٖٛٗـا، ٖٚـٛ َكـاّ       
ؾال ٜهٌُ ايٓصض هلل َٔ زٕٚ شيو، ٚال ٜت ت٢ شيـو َـٔ زٕٚ نُـاٍ     ،اإلسػإ

ــٌ         ــ٘ بٓٛاؾ ــطب إيٝ ــاز ٗ ايتك ــو االدتٗ ــتًعّ شي ــتشب١، ٜٚػ ــ١ ٚإػ ــ١ ايٛادب احملب
٢ ٖــصا ايٛدــ٘ ايطاعــات عًــ٢ ٖــصا ايٛدــ٘، ٚتــطى احملطَــات ٚإهطٖٚــات عًــ   

يٛ نإ ألسسنِ عبـسإ ؾهـإ    أضأٜتِ: )_ ؾكس ٚضز عٔ اإلَاّ اؿػٔ ،أٜطّا
ٜٚٓصض يـ٘ إشا غـاب عٓـ٘ ٚنـإ      ٘تَُٓا٥أسسُٖا ٜطٝع٘ إشا أَطٙ ٜٚ زٟ إيٝ٘ إشا 

                                                           

 .430( ْٗر ايبالغ١ 1)
 .15/ 72( عاض األْٛاض 2)
 . 30 /1( ايؿٛا٥س 3)
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اآلخط ٜعصـٝ٘ إشا أَـطٙ ٚىْٛـ٘ إشا ا٥تُٓـ٘، ٜٚػؿـ٘ إشا غـاب عٓـ٘ ناْـا غـٛا٤           
 . (1)(ٚدٌ عع قايٛا: ال، قاٍ: ؾهصا أْتِ عٓس اهلل

َا اــايب َـٔ ايعُـٌ  قـاٍ: َـا      ): _ٚقس غ ٍ اؿٛاضٜٕٛ ايٓ  عٝػ٢ 
ال ؼب إٔ وُسى ايٓاؽ عًٝ٘، قايٛا: ؾُا ايٓصض  قـاٍ: إ تبـسأ عـل اهلل قبـٌ     
سل ايٓاؽ، ٚإٕ عطض يو أَطإ أسسُٖا هلل تعاٍ ٚاآلخط يًسْٝا بـسأت عـل   

َ   ،. ؾايطغب١ ٗ قاب٘(2)اهلل تعاٍ( ٘ ٚايبعـس عـٔ  ٚاؾٗـاز َـٔ نؿـط بـاهلل      ،ػـاخط
 ،ٚاالعــااف بٓعُــ٘ ٚؾــهطٙ عًٝٗــا  ،ٚاؿــح عًٝــ٘ ،إٍ شيــو ٠ٛٚايــسع ،تعــاٍ

ٚسكٝك١ ايٓصٝش١ هلل تعاٍ عـع ٚدـٌ ضادعـ١ إٍ     ،ٚاإلخالص ٗ ْٝع األَٛض
 ؾاهلل تعاٍ غين عٔ ْصٝش١ ايٓاصض. ،ايعبس ٗ ْصش٘ ْؿػ٘

  :انُٕع انثاًَ: انُصٍحح نكراتّ انكشٌى

يٓصٝش١ يهتـاب اهلل ايععٜـع ؾاإلّـإ ب ْـ٘ نـالّ اهلل تعـاٍ ٚتٓعًٜـ٘، ال        إَا ا
ٚال ٜكـسض عًـ٢ َجًـ٘ أسـس َـٔ اـًـل، ٚتعظُٝـ٘         ،َـٔ نـالّ اـًـل    ٤َْٞؾ ُُ٘ٗٔبِؿُٜ

ٚتٓعٜٗ٘ ٚتالٚت٘ سل تالٚت٘ ٚاـؿٛع عٓسٖا، ٚايٛقـٛف عًـ٢ أٚاَـطٙ ْٚٛاٖٝـ٘،     
ت عٓ٘ ٚطعٔ إًشسٜٔ بـ٘  ٚتؿِٗ عًَٛ٘ ٚأَجاي٘، ٚتسبط آٜات٘ ٚايصب عٔ ايؿبٗا

ــ٘، ٚاالعتبــاض َٛاعظــ٘ ٚايتؿهــط ٗ عذا٥بــ٘ ٚايعُــٌ َشهُــ٘     ٚايتصــسٜل َــا ؾٝ
 ٚايتػًِٝ ٕتؿابٗ٘.

 : fانُٕع انثانث: انُصٍحح نشسٕل اهلل 

ؾتصسٜك٘ ع٢ً ايطغاي١، ٚاإلّـإ ظُٝـع َـا     fٚأَا ايٓصٝش١ يطغٍٛ اهلل 
اٙ، َٚٛاال٠ َٔ ٚاالٙ، ٚإعظـاّ  دا٤ ب٘، ٚطاعت٘ ٗ أَطٙ ْٚٗٝ٘، َٚعازا٠ َٔ عاز

سك٘، ٚإسٝـا٤ ططٜكتـ٘ ٚغـٓت٘، ٚبـح زعٛتـ٘، ْٚؿـط ؾـطٜعت٘ ٚايتؿكـ٘ ٗ َعاْٝٗـا          
إيٝٗا، ٚايتًطـ ٗ تعًُٗا ٚتعًُٝٗا، ٚاإلَػـاى عـٔ ايهـالّ ؾٝٗـا بػـر       ٠ٛٚايسع

                                                           

 ( خطد٘ ابٔ أبٞ ايسْٝا، ٚخطز أٓس َعٓاٙ َٔ سسٜح أبٞ األسٛص عٔ أبٝ٘. 1)
 . 76 /1ايسٜباز  ;37 /2ؾطح ايٟٓٛٚ  ;79/ 1( داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ 2)
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إيٝٗا، ٚايتدًل ب خالق٘ ٚايتـ زب بدزابـ٘، ٚقبـ١     الْتػابِٗعًِ، ٚإدالٍ أًٖٗا 
 بتسع ٗ غٓت٘. اشاب٘ إٓتذبٌ األخٝاض، ٚفاْب١ َٔ ٚأص eأٌٖ بٝت٘ 

 :  eانُٕع انشاتع: انُصٍحح ألْم انثٍد 

ٚاالٖتـــسا٤  ،ٖـــٛ اتبـــاع أســـازٜجِٗ ايؿـــطٜؿ١ e ايٓصـــٝش١ ألٖـــٌ ايبٝـــت
ٚإعــازا٠ ٕــٔ عــازاِٖ، ٚايكــٍٛ ٗ ؾــ ِْٗ َــا   ،ٚإــٛاال٠ ٕــٔ ٚاالٖــِ ،بٗــسِٜٗ
ِ ٚآزابٗـِ ٚأعُـا ِ، ٚاإلطاعـ١  ـِ      ِ ٗ أٚاَطِٖ ْٚٛاٖٝٗ ٚاالْكٝازًٜٝل، 

ْصٝش١ إ َٔ ايٓصـٝش١  ٚسكٝك١  ،دطا٤ أسهاَِٗ ع٢ً األ١َإٗ ْٝع شيو، ٚ
قـاٍ  قـاٍ: )  _ٜس بٔ َعا١ٜٚ عٔ أبٞ دعؿط ايبـاقط  ُبَطٗ خرب  ، eألٌٖ ايبٝت
َــا ْظــط اهلل عــع ٚدــٌ إٍ ٚيــٞ هٗــس ْؿػــ٘ بايطاعــ١ إلَاَــ٘  : f ضغــٍٛ اهلل

 . (1)( ايطؾٝل األع٢ًٜٚٓصش٘ إآل نإ َعٓا ٗ

ٚؽتب ْصٝش١ ايعًُـا٤ هلل تعـاٍ ٚنتابـ٘ ايهـطِٜ ٚضغـٛي٘ ايعظـِٝ ٚأٖـٌ        
ٚبٝــإ  ،بٝتـ٘ ايهــطاّ بــايطز عًــ٢ األٖــٛا٤ إطـ١ً عًــ٢ ايهتــاب ٚايػــ١ٓ ايؿــطٜؿ١  

زاليتُٗــا عًــ٢ َــا ىــايـ األٖــٛا٤، ٚنــصيو ضز األقــٛاٍ ايطــعٝؿ١ َــٔ ظالت     
َٚــا مل  eٜؿ١ عـٔ أٖـٌ ايبٝـت    ايعًُـا٤، ٚبٝـإ َـا صـض َـٔ األسازٜـح ايؿـط       

 َٚٔ تكبٌ ضٚاٜت٘ َِٓٗ َٚٔ ال تكبٌ. ،ٜصض بتبٌ ساٍ ايطٚا٠

 :انُٕع انخايس: انُصٍحح ألئًح انًسهًٍٍ

ايٓصٝش١ أل١ُ٥ إػًٌُ ايعازيٌ ِٖٚ أصـشاب ايٛالٜـات ٚعًُـا٤ ايـسٜٔ     
 ِ ِ    ،اجملتٗسٕٚ ايصٜٔ هب تكًٝـسٖ  ،َٚعـاْٚتِٗ عًـ٢ اؿـل    ،ٚإسػـإ ايظـٔ بٗـ

ٚتٓبــِٝٗٗ ٚتــصنرِٖ بطؾــل ٚيطـــ، ٚاعالَٗــِ َــا   ،ِ ؾٝــ٘ ٚأَــطِٖ بــ٘ٚطــاعتٗ
         ِ  ،غؿًٛا عٓـ٘ ٚمل ٜـبًػِٗ َـٔ سكـٛم إػـًٌُ، ٚتـ يـ قًـٛب ايٓـاؽ يطـاعتٗ

إ اهلل ٜطض٢ يهِ ثالثّا ٜطض٢ يهـِ إٔ تعبـسٚٙ   قاٍ: ) fؾكس ضٟٚ عٔ ايٓ  
تٓاصـشٛا   ٚال تؿطنٛا ب٘ ؾ٦ّٝا ٚإ تعتصُٛا عبٌ اهلل ْٝعّا ٚال تؿطقٛا، ٚإ

                                                           

 . 498 /4ايؿاٗ  ;94/ 9( ؾطح ايهاٗ 1)



 31                                                                                                       الــدين الـنـصـيــحة

 ِ : إ _. نُـا ضٟٚ عـٔ أبـٞ ٜعؿـٛض عـٔ أبـٞ عبـس اهلل        (1)(َٔ ٚالٙ اهلل أَـطن
َْٖطـط  )خطـب ايٓـاؽ ٗ َػـذس اـٝــ ٗ سذـ١ ايـٛزاع ؾكـاٍ:         f ضغٍٛ اهلل

اهلل عبسّا  ع َكاييت ؾٛعاٖا ٚسؿظٗا ٚبًػٗا َٔ مل ٜػُعٗا ؾطب ساٌَ ؾك٘ 
ال ٜػـٌ عًـٝٗٔ قًـب     غر ؾكٝ٘، ٚضب ساٌَ ؾك٘ إٍ َـٔ ٖـٛ أؾكـ٘ َٓـ٘، ثـالخ     

ــعّٚ       ــًٌُ، ٚايً ــ١ إػ ــٌ هلل، ٚايٓصــٝش١ أل٥ُ ــًِ: إخــالص ايعُ ــط٤ٟ َػ أَ
ٔزَـاؤِٖ   تتهاؾـ  ؾُاعتِٗ، ؾإٕ زعٛتِٗ قٝط١ َٔ ٚضا٥ٗـِ، إػـًُٕٛ أخـ٠ٛ    

  ِ ــاٖ ــع٢ بــصَتِٗ أزْ ِ    (2)(ٜٚػ ــ ــاز َعٗ ــٔ ايٓصــٝش١  ــِ اؾٗ ٚايصــال٠  ،. َٚ
ــسع٢  ــِ بايصــالح   ،خًؿٗــِ ــِٝٗ، ٚإ ٜ ــا٤  ٚأزا٤ اؿكــٛم إي ، ٚال ٜػــطٚا بايجٓ

 ايهاشب عًِٝٗ.  

 :انُٕع انسادط: انُصٍحح نعايح انًسهًٍٍ

أَا ايٓصٝش١ يًُػـًٌُ عاَـ١ ؾإضؾـازِٖ ٕصـاؿِٗ ٗ آخـطتِٗ ٚزْٝـاِٖ،       
 ِ ِ      ،ٚنـ األش٣ عـٓٗ ٚإعـاْتِٗ عًٝـ٘ بـايكٍٛ     ،ٚتعًـُِٝٗ َـا هًْٗٛـ٘ َـٔ زٜـٓٗ

ِ   ،ٚايؿعٌ، ٚغا عٛضاتِٗ ِ    ،ٚغـس خالتٗـ دًـب إٓـاؾع   ٚ ،ٚزؾـع إطـاض عـٓٗ
ِ    ، ِ، ٚأَطِٖ بإعطٚف  ،ِْٚٗٝٗ عٔ إٓهط بطؾل ٚإخـالص، ٚايؿـؿك١ عًـٝٗ

    ِ ٚتـطى غؿـِٗ    ،ٚتٛقر صػرِٖ ٚاسااّ نبرِٖ، ٚإبـسا٤ إٛعظـ١ اؿػـ١ٓ  ـ
ٚسػــسِٖ، ٚإ ؼــب  ــِ َــا ؼــب يٓؿػــو َــٔ اـــر، ٚتهــطٙ  ــِ َــا تهــطٙ   

ِ   يٓؿػو َٔ إهطٚٙ ٚايصب عٔ أَٛا ِ ٚأعطاضِٗ ٚغـر ش   ،يـو َـٔ أسـٛا 
ٚسجِٗ ع٢ً ايتدًل ظُٝع َا شنطْاٙ َٔ أْٛاع ايٓصـٝش١، ٚتٓؿـٝذ ُُٖٗـِ إٍ    
ايطاعات، ست٢ إ إتكٌ ٚايصاؿٌ ٚايعًُا٤ األبطاض َٔ تبًؼ ب٘ ايٓصـٝش١ إٍ  

 .  (3)اإلضطاض بسْٝاٙ
ٞٓ  ضٟٚ عٔ دطٜـط بـٔ عبـس اهلل     ًٔـ عًـ٢ إقـاّ    fباٜعـت ايـٓ    ) قـاٍ: ايَبَذ

                                                           

 . 79 /1( ضٚاٙ َػًِ، ٚداَع ايعًّٛ ٚاؿهِ 1)
 . 79 /1هِ داَع ايعًّٛ ٚاؿ ;498/ 4( ايؿاٗ 2)
 .422 /5( ايتاز ٚاإلنًٌٝ 3)
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سل إ َٔ ع٢ً إ َٔ ) ٚضٟٚ ،(1)(يعنا٠ ٚايٓصض يهٌ َػًِايصال٠ ٚإٜتا٤ ا
ٚضٟٚ ٖصا اؿـسٜح َـٔ ٚدـٛٙ    ( ؾاْصض ي٘ اغتٓصشوٚإشا ) ؾصنط َٓٗا( غت

 . (2)(إشا اغتٓصض أسسنِ أخاٙ ؾًٝٓصض ي٘قال: ) f ُأَخط عٔ ايٓ 
 

                                                           

 . 76/ 1داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ  ،( ضٚاٙ َػًِ ٚايبداض1ٟ)
 . 323 /4 ؾعب اإلّإ ;4/اؿسٜح 35/ باب  594/ 11( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١  2)
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 الفصل الثالث

 النصيحة يف الفقه اإلسالمي
 حانًثحث األٔل: انُصٍحح فً األدنح انششعٍ

 : اٌَاخ انكشًٌح أٔاًل

 يكس شنط ايكطإٓ ايهطِٜ َاز٠ ايٓصض ٗ اآلٜات ايؿطٜؿ١ ايتاي١ٝ: 

ي ًََّصَـحْدُ ىَنُـٌْ      ] قٛي٘ تعاٍ: .1 فَرٌََىََّ عَنْيٌُْ ًَقَاهَ يَاقًٌَِْ ىَقَذْ أَتْيَغْـرُنٌُْ سِسَـاالخِ سَتِـّ

  .( )[فَنَيْفَ آسََ عَيََ قًٌٍَْ مَافِشِيَِ

قاٍ  ـِ: يكـس    ،عٔ قّٛ مثٛز بعسَا عكطٚا ايٓاق١  _حل يكس تٍٛ ايٓ  صا 
  ٞ ٚأزٜـت إيـٝهِ َــا أَطْـٞ ب زا٥ـ٘ إيــٝهِ َـٔ أَـطٙ ْٚٗٝــ٘،        ،أبًػـتهِ ضغـاي١ ضبــ

ْٚصــشت يهــِ ٗ أزا٤ ضغــاالت اهلل إيــٝهِ ٗ ؼــصٜطنِ ب غــ٘ بإقــاَتهِ عًــ٢   
 ٘ ٕ   ،نؿطنِ بـ ايٓـاٌٖ   ،يٓاصـشٌ يهـِ ٗ اهلل  ٚيهـٔ ال ؼبـٕٛ ا   ،ٚعبـاز٠ األٚثـا

َٔازٔٓتباع أٖٛا٥هِ، ايٓصا عٔ  . (2)يهِ عٔ ؾٗٛات أْؿػهِ ٜ

2.  ٍ َّصَـْحُد َىنُـٌْ           ط: قٛي٘ تعـا ًَ ي  ٌْ سِسَـاَىَح سَتِـّ ًِ ىَقَـْذ أَْتَيغْـُرُن ٌْ ًَقَـاَه يَـاَق  ٌْ َفرَـٌَىََّ عَـنُْي

 . ( )صًَىَنِِْ ال ذُحِثٌَُُّ اىنَّاصِحِنيَ

ّا َــٔ بــٌ عــٔ قَٛــ٘ ؾاخصــ _ ْبَِٝعٜكــٍٛ تعــاٍ شنــطٙ: ؾــ زبط ايــٓ  ؾـُـ 
ٚقـاٍ ٕـا أٜكـٔ بٓـعٍٚ ْكُـ١ اهلل بكَٛـ٘ ايـصٜٔ         ،أ ٗطِٖ سٌ أتـاِٖ عـصاب اهلل  

ٚأزٜت إيٝهِ َا بعـجين بـ٘    ،نصبٛٙ سعْا عًِٝٗ: ٜا قّٛ يكس أبًػتهِ ضغاي١ ضبٞ
ٚ ًِ ايٓاؽ أؾـٝا٤ِٖ،   ،َٔ ؼصٜطنِ غطب٘ ع٢ً إقاَتهِ ع٢ً ايهؿط ب٘ إيٝهِ

                                                           

 . 93( غٛض٠ األعطاف، آ١ٜ: 1)
 . 234/ 8( تؿػر ايطربٟ 2)
 . 79( غٛض٠ األعطاف، آ١ٜ: 3)
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 .  (1)ٗٝهِ عٔ َعصٝتْ٘ٚ ،ْٚصشت يهِ ب َطٟ إٜانِ بطاع١ اهلل
 ؾإ اآلٜتٌ تؿرإ إٍ إ ْعٍٚ ايعصاب بعس ايٓصٝش١. 

   .( )[ًَقَاسَََيََُا إِِّّي ىَنََُا ىََِِْ اىنَّاصِحِنيَ] قٛي٘ تعاٍ: .3

ّ     ُِػَـ ثـٌٓ، ٚايكَ اٚإكا ١ ال تهٕٛ إآل بٌ  ؾٗـٛ   ،نـإ َـٔ ٔإبًـٝؼ ال َـٔ آز
سًـــ  ُــا بــاهلل تعــاٍ ستــ٢   ٚإعٓــ٢ )ٚقا ُٗــا( أٟ  ،َــٔ بــاب عاؾــاٙ اهلل 

خسعُٗا ٚقاٍ: )إْٞ يهُا ٕٔ ايٓاصـشٌ( أٟ إدًصـٌ ايٓصـٝش١ ٗ زعا٥هُـا     
إٍ ايتٓاٍٚ َٔ ٖصٙ ايؿذط٠، ٚ ٔ آزّ ٚسٛا٤ ال ٜكسض ع٢ً ايـٌُٝ بـاهلل تعـاٍ    

 .  (3)ؾسعاُٖا شيو إٍ تٓاٍٚ ايؿذط٠ ،إآل صازقّا

ــاٍ: .4 ــ٘ تعـ ــي  ] قٛيـ ــاالخِ سَتِـّ ــا ال   أُتَيِّغُنُـــٌْ سِسَـ ــوِ ٍَـ ــِْ اىيَـّ ــحُ ىَنُـــٌْ ًَأَعْيَـــٌُ ٍِـ ًَأَّصَـ

 . ( )[ذَعْيٌَََُُ

٘     _أز٣ ايٓ  ْٛح  ْٚصـض  ـِ ٗ    ،تبًٝؼ ضغـاي١ اهلل عـع ٚدـٌ إٍ قَٛـ
 ٚال ْكصإ.   ،ٚال ظٜاز٠ ،تبًٝؼ ايطغاي١ ع٢ً ٚدٗٗا َٔ غر تػٝر

   .( )[أٍَِنيٌأُتَيِّغُنٌُْ سِسَاالخِ سَتِّي ًَأََّا ىَنٌُْ َّاصِحٌ ] قٛي٘ تعاٍ: .5

ضغـاالت ضبـ٘ أٟ ْبـٛات اهلل تعـاٍ، ٖٚـٛ ٗ تبًٝػـ٘ ثكـ١         _بًؼ ايٓ  ٖـٛز  
 َ َٕٛ ٗ ت ز١ٜ ايطغاي١.  

ًال ينفعنٌ ّصـحي إُ أسدخ أُْ أَّصَـحَ ىنـٌ إُ مـاُ اي يشيُـذاُ      ] قٛي٘ تعاٍ: .6

 . ( )[يغٌينٌ ىٌ ستنٌ ًإىيو ذشجعٌُ

                                                           

 . 6 /9( تؿػر ايطربٟ 1)
 . 21، آ١ٜ: األعطاف( غٛض٠ 2)
 . 30/ 3( فُع ايبٝإ 3)
 . 62، آ١ٜ: األعطاف( غٛض٠ 4)
 . 68، آ١ٜ: األعطاف( غٛض٠ 5)
 . 34( غٛض٠ ٖٛز، آ١ٜ: 6)
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٘ عٔ قَٛ٘: اْ٘ إ نإ اهلل ٜطٜ _ سهٞ ايٓ  ْٛح  ،س إٔ ىٝبهِ َٔ ضٓتـ
 ب ٕ وطَهِ ثٛاب٘ ٜٚعاقبهِ ب٘، ؾال ٜٓؿعهِ ْصشٞ إٕ أضزت إ أْصض ايهِ.  

َُ ٍَـا يُنفِقُـٌَُ           طقٛي٘ تعـاٍ:    .7 َِ ال َي ِـُذً زِي ًَال َعيَـَ اىَـّ ًَال َعيَـَ اْىََشْوَـَ  ىَـيَْس َعيَـَ اىعَـعَفَاِء 

 . ( )صَُحْسِنِنيَ ٍِِْ سَثِيوٍ ًَاىيَّوُ غَفٌُسٌ سَحِيٌٌحَشَجٌ إِرَا َّصَحٌُا ىِيَّوِ ًَسَسٌُىِوِ ٍَا عَيََ اىْ

ٖٚــِ ايــصٜٔ ال ٜكــسضٕٚ عًــ٢ اـــطٚز      ،شنــط اهلل غــبشاْ٘ أٖــٌ ايعــصض   
يًعًــٌ إاْعــ١ عــٔ اـــطٚز نــإطض، ٖٚــٔ ال ْؿكــ١ يــ٘ يًدــطٚز ٚآيــ١   ;يًذٗــاز

 ،fٚتـطى اــطٚز َـع ايطغـٍٛ      ،ايػؿط، ؾال سطز ٚضٝل ٚدٓاح ٗ ايتدًـ
 .  fٜٚٓصشٛا هلل ٚضغٛي٘  ،ايعٌُ َٔ ايػـ بإ ىًصٛا

 .( )[يَاأَيُّيَا اىَّزِيَِ آٍَنٌُا ذٌُتٌُا إِىََ اىيَّوِ ذٌَْتَحً َّصٌُح ا] قٛي٘ تعاٍ: .8

ــ ،ٌِعــٟ ٔؾٓطَشــَت ُضِصــايٖٓ  ٚايتٛبــ١ ايٓصــٛح َــا  ،ب٘صــأس الُحؾٝــ٘ َصــ ٍِْٛأٚ َق
 ،ع إٍ ايـصْب أٚ َا ىًب ايعبس يًطدٛ ،ٛز إٍ إعص١ٜٝصطف صاسب٘ عٔ ايَع

 ؾال ٜطدع إٍ َا تاب َٓ٘. ؾايتٛب١ ايٓصٛح أٟ ايصازق١.  

ًَجَاءَ سَجُوٌ ٍِِْ أَقْصََ اىََْذِينَحِ يَسْعََ قَاهَ يَاٌٍُسََ إَُِّ اىَْأَلَ يَأْذََِشًَُُ تِلَ ىِيَقْرُيٌُكَ ط قٛي٘ تعاٍ: .9

 .  ( )صفَاخْشُجْ إِِّّي ىَلَ ٍِِْ اىنَّاصِحِنيَ

َ   ًَجَط قٛي٘ تعاٍ: قٝـٌ ٖـٛ َـ َٔ آٍ ؾطعـٕٛ،      صاءَ سَجُوٌ ٍِِْ أَقْصَـَ اىََْذِينَـحِ يَسْـعَ

ؾـاخطز إْـٞ    ،أٟ ٜطتـا٤ٕٚ يكتًـو   ،قاٍ ٜا َٛغ٢ إ إـأل ٜـ ُطٕٚ بـو يٝكتًـٛى    
 وصضٙ َٔ أعسا٥٘.   _يو َٔ ايٓاصشٌ، سها١ٜ َا قاٍ ايطدٌ ٕٛغ٢ 

ــ٘ تعــاٍ:  .10 ــوُ  ] قٛي ــِْ قَثْ ــَْ ٍِ ــوِ اىََْشَاوِ ــا عَيَيْ ــدٍ     ًَحَشٍَّْنَ ــوِ تَيْ ــَ أَىْ ــٌْ عَيَ ــوْ أَدُىَنُ ــدْ ىَ فَقَاىَ
                                                           

 . 91( غٛض٠ ايتٛب١، آ١ٜ: 1)
 . 8( غٛض٠ ايتشطِٜ، آ١ٜ: 2)
 .20( غٛض٠ ايكصب، آ١ٜ: 3)



 حبوث ومقاالت                                                                                                                     36

  .( )[يَنْفُيٌَُّوُ ىَنٌُْ ًَىٌُْ ىَوُ َّاصِحٌَُُ

٘  _ٓ  َٛغـ٢  ايـ شنطت اآل١ٜ إضداع  ٍ   ،إٍ أَـ ًَحَشٍَّْنَـا عَيَيْـوِ   ] ؾكٛيـ٘ تعـا

ــَْ ٔ  ،ٖٚــٞ ْــع َطضــع١  [اىََْشَاوِ ــٓٗ ــاٙ َ ــاٙ َٓعٓ ٘  ،َعٓ ــ ال إٔ  ،ٚبػطــٓأٖ إيٝ

 ص أٟ َـٔ قبـٌ ضزٙ إٍ أَـ٘.   ٍِـِْ قَثْـوُ  ٚقٛي٘ تعاٍ ط ،ؾعٌ ايطضاعٖٓايو ْٗٝا عٔ 

َعٓـاٙ ٜطـُْٛ٘    صفَقَاىَدْ ىَوْ أَدُىَنٌُْ عَيََ أَىْوِ تَيْدٍ يَنْفُيٌَُّـوُ ىَنُـٌْ ًَىُـٌْ ىَـوُ َّاصِـحٌَُُ     ط

٘ ٔ ٘بطضأع ٜٚٓصـشْٛ٘ ٗ شيـو، ؾكٝـٌ ألختـ٘ َـٔ أٜـٔ قًـت: أْٗـِ          ،ٚايكٝاّ عًٝـ
ُ٘  يًًُو. (2)٘  ؾكايت: إِا عٓٝت ْاصشٕٛأعطؾت أًٖ ،ْاصشٕٛ ي

 ثاًٍَا: األحادٌث انششٌنح

 إ األخباض اييت تعطضت إٍ ايٓصٝش١ ع٢ً َأِضَبع طٛا٥ـ:  

 انطائنح األٔنى: يطهق انُصٍحح  

 َٓٗا:   ،ٖٚٞ األخباض ايساي١ ع٢ً ْصٝش١ إ َٔ ابتسا٤ زٕٚ غبل اغتؿاض٠

ايٓٛؾًٞ عٔ ايػـهْٛٞ عـٔ    قُس بٔ ٜعكٛب عٔ عًٞ بٔ إبطاِٖٝ عٔ أبٝ٘ عٔ .1
 أْصشِٗ دٝبـاّ  أْػو ايٓاؽ ْػهّا: )fقاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  _أبٞ عبس اهلل 
 ،ٚضعؿٗا اجملًػٞ ،. ايطٚا١ٜ ضعٝؿ١ بايٓٛؾًٞ(3)(ؾُٝع إػًٌُ ٚأغًُِٗ قًبّا

أٟ أَـٌ،   ،َٚعٓاٖا إ أؾسِٖ عباز٠ أنجطِٖ أَا١ْ، ٜكاٍ ضدـٌ ْاصـض اؾٝـب   
 ا(، ٚيعٌ األٍٚ ٖٛ ايصٛاب.  ٚٗ بعض ايٓػذ )أْصشِٗ سب

قُس بـٔ ٜعكـٛب عـٔ عـس٠ َـٔ أصـشابٓا عـٔ أٓـس بـٔ قُـس بـٔ عًـٞ بـٔ               .2
قـاٍ:   _اؿهِ عٔ عُط بٔ أبإ عٔ عٝػ٢ بٔ أبٞ َٓصٛض عٔ أبـٞ عبـس اهلل   

                                                           

 . 12( غٛض٠ ايكصب، آ١ٜ: 1)
 ٢ً أؿها١َٜٔ.( بايٓطؾٔع ع2)

ٚغا٥ٌ  ;166 /2 أصٍٛ ايهاٗ بٗاَـ َطآ٠ ايعكٍٛ/ باب االٖتُاّ ب َٛض إػًٌُ ;99/ 2( ايٛاٗ 3)
 . 562/ 11ايؿٝع١ 
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(  ٘ . ايطٚاٜـ١ صـشٝش١ ايػـٓس، ٚإـطاز     (1)(هب يًُ َٔ ع٢ً إـ َٔ إٔ ٜٓاصـش
ــ َٔ يًُــ َٔ اضؾــازٙ إٍ َصــاحل ز   ــاٙ بٓصــٝش١ إ ــ٘ ٚزْٝ ٚتعًُٝــ٘ إشا نــإ   ،ٜٓ

ٚتٓبٝٗــ٘ إشا نــإ غــاؾال، ٚايــصب عٓــ٘ ٚعــٔ أعطاضــ٘ إشا نــإ ضــعٝؿا،   ،دــاٖال
ٚزؾع ايطـطض عٓـ٘ ٚدًـب ايٓؿـع      ،ٚتطى سػسٙ ٚغٓؿ٘ ،ٚتٛقرٙ ٗ صػطٙ ٚنربٙ

ٚباؾ١ًُ نًُا ٜطٜس يٓؿػ٘ ٜطٜس ألخٝ٘ إ َٔ. ٚيٛ مل ٜكبٌ ْصـٝشت٘ غـًو    ،إيٝ٘
 ٚ يـٛ ناْـت َتعًكـ١ بـ َط ايـسٜٔ غـًو بـ٘ ططٜـل األَـط          ططٜل ايطؾل ست٢ ٜكبًـٗا 

بإعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط ع٢ً ٚد٘ إؿطٚع. ّٚهٔ إضاز٠ ايٓصٝش١ يًطغـٍٛ  
 .  (2)أٜطّا ألِْٗ أؾطٌ إ ٌَٓ eٚاأل١ُ٥ 

ٚعِٓٗ عٔ أبٞ أٓس عٔ ابٔ قبٛب عـٔ َعاٜٚـ١ بـٔ ٖٚـب، عـٔ ابـٞ عبـس         .3
. (3)(١ يـ٘ ٗ إؿـٗس ٚايػٝـب   هب يًُ َٔ ع٢ً إ َٔ ايٓصٝشقاٍ: ) _اهلل 

ايطٚا١ٜ صشٝش١ ايػـٓس. قٛيـ٘: )ٗ إؿـٗس ٚإػٝـب( أٟ ٗ ٚقـت سطـٛضٙ ٚٗ       
ٚسؿـظ عطضـ٘ ٚايعدـط عـٔ غٝبتـ٘، ٚباؾًُـ١ ضعاٜـ١         ،غٝبت٘ بايهتاب١ أٚ ايطغاي١

ٚزؾع إؿاغس عٓ٘ ع٢ً أٟ ٚد٘ نإ. قاٍ اجملًػٞ ٗ ايبشـاض   ،ْٝع إصاحل ي٘
ع٢ٓ )هب يًُـ َٔ عًـ٢ إـ َٔ ايٓصـٝش١ يـ٘( وتُـٌ إ       بعس ْكً٘ يًطٚا١ٜ إ َ

ٜهٕٛ ايٛدٛب ٗ بعض األؾطاز قٍُٛ ع٢ً ايػ١ٓ إ نس٠ ٚؾاقّا يًُؿـٗٛض بـٌ   
 األصشاب.  

قـاٍ: قـاٍ    _ٚعٔ أبٞ قبٛب بٔ عُطٚ بٔ مشط عٔ دابط عـٔ أبـٞ دعؿـط     .4
. ٖصا اؿـسٜح  (4)(يٝٓصض ايٓطدٌ َٓهِ أخاٙ نٓصٝشت٘ يٓؿػ٘: )fضغٍٛ اهلل 

                                                           

 35/ باب 595/ 11ٚغا٥ٌ ايؿٝع١  ;باب ْصٝش١ إ َٔ 190/ 2 ( أصٍٛ ايهاٗ بٗاَـ َطآ٠ ايعك1ٍٛ)
 إ َٔ. / باب ْصٝش١ 414األصٍٛ/  ;َٔ أبٛاب ؾعٌ إعطٚف

 . 945/ 9( ؾطح ايهاٗ/ إاظْسضاْٞ 2)
أصٍٛ ايهاٗ بٗاَـ َطآ٠  ;َٔ ؾعٌ إعطٚف 36باب  595/ 11ٚغا٥ٌ ايؿٝع١  ;164/ 3( ايٛاٗ 3)

ٚدٛب ْصٝش١  34ٚدٛب ازا٤ سل إ َٔ ٚباب  105/ باب 92/  2إػتسضى  ;353/ 2 ايعكٍٛ
 . 412ؼطِٜ تطى ْصٝش١ إ َٔ/  35إ َٔ ٚباب 

 . 4َٔ أبٛاب ؾعٌ إعطٚف/ اؿسٜح  35/ باب 594/ 11( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ 4)
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اَع ؾُٝع أؾطاز ايٓصٝش١، ؾٗٛ ْا ط إٍ ٚسس٠ ايهٝؿ١ٝ بعس ايؿطاؽ عـٔ سهـِ   د
غٛا٤ نـإ ايٓصـض    ،ٚأْ٘ هب إٔ ٜٓصض أخاٙ نُا ٜٓصض يٓؿػ٘ ،ْؿؼ ايٓصٝش١

 .  ٚادبّا أٚ اغتشبابّٝا

ايسٜٔ ايٓصٝش١، قٌٝ ٕٔ ٜـا  ثالثّا: ) fخرب ُِٝ ايساضٟ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل  .5
ٌ ضغٍٛ اهلل  قاٍ: هلل ٚيطغٛي ٚقـس شنـط    ،(1)(٘ ٚأل١ُ٥ ايسٜٔ ٚؾُاع١ إػـًُ

ٚعًٝ٘ َـساض اإلغـالّ، ٚأعتـربٙ     ،عًُا٤ اؿسٜح بإ ٖصا اؿسٜح ي٘ ؾ ٕ عظِٝ
  ّ أٟ أسـس األسازٜـح األضبعـ١ ايـيت      ،ْاع١ َٔ ايعًُا٤ أْ٘ أسس أضبـاع اإلغـال

بٌ خٓب بعض ايعًُا٤ َساض اإلغالّ ب٘ ٚسسٙ، قـاٍ أبـٛ    ،ػُع أَٛض إػًٌُ
ٖٚـٛ َـٔ    ،(2): )إ ٖصا اؿسٜح أسس األسازٜح ايـيت ٜـسٚض عًٝٗـا ايؿكـ٘(    زاٚز

ّ  ،ٚدٝع األ ا٤ ٚيـٝؼ ٗ نـالّ ايعـطب نًُـ١ َؿـطز٠ ٜػـتٛٗ        ،ٚكتصط ايهـال
بٗا ٖصا إع٢ٓ غ٣ٛ ن١ًُ )ايٓصٝش١(، نُا أْ٘ ال ٜٛدـس ٗ نـالّ ايعـطب نًُـ١     

 أْع ـر ايسْٝا ٚاآلخط٠ َٔ ن١ًُ )ايؿالح(. 

باٜعت ضغٍٛ اهلل  عت دطٜط بٔ عبس اهلل ٜكٍٛ: ) :عالق١ قاٍخرب ظٜاز بٔ  .6
f ًِايٓصض يهٌ َػ ٓٞ  . (3)(ؾاؾاو عً

ًِٓ عًٝـ٘ إشا   َا ضٟٚ ٗ ٚغا٥ٌ ايؿٝع١: ) .7 يًُػًِ ع٢ً إػًِ َٔ اؿل إ ٜػـ
يكٝ٘ ٜٚعٛزٙ إشا َطض، ٜٚٓصض ي٘ إشا غـاب، ٜٚػـُت٘ إشا عطـؼ، ٚهٝبـ٘ إشا     

 . (4)(زعاٙ، ٜٚتبع٘ إشا َات
                                                           

، 323/ 4ؾعب اإلّإ  ;7َٔ أبٛاب ؾعٌ إعطٚف/ اؿسٜح  35/ باب 595/ 11 ( ٚغا٥ٌ ايؿٝع1١)
ٚأخطد٘ َػًِ ٗ ايصشٝض َٔ سسٜح عبس ايطٓٔ بٔ َٗسٟ عٔ غؿٝإ ايجٛضٟ ٚأخطد٘ ايٓػا٥ٞ 

 ٚأبٛ زاٚز. 
 . 76/ 1ّٛ ٚاؿهِ ( داَع ايع2ً)
، ضٚاٙ ايبداضٟ عٔ أبٞ ْعِٝ ٚأخطد٘ َػًِ َٔ 323 /4( ؾعب اإلّإ/ نتاب ؾض ايسعا٤ 3)

 سسٜح ابٔ ع١ٓٝٝ عٔ ظٜاز. 
 اغتشباب تػ١ُٝ ايعاطؼ إػًِ. 57/ باب  86/ 12 ( ٚغا٥ٌ ايؿٝع4١)
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ايٓصٝش١ َـٔ اؿكـٛم إػـتشب١، َٚعًـّٛ إ ٖـصٙ اؿكـٛم        _اإلَاّ  عٓس
ؾعــٓس ايٓصــٝش١ َٓٗـا زيٝــٌ عًــ٢   ،يٝػـت ٚادبــ١، بــٌ إِـا ٖــٞ ٗ شاتٗــا َػـتشب١   

اغتشبابٗا. ؾإػتؿاز َٔ َتـٕٛ ٖـصٙ ايطا٥ؿـ١ َـٔ األخبـاض ايهـجر٠ ٚإعتـرب٠ ٖـٛ         
عًـ٢   ؾتشٌُ عًـ٢ االغـتشباب، ٚٓـٌ يؿـظ )هـب( ؾٝٗـا       ،األخالقٞاؾاْب 

ٚاؿطز ايؿسٜس َـٔ   ،ايٛد٘ ايؿطعٞ بعٝس، ٚايٛد٘ ٗ شيو يعّٚ ايعػط األنٝس
نُـا شٖـب إيٝـ٘ بعـض ايؿكٗـا٤       ،ايكٍٛ بٛدـٛب ايٓصـٝش١ عًـ٢ ٚدـ٘ االطـالم     

 ٌ ــٛٔضٟ صــاسب إػــتسضى  ،ناحملــسخ ايعــاًَٞ صــاسب ايٛغــا٥  ،ٚاحملــسخ ايٓٗ
)األخبـاض   ٚايؿٝذ َٗـسٟ ناؾــ ايػطـا٤ ٗ كطٛطتـ٘ إهاغـب احملطَـ١ بكٛيـ٘:       

 ،إتهطض٠ ايساي١ ع٢ً ٚدٛب ْصٝش١ إ َٔ اييت َٓٗـا خـرب عٝػـ٢ بـٔ َٓصـٛض     
ٞ   ،ٚخرب َعاٜٚ٘ بٔ ٖٚـب  ٚخـرب غـؿٝإ بـٔ عٝٝٓـ١ ايسايـ١ عًـ٢        ،ٚخـرب ايػـهْٛ

يتعــبر أنجطٖــا بًؿــظ   ;ٚعسَــ٘ باالغتؿــاض٠ٚدــٛب ْصــٝش١ إــ َٔ َــع ايػــبل  
٘ : )_)هب(، ٖصا َطاؾا إٍ قٛي٘  ٚإٍ إ تطنٗـا خٝاْـ١    (1)(إ َٔ َطآ٠ أخٝـ
 .  (2)ٖٚٞ َٔ أعظِ احملطَات(

بإ ايٛدٛب ٗ ٖصٙ ايطا٥ؿـ١ ٖـٛ    ،ّٚهٔ اؾٛاب عُا أؾازٙ ايؿٝذ َٗسٟ
ثبٛت ٖصا اؿل يًُ َٔ ع٢ً إ َٔ ثبٛتّا أخالقّٝا، ألٕ ايعُس٠ ٗ ٖـصٙ ايطا٥ؿـ١   

َٚٔ إعًّٛ إ ايٛدـٛب إشا تعـس٣    ،َا نإ َؿتُال ع٢ً يؿظ )هب يًُ َٔ(
ّ    ،يالّ ٜهٕٛ َعٓاٙ ثبٛت اؿل ال ايتهًٝـ ايؿطعٞبا بـٌ   ،ؾاْـ٘ ال ٜتعـس٣ بـايال

ـــ )عًــ٢(، ؾًــٛ نــإ إــطاز بــ٘ ايتهًٝـــ ايؿــطعٞ      ٜتعــس٣ ايٛدــٛب ايؿــطعٞ ب
 ٍ )هـب عًـ٢ إـ َٔ إٔ ٜٓصـض أخـاٙ( َـٔ زٕٚ سادـ١ إٍ شنـط          :اإليعاَٞ يكـا

  ٌ  إ ٜكـاٍ:  )يًُ َٔ(، ٚنِ ؾطم بٌ إ ٜكاٍ: هب ع٢ً إ َٔ نصا ٚنـصا ٚبـ
ٚاؿاصـٌ إ   ،هب يًُ َٔ ع٢ً إ َٔ ؾٗصا ايًػإ أؾب٘ بًػـإ االغـتشباب  

                                                           

 (.16108/ سسٜح )210/ 12( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ 1)

 . 891 /1ٝذ َٗسٟ ناؾـ ايػطا٤ ( كطٛط١ إهاغب احملط١َ/ ايؿ2)
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إ ضٚاٜـ١ دـابط ْـا ط٠ إٍ ٚسـس٠ ايهٝؿٝـ١       :ٖٓا سهِ أخالقـٞ. أضــ إٍ شيـو   
بعس ايؿطاؽ عـٔ سهـِ ْؿـؼ ايٓصـٝش١، ٚإْـ٘ هـب إ ٜٓصـض أخـاٙ نُـا ٜٓصـض           

ٞ األخبـاض بـٌ ضـعٝؿ١    غٛا٤ نإ ايٓصض ٚادبّا أّ َػتشبا، نُـا إ بـاق   ،يٓؿػ٘
ايػٓس ٚبـٌ غـر ٚاضـش١ ايساليـ١ عًـ٢ ايٛدـٛب. ْعـِ االغـتشباب ٖـٛ ايكـسض           
إتٝكٔ َٓٗا. نُا أْ٘ َٔ احملتٌُ قّٜٛا إ إطاز بـإ َٔ ايـصٟ ػـب يـ٘ ايٓصـٝش١      

ب ْـ٘ إشا ضـطب عًـ٢ ضدـٌ أخٝـ٘ عـطم       ) eٖٛ ايصٟ ٚصؿ٘ ا١ُ٥ أٌٖ ايبٝت 
بًس سعٕ ي٘، ٚأْ٘ َٔ أخٝ٘ َٓعي١ اؾػس غٗط ي٘، ٚأْ٘ إشا أصاب أخاٙ ؾ٤ٞ ٗ 

َِ شيو ٗ غا٥ط دػسٙ اؾته٢ايٛاسس إشا  ٖٚصا إ َٔ نايهربٜت  ،(1)(ٚدس أَي
ٚأعع َٔ ايصٖب األصؿط، ؾإٕ َجٌ ٖصا ال ٜبعس إٔ ٜٛدـب يـ٘ اهلل َـا     ،األٓط

ٚقـس ٚضز   ،(2)(َٔ ال ٜٛدب يو ؾال تٛدب يـ٘ ٚال نطاَـ١  ٜٛدب، ؾكس ضٟٚ )
 ُـاّ، ٚٗ نـالّ    _الّ أَر إ ٌَٓ عًٞ بٔ أبـٞ طايـب   ٚصـ إ َٔ ٗ ن

ٖا ٜـسٍ عًـ٢ إٔ إـ َٔ ال ٜٛدـس إاٖل َـا       ،ٚغرُٖا _اإلَاّ عًٞ بٔ اؿػٌ 
 .(3)ْسض

 انطائنح انثاٍَح: َصٍحح انًسرشٍش 

ـــ     ــ١ ٗ تعطٜ ــٔ َكسَ ــس َ ــٛض٠ االغتؿــاض٠الب ــ٘   ،أٚ إؿ ــا ٗ ايؿك ٚسهُٗ
ــطأٟ،    ،أٚ إؿــٛض٠ االغتؿــاض٠اإلغــالَٞ   ٚاؾــتكامٖــٞ اغــتدطاز صــٛاب اي

  ِ  ،ؾـٛض ايعػـٌ أغتدًصـ٘ َـٔ َٛضـع٘ ٚصـؿاٙ َـٔ ايؿـُع         :ايه١ًُ َـٔ قـٛ 
قـاٍ اإلَـاّ عًـٞ     ،ٚعـٌ ا ساٜـ١   ،ٚأَٔ ٚغال١َ ،ٚإؿاٚض٠ سصٔ َٔ ايٓسا١َ

ؾإٕ َعص١ٝ ايٓاصض ايؿؿٝل ايعامل اجملطب تٛضخ اؿػط٠ : )_طايب  أبٞبٔ 
َٚٔ ؾـاٚض شٟٚ األيبـاب زٍ     اظض٠ إؿاٚض٠،، ٚقٌٝ ْعِ إ(4)(ٚتعكب ايٓسا١َ

                                                           

 .264/ 71; عاض األْٛاض 166/ 2( ايهاٗ 1)
 ١ًْ )ٖٔ ٜٓبػٞ َعاؾطت٘(. 28/ باب 49/ 12( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ 2)
 ، ٚضادع نتاب ايٛاٗ صؿ١ إ َٔ.81 /1داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ  ;160 /19( ايتُٗٝس 3)
 .79( ْٗر ايبالغ١ 4)
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ٚقس َـسح اهلل   ،اغتؿاضٙع٢ً ايطؾاز، َٚٔ أعظِ أْٛاع ايٓصٝش١ إٔ ٜٓصض ٕٔ 

ــنَيٌُْ] إــ ٌَٓ بكٛيــ٘ عــع ٚدــٌ دعؿــط  أبــٞٚضٟٚ عــٔ  ،(1)[ًَأٍَْــشُىٌُْ شُــٌسٍَ تَيْ

إٍ ايـُٝٔ   fبعجين ضغٍٛ اهلل  :قاٍ _با٥٘ عٔ أَر إ ٌَٓ آعٔ  _ايجاْٞ 
 ،(2)(ٜا عًـٞ َـا سـاض َـٔ اغـتداض ٚال ْـسّ َـٔ اغتؿـاض        كاٍ ٖٚٛ ٜٛصٝين: )ؾ

 ٚيكس أسػٔ ايكا٥ٌ:
ٔٚ ـَ َوَكِٜٔسَص ِضؾا ُٕ ِّٔؿٗ ا  ٌٔطَِّؿَتَُ ٕضْــــأص ١ََشِٝٔصَْ ٌَِباِقَٚ        ٌٔٔهِؿا

ــٝؼ ســٌ ؾــاٚضت ايطغــٍٛ األعظــِ       ــت ق ــ١ بٓ ــا  fٚٗ ســسٜح ؾاطُ ٕ
أَـا َعاٜٚـ١ ؾطدـٌ صـعًٛى ال َـاٍ يـ٘،       : )fخطبٗا َعا١ٜٚ ٚأبٛ دِٗ ٚقٛي٘ 

شٟٚ ايطأٟ ٚأْـ٘   اغتؿاض٠زيٌٝ ع٢ً  (3)(ٚأبٛ دِٗ ؾال ٜطع ايعصا عٔ عاتك٘
ٜػـُُٝٗا يـ٘ أٜتُٗـا ٜتـعٚز،      اَطأتٌدا٥ْع إ ٜػتؿر ايطدٌ َٔ ٜطض٢ زٜٓ٘ ٗ 

ٚنصيو يًُطأ٠ ٗ ضدًـٌ أُٜٗـا تتـعٚز، ٚؾٝـ٘ إٔ يًُػتؿـاض إٔ ٜؿـر بػـر َـٔ         
 ،(4)ٚمل تـصنط يـ٘ إاٖل أبـا دٗـِ َٚعاٜٚـ١      ،أغـا١َ  إٍ fألْ٘ أؾـاض   ;ؾٝ٘ أغتؿر

عًٝـو ايعاقـٌ ايٓاصـض     غتؿاضاٚإشا : )_ٚضٟٚ عٔ اإلَاّ َٛغ٢ بٔ دعؿط 
مل  اغتؿـاض  ََٔٔـ ) :_ٚضٟٚ عٓـ٘   ،(6)((5)ؾإٜاى ٚاـالف ؾإٕ ٗ شيو ايعطب

: _ أَــر إــ ٌَٓ ٚقــاٍ (7)(ٜعـسّ عٓــس ايصــٛاب َازســّا ٚعٓــس اـطــ  عــاشضاّ 
ــ َٚؿــاٚض٠ ايعاقــٌ ايٓاصـــض ُٜ  ) ــ َطَٚب، ُِْٔ  ،(8)(َـــٔ اهلل ٚتٛؾٝــلْ  ،ْسِؾـــُضَٚ ،١َْن

                                                           

 .38غٛض٠ ايؿٛض٣، آ١ٜ: ( 1)
 .102/ 72اض األْٛاض  ( ع2)
 /3َٛاٖب اؾًٌٝ  ;319 /4ؾطح ايعضقاْٞ  ;241 /4ؼؿ١ األسٛشٟ  ;231 /4( تٗصٜب ايؿطٚم 3)

 أخطز َػًِ اؿسٜح ناَاّل ٚايبداضٟ كتصطّا. 418
 .160 /19( ايتُٗٝس 4)
 ( ايعطب: ا الى.5)
 .311/ 75( عاض األْٛاض 6)
 .104/ 72( عاض األْٛاض 7)
 . 79غ١ ( ْٗر ايبال8)
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أٟ أَــٌ ؾُٝــا ٜػــ ٍ َــٔ األَــٛض ألْــ٘ قًــس األَــط ايــصٟ   (1)(ٚإػتؿــاض َــ ُٔ)
َٓ     اغتؿر ٘ عًـ٢ ْؿػـ٘ ؾكـس دعًـ٘ َشًـٗا،      ٓـ ؾٝ٘، ؾُـٔ أؾطـ٢ إٍ أخٝـ٘ بػـطٙ ٚأ

ّا ألْـ٘ قًـسٙ أَـطٙ، ؾـإ غؿـ٘ ؾُٝـا       ؾٝذب عًٝ٘ إٔ ال ٜؿر عًٝ٘ إآل َا ٜطاٙ صـٛاب 
ؾٝــ٘ ؾكــس خــإ اهلل ٚضغــٛي٘ ٜٚػــ٢ُ ايػــطٚض ٖٚــٛ إخؿــا٤ اـسعــ١ ٗ     اغتؿــاضٙ

ْعِ اـٝا١ْ إِا تًعّ ؾُٝا يـٛ   ،تطى ايٓصٝش١ ال ٜعترب خٝا١ْٚإ  ،صٛض٠ ايٓصٝش١
ؾُٔ عًِ عـسّ عسايـ١ إَـاّ اؾُاعـ١ ؾـال       ،ْصش٘ غالف َا ٜعتكسٙ َٔ إصًش١

ٔ       اغتؿـر ب٘، ْعِ يٛ  هٛظ إعالّ غرٙ  ،ٚغـ ٍ عـٔ عسايتـ٘ ؾٗٓـا إػتؿـاض َـ ُ
( ٚإػتؿاض إ ؾا٤ أؾاض ٚإ ؾـا٤  إػتؿاض َ ُٔ) :ٚعًٝ٘ إ ال ىٕٛ ٕا ضٟٚ

مل ٜؿط، ؾٗٛ كر ال ٜتعٌ عًٝ٘ ايٓصـٝش١ َـا مل ٜتشكـل بـاى َؿـٛضت٘ سصـٍٛ       
بـ٘ عًُـ٘    ٚإآل تعٌ ْصش٘ بٌ يٛ تعًل ،أٚ عطض ،ضطض حملاّ َٔ ْؿؼ أٚ َاٍ
ؾكـس تهـٕٛ ْتٝذتٗـا     ،ٚال تطًب إؿٛض٠ َٔ نٌ اسس ،ب٘ ٚدب ٚإٕ مل ٜػتؿطٙ

ٗ ٚصٝتـــ٘ ألَــر إــ ٌَٓ عًــٞ بــٔ أبــٞ طــــايب  fضغــٍٛ اهلل  قــاٍ ،إٗايــو
تؿاٚضٕ دباّْا ؾإْ٘ ٜطٝل عًٝـو إدـطز، ٚال تؿـاٚضٕ غـٝال      ٜا عًٞ ال: )_

بـٌ   ،(2)(٘ ٜعٜٔ يو ؾـطٖا ؾإْ٘ ٜكصط بو عٔ غاٜتو، ٚال تؿاٚضٕ سطٜصّا ؾإْ
ٚتـٛاؾطت ؾٝـ٘ ٖـصٙ ايصـؿات ايـيت شنطٖـا        ،ال تؿاٚض إآل َٔ نإ أٖال يًُؿٛض٠

ــ٘: ) _اإلَــاّ ايصــازم  إٕ إؿــٛض٠ ال تهــٕٛ إآل عــسٚزٖا ؾُــٔ عطؾٗــا   بكٛي
عسٚزٖا ٚإآل ناْت َططتٗا ع٢ً إػتؿر أنجط َٔ َٓؿعتٗا ؾ ٚ ـا: إٔ ٜهـٕٛ   

ٕٛ صسٜكّا ١: إٔ ٜهٕٛ سطّا َتسّٜٓا، ٚايجايج١: إٔ ٜهايصٟ تؿاٚضٙ عاقاّل، ٚايجاْٝ
 تطًع٘ ع٢ً غطى ؾٝهـٕٛ عًُـ٘ بـ٘ نعًُـو بٓؿػـو ثـِ        َ اخّٝا، ٚايطابع١: إٕ

ــاقالّ     ــإ ع ــ٘ إشا ن ــ٘، ؾإْ ــو ٜٚهتُ ــط ي ــت ٜػ ــطّا    اْتؿع ــإ س ــٛضت٘، ٚإشا ن  َؿ
َتسّٜٓا أدٗس ٗ ايٓصٝش١ يو، ٚإشا نإ صسٜكّا َ اخٝا نتِ غـطى إشا أطًعتـ٘   

 ، ٚإشا أطًعت٘ ع٢ً غطى ؾهإ عًُ٘ ب٘ نعًُو ب٘ ُت إؿـٛض٠ ٚنًُـت   عًٝ٘
                                                           

 .104/ 1( عٛايٞ ايآليٞ 1)
 .409/ 4( َٔ ال وططٙ ايؿكٝ٘ 2)
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 . (1)(ايٓصٝش١

 ٓٗا:  ُٔؾٚأَا األخباض ايٛاضز٠ ٗ خصٛص ْصٝش١ إػتؿر 

عٔ ابٔ خايس عٔ بعض أصشاب٘ عٔ سػٌ بٔ ساظّ بٔ عُط بٔ ٜعٜـس عـٔ    .1
ٟ أخـاٙ ؾًـِ ّشطـ٘ قـض ايـطأ      اغتؿـاض َـٔ  قـاٍ: )  _أبٝ٘ عٔ أبٞ عبس اهلل 

 ٘ ايطٚاٜـ١ فٗٛيـ١ يًشػـٌ بـٔ سـاظّ ٚاؿػـٌ بـٔ         ،(2)(غًب٘ اهلل عع ٚدٌ ضأٜـ
٘     ٖٚـٛ   ،قط٘ نُٓع٘ غـكاٙ احملـض  عُط.   ايًـي اــايب، ٚأقطـ٘ ايـٛز أخًصـ

قـض  : )_ٚقٛيـ٘   ،نُشٓط٘ اؿسٜح: صسق٘، ٚاألقٛض١: ايٓصٝش١ اـايص١
ٌ شٚ ٚضدــ ،ٚايــطأٟ: ايعكــٌ ٚايتــسبر  ،أٚ َؿعــٍٛ بــ٘ ،( َؿعــٍٛ َطًــلايــطأٟ
 أٟ بصر٠.   ،ضأٟ
أخٛٙ إـ َٔ ؾًـِ ّشطـ٘ ايٓصـٝش١      اغتؿاضَٙٔ : )_ضٚا١ٜ ايٓٛؾًٞ قٛي٘  .2

 . (3)(ُٖ٘بغًب٘ اهلل ُي
ٖــاتٌ ايــطٚاٜتٌ قــس تعطضــتا إٍ ايٛعٝــس بايعكٛبــ١ ايسْٜٝٛــ١ َــٔ غــًب   إٕ

 ٚضدشــإ ايعُــٌ،  االغــتشبابٖٚــٞ ال تــسٍ عًــ٢ أظٜــس َــٔ   ،ايــطأٟ ٚايًــب
ِ      ،ايٓعِ اإل ١ٝؾإٕ ايعكٌ َٔ أعظِ  ٖٔ بـ٘ غـبشاْ٘ عًـ٢ عبـازٙ  ـساٜتٗ ََ  ،ٚقس 

ٖٚـٛ َـٔ ايٓكُـات ايؿـسٜس٠،      ،ؾصطؾ٘ إٍ غر َا خًل َٔ أدً٘ ٜٛدب ايعٚاٍ
 ٚال ؾـــب١ٗ ،نُـــا إٔ صـــطؾ٘ إٍ َـــا خًـــل ألدًـــ٘ ٜٛدـــب إعٜـــ١ ٚاالغـــتهُاٍ

ــ َٔ       ــض إـ ــإٕ ْصـ ــتشباب، ؾـ ــ٢ االغـ ــإ عًـ ــإ قُٛيتـ ــ٘. ؾايطٚاٜتـ  ٗ ضدشاْـ
ٚإٕ أزيــ١ ايٓصــض ن زيــ١ قطــا٤ اؿادــ١ تــسٍ عًــ٢   ،ا٤ سادتــ٘نكطــ ،َػــتشب

 .  االغتشباب
                                                           

 .102/ 72( عاض األْٛاض 1)
ايؿاٗ ٗ  ;474األصٍٛ  ;ٚدٛب ْصض إػتؿر َٔ ايعؿط٠ 13/ باب 596/ 11( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ 2)

 . 479/ 5ؾطح أصٍٛ ايهاٗ 
ٚدٛب ْصض إػتؿر  22/ باب 66 /2( فٗٛي١ يعبس اهلل بٔ غًُٝإ ايٓٛؾًٞ. َػتسضى ايٛغا٥ٌ 3)

 َٔ ايعؿط٠. 
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اإلضؾـاز   إٍتؿٝـس ٖـصٙ ايطٚاٜـ١     (.اغتؿـاضى ْصض ٕٔ اٚضٚا١ٜ عبا١ٜ قٛي٘: ) .3
ــتشباب    إٍ ــ٢ االغـ ــ١ عًـ ــٞ قُٛيـ ــإ، ؾٗـ ــس    ،ايطدشـ ــر ٚاسـ ــ٢ غـ ــس أزعـ  ٚقـ

َــٔ احملــسثٌ ٚغرٖــِ  ٗــٛض ٖــصٙ ايطا٥ؿــ١ َــٔ األخبــاض عًــ٢ ٚدــٛب ْصــٝش١   
عًــ٢ إٔ ايطٚاٜــات إــصنٛض٠ نًــٗا فٗٛيــ١ ايــطٚا٠، ٜٚــسٍ عًــ٢ عــسّ   ،ػتؿــرإ

ؾإْـ٘ ٜٓـاٗ ٚدـٛب     ،غـرٙ  إٍٚدٛب ْصض إػتؿر َٔ دٛاظ إضداع إػتؿـر  
 .(1)ْصض إػتؿر

 انطائنح انثانثح: إعاَح انًؤيٍ  

  ٔ ــ َ ــ١ إ ــط٠ بإعاْ ــاض اآلَ ٘  ،األخب ــ ــٔ    ،ٚنؿـــ نطبت ــ٘، َٚ ٚقطــا٤ سادت
 إ َٔ ْٛع َٓٗا، َٚٔ ايطٚاٜات:ايٛاضض إٔ ْصٝش١ 

قُس بٔ ٜعكٛب بٔ قُس بٔ و٢ٝ عـٔ أٓـس بـٔ قُـس، عـٔ اؿػـٔ بـٔ         .1
قـاٍ: قـاٍ    _ عًـٞ بـٔ ايٓعُـإ، عـٔ أبـٞ سؿـب األعؿـ٢ عـٔ أبـٞ عبـس اهلل          

َـــٔ غـــع٢ ٗ سادـــ١ ألخٝــ٘ ؾًـــِ ٜٓصـــش٘ ؾكـــس خـــإ اهلل  : )fضغــٍٛ اهلل  
٘   ،ايطٚا١ٜ فٗٛي١ باألعؿ٢ ،(2)(ٚضغٛي٘ قٛيـ٘   ،غـر ٖـصا اؿـسٜح    ٚمل ٜـصنط يـ
f( :٘أٟ مل ٜبــصٍ اؾٗــس ٗ ؾًــِ ٜٓاصــش٘( ٚٗ بعــض ايٓػــذ )ؾًــِ ٜٓصــش )

ٖـصٙ   ،قطا٤ سادت٘ ٚمل ٜٗتِ يصيو، ٚمل ٜهـٔ غطضـ٘ سصـٍٛ شيـو إطًـٛب     
ؾــال صــ١ً  ــا ببٝــإ سهــِ  ،ايطٚاٜــ١ ْــا ط٠ اٍ سطَــ١ اـٝاْــ١ ٗ َكــاّ ايٓصــٝش١

َٓٗـا أْـ٘ إشا غـع٢ بإعاْـ١ إـ َٔ ٗ       ايٓصٝش١ ٚدٛبّا أٚ اغتشبابّا، ٚإِا ٜػـتؿاز 
 ٚال ىْٛ٘. ،سادت٘ هب إٔ ٜٓصش٘

عس٠ َٔ أصشابٓا عٔ أٓس بٔ قُس بٔ خايس، ٚأبـٛ عًـٞ األؾـعطٟ عـٔ      .2
قُـس بــٔ سػــإ ْٝعــّا عــٔ أزضٜــؼ بــٔ اؿػــٔ عــٔ َصــبض بــٔ ًٖكــاّ قــاٍ:  

                                                           

 .35/ 1( َصباح ايؿكا١ٖ 1)
 ;474 األصٍٛ ;(1) ( َٔ أبٛاب ؾعٌ إعطٚف/ اؿسٜح36/ باب )596 /11( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ 2)

 .478 /5ايؿاٗ ٗ ؾطح أصٍٛ ايهاٗ  ;98احملاغٔ/  ;28 عكاب األعُاٍ
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ضدـٌ َـٔ أصـشابٓا     أّـا )ٜكٍٛ:  _أخربْا أبٛ بصر قاٍ:  عت أبا عبس اهلل 
ٌْ َٔ إخٛاْ٘ ٗ ساد١ ؾًِ ٜبايؼ ؾٝٗا بهـٌ دٗـس ؾكـس خـإ اهلل      تعإاغ ب٘ ضد

: َا تعين بكٛيو: ٚإـ ٌَٓ   _ٚضغٛي٘، قاٍ أبٛ بصر: قًت ألبٞ عبس اهلل 
 .(1)(خطِٖآ إٍقاٍ َٔ يسٕ أَر إ ٌَٓ 

 ايطٚا١ٜ فٗٛي١ بإزضٜؼ بٔ اؿػٔ.

 eطاز بٗـِ األ٥ُـ١   ( وتٌُ إٔ ٜهٕٛ إَٔ يسٕ أَر إ ٌَٓ: )_قٛي٘ 
ؾإِْٗ إ َٓـٕٛ سكـّا،    eنُا ؾػطت األخباض ايهجر٠ )إ ٌَٓ( ٗ اآلٜات بِٗ 

 ٚوتٌُ إٔ ٜطاز غا٥ط إ ٌَٓ.

ٕ   ،ٚأَا خٝا١ْ اهلل ؾألْـ٘ خـايـ أَـطٙ    ٚمل ٜعُـٌ َكتطـاٙ،    ،ٚأزعـ٢ اإلّـا
ٌ       ;eٚخٝاْـ١ ايطغـٍٛ ٚاأل٥ُـ١      ،ألْـ٘ مل ٜعُـٌ بكـٛ ِ، ٚخٝاْـ١ غـا٥ط إـ َٓ

ِْٗ نٓؿؼ ٚاسس٠، ٚألْ٘ إشا مل ٜهٔ اإلّـإ غـببا يٓصـش٘ ؾكـس خـإ اإلّـإ       أل
 ٚمل ٜطاع٘ ٖٚٛ َؿاى بٌ اؾُٝع ؾه ْ٘ خاِْٗ ْٝعّا. ،ٚاغتشكطٙ

ــ١ إــ َٔ ْٝعٗــا ٖــٞ ٗ     إٕ ايطٚاٜــات ايــٛاضز٠ ٗ ٖــصٙ ايطا٥ؿــ١ َــٔ إعاْ
 االغــتشبابؾتشُــٌ عًــ٢  ،سكــٛم اإلخــٛإ قُٛيــ١ عًــ٢ اؾٗــات األخالقٝــ١ 

ٕ نس، ضطٚض٠ أْ٘ مل ًٜتعّ أسس ؾٝٗا بايٛدٛب بٌ قاَت ايططٚض٠ عًـ٢ عـسّ   ا
 ،ؾتهــٕٛ ايطــطٚض٠ قطٜٓـ١ عًــ٢ ضؾــع ايٝـس عــٔ  ٗٛضٖــا ٗ ايٛدــٛب   ،ايٛدـٛب 

  ٌ ٞ    ،َٚٔ احملتٌُ إٔ إطاز بإ َٔ إـ َٔ ايهاَـ ٚايـصٟ   ،ؾإْـ٘ ٖـٛ األر اؿكٝكـ
ٌٓ عًٞ بـٔ أبـٞ   نُا ٚصـ أَر إ َ ،تهٕٛ تطى َٓاصشت٘ خٝا١ْ هلل ٚيطغٛي٘

ال ٜطًــع عًــ٢ ْصــض   إــ َٔ  ُــاّ أســس أصــشاب٘ شنــط ؾٝٗــا: )      _طايــب 
٘    (2)(ؾٝصضٙ  ،. نُا أْ٘ َٔ احملتٌُ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ إطاز َٔ ايطٚاٜـ١ ٖـٛ ايػـعٞ َعـ

عًــ٢ مــٛ ٜٛقعــ٘ ٗ خــالف َصـــًشت٘ نُــا ٖــٛ َكتطــ٢ ايتؿــبٝ٘ باـٝاْـــ١ هلل         
                                                           

 .362 /2( األصٍٛ ٗ ايهاٗ 1)
 .226/ 2( ايهاٗ 2)
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 ٚيطغٛي٘. 

 انطائنح انشاتعح: حشيح خٍاَح انًؤيٍ

خباض ايٛاضز٠ ع٢ً سط١َ خٝا١ْ إـ َٔ ألخٝـ٘ إُٖٛـ١ بٛدـٛب ايٓصـض      األ
 أيٝ٘ َٓٗا:

سـل إـ َٔ عًـ٢    قـاٍ: )  _ ضٚا١ٜ أبٞ إ َٕٛ اؿاضثٞ عٔ أبـٞ عبـس اهلل   .1
 ايطٚا١ٜ فٗٛي١ باؿاضثٞ. (1)(إ َٔ إٔ ال ىْٛ٘

إٕ إـ َٔ أخـٛ إـ َٔ    قـاٍ: )  _ضٚا١ٜ عًٞ بٔ عكب١ عـٔ أبـٞ عبـس اهلل     .2
 ايطٚا١ٜ صشٝش١. .(2)(ىْٛ٘ ًٝ٘ العٝٓ٘ ٚزي

٘    : )_ضٚا١ٜ اؿاضخ عٔ أبـٞ عبـس اهلل    .3 . (3)(إػـًِ أخـٛ إػـًِ ال ىْٛـ
 ٚفٗٛي١ يًُج٢ٓ اؿٓاو. ،ضعٝؿ١ يػٌٗ

 .(4)(ٔ اغتؿاضىٕٚاْصض ٚٗ إػتسضى ) .4

 .(5)(َـــٔ غـ إػًٌُ َؿٛض٠ بط٥ت َٓ٘: )_قـــاٍ أَر إ ٌَٓ  .5

اـٝا١ْ ٚتطى ايٓصٝش١ ست٢ َـع   إٍاٜات تعطضت إٕ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ ايطٚ
ؾٗـٞ أدٓبٝـ١ عـٔ َعطؾـ١      ،ٚال َالظ١َ بٝٓٗـا ٚبـٌ ٚدـٛب ايٓصـٝش١     ،االغتؿاض٠

سهِ ايٓصٝش١ اغتشبابّا أٚ ٚدٛبّا، نُا أْ٘ يـٛ ناْـت ايٓصـٝش١ ٚادبـ١ ٕـا دـاظ       
غـٛا٤ أنــإ   ،غــرٙ إٍَـع إَهــإ ضز إػتؿـر    ،غــرٙ إٍإٔ ٜـطزٙ   اغتؿــرٕـٔ  

شيو إٕ ٖـصٙ ايطا٥ؿـ١ َـٔ     إٍ إضاؾ١يػر أعطف َٓ٘ عاٍ إػتؿر أّ ال. شيو ا
ال عًـ٢   ،األخباض تـسٍ عًـ٢ إٔ ايٓاصـض هـب  إٔ ال ٜٓصـض غـالف َـا ٜعتكـسٙ        

                                                           

( ٚدٛب أزا٤ سل إ َٔ 122/باب )228 /2باب سكٛم األخ٠ٛ، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١  102 /3( ايٛا1ٗ)
 َٔ ايعؿط٠.

 باب أخ٠ٛ إ ٌَٓ. /101/ 3( ايٛاٗ 2)
 .135 /9( ايهاٗ/األصٍٛ 3)
 . 346/ 8َػتسضى ايٛغا٥ٌ ( 4)

 .99/ 72( عاض األْٛاض  5)
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 ٚدٛب ايٓصض ْؿػ٘ ٕٔ اغتؿاض.

 ثانثًا: سٍشج انًرششعح

إٕ غر٠ إتسٌٜٓ ٚايعًُا٤ ايطٚساٌْٝ ع٢ً عسّ االيتعاّ بايٓصـٝش١ َطًكـا   
ٕٖ ايٓصٝش١ َٔ األَٛض اييت تعِ بٗا ايبًـ٣ٛ ٜ ٜ  ،س اغتشباب ايٓصٝش١، َطاؾّا َأ

ٚتطـاؾطت   ،ؾًٛ ناْت ٚادب١ الؾتٗط ٚدٛبٗـا  ،ٚتهجط إيٝٗا اؿاد١ نجط٠ ؾسٜس٠
ٚال َاْع َٔ ايتصـطٜض بٛدٛبٗـا، ؾعـسّ     ،يتٛاؾط ايسٚاعٞ إٍ ْكًٗا ;األخباض بٗا

 .(1)شيو زيٌٝ ع٢ً عسّ ٚدٛبٗا

 ذٕقف انُصٍحح عهى يحشوانًثحث انثاًَ: 

قــس تتٛقـــ ايٓصــٝش١ عًــ٢ قــطّ نــ ٕ تهــٕٛ بايػٝبــ١ أٚ بإؾؿــا٤ غــط َــا أٚ  
اي١ُُٝٓ أٚ ايػعا١ٜ ٚغرٖا َٔ احملطَات، ؾال بس َـٔ ايهـالّ عـٔ نـٌ قـطّ َـٔ       

 ٖصٙ احملطَات اييت تتٛقـ ايٓصٝش١ عًٝٗا.  

ثحٍْاننشع األٔل: انُصٍحح يع انِغ
(2)

 

ٕـ     َٔ سطَـ١ ٖٚٝبـ١ ؾشـٖطّ ايٓٝـٌ َـٔ نطاَتـ٘       إٕ اهلل تعاٍ دعـٌ ؿطـٛض ا
ــ٘ ٚايتػــدٝـ       ــ٘ ٚاالغــتٗعا٤ ب ــ٘ ٚايًُــع ي ٚعطضــ٘ عطــٛضٙ ٚســٖطّ ايػُــع عًٝ

ابـ٘  ي٘، ٚنصيو دعٌ اهلل تعاٍ يػٝاب٘ سط١َ ؾال هٛظ ايٓٝـٌ َٓـ٘ ٗ غٝ   ٚاإلغا٠٤
                                                           

 يؿكا١ٖ/ نتاب إهاغب احملط١َ.أْٛاض ا ;، 892ّ/ 1 ( ّ. تٛضٝض إهاغب1)
( ٔإختًـ ايؿكٗا٤ ٗ تعطٜـ ايػٝب١ َٓٗا: ٖٞ شنط اإلْػإ ايػا٥ب بػ٤ٛ َع قصس ْكص٘ ٚسصٍٛ 2)

ايٓكب ٚيٛ عٓس ايػاَع  إلطالع٘ َا مل ٜعًُ٘، ؾذاَع ايكٝٛز إصنٛض٠ ؾٗٛ َٓٗا َٛضٛعّا ٚنًُا مل 
سهُّا بٌ نإ أؾس َٓٗا ؼطّّا. )إهاغب  هُع ايكٝٛز إصنٛض٠ ؾًٝؼ َٓٗا َٛضٛعّا ٚإٕ ؾاضنٗا

َٚٓٗا: ٖٚٞ إٔ ٜصنط إ َٔ بعٝب ٗ غٝبت٘ غٛا٤ أنإ بكصس  احملط١َ، ايؿٝذ َٗسٟ ناؾـ ايػطا٤(.
اإلْتكاص أّ مل ٜهٔ، ٚغٛا٤ ايعٝب ٗ بسْ٘ أّ ٗ ْػب٘ أّ ٗ خًك٘ أّ ٗ ؾعً٘ أّ ٗ قٛي٘ أّ ٗ زٜٓ٘ أّ 

هٕٛ عٝبّا َػتٛضّا عٔ ايٓاؽ، نُا ال ؾطم ٗ ايصنط بٌ إٔ ٜهٕٛ بايكٍٛ أّ ٗ زْٝاٙ أّ ٗ غر شيو ٖا ٜ
بصٛض٠ ٚدٛز ايػاَع بكصس إؾٗاَ٘ ٚإعالَ٘  اختصاصٗابايؿعٌ اؿانٞ عٔ ٚدٛز ايعٝب، ٚايظاٖط 

 أٚ َا ٖٛ ٗ سهِ شيو.
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 ٘ أَيُحِـةُّ  ًَال يَغْرَـةْ تَعْعُـنٌُْ تَعْعًـا    ط قـاٍ اهلل تعـاٍ:   ،ٚال هٛظ تػكٝط٘ ٚايتؿٗر بـ

ؾاآلٜـ١   ،(1)صٌأَحَذُمٌُْ أَُْ يَأْمُوَ ىَحٌَْ أَخِيوِ ٍَيْرًا فَنَشِىْرٌَُُهُ ًَاذَّقٌُا اىيَّوَ إَُِّ اىيَّوَ ذٌََّابٌ سَحِيٌ

ايؿطٜؿ١ تصٛض إػتاب ٜ نٌ ؿِ أخٝ٘ َٝتّا ٖٚٛ أَط ٜهطٖـ٘ اإلْػـإ ٜٚٓؿـط َٓـ٘     
إٔ  إ١ٍ إؾــاض٠ زقٝكــ١ . ٚٗ اآلٜــ١ ايؿــطٜؿاالغتٝــابٜٚػتبؿــع٘ ٚنــصيو سكٝكــ١  

ايصٟ ٜػتاب َ َٓا ٜٚٓاٍ َٓ٘ ٗ غٝاب٘ سٝح ال ٜتُهٔ َٔ ايسؾاع عـٔ ْؿػـ٘ إِـا    
ٜكتً٘ ؾٝ نٌ ؿُ٘ ٖٚٛ َٝت، ٚشيـو إٔ ايـصٟ ٜػتـاب إـ َٔ ٜػـكط٘ ٗ اجملتُـع       

ِ ، َٚـٔ ٜؿكـس ثكـ١ ايٓـاؽ ٚسـبِٗ      ٚاسااَِٜٗٚػًب عٓ٘ ثك١ ايٓاؽ   ٚاسااَٗـ
٘ ٝـا٤، ٚايـصٟ   ٚتعاِْٚٗ إِا ٖٛ َٝت َـٔ األس  عـٔ ٖـصٙ اؾطّـ١.     ٍُِْٚ ػِـ ََ اغتابـ

أٜٗا ايٓاؽ إٕ زَا٤نِ قاٍ ٗ خطب١ ايٛزاع إؿٗٛض٠: ) fضٟٚ إٔ ضغٍٛ اهلل 
ٚأعطاضهِ عًٝهِ سطاّ نشط١َ َٜٛهِ ٖصا ٗ ؾـٗطنِ ٖـصا، ٚإٕ اهلل سـطّ    

 .(2)(ايػٝب١ نُا سطّ إاٍ ٚايسّ
 ١:ٗ َؿطٚع١ٝ ايٓصٝش١ بايػٝب اػاٖاتٖٚٓايو ثالث١ 

 األٔل: ذشجٍح يالك انُصٍحح عهى يالك انغٍثح االذجاِ

ُٖٓا   ٜٓبػٞ بٝإ بعض األَٛض: ٚ

 األيش األٔل: انُسثح تٍٍ أدنح انغٍثح ٔأدنح انُصٍحح

إٕ ايٓػب١ بٌ أزي١ ايٓصٝش١ ٚأزي١ ايػٝب١ عُّٛ َٔ ٚد٘، ٚشيـو الدتُـاع   
ز َٚٗعب ايتَـ ايػٝب١ ٚايٓصـٝش١ ٗ َـٛضز ٜهـٕٛ ايٓصـض بايػٝبـ١ نُـا يـٛ أضاز ؾـد        

َع١ًَٛ ٚؾٝٗا عٝب َػتٛض ؾٓصـض بـصيو أٚ اغتؿـاض٠ ٗ َصـاسب١ ضدـٌ       باَطأ٠
ٗ ايػــؿط أٚ ايتذــاض٠ أٚ اجملايػــ١ ٖٚــٛ ٜعًــِ أْــ٘ خــا٥ٔ ٚغــ٧ٝ اـًــل  ٚؾــاضب  
اـُط َطتهب ايؿذٛض ٚآنـٌ أَـٛاٍ ايٓـاؽ بـايظًِ ٚايعـسٚإ، أٚ اغتؿـاض٠ ٗ       

 ٚ غـ٧ٝ ايعُـٌ، نـإ ايٓصـض      ايتًُص٠ عٓس ؾدب ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ غ٤ٞ ايعكٝـس٠ أ
                                                           

 . 12( غٛض٠ اؿذطات، آ١ٜ: 1)
 باب ؼطِٜ ايكتٌ  ًُّا.،  29/ 10( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ 2)
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ٗ إٛاضز إصنٛض٠ ٜتٛقـ ع٢ً ايػٝب١. ٚتؿطم ايٓصٝش١ أٚ ايٓصض عٔ ايػٝبـ١ ٗ  
صٛض٠ َا إشا ناْت ايٓصـٝش١ مل ٜهـٔ ؾٝٗـا غٝبـ١ َجـٌ يـٛ أضاز ؾـطا٤ زاض غـهٔ         
ؾٝٗا عٝب ألٕ ْصٝشت٘ زٕٚ غٝب١ سٝح مل ٜتٛقـ ع٢ً شنط أسس بػ٤ٛ. ٚتؿـطم  

َجاّل. ٚشيـو   الْتكاص٘غتػاب ؾدصّا اض٠ َا إشا ايػٝب١ عٔ ايٓصٝش١ نُا ٗ صٛ
 بإ ٗاض ايعٝٛب إػتٛض٠ سٝح ال ٜتشكل ايٓصض نُا ٖٛ ايهجر.

 األيش انثاًَ: انرعاسض أو انرضاحى تٍٍ أدنح انغٍثح ٔانُصٍحح

 ٚقع ايهالّ ٌٖ ٖٓاى تعاضض بٌ أزي١ ايػٝب١ ٚايٓصٝش١ أٚ تعاسِ 

 ٔانُصٍححانشأي األٔل: انرعاسض تٍٍ أدنح انغٍثح 

ايٓصــض ٚايٓصــٝش١ َــٔ إػــتشبات ؾايتعــاضض   أزيــ١إٔ  إٍإٕ َــٔ شٖــب 
ٖٓٛع بٌ أزيـ١ ايٓصـض أٚ ايٓصـٝش١ ٚأزيـ١ سطَـ١ ايػٝبـ١ ألْـ٘ تعـاضض بـٌ أزيـ١           

 إػتشبات ٚأزي١ احملطَات.  
أَا يٛ ناْت أزي١ ايٓصٝش١ أٚ ايٓصض زاي١ عًـ٢ ايٛدـٛب ؾٝكـع ايتعـاضض     

صض ٚزيٌٝ سط١َ ايػٝب١ ؾصٖب بعـض ايؿكٗـا٤   بٌ زيٌٝ ٚدٛب ايٓصٝش١ أٚ ايٓ
ايتػاقذ بـٌ ايـسيًٌٝ إتعاضضـٌ َعـّا ٗ َـاز٠ االدتُـاع ٚنـإ إطدـع إٍ          إٍ

َأصاي١ اإلباسـ١، َٚـِٓٗ َـٔ شٖـب إٍ ايطدـٛع إٍ إطدشـات نايؿـٝذ َٗـسٟ         
ــ١ عًــ٢ ٚدــٛب ايٓصــٝش١     ناؾـــ ايػطــا٤  ــ١ زاي بعــسَا شٖــب إٍ إٔ األزي

عٓس شيو َٔ ايتعاضض، ٚاقتطا٤ شيو ايتعاضض بـٌ أزيـ١    َطًكّا ؾال ٚد٘ يعسّ
ٜهٕٛ ايتعـاضض بـٌ َـا زٍ عًـ٢ ٚدـٛب       ؾش٦ٓٝصإػتشبات ٚاحملطَات ٖٓٛع، 

ْصض إ َٔ َٚا زٍ ع٢ً سطَـ١ ايػٝبـ١ عُـّٛ ٚخصـٛص َـٔ ٚدـ٘ ؾالبـس َـٔ         
ايطدٛع إٍ إطدشات نُا يـٛ تعـاضض زيٝـٌ ايٛدـٛب ٚايتشـطِٜ، ؾٗٓـا ْكـٍٛ        

ايعالد١ٝ  صا ايٓشٛ َٔ ايتعاضض ؾردع إٍ إطدشات، ٚإ بؿٍُٛ األخباض 
قًٓــا باْصــطاف األخبــاض ايعالدٝــ١ عــٔ ٖــصٙ ايصــٛض٠ ٚاختصاصــٗا َــا إشا نــإ  

َٓـ    ٕٔايتٓاٗ بُٝٓٗا َٔ سٝح إعٓـ٢ إطـابكٞ ٚايعا َـٔ ٚدـ٘ يـٝؼ نـصيو ؾًـٝؼ       ا
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عطض، َٔ د١ٗ إعٓـ٢ إطـابكٞ ٚإِـا سصـٌ ايتعـاضض بُٝٓٗـا بـاي        ٓإفبُٝٓٗا َت
ايعٓــٛاٌْ ٗ َــٛضز ٜتػــاقطإ ٜٚطدــع إٍ ايــسيٌٝ اآلخــط َــٔ     ادتُــاعٚاتؿــام 
 أٚ أصٌ ؾكٗاتٞ.   ادتٗازٟسهِ 

ٚزع٣ٛ نٕٛ ايادٝض يسيٌٝ ايٛدٛب َطًكّا َؿهٌ بٌ البس َٔ ايطدـٛع  
إٍ َٝعإ إٛضٛعات َع احملاؾظ١ ع٢ً َكساض َا ٜتٛقـ عًٝـ٘ ايٓصـض َـٔ غـر     

ٝــٌ ايتشــطِٜ أضدــض َطًكــّا َــٔ دٗــ١ أْــ٘ زؾــع  زعــ٣ٛ زي إٕتعــس ٚػــاٚظ. نُــا 
 َع٢ٓ ي٘، بٌ ٜٓبػٞ ي٘ ايطدٛع إٍ َٝعإ إٛاضٝع. َؿػس٠ نالّ ال

 انشأي انثاًَ: انرضاحى تٍٍ أدنح انغٍثح ٔانُصٍحح

ــ١ ٚايٓصــٝش١،        ــ١ ايػٝب ــٌ أزي ــعاسِ ب ــٛع ايت ــٍٛ بٛق ــٌ ّهــٔ ايك ــس ايت َ عٓ
دٝض أسـسُٖا عًـ٢ اآلخـط    ٚايظاٖط َٔ قبٌٝ اؿهٌُ إتعآٌ، ؾالبس َٔ تـط 

َٔ َالسظ١ أق٣ٛ إالنٌ ٚصرٚض٠ ايكٟٛ َٓٗا ؾعًٝا ٚاآلخـط ؾـ ّْٝا، ؾُـا مـٔ     
 االدتُـاع ؾٝ٘ َـٔ صـػطٜات بـاب ايتـعاسِ ال ايتعـاضض، ؾـإٕ ايػٝبـ١ ٗ َـٛاضز         

َ خٛش٠ ٗ َكسَات ايٓصـض أٚ ايٓصـٝش١ ٚأْـ٘ ٜتٛقــ عًٝٗـا ْظـر تٛقــ إْكـاش         
ٚعًٝـ٘ ؾٝتصــ نـٌ َـٔ      ،يتصطف ٗ ًَو غـرٙ ايػطٜل ٚاإلتٝإ بايصال٠ ع٢ً ا

ايٓصض ٚايػٝب١ باألسهاّ اـُػ١ عػب اختالف إـٛاضز بكـ٠ٛ إـالى ٚضـعؿ٘،     
ؾإ تػا٣ٚ إالنإ نإ ايٓصض ٚايػٝب١ َباسٌ، ٚإ ظاز أسسُٖا عًـ٢ اآلخـط   
نــإ ايعا٥ــس َتصــؿا بــايٛدٛب أٚ االغــتشباب بكــسض َــا ؾٝــ٘ َــٔ ظٜــاز٠ إــالى،  

طَّا أٚ َهطّٖٚا َكـساض َـا ؾٝـ٘ َـٔ ْكصـ٘. ٖـصا نًـ٘ َـع تػـًِٝ          ٚنإ ايٓاقب ق
ٚدٛب ايٓصٝش١ ٚٔإسطاظٙ ٗ َكاّ ايتـعاسِ إصـًش١ إًعَـ١ يًٓصـٝش١ ٚٚدـٛز      
إصًش١ ٗ َٛضز ايتعاسِ َع سهِ ايػٝب١ ٚنٕٛ إصـًش١ َكطٛعـ١ األُٖٝـ١ أٚ    

ًَُٔتٗا أٚ َتػا١ٜٚ َع َؿػس٠ ايػٝب١.  َُِشَت

 شيح انغٍثحاأليش انثانث: يالك ح

ِ إختًـ ايؿكٗا٤ ٗ ؼسٜـس َـالى سطَـ١ ايػٝبـ١ بػـبب       ٗ تعطٜــ   اخـتالؾٗ
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َـٔ إـ َٔ    االْتكـاص ٚؼسٜس ايػٝب١، ؾُِٓٗ َٔ اعترب إٔ َٓاو سط١َ ايػٝب١ ٖـٛ  
ــا      ــاض ٖــٛ غــا ايعٝــب ؾــإٕ إ ٗــاضٙ ٜهــٕٛ َٛدب ٚشيــو ألٕ إػــتؿاز َــٔ األخب

و ٚدــٛز قصــس  إــ َٔ غــٛا٤ قصــس شيــو أّ ال، َٚــِٓٗ َــٔ ؾــط       الْتكــاص
ٚاعترب آخطٕٚ إٔ َٓاو سط١َ ايػٝب١ ٖٛ ت شٟ إـ َٔ   ،ٗ ؼكل ايػٝب١ االْتكاص

ايصٟ ٜػتؿاز َٔ األخباض ايساي١ عًـ٢ اعتبـاض نطاٖـ١ ايـصنط ٚايظٗـٛض ٗ ايػٝبـ١،       
 االْتكـاص ؾإٕ ايؿ٤ٞ إهطٚٙ ٜهٕٛ َٛدبّا يًتـ شٟ. ٚيهـٔ ال ىؿـ٢ َـا ؾٝـ٘ ألٕ      

ؿاز َٓٗا اؿط١َ ايجابت١ َٔ دٗـ١ ٖـصٜٔ ايالظَـٌ.    ٚايت شٟ الظَإ يًػٝب١ ٚال ٜػت

أَيُحِةُّ أَحَذُمٌُْ أَُْ يَأْمُوَ ] ْعِ قس ٜؿعط نٕٛ ع١ً سط١َ ايػٝب١ َٔ اآل١ٜ ايؿطٜؿ١

 عًـ٢ تؿـبٝ٘ ايػٝبـ١ ب نـٌ ؿـِ إٝتـ١       اؾـتًُت ايـيت   (1)[ىَحٌَْ أَخِيوِ ٍَيْرًا فَنَشِىْرٌَُُهُ

 ْتكـاص إـ َٔ ايػا٥ـب، بـٌ قـس ٜـسع٢      ؾإْٗا تؿعط بهٕٛ ع١ً سط١َ ايػٝب١ ٖٛ إ 
  ٗٛضٖـــا ٗ شيـــو، ؾـــإٕ تؿـــبٝ٘ ؾـــ٤ٞ بؿـــ٤ٞ ٗ َكـــاّ اؿهـــِ ٜـــسٍ عًـــ٢ إٔ  
ٚد٘ ايؿب٘ ٖٛ ع١ً اؿهِ ؾإٕ َٔ قاٍ: )أنـطّ قُـسّا ٚإنطاَـ٘ نـإنطاّ ايعـامل(      

 ٚنـصا  ،ٖـٛ يعًُـ٘ ايـصٟ ٜؿـب٘ ايعـامل     ٜػتؿاز َٓ٘ إٔ غبب ٚدٛب إنطاّ قُـس  
اض ايسايــ١ عًــ٢ إٔ غؿــطإ ايػٝبــ١ ال ٜهــٕٛ إآل ّهــٔ إٔ ٜػــتؿاز شيــو َــٔ األخبــ
   ٗ ــاٖط٠  ــا   ــطإ صــاسبٗا، ؾإْٗ ــ٢ ســل      بػؿ ــسٟ عً ــ١ ايتع ــٔ دٗ ــا َ ــٕٛ إمثٗ  ن

ٚت شٜــ٘.  اْتكاصــ٘صــاسبٗا، َٚــٔ إعًــّٛ إٔ ايتعــسٟ عًٝــ٘ إِــا نــإ َــٔ دٗــ١   
ّٚهٔ االغتؿاز٠ َٔ طا٥ؿ١ األخباض ايساي١ ع٢ً ْصط٠ إ َٔ إػتـاب بـ ٕ َٓـاو    

َٔ تطٛع ع٢ً : )_ٖٛ االْتكاص ٚايتعسٟ ع٢ً إ َٔ َجٌ قٛي٘ سط١َ ايػٝب١ 
ايؿـط،   طزٖا عٓ٘ ضز اهلل عٓ٘ أيـ باب َٔأخٝ٘ ٗ غٝب١  عٗا عٓ٘ ٗ فًؼ ؾ

ٚإ ٖٛ مل ٜطزٖا ٖٚـٛ قـازض عًـ٢ ضزٖـا نـإ عًٝـ٘ نـٛظض َـٔ إغتابـ٘ غـبعٌ           
إــ َٔ  َــٔ إغتٝــب عٓــسٙ أخــٛٙ : )_ َٚــا ضٟٚ عــٔ اإلَــاّ ايبــاقط  ،(2)(َــط٠

                                                           

 .12، آ١ٜ: غٛض٠ اؿذطات( 1)
 / باب ؼطِٜ اغتٝاب إ َٔ.283/ 12( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ 2)
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ضزٖا  ؾإٕ ؼطٜض ايؿاضع إكسؽ ع٢ً ،(1)(ٚأعاْ٘ ْصطٙ اهلل ٗ ايسْٝا ٚاآلخط٠
ــ٘          ــ٢ أخٝ ــا عً ــسٟ بٗ ــ١ ايتع ــٔ دٗ ــ٘ يٓصــطت٘ ٚإٕ َبػٛضــٝتٗا َ ــا عــٔ أخٝ ضزٖ

 باْتكاص٘.  

إـ َٔ، ٚأَـا َٓـاو     اْتكـاص ؾاؿاصٌ إ َالى اؿط١َ ايؿطع١ٝ يًػٝب١ ٖٛ 
ؾٗٛ ايظًِ، ٚايظًـِ إِـا نـإ     سط١َ ايػٝب١ ايعك١ًٝ بٓا٤ ع٢ً سهِ ايعكٌ عطَتٗا

 بٗا ٚايت شٟ َٓٗا. االْتكاصَٔ د١ٗ 

األيش انشاتع: ذقسٍى انًحشياخ حسة األخثثاس انُثاةشج إنثى انًصثهحح فثً       

   ٔعذيٓا اسذكاتٓا
 تٓكػِ احملطَات إٍ قػٌُ:  

 اسذكاتّانقسى األٔل: حشيح انشًء إرا نى ذكٍ يصهحح فً 

ٕ قطَـّا إشا مل تهـٔ ٖٓايـو َصـًش١ ٗ     قس ٜػتؿاز َٔ زيٌٝ احملطّ أْ٘ ٜهٛ
 ٘ ، ٚقــس تٛدــس َصــًش١ ٗ اضتهابــ٘نايهــصب قــطّ َــٔ زٕٚ َصـًش١ ٗ   اضتهابـ
ٖٚٞ َباسـ١ غـر ٚادبـ١ نُـا ٗ ايهـصب إلزخـاٍ ايػـطٚض عًـ٢ ايػـر.           اضتهاب٘

احملــطّ دــاظ اإلضتهــاب ٚال   اضتهــابؾؿــٞ ٖــصا ايكػــِ إشا ٚدــست َصــًش١ ٗ  
َصـًش١ تـطى احملـطّ، نُـا ال ٜالسـظ نـٕٛ       ٜالسظ نٕٛ تًو إصًش١ أِٖ َـٔ  
احملـطّ أّ ال، َعٓـ٢ أْـ٘ ال ٜطدـع      الضتهابتًو إصًش١ ًَع١َ َٔ قبٌ ايؿاضع 

( 3)ٚنؿــ ايطٜبـ١  ( 2)إٍ باب ايتعاسِ. ٚ اٖط عباض٠ صاسب دـاَع ايػـعازات  

ٚداَع إكاصس ٖٛ إ ايػٝب١ سطَتٗا َٔ ٖـصا ايكػـِ، ؾإْـ٘ عٓـسِٖ ٜبـاح ٖتـو       
َٚدّٗا ٚدّٝٗا يـصيو أصـال إآل إشا    ،صشٝض عطض إ َٔ يػطض ٚيهٔ مل أدس 

 قًٓا باعتباض قصس االْتكاص َٛضٛع ايػٝب١. 

                                                           

 / باب ٚدٛب ضز غٝب١ إ َٔ.291/ 12 إصسض ْؿػ٘( 1)

 .269/ 2( داَع ايػعازات 2)
 .5( نؿـ ايطٜب١ 3)
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 انقسى انثاًَ: حشيح انشًء يطهقًا

ٚقــس ٜػــتؿاز َــٔ زيٝــٌ احملــطّ أْــ٘ قــطّ َطًكــّا غــٛا٤ أناْــت َصــًش١ ٗ    
أّ ال، نُــا ٖــٛ اؿــاٍ ٗ أغًــب احملطَــات، ؾــإشا ٚدــست َصــًش١ ٗ     اضتهابــ٘
يًُشـطّ أقـ٣ٛ َـٔ     االضتهـاب تهاب يًُشطّ ؾالبس إ ٜالسظ إ َصـًش١  االض

َصًش١ تطى احملطّ أٚاّل، ٚثاْٝا إْٗا ًَعَـ١ عٓـس ايؿـاضع إكـسؽ يًؿـدب بـإ       
ٜطتهب احملطّ أّ ال، َع٢ٓ ٜطدع إٍ بـاب ايتـعاسِ ؾرتهـب أقـ٣ٛ إصـًشتٌ      

يًُـ َٔ قُـس    ايصٟ أيعّ ايؿاضع إكسؽ ب٘، ؾإْ٘ يٛ ؾـطض َـجال إ إٜـصا٤ ظٜـس    
ٜاتب عًٝ٘ قٝـاّ قُـس بـاؿر ؾـإٕ ٖـصٙ إصـًش١ يٝػـت ًَـعّ بٗـا ظٜـس، ٖٚـٞ            
يٝػت أق٣ٛ َالنّا َٔ َصًش١ تطى اإلٜـصا٤ ؾٗـٞ ال تبـٝض اإلٜـصا٤، َٚجـاٍ آخـط       
ؾإٕ ؾطا٤ اـُط َٔ خايـس ٜٛدـب عـسّ ؾـطب٘ يـ٘، ؾـإ َصـًش١ تطتـب ايؿـطا٤          

طعّا عًـ٢ إؿـاٟ، ؾٗـٛ    أق٣ٛ َٔ َصًش١ تطى ايؿـطا٤ يهٓٗـا يٝػـت ًَعَـ١ ؾـ     
يٝؼ بالظّ عًٝ٘ إٔ وكل عسّ ايؿطب َٔ خايس إآل َٔ باب ايٓٗٞ عـٔ إٓهـط،   

 ٚايؿطض إٔ ؾطا٥ذ ايٓٗٞ عٔ إٓهط غر َٛدٛز٠.  

ؾتًدب إ إصًش١ ٗ ؾعٌ احملطّ َٔ ايكػِ ايجاْٞ ال تكـسّ إآل اشا ناْـت   
ع إكــسؽ أيــعّ أقــ٣ٛ َــٔ َصــًش١ تــطى احملــطّ ٚناْــت ًَعَــ١ عٝــح إ ايؿــاض

 ٘ ٚٗ قــٌ ايبشــح ؾــإ فــطز ٚدــٛب   ،ايعبــس بؿعًــٗا ٗ نــٌ َــٛضز ؼككــت ؾٝــ
ايٓصٝش١ ال ٜٛدب تكسّٗا ع٢ً سط١َ ايػٝبـ١ إآل اشا ضـعؿٓا َـالى سطَـ١ ايػٝبـ١      

 ٚقًٓا إ َالى ٚدٛب ايٓصٝش١ أق٣ٛ َٔ َالى سط١َ ايػٝب١. 

سطَتٗـا إآل   ٚايػٝب١ َٔ ٖصا ايكػِ ؾٗٞ ع٢ً سس غا٥ط احملطَـات ال تػـكذ  
 إشا عاضضتٗا َصًش١ ًَع١َ أِٖ ٗ ْظط ايؿاضع َٔ َصًش١ تطى ايػٝب١.

 اإلذجاِ انثاًَ: خشٔج انُصٍحح عٍ انغٍثح يٕضٕعًا

شٖــب صــاسب دــاَع إكاصــس ٚصــاسب نؿـــ ايطٜبــ١ إٍ إٔ َٛضــٛع    
، بُٝٓـا ايٓصـٝش١ أٚ ايٓصـض ال ٜهـٕٛ ؾٝـ٘ قصـس       االْتكـاص ايػٝب١ ٜعترب ؾٝ٘ قصـس  
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َـٔ َؿـ٢ ٗ غٝبـ١ أخٝـ٘ أٚ نؿــ      : )_شيـو َـٔ قٛيـ٘     اغتؿاز٠ٚ، االْتكاص
ٜطٜــس إٔ : )_(، ٚقٛيــ٘ ٚثبــت عًٝــ٘ أَــطّا: )_ٚنــصيو َــٔ قٛيــ٘  ،(عٛضتــ٘

ٗ شنـط زٚاعـٞ ايػٝبـ١،     _(. ٚقس ٜػتؿاز َٔ خرب اإلَاّ ايصـازم  ٜؿطش٘ بٗا
ٚنصا ٜػتؿاز َـٔ ايػـر٠ ايكطعٝـ١ ٗ بعـض إػـتجٓٝات، َٚـٔ عـسّ ٚدـٛز ضزع         

٘ ؿـدب شنـط عٝـب ؾـدب قصـس      ي eيأل١ُ٥  نُـا ٗ أخبـاض اؿـسٚز     اْتكاصـ
تُا ا عًـ٢  َـع اؾـ   _ٚايتععٜطات ؾإٕ ؾٝٗا َـا ٜؿـٌُ عًـ٢ ْكـٌ قصـ١ ي َـاّ       

ِٕ         ،شنط ايعٝب ٚعسّ ايطزع ّٚهٔ إٔ ٜػـتؿاز أٜطـّا َـٔ ايتعـبر بــ )اغتـاَب( ؾـإ
(  اٖط ٗ ايكصس مٛ ايعٌُ مٛ أنتب. نُـا ٜػـتؿاز أٜطـّا َـٔ     أؾتعٌَٔ باب )
َـٔ   ٜٚ ٜس َا اغتؿازٙ ايؿٝذ األْصاضٟ  ،(بصنطى أخاى َا ٜهطٖ٘ايتعبر )

 اعتباضٙ ٗ نالّ أٌٖ ايًػ١. 
ــ١ ايكصــس إٍ ٖتــو عــطض إــ َٔ      ؾــاعترب دــاَع إكاصــس إــالى ٗ ايػٝب

غــطض صــشٝض نايٓصــض أٚ  ٚايتؿهــ٘ بــ٘ أٚ إضــشاى ايٓــاؽ ؾــإشا قصــس بــايكٍٛ
ــ١        ــٔ ايػٝب ــال ٜهــٕٛ َ ــو أٚ ايتؿهــ٘ ؾ ــل قصــس ا ت ــا مل ٜتشك ايٓصــٝش١ ٚمُٖٛ
ــ١ إعآــ١        ــ١ يٝػــت َــٔ دٗ ــٔ ايػٝب ــ١. ؾاغــتجٓا٤ ايٓصــض أٚ ايٓصــٝش١ َ احملطَ

َٛضـٛع ايػٝبـ١، ٚيـصا مل ٜعتـرب      اضتؿـاع ٚتطدٝض أق٣ٛ إصًشتٌ بـٌ َـٔ دٗـ١    
ٖٚهصا ٗ نؿــ ايطٜبـ١، ؾاْـ٘     - أٟ َالى ايٓصٝش١ -أقٛا١ٝ٥ ايػطض ايصشٝض  

، ؾإٕ قصس اإلْػـإ َغطضـّا صـشٝشّا    االْتكاصٗ ايػٝب١ إ تهٕٛ ٗ َكاّ  اعترب
 اضتؿــاعؾايتكــسِٜ عٓــسٙ َــٔ بــاب   االْتكــاصنايٓصــض ٚمــٛٙ مل ٜهــٔ ٗ َكــاّ  

 َٛضٛع ايػٝب١ ال َٔ د١ٗ َعا١ٓ ايػطض.  

 اإلذجاِ انثانث: إسرثُاء انُصٍحح عٍ انغٍثح ذخصٍصًا

ايٓػب١ بٌ أزي١ ايػٝب١ ٚأزيـ١ ايٓصـض أٚ ايٓصـٝش١ عُـّٛ َـٔ ٚدـ٘ ؾـإ         إٕ
ٚدس إدصب يًػٝب١ أخصْا ب٘، ٜٚٓبػٞ ي٘ ايٛقٛف ع٢ً ايكسض ايصٟ ٜٓصـض بـ٘   
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   .(1)إػتؿر أٚ ايٓصٝش١ ايصٟ ّهٔ ؽصٝب عُّٛ أخباض ايٓٗٞ عٔ ايػٝب١ ب٘

 ذحقٍق انًقاو: 

إ ناْـت َكٝٓـس٠ بـإضاز٠ االْتكـاص      ٜٓبػٞ إ ٜكـاٍ ٗ إكـاّ إ أزيـ١ ايػٝبـ١    
نُا ٖٛ ايظاٖط َٔ احملكل ايهطنـٞ ٚايؿـٗٝس ايجـاْٞ، ؾ زيـ١ ايٓصـض أٚ ايٓصـٝش١       

 َكس١َ عًٝٗا ألْ٘ ٗ َٛضز ايٓصٝش١ ال تهٕٛ إضاز٠ االْتكاص.  
ــ١ عًــ٢ اإلغــتشباب ؾــال ٚدــ٘      ــ١ ايٓصــض أٚ ايٓصــٝش١ زاي ــا إٕ أزي ٚإٕ قًٓ

 ٕػتشب ال ٜعاضض َالى احملطّ.  يتكسّٗا ع٢ً أزي١ ايػٝب١ ألٕ َالى ا

ٚإٕ قًٓا إٔ أزي١ ايٓصض أٚ ايٓصٝش١ زاي١ ع٢ً ايٛدٛب، ؾـإٕ ايػٝبـ١ عًـ٢    
سس غـا٥ط احملطَـات ال تػـكذ سطَتٗـا إآل إشا عاضضـتٗا َصـًش١ ًَعَـ١ أٖـِ ٗ         

ٕٚا تكسّ إ ايٓػـب١ بـٌ ايػٝبـ١ ٚايٓصـض أٚ      ،ْظط ايؿاضع َٔ َصًش١ تطى ايػٝب١
   ٘ ، ؾـإ عطؾٓـا َـالى ايٓصـض أٚ ايٓصـٝش١ نـ ٕ قًٓـا إْـ٘         ايٓصٝش١ عُـّٛ َـٔ ٚدـ

عباض٠ عٔ عسّ ٚقٛع إ َٔ ٗ خالف َصًشت٘ ؾش٦ٓٝـص ْ خـص بـ ق٣ٛ إالنـٌ،     
 ؾكس ٜهٕٛ َالى ايػٝب١ أق٣ٛ َٔ َالى ايٓصٝش١، ٚقس ٜهٕٛ ايعهؼ.  

ٚإٕ مل ْعطف َالى ٚدٛب ايٓصٝش١ ؾإٕ قًٓـا بٛقـٛع ايتعـاضض بـٌ أزيـ١      
ٚضدشٓا زيٌٝ ايٛدٛب ؾال ًٜعّ ايٓاصـض ؼـطٟ َـا ال غٝبـ١     ايٓصض ٚأزي١ ايػٝب١ 

ؾٝ٘ َٔ ايٓصـٝش١، بـٌ يـٛ نـإ يـ٘ ٗ ايٓصـٝش١ ططٜكـإ أسـسُٖا ٜػـتًعّ ايػٝبـ١           
ٚاآلخط ال ٜػتًعَٗا داظ ي٘ غًٛى أُٜٗا ؾا٤ نُا يٛ نإ ططٜكإ أسـسُٖا أقـٌ   

 غٝب١ َٔ اآلخط.  
١، ؾُكتطـ٢ ايكاعـس٠   ٚإٕ قًٓا بٛقٛع ايتعاسِ بٌ أزي١ ايٓصٝش١ ٚأزي١ ايػٝب

ٖٛ تكسِٜ أزي١ ايػٝب١ يهْٛٗا َٛاؾك١ يًهتـاب ايهـطِٜ ألْٗـا أقـ٣ٛ ٚأنجـط زاليـ١،       
ألٕ أغًبٗا ْهط٠ ٗ غٝام ايٓؿٞ تؿٝـس ايعُـّٛ غـالف أزيـ١ ايٓصـض أٚ ايٓصـٝش١       
ؾإ عَُٛٗا اإلطالم، أَا إشا ناْت ٗ ايػٝب١ َصًش١ تعاسِ َؿػس٠ تطنٗا نُـا  

                                                           

 . 165/ 18( اؿسا٥ل ايٓاضط٠  1)
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ــٓؿؼ احملا  َــ١ أٚ األَــٛاٍ اـطــر٠ أٚ صــٝا١ْ ايعــطض عــٔ    إشا تٛقـــ سؿــظ اي
اـٝا١ْ ع٢ً ايػٝب١ ؾالبس س٦ٓٝص َٔ َالسظ١ قٛاعس ايتعاسِ، ٚايعٌُ عًـ٢ طبـل   
أق٣ٛ إالنٌ، ٚعًٝ٘ ؾتتصـ ايػٝبـ١ باألسهـاّ اـُػـ١ نُـا ٖـٛ ٚاضـض، ؾـإٕ        
نإ عٓسْا ططٜكإ يًٓصٝش١ أٚ ايٓصض أسسُٖا ال غٝب١ ؾٝ٘ تعٌ ٖٛ زٕٚ اآلخط 

 ٝ٘ ايػٝب١، ٚنصا يٛ نإ أسسُٖا أقٌ غٝب١.  ايصٟ ؾ

ٚإتذ٘ َطاعـا٠ إٝـعإ ٗ إٛضـٛعات َـع احملاؾظـ١ عًـ٢ َـا ٜتٛقــ عًٝـ٘          
ايٓصـض َـٔ غـر تعـس ٚػـاٚظ بـٌ يـٛ أَهـٔ ايٓصـٝش١ أٚ ايٓصـض َـٔ زٕٚ شنــط            

ٗ ٖـصا   االقتصـاض ايعٝٛب يعّ، ٚإٕ أطًل ْاع١ شيو، َٚـٔ ٖـصا نـإ إتذـ٘     
طت ايػر٠ ب٘، َٚا زيت عًٝـ٘ األزيـ١ إدصٛصـ١ ال    ايباب ع٢ً خصٛص َا د

إٍ َا ٚضز ٗ ْصـض إـ َٔ إعًـّٛ     اغتٓازّاَطًكّا، ٚإٕ أُٖٚ٘ بعض ايعباضات 
نْٛــ٘ َــٔ قبٝــٌ َــا ٚضز ٗ قطــا٤ سادــ١ إــ َٔ ال ٜــطاز َٓــ٘ األؾــطاز احملطَــ١ أٚ  

ٝش١ عًـ٢  إػتًع١َ  ا ؾت ٌَ دٝسّا. ٚأَـا إشا قًٓـا بتكـسِٜ أزيـ١ ايٓصـض أٚ ايٓصـ      
إضاز٠ االْتكـاص ٗ ايػٝبـ١ أٚ إدصصـ١ ألزيـ١ ايػٝبـ١       اعتباضأزي١ ايػٝب١ َٔ د١ٗ 

َٛضز ايٓصض أٚ َٔ د١ٗ ايسالي١ أٚ َٔ د١ٗ ايتعـاضض ٚغـكٛو أزيـ١ ايػٝبـ١ ٗ     
 َكابًٗا ؾإْ٘ ال ٜتعٌ شيو.  

ٚال ىؿــ٢ عًٝــو إ ايكــسض إتــٝكٔ َــٔ ٚدــٛب ايٓصــٝش١ َــع ايػٝبــ١ ٖــٛ     
ا يــٛ مل ٜٓصــش٘ آلٍ األَــط إٍ ايتًٗهــ١ ٗ زٜٓــ٘ أٚ ْؿػــ٘ أٚ  ْصــٝش١ إــ َٔ ؾُٝــ

عطض٘ أٚ َاي٘. نُا اْ٘ ال ٜهٕٛ تكسِٜ أزيـ١ ايٓصـٝش١ عًـ٢ أزيـ١ اؿطَـ١ َطًكـّا       
ًَُطَا إ تهٕٛ ايؿدص١ٝ إػـتػاب١ أٖـِ َـٔ ؾدصـ١ٝ إػتؿـر أٚ إٓصـٛح يـ٘         َؾ

 ؾالبس َٔ َالسظ١ األِٖ ؾاألِٖ.

 انشأي انشاجح:

٢ً ٚدٛب ايٓصض أٚ ايٓصٝش١ بايعٓٛإ األٚيٞ، بـٌ ُٖـا   إْ٘ ال زيٌٝ ع
ــعاسِ يعــسّ ثبــٛت ايٛدــٛب َــٔ       ــاب ايت َػــتشبإ ؾــال ٜهــٕٛ إكــاّ َــٔ ب
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أصــً٘، نُــا أْــ٘ مل وــطظ نــٕٛ َــالى ايٓصــٝش١ أٚ ايٓصــض أقــ٣ٛ َــٔ َــالى  
ايػٝبــ١ إآل إشا نــإ تطنُٗــا َٛدبــا يتًـــ ايــٓؿؼ أٚ ٖتــو ايعــطض ٚشٖــاب    

ثـِ   ،إ بـايعٓٛإ ايجـاْٟٛ ألُٖٝـ١ األَـٛض إـصنٛض٠     إاٍ اـطر ؾش٦ٓٝص ٜٛدبـ 
عًـ٢ ايكطـع بػـًٛى دـاز٠      باالغتؿـاض٠ ٌٖ تتٛقـ ايٓصـٝش١ يًػـر إػـبٛم    

   ٞ ٚال ٜعتـرب ٗ ٚدـٛب    ،ايططض أٚ ٜهؿٞ ايظٔ ٚاالستُـاٍ  ال أغـتبعس ايجـاْ
 ٍ ٖٚـٌ ػـب َـع ايكطـع      ،ايٓصٝش١ ايكطع بايكبٍٛ بٌ ٜهؿٞ ايظٔ ٚاالستُـا

ٚال ؾطم بٌ ايطـطض ايٓؿػـٞ أٚ إـايٞ     ،ٖط عسّ ايٛدٛببعسّ ايكبٍٛ  ايظا
 ٚايعطضٞ نُا ٜكطٞ بصيو إطالم األزي١.  

ــايٞ    ـــ ايطــطض إ ــِ ىتً ــاختالفْع ــا٠     ب ــٔ َطاع ــس َ األؾــداص ؾالب
 ايٓػب١.  

 اننشع انثاًَ: انُصٍحح تئفشاء انسش

ٚايػـط:   ،اإل ٗاض، ٜكاٍ: أؾؿ٢ ايػط، إشا أ ٗطٙ، ؾؿؿا ؾؿّٛا اإلؾؿا٤ يػ١:
 ٛ ٕ     ٖـ ٞ ٚال ىـطز إعٓـ٢    ،َـا ٜهـتِ، ٚاالغـطاض خــالف االعـال عــٔ  االصـطالس

إع٢ٓ ايًػٟٛ، ٕٚا ناْت بعض ايٓصٝش١  تتٛقــ عًـ٢ إؾؿـا٤ ايػـط ؾالبـس َـٔ       
 بٝإ بعض األَٛض:  

 األيش األٔل: كرًاٌ انسش

ــ٘ ٗ       نتُــإ ايػــط ضــس إؾؿــا٥٘، ٖٚــٛ َــٔ األؾعــاٍ احملُــٛز٠، ٚقــس ُأَــط ب
 األخباض ايؿطٜؿ١ َٓٗا:  

ــاؽ،    : )fقــاٍ ضغــٍٛ اهلل   -1 ــ٘ ايٓ ــ٘ اهلل ٚمل ٜعطؾ ــ١ عطؾ ََ ــس ُْٛ طــٛب٢ يعب
أٚي٦و َصابٝض ا س٣ ٜٚٓابٝع ايعًِ تتذ٢ً عِٓٗ نٌ ؾت١ٓ َظ١ًُ يٝػٛا َصاٜٝع 

 .(1)(ايبُصض ٚال اؾؿا٠ إطا٥ٌٝ
ــاٍ  -2 ــ٢     : )fٚق ــ١، ٚال وــٌ ألســسُٖا إ ٜؿؿــٞ عً ــا اجملــايؼ باألَاْ إِ

                                                           

 . 269/ 2ت داَع ايػعازا ;/ باب ؾطٌ نتُإ ايػط 15/ 4( عاض األْٛاض 1)
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ٜطضــ٢ بــ٘ أٖــٌ  إؾؿــا٤ َــا ال ٔظاٛعــسّ دَـ  مإطــال. ٗ اؿــسٜح (1)(صـاسب٘ غــطاّ 
، َٚـع عـسّ شنـط    باإلؾؿـا٤ أسطظ ضضاِٖ  إشااجملًؼ بٌ األصٌ عسّ اؾٛاظ إال 

ٜصر عسّ اؾٛاظ آنس، ٚأخص إٝجام هعًـ٘ أؾـس ت نٝـسّا ٚايظـاٖط عـسّ       اإلؾؿا٤
خصٛص١ٝ يًُذًؼ ؾٝؿٌُ اؿهِ إهإات ا اتؿ١ٝ ٚإهاتب١ ٚأَجا ا، ْعـِ ٗ  

ؿسٜح يػر إػـًٌُ ْظـط الستُـاٍ االْصـطاف أٚ ٕـا ٜؿٗـِ َـٔ َـصام         مشٍٛ ا
 ّع١ صال٠ يًٝ٘ َجاّل ٜؿـهٌ أٚ وـطٓ  ٜطض٢ بإشا ايؿطع ٗ غر أٌٖ ايص١َ، ؾُٔ ال

 َا ٜطط َاي٘ ٚعطض٘ ْٚؿػ٘. إشاع١اشاعت٘ ؾطاّل عٔ سط١َ 

ــاٍ أَــر إــ ٌَٓ    -3 ٜــا أبــا شض: اجملــايؼ   : )±ٗ ٚصــٝت٘ ألبــٞ شض   _ٚق
 . (2)(ٚإؾؿا٤ غط أخٝو خٝاْ٘ باألَا١ْ

هـب يًُـ َٔ عًـ٢ إـ َٔ إ ٜػـا      قـاٍ: )  _ٚضٟٚ عٔ اإلَـاّ ايبـاقط    -4
 . (3)(عًٝ٘ غبعٌ نبر٠

 . (4)(َٔ اـٝا١ْ إٔ ؼسخ بػط أخٝو: )_ٚقاٍ  -5
ؾإشا غا ايعبس عٝـٛب أخٝـ٘ غـا اهلل عٝٛبـ٘ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ بـإ ٜػـا َعاصـٝ٘          

َـ     اّ أٖـٌ إٛقــ أٚ ٜـاى قاغـبت٘ عًـ٢      ٚعٝٛب٘ عٔ إشاعتٗـا ٗ ٜـّٛ اؿػـاب أ
عٝٛب٘ َٚعاصٝ٘ ٚتطى شنطٖا، ٚاألٍٚ أ ٗـط ألْـ٘ ٜػـا عًٝـ٘ شْٛبـ٘ بعـس إقـطاضٙ        

 عًٝ٘ ثِ ٜػؿطٖا اهلل ي٘. 
 األيش انثاًَ: األصم سرش انقثٍح

األصٌ ٗ اإلغالّ ٖٛ غا ايكبٝض ٚعسّ إ ٗـاضٙ يًٓـاؽ ٗ َعصـ١ٝ قـس      إٕ
ؿٝطــ١ َــٔ ؾطــٌ اهلل غــبشاْ٘ ٚتعــاٍ عًــ٢ ؾــإ ايــٛاضز ٗ األزيــ١ إػت اْكطــت

ٜا َـٔ أ ٗـط   إ َٔ ٖٛ نؿـ ؾطا٥ً٘ ٚغا َعاٜب٘، ٚٚضز ؾُٝا ٚضز َٔ شيو: )
                                                           

 .471 /8( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ 1)
 / باب ٚدٛب ايػط ع٢ً إ َٔ. 593/ 11 إصسض ْؿػ٘( 2)
 .إصسض ْؿػ٘ ٚاؾع٤ ٚايصؿش١ (3)
 / باب ٚدٛب ايػط ع٢ً إ َٔ.593/ 11 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ (4)
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ٚنِ ( ٚٚضز: )إٕ اهلل ٜهؿـ ايعا٥س٠ ٚىؿٞ ايعا٥ب١ٚ) (1)(اؾٌُٝ ٚغا ايكبٝض
 ٘ ٚنــِ َــٔ عٝــب : )_قٛيــ٘  بــإظا٤ (2)(َــٔ ثٓــا٤ٕ ْٝــٌ يػــت أٖــاّل يــ٘ ْؿــطت

ٌَُ أَُْ ذَِِـيَْ   ط  تعاٍ َٔ إؾاع١ ايؿاسؿ١ بكٛي٘ تعاٍ:ْٗاْا اهلل (3)(غات٘ إَُِّ اىَّزِيَِ يُحِثُـّ

ٚإؾـاع١ ايؿاسؿـ١ يٝػـت إٔ ٜؿـاٟ عًـ٢       (4)صاىْفَاحَِِحُ فِي اىَّزِيَِ آٍَنٌُا ىَيٌُْ عَزَابٌ أَىِـيٌٌ 

أخٝ٘ ؾٝكٍٛ ؾٝ٘ َا ال ٜعطف ؾتًو ايت١ُٗ ٚإِـا إؾـاع١ ايؿاسؿـ١ إٔ ٜكـٍٛ ؾٝـ٘ َـا       
 أطًع عًٝ٘ ٖا غاٙ اهلل تعاٍ ع٢ً غرٙ. ٜعطف َٚا

يـٛ  أْـ٘ قـاٍ: )   _ٚقس ضٟٚ عٔ اإلَاّ أَر إ ٌَٓ عًٞ بـٔ أبـٞ طايـب    
أْ٘ قاٍ: قـاٍ يـٞ    _ٚعٓ٘ أٜطّا  ،(5)(ٚدست َ َّٓا ع٢ً ؾاسؿ١ٕ يػات٘ بجٛبٞ

قـاٍ: إٕ ضأٜتـ٘ ثاْٝـّا        ،يٛ ضأٜت ضداّل ع٢ً ؾاسؿ١  قًـت: أغـاٙ  : )fايٓ  
: ال ؾتــ٢ إال fؾكــاٍ ايــٓ   ،بــ ظاضٟ ٚضزا٥ــٞ إٍ ثـالخ َــطات قًـت: أغــاٙ  

 .(6)(عًٞ

ٚإشا أسب اإلْػإ إٔ ٜػاٙ اهلل تعاٍ ٗ ايـسْٝا ٚاآلخـط٠ ٚال ٜؿؿـ٢ غـطٙ     
ـ ؾعًٝ٘ إٔ ٜػا إ ٌَٓ ٚال ٜؿؿٞ أغطاضِٖ ؾُٝا ٜعطف عـِٓٗ ٚؾُٝـا    يـ٘   اْهؿـ

ٔ أْ٘ قاٍ: ) f َٔ عٝٛبِٗ ٚعٛضاتِٗ، ؾعٔ ضغٍٛ اهلل أخٝـ٘ غـ١٦ٝ    َٔ عًِ َـ
 .(7)(ؾػاٖا غا اهلل عًٝ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ

ٖٞ عٝــٛبٞ، ؾكــاٍ     : fٚغــ ٍ ضدــٌ ضغــٍٛ اهلل ؾكــاٍ أســُب إٔ ٜػــا عًــ
ـَ غٖط إـ َٔ ٚأؾؿـاٙ   وَبُِٛٝعًٝو ُع ط اهلُلُتِػَٜ َوٛأْإِخ بُِٛٝط ُعُتِغإ) ( ؾإشا َنَؿ

                                                           

 .578/ 2( ايهاٗ 1)
 .844( َصباح إتٗذس 2)
 .180/ 6( ؾطح ْٗر ايبالغ١ 3)
 .19، آ١ٜ: ( غٛض٠ ايٓٛض4)
 .411 /2( َػتسضى ايٛغا٥ٌ 5)
 109 /59( عاض األْٛاض 6)
 .293 /2( اياغٝب ٚاياٖٝب 7)
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ال : )f قـاٍ ضغـٍٛ اهلل   ،ؾإٕ اهلل ٜؿطش٘ ٗ عٝٛب٘ ٚعٛضات٘ ٚيٛ ٗ دٛف بٝت٘
تتبعٛا عٛضات إ ٌَٓ ؾإْ٘ َٔ تتبع عٛضات إـ ٌَٓ تتبـع اهلل عٛضاتـ٘، َٚـٔ     

 .(1)(تتبع اهلل عٛضات٘ ؾطش٘ اهلل ٚيٛ ٗ دٛف بٝت٘

ٚإؾؿا٤ ايػط ٚإشاعت٘ ٖٛ أعِ َـٔ نؿــ ايعٝـب، إش ايػـط قـس ٜهـٕٛ عٝبـّا        
ٖـــِ َـٔ   ٚقس ال ٜهٕٛ عٝبّا ٚيهٔ ٗ إؾؿا٥٘ إٜصا٤ ٚإٖاْـ١ عـل األصـسقا٤ أٚ غر   

ؾٗـٞ   ايتؿـت إشا سٓسخ ايطدـٌ اؿـسٜح ثـِ    : )fقـــــاٍ ضغٍٛ اهلل  ،إػًٌُ
: عــٛض٠ إـ َٔ عًــ٢  _. ٚغـ ٍ عبــس اهلل بـٔ غــٓإ اإلَـاّ ايصـازم     (2)(إٖاْـ١ 

يٝؼ سٝح تصٖب إِا ٖٛ ٜعين غؿًت٘  قاٍ: ) :قًت ،ْعِ :إ َٔ سطاّ  ؾكاٍ
 . (3)(إشاع١ غٓطٙ

ــ َٔ ٚإؾؿــاؤٙ    ــ١ إشاعــ١ غــط إ ــو ألٕ    ٚسطَ ــتهًِ ٚايػــاَع، ٚشي ٜعــِ إ
)اإلشاع١( بإع٢ٓ إصسضٟ ٚإٕ ناْت قا١ُ٥ بؿعـٌ إـتهًِ يهٓٗـا َعٓـ٢ اإلغـِ      
إصسضٟ َتٛقؿ١ ع٢ً عسٍ ٚٚدٛز طـطؾٌ، ٚاؿـطاّ يـٝؼ ْؿـؼ ايصـسٚض بـٌ       

 ْؿؼ ايؿعٌ ايكا٥ِ بايططؾٌ.

      ََ ُٙؿَـ ِٓٚإؾؿا٤ ايػط ٖـٛ َـٔ ضشا٥ـٌ قـ٠ٛ ايػطـب إٕ نـإ   ُ   ٔ  ايعـسا٠ٚ، َٚـ
َُٙؿــَََِٓضشا٥ــٌ قــ٠ٛ ايؿــ٠ٛٗ إٕ نــإ  ٞٓ تصــٛض ْؿــٕع ُ  ، أٚ فــطز اٖتــعاظ ايــٓؿؼ َــاي

 .(4)بصيو ـبا٥جٗا ٖٚٛ َصَّٛ َٓٗٞ عٓ٘ ؾطعّا

 األيش انثانث: إَٔاع انسش 

 ٜتٓٛع ايػط إٍ ثالث١ أْٛاع:

                                                           

 .214 /75( عاض األْٛاض 1)
 .329 /1ؾٝض ايكسٜط  ;189/ 4( غٓٔ أبٞ زاٚز 2)
( َٔ أبٛاب 157باب ) 608 /18ٚغا٥ٌ ايؿٝع١  ;باب تتبع عٝٛب ايٓاؽ /175 /15( عاض األْٛاض 3)

 ايعؿط٠.
 .286 /2( داَع ايػعازات 4)
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 انُٕع األٔل: يا أيش انشاسع تكرًاَّ

١ أٚ ز١ْٜٛٝ سػـب  ٖا ٕصًش١ ز٤َٜٖٝٓٓايو أَٛض سظط ايؿاضع إكسؽ إؾؿا
 ايططض إاتب ع٢ً إؾؿا٥ٗا:

ــٌ ايطدــٌ       أٚاّل ــا ٜكــع ب ــإٕ إؾؿــا٤ َ ــاع، ؾ ــعٚدٌ ســاٍ ايٛق ــٌ اي : َــا هــطٟ ب
إٕ : )f ٚظٚدت٘ ساٍ اؾُاع أٚ َا ٜتصٌ بصيو سطاّ َٓٗـٞ عٓـ٘ يكـٍٛ ايـٓ     

ٌُ ٜؿطٞ إٍ اَطأت٘ ٚتؿطٞ إيٝ٘  َٔ ؾٓط ايٓاؽ عٓس اهلل َٓعي١ ّٜٛ ايكٝا١َ ايطد
 . (1)(غٓطٖا ثِ ٜٓؿط

ٚإطاز َٔ ْؿط شنط َا ٜكع بٌ ايطدٌ ٚاَطأتـ٘ َـٔ أَـٛض ايٛقـاع ٚٚصــ      
تؿاصٌٝ شيو، َٚا هطٟ َـٔ إـطأ٠ َـٔ قـٍٛ أٚ ؾعـٌ أٚ مـٛ شيـو. ٚإَـا فـطز          
 شنط ايٛقاع ؾإشا مل ٜهٔ ؿاد١ ؾصنطٙ َهطٚٙ ألْ٘ ٜٓاٗ إـط٠٤ٚ، ؾكـس قـاٍ ايـٓ     

f( :ًٝكٌ خرّا أٚ يٝصُتَٔ نإ ٜ َٔ باهلل ٚايّٝٛ اآلخط ؾ)(2)،  ؾإٕ زعت
ايعٚدــ١ عًــ٢  ازعــتإٍ شنــطٙ سادــ١ ٚتطتــب عًٝــ٘ ؾا٥ــس٠ ؾٗــٛ َبــاح، نُــا يــٛ 

ظٚدٗا أْ٘ عٌٓ أٚ َعطض عٓٗا أٚ تسعٞ عًٝ٘ ايعذـع، ؾـإٕ مل ٜهـٔ َـا ازعتـ٘      
ٚإـطأ٠ نايطدـٌ ٗ عـسّ دـٛاظ إؾؿـا٤ َـا هـطٟ         ،صشٝشّا ؾال نطاٖـ١ ٗ ايـصنط  

 ساٍ ايٛقاع.

ٕ أغطاض دـٝـ إػـًٌُ َـٔ ايعـسٚ، ألٕ ايػـط قـس ٜصـٌ إٍ ايعـسٚ         : نتُاثاّْٝا
ؾٝػتؿٝس َٔ شيو ٚيصيو داظ ايهصب ٗ اؿـطب ػٓبـّا إلؾؿـا٤ أغـطاض إػـًٌُ      

ٚقـس   ،يًعسٚ. أَا ايػعٞ يًشصٍٛ ع٢ً أغطاض ايعسٚ ؾٗـٛ َطًـٛب التكـا٤ ؾـطٙ    
 ٜػتطًع أخباض ايعسٚ.   f نإ ايٓ 

ايعـطض   ُِٔٝؿٔـ إٔ ٜهتِ اـٓا أٟ ايؿـٛاسـ ايـيت تَ  إٕ ٚيٞ إطأ٠ هب عًٝ٘  ثايجّا:
اـاطب ايػال١َ َٔ شيو، ؾٝذب ع٢ً ٚيٞ إـطأ٠ إٔ ٜهـتِ    اؾاونايعْا، ؾًٛ 

                                                           

 / طبع١ اؿً . 1060 /2( َػًِ 1)
 / طبع١ اؿً . 272/ 1َػًِ  ;/ ايطبع١ ايػًؿ445١ٝ/ 10( ؾتض ايباضٟ 2)
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يًػا ٜٚٓصض اـاطب بإ ّتٓع َٔ تعٚهٗا بإ ٜكٍٛ يًداطب )ٖٞ ال تصًض 
 يو(.  

 انُٕع انثاًَ: يا طهة صاحثّ كرًاَّ

٘    اغتهتُوَا  ؾـال هـٛظ بجـ٘ ٚإؾؿـاؤٙ يًػـر ستـ٢        إٜاٙ ايػـر ٚا٥تُٓـو عًٝـ
أخب أصسقا٤ صاسب ايػط، ؾال ٜهؿـ ؾـ٦ّٝا َٓـ٘ ٚيـٛ بعـس ايكطٝعـ١ بـٌ َـٔ        
أغٓط َٚٔ ُأٓغط إيٝ٘، ؾإ شيو َٔ يـ ّ ايطبـع ٚخبـح ايبـاطٔ. ٖـصا إشا ايتعَـت       
بايهتُإ، ٚأَا إشا مل تًتعّ ؾال هب ايهتُإ، ٚقس ٜتطُٔ إؾؿـا٤ ايػـط ايػٝبـ١    

 ط ب َط َهطٚٙ يًػر ٗ غٝاب٘.  إشا نإ إؾؿا٤ ايػ

 انُٕع انثانث: يا يٍ شوَّ انكرًاٌ

ٖٚٛ َا أطًع عًٝ٘ صاسب ايػط َكتط٢ ا١ٕٓٗ نايطبٝب ٚإؿيت ٚايكاضٞ 
َٚـٔ َػـا٥ً٘    ،ؿا٤ أغطاض ايٓاؽ اييت بٌ أٜسِٜٗؾال هٛظ إؾ ،ٚاحملاَٞ ٚغرِٖ

 ا١ُٕٗ ٖٞ:
 اإللــابٔ ٜػـتطٝع  عًـِ ايطبٝـب بعـس ايؿشٛصـات ايطبٝــ١ إٔ ايطدـٌ يـ       إشا .1

ٚشيو يعسّ ٚدٛز سٝٛاْات ١َٜٛٓ ٗ َٓٝ٘، ثِ ٜ تٞ بعس شيو ٚىرب ايطبٝب أْـ٘  
، ؾٗـٌ هـٛظ أٚ هـب عًـ٢ ايطبٝـب إٔ      (1)إٔ ٜٓذـب طؿـالٓ   اغـتطاع بعس ايعـالز  

استُـٌ   إشاهـٛظ اخبـاضٙ    ال هـٛظ   ٗ سكـ٘ أّ ال  اإللـاب ىربٙ عًـ٢ اغـتشاي١   
  ٘ ــ ٚؾطــشٗا ٖٚتــو ؾــطؾٗا، ستــ٢ ٚإٕ   ايطبٝــب إقــساّ ايــعٚز عًــ٢ قتــٌ ظٚدت

 إخؿـا٤ ؾطضٓا إ ايطبٝب قػِ ٚسًــ عٓـس ؽطدـ٘ َـٔ نًٝـ١ ايطـب عًـ٢ عـسّ         
 اؿاٍ ع٢ً إطٜض.

هـٛظ يًطبٝـب ٚغـرٙ     هٛظ اخباض ايطبٝب ايعٚز بعْا ايعٚدـ١، نُـا اْـ٘ ال    .2
 عٓس غ اٍ ايعٚز عٔ ؾذٛض ظٚدت٘ إٔ ٜهصب، بٌ أَا ٜػهت أٚ ٜٛاضٟ.

                                                           

ِّٛ; ألٕ إصنَٛض ٗ َعذُات ايًػ١ٔ أْٓ٘ إشا قٌٝ: أَِْذَب 1) ( َدَطٜٓا ؾٝ٘ ع٢ً االغتعُاٍ ايؿا٥ع ايَٝ
َِٚيَس أٚالزّا ٌُ، ؾُعٓاٙ أ ٍُ أْٓ٘ َٓذْب، ضادع )يػإ  ايٖطُد ُٜكا َُْذبا٤، ٚقس ٜهٕٛ ي٘ أٚالُز غر َُْذبا٤ ؾال 

  ايعطب( ٚ)ايكاَٛؽ احملٝذ( ٚ)تاز ايعطب( َاز٠ )َْذب(.
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ٝــب ايــعٚز يعٚدتــ٘ عٓــسَا ٜطًــب َــٔ ايطبٝــب  هــٛظ إؾؿــا٤ ايطبٝــب ع ال .3
خطٝبت٘، ٚإٕ مل هـع ايطبٝـب غطٖـا ٚايتـسيٝؼ بـٌ       أٚنتُاْ٘ ي٦ال تؿاضق٘ ظٚدت٘ 

اغتؿـاضت اـطٝبـ١ ايطبٝـب الٕ     إشاطبٝـب آخـط، ٚأَـا     إٍٜكٍٛ  ا: اشٖ  بـ٘  
تتعٚز بايطدٌ إصنٛض، ؾإْ٘ هب عًٝ٘ إٔ ىربٖا باى ايعٚز ٚعسّ شنط عٝـب  

 ايطدٌ.

ــ .4 ــا٤ٛظ هـ ُٕ  إؾؿـ ــر ا ــطٜض اـطـ ــطض إـ ــَـ ــٛيرا أٚ   ِٟٔسِعـ ــسظ أٚ ايهـ ناألٜـ
األَطاض ايػاض١ٜ َٔ قبٌ إطٜض ؾُٝا ٜطط َجاّل ايعٚز أٚ ايعٚدـ١ أٚ غرُٖـا   

ايطبٝب غطا١ٜ إطض ٚاإلضطاض بايٓاؽ ؾـال وػـٔ ايهتُـإ يتكـسِٜ      أسطظؾُٝا 
 ع٢ً إِٗ. األِٖ

عًــِ ايطبٝــب بــإ  إشاهــب عًــ٢ ايطبٝــب نتُــإ سكٝكــ١ َــطض إــطٜض    .5
عًِ َطض٘، ٜصاب باالْٗٝاض ايعصـ  إشا ٚادٗتـ٘ اؿكٝكـ١ نُـطض      إشاإطٜض 

اهلل َٓــ٘، أَــا اشا عًــِ ايطبٝــب إ نتُــإ سكٝكــ١ إــطض عــٔ   أعاشْــاايػــططإ 
باخبـاض   أٚزؾع ايطـطض األنـرب بايتـساٟٚ     أَهٔإطٜض ٜٛدب ضطضّا أنرب، ؾإ 

تكـسّّا يألٖـِ    إخبـاضٙ إـطٜض ٚإآل ٚدـب    إخبـاض إطٜض ؾال هـٛظ   أَطَٔ ًٜٞ 
 ع٢ً إِٗ.

 إشااـؿٝــ١ ٗ إدطٛبــ١ يًداطــب ؾُٝــا  األَــطاض إؾؿــا٤هــٛظ يًطبٝــب  ال .6
هـٛظ   غ ٍ اـاطب ايطبٝب عٔ سا ـا َٚـس٣ صـالسٝتٗا يًـعٚاز، ٚنـصيو ال     

 ال تصًض يًعٚاز. ب ْٗايًطبٝب اغطاض اـاطب بٌ ٜؿر عًٝ٘ 

َ  إٍٖٚهصا بايٓػـب١    إؾؿـا٤ ٞ ٚإؿـيت ٚغرُٖـا، ٚاألصـٌ ٗ َػـا٥ٌ     احملـا
 إٍهب ٔإعالّ َٔ أخطـ  ٗ إٛضـٛعات نُـٔ صـ٢ً      ايػط أٚ نتُاْ٘ ٖٛ أْ٘ ال

ضَطإ ٖٚـٛ ٜـععِ   ؾٗط غر د١ٗ ايكب١ً ٖٚٛ ٜععِ أْٗا قب١ً، أٚ ٜؿطط َّٜٛا َٔ 
 أْ٘ ّٜٛ عٝس.
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بٌ األَٛاٍ اـطر٠، ؾُٔ ظعـِ إ   ٚاألعطاضٚاغتج٢ٓ َٔ شيو ايٓؿٛؽ 
ظٜسّا قاتٌ ٜٚطٜس ايكصاص َٓ٘ ؾٝذب ع٢ً َٔ ٜعطف اؿكٝك١ بٝـإ ايٛاقـع ٚأْـ٘    

َا أدٓب١ٝ عًٝ٘ ٖٚٞ ٗ ايٛاقـع قطَـ١ عًٝـ٘ ؾٝذـب      اَطأ٠إ  اعتكسغر قاتٌ، أٚ 
 بٝإ شيو.

 انُٕع انشاتع: يا ٌجٕص فٍّ اإلفشاء ٔانسرش  

ٔ ْـب ايؿكٗــا٤ عًــ٢ أْـ٘ هــٛظ ٗ اؿــسٚز ٚايؿـٗاز٠ اإلؾؿــا٤ ٚايػــا ٚيهــ   
ايػا أؾطٌ ؾُٝا نـإ سكـّا هلل عـع ٚدـٌ نايعْـا أٚ ؾـطب اـُـط ٚإٕ تعًـل بـ٘          

َٔ شيو إتٗتـو ايـصٟ ال ٜبـايٞ بإتٝـإ احملظـٛضات ٚال       ٚاغتجٓٛاسهِ ؾطعٞ، 
ٜتــ مل يــصنطٙ بإعاصــٞ، ٜٚكــٍٛ ايؿــاٖس عًــ٢ ايػــطق١ )أخــص ال غــطق١( إسٝــا٤   

 يًشل ٚضعا١ٜ يًػا.  
ايعبس ؾإ تعًل ب٘ ضـطض َـايٞ أٚ سهـِ     ٚأَا إشا نإ ايػط قس تعًل ب٘ سل

ؾطعٞ نايكصاص ٚايتطٌُ ؾعًٝ٘ اإلعالّ إٕ دٌٗ ايػط، ٚايؿٗاز٠ إٕ طًـب  
ــاضٙ       ــايهتِ، ٚهــٛظ يصــاسب ايػــط ايتٛدــ٘ يًشــانِ ايؿــطعٞ ٚإخب ــ٘ ٚإآل ؾ َٓ

 بصيو.  
ٚاؿاصٌ إشا تٛقــ ْصـض إػتؿـر أٚ ايٓصـٝش١ عًـ٢ إؾؿـا٤ ايػـط ٚنـإ         

عًـ٢ أسـس عٓـس     اطًـع ِ َٔ َالى إؾؿا٤ ايػط نُٔ َالى ايٓصٝش١ أٚ ايٓصض أٖ
ؾدب غالسّا ٜطٜس قتٌ آخط ب٘، ؾٗٓا َالى ايٓصٝش١ ْٚصض إػتؿـر أٖـِ َـٔ    

 إؾؿا٤ ايػط ؾٝذب إٔ ٜٓصش٘ بإؾؿا٤ ايػط.

 اننشع انثانث: انُصٍحح تانًًٍُح

اي١ُُٝٓ ٖٞ نؿـ َا ٜهطٙ نؿؿ٘ غٛا٤ نطٙ إٓكـٍٛ عٓـ٘ أّ إٓكـٍٛ إيٝـ٘ أّ     
ٚغــٛا٤ أنــإ ايهؿـــ بــايكٍٛ أّ بايهتابــ١ أّ بــايطَع أّ اإلّــا٤،    نطٖــ٘ ثايــح،

ٚغٛا٤ أنإ إٓكٍٛ َٔ األعُاٍ أّ األقٛاٍ ٚغٛا٤ أنـإ شيـو عٝبـا أّ ْكصـاْا     
٘      ،عٓ٘ أّ مل ٜهٔ ٚتطًـل ٗ األنجـط عًـ٢ إٔ     ،ٖٚٞ ْـٛع َـٔ إؾؿـا٤ ايػـط ٖٚتهـ
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     ٚ ٝـو  نـصا ٚؾعـٌ ؾ  ِٜٖٓ قٍٛ ايػر إٍ إكٍٛ ؾٝ٘ ن ٕ ٜكـاٍ ؾـالٕ تهًـِ ؾٝـو نـصا 
ٚس٦ٓٝص نٌ َـا ٜـط٣ َـٔ أسـٛاٍ ايٓـاؽ ٚمل       ،نصا ٚنصا، ٚايصٟ تتطُٔ ؾػازّا

ٜطضٛا بإؾؿا٥٘ ؾإشاعت٘ ُِٝـ١، ٚايـالظّ عًـ٢ نـٌ َػـًِ إٔ ٜػـهت عُـا ٜطًـع         
ٚقـس تهـٕٛ    ،عًٝ٘ َٔ أسٛاٍ غرٙ نُا إشا ضآٙ ىؿٞ َـااّل يٓؿػـ٘ ؾشهاٜتـ٘ ُِٝـ١    

ــ٘ نايػــالطٌ ٚاألَــط   ــا ِ  ايُُٓٝــ١ ٕــٔ ىــاف داْب ا٤ ٚاؿهــاّ ٚايطؤغــا٤ ٚأَج
ٍُ اهلل   ،ٚتػ٢ُ بايػعا١ٜ، ؾٗٞ أؾس أْـٛاع ايُُٓٝـ١ إمثـّا َٚعصـ١ٝ     : f قـاٍ ضغـٛ

 ٜعين يٝؼ ٚيس سالٍ. ،(1)(ايػاعٞ بايٓاؽ إٍ ايٓاؽ يػر ضؾسٙ)

ٚشنط إٕ أٍٚ َا ٜكطـٞ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ َـٔ سكـٛم اهلل ايصـال٠ َٚـٔ سكـٛم         
  ٔ ــاز ايــسَا٤ َٚؿتــاح ايصــال٠ ايتطٗــط َــ اؿــسخ ٚاـبــح، َٚؿتــاح ايــسَا٤   ايعب

 ايػٝب١ ٚايػعٞ بٌ ايٓاؽ باي١ُُٝٓ بٓؿط ايؿً اييت ٜػؿو بٗا ايسَا٤.  
ٚاألزي١ ع٢ً سط١َ اي١ُُٝٓ ٚشَٗا َٔ اآلٜات ايهط١ّ ٚاألسازٜـح ايؿـطٜؿ١   

 َٓٗا:  

ــ٘ غــبشاْ٘: .1 ــيٌٍ ] قٛي ــاءٍ تِنََِ ــاصٍ ٍََِّ ــا ٍ  (  ) ىَََّ ــيٌٍ ىٍَِنَّ ــذٍ أَ ِ ــشِ ٍُعْرَ ــلَ    (  ) يْخَيْ ــذَ رَىِ ــوب تَعْ عُرُ

ــيٌٍ ــإ   (2)[صَِّ ــع اإلْػ ــُٖ٘ ــاض اؿــسٜح بايٛؾــا١ٜ، ٚأصــٌ    اغتٝاب ــِٓ إ ٗ ، ٚاي

اي١ُُٝٓ ا ُؼ ٚاؿطن١، ٚايعِْٝ ٚيس ايعْا، ؾٝػـتؿاز َـٔ اآلٜـ١ إباضنـ١ إٕ نـٌ      
 َٔ ّؿٞ باي١ُُٝٓ ؾٗٛ ٚيس ظْا.

أٟ ايُٓـاّ إػتـاب، ٚايًُـع     ،(3)[ًَيْـوٌ ىِنُـوِّ ىََُـضَجٍ ىََُـضَجٍ    ]قٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعـاٍ:   .2

ايعٝب ٗ ايٛد٘ ٚا ُـع ٗ ايكؿـا، ٚقٝـٌ ايعهـؼ، ٚقٝـٌ ا ُـع ايهػـط ٚايًُـع         
ايطعٔ، ؾع٢ً ٖصا ُٖا َع٢ٓ ٚاسـس، ألٕ إـطاز بايهػـط ايهػـط َـٔ األعـطاض       
ٚبايطعٔ ايطعٔ ؾٝٗا ٚقٝـٌ إٕ ا ُـع بـايعٌ ٚايؿـسم ٚايٝـس، ٚايًُـع بايًػـإ،        

                                                           

 .374 /2( داَع ايػعازات 1)
 .13( غٛض٠ ايكًِ، آ١ٜ: 2)
 .1( غٛض٠ ا ُع٠، آ١ٜ: 3)
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 .(1)ًُع ايطِ ٚايهػطٚسهٞ ٗ َِٝ ُٜٗع ٜٚ
ال ٜـسخٌ اؾٓـ١   ٚٗ خرب آخـط )  (2)(ال ٜسخٌ اؾ١ٓ ِاّ: )fقاٍ ضغٍٛ اهلل   .3

ٚايؿطم بـٌ ايُٓـاّ ٚايكتـات إٔ ايُٓـاّ ايـصٟ وطـط ايكصـ١         ،أٟ ِاّ (3)(قتات
 ؾٝٓكًٗا، ٚايكتات ايصٟ ٜتػُع َٔ سٝح ال ٜعًِ ب٘ ثِ ٜٓكٌ َا ٜػُع٘.  

أْب٦هِ بؿطاضنِ  قايٛا : ب٢ً ٜا ضغٍٛ اهلل،  إال: )fٚقاٍ ايطغٍٛ األعظِ  .4
 (4)(قاٍ: إؿا٤ٕٚ باي١ُُٝٓ إؿطقٕٛ بٌ األسب١ ايباغٕٛ يًربا٤ إعاٜب

ٞ   : )fقاٍ ضغٍٛ اهلل   .5 قايـت َغـُعَس َـٔ     ،إٕ اهلل خًل اؾ١ٓ قـاٍ  ـا: تهًُـ
قاٍ دٌ دالي٘: ٚععتٞ ٚداليٞ ال ٜػهٔ ؾٝو مثا١ْٝ ْؿط َٔ ايٓاؽ،  ،زخًين
هٓو َــسَٔ ٔــط، ٚال َصــٓط عًــ٢ ايعْــا، ٚال قتــات ٖٚــٛ ايُٓــاّ، ٚال   ال ٜػــ

ٞٓ عٗس اهلل  زٜٛخ، ٚال ؾططٞ، ٚال كٓح  ٚال قاطع ضسِ، ٚال ايصٟ ٜكٍٛ عً
ـٔ ب٘  .(5)(إٔ اؾعٌ نصا ٚنصا ثِ مل ٜ

وؿط ايعبس ّٜٛ ايكٝا١َ َٚا ْسا زَّا ؾٝسؾع إيٝ٘ : )fٚضٟٚ عٔ ايٓ  ايهطِٜ  .6
شيو ؾٝكاٍ ي٘ ٖصا غُٗو َٔ زّ ؾـالٕ، ؾٝكـٍٛ ٜـاضب:     أؾب٘ احملذ١ُ أٚ ؾٛم

إْو يتعًِ أْو قبطتين َٚا غؿهت زَّا، ؾٝكٍٛ: ب٢ً  عت َٔ ؾالٕ ضٚاٜـ١  
نصا نصا ؾطٜٚتٗا عًٝ٘، ؾٓكًت ست٢ صاضت اٍ ؾالٕ اؾباض ؾكتً٘ عًٝٗـا ٖٚـصا   

 .(6)(غُٗو َٔ زَ٘
 .(7)(اعٞ ايؿذطإٕ ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ؼتإ اإلّإ نُا ٜعطس ايطٚضٟٚ: )  .7

                                                           

 ١/ ايؿٝذ َٗسٟ ناؾـ ايػطا٤.َب احملطإهاغ ;، 472ّ/ 1ؾتض ايباضٟ  ;4/232( تٗصٜب ايؿطٚم 1)
 / َطبع١ اؿً .101/ 1َػًِ  ;/ ايطبع١ ايػًؿ472١ٝ /10( ايبداضٟ 2)
 . إصسض ْؿػ٘( 3)
َػتسضى ايٛغا٥ٌ/ نتاب اؿذر/  ;164( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١/ نتاب اؿذر/ أبٛاب أسهاّ ايعؿط٠/ 4)
 ، أصٍٛ ايهاٗ/ باب اي١ُُٝٓ.110
 .271 /2( داَع ايػعازات 5)
 .271 /2داَع ايػعازات  (6)
 .44 /1( األخالم ٚايػر 7)
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ٚيهـٔ قـس ػـب     ،ؾال ضٜب ٗ نٕٛ اي١ُُٝٓ َٔ إًٗهات إ زٜـ١ إٍ ايٓـاض   
اي١ُُٝٓ ٗ َا إشا نإ َالى َصـًش١ ايٓصـٝش١ بايُُٓٝـ١ أقـ٣ٛ َـٔ َـالى سطَـ١        
ايُُٓٝــ١ نُـــا إشا  ـــع إْػــإ ؾـــدب ٜتشـــسخ بــإضاز٠ إٜـــصا٤ إْػـــإ  ًُـــّا    

ٜـصا٤، ؾـإٕ أَهـٔ ؼـصٜطٙ     ٚعسٚاّْا، ؾٝذب ع٢ً َٔ  ع إٔ وصض إكصٛز باإل
ٖٚــصٙ َــٔ  ،با ــ٘بػــر شنــط َــٔ  ــع َٓــ٘ ؾٝكتصــط عًــ٢ ايتشــصٜط ٚإال شنــطٙ  

 ايٓصٝش١ ايٛادب١.

 انًثحث انثانث: انُصٍحح فً انًزاْة اإلساليٍح

 آضا٤ٖٚٓايـو أضبعـ١    ،عٖس ؾكٗا٤ إايه١ٝ ايٓصٝش١ يٝػت َٔ ايػٝبـ١  انًانكٍح: أٔاًل:
  ِ ٗ سهِ ايٓصٝش١ ٖٚٞ:

ايٓصٝش١ َطًكّا سٝح َػت اؿاد١ ايٝٗا ب ٕ نإ إٓصـٛح ؾـطع ٗ   ٚدٛب  .1
تًو إصًش١، ٚال ؾطم بٌ إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو َٔ ٜعطف سايـ٘ أّ ال، ٖٚـصا َـا    

ايكطاٗ ٚؾطو إ ٜكتصط ايٓاصـض عًـ٢ شنـط ايٛصــ إدـٌ بتًـو        إيٝ٘شٖب 
 إصًش١ ؾال ٜتذاٚظٙ يعٝب آخط  ٚخٖب ابٔ عبس ايرب ٚدٛب ايٓصٝش١ َطًكـا 

يؿاطُـ١ بٓـت    fٚأزيـتِٗ قـٍٛ ايطغـٍٛ األعظـِ      ،(1)ع٢ً ايعا١َ يٛال٠ األَـط 
أَا َعا١ٜٚ ؾطدـٌ صـعًٛى   قٝؼ سٌ ؾاٚضت٘  ٕا خطبٗا َعا١ٜٚ ٚأبٛ دٗـِ: ) 

        ٘ ٚاإلْـاع عًـ٢    ،(2)(ال َاٍ ي٘ ٚأَـا أبـٛ دٗـِ ؾـال ٜطـع ايعصـا عـٔ عاتكـ
 .(4)(ايسٜٔ ايٓصٝش١: )f ٚيكٛي٘ (3)ٚدٛب ايٓصٝش١

ٖٚـصا َـا    ،ش١ َطًكـا غـٛا٤ أنـإ بطًـب َـٔ إٓصـٛح أّ ال      ايٓصـٝ  اغتشباب .2
 .  (5)ايكطط  إيٝ٘شٖب 

                                                           

 .418 /3َٛاٖب اؾًٌٝ  ;319 /4ؾطح ايعضقاْٞ  ;231 /4( ايؿطٚم 1)
 .232/ 72( عاض األْٛاض 2)
 .159 /19( ايتُٗٝس 3)
 .425/ 2( ضٚض١ ايٛاعطٌ 4)
 .418 /3َٛاٖب اؾًٌٝ   ;555/ 2( نؿا١ٜ ايطايب 5)
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. دـا٤ ٗ  االغتؿـاض٠ ٚدٛب ْصض إػتؿر أٟ ٚدـٛب ايٓصـٝش١ بعـس طًـب      .3
ب ٕ ايٓصٝش١ ؾطض عٌ إشا طًبت يعَ٘ ايكٍٛ بـاؿل ٚيـٝؼ   ساؾ١ٝ ايعـسٟٚ ) 
 .(1)(شيو َٔ ايػٝب١

زٕٚ غـرٙ بـ ٕ ٜعـطف     بٗـا ايٓاصـض   اخـتب ٚدٛب ايٓصـٝش١ ؾـطض عـٌ إشا     .4
إشا ساٍ إػ ٍٚ عٓ٘ ٚسـسٙ زٕٚ غـرٙ، ٚٚدـٛب ايٓصـٝش١ ؾـطض نؿاٜـ١ ؾُٝـا        

َٕ اؾعٚيٞ ٗ ؾـطح   إيٖٝ٘ٚصا َا شٖب  ،عٓ٘ ٍُِٔٚ ِػنإ ٖٓايو َٔ ٜعطف ساٍ ا
ايطغاي١ َٚا ْب عًٝ٘ ابٔ ْٜٛؼ، ٚضدض ايعسٟٚ ايكٍٛ األٍٚ بُٝٓا ضدض ابٔ 

 .(2)ايعطبٞ ايكٍٛ ايجاْٞ

عـسٜح   إغتسٍ ؾكٗـا٤ ايؿـاؾع١ٝ بـ ٕ ايٓصـٝش١ يٝػـت َـٔ ايػٝبـ١        نشافعٍح:ثاًٍَا: ا
سل إػًِ عًـ٢  : )fٚأٚدبٛا ْصض إػتؿر بسيٌٝ قٛي٘  (3)ؾاط١ُ بٓت قٝؼ

ْصض ي٘، ٚإشا عطـؼ ؾشُـس   اإشا زعاى ؾ دب٘، ٚإشا اغتٓصشو ؾ إػًِ غت
إشا قــــاٍ ايٓــــٟٛٚ: ) ،(اهلل ؾػــــُت٘، ٚإشا َــــطض ؾعــــسٙ، ٚإشا َــــات ؾإتبعــــ٘

ــ٘    غتٓصــشوا ؾُعٓاٖــا إشا طًــب َٓــو ايٓصــٝش١ ؾعًٝــو إٔ تٓصــش٘ ٚال تسآٖ
ٚقس سصط َاال ٜعس غٝبـ١ ٗ غـت١ أؾـٝا٤     (4)ٚتػؿ٘ ٚال ُػو عٔ بٝإ ايٓصٝش١(

 :(5)بكٛي٘

 َتظًـــِ َٚعــــــطف ٚقــــــصض     ايكــــسح يٝؼ بػٝبـــ١ ٗ غتـــ١ 

 ا١ْ ٗ إظايـــــ١ َٓهططًب اإلع        ٕٚظٗط ؾػكـــــّا َٚػتؿت َٚٔ

ٚقٛيــ٘ )َٚعــطف( ٖٚــٛ إػتؿــاض ٚشيــو ألْــ٘ ٜعــطف إػتؿــر عٝــٛب َــٔ 
                                                           

 .555 /2( ساؾ١ٝ ايعسٟٚ 1)
 .319 /4ؾطح ايعضقاْٞ  ;159 /19ايتُٗٝس  ;291 /2( ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ 2)
 .241 /4( ؼؿ١ األسٛشٟ 3)
 .143 /14( ؾطح ايٟٓٛٚ 4)
 ايطايبٌ  إعا١ْ( 5)
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 ؾٝ٘. اغتؿر
ست٢ َـٔ زٕٚ   ابتسا٤ٚدٛب ايٓصٝش١  إٍٚشٖب ابٔ ايصالح ٚايؿطبٝين 

ــٛاٍ    (1)اغتؿــاض٠طًــب  ــ١ ٗ األَ ــ٢ إٔ ايٓصــٝش١ ٚادب ، ٚأٚضــض األشضعــٞ عً
ــ ٕ ايٓ     ــا ب ــطم بُٝٓٗ ــٔ ؾ ــ٢ َ ــٛاٍ زٕٚ   ٚاألعــطاض ضزّا عً صــٝش١ ػــب ٗ األَ

 -األعطاض، ٚقاٍ )َٚا ٜتِٖٛ َٔ ايؿـطم بـٌ ايبـابٌ خٝـاٍ بـٌ ايٓصـٝش١ ٖٓـا        
ٚقــاٍ ابــٔ ايبطــاٍ َــٔ ؾكٗــا٤ ايؿــاؾع١ٝ بــ ٕ        ،(2)أنــس ٚأســب(   -األعــطاض 

)ايٓصٝش١ ؾطض نؿا١ٜ َـٔ قـاّ بٗـا هـعٟ عـٔ ايبـاقٌ، ٖٚـٞ الظَـ١ عًـ٢ قـسض           
 . (3)ع١(ايطاق١، ؾإٕ خؿ٢ أش٣ ع٢ً ْؿػ٘ ؾٗٛ ٗ غ

شٖب بعض ؾكٗا٤ اؿٓؿٝـ١ إٍ ٚدـٛب ايٓصـٝش١ َطًكـّا اغـتسالاّل       ثانثًا: انحُنٍح:
باـرب )ايسٜٔ ايٓصٝش١( ٚإٕ عًِ ايٓاصض إ ْصٝشت٘ ال تؿٝـس إٓصـٛح، ٚيهـٔ    

ٛب ْصـض إػتؿــر إشا ؼكــل إػتؿـاض بــإ تــطى ايٓصــٝش١   بعطـِٗ شٖــب بٛدــ 
ٕػتؿــر بــٌ يــٛ تعًــل عًــِ ٜــ زٟ إٍ ضــطض قــاّ ٗ ْؿــؼ أٚ َــاٍ أٚ عــطض ا

ــّا ٚإٕ مل تهـــٔ    ــ٘ ايٓصـــٝش١ َطًكـ ــٝش١ زٕٚ غـــرٙ ٚدبـــت عًٝـ ايٓاصـــض بايٓصـ
 .  (4)باغتؿاض٠

شٖب ايؿكٗا٤ اؿٓاب١ً إٍ ٚدٛب ايٓصٝش١ َطًكـّا غـٛا٤ أناْـت     ساتعًا: انحُاتهح:
ــٛض     ــٝش١( ٗ األَـ ــسٜٔ ايٓصـ ــسٜح )ايـ ــر أّ زٕٚ طًـــب ؿـ ــٔ إػتؿـ بطًـــب َـ

ايٓصٝش١ تتعًل ب َٛض ز١ْٜٛٝ ؾؿٞ ٚدٛب ايٓصٝش١ َٔ ايس١ْٜٛٝ، ٚأَا إشا ناْت 
 .  (5)أٚ طًب ْظط اغتؿاض٠زٕٚ 

ؾــ ٚدبٛا  ،٤ ايظاٖطٜــ١ بٛدــٛب ايٓصــٝش١ َطًكــاّ شٖــب ؾكٗــا خايسثثًا: انهاْشٌثثح:
                                                           

 .173 /3( َػين احملتاز 1)
 .323 /4( اجملُٛع 2)
 . 143 /14( ؾطح ايٟٓٛٚ 3)
 . 268/ 6( ؾٝض ايكسٜط  4)
 . 20/ 1َٓاض ايػبٌٝ   ;184/ 3( نؿاف ايكٓاع 5)
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ايٓصٝش١ ٕٔ ضأ٣ ؾدب ٜػـاّٚ عًـ٢ غـًع١ أٚ َبـاٜع ٜطٜـس غـي صـاسب٘ بػـر         
)ؾـإشا اغتٓصـض    ع٢ً شيو عسٜح )ايسٜٔ ايٓصٝش١( ٚسـسٜح  ٚاغتسيٛا ،عًُ٘

 .  (1)ايطدٌ أخاٙ ؾًٝٓصض ي٘(

 انًثحث انشاتع: أخز انعٕض عهى انُصٍحح

ــا إٕ سهــِ ايٓصــٝش١   ــ٢    االغــتشبابإشا قًٓ ــال إؾــهاٍ ٗ أخــص األدــط٠ عً ؾ
إػتشبات، ٚإٕ نإ أخص األدط٠ ع٢ً إػتشب ٜٓكب ثٛاب٘، ٚيهٔ ٚقـع ايهـالّ   

ٓٛإ األٚيـٞ أٟ سهـِ ايٓصـٝش١    ؾُٝا إشا قًٓا إ ايٓصٝش١ ٚادب١ غٛا٤ أناْـت بـايع  
ؾكـس   ،ٖٛ ايٛدٛب أّ بايعٓٛإ ايجاْٟٛ ؾُٝا إشا تٛقـ زؾـع ايطـطض عًـ٢ ايٓصـٝش١    

 ايؿكٗا٤ ٗ دٛاظ أخص ايعٛض ع٢ً ايٓصٝش١ ايٛادب١ إٍ طا٥ؿتٌ:   اختًـ

َٓــع أخــص ايعــٛض عًــ٢ ايٓصــٝش١ ألْٗــا ٚادبــ١ ٚال هــٛظ أخــص  انطائنثح األٔنثثى: 
قـاٍ َايـو: )َـٔ قـاٍ زيـين عًـ٢ َـٔ         ،ٓاصـض ايعٛض ؾُٝا ٖٛ ٚادـب عًـ٢ اي  

ٜؿاٟ َين داضٜيت ٚيـو نـصا أٚ َـٔ أؤدـطٙ ْؿػـٞ ؾـسٍ عًٝـ٘ ؾـصيو الظّ يـ٘          
ــٞ       ــٛ قــاٍ زيــين عًــ٢ اَــطأ٠ تصــًض ي ــ٘، غــالف َــا ي ــ٘ ال هــب اإلزال٤ عًٝ ألْ
أتعٚدٗا ٚيو نصا ؾسٓي٘ ؾال ؾ٤ٞ يـ٘، ٚايؿـطم بـٌ ايساليـ١ عًـ٢ َـٔ ٜؿـاٟ أٚ        

ًـ   ٢ َـٔ تصـًض يًٓهـاح ٗ يـعّٚ ايعـٛض ٗ األٍٚ زٕٚ      ٜػت دط ٚبٌ ايساليـ١ ع
ايجاْٞ يٛقٛع ايعٛض ٗ األٍٚ ٗ َكاب١ً َا ال ًٜعّ ايعاَـٌ ٖٚـٛ ايتؿتـٝـ عًـ٢     
َٔ ٜؿاٟ أٚ ٜػت دط غالف ايجاْٞ ؾإْـ٘ ٗ َكابًـ١ َـا هـب عًـ٢ ايعاَـٌ ٖٚـٛ        

صاضت ايٓصٝش١ ٚادب١ عًٝ٘، ٚال هـٛظ ألسـس أخـص     اغتٓصش٘ايٓصٝش١ ألْ٘ ٕا 
 .  (2)ٛض ٗ ٚادب عًٝ٘(ايع

إشا قًٓا إ ايٓصٝش١ ايٛادب١ َٔ ايٛادبات ايتٛصـ١ًٝ ايهؿا٥ٝـ١ أٚ    انطائنح انثاٍَح:
ايع١ٝٓٝ نكطا٤ سٛا٥ر احملتادٌ أٚ إظايـ١ األش٣ عـٔ ططٜـل إػـًٌُ دـاظ أخـص       

                                                           

 . 448/ 8( احمل٢ً 1)
 . 112/ 2( ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ 2)
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 األدـط٠ عًٝٗـا، ٚشيــو ألٕ ايػـر٠ َٓعكـس٠ عكال٥ٝــّا ٚعطؾـا ٚال تٓـاٗ ايعَُٛــات      
ؾــإٕ اغتؿــهٌ بــإ ايٛادــب إِــا ٖــٛ َػــتشل هلل عــع ٚدــٌ   ،ٗ أخــص األدــط٠ 

ٚيٝؼ ًَهّا يًؿاعٌ ألْ٘ ًَعّ ب٘ ؾطعّا ؾٗٛ نإكٗٛض عًٝ٘ ؾُا نإ َكٗـٛضّا عًٝـ٘   
ال ّهـٔ أخـص األدـط٠     االختٝـاض عـٔ   ؾٗٛ خاضز عٔ اختٝاضٙ، َٚـا نـإ خاضدـاّ   

ؾــاؾٛاب عــٔ شيــو: إ إكٗٛضٜــ١ عًــ٢ ايؿعــٌ َــٔ قبــٌ ايؿــاضع ٚنْٛــ٘   ،عًٝــ٘
َٚا ازعـٞ بـإ اإلْـاع     ،ٚادبا ال تٓاٗ األدط٠ ؾإْ٘ هٛظ يًٓاصض أخص األدط٠

ــين         ــا ٜع ــٌ َطًك ــ١ ب ــات ٗ اؾًُ ــ٢ ايٛادب ــ٢ عــسّ دــٛاظ أخــص األدــط٠ عً عً
ايٛادـــب َـــا ٖـــٛ ايٛادـــب غـــر َٓعكـــس إشا مل وـــطظ اإلْـــاع عًـــ٢ َطًـــل   

اٍ َـع  ايٛادبات، بٌ أسطظ اؾٛاظ ع٢ً ايٛادبات ايهؿا١ٝ٥ ايتٛصـ١ًٝ بـال إؾـه   
ٚدٛز االختالف ٗ ايباقٞ َٚع تػًُٝ٘ ؾًٝؼ ٖٛ باإلْـاع إٓكـٍٛ ٖٚـٛ يـٝؼ     

ؾاؿاصــٌ دــٛاظ أخــص األدــط٠ عًــ٢ غــا٥ط ايٛادبــات َٚٓٗــا ايٓصــٝش١    عذــ١. 
ايٛادب١ إآل َا ٜعٛز إٍ ايعبـازات ايعٝٓٝـ١ ايؿطزٜـ١ ايـيت ال تعـٛز بٗـا ايؿا٥ـس٠ إٍ        

 اآلخطٜٔ بإط٠.  
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 الفصل الرابع

 التطبيقات الفقهية النصيحة يف
 أٔال: انُصٍحح فً أْم انثذع 

ٗٓط ب ضباب ايبسع ٚتصاْٝؿِٗ إط١ً إدايؿ١ يهتاب اهلل ٚغـ١ٓ   ٜٓبػٞ إٔ ُٜؿ
ٚشيو يؿػازٖا، َُٜٚبـٖٝٔ إْٗـِ عًـ٢ غـر ايصـٛاب يٝشـصضٖا        eْبٝ٘ ٚ أٌٖ بٝت٘ 

ُٜٚٓؿــط عــٔ تًــو إؿاغــس َــا أَهــٔ، ؾــإ بٝــإ ســا ِ    ايٓــاؽ ؾــال ٜكعــٛا ؾٝٗــا، 
ٚؼصٜط األ١َ َِٓٗ ٚادب باتؿـام إػـًٌُ ستـ٢ قٝـٌ يـبعض ايعًُـا٤: ايطدـٌ        
ٜصّٛ ٜٚصـًٞ ٜٚعتهــ أسـب إيٝـو أٚ ٜـتهًِ ٗ أٖـٌ ايبـسع، ؾكـاٍ : إشا قـاّ          
ٚصــ٢ً ٚصــاّ ٚاعتهـــ ؾإِــا ٖــٛ يٓؿػــ٘، ٚإشا تهًــِ ٗ أٖــٌ ايبــسع ؾإِــا ٖــٛ    

  ٌ ز ٗ ٚايٓصـٝش١ يًُػـًٌُ ٗ زٜـِٓٗ َـٔ دـٓؼ اؾٗـا       ،يًُػًٌُ ٖٚـصا أؾطـ
غبٌٝ اهلل، ٚيٛال بٝإ َؿاغس أٌٖ ايبـسع يؿػـس ايـسٜٔ ٚنـإ ؾػـازٙ أعظـِ َـٔ        

مل ٜؿػـسٚا   اغـتٛيٛا ؾػاز اغتٝال٤ ايعسٚ َٔ أٌٖ اؿطب، ؾإٕ أٌٖ اؿـطب إشا  
ايكًٛب َٚـا ؾٝٗـا َـٔ ايـسٜٔ إآل تبعـّا، ٚأَـا أٖـٌ ايبـسع ؾٗـِ ٜؿػـسٕٚ ايكًـٛب            

طاض صـػر أٖـِ َـٔ َصـًش١     ابتسا٤. ؾهًُا ناْت َصًش١ ؿؿظ ايسٜٔ ٚيٛ ٗ إ
سؿظ عطض إبتسع داظ اغتٝاب٘، ٚايكسض إتٝكٔ َٔ دٛاظ غٝبت٘ ٖـٛ شنـط بسعـ٘    

ٚاألزي١ ع٢ً دٛاظ ايٓصٝش١ ٗ أٖـٌ   .اييت أٚضزٖا ٗ ايسٜٔ ال شنط غا٥ط عٝٛب٘
قاٍ: قـاٍ ضغـٍٛ اهلل    _ايبسع َٓٗا َا ضٚاٙ زاٚز بٔ غطسإ عٔ أبٞ عبس اهلل 

f( :ٜب ٚايبسع َٔ بعسٟ ؾ  ٗطٚا ايربا٠٤ َـِٓٗ، ٚأنجـطٚا   إشا ضأٜتِ أٌٖ ايط
َــٔ غــبِٗ ٚايكــٍٛ ؾــِٝٗ ٚايٛقٝعــ١، ٚبــاٖتِٖٛ نــٞ ال ٜطُعــٛا ٗ ايؿػــاز ٗ   
اإلغالّ ٚوصضِٖٚ ٚال ٜتعًُٕٛ َٔ بسعِٗ ٜهتب اهلل يهـِ بـصيو اؿػـٓات    

. َٚا ضٟٚ ٗ قـطب اإلغـٓاز عـٔ دعؿـط     (1)(ٜٚطؾع يهِ ب٘ ايسضدات ٗ اآلخط٠
                                                           

 ٚدٛب ايربا٠٤ َٔ أٌٖ ايبسع.  39/ باب  267/ 16( ٚغا٥ٌ ايؿٝع١  1)
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ــ٣ٛ  قـــاٍ: ) Lبٝـــ٘ بـــٔ قُـــس عـــٔ أ ــ١، صـــاسب ٖـ ــ١ يـــٝؼ  ـــِ سطَـ  ثالثـ
: fٚقـاٍ ضغـٍٛ اهلل    ،(1)(َبتـسع، ٚاإلَـاّ اؾـا٥ط، ٚايؿاغـل إعًـٔ بايؿػـل      

ــ٘ وــصضٙ       ) ــا ؾٝ ــطٚٙ َ ــاؽ إشن ــ٘ ايٓ ــ٢ ال ٜعطؾ ــادط ست ــط ايؿ أتطعــٕٛٚ عــٔ شن
 . (2)(ايٓاؽ

ٖٚصا ايكػِ َٔ ايٓصٝش١ غر َتٛقـ ع٢ً إؿاٚض٠ ٚال َكاضْـ١ ايٛقـٛع ٗ   
َُّتّؿٓكّٗا ٜازز إٍ َبتسع أٚ ؾاغل ٜ خص عٓ٘ ايعًـِ ٚخـاف إٔ   إؿػ س٠، ؾإشا ضأ٣ 

ٜتططض إتؿك٘ بصيو ؾعًٝ٘ ْصٝشت٘ ببٝإ ساي٘ بؿطو إٔ ٜكصس ايٓصـٝش١، ٖٚـصا   
ٖا ٜػًذ ؾٝ٘ ٚقس وٌُ إتهًِ بصيو اؿػس ؾًٝتبؼ ايؿٝطإ عًٝـ٘ شيـو ٚىٝـٌ    

سٟ  ـصٙ األَـٛض إ ٜالسـظ    إيٝ٘ أْـ٘ ْصـٝش١ ؾًٝـتؿطٔ ٗ شيـو، ٜٚٓبػـٞ يًُتصـ      
ٚال وٌ إ ٜتهًِ ٗ ٖصا ايباب إآل قاصسّا بصيو ٚد٘  ،ْؿػ٘ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبٌ ضب٘

اهلل تعاٍ، ٚإ تهٕٛ ن١ًُ اهلل ٖٞ ايعًٝا، ٚإ ٜهٕٛ ايسٜٔ نً٘ هلل ؾُـٔ تهًـِ   
ٗ شيو بػر عًِ اٚ َا ٜعًِ خالؾ٘ نإ آمثـّا. ثـِ إٕ إتصـسٟ بايٓصـٝش١ ألٖـٌ      

س ي٘ َٔ سػٔ اي١ٝٓ ؾًٛ تهًـِ عـل يكصـس ايعًـٛ ٗ األضض أٚ ايؿػـاز      ايبسع الب
نإ َٓعي١ ايصٟ ٜكاتٌ ١ٝٓ ٚضٜا٤، ٚإ تهًِ ألدٌ اهلل تعاٍ كًصّا ي٘ ايسٜٔ 
نإ َٔ اجملاٖسٜٔ ٗ غبٌٝ اهلل َٔ ٚضث١ األْبٝا٤ ؾٗٛ َٓعيت٘ أؾطٌ َـٔ ايؿـٗسا٤   

ٚإ ال ٜتعس٣ ايٓاصـض   ،(3)(إ َساز ايعًُا٤ أؾطٌ َٔ زّ ايؿٗسا٤نُا ٚضز )
ٗ أضباب ايبسع ايصسم ٚال ٜؿا٣ عًِٝٗ َٔ ايؿػٛم ٚايؿٛاسـ َا مل ٜؿعًـٛٙ  
بٌ ٜكتصط ع٢ً َا ؾِٝٗ َٔ إٓؿطات خاص١، ؾـال ٜكـاٍ عًـ٢ إبتـسع أْـ٘ ٜؿـطب       

 اـُط، ٚال أْ٘ ٜعْٞ ٚال غر شيو ٖا يٝؼ ؾٝ٘.  
ٚ ؾٝع١ ي٘ تعظُ٘، َٚٔ َات َٔ أٌٖ ايبسع ٚال طا٥ؿ١ أٚ ْاع١ أٚ ؾطق١ أ

ٚمل ىًـ نتبا تكطأ ٚال َا ىؿ٢ إؾػازٙ يػـرٙ، ؾـاألٍٚ إٔ ٜػـا بػـا اهلل عـع      
                                                           

 . 82 اإلغٓاز( قطب 1)
 . 152/ 3أسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ  ;306 /2( داَع ايػعازات 2)
 ِٝ.ثٛاب ا سا١ٜ ٚايتعً 8/ باب 14/ 2( عاض األْٛاض 3)
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إشنـطٚا قاغـٔ   : )fٚدٌ ٚال ٜصنط عٝب ٚسػاب٘ عًـ٢ اهلل عـع ٚدـٌ، قـاٍ     
  (1)(َٛتانِ

 . (2)(ال تكٛيٛا ٗ َٛتانِ إآل خرّاٚٗ خرب آخط )

ًـ١ أٚ غـر شيـو ٖـٔ تهـٕٛ      ٚأَا ْصٝش١ إػتؿـر ٗ َكايـ١ أٚ نتـاب أٚ ف   
 ٞ ؾــال إؾــهاٍ ٗ  ،باطًــ١ ؾٗــٞ إَــا إ ُــؼ ايــسٜٔ اٚ ٗ َػــ ي١ َٚٛضــٛع عًُــ
ْكصــإ  اغــتًعّٚدــٛب ايٓصــٝش١ يًُػتؿــر ٗ َــا إشا ناْــت ُــؼ ايــسٜٔ ٚإٕ  

ــإعطٚف      ــ١ أٚ اجملًــ١ أٚ ايهتــاب يعُــّٛ أزيــ١ األَــط ب ٚقــسح ايكا٥ــٌ بتًــو إكاي
 عّٚ صٝا١ْ ايسٜٔ.  ٚايٓٗٞ عٔ إٓهط أٚ َا زٍ ع٢ً ي

ٚأَــا إشا ناْــت ايٓصــٝش١ ٗ َػــ ي١ أٚ َٛضــٛع عًُــٞ ال ّــت إٍ ايــسٜٔ   
بصــ١ً، ؾٝذــٛظ ْصــض إػتؿــر إشا نــإ عًــ٢ َــٓٗر ايبشــح ايصــشٝض ؾطٜــإ    

ٚزاليتـ٘ عًـ٢ ايٓكصـإ     ،)اؿكٝكـ١ بٓـت ايبشـح(    اؾتٗطايػر٠ ع٢ً شيو، ٚقس 
 ىًـل َصـّْٛا َـٔ اـطـ      ٚايكسح ال ُٓـع َٓـ٘، ألٕ اإلْػـإ قـطٜٔ ايٓكصـإ ٚمل     

ٚاالؾــتباٙ، ٚيــٝؼ إ ٗــاض َجــٌ ٖــصا ايٓكصــإ عٝبــّا ؾــطعّٝا ستــ٢ ٜهــٕٛ إ ٗــاضٙ  
   غٝب١.

 ثاًٍَا: انُصٍحح فً ذنضٍم انعهًاء

هٛظ ايٓصٝش١ يًُػتؿر بتؿطٌٝ بعض ايعًُا٤ ع٢ً بعض ٚال ٜعـس شيـو   

ــيْنَا تَعْــ َ اىنَّثِـــ ] غٝبـــ١ ٚاهلل غـــبشاْ٘ ٚتعـــاٍ ٜكـــٍٛ يِّنيَ عَيَـــَ تَعْـــ ٍ ًَآذَيْنَـــا دَاًًُدَ ًَىَقَـــذْ فَعَـّ

ــٌَاس ا] ٚقــاٍ غــبشاْ٘ ٚتعــاٍ، ( )[صَتُــٌس ا ٚيــٛ ؾطــٌ بعــض  ،( )[خَيَقَنُــٌْ أَوْ
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ايعًُا٤ ع٢ً بعض باألع١ًُٝ ٚاألٚضع١ٝ َـع ايـتشؿظ بعـسّ ايهـالّ ايباطـٌ ؾـال       
ٜسخٌ ٗ ايػٝب١ ٚيٛ نطٖ٘ احملسخ عٓ٘ ألْ٘ يٝؼ بكسح ؾُٝا نإ عإـّا بـ سٛا ِ   
يٝٓبــ٘ عًــ٢ ؾطــٌ ايؿاضــٌ َٚــٔ ال ًٜشــل بسضدتــ٘ ٗ ايؿطــٌ، ٚتٓعٜــٌ ايٓــاؽ   
َٓــاظ ِ. أضـــ إٍ شيــو أْــ٘ دــطت غــر٠ ايعًُــا٤ ٚزٜــسٕ األصــشاب عًــ٢    

عٔ ؾـدب   االدتٗازٚهٛظ ايٓصٝش١ يًُػتؿر ست٢ يٛ أز٣ إٍ غًب  ،شيو
ع٢ً إٔ ال ٜ زٟ إٍ اغتًعاّ إٖاْـ١ إػـًٛب عٓـ٘ نُـا إشا نـإ ايطدـٌ ؾـاغاّل        
َٓصب اإلؾتا٤ غٌٓ َتُاز١ٜ، ؾػـًب ٖـصا االدتٗـاز عـٔ ٖـصا ايطدـٌ إٖاْـ١ ال        
ػــٛظ إآل إشا نــإ ٖٓــاى َصــًش١ غايبــ١ عًــ٢ َؿػــس٠ ايػٝبــ١. ْعــِ هــٛظ ْصــض    
إػتؿر ؾُٝا إشا ضأٜت َتؿكٗا ٜتًبؼ َا يٝؼ َٔ أًٖ٘ ؾًو إٔ تٓب٘ ايٓاؽ عًـ٢  

 باالْكٝـاز السـل  ـِ   ْكص٘ ٚقصٛضٙ ٖـا أٖـٌ ْؿػـ٘ يـ٘، ٚتٓـبِٗٗ عًـ٢ اـطـط اي       
إيٝ٘. ٚٗ ٖصا إكاّ البس َٔ اؿصض ٗ َعايـل ايؿـٝطإ ايـصٟ قـس ٜصـٛض يـبعض       

 ناغتٝـاب ايعًُا٤ يٝؼ  اغتٝابايعًُا٤، ؾإٕ  ٚاغتٝاباؾٗاٍ إْ٘ ْاصض ٗ ثًب 
آؾٗاٍ يؿطف ٚصـ ايعًـِ ايكـا٥ِ بايعًُـا٤ عًـ٢ اؾٗـٌ ايكـا٥ِ باُؾٗـاٍ، ألٕ        

طٚضٟ ايصٟ ال ٜهابط ؾٝـ٘ شٚ عكـٌ غـًِٝ، نُـا     ؾطٌ ايعًِ ع٢ً اؾٌٗ َٔ ايط
إٔ ؾطــٌ إػــادس عًــ٢ غرٖــا َــٔ غــا٥ط ايبكــاع نــصيو، ؾــإٕ ؿــّٛ ايعًُــا٤      
َػ١َُٛ ٚعاز٠ اهلل ٗ ٖتو أغتاض َٓتكصـِٗ َؿـٗٛض٠ َعًَٛـ١، ٚإٕ َـٔ أطًـل      

ٚغٝبـ١ ايعًُـا٤ َٓبعٗـا     ،يػاْ٘ ٗ ايعًُا٤ بايجًب بالُٙ اهلل قبٌ َٛت٘ َٛت ايكًـب 
. ْعِ هـٛظ بٝـإ األغـالو ايٛاقعـ١ َـٔ      (1)ٓؿؼ ع٢ً ابسا٤ ايٓصٝش١َٔ خسع١ اي

بٝـإ  نُا هٛظ ْصض إػتؿر بايٓػب١ إٍ إَـاّ اؾُاعـ١ ٚايػـ اٍ عـٔ      ،ايعًُا٤
ٌ عٓ٘ـ ٚبٝـإ ساي٘ـ نُـا ٖٛـ ايٛاقـع ألٕ           ؿر إصًـ ساي٘ ؾٝذٛظ ٚصؿ٘ بايصٟ ٜهـطٙ يتٓـ

 ٗٛ سطاّ.إَا بٝإ ساي٘ َٔ زٕٚ طًب ايٓصٝش١ ؾ ،إػتؿاض َ ُٔ
 ثانثًا: انُصٍحح فً انُسة  

قس ٜاتب ع٢ً ايٓػب آثاض ؾطع١ٝ عاد١ً ٚآد١ً، ؾُٔ اآلثاض ايـيت ٜاتـب   
                                                           

 .72 /1( َؿتاح ايػعاز٠ 1)



 حبوث ومقاالت                                                                                                                     76

ٚالؾــو ٗ  ،عًٝـ٘ ٖــٛ ايتــٛاضخ ٚاحملطَٝــ١ ٚأخــص األٔــاؽ ٚايٓؿكــات ٚغرٖــا 
ٚدٛب ايٓصٝش١ يًُػتؿر ٗ ضز َسعٞ ايٓػب ايصٟ يٝؼ ي٘ ٚإٕ نـإ َـسعٞ   

َٔـٔ  ٦٘، ؾإٕ َصًش١ سؿظ األْػـاب أٍٚ َطاعـا٠   ايٓػب َعصٚضّا ٗ ازعا٥٘ ـط
سط١َ إػتاب ؼؿظا َٔ اختال و األْػاب ٚٚقٛع اـًٌ ٗ إٛاضٜح ٚايٓؿكـات  

 .(1)ٚاألْهش١ ٚغرٖا
أْـ٘ َـٔ    ازع٢أَا يٛ نإ َسعٞ ايٓػب ال ٜاتب عًٝ٘ آثاض ؾطع١ٝ نُا إشا 

ــ٘قبًٝــ١ َطــط َــجاّل ٖٚــٛ يــٝؼ َٓٗــا ؾــال ٚدــ٘ ؾــٛاظ      ــّا ٗ ٚإٕ نــ اغتٝاب إ ناشب
 ازعا٥٘.

 ساتعًا: انُصٍحح فً انضٔاج  

بإ ٜـصنط َـا    اغتًعّٗ خاطب أٚ كطٛب١ ٚيٛ  اغتؿردٛاظ ايٓصٝش١ ٕٔ 
ؾٝ٘ أٚ ؾٝٗا َٔ َػا٤ٟٚ ايعٝٛب ٚغرٖـا خٛؾـّا َـٔ ضـطض ايتـسيٝؼ َٚـا ٜاتـب        
عًٝ٘ إٍ غر شيو ٖا أضٜس ب٘ زؾع إطاض إتعًك١ ب سس إكاصس اـُػ١ ؿـسٜح  

بـٌ ال ٜبعـس دـٛاظ شيـو ابتـسا٤       ،اض َ ُٔ( ٚسسٜح )ايـسٜٔ ايٓصـٝش١(  إػتؿ)
بـٌ   ،(2)َـٔ زٕٚ اغتؿـاض٠ إشا عًـِ باتـب َؿػـس٠ عظُٝـ١ عًـ٢ تـطى ايٓصـٝش١         

ػب ايٓصٝش١ ستـ٢ يـٛ عًـِ ايٓاصـض بـإ إٓصـٛح ّتٓـع َـٔ ايـعٚاز يـٛ عًـِ            
 ٚاالختصاض ٚٗ ٖصا إكاّ هب َطاقب١ ايٓؿؼ ٚتصؿ١ٝ اي١ٝٓ ٚايكصس ،بايٓصٝش١
ٚشنط ايعٝٛب ع٢ً قسض اؿادـ١ َٚـا ٜٓـسؾع بـ٘ ايطـطض ؾـإٕ ايطـطٚض٠         ،ٗ ايػٝب١

تكـــسض بكـــسض اؿادـــ١ إيٝٗـــا، ؾًـــٛ أغٓـــ٢ ايتعـــطٜض ٚايتًـــٜٛض ؿـــطّ ايتصـــطٜض 
ٗ أَط ْؿػ٘ ن ٕ اغتؿاضت إطأ٠ خاطبٗـا ٗ أَـط ْؿػـ٘     اغتؿرٚايتٓصٝب ٚيٛ 

 ٌٖ ٜصًض  ا أٚ ال   
ِٕ نإ ؾٝـ٘ َـا ٜكًـٌ    ؾإ نإ ؾٝ٘ َا ٜجبت اـ ٝاض ٚدب شنطٙ يًُدطٛب١، ٚٔإ

ايطغب١ ٚال ٜجبت اـٝاض نػـ٤ٛ اـًـل ٚايؿـض أغـتشب، ٚإٕ نـإ َـٔ إعاصـٞ        
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 77                                                                                                       الــدين الـنـصـيــحة

ٚدــب عًٝــ٘ ايتٛبــ١ ٗ اؿــاٍ ٚغــا ْؿػــ٘ نُــا هــٛظ اغتؿــاض٠ شٟٚ ايــطأٟ ٗ    
 .  (1)اَطأتٌ ٜػُُٝٗا ي٘ أٜتُٗا ٜتعٚز ٚنصيو يًُطأ٠ ٗ ايطدًٌ أُٜٗا تتعٚز

 انُصٍحح فً انثٍع  خايسًا:

ٌٓ ْٗٛض ايؿكٗـا٤ سـسٜح )ايـسٜٔ ايٓصـٝش١( عًـ٢ عَُٛـ٘ إآل ٗ بٝـع        
اؿاضط يًبازٟ ؾٗٛ خـاص، ٚإـطاز ببٝـع اؿاضـط يًبـازٟ إ ٜكـسّ غطٜـب َـٔ         
ايباز١ٜ أٚ َٔ بًس آخط َتاع تعِ اؿاد١ إيٝ٘ يٝبٝع٘ بػعط َٜٛ٘ ؾٝكٍٛ يـ٘ ايبًـسٟ:   

 .  أتطن٘ عٓسٟ ألبٝع٘ بايتسضٜر ب غ٢ً

ٜبٝـع اؿاضـط    ٚقس ْع بعض ايؿكٗا٤ بٌ سسٜح )ايـسٜٔ ايٓصـٝش١( ٚ)ال  
ــازٟ( ــع       (  2)يًب ــصٟ ٜبٝ ــاألدط٠ نايػُػــاض ألٕ اي ــع ب ــٔ ٜبٝ ــٞ َ بتدصــٝب ايٓٗ

 ؾاقتطـ٢ باألدط٠ ال ٜهٕٛ غطض٘ ْصض ايبا٥ع غايبّا ٚإِا غطض٘ ؼصٌٝ األدـط٠  
ـَـ   ا إعالَــ٘ شيــو إدــاظ٠ بٝــع اؿاضــط يًبــازٟ بػــر أدــط٠ َــٔ بــاب ايٓصــٝش١ ٚأ

 .(3)بايػعط ؾكذ ؾال ٜسخٌ ٗ ايٓٗٞ

ٚسطّ ؾكٗا٤ ايؿاؾع١ٝ ٚإايه١ٝ بٝع اؿاضط يًبازٟ إشا نإ عإـّا بـايٓٗٞ ؾًـٛ    
مل ٜعًِ ايٓٗٞ ٚنإ إتاع ٖا ال وتاز ٗ ايبًس أٚ ال ٜ ثط ؾٝـ٘ يكًـ١ شيـو إتـاع مل     

       ِ ػـذ ايبٝـع   ٜٚؿ ،وطّ، ٚيٛ خايـ ٚبـاع اؿاضـط يًبـازٟ صـض ايبٝـع َـع ايتشـطٜ
ٚدــٛظ ؾكٗــا٤ اؿٓؿٝــ١ ٚعطــا٤ ٚفاٖــس بٝــع اؿاضــط   ،(4)عٓــس إايهٝــ١ َــا مل ٜؿــت

يًبازٟ َطًكا ؿسٜح )ايسٜٔ ايٓصٝش١( ٚقايٛا إ سسٜح ايٓٗٞ عٔ بٝـع اؿاضـط   
ــع      ــ٘ عًــ٢ نطاٖــ١، ٚاغــتسيٛا عًــ٢ دــٛاظ ايبٝ ــازٟ َٓػــٛر. ٚقــاٍ بعطــِٗ إْ يًب

 . (5)(زعٛا ايٓاؽ ٜطظم بعطِٗ َٔ بعضعسٜح )
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أٚدب ؾكٗا٤ اؿٓاب١ً ايٓصٝش١ ع٢ً اؿاضـط يًبـازٟ اؾاٖـٌ بايػـعط إشا     ٚ
ــإ ايػــعط إشا   ــسٜٔ ايٓصــٝش١(، ٚإٕ مل    اغتؿــاضٙطًــب بٝ ٗ شيــو ؿــسٜح )اي

 .  (1)دًٗ٘ ب٘ ْظط اعتكسٜػتؿط ايبازٟ اؿاضط ؾؿٞ ٚدٛب إعالَ٘ إٕ 

ٚاختًـ ؾكٗا٤ ايؿاؾع١ٝ ٗ طًب ْصٝش١ ايبـسٟٚ يًشاضـط ؾُٝـا ؾٝـ٘ سظـ٘      
 تاع٘ ع٢ً ضأٌٜ:  ٗ َ

 ٚدٛب ايٓصٝش١ ي٘ ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ األشضعٞ.   األٍٚ:

ال هــب ْصــٝشت٘ ٚإضؾــازٙ تٛغــٝعّا عًــ٢ ايٓــاؽ، َٚعٓــ٢ عــسّ ٚدــٛب   ايجــاْٞ:
إضؾازٙ أْ٘ ٜػهت، ٚيٛ قاٍ اؿاضط يًبازٟ َـٔ زٕٚ طًـب ايٓصـٝش١: إغتؿـاض٠     

 بٝعو ي٘ ع٢ً ايتسضٜر أسظ سطّ.  

صـٝش١ إػبـٕٛ بػبٓـ٘ ايـصٟ ْؿـ  َـٔ غــ        ٚأؾت٢ ؾكٗا٤ ايؿاؾع١ٝ بٛدٛب ْ
يتكصر ايبا٥ع ٚيصيو أدـاظٚا إٔ ٜعٜـس ايطدـٌ غـعط غـًع١ ضأ٣ إْٗـا تبـاع زٕٚ        
قُٝتٗا ؾعاز ؾٝٗا يٝٓتٗٞ إٍ قُٝتٗا مل ٜهٔ ْادؿـّا عاصـٝا بـٌ ٜـ دط عًـ٢ شيـو       
بٓٝت٘، ألْ٘ ٜطٜس ايٓصٝش١ يصاسب ايػًع١ بٌ أداظٚا ايبٝـع عًـ٢ ايبٝـع ٚايػـّٛ     

 ،(2)( إشا نـإ ايبـا٥ع َػبْٛـا غبٓـا ؾاسؿـاّ     ايـسٜٔ ايٓصـٝش١  سٜح )ع٢ً ايػّٛ ؿـ 
ٚتٓظط بعض ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ ٗ شيو بـ ٕ ٜعًـِ ايبـا٥ع بـإ قُٝـ١ ايػـًع١ أنجـط َـٔ         
شيو، ؾٝهٕٛ بعس شيو ي٘ االختٝاض ٚ صا أؾتٛا عط١َ ايبٝع عًـ٢ ايبٝـع ٚايؿـطا٤    

ألبٝعو بـ ْكب أٚ  غًع١ ٗ ظَٔ اـٝاض إؾػذ  اؾا٣ع٢ً ايؿطا٤ بإ ٜكٍٛ ٕٔ 
ٚاستُــٌ بعطــِٗ إ ال ٜــتعٌ عًــ٢   ،ٜكــاٍ يًبــا٥ع اؾػــذ ألؾــاٟ َٓــو ب ظٜــس 

زعٛا ايٓـاؽ ٜـطظم اهلل   ايٓاصض إعالّ ايبا٥ع بك١ُٝ ايػًع١ ست٢ ٜػ ي٘ ؿسٜح )
 . (3)(أسسنِ أخاٙ ؾًٝٓصض ي٘ اغتٓصضبعطِٗ َٔ بعض، ؾإشا 

                                                           

 . 184/ 3( نؿاف ايكٓاع 1)
 .315/ 4ساؾ١ٝ ايؿرٚاْٞ   ;224 /2( ساؾ١ٝ ايبذرَٞ 2)
 . 371/ 7( ؾتض ايباضٟ 3)
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ايػـًع١ إبٝعـ١ يـٛ    ٚأؾت٢ ؾكٗا٤ ايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓؿ١ٝ بٛدـٛب ٔإعـالّ إؿـاٟ ب   
ٔ  عًِ ايبا٥ع ايعٝب ٚشيـو )  أٟ ال خسٜعـ١ ٗ ايـسٜٔ ٚألٕ    (1)(ال خالبـ١ ٗ ايـسٜ

 ايسٜٔ ايٓصٝش١.  

ٚدــٛظ ؾكٗــا٤ ايؿــاؾع١ٝ ْصــٝش١ َــٔ ٜؿــاٟ ؾــ٦ّٝا َعٝبــا أٚ َػــطٚقا إشا مل  
ٜعًُ٘ ٚإٕ نطٖ٘ ايبا٥ع سؿظا يًُؿاٟ َٔ ايططض، ؾُٔ ٜؿاٟ غٝاض٠ َػـطٚق١  

 .  (2)ٛظ ْصٝشت٘أٚ ؾٝٗا عٝب َجال ه

 سادسًا: انُصٍحح فً انشٕٓد

ؾٗاز٠ إ َٔ تاض٠ ٜتٛقع سهِ اؿانِ عًٝٗـا ٚيـٛ ٗ إػـتكبٌ ؾٝذـٛظ ٖٓـا      
ــات دــطح ايؿــاٖس إشا عًــِ ايٓاصــض بهــصب      ْصــض إػتؿــر عٓــس اؿــانِ إلثب
ايؿــٗاز٠ ألٕ أزيــ١ يــعّٚ ايــتشؿظ عًــ٢ غــا إــ َٔ َٓصــطؾ١ إٍ َــا مل ٜتدــصٙ   

عٚض ٚايباطــٌ، ٚاؾــاو ٗ ْصــض إػتؿــر ٗ ايؿــٗٛز     شضٜعــ١ إٍ اؿهــِ بــاي  
ع٢ً ايكٛازح إد١ً بايؿٗاز٠ ؾكذ ؾـال ٜكـٍٛ: ٖـٛ ابـٔ ظْـا ٚال أبـٛٙ        ٚاالقتصاض

العٔ َٓ٘ إٍ غـر شيـو َـٔ ايكـٛازح ايـيت ال عالقـ١  ـا بايؿـٗاز٠، ٚإ تهـٕٛ          
ْصــٝش١ إػتؿــر خايصــ١ هلل تعــاٍ عٓــس اؿــانِ ؾُتــ٢ ناْــت ألدــٌ عــسا٠ٚ أٚ 

 .  (3)٘ باألعطاض ٚدطّٜا َع ا ٣ٛ ؾصيو سطاّتؿه

ٚأَا ؾٗاز٠ إ َٔ عٓس غر اؿانِ ٚال ٜاتـب عًٝٗـا سهـِ ؾـال هـٛظ ٖٓـا       
ــ عطاض إػــًٌُ        ــو، ٚايتؿهــ٘ ب ــسّ اؿادــ١ إٍ شي ــ١ ايؿــاٖس ٚدطســ٘ يع غٝب
سطاّ، ٚاألصٌ ؾٝٗا ايػا نُٔ ؾٗس بٛدـٛز قصـط ٗ صـشطا٤ َـا ٚؾـٗازت٘ ال      

 ٜاتب عًٝٗا أٟ ؾ٤ٞ.  

ثِ ٚقع ايهالّ ؾُٝـا إشا نـإ ايؿـاٖس ؾاغـكّا ٚمل ْعًـِ بهصبـ٘ ٗ ايٛاقعـ١،        
                                                           

 ، ضٚاٙ ايبٝٗكٞ ٚأخطد٘ َػًِ ٚضٚاٙ أٓس بٔ سٓبٌ، ايبشط ايطا٥ل. 356 /4  ؾتض ايباضٟ( 1)
 . 33/ 7( ضٚض١ ايطايبٌ 2)
 . 206/ 4ايؿطٚم  ;539( إٛاٖب3)
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ــس اؿــانِ أٚ ال       ــر عٓ ــٌ هــٛظ ْصــض إػتؿ ــتسٍؾٗ ــ٢ دــٛاظ ْصــٝش١    اغ عً
 إػتؿاض بٛدٛٙ:  

: ايػر٠ ؾكس دطت غر٠ إػًٌُ ع٢ً دـطح ايؿـٗٛز عٓـس ايكطـا٠ ستـ٢      األٍٚ
 هطح ؾٗٛز إؿٗٛز ي٘. نإ ايكطا٠ ٜؿػشٕٛ يًُؿٗٛز عًٝ٘ إٔ ٜ تٞ َٔ 

: إ زؾع َؿػس٠ اؿهِ بؿٗاز٠ ايؿاغل أٍٚ َٔ ايػا عًٝ٘ إش ضَـا ٜٓذـط   ايجاْٞ
اؿهِ إٍ قتٌ األبطٜا٤ ٖٚتو ْٛاَٝػِٗ ٖٚـٛ يـٝؼ بـ ٖٕٛ عٓـس اهلل َـٔ ايػـا       

بعطــِٗ اإلْــاع عًــ٢  ازعــ٢عًــ٢ ايؿاغــل ٚإٕ نــإ نصبــ٘ غــر َعًــّٛ، بــٌ  
 .  (1)شيو

ــا ٜػــت ْؼ ظــٛاظ ْصــ   ــ٘    ٚضَ ــس ايؿــٗٛز ٚدــطسِٗ بكٛي ض إػتؿــر ٗ ْك

ََيُــٌَُ          ط غــبشاْ٘ ٚتعــاٍ:  ـوُ ِتََــا َذْع ـوُ آ ِــٌٌ َقيْثُــوُ ًَاىيَـّ َـّّ ـيَاَدجَ ًٍََــِْ َيْنُرَْيَــا فَِئ َـِّ ًَال َذْنُرَُــٌا اى

ٌ      ط . ٚقٛيـ٘ تعـاٍ:  (2)صعَيِـيٌٌ  يَذَاءُ إِرَا ٍَـا دُعُـٌا ًَالَ ذَسْـأٌٍَُا أَُْ ذَنْرُثُـ هُ صَــغِا ا أًَْ ًَالَ يَـأْبَ اىُِـّ

 . ( )صمَثِا ا إِىََ أَجَيِوِ

ٚال ىؿ٢ عًٝـو إ ايبشـح إِـا ٖـٛ ٗ دـطح ايؿـاٖس ْٚكـسٙ ال ٗ نتُـإ         
ايؿٗاز٠ ع٢ً ايٛاقع١، ؾسع٣ٛ االغـتسالٍ بـاآلٜتٌ عًـ٢ دـٛاظ ْصـض إػتؿـر       
ٗ ْكــس ايؿــاٖس ٚدطســ٘ غــر صــشٝش١ ؾــال ٜعــس ايٓاقــس ٚاؾــاضح ؾــاٖسّا ستــ٢   

  ايؿطٜؿتٌ.  ٜسخٌ ٗ اآلٜتٌ

 ساتعًا: َصٍحح انكناس ٔانًششكٍٍ ٔأْم انكراب

ٍَا يٌََدُّ اىَّزِيَِ مَفَشًُا ٍِِْ أَىْـوِ اىْنِرَـابِ ًَال اىَُِْْـشِمِنيَ    طقاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاٍ: 

 . ( )صأَُْ يُنَضَّهَ عَيَيْنٌُْ ٍِِْ خَيْشٍ ٍِِْ سَتِّنٌُْ
                                                           

 . 33/ 7( ضٚض١ ايطايبٌ 1)
 .283( غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ: 2)
 .282غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ: ( 3)
 .105( غٛض٠ ايبكط٠، آ١ٜ: 4)
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إـ ٌَٓ ايطنـٕٛ إٍ أعـسا٥ِٗ    إ ٖصٙ اآلٜـ١ ايهطّـ١ بٝٓـت ْٗـٞ اهلل تعـاٍ      
َـٔ قـٛ ِ ٚقبـٍٛ ؾـ٤ٞ ٖـا ٜـ تِْٛٗ بـ٘         ٚاالغتُاعَٔ أٌٖ ايهتاب ٚإؿطنٌ 

ع٢ً ٚد٘ ايٓصٝش١  ِ َِٓٗ بإطالعـ٘ دـٌ ثٓـاؤٙ إٜـاِٖ عًـ٢ َـا ٜػـتٓبط٘  ـِ         
َٔ أٌٖ ايهتاب ٚإؿطنٌ َٔ ايطـػٔ ٚاؿػـس ٚإٕ أ ٗـطٚا ب يػـٓتِٗ خـالف      

 .  (1)َا ِٖ َػتبطٕٓٛ

ـ ١ إػًٌُ ألٌٖ ايهتاب ؾكس أَا ْصٝش ايؿكٗـا٤ ؾٝٗـا ؾايـصٟ دـٛظ      اختًـ
يٝٗٛز خٝرب ٗ خـطص ايٓدـٌ َـع ؾـس٠ بػطـ٘       fبٓصض ايطغٍٛ  اغتسٍشيو 

إٜاِٖ، ؾسٍ ع٢ً أْ٘ ال ٜٓبػٞ يًُػًِ إٔ ٜاى ايٓصٝش١ ألسس َٔ ٚيـٞ أٚ عـسٚ   
 .  (2)إشا نإ ال ىاف ع٢ً ْؿػ٘ ألٕ ْصٝشت٘ عل ايسٜٔ

ايــسٜٔ ٕػتؿــر ايهــاؾط أٚ ايهتــابٞ ؿــسٜح )   ٚايــصٟ مل ٜٛدــب ْصــض ا  
ــ١ إػـــًٌُ    ــاٍ: هلل ٚيطغـــٛي٘ ٚأل٥ُـ ــا ضغـــٍٛ اهلل، قـ ــا: ٕـــٔ ٜـ ايٓصـــٝش١ قًٓـ

ألٕ ايٓصٝش١ خاص١ بإػًِ ٚإؿام غرٙ إِا ٜصض إشا نإ َجًـ٘،   (3)(ٚعاَتِٗ
  ٘ ــ ٚايــطادض إ ايكــسض  ،(4)ٚيــٝؼ ايهــاؾط ٚايهتــابٞ نإػــًِ ٚال سطَتــ٘ نشطَت

 ٓصٝش١ ٖٛ ْصض إ َٔ ال َطًكّا.  إتٝكٔ َٔ اي

 ثايًُا: انُصٍحح فً انٕالٌح

َٔ ي٘ ايٛال١ٜ هب ْصٝشت٘ ٕـٔ ال ٜكـّٛ بايٓٝابـ١ أٚ ايٛنايـ١ َـٔ قبًـ٘ عًـ٢        
إَا ألْ٘ ال ٜهٕٛ صاؿّا  ا أٚ يعسّ أًٖٝتـ٘ أٚ يؿػـك٘ أٚ ألْـ٘     ،ٚدٗٗا ايصشٝض

عتـرب بـ٘ أٚ ًٜعَـ٘    َػؿٌ ٚمٛ شيو يٝعًٜ٘ ٜٚٛيٞ َٔ ٜصًض، اٚ ٜعطف ساي٘ ؾال ٜ
 .(5)االغتكا١َ

                                                           

 . 474/ 1( تؿػر ايكطط   1)
 . 9/ 23( إبػٛو 2)
 .242/ 86( عاض األْٛاض 3)
 . 19 /5( نؿاف ايكٓاع 4)
 . 33/ 7ضٚض١ ايطايبٌ   ;346/ 1( ضٜاض ايصاؿٌ  5)
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ٚٗ اـتاّ ْػ ٍ اهلل تعاٍ إٔ ٜتكبٌ ٖصا ايٝػر ٜٚٓؿعٓا ب٘ ٜـّٛ الٜٓؿـع َـاٍ    
ٚاؿُس هلل ضب ايعإٌ ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً ا سا٠ َٔ خًك٘ خامت  ،ٚال بٕٓٛ
  ٚأٌٖ بٝت٘ ايطاٖطٜٔ ٚأصشاب٘ إٓتذبٌ. األْبٝا٤
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 صازضإ
 ايكطإٓ ايهطِٜ. .1
ٚبصًٜ٘ / ٖـ(505 ساَس قُس بٔ قُس )ت أبٛايػعايٞ،  /عًّٛ ايسٜٔ إسٝا٤ .2

ٗ االسٝا٤ َٔ أخباض،  ٗ األغؿاض ٗ ؽطٜر َا األغؿاضنتاب إػين عٔ ٌٓ 
ايؿطٌ عبس ايطسِٝ اؿػٝين ايعطاقٞ، ْؿط زاض إعطؾ١،  أبٞيعٜٔ ايسٜٔ 

 برٚت.
ــٔ آــس بـــٔ غعٝس قُس عًٞ بـ أبٛابــٔ سعّ،  /األخالم ٚايػر .3

 ّ.1979ٖـ/ 1399، زاض األٚقاف ايعطب١ٝ، برٚت 2و/ ٖـ(456 ايظاٖطٟ )ت
 ( )تاإلغالّايهًٝين، ابٛ دعؿط قُس بٔ ٜعكٛب )ثك١  /األصٍٛ ٗ ايهاٗ .4

 ، طٗطإ.اإلغال١َٝ، ْؿط ايؿٝذ قُس األخْٛسٟ، زاض ايهتب  ٖـ(328
َال دٛاز َال نتاب  /ؿك١ٝ )كطٛو(ايػط١ٜٚ ٗ ؾطح ايًُع١ ايسَ األْٛاض .5

  )ايؿٝذ احملكل(.
ناؾـ  /أْٛاض ايؿكا١ٖ )كطٛو ٗ َهتب١ ايؿٝذ عًٞ ناؾـ ايػطا٤ .6

 ايػطا٤، ايؿٝذ سػٔ ايؿٝذ دعؿط )آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ(.
 اجملًػٞ، احملسخ قُس باقط. /ٛاضْعاض األ .7
/ ٖـ(970 بهط )تظٜٔ ايسٜٔ ابطاِٖٝ بٔ قُس بٔ قُس بٔ / يبشط ايطا٥لا .8

 طبع زاض إعطؾ١، برٚت.
، ؼكٝل ٖؿاّ عبس ايععٜع عطا، ٚعازٍ عبس اؿُٝس 1بسا٥ع ايؿٛا٥س، و .9

 –ٖـ 1416ايعًٟٛ ٚأؾطف أٓس، طبع َهتب١ ْعاض َصطؿ٢ ايباظ، َه١ إهط١َ 
1996.ّ 
 أبٞعبس اهلل قُس بٔ ٜٛغـ بــــٔ  أبٛايعبـــسضٟ،  /ايتاز ٚاإلنًٌٝ .10

 ٖـ.1398، زاض ايؿهط، برٚت 2و/ ٖـ(897 )تايكاغِ 
ايعال٤ قُس بٔ عبس ايطٓٔ بٔ عبس  أبٛإباضنؿٛضٟ،  /ؼؿ١ االسٛشٟ .11
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 زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برٚت./ ٖـ(1353 ايطسِٝ )ت
ايتًُػاْٞ، ابٛ / ط ٗ سؿظ ايؿعا٥ط ٚتػٝر إٓانطؼؿ١ ايٓا ط ٚغ١ٝٓ ايصان .12

ؼكٝل: عًٞ / ٖـ(871 ِ بٔ غعٝس ايعكباْٞ )تعبس اهلل قُس بٔ آس بٔ قاغ
 ايؿٓٛٗ.

ؼكٝل: / ٖـ(460 ايطٛغٞ، أبٛ دعؿط قُس بٔ اؿػٔ )ت /تؿػر ايتبٝإ .13
 آس سبٝب قصر ايعاًَٞ، َطبع١ ايٓعُإ، ايٓذـ.

ايؿطز عبس ايطٓٔ بٔ عًٞ بٔ قُس  أبٛابــــٔ اؾٛظٟ،  /تًبٝؼ ابًٝؼ .14
، زاض ايهتاب ايعطبٞ، برٚت 1ػٝس اؾًُٝٞ، وؼكٝل: ز. اي/ ٖـ(597 )ت
 ّ.1985ٖـ/  1405
ؼكٝل: / ٖـ(463 عُط ٜٛغـ بٔ عبس اهلل )ت أبٛابٔ عبس ايرب، / ايتُٗٝس .15

َصطؿ٢ بٔ آس ايعًٟٛ ٚقُس عبس ايهبر ايبهطٟ، طبع ٚظاض٠ عُّٛ 
 ٖـ. 1387ٚايؿ ٕٚ ايس١ٜٝٓ، إػطب،  األٚقاف

 يػطا٤، ايؿٝذ عًٞ )آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ(.ناؾـ ا /تٛضٝض إهاغب .16
  .ٖـ(310 ايطربٟ، قُس بٔ دطٜط )ت/ داَع ايبٝإ ٗ تؿػر ايكطإٓ .17
ؼكٝل / ٖـ(1209 احملسخ ايٓطاقٞ، قُس َٗسٟ )ت /داَع ايػعازات .18

ٚتعًٝل ايؿٝذ قُس ضضا إظؿط، ْؿط ٚتصشٝض ايػٝس قُس نالْا، َطبع١ 
 ّ.1949ٖـ/ 1368ايعٖطا٤، ايٓذـ 

ايؿطز عبس ايطٓٔ بٔ  أبٛابٔ ضدب اؿٓبًٞ، / داَع ايعًّٛ ٚاؿهِ .19
 ٖـ.1408، طبع زاض إعطؾ١، برٚت 1و/ ٖـ(750 آس )ت

عبس اهلل بٔ أٓس األْصاضٟ  أبٛ ،ايكطط  /اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ .20
 ٖـ(.671 األْسيػٞ )ت

/ س سػٔ )ايؿٝذ(ايٓذؿٞ، قُ /اإلغالّؾطا٥ع  حدٛاٖط ايهالّ ٗ ؾط. 21
، اآلزاب، َطبع١ اإلغال١َٝ، زاض ايهتب 6ْؿط ايؿٝذ عًٞ األخْٛسٟ، و

 ايٓذـ األؾطف.
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طبع إهتب١  /ايبذرٟ، غًُٝإ بٔ عُط بٔ قُس/ ساؾ١ٝ ايبذرٟ .22
 ، زٜاض بهط، تطنٝا.اإلغال١َٝ

اؿٓؿٞ، أٓس بٔ قُس بٔ  /ساؾ١ٝ ايطشاٟٚ ع٢ً َطاقٞ ايؿالح. 23
 ٖـ.1318، َهتب١ ايبابٞ اؿً ، َصط/ 3و/ ٖـ(1231 )ت إ اعٌٝ

ؼكٝل: ٜٛغـ / ، عًٞ ايصعٝسٟ )إايهٞ(أيعسٟٚ /ساؾ١ٝ ايعسٟٚ. 24
 ٖـ.1412ايؿٝذ قُس ايبكاعٞ، طبع زاض ايؿهط، برٚت 

ايبشطاْٞ، ٜٛغـ )احملٓسخ  /اؿسا٥ل ايٓاضط٠ ٗ أسهاّ ايعا٠ ايطاٖط٠ .25
، اإلغال١ًَٝٞ األخْٛسٟ، زاض ايهتب ْؿط ايؿٝذ ع / ٖـ(1186 ايؿٝذ(، )ت

 قِ.
، 4و/ ٖـ(430 االصبٗاْٞ، أبٛ ْعِٝ أٓس بٔ عبس اهلل )ت/ س١ًٝ األٚيٝا٤. 26

 ٖـ. 1405زاض ايهتاب ايعطبٞ، برٚت 
 ايؿطٌ  أبٛايػٝٛطٞ دالٍ ايسٜٔ عبس ايطٓٔ بٔ ابٞ بهط، / ايسٜباز .27
زاض ابٔ عؿإ، اغشل اؿٜٛين األثطٟ، طبع  أبٛؼكٝل: / ٖـ(911 )ت

 ّ.1996 ٖـ/ 1416ايػعٛز١ٜ 
/ ٖـ(751 )ت أٜٛببهط بٔ  أبٞايعضعٞ، ابٛ عبس اهلل قُس بٔ  /ايطٚح .28

 ّ.1975ٖـ/ 1395تب ايع١ًُٝ، برٚت طبع زاض ايه
 ؾٗاب ايسٜٔ ايػٝس قُٛز بت عبس اهلل )ت ،اآليٛغٞ /ضٚح إعاْٞ .29

 ٖـ(. 1270
ؼكٝل: عبس ايطٓٔ عبس / ٖـ(243 )ت ايهٛٗ، ٖٓاز بٔ ايػطٟ /ايعٖس .30

 ٖـ.1406، ايهٜٛت اإلغالَٞ، زاض اـًؿا٤ يًهتاب 1اؾباض ايػطٜٛاْٞ، و
 ناؾـ ايػطا٤، ايؿٝذ قُس اؿػٌ )آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ(. /غ اٍ ٚدٛاب .31
 طبع١ ععت عبٝس زعاؽ. /زاٚز أبٛايػذػتاْٞ، / ايػٓٔ .32
 ٖـ(1086 ٍٛ قُس صاحل )تإاظْسضاْٞ، إ /ؾطح اؾاَع يًهاٗ .33

 ٖـ.1387، طٗطإ اإلغال١َٝإهتب١ 
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/ ٖـ(1122 ايعضقاْٞ، قُس بٔ عبس ايباقٞ بٔ ٜٛغـ )ت /ؾطح ايعضقاْٞ .34
 ٖـ.1411، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برٚت 1و
ؼكٝل: قُس / ايربنات أبٛايسضزٜط، غٝسٟ أٓس  /ايؿطح ايهبر .35

 عًٝـ، طبع زاض ايؿهط، برٚت.
ظنطٜا، و٢ٝ بٔ ؾطف  أبٛايٟٓٛٚ، / ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً صشٝض َػًِ .36

 ٖـ.1392ايااخ ايعطبٞ، برٚت  إسٝا٤، ْؿط زاض 2و/ ٖـ(676 بٔ َطٟ )ت
ؼكٝل: / ٖـ(458 ايبٝٗكٞ، ابٛ بهط آس بٔ اؿػٌ )ت /ؾعب االّإ .37

 ٖـ.1410، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برٚت قُس ايػعٝس بٔ بػْٝٛٞ ظغًٍٛ
 إطبع١ ايػًؿ١ٝ./ ٖـ(256 ايبداضٟ، )ت /ؾتض ايباضٟ .38
بٔ عبس اهلل  إزضٜؼايكطاٗ، ؾٗاب ايسٜٔ ابٛ ايعباؽ أٓس بٔ / ايؿطٚم .39

ٚبٗاَؿ٘ نتابٞ تٗصٜب ايؿطٚم ٚايكٛاعس ايػ١ٝٓ، طبع عامل  /ايصٓٗادٞ
 ايهتاب، برٚت.

 ايٓؿطاٟٚ، أٓس بٔ غِٓٝ بٔ غامل إايهٞ / ٚاْٞايؿٛان٘ ايس .40
 ٖـ.1415طبع زاض ايؿهط، برٚت / ٖـ(1125 )ت
، إهتب١ ايتذاض١ٜ ايهرب٣، َصط 1و /إٓاٟٚ، عبس ايطؤٚف /ؾٝض ايكسٜط .41

 ٖـ.1356
ايؿرٚظ آبازٟ، فس ايسٜٔ قُس بٔ ٜعكٛب، إ غػ١  /ايكاَٛؽ احملٝذ .42

 ايعطب١ٝ يًطباع١ ٚايٓؿط، زاض اؾٌٝ، برٚت.
 َهتب١ ٣ْٛٓٝ/ طٗطإ. /عبس اهلل بٔ دعؿطقطب اإلغٓاز/ اؿُرٟ،  .43
عبس اهلل  أبٛايؿٗٝس األٍٚ،  /ٚايعطب١ٝ ٚاألصٍٛايكٛاعس ٚايؿٛا٥س ٗ ايؿك٘  .44

ؼكٝل ايػٝس عبس ا ازٟ اؿهِٝ، / ٖـ(786 قُس بٔ َهٞ ايعاًَٞ )ت
 ايكػِ ايجاْٞ، طبع ْع١ٝ َٓتس٣ ايٓؿط، ايٓذـ األؾطف.

ؼكٝل: ٖالٍ  إزضٜؼ/ض بٔ ْٜٛؼ بٔ ايبٗٛتٞ، َٓصٛ /نؿاف ايكٓاع .45
 ٖـ. 1402َصًٝشٞ َٚصطؿ٢ ٖالٍ، زاض ايؿهط برٚت 
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زاض إطتطٟٛ يًٓؿط/ / ٖـ(966 نؿـ ايطٜب١/ ايؿٗٝس ايجاْٞ )ت .46
 ٖـ.1390
ؼكٝل ٜٛغـ ايؿٝذ قُس ايبكاعٞ،  /اؿػٔ أبٛإايهٞ،  /نؿا١ٜ ايطايب .47

 ٖـ.1412زاض ايؿهط، برٚت 
طبع زاض إعطؾ١،  /غٌٗ أبٞبهط قُس بٔ  أبٛطخػٞ، ايػ/ إبػٛو .48

 ٖـ. 1406برٚت، 
/ ايؿطٌ عًٞ بٔ اؿػٔ أبٛايطربغٞ،  /فُع ايبٝإ ٗ تؿػر ايكطإٓ .49

 َٓؿٛضات زاض َهتب١ اؿٝا٠، برٚت.
إصط١ٜ ايعا١َ  ا ١٦ٝايكطإٓ ايهطِٜ،  أيؿا َعذِ  /فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ .50

 ّ.1970ٖـ/ 1390يكاٖط٠ ، ا1يًت يٝـ ٚايٓؿط، و
/ ٖـ(281 بهط عبس اهلل بٔ قُس )ت أبٛايكطؾٞ،  /إطض ٚايهؿاضات .51

 ّ.1991ٖـ/ 1411، ايساض ايػًؿ١ٝ، بَٛباٟ 1ؼكٝل عبس ايٛنٌٝ ايٓسٟٚ، و
/ ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ(آايكاغِ إٛغٟٛ ) أبٛاـ٥ٛٞ، ايػٝس  /إػا٥ٌ ايؿطع١ٝ .52

 ٚت. ايعبازات، طبع َ غػ١ إٓاض، بر
ايػطٟٚ، إرظا (/ ايكاغِ اـ٥ٛٞ أبَٛصباح ايؿكا١ٖ )تكطٜطات ايػٝس  .53

 ّ.1954ٖـ، 1374إطبع١ اؿٝسض١ٜ، ايٓذـ األؾطف / قُس عًٞ ايتٛسٝسٟ
ايؿطبٝين، قُس اـطٝب )َٔ عًُا٤ ايكطٕ ايعاؾط / َػين احملتاز .54

 زاض ايؿهط، برٚت./ ا ذطٟ(
ؼكٝل / ٖـ(1281 ط٢ )ايؿٝذ األعظِ(، )ت، َطتاألْصاضٟ/ إهاغب .55

 ايػٝس قُس نالْا، طبع ايٓذـ.
/ ٖـ(1353 ابٔ ضطٜإ، ابطاِٖٝ بٔ قُس بٔ غامل )ت /َٓاض ايػبٌٝ .56

 ٖـ.1405، َهتب١ إعاضف، ايطٜاض 2ؼكٝل: عصاّ ايكًعذٞ، و
/ ، ايػٝس عًٞ اؿػٝين )أ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ(ٞايػٝػتاْ/ َٓٗاز ايصاؿٌ .57
 ّ.1993 ٖـ/ 1414ع زاض إ ضر ايعطبٞ، برٚت طب
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 /ايؿٝذ احملكل دعؿط ،ايػبشاْٞ /إٛاٖب ٗ ؼطٜط أسهاّ إهاغب. 58
، 1، و_ايصازم  اإلَاّْؿط َ غػ١  بكًِ غٝـ اهلل ايٝعكٛبٞ االصؿٗاْٞ،

 ٖـ.1410َطبع١ اـٝاّ، ُقِ/ 
، 1و/ ٜت(ٚظاض٠ األٚقاف ٚايؿ ٕٚ ايسٜين )ايهٛ /إٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ .59

 ّ.1984 - 1405َطبع١ إٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ، ايهٜٛت 
ُس بٔ عبس ابٔ األثر، أبٛ ايػعازات قُس بٔ ق /ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب األثط .60

ؼكٝل: طاٖط أٓس ايعٚاٟٚ ٚقُٛز قُس  /ٖـ(606 اؾعضٟ )ت ايهطِٜ
 ّ.1979ٖـ/ 1399ٞ، زاض ايؿهط برٚت ايطٓاس
 زاض ا ذط٠/ /ٖـ(40 )ت _ طايب أبٞبٔ اإلَاّ عًٞ  ْٗر ايبالغ١/ .61
 قِ.
ايعاًَٞ، قُس بٔ اؿػٔ  /ؼصٌٝ َػا٥ٌ ايؿطٜع١ إٍٚغا٥ٌ ايؿٝع١  .62

 ايااخ، برٚت. إسٝا٤، زاض 2و/ ٖـ(1104 اؿط )احملٓسخ ايؿٝذ( )ت
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F 
 اؽنكد١َ

ػندددّا ديدددّٜل يً ددليل اؽنجلاددلٍ ا لألددٌ ألًدد٢ ا٭ألددساف زًددل٫ّ ٜاسؾددٕٛ ندد٬ّ  
يطددُٝلِٖو ٚغددهسّا ؽنددٔ َٝددص ا٭غددساز ألددٔ ا٭هٝددلزو ٚؾددًٛا ٘ اؽنجلٛاؾدد١ً ألًدد٢    
ايؿلدع يليجلٓصٌٜ ايطليو يليطبل٥ع ضدٛا٤ ايطدبٌٝو ٚألًد٢  يد٘ ايطٝدبشن ايطدلٖسٜٔ       

كلألد٠ ا دس  ٚايجلاددٌٜ يؿاًدِٗ ايدرٟ يد٬ يددٌٜ ٚقدٛ ِ ايدرٟ يد٬          اؽن٪ضطشن ي
 ألدٌٜ.

 ٚياد:

ؾًُددل نلْددر اؽنددس٠٤ٚ ٖددٞ دؾكددٌ ايدددٜٔو أٝددر لدددٞ ٖددرا دؾكددٌ ايدددٜٔ  
ٚذيو يبٝلٕ دٕ ايػسٜا١ اؽنكدض١ قد ٫حظر ايادسف ٚدقدٍسا ا٫ضدجلكل١َ اياسؾٝد١     

ؿطسٜد١ ايٓكٝد١ َدٔ    و ٚ إٕ اؽندس٠٤ٚ َجلاًكد١ يل داٜد١ اي   ل دَدس ايػدلزع ا٭هدر يٗد    يتاي
ايهدٚزااو ٚؾنل دأللْٞ يهجللي١ ٖرا ايبحث ٖٛ ز٩ٜيت ٭يط١ٓ ايٓلع ٚقد ٫ندر  

شن اؽنجلصٜشن يدصٟ  ََُُِاألًُل٤ ايدٜٔ ألٓدَل ضكطر ايطًط١ ايطلغ١ٝ يطبب ياض اؽُن
ْٔألًُل٤ ايدٜٔو  ُِ قد ضًهٛا طسٜكّل رنليـ اؽندس٠٤ٚو َٚسقدٛا ألدٔ ألدسف ألًُدل٤       ََ

ٍّٔ       دِْٜٚٗٓجلكايدٜٔ ؾنل ًاٌ اياٛاّ  ّٔ ايٍٓدل ْٛ ًٓ ْٓحمدٕٛ ألًدِٝٗ يدلي ٗمِ ٜٚم ًَدجَل َْٓحجلٕٛ دَث َٜ َٚ
 ِٔٗ  َ٤َْٚ َمسم ِْ ايِطد ألٔ ضمُكَٛط  ٔٗ ََٝع ايِؿٛاب َيجَلْسَن ْٗ ََ  ِٔٗ َٓٗهَب  َٚ   ِْ ٔٗ َْٛن ًُ َٚضمد  َّ َٛ ٌَ ا٭ِقد َبٝ

ٍٝددلَا ايٖطٔسٜددٔل َٓ و ؾدددزدام يٝددلٕ اؽنددس٠٤ٚو ٚنٝددـ اؿددع ؿن دٚاضددن ألًُددل٤ ايدددٜٔ   يم
اياًُٝدد١ و ٚنٝددـ  جلًددـ اؽنددس٠٤ٚ حطددب ألٓددلٜٚٔ اؽندد٪َٓشن       ٚطدد٬ب ازددٛش٠ 

ؾددلا اا ؿن ٖددرا ايًبددلع ٚايددصٟ ٚازؿددلت ألًدد٢ قدضددٝجل٘   ٚا٭َددلنٔ ٚا٭شَددلٕ 
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 ؽنهلزّ ا٭ه٬م ٚاؽنس٠٤ٚ اييت ٖٞ ش١ٜٓ اؽن٪َٓشن. ّلًٚاً٘ ألٓٛاْ

 ٌ ِٕ از هددلب هدد٬ف اؽنددس٠٤ٚ َددٔ قبدد  دٟ ٚاحددُد َددٔ ٫ غددو ٫ٚ زٜددب ؿن َد
طددٛيشن ألًدد٢ ازددٛش٠ اياًُٝدد١ ٖددٛ ٖجلددو ؽنكددلّ اياًُددل٤ ٚإقددساز   اؽناُُددشن دٚ اح

ّل ٜطدجلًصّ  ٍَٝؾْسيطُا١ ازٛش٠ ايا١ًُٝو ؾإٕ نٌ  ؿسف ٚضًٛى ٚألٌُ ٜاجلرب ألٝبّل ألم
يطدُا١ ازدٛش٠ اياًُٝد١و ثدِ إذا      ايَػِض َٔ َكلّ اياًُل٤ ٚاْجلكلؾدِٗ ٚاضقدساز  

ْٔ ٜٓبػدٞ دٕ ٜمس   نلْر اؽنس٠٤ٚ ٖٞ دؾكٌ ايدٜٔ  ََد ْٚصن  َٗد اأَلؾدإٕ د ٖدِ اؽناُُدٕٛو    لٝ
 !اؽنإُُٛ ٫ ٜسألٕٛ اؽنس٠٤ٚ ؾُٔ ايرٟ ٜسأللٖل نلٕ ؾإذا

احلؾظد١   َمساألدل٠  ايهجلب ايؿك١ٝٗ ٜس٣ حدسف ايؿكٗدل٤ ألًد٢    ٜطجلكسٟٚايرٟ 
ل ٜددٖؼ ا٭يبددلب َساألددل٠  ددرٙ ايؿد١ً ازُٝددد٠ حجلدد٢ دْٗددِ     ضنددألًد٢ اؽنددس٠٤ٚ  

ٍٕ َٓد٘ يًٛقد٤ٛ ح       جلد٢ ٜؿدًٞو ٚذيدو    ًٜٛبٛا طًب اؽنل٤ ؾندٔ ألٓددٙ ؿن َهدلٕ هدل
ِٕ ايؿ٠٬ ألُدٛد ايددٜٔ إٕ قبًدر     يؿاٛي١ ايط٪اٍ أل٢ً دٌٖ اؽنس٠٤ٚو َع اياًِ د

ٔ قبددٌ َدددل ضدددٛاٖل ٚإٕ زٍدا زمِد َددل ضدددٛاٖل    و ؾدًدددلش ايؿكٗددل٤ ايجلدددُِٝ يدددد٫ّ َددد
ايٛقد٤ٛو نُدل دؾجلد٢ ايؿكٗدل٤ يًٛددٛب يدبظ ٬َيدظ َاٝٓد١ يٛتدل٥ـ َاٝٓدد١ ٚإ٫ٖ         

 ذٖبر اؽنس٠٤ٚ.

ؿن اؽنس٠٤ٚ َِٓٗ ايدك١ ديٛ ًاؿس ا٭ألدس    ّلبجلمُن َٕٛثمَدْحٚقد نجلب ايكدا٢َ ٚاؽُن
َٔ ايكُٝشنو ٚاؽنٛصن ايدك١ ألٝط٢ ئ َٛض٢ ئ طًح١ ئ ألبٝدد اا يدٔ ايطدل٥ب    

    ٔ ٖددديف ؿن قددِ  290 ازطددٔ ايؿددؿلز  ا:  َددٔ ايكُددٝشنو ٚايدكدد١ ايهددٛؿن  ُددد يدد
 .يف1 نجللب ؿن ايجلجٌُ ٚاؽنس٠٤ٚي٘ ٚازطشن ئ ضاٝد 

 الصن جبلٙ َٔ يدرْل جبدٛازٙ ٫َْٛدل دَدؤ اؽند٪َٓشن ألًدٞ        ٚؿن ايجللّ ْطدٍ اا
دٕ ٜػؤ حليٓل إصن دحطدٔ حدلٍ ٚدٕ دنآًدل َدٔ دٖدٌ اؽندس٠٤ٚ        _ئ ديٞ طليب 

ٚطٗدسِٖ   ألدِٓٗ ايدسًظ  اا ٚدٕ ْجل ًل خبًل دٌٖ يٝر اياؿ١ُ ايرٜٔ دذٖدب  

                                                           
 

 .89 زًلٍ ايا١َ٬: ;354 زًلٍ ايٓجلغٞ: يف1 
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 و ٚدٕ ٜٛؾكٓل إصن ضٛا٤ ايطبٌٝ إٍْ٘ أٝع جمٝب. طٗؤا

 

ْٔ ٚزا٤َ ايكؿ ََ  دٚاا 

 

 

اؽندزض١ اؽنٗد١ٜ ايد١ٜٝٓ/ ايٓجـ ا٭غسف
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المروءج لغح
يف1 

: 

اؽُنسم٠٤ٚ َُٗٛش يكِ اؽندِٝ ٚايدسا٤ َػدجلل َدٔ اؽندس٤و ٚاؽندس٠٤ٚ: نُدلٍ ايسًٛيٝد١         
َٚ ٌم  ٩َسمََٚاضْطل١ْٝو  عندس٩ َدس٠٤ٚ دٟ ؾدلز ذا َدس٠٤ٚ ؾٗدٛ َدس٤ٟ ألًد٢ ؾاٝدٌو          ايسًد

ٜٚكلٍ يًسًٌ ايكًٌٝ اؽندس٠٤ٚ  ٜٚكلٍ ؾ٬ٕ ٜجلُسد يٓل دٟ ٜطًب اؽنس٠٤ٚ يٓكؿٓل ٚألٝبٓلو 
 ٚذنس دٕ ايبمرّ يليكِ ٖٞ اؽنس٠٤ٚ ألٔ ائ يسٟ يكٛي٘: -يليكِ -يليطٛط 

 قد طلؽنل ألػر يػؤ يرّ ٜل دّ ألُسإ ٚدهر ألدِ

٠ِٚ :ٚقلٍ ا ٖٛسٟ  .ٚقد ٜػدد ؾٝكلٍ َس

 تعرٌف المروءج اصطالحًا:

ِٗ  ٓؿدب  ألسف ايؿكٗل٤ اؽنس٠٤ٚ ؿن َكدلّ  اسقدِٗ يجلاسٜدـ ايادايد١و ٚألبدلزا      
ؿن َا٢ٓ ٚاحددو ًٚدل٤ا  ادلزٜؿِٗ ضنؿدلدٜل اؽندس٠٤ٚ  دلز٠ ٚيدرنس هدٛازّ اؽندس٠٤ٚ          

 اآلداب.َٔ ٦ٝلا ايٓؿطل١ْٝو ٚ هسٕٚ ا َِٚٓٗ َٔ األجلربٖل َٔ  و لز٠ دهس٣

 أواًل: التعرٌف تالمصادٌق:

ٍُددل حددسّ ااو   يدْٗددلألددسف ا٭حٓددـ يددٔ قددٝظ اؽنددس٠٤ٚ:   .1 اياؿدد١ ٚازسؾدد١و ؾجلاددـ أل
 .يف2 حٌ ااٚارتف ؾُٝل د

أل٢ً دؾحلي٘ ِٖٚ ٜجلدرانسٕٚ اؽندس٠٤ٚو    _هس  ألًٞ ألٔ  ؿطؤ اياٝلغٞ قلٍ:  -2
 أي ؾكلٍ: دٜٔ دْدجلِ دْطدٝجلِ نجلدلب اا ٚقدد ذندس ذيدو  قدليٛا ٜدل دَدؤ اؽند٪َٓشن ؿن          

اْيهه  ْي   موضعع ق لعع ق ل لوععع: ] عع        ب َِْلُليههَاإلِ ْيااِِاويههَنِ ْيإِأي ههَقُ َُْ الُ ِ  أيناهيهه  نيههها  إِنَّ اللَّهه ي أيههرُ ِب

ِ قُ ْيالُمبنكِ   .( )ؾليادٍ ٚاضحطلٕ ٖٛ اؽنس٠٤ٚ ( )[الُف حاشَي

                                                           
 

 ل  اياسٚع  ;72 /1و ايؿحل  28 /1لَٛع احٝن ايك ;1/155اياسب:  يطلٕ ;299 /8نجللب اياشن  يف1 
8/ 197. 

 

 .129 /18غس  ْٗج ايب٬غ١  يف2 
 . 90ضٛز٠ ايٓحٌو  ١ٜ: يف 3 

 

 .413 /71للز ا٭ْٛاز  يف4 
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ٖٞ حؿع ايدٜٔ ٚإألصاش ايٓؿظ ٚيشن ايهدـ ٚ اٗدد ايكدٝا١ ٚددا٤ ازكدٛمو ٚؿن      -3
 .يف1 َا٢ٓ  هس  ل غح ايسًٌ أل٢ً دٜٓ٘ ٚإؾ٬ح٘ َلي٘ ٚقٝلَ٘ يلزكٛم

ًُس٤ دٕ ٜهٕٛ ألًٝٗدل ٚيٗدل عنجلدلش    ٚألسؾٗل احدث اجملًطٞ يدْٗل ايؿؿلا اييت ذنل ي -4
 .يف2 ألٔ ايبٗل٥ِ ٖٚٞ اضحطلٕ ٚايًطـ

 .يف3 ٚألسؾٗل ألُسٚ ئ ألدُلٕ اؽنهٞ  ٖٞ ايجلػلؾٌ ألٔ شيٌ ا٭هٛإيف -5

ٍُل ٫ ٜآٝٗليف -6  .يف4 ٚقٌٝ اؽنس٠٤ٚ  ألؿ١ ا ٛاز  أل

 ٌ و ٚقٝددٌ ٖددٞ: نجلُددلٕ ايطددس يف5 ٚقٝددٌ اؽنددس٠٤ٚ ٖددٞ غدد٦ٝلٕ: اضْؿددلف ٚايجلؿؿدد
 .يف6 ٚايباد ألٔ ايػس

ٚقد  ٛضع ياكِٗ ؿن  اسٜـ اؽنس٠٤ٚ نُل ألٔ  ُد ئ ألًٝلٕ  يدْ٘ حؿع ايدٜٔو  -8
و ٚقؿدٛز ايس٩ٜد١ ألٓدو    َدًْٛمْٛٚؾٝل١ْ ايٓؿظو ٚحؿع حسَلا اؽن٪َٓشنو ٚا ٛد يلؽَن

 .يف7 ٚألٔ غنٝع دؾاليويف

 ثانًٍا: التعرٌف تخىارم المروءج:

ّ اؽنس٠٤ٚ يف: َل ٜٓكـ ي٘ ايػ٤ٞو ٚهٛازThe Case Was failureايٛازّ  
 َل ٜٓكؿٗل.

 .يف8 ألسؾٗل ا٭حٓـ  دٕ  طجلكبح َٔ ْؿطو َل  طجلكبح٘ َٔ غؤىيف -1
ًل٤ ؿن نجللب ايددزٚع يددٕ اؽندس٠٤ٚ ٖدٞ  ٓصٜد٘ ايدٓؿظ ألدٔ ايددْل٠٤ ايديت ٫  ًٝدل            -2

                                                           
 

 .340 _ؾحٝؿ١ اضَلّ ازطشن  يف1 
 

 .124 /71 ْٛازللز ا٭ يف2 
 

 .330 /6غاب اضعنلٕ  يف3 
 

 .13 /1اجملُٛع  يف4 
 

 .28َادٕ ا ٛاٖس  يف5 
 

 .93 /4ضؤ دأل٬ّ ايٓب٤٬  يف6 
 

 .376 /10ح١ًٝ ا٭ٚيٝل٤  يف7 
 

 .84 /16غس  ْٗج ايب٬غ١  يف8 
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 .يف1 يدَدلي٘ نليط س١ٜ ٚا٭نٌ ؿن ا٭ضٛام
ألددٔ ديددٞ ازطددٔ ايبٛضددٓجٞ   ددسى اضددجلاُلٍ َددل ٖددٛ  ددسّ ألًٝددو َددع إنددساّ         -3
 .يف2 يهل بشنيفا
 .يف3  اًجلٓلب ا٭َٛز ايد١٦ْٝ اؽنصز١ٜ ي٘يف يدْٗل ٚألسؾٗل ائ قدا١َ -4

 .يف4 يف سى ضؿلضـ ا٭َٛز  يدْٗل ٚألسؾٗل اؽنكدضٞ -5

ٚقلٍ ايهلضلْٞ اؽنس٠٤ٚ  َٔ   ٜطأ ألًٝ٘ ؿن يطدٔ دٚ ؾدس . ٚألٓدد  هدس  َدٔ         -6
 .يف5 ٜاسف ألًٝ٘ ًسعنجل٘ ؿن دٜٓ٘يف

ٍُل  -7 ٜط س َٓ٘ ٜٚكحو ي٘و ٚقٌٝ ٖٞ دٕ ٜؿٕٛ ْؿط٘ ألدٔ  ٚقٌٝ اؽنس٠٤ٚ ايجلحسش أل
 .يف6 ا٭دْلع ٫ٚ ٜػٝٓٗل ألٓد ايٓلع

 .يف7 اؽنس٠٤ٚ ٖٞ   ٓصٜ٘ ايٓؿظ ألٔ ايدْل٠٤ اييت ٫  ًٝل يدَدل ليف -8

ٚقلٍ ائ ػنص٠:  ٖٞ اًجلٓلب ألُل ٜطدكن اؽندس٠٤ٚ َدٔ  دسى ؾدٝل١ْ ايدٓؿظ ٚؾكدد         -9
 .يف8 ٠يفاؽنبل٫

 ثالثًا: تعرٌف المروءج تالغاٌح:

اؽنس٠٤ٚ ٖٞ:  ا بلع  لضٔ ايالداا ٚاًجلٓلب َطل٥ٚٗل َٚل  ٓؿس ألٓ٘ ايٓؿظ َٔ  -1
 .يف9 اؽنبلحلا ٜٚ٪ذٕ يدْل٠٤ ايٓؿظ ٚهطجلٗليف

                                                           
 

 .186 /4جمُع ايبحسٜٔ  يف1 
 

 .379 /10ح١ًٝ ا٭ٚيٝل٤  يف2 
 

 .167 /9اؽنػين  يف3 
 

 .131 /4ايػس  ايهبؤ  يف4 
 

 .168 /6يدا٥ع ايؿٓل٥ع  يف5 
 

 .194 /61للز ا٭ْٛاز  ;431 /4َػين احجلل   يف6 
 

 

 .15 /10ازدا٥ل ايٓلقس٠  يف7 
 
 

 .229ايٛض١ًٝ  يف8 
 

 .168 /72للز ا٭ْٛاز  ;15 /10ازدا٥ل ايٓلقس٠  يف9 
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ٖٞ   داب ْؿطل١ْٝ اٌُ َساألل ٗل اضْطلٕ أل٢ً ايٛقٛف ألٓد  لضٔ ا٭ه٬م  -2
 .يف1 ٚغنٌٝ ايالداايف

و يف2 َٚهلْ٘يف ٘ ؿن شَلًْ٘ل خبًل دَدلي٘ ٚدقساْٚقلٍ ايػٗٝد ايدلْٞ:  ٖٞ ايجل  -3
ل يل٭َدلٍ ٚا٭قسإ َل قد ٜ٪دٟ إصن َل جل ًٓايٖٚرا ايجلاسٜـ عنهٔ َٓلقػجل٘ يدٕ 
 ٜٓلؿن اياداي١ إذا نلْر َٓحسؾ١.

ٚؿن نػـ ايًدلّ: ٖٞ ١٦ٖٝ ْؿطل١ْٝ اٌُ اضْطلٕ أل٢ً ايٛقٛف ألٓد  لضٔ  -4
 ا٭ه٬م ٚغنٌٝ ا٭ؾالٍ ٚايالداا.

سن٘ َٔ اؽنبل  ًٜٛب ايرّ ألسؾّل ٚأل٢ً  سى َل ؾاً٘ ٖٞ احلؾظ١ أل٢ً ؾاٌ َل   -5
 .يف3 َبل  ًٜٛب ذَ٘ ألسؾّل

 :الرأي الراجح

َل ٚزد َٔ ا٭هبلز ؿن  اسٜـ اؽنس٠٤ٚ غؤ َكؿٛد يًؿكٗل٤ َٔ  َٔ د٫ٕ غو 
و َكلؾّل إصن دٕ  ًو ا٭هبلز ٫يد يف4 يؿع اؽنس٠٤ٚ ايرٟ دهرٚٙ ؿن  اسٜـ اياداي١

 َؿلدٜل اؽنس٠٤ٚ ايؿ١ٝ. َٔ ػنًٗل أل٢ً ايجلٓصٌٜ دٚ يٝلٕ
ٚضنل دٕ اياداي١ َطًٛي١ ؾٝٗل ا٫ضجلكل١َ ايػسأل١ٝ ٚا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ ؾلؽنس٠٤ٚ 

 .يف5 دٚ ٖٞ ا٫ضجلكل١َ لطب اؽنٛاشٜٔ اياسؾ١ٝ وٖٞ ا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ

 :االستقامح العرفٍح

ٝ٘ اجملجلُع ٜٛيد قٛاين ألل١َ ًإٕ ايطًٛى ا٫ًجلُلألٞ ايالّ ايرٟ  ٛاقع أل
ٚده٬ق١ٝ اهِ اضطلز ايالّ يًُججلُع ًٜٚجلصّ يٗل ا٭ؾساد يطببشن  َٔ ثكلؾ١ٝ
 دضلضشن:

                                                           
 

 .186 /4جمُع ايبحسٜٔ  يف1 
 

 .16 /4ايصيد٠ ايؿك١ٝٗ  يف2 
 

 .42 /12و غس  ايهبؤ 163 /8َٛاٖب ا ًٌٝ  يف3 
 

اياداي١ ًَه١ ا٫ًجلٓلب ألٔ ايهبل٥س ٚألٔ اضؾساز أل٢ً ايؿػل٥س ٚألٔ َٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚ ايداي١ أل٢ً ألدّ  يف4 
 .381 /17َبل٠٫ َس هبٗل يليدٜٔو ٜٚهؿٞ حطٔ ايظلٖس ايهلغـ تّٓل ألٔ  ًو اؽنًه١. اؽنطٓد 

  

 

 .262 /2ايٓٛز ايطلطع  يف5 
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ٚا٫ْطجلّ َع غؤٙ يًؿطس٠ اييت ؾطسٙ  ا٭يؿ١إٕ اضْطلٕ يطبا٘ عنٌٝ إصن  دحدُٖل:
اا ألًٝٗلو ٚيريو ؾٗٛ ٫ ذنب دٕ رنس  ألُل  ٛاقع ألًٝ٘ جمجلُا٘ َٔ دَٛز إ٫ٖ دٕ 

َجلدثسّا ياٛاٌَ ُدهس ادد َٔ ٖرا اؽنٌٝو ؾٗٛ  ٜهٕٛ َٓحسؾّل يطبا٘ ٚؾطس ٘و دٚ ٜهٕٛ
ضًٛن٘  ؿنٜطٛد جمجلُا٘ َٔ دألساف ألل١َو ٜٚٓاهظ ٖرا ايجلدثؤ ألًُّٝل  ؿن َلٜجلدثس 

 ٚ ؿسؾل ٘ يؿٛز٠ ألل١َ.

رب حلي١ طنسد أل٢ً اجملجلُع جَلْاٜمإٕ هسم ا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ ٚألدّ ا٫يجلصاّ يٗل  ثلُْٝٗل:
ٖٚرا ايكسز  وٌ جمجلُا٘ ٚإزلم ايكسز ي٘ؾنل ٜ٪دٟ إصن زؾض ٖرا اؽنجلُسد َٔ قب

قد ٜهٕٛ َلدّٜل دٚ َآّٜٛل ٚايرٟ  جلًـ دزًجل٘ َٔ حلي١ إصن دهس٣ حٝث ٜهٕٛ 
 ضًٛى ايٓلع يؿٛز٠ َبلغس٠. ؿنذيو ألل٬َّ َٔ ألٛاٌَ اجملجلُع اؽن٪ثس٠ 

ضًٛى اجملجلُع  ٛقح يٓل دٕ  دثؤ ا٫ضجلكل١َ  ؿنساا اؽن جلًؿ١ ٍثإٕ دزاض١ اؽن٪
٫ٌٍ طندٌ قلّْْٛل ٫ٚ غسٜا١ ٚإٕ نلْر يباكٗل ُداياسؾ١ٝ اييت  قل١ْْٝٛ دٚ  ػسٜا١ٝ  ؾٛ

ََٔ  دثؤ ضًٛى ايٓلعو  ؿن ٕم دَغِد  ايكلْٕٛ ٚايػسٜا١ ؿن ياض ا٭حٝلٕو قد ٜهٛ
 ٚإٕ نلٕ يً ًؿ١ٝ اييت ذنًُٗل اضْطلٕ ألٓٗل َده١ًٝ ؿن ادٜد دز١ً  دثؤٖل.

ايػسٜا١ ؿن ايٓظس١ٜ  َٚع دٕ ادٜد ٚقبن ايطًٛى ايبػسٟ قد دٚنٌ إصن
اضض١َٝ٬ إ٫ٖ دٕ ايػسٜا١ ذا ٗل قد اٖجلُر يلياسف ايالّ ْظسّا إصن َلي٘ َٔ د١ُٖٝ 
هلؾ١ ًٚاًجل٘ ددا٠ يجلحكٝل ايكبن ايطًٛنٞ يإلْطلٕو ٚألًُر أل٢ً إدنلد 
ا٭ألساف اييت  ٓطجِ َع ايطًٛى ايرٟ ٜساد  سي١ٝ اضْطلٕ اؽنطًِ ألًٝ٘ َٔ قبٌ 

٬َحظ١ َدٌ ٖرا ا٭َس ؿن ياض ا٭حهلّ ايػسأل١ٝ اييت  ايػسٜا١و ٚياٌ يلضَهلٕ
َٔ غنًجلٗل حس١َ ايجلجلٖس يلضؾطلز ؿن غٗس زَكلٕ حجل٢ يًُارٚز غسألّل 

ٖمجِلاينلؽنسٜض ٚاؽنطلؾسو ٭ٕ   ل دزٜد دٕ ٜهٕٛ ألًٝٗيتي٬ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ اي ٌمْسَه َسجل
 اؽنبلزى.زَكلٕ َظٗس اؽنطًُشن ؿن غٗس 

س٠٤ٚ َٔ قبٌٝ ا٭نٌ ؿن ايطسقلا ايال١َ دٚ ٚنسا١ٖ از هلب َٓلؾٝلا اؽن
 ايكحو ألليّٝل ؿن دَلنٔ ايابلد٠ ٭ْٗل ه٬ف اؽنجلالزف يشن ايٓلع.
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 :المروءج من األحكام العرفٍح

اؽنس٠٤ٚ ٖٞ ا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ ٚضنل دٕ ا٭حهلّ اياسؾ١ٝ  ِٕديكد اٍؿٌ ؾنل ضبل 
اؽنرت ب١ أل٢ً اياسف  ل   جلػؤ يجلػؤ ا٭َلنٔ ٚا٭غ لف ٚا٭شَلٕو ٭ٕ ايٛاقا١

٘م اهجل٬ٌفألد٠ ًٚٗلا ْظس يشن اياًُل٤ ٚقًُل  ٓكبنو  ٍُل ٜمَاِبسم ألٓ٘ يدِْ ؿن ألؿس  ََ
 ٚشَلٕ ٫ ؿن حج١ ٚيسٖلٕ.

و قلٍ ايػٗٝد ايدلْٞ: يف1 ؾلؽنس٠٤ٚ  جلػؤ يلهجل٬ف ا٭َه١ٓ ٚا٭ش١َٓ ٚا٭غ لف
ألسف  ٚرنجلًـ ا٭َس يلهجل٬ف ا٭حٛاٍ ٚا٭غ لف ٚا٭َلنٔيف. يرا ايدلْٞ: 
ايجل ًل خبًل دَدلي٘ ؿن شَلْ٘ َٚهلْ٘. ٖٚرا خب٬ف اياداي١  يدِْٗلاؽنس٠٤ٚ  ايؿكٗل٤

ؾإْٗل ٫  جلًـ يلهجل٬ف ا٭غ لفو ؾإٕ ايؿطل ٜطجلٟٛ ؾٝ٘ ايػسٜـ ٚايٛقٝع 
 .يف2 خب٬ف اؽنس٠٤ٚ ؾإْٗل  جلًـ

 أواًل: اختالف المروءج تحسة األشخاص:

ِٕ اؽنس٠٤ٚ  صداد نًُل اشداد ًلٙ ايػ ـ  ٚألٓٛاْ٘ ايهبؤ ؿن اجملجلُعو ؾُد٬ّ إ
دنٌ ايسًٌ ا٫ألجلٝلدٟ ؿن ايطٛم ٚغسي٘ ٫ ٜهٕٛ خمليؿّل يًُس٠٤ٚو خب٬ف ايكلقٞ 
ٚايؿكٝ٘ ٚاؽنط٪ٍٚ ايهبؤ ؾإْ٘ ه٬ف اؽنس٠٤ٚ. ٚنريو يبظ ايؿكٝ٘ يبلع ا ٓد َٔ 
 غؤ دإع إصن ذيو ه٬ف اؽنس٠٤ٚ يُٝٓل يبظ ايؿكٝ٘ يبلع ا ٓد ؿن ٚقجلٓل ازلقس ؿن

 ضلح١ اؽناسن١ ٜاجلرب َٔ ايػسف ٚايسًٛي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايؿؿلا احُٛد٠.

ألٓد قكل٥٘ َٔ اؽنس٠٤ٚو ٚنػـ  -ا ب١-ٕ يبظ ايكلقٞ ايطًٝطلٕ إنُل 
 ايسدع ٚهًع اياُل١َ َٔ زدع ايال  ايدٜين ديٌٝ أل٢ً ذٖلب َس٤ٚ ٘.

ٚقد ٖجل  ُد ئ ديٞ يهس َال١ٜٚ ئ ديٞ ضؿٝلٕ يديٝلا ذنس ؾٝٗل يدٕ 
ال١ٜٚ ٜٓلشع دٌٖ اؽنس٠٤ٚو ٖٚرا ديٌٝ أل٢ً دٕ دٌٖ اؽنس٠٤ٚ  ِ َكلّ ٫ ٜٓلشألِٗ َ

 يدْ٘ َٔ دٌٖ اؽنس٠٤ٚ يكٛي٘: _ ّلًََٝاضَلّ أَلاؽن٪َٓشن  دََؤألًٝ٘ دحدو َٚد  

                                                           
 

 .162 /4ايصيد٠ ايؿك١ٝٗ  يف1 
 

 

 .431 /4َػين احجلل   يف2 
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َٖ  ٔمأللَيإيٝو ٫ٚ دهؿٞ ايرٟ ٫ ُد ٜطجلكٝدْٞ ٣ََٛالٟٚ َل دَط٢ 
 إصن دٕ ٜكٍٛ:

ََٚؿن ايؿ  ٓلشع دضبلب اؽنس٠٤ٚ دًٖٗل  يف1 ٔمدز دا٤ َٔ ٣ًٛ ايػٌ نل

َم اؽنس٠٤ٚ دٕ دنسٟ ذنس ازُلز ٚا٭يؿلت  لآلؾٝٚقد ألِد َٔ َطل٨ٚ اآلداب ٚ
 .يف2 ايكبٝح١ ؿن جمًظ قّٛ َٔ دٚيٞ اياًِ ٚايؿك١ًٝ ٚاؽنس٠٤ٚ

 ثانًٍا: اختالف المروءج تحسة األمكنح:

ٍَل ا٫هجل٬ف لطب ا٭َه١ٓ ؾُدلي٘ هسٚ  ايال  ايدٜين ؿن ضٛم ا يٓجـ ٚد
و ٫ٚ ٜهٕٛ ٖرا ْكؿّل ألسؾّٝل ؿن ؾإِْ٘ ٜمْاجَلَبس ْكؿّل ألمْسؾّٝل ي٘ا٭غسف َٔ دٕٚ ألبل٠٤ 

ي٬د ا ٓدو نُل دٕ ًًٛع ايال  ايدٜين ؿن اؽنكلٖٞ دٚ ايّٓٛ ؾٝٗل ه٬ف اؽنس٠٤ٚو 
 يُٝٓل ًًٛع اياٛاّ ؿن اؽنكلٖٞ ٫ ٜرٖب اؽنس٠٤ٚ.

ًل ٘ لكس٠ ايبك١ٝو ٭ْ٘ ياٝد ايسًٌ إحد٣ شٚ َِٚط٤مٜهسٙ  ٘ٚذٖب ايؿكٗل٤ يدْ
نٝـ ٜسق٢ ٫يٓجلٝ٘ يطكٞ  _ألٔ اؽنس٠٤ٚو ٚقد اضجلػهٌ أل٢ً ْيب اا غاٝب 

 ! ُٚدًٝب يدْ٘ يٝظ ذيو ضنحظٛز ٚايدٜٔ ٫ ٜديلٙو يف3 اؽنلغ١ٝ ٖٚرا ه٬ف اؽنس٠٤ٚ
ٚدَل اؽنس٠٤ٚ ؾليٓلع خمجلًؿٕٛ ؿن ذيو ٚايالد٠ َجلبل١ٜٓ ؾٝ٘و ٚدحٛاٍ اياسب ؾٝ٘ 

دٌٖ ايبدٚ غؤ َرٖب دٌٖ ازكس هؿٛؾّل إذا  جِو َٚرٖبه٬ف دحٛاٍ ايا
 .يف4 نلْر ازلي١ حلي١ قسٚز٠

َٚٔ هٛازّ اؽنس٠٤ٚ لطب ا٭َه١ٓ ٖٛ ا ًٛع دٚ ايٛقٛف ؿن ا٭ضٛام 
و ؾهٝـ ؿن ٖرا ايصَلٕ ايجلاٝظ ايرٟ دؾبح ؾٝ٘ يف5 ٚايطسقلا ايال١َ يس١ٜ٩ َٔ عنس

                                                           
 

 .125ا٫هجلؿلف  يف1 
 
 

 .72 /14 ؿطؤ ايكسطيب  يف2 
 

 .107 /2ؾجلح ايٖٛلب  يف3 
 

 .72 /14 ؿطؤ ايكسطيب  يف4 
 

 .33 /11ؾجلح ايبلزٟ  يف5 
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ع ٚا٭ضٛام يًٓظس يآلهسٜٔ ياض ايػبلب ايؿلزؽ ٜككٞ غنٝع دٚقل ٘ ؿن ايػٛاز
 قًر ضٜلع َؿحٛيّل يليجلحسؽ يليٓطل٤و ٚقد زٟٚ ألٔ ضؿٝلٕ ئ حطشن قلٍ: 

ٍَل حٝث ٫  ئ َال١ٜٚ َل اؽنس٠٤ٚ  قلٍ: دَل ؿن يًدى ٚحٝث  اسف ؾليجلك٣ٛو ٚد
 .يف1  اسف ؾليًبلعيف

 ثالثًا: اختالف المروءج تحسة األزمنح:

ٍَل اهجل٬ف اؽنس٠٤ٚ لطب ا٭ش١َٓ ؾُدلي٘ ضٝلق١ طليب ازٛش٠ ايا١ًُٝ  د
ٍَل ؿن شَلْٓل ؾكد دؾبحر دَسّا يطٝلز ٘ ايلؾ١  َٚد َمٓلؾ١ّٝ يًُس٠٤ٚ  ؾكد نلْر ضليكّل 

 األجلٝلدّٜل ألسؾّٝل خب٬ف ضٝلقجل٘ يطٝلز٠ ا٭ًس٠.
ايؿكٗل٤ َساألل٠ شٟ ايصَلٕ َٔ اؽنس٠٤ٚ ؾدًلشٚا يبظ ايدٝلب  ًَاٌٚقد 

ظ َل نلٕ َػباّل يلزُس٠ ٫ٚ يبظ ا٭ػنس اؽنؿبػ١ يهٌ يٕٛ إ٫ٖ دِْٗ   ذنبرٚا يب
َطًكّل ؾٛم ايدٝلب يهْٛ٘ يٝظ َٔ يبظ دٌٖ اؽنس٠٤ٚ ؿن شَلِْٗ َل   ٜهٔ إمثّل ٚؿن 

ِٔ ياض قالف ايٓؿٛع َٔ ديٛام  ويف2 خمليؿجل٘ ايصٟ قسب َٔ ايػٗس٠ ٚقد ت
اؽناُُشن يدٕ  هبؤ اياُل٥ِ ٚ طًِٜٛٗ ايًح٢ ٚ ٛضٝع ا٭نُلّ ديٌٝ أل٢ً أل١ًُٝ 

 د٠.َِٓطاؽُن َبػم٠٤ٚ دٚي٦و ا٭غ لفو دأللذْل اا َٔ ٦ٖٝلا اُيَٚس

و يف3 ٚذنس قطِ َٔ ايؿكٗل٤ إٕ َٔ ٜهدس ايٓظس إصن ألٛز ٘ يٝظ َٔ اؽنس٠٤ٚ
ألٛز ٘ دَلّ ايٓلع    ٜٗجلِ يطرتٚقد دؾبح ؿن شَلْٓل َٔ  -َع ا٭ضـ -ٚنٝـ 
 .يهػؿٗل ؿن ياض ا٭َلنٔ َدٌ ايطبلح١ ؿن ا٭ْٗلز ٫ٚ ٜبليٞ

ٕ ا٫ هل٤ أل٢ً ايطًٝطلٕ ؿن اؽنطجد ٚا٭َلنٔ ايال١َ ٚا ًٛع ؾُٝٗل َٔ ٚنل
ايال١َ ؾنل ٜرٖب  ايطسقلاؾاٌ ا٭غساف ٚدٌٖ اؽنس٠٤ٚو يُٝٓل دؾبح ا ًٛع ؿن 

 اؽنس٠٤ٚ ؿن ٚقجلٓل ازلقس.

 
                                                           

 

 .21 /10 لزٜخ َد١ٜٓ دَػل  يف1 
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 :المروءج ال تخالف راجحًا شرعًا

س اا ايٓلع إٕ اؽنس٠٤ٚ َٔ ايًٛاشّ اضْطل١ْٝ ٖٚٞ َٔ ا دا١ٜ ايؿطس١ٜ اييت ؾط
 ألًٝٗلو ٚقلين اؽنس٠٤ٚ دٕ ٫  ليـ زاًحّل غسألّٝل ٚإٕ ٖجسٖل ايال١َ.

ؾًٛ اضجلٗجٔ ايال١َ ازٓل٤ ؾ٬ ٜهٕٛ  سى ازٓل٤ َٔ اؽنس٠٤ٚ ٭ٕ ازٓل٤ َط١ْٛٓ 
قلٍ  وألّلغسألّل. ْاِو اؽنس٠٤ٚ ٖٞ ا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ ؾُٝل إذا   ٜسد ؾٝٗل زاًح غس

 ٫ٚ ٜكد  ؾاٌ ايطٓٔ ٚإٕ اضجلٗجٓٗل ايال١َ  ب١ٝٗ:ايػٗٝد ايدلْٞ ؿن ايسٚق١ اي
ٖٚجسٖل ايٓلع نليهحٌ ٚازٓل٤ ٚازٓو ؿن ياض ايب٬د ٚإظنل ايارب٠ يػؤ ايساًح 

 .يف1 غسألّليف

 :المروءج مؤشر من مؤشراخ المجتمع

  اجلرب اؽنس٠٤ٚ َ٪غسّا َٔ َ٪غساا اجملجلُع ؿن زقٝ٘ ٚاشدٖلزٙ ٚؾ٬ح٘و 
 ؿن اجملجلُع اشداد اجملجلُع زقّٝل ٚؾك١ًٝو ؾكد ؾهًُل دؾبحر اؽنس٠٤ٚ َسنٛش٠ّ 

 اؽنس٠٤ٚ إؾ٬ ألٔ اؽنس٠٤ٚ ؾكلٍ:   _دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ ديٞ طليب  ٦ٌََضم
 .يف2 يفاؽناٝػ١

ٕمٖرٙ ايؿؿ١ يشن دؾسادٙ   طٛدمؾلجملجلُع ايرٟ  جمجلُاّل ؿن ألٝػ١ َسق١ٝ ٭ٕ  ٜهٛ
ؽنجللًس إذا ٚؾؿٛا اؽنس٠٤ٚ ٖٞ اييت  ؿًح اؽناٝػ١ ؿن اجملجلُعو نُل دٕ دؾحلب ا

 .يف3 يليدٜٔ ٚايؿ٬  أٞ ضٛقِٗ ضٛم اؽنس٠٤ٚ

َٔ َس٠٤ٚ ايسًٌ دٕ  هٕٛ :  _نُل زٟٚ ألٔ اضَلّ ديٞ ازطٔ ايسقل 
و ؾلضض٬ّ األجلرب َٔ أل٬َلا يف4 يفدٚاي٘ ألّْل ٚحطٔ ًٚ٘ ؾنًٛن٘ ٚايؿسع ايطسٟ

أل٬َلا َس٠٤ٚ ايسًٌ دٕ  هٕٛ  ثلز ايٓا١ُ يلد١ٜ حجل٢ أل٢ً دٚاي٘ ٚألبٝدٙ ٚهدَ٘ 
ؾُٔ  وْطلّْل دّ حٝٛاّْل َٔ زػن٘ دّ ٫َٚٛتؿٝ٘ ٚغنٝع َل ٜجلاًل ي٘ ضٛا٤ دنلٕ إ

                                                           
 

 .162 /4ايصيد٠ ايؿك١ٝٗ  يف1 
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و ٚيكد دٚقح ُدْضَسَ ٘هٛازّ اؽنس٠٤ٚ ٖٛ ايكٓو ؿن اؽناٝػ١ أل٢ً ألٝلي٘ ٚدؾساد 
ِٕ  _اضَلّ ايؿلدم  ٚايرٟ ضنكداز َس٤ٚ ٘ ؾكلٍ:   زشم ايابد َٔ اا  الصند

 .يف1 يفيؤشم ايابد أل٢ً قدز اؽنس٠٤ٚ يلزل ْبّٝل إٕ اا ألِص ًٌٚ fياث ًدٟ 

ٚقد يٍٝٔ ازهُل٤ َجل٢ دنب أل٢ً ذٟ اؽنس٠٤ٚ إهؿل٤ ْؿط٘ ٚإتٗلزٖل ؿن اجملجلُع 
 .يف3 اؽنس٠٤ٚ ٚنطلدٖل يف2 ٚحددٚا ذيو يكدز َل ٜس٣ َٔ ْؿلم

َٚٔ اؽنًحٛت دٕ اؽنس٠٤ٚ ؿن جمجلُآل قد قك٢ حنبٗل ٚغٝار ٚدؾٓر ؾإٕ   
هْٕٛٛ َدل٫ّ ذنجلر٣ يِٗ يٓطٝر ٖرٙ ايؿ١ً ٜظٗس دٌٖ اؽنس٤ٚاا ؿن اجملجلُع ٜٚ

 ازُٝد٠.
ِٕ دٟ قّٛ دٚ غنلأل١ عنجلدحٕٛ إذا ْصيٛا أل٢ً حهِ اؽنس٠٤ٚو ؾإٕ اجملجلُع  إ

 ٜاسف زقٝ٘ ٚ كدَ٘ ٚحكلز ٘ ٚثكلؾجل٘ ضنكداز َل ٜٓصٍ دؾسادٙ أل٢ً حهِ اؽنس٠٤ٚ.

ِٕ  الٌَ ايكسٕ ا٭ٍٚ َٔ ايٓلع ؾُٝل يِٝٓٗ نلٕ يليدٜٔ حجل ٢ ٚنلٕ ٜكلٍ: إ
زِم ايدٜٔو ثِ  الٌَ ايكسٕ ايدلْٞ يليٛؾل٤ حجل٢ ذٖب ايٛؾل٤و ثِ  الٌَ ايكسٕ 
ٌِ ازٝل٤و  ايدليث يلؽنس٠٤ٚ حجل٢ ؾٓٝر اؽنس٠٤ٚو ثِ  الٌَ ايكسٕ ايسايع يلزٝل٤ حجل٢ ق

 .يف4 ثِ ؾلز ايٓلع ٜجلالًَٕٛ يليسغب١ ٚايسٖب١
ِٕ اؽنس٠٤ٚ ؿن اجملجلُع يًٛٛد دزيع هؿلٍ ؿن ؾس  يدٕ ٜاجلصٍ دٙ ٚذنس ازهُل٤ د

ايسٜب١ ؾ٬ ٜهٕٛ ؿن غ٤ٞ َٓٗل ؾإذا نلٕ َسٜبّل نلٕ ذي٬ّٝو ٚدٕ ٜؿًح َلي٘ ؾ٬ ٜؿطدٙ 
ؾإْ٘ إٕ دؾطد َلي٘    هٔ ي٘ َس٠٤ٚو ٚدٕ ٜكّٛ ٭ًٖ٘ ضنل  ذنجللًٕٛ إيٝ٘ حجل٢ 
ِٕ َٔ احجلل  دًٖ٘ إصن ايٓلع    هٔ ي٘ َس٠٤ٚو ٚدٕ ٜٓظس َل  ٜطجلػٓٛا ي٘ ألٔ غؤٙ ؾإ

ِٕ ذيو َٔ اؽنس٠٤ٚيفٜٛاؾك٘ َٔ اي  .يف5 طالّ ٚايػساب ؾًٝصَ٘ ؾد
                                                           

 

 .294 /2َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘  يف1 
  يف اؽنساد يٓؿلم اؽنس٠٤ٚ يؿجلح ايٕٓٛ َزٚاًٗل.2 

 

 .37 /1ددب اجملليط١  يف3 
 

 .312 /١4 ا٭ٚيٝل٤ حًٝ ;214 /11غس  ْٗج ايب٬غ١  يف4 
 

 .441 /7غاب اضعنلٕ  يف5 
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َمَدَ  دٌٖ يػداد  ِْٚقد  ٗم نلْٛا دٌٖ َس٠٤ٚو ؾكد زٟٚ ألٔ ذٟ ايٕٓٛ دْ٘  يدِْ
نلٕ ٜكٍٛ ضنؿس: َٔ دزاد دٕ ٜجلاًِ اؽنس٠٤ٚ ؾاًٝ٘ يطكل٠ يػدادو ؾكٌٝ ي٘: ٚنٝـ 

يٞ زًٌ  ذاى  ؾكلٍ: ؽنل ػنًر إصن يػداد زَٞ يٞ أل٢ً يلب ايطًطلٕ َكٝدّا ؾُِس
َجلصز ضنٓدٌٜ َؿسٟ َاجلِ ضنٓدٌٜ دٜبكٞ يٝدٙ نٝصإ هصف زقلم ٚشًل  خمسٚط 
ؾطدير ٖرا ضلقٞ ايطًطلٕ  ؾكٌٝ يٞ: ٫و ٖرا ضلقٞ ايال١َ ؾدَٚدا إيٝ٘ اضكين 
ؾجلكدّ ٚضكلْٞ ؾػُُر ؿن ايهٛش زا٥ح١ اؽنطو ؾكًر ؽنٔ َاٞ: ادؾع إيٝ٘ دٜٓلزّا 

َِ  ؾكلٍ: دْر دضؤ ٚيٝظ ؾدألطلٙ ايدٜٓلز ؾدي٢ ٚقلٍ: يٝظ  هر غ٦ّٝل و ؾكًر ي٘: َٚي
ِّ دٌٖ ٚقد ذم ويف1 َٔ اؽنس٠٤ٚ دٕ  هر َٓو غ٦ّٝلو ؾكًر: نٌُ ايظسف ؿن ٖرايف

 :يف2 يؿكدإ اؽنس٠٤ٚ يكٍٛ ايػلألس ؾِٝٗ ياض ايبًدإ

 ٚدٕ ذٟٚ ا٭يبلب ؿن ايٓلع قٍٝع ردٕ اؽنس٠٤ٚ ألطًدنؿ٢ حصّْل 

 ؿعدد َٔ ٜػين ٜٚؿلع إ٫ٖدددَٔ ايٓ ٚإٕ ًَٛنّل يٝظ ذنظ٢ يدِٜٗ

 يطؿلضـ ا٭َٛز اجملجلُع ؿن حسف د١٦ْٝ ديٌٝ أل٢ً ٬َيطجل٘ دغًب١ٝإٕ اخنساط 
و ٚقد اضجلاًُر ايطًط١ ايبل٥د٠ ضٝلض١ ألٓؿس١ٜ ٚاقح١ يف3 احنطلط اؽنس٠٤ٚ ؾٝ٘ٚ

ضجل داَِٗ ؿن َٗٔ د١٦ْٝ َٔ دًٌ  رٜٚب َس٤ٚ ِٗ لضذ٫ٍ طل٥ؿ١ ايػٝا١ ي
ُلٍ ايدَلا ٚغؤِٖو يُٝٓل ذنس دؾحلب ٚإيػل٥ٗل نلؽنٓظؿشن ٚايؿساغشن ٚأل

اؽنس٠٤ٚ يدٕ ازسؾ١ ٚايؿٓا١ ديٌٝ أل٢ً َس٠٤ٚ ؾلحبٗلو قلٍ ا٭حٓـ:  اؽنس٠٤ٚ 
ٍُل حسّ ااو ٚارتف ؾُٝل دحٌ اايف  .يف4 اياؿ١ ٚازسؾ١و  اـ أل

و نُل يف5 ْاِو قد ٜهٕٛ ؾلحب ازسؾ١ ايد١٦ْٝ دْك٢ َٔ ذٟ َٓؿب ًٚٚل١ٖ

                                                           
 

 .73 /1 لزٜخ يػداد  يف1 
 

 .930 /3 رنس٠ ازؿلت  ;345 /5 اؽنؿدز ْؿط٘ يف2 
 

 .377 /3ؾجلح اؽناشن  يف3 
 

 .129 /18غس  ْٗج ايب٬غ١  يف4 
 

 

 .19 /6حلغ١ٝ زد احجللز  يف5 
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و ؾكد َد٬ّ ه٬قّٝل ٚ ٗدّ َس٤ٚ ٘ ؾُٝل إذا ؾػ٢ ؾٝ٘ ايػٓل٤دٕ اجملجلُع ٜهٕٛ َجلدّْٝل د
ْؿٝحجل٘ يبين د١َٝ يكٛي٘:  إٜلنِ ٚايػٓل٤ ؾإْ٘ ٜٓكـ  ٌٚزد ألٔ ٜصٜد ئ ايٛيٝد ايٓلق

ازٝل٤ ٜٚصٜد ؿن ايػ٠ٛٗ ٜٚٗدّ اؽنس٠٤ٚو ٚدْ٘ يٝٓٛب ألٔ ايُس ٜٚؿاٌ َل ٜؿاٌ 
ٚقد ٚؾـ  ويف1  ٤ داأل١ٝ ايصْليفايطهس ؾإٕ نٓجلِ ٫يد ؾلألًشن ؾجٓبٛٙ ايٓطل٤ ؾإٕ ايػٓل

 داب اضض٬ّ ٫ٚ ده٬م ا ل١ًٖٝ  اجملجلُع يليط٤ٛ ٚا٫يجل٤٬ ؾُٝل إذا نلٕ يٝظ ؾٝ٘
 ٫ٚ دح٬ّ ذٟٚ اؽنس٠٤ٚ.

 َع يُٝٓل  ظٗس اؽنس٠٤ٚ ؿن اجملجلُع اؽنرتقٞ اقجلؿلدّٜلو ؾكد ًل٤ ؿن غسز ازهِ 
٬م َ٪غسّا َٚاٝلزّا ٚقد دٚقح ايؿًحل٤ ٚألًُل٤ ا٭ه ويف2 ايدس٠ٚ  ظٗس اؽنس٠٤ٚيف

ألٔ ألبد  َٟٚٔزمؾكد ؿن َس٠٤ٚ اؽنطًُشن ؿن دضٛاقِٗ يدٕ ٜسهؿٛا ايطاس ألٓد ايبٝعو 
ا٭أل٢ً ؾنٔ نلٕ أطلزّا قلٍ يٞ ازطٔ: دٜٛيٞ دحدنِ دهلٙ ايدٛب ؾٝ٘ زهـ 
دزُٖشن دٚ ث٬ث١و قلٍ: قًر ٫ ٚاا ٫ٚ داْلو قلٍ: ؾكلٍ ازطٔ: دف دف ؾُلذا 

 ٫  ًجلُظ و ٚقد ٚزد َل ٜػلي٘ ٖرا َل قلير دألساي١ٝ: يف3  يكٞ َٔ اؽنس٠٤ٚ إذّا
 .يف4 ٚع اؽنهلٌٜٝيف٤اؽنس٠٤ٚ ؾنٔ َس٤ٚ ٘ ؿن ز

ٚيٝهٔ ٘ ٚدؾحلي٘ يكٛي٘:  هٛاَْإيهٝؿ١ٝ اهجلٝلز  ٘مٚقد دٚؾ٢ يكُلٕ ايَٓ
هٛاْو ٚدؾحليو ايرٜٔ  طجل ًؿِٗ ٚ طجلاشن يِٗ أل٢ً دَٛزى دٌٖ اؽنس٠٤ٚ إ

 .يف5 يفٚايهؿلف ٚايدس٠ٚ ٚاياكٌ ٚاياؿلف

 :المروءج فً الرواٌاخ الشرٌفح

 ٚزدا ألد٠ زٚاٜلا ؿن اؽنس٠٤ٚ َٓٗل:
هدس  ألًدٞ   ؿن  ؿطؤ ايربٖلٕ ألٔ ائ يليٜٛ٘ يلضٓلدٙ ألٔ ألُسٚ ئ ألدُدلٕ قدلٍ:     -1

                                                           
 

 .349 /10ح١ًٝ ا٭ٚيٝل٤  يف1 
 

 .258غسز ازهِ  يف2 
 

 .441 /1ضعنلٕ غاب ا يف3 
 

 .253 /19 ؿطؤ ايكسطيب  يف4 
 

 .438 /12اؽنطجلدزى  يف5 
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قليٛا: ٜل  أل٢ً دؾحلي٘ ِٖٚ ٜجلرانسٕٚ اؽنس٠٤ٚو ؾكلٍ: دٜٔ دْجلِ َٔ نجللب اا  _

ب َِْلُليهههَاإلِ     ًٚدددٌ: دَدددؤ اؽنددد٪َٓشن ؿن دٟ َٛقدددع  ؾكدددلٍ ؿن قٛيددد٘ ألدددصِ     إِنَّ اللَّههه ي أيهههرُ ِب

نِ  .يف2 يفو ٚزٚاٙ اياٝلغٞ ٚؾلحب ايدز اؽنٓدٛز ألٔ ائ جنلز ؿن  لزرن٘يف1 [ْيااِِاوَي

دَدس   _ز٣ٚ  ُد ئ ألًٞ ئ ازطشن قلٍ:  رانس ايٓلع ألٓدد اضَدلّ ايؿدلدم     -2
س٠٤ٚ طادلّ   ظٕٓٛ إٕ ايؿجل٠ٛ يليؿطل ٚايؿجٛزو إظنل ايؿجل٠ٛ ٚاؽند :  _ايؿجل٠ٛو ؾكلٍ 

َٛقددٛعو ْٚل٥ددٌ َبددرٍٚ يػدد٤ٞ َاددسٚفو ٚدذ٣ َهؿددٛفو ٚدَددل  ًددو ؾػددطلز٠    
ٚؾطلو ثِ قلٍ: َدل اؽندس٠٤ٚ  ؾكدلٍ ايٓدلع: ٫ ْاًدِو قدلٍ: اؽندس٠٤ٚ ٚاا دٕ ٜكدع         

ازكسو َٚس٠٤ٚ ؿن ايطؿسو  ايسًٌ هٛاْ٘ يؿٓل٤ دازٙو ٚاؽنس٠٤ٚ َس٤ٚ لٕ: َس٠٤ٚ ؿن
     ّ اؽنطلًدددو ٚاؽنػددٞ َددع ا٭هددٛإ ؿن      ؾدَل ايديت ؿن ازكدس  د٠ٚ٬ ايكدس ٕو ٚيدصٚ

ازدٛا٥دجو ٚايٓدا١ُ  دس٣ أل٢ً ايلدّ دْٗل  طس ايؿدٜلو ٚ هبر ايادٚو ٚدَل اييت 
ؿن ايطؿس ؾهدس٠ شاد ٚطٝب٘ ٚيري٘ ؽنٔ نلٕ َاوو ٚنجلُلْو أل٢ً ايكّٛ دَسِٖ ياد 

 ٌ  :_يفو ثددِ قددلٍ َؿلزقجلددو إٜددلِٖ ٚندددس٠ اؽنددصا  ؿن غددؤ َددل ٜطدد ن اا ألددِص ًٚدد
يددلزل ْبٝددّلو إٕ اا ألددِص ًٚددٌ يددؤشم ايابددد ألًدد٢ قدددز  fٟ ياددث ًدددٟ  ٚايددر

اؽنددس٠٤ٚو ٚإٕ اؽناْٛدد١  ٓددصٍ ألًدد٢ قدددز اؽن٪ْدد١و ٚإٕ ايؿددرب ٜٓددصٍ ألًدد٢ قدددز غددد٠     
 .يف3 يفايب٤٬

إٕ يكُدلٕ قدلٍ   دْد٘ قدلٍ ؿن حددٜث:     _زٟٚ ؿن اؽنطجلدزى ألدٔ اضَدلّ ايؿدلدم     -3
  طجلاشن يِٗ أل٢ً دَدٛزى ٚيٝهٔ دهٛاْو ٚدؾحليو ايرٜٔ  طجل ًؿِٗ ٚ  ٫يٓ٘:

 ْٕ ْٕ ْؿاجلِٗ غهسٚىو ٚإ دٌٖ اؽنس٠٤ٚ ٚايهؿلف ٚايدس٠ٚ ٚاياكٌ ٚاياؿلفو ايرٜٔ إ
 .يف4 يفغبر ألٔ ًؤ ِٗ ذنسٚى

                                                           
 

 .90ضٛز٠ ايٓحٌو  ١ٜ:  يف1 
 

 .35 /12 ؿطؤ اؽنٝصإ  يف2 
 

 .119و َالْٞ ا٭هبلز 433 /11ٚضل٥ٌ ايػٝا١  يف3 
 

 .438 /12َطجلدزى ايٛضل٥ٌ  يف4 
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ٍٕ    ويف1 يف٫ َس٠٤ٚ ؽنٔ ٫ ألكٌ ي٘ٚ ٫ دٜٔ ؽنٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘زٟٚ   -4 ٚغدس  ازددٜدشن إ
ٍٕ ايٓؿٞ ؿن اؽنٛاقع ا٭زيا١ ٚازد أل٢ً ازكٝك١ نُل ٜك جلكٝ٘ ٚقٛع ايٓهدس٠ ؿن  ايظلٖس إ

ضٝلم ايٓؿٞو ٚاؽنا٢ٓ ٫  جلحكل حكٝك١ ايدٜٔ ٫ٚ  ًٛد ؽنٔ يٝظ ي٘ حكٝكد١ اؽندس٠٤ٚو   
٫ٚ  جلحكل حكٝك١ اؽنس٠٤ٚ ؽنٔ يٝظ ي٘ حكٝك١ اياكٌو ٜٚٓدجلج ٫ ٜجلحكدل حكٝكد١ ايددٜٔ     
ؽنٔ يٝظ ي٘ حكٝك١ اياكدٌو ٚاؽنكددَجللٕ تلٖس دلٕ قدسٚز٠ إٕ َدٔ ندلٕ يد٘ َدس٠٤ٚ ؿن         

دٜددٔ ؿن ا ًُدد١و َٚددٔ نددلٕ يدد٘ ألكددٌ ؿن ا ًُدد١ نددلٕ يدد٘ َددس٠٤ٚ ؿن   ا ًُدد١ نددلٕ يدد٘ 
   ا ١ًُ.

ٚذنجلٌُ دٕ ٜهٕٛ ايٓؿٞ ؾٝٗل ٚازدّا أل٢ً ايهُلٍ نُل ٖدٛ ايػدل٥ع ؿن اضدجلاُلٍ    
حنٛ ٖرا ايهد٬ّو ٚاؽنآد٢ ٫ ٜجلحكدل نُدلٍ ايددٜٔ ؽندٔ يدٝظ يد٘ نُدلٍ اؽندس٠٤ٚو ٫ٚ           

 ٜجلحكدل نُدلٍ ايددٜٔ ؽندٔ     ٜجلحكل نُلٍ اؽنس٠٤ٚ ؽنٔ يٝظ يد٘ نُدلٍ اياكدٌو ٜٚٓدجلج ٫    
يٝظ ي٘ نُلٍ اياكٌو ٚدؾلد احكل ايساضلْٞ: َٔ دٕ ْؿٞ اؽنٛقٛع قد ٜهٕٛ نٓلٜد١  
ِٕ طنددلّ حكٝكدد١   ألددٔ ْؿددٞ  ثددلزٙ نكددٍٛ ايكل٥ددٌ: ٜددل دغددبلٙ ايسًددلٍ ٫ٚ زًددلٍ َدددألّٝل د
ايسًٛيٝدد١ ٖددٛ اؽنددس٠٤ٚ ٚايػددجلأل١و ؾددإذا ؾكددد ل ؾكدددا ايسًٛيٝدد١و ٚا٭ٍٚ دتٗددس ؿن   

ِٕ اؽنس٠٤ٚ ٚاضْطل١ْٝ يلياكدٌ ٚندلٕ ندٌ     _ٞ دْطبو ٚإٕ اضَلّ اؽنا٢ٓ ٚايدلْ يِٝٔ د
ٚاحد َُٓٗل َطجلٛزّا ٫ ٜدزن٘ ازٛاع ٚنلْدر ايظدٛاٖس دديد١ ألًد٢ ايبدٛاطٔ دغدلز       
إصن دْدد٘ ٜاددسف ذيددو يددرتى ايدددْٝل ٚألدددّ ايسنددٕٛ إيٝٗددلو ٚإصن دٕ َسا بدد٘ َجلؿلٚ دد١ ؿن  

 .يف2 ايػد٠ ٚايكاـ

إٕ نٓر اب دٕ  طجلجلب  -ألُلز ئ َٛض٢ -ألُلز ٜل :  _قلٍ اضَلّ ايؿلدم  -5
ٚايطؿ١ً ؿن  يو ايٓا١ُ ٚ هٌُ يَو اؽنس٠٤ٚ ٚ ؿًح يَو اؽناٝػ١و ؾ٬  ػلزى ايابٝد

دَسىو ؾإْو إٕ ا٥جلُٓجلِٗ هلْٛىو ٚإٕ حدثٛى نريٛىو ٚإٕ ْهبر هريٛىو ٚإٕ 
 .يف3 يفٚألدٚى دهًؿٛى

                                                           

 .17/ 1يف ايهلؿن 1 
 

 .1343 /65و للز ا٭ْٛاز 186 /1غس  دؾٍٛ ايهلؿن  يف2 
 

 .64 /2ايهلؿن  يف3 
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 .يف1 يفَٔ اؽنس٠٤ٚ اضجلؿ٬  اؽنلٍ  :fقلٍ زضٍٛ اا  -6

دْد٘ قدلٍ: قدلٍ ازطدٔ      _ ٣ٚ ؾلحب اؽنطجلدزى ألٔ اضَلّ َٛض٢ يدٔ ًاؿدس  ز -7
 .يف2 يفٚاضجلدُلز اؽنلٍ طنلّ اؽنس٠٤ٚؿن حدٜث:   _ئ ألًٞ 

إٍْددل دٖددٌ ايبٝددر  ٜكددٍٛ:   _ز٣ٚ شزاز٠ قددلٍ: أاددر ديددل ألبددد اا ايؿددلدم    -8
ٍُٔ تًُٓل  .يف3 يفَس٤ٚ ٓل اياؿٛ أل

9-    ٔ قددلٍ:  _ألًددٞ ايبددلقس  ز٣ٚ ًددليس يددٔ ٜصٜددد ا اؿددٞ ألددٔ ديددٞ ًاؿددس  ُددد يدد
: دْدٞ غدهسا  اؿدس يدٔ ديدٞ طليدب دزيدع        fدٚح٢ اا ألِص ًٌٚ إصن زضدٛي٘   

ٍٕ اا دهددربى َددل دهرب ددوو َددل   fهؿددلٍو ؾدددأللٙ ايددٓيب  ؾدددهربٙو ؾكددلٍ: يدد٫ٛ د
غدسير ؼندسّا قدن ٭ْددٞ ألًُدر إٕ يدٛ غدسيجلٗل شاٍ ألكًددٞو َٚدل ندرير قددن ٭ٕ         

دٟ إذا ألًُدر ألُدٌ يدٞو َٚدل     ايهرب ٜٓكـ اؽنس٠٤ٚو َٚل شٜٓر قن ٭ْٞ هؿر 
 .يف4 يفألبدا ؾُّٓل قن ٭ْٞ ألًُر دْ٘ ٫ ٜكس ٫ٚ ٜٓؿع

َددٔ ز٣ٚ ألًدد٢ :  _ز٣ٚ اؽنؿكددٌ يددٔ ألُددس قددلٍ: قددلٍ ديددٛ ألبددد اا ايؿددلدم   -10
َ٪َٔ زٚا١ٜ ٜسٜد يٗل غٝٓ٘ ٖٚدّ َس٤ٚ ٘ يٝطكن َٔ دألشن ايٓلع دهسًد٘ اا َدٔ   

 .يف5 يف٫ٜٚجل٘ إصن ١ٜ٫ٚ ايػٝطلٕ ؾ٬ ٜكبً٘ ايػٝطلٕ

اؽندس٠٤ٚ ؿن غد٦ٝشن: اًجلٓدلب ايسًدٌ َدل ٜػدٝٓ٘       :  _قلٍ اضَلّ ازطٔ ئ ألًٞ  -11
 .يف6 يفٚاهجلٝلزٙ َل ٜصٜٓ٘

جتلٚشٚا يرٟٚ اؽنس٠٤ٚ ألٔ ألدسا ِٗ إ٫ٖ ؿن حدد َدٔ ازددٚدو ؾدٛ ايدرٟ ْؿطدٞ         -12

                                                           
 

 .166 /3َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘  يف1 
 

 .49 /13َطجلدزى ايٛضل٥ٌ  يف2 
 

 .10ايؿلٍ  يف3 
 

 .133ا٭َليٞ  يف4 
 

 .167 /72للز ا٭ْٛاز  يف5 
 

 .26َادٕ ا ٛاٖس  يف6 
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ِٕ ٜدٙ يؿٞ ٜد اا  الصن  .يف1 يفيٝدٙ إٕ دحدِٖ يٝادس ٚإ
زٚاٙ ديددٛ ْاددِٝ ألددٔ ألُددس يددٔ ألبددد  ويف2 يفيددٝظ َددٔ اؽنددس٠٤ٚ اضددجل داّ ايكددٝـ  -13

 اياصٜص.
 .يف3 يفهٛإيٝظ َٔ اؽنس٠٤ٚ ايسيح أل٢ً اض   -14
ؾكلٍ: ٜل زضٍٛ اا ديطر دؾكٌ قدَٛٞ    fزٟٚ دٕ ز٬ًّ قلّ إصن زضٍٛ اا  -15

إٕ نلٕ يَو ألكٌ ؾًَو ؾكٌو ٚإٕ نلٕ يدو هًدل ؾًدَو َدس٠٤ٚو ٚإٕ ندلٕ      ؾكلٍ:  
 .يف4 يف٢ ؾًو دٜٔيَو َلٍ ؾًو حطبو ٚإٕ نلٕ يَو  ك

إٕ اا  اددلصن ذنددب َاددليٞ  : َددل اؽنددس٠٤ٚ و ؾكددلٍ:   _ٚضمدد٦ٌ اضَددلّ ازطددٔ   -16
 .يف5 يفا٭َٛز ٜٚهسٙ ضؿلضؿٗل

 .يف6 يفإٕ َحَطَب ايسًٌ َلي٘و ٚنسَ٘ دٜٓ٘و َٚس٤ٚ ٘ هًك٘زٟٚ   -17
ألددٔ دغددٝل٤ َددٔ دَددس  _ضدددٍ ايٓدد٘ ازطددٔ  _إٕ ألًٝددّل ز٣ٚ ازددلزث قددلٍ:   -18

ين َل ايطداد  قلٍ: ٜل دي٘ ايطداد دؾع اؽنٓهدس يدلؽناسٚفو قدلٍ:    اؽنس٠٤ٚو ؾكلٍ: ٜل ي
ؾُل ايػدسف  قدلٍ: اؾدطٓلع اياػدؤ٠ ٚػندٌ ا سٜدس٠ َٚساؾكد١ ا٭هدٛإ ٚحؿدع          
ا ؤإو قلٍ: ؾُل اؽنس٠٤ٚ  قلٍ: اياؿلف ٚإؾد٬  اؽندلٍو قدلٍ: ؾُدل ايدقد١  قدلٍ:       

س٤ ْؿط٘ ٚيري٘ ألسض٘و ايٓظس ؿن ايٝطؤ َٚٓع ازكؤو قلٍ: ؾُل ايً٪ّ  قلٍ: إحساش اؽن
قلٍ: ؾُل ايطُلح١  قلٍ: ايبرٍ َٔ اياطؤ ٚايٝطؤو قلٍ: ؾُل ايػح  قلٍ: دٕ ٜس٣ 
اؽنس٤ َل دْؿك٘  ًؿّلو قلٍ: ؾُل ا٭هل٤  قلٍ: اؽنٛاضل٠ ؿن ايػد٠ ٚايسهدل٤و قدلٍو ؾُدل    
ا زن  قلٍ: ا سد٠ أل٢ً ايؿدٜل ٚايٓهٍٛ ألدٔ اياددٚو قدلٍ: ؾُدل ايػُٓٝد١  قدلٍ:       

ايجلك٣ٛ ٚايصٖلد٠ ؿن ايدْٝلو قلٍ: ؾُدل ازًدِ  قدلٍ: نظدِ ايػدٝع ًَٚدو        ايسغب١ ؿن
                                                           

 

 .107 /20اؽنبطٛط  ;498 /1ًلَع ايؿػؤ  ;311 /5نٓص اياُلٍ  ;171 /2نػـ ايؿل٤  يف1 
 

 .498 /1 لَع ايؿػؤ ا يف2 
 

 .498 /1 اؽنؿدز ْؿط٘ يف3 
 

 .128 /18غس  ْٗج ايب٬غ١  يف4 
 

 .128 /18اؽنؿدز ْؿط٘  يف5 
 

 .128 /18 اؽنؿدز ْؿط٘ يف6 
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 إصن  هس ازدٜث. يف1 يفايٓؿظ

دَدل  :  _ألدٔ ايهدسّ ٚاؽندس٠٤ٚو ؾكدلٍ      _ضدٍ َال١ٜٚ اضَلّ ازطٔ يدٔ ألًدٞ    -19
ايهسّ ؾليجلربع يلؽناسٚف ٚاضألطل٤ قبٌ ايط٪اٍ ٚاضطالّ ؿن احدٌو ٚدَدل اؽندس٠٤ٚ:    

اش ْؿط٘ َٔ ايدْظ ٚقٝلَ٘ يكٝؿ٘ ٚددا٤ ازكٛم ٚإؾػل٤ ؾحؿع ايسًٌ دٜٓ٘و ٚإحس
 .يف2 يفايط٬ّ

ثدد٬ث ؾددٝٗٔ اؽنددس٠٤ٚ: َغددٍض ايطددسف ٚغددض ايؿددٛا  :  _قددلٍ اضَددلّ ألًددٞ  -20
 .يف3 يفَٚػٞ ايكؿس

 .يف4  دغسف اؽنس٠٤ٚ ًَو ايػكب ٚإَل ١ ايػ٠ٛٗيف: _زٟٚ ألٔ اضَلّ ألًٞ  -21

حر اياكدددٌ ٚ صٜدددد ؿن  ؿُٗدددٛا اياسيٝددد١ ؾإْٗدددل  ػددد :  _ٚقدددلٍ اضَدددلّ ألًدددٞ   -22
 .يف5 يفاؽنس٠٤ٚ

ألٓدد َالٜٚد١ ؾكدلٍ     _قلٍ: نلٕ ازطٔ ئ ألًٞ  _زٟٚ ألٔ اضَلّ ايؿلدم  -23
حؿع ايسًٌ دٜٓ٘ ٚقٝلَ٘ ؿن إؾ٬  قٝاجل٘ ٚحطدٔ  ي٘: دهربْٞ ألٔ اؽنس٠٤ٚ ؾكلٍ:  

 .يف6 يفَٓلشألجل٘ ٚإؾػل٤ ايط٬ّ ٚيٝظ ايه٬ّ ٚايهـ ٚايجلحبب إصن ايٓلع

 _ز قددلٍ: قددلٍ دَددؤ اؽندد٪َٓشن ألًددٞ يددٔ ديددٞ طليددب  ٚز٣ٚ ازددلزث يددٔ ا٭ألددٛ -24
 .يف7 يفٜل يين َل اؽنس٠٤ٚ  قلٍ: اياؿلف ٚإؾ٬  اؽنلٍيًحطٔ ايٓ٘:  

اياؿلف ؿن ايدٜٔ ٚحطٔ ايجلكدٜس ؿن ألٔ اؽنس٠٤ٚ ؾكلٍ:   _ضم٦ٌ اضَلّ ازطٔ  -25
                                                           

 

 .68 /3اؽناجِ ايهبؤ  ;549 /1ْٗج ايطالد٠  يف1 
 
 

 .138ددب ايكٝلؾ١  يف2 
 

 .1680 /2َٝصإ ازه١ُ  يف3 
 

 .2265 /3 اؽنؿدز ْؿط٘ يف4 
 

 .71 /12س  ْٗج ايب٬غ١ غ يف5 
 

 .435 /11ٚضل٥ٌ ايػٝا١  يف6 
 

 .435 /11 اؽنؿدز ْؿط٘ يف7 
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٫ دٕ ٜهددٕٛ ايدددٜٔ يًجلجددلز٠ ٚا٫خنددساط ؿن َطددًو    يف1 يفاؽناٝػدد١ ٚايؿددرب ؿن ايٓل٥بدد١ 
٤ ايدٜٔ يٌٓٝ ْؿٝب٘ َٔ ايدْٝل ٚإتٗلز دْ٘ غٝٛز أل٢ً ايدٜٔ ٚذيو جبُع دَدٛاٍ  ألًُل

ٚقدد زدٜٓدل    واؽنطًُشن ألٓدٙ ٚاضجل داَٗل ٭غساق٘ ايػ ؿ١ٝ نُدل زدٜٓدلٙ يددّ دألٝٓٓدل    
 أَ إذا ْهب دٚ دؾليجل٘ َؿٝب١ َٔ ؾكدس دٚ َدسذ ذيدٌ ْؿطد٘ ألٓدد ايٓدلع ٚؾدلز       

١ً ي٬ضددجلجدا٤ ألٓددد ًٚٗددل٤  ٙ إصن ايٓددلع دندددس َددٔ غددهٛاٙ او ْٚهبجلدد٘ ٚضددٝ اغددهٛ
 ايٓلع.

 َدددٔ اؽندددس٠٤ٚ دٕ  كؿدددد ؾددد٬  طدددسفو ٚ ادددد ؾددد٬   :  _ قدددلٍ دَدددؤ اؽنددد٪َٓشن  -26
 .يف2 يف ًـ

و ًاٌ َٔ دؾكدٌ  يف3 يفَٔ دؾكٌ اؽنس٠٤ٚ ؾٝل١ْ ازسّ:  _ٚقلٍ دَؤ اؽن٪َٓشن  -27
َؿلدٜل اؽنس٠٤ٚ ٖٛ ؾٝل١ْ ازسّ ٚايػؤ٠ ألًٝٗل ٚازؿع ٚألددّ إذ٫ دل يجلدٛؾؤ يكُد١     

 ٝؼ ايهسعن١  ل.ايا

ألٓددَل ضددي٘ َالٜٚد١ ألدٔ اؽندس٠٤ٚ ؾكدلٍ:        _ٚزٟٚ ألٔ اضَلّ ازطٔ ئ ألًدٞ   -28
حؿددع ايسًددٌ دٜٓدد٘ ٚإحددساش ْؿطدد٘ َددٔ ايدددْظ ٚقٝلَدد٘ يددددا٤ ازكددٛم ٚإؾػددل٤       

ٖددرٙ ايؿددلٍ نلْددر َطًٛيدد١ ؿن شَددٔ اضَددلّ ازطددٔ ٖٚددٞ اؽنطًٛيدد١     ويف4 يفايطدد٬ّ
 ٛ َٝدد١و ٚذيددٌ ْؿطدد٘ َددٔ دًددٌ نطددب  يًُججلُددع ؾهددلٕ َالٜٚدد١ قددد غددؤ ايدددٜٔ إصن ق

اآلهددسٜٔ ٚددا٤ ازكددٛم ألًدد٢ دضددلع ايآؿددس١ٜ ٚايكبًٝدد١و ٚنددلٕ داألٝدد١ يًحددسب     
 ضؿلنّل يدَل٤ اؽنطًُشن َٔ َٗلًسٜٔ ٚدْؿلز.

 المروءج فً أدب الشرٌعح

قلٍ هليد ئ ؾؿٛإ ي٫ٛ دٕ اؽنس٠٤ٚ  ػجلد َ٪ْجلٗل ٜٚدكٌ ػنًٗل َل  سى اي٦ًلّ 
كٌ ػنًٗل ٚاغجلدا َ٪ْجلٗل حلد ألٓٗل اي٦ًلّ ٚاحجلًُٗل يًهساّ َٓٗل َبٝر ي١ًٝ ؾًُل ث

                                                           
 

 .435 /11ٚضل٥ٌ ايػٝا١  يف1 
 

 .54 /13َطجلدزى ايٛضل٥ٌ  يف2 
 

 .٘مطمِؿَْاؽنؿدز  يف3 
 

 .90 /44للز ا٭ْٛاز  يف4 



 حبوث ومقاالت                                                                                            112

. ؾُل ػنٌ ايسًلٍ ػن٬ّ دثكٌ َٔ اؽنس٠٤ٚو ٚاؽنس٠٤ٚ ٖٞ ا٫ضجلحٝل٤ َٔ يف1 ايهساّ
غ٤ٞ أل١ْٝ٬ ؾًِ ٜؿاً٘ ضسّاو يرا َٔ دزاد طًب اؽنس٠٤ٚ ؾاًٝ٘ دٕ ٜدزب ْؿط٘ َٔ 

ٍ ايٓػد٠ ١ ؿن ضًٛن٘ ؾٝجلطبع ألًٝٗل ٚذيو َٔ ه٬ٝايؿػس حجل٢  ؿبح ي٘ أللد٠ طبا
 ايؿلز١و قلٍ ايػلألس:

 ؾُطًبٗل ن٬ّٗ ألًٝٗل غدٜد إذا اؽنس٤ دألٝجل٘ اؽنس٠٤ٚ ْلغ٦ّل

 ًليطر ايؿكٗل٤ ؾًٛدا دٜين ألٓدِٖو ًٚليطر نبلز ٚقلٍ داٚد ئ ٖٓد: 
ايٓلع ؾًٛدا اؽنس٠٤ٚ ؾِٝٗو ًٚليطر غساز ايٓلع ؾًٛدا دحدِٖ ٜطِّل 

 .يف2 اَسد ٘ أل٢ً َل ٫ ٜطلٟٚ غاؤ٠يف

 ل ؾنٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘ قد يلع دٜٓ٘ يد ؿ٘ ا٭غٝل٤.ٚقد زدٜٓ

دؾٌ اؽنس٠٤ٚ ازصّ ٚمثلزٖل ايظؿس ٚإذا طًب ز٬ًٕ  :ٚذنس ؾلحل ئ ًٓل 
 .يف3 دَسّا تؿس يدألظُُٗل َس٠٤ٚ

ٚايؿُرو   ايؿربحلٕ َل اؽنس٠٤ٚ و قلٍ: ْٛٚضدٍ َال١ٜٚ ؾاؿا١ ئ ؾم
 .يف4 ؾليؿرب أل٢ً َل ٜٓٛيو ٚايؿُر حجل٢ اجلل  إصن ن٬ّيف

 زدع اؽنس٠٤ٚ ايؿُر حجل٢ اجلل  إصن ٍ ؾاؿا١ ئ ؾٛحلٕ: ٚقل
 .يف5 ن٬ّيف

اؽنس٠٤ٚو  ٕايػسف ٜٚٓكؿل ٕالَكٚذمنس يدٕ ايجل لؾِ ٚاضجل داّ ايكٝـ َٜ
ٚايهلٌَ اؽنس٠٤ٚ َٔ دحسش دٜٓ٘ ٚٚؾٌ زػن٘ ٚاًجلٓب َل ٬ّٜ ألًٝ٘. ٚدٕ طًب 

 اياًِ يل٭دب َٔ اؽنس٠٤ٚ.
                                                           

 

 .113 /16 لزٜخ َد١ٜٓ دَػل  يف1 
 

 .130 /17اؽنؿدز ْؿط٘  يف2 
 

 .326 /23اؽنؿدز ْؿط٘  يف3 
 

 .97 /24اؽنؿدز ْؿط٘  يف4 
 

 .97 /24اؽنؿدز ْؿط٘  يف5 
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٠٤ٚو َٚٔ اؽنس٠٤ٚ  سى ؾحب١ َٔ ٚقلٍ ايصٖسٟ:  َل طًب ايٓلع هؤ َٔ اؽنس
 .يف1 ٫ هؤ ؾٝ٘ ٫ٚ ٜطجلؿلد َٓ٘ ألكٌ ؾرتن٘ هؤ َٔ ن٬َ٘يف

 :يف2 ٚقلٍ غلألس عند  اؽنس٠٤ٚ

 لٍددددددَٚٔ اؽنس٠٤ٚ غؤ ه ٚؾجل٢ ه٬ َٔ َلي٘

 ٪اٍدددددٚنؿلى َهسٚٙ ايط دألطلى قبٌ ض٪اي٘

 َل ؾٝو َٔ نسّ ايؿلٍ ٔ ؾجل٢ددددا دزى َ

س٠٤ٚ ٖٛ ط٬ق١ ًٚٗ٘ ٚ ٛددٙ إصن ايٓلع ٚقكل٤ َٚٔ أل٬َلا دؾحلب اؽن
حٛا٥جِٗو قلٍ َُٕٝٛ ئ َٗسإ: دٍٚ اؽنس٠٤ٚ ط٬ق١ ايًٛ٘و ٚايدلْٞ ايجلٛدد إصن 

 ايٓلع ٚايدليث قكل٤ ازٛا٥ج.

نُل دٕ َٔ تٛاٖس اؽنس٠٤ٚ ٖٞ ايسٜلؽ ٚايؿؿلح١و ٚ سى اضْطلٕ ايطالّ 
ٜدَسى يل٭ْؿع يُٝٓل َٔ ٖٚٛ ياد ٜػجلٗٝ٘و ؾإٕ اؽنس٠٤ٚ  دَسى يل٭غنٌ ٚاياكٌ 

ي٘ هؤّا ٖٚٛ َٔ ٜجلهًِ يه٬ّ ايؿٍطلم   مْسٜجلالط٢ ا٭ضبلب اييت  ٌ يلؽنس٠٤ٚ ؾ٬ َ 
 .يف3 ٚا٭زاذٍ ؾنل ٜطجلحٞ دزيلب اؽنس٠٤ٚ دٕ ٜٓطكٛا ي٘

ٍٕ ِرٚذنسٚا يًالقٌ َض ٖٚٞ َٔ اؽنس٠٤ٚ: دٕ ذنؿع دٜٓ٘و ٜٚؿٕٛ  َهؿل
دهٛاْ٘و ٚرنصٕ ألٔ ايبرا٤ م ألسق٘و ٜٚؿٌ زػن٘و ٚذنُٞ ًلزٙو ٜٚسأل٢ حكٛ

 ٚ را ؽنل ضم٦ٌ ايٓظلّ ألٔ اؽنس٠٤ٚ دْػد يٝر شٖؤ: ويطلْ٘

 ًٜكلى دٕٚ ايؤ َٔ ضرت ايطرت دٕٚ ايؿلحػلا ٫ٚ

ٚيرا قٌٝ: ايًر٠  سى اؽنس٠٤ٚ ٚاؽنس٠٤ٚ  سى ايًر٠و يرا قلٍ َال١ٜٚ دير ا٭غٝل٤ 
ؾُٔ أللٌَ ايٓلع  إضكلط اؽنس٠٤ٚو ٚدٕ  طجلكبح َٔ ْؿطو َل  طجلكبح٘ َٔ غؤىو 

                                                           
 

 .381 /55 لزٜخ َد١ٜٓ دَػل  يف1 
 

 .315 /10 لزٜخ يػداد  يف2 
 

 .665اياٗٛد احُد١ٜ  يف3 
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ٚ  ٜظًُِٗو ٚحدثِٗ ٚ  ٜهريِٗو ٚٚألدِٖ ٚ  رنًؿِٗ ؾٗٛ ؾنٔ نًُر 
 ٖٚرا حلو ؾإٕ حطٔ َال١ًَ ايٓلع يفدهٛ َ٘س٤ٚ ٘و ٚتٗسا ألدايجل٘ ًٚٚبر 

 .يف1 ٚايٛؾل٤  ِ ٚايؿدم َاِٗ ديٌٝ نُلٍ اؽنس٠٤ٚ َٚظٗس َٔ َظلٖس اياداي١

ألٔ دْظ ئ  _ليب ئ ضل  ئ قٓرب َٛصن ألًٞ ئ ديٞ ط َْٜػَِٓٚز٣ٚ 
َليو قلٍ: ؽنل حػس اا اي٥٬ل إصن يليٌ ياث إيِٝٗ زذنّل غسق١ٝ ٚغسي١ٝ ٚقب١ًٝ 
ٚلس١ٜو ؾجُاِٗ إصن يليٌ ؾلًجلُاٛا ٦َٜٛر ٜٓظسٕٚ ؽنل حػسٚا ي٘و إذ ْلد٣ َٓلُد: 
 َٔ ًاٌ اؽنػسب ألٔ عنٝٓ٘ ٚاؽنػسم ألٔ ٜطلزٙ ؾلقجلؿد ايبٝر ازساّ يًٛٗ٘ ؾً٘

لّ ٜاسب ئ قحطلٕ ؾكٌٝ ي٘: ٜل ٜاسب ئ قحطلٕ ئ ٖٛد ض٬ّ دٌٖ ايطُل٤و ؾك
دْر ٖٛو ؾهلٕ دٍٚ َٔ  هًِٓ يلياسي١ٝو ٚ  ٜصٍ اؽنٓلدٟ ٜٓلدٟ: َٔ ؾاٌ نرا ٚنرا 
ؾً٘ نرا ٚنرا حجل٢ اؾرتقٛا أل٢ً اثٓشن ٚضباشن يطلّْلو ٚاْكطع ايؿٛا ٚ بًبًر 

ايؤ ٚايػس ا٭يطٔ ؾطُٝر يليٌو ٚنلٕ ايًطلٕ ٦َُٜٛر يليًّٝلو ٖٚبطر ٥٬َه١ 
٥٬َٚه١ ازٝل٤ ٚاضعنلٕ ٥٬َٚه١ ايؿح١ ٚايػكل٤ ٥٬َٚه١ ايػ٢ٓ ٥٬َٚه١ ايػسف 
٥٬َٚه١ اؽنس٠٤ٚ ٥٬َٚه١ ا ؿل٤ ٥٬َٚه١ ا ٌٗ ٥٬َٚه١ ايطٝـ ٥٬َٚه١ ايبدعو 
حجل٢ اْجلٗٛا إصن اياسامو ؾكلٍ ياكِٗ يباض: اؾرتقٛاو ؾكلٍ ًَو اضعنلٕ دْل 

و ازٝل٤: دْل َاوو ؾلًجلُار ا٭١َ أل٢ً اضعنلٕ دضهٔ اؽند١ٜٓ َٚه١و ؾكلٍ ًَ
و ٚقلٍ ًَو ايػكل٤: دْل دضهٔ ايبلد١ٜ ؾكلٍ ًَو fٚازٝل٤ يبًد زضٍٛ اا 

ايؿح١: ٚدْل َاوو ؾلًجلُار ا٭١َ أل٢ً دٕ ايػكل٤ ٚايؿح١ ؿن ا٭ألسابو ٚقلٍ 
ًَو ا ؿل٤: دْل دضهٔ اؽنػسبو ؾكلٍ ًَو ا ٌٗ: ٚدْل َاو ؾلًجلُار ا٭١َ 

ٕ ا ؿل٤ ٚا ٌٗ ؿن ايربيسو ٚقلٍ ًَو ايطٝـ: دْل دضهٔ ايػلّو ؾكلٍ ًَو أل٢ً د
ايبدع: دْل َاوو ٚقلٍ ًَو ايػ٢ٓ: دْل دقِٝ ٖٗٓلو ؾكلٍ ًَو اؽنس٠٤ٚ: ٚدْل َاوو 
ٚقلٍ ًَو ايػسف: ٚدْل َاهُلو ؾلًجلُع ًَو ايػ٢ٓ ٚاؽنس٠٤ٚ ٚايػسف 

 .يف2 يلياسام
                                                           

 

 .699 /2ؾك٘ ايط١ٓ  يف1 
 

 .310 /1َاجِ ايبًدإ  يف2 
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 خصال أصحاب المروءج

ٚؾنل ٜؿؤ يٗل اضْطلٕ حكٝكّل يدٕ ٜط٢ُ إْطلّْلو  ١ٝضْطلْإٕ اؽنس٠٤ٚ َٔ يٛاشّ ا
يٌ ٖٞ َٔ ايؿؿلا ايرا ١ٝ ايؿطس١ٜو نُل دٕ اياٌُ ايؿلحل َٔ يٛاشّ اضض٬ّ 

ـٌ ـمَؾٛٚؾنل دناٌ اضض٬ّ حكٝكّل يدٕ ٜط٢ُ إض٬َّلو ٜٚ  ؾلحب اؽنس٠٤ٚ يدْ٘ ألسٜ
و ؾٗٞ َٔ يف1 س٠٤ٚيفؿن اؽنس٠٤ٚ ٚاحدثٕٛ عندحٕٛ زٚا٠ ازدٜث يكٛ ِ   لّ اؽن

ؾكد زين  َهلزّ ا٭ه٬م اييت ٜجل ًل يٗل اؽن٪َٔو نُل ذنسٖل ايسضٍٛ ا٭نسّو
ٖٚٞ ؾؿ١  ويف2 يشن اؽنس٠٤ٚ ٚايًل ٚدٚقح إُْٗل َجل٬شَلٕ fايسضٍٛ ا٭ألظِ 

ؾإٕ غل١ٜ اؽنس٠٤ٚ دٕ ٜطجلحٞ اضْطلٕ  ويف3 َٔ ؾؿلا ا٭١ُ٥ ٚهؿ١ً َٔ هؿل ِ
يػٝخ يٝظ نرب ضٓ٘ ٫ٚ يٝلذ زٝجل٘و ٚإظنل أل١ً َٔ ْؿط٘ ؾإٕ ايا١ً ؿن ازٝل٤ َٔ ا

 دٕ نلٕ ٖرا ا ٖٛس ؾٝٓل دٕ ْطجلحٞ َٓ٘.يٓل ازٝل٤ َٓ٘ ألكً٘و ؾٝٓبػٞ 

نُل دٕ ؾدم اضْطلٕ ٜجلٛقـ أل٢ً َس٤ٚ ٘و ؾكد ذنس دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ 
قدز ايسًٌ أل٢ً قدز ُٖجل٘و ٚؾدق٘ أل٢ً قدز َس٤ٚ ٘و ؿن ْٗج٘:   _ديٞ طليب 

ؾإٕ اؽنس٠٤ٚ طنٓع ايهرب  يف4 يفدْؿجل٘و ٚألؿجل٘ أل٢ً قدز غؤ ٘ ٚغجلألجل٘ أل٢ً قدز
ألٓ٘و ٚ را عنجلٓع َٓ٘ ذٚ اؽنس٠٤ٚ ٚإٕ   ٜهٔ ذا دٜٔو ؾكد زٟٚ ألٔ ديٞ  ٚ صًس

 ٚاا ي٫ٛ دْٞ نسٖر ٚؾؿجل٘و ؾكلٍ:  fضؿٝلٕ دْ٘ حشن ضدي٘ قٝؿس ألٔ ايٓيب 
ِٞ ايهرب يهريجل٘يف ٚ  ٜهٔ ذا دٜٔ ٚ٭ٕ ايهر ٚاؽنس٠٤ٚ طنٓع ب دْل٠٤ دٕ ٜ٪ثس ألً

 .يف5 َٔ ايدْل٠٤و ٚإذا نلْر اؽنس٠٤ٚ َلْا١ َٔ ايهرب األجلربا ؿن اياداي١ نليدٜٔ

ٚإٕ اياًِ داٍ أل٢ً َس٠٤ٚ اضْطلٕ ؾهًُل اشداد اضْطلٕ ألًُّل اشداد َس٠ّ٤ٚو 
 _ؾإٕ طًب اياًِ داٍ أل٢ً اؽنس٠٤ٚو ؾكد ذنس دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ ديٞ طليب 

                                                           
 

 .96 /1اياًٌ  يف1 
 

 .128 /18غس  ْٗج ايب٬غ١  يف2 
 

 .97 /4ُلٍ اؽنس٠٤ٚ للز ا٭ْٛازو ن يف3 
 

 .67/ 4 اؽنؿدز ْؿط٘ يف4 
 

 .33 /12اؽنػين  يف5 
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ؾاًٝهِ يطًب اياًِ ؾإٕ طًب٘ ؾسٜك١و ٖٚٛ ؾ١ً ي٘:   كدِٜ اياًِ أل٢ً اؽنلٍ يكٛ
يشن ا٭هٛإو ٚداٍ أل٢ً اؽنس٠٤ٚو ٚاؿ١ ؿن اجملليظ ٚؾلحب ؿن ايطؿس ٚدْظ ؿن 

 .يف1 يفايػسي١

َٚٔ هؿلٍ دؾحلب اؽنس٠٤ٚ تٗٛز ايٓا١ُ ألًٝ٘ ٚأل٢ً اؽنجلاًكشن ي٘ ٚاؽنٛتؿشن 
و يف2 يف٘ ألّْلَٔ َس٠٤ٚ ايسًٌ دٕ ٜهٕٛ دٚاي:  _ألٓدٙو قلٍ اضَلّ ديٛ ازطٔ 

َٔ اؽنس٠٤ٚ ؾسا١ٖ ايداي١ ٚحطٔ ًٚ٘ اؽنًُٛى ٚايؿسؽ ٚزٟٚ ألٓ٘ دٜكّل:  
 .يف3 يفايطسٟ

ألٔ اؽنس٠٤ٚو ؾدٚقح اضَلّ  _ٚضدٍ َال١ٜٚ اضَلّ ازطٔ ئ ألًٞ 
ٌم أل٢ً دٜٓ٘و ٚإؾ٬ح٘ َلي٘و ٚقٝلَ٘ دؾحلب اؽنس٠٤ٚ يكٛي٘:   غمِح ايسً

 .يف4 يفيلزكٛم

دؾحلب اؽنس٠٤ٚ ٚهؿل ِ يدِْٗ  _يؿلدم ٚألِٝٔ اضَلّ ديٛ ألبد اا ا
 ظٕٓٛ دَس ايؿجل٠ٛ ٕ ألٔ ا٭ذ٣ يكٛي٘:  ْٛهلٓؾايٕ يًُاسٚف ٛبلذيايدٌٖ ا ٛد 

يليؿطل ٚايؿجٛزو إظنل ايؿجل٠ٛ ٚاؽنس٠٤ٚ طالّ َٛقٛع ْٚل٥ٌ َبرٍٚ يػ٤ٞ َاسٚف 
إٕ َٔ و ٚقلٍ اضَلّ ايؿلدم:  يف5 يف ًو ؾػطلز٠ ٚؾطل ٚدذ٣ َهؿٛفو ؾدَل

ٚقد دندا ايسٚاٜلا و يف6 يفطؿس ندس٠ ايصاد ٚطٝب٘ ٚيري٘ ؽنٔ نلٕ َاواؽنس٠٤ٚ ؿن اي
ايػسٜؿ١ دٕ ضُٝل٤ دٌٖ اؽنس٠٤ٚ ا٫قجلؿلد ؿن اؽنلٍ ٚاضجلؿ٬ح٘ ٚاضجلدُلزٙ ؾ٬ 
ٜبططٕٛ دٜدِٜٗ نٌ ايبطن ٫ٚ دناًْٛٗل َػًٛي١ إصن دألٓلقِٗو قلٍ اضَلّ ألًٞ ئ 

                                                           
 

 .84دأل٬ّ ايدٜٔ  يف1 
 

 .479 /6 ايهلؿن يف2 
 

 . 479 /6اؽنؿدز ْؿط٘  يف3 
 

 .434 /11ٚضل٥ٌ ايػٝا١  يف4 
 

 .294 /2َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘  يف5 
 

 .160 /2ٌ ايػٝا١ ٥ٚضل يف6 
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يف. نُل ؿ٬  اؽنلٍ َٔ اؽنس٠٤ٚاضجلو ٚ يف1 يفٚاضجلدُلز اؽنلٍ طنلّ اؽنس٠٤ٚ:  _ازطشن 
يٝظ َٔ اؽنس٠٤ٚ دٕ :  _دِْٗ ٜهجلُٕٛ ا٭ضساز ؾ٬ ٜػػْٛٗل ؾأ اضَلّ ايؿلدم 

. يٌ ٜجلػلؾًٕٛ ألٔ شيٌ يف2 يفذندث ايسًٌ ضنل ًٜكٞ ؿن ضؿسٙ َٔ هٕؤ ٚغٕس
و ٚإِْٗ ٜؿػٕٛ ايط٬ّ ٜٚٓػسٕٚ ازطٔ ٜٚطإُٛ ايطالّ ؾد٬ث١ َٔ يف3 ا٭هٛإ

 .يف4 يطالّ ٚإؾػل٤ ايط٬ّ ْٚػس ازطٔدأل٬ّ اؽنس٠٤ٚ إطالّ ا

 دٕ اسش دٜٓو ٚ ؿٌ زػنو ٚ هسّ دهٛاْو ٚذنس َٔ نُلٍ اؽنس٠٤ٚ 
ؾإٕ ايسًٌ ايرٟ رندّ دٌٖ يٝجل٘ ٚ ٛيٝ٘  .يف5 ٚ ؿًح َليو ٚ كٌٝ ؿن يٝجلويف

 حٛا٥جِٗ يٓؿط٘  ٛاقاّل َٔ نُلٍ اؽنس٠٤ٚ.

ِٕ eٚقد ذنسا ا٭دأل١ٝ اؽندثٛز٠ ألٔ دٌٖ يٝر اياؿ١ُ  اؽنس٠٤ٚ  داز دٌٖ د
 .يف6 ٖٞ ا ١ٓ

 :مصادٌق المروءج

اؽنس٠٤ٚ إجنلش ايٛألد ٚاًجلٓلب ايد١ْٝ ٚاهؿل٤ ايؿلق١ ٚا٭َساذ ٚازث أل٢ً 
اؽنهلزّ ٚايرب٨ َٔ ايً٪ّ ٚايٝل١ْ ٚايػدزو ٚاًجلٓلب ايسًٌ َل ٜػٝٓ٘ ٚانجلطلب َل 

سٚف ٠ ٚاياؿٛ َع ايكدز٠ ٚاؽنٛاضل٠ ؿن اياػؤ٠و ٚيِث اؽناَسَْٜصٜٓ٘و ٚايادٍ ؿن اض
ٚقس٣ ايكٝٛفو ؾدٍٚ اؽنس٠٤ٚ طلأل١ اا ٚ هسٖل اضجلدا١َ ايربو ؾدغسف اؽنس٠٤ٚ 
حطٔ ا٭ه٠ٛ ًَٚو ايػكب ٚإَل ١ ايػ٠ٛٗ ٚدحطٔ اؽنس٠٤ٚ حؿع ايٛدو ٚدؾكٌ 
اؽنس٠٤ٚ احجلُلٍ ًٓلٜلا ا٭هٛإ ٚؾ١ً ايسحِ ٚاضجلبكل٤ ايسًٌ َل٤ ًٚٗ٘ ٚازٝل٤ 

طلٚا ِٗ ؿن ا٭حٛاٍو ٚزدع اؽنس٠٤ٚ ٛإ يل٭َٛاٍ َْٚهٚمثس ٘ اياؿ١و َٚٛاضل٠ اض
                                                           

 

 .20 /1ايهلؿنو نجللب اياكٌ  يف1 
 

 .358 /2ضٔ احل يف2 
 

 .330 /6غاب اضعنلٕ  يف3 
 

 .394 /9ح١ًٝ ا٭ٚيٝل٤  يف4 
 

 .183 /4غاب اضعنلٕ  يف5 
 

 .269ا٫قبلٍ  يف6 



 حبوث ومقاالت                                                                                            118

ايكٝلؾ١و ٚألٓٛإ اؽنس٠٤ٚ ايط ل٤و ٬َٚى اؽنس٠٤ٚ ؾدم ايًطلٕ ٚيرٍ اضحطلٕو 
 ْٚظلّ اؽنس٠٤ٚ حطٔ ا٭ه٠ٛ.

ِٔ اؽنس٠٤ٚ: غٍض ايطسف ٚغض ايؿٛا َٚػٞ ايكؿدو ٚث٬ث  ٚث٬ث ؾٝٗ
 َٔ غنلع اؽنس٠٤ٚ ألطل٤ َٔ غؤ َطدي١ ٚٚؾل٤ َٔ غؤ ألٗدو ًٚٛد َع إق٬ٍو
ِٔ اؽنس٠٤ٚ: ًٛد َع ق١ً ٚاحجلُلٍ َٔ غؤ َري١و ٚ اؿـ ألٔ َطدي١  وٚث٬ث١ ٖ
ٚغنلع اؽنس٠٤ٚ دٕ ٫  اٌُ ؿن ايطس َل  طجلحٞ َٓ٘ ؿن ايا١ْٝ٬و ٚهؿًجللٕ ؾُٝٗل 
غنلع اؽنس٠٤ٚ اًجلٓلب ايسًٌ َل ٜػٝٓ٘ ٚانجلطلي٘ َل ٜصٜٓ٘و ؾا٢ً قدز اؽنس٠٤ٚ  هٕٛ 

ؽنس٠٤ٚو َٚٔ غسا٥ن اؽنس٠٤ٚ ايجلٓصٙ ألٔ ايط ل٠ٚو َٚٔ ؾرب أل٢ً غٗٛ ٘  ٓل٢ٖ ؿن ا
ازساّو َٚٔ طنلَٗل ايجلٓصٙ ألٔ ايد١ْٝ ٚإ  ٓط٢ ازل يو ٚ رنس ازل ألًٝوو 
ٚؾدم ايًطلٕ ٚيرٍ اضحطلٕ ٚندس٠ ازٝل٤ ٚيرٍ ايٓد٣و ٚنـ ا٭ذ٣ ٚغض 

 .يف1 ايطسف َٚػٞ ايكؿدو ٚايٛزع ٜؿًح ايدٜٔ ٜٚؿٕٛ ايٓؿظ ٜٚصٜٔ اؽنس٠٤ٚ

ا٤ ٜطٝب ايٓه١ٗ ٜٚطؿ٧ اؽنس٠ ٜٚاشن أل٢ً اؽنس٠٤ٚ ٭ْ٘ ٫ ٚإٕ اؽنبلنس٠ ؿن ايػد
ٚاؽنس٠٤ٚ ايكٓلأل١ ٚايجلجٌُو َٚٔ نُلٍ اؽنس٠٤ٚ  ويف2  جلٛم ْؿط٘ إصن طالّ غؤٙ

 .يف3 حطب اؽنس٤

 :ازدٌاد المروءج

 َٔ ا٭َٛز اييت  صٜد اؽنس٠٤ٚ  آًِ اياسي١ٝو ؾإْٗل  ػحر اياكٌ ٚ صٜد 
 ٕ دنٌ ايطؿسًٌ ٜصٜد ؿن اياكٌؿن اؽنس٠٤ٚو ٚزٟٚ ألٔ ا٭١ُ٥ ا دا٠ د

و نُل دٕ  ٠ٚ٬ ايكس ٕ ٚحكٛز اؽنطلًد ٚؾحب١ دٌٖ ايؤ ٚايٓظس ؿن يف4 ٚاؽنس٠٤ٚ 
ٖرا ؿن ازكسو ٚدَل ؿن  _ايؿك٘ ٜصٜد ؿن اؽنس٠٤ٚ ؽنل زٟٚ ألٔ اضَلّ ايؿلدم 

ايطؿس ؾلؽنس٠٤ٚ يبرٍ ايصاد ٚاؽنصا  ؿن غؤ َل ٜط ن اا ألِص ًٌٚ ٚق١ً اي٬ف 
                                                           

 

 .258غسز ازهِ  يف1 
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 .352و ؾك٘ ايسقل 347 /2 نػـ ايػ١ُ يف3 
 

 .62 /1ددب اجملليط١  ;257 /2غاب اضعنلٕ  ;168 /25ٚضل٥ٌ ايػٝا١  يف4 



 119                                                                                               أفضل الدين

 .يف1 حبو ٚ سى ايسٚا١ٜ ألًِٝٗ إذا دْر ؾلزقجلِٗأل٢ً َٔ ؾ

 اطًبٛا ا٭دب ؾإْ٘ ألٕٛ أل٢ً اؽنس٠٤ٚو ٚشٜلد٠ ؿن ٚقلٍ غبٝب ئ غٝب١: 
 .يف2 اياكٌو ٚؾلحب ؿن اياصي١و ٚؾ١ً ؿن اجملًظيف

 :أعذاء المروءج

ََ ٗل َٚثكٌ  ًُٗل ؾُلد ألٓٗل اي٦ًلّ ا٭غُلز ٚػنًٗل جلمَْٚ٪إٕ اؽنس٠٤ٚ اغجلدا 
يٛ    ػجلد َ٪ْجلٗل ٜٚدكٌ  ًُٗل َل  سى اي٦ًلّ ا٭غُلز َٓٗل ايهساّ ا٭هٝلز ٚ

ؾُل ػنٌ ايسًٌ ػن٬ّ دثكٌ َٔ اؽنس٠٤ٚو ؾإٕ اؽنس٠٤ٚ ٖٞ اؽناٝلز  وَبٝر ّٜٛ
يٌ دٕ ايؿكٗل٤  وٚاؽنٝصإ يًسًلٍ ؾُٔ ثكًر نؿجل٘ ؿن َس٤ٚ ٘ ؾٗٛ هؤ٠ ايسًلٍ

خمليـ يًدٜٔ  األجلربٚا نٌ غسط ؿن ألكد خمليـ يًُس٠٤ٚ ؾٗٛ غسط غؤ ضل٥ؼ ٭ْ٘
ْاٛذ يلا ؿن ألكد  -ٚيًػسعو قلٍ احكل ايهسنٞ:  ٚيٛ غسط نْٛٗل غؤ ألؿٝؿ١

ؾظٗسا ألؿٝؿ١و ٭ٕ ٖرا ايػسط ٜٓلؿن اؽنس٠٤ٚو ٚألٓد ايجلحكٝل ؾًٝظ ٖرا  -ايصٚا 
ايٓٛع َٔ ايػسٚط يطل٥ؼ غسألّلو ؾإٕ َل هليـ ايدٜٔ ٚاؽنس٠٤ٚ ؾٗٛ خمليـ يًهجللب 

 .يف3 ٚايط١ٓيف

٘ ٚا٭ه٬م ألد٠ ألٓلٜٚٔ يطكٛط اؽنس٠٤ٚو ؾدألدا٤ اؽنس٠٤ٚ يٓٛ ٚذنس ألًُل٤ ايؿك
 ضبحلْ٘ و ٚقد اَجلحٔ اايف4 ا غسّا دذاأل٩َْٚٙٛألِ ايط٤ٛ إٕ ز٩ا ؾلزّل دؾٓٛٙ ٚإٕ َز

ٚ الصن ياض اؽن٪َٓشن يدٕ ٜجلُسد ياض دقلزي٘ ألٓد ًٚٗل٤ ايكّٛ ٚألًٝجلِٗ دٚ ألًُل٤ 
َٚوؿن خمًٝر اؽنصأل١َِٛ ايدٜٔ يدقلزي٘ ٚألػؤ ٘ ؾٝجلهًِ ألًِٝٗ ٜٚبشن َدليبٗ ٌّْاََ.  ًٛ 

دٕ ا٭ذٕ اضْطل١ْٝ اب ألع اؽندليب دٕٚ اؽنٓلقب ٖٚرا دٜدٕ ايجلًٝٓل ي٘ ٚاا 
اؽنطجلالٕ و ٚقلٍ َال١ٜٚ ياُسٚ ئ ايالف َل دير ا٭غٝل٤  قلٍ: إضكلط اؽنس٠٤ٚو 
ٜسٜد دٕ ايسًٌ إذا   ُٜٗ٘ َس٤ٚ ٘  ًرذ ٚألٌُ َل ٜػجلٗس ٚ  ًٜجلؿر إصن يّٛ 

                                                           
 

 .436 /11 ٚضل٥ٌ ايػٝا١ يف1 
 

 .105 /1 ددب اجملليط١ يف2 
 

 .319 /13ًلَع اؽنكلؾد  يف3 
 

 .188 /46 لزٜخ دَػل  يف4 
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ِ٥٫. 
َٚ َع هًِٖٛ َٔ از١ُٝ  ّلػلََطَٚٔ دألدا٤ اؽنس٠٤ٚ ؾنٔ نلْٛا ًؿل٠ ٚضؿ١ً 

ٚدٌٖ ايهرب ٚايًـ ؿن ايٛألدو ؾإٕ ايهرب ٜٓكـ اؽنس٠٤ٚ يٌ قٌٝ هؿًجللٕ ٫ 
 ْٟٔزْصجتجلُالٕ ايهرب ٚاؽنس٠٤ٚو ٚق١ً ازٝل٤ َٔ ق١ً اؽنس٠٤ٚ نُل دٕ ض٤ٛ اؽنٓطل ٜم

ز َا١ٓٝ ٫ ًٜٝل يػدٕ ندؤ َٔ ا٭غ لف ٚإٕ اؽنػلزط١ ؿن دَٛ ويف1 يليبٗل٤ ٚاؽنس٠٤ٚ
و ٚؾنل ٜطكن اؽنس٠٤ٚ ندس٠ ايسٜب١ ؾ٬ ٜٓبٌ يف2 ٚنريو اؽنُلنط١ ؾٝٗل ه٬ف اؽنس٠٤ٚ

َسٜبو َٚٔ قِدز ٭ًٖ٘ دٕ ذنجللًٕٛ إصن غؤٙو ٚإٕ ٜطجل دّ قٝؿ٘ ٚإضكلط 
حػُجل٘ ٚا٭نٌ ؿن ا٭ضٛام ٚاجمللَعو ٚايبٍٛ ؿن ايػٛازعو ٚنػـ ايسدع ؿن 

ٔ نلٕ يبلض٘  ػط١ٝ زدض٘و ٚيبظ اضْطلٕ يبطّل ؾنل دناً٘ َٛقاّل احلؾٌ ؾن
ألٓد ايٓلع ي٬ قسٚز٠ ؾنٔ نلٕ ؿن اجملًظ ؾنٔ ذنجلػِ َٓ٘و  زًًٝ٘يًط س١ٜو َٚد 

ٚهسٚ   ويف3 دَل يٛ نلٕ لكس ٘ دهٛ ٘ دٚ د٫ٚدٙ دٚ  ٬َر ٘   ٜهٔ  سنّل يًُس٠٤ٚ
اؽنسد٠ إصن  لؾٌ ايسًلٍ يجلبلغس ألكد شٚاًٗل يٓؿطٗل ؾإْ٘ ٜاد ٖرا ه٬ف اؽنس٠٤ٚ 

ٚه٬ف اؽنس٠٤ٚ دٕ رنطب أل٢ً  وٚيهٔ ٫ عنٓع ؾح١ َبلغس ٗل نُل ٚزد ؿن ايػسع
 .يف4 هطب١ ياد ألًُ٘

َٚٔ دألدا٤ اؽنس٠٤ٚ اؽنجلُط س ٚاؽنلًٔ ايرٟ ٜهدس ايدأللي١ ٚا صٍ ؿن دندس 
ٚايسقلف ٚايرٟ ذندث ايٓلع ضنكلًاجل٘ َع شًٚجل٘و ٚايرٟ ا٭ٚقلاو ٚاؽنػٍٓٞ 

ٜدهٌ ازُلّ يدٕٚ ٦َصز َع ايٓلع دٚ ٜهػـ َل ًسا ايالد٠ يجلػطٝجل٘ َٔ يدْ٘ دٚ 
ٜجلُط س ضنل ٜكحو ايٓلع ي٘ دٚ رنلطب اَسد ٘ لكس٠ ايٓلع ايطلب 

و ٚإندلز ازهلٜلا اؽنكحه١ لٝث ٜؿؤ يف6 ٚايّٓٛ يشن اؽنطجلٝكظشن ويف5 ايؿلحؼ
                                                           

 

 .119غسز ازهِ  ;139 /16غس  ْٗج ايب٬غ١  يف1 
 

 .171 /1اؽنهلضب  يف2 
 

 .163 /8َٛاٖب ا ًٌٝ  ;431 /4َػين احجلل   ;294و 201 /2جمُٛأل١ ٚزاّ  يف3 
 

 .13 /5اؽنبطٛط  يف4 
 

 .42 /12ايػس  ايهبؤ  يف5 
 

 .91 /1نػـ ايكٓلع  يف6 
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أللد٠ ي٘و ٚندس٠ ا٫يجلؿلا ٚضسأل١ اؽنػٞ ٫ يطببو ٚدنٌ َل ذنسّ دنً٘ نًحِ  ذيو
و ٚإْػلد يف1 ايٓصٜس ٚغسب َل ذنسّ غسي٘ نليُس  ٪دٟ إصن ذٖلب اؽنس٠٤ٚ ٚايػؤ٠

ايػاس اؽنلًٔ ايًٝع ٚاؽنكلٜك١ ؿن ايٝطؤ ايرٟ ٫ ٜٓلضب حلي٘ َدٌ ايجلداؾع َع 
دٚ ْكٌ اؽنل٤ ٚا٭طا١ُ يٓؿط٘ ؾنٔ  ايٓلع زؿٍٛ دغٝل٤  لؾ١ٗ يٛقا٘ ا٫ًجلُلألٞ

َٚ و ٚألدّ اؽنبل٠٫ ؽنل ٜكلٍ ألٓ٘ يف2 ١ ٚحنٛ ذيوَقِٓيٝظ د٬ّٖ يريو إذا نلٕ ألٔ غح 
 .يف3 ألٓد ايٓلع

َٚٔ دغد دألدا٤ اؽنس٠٤ٚ ايػٓل٤ ؾٗٛ ٜٗدّ اؽنس٠٤ٚ ٜٚطسقٗلو ٜٚٓكـ ازٝل٤ 
َٔ  و نُل ٜٛؾـيف4 ٜٚصٜد ؿن ايػ٠ٛٗ ٜٚٓٛب ألٔ ايُس ٜٚؿاٌ َل ٜؿاٌ ايطهس

ِٔ يؿٓٝا٘. ٚإٕ ايص٢ْ ٜؿطد يف5 ُٖ٘ ايدْٝل يدْ٘ د٤ْٞ اؽنس٠٤ٚ َ ْٔ ََ َِ اؽنس٠٤ٚ  و ٚتً
 اؽنس٠٤ٚ ٚدنُع ه٬ٍ ايػس نًٗل َع ق١ً ايدٜٔ ٚذٖلب ايٛزع ٚق١ً ايػؤ٠.

َٚٔ أل٬َلا ذٖلب اؽنس٠٤ٚ دٕ ٜبٝر ايسًٌ هلز  َٓصي٘ ؿن يًدٙ ؾكد زٟٚ 
ٜبٝر ايسًٌ ألٔ َٓصي٘ يلؽنؿس  ًٖو يرٟٚ اؽنس٠٤ٚ دٕ:  _ألٔ اضَلّ ايؿلدم 

و ٚايػسا١ٖ ؿن يف7 يفٚدٕ ٜط٤ٞ شًٚجل٘ لكس٠ يك١ٝ شًٚل ٘  يف6 يفايرٟ ؾٝ٘ دًٖ٘
ا٭نٌو ٚاُْٗلى ايؿكٝ٘ يطًب ايدْٝل ٚاؽنًحٛت ؿن شَلْٓل يدٕ ياض اؽناُُشن دهرٚا 

ٍُلٜطًبٕٛ ايدْٝل ًٜٚٗدٕٛ ٚزا٤ٖل ؾنل ًاٌ اياٛاّ ٜطجلؿُٕٗٛ  دَلّ دألِٝٓٗو  ٘مََْْٚسَٜ أل
ٜطديٕٛ َٔ دٜٔ يَو ٖرا و ٚألدّ ا٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ ٜطكن اؽنس٠٤ٚ ؾُجل٢ دؾبح ٚ

َم َم ّلُٓظَٓاؽناُِ  ؿن ايبًد١ٜ يجلٓظٝـ ايػٛازع  ّلبساَقيطؤ ايطٝلزاا ؿن ايطسقلا دٚ 
َمٓلؾّٝل يًُس٠٤ٚٚا٭شق١  ٘م  ًُ  .نلٕ ألُ
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ٚدٚقحر ايسٚاٜلا ايػسٜؿ١ يدٕ ايطؿ١ً ٚايابٝد ٫ َس٠٤ٚ  ِو ْٚؿحر 
ٜل ألُلز إٕ نٓر اب دٕ :  _َػلزنجلِٗ ٚا٥جلُلِْٗ قلٍ اضَلّ ايؿلدم يادّ 

 طجلجلب يَو ايٓا١ُ ٚ هٌُ يَو اؽنس٠٤ٚ ٚ ؿًح يَو اؽناٝػ١ ؾ٬  ػلزى ايابٝد 
ٚايطؿ١ً ؿن دَسىو ؾإْو إٕ ا٥جلُٓجلِٗ هلْٛى ٚإٕ حدثٛى نريٛى ٚإٕ ْهبر 

 .يف1 يفهريٛى ٚإٕ ٚألدٚى دهًؿٛى

 :رجىع المروءج لمن خرمها

َٔ ايجلٛي١ ٚا٫ضجلربا٤و ٚاهجلًـ ايؿكٗل٤ ؿن اؽند٠ ي٘ ّ اؽنس٠٤ٚ  ٫يد إ هلز
حلي٘ ض١ٓ ٚاحد٠و  ٨ايص١َٝٓ اييت  سًع اؽنس٠٤ٚ ؽنٔ هسَٗل ٚدضكطٗلو قٌٝ ٜطجلرب

ٝج ايٓؿٛع يػٗٛا ٗل دثسّا يّٝٓل ؾإذا َكر ٖٚٛ أل٢ً ًٝؿؿٍٛ ا٭زيا١ ؿن  ٗي٭ٕ 
جس ؾنل رنسّ دٚ ٜطكن حلي٘ دغاس ذيو لطٔ ضسٜس ٘و ٚقٌٝ ضجل١ دغٗس ٚقد ٖ

يٌ   دٌٚد اؽنس٠٤ٚو ٚقٌٝ ؼنطشن َّٜٛل نُل ؿن قؿا١ نابو ٚقٌٝ يٝظ يريو حٌد
اؽنداز أل٢ً ًٚٛد ايكسا٥ٔ ايداي١ أل٢ً ؾدم َدأللٙ ؿن  ٛيجل٘و ٚيهٔ ٫ ٜهؿٞ ؿن 

و يف2 يلهجل٬ف ا ٓل١ٜ ٚا لْٞ ٚايصَلٕ ٚاؽنهلٕ ذيو ضلأل١ ٫ٚ ّٜٛو ٚرنجلًـ ذيو
ٍ ٖٛ ا٫ط٦ُٓلٕ َٔ ايجلل٥ب يدْ٘ ٫ ٜطكن َس٤ٚ ٘ ياد ٚايساًح َٔ ٖرٙ ا٭قٛا

  ٛيجل٘ ٚذيو َٔ ه٬ٍ ادٜد اياسف ي٘ يل٫ضجلكل١َ اياسؾ١ٝ.

 :المروءج فً الفقو اإلسالمً

و ؾُِٓٗ َٔ اغرتط اؽنس٠٤ٚ ؿن يف3 لث ايؿكٗل٤ اؽنس٠٤ٚ ؿن ألٓٛإ اياداي١
ؽنس٠٤ٚ ؿن َجلاًل اياداي١ َطًكّل ٚ هسٕٚ ْؿ٢ ذيو َطًكّلو ٚايسدٟ ايدليث اغرتط ا

اياددايد١ ؿن َدٛزد َادشن دٕٚ َدٛزد  هددسو نُل اهجلًـ ايؿكٗل٤ ايرٜٔ األجلربٚا 
 َٓٗل. ٌسِطدّ َغ ْطْساؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١ أل٢ً دْٗل َغ
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 االتجاه األول: اشتراط المروءج فً العذالح:

ذٖب غن١ً َٔ ايؿكٗل٤ اؽنجلدهسٜٔ إصن األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١ نُل ٖٛ 
ؿن غسح٘ يًُؿل ٝحو ٚايػٝخ ايطٛضٞ ؿن اؽنبطٛطو ألٔ احكل ايبٗبٗلْٞ  احهٞ

ٚائ ػنص٠ ؿن ايٛض١ًٝ يكٛي٘:  اؽنطًِ ازس  كبٌ غٗلد ٘ إذا نلٕ ألد٫ّ ؿن ث٬ث١ 
دغٝل٤ ايدٜٔ ٚاؽنس٠٤ٚ ٚازهِو ؾلياداي١ ؿن ايدٜٔ ا٫ًجلٓلب َٔ ايهبل٥س َٚٔ 

ٍُ ل ٜطكن اؽنس٠٤ٚ َٔ  سى ؾٝل١ْ اضؾساز أل٢ً ايؿػل٥سو ٚؿن اؽنس٠٤ٚ ا٫ًجلٓلب أل
و ٚايا١َ٬ ازًٞ ٚايؿلقٌ ؿن نجلب٘ ؿن ايؿسٚع ٚا٭ؾٍٛ يف1 ايٓؿظ ٚؾكد اؽنبل٠٫يف

و ٚألٔ ؾلحب يف2 ٚايػٗٝد ا٭ٍٚ ٚاحكل ايدلْٞ ٚؾلحب اؽنال  ٚزٚذ ا ٓلٕ
و ٚألٔ ايرهؤ٠ ٚاؽندازى ْطبجل٘ إصن اؽنجلدهسٜٔو ايبحلز ٚايسٜلذ دْ٘ اؽنػٗٛز

  إْٗل ًَه١ٜلّ اغرتط اؽنس٠٤ٚ ؿن  اسٜـ اياداي١ يكٛي٘: ؾؿلحب غٓل٥ِ ا٭
ألدّ  اضؾٗلّٚاهجللز ؾلحب َطليو  ويف3 ْؿطل١ْٝ  باث أل٢ً ايجلك٣ٛ ٚاؽنس٠٤ٚيف 

  َٔ دٕ طس  اؽنس٠٤ٚ إَل دٕ ٜهٕٛ يبٌقبٍٛ غٗلد٠ َٔ ٫ َس٠٤ٚ  ل يكٛي٘: 
د أل٢ً قٛي٘: دٚ ْكؿلٕ دٚ ق١ً َبل٠٫ ٚحٝل٤ ٚأل٢ً ايجلكدٜسٜٔ ٜبطٌ ايدك١ ٚا٫ألجلُل 

إَل ا٭ٍٚ ؾظلٖس ٚإَل قًٌٝ ازٝل٤ ؾُٔ ٫ حٝل٤ ي٘ ٜؿٓع َل غل٤ نُل ٚزد ؿن 
 ايربيف.

ٚؿن ايرهؤ٠ ٚايهؿل١ٜ دأل٣ٛ ايػٗس٠ ؿن األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن ألداي١ ايػلٖد ٚإَلّ 
ا ُلأل١ يٌ ألٔ اؽنلحٛش١ٜ ْكٌ حهل١ٜ اضغنلع أل٢ً ذيوو ٚألٔ جمُع ايربٖلٕ دْ٘ 

و يٌ ؿن ايرهؤ٠ يف4 جلبلزٖل ؿن غؤ َطجلحل ايصنل٠ ٚايُظاحجلٌُ اضغنلع أل٢ً األ
ٍٕ اؽنػٗٛز ًاًٗل ًص٤ّا ؿن َؿّٗٛ اياداي١ ٚاحهٞ ألٔ  ودٜكّلو ٚتلٖس اؽنؿل ٝح د

و ٚاؽنػٗٛز أل٢ً اْٗل غطس ؿن اياداي١و ٚقٌٝ يف5 ا٭غٗس األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن ايػٗلد٠
                                                           

 

 .230ايٛض١ًٝ  يف1 
 

 .289زٚذ ا ٓلٕ  يف2 
 

 .31 /2ّ غٓل٥ِ ا٭ٜل يف3 
 

 .12جمُع ايربٖلٕ  يف4 
 

 .153 /5ًلَع اؽنكلؾد  يف5 
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١. ٚقد غنع ايا١َ٬ ٖٞ هلز١ً ألٔ اياداي١ يهٓٗل غسط ؿن قبٍٛ ايػٗلد٠ نلياداي
ازًٞ ؿن قٛاألد ا٭حهلّ يشن ا٭َسٜٔ ؾجاًٗل ًص٤ّا َٔ اياداي١ ثِ ًاًٗل غسطّل 

و ٚندْ٘ يإلغلز٠ إصن األجلبلزٖل ؿن قبٍٛ ايػٗلد٠ يف1  هس نلياداي١ يكبٍٛ ايػٗلد٠
 ضٛا٤ األجلربا غطسّا يًاداي١ دّ ٫.

اداي١و ًل٤ ؿن ؿن اي يف2 ٚاؽنػٗٛز ألٓد ؾكٗل٤ دٌٖ ايط١ٓ إصن األجلبلز اؽنس٠٤ٚ
 ٚإظنل اغرتطر اؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١ ٭ٕ َٔ حلغ١ٝ ايدضٛقٞ َٔ نجلب اؽنليه١ٝ: 

 ًل ضنل ٫ ًٜٝل ٚإٕ   ٜهٔ حساَّل ًٍسٙ ذيو غليبّل يادّ احلؾظ١ أل٢ً دٜٓ٘ ٚا بلع 
 .يف3 ايػٗٛاايف

ٚاغرتط ؾلحب ؾجلح  ويف4 ٚاألجلرب ائ جنِٝ ازٓؿٞ اؽنس٠٤ٚ ؿن ألداي١ اؽنؿيت
 وهٕٛ نل١ًَ إ٫ٖ يلغرتاط اؽنس٠٤ٚٞ َٔ ألًُل٤ دٌٖ ايط١ٓ يدٕ اياداي١ ٫  اؽنًو اياً

 .يف5 ؾلياداي١ َٔ دٕٚ َس٠٤ٚ  اد ألداي١ ْلقؿ١ ألٓد ن٬َ٘ ألٔ ألداي١ ايساٟٚ
و قلٍ يف6 اغرتاط اؽنس٠٤ٚ ؿن ألداي١ ايساٟٚأل٢ً د١ُ٥ ازدٜث  ُل٤مًَٚقد دغنع ألم
دْ٘ ٜػرتط ؾُٝٔ اجلج   دغنع غنلٖؤ د١ُ٥ ازدٜث ٚايؿك٘ أل٢ًقلٍ ائ ؾ٬ : 

يسٚاٜجل٘ دٕ ٜهٕٛ ألد٫ّ قليطّل ؽنل ٜسٜٚ٘و ٚ ؿؿًٝ٘ دٕ ٜهٕٛ َطًُّل يليػّل أللق٬ّ ضلؽنّل 
َٔ دضبلب ايؿطل ٚهٛازّ اؽنس٠٤ٚ َجلٝكظّل غؤ َػؿٌ حلؾظّل دٕ حدث َٔ حؿظ٘ 

 .يف7 قليطّل يهجللي١ إٕ حدث َٔ نجللي٘يف
 اسٜـ اياداي١ يكٛي٘: ٚقد اغرتط ايػصايٞ َٔ ألًُل٤ ايػلؾا١ٝ اؽنس٠٤ٚ ؿن 

 اياداي١ ١٦ٖٝ زاض ١ ؿن ايٓؿظ اٌُ أل٢ً ٬َش١َ ايجلك٣ٛ ٚاؽنس٠٤ٚو ٚقد غسط ؿن 
                                                           

 

 .262 /2ايٓٛز ايطلطع  ;301 /13ًٛاٖس ايه٬ّ  ;3/394قٛاألد ا٭حهلّ  يف1 
 

 .42 /12غس  ايهبؤ  ;163 /8َٛاٖب ا ًٌٝ  ;166 /4حلغ١ٝ ايدضٛقٞ  ;343 /3إألل١ْ ايطليبشن  يف2 
 

 .166 /4حلغ١ٝ ايدضٛقٞ  يف3 
 

 .443 /6يسا٥ل ايبحس ا يف4 
 

 .83ؾجلح اؽنًو اياًٞ  يف5 
 

 .135 /1َاسؾ١ ايدكلا  يف6 
 

 .84َكد١َ ائ ؾ٬   يف7 
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 .يف1 اياداي١ ايجلٛٓقٞ ؿن ياض اؽنبلحلا ايكلدح١ يًُس٠٤ٚ حنٛ ا٭نٌ ؿن ايطسٜليف

 :األدلح على اعتثار المروءج فً العذالح

زٚاٖل ايؿدٚم يطٓد ؾحٝح١ ائ ديٞ ٜاؿٛز اؽنجلؿل أل٢ً اياٌُ يٗلو ٚاييت  -1
ؾحٝح ؿن نجللي٘  َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘يفو ٚزٚاٖل ايػٝخ ايطٛضٞ ؿن ا٫ضجلبؿلز 
ٚايجلٗرٜب يطٓد غؤ ؾحٝح يٛقٛع ازطٔ ئ ألًٞ ؿن ضٓدٖل ٚقد قاؿ٘ ائ 

ِٕ حلي٘ ٌَُٗ ؿن ايسًلٍ خب٬ف ضٓدٖل ؿن  ايٛيٝد ٚايٓجلغٞ ٚايا١َ٬ ازًٞ ٭
ؿن ياض ديؿلت ايسٚا١ٜ  ٜطٌؤؾٗٓليو  ؿلٚا  َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘يفو ٚدَل اؽنسن 

 اؽنٓكٛي١ ؿن نجلب ازدٜث.

قلٍ ائ  ٚدْكٌ ايسٚا١ٜ أل٢ً َل ًل٤ا ؿن نجللب  َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘يف ٖٚٞ:
مَب  اسف ألداي١ ايسًٌ َٔ اؽنطًُشن حجل٢  _ديٞ ٜاؿٛز: قًر ٭يٞ ألبد اا 
ف ٚنـ ايبطٔ دٕ  اسؾٛٙ يليطرت ٚاياؿل:  _ كبٌ غٗلد ٘  ِ ٚألًِٝٗ  ؾكلٍ 

ٚايؿس  ٚايٝد ٚايًطلٕو ٚ اسف يلًجلٓلب ايهبل٥س اييت دٚألد اا ألًٝٗل ايٓلز َٔ 
ٚغؤ ذيوو  غسب ايُسو ٚايسيل ٚايصْل ٚألكٛم ايٛايدٜدٔ ٚايؿدساز َدٔ ايصحدـ

ٚايد٫ي١ أل٢ً ذيو نً٘ دٕ ٜهٕٛ ضل سّا  ُٝع ألٝٛي٘ حجل٢ ذنسّ أل٢ً اؽنطًُشن 
ألٝٛي٘و ٚدنب ألًِٝٗ  صنٝجل٘ ٚإتٗلز ألدايجل٘ ؿن  ؿجلٝؼ َل ٚزا٤ ذيو َٔ ألدسا ٘ ٚ

 ِٔ ِٔ ٚحؿع َٛاقٝجلٗ ايٓلعو ٜٚهٕٛ َٓ٘ ايجلالٖد يًؿًٛاا ايُظ إذا ٚاتب ألًٝٗ
لكٛز غنلأل١ َٔ اؽنطًُشنو ٚدٕ ٫ ٜجل ًـ ألٔ غنلألجلِٗ ؿن َؿ٬ِٖ إ٫ٖ َٔ 
أل١ًو ؾإذا نلٕ نريو ٫شَّل ؽنؿ٬ٙ ألٓد حكٛز ايؿًٛاا ايُظو ؾإذا ض٦ٌ ألٓ٘ 

بًٝجل٘ ٚ ًجل٘و قليٛا: َل زدٜٓل َٓ٘ إ٫ٖ هؤّا َٛاتبّل أل٢ً ايؿًٛاا َجلالٖدّا ؿن ق
٭ٚقل ٗل ؿن َؿ٬ٙو ؾإٕ ذيو دنٝص غٗلد ٘ ٚألدايجل٘ يشن اؽنطًُشن ٚذيو دٕ 

 .يف2 يفايؿًٛاا ضرت ٚنؿلز٠ يًرْٛب

                                                           
 

 .125اؽنطجلؿؿ٢  يف1 
 

 .41و نجللب ايػٗلدااو يلب 1ٚضل٥ٌ ايػٝا١   يف2 
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ـِ ايبطٔ ٚايؿس  ٚايٝد :  _ؾكٛي٘  دٕ ٜاسؾٛٙ يليطرت ٚاياؿلف ٚن
ايؿكس٠ أل٢ً ًٚٛد حلي١ ألؿ١ ؿن ايٓؿظ يٗل ٜكدز حٝث  دٍ ٖرٙ  ويفٚايًطلٕ

ايػ ـ أل٢ً ايجلحؿع ألٔ ايكبل٥ح َطًكّل ايػسأل١ٝ دٚ اياسؾ١ٝ دٕٚ هؿٛف 
ايكبل٥ح ايػسأل١ٝ يًٛٛد ا٭ه٬مو يٌ ياٌ َٔ ألطـ اًجلٓلب ايهبل٥س ٜطجلؿلد إٕ 
اؽنساد َٓٗل ٖٛ ايطرت ٚاياؿلف ألٔ ايكبل٥ح اياسؾ١ٝ ايرٟ ٖٛ ألبلز٠ ألٔ اؽنس٠٤ٚو 

إصن دٕ از هلب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ ألٝب   ٜطرت ؾٗٛ َكس يلياداي١و دَل اؽنػس٣  َكلؾّل
ٚايديٌٝ أل٢ً ذيو نً٘ دٕ ٜهٕٛ ضل سّا :  _ؾبلياسفو ٚدَل ايهرب٣ ؾًكٛي٘ 

يف ايػلٌَ يًاٝٛب ايػسأل١ٝ ٚاياسؾ١ٝ يهْٛ٘ غناّل  ٢ً يلي٬ّ ٖٚهرا قٛي٘ ياٝٛي٘
ٍٕ ايدٕ ٜاسؾٛٙ يليطرتايطليل:   _ طرت يٝظ ياٝب إ٫ٖ دْ٘ نلغـ يفو ٚيٛ ضًُٓل د

 َٔ ألدّ نْٛ٘ ضل سّا ياٝٛي٘و ٚقد دير ايسٚا١ٜ أل٢ً اغرتاط ضرت اياٝٛب.

 األرتاذ:
إٕ اؽنرنٛز ؿن ايسٚا١ٜ نلغـ ألٔ اياداي١ ؾٗٛ ٫ ٜدٍ أل٢ً األجلبلز ذيو ؿن 

ٚ  ٜهٔ ايظلٖس َٔ ض٪اٍ  ودٕٚ ايهلغـَٔ اياداي١ إذ اؽنهػٛف قد ًٜٛد 
 حؿس ايهٛاغـ ألٔ اياداي١. _َلّ ايطل٥ٌ ٫ٚ َٔ ًٛاب اض

ؿن اياداي١ ٫قجلؿس اضَلّ  ؾإٕ قًر: يٛ   ٜهٔ  سى َٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚ داه٬ّ
 طسٜل دضٌٗ. ٘مِْإأل٢ً ًاٌ ايهلغـ اًجلٓلب ايهبل٥س ؾ

قًٓل: ٫ ْطًِ دض١ًٝٗ ذيو ؾإٕ اًجلٓلب ايهبل٥س يٝظ يليطٌٗ ا٫ط٬ع ألًٝ٘ 
ٌِّٗ ا٫ط٬ع ألًٝٗل ٭خب٬ف  سى َٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚو ؾإْ٘ َٔ ايط  ايٓلع. َق

اضجلدٍ احكل ايػٝخ دػند ئ  ُد ئ ٜٛضـ ايبحساْٞ األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن  -2
دٕ َٔ ؿن حدٜث ٖػلّ ئ ازهِ َٔ:   _اياداي١ ضنل زٟٚ ألٔ اضَلّ ايهلتِ 

 .يف1 يف٫ َس٠٤ٚ ي٘ ٫ دٜٔ ي٘و َٚٔ ٫ ألكٌ ي٘ ٫ َس٠٤ٚ ي٘

                                                           
 

 .17 /10ازدا٥ل ايٓلقس٠  ;/ نجللب اياكٌ ٚا 12ٌٗا دٜد/   / ايطبع19 /1دؾٍٛ ايهلؿن  يف1 
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 األرتاذ:

يٝظ خبلز  ألٔ ايدٜٔو ؾ٬يد َٔ ػنٌ ايسٚا١ٜ  ٫ زٜب إٕ َٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘
٫ أل٢ً ْؿٞ ايهُلٍ ازلؾٌ يلياداي١ ٭ْ٘ دقسب اجمللشاا اؽنُه١ٓ ؾٝهٕٛ ْظؤ  

و ٜٚ٪ٜدٙ دٕ اؽنس٠٤ٚ ٫  اجلرب ؿن دؾٌ ايدٜٔ يف1 يفؾ٠٬  لز اؽنطجد إ٫ٖ ؿن اؽنطجد
زض أل٢ً إغنلألّلو َكلؾّل إصن قاـ ايسٚا١ٜو ؾإٕ اؽنساد يليسٚا١ٜ ٖٛ ازث ٚا

 اؽنس٠٤ٚ.

َٔ أللٌَ ايٓلع ؾًِ ٜظًُِٗو هرب ألدُلٕ ئ ألأل١ ؿن أل٬َلا اؽن٪َٔ ٖٚٛ:   -3
ٚحدثِٗ ؾًِ ٜهريِٗ ٚٚألدِٖ ؾًِ رنًؿِٗ نلٕ ؾنٔ حسَر غٝبجل٘ ٚنًُر 

 .يف2 يفَس٤ٚ ٘ ٚتٗس ألدي٘ ًٚٚب دهٛ ٘

 األرتاذ:

و يف يٝظ اؽنساد َٓٗل اؽنس٠٤ٚ ألٓد ايؿكٗل٤ قطاّلنًُر َس٤ٚ ٘:  _إٕ قٛي٘ 
ٍٕ ايظًِ ٚايهرب  سَلٕ رن٬ٕٓ يدؾٌ اياداي١و ٚنرا هم ـ ايٛألد يٓل٤ ًِٚذيو د

أل٢ً نْٛ٘ َٔ ايهربو ؾإذٕ يٝظ اؽنساد َٔ اؽنس٠٤ٚ ؿن ايرب َل ذنسٙ ايؿكٗل٤ ؿن 
 َآلٖل يػ١ ٚاؾط٬حّل.

ًٛاب ض٪اٍ ًٛيس١ٜ ألٔ ايػسف ٚاياكٌ ٚاؽنس٠٤ٚ: ؿن  _قٍٛ دَؤ اؽن٪َٓشن  - 
 .يف3 يف٬  اؽناٝػ١ٚدَل اؽنس٠٤ٚ ؾإؾ 

ضجل١ َٔ اؽنس٠٤ٚ :  fقلٍ زضٍٛ اا  eألٔ  يل٥٘  _ٚزٟٚ ألٔ اضَلّ ايسقل  -5
ث٬ث١ َٓٗل ؿن ازكسو ٚث٬ث١ َٓٗل ؿن ايطؿسو ؾدَل ؿن ازكس ؾجل٠ٚ٬ ايكس ٕ ٚألُلز٠ 

هٛإو ٚدَل اييت ؿن ايطؿس ؾبرٍ ايصاد ٚحطٔ ايًل ٚاؽنصا  ؿن اؽنطجد ٚا لذ اض

                                                           

.92/ 1يف ايجلٗرٜب 1 
 

 .9/ َٔ ديٛاب ؾ٠٬ ا ُلأل١/  11ٚضل٥ٌ ايػٝا١/ايبلب  يف2 
 

 .331و ايسقِ 241 زٚق١ ايهلؿن يف3 
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 .يف1 يفغؤ َالؾٞ اا

اؽنس٠٤ٚ ٚاا دٕ ٜكع ايسًٌ هٛاْ٘ يؿٓل٤ دازٙو :  _زٟٚ ألٔ اضَلّ ايؿلدم  -6
ٚاؽنس٠٤ٚ َس٤ٚ لٕ: َس٠٤ٚ ؿن ازكسو َٚس٠٤ٚ ؿن ايطؿسو ؾدَل ؿن ازكس ؾجل٠ٚ٬ 

هٛإ ؿن ازٛا٥جو ٚايٓا١ُ  س٣ أل٢ً ايكس ٕو ٚيصّٚ اؽنطلًد ٚاؽنػٞ يشن اض
ايطؿس ؾهدس٠ ايصاد ٚطٝب٘ ٚيري٘و  ايلدّ  طس ايؿدٜل ٚ هبر ايادٚو ٚدَل ؿن

ٚنجلُلْو أل٢ً ايكّٛ دَسِٖ ياد َؿلزقجلوو ٚندس٠ اؽنصا  ؿن غؤ َل ٜط ن 
 .يف2 يفاا

 األرتاذ:
ٖرٙ ايسٚاٜلا اييت ذنسا اؽنس٠٤ٚ يٗرا اؽنا٢ٓ غؤ َل ذنسٖل ايؿكٗل٤ قطاّلو 

 أل٢ً دْٗل ٫ د٫ي١ ؾٝٗل أل٢ً األجلبلزٖل ؿن اياداي١.

 .يف3 يفَٔ ديك٢ ًًبلب ازٝل٤ ؾ٬ غٝب١ ي٘:  eاؿَٛشن َل زٟٚ ألٔ ا٭١ُ٥ اؽن -7

ازٝل٤ َٔ اضعنلٕ ٫ٚ إعنلٕ ؽنٔ ٫ حٝل٤ :  _ٚألٔ اضَلّ ديٞ ألبد اا ايؿلدم  -8
 .يف4 يفي٘

اضجلدٍ ايػٗٝد ايدلْٞ يٗرا ايرب أل٢ً ألدّ قبٍٛ غٗلد٠ َٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘ 
ق١ً َبل٠٫ ٚحٝل٤ َٔ دٕ طس  اؽنس٠٤ٚ إَل دٕ ٜهٕٛ يبٌ دٚ ْكؿلٕ دٚ يكٛي٘:  

ٚأل٢ً ايجلكدٜسٜٔ ٜبطٌ ايدك١ ٚا٫ألجلُلد أل٢ً قٛي٘: دَل ا٭ٍٚ ؾظلٖسو ٚدَل قًٌٝ 
 نُل ٚزد ؿن ايرب. يف5 يفازٝل٤ ؾُٔ ٫ حٝل٤ ي٘ ٜؿٓع َل غل٤

ٍٔ َل قلٍ َٚل قٌٝ ؾٝ٘ ؾٗٛ غسى :  _زٟٚ ألٔ اضَلّ ايؿلدم  -9 َٔ   ٜبل

                                                           
 

 يف/ نجللب ازج.12/ ديٛاب  داب ايطؿس/ ازدٜث  49ٚضل٥ٌ ايػٝا١/ يلب  يف1 
 .436/ 11يف ٚضل٥ٌ ايػٝا١ 2 

 

 اياػس٠ َٔ نجللب ازج. دحهلّ/ َٔ ديٛاب 110ٚضل٥ٌ ايػٝا١ / يلب  يف3 
 

 اياػس٠ َٔ نجللب ازج. دحهلّ/ َٔ ديٛاب 110ؽنؿدز ْؿط٘ ا يف4 
.169/ 14يف َطليو ا٫ؾٗلّ 5 
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 .يف1 يفايػٝطلٕ
ؿن ٖرا اؽنكُٕٛ  دٍ أل٢ً دٕ ألدّ اؽنبل٠٫ إٕ ٖرٙ ا٭هبلز ٚغؤٖل ايٛازد٠ 

ٚألدّ ازٝل٤ ألبلز٠ ألٔ ألدّ اؽنس٠٤ٚ دٚ ٬َشّ  ل ؾإذا نلٕ دنٛش ايػٝب١ َا٘ ؾٗٛ 
 َاجلرب ؿن اياداي١و ٭ٕ ايالدٍ ٫ جتٛش غٝبجل٘.

 األرتاذ:
إٕ ايالدٍ إذا جتلٖس يػ٤ٞ ًلشا غٝبجل٘و ؾٝجٛش دٕ ٜهٕٛ أللد٫ّ ٚيهٓ٘ ؽنل 

ٌ غ٤ٞ غؤ َطجلحٞ َٔ ايٓلع ًلش غٝبجل٘ ؿن ذيو از هب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ يؿا
٫ يف َٚل يادٖل ؾٗٞ ْظؤ  ٫ إعنلٕ ؽنٔ ٫ حٝل٤ ي٘ايػ٤ٞ يجلجلٖسٙ ي٘. ٚدَل زٚا١ٜ  

يف أل٢ً ْؿٞ ايهُلٍ ٚازث ٚازض أل٢ً ازٝل٤و دٚ دٕ اؽنساد دٜٔ ؽنٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘
 ا٭َٛز اياسؾ١ٝ َٔ ازٝل٤ ؿن ايرب ٚحنٛٙ ٖٛ ازٝل٤ َٔ اا ألِص ًٌٚ ٫ ازٝل٤ ؿن

َٔ اا ضبحلْ٘ ؾٝ٘ اقجلكل٤ دٕ ٜؿاٌ  ٞٚا٫ألجلٝلد١ٜو َٚٔ ايٛاقح دٕ َٔ ٫ ٜطجلحَٝ
َل غل٤و ٚألدّ ازٝل٤ يٗرا اؽنا٢ٓ ايظلٖس َٔ ايرب ٜٓلؿن اياداي١ يٌ ٖٛ نؿس يلا 

 يف.َٔ ٫ حٝل٤ ي٘ ٫ دٜٔ ي٘ألصِّ ًٌٚ ٖٚرا َا٢ٓ  
 لي١ ٫ ٜطجلحٞ َٔ ايٓلعو َٚٔ ٫  إٕ َٔ ٫ دنجلٓب ألٔ اؽنالٜب اياسؾ١ٝ ٫ -10

 .يف2 ٜهٕٛ نريو ٫ ٜطجلحٞ َٔ اا ضبحلْ٘ ٚ الصن
 ٍٔ ٜٚسد أل٢ً ٖرا ا٫ضجلد٫ٍ يدٕ ٖرا ايديٌٝ دقاـ َٔ ضليك٘ ٭ٕ َٔ   ٜبل
يليٓلع قد ٜهٕٛ ١ًٗ  ًٛٗ٘ ايجللّ إصن اا ضبحلْ٘ ؾ٬ ٜس٣ غ٦ّٝل غؤٙ حٝث ٖ ض 

ٜكلٍ: إٕ َٔ ٫ ٜطجلحٞ َٔ ايٓلع ٫ ٜطجلحٞ  ْؿط٘ ؿن ا بلع دٚاَسٙ ْٚٛاٖٝ٘و ؾهٝـ
 ْكِ إيٝ٘ دٕ از هلب اؽنبل  يٝظ ضناؿ١ٝ.أَ اا  ٫ٚ ضُٝل إذا 

٫ دقبٌ غٗلد ٘ ٭ْٞ زدٜجل٘ ٜسنض أل٢ً حدٜث ايربذٕٚ حٝث ًل٤ ؾٝ٘:   -11
 .يف3 يف ادأل٢ ياض ايؿكٗل٤ اؽن٬ش١َ يشن اؽنس٠٤ٚ ٚايجلك٣ٛيسذٕٚ

                                                           
 

 .169/ 14َطليو ا٫ؾٗلّ  يف1 
 

 .111ايسدٟ ايطدٜد  يف2 
 

 .303 /13ًٛاٖس ايه٬ّ  يف3 
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 األرتاذ:
٠٤ٚ ٚيشن ايجلك٣ٛ ؾنٓٛأل١ دغد اؽنٓعو ؾإٕ دٚيٝل٤ اا إٕ دأل٣ٛ ايجل٬شّ يشن اؽنس

 ٜكع َِٓٗ ندؤ َٔ ا٭غٝل٤ اييت ٜٓهسٖل ا ١ًٗ.

 ُمَّها ]إٕ ؾلقد اؽنس٠٤ٚ غؤ َسقٞ ايػٗلد٠ ألسؾّل ؾ٬ ٜدهٌ ؿن قٛي٘  الصن:  -12

اض واني  .يف1 [تِ 

 األرتاذ:
قلٍ:  ؿن ٖرٙ اآل١ٜ اؽنبلزن١و _زٟٚ ألٔ دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ ديٞ طليب 

ؾنٔ  سقٕٛ دٜٓ٘ ٚدَلْجل٘ ٚؾ٬ح٘ ٚألؿجل٘ ٚ ٝٓكظ٘ ؾُٝل ٜػٗد ي٘ ٚاؿًٝ٘ ٚطنٝٝصٙو  
ٚايظلٖس دْ٘ دًٓيب  يف2 يفؾُل نٌ ؾلحل ؾنٝصّا ٚ ؿ٬ّو ٫ٚ نٌ  ؿٌ ؾنٝص ؾلحل

ألٔ  ٌ ايه٬ّو ٭ْ٘ ضلنر ألٔ ا٭َٛز اؽنجلالزؾ١ يشن ايٓلع ٚضًٛن٘ ؿن اجملجلُع 
 اؽنجلبا١.لطب ايالداا ٚا٭ه٬م اياسؾ١ٝ 

اضغنلع اؽندأل٢ ؿن اؽنلحٛش١ٜو نُل دٕ جمُع ايربٖلٕ احجلٌُ اضغنلع أل٢ً  -13
 األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن غؤ َطجلحل ايصنل٠ ٚايُظ.

 األرتاذ:
إٕ اضغنلع غؤ ثليرو يٌ ْكٌ ألٓ٘ ْؿط٘ دْ٘ قلٍ: يٝظ ٜباد ألدّ األجلبلزٖل 

 .يف3 ألٓدٙ ٭ْ٘ خمليؿ١ يًالد٠ ٫ يًػسعو ٖٚٛ تلٖس ؿن ألدّ ثبٛا اضغنلع

 دأل٣ٛ ا٫حجلٝلط يدْ٘ قلٕذ يلؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١. -14

ٜٚسد ألًٝٗل يدٕ ا٫حجلٝلط غؤ َٓكبنو ؾكد ٜهٕٛ ؾٝ٘و ٚقد ٜهٕٛ ؿن ألدَ٘و 
 نُالْٞ اياداي١.

                                                           
 

 .282ضٛز٠ ايبكس٠و  ١ٜ:  يف1 
.399/ 27يف ٚضل٥ٌ ايػٝا١ 2 

 

 .303 /13ًٛاٖس ايه٬ّ  يف3 
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 إٕ َٔ ٫ َس٠٤ٚ ي٘ ٫ ثك١ ي٘ ؾ٬ دنٛش ا٫ضجلؿجلل٤ َٓ٘. -15

 األرتاذ:
اؽنًٛب١ ٫ًجلٓلي٘  ألٓدٙ ًَه١ اًجلٓلب ايهبل٥س ٔعنهٔ حؿٍٛ ايٛثٛم ي٘ ؾٖن

دٕٚ اًجلٗلد دٚ ايؿجل٣ٛ خب٬ف َل دد٣ إيٝ٘ زدٜ٘ ٭ٕ ذيو َٔ دألظِ َٔ ايؿجل٣ٛ 
 ايهبل٥س.

دؾلي١ ألدّ  س ب دحهلّ اياداي١ أل٢ً ؾلقد اؽنس٠٤ٚ ياد ألدّ ايٛثٛم  -16
 يإط٬م ٜجلٓلٚي٘.

 األرتاذ:
٫ جملٍ  را ا٭ؾٌ ياد ضهٛا ؾحٝح١ ائ ديٞ ألُؤ ألٔ األجلبلز اؽنس٠٤ٚو 

ؿن َكلّ  _يٛ نلْر غطسّا َٔ اياداي١ يرنسا ؿن ايؿحٝح١و َع نٕٛ اضَلّ  إذّا
٫ ضُٝل يٓل٤ً أل٢ً ايكٍٛ يلزكٝك١ ايػسأل١ٝ يًؿع ٚيٝلٕ اياداي١ ٚهؿٛؾٝل ٗل 

 اياداي١يف ٚح٦ُٓٝر ٜهٕٛ ا٭ؾٌ ؿن األجلبلز غ٤ٞ شا٥ُد أل٢ً َل ؿن ايؿحٝح١ ٖٛ 
 ايادّ.

ؿن َؿّٗٛ اياداي١و ٚيٛ ضًِ  ٚيٝظ ٖرا ايػو ؿن ا٫ألجلبلز َطببّل ألٔ ايػو
ؾإٕ ٖرٙ ايطبب١ٝ غسأل١ٝ ٚاؽنسًع ؾٝٗل ٖٛ ايػسعو ؾًُل نلٕ ايٛق٤ٛ ضببّل غسألّٝل 

َٕ زؿٍٛ ايطٗلز٠ نلٕ أل٢ً ايػلزع يٝلٕ ايٛق٤ٛ ؾإٕ ايػو  ْٕ نل ؿن ًص١ٝ٥ غ٤ٞ إ
 ؾٝ٘ ٚ  ٜرنسٙ نلٕ ا٭ؾٌ ألدّ ا ص١ٝ٥.

ِٕ اياداي١ َٔ ازكٝك١ ايػسأل١ٝ ؾُل -17 غو ؿن األجلبلزٙ ؾٝٗل ٖٚٞ اؽنس٠٤ٚ  احجلُلٍ د
 دْٚ٘.َٔ دٕ ٜاجلرب ٭ؾلي١ ألدّ اكل ايػسط ي٘ ٜٓبػٞ 

 األرتاذ:
إٕ ا٭هبلز دتٗسا َل ٜساد َٔ اياداي١و َع دٕ ذنسٖل ؿن َكلّ ايبٝلٕ 

 نليؿسٜح ؿن ْؿٞ األجلبلز دَس شا٥د ؾٝٗل.
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إٕ   ذٖب َاظِ ايؿكٗل٤ إصن إٕ از هلب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ ٜكس يلياداي١ ٖٚٛ ٚ -18
ٜهٔ ؾنل حسَ٘ ايػلزع إ٫ٖ دْ٘ لطب اياسف ٜاد ْكؿّل ٖٚٛ رنجلًـ يدهجل٬ف 

و ٖٚرا ٜؿٝد ايظٔو ٚايظٔ حج١ ؿن  ػ ٝـ ؾلؽنس٠٤ٚ َاجلرب٠ ؿن اياداي١ايب٬دو 
 َالْٞ ا٭يؿلت ٚيرا قٌٝ لج١ٝ قٍٛ ايًػٟٛ.

 األرتاذ:
كلؾّل إصن ألدّ دٕ اؽنلْاشن َٔ األجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١ ٜالزقٕٛ اؽناجلربٜٔو َ

حج١ٝ ايظٔ اؽنرنٛزو ٚيرا ٜسًع اياًُل٤ إصن أل٬َلا ازكٝك١ ٫ إصن قٍٛ 
 َٔ ألًُل٤ ايًػ١. ْٛاطمْٝايًػٜٛشنو ٚيٛ قًٓل لج١ٝ قٍٛ ايًػٟٛ ؾلؽناجلربٕٚ َي

 االتجاه الثانً: عذم اعتثار المروءج فً العذالح:

يطٛضدٞ ؿن ايادد٠   اؽنس٠٤ٚ ؿن ايادايد١ َدٔ ايػدٝخ اؽنؿٝدد ٚايػدٝخ ا      ّاْهلزإحهٞ 
ٚؾلحب ايسٜلذ ٚايؿلقدٌ ا٭زديًٝدٞ ٚايطدٝد ؿن اؽنددازىو ٚإيٝد٘ ذٖدب اؽنسحدّٛ        
ايػددٝخ  ُددد حطددشن ا٭ؾددؿٗلْٞ ٚحهددٞ ألددٔ احكددل ازًددٞ ؿن ايػددسا٥ع ٚايٓددلؾعو   
ٚايا١َ٬ ازًٞ ؿن اضزغلد ٚٚيدٙ ؿن اضٜكل  ٚإْٗدِ   ٜدرنسٚا األجلبدلز اؽندس٠٤ٚ ؿن     

٘   دنددد األجلبلزٖددل ؿن ندد٬ّ َددٔ  كدددّ ألًدد٢   ايادايدد١و ٚذنددس ؾددلحب ايددرهؤ٠ دْدد  
ايا١َ٬ ازًٞو ٚإظنل ٖٞ َرنٛز٠ ؿن نجلب ايال١َ ٚ باِٗ ايا١َ٬ ازًدٞ ألًد٢ ذيدو    
ٚ با٘ غنلأل١ ؾنٔ  دهس ألٓ٘و ٚياكِٗ ؾؿٌ يشن ايػٗلداا ٚيدشن غؤٖدلو ؾلألجلربٖدل    

. قددلٍ ؾددلحب ازدددا٥ل ايٓلقددس٠  ٚازددل نُددل ذنددسٙ   يف1 ؿن ايػددٗلداا دٕٚ غؤٖددل
ٔ دؾلقددٌ َجلدددهسٟ اؽنجلدددهسٜٔ دْدد٘ ٫ ديٝددٌ ألًدد٢ األجلبددلز اؽنددس٠٤ٚ ؿن َآدد٢   غنًدد١ َدد
 .يف2 اياداي١يف

ًل٤ ؿن نجللب غٓدل٥ِ ا٭ٜدلّ  ٫ ٜػدرتط اًجلٓدلب َٓلؾٝدلا اؽندس٠٤ٚ ٚيادٌ ذيدو         
يادّ إؾلد٠ ديًِٝٗ إ٫ٖ ًٚٛب اًجلٓدلب اؽنالؾدٞو ٚ دسى اؽندس٠٤ٚ يدٝظ ضناؿد١ٝ نُدل        

                                                           
 

 .160 /4ايصيد٠ ايؿك١ٝٗ  ;262 /2ايٓٛز ايطلطع  ;71ايػٗلداا  يف1 
 

 .16 /10ازدا٥ل ايٓلقس٠  يف2 
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 .يف1 ؿن اؽنطليويف

 :لمروءج فً العذالحاألدلح على عذم اعتثار ا

و يف2 يفٜسنب ازُلز يػؤ ضس  f:  نلٕ زضٍٛ اا fزٟٚ ؿن ده٬م ايٓيب  -1
أللد ضادا ٚدزدف هًؿ٘ دضل١َ ئ شٜد ٚنلٕ دنًظ أل٢ً ا٭زذ ٜٚدنٌ أل٢ً ٚ 

ألٓد  fذنًب غل ٘ ٚنلٕ دْظ زدٜـ زضٍٛ اا  fو ٚ نلٕ يف3 يفا٭زذ
 .يف4 يفزًٛألِٗ هٝرب

ّل يًُس٠٤ٚ َدؾٛأل١ يكٛي٘  الصن حهل١ٜ ٚدأل٣ٛ ألدّ نٕٛ غ٤ٞ َٓٗل َٓلؾٝ

مي ْيأيماشُي فُي األ ساوياقُ  ألِٓٗ إلِ هيذ ا الَِّسبوإلِ أيرُك ل  الطَّلَي  .( )[ َي

 األرتاذ:

٫ ْطًِ ؾدٚز ذيو َٓ٘ يٓحٛ ٜٓلؿن اؽنس٠٤ٚ ٚحلغلٙ ؾًٛاا اا ألًٝ٘ دٕ 
ٜس هب ذيوو ٚقٛ ِ ذيو يجل ًِٝٗ دٕ ايسضٍٛ دنب دٕ ٜهٕٛ حهُ٘ حهِ 

٥ه١ ؿن ألدّ ا ؿلؾ٘ يؿؿلا اضْطل١ْٝ. ثِ دْ٘ ٚزد ألٔ دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ اؽن٬
ؿن ايصٖد َل يٛ ٚقع ؿن َدٌ ٖرا ايصَلٕ يهلٕ دألظِ َٓلُف يًُس٠٤ٚ  _ديٞ طليب 

 يلؽنا٢ٓ ايرٟ ذنسٚٙو َدٌ َل ٚزد ؿن زقع ًبجل٘ حجل٢ اضجلح٢ َٔ زقاجلٗل.

داي١ ٚألدّ دهر َٓلؾٝلا إٕ از هلب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ ٫ ديٌٝ أل٢ً دْ٘ ٜكس يليا -2
اؽنس٠٤ٚ ؿن َل١ٖٝ اياداي١ يادّ ٚزٚد ْـ ؾسٜح دٚ َ٪ذٕ يلألجلبلز اؽنس٠٤ٚ ؿن 

 اياداي١و ؾادّ ايديٌٝ ديٌٝ ايادّ.

                                                           
 

 .423 /1َطليو ا٫ؾٗلّ  ;168 /4غٓل٥ِ ا٭ٜلّ  يف1 
 

طبا١ أللّ  /285 /16للز ا٭ْٛاز  ;ٖد1379طبا١  /f/ يلب َهلزّ ده٬م ايٓيب 6للز ا٭ْٛاز  يف2 
 نجللب ايؿ٠٬. /618-617 /18ْٛاز للز ا٭ ;136ايسقِ  يلب َهلزّ ا٭ه٬م/ ٖد/1379

 

 نجللب ايؿ٠٬. /618-617 /18 اؽنؿدز ْؿط٘ يف3 
 

 .ٖد1379طبا١  /f/ يلب َهلزّ ده٬م ايٓيب 6للز ا٭ْٛاز  يف4 
 

 .7ضٛز٠ ايؿسقلٕو  ١ٜ:  يف5 
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 األرتاذ:
قد ألسؾر إٕ اؽنس٠٤ٚ َاجلرب٠ ؿن حكٝك١ اياداي١و ٚذيو ٭ٕ ا٫ضجلكل١َ 

ع اؽنكدع ٚا٫ضجلٛا٤ ألٔ ًَه١ ٖٞ اياداي١ ؿن َآلٖل ايًػٟٛو ٚحٝث دٕ ايػلز
ٜهٕٛ ا٫ضجلٛا٤ ٚا٫ضجلكل١َ ألٓدٙ يطًٛى ايؿساط اؽنطجلكِٝ ايرٟ ًاً٘ يًابلدو 
ٖٚٛ إظنل ٜهٕٛ يرتى احسَلا ٚؾاٌ ايٛاًبلاو نلٕ اط٬م اياداي١ ؿن يطلْ٘ 
اؽنكدع ٜكجلكٞ ًٚٛد ًَه١  ٬شّ ؾاٌ ايٛاًبلا ٚ سى احسَلاو ٚحٝث إٕ 

ٚاؽنػٞ يدٕٚ ٚقلز  ٓلؿن ا٫ضجلكل١َ  ا٭غٝل٤ اؽنٓلؾ١ٝ يًُس٠٤ٚ نل٭نٌ ؿن ا٭ضٛام
ٚا٫ضجلٛا٤ يًػ ـ ألٓد اياسف ايالّ ؾهلٕ إط٬م اياداي١ ؿن يطلٕ ايػسع ٜؿِٗ 
َٓ٘ اؽنًه١ اؽنصيٛز٠ اؽن٬ش١َ ي٬ضجلكل١َ ألٓد ايػسع ٚألٓد اياسفو ْظؤ َل إذا دطًل 
يؿع  ايهلٌَيف يدٕٚ قٝد ؿن يطلٕ ايػلزع ؾإْ٘ ٜؿِٗ َٓ٘ ايهلٌَ ألٓد ايػلزع ٚألٓد 
اياسفو ٚيٗرا تٗس يَو ؾطلد َل ٜظٗس َٔ غؤ ٚاحد َٔ دْٗل يٛ ًٚدا ؿن ن٬ّ 

  اٌُ أل٢ً ًَه١ ؾاٌ ايٛاًبلا ٚ سى احسَلا  eايػلزع دٚ دحد دٚؾٝل٥٘ 
َٚٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚ إ٫ٖ دٕ  دبر ازكٝك١ ايػسأل١ٝ ؾإْ٘ قد ألسؾر إْٗل اٌُ أل٢ً ذيو 

لزع أل٢ً ألدّ إزاد٠ ٖرا اؽنا٢ٓ َٓٗل نُل إ٫ٖ دٕ  كّٛ قس١ٜٓ َٔ ايػ ضنجسد اط٬قٗل
 ٜظٗس دٕ ايػلزع   ٜٓكًٗل ؽنا٢ٓ هلف غؤ اؽنا٢ٓ ايًػٟٛ.

 َا٢ٓ اياداي١ ألٓد ايػلزع ِٕدإٕ قًر إٕ ايظلٖس ؽنٔ  جلبع ا٭هبلز ٫ٚحظٗل 
٫  س٣ إصن ؾحٝح١ دئ ٜاؿٛز حٝث دغؤ َآلٖل ألٓد دٌٖ ايًػ١  eٚدٚؾٝل٥٘ 

ؾإٕ اياداي١ يٛ نلْر  يف1 يفمَب  اسف اياداي١يكٛي٘:   _ضدٍ ايساٟٚ ؾٝٗل اضَلّ 
ألٓد ايػلزع ٖٞ َآلٖل ألٓد دٌٖ ايًػ١ ٚإٕ ايػلزع قد اضجلاًُٗل ؿن ذيو ؽنل ضدٍ 

 ايساٟٚ ألٓٗل.

 َاسؾجلٗل نُل ١كٜقًر: ايط٪اٍ   ٜهٔ ألٔ َا٢ٓ اياداي١و ٚإظنل ٖٛ ألٔ طس
ؽنٛقٛأللا َاسؾ١ ا ٬ٍ ٚايكب١ً ٚحنٛ ذيو َٔ ا ١كٜٜطدٍ ايطل٥ٌ ألٔ طس

                                                           

 .38/ 3يف َٔ ٫ ذنكسٙ ايؿكٝ٘ 1 
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ايلز١ًٝو َٚكجلك٢ ذيو إٕ َآلٖل َاًّٛ يًطل٥ٌ ٚإ٫ٖ يهلٕ ألًٝ٘ دٕ ٜطدٍ ألٔ 
َاسؾجلٗل يٌ ألدّ ض٪اي٘ ألٔ َآلٖل َع دٕ ايػلزع   ٜماسف  ١كَٜآلٖل ٫ ألٔ طس

 ألٓ٘  ل َا٢ٓ ألٓدٙ ٜكجلكٞ دٕ ايطل٥ٌ نلٕ ٜس٣ دٕ َآلٖل اياسؿن ٚايػسألٞ ٚاحد.

َٔ اؽنالؾٞ غؤ َٓلُف يًاداي١ إ٫َ َع اضؾساز إٕ از هلب ايؿػؤ٠ َع نْٛٗل  -3
 ألًٝٗل ؾلز هلب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ دٜكّل نريو يل٭ٚي١ٜٛ.

 األرتاذ:
إٕ ا٭ٚي١ٜٛ ٫  جلِ ألٓد َٔ ٜكٍٛ يدٕ ه٬ف اؽنس٠٤ٚ َٔ اؽنالؾٞ ٚألٓد غؤٙ 

 ٫ األجلبلز  رٙ ا٭ٚي١ٜٛ يكٝلّ ايديٌٝ ألٓدٙ أل٢ً دهر اؽنس٠٤ٚ ؿن اياداي١.

ف اؽنس٠٤ٚ إذا   ٜهٔ أللد٫ّ ؾٝكجلكٞ دٕ ٜهٕٛ ؾلضكّل َع دْ٘ ٫ إٕ َس هب ه٬ -4
 ٜط٢ُ ؾلضكّل ضنجسد ذيو.

 األرتاذ:
إٕ ايؿلضل إٕ نلٕ غؤ أللدٍ ؾ٬  دي٘ ألٔ  طُٝجل٘ يليؿلضل. ٚإٕ نلٕ َس هب 

 يشن اياداي١ ٚايؿطل. ٛضلط١ايرْب ؾ٬  طُٝ٘ يليؿلضل ٚ ًجلصّ يلي

 :ايسدٟ ايساًح
زع َطجلا١ًُ ؿن َآلٖل ايًػٟٛ غل١ٜ ا٭َس إٕ إٕ اياداي١ ؿن يطلٕ ايػل

ا٫ضجلكل١َ ألٓد ايػلزع ٖٛ ؾاٌ ايٛاًبلا ٚ سى احسَلا ضنل ؾُٗٓلٙ َٔ اآلٜلا 
ايػسٜؿ١ ٚا٭هبلز ا ١ًٝو ٚا٫ضجلكل١َ ألٓد اياسف ٖٞ ألدّ َٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚ ؾإذا 
دطًكر ؿن يطلْ٘ ػنًر أل٢ً ا٫ضجلكلَجلشنو ٚحٝث إٕ تلٖس ايٛؾـ ٖٛ ًٚٛد 

ألًٝ٘ يريو نلٕ اؽنؿّٗٛ َٔ إط٬قٗل ٖٛ ًٚٛد ًَه١ أل٢ً ا٫ضجلكلَجلشن  ًَه١
اؽنكداد  ايػسأل١ٝ ٚاياسؾ١ٝو ٜٚ٪ٜد ذيو ٜٚ٪ندٙ اضغنلأللٕ ايًرإ ْكًُٗل ايؿلقٌ

ٍٕ اياداي١ ألبلز٠ ألٔ ًَه١ يإغنلع اياًُل٤و ٚؿن  ٚغلز  اضزغلدو ؾؿٞ ا٭ٍٚ د
إٕ  ُٗٛز ٚاضَل١َٝا ايدلْٞ أل٢ً َل حهلٙ ؾلحب ايسٜلذ إٕ اؽناسٚف يشن 
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 اياداي١ ضنا٢ٓ اؽنًه١.

إٕ َٓلؾٝلا اؽنس٠٤ٚ َٓلؾ١ٝ ؽنا٢ٓ اياداي١ اييت ٖٞ ا٫ضجلٛا٤ ٚا٫ضجلكل١َو ؾإذا 
نلٕ ايسًٌ لٝث ٫ ٜبليٞ يػ٤ٞ َٔ ا٭غٝل٤ اؽنٓهس٠ ألسؾّل ؾ٬ زٜب ؿن ألدّ 
١ اضجلكلَجل٘ َ٪ٜدّا ضنل ألطلٙ ٜ٪َٞ إيٝ٘ ياض ايٓؿٛف ؿن اؽنس٠٤ٚ ٚإٕ    هٔ ؾسذن
يلؽنا٢ٓ ايرٟ ذنسٙ ايؿكٗل٤و يٌ قد ٜكلٍ إٕ َٓلؾل ٗل  ٛزث غهّل ؿن د٫ي١ حطٔ 
ايظلٖس أل٢ً اؽنًه١ دٚ أل٢ً حطٔ غؤٙ ؾنل ٜظٗس َٓ٘و قسٚز٠ نٕٛ اؽنساد َٓ٘ َل ٖٛ 
َٓهس ؿن ايالد٠ َٚطجلكبح ؾٝٗل َٔ دٕٚ ٬َحظ١ َؿًح١ ذنطٔ يٗلو نُل ؿن ياض 

 ٫ قبح ؾٝٗل ؿن ايالد٠ َع اياًِ يًٛٗٗلو ا٭َٛز ايٛاقا١ َٔ ياض دٚيٝل٤ اا اييت
 َٔ  سقٝع اؽندزأل١. _حنٛ َل ٚقع َٔ دَؤ اؽن٪َٓشن ألًٞ ئ ديٞ طليب 

ْاِو از هلب ه٬ف اؽنس٠٤ٚ قد ًٜٛب ضكٛط٘ ألٔ دألشن ايٓلع لٝث ٜؿؤ 
ٕ ٖرا  سّ َٔ ١ًٗ ٖجلو ؽنكلّ اياًُل٤ إذا نلٕ ؿن ديريو َّْٖٛٛلو ٫ٚ إغهلٍ 

َمأللؽنّل َٚكلّ اض  ّلٓلؾٝعنلٕ إذا   ٜهٔ َِٓٗ. نُل ٫ ٜهٕٛ ٚقٛع ايٓلدز ايكلد  ٖٛ 
 يًُس٠٤ٚ ٫ٚ  سَّل ٫ٚ َطكطّل يًاداي١ إ٫ٖ ؾُٝل ٜؿؤ ي٘ أللد٠.
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 اؽنؿلدز

 ايكس ٕ ايهسِٜ. .1

غنلأل١ اؽندزضشن  ألًٞ دنرب غؿلزٟ/ ٖديف/413ايػٝخ اؽنؿٝد  ا  ا٫هجلؿلف/ .2
 ؿن ازٛش٠ ايا١ًُٝ.

 ٖد.1418 /1ط َ٪ضط١ ايٓػس اضض٬َٞ/ ًاؿس ايبٝل ٞ/ ١/ددب ايكٝلؾ .3

ٖديف/ اكٝل: 463ٜٛضـ ئ ألبد اا ئ ألبد ايرب ايُٓسٟ  ا  ددب اجملليط١/ .4
 ّ.1989-ٖد1409 طٓطل/ داز ايؿحلي١ يًرتاث/ أؤ حًيب/

 .1ط يؤٚا/ ٖديف/ داز ايؿهس/1310 ا ايهربٟ ايدَٝلطٞ  إألل١ْ ايطليبشن/ .5

/ ٖديف751  ا  ُد ئ ديٞ يهس دٜٛب ايصزألٞ ديٛ ألبد اا لٕ/إغلث١ ايًٗؿ .6
 ّ.1975-ٖد1395 /2ط يؤٚا/ اكٝل:  ُد حلَد ايؿكٞ/ داز اؽناسؾ١/

 ٖد.1403 /2ط يؤٚا/ ايؿهس/ داز ٖديف/204  ا ايػلؾاٞ /ا٭ّ. 7

 َ٪ضط١ قطِ ايدزاضلا اضض١َٝ٬/ ديف/381ٖ ايػٝخ ايؿدٚم:  ا ا٭َليٞ/ .8
 ٖد.1417 /1ط قِ/ ايباد١/

 يؤٚا/ ايٛؾل٤/ َ٪ضط١ يف/ٖد1111للز ا٭ْٛاز/ احدث  ُد يلقس اجملًطٞ  ا  .9
 ّ.1983-ٖد1403 /2ط

ٖديف/ 970ائ جنِٝ اؽنؿسٟ ازٓؿٞ  ا  ايبحس ايسا٥ل غس  نٓص ايدقل٥ل/ .10
ايٓلغس:  ُد ألًٞ  يؤٚا/ داز ايهجلب ايا١ًُٝ/ اكٝل: ايػٝخ شنسٜل ألُؤاا/

 ٖد.1418 /1ط يٝكٕٛ/

 ٖديف/1205 ُد َس ك٢ ايصيٝدٟ  ا   ل  اياسٚع َٔ ًٛاٖس ايكلَٛع/ .11
 يؤٚا. َهجلب١ ازٝل٠/
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داز  ٖديف/463 دػند ئ ألًٞ ايطٝب ايبػدادٟ  ا ديٛ يهس  لزٜخ يػداد/ .12
 .1ط ايهجلب ايا١ًُٝ/

داز  اكٝل: ألًٞ غؤٟ/ ٖديف/571ائ ألطلنس  ا   لزٜخ َد١ٜٓ دَػل/ .13
 ٖد.1415 ايؿهس/

داز ايهجلب  /ٖديف1353اؽنبلزنؿٛزٟ  ا  اؿ١ ا٭حٛذٟ ؿن غس  ايرتقدٟ/ .14
 .1ط يؤٚا/ ايا١ًُٝ/

 /ٖديف1424 ٝد  ُد يلقس ازهِٝ  اايطٝد ايػٗٝد ايطا  ؿطؤ ضٛز٠ ازُد/ .15
 ٖد.1420 /1ط جمُع ايؿهس اضض٬َٞ/

 ٔ ئ ديٞ يهس ايطٝٛطٞ ٬ًٍ ايدٜٔ ألبد ايسػن ا لَع ايؿػؤ/ .16
 ٖد.1401 /1يؤٚا/ ط داز ايؿهس/ /ٖديف911 ا 

 ديٛ ألبد اا  ُد ئ دػند ا٭ْؿلزٟ ايكسطيب  ا لَع ٭حهلّ ايكس ٕ/ .17
 يؤٚا/ َ٪ضط١ ايجللزٜخ اياسيٞ/ داز إحٝل٤ ايرتاث اياسيٞ/ ٖديف/671 ا 
 ٖد.1405

 / اكٝل: َ٪ضط١  ٍ ايبٝر ٖديف/940 احكل ايهسنٞ  ا ًلَع اؽنكلؾد/ .18
 ٖد.1408 /1ط

 ْػسٙ ايػٝخ ألًٞ ٖديف/1266ٓجؿٞ  ا ًٛاٖس ايه٬ّ/ ايػٝخ  ُد حطٔ اي .19
 /6ط ا٭غسف/ َطبا١ ايٓجـ/ ايٓجـ ض١َٝ٬/داز ايهجلب اض ا٭هْٛدٟ/

 ٖد.1382

داز إحٝل٤  ٖديف/1230مشظ ايدٜٔ ئ ألسؾ١ ايدضٛقٞ  ا  حلغ١ٝ ايدضٛقٞ/ .20
 ايهجلب اياسي١ٝ.

 اضٜسٚاْٞ/  ُد  كٞ ٖديف/1186اْٞ  ا ل ايبحساحك ازدا٥ل ايٓلقس٠/ .21
 غنلأل١ اؽندزضشن/ قِ.
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داز  ٖديف/430ِ دػند ئ ألبد اا ا٭ؾؿٗلْٞ  ا َْٝاح١ًٝ ا٭ٚيٝل٤/ ديٛ ْم .22
 ٖد.1405 /4ط يؤٚا/ ايهجللب اياسيٞ/

َطبا١ اْجلػلزاا  ألًٞ دنرب غؿلزٟ/ ٖديف/381 ايػٝخ ايؿدٚم  ا ايؿلٍ/ .23
 ٖد.1361 /1ط إض٬َٞ/

 ٖد.1365 /1ط داز اؽناسؾ١/ ٖديف/911 ايطٝٛطٞ  ا دز اؽنٓدٛز/اي .24

ايطبا١  َؤشا غ٬ّ زقل ألسؾلْٝلٕ/ ايسدٟ ايطدٜد ؿن ا٫ًجلٗلد ٚايجلكًٝد/ .25
 ّ.1967-ٖد1386 /1ط ايٓجـ ا٭غسف/ َطبا١ ايٓاُلٕ/ ا٭ٚصن/

 ديٛ ايابلع دػند ئ ألًٞ ايٓجلغٞ ا٭ضدٟ ايهٛؿن  زًلٍ ايٓجلغٞ/ .26
 طبع ْٚػس: َ٪ضط١ ايٓػس اضض٬َٞ. ٖديف/450 ا 

طبا١  ايٓلغس: َ٪ضط١  ٍ ايبٝر/ ٖديف/966ايػٗٝد ايدلْٞ  ا  زٚذ ا ٓلٕ/ .27
 ٖد.1404 حجس١ٜ/

اكٝل: ايػٝخ أللدٍ  ٖديف/676ا ذن٢ٝ ئ غسف ايٟٓٛٚ   زٚق١ ايطليبشن/ .28
 يؤٚا. داز ايهجلب ايا١ًُٝ/ دػند ألبد اؽنًٛٛد ٚايػٝخ ألًٞ  ُد َاٛذ/

 ٖديف/751 يهس دٜٛب ايصزألٞ ديٛ ألبد اا  ا ُد ئ ديٞ  ق١ احبشن/زٚ .29
 ّ.1975-ٖد1395 /2ط يؤٚا/ داز اؽناسؾ١/ اكٝل:  ُد حلَد ايؿكٞ/

غسن١  ٖديف/1182اضَلّ  ُد ئ إألألٌٝ ايهح٬ْٞ  ا  ضبٌ ايط٬ّ/ .30
 َؿس. َهجلب١ َٚطبا١ َؿطؿ٢ ازًيب ٚد٫ٚدٙ/

َ٪ضط١  اكٝل: غاٝب ا٭زْ٪ٚط/ ٖديف/748رٖيب  ا ضؤ دأل٬ّ ايٓب٤٬/ اي .31
 ٖد.1413 /9ط يؤٚا/ ايسضلي١/

 ٖديف.1081احكل: َٛصن  ُد ؾلحل اؽنلشْدزاْٞ  ا  غس  دؾٍٛ ايهلؿن/ .32

 داز ايهجللب اياسيٞ/ ٖديف/620ألبد اا ئ قدا١َ  ا  ايػس  ايهبؤ/ .33
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 يؤٚا.

ديف/ اكٝل:  ُد ديٛ ايؿكٌ 655ٖائ ديٞ ازدٜد  ا  غس  ْٗج ايب٬غ١/ .34
َطبا١ َٓػٛزاا َهجلب١  ٜ٘ اا اياظ٢ُ  داز إحٝل٤ ايهجلب اياسي١ٝ/ إيساِٖٝ/

 اؽنسألػٞ ايٓجؿٞ.

اكٝل:  ٖديف/458اضعنلٕ/ ديٛ  يهس دػند ئ ازطشن ايبٝٗكٞ  ا  بمَاغم .35
 ٖد.1410 /1ط يؤٚا/  ُد ايطاٝد شغًٍٛ/

َطبا١ ضٝد  داز ايكس ٕ ايهسِٜ/ ٖديف/1414ايطٝد ايهًبلٜهلْٞ  ا  ايػٗلداا/ .36
 ٖد.1405 قِ/ ايػٗدا٤/

 َؿس/ داز اؽنالزف/ ٖديف/1970 ُٛد ديٛ ز١ٜ  ا  غٝخ اؽنكؤ٠ ديٛ ٖسٜس٠/ .37
 .3ط

 إألألٌٝ ئ ػنلد ا ٖٛسٟ  ايؿحل   ل  ايًػ١ ٚؾحل  اياسي١ٝ/ .38
 ي٬ًُٜشن/ داز اياًِ بد ايػؿٛز ألطلز/اكٝل: دػند ئ أل ٖديف/393 ا 

 ٖد.1407 /4ط يؤٚا/

 دؾرت اْجلػلزاا إض٬َٞ/ ايػٝخ ًٛاد قَٝٛٞ/ /_ؾحٝؿ١ اضَلّ ازطشن  .39
 ٖد.1375 /1ط

اكٝل:  ٖديف/241دػند ئ  ُد ئ حٓبٌ  ا  اياًٌ َٚاسؾ١ ايسًلٍ/ .40
 .1ط يؤٚا/ اؽنهجلب اضض٬َٞ/ د.ٚؾٞ اا ئ  ُٛد ألبلع/

 اؽنؤشا ديٛ ايكلضِ ايكُٞ  ّ/غٓل٥ِ ا٭ٜلّ ؿن َطل٥ٌ از٬ٍ ٚازسا .41
ؾسع  َهجلب اضأل٬ّ اضض٬َٞ/ احكل: ألبلع  ربٜصٜلٕ/ ٖديف/1221 ا 

 ٖد.1418 /1ط هساضلٕ/

 غٗلب ايدٜٔ ئ حجس اياطك٬ْٞ  ؾجلح ايبلزٟ ؿن غس  ؾحٝح ايب لزٟ/ .42
 .2ط يؤٚا/ س/ٖديف /داز اؽناسؾ١ يًطبلأل١ ٚايٓػ852 ا 
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 داز ايؿهس/ ٖديف/987ًٝبلزٟ ايؿٓلْٞ ا ٓدٟ  ا ألبد اياصٜص اؽن ؾجلح اؽناشن/ .43
 ٖد.1418 /1ط

دػند  ُد ئ  /_ؾجلح اؽنًو اياًٞ يؿح١ حدٜث يلب َد١ٜٓ اياًِ ألًٞ  .44
َهجلب١ دَؤ اؽن٪َٓشن   ُد ٖلدٟ ا٭َٝين/ ٖديف/1380ٜل اؽنػسيٞ  ا دِّؿِّئ اي
 .دؾؿٗلٕ /_

داز ايهجلب  ٖديف/926شنسٜل  ُد دػند شنسٜل ا٭ْؿلزٟ  ا  ؾجلح ايٖٛلب/ .45
 ٖد.1418 /1ط يؤٚا/ ايا١ًُٝ/

 يؤٚا. داز ايهجللب اياسيٞ/ ؾك٘ ايط١ٓ/ ضٝد ضليل/ .46

اكٝل: َ٪ضط١ ايٓػس  ٖديف/726ايا١َ٬ ازًٞ  ا  قٛاألد ا٭حهلّ/ .47
 ٖد.1413 /1ط قِ اؽنكدض١/ اضض٬َٞ/

ٓلغس: داز اي اكٝل: ألًٞ دنرب غؿلزٟ/ ٖديف/329ايػٝخ ايهًٝين  ا  ايهلؿن/ .48
 ٖد.1365 /4ط اؽنطبا١: ازٝدزٟ/ ايهجلب اضض١َٝ٬/

إألألٌٝ ئ  ُد اياجًْٛٞ ا ساحٞ  ا:  نػـ ايؿل٤ َٚصٌٜ اضيبلع/ .49
 ٖد.1408 /2ط داز ايهجلب ايا١ًُٝ/ ٖديف/1162

 ألبد ايٖٛلب ايػاساْٞ/ يٛاقح ا٭ْٛاز ايكدض١ٝ ؿن يٝلٕ اياٗٛد احُد١ٜ/ .50
 ٖد.1393 /2ط ٚد٫ٚدٙ/َؿطؿ٢ ايبليٞ ازًيب 

 يؤٚا/ اؽناسؾ١/ ٖديف/ داز483ظ ايدٜٔ ايطسهطٞ  ا اؽنبطٛط/ مش .51
 ٖد.1406

ايطٝد دػند  ٖديف/1085ايػٝخ ؾ س ايدٜٔ ايطسذنٞ  ا  جمُع ايبحسٜٔ/ .52
 ٖد.1408 /2ط َهجلب ْػس ايدكلؾ١ اضض١َٝ٬/ ازطٝين/

 غنلأل١ اؽندزضشن/ ديف/993ٖ احكل ا٭زديًٝٞ  ا جمُع ايؿل٥د٠ ٚايربٖلٕ/ .53
 ٖد.1404
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 داز ايؿهس. ٖديف/676اجملُٛع ؿن غس  اؽنٗرب/  ٞ ايدٜٔ ائ ايٟٓٛٚ  ا  .54

اكٝل: ايطٝد ٬ًٍ  ٖديف/274دػند ئ  ُد ئ هليد ايربقٞ  ا  احلضٔ/ .55
 داز ايهجلب اضض١َٝ٬. ايدٜٔ ازطٝين/

 ٖديف/1320طربضٞ  ا احكل ايٓٛزٟ اي َطجلدزى ايٛضل٥ٌ َٚطجلٓبن اؽنطل٥ٌ/ .56
 ٖد.1408 /2ط ضحٝل٤ ايرتاث/  َ٪ضط١  ٍ ايبٝر

َطبا١  ألًٞ دنرب غؿلزٟ/ ٖديف/381ايػٝخ ايؿدٚم  ا  َالْٞ ا٭هبلز/ .57
 ٖد.1361 /1ط /إض٬َٞاْجلػلزاا 

 داز إحٝل٤ ايرتاث اياسيٞ/ ٖديف/626َاجِ ايبًدإ/ ٜلقٛا ازُٟٛ  ا  .58
 ٖد.1405 /1ط

 ٖديف/360ُٝلٕ ئ دػند ئ دٜٛب ايً ُٞ ايطرباْٞ  ا ضً اؽناجِ ايهبؤ/ .59
 َهجلب١ ائ  ١ُٝٝ/ داز إحٝل٤ ايرتاث اياسيٞ/ اكٝل: ػندٟ ألبد اجملٝد ايطًؿٞ/

 .2ط ايكلٖس٠/

 ديٛ ايؿجلح  ُد ئ ألًٞ ايهساًهٞ/ َادٕ ا ٛاٖس ٚزٜلق١ ايٛاطس/ .60
 ٖد.1394 /2ط قِ/ اكٝل: ايطٝد دػند ازطٝين/

َهجلب١ ايداز  ٖديف/261ازلؾع دػند ئ ألبد اا اياجًٞ  ا  /اكلَاسؾ١ ايَد .61
 ٖد.1405 /1ط يلؽند١ٜٓ اؽنٓٛز٠/

 يؤٚا. ٖديف/ داز ايهجللب اياسيٞ/620اؽنػين/ ألبد اا ئ قدا١َ  ا  .62

داز إحٝل٤ ايرتاث  ٖديف/977 ُد ايػسيٝين ايطٝب  ا  َػين احجلل / .63
 ٖد.1377اياسيٞ/ 

ألدُلٕ ئ ألبد ايسػنٔ اضَلّ ديٛ ألُسٚ    ؿن ألًِ ازدٜث/َكد١َ ائ ؾ٬ .64
 اكٝل: ديٛ ألبد ايسػنٔ ؾ٬  ئ  ُد ئ ألسٜك١/ ٖديف/643 ايػٗسٚشٟ  ا

 ٖد.1416 /1ط يؤٚا/  داز ايهجلب ايا١ًُٝ/
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 َطبا١ يلقسٟ/  ١ٓ ايجلحكٝل/ ٖديف/1281 ا  ا٭ْؿلزٟايػٝخ  اؽنهلضب/ .65
 ٖد.1415 /1ط قِ/

 ألًٞ دنرب غؿلزٟ/ ٖديف/381ايػٝخ ايؿدٚم  ا  ايؿكٝ٘/َٔ ٫ ذنكسٙ  .66
 ٖد.1404 /2ط غنلأل١ اؽندزضشن/

 ايا١َ٬ ايطٝد  ُد حطشن ايطبلطبل٥ٞ  اؽنٝصإ ؿن  ؿطؤ ايكس ٕ/ .67
 َ٪ضط١ ايٓػس اضض٬َٞ. ٖديف/1402 ا 

ايٓلغس: داز  اؽنطبا١: داز ازدٜث/  ُدٟ ايسٜػٗسٟ/ َٝصإ ازه١ُ/ .68
 .1ط ازدٜث/

داز  ايػٝخ شنسٜل ألُؤإ/ ٖديف/954ازطلب ايسألٝين  ا  َٛاٖب ا ًٌٝ/ .69
 ٖد.1416 /1ط يؤٚا/ ايهجلب ايا١ًُٝ/

  ١ٜ اا اياظ٢ُ ايػٝخ ألًٞ نلغـ ايػطل٤/ ايٓٛز ايطلطع ؿن ايؿك٘ ايٓلؾع/ .70
 ّ.1961ايٓجـ ا٭غسف/  َطبا١ اآلداب/

َطبا١  د يلقس احُٛدٟ/ايػٝخ  ُ ْٗج ايطالد٠ ؿن َطجلدزى ْٗج ايب٬غ١/ .71
 ٖد.1386 /1ط ايٓجـ ا٭غسف/ ايٓاُلٕ/

 قِ/ /eَ٪ضط١  ٍ ايبٝر  ٖديف/1104ازس ايالًَٞ  ا  ٚضل٥ٌ ايػٝا١/ .72
 ٖد.1414 /2ط

 ُد  :اكٝل يف/ٖد560ائ ػنص٠ ايطٛضٞ  ا  ايٛض١ًٝ إصن ٌْٝ ايؿك١ًٝ/ .73
 .ٖد1408 /1ط قِ/ ايٓلغس: َهجلب١ ايطٝد اؽنسألػٞ/ ازطٕٛ/
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F 

 دقمة امل
ةننا املوننىلث ات إنننإل الم تلٌنن ف صل نن ل واقنن  ن صنن  لا ونن  ةننا ل ننإ     
احلاإة، لته واهإ وأي ذقاف ةنطلق ةا صتإب اهلل اتوًينً لٌنن  بيِّانهم ذل نم ننا      

طن  اتقن ة لاتٍن فق ودقنم     لاأل    اتكىاف ةا أه  ناته علناه  أو  fعّم اهلل 
عإجل رلتلف بواذي احلإجإت اإلبٍإبا  ل مف هلإ احللول اجلهوين  اتدقإ  ن  علن     
ةّمأ ذفظ اإلبٍإم لاذنااف ذدقو نه لاناإب  ةدقإةنه، وإملقنلر  اتوإةن  تلّّنىي         
لتكإة  اتدقا  اإلبٍإبا  اتولاإ هي األٌَ اتن  تدقنإف علاهنإ رلتلنف اتتّنىيوإت      

ت ونإت لتوهلنهإ ن املمبان  تطنووت احلإجنإت اتّّنىي        اإلٌ ةا  لة  تطوو اجمل
لاختلفنإل لجنوا اتننت  ات نإملٍنإ   اتجت إعان  لات تقنإلي  لاتمينان ، ونن م         
تطووات احلاإة ةا بإذان  اتتدقنِمف اتول ني لاتنتدقل لاتنتال ن اتطّاون  اإلبٍنإبا         

  ةنننا ذانننل تفإعلنننهإ ةننن  اتكنننوم لاحلانننإة لاتطّاوننن  لاتتودقانننمات اتجت إعاننن  
لاتٍاإٌا ، لتطوو أِكإل اتملل لاحلكوةإت لتوإظ  املٍؤلتاإت اتجت إعان   
لتوجه األع نإل لاملهنإف سلنو اتت،قنذ، هنها اتتطنووات بّناتم ةنهنإ ةّنإص           
لاوونإت لتودقامات جمينمة تتلنف ةنا عقنى الر وخنى لةنا ةكنإم الر وخنى         
لهنني جإجنن  الر عنن د لذنن  لا ونني ينٍننح  ةنن   وانننإل لأٌإٌنناإت املنننهخ     

، وكنإم ةنا اتّنميهي أم تتوجنه األنقنإو      ل ادق  إلٌ ةي ليكوم اإلوًا نفتوىا
الر احلويات اتول ا ، لصإبإل ذوية اتنحف األِىث اتٍِّإ   تلتقمي الر هها 
املٍنإ   املٍننترم   ةننا خنن ل ةىاجوهننإ اتو ننإف ملوىونن  احلكنن  اتّننىعي ن صنن   
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وقنى لاتًةنإم   االة لصّلة اإلوته  ن ذاإته ، ولي عا اإلةإف انإذ  ات 
لأةإ احلوالث اتوا و  وناوجووا واهنإ الر ولاة ذنمي نإ    : )_احلح  نا احلٍا 

ق لهنها وونً  ةنإ ت لتنه ةموٌن       (6)(و به  ذح  علاك  لأبإ ذحن  اهلل علناه   
اتنحننف األِننىث اتفدقهانن  علنن  عإتدقهننإ نوإجلنن  لناننإم املو ننف اتفدقهنني تكنن         

إطن  م ان  ازلنإيات اتوقنى     املٍتحمات احلإال  تل حت  ، الن اٌتطإعإل اإلذ
 احلميلق

الم املموٌ  اتفدقهان  اتنحفان  ت تدقتقنى ذىصتهنإ اتجتهإلين  علن  ةٍنتوى        
ِننؤلم اتفننىل ةنن  ونننه لةنن  ذلاطننه ةننا خنن ل األذكننإف اخلإانن  عنن ي اتىٌننإ    
اتو لا  ن  توِمتم الر ودقنه اجملت ن  املنىتّر جىصن  األةن  لاجملت ن  ةواصّن  جل ان          

فنن ، لةننإ اتفتننإلي اتنن  أوتإهننإ املىاجنن  اتو ننإف ن لجننوب  ةاننإليا احلاننإة امل،تل
 اتبت،إنإت لاتتقويإل عل  اتمٌتوو التَّ لتا  تفإع  اتفدقه ة  اجملت  ق

الم ةموٌنن  اتنحننف اتفدقهانن  تننىى أه انن  اتفدقننه املننىتّر جىصنن  اجملت نن  ةننا   
وتإلى األة  لوتإلى اجملت   ت يدق  أه ا  عا ودقه األوىال الم ت يكا هو األهن   

 ألبه ضلفظ ِ،قا  األة  لهويتهإ لٌ ة  توجهإتهإ لةٍإوهإق

تدقننم زاننًت ةموٌنن  اتنحننف األِننىث اتفدقهانن  املواصّنن  لاملتإنونن  اتٍننىيو     
تل وضوعإت املٍترم  ، ودقم ذىاإل ص  احلىص عل  أٌنل   اجملت ن  ضن ا    
اتطوانر اتّىعا  لتدقنمي  اتنميا اإلٌن ةي علن  ةن نوو اتتّنىيوإت اتٍن ر         

الم أذ  ليننك  الر اهلل احلنافان  اتٍن ر     : )fل وٌول اتىمح  ةقما ًإ تدقو
 ق( )(اتٍهل 

تدقم تقمى ودقهإ  اتنحف األِىث تك  اتنوايل لاتدقطإيإ املٍترم   اتن   
توننىع علنن  األةنن  اإلٌنن ةا  نننإتىه  ةننإ أوال أعننما  اإلٌنن ف لاتول ننإ  ةننا    

                                                 

 ق676 /6احلك  اتًاهىة ;686/ 53( جإو األبواو6)
 

 / نإب املاإاق 6 /6 ( اتفدقاه )
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 اتٍلط  اتّإ مة ةا ته اْ للوه  وا إ صلىي ةا أذماث لتطوواتق

الم اتت،لننف اتننهي يقننا  احلىصنن  اتفدقهانن  اتجتهإلينن  يننؤلي الر ةواجهنن  
املكلفنننل  لننن  ةنننا املّنننإص  اتوويقننن  بتاحننن  تٍنننإو  األذنننماث لص نننىة         
املٍتحمات، ممإ يؤلي الر ضاإ  املٍل ل نٍّ  عمف  ىا ة اتوا   جامًا لعنمف  

إ  انننإف اجملتهنننميا نتحمينننم اتفدقنننه ن ظننن  احلإجننن  الر نتننن  لةواصّتنننه تلدقطنننإي 
املوإاىة، لةه إ يكا و م ضىلوة جل املٍإ   املٍترم   ةا اتوضنو  نكنإم   
الن ت وي  ن صوم  لن  ةنا املّإذنل اتفدقهان  ت يتونىع هلنإ اتٍنإندقوم لال نإ         
اٌترم إل وا إ نوم لتٌِا إ ن اتدقىم األخلق ل م اٌتوىضمنإل  ال نإًت اونإلو    

  تل ٍإ   املٍترم   ة  ناإم دل   اتى اٍ  ات  تنإلتتهإ املموٌ  اتفدقها  اتنحفا
ةدقتط  ألة ل  ةا تل  املٍإ   املٍترم  ، لةولوف الم اتكتإن  املٍنتووا  ملٍنات    

 ةٍترم   لاذمة ضلتإد الر دللم تّاإبهإ ة  لتالهإ لووا  اتفدقهإ  واهإق

لن اخلتإف اٌال اهلل توإر مإا ةا تهبإ مواوا ةوتبنإ أةنل املنؤةنل علني     
أم صلو  دلت وننإ ٌنلوصًإ ل نوًت علن  لونق أذكنإف اإلٌن ف         _  نا أني طإت

 تانإل اتٍوإلتل ٌوإلة اتمباإ لاآلخىةق

 تعريف انمسأنح انمستحذثح:

هي اتوا و  اجلميمة ات  ت يٍّق أم ج هإ اتفدقهإ  اتدقماة  لت تنمِلم ن  
تننوى ةنن   ةقنننفإته ، ل ننم تنإلهلننإ اتفدقهننإ  امل رمننم  وم أةننإ وتننوى ة حيننى ليًة أل و     

 اتمتا ق

 مميساخ انمذرسح انفقهيح اننجفيح:

زتننإي املموٌنن  اتنحفانن  نوىا تهننإ لتا لهننإ لاةت صهننإ ألصنن  ذلننار تولا نني   
 لج ي ن دلإل اتولوف لاملوإوث اتمينا  تألٌّإب اآلتا :

ام ةموٌ  اتنحف اتفدقها  أخهت علن  عإتدقهنإ اتبفتنإ  علن  أننواب جمينمة        -6
 واصّتهإ تىل  اتوقى لنت  نإألخه نإتتدقناإت احلمي  قن اتفدقه اإلٌ ةي لة
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لعاهنننإ آلةنننإل  األةننن  اإلٌننن ةا  لتطلوإتهنننإ لةهإةهنننإ لِنننؤلبهإ للا وهنننإ        - 
 لاتقوونإت ات  تواجههإق

ووطننإل ةموٌنن  اتنحنننف اتفدقهانن  اتترِحنننى لاجل ننول اتفكنننىي اتنننإتخ ةنننا       -3
 لاتوقىقاتوإلات لاتتدقإتام لاتّائإت لابفترإل عل  ةدقتطاإت اتتحميم 

ام ةموٌ  اتنحف اتفدقها   إةإل نتحميم اتفدقه اإلٌ ةي جتمينمًا ضلنإوظ علن      -4
أاإتته اتنإنو  ةا اتكتإب اتوًينً لاتٍنن  املطِهنىة لعىضنه نقنووة تنٍنح  ةن         
ةتطلّننإت احلاننإة احلإضننىة لتلننا ذإجننإت اإلبٍننإم املوإاننىلتدقمف تننه احللننول    

 املنإٌّ  ملّإصله ات  يوإبي ةنهإق

ا ى املموٌنن  اتفدقهانن  اتنحفانن  نإتدقماٌنن  لاتتّحانن  ألاننرإب اتفتننإلي      ت تتنن -5
اتّىعا  ن  تن نى تلفتنوى ننإ هني وأي ودقهني لاضنوً  الينإا علن  نٍنإ  اتّرنل           

 لاتت راذ لاتتم اق نإذ   عا اتمتا  اتقراس لات هإم اجلليق

 تقِمت ةموٌ  اتنحف اتفدقها  تلفكى املطإل ةنا اتتانإوات اإلحلإلين  لاملإلين      -6
لصنن  وكننى يٍننو  الر اتطوننا ن اتننميا لتّننويه اننووته تقننميًإ ةوضننوعاًإ ةننا  
خنن ل اتّرننل لاحلننواو املنطدقنني لتدقننمي  احللننول اتفكىينن  اتنإجونن  ملّننك ت      

 اإلبٍإم املوإاى ل م بات ننفٍهإ عا اتلار لاجلمل اتودقا  لتواوه األةووق

اتكننوم  اٌننتطإعإل ةموٌنن  اتنحننف اتفدقهانن  تطّاننق اتفدقننه اإلٌنن ةي ن صنن     -7
ٌوا  أصإم عل  لجه األوع أف هلا، ولاَ اإلٌ ف لينًإ أوضاًإ ودقنر نن  هنو    
ليا مسإلي املقمو لمسإلي اتتطّاق أيطًإ ص إ ن ذلإلت  اتٍام اتّنهام ذل نم   

 اتقمو ن صتإنه )ودقه اتفطإ (ق

 ننوة اتمواٌنن  لاتّرننل ن ةموٌنن  اتنحننف اتفدقهانن  توجننول أٌننإتهة ةننإهىيا   -8
 دلنإتت اتفدقنه لاألانول لاتىجنإل لاتااجن  ممنإ جون  هنها         ذلدقدقل تٌنِا إ ن 

 املموٌ  تنفىل نهها اخلقل  لتت اً عا هلهإق
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اتتاتاف لاتتقناف ذال يتواوى ن ةموٌ  اتنحنف اتفدقهان  تنىاث ضن،  ةنا       -9
 اتولوف اإلٌ ةا  ذت  أاّس امل،طو  ةنه أص ى ةا املطّو ق

م اتننموُ ليةإبننه لذلمللينن  أيننإف ذىينن  أختاننإو اتطإتنن  أٌننتإن املننإلة لةكننإ  -61
 اتوط ق

تننىيخ اتول ننإ  لاملىاجنن  تدقننىلم صنن لة، وننإحلوية اتول انن  اتّننىيف  خِىجننإلم    -66
اتول نننإ  لاجملتهنننميا اتّنننإوييا ملوإجلننن  ذإجنننإت اتونننإت اتّننناوي نننن  اتونننإت   

 اإلٌ ةيق

ذإتنن  اتًهننم لاتتدقننوى لاتٍّننإط  ةننا خقوانناإت احلننوية اتنحفانن  ذاننل       - 6
لأٌننإتهتهإ نإإلبكّننإب علنن  طلن  اتولنن  لاتوننًلث عننا اتننمباإ   يتقنف ط نهننإ 

 لةاىيإتهإق

 مميساخ انفتىي انمستحذثح:

 ق(6)صل  اتىجو  ن املٍإ   املٍترم   الر اجملتهم األعل  ةا األذاإ  -6

اعتيم  نوض اتفط   ن احلوية اتول ا  ن اتنحف األِىث ناه ا  املٍإ    - 
ة لاتكإِف عا ةىتّ  اتجتهإل تدقموة اتفدقاه عل  املٍترم   نإعتّإوهإ تألةإو

اٌتنّإ  احلك  اتّىعي ن املٍإ   املٍترم   لالم اتّرل ن هلهإ تدقلام ةا 
 ق( )اتموج  اتىا ا 

اتوٌطا  ن اتفتوى املٍترم   و  هلو لت تفىير الن يلرظ واهنإ احلفنإظ علن      -3
مًا عا احلنىد تطّادقنًإ تدقوتنه    املدقإام اتك ى ن اتّىيو  اإلٌ ةا  ل طواإتهإ نوا

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْررَ وَالَ  ] :ل وته توإر، ( )[الَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا] توإر:
                                                 

 ( اتٍام اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها / ِّك  اتبابإلق6)
 

 ق9( ودقه اتفطإ /  )
 ق86 ( ٌووة اتّدقىة، وي : 3)
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 .( )[يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

طّاو  األلت  املوت مة ن املٍإ   املٍترم   عنم نوض اتفدقهإ  ت يكنإل طلتلنف    -4
تنّإ  أي  ةٍات  ن  ا  أنواب اتفدقنه و بنه يٍنو  تٌنتنطإد األلتن       عنهإ ن اٌ

اتجتهإلي  أل اتفدقإهتا  الر أم يقن  ن وخنى اتّرنل تترمينم املو نف اتّنىعي       
ن ذننل زلننم وىيدقننًإ وخننى ةننا اتفدقهننإ  تتفننإلت تميننه طىيدقنن  اتّرننل نننل املٍننإ   

لتن  ات إبوين  ن املٍنإ      لاملٍإ   املٍترم   وهو يوتي اهت إةًإ صنّلًا تأل  تدقلامي ات
 املٍترم  ، لضلإلل عا طىيدقهإ ذ  ةإ اٌتوق  ةا ةٍإ  ق

اوغ اتفتإلي املٍترم   نلان  اتوقنى الن يٍنتول  اتفدقانه  ننإتىجو  الر اخلن ا         -5
لاتختقإانننل ن ذنننملل اختقإانننه  تتّننن،اذ املوضنننوعإت اخلإوجاننن       

  لتميمهإ ةا اتنإذا  املوضوعا ق

املٍننات  املٍننترم   تننإوة ةننا يالينن  اتفننىل واٍننتهمث ةننا ألل  اتفدقاننه ين ننى الر -6
األةنى اٌنتنّإ  لظافن  اتفنىل لذك نه ن هننها املٍنات  املّتلن  نهنإ، لتنإوة يوننإجل          
اتفدقاه املٍات  املٍترم   ناتهإ لتكا نن ىة ةّإينن  تلن نىة األلر وهنو ين نى التاهنإ      

اتفنإود ننل اتن نىتل    نإعتمالهإ ةٍات  ةفىلة ن ظ  ب إف عإف  إ  ، لت طلفن   
لتا ل نتن  ن اتٌنتنّإ  لوهن  اتنقنوص لصافان  اتتوإةن  ةن  ظهوواتهنإ ون م          
تميم املو ف جتإا ةٍات  تميم اتنٍ  وا إ تو وىضنإل املٍنات  ن الطنإو ذكوةن      
الٌ ةا  ِىعا  طلتلف عِ إ تو وىضإل املٍات  نإتنٍّ  الر اتفنىل ن ذإتن  هانإب    

َ املدققنول ننهت  هنو اعت نإل اتونإانى اخلإوجان        اإلطإو اإلٌ ةي اتوإف، لتا
لاتونإليا ات إبوي  ن اتٌنتنّإ ، نن  املنىال ام تمينم املو نف ننإتونوام األلتني        
يتفإلت ن ص  اتفىضنل خقوانًإ النا تذ ننإ الم عنملًا ةوتنمًا ننه ةنا املٍنإ           

ا  املٍترم   ال إ نىيت نوم اتتحىن  اإلٌن ةا  املوإانىة ن ال إةن  ذكوةن  ِنىع     

                                                 

 ق685( ٌووة اتّدقىة، وي : 6)
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و وإجل  نت  ن ض ا املن وة  اإلٌن ةا  اتكإةلن  تلذكنإف ت يّونم أم يكنوم      
 ته أ ى صّل ن ةٍإو اتّرل لةإ ينتهي التاه ةا بتإ خق

اتتدقننوى ن اتفتننوى املٍننترم   لنتنن  نننإجل   نننل احلحنن  اتّننىعا  لات هننإم   -7
 ٌا قاجللي لاتمتا  اتقراس نوامًا عا اتتا ىات اتّ،قا  اواطا  لاتٍاإ

اتت،قنذ اتننم اق نواننمًا عننا اتنًعننإت اتفكىينن  أل اتتّننملات اتّ،قننا  أل   -8
اتتٍننإه ت اتفدقهانن ، لهنإتنن  وننىد نننل اتتٍننإه  اتفدقهنني لاتاخننذ اتفدقهنني    
وإتتٍإه  اتفدقهي  م يؤلي الر وْ  عىى اتميا ة   جو  احلحإب تل ىأة هنل  

و املننىيض لاجنن  علاهننإ نان ننإ اتاِخننذ اتفدقهنني هننو تننميا ة نن  لجننوب الوطننإ  
م اهلل ضلن  ام يؤخنه   ال): ‡ نإل أةنل املنؤةنل     ،لاملىضو  ات  يطنى ن تّنهنإ  

 ق(6)(نىخقه ص إ ضل  ام يؤخه نوًا  ه

 انفرق تين انمسائم انمستحذثح وانمسائم انفرضيح:

الم املٍإ   املٍترم   ةوضوعإتهإ وولان  خإوجان ، نان نإ املٍنإ   اتفىضنا       
األةكننإم ص ٍننإ   ودقننه اتفطننإ ة   جننواي    ةوضننوعإتهإ نهنانن  ودقننر لن ندقونن    

اتننًلاد نإمل،لو ننإت اتفطنننإ ا  اتنن   نننم تكننوم ةوجنننولة ن نوننض األجنننىاف      
اتٍ إلي  ننفَ اتّىا ر لاألذكإف املوجولة نل اتّّنى ابفٍنه  طّدقنًإ تلّنىيو      
اإلٌنن ةا  املدقِمٌنن ق لصننها النا لجننم ن نوننض اتكواصنن  أل اتنحننوف رللو ننإت    

ت املندقوت  أل هل املندقوتن  و دقتطن  اتذتانإ  اناإب      عإ ل  ةإتك  تّوض احلإجإ
   ق( )هها امللكا  لعمف ٌى تهإ التَّ النا  ّإل صوبه  هلةٍل ل

لاملٍإ   اتفىضا  ةؤِى عل  نىاع  اتفدقانه لةهإوتنه ل موتنه علن  تقنوو      
اتذت إتت لاتقوو امل كن  تل ٍات  عل  وىع تدقدقهإ ن اخلإودق و م هها ت 

 لا  ِرمٍه تلهها خب ث جل املٍإ   املٍترم  ، ون م اتفدقانه   يومل ام يكوم ع
                                                 

 جواة  اتكل ق 38/ نإب 359/ ص66( جإو األبواو ف 6)
 

 ق81/ 66 ( ودقه اتفطإ  )
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يتوإة  ة  لا   لضلإلل ام يدقمف ذً  ملّنلك  ةوانن  ةّتلن  نهنإ ليٍنو  جإهنمًا       
 تترميم املو ف لاتوظاف  اتّىعا  تل كلف املوجول ووً  ت اوااضًإق

 بونن ، نإإلةكننإم تدقىينن  اتفدقننه اتفىضنني أص ننى الر اتوا نن  لتوظافننه الصلإنننإً  
خلمة  احلاإة ةا  ّا  جل املٍإ   اتدقىيّ  اتو و  صّرل اتٌتنٍإخ نننإ  علن    
الةكإبا  تدقدقه و به يدق  اتّرل عا ةّىلعاته، لذك  اآل إو ات  يتقنوو تىتّهنإ   

لةنإ يلردقهنإ    علاه أل جل نوض اوو اتتلدقاس اتقنإعي املفاض  لناإم ذك هإ
لاتول  احلميل لةا  ّا  اصتّنإث  ةا اآل إو ممإ يوكَ ةمى املواصّ  نل اتفدقه 

عدقننول لةوننإة ت جميننمة ال ةىصّنن  ةننا عننمة عدقننول أخننى لاتتقننمي تتدقو هننإ     
ذدقو ي جمينم تتنإٌن  ةن      ندقإياَ اتّىيو  أل تدقمي  اطىلذ  تن إف للتي أل

ات ىلث املٍنتدقّلا  املتو ون  جٍن  ذمٌننإ ممنإ صللني  نموة اتفدقنه علن  اٌنتّإد           
 ل ةوض  اتىيإلة ن احلانإةق ون م ن ةكنإم اتفدقنه     عحل  اتًةا لي ّإل تاإ ته تذت

ام ت يدقتقى عل  ةوإجل  ةنإ هنو صنإ ا اتانوف نن  يتونمى ملوإجلن  ةنإ ٌناكوم ن          
 اتام اتدقىي مق

 انثحث في انمسائم انمستحذثح:

الم ص  ةا ته ألب  خ ة ن اتفدقه ضلَ نإتتفإلت اتكنّل ننل جنل املٍنإ       
ذانل ام اتدقٍن  األلل  نم توإ ّنإل علانه       اتك ٌاكا  لجل املٍإ   املٍنترم   

أيننمي اتفدقهننإ  وننا ىلا تدقادقننًإ لتلننا ، ناننم ام اتّرننل ن املٍننإ   املٍننترم   ت  
الر املًيم ةا اتت راذ لاتتو اق، و ننم ةنا العطنإ  األلتوين       يًال هطًإ يفتدقى

تلّروث املٍترم  ، و به ت تنًال اتمواٌنإت اتولانإ ن احلنوية اتول ان  )جنوث       
ود( تٍل عل  املنوال اتىتا  لاملاتوث  م ًإ ن ةوإجلتهنإ تل ٍنإ   اتفدقهان     اخلإ

طّدقًإ تل توم اململب  صإتوىلة اتو دق  لِىا   اإلٌ ف لاتل ون  اتمةّندقا  تإوصن     
 اتّرل تل ٍإ   املٍترم   تلمولُ هل اتىمسا  ن أيإف اتتوطا ق

   م ة ٍتويإٍت:لودقهإ  ةموٌ  اتنحف ج وا املٍإ   املٍترم   عل    
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 هو صتإن  اتفتإلي تل ٍإ   املٍترم   ن صتّه  ةنا للم نصنى   املٍتوى األلل:
لاملٍنترم إت ةنا    اتمتا  صإملٍنإ   املٍنترم   تلٍنام أننو اتدقإٌن  اخلنو ي       
 املٍإ   اتّىعا  تلٍام اتٍاٍتإبي )لاف ظله( لهله إق

إ ّ  ووا  اتفدقهإ  واهإ جل املٍإ   املٍترم   نهصى ألتتهإ لةن املٍتوى ات إبي:
 نتنإلل أهلّا  املٍإ   املٍترم   ن ةقنف ة  :

)جوث ودقها ( تلّاخ ذٍل احللي، تدقىيىات اتٍام عً اتميا جى اتولوف ولدقلنمم   -6
تنإلل املواضا  اتتإتان : )اتتناةل، اتاإبقنا ، األلواد اتندقمين ، أع نإل اتّننو        

 فتوذ  ةا  ّ  اتملت  ققق لهلهإ(قلاملقإوث، اتٍى فلا  )اخللو(، اتّواو  امل

لصتننإب )نّننىى اتفدقإهنن ( تلّنناخ ذل ننم أةننل املإةدقننإبي، ل ننم تنننإلل واننه:           - 
لاتٍنى فلا ، لألواد اتاإبقنا ،لأذكإف    )املوإة ت املقىوا ، لعدقنم اتتناةل،  

اتا ا ، لاتتح ا  اتطا، لأذكإف اإلجهإع، لةن  احل  ، لتن نا  اتنٍن ،   
 ق لهلهإ(قلاتتلدقاس اتقنإعي قق

لصتننإب )جننوث ن اتفدقننه املوإاننى( تلّنناخ ذٍننا اجلننواهىي لتنننإلل واننه:        -3
)خق  األلواد اتتحإوي ، نطإ إت ات ت نإم، تانال  ا ن  اتو لن ، اتٌتنٍنإخ،      
اهلنمٌ  اتووا ا ، اتتهصا  نإملكإ ا احلمي  ، ةىع اإليمي لةإ ياتن  علانه ةنا    

اتّّننىي ، لاتونن د اتتح النني    أذكننإف ودقهانن ، اتونن د اتطننا، نانن  األعطننإ     
 نإتا ا ققق لهلهإ(ق

يتنإلل اتفدقانه ةٍنات  لاذنمة ةنا املٍنإ   املٍنترم   نقنووة         املٍتوى ات إتل:
ةفِقل  ةٍتوىضًإ ووا  اتفدقهإ  واهإ ة  ألتته  لةنإ ًّإ هلإ ة  ناإم ذك   ان   

( وىلع لاوو تل  اتوا و  اجلميمة ة   صتإب )اتّنن  ات وننوي ن اإلٌن ف   
تلّهام اتٍام ذل نم اتقنمو، لصتنإب )ةنا ودقنه اتكوةّانوتى لاإلبابنإل( تلٍنام         
ذل ننم ٌننوام احلكننا  تنننإلل واننه ذكنن  اٌتنٍننإخ لتويينن  اتنن اةخ لاتطننإنر        
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اتّنننىعي ن اتتقنننإل نإتبابنننإل، لاحلنننواو ن اتبابنننإل،لذك  املونننإة ت      
ل ن لاتودقول اجلإوين  ن ِنّك  اتبابنإل،لذك  اننإع  اتفإيىلٌنإت لاتنمخو      

 ةدقإهي اتبابإل لهلهإ ةا املٍإ   املتولدق  نّّك  اتبابإلق

لصتننإب )ودقننه املاانننل( تكنن  ةننا اتٍننام علنني اتٍاٍننتإبي لاتٍننام ذل ننم   
ٌوام احلكا  تنإلل واه املٍإ   اتن  تواجنه اإلبٍنإم املٍنل  ن اتانىب ن نن ل       

وننإلتت هننل اإلٌنن فق ل)اتٌتنٍننإخ اتّّننىي( تلٍننام علنني اتٍننًّلاوي، ل)امل 
 املقىوا  تلفدقه اإلٌ ةي( تكإت  اتٍطووق

لامللرنننوظ الم  ٍننن ًإ ةنننا اتفدقهنننإ  ت يتقنننمي تتندقننناس املوضنننو  اخلنننإوجي 
تل ٍات  املٍترم   نن  ننل ج نه علن  اتفنىلع املتقنووة لاوت لن  تل وضنو          
 لةطننن  يوطننني تكننن  انننووة ذدقهنننإ ن اتّرنننل صّرنننل اتتلدقننناس اتقننننإعي،   

 ملٍنننإو  جانننل ياصحنننً اتّرنننل واهنننإ علننن   لتكنننا نونننض اتمواٌنننإت تتقنننى ا 
 املوضننننو  اخلننننإوجي املّتلنننن  نننننه لتنطلننننق تترلانننن  املوضننننو  ةّإِننننىة أل       
نإتٌتوإب  نهلي اخل ة لأارإب األختقإص ن تدقوي  املوضنوعإت اتىاجون    

 التاه ق

 أمثهح من انمسائم انمستحذثح:

 ٌاٌننتوىع نوننض األة لنن  ةننا اوننإلو اتى اٍنن  اتنن  تنإلتتهننإ املموٌنن      
 اتفدقها  اتنحفا  تل ٍإ   املٍترم   ة  ناإم ةدقتط  ةا تل  املٍإ  :

 انمحىر األول: انفقه انسياسي
أوت  اتٍام اتٍاٍتإبي ن رىمة م اتتوإةن  ةن  اتّنىصإت اتقنهاوبا  أل اتّنىصإت       -6

 ق(6) ات  تقذ نوض أونإذهإ تمع  اتكاإم اتقهاوبي
، لأوتن  مسإذن    ( )الوالة اتوىا ال وىع وتا  اتبت،إب تانّ ق ةنه دللَ  ِ   - 

                                                 

 ( ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ق6)
 ةو   اتٍاٍتإبي/ ِّك  اتبابإلق ;  6إت ةا ذاإة اتٍام اتٍاٍتإبي/ ( و )
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هنن، ةنإ   6 64ني اتدقومة  8اتٍام اتٍاٍتإبي نوجوب املّإوص  ن اتبت،إنإت ن 
بقه: )الم هها اتبت،إننإت ت تدقن  أه ان  عنا ٌنإندقتهإ لعلن  املنواطنل وجنإًت         
لبٍإ  أم يّنإوصوا واهنإ ةّنإوص  لاٌنو  تاطن نوا ذطنووًا صنّلًا ل وينًإ تلنهيا          

 وانته  لضلىاوم عل  ةقإحله  اتولاإ ن دللَ اتنواب اتدقإلف، يؤزنوم عل  
لهلننها اتاننىع تنننم أيطننًإ ةننا اتتحننن  عننا تّننتاإل األاننوات لتوىيطننهإ        

لونننق اهلل اجل اننن  ملنننإ ضلننن  ليىضننن  لاتٍننن ف علننناك  لومحننن  اهلل  تلطننناإ ق
  لنىصإته(ق

ق (6) أوت  مسإذ  اتٍنام اتٍاٍنتإبي أم يكتن  اتمٌنتوو اتوىا ني ناينٍم عىا ان        -3
لووض أم يكت  اتمٌتوو اتوىا ي تإل الِىاث  نوات اإلذنت ل لالتان  بنذ     

هن: )الم تل  اتٍلطإت ت تت ت  ناي  ان ذا  ن  4 64ونا  ات إبي  5 اتفتوى ن 
توال أعطإ  دللَ صتإن  اتمٌتوو ص إ ت ض إم أم يط  هها اجمللنَ لٌنتووًا   

ويتننه اتوطنانن  اتنن  ةننا   يطننإنق املقننإع اتولاننإ تلّننو  اتوىا نني ليوِّننى عننا ه   
وصإ ًهإ األٌإُ اتميا اإلٌ ةي احلناف لاتدقا  اتجت إعا  اتنّال ، وإملّنىل   
املننهصوو هننل ةدقّننول ةننا أٌإٌننهق لتنننم ألًت ةننا الجننىا  ابت،إنننإت عإةنن  تكنني  
طلتإو ص  عىا ي ةؤه  تبت،إب ةنا   لنه ن دللنَ تاٌاٍني تكتإنن  اتمٌنتوو       

مٌتوو اتهي يدقىا هها اجمللَ، لعلن  املنؤةنل      صلىي اتتقويإل اتوإف عل  ات
صإو  املطإتّ  نتردقاق هنها األةنى املهن  لاملٍنإه   ن الزلنإيا علن  أذٍنا لجنه،         
أخه اهلل تّإو  لتوإر نايمي اجل ا  الر ةإ واه اخلل لاتق   لاتٍ ف علناك   

 لومح  اهلل لنىصإته(ق

اْ لسلوهنإ نن  تّدقن  ةلكنًإ     ت صلوي اتتوإة  نإألٌلر  املنهون  ةنا ةىاصنً اجلن    -4
 تلملت  لت صلوي اتتوإة  نهإق

ت صلوي بّى امللفإت األةنا  لأمسإ  ع    اتن إف اتّإ م نن  تننم ةنا ذف هنإ      -5
                                                 

 ةو   اتٍاٍتإبي/ ِّك  اتبابإلق ;  6 ( وإت ةا ذاإة اتٍام اتٍاٍتإبي6)
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 لجولهإ تإل تقِىث اجله  نات اتق ذا ق

ت صلوي  ت  أي عطو صإم نو اًإ أل ةتوإلبًإ ةن  األجهنًة األةنان  نن  تننم ةنا        -6
 اوإص  اتّىعا  و نم ةا اتبت إو ذت  تّكالهإقاليكإل أةىا الر 

ت صلوي ٌى   و إو لةدقتنانإت املترنف اتوىا ني نن  تننم ةنا العإلتهنإ التانه لت          -7
 يقس ِىاؤهإ لت ناوهإق

صلوي اتشلىا  ن ٌل  اجلهإي املكلحف نكإور  امل،موات، ص إ صلوي الخمّإو   -8
  اتٍلطإت امل،تق  نا يتوإة  نهإق

 انثاني: فقه انمجتمعانمحىر 
ت صلوي اتتمخل ن اجملإتَ لاألةإصا اتوإة  الم لجم واهنإ ةنا يتطنىو ننهت       -6

 ق(6)ص ىض  اتىنو

ذىةنن  اتاننْ ن اةترإبننإت اتطلّنن  ةطلدقننًإ ٌننوا  أصإبننإل املننماوُ أهلانن  أف        - 
 ق( )ذكوةا 

ذىةنن  اتٍننى   ةننا أجننوو اتكهىنننإ  أل اهلننإتف أل املننإ  لنتنن  ةننا خنن ل         -3
 ق(3)  لرلإتف  اتن إفاتترإي

جننواي اجللننوُ ن املىصّننإت صإتطننإ ىات لاتٍنناإوة لاتّننإخىة لاتدقطننإو مإبنن    -4
 ق(4)ِ،ذ يّىب اخل ى، أةإ اجللوُ عل  ةإ مة واهإ مخى و  صلوي

ت صلوي لض  ةإ يطى املإوة ن اتطى إت لاتّواو  ةا  إنلوات أل ةوال نننإ    -5
ه ةيّلانًإ ةنا املنإل تىلعنه لحلفنظ املقنإع       لهلهإ، لصلوي ةوإ ّن  اتفإعن  نتاى ن   

                                                 

 ق 7 ( الذمى اتفتإلي 6)
 ق334/  تّىعا  املٍإ   ا (  )
 ق334/   املقمو بفٍه ( 3)
 ق 34/   املقمو بفٍه (4)
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  ق(6)اتوإة 

ت صلوي تقق ال صتإن  اإلع بإت عل  اتواجهإت اخلإوجا  جلنموام اتّنإينإت    -6
 ق( )أل اتملو أل هلهإ التَّ ن نم ةإتكهإ أل امل،ِول نإإلنم

ت صلوي اتلحنو  الر ةوا ن  اتنًلاد علن  اتبابنإل تلتونإوث نفنىع اتنًلاد          -7
ةا ةا اتو و  ن احلىاف ص إ هو صهت  هإتًّإ، لتكا صلوي اتًلاد عنا  تومف األ

 ق(3)طىيق األبابإل

 انمحىر انثانث: فقه انعمم وانىظيفح
ذىةنن  تهننِىب املوظننف ةننا نوننض ل ننإل اتوظافنن  ذتنن  تننو صننإم ن جننإية طّانن    -6

 ق(4)صإنن 

 ت يٍترق األجل أجىته وا إ تو أهلق اإذ  املو ن  ةو لنه لوىضنإل بدقإنن      - 
 ق(5)اتوِ إل األجىة  هىًا تألجل عل  اإذ  املو   ةا للم ع  

ت يٍترق األجل أجىته عل  ع ن  ذلنِىف صندقن  اخل نوو أل تدقنم هإ نن  علانه         -3

َمَرْْ يَََّّر ِ اللَّرهَ يََْعَرَْ لَرهُ      ...] (6)اتةتنإ  عا نتن  ذتن  تنو ألى الر طنىلا ةنا ع لنه      

(7)[...يَحََّْسِبُمَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِْْ حَيْثُ الَ 
. 

يقس ع   املفتْ اتقري اتهي  ن  نا  املنوال اتفإٌنمة أل املطنِىة نإتقنر       -4

                                                 

 ق 34/   املقإلو اتّىعا  (6)
 ق 34/   املقمو بفٍه (  )
 ( ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ق3)
 ق83/  ( املٍإ   اتّىعا  4)
 ق88، 84/   املقمو بفٍه (5)

 

 ق88، 84/   املقمو بفٍه (6)
 

 ق3،  ، وي : ( ٌووة اتط د7)
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 ق(6)اتوإة ، لتكا ت صلوي تاىي  اتّإ   )اإذ  او  أل املطو (

ضلىف ع   اوإٌ  ن لا ىة اتطىيّ  نونوام ذلإٌ  تلطىيّ  ألخه اتطنىيّ    -5
 ق( )ةا املواطنل

اتو نن  ن ذلنن ت اتتننًيل لاتتح انن  لأخننه األجننىة وا ننإ تننو   ت صلننوي تل ننىأة -6
 ت حيِ    اتنٍإ  نلات اتٍلو  املنرىث )اتّاإيإ(ق صإبإل

 صلوي تل ىأة املٍل   ام تو   ةهيو  ن اتىاليو لاتتلفًيومق -7

 انمحىر انراتع: فقه حقىق انناش
م اتطّون   بإِنىا نون   صلوي طّ  اتكتإب نقووة جتإوين  ةنا للم النم املؤتنف أل    -6

ق بو  اتٍام اتٍاٍتإبي أ ّإل تنه ذدقو نًإ نونمةإ ينن   ذدقنود تل نؤتفل       (3)األلر
 ق(4)لاتنإِىيا لب ىا ه  ن  إبوم

صلوي نا  اتو ةإت اتتحإوي  تلّنىصإت لللو اتنّنى لاملوإةن  إلبهنإ ن عنىث       - 
 ق(5)اتنإُ لاتدقإبوم ةإل ةإت تلغ اعتّإوهإ اتملت  ات  وخقتهإ

لٌإت تاٍإل ذلىة  ن بفٍهإ، لال إ ضلِىف اٌتو إهلإ ن األضنىاو  انإع  اتفل -3
نٍل  حلىة  ةإته للةنه، ص نإ ضلنىف زكنل اتانل اٌنتو إهلإ ن نتن  ألبنه العإبن           

 ق(6)ات إت ن ظل ه اتهي ت الِكإل ن ذىةته

 

                                                 

 ق88، 84/  ( املٍإ   اتّىعا  6)
 ق 8/   املقمو بفٍه ( )

 

 ق341/  ( املٍإ   اتّىعا  3)
 ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ق ( 4)
 ق 34/  املٍإ   اتّىعا     (5)

 

 ق7 (  ةا ودقه اتكوةّاوتى لاتبابإل/ 6)
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 انمحىر انخامس: فقه انرياضح
املقنإوع  لامل ص ن    جواي ممإوٌ   ا  األتوإب اتىيإضا  صلوّ  صىة اتدقنمف ل  -6

 ق(6)لأتوإب اتدقوى النا ت تكا نمى هإٍم أل تتط ا ضىوًا نمباًإ ةوتمًا نه

 ق( )جواي اتلو  نإألتوإب اإلتكالبا  ةإ ت يكا هنإت  ٌّإد ةإتي - 

جننواي ةّننإهمة املقننإوع  احلننىة لاملّإويننإت اتوإةنن  النا صننإم املقننإوعوم أل      -3
كا ةّإهمتهإ ن اتتلفًيوم جنإ ًة ةنإ ت   املّاصوم ةا اتىجإل للم اتنٍإ ، لت

 ق(3)يكا اتن ى نّهوة

ت صلننوي أخننه املنّننطإت ن أتوننإب اتدقننوى اتىيإضننا  ملننإ تتطنن ا ةننا رلإتفنن       -4
 ق(4)اتدقإبوم لاتتفإ إت

 انمحىر انسادش: فقه األدب وانفن
جننواي و ننذ اتًلجنن  أةننإف يلجهننإ للم ةوٌننادق  النا صإبننإل ةنإٌننّ  جملننإتَ    -6

 ق(5)اتلهو لاتلو 

 ق(6)ذىة  وؤي  األو ف امل لة الر اتّهوة - 

جننواي انننن  اتت إ اننن  اتتحىيميننن  اتٍننىيإتا  ألبهنننإ ت تكنننا ةتّنننإنه  تنننهي    -3
 ق(7)األولا  عىواًإ

صلننوي اتننههإب الر للو اتٍننان إ نّننى  األونن ف املوىلضنن  هننل ةنن لة تلّننهوة  -4
                                                 

 ق  3/  املٍإ   اتّىعا   ( 6)
 

 ي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ق( ِّك  اتٍاٍتإب )
 

 ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ق ;69 ( ودقه األلب لاتفا 3)
 

 ( ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ق4)
 

    ق 6 ( ودقه األلب لاتفا 5)

 ق 6  املقمو بفٍه (6)
 

 ق 6  املقمو بفٍه (7)
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 ق(6)إت اجلنٍا  ة  عمف اتو و  ن احلىاف ةا ذال اجلو اتٍإ م هن

وق  ي اتّهام اتٍام ذل م اتقمو اتت  ا  الةإ نإتقوت ودقر ص إ ن اتىالينو أل   -5
نإتقننوت لاتقننووة صإتت  انن  ن اتتلفًيننوم لاتٍننان إ لاملٍننى  ص ننإ الم اتت  انن  
يندقٍنن  ةننا ذاننل صننوم اتدققنن  امل  لنن  نات لا نن  تننإوطلي ألًت، لعلنن  صنن         

اٌتهمث وكىة ةوانن  لأزلنإي هنمث    اتتدقميىيا واةإ أم يكوم صإتّهإ لرلىجهإ  م 
ةول ب ىي أل اجت إعي ألسلوا، لالةإ ت يكا نت  نن  صنإم اهلنمث ا تقنإليًإ     
ًِا لاتتفىيخ لةإ ِإص  والانلهإ الر أص نى ةنا ٌنإٍل ل   نل انووة        جتًإ أل املتن

 ق( )لأعط  تك  اووة ذك هإ

 انمحىر انساتع: فقه انمغترتين
أب  ن  اتنملل اتاىنان  اتن  أ نا  نهنإ ات جني         ت صلوي اتذتاإل عل   وابل ل -6

املٍل ، و  صلوي أخه األجنىة علن  ع ن  ةونل خفان  عنا اتملتن  لهنو يٍنتل           
 ق(3)ةنهإ وات  اتط إم اتجت إعي ةّىلطًإ نومف ع له

ت صلوي تل ٍل  املوظف ن نن ل اتانىب ام يتهنِىب ةنا اتو ن  نن  اتواجن          - 
اتّلمام ولو تهىب ةنا نونض ل نإل اتو ن  ت      علاه اإلتتًاف نإب    اتو   تتل 

 ق(4)يٍترق األجىة علاه

 انمحىر انثامن: فقه انقثائم
 ق(5)ذىة  اختطإث اتفتإة أل اتطف  لتو لجما ةدقتوتل وول  اخلإطف ليته إ -6

                                                 

 ( ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ق6)
 ق1  / 3فدقه ( ةإ لوا  ات )
 ق84/  ( املٍإ   اتّىعا  3)

 

 ق84/  (املٍإ   اتّىعا  4)
 

 ق36، 66، 9 / ( ودقه اتدقّإ   5)
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 ق(6)ذىة  أخه اخلإطف املإل نونوام ومي  عا امل،طوث - 

تننول ةنا ذانل لظافتننه ال   ت صلنوي تمينم ةدقنماو اتمينن  ذٍن  اعتّنإوات املدق      -3
 ق( )ِهإلته أل عإ لته

 انمحىر انتاسع: فقه انجامعاخ

تنإلتإل املموٌ  اتفدقها  اتنحفا  اتوجهن  اتّنىعا  ملٍنإ   تتولنق نإتطإتن       
اجلإةوي لأٌتإنا لاملنإهخ لاتتقىوإت لاتٍلو  ن احلىف اجلإةوي نل اتطإتن   

األٌنتإن اجلنإةوي نإملنإلة    لاتطإتّ  لنانه إ لاألٌنتإن اجلنإةوي، للجنوب اتتنًاف     
املدقىوة،لت صلوي ته الضنإع  ل نإل اوإضنىة نناةوو ت وإ نمة واهنإ، لاتبت نإ  الر        
اجلإةوإت لاتكلانإت وا نإ صإبنإل هنإتن  ةوإوضن  ننل وهّن  لتني أةنى اتطإتن            
لاتطإتّن ، لهنن  ضلنق تننألب لاجلننم ةنن  اننتننه ةننا اتنههإب الر اجلإةونن ، لناننإم     

وإضىات ل إعإت اتموُ لامل،تن ات لاتٍنفىات   أذكإف اخت   اجلنٍل ن ا
اجلإةوانن  لهلهننإق لةننإ ذكنن  األةننوال اتنن  تننمو  تألٌننتإن ةننا أجنن  ذقننول   

 ق(3)اتطإت  عل  لوج  اتنحإ 

 انمحىر انعاشر: فقه انطة

 أواًل: انتهقيح انصناعي:
ق لت ةنإب  ةنا اإلزلنإب نو لان      (4)جواي اتتلدقاس اتقنإعي نل اتىج  لذلالته -6

إل األبإنانن  النا    يو  اتنطفنن  امل،ِقننّ  ن اتننىذ ق بونن  النا اٌننتلًف اتن ننى أطفنن
 ق(5)لاتل َ اوىةل و  صلوي التَّ تطىلوة احلىد اتّميم

                                                 

 قق7/  ودقه اتدقّإ   ( 6)

 املقمو بفٍهق (  )
 ق36، 66، 3( ودقه اجلإةوإت 3)

 

   ق47 / 5   ةههب األذكإف ;56/  إحلل/ املوإة ت/ احلكا  ( ةنهإد اتق4)

 / اتٌتفتإ ات اتفدقها ق( ِّك  اتٍاٍتإبي5)
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صلوي تلدقناس نويطن  املنىأة ننطفن  يلجهنإ       إل اتٍام ذل م ٌوام احلكا : )
لم ةا للم وىد نل تلدقارهإ ن اتىذ  نطىيق اتنو   أل ن لخنإل املنل ةنا ل    

 ق(6)(ل   لتلدقارهإ خإود اتىذ 

لنصى اتٍام عّم األعل  اتٍنًّلاوي ن ةههننه: )صلنوي تلدقناس ةنإ  اتىجن        
 ق( )نًلجته ةإ ت يّت   عل  ذلىف ن اتّل(

( الر الم  األف هي ات  تلم اتوتنم لالم صإبنإل اتنطفن     نه  اتٍام اخلو ي ) - 
أة ذلالن  اتىجن  لنات   املتكوب  ن ومحهإ ةًولع  ةنا ةنإ  وجن  لنويطن  اةنى     

ْ         ] اتىذ  ةٍتاجىةق لاٌتمل ندقوتنه تونإر:   ِِْهْم َمرا ُرر ْْ ِنَسرا ُُْكْم ِمر ََراِرُروَ  ِمر َْ ُي ِِي الَّر

واكوم األب اإذ  احلنو ا لاألف هني اتن      [أُم هَاتِهِمْ إِ ْ أُم هَاتُهُمْ إِالَّ الال ِْي وَلَدْنَهُمْ

أذكنإف اتوتنم ةنا     تنه لتنت  علانه  ان      أةإ اإذّ  اتّويط  ولاٍإلم أ ةًإ ،لتمته
 ق(3)اتٍّّا  لاتنٍّا  الر أناه لأةه

 ثانيًا: انرحم انمستأجرج:

الم أه  ةإ ي ل اجلمل اتفدقهني ن ةّرنل اتتلدقناس اتقننإعي ةٍنات  اتنىذ        
اتّّىي  املٍنتاجىة ذانل تكنوم اتّويطن  لاحلنو ا ةنا يلجنل عنإلة،  ن  ينت            

أة أخىى ناجىة ةوان  ةتفنق علاهنإ ذتن  النا    تلدقارهإ انإعاًإ لتول  ن وذ  اةى
 ةإ لتمت    وجو  املوتول الر اتًلجل صوتم هل إق

ل ننم أوتنن  اتفدقهننإ  جىةنن  هننها اتو لانن  تننمخول ةننإ  األجنننا ن وذنن        
األجنّا  امل ؤِلي الر اخت   األبٍإبق ص نإ الم  ذكن  ةوإةلن  اتنىذ  املٍنتاجىة      

ت تٍنترق املنىأة األجنىة، لالنا أخنهتهإ     نإطل  ألبهإ ةوإةلن  علن  ع ن  ذلنىف، ل    

                                                 

 ق56/  ( ةنهإد اتقإحلل/ احلكا /  املوإة ت 6)
 

 ق47 / 5 ( ةههب األذكإف  )
 

 ق1 3/   ( املٍإ   اتّىعا 3)
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 ق(6)واح  علاهإ الوجإعهإ الر اإذّهإ

 ثانثًا: منع انحمم:

جواي اجىا  ع لا  جىاذا  ملن  احل ن  تنمى اتىجن  لاملنىأة ةنإ ت يدقطن        
 ق( )عطوًا أل يوطله

 راتعًا: نقم األعضاء انثشريح:
هنإ نّنمم هنلا النا    صلوي أم يت   احلي تلري اآلخى نّوض أجنًا  جٍن ه إلحلإ    -6

ت يكا يلرق نإملت   ضىوًا نلاانًإ ص نإ ن اتتن   نإتكلان  ملنا تمينه صلان  أخنىى         
ٌلا  ق لصهت   ط  عطو ةا املاإل نواا  ةنه إلحلإ ه نّنمم ذني النا ت يكنا    

صإم ممإ يتو نف علانه البدقنإن ذانإة ةٍنل ، لأةنإ ن هنل         املاإل ةٍل ًإ أل جك ه أل
اتواا  لجواي اتدقط  الِكإلق لتكا ت ت ّنإل اتمين    هإتل اتقووتل وفي بفون 

 ق(3)عل  املّإِى تلدقط  ة  اتواا  عل  ص  تدقميى

صلوي نا  أل هّ  عطو ةنا أعطنإ  اإلبٍنإم اتن  ت تّنك  خطنىًا علانه لتنإل          - 
ب ى اتطّا  امل،تذ، أةإ نوم املوت و  صلوي  ط  األعطإ  التَّ النا تو ف علن   

ألانن  نننهت  وننإألذو  لجونننًإ عننمف بفونهننإ   نتنن  ذفننظ ذاننإة املٍننل ق لتننو 
 ق(4)أيطًإ

 خامسًا: فقه انترقيع:
ت ناُ نإتا ا  نوطو ةا أعطنإ  ننمم ذانوام زلنَ اتونل صإتكلن  لاخلنًينى         -6

لتات  علاه أذكإف نمم اإلبٍإم لجتوي اتق ة واه نإعتّإو طهإوتنه لانللوته   
ةاخوٍن ةا  لن  اخلنًينى    جً  ةا نمم احلي جلول احلاإة واهق صإٌتّمال اِ إف

                                                 

 ق674/   ( اتتلدقاس اتقنإعي نل اتول  لاتّىيو  6)
 ق98 ( اتفدقه لاملٍإ   اتطّا   )

 

 ( ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ق3)
 ق651اتفتإلي ( أذمث 4)
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 ق(6)نقِ إف   ل  املىيض

صلنوي  طن  عطنو ةاننإل صنإوى تلا ان ، لت صلنوي ةننا املانإل املٍنل  لت وننىد ن          - 
 ق( )األعطإ  نل اتماخلا  لاخلإوجا 

ن اننووة جننواي اتا انن  ت صلننوي تى انن  اجننًا  اتىجنن  تل ننىأة األجنّانن  لت       -3
 ق(3)اتوكَ التَّ تطىلوة

ا الجىا  اتو لاإت اتتح الان  ملنا أانإنته تّنوهإت جٍنمي  ةن  عنمف        ت ةإب  ة -4
 ق(4)اوهلو اتّىعي ةا جتن  اتل َ لاتن ى اوِىةل

 سادسًا: حكم انتخذير عنذ اجراء انعقىتاخ انجسذيح:

عمف جواي تميى اوكنوف علانه عننم الجنىا  اتودقونن  علانه جانل ت ضلنَ         
  احلنملل لاتتوًينىات يٍنتفإل ةننإ تنًلف      أت اجللم أل اتدقط  أل اتتوًينى ألم ألتن  

 اإلي ف  تل ركوف علاهق

 ساتعًا: مرض األيذز:

ضلنىف علن  املننىيض نإألينمي بدقنن  ةىضنه الر هننلا، ولنو ةننإت املنتدقن  التاننه       
نٍننّ  اتوننملى صلنن  علنن  اتنإ نن  تل ننىع اتمينن ، ص ننإ يٍننترق املنتدقنن  التاننه     

 ق(5)اتاىاة  عل  اتنإ  

 ثامنُا: االستنساخ انثشري:

 لا  اتٌتنٍإخ اتّّىي لالم ت تكا ذلِىة  لتكا ب ىًا الر ةإ  م يات  ع
علاهإ ةا رلإطى لبتإ خ ٌلّا  يّدقن  تنوتي املٍنل ل اتنهني عنا الجىا هنإ وتكنوم        

                                                 

 ق 31/   فتإ ات اتفدقها ، املٍإ   اتّىعا ( ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌت6)
 

 ق378، 377/ 9 ( ةههب األذكإف  )
 

 ق378، 377/ 9 ( املقمو بفٍه 3)
 

 ( ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ق4)

 ق98 ( اتفدقه لاملٍإ   اتطّا  5)
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ق بو  صلوي اٌتنٍإخ نوض أعطإ  اإلبٍإم ن امل،ت  ناخه خلا  عطو (6)ذىاةًإ
ملنننا  عطنننو اإلبٍنننإم ةنننا للم ام تطنننى ننننهت  اتوطنننو لذف هنننإ صإذتانننإطي  

اٌتنٍ،إل عنه و نا اذتإد التاهإ ن ل إل تىص  ته و  ضلتنإد اإلبٍنإم أم ينت نى    
 ق( )صلاته ة ً  ل و  ذإلث تّ،ذ ذت  يؤخه صّما أل

 انمحىر انحادي عشر: فقه االقتصاد
 صلننوي اتتنناةل لأخننه اتتوننويض لاتو نن  ن ِننىصإت اتتنناةل ةإعننما ةننإ يننىتّر  -6

 ق(3)عنه نإملوإة ت اتىنوي  واح  اتجتنإب

 ق(4)ت صلوي نا  لِىا  اتٍنمات لصهت  أخه اتو وت  علاهإ - 

صلوي أخه اتفوا م ةنا اتّنن  ةن  عنمف اِنااطهإ ذنل اينما  املنإل ن اتّنن            -3
 ق(5)لتو صإم اتّن  ذكوةاًإ لج  اتتقِمد ننقف اتًيإلة عل  ودقل ةتمِيا

ةىة لأصنن  تل ننإل  ت صلننوي ِننىا  ألواد اتاإبقننا  وهننو بننو  ةننا أبننوا  املدقننإ     -4
نإتّإط  أةنإ النا صنإم اتاإبقنا  تو ن  خنلي، ونا كا ِنىا  ألواد اتاإبقنا          
اخللي ندققم اتِاا  ن اتو   اخللي املولنا عننه، لأةنإ اجلنإ ًة ون م صإبنإل       

ةّنناص  ن نلننم  اجلهنن  اتنن  تننمووهإ أهلانن  جننإي أخننههإ لالم صإبننإل ذكوةانن  أل 
دقنىا  املتنمينل طّدقنًإ تفتنوى اتٍنام      الٌ ةي صل  علاه اتتقمد ننقنفهإ علن  اتف  

 ق(6)اتٍاٍتإبي

ت ةإب  ِىعًإ ةا ننهل املنإل جوإتن  أل نهّن  ةووضن  تىون  اتانم عنا األلتوين            -5
                                                 

 اتٌتفتإ ات اتفدقها ق ، ِّك  اتٍاٍتإبي/47 / 5 ( ةههب األذكإف 6)
 

 ق 3( ودقه اتٌتنٍإخ اتّّىي  )
 

 ( ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ، املوإة ت املقىوا  ن اتفدقه اتٌ ةيق3)
 

 قاملقمو بفٍه( 4)
 

 قاملقمو بفٍه( 5)
 

   ( ِّك  اتٍاٍتإبي/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ، املوإة ت املقىوا  ن اتفدقه اتٌ ةيق6)
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 ق(6)لالٌدقإ  هها احلق اتهي  ّإل نإتّى  ن ض ا عدقم اإلجإية

 دعىج عهميح

بنننمعو لب ؤصحنننم ضنننىلوة تاٌننناَ ةىصنننً عل ننني لا  ننني تّرنننل املٍنننإ      
إا  ي ّنكح  ةنا أةإبن  علانإ عإةن  ةكِوبن  ةنا نونض ودقهنإ           املٍترم   نقووة خ

احلننوية اتول انن  لأهنن  اتختقننإص ةننا  انن  وننىل  اتولننوف اتول انن ، لتدقننوف  
ِِننر  تلّرننل لتاخننه علنن  عإتدقهننإ تهائنن     نإبت،ننإب املوضننوعإت املٍننترم   املى
املدقننمةإت لتندقنناس املوضننوعإت تتدقننمي  جو هننإ الر اجملتهننميا لاملىاجنن  اتو ننإف   

  عل  طمّقم ةإ توا  التاه املىصنً ةنا ةولوةنإت تتنطناخ األجنإث اتفدقهان        تلوتإ
 اجلميمة لتنّار ذىص  اتجتهإل املوإاىةق

بٍال اهلل توإر أم يووق ٌمب ل اتّىيو  اتاىا  لمحإتهإ مل   هها املّنإوي   
 ليٍمل خطإه  البه بو  اجملا ق

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ق687إتي اهلإلي ( أة6)
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 بتإ خ اتّرل
 ل  اتوقى لالذإطتهإ م ا  بواذي احلاإةقةواصّ  ةموٌ  اتنحف اتفدقها  تى -6
أخهت ةموٌ  اتنحف اتفدقها  عل  عإتدقهإ ناإم املو ف اتفدقهي تكن  املٍنإ      - 

 املٍترم   احلإال  تل حت  ق
ووطإل ةموٌ  اتنحف اتفدقها  اتترِحى لاجل ول اتفكىي اتننإتخ ةنا اتتدقلانم     -3

 اتفتإليق لهلق نإب اتجتهإل لت تتا ى نإتدقماٌ  لاتتّحا  ألارإب
 صل  اتىجو  ن املٍإ   املٍترم   الر اجملتهم األعل  ةا األذاإ ق -4
 اةتإيت اتفتإلي املٍترم   نإتوٌطا  لاتتدقوى لنلا  اتوقى ةا ذال اتّاإمق -5
اتفتننإلي املٍننترم   تل ىاجنن  اتو ننإف ن ةموٌنن  اتنحننف اتفدقهانن  هنني اتنن      -6

ا لجنوب املّنإوص  ن اتبت،نإب    أزلرإل اتو لا  اتٍاإٌا  ن عىا ننإ اجلمينم ةن   
 لاتتقويإل عل  اتمٌتوو لهله إق

تننوت اتفتننإلي املٍننترم   تل ىاجنن  اتو ننإف ن ةموٌنن  اتنحننف اتفدقهانن  ملننإ        -7
 اٌتت  اتن إف ن اتوىاد اجلميم لتٍإتإل أبهإو ةا اتمةإ ق

لعوة الر تاٌاَ ةىصً عل ي تمواٌ  املٍإ   املٍترم   ةتكِوم ةنا اتفدقهنإ م    -8
اتختقنننإص ن اتفنننىل  اتول اننن  تتنّنننار ذىصننن  اتجتهنننإل املوإانننىة    لأهننن 

 لاألجإث اتفدقها  اجلميمةق
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 املقإلو
ي احلٍننال اتٍاٍننتإبي/ ةكتنن  اتٍننام    أجوننن  املٍننإ   اتمينانن / اتٍننام علنن     -6

 لةّقق اتٍاٍتإبي/
 -هنننن5 64أذننمث اتفتننإلي/ ٌنننام ذلٍننا ذل ننولي/ لاو اتّنننإ ى/ نننللت/       - 

 فق115 
لةٍنات / اتٍننام ذٍنل جننى اتولنوف/ اتٍلٍننل  اخلإةٍن /  نن       أتنف ةٍننات   -3

 لالعمال جلن  اتنّى ن ةكت  اتٍام جى اتولوف/ اتطّو  األلرق
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  املٍنإ    نّىى اتفدقإه / اتّاخ ذل نم أةنل املإةدقنإبي/ اجلنً  اتٍنإن / ِنى       -7
 املٍترم  ق

اتتردقاق لاحلوية/ دلل  وقلا  الع ةا  تدقادقا / اتٍنن  اتىانون / عنمل خنإص      -8
جوية اتنحف األِنىث/ ةىصنً اتمواٌنإت لاتّرنوث اتتنإن  إللاوة ذنوية  ن         

   املدقمٌ ق
 ِّك  اتٍاٍتإبي/ ِّك  املولوةإت اتوإملا  ابابإل/ اتٌتفتإ ات اتفدقها ق -9

 تّ  اتفدقه/ ِّك  اتبابإلقِّك  احلكا /ةك -61
اتفٍنننإل اإللاوي ن املن نننوو اإلٌننن ةي/ عّنننإُ صإِنننف اتاطنننإ / اتطّوننن    -66

 فق115  -هن6 64األلر/ ةؤٌٍ  صإِف اتاطإ  اتوإة / اتنحف األِىث/ 
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ودقه األلب لاتفا/ اتّهام مسإذ  اتٍام ذل م اتقمو/ العمال اتٍام ذلٍنا   - 6
  اهلل تنّنى اتولنوف اإلٌن ةا / اتنحنف     املوٌوي/ اتطّون  األلر/ ةؤٌٍن  ندقان   

 األِىث/ اتوىادق
ودقننه اتٌتنٍننإخ اتّّننىي/ اتٍننام ذل ننم ٌننوام احلكننا / ةؤٌٍنن  املىِننم/      -63
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 ِىثقاأل
  قودقه اتدقّإ  / اتّاخ عّم احلٍل اتٍإعمي/ لاو اتكتإب اتوىني/ نللت -66

 اتفدقه لاملٍإ   اتطّا / اتّاخ ذل م واف اوٍل/ اتطّو  األلر/ ةطّو   -67
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انون /  ن / الينىام/    املوإة ت/ ةؤٌٍن  الذانإ  و نإو اإلةنإف اخلنو ي/ اتطّون  اتى      
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املٍنننترم إت ةنننا املٍنننإ   اتّنننىعا / اتٍنننام علننني احلٍنننال اتٍاٍنننتإبي/   -6 

 فق6996 -هن6466/ تنمم/ _ةنّووات ةؤٌٍ  اإلةإف علي 
اطننإ / وٌننإت   املوننإة ت املقننىوا  ن اتفدقننه اإلٌنن ةي/ عّننإُ صإِننف ات    -7 

 ةإجٍتل/صلا  اتّىيو / جإةو  نامالق
ةننا ودقننه اتكوةّاننوتى لاتبابننإل/ اتٍننام ذل ننم ٌننوام احلكننا / ةؤٌٍنن           -8 

 فق113  -هن4 64املىِم/ نللت/ اتطّو  ات إت  / 
ةههب األذكإف ن ناإم احل ل لاحلنىاف/ اتٍنام عّنم األعلن  اتٍنًّلاوي/       -9 

 نحف األِىثقاتطّو  األلر/ ةطّو  اآللاب/ ات



                                 

 

 

 

 

 الفساد اإلداري

                                             يف املنظور اإلسالمي 

 )اجلرمية اجملهولة(

 

 

 

 

 ص 4ط 
 



 حبوث ومقاالت                                                                                        174

 



 175                                                        الفساد اإلداري يف املنظور اإلسالمي

 

 

F 

 كم١َامل
ٚظٳرٳعٳ يف نتابه٘ ايههرِٜ َٓهاٖرٳ     اٱص٬حٚ ايص٬ح احلُم هلل ايذٟ دعا إػل

ِِ ٚايعٌُ امُلؿض١ٝ ٚايصه٠٬ ٚايصه٬ّ    إػل َهماجز ايصهعاد٠ َٚعهاجز ايؿه٬ح     ايعً
 ع٢ً َٔ ٖم٣ إػل ايصراط املصتكِٝ ٚع٢ً آي٘ اهلما٠ ايطٝبغل.

َٔ آؾ١ ايؿصاد  ٚاٍع ٫ ٜٳختًذ٘ ايرٻٜبٴ بإٔ ايعرام بات ٜعاْٞ نٌ ؾرد عراقٞ
املصهههتؿش١ً ٚاخلطهههر٠ يف ـلٝهههل َؿاصهههٌ ايمٚيههه١ ٚا تُهههل  ٜٚطايهههب   اٱداجٟ
ٌ  ايععب ايعراقٞ املعًهّٛ َهٔ ٖهذا ايهما٤     ذٚإْكاؼلعاجلت٘  ايٛبها٤ اخلطهر.   ٚ ايٛبٝه

ٕ  ٖٚذا أَر ٫ طلتًـ عًٝ٘ اثٓإ ؾهجري َٔ آثاج ايؿصاد ظهاٖر٠  ٚيهٛ   ٜكهِ    يًعٝها
 ايميٌٝ ايكاْْٛٞ عًٝٗا.

    ٛ ؾر ايب٦ٝه١  اٚمما ابتًٞ ب٘ ٖذا ايبًم ٚدٛد أنجر َٔ َضهٝـ هلهذا ايطؿًٝهٞ ٚ ه
إػل َها ٖٝأ ه٘ املرسًه١ املعًُه١ َهٔ سههِ ايٓعهاّ         إضهاؾ١ املٓاشب١ يُٓٛٙ ٚاْتعاجٙ  

ايمنتا ٛجٟ ايبا٥م َٔ أدٛا٤ ٚغذا٤ ٚعٛاٌَ َصهاعم٠ أرهر٣ نؿًٝه١ بهإٔ  عهٌ      
َٓهه٘ دا٤ َسَٓههاس ٫ شههبٌٝ يًخهه٬ف َٓهه٘  ؾؿههٞ املرسًهه١ املعًُهه١ نههإ اهلههِ ا٭ٍٚ  
يًُص٪ٚيغل ٖٛ )نِ شأضل يف دٝيب( ٫ نٝـ أرمّ ايهٛنٔ ٚاملهٛانٔ  ٚشهبب٘    

إػل غٝههاا ايرقٝههب ايٓسٜهه٘   إضههاؾ١ اٚقراجا ٗههاملصهه٪ٍٚ بايمٚيهه١  عههمّ ثكهه١ ذيههو 
ٍ  ٚاحلههرٜع عًهه٢ َصههًش١ ايههٛنٔ  ْٚتٝذهه١ ٖههذا     َؾعٳهه  املٛقههـ غههري املصهه٪ٚ

 بصهبب غٝهاا اٱسصهاط   ايتؿٓٔ يف اشتػ٬ٍ املٛانٔ   عمدت ٚشا٥ٌ ايرظ٠ٛ ٚ
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ٚعبجهاس ؼلُتًههات ايمٚيه١ ٚشهرق١      إُٖها٫  اؾرز مما ايٛنين ٚايمٜين يم٣ املٛظؿغل
 ٛاجد ايب٬د  ٚؽلرٜر َعاجٜل ايػر  َٓٗا ايٓٗب بمع٣ٛ ايبٓا٤ ٚايعُرإ.مل

يف َؿاصهٌ ٚأدٗهس٠ ايهمٚا٥ر     اٱداجْٟه٢ يف ذيو ٖٛ اشتعرا٤ ايؿصاد ٚا٭
  ؾٝصههبض ٖههذا املههر  اخلطههر ممهها عًهه٢ ايؿصههاد اٱداجٟاملصهه٪ٚي١ عًهه٢ ايكضهها٤ 

 اٱداجٟاد   ٖٚهذا ايؿصه ُأرتٗاٚنًُا درً  أ١َ يعٓ   ٜصعب ايصٝطر٠ عًٝ٘.
ٚذيههو َههٔ رهه٬ٍ  اٱداجٟاحلههرا عًهه٢ ايؿصههاد  أعًٓهه نًُهها دهها٤ت سهَٛهه١ 

ٚاملهايٞ يف   اٱداجٟٗها  ٚيههٔ اجلُٝهل َتؿكهٕٛ إ ايؿصهاد      ؾٝ  صرٜض املصه٪ٚيغل 
. ٚيٮشههـ ايعههمٜم نههإ ايهه٬زّ  ٛقههـ   دجدا هه٘ ايكصهه٣ٛ ايعههرام ٚصههٌ إػل  

زاد َههٔ  عههٔ ٖههذٙ ايؿضهها٥ض ايهه     اٱعهه٬ٕعٓههم سههمٸٙ قبههٌ    اٱداجٟايؿصههاد 
 أثريا ٗهها ايصههًب١ٝ بههاعكاف احلهَٛهه١  ٚايههذٜٔ سههاٚيٛا يف ايبماٜهه١ ٚقههـ ايؿصههاد  

يف  مٴبٵهه عرضههٛا ي٬غتٝهها٫ت ٚاخلطههـ ٚايتٗمٜههم  ٚرهه٬ٍ ايعههاَغل املاضههٝغل    ٳ
بهايرغِ َهٔ إعه٬ٕ ايعهعاجات ٚاقتبهاط اٯٜهات       أٟ  ػريات اصلاب١ٝ  ذنر  ا٭ؾل

 سٝطإ َٚها ب َ٪شصات ايمٚي١.ؽلٮ ايكرآ١ْٝ ايهرؿل١ اي  َا َؾت٦ ٵ 

اٱداجٟ َهٔ ره٬ٍ دٗهات     عًُاس أْٓا ٫ ْر٣ إٔ ٜهٕٛ ايكضا٤ ع٢ً ايؿصهاد 
قُعٝهه١ اشههتخباجا ١ٝ نُهها نههإ ٜؿعههٌ ايٓعههاّ ايبا٥ههم عًهه٢ نا٥ؿهه١ ٚؾ٦هه١ َههٔ    أَٓٝهه١

ا تُل دٕٚ غريٖا. ٚإؾلا ْرٜم ايّٝٛ دٚي١ ايكإْٛ ايهذٟ ٜتطًهب أ٫ٚس ٚقبهٌ نهٌ     
ايٓصٛف ٚسرَا ٗا ٚاسكاّ سرٜه١ اٱْصهإ ٚصهٝا١ْ    ظ٤ٞ ايٛقٛف عٓم سمٚد 

 ٚا٭قٛاٍ. ٫ بايععاجات بايتطبٝل ٚا٭ؾعاٍ نراَت٘

إ ايؿصهاد اٱداجٟ قهم ٜههٕٛ َهٔ ايعٛاَهٌ اير٥ٝصه١ يف        اٱظهاج٠ إػل ٚؿلهٔ 
ايهذٟ اشتعهر٣    اٱداجٟايمٚي١ ٚايتاجٜخ رري ظاٖم ع٢ً ذيو ؾايؿصاد  إشكاط

اٱَهاّ عًهٞ بهٔ     إٕجهٛج٠ عًٝه٘ ٚقتًه٘  نُها     يف زَٔ عجُإ بهٔ عؿهإ أد٣ إػل اي  
ٜكتًل ايعٓاصر ايؿاشم٠ َٔ ايٓعاّ ناْ  ايٓتٝذ١ قٝهاّ   إٔ أجادملا  _نايب  أبٞ
 َرات ٚاحلرٚا ناجلٌُ ٚصؿغل ٚايٓٗرٚإ ٚغريٖا.اامل٪
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يهٓ٘ ؾصهاد   اٱداجٟإ ا تُعات ايػرب١ٝ  ٛدم َعاٖر ٚسا٫ت َٔ ايؿصاد 
ٚيهٔ يهٝض ايٓعهاّ نًه٘ ؾاشهماس َهٔ أشاشه٘         ؾردٟ ٜتشًُ٘ َص٪ٍٚ َعين َج٬س 

ؾكهم سصههٌ بعههؤ املصه٪ٚيغل عًهه٢ اَتٝههازات اقتصهاد١ٜ ظخصهه١ٝ ضههُٔ عكههٛد    
يًعههرنات باشههتخماّ صهه٬سٝا ِٗ َٚصهه٪ٚيٝا ِٗ  ٚقههم أنههٝض بٗههِ ٚسٛشههبٛا   

 ٚغادجٚا ٚظا٥ؿِٗ َٚ٪شصا ِٗ ٚبكٞ ايٓعاّ قا٥ُاس.

ٚسهاٜا ه٘   اجٟاٱديكم  هًِ ايباسجٕٛ ٚنتبهٛا املكها٫ت عهٔ سذهِ ايؿصهاد      
    ِ ٚختهرط ا٭يصهٔ  ؾبكٝه      امل٪مل١  ٚيهٔ سُٝٓا ٜصٌ ا٭َهر ملعاجلته٘ صلهـ ايكًه

دٗهات   أْعهأت ل ٚأشايٝب َهاؾش١ ٖذٙ اٯؾ١ َهٔ دٕٚ دهمخ بٗها. ْعهِ      ا٥نر
جقاب١ٝ ملهاؾش١ ايؿصاد نُؿٛض١ٝ ايٓساٖه١ ايعاَه١  َٚها هب املؿتعهغل ايعُهَٛٝغل      

َٔ اجلٗات املص٪ٚي١ عهٔ ذيهو إ٫أ أْٗها    ٚإٕ ناْ  ٚدٜٛإ ايرقاب١ املاي١ٝ  ٖٚذٙ 
غري ناؾ١ٝ يًكضها٤ عًه٢ ٖهذٙ اٯؾه١  ؾههإ ٖهذا ايبشهح ذلاٚيه١ يتصهًٝ  ايضه٤ٛ           

 .ع٢ً ٚشا٥ٌ َهاؾش١ ايؿصاد اٱداجٟ

 إٔ _ٚيف اخلتاّ ْصأٍ اهلل  عاػل جباٙ َٔ يذْا جبٛاجٙ ٫َْٛها أَهري امله٪َٓغل    
عهِ  ْ٘ ايص٬ح ٚاٱص٬ح ؾإْ٘ صلعٌ ٖذا ايبًم آَٓاس ٜٚرزق٘ َٔ ايجُرات ٚإٔ ٜعُ

 املٛػل ٚا ٝب.
 

 

 

 

 

 املمجش١ املٗم١ٜ ايم١ٜٝٓ/ ايٓذـ ا٭ظرف
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 أٌمٕح انمال فٓ اإلسالو:

ملهها نههإ ايؿصههاد اٱداجٟ ٜكههل يف ا٭َههٛاٍ  ؾهه٬ بههم َههٔ بٝههإ أُٖٝهه١ املههاٍ يف 

يَاابحَِالاايَاْيَبَاَالْجَباِيَاابدََُالْمَااب َُاَالْجَوُاازََِسُِوَااخَُالْ ََ] اٱشهه٬ّ. قههاٍ اهلل  عههاػل يف نتابهه٘ ايعسٜههس  

 .( )[الصَّبلِ َبدَُخَيْزٌَعِوْيََرَثِّكََثَزَاثًبَاَخَيْزٌَأَمَالً

أررب اهلل شبشاْ٘ ٚ عاػل عٔ املاٍ بأْ٘ ز١ٜٓ احلٝا٠ ايمْٝا  ؾٗٛ ذلهٛج ايصهعاد٠   
َت٢ أرذ َٔ َصادجٙ املعرٚع١ ٚصرف يف َٛاضع٘ املطًٛب١ ظرعاس  َٚهٔ أنهرب   

ذا عهههمٍ بههه٘ عهههٔ ايصهههراط ايصهههٟٛ. ٖٚهههٛ َهههمعا٠ احلضهههاج٠ أشهههباا ايعهههكا٤ إ
ٚايعُههرإ  نُهها أْهه٘ دلًبهه١ ايههمَاج ٚاخلصههرإ. عًٝهه٘  ههسدسِ املطههاَل ٚبهه٘  ٓههاٍ   
املههبجا  ٚبُٝٓهها  ههمٙ َجههاج ايؿههعل َٚعههكى ايٓههساع إذ  ههراٙ ٜصههاجع ايضههػا٥ٔ         
ؾٝصرعٗا  ٜٚصتأصٌ ا٭سكاد َٔ َٓابتٗا ؾٝذتجٗها  يه٫ٛٙ ٫شهكاح ايكضها٠ َهٔ      

يكضهاٜا ٚ٭َهٔ َهٔ ايعطهب نهجري َهٔ ْؿهٛط ايرباٜها  يؿهغ ضه٦ٌٝ َٚعٓه٢            أنجر ا
نبري  بٓٝ  عًٝ٘ املعها٬َت ٚ ؿرعه  َٓه٘ أنجهر املخاصهُات. ٚقهم ذنهر ايكهرإٓ         

 .(2)ايهرِٜ يؿغ املاٍ شتاس ٚث٬ثغل َر٠

ٚقههم قههرٕ اٱشهه٬ّ سرَهه١ املههاٍ َههل سرَهه١ ايههٓؿض  ٚقههم اْصههب  َكاصههم     
 ايعكٌ ٚايٓؿض ٚاملاٍ ٚايعر .ايعرٜع١ اٱش١َٝ٬ ع٢ً سؿغ ايمٜٔ ٚ

ذعشٔف انفساد اإلداسْ
(3)

: 

٫ بههم َههٔ  عرٜههـ بعههؤ املصههطًشات يتٛضههٝض َصههطًض ايؿصههاد اٱداجٟ  
 َٚٓٗا:

ٖٛ دلُٛعه١ امل٪شصهات ايه  ؽلًهو ٚشها٥ٌ املعهرٚع ٚدتههر        ايٓعاّ اٱداجٟ:  -1
                                                 

 

 .46شٛج٠ ايهٗـ  آ١ٜ:  (1)
 

 .1 املاٍ املجًٞ ٚاملاٍ ايكُٝٞ يف ايؿك٘ اٱش٬َٞ/ (2)
 

 ّ.2005 /8 /10 درٜم٠ ايصباح/ د. دٛاد املٛشٟٛ (3)
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 ٚضل ايكٛاْغل ٚا٭ْع١ُ يتمبري ٖذٙ ايمٚا٥ر يف جقع١ دػراؾ١ٝ َع١ٓٝ. شًط١

ٖههٛ ايتػههٝري اجلههٖٛرٟ ايههذٟ ٜضههُٔ إدرههاٍ دصههٝٓات        اٱصهه٬ح اٱداجٟ: -2
أشاشهه١ٝ عًهه٢ اجلٗههاز اٱداجٟ َٚعاجلهه١ َعههه٬ ٘ بأشههًٛا عًُههٞ دقٝههل عًهه٢  
ايٛد٘ ايذٟ صلعهٌ ٖهذا اجلٗهاز قهادجاس عًه٢ ازلهاز َُٗا ه٘ بهؿها٠٤ أنهرب ٚبٛقه            
أشهههرع ٚبهًؿههه١ أقهههٌ ٚذيهههو يتشكٝهههل ا٭ٖهههماف ايعاَههه١ يًمٚيههه١ ٚبًهههٛؽ جضههها  

 ٛانٓغل.امل

ٚبعمَا عرؾ  َها املكصهٛد َهٔ ايٓعهاّ اٱداجٟ ٚاٱصه٬ح اٱداجٟ ؿلهٓٓها       
 اٯٕ  عرٜـ ايؿصاد اٱداجٟ.

ٖٛ  اٚز املصًش١ ايعا١َ يػهر  َصهًش١ راصه١  ٚ تُٝهس      ايؿصاد اٱداجٟ: -3
ايمٚيهه١ ايٓاَٝهه١ بتؿعههٞ ظههاٖر٠ ايؿصههاد اٱداجٟ ْصههبٝاس أعًهه٢ َهها ٖههٛ َٛدههٛد يف   

دل ذيهو إػل اهل٦ٝهات امل٥٬ُه١ يُٓهٛٙ يف ا٭دٗهس٠ اٱداجٜه١       ايمٍٚ املتطٛج٠  ٜٚر
 يتًو ايمٚي١.

 أسثاب انفساد اإلداسْ:

ظرع١ٓ ٚشا٥ٌ ايؿصاد اٱداجٟ ٚنرق٘ نعمِّ ايرظ٠ٛ ٖم١ٜ مما ٜ٪دٟ إػل ٚصٍٛ  - 
 ا تُل إػل مماجش١ صٛج ايؿصاد عًٓاس.

ٛاٍ ايطا٥ًهه١ شهه٤ٛ اشههتػ٬ٍ املٓصههب ٚايٓؿههٛذ ؾكههم  أنههم إ عًُٝهه١ إٖههماج ا٭َهه -2
 درت يف ايؿك٠ املاض١ٝ ْتٝذ١ ش٤ٛ اشتػ٬ٍ املٓصب ٚعمّ ايععٛج باملص٪ٚي١ٝ.

 ٛشٌ بعؤ أؾراد ا تُل بايٛشا٥ٌ غري املعرٚع١ عًٓاس يف ايٛصٍٛ ملبتػاٙ ؾ٬  -3
ٜكدد ايهجريٕٚ َج٬س َٔ دؾل املاٍ جظ٠ٛ أٚ بايٛشان١ أٚ ايكراب١ يًشصٍٛ عًه٢  

 اّ  ٫ٚ صلم َجٌ ٖ٪٤٫ املؿصمٜٔ سرداس.ؾرص١  عٝغل يف ايكطاع ايع

عمّ احلرف ٚايتبذٜر ٚا٫رت٬ط يًُاٍ ايعاّ ٚذيو بايتسٜٚر ٭مسا٤ ُٖٚٝه١   -4
 يكٛا٥ِ جٚا ب ٚبأعماد غؿري٠ ٜ٪دٟ إػل ٖمج أَٛاٍ نا١ً٥.
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اٱداجٜههه١ ايههه  ٫ ٜصهههتشكْٛٗا ٚ    عهههٝغل ا٭قهههاجا ٚايفاشهههٝب يف املٓاصهههب -5
 ٜهْٛٛا َ٪ًٖغل.

يؿردٟ ايذٟ ٖٛ أشاط ايؿصاد اٱداجٟ املكرٕٚ دا٥ُهاس بايمنتا ٛجٜه١    احلهِ ا -6
ٚذيو باستهاج ايصًط١ ايذٟ ٜ٪دٟ إػل عمّ ايعماي١ ٚاحلرٜه١ ٚايتعمدٜه١ بهإداج٠    
ايمٚي١. ؾإٕ غٝهاا احلرٜهات َٚصهادج٠ احلكهٛم ٚايٛادبهات ٜه٪دٟ إػل ايؿصهاد        

 اٱداجٟ ستُاس.

صبب ٚدٛد عمد نبري َهٔ املهٛظؿغل يف   ٚدٛد ايبطاي١ املكٓع١ يف دٚا٥ر ايمٚي١ ب -7
دٚا٥هر يههٝض هلهها ٚظٝؿهه١ إ٫أ ايتُذٝهم بأظههخاف َعٝههٓغل أٚ يًُراقبهه١ ٚايتذصههض   

 ع٢ً ا تُل.

شٝطر٠ نا٥ؿ١ َع١ٓٝ َٔ ا تُل أٚ ؾ١٦ عٓصهر١ٜ َعٝٓه١ أٚ نٝهـ َهٔ أنٝاؾه٘ أٚ       -8 
ععري٠ أٚ سسا َهٔ ا٭سهساا عًه٢ إداج٠ ايمٚيه١ ٚاجلٗهاز اٱداجٟ ممها ٜٴصهبب        

ي١ عمّ ايتٛازٕ بغل ؾ٦ات ا تُل ٚبايتايٞ ٜٛيم ساي١ ايعهعٛج بهايػظل ٚايعًهِ    سا
 عٓم أغًب١ٝ ا تُل ٚايهرا١ٖٝ ؾُٝا بِٝٓٗ.

اجلعل ٚايطُل  اخلصًتإ ايًتإ إ ايتصهكتا بعخصه١ٝ إْصهإ ؾإُْٗها  كنهإ       -9
 أثراس ٚاضشاس ٚإُْٗا ٜبم٤إ َٔ ْكط١ ٫ٚ ٜٓتٗٝإ.

ب يف  ٓؿٝهذ املعهاجٜل يعهمّ  هٛاؾر ايرقابه١ ا٭ؾكٝه١ يههٌ        ايفصٛب١ٝ سٝح ايت٬عه  -10
املعههاجٜل إضههاؾ١ إػل َٛضههٛع املصههاٜرات ايصٝاشهه١ٝ يههبعؤ َرانههس ايكهه٣ٛ يف        
ا٭دٗس٠ ٚاٱداجات ٚايهٛزاجات ٚايعهرنات ٚايفصهٛبٝات ٖٚهذا َها دٳعٳهٌ نهٌ        

 ايعكٛد َعهٛناس يف صشتٗا بصبب عمّ دق١ املراقب١.

ؤ املههٛظؿغل ٚاملصهه٪ٚيغل يف َؿاصههٌ ايمٚيهه١ عههمّ ايعههعٛج ايههٛنين يههم٣ بعهه -11
 ٚعمّ  ٳعبټعِٗ باحلرف ع٢ً ا٭َٛاٍ ايعا١َ أٚ َاٍ ايمٚي١.

ٚمما ضلس يف ايٓؿٛط ٚضلري ا٭يباا إٔ أغًب١ٝ ايهذٜٔ قهمَٛا َهٔ اخلهاجز عٓهم      
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ٛٻ٩ا َٓاصههب قههم اعكؾههٛا بههإٔ ايعههرام أنجههر دٍٚ     شههكٛط ايههمنتا ٛج ٚايههذٜٔ  بهه
أدههازٚا ٭ْؿصههِٗ ايٓٗههب ٚايصههرق١ يػٝههاا ايرقٝههب    ايعهها  ؾصههاداس إداجٜههاس  ؾكههم 

 .  (1)ٚايؿٛض٢ يف ضب  ا٭َٛج املاي١ٝ يًمٚي١

يف دٚا٥ههر  ايههرٚ غل أٟ ؽلمٜههم ايعُههٌ ٱزلههازٙ بههأنجر َههٔ ايكههمج ايهه٬زّ  ؾُههج٬س  -12
ايمٚيهه١ ضلتههاز يعُههٌ إػل شههاع١ ستهه٢ ضلههٌ بُٝٓهها ْههر٣ إٔ احلههٌ ٫ ٜهههٕٛ إ٫ يف  

ٚايرٚ غل أسم أشباا  ربّ اجلُهاٖري ٚشٳهخٳطِٗ    ر٬ٍ ععر٠ أٜاّ َج٬س أٚ أنجر 
ع٢ً ايمٚي١  ٚ ٓعأ َعه١ً ايرٚ غل َٔ املرنس١ٜ ٚ عمد املراسٌ ٚاملرادهل يًبه    

 هاي١ٝ  ٚقم  ٓعأ َعه١ً ايرٚ غل ْتٝذ١ ٟ َٛضٛع ٚاي٬َبا٠٫ ٚايتصٝب ٚا٫يف أ
ٛظهـ   ضخِ املٛظؿغل يف ايما٥ر٠ ٖٚٛ عباج٠ عٔ ايبطاي١ املسدٚد١ أٚ قم ٜٗتِ امل

بعههٌ ايكههإْٛ أنجههر َههٔ َضههُْٛ٘ ٚذلتهٛاٙ  ؾبعضههِٗ ٜٗههتِ بصههٛج٠ ايكههإْٛ ٫   
 برٚس٘ َل ايعًِ إ اي٬زّ ايعٌُ برٚح ايكإْٛ ٫ باجلصم.

 انفساد اإلداسْ مؤشش سهثٓ فٓ انمجرمع:

إٕ ايؿصهههاد اٱداجٟ ٜهعهههـ عهههٔ َ٪ظهههرات شهههًب١ٝ َٛدهههٛد٠ يف ا تُهههل    
 ٚايمٚي١ َٓٗا:

٪ظر ع٢ً ضعـ ثكه١ ايعهعب باحلهَٛه١ ٚنُها إْه٘ طلًهل       إٕ ايؿصاد اٱداجٟ َ -1
ساي١  ذَر يم٣ املهٛانٓغل ٖٚهذا َ٪ظهر عًه٢ ضهعـ ايمٚيه١ ٚايٓعهاّ. ؾايؿصهاد         
ٕٻ ٖٓايههو َعاديهه١       اٱداجٟ َ٪ظههر عًهه٢ ايؿصههاد ايصٝاشههٞ ْٚعًههِ بايضههرٚج٠ أ
َٴطأههرد٠ َؾشٛاٖهها: إٔ ايؿصههاد ايصٝاشههٞ يف أدا٤ ايمٚيهه١ ٜٓههتر بايضههرٚج٠ ايؿصههاد   

 اٱداجٟ.

إٕ ايؿصاد اٱداجٟ َ٪ظر ع٢ً إٔ ايعٌُ اجلُاعٞ ٚايتٓعهِٝ اجلُهاعٞ َهازا٫     -2
 ضعٝؿغل يف ا تُل ٚدٚا٥ر ايمٚي١.

                                                 
 

 ٖه.1426/ جدب/ 4ّ/ املٛاؾل 2005/ 8/ 10(/ ا٭جبعا٤/ 160ايعمد ) درٜم٠ نٌ ايعرا/ (1)
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ايؿصاد اٱداجٟ َ٪ظر عًه٢ عهمّ شهٝطر٠ احلهَٛه١ عًه٢ ايتُٜٛهٌ ا٭شاشهٞ         -3
ٚاْؿاق٘ ٚعمّ ٚدٛد آيٝات سٍٛ املهمر٫ٛت ٚا٫ْؿهام ٫ٚ ٜٛدهم دٜهٛإ جقابه١      

 ُات  دٚا٥ر ايمٚي١.أٚ ذلاشب١ ؿلاجط َٗ

ايؿصاد اٱداجٟ َ٪ظر ع٢ً غٝاا ايهؿا٠٤ اٱداج١ٜ ٚعهمّ اشهتكراج ا٫قتصهاد     -4
ٚايؿصاد ايصٝاشٞ ٚايبريٚقران١ٝ ٚايفصٛب١ٝ يف ايتٛظٝـ ٚايتؿضٌٝ ع٢ً أشهاط  

 ايكراب١ أٚ ا٫ْتُا٤ احلسبٞ.

ايؿصههاد اٱداجٟ َ٪ظههر عًهه٢ اصههطٝاد ايمٚيهه١ َههٔ قبههٌ ايعههرنات ايهه   ههمؾل  -5
اٟٚ يًُصهه٪ٚيغل يًتأظههري عًهه٢ صههٝاغ١ ايكههٛاْغل. ٚعًهه٢ ايعُهه٫ٛت غههري      جظهه

 ايعرع١ٝ ع٢ً ايصادجات ٚايٛاجدات.

 انفساد اإلداسْ َاإلسٌاب:

إٕ اشههتخماّ أدم ايٛشهها٥ٌ ٚاخلههربات يف درؿلهه١ ايؿصههاد اٱداجٟ  ٚنجههر٠    
أعماد املؿصمٜٔ اٱداجٜهغل أصهبض نايصهرنإ ٜٓتعهر بصهٛج٠ شهرٜع١. ٚأصهبشٓا        

تصههمٟ يًؿصههاد اٱداجٟ ٖههٛ َههٔ أصههعب ا٭َههٛج  ٚايعهها٥ل ا٭ٍٚ يف  ْكههرٸ إٔ اي
إعُاج عراقٓا اجلمٜم  بٌ أصبض ٖهٛ ايعٗهري ايكهٟٛ يٲجٖهاا. ؾٗٓايهو اج بهاط       
ٚثٝل بغل ايؿصاد اٱداجٟ ٚاٱجٖاا  ؾشُٝٓا ٜٓشرف املص٪ٍٚ أٚ املٛظهـ عهٔ   

 ٭عما٥٘. فلا١ٜ ٚنٓ٘ أٚ أدا٤ ٚادب٘ بتكبً٘ سؿ١ٓ َٔ املاٍ ؾبإَهاْ٘ بٝل ايٛنٔ

ؾايؿصههاد اٱداجٟ ؿلجههٌ اخلطههر ايجههاْٞ ايههذٟ ٜؿتههو ؼلؿاصههٌ ايمٚيهه١ بعههم         
اٱجٖاا بٌ ٖٛ ا٫ست٬ٍ اٯرهر ٚبطرٜكه١ أرهر٣  ؾها٫عكاف بٛدهٛد ايؿصهاد       
اٱداجٟ يٝض ناؾٝاس بٌ ٫بهم َهٔ اختهاذ رطهٛات ؾٛجٜه١ يًشهم َٓه٘ ٭ٕ  هأثريٙ ٫         

ايعرام ٚاْٗٝهاج ايمٚيه١    ٜكل ؾك  ضُٔ خترٜب ا٫قتصاد ايٛنين  ٚإعاق١ إعُاج
ٚ ٛقـ ايتطٛج ا٫دتُاعٞ ٚايصٝاشٞ ٚا٫قتصادٟ  بٌ ٜتعم٣ ذيو إػل  ػذٜه١  
ٚإداَهه١ ايعهههبهات اٱجٖابٝههه١ ايهه   عُهههٌ يف ايعهههرام. َٚجههاٍ يع٬قههه١ ايؿصهههاد    
اٱداجٟ ٚاٱجٖاا ٖٛ صرف اجلٛازات اي  ٜصتخمَٗا اٱجٖهابٕٝٛ يف دكٝهل   
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ٚ ٓٝهههم بصهههطا٤ ايعهههباا يف صهههؿٛف    َهههبجبِٗ اٱدراَٝههه١ يف عراقٓههها اجلمٜهههم  
 اٱجٖابٝغل.

 انجٍاخ انمعانجح نهفساد اإلداسْ:

ْعتكههم بههإٔ اٱصهه٬ح اٱداجٟ ٫ ٜههتِ ؾكهه  عههٔ نرٜههل اجلٗههات ايرمسٝهه١     
ملعاجلهه١ ايؿصههاد ٚذيههو َههٔ رهه٬ٍ َ٪شصههات أْعههأ ٗا ايكههٛاْغل ملهاؾشتهه٘ َههٔ       

ابهه١ املايٝهه١. َؿٛضهه١ٝ ايٓساٖهه١ ايعاَهه١ َٚها ههب املؿتعههغل ايعُههَٛٝغل ٚدٜههٛإ ايرق 
ؾٗٓايههو ٚشهها٥ٌ أنجههر ؾعايٝهه١ َههٔ ٚشهها٥ٌ ايههردع ايعههاّ بايعكٛبههات. ٚيهههٔ ٖههذٙ 
ايٛشا٥ٌ ٚإٕ نهإ  أثريٖها بط٦ٝهاس ٚ تطًهب زَٓهاس نه٬ٜٛس يتٴه٪ ٞ واجٖها  ٚيههٔ ٫          
رٝاج يف ذيو ؾ٬بهم أ٫ٚس َهٔ إصه٬ح ايٓؿهٛط ٚايتجكٝهـ دٜٓٝهاس يف سهب ايهٛنٔ         

اٱشهه٬ّ  ٚايتأنٝههم عًهه٢ إ   ٚاٱصهه٬ح ٚجؾههؤ ايؿصههاد َههٔ رهه٬ٍ َؿٗههّٛ      
َهاؾش١ ايؿصاد اٱداجٟ ١َُٗ د١ٜٝٓ أر٬ق١ٝ ٚن١ٝٓ ٭ْٗا  تعًل ؼلصهتكبٌ أدٝايٓها   

 باٱضاؾ١ إػل ساضرْا.

ٕٻ ٖٓايو نرٜكاس ٚاسماس ملعاجل١ ايؿصاد اٱداجٟ ٖٚٛ ٬َسكه١   ٚإٕ َٔ ٜعٔ أ
 املؿصههمٜٔ بايتههمقٝل ٚايتشكٝههل ٚايعكٛبههات ايرادعهه١ ؾٗههٛ رلطهه٧  ٭ٕ ايؿصههاد      

اٱداجٟ يف ايعههرام َههر  َصههتؿشٌ ٫ ؿلهههٔ أبههماس ع٬دهه٘ بامل٬سكهه١ ايؿردٜهه١     
ٕٵ  طٛهلههها أٜهههمٟ آ٫ف ايفككهههغل  ٚ٭ٕ    يًُؿصهههمٜٔ ٭ٕ أعهههمادِٖ أنهههرب َهههٔ أ
ٚشا٥ًِٗ ٚرربا ِٗ يف اجلرؿل١ ٚايؿصهاد اٱداجٟ أععهِ ٚأدم َهٔ إٔ  صهٌ إػل     

ايتشكٝكٝههه١  َصهههتٛاٖا أعتههه٢ امل٪شصهههات ايتشكٝكٝههه١. نُههها ْعتكهههم إ امل٬سكهههات
ٚايكضا١ٝ٥ ٚاجلسا١ٝ٥ يًُؿصمٜٔ ٫  ههٕٛ ناؾٝه١ يف ايكضها٤ عًه٢ املؿصهمٜٔ  ٚإٕ      

يًُ٪شصههات  إٕأسههماس ٫ ٜٓهههر َهها هلهها َههٔ دٚج ؾاعههٌ يًههردع اجلسا٥ههٞ  نُهها       
ايتشكٝك١ٝ ٚايرقابٝه١ ايهمٚج ايؿاعهٌ يف إٜكهاف اجلرؿله١ بعههٌ عهاّ شهٛا٤ أناْه           

 ًههو املعاجلهه١ يههٔ  ػههين  إْٕٓهها ْهه٪َٔ درؿلهه١ عادٜهه١ أّ درؿلهه١ ؾصههاد إداجٟ. إ٫أ أ
ٚسمٖا أبماس يف ايكضا٤ عًه٢ ايؿصهاد ٚاملؿصهمٜٔ  ٚيهٛ نهإ هلها أثهر َها يف ذيهو          
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% َهٔ استٝادهات َهاؾشه١ ايؿصهاد يف دلتُعٓها ايهذٟ       20ؾإْٓا ٫ ْكمجٙ بهأنجر َهٔ   
ٚصههٌ ا٭َههر ؾٝهه٘ أسٝاْههاس إػل ظههرع١ٓ ٚشهها٥ٌ ايؿصههاد ٚنرا٥كهه٘. بههٌ ْعتههرب إ         

ايعههه٬ز َهههٔ َهههر  ايؿصهههاد اٱداجٟ  هههمرٌ يف ٚظههها٥ـ  َصههه٪ٚي١ٝ ايٛقاٜههه١ ٚ
َُٚٗههات ـلٝههل ايصههًطات ٚاملصهه٪ٚيغل يف ايمٚيهه١ بهه٬ اشههتجٓا٤  ؾٗههٞ  عُههٌ يف   

نًهههِ جاٍع ) rقههاٍ جشههٍٛ اهلل  َٝههمإ َهاؾشهه١ ايؿصههاد َههٔ َٛقعٗهها ايههٛظٝؿٞ
 .(1)(ٚنًهِ َص٪ٍٚ عٔ جعٝت٘

 أٌمٕح انعامم انذٔىٓ:

يمٜٓٝه١ ٚا٭ر٬قٝه١ ايصها٥م٠ يف دلتُعه٘      إٕ ا تُل ايعراقٞ ٫ ٜتذاٌٖ قُٝ٘ ا
ٖٚذٙ ايكِٝ اي   صٛد ا تُل يٝص  دلرد ظ٤ٞ عابر غري َر ب  بصهًٛى ايؿهرد   
يف دلتُع٘ ؾٗٞ  مرٌ يف ايمٚي١ ٚ عٝغ ؾٝٗا عهٔ نرٜهل املهٛظؿغل. ٖٚهذٙ ايكهِٝ      
َُٗههه١ يًكضههها٤ عًههه٢ ايؿصهههاد اٱداجٟ  ٚيههههٔ صلهههب اشتشضهههاجٖا عٓهههم نهههٌ 

بٗهها عكا٥ههمٜاس َٚ٪َٓههاس بٗهها َههٔ رهه٬ٍ ايتجكٝههـ        َٛظههـ  ٚإٔ ٜهههٕٛ َتصههًشاس  
ٚايتٛع١ٝ. ٚيهٔ يٮشهـ نػه  املادٜه١ ايعُٝها٤ عًه٢ ايكهِٝ ايمٜٓٝه١ ٚا٭ر٬قٝه١         
يصههًٛى بعههؤ املههٛظؿغل بههٌ ا تُههل ممهها أد٣ إػل اسلراؾهه٘ عههٔ ايطرٜههل املصههتكِٝ  

 ٚششل سكٛم املٛانٓغل ٚاْتعاج ايؿصاد اٱداجٟ.

بغل املاد٠ ٚايهرٚح ُٖٚها دٓهاح اٱْصهإ     َٚعًّٛ إٕ اٱش٬ّ دا٤ بايٛشط١ٝ 
 يف ايتكمّ ٚا٫زدٖهاج  يهذا دعها إيٝٗها اٱشه٬ّ نهٌ سصهب َهٛجدٙ بكٛيه٘  عهاػل          

لَهُامَْاَصِايتٌَََاَمِوْهُمَْمَنََُْقُز َُرَثَّوَبَآرِوَبَفِيَاليَاْيَبَحَسَوَخًَاَفِيَاآلخِزَحَِحَسَوَخًَاَاِوَبَعَذَاةََالوَّبرَِأُاْلَئِكََ]

 .(2)[جُزامِمَّبَكَسَ

يهههٝض َٓٸههها َهههٔ  هههرى دْٝهههاٙ ٯرر ههه٘ ٫ٚ آرر ههه٘ ٚيف احلهههمٜح ايعهههرٜـ: )
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ضلهب ٭رٝه٘ َها ضلهب       إٕ ايٛازع ايمٜين ٖٛ ايهذٟ ًٜهسّ ايؿهرد ٭ٕ )   (1)(يمْٝاٙ
( ٚاْ٘ َص٪ٍٚ أَاّ اهلل شبشاْ٘ ٚ عاػل عهٔ إشها٤ ٘   يٓؿص٘ ٜٚهرٙ ي٘ َا ٜهرٙ هلا

  ُ ٖٳٝ ٘ٹ املٛيٜٛه١   إػل ايعٌُ ٚإػل شا٥ر ايٓاط. ٖٚٛ ههه حُبههِ  ٜهسجع يف املٛظهـ    -ٓته
جٚح اٱٜجاج حبٝح ٫ ٜكهمّ َصهًشت٘ ايعخصه١ٝ عًه٢ املصهًش١ ايعاَه١  ٚايكهِٝ        

ـ      إ ٫  كتصههر عًهه٢ ايعبههادات    ايمٜٓٝهه١ ايهه  صلههب ْعههرٖا ٚ جكٝؿٗهها يًُٛظهه
ٚايؿههرٚ  بههٌ ٫بههم َههٔ ايكنٝههس عًهه٢ ؾكهه٘ ا تُههل نايههمٜٔ املعاًَهه١ ٚايههمٜٔ        

٭ؾراد  ٚبٝإ إ املاٍ يٝض ٖمؾاس بٌ ٖٛ ٚشه١ًٝ  ايٓصٝش١  ٫ٚ  كتصر ع٢ً ؾك٘ ا
 يطرم  هأَغل احلٝها٠ ايهرؿله١ َهٔ َصههٔ َٚأنهٌ ًَٚهبض ٚغريٖها  ٚيههٔ قٹصٵهُاس           
 َههههٔ ا٭ثرٜهههها٤ دعًههههٛٙ ٖههههمؾاس ٫ ٚشهههه١ًٝ ممهههها أد٣ إػل دطههههُِٝٗ بههههٌ دطههههِٝ  

 سههههب ايههههمْٝا يف قٛيهههه٘: ) _ا تُههههل  ٚإيٝهههه٘ أظههههاج اٱَههههاّ أَههههري املهههه٪َٓغل 
 . (2)(ايكًب عٔ مساع احله١ُ ٜؿصم ايعكٌ  ٜٚصِ

ٚإٕ اٱش٬ّ ٜر٣  (3)(سب ايمْٝا جأط نٌ رط١٦ٝنُا إ احلمٜح اٯرر )
إ املهههاٍ هلل شهههبشاْ٘ ٚ عهههاػل  ٚإؾلههها أعطهههاٙ يٲْصهههإ برشهههِ ا٭َاْههه١ يُٝهههتشٔ 

   ٚقٛيه٘  عهاػل:  (4)صاَلِلَّهَِخَاشَاِِنَُالسَّامَباَادَِاَارَرْ ََِ] اٱْصإ  ؾؿٞ ايكرإٓ ايهرِٜ

زََالَّذِيَجَعَلَكُمَْخاَلَِِفََارَرْ َِاَرَفَعََثَعْضَكُمَْفَزْقََثَعْضٍَدَرَجَبدٍَلِيَجْلُازَكُمََْاَهُ]

 .( )[فِيَمَبَآرَبكُمْ

يٝض يو َٔ َايهو إ٫أ َها أنًه  ؾأؾٓٝه  ٚيبصه       ٚيف احلمٜح ايعرٜـ: )
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 .(1)(ؾأبًٝ  ٚ صمق  ؾأبكٝ 

 انعامم انذٔىٓ نهقضاء عهّ انفساد اإلداسْ:

ٌٝ َهٔ ظهبٻ عًه٢ ظه٤ٞ ظهاا عًٝه٘ ٖٚهٛ صهشٝض إػل سهم َها إذا             يكم ق
ٜعههاع عكا٥ههمٜاس ؾُههٔ أدَههٔ عًهه٢ اج هههاا املٓهههر ٚاَتطهها٤ ايؿشعهها٤ يههٝض َههٔ     
ُٸا اعتاد مماجشت٘ يف سٝا ٘ ايَٝٛٝه١ إ٫أ عهٔ نرٜهٍل     ايصٗٛي١ إدباجٙ ع٢ً اٱق٬ع ع

 إص٬س٘ عكا٥مٜاس ٚع٬د٘ دذجٜاس.

َهٔ اَتصهاف دَها٤ ايٓهاط ٚا٫شهت٤٬ٝ      ٚيٝض أظم َٓهراس ٚأبػهؤ ؾشعها٤   
ع٢ً أجزاقِٗ ٚايت٬عب بٗا إذا َا عًُٓا شهابكاس إ ايطُهل ٚاجلعهل رصٝصهتإ     

 إٕ ايتصكتا بعخص١ٝ إْصإ ؾإُْٗا  كنإ أثراس ٚاضشاس عٓم ذلاٚي١ إزايتُٗا.

يكههم جأٜٓهها ٚقرأْهها ٚمسعٓهها بههإٔ أنجههر َههٔ ْٗبههٛا ٚشههرقٛا أَههٛاٍ ايعههرام          
ؿصهاد اٱداجٟ ٖهِ َهٔ نبكه١ املهجكؿغل ٚاملهتعًُغل ايهذٜٔ        ٚارتًصٖٛا ٚا ُٗٛا باي

ٚؾمٚا عًٝٓا َٔ ب٬د ايجكاؾ١ ٚايعًهِ نُها ٜكهاٍ ٖٚهٞ به٬د ايػهرا ٚممهٔ فلًهٛا         
ايعٗادات يف بعؤ ا٭سٝإ  ٚيهٔ أصٝبٛا ؼلر  اجلعل ٚايطُل بصبب عهمّ  
ايٛازع ايمٜين عٓمِٖ ؾًُا غاا ايكإْٛ عِٓٗ ٚ  ٜهْٛٛا د  نا٥ًه١ ايكهإْٛ   

مٸٸتٵ أٜههمِٜٗ إػل املههاٍ ايعههاّ. بُٝٓهها نعههؿ  يٓهها ا٭ٜههاّ إ بعههؤ املهه٪َٓغل َههٔ  َهه
أصههشاا املٗههٔ ايبصههٝط١ َجههٌ احلههراط ٚايصههٛام يف دٚا٥ههر ايمٚيهه١ ٚبعضههِٗ ٫ 
ٕٵ أدٸ٣ يف بعهؤ   ٜكر٤ٕٚ ٫ٚ ٜهتبٕٛ قم داؾعٛا عٔ أَٛاٍ ايمٚي١ ٚاملاٍ ايعاّ ٚإ

ين ٚايضهُري احلهٞ ايهذٟ    ا٭سٝإ إػل  عر  سٝا ِٗ يًخطر بصبب ايٛازع ايمٜ
 نإ َتٛقماس.

يهههذيو  ٴ٬سهههغ إ ايعاَهههٌ ايهههمٜين ٖهههٛ ا٭ٖهههِ يف ايكضههها٤ عًههه٢ ايؿصهههاد   
إػل بعهؤ   _اٱداجٟ  ٚرري َا ْصتعٗم ب٘ يف ٖذا ا اٍ َا نتب٘ اٱَهاّ عًهٞ   
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ِّ َههٔ دٓههٛدى أْصههشِٗ يف ْؿصههو هلل ٚيرشههٛي٘ ٚٱَاَههو عُايهه٘ بكٛيهه٘: ) ؾههٛ
ٔ ٜبط٧ عٔ ايػضب  ٜٚرأف بايضعؿا٤  ٜٚٓبٛ ٚأْكاِٖ دٝباس ٚأؾضًِٗ سًُاس مم

ع٢ً ا٭قٜٛا٤  ٚممٔ ٫ ٜجريٙ ايعٓـ  ٫ٚ ٜعكهم به٘ ايضهعـ  ثهِ أيصهل بهذٟٚ       
املر٤ٚات ٚا٭سصاا  ٚأٌٖ ايبٝٛ ات ايصاحل١  ٚايصٛابل احلص١ٓ  َٚٔ أٌٖ 
ايٓذم٠ ٚايعذاع١ ٚايصخا٤ ٚايصُاس١ ؾإِْٗ ـلاع َٔ ايههرّ  ثهِ  ؿكهم َهٔ     

يٛايهمإ َهٔ ٚيهمُٖا ثهِ ارهك يًشههِ بهغل ايٓهاط أؾضهٌ          أَٛجِٖ َا ٜتؿكهم ا 
جعٝتو يف ْؿصو ممٔ ٫  ضٝل به٘ ا٭َهٛج ٫ٚ ؽلشهه٘ اخلصهّٛ ٫ٚ ٜتُهاد٣ يف      
ايسي١ ٫ٚ  عرف ْؿص٘ عًه٢ ايطُهل  ٚأقًهِٗ  ربَهاس ؼلرادعه١ اخلصهِ  ٚممهٔ ٫        
ٜسدٖٝ٘ انرا٤ ٫ٚ ٜصتًُٝ٘ إغرا٤  ثِ أشبؼ ع٢ً عُايو ا٭جزام ؾإٕ ذيو ق٠ٛ 

ع٢ً اشتص٬ح أْؿصِٗ  ٚغٓه٢ هلهِ عهٔ  ٓهاٍٚ َها ده  أٜهمِٜٗ ٚسذه١         هلِ 
 .(1)(عًِٝٗ َٔ رايـ أَرى  أٚ ثًُٛا أَاْتو

ٖٚٓايههو بعههؤ املعاجلههات ايتعههرٜع١ٝ ٚايتٓعُٝٝهه١ ٚايكاْْٛٝهه١ يصههم َههمارٌ      
 ايؿصاد اٱداجٟ ٚرلاجد٘ يف نٌ َٝمإ ٜعٗر ؾٝ٘  َٓٗا:

 أَاًل: انفراَِ انششعٕح:

 عرذاء عهّ أمُال انذَنح.اإلفراء تحشمح اال -1

ٚإيٝو أٜٗا ايكاج٨ ايهرِٜ ؾتاٟٚ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصهتاْٞ  
 :(2)يف ذيو

 ٌٖ أرذ أَٛاٍ ايمٚي١ َٔ دٕٚ ٚد٘ سل س٬ٍ أٚ سراّ؟ ايص٪اٍ:

 ٫ صلٛز. اجلٛاا:

َا سهِ َٔ اشتأدر شٝاجات ايمٚي١ َٔ قبٌ أصشابٗا عًُاس إِْٗ  ايص٪اٍ:
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تخماَٗا ٭غراضِٗ ايعخص١ٝ َٚا سهِ ا٭َٛاٍ املمؾٛع١ ع٢ً غري رلٛيغل باش
 ن٬ ايطرؾغل؟

ٌٸ ا٭َٛاٍ. اجلٛاا:  ٫ صلٛز ٫ٚ د

َا سهِ شرق١ أَٛاٍ ايمٚي١ اي  ٫ دهِ بايعرٜع١ اٱش١َٝ٬ ٫ٚ  ايص٪اٍ:
  عطٞ ايععب سك٘؟

 ٫ صلٛز. اجلٛاا:

ٓادٌٜ ايٛجق١ٝ َا سهِ ا٭دٚات اي   أرذٖا َٔ املصتعؿ٢ َجٌ امل ايص٪اٍ:
ٚايكؿازات ٚا٭دٚات ايػاي١ٝ ايجُٔ اي  ٫ ع٬ق١ هلا بايمجاش١ )أٟ أدٚات 
ضلتاز إيٝٗا يف سٝا ٓا عٓم املر  َجٌ ايعهازات( ٚغريٖا َٔ دٕٚ إذٕ َٔ 

 املصتعؿ٢ َٚاذا صلب عًٞ  اٖٗا ٌٖٚ ؾٝٗا نؿاج٠؟

ٚصلب إجداعٗا  ٫ صلٛز إ٫أ بأذٕ املص٪ٚيغل يف املصتعؿ٢ أٚ ايه١ًٝ اجلٛاا:
 َل اٱَهإ ٚإ٫أ ؾتصمم ؼلبًػٗا إػل ايؿكري املتمٜٔ.

ايص٪اٍ: ٌٖ صلٛز اشتخماّ بعؤ ا٭دٗس٠ ناهلا ـ أٚ آي١ ايطابع١ يف ايمٚا٥ر 
 يػر  ظخصٞ ٚإٕ نإ يضرٚج٠؟

ٜتبل ايعرط يف عكم ايتٛظٝـ ؾإٕ نإ عمّ ا٫شتخماّ ظرناس يف  اجلٛاا:
 ؾ٬ صلٛز. ايعكم ايٛظٝؿٞ ٚيٛ بٓشٛ ايعُّٛ

إْٞ َٛانٔ عراقٞ ٫ ؿلًو قطع١ أج  شه١ٝٓ ٚيمٟ عا١ً٥ ٚأنؿاٍ  ايص٪اٍ:
ٚاشهٔ سايٝاس يف بٝ  َل أًٖٞ قمِٜ قُ  بايتذاٚز ع٢ً قطع١ أج  ؾاجغ١ 

 عا٥م٠ يًمٚي١ َا سهِ عًُٞ؟

مساس١ ايصٝم ٫ صلٝس إسٝا٤ ا٭ج  إ٫أ بإذٕ اجلٗات املص٪ٚي١ ذات  اجلٛاا:
 ايص٬س١ٝ.
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َا سهِ اشتخماّ ايكرناش١ٝ ٚاحلاشٛا ٚا٫ْكْ  يف املهتب ايص٪اٍ: 
 ايٛظٝؿٞ ايعاّ يبعؤ ا٭غرا  ايعخص١ٝ؟

صلٛز بإذٕ املص٪ٍٚ ٫ٚبم َٔ ايتٓصٝل َع٘ بايٓصب١ ملا َض٢ إٕ   اجلٛاا: 
 ٜهٔ بإذْ٘.

ٌٖ صلٛز أرذ ظت١ً )زجع( )ؾص١ًٝ( أٚ ايٛجد أٚ بذٚجٖا َٔ دٚا٥ر ايص٪اٍ: 
 سه١َٝٛ؟

 صلٛز َٔ دٕٚ إذٕ املص٪ٍٚ.٫ اجلٛاا: 

َا جأٟ مساستهِ يف إٔ ايبعؤ يف ايعرام قم أرذ َٔ ايمٚا٥ر  ايص٪اٍ:
احله١َٝٛ َهاْاس ي٘ ٜٚكّٛ جبُل اٱصلاجات ايتابع١ يًما٥ر٠ اي  ٜصهٕٓٛ ؾٝٗا 

 حبذ١ أْٗا  ابع١ هلِ؟

٫ صلٛز ايتصرف يف ممتًهات ايمٚي١ إ٫أ بإذٕ اجل١ٗ املص٪ٚي١ عٔ  اجلٛاا:
 حبصب ايكإْٛ.ذيو 

 اإلفراء تُجُب حفظ انىظاو َاحرشاو انقُاوٕـه انُضعٕح فٓ انذَنح. -2

 ٚإيٝهِ ْع اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم عًٞ ايصٝصتاْٞ:

 ٌٖ صلٛز رلايؿ١ ايكٛاْغل ايٛضع١ٝ يف ايمٚي١؟ ايص٪اٍ:

 ٫ صلٛز رلايؿ١ ايكٛاْغل اي   عٌ ملصًش١ ايٓاط. اجلٛاا:

 ء تحشمح سشقح انُقد فٓ انُظٕفح.اإلفرا -3

 ٚإيٝهِ ْع اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم عًٞ ايصٝصتاْٞ:

َا جأٜهِ باملٛظـ ايذٟ ٜعُهٌ يف دٚا٥هر ايمٚيه١ ٚطلهرز قبهٌ ايهمٚاّ        ايص٪اٍ:
ايفمد ي٘ بذجٜع١ اْ٘ ٫ عٌُ يمِٜٗ  عًُاس إ ايٛق  املتعاجف ايّٝٛ ٖٛ ٜبمأ َٔ 

 ٜٚٓتٗٞ بايجا١ْٝ ظٗراس؟ ايصاع١ ايجا١َٓ صباساس
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٫ صلههٛز رلايؿهه١ ايكههإْٛ نُهها ٫ صلههٛز رلايؿهه١ ايعكههم ٚظههرٚن٘ عٓههم      اجلههٛاا:
 ايتٛظٝـ.  

ٜصههرف ـلٝههل ٚقهه  ايههمٚاّ يف ايٛظٝؿهه١     إٔبههٌ ايٛادههب عًهه٢ املٛظههـ   
املطًٛا أدا٩ٖا  ؾ٬ صلٛز سته٢ ايٓهّٛ َهج٬س يف أثٓها٤ ٚقه  ايهمٚاّ يف ايٛظٝؿه١         

 ١ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ:ٚإيٝو ْع اشتؿتا٤ مساس١ آٜ

أْهها أعُههٌ يف ايًٝههٌ ٖههٌ صلههٛز إٔ أْههاّ بضههع١ شههاعات أثٓهها٤ ايههمٚاّ    ايصهه٪اٍ:
 ايرمسٞ  سٝح   ْأرذ ا٫شت٦ذإ َٔ املص٪ٍٚ املباظر ع٢ً ذيو؟

٫ صلٛز ايتخًـ عٔ ايكإْٛ املرعٞ يف ا هاٍ إ٫أ بهإذٕ املصه٪ٍٚ. بهٌ      اجلٛاا:
 ٘ يف أثٓا٤ ايمٚاّ ايرمسهٞ بهأٟ ذجٜعه١ سته٢ يهٛ      ٫ صلٛز يًُٛظـ إٔ ٜكى دا٥ر

نهإ ايكٝهاّ ؼلصهتشب َجهٌ زٜههاج٠ ا٭َهانٔ املكمشه١ أٚ زٜهاج٠ َهرٜؤ أٚ يصههُاع         
  نُا ٫ صلٛز ي٘ أٜضاس  رى دا٥ر ٘ أٚ ٚظٝؿته٘ يف  _دلًض  عس١ٜ يٲَاّ احلصغل 

أثٓا٤ ايمٚاّ يًشضهٛج إػل ادتُهاع أٚ إقاَه١ َٗردهإ أٚ استؿايٝه١. ٚإيٝهو ْهع        
 تا٤ ؾت٣ٛ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ.اشتؿ

َا جأٜهِ بايذٟ ٜهكى ايعُهٌ بذجٜعه١ أْه٘ طلهمّ املٓهرب احلصهٝين ٚأٜهاّ          ايص٪اٍ:
ظٗر جَضإ ٚأٜاّ ظٗر عاظٛجا٤ ٚصلب عًٝ٘ إٔ ضلضر ا ايض احلصه١ٝٓٝ عًُهاس   

 اْ٘   ٜأرذ إداز٠ ٚيهٔ  ر ٝب َل املص٪ٍٚ.

 إذا نإ املص٪ٍٚ دلازاس يف اٱذٕ َٔ قبٌ ج٥ٝض ٫ صلٛز دلرد ذيو إ٫أ اجلٛاا:
 اٱداج٠.

ْعِ  صلهٛز يًُٛظهـ أرهذ اٱدهاز٠ عهٔ ايهمٚاّ أٚ ٜهكى ايعُهٌ يف دا٥ر ه٘          
ٛٸ٫س    بأرذٙ باٱداز٠ َٔ َص٪ٚي٘ أٚ َمٜرٙ ؾُٝا إذا نإ ذيو املص٪ٍٚ ٚاملهمٜر رله

اهلل  باعطا٤ اٱدهاز٠ سصهب قهٛاْغل ايٛظٝؿه١. ٚإيٝهو ْهع اشهتؿتا٤ مساسه١ آٜه١         
 ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ.
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َا جأٜهِ بهاملٛظـ ايهذٟ ٜٓصهل عًُه٘ َهل املهمٜر أٚ أسهم ز٥٬َه٘ ٫ٚ          ايص٪اٍ:
 ٜماّٚ بذجٜع١ أْ٘ أرذ اٱذٕ َٔ املمٜر أٚ املص٪ٍٚ؟

 إذا نإ املمٜر ي٘ سل إعطا٤ اٱداز٠ صلٛز ا٫شت٦ذإ َٓ٘ ٚإ٫أ ؾ٬. اجلٛاا:

4-     ُ قااد اناازْ ذإااة انمُظااف عااه     اإلفراااء تحشمااح أألااز الجااشج عهااّ ان

َظٕفرً مه دَن إرن ممه نً انحا  فآ إعءااء اإلجااصجن َإن عاان عاذو       

 دَامً ال ٔؤثش فٓ سٕش انذائشج.

 ٚإيٝو ْع اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ:

َا ٖٛ جأٜهِ يف ا صاع ظاٖر٠  رى ايعٌُ يف دٚا٥ر ايمٚي١ قبٌ ايهمٚاّ   ايص٪اٍ:
 رى ايعُهٌ ٫ ٜه٪ثر بصهٛج٠ ؾعًٝه١ يف ا هسإ ايهمٚاّ ايرمسهٞ        ايرمسٞ حبذ١ إ 

عًُههاس بههإٔ ٖٓههاى دٚا٥ههر دٚاَٗهها َٓاٚبهه١ ثٓا٥ٝهه١ ٚث٬ثٝهه١ ٚبههايرغِ َههٔ ذيههو ٜههكى   
 املٛظـ ايعٌُ.

 ٫ صلٛز ٫ٚ ٜصتشل ا٭در٠ يف ؾك٠ ايػٝاا. اجلٛاا:

ٚيذا ع٢ً املٛظـ إ ٜصكدل َٔ جا ب٘ بٓصهب١ َها ؾٛ ه٘ َهٔ ايهمٚاّ يف دا٥ر ه٘        
ؾإٔ أنً٘ هلذا املاٍ َٔ دٕٚ َكابٌ شهش   يعهمّ اشهتشكاق٘ إيٝه٘. ٚإيٝهو ْهع       

 اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ:

ٚإذا نإ ايعٌُ ٫ صلٛز ؾٌٗ املر ب ايذٟ ٜأرهذٙ ؾٝه٘ أظههاٍ؟ ٖٚهٌ      ايص٪اٍ:
 ٜكطل َٓ٘ ظ٤ٞ يًشصابات يف ايما٥ر٠ ْؿصٗا ست٢  ربأ ذَت٘؟

 ب١ َا ؾٛ ٘ َٔ احلضٛج يف ايما٥ر٠ يف َؿرٚ  ايص٪اٍ.ٜكطل َٓ٘ بٓص اجلٛاا:

اإلفراء تحشمح ذصشف انمُظف فٓ أمُال دائشذً َأجٍضذٍا نألغشاض  -5

انشخصاإح أَ فاآ أغاااس غٕااش مساامُا تااً قاوُوااًان َإن عااان ال ٔااؤثش فاآ       

 انذائشج مادًٔا َإداسًٔا.

 ٚإيٝو ْع اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ:
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 ٍ أْها َٛظؿه١ يف قصههِ احلصهابات ٜطًهب َههين ز٥٬َهٞ بعهؤ ا٭َههٛاٍ يف        :شه٪ا
ساد١ ًَش١  ٚأْا اشأهلِ إٔ  هٕٛ احلاد١ ًَش١ بصٛج٠ صهشٝش١  ؾٗهٌ صلهٛز    

 ذيو َٚا ٖٛ احلهِ؟

 إذا نإ طلايـ ايكٛاْغل املرع١ٝ يف ٖذا ا اٍ ؾ٬ صلٛز. اجلٛاا:

طابعه١ يف ايهمٚا٥ر   ش٪اٍ: ٌٖ صلٛز اشتخماّ بعؤ ا٭دٗس٠ ناهلا ـ أٚ آيه١ اي 
 يػر  ظخصٞ ٚإٕ نإ يضرٚج٠؟

 ٜتبل ذيو قإْٛ ايبًم ْٚعاّ اٱداج٠. اجلٛاا:

اإلفرااااء عهاااّ حشماااح دفاااع انششاااُج نهمُظاااف ماااه أجااام انرعٕٕاااـه فااآ   -6

انُظٕفحن َإن اوحصش انرعٕٕـه تذفعٍان أَ نرخهٕص انمعامهاح أَ نرساشٔعٍا   

 عما ٔحشو نهمُظف أألز رنك انمال.

 ٚإيٝو ْع اشتؿتا٤ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم ايصٝصتاْٞ:

ٖههٌ صلههٛز دؾههل جظهه٠ٛ َههٔ أدههٌ احلصههٍٛ عًهه٢ ٚظٝؿهه١ يف ايكطههاع         شهه٪اٍ:
 احلهَٛٞ ع٢ً أْ٘ ٫  ٛدم نرٜك١ أرر٣ يف ايٛق  احلاضر؟

 اجلٛاا: ٫ صلٛز.

أعٌُ يف دا٥ر٠ سه١َٝٛ ٚآرذ جا باس عًه٢ عًُهٞ َهٔ ايهما٥ر٠ ٚأشهتطٝل       ش٪اٍ:
عؤ املعا٬َت َكابٌ َاٍ َعغل َجهٌ اشهتخراز ؾٝهس٠ عُايه١ أنجهر َهٔ       ختًٝع ب

املصُٛح ب٘ عٓم ايمٚي١ ٖٚهذا بعؤ املعها٬َت يف ايهمٚا٥ر احلهَٛٝه١  ؾٗهٌ يف     
 أرذ ٖذٙ ا٭در٠ إظهاٍ َل ايعًِ إٔ غريٟ ٜعًُٗا بايٛشان١؟

 إذا نإ عًُو رلايؿاس يًكإْٛ ؾ٬ صلٛز. اجلٛاا:

داّ )١ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم عًهٞ ايصٝصهتاْٞ   ٚيكم صمج َٔ َهتب مساس١ آٜ
 اشتؿتا٤إ عٔ ايؿصاد اٱداجٟ ٚإيٝو ْصُٗا: (ظً٘
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 االسرفراء الَل:

 ققق

 .(داّ ظً٘)َهتب مساس١ املردل ا٭ع٢ً ايصٝم ايصٝصتاْٞ 

 ايص٬ّ عًٝهِ ٚجفل١ اهلل ٚبرنا ٘..

ٚبعهههم: يكهههم  ؿعههه٢ َههها ٜصههه٢ُ بهههه)ايؿصاد اٱداجٟ( يف أٚشهههاط املهههٛظؿغل  
 َٛٝغل حبم   ٜصبل ي٘ َجٌٝ  ٜٚتخذ أظها٫ رلتًؿ١:احله

َٓٗا ختًـ املٛظـ عٔ أدا٤ ٚادب٘ ايكاْْٛٞ  اٙ املرادل إ٫أ بعم أرهذ َبًهؼ   
 َٔ املاٍ.

َٚٓٗهها قٝههاّ املٛظههـ بايتذههاٚز عًهه٢ ايكههٛاْغل ٚايكههراجت ايرمسٝهه١ يصهها     
 املرادل إذا دؾل ي٘ ايرظ٠ٛ ع٢ً ذيو.

اجٜل اخلمَٝهه١ ٚغريٖهها ؼلبههايؼ  ؿههٛم بهههجري  َٚٓٗهها َههٓض املٛظههـ َكاٚيهه١ املعهه 
 َتطًبات ازلازٖا إػل َٔ ٜٛاؾل ع٢ً إعطا٥٘ دس٤اس َٔ َبًؼ املكاٚي١.

َٚٓٗا  ٛيٞ دلاَٝل َٔ املٛظؿغل ١َُٗ ايكٝهاّ ؼلعهرٚع َها ٜٚتكاضهٕٛ أَهٛا٫س      
نا٥ًهه١ عًٝهه٘ يف سههغل اْهه٘ َههٔ ضههُٔ ٚادبهها ِٗ ايٛظٝؿٝهه١ ايهه  ؿلٓشههٕٛ بإزا٥ٗهها    

ٖٓايههو ايهههجري َههٔ ا٭ظهههاٍ اُ٭رههر  ْردههٛ بٝههإ احلهههِ   ايرٚا ههب ايعههٗر١ٜ. ٚ
 ايعرعٞ يف ـلٝل ذيو أداّ اهلل  عاػل شٝمْا املردل ذرراس ٬َٚذاس.

 دلُٛع١ َٛانٓغل
 ٖه1426صؿر  10                                                                      

 بامسه تعاىل

    ٚ ادبها ِٗ ؼلكتضه٢ عكهٛد  هٛظٝؿِٗ     ضلرّ عًه٢ املهٛظؿغل ايتخًهـ عهٔ أدا٤ 
ايٓاؾذ٠ عًِٝٗ ظرعاس  نُها ضلهرّ عًهِٝٗ  هاٚز ايكهٛاْغل ٚايكهراجت ايرمسٝه١ ممها         
  ٜتعغل جعاٜتٗا ؼلٛدب ذيو  َٚا ٜأرهذٙ املٛظهـ َهٔ املهاٍ َهٔ املرادهل ٚغهريٙ        
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ؾٗٛ شهش  سهراّ  نُها إ إٖهماج املهاٍ ايعهاّ ٚا٫شهتشٛاذ          -ر٬ؾاس يًكإْٛ -
رف غري ايكاْْٛٞ ؾٝه٘ سهراّ ٜٚصهتٛدب ايضهُإ ٚاظهتػاٍ      عًٝ٘ بٌ َطًل ايتص

 ايذ١َ. ٚاهلل اهلادٟ.
 ٖه1426صؿر  15                

 َهتب ايصٝم ايصٝصتاْٞ يف ايٓذـ ا٭ظرف

 االسرفراء انثاوٓ:

  ققق

 .(داّ ظً٘)مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم عًٞ احلصٝين ايصٝصتاْٞ 

 ايص٬ّ عًٝهِ ٚجفل١ اهلل ٚبرنا ٘:

أرذ ايؿصاد اٱداجٟ َأرذٙ يف َ٪شصا ٓا احلهَٛٝه١ َهٔ ٖهمج ا٭َهٛاٍ      يكم
ايعا١َ د  عٓٛإ بٓا٤ املعاجٜل اخلم١َٝ ٚ صًٝض ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  َٚهٓض ا٭َهٛاٍ   
حبذهه١ ا٭عُههاٍ اٱضههاؾ١ٝ يف سههغل ٜٛدههم ؾهها٥ؤ بههٓؿض ايههما٥ر٠ َههٔ املههٛظؿغل     

ِ ا٫عتٝادٜهه١  ٚايؿٓههٝغل ؾا٭دههمج اشههتخماَِٗ إ ناْهه  أعُههاٍ نههجري٠ ٚبههرٚا بٗ
ٚقٝههاّ بعههؤ املههٛظؿغل بتههأيٝـ دلُٛعهه١ َههِٓٗ يبٓهها٤ أٚ إصهه٬ح َعههرٚع ٚأرههذ    
أَٛاٍ نا١ً٥ ع٢ً ٖذا ايع٤ٞ يف سهغل ؿلههٔ ايكٝهاّ به٘ أثٓها٤ ٚادهبِٗ يف ايهمٚاّ        

 ايرمسٞ ِٖٚ ٜتكاضٕٛ جٚا ب ٫ بأط بٗا.

ؾُهها ٖههٛ َٛقؿٓهها َههٔ ٖههذٙ املعضهه١ً عًُههاس أْٓهها أبههمٜٓا اَتعاضههٓا ٚ  ْصههه     
ٓا أيصٓتٓا ضم ٖذا ايما٤ ؾٌٗ ٜهؿٞ أّ ًْذأ إػل أَٛج أرهر٣. َٚها املٛقهـ    ؾأنًك

 ايعرعٞ َٔ ٖ٪٤٫؟.

 .أؾتْٛا َأدٛجٜٔ ٚؾكهِ اهلل
 َكًمنِ/ أبٛ ذلُم

 ٖه1426/صؿر/14                                                                                  
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 بامسه تعاىل

  ٔ ٚادبهها ِٗ ؼلكتضهه٢ عكههم ايتٛظٝههـ سههراّ  َٚهها      إٕ ختًههـ املههٛظؿغل عهه
 ٜأرذْٚ٘ َٔ املاٍ شش . ٚاهلل اهلادٟ.

 َهتب ايصٝم ايصٝصتاْٞ يف ايٓذـ ا٭ظرف
 أدٛب١ املصا٥ٌ ايعرع١ٝ                                 

 ٖه1426/صؿر/15                                                    

 ٕح:ثاوًٕا: انُسائم انرششٔع

اشههتخماّ ايٓعههاّ اي٬َرنههسٟ يف ايعًُٝهه١ اٱداجٜهه١ ٚذيههو يٓذاسٗهها يف ايههمٍٚ    -1
املتطٛج٠ َمْٝاس ٚاقتصهادٜاس  ٭ٕ املرنسٜه١ يف اٱداج٠ َهٔ ا٭شهباا اير٥ٝصه١ هلهمج       
ايٛق   ؾإٕ احله١َٛ املرنس١ٜ ؼلع٢ٓ إ نٌ ظ٤ٞ َر ب  بٗا ممها ٜه٪دٟ إػل ٖهمج    

١ ٜردل ؾٝٗا َٔ أد٢ْ ايب٬د ٚأقاصٝٗا ايٛق   ؾإٕ نٌ َعا١ًَ أٚ نًب أٚ ٥٫ش
إػل املرنس  ٖٚذا ر٬ف سر١ٜ ايٓاط ٚغايباس َا  هٕٛ املرنسٜه١ دنتا ٛجٜه١  ؾهإٕ    
املرنسٜهه١ َعٓاٖهها عههمّ  ؿههٜٛؤ ايصههًط١  ممهها ٜهه٪دٟ إػل إ املرا ههب ايههمْٝا َههٔ     
ايمٚا٥ر  تٗرا إػل ايتصهٜٛـ ٚايتأدٝهٌ ٚايؿهراج َهٔ املصه٪ٚي١ٝ ٚايردهٛع دَٚهاس        

 ا٤ ٚذيو مما ٜصبب ٖمج ايٛق  أنجر ؾأنجر.إػل اير٩ش

 عرٜل قٛاْغل ايضهُإ ا٫دتُهاعٞ ايه   عهم َهٔ أٖهِ ايٛشها٥ٌ ايه  دصهٔ           -2
 املٛظـ َٔ ايؿصاد اٱداجٟ.

 هٜٛٔ ْعاّ اقتصادٟ َتطٛج ٚذٟ ؾلٛ َتصاعم مما صلعٌ َصت٣ٛ درٌ ايؿهرد   -3
٠ٛ ٚايفصهٛب١ٝ  دٝماس يٝهٕٛ ضُاْاس  اٙ نهٌ أَهرا  ايؿصهاد اٱداجٟ َجهٌ ايرظه     

 ٚاشتػ٬ٍ ايٓؿٛذ.

ٚضل دٚا٥ر جقاب١ ظمٜم٠  صاِٖ يف ايكضا٤ عًه٢ ايرظه٠ٛ ٚايؿصهاد إضهاؾ١ إػل      -4
ٚدههٛد برملههإ  عههرٜعٞ قههٟٛ ٚصههشاؾ١ سههر٠ صلعههٌ َههٔ ايصههعٛب١ ايتصههك عًهه٢    

 عًُٝات ايؿصاد اٱداجٟ.
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ٚضل قٛاْغل ٚإدرا٤ات َتعمد٠ حبل املؿصمٜٔ ؼلُتًههات املهٛانٓغل ٚايصها      -5
يعاّ  ٜٚتصا٤ٍ ايعراقٞ ملاذا ٜطرد َٛظهـ ٜعهتػٌ يف ايكطهاع اخلهاف أٚ املٗهٔ      ا

ا٭ًٖٝهه١ عٓههم انتعههاؾ٘ بايصههرق١ أٚ ايتكصههري بُٝٓهها ٜبكهه٢ املٛظههـ احلهههَٛٞ يف       
ٚظٝؿت٘ ست٢ يٛ ثب  عًٝه٘ ايتكصهري أٚ ايصهرق١ َهل ايعًهِ إ املهٛظؿغل يف دٚا٥هر        

 ايكطاع ا٭ًٖٞ. ايمٚي١ بعضِٗ ٜتصك ع٢ً اٯرر ٖٚذا عهض َا صلرٟ يف

 أيٝـ دلًض اخلم١َ ايعا١َ املختع بتعٝغل املٛظؿغل يف ـلٝهل دٚا٥هر ايمٚيه١      -6
ٚشًب  ًو ايص٬س١ٝ ممٔ شٛاٙ  ٜٚٓبػٞ هلهِ ايتشهرز يف ارتٝهاج َٓتصهيب ٖهذا      
ا ًض ٚٚضل ايتشرزات ايكا١ْْٝٛ ٚايرقاب١ٝ اي  ؽلٓل ايؿصاد ٚايتذاٚزات ؾٝه٘.  

ا٥هر٠  إػل  عهٝغل َهٛظؿغل يهمٜٗا ؾتهتهب بهذيو إػل       ؾإذا استاد  أٜه١ ٚزاج٠ أٚ د 
دلًض اخلم١َ ايعاّ يٝتٛػل ْعهر إعه٬ٕ يهمع٠ٛ َهٔ  تهٛاؾر ؾٝه٘ ايعهرٚط يًتعهٝغل         
 طبٝكههاس ملبههمأ املصههاٚا٠ بههغل املههٛانٓغل يف  ههٛيٞ ايٛظهها٥ـ ايعاَهه١  ثههِ إرضههاع         
املتكههمَغل يًُٓاؾصهه١ أٚ ٫َتشاْههات درٜرٜهه١ أٚ ظههؿ١ٜٛ ضلههمدٖا املختصههٕٛ  أٚ     

ٚي١ٝ ملٔ ؿلًو اَتٝازات َع١ٓٝ ٜتؿل عًٝٗا أعضا٤ دلًض اخلم١َ ايعا١َ سصهب  ا٭
ايٛظٝؿه١ ٚاملٛظهـ. ٚضلصههٌ عًه٢ ايٛظٝؿهه١ ايعهاغر٠ َههٔ  ؿهٛم عًهه٢ غهريٙ َههٔ       
املتكههمَغل. ٚ ؿعٝههٌ ٖههذا املكههكح ٜتطًههب  ههمر٬س  عههرٜعٝاس َههٔ اجلُعٝهه١ ايٛنٓٝهه١   

 بإصماج قإْٛ بإْعا٤ أٚ إعاد٠  أيٝـ ا ًض املذنٛج.

 عههمد اجلٗههات ايهه  هلهها شههًط١ يف  عههٝغل ايههراغبغل بايٛظهها٥ـ نههايٛزجا٤   إٕ
 ٚامُلمٜرٜٔ ايعاَغل ٜ٪دٟ إػل عمّ اسكاّ ايكٛاعم ايكا١ْْٝٛ يف  عٝغل املٛظؿغل.

عمّ قبٍٛ ـلٝل ايتربٜرات ٚاحلذر ايٛا١ٖٝ اي  ٜتِ بٗا  عٝغل املهٛظؿغل دٕٚ   -7
 ا٭َين ٚغريٖا.مشٛهلِ بايضٻٛابٹ ٹ ايكا١ْْٝٛ نذجٜع١ ايٛضل 

ا٫عتُاد يف ايتٛظٝـ ع٢ً ايهٹؿاٜٳ١ٹ ٚا٭َا١ْ. قاٍ  عاػل يف ذلهِ نتاب٘ يف قصه١   -8

ٝٵبٺ َل ايٓيب َٛش٢  اَبلَاذَِِْحْايَاهُمَبََُبأَثَاذَِاَْازَرْجِزَََُِِِِّْخَيْازََمَانَََََََْ: ط_بٓات ايٓيب ظٴعٳ
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شهت٦ذاج ايهؿه٪ ٚا٭َهغل ٚؾصهرت     .  عري اٯٜه١ ايهرؿله١ با  (1)صاَْزَرْجَزْدََالْقَزِيََارَمِنيُ

ايكهه٠ٛ بايهؿاٜهه١. ٚسرَهه١ ايتٛظٝههـ عًهه٢ أشههاط ايفصههٛب١ٝ أٚ بايرظهه٠ٛ أٚ صهه١ً  
ايكراب١. ٚقم مسعٓا ٚظاٖمْا ٖٓايهو َهٔ  ٛظؿهٛا يف أَهانٔ سصاشه١ يف ايمٚيه١       

 ٚ صًُٛا املٓاصب اٱداج١ٜ دٕٚ نؿاٜٳتٹِٗ ؾٝٗا.  

ٝكٝهاس يًُؿصهمٜٔ َهٔ عهمّ     إيػا٤ ـلٝل ايكٛاْغل اي  َازايه   عههٌ غطها٤ٶ سك    -9
ٍٳ َههِٓٗ يف أثٓهها٤  أدٜهه١ ٚظٝؿههتِٗ ايرمسٝهه١ إ٫أ ؼلٛاؾكهه١  اشههتطاع١ ايكههإْٛ إ ٜٳُطههٛ
ايٛزٜر ايتابل ي٘ ؾإٕ ٖذا ٜههٕٛ يه٘ غطها٤ يف ؾصهاد املٛظهـ اٱداجٟ  ؾه٬ صلهٛز        
٭ٟ عٓههٛإ جمسههٞ أٚ شٝاشههٞ إٔ ؿلٓههل َههٔ دكٝههل َؿٛضهه١ٝ ايٓساٖهه١ أٚ دلًههض  

 كل َل املٛظـ ٚإٔ ضلٌٝ املٛظـ إػل جل١ٓ دكٝك١ٝ.اخلم١َ ايعا١َ َٔ إٔ ضل

٫ ٜتُتههل أٟ َصهه٪ٍٚ أٚ َٛظههـ يف احلهَٛهه١ ايعراقٝهه١ باحلصهها١ْ عههٔ أؾعههاٍ   -10 
دٓا١ٝ٥ ٜر هبٗا ر٬ٍ قٝاَ٘ بٛظٝؿته٘. ٜٚتُتهل ايكضها٤ بايصه٬س١ٝ ايتاَه١ سصهراس       

عهرٜع١ٝ  يتكرٜر برا٠٤ املتِٗ أٚ إداْت٘ ٚؾكهاس يًكهإْٛ َهٔ دٕٚ  همرٌ ايصهًطتغل ايت     
 أٚ ايتٓؿٝذ١ٜ.

إٔ  هههٕٛ ايكههٛاْغل ايهه   صههٔ يًكضهها٤ عًهه٢ ايؿصههاد اٱداجٟ َههٔ ايعههؿاؾ١ٝ      -11
ٚايٛضٛح ٚايمقه١ حبٝهح ٫ ٜصهتطٝل أسهم إٔ ٜتذهاٚز عًٝٗها أٚ ٜتخطاٖها بأ بهاع         
أشههايٝب ًَتٜٛهه١ غههري ظههؿاؾ١ ايهه   ههجري ايعههو ًٜٚتههـ رًؿٗهها َههٔ أدههٌ املٓؿعهه١   

 ايعخص١ٝ ع٢ً سصاا املٓؿع١ ايعا١َ.

ّٷ عًه٢ نهٌ َٛظهـ َهٔ َهمٜر عهاّ         -12 ايعٌُ ؼلبمأ َٔ أٜٔ يَو ٖذا؟ ٚذيهو ٫ز
ؾصاعماس يف إٔ ٜكهمّ نعهؿاس شهٜٓٛاس عهٔ أَٛايه٘ ٚأَهٛاٍ زٚدته٘ ٚأ٫ٚدٙ املعهًٝغل         
عٓم  عٝٝٓ٘ أٍٚ َر٠ يف املٓصهب املعهٍُٛ بتكهمِٜ ايتكرٜهر ٦ًَٚه٘ شهٜٓٛاس ٦ًَٚه٘ يف        

 داجٟ.رتاّ رمَت٘ ٚهلذا أ١ُٖٝ يف احلم َٔ ايؿصاد اٱ
                                                 

 

 .26 شٛج٠ ايكصع/ آ١ٜ: (1)
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إ  هٕٛ املٓاقصات ع١ًٝٓ َٚع١ًٓ َٔ قبٌ ٚشا٥ٌ اٱعه٬ّ ايفًٝه١  ٫ٚ صلهٛز     -13
إعطهها٤ املٓاقصههات ٚاملكهها٫ٚت َههٔ دٕٚ ايتٓههاؾض ايعًههين  ٚإ  هههٕٛ ايعكههٛد     
املرب١َ عًٝٗا ع١ًٝٓ  ٚاجل١ٗ املٓؿهذ٠ هلها نؿه٠٤ٛ ٚأَٝٓه١ َٚصه٪ٚي١  ٚيٮشهـ بهإٔ        

أبص  ايتعًُٝات  ٚقم  مؾل ق١ُٝ ايعكهم   نجرياس َٔ ايعكٛد اي  أبرَ  بعٝم٠ عٔ
 قبٌ إٔ ٜصٌ أٟ ظ٤ٞ يًعرام أٚ ٜهٌُ املعرٚع.

 ثانثًا: انُسائم انثقافٕح: 

٫بههم َههٔ ٚشهها٥ٌ ثكاؾٝهه١ ملعاجلهه١ ايؿصههاد اٱداجٟ سُٝٓهها ٜصههٌ ا تُههل إػل    
مماجش١ صهٛج ايؿصهاد عًٓهاس بهٌ ٚظهرعٓتٗا أسٝاْهاس ؾ٬بهم َهٔ إٔ رًه٬س ادتُاعٝهاس           

اا ضهُريٙ أٚ ضهُا٥ر دهس٤ نههبري َهٔ أؾهرادٙ  ٖٚهذا ايعههٌ َههٔ        ٚأر٬قٝهاس أصه  
 اخلًٌ ٜتطًب َا ًٜٞ:

ايعُههٌ اجلههاد عًهه٢ إعههاد٠ بٓهها٤ اٱْصههإ ٚ ٛعٝتهه٘ ٚإٜكههاظ ضههُريٙ ٚغههرز ٚزجع   -1
ايكِٝ احلُٝم٠ اي  صلب إ ٜتش٢ً بٗا اٱْصإ ٜٚتٓسٙ عٔ ايصؿات ايعها١ٓ٥ َهٔ   

َههٔ نبٝعتهه٘ ٚعاد هه٘.    رهه٬ٍ ب٦ٝتهه٘ ٚٚايمٜهه٘ َٚمجشههت٘ ٚداَعتهه٘ ستهه٢  صههبض    
 ٚإظاع١ قِٝ املص٪ٚي١ٝ ٚا٫شتكا١َ ٚاخلٛف َٔ اهلل.

ايتٛعٝهه١ اٱع٬َٝهه١ ٚايصههشؿ١ٝ ٚإصههماج ايهتههب ٚا هه٬ت ٚعكههم املهه٪ؽلرات        -2
ٚايٓههمٚات ٚايفاضههرات ٚإيكهها٤ اخلطههب ٚإصلههاد َٓههاٖر دجاشهه١ٝ ؽلذههم رًههل        

اد اٱداجٟ ايتعؿـ ٚايٓسا١ٖ ٚاسكاّ ايهذات ٚناعه١ ايكهٛاْغل ٚبٝهإ آثهاج ايؿصه      
 ٚاْعهاشا ٘.

ْعر ثكاؾ١ ايٓسا١ٖ ٚايعهؿاؾ١ٝ ٚاخلضهٛع ي٬شهتذٛاا ٚايرقابه١ ٚؾهل َها ْصه          -3
عًٝ٘ ايكٛاْغل ٚجب  ٖذٙ ايجكاؾ١ ؼلباد٨ ايمٜٔ ٚا٭ر٬م ٚايهتهب املكمشه١ َجهٌ    
أدا٤ ايعههٗاد٠ َٚهها ٜك ههب عًٝٗهها َههٔ ثههٛاا  ٚ ٛعٝهه١ ا تُههل عًهه٢ ٚدههٛا         

ٚإٕ املكصر ؾٝٗا َهأثّٛ ٖٚهٛ يف سههِ اخلها٥ٔ هلل      ايٓصٝش١ بايٓصب١ يبٓا٤ ا تُل 
  ؾإٕ ْصٝش١ املٛظـ بايٓصب١ ملٔ ٜصتعهريٙ  ههٕٛ ٚادبه١ ٭ْٗها ممها      fٚيرشٛي٘ 
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 تٛقـ عًٝٗا سكٛم ايٓاط ايعا١َ  ؾإٕ َا ٜتعًل با٭١َ ٚا تُل أرطر ظهأْاس ممها   
 ٜتعًل بايؿرد.

ٌٳ  كٓٝهه١ املعًَٛهها   -4 ت احلمٜجه١ َههٔ ايعههبه١  اشهتخماّ اجلٗههاز اٱداجٟ يًمٚيهه١ شٴهب
ايعامل١ٝ يًُعًَٛات )ا٫ْكْ ( ٚٚشا٥ٌ ا٫ صاٍ ا٭رهر٣ ايه   صهاِٖ بصهرع١     

 يف ْكٌ املعًَٛات ٚ ٛؾري اخلمَات ايضرٚج١ٜ يًُذتُل رٛؾاس َٔ ٖمج ايٛق .

بٓهها٤ َ٪شصههات ا تُههل املههمْٞ َههٔ َٓعُههات سكههٛم اٱْصههإ َٚٓعُههات ضههم  -5
تأٖٝهٌ ا٫دتُهاعٞ ايه   سٜهم َهٔ  ٛعٝه١       ايتُٝٝس ايعٓصرٟ ٚايطا٥ؿٞ َٚعاٖهم اي 

 ا تُل َمْٝاس ٚشٝاشٝاس ٚإداجٜا.

 ٛعٝهه١ اجلُههاٖري حبرَهه١ ا٫عتههما٤ عًهه٢ ا٭َههٛاٍ ايعاَهه١ ٚأَههٛاٍ ايمٚيهه١ ٚإٕ      -6
سرَتٗا أظم َٔ سر١َ ا٫عتما٤ ع٢ً ا٭َٛاٍ اخلاص١ أٟ أَٛاٍ ا٭ؾراد  ْٚعهر  

ٚإٕ عٓٛإ صهؿ١ اٱؿلهإ يًؿهرد    ثكاؾ١ ؾك٘ ا تُل ؼلصت٣ٛ ْعر ثكاؾ١ ؾك٘ ا٭ؾراد  
 هٕٛ َٓطبك١ عًٝ٘ عٓمَا  هٕٛ َعا٬َ ٘ صشٝش١ ٚيٝص  َتٛقؿ١ عًه٢ عبادا ه٘   

 .(1)ؾك  ؾإٕ ايمٜٔ املعا١ًَ ٚايمٜٔ ايٓصٝش١

ارتٝاج جلإ املعكٜات يمٚا٥ر ايمٚي١ بصٛج٠ دقٝك١ ٚؾاسص١ َٔ أٌٖ ايهؿاٜه١   -7
اٍ ايعهاّ ٖهٛ َها ٜكهل َهٔ      ٚا٭َا١ْ  ؾ٬ طلؿ٢ ع٢ً أسم إٔ أش٤ٛ صهٛج ٖهمج امله   

ْٗههب ٚشههرق١ َههٔ رهه٬ٍ جلههإ املعههكٜات  ؾ٬بههم َههٔ ٚضههل قههٛاْغل يًذههإ         
املعهههكٜات يصهههم ـلٝهههل ثػهههرات ايؿصهههاد اٱداجٟ  ٚإ  عههههٌ جلٓههه١ شههه١َ٬   
ايتصرف باملاٍ ايعاّ يف نٌ دا٥ر٠  راقب  صرؾات جلهإ املعهكٜات. ٚإٕ ٜههٕٛ    

جرياس َها  هأ ٞ َهٛاد إػل املخهازٕ ثهِ      َٛظؿٛ املخازٕ مما ٜٛثل بمٜٓ٘ ٚأَاْت٘ ؾهإٕ نه  
 خترز ٫ٚ ٜعًِ أٜٔ  ذٖب؟! ٫ٚ ٜعًِ  ٛزٜعٗا ٚنٝـ؟!.

نُا ع٢ً ايهمٚا٥ر إ  عًهٔ ايهعهـ عُها أرذ ه٘ َهٔ َهٓض أٚ َٝساْٝه١ ٚأٜهٔ          
                                                 

 

 نتاا ْعرْاٙ بعٓٛإ ايمٜٔ ايٓصٝش١ َٚكاي١ ايمٜٔ املعا١ًَ. (1)
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 صرؾتٗا َٚا ٖٞ املعاجٜل اي  قاَ  بٗا؟.

إْعا٤ صٓمٚم ايعهاٟٚ أٚ َهتب ايعهاٟٚ يًُٛانٓغل  ٜٚعط٢ ي٘ ا٫ٖتُهاّ   -8
عرف عًٝ٘ َٔ قبٌ ج٥ٝض ايما٥ر٠ َٚمٜرٖا َباظر٠ سٝح  صهُل ؾٝه٘ ظههاٟٚ    ٜٚ

 املٛانٓغل َٚعه٬ ِٗ.

 انصفاخ انرٓ ٔرحهّ تٍا انمُظف:

إ امل٪شصات ايم١ٜٝٓ ٚا تُل املمْٞ ٚاجلاَعات  كّٛ بهمٚج  جكٝهـ ٚ عًهِٝ    
أؾراد ا تُل ايصؿات احلُٝم٠ ٚغرشٗا ؾٝ٘ ست٢  هٕٛ دس٤اس َٔ نٝاْ٘ ٚثكاؾته٘   
نُا إٕ ع٢ً عًُا٤ ايمٜٔ ٚأشا ذ٠ اجلاَعات ٚاملمجشغل ٚاملعًُغل املصه٪ٚي١ٝ يف  
اشتشضههاج ٖههذٙ ايصههؿات َههٔ رهه٬ٍ ايٓههمٚات ٚاملكهها٫ت ٚايًكهها٤ات ٚراصهه١   
عًُهها٤ ايههمٜٔ َههل املههٛظؿغل يف دٚا٥ههر ايمٚيهه١ يكنٝههس ايصههؿات احلُٝههم٠ خلًههل      

      ٗ ُ ً ا عًه٢ عا كه٘    َٛظـ َجايٞ ذلصٔ ذا ٝاس قهادج عًه٢ فلهٌ ا٭َاْه١ ايه   صه
 َٚٔ ٖذٙ ايصؿات ٖٞ:

إ ٜهٕٛ املٛظـ َتشًٝاس بصؿ١ ْؿهل املهرادعغل ٚقضها٤ سادها ِٗ ٚذلبهاس يًخهري        -1
َههٔ هلههِ  ؾًكههم ٚجد َصتؿٝضههاس يف ا٭سادٜههح ايعههرٜؿ١ عههٔ ا٭٥ُهه١ ا٭نٗههاج: )   

ٚإٕ رصهًتغل يهٝض ؾٛقُٗها ظه٤ٞ:       )(1)(أسب ايٓاط إػل اهلل أْؿعٗهِ يًٓهاط  
  ٚقاٍ شٝم ا٭ٚصٝا٤ أَري امل٪َٓغل عًٞ بٔ أبهٞ  (2)(رٛإاٱؿلإ باهلل ْٚؿل ا٭

يٝهٔ أسب ايٓاط إيٝو  ٚأسعاِٖ يمٜو أنجرِٖ شعٝاس يف َٓاؾل : )_نايب 
  ٚيف ٖذا احلمٜح ايعرٜـ ٚضل اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ نايهب ضهابطاس   (3)(ايٓاط

ٙٴ إٔ ٜهٕٛ َكماج ذلب١ ايٓاط ع٢ً أشاط َكماج َا ٜكمَ٘ يٰررٜٔ ٚيهٝض   َ٪دٸا
 ع٢ً أشاط َا ؿلًه٘ َٔ سطاّ ايمْٝا ٚايعٓاٜٚٔ اُ٭رر نُا يف زَآْا.

                                                 
 

 .7  باا ا٫ٖتُاّ بأَٛج املصًُغل  سمٜح:  164 /2 أصٍٛ ايهايف (1)
 
 

 .11(/ سمٜح: 22باا ) /403 /2 ع١َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝ (2)
 

 .16(/ سمٜح: 22/ باا )403/ 2املصمج ْؿص٘  (3)



 201                                                        الفساد اإلداري يف املنظور اإلسالمي

إ اخلًل عٝاٍ اهلل  ؾأسب اخلًهل إػل اهلل  : )fٚقم ٚجد عٔ ْيب ايرفل١ 
 .(1)(َٔ ْؿل عٝاٍ اهلل

ـٻ اٱْصهإ بطٓه٘       -2 إ ٜهٕٛ املٛظـ عؿٝؿاس  ؾإٕ أؾضٌ ايعباد٠ عٓهم اهلل ؾُٝها عه
َها َهٔ عبهاد٠ أؾضهٌ عٓهم اهلل      اْه٘: )  eنٗاج ٚؾرد٘  ؾكم ٚجد عٔ ا٭١ُ٥ ا٭

أنجهر َهها  ًهر بهه٘ أَه  ايٓههاج    : )fٚقههاٍ جشهٍٛ اهلل   (2)(َهٔ عؿه١ بطههٔ ٚؾهرز   
  ؾع٢ً املٛظـ إ ٫ ٜهٕٛ َ٪دٜاس يًعبادات أبهماس   (3)(ا٭دٛؾإ ايبطٔ ٚايؿرز

بهٌ إ ٜههٕٛ عؿٝؿهاس عههٔ أَهٛاٍ ايمٚيه١ َصهتػٓٝاس عُهها يف أٜهمٟ املهرادعغل  ؾههإٕ         
َٴُاشٻهت٘ َباظهر٠ بهاملرادعغل ٚده  ٜهمٙ          ا٫َتشإ  عًٝه٘ عصهري ْتٝذه١ ارت٬نه٘ ٚ

ـٻ بطٓه٘ ٚؾرده٘ َٓسيته٘       _أَٛاٍ ايمٚي١. ٚيذيو دعٌ اٱَاّ ايصادم  َهٔ عه
َهٔ عؿ ه  بطٓه٘ ٚؾرده٘ نهإ يف اجلٓه١       : )_يف اجل١ٓ َٓسي١ املًو ايفبٛج بكٛيه٘  

 .(4)(ًَهاس ذلبٛجاس

يٝه٘ ؾُٝها إذا عؿ ه  بطههِْٛٗ    ظههٝعت٘ ٚا باعه٘ إ  _بهٌ ْصهب اٱَهاّ ايصهادم     
ٚؾرٚدِٗ  ؾايذٟ ٫ ٜعـ بطٓ٘ ٚؾرد٘ ؾًٝض َٔ ظٝع١ دعؿهر بهٔ ذلُهم بعه٤ٞ     

ـٻ بطٓ٘ ٚؾرد٘ ٚاظك دٗادٙ  ٚعٌُ خلايك٘ : )_بكٛي٘  إؾلا ظٝع١ دعؿر َٔ ع
 .(5)(ٚجدا ثٛاب٘ ٚراف عكاب٘  ؾإذا جأٜ  أٚي٦و ؾأٚي٦و ظٝع١ دعؿر

زقه٘ اهلل  ٚيهٝهٔ يف سصهبإ املٛظهـ اْه٘      إ ٜهٕٛ املٛظـ قٓٛعاس جاضٝاس ؼلها ج  -3
ؼلكماج َا ٜرض٢ ؼلا قصهُ٘ اهلل َهٔ ايهرزم ؾهإٕ اهلل شهبشاْ٘ ٚ عهاػل ٜرضه٢ َٓه٘         

 _ايعٌُ. َٚعًّٛ إٔ ايكٓاع١ َٔ َهاجّ ا٭ر٬م نُا أظهاج اٱَهاّ ايصهادم    

                                                 
 

 .193ا٭ظعجٝات أٚ اجلعؿرٜات/  (1)
 

 .7  باا ايعؿ١  سمٜح: 80/ 2 أصٍٛ ايهايف (2)
 

 .3  سمٜح: 22  باا: 301/ 2 َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١ (3)
 

 .10  سمٜح: 22/ باا 199/ 11 ٚشا٥ٌ ايعٝع١( 4)
 

 .13  سمٜح: 22  باا 199/ 11 ملصمج ْؿص٘ا (5)
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إٔ َٔ قٓل ؼلا قصِ اهلل ي٘ ؾٗٛ أغ٢ٓ ايٓاط  ٚإٕ َٔ جضٞ َٔ اهلل ؾكم ٚجد: )
 .(1)(يرزم جضٞ اهلل َٓ٘ بايٝصري َٔ ايعٌُبايٝصري َٔ ا

 :(2)قاٍ ا٫شهٓمج ايرَٚٞ

 ٖٞ ايكٓاع١ ؾايسَٗا  عغ ًَهاس
 ٚاْعر ملٔ ًَو ايمْٝا بأـلعٗا

 

 يٛ   ٜهٔ َٓو إ٫أ جاس١ ايبمٕ 
 ٌٖ جاح َٓٗا بػري ايكطٔ ٚايهؿٔ

 

ل إ ٜهههٕٛ املٛظههـ دلتٓبههاس يًشههراّ  ٚاملههراد ٖٓهها إ  هههٕٛ َعا٬َ هه٘ عًهه٢ نبهه  -4
ايعرٜع١ اٱشه١َٝ٬ ؾه٬ ٜؿصهٌ َها بهغل ايهمٜٔ ٚاملعاًَه١  ٫ٚ ٜكصهر  مٜٓه٘ عًه٢           

إٕ قَٛاس صل٦ٕٝٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚهلِ َٔ : )fايعبادات  ؾكم ٚجد عٔ جشٍٛ اهلل 
احلصٓات أَجاٍ اجلباٍ ؾٝذعًٗا اهلل ٖبا٤اس َٓجٛجاس. ثِ ٜ٪َر بِٗ إػل ايٓاج  ؾكاٍ 

ٍ: إَهها اْٗههِ قههم نههاْٛا ٜصههَٕٛٛ ؟ ؾكههاfشههًُإ: صههؿِٗ يٓهها ٜهها جشههٍٛ اهلل 
ً ٕٛ ٜٚأرذٕٚ أٖب١ َٔ ايًٝهٌ  ٚيههِٓٗ نهاْٛا إذا عهر  هلهِ ظه٤ٞ َهٔ         ٜٚص

 .(3)(احلراّ ٚثبٛا عًٝ٘

إ ٜهههٕٛ املٛظههـ َٗتُههاس بههاملرادعغل ٚقاضههٝاس حلههٛا٥ذِٗ ٚنًبهها ِٗ املعههرٚع١   -5
ٚإ ٫ ٜؿرم بٝهِٓٗ يف  كهمِٜ اخلمَه١ هلهِ  ٚهلهذٙ ايٛظٝؿه١ أدهر ععهِٝ ٚؾضهٌ          

امل٪َٓههٕٛ أرهه٠ٛ  ٜكضههٞ بعضههِٗ   : )fؾكههم ٚجد عههٔ ايرشههٍٛ ايهههرِٜ    نههبري
َهٔ قضه٢ ٭رٝه٘ امله٪َٔ ساده١ نهإ نُهٔ عبهم اهلل           ٚإٕ )(4)(سٛا٥ر بعهؤ 

َٔ قض٢ ٭رٝ٘ امل٪َٔ ساد١ قضه٢ اهلل يه٘ ٜهّٛ ايكٝاَه١ َا٥ه١      . ٚإٕ )(5)(دٖرٙ

                                                 
 

/ باا َهاجّ ا٭ر٬م  سمٜح: 56/ 2  أصٍٛ ايهايف 22  سمٜح: 192ا٭َايٞ/ ايعٝخ املؿٝم  (1)
 .3/ باا ايكٓاع١/ سمٜح: 138/ 2   أصٍٛ ايهايف2

 

 / ساظ361.١ٝ/ 2 َرآ٠ ايهُاٍ/ املاَكاْٞ (2)
 

 .5سمٜح:  / باا ادتٓاا ايفاجّ/481/ 2أصٍٛ ايهايف  (3)
 

 .26َصادق١ ا٭رٛإ  (4)
 

 .11  سمٜح: 25/ باا: 579/ 11ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (5)
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 .(1)(أيـ ساد١ َٔ ذيو أٚهلا اجل١ٓ

يف ؾضهٌ قضها٤ ساده١ امله٪َٔ      َٚكتض٢ إن٬م ـل١ً َهٔ ا٭ربهاج ايهٛاجد٠   
ٚايصعٞ ؾٝٗا شٛا٤ أناْه  قضهٝ  أّ ٫ ٖهٛ ٚدهٛا ايتهساّ املهً هـ بٗها ٚعهمّ         

 ايتؿرٜ  حبكٗا.

ٚع٢ً املٛظـ إ ٫ ٜصهتٗغل حبكهٛم ؾكهرا٤ ا٭َه١ ٚضٴهعؿا٥ٗا ٫ٚ ٜٴؿهرم بهغل        
ٕٻ ا٭١َ اي   صتٗغل حبكٛم ُؾكرا٥ٗا َصريٖا ْهسٍٚ ايعهذاا عًٝٗها      املرادعغل ؾإ

ا٭َهِ بٓهسٍٚ ايعهذاا عًٝٗها عٓهم اشهتٗاْتِٗ حبكهٛم ايؿكهرا٤  ؾكهم           ؾكم بعهرت 
َٚههها عهههذا اهلل أَههه١ إ٫أ عٓهههم اشهههتٗاْتِٗ حبكهههٛم ؾكهههرا٤     ٚجد يف ا٭ربهههاج )

 .(2)(إرٛاِْٗ

ٚقم ذنرت ا٭سادٜح ايعرٜؿ١ بإ قضا٤ سٛا٥ر املٓاؾكغل َٔ قبهٌ املهٛظؿغل   
إ َهٔ  اػل  ؾكهم ٚجد ) ٚا٫ٖتُاّ بايفصٛبغل ٚاجلعهعغل ؾهأؾلها عبهم غهري اهلل  عه     

 .(3)(قض٢ سل َٔ ٫ ٜكضٞ اهلل سك٘ ؾهأؾلا قم عبمٙ َٔ دٕٚ اهلل  عاػل

 انصفاخ انرٓ ٔرىضي عىٍا انمُظف:

ٖٓايو صؿات ع٢ً املٛظهـ إ ٜتٓهسٙ عٓٗها ملها ٚجد َهٔ ايٓٗهٞ ا٭نٝهم عٓٗها         
 ٚايذّ ايهجري ملٔ ابتًٞ بٗا; َٓٗا:

٘ أَهاّ املهرادعغل  ٫ٚ ٜٓعهر إػل    إ ٫ ٜهٕٛ املٛظـ ش٤ٞ اخلًل َهؿٗهر ايٛده   -1
: eاملرادل ي٘ ْعر٠ دْٚٝه١ ٜٚٓؿهرِٖ عٓه٘  ؾكهم ٚجد يف أربهاج ا٭٥ُه١ ا٭نٗهاج        

 .(4)(إ اخلًل ايص٤ٞ ٜؿصم ايعٌُ نُا ٜؿصم اخلٌ ايعصٌ)

إ ٫ ٜهٕٛ املٛظـ نُاعاس  ؾإٕ َٔ   ٜٓسٙ ْؿص٘ عٔ دْها٠٤ املطهاَل ؾكهم أذٍ     -2
                                                 

 

 .1/ باا قضا٤ ساد١ امل٪َٔ  سمٜح: 192/ 2أصٍٛ ايهايف ( 1)
 

 .11/ سمٜح: 27/ باا 408/ 2َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (2)
 

 .243ا٫رتصاف  (3)
 

 .1/ باا ش٤ٛ اخلًل: سمٜح: 321/ 2أصٍٛ ايهايف  (4)
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ٚطلههرز املٛظههـ َههٔ اٱؿلههإ ٚصلعًهه٘ أشههرياس  ْؿصهه٘  ٚإٕ ايطُههل ايؿكههر احلاضههر 
إذا أسببه  إ  ُهل رهري    : )_يطُع٘. قاٍ أَري امل٪َٓغل عًٞ بٔ أبهٞ نايهب   

ُٸا يف أٜمٟ ايٓاط  .(1)(ايمْٝا ٚاٯرر٠ ؾأقطل نُعو ع
َٴصاباس بصهؿ١ ايهصهٌ ٚايضهذر  ؾكهم ٚجد يف ا٭سادٜهح       -3 إٔ ٫ ٜهٕٛ املٛظـ 

َهٔ ايهمْٝا ٚاٯرهر٠. ٚإٕ املٛظهـ املصهاا      ايعرٜؿ١ إُْٗا ؿلٓعإ سغ صاسبُٗا 
بما٤ ايضذر ٚايهصٌ   ٜصرب ع٢ً سل ٚ  ٜ٪دٙ ؾٝهٕٛ َؿرنهاس يف سهل ْؿصه٘    
دلشؿاس يف سكٛم املرادعغل  ٚجسً  عٓ٘ ايراس١. ٚإٕ يًهصٌ ع٬َهات ٜتهٛا٢ْ   
ستهه٢ ٜؿههرٸط  ٜٚؿههرٸط ستهه٢ ٜضههٝل  ٜٚضههٝل ستهه٢ ٜههأثِ ٜٚضههذر  ٚإٕ ايتههٛاْٞ   

 .(2)رر٠ سصر٠إضاع١ يف ايمْٝا ٚيف اٯ
إ ٫ ٜهٕٛ املٛظـ َر عٝاس  ٚإٕ املٛظـ املر عهٞ ٜر ههب نهبري٠ َهٔ ايهبها٥ر       -4

عٓههم أرههذٙ يًرظهه٠ٛ َٚههٔ أرههذٖا ؾكههم نؿههر بههاهلل ايععههِٝ ٖههذا َهها صههرس  بهه٘    
ايرٚاٜات ايعرٜؿ١  َٚاٍ ايرظ٠ٛ شش  ٖٚهٛ َهاٍ سهراّ ٚأرهذٙ ًَعهٕٛ عًه٢       

ٞ ٚاملر عٞ َٚا بُٝٓٗا يعٔ اهلل ايراظ: )f  جٟٚ عٔ ايٓيب fيصإ ايرشٍٛ 
 .(3)(ؿلعٞ

إ ٫ ٜهٕٛ املٛظـ غاظاس يف ـلٝل املُٗات املهًـ بٗا يف ٚظٝؿت٘. ؾًهٛ غهغٻ    -5
َج٬س يف عكم َٔ ايعكهٛد ايه  ٜربَٗها َهل ظهرن١ َها أٚ َ٪شصه١ أٚ دٗه١ َها ؾكهم           
ررز َٔ ذ١َ اٱش٬ّ ٚبا٤ بصخ  َٔ اهلل  ْٚهسع اهلل برنه١ جزقه٘ ٚأؾصهم عًٝه٘      

إٕ َهٔ  ا أظاجت إيٝ٘ ا٭رباج املر١ٜٚ عهٔ ا٭٥ُه١ ا٭نٗهاج َٓٗها: )    عٝع٘. ٖٚذا َ
إٕ َٔ غهغٻ أرهاٙ املصهًِ ْهسع اهلل برنه١ جزقه٘         ٚ)(4)(غغٻ ايٓاط ؾًٝض ؼلصًِ

                                                 
 

 .830  سمٜح: 176/ باا: 280/ 4ايؿكٝ٘/ ايصمٚم  (1)
 

/ سمٜح: 176/ باا: 256/ 4  ايؿكٝ٘ 2  سمٜح: 66/ باا: 336/ 20َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (2)
 .2/ باا نرا١ٖٝ ايهصٌ  سمٜح: 85/ 5  ايهايف 821

 

 .8  سمٜح: 8/ باا: 196/ 3َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (3)
 

 .198عٕٝٛ أرباج ايرضا  (4)
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  ٘ ؾهٝهـ إذا غهغٻ املصهًُغل ناؾه١ ره٬ٍ       (1)(ٚأؾصم عًٝ٘ َعٝعت٘ ٚٚنًه٘ إػل ْؿصه
  ٚ ات املطًٛبه١ أٚ  يٝصه  عًه٢ املٛاصهؿ    عكٛد َسٚج٠ أٚ رل١ً بايعهرٚط املطًٛبه١ أ

 إعطا٤ ايعكٛد إػل َٔ ٫ ٜصتشكٗا َٔ أدٌ سؿ١ٓ َٔ ايٓكٛد.

إٔ ٫ ٜهههٕٛ املٛظههـ سرٜصههاس عًهه٢ دْٝههاٙ  ؾُههٔ نههإ سرٜصههاس سههرّ ايكٓاعهه١      -6
ٚاؾتكههم ايراسهه١ ٚسههرّ ايرضهها ٚاؾتكههم ايههٝكغل  ٚاملٛظههـ احلههرٜع عًهه٢ ايههمْٝا    

ايٓصهب ٚداِع  ٜصاا بايذٍ ٚايعٓا٤ ٚايؿكر  ٭ٕ احلهرف َؿتهاح ايتعهب َٚطٝه١     
ري ايههذْٛا ٚع٬َهه١ ا٭ظههكٝا٤ ٜٚهههسجٟ    إػل ايههتكشِ يف ايههذْٛا ٚاملٛقههل يف نههب    

 .(2)يف جزق٘ باملر٠٤ٚ ٜٚٓكع قمج املٛظـ ٫ٚ ٜسٜم

ِٸ ٫   ٚاملٛظـ احلرٜع بغل شبل آؾات صعب١  ؾهر ٜضر بمْ٘ ٫ٚ ٜٓؿع٘  ٖٚه
إ٫ ايٛقهٛع  ٜتِ ي٘ أقصاٙ  ٚ عب ٫ ٜصكٜض َٓ٘ إ٫أ عٓم املٛت  ٚرٛف ٫ ٜٛجٸث٘ 

ؾٝ٘  ٚسسٕ قم نمج عًٝ٘ عٝعه٘ به٬ ؾا٥هم٠  ٚسصهاا ٫ طلًصه٘ َهٔ عهذاا اهلل        
  ٚشلهتِ ايهه٬ّ باحلُهم هلل    (3)إ٫أ إ ٜعؿٛ اهلل عٓ٘  ٚعكاا ٫ َؿرٻ َٓ٘ ٫ٚ س١ًٝ

 أ٫ٚس ٚآرراس.

                                                 
 

 / باا صلُل عكٛبات ا٭عُاٍ.334عكاا ا٭عُاٍ  (1)
 

/ باا: 336/ 2  َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١ 4/ باا َع٢ٓ ايػاٜات  سمٜح: 197َعاْٞ ا٭رباج  (2)
 .10  سمٜح: 64

 

 .9  سمٜح: 64/ باا: 335/ 2َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١  (3)
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 املصادج
 أَاًل : انكرة

 ايكرإٓ ايهرِٜ. -1
 ٖه.1413ايعٝخ املؿٝم/ قِ/  ٖه(/ امل٪ؽلر413ا٫رتصاف/ ايعٝخ املؿٝم )ت  -2
 ٖه.1414ٖه(/ داج ايجكاؾ١ ٚايٓعر/ قِ/ 460ا٭َايٞ/ ايعٝخ ايطٛشٞ )ت  -3
اجلعؿرٜههات )ا٫ظههعجٝات(/ ذلُههم بههٔ ذلُههم ا٫ظههعح ايهههٛيف/ َهتبهه١ ْٝٓهه٣ٛ    -4

 احلمٜج١/ نٗرإ.
٭سٝههها٤ ايهههكاخ/   eظهههبه١ جاؾهههم يًتُٓٝههه١ ايجكاؾٝههه١/ َ٪شصههه١ آٍ ايبٝههه        -5

 .(داّ ظً٘)آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ ايصٝم عًٞ ايصٝصتاْٞ اشتؿتا٤ات مساس١ 
 ٖه(/ داج ايعا  يًٓعر/ 381عٕٝٛ أرباج ايرضا/ ايعٝخ ايصمٚم )ت  -6

 ٖه.1378

 يف ظ٬ٍ ايكرإٓ/ شٝم قطب/ ايطبع١ ا٭ٚػل/ عٝص٢ ايبابٞ احلًيب ٚظرناٙ. -7
 -ٖهه  1410ايؿك٘/ آ١ٜ اهلل ايصٝم ذلُم احلصٝين ايعريازٟ/ داج ايعًّٛ/ يبٓهإ/   -8

1989.ّ 

/ نٗهرإ/  اٱشه١َٝ٬ ٖه(/ داج ايهتهب  329ايهايف/ ثك١ اٱش٬ّ ايهًٝين )ت  -9
 ٖه.1365

املههاٍ املجًههٞ ٚاملههاٍ ايكُٝههٞ يف ايؿكهه٘ اٱشهه٬َٞ دجاشهه١ َكاجْهه١ َههل ايكههإْٛ       -10
ايعراقههٞ/ ايههمنتٛج ايعههٝخ عبههاط ناظههـ ايػطهها٤/ جشههاي١ دنتههٛجاٙ/ داَعهه١     

 بػماد.
جاّ دجى َصا  ا٭عُاٍ/ آ١ٜ اهلل ايععُه٢ ايعهٝخ عبهم اهلل    َرآ٠ ايهُاٍ ملٔ  -11

املاَكههاْٞ/ دكٝههل: زلًهه٘ ايعههٝخ ذلههٞ ايههمٜٔ املاَكههاْٞ/ ايطبعهه١ ايجاْٝهه١/ قههِ/        
 ٖه.1413

ٖه(/ َ٪شص١ آٍ ايبٝه /  1320َصتمجى ٚشا٥ٌ ايعٝع١/ ايفمخ ايٓٛجٟ )ت  -12



 207                                                        الفساد اإلداري يف املنظور اإلسالمي

 ٖه.1408قِ/ 
(/ َطبعه١ ايهرَهاْٞ/ قهِ/    ٖهه 381َٴصادٳَق١ُ اٱرٛإ/ ايعهٝخ ايصهمٚم )ت    -13

 ٖه.1403
ٖهه(/ َ٪شصه١ ايٓعهر اٱشه٬َٞ/     381َعاْٞ ا٭رباج/ ايعٝخ ايصهمٚم )ت   -14

 ٖه.1403قِ/ 
ٖهههه(/ َ٪شصههه١ ايٓعهههر  381َهههٔ ٫ ضلضهههرٙ ايؿكٝههه٘/ ايعهههٝخ ايصهههمٚم )ت    -15

 ٖه.1413اٱش٬َٞ/ قِ/ 
صهٔ  ٚشا٥ٌ ايعٝع١ إػل َعرؾ١ دصٌٝ َصا٥ٌ ايعرٜع١/ ايفهمخ ذلُهم بهٔ احل    -16

 ٖه.1409ٖه(/ َ٪شص١ آٍ ايبٝ / قِ/ 1104احلر ايعاًَٞ )ت 

 ثاوًٕا: انمقاالخ

ا٭َهٔ أبهرز َها ٜعٝهل إعهاد٠ اٱعُههاج/ نُهاٍ نه٘/ بػهماد/ ايربملهإ ايعراقههٞ           -17
 ٜرٜم درٜو ًَؿات ايؿصاد اٱداجٟ ٚاملايٞ.

٥ُه١  بصبب ايػاّ ايؿصاد اٱداجٟ اي  غرشٗا ايٓعاّ املباد: ايعرام ٜتصمج قا -18
ايمٍٚ ا٭نجر ؾصاداس.. ؾُا ايعٌُ؟/ د٬ٍ سصٔ/ درٜهم٠ اهلهم٣/  صهمج عهٔ     

 ّ.2005-8-14َ٪شص١ املم٣ يٲع٬ّ ٚايجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ/ 
 ٗمٜم ايعٗٛد بايكتٌ ٜعرقهٌ ايتشكٝهل يف ؾصهاد ايهٛزجا٤/ د. أشها١َ َٗهمٟ/        -19

 ّ.2005-8-14(/ 1545إ٬ٜف/ ايعمد )
 ّ.2005 -6-18ربملإ ايجكايف/ إصماج ايؿصاد اٱداجٟ/ شعم ايعُرٟ/ اي -20
ايؿصاد اٱداجٟ آؾ١ َصتعر١ٜ يف دٚا٥ر ايمٚي١/ سٛاج درٜم٠ نٌ ايعهرام َهل    -21

(/ ا٭جبعها٤  160ايًٛا٤ ْٛجٟ ايٓٛجٟ املؿتغ ايعهاّ يف ٚزاج٠ ايمارًٝه١/ ايعهمد )   
 ٖه.1426جدب  4ّ املٛاؾل 2005  8 -10

إصهه٬س٘/ د. دههٛاد املٛشههٟٛ/ ايؿصههاد اٱداجٟ يف ايعههرام َعههاٖرٙ ٚشههبٌ  -22
 ّ.2005-8-110درٜم٠ ايصباح/ 

ايكضا٤ ع٢ً ايؿصهاد اٱداجٟ بهغل ايٛاقهل ٚاحلًهِ/ احلهٛاج املتُهمٕ/ ايعهمد         -23
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(1195 /)12- 5- 2005.ّ 
جل١ٓ دكٝل عهٔ ايؿصهاد اٱداجٟ يف ايمارًٝه١/ صهشٝؿ١ املهم٣/ ايعهمد        332 -24
 ّ.2005-7-30ٖه املصادف 1426ـلادٟ ايجاْٞ  24(/ 22)
ٌٖ  صتطٝل احله١َٛ ايًبٓا١ْٝ اجلمٜم٠ ايبم٤ بعًُٝه١ اٱصه٬ح؟/ سصهغل عبهم      -25

ٖههه 1426جدههب  7اهلل/ ْعههر٠ بٝٸٓههات/ َٛقههل ايصههٝم ذلُههم سصههغل ؾضههٌ اهلل/    
 ّ.2005 -8-2املٛاؾل 

َعض١ً ا٭َٔ بغل ايع١ًُٝ ايصٝاش١ٝ ٚايؿصاد اٱداجٟ/ ع٤٬ غسايه١/ درٜهم٠    -26
 ّ.2005اغصطض  10ا٭جبعا٤  (/1541اٱ٬ٜف/ ايعمد )

ٚزاج٠ ايهٗربا٤ عكٛد نتب ْصٛصهٗا جدهاٍ أعُهاٍ ٚ هاج/ درٜهم٠ امله٪ؽلر        -27
 ايٛنين ايعراقٞ  بمأ بٓعر ًَـ ايؿصاد اٱداجٟ يف ايٛزاجات ايعراق١ٝ.

ٚشهها٥ٌ ٚشههبٌ َهاؾشهه١ ايؿصههاد اٱداجٟ/ ايكاضههٞ جسههِٝ سصههٔ ايعهًٝههٞ    -28
 ّ.2005 -8 -10ٜم٠ ايصباح/ ْا٥ب ج٥ٝض َؿٛض١ٝ ايٓسا١ٖ ايعا١َ/ در

 



 

 

 

 

 وشائج الفكر واإلخاء

 بيـن اإلمام شرف الدين 
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 211           بني اإلمام شرف الدين وأعالم آل كاشف الغطاءوشائج الفكر واإلخاء 

 

 

F 

 املقدمة
احلمددد ا ايددرل مددد  مددداء ايدلمدد د اء دد  مدد  ءمدد د ايػدد داد  اي دد    

ُىَلمدد ُد ّامه ددا  دد ٓا مدد  ا إسدد د  ددل  ضددسا س   ىلدد   يددا   كدد    ايطدد ع ىلدد  مدد  
 األط  ز ا مة احلق اهّلدا .

   ك   ددة  دد  ىدد  ارمدد ع غددسا ايدددم  لددرا ايدنلددل اي ددر   ددد ا  ُملنددله       
ايإ ح  ءسا َ لمِخٍة ءاية  ُمقدهَع غرز    صدة م  ممسصات ض   حس تدا ايدردس   دل    
ُمدسِّج ىل  م  ك   يدا مد  صد ت  غدسوةال  ى  د ٍت م سعدة  د ى ع    ك غد          

 ايغر دال ءعقو     ا اي وءسق:

ايطددسد ىإددد احلطددا غددسا ايدددم  لددو ىلددل ارضدد ع         ارمدد ع اه لددد  
اخل دد  ال  ىدددسلل املددد زا ارضددد مسة ايدددٕء     مدددٔة غدد رلة مددد   مددل اي ن دددس      
ارض مي األصس  امّلِطَ َمد  مع  سدا م  مع مل  س ايػسمدة اي سد ..  لدو  دق    
  م  اى ع ايػسدة ارم مسة املربَّشم  املػد وء هلدل   رح طدة  اي  دٕلم ا مسد ءم     

اي قا ارض مسةال تػ د  ريك    مة مؤي  تا اييت اح وعت طس ُت   مثد ز ققسق تدا   
 م   د ا امل واصلةال  اييت تد  ء ية  اضخة ىل  مد  هلدرا ارمد ع ايد دسل مد       
موالددم م ددددء  كدد   مدد    دد    اصدد ي ن   لددرا ايددتا  اي دد ل ايددرل   دد        

 اي داز  ا زءوا امل  إة ارض مسة.

مستإة ضد مسة ا ايدلدل  ايدمد  ح د  ُىددَّ       ارم ع غسا ايدم  يقد َتإوها 
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ارضد ع اخل يددم   اضد طا املدرلم ارمد مي امل مسهدصم ال  هد  تسكدا          ا ر  م  
م    د ز  سمدة مػد د  د م  د  امل د ي   إد  املؤايد  م د ءٓ   َ مد   د َع  دا مد              

ا  ددس ى م ددا اىمدد     يددد   مػدد زمم  ضدد مسة َممَّددة تل قددي َّسد دد  يَ ُ ددمَّ  
 املعقردة ايع  .

يقد ام مدت ىل  ت وم  غ  سة ارم ع ايطسد ىإد احلطا غسا ايددم   
اضإ ب تدزجيسدة ا مساحد  تدزجيسدة مد  تس سدة ى يسدة  َ   ػد د مإد ز   تومسدا          
صخسذ  َ اض تر   ا دسا ز حسا م  ايعموذج ارض مي األىل ال ء   د  ز   

  لوزتا  َ مد   ػ ط  ت إم  اضم  ىم  مددل  ا  وتق  ل ايس حسة األء سةال 
امل إ معدةال  َ احددا  ى ملسدة  رد   كد   ءس د         إق تن٘ر  يم واص ال  َ اح   كا 

زٓا ح سمٓ ال  َ  موء زصسد ض ل م  املؤمعا اض د     لال َمدُ دُد  ِوُإدٓا َصْلَم
رهلسدة احل سمدة   لر ن األضإ َب  مؤصهّل   م  زاَءَق   م  اي وءسق ايدا ل  ايسى مدة ا 

 ا  ودت اييت تدلل حس  جتد  ايسضد  ت  توضدم األم  د ت. كد  لدر  دل مددة       
 ام د شت لر  ايػ  سة ايس حسة اي د مة ء صدإذ مد  األ د د املددد ء  ايديت       

هوالم  ىإقسم ت زءد  ل  َ م  ا ايدلم د ايس   ساال ء د   يعإوهدا ايعد ءزال    
ال مد  َمَدَلدُا ءدرٓا مد  اءدراذ      األءاد مل  تا ايقومةال  ضلسق ا املرإوىة ىل  حطد   

ارض ع   د غ دت ارزاء  ارهلسة ا  تإ ز  ىلما   لما ء  سج مع مد  يلعد ع   
مدع     ىإد د ايددىو  يل د    حدد         ك   ايطسد     مٓ  م  اء   ايع  ج.

اي لمة   ص ح حس   ايع ع ضواد ا     ا اع ا م د ء  ايددمل  ا م مد ىي    
لمسة اييت ك   مداب ء   ا قرد   ا  در  اد دد هلد  مد     دا       اع ا ءز ضا ايد

 زاح ا اع ا احس د مػ زمم ايدلدل ايديت تسءدم ةلمدة اد  يدة  ت ددل  َ ضدواد        
ايطإس ال  مل مق  س م  ء   مط ىسا ىل   ػس األح  ع  َا األ د ع  د  اتطددت    

 ضدد دم ز  ا ا ضدد دإ ءءا ددس  ال م مددا  َ املػدد زكة ا قسمددس األمددة مدد  ز قددة    
ء   ت موا  ا ايوطعسدة مػد وء   صدس  تا ارصد حسة ا تدصمدص كلمدة ايدوط         
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 صس  ة اض ق يا  توحسد ص وءا. ء   ت يا األء از املػدسءة  املوا د  املػدس ة    
 ح   ذلم صس ا ا ايإ ء ارض مسة   طإة.

يقد ك   م  ء ارم ع غسا ايدم  ا َّسدم املسد ءم ال ء دي دلد   ايدرب      
دا  ايدقسددد  َءإَقَلمددان ايػددسم  ا املسامددد ت  اي  ددو  امل مددة  ايددع    ىدد  املإدد

 ه لد ال  ا دلد   مع ل دة املطد دمسم  ءء ىدٓ  ىد  حدوش  ارضد ع           ا م   ء
 ءإلط  ا ايإلسغ  ضع  ا ايع ءر.

 

 

 ايعو  األغسااملدزضة امل دمة ايدمعسة/
 لد              1425/ ذل احلوة 18                                            
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 املبحث األول

 ( )واهلادي آل كاشف الغطاء وشائج الفكر بني اإلمام شرف الدين

   اخل ا  ا ايطعة  ايػسدة لو ايق سة اي ربى اييت ايقت    هل  ىلد   
 ا دع  ايقدمل  املد صس  م  تإد   م  صسا  مدرل  معدر ى دس صددز ارضد ع      

طس تا م  تإد ت  ر  ال  مد  تسكدا مد   ز   قسد       َ لرا ايسوعال  م  مح  ا 
  ملػ ك   اخل وم ت  ا ا ع د األمة ارض مسةال ءقد طسح موض  م ز اا م  
ىلم د ال  ايطعة ىػسم  مط ية ىل  ىلم د ايػسدة مرلم ارم  ة ىع   ة  ٓ     
 ءس    حسامٓ  يدلم د ايػسدة.   د ام ب ىع   ك  م    حة ارم ع ايطدسد ىإدد  
احلطددا غددسا ايدددم   ايد مددة ايػددسف لدد ءل ك غدد  ايغردد د اضدد و  ة يرلددم 
ء  د احلوش  ايدلمسة.  ك  د  ا زءلمد  امللدصع ملطد    موضد  مد ز اا   خد          
م   لسم  احد  مع    م   س شا س لو  س ىلدوع  سدت ايعإدو  وصدلوات اا     

  اهلدا  غسا  ض ما ىلس ل اَّدا(ال مػدلم   َ لرا ايدم  ايعإس   حد
ام ع احلدق ىد  ضد وت م      ٖ ِسايغ مة  ض مة ايق دال   د  مدا   طس م  مطؤ َي

لرا ايع ىقال     ك  ت مط  لا  غإ  تا امتازٓا يػدإ  ت  د دة  ددق      م  ةى  
األمو دة تقدوع    دنه  اَضح رم  إلا.  ك  ت ام    م  منا    امث يا م٘م  ي  ي ا  

 دا ايدلمدا ا    ا ت د   ت  ا سٓا يلػك.   ركس  ق ط ىل  ايربل    املعرق ء  ت
 ارم  ة  لي:

 الدػىة إلى حىحٍد الكلوت: -1

م  املواضم ايد سمة اييت ال َل     ايَدَلمد ٖ  ارمد ع غدسا ايددم   ايػدسف      
لددد ءل ك غددد  ايغرددد د لدددو مإ ءزت مددد   َ ايطددددي ا تددد يس  غددد  ت األمدددة    

                                                           
 

و   هل ءل زل  ايد مة اي قسا ايػسف ىإ ع زل  احملقق ايػسف ىلي ص حم لو ا و ايسض  املدى (1و
اخلس زات زل  ايػسف األكرب ءقسا ى س  ايػسف مد س ايعو ي ص حم ك  ب وكػ  ايغر د ى  

لد.1361لدال  امل وء  ضعة 1290مإ م ت ايػسمدة ايغساد( املويوء ضعة 
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حدددت  .  مل م   سدد  ا ضددإس  ذيددك  ارضدد مسة  َّددم كلم  دد    إددر مدد   ددص    
  يدىو  اهسهء  ى  ايربل       ص   َ مسدا  ايدم  دل لدَدم  َ ُمَطد هَسمٖ  كد     
ط   ت مدد  ايدلمسددة ادإهدد ز ال ء دد َ  هلمدد  مدد  ازاءاال   ددُ  مدد  ُممثهددُ  لددرا اد دد ء    
( ارض مي املإد ز  ثثدسٓ  مر  قسدٓ  يممد ع غدسا ايددم  مد  ك إدا ا واملسامدد ت         

 وايددع   ارم  دد ء(  واي  ددو  امل مددة ا تدد يس  األمددة(  واألمو ددة ىلدد         
مط    موض  م زاا(. كم  ا     م   ث  لرا اد  ء ارض مي املإد ز  مد    
ايد مة ايػسف لد ءل ك غد  ايغرد د واألمو دة ايعو سدة(  وايدسء ىلد  مطد            

 موض  م ز اا(  وزض ية ا ء   ايدلوما(  ه ل .

ايدلما ك    مددىوا   َ تع ضدي األحقد ءال   إدر اخل ءد ت ة سمد  ر          َّ 
لددر  األمددوز مل تدددد ىلدد  املطددلما  دد ل ء  ددد     ط  دد  مدد   زا  دد ال  يددو     
اضرسازلم  يلسء ىل  مث  لر  املط     ايرلم احلثس  املقس     ي خددل مد    

مدم    ا م م   ي ق دا مدىس     رم  ة ىع   مل  تدسض   يس  .  ك    مدىوا   َ 
ىلمددد د املطدددلما مددد  املدددرالم األ دددسىال  م دددسح    ددد   لدددر  ايلقددد دات      

اي  سل  اي د زا ء ٓ  ىمه  هلرا  ا ت   هل  ءوا د َّٕة ا ل     ا م م ى ت
م        حطعة تدوء ىل  ايوحد  ارض مسة  د ىل    ا م م   ايلق د  ا ت   

 اي وا د  امدال .

 ًشز الخزاد الذي ٌؤدي إلى الخفزلت وحوزٌك األهت: الدػىة إلى ػدم -2

حرهَز ك  م  ايدلما ارمد ع غدسا ايددم   ايػدسف لد ءل املطدلما ك ءدة        
ايدلدل  م ددإغو  ا  طد ل   ددإغة ارضد ع  مدملددو      َ ِوُىدَّمد   ددد  ايدرم  َمدد  

ىل   ػس ايتا  املؤءل  َ ءس ة املطلما  شم ء  اهلدو   سدع لال  ذيدك  ت مد      
 ساءسددة    ددد  ك ضددد ال  َمِدلدد   اضدد ط  ت لدد  َ ُش ددسٓا ىلدد  مع ددة ايقدددز   اء دد ز

جتل ال يسع يوا  دريك غد س    ددة  دا الد  ى دسلل  مدودم ايدلمد   ه مدة          
ايدوم مم  معػس مث  لر  املط     مل  مقسؤل   م دد   موضدم ايع دس  ايعقدد.     
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ال  تو دد احلدسب    اكد ايدلم   ىدع اي خسمؼ   ملط    اييت تو ظ اي  عة ايسا د 
ّة    مٔة يد َ اا َمِ  امق   اخل مد ال ام ث ٓ  يأل ٖس اخل يد: و َع .  ا ضخ      (1و(اي ِ 

   ايرسمددق ايوحسددد  َ ايوحددد  ارضدد مسة  ددا املطددلما   طإددة   دد  لددو قسمددس   
م  ادمسم   حمل ء ة ىل  ايػد  ءتا  ار د    د يسوع ا  دس       ا ك   دمرالإ ل 

    م  د ايصك    ح   ست اا احلساع  صوع غ س زم د    اي دإدد       مة اي  
   ي   ب ايدصمص.

 هخوام بالؼلىم الخً حؼىد بالٌفغ ػلى الوسلوٍي:اال -3

املط   ء م  ض   ايدلما  معد حي ت   لمد     مد  ك  د  م إ زمد   ا حلإدة       
ء  دتدا  هد  مددوء   ددا       ا ل مد ع  احد  م  حس   دمدة ارضد ع  املطدلما    

ىل  ايدم   مد عقسا  دسدٓا ى  ايسك  اي ل   زاد مط    ىقسمة اكد  ايددلس   
 دد ال   ىدد ء  ادددد   ايعددصا  ا   تنَز   ىلس دد   غددسب يددسظ يلمطددلما ء  ددد  ا    

م  مسع   م  سلو اي  ع ىل   دع ايقس   اي سمل  حد  داال ء دٓ  ىد   ضد ىة     
املطددلما  معدد  ا  احلددق  ايو ددت    دد ز  ارَحدد   مددظ ايدواطدد   اي  س ددة  ددا 

  اي د هم   يإ ط    س        مساد  مدا   تد هم  قصهب.
 كشف الحمائك ورفغ الشبهاث: -4

ك   كد  مد  ارمد ع غدسا ايددم   ايػدسف لد ءل ك غد  ايغرد د لم مد            
ايوحسد ا كػ  ايقع   ى  احلقسقة   شاحدة ايطد  ز ىد  ايػدإ  ت حسد  م  در       

 مع ل  متىة اي د  ا  دعم  ذل ضلطدإس ال كلمد       َ ايق زئ س   م    سل   م  
كسىت م  ءساتدا مسىدة قلإدت غد     دسىد ت قطدم ا  يدسظ ي م دك زاٗ          
ه ل  مقس  ة  ط مة اير   ا اي    حط  اي سط  ا  م  ح املػ ك   قلسد   

 املط   .
 اإلطالع ػلى كخب الوسلوٍي كافت: -5

ػدسف لد ءل و ددع ضدسلم (     ك   ك  م  ايدلما ارم ع غسا ايدم   اي

                                                           

.127/ 11. كعص ايدم   1
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طوملي ايإ    اضدي ارطد     ىلد  ك دم ايػدسدة ارم مسدة ءخطدم  د  ام دد         
ذيددك ايإدد    َ ارطدد   ىلدد  ك ددم الدد  ايطددعة مدد  صددخ ح  مطدد  سد  ضدد      
 تددسامل  اح طدد    دد  َّلددة  ت  ددسٓ ال ء   دد    ودد   ىلدد  ىلمدد د ادم ددوز      

 ا ح ودد جا  ددان ا ّ َطدد ِل ا  دد ب ِل هدد  ايصُمددوٖ  ن   ددخن حن ل  مطدد  سدلل  ُملصمدد
ت ػ  ى  حقسقة لدرا ايقدو      ٖ َمَلايَد َمَ ال    س   احد   َ م  َك ا ض د  

    يطت مغ يسٓ   ذا  لت   َّ ه يم امو   ل م  ك إ ل.

 الوٌهجٍت الصحٍحت: -6

 ثوا دت ارضد ع   دم س تداال    طإد  ءردس  ار طد   ايديت          ٖ َمَلايَد اض د َّ
 ايع ع ىلس  ال  مد   مدا  ار ط   ام ع ايوا م  احلقسقةال     مد   ءرس اا

ايع      م ت  تقو ت م  ا ص  اا     م  ضلر  ال ءمع و مد  ايوضدرسة ءد     
   ت ددسمم مد مدددم  ىلدد  مدد  ا تسدد  مدد  اءب   سدد    هدد  ىسءدد  مدد   ددو     ءددساط

ق  دسدددٓا ىدد   ضددرو  ايربلدد     ضددلوب ىلمددي مطدد عد ىلدد  احلقدد    ا ضدد د  
األلددواد ايػ  ددسة  ا زاد ايراتسددة. كمدد  ام دد شت ك    ُت مدد    ألصدد ية  ايدمددق  

ايل ظال ءإذا  سات ء دٓ  ىلمسدٓ     َمصاَيةن ا ض سد ب ء ي جتمم  ا  و اي  س  
   ي ٓ  ء   َك تقسا ء ٓ  اء سٓ  زا دٓ .

 :eالدفاع ػي ػمٍدة أهل البٍج  -7

غسا ايددم   ايػدسف لد ءل ك غد  ايغرد د      ا ربى ك  م  ايدلما ارم ع 
 تددسا     ذلمددد م عدددم  احلودد  ايوالسددة  eيلدددء   ىدد  ىقسددد  الدد  ايإسددت 

  األءية اخل  مة اييت م د     موض  م ز اا.

 الدػىة إلى الحىار بالحكوت والوىػظت الحسٌت: -8

كدد   ايدلمدد   ارمدد ع غددسا ايدددم   ايػددسف لدد ءل ك غدد  ايغردد د  رددا  
وذما مدمدددم  ملإ حدد  املعدد ةسات املوضددوىسةال ء عدد    مطدد       ءسمدددم   ا دد 

اخل ا  ا املرالم ارض مسة تع  ٓ  مع ى ى  ز ح اي د هدم امّلقسدت  اددد     
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ايإص ري ايدقسلال   ة  ز احلق  َض ح امّلخسه   ضيد ايقطم ت ءدواح ايعطدم تال   
مّل دد  سم ال   ددد    قُوإددُا َم مسددم ايُػددإ  تال    قددو  ء   زؤم ددا ُم دد تسات ا    

اضس   ص خٓ  ىد  اي لمد ت اد زحدة  اهد شات اي  ضدخة  األ   مد  ايػدعسدة        
ىسا. ىع د    ايػسدة ءلل مع  ػ ل   ك     د ر  اي   ل ت املغس ز  اييت تعطم  َ

ا َال  دد  ك  دد  جيسإدد   ىع دد   دد ي  ع ايددسشم   األءب ايسءسددم  املوى ددة احلطددعة  
 لدرا ءمدد  ىلمد د ايػدسدة األ سد ز ا       ا حتاع  احلواز اململود  س ح ار    
 َّسم األى  ز  األم  ز.

 الدػىة إلى ػدم الخكفٍز: -9

 د ي  س مدم      دد      د ٓ ِدَ  ِلٖ  ند ِدَ  ُيِمد    اى ل م  ا  لدي  دا املطدلمو  زَ   
اي دد  ايوصددو   َ احلددق هدد   ددريوا م دددلل ي  مسددد   اى قدد ء   ايدددىو   يسدداال    

سدة   م دد َّو  ا  مع قددد   ا ددوا  ل املطددلما.  دد     احلقسقددة ا َّ ىلمدد د ايػدد 
ايد ظ مد  ذيدك مددىو   َ األ دو  ارضد مسة   حددت  ال  سعمد  مد  مقدوع  دا           
 ددد  ممدد  مدددىي ايدلددل مدد    وا عدد  املطددلما  دد ي  ول ىلدد  ىق  ددد ايػددسدة      

ىلدد  مدد  ك إددا اىددداد      ى مدد ء زمددس ل   ي ددرب  دد    يػددس   اي  ددس  ذيددك  
مرسحو  د  ىلد  ىلمد د     اضد لة لل  دل مرلإدو  اددواب ىلد      ايػسدة ىد  ىق  دد  

لال ءلل م   ا  ضٖم ُىلمد د ايػدسدة ىلمد د ايػدسدة  ٘      دنهَخايػسدة ىل  غ   اي َّ
ىع   كمط    موض  م ز اا  ء   ى ايق ضي ا    ل سدد ايديت امد ب     األمو ة

ىع دد  ايػددسف لدد ءل ك غدد  ايغردد د   ي  دد ب املوضددوع واألمو ددة ايعو سددة ىدد     
م مطد و    امدو   ل .  مم لدرا كلدا ءدإ َّ ُىلمد د ايػدسدة ا      (1واي    ل ايول  سة(

  ضلوب م درهبال   ٗ ِوَطَ  ٗ ِوَح ِ  يس   ه  ىعدلل من َ ِوُىِد  يوحد  ارض مسة  َم
ؤ    يسدددا مددد  ضدددد  املطدددلماال  مدددركس     دددم ل  ع ددد    اي س دددة  مددد  َتددد

                                                           
 

( م  1لدال  س ل و1423ا ايعو  األغسا ضعة  طة ك غ  ايغر د ايد مةطإد    مؤضحقق      (1و
ضلطلة معػوزات  .
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 ثثد   ىلسدا األمدس مد  اى مد ء  ىلد  م د ءز م ر  دة          اي دإظ  موضخو  ملد   
 ىػسمة. ِيَعِ ىقسد  ايػسدة ارم مسة ار

 الدػىة إلى الؼلن والخؼلن بصىرة ػصزٌت: -11

ا ايدم   ايػسف ل ءل ك غ  ايغرد د  َ  ك  ت ءىو  ايدلما ارم ع غس
احلدد  ىلدد  طلددم ايدلددل  ايدد دلل هدد  ت سضددا املد لددد ايد ددسمة مد مددد  ىلدد     

ا  ت رددوز اضدد يسم  طددس  ايدد دللال ءددإ    ٖ اوُمددِسَم  مددُ ايس ح  سددة ارضدد مسةال َء
ايدلل  وا  احل  زات  لو ح    ا ايقو   اي  س  احلس    لدو   طدا  س ضد   ا    

م دد لس  ا  ل ددت س  احل ددل  ايطددسرس   ايطددد ء   ايإددؤع  يدد   اي قدددع  اي دد 
ايد ددوز  تإدد م  ايإس دد ت ءددإ  ايدلددل      دد    ااحلسدد    ةددوالس ا م م ىدد ت   

جبولس   احد ا  مو دا  ضدس زتا مطدد   يسدا ا يدو األيإد ب  مؤ س  دا ا كد          
 ى س  قت ك  اءق.

ع احلعسد       لل   جيد   ءمعٓ  م  ل م  اضساز ايدلدل مد  م  مدا ارضد     
 تد يسل ت  ر   ألىع   ك د يسل اي   ب ايدصمص  ايطعة ايػسم ة.

  د حرهزا وزمح م  اا( م  ايدزاضة ا املد لد املسضومة امّل رلدة  عػس 
ءقدد ا ضدخ  ا َّ    ارحل ءمةاملد زا املطمومة  املدازع امل ءمة اييت تإ  األء  ز 

   سمة احلسد   احل ضدس  ءإ د   دد  طدس                د هعَل  د  ايثس   مءسامل  سهج 
ايوامددمال   ار دد  ءددس ل ايددس ح ايػددسم ة  املإدددا احلددق  األ دد   ايطدد مسة 

 م ص   مع ل ض حٓ  م سم سلوز د ال ء عهد  ا تدلدسم ل لدر  املدد زا املطدمومة       
 ك يإ ح  ى  ح  ا   ل ا  اد ء  م ز  ا  ا    ا.

 :المضٍت الحسٌٍٍت -11

ايدلما ا اي  دس امل وطدد   ي د يس   اي  دعس  لدو          م  مع حي اي ق د 
ّكدد م مدد  ارمدد ع غددسا ايدددم   ايػددسف لدد ءل ك غدد  ايغردد د ى غدد  ايق ددسة       
احلطسعسة    د ءل   م  طد ت   ء  دم كد  مع مد  ا لدرا املوضدو  ك   دٓ  كػد          
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ى  ح وز  امل مسهص ءساال ءقد ك دَم ارمد ع غدسا ايددم  ك   دا اخل يدد واهد يظ        
 س  ا مآمت ايدت  اير لس (ال  ك دم ايد مدة ايػدسف لد ءل ك غد  ايغرد د       اي  

واملقإويدددة احلطدددسعسة(  احلق ددد   سضددد ية مدددومص  وا مدددص األ إددد د ا مق ددد  ضدددسد  
 .(1وايػ داد(

                                                           

املقإوية احلطسعسة: ازموش  ا غسح  ا دة اير    د  م  م دلق م   زاد اير  ذكسل  ايػسف اه  ( 1و
ال   د طإدت ا ايعو  األغسا مم ا مص األ إ د ا مق   ضسد 16 /22 صز  اير سا ي ا ايرزمدة 

 ايػ داد  لو ا ه مة ارجي ش مم كثس  اي وا د م م   ايق زئ منِ   سادتا ا دللظ  احد.
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 املبحث الثاني

 وشائج الفكر بني آل شرف الدين وآل كاشف الغطاء
ك غ  ايغر د مد    م    ءلة ايقو  ا   ػ  ا لرا املوضم  َ ا  اضس    

األضددس ايدلمسددة ا ايعودد  األغددسا  ددد ة ددس مع دد  اكدد  س اي ق دد د  اه  دددم       
 اىددد ع اير   دددة  األضددد طا ا  ددد   ايقدددس  ايث يددد  ىػدددس  ايسا دددم ىػدددس   
اهلوددسما     مدد  تسكددو  مدد  م ددع  ت ملسلددة ا رل لدد  ايدلددوع ارضدد مسة        

    اي دد ت  مد زء دد  تػدد    ددق م  إددة ضدد مة.  طإسدددي ا  ت  دد   غدد     
 ايس ا م ايو ق   ا اضس  ىلمسة ءمعسة كدآ  ك غد  ايغرد د مدم األضدس ايدلمسدة       
ايدمعسة األ سى اييت تل قي مد   ا ايعإوغ ايدلمي  ايػسا املوز  ال  تطد     

ة( احلقددة.  كدد   مدد  املددم األضددس ايدلمسددة األصددسلة ايدديت    َمدد  مد دد   طددق ن واي ن
اَع تواُصددل     مّل دد لس   ايدزاضددة   توغهددوت  ددآ  ك غدد  ايغردد د ز ا ر دد  َ ء   

 اي دزمظ لي ّاضس     غسا ايدم  امّلدٖس ة  ػسء   اهل مشي  دلددل  ايدلمدي.   
  م  م  ءمق تلك ايوغ    املإ زكة لي:

تلمددر  اه  ددد اي ددإ  ايطددسد صدددز ايدددم  ىلدد  مددد اضدد  ذ  ايػددسف األكددرب ا ٓ : 
 ايػسف مد س املػ وز    غ  ايغر د.

ة  تلمر  ايد مة اي قسا اي إ  ايطسد    ىس     صدز ايدم  ىلد   ءزاض    سٓ :
ايػدسف ىلدي وصد حم اخلسد زات( ا د  ايػدسف        ٖ ِ د ااي قسا اي إ  ايػدسف م ددل   

األكرب ايػسف مد س ك غ  ايغر دال كم  ت لمر ىل  اي قسا اي إ  ايػسف زاضدي  
ف مد ددس وضنددإمن ايػددسف األكددرب ايػددس -  ايػددسف   ددس ِ ددا دد  ذلمددد  دد  ذلطدد  

 سا ي ا تسَّة ايطسد    ىس  صددز ايددم    م ع ايرنه    ار -ك غ  ايغر د( 
: ايطسد    ىس  ا   ايطسد صدز ايددم   (1وم     غسا ايدم  ا و قإ د ايإػس(

                                                           
 

.160ال 159 /1 قإ د ايإػس  طإق ت اى ع ايػسدة/ (1و
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 تػددسا  َ ايعودد    ايدددم  ايددد ملي مدد  اىدد ةل ايدلمدد د  اكدد  س املسامددم...    
اي قسدا ايػدسف زاضدي  د      لد(  ح َّ ايإست      زمم ء شَع    ايد مة 1271و

لد(ال   د  اي قسدا األ حدد ايػدسف م ددل      1290ذلمد      س ايعو ي امل وا و
 لد(.1289  ايػسف األكرب ك غ  ايغر د امل وء  واِ    ىلي 

 د  ايػدسف   ا د  ايػدسف ىلدي    ا   ايػدسف ىإد ع   ام  مػ مف ايػسف ل ءل    يثٓ :
امددة  ءزامددة اي قسددا   األكددرب ايػددسف مد ددس ك غدد  ايغردد د ا ىلددل احلدددم  ز      

األصويي ايسم يي اي إ  ا و ذلمد احلط     اهل ءل    ذلمد ىلدي  د  صد      
لدد(.  ايطدسد   1354   ذلمد غدسا ايددم  املددس ا   يطدسد حطد  اي ددز وت       

غددسا ايدددم     حطدد  اي دددز لددو  دد   ارمدد ع اه لددد ايطددسد ىإددد احلطددا    
ايدق  ددد ادد سمددة(    يلطددسد حطدد  اي دددز ك دد ب وايدددةزز املوضددومة ا غددسح    

 ايدق  د ادد سمة يلػسف مد س ك غد  ايغرد د كمد  ذكدس ذيدَك ايد مدة ايػدسف        
 .(1واه   صز  اير سا ي ا تسَّة ايطسد حط  اي دز

                                                           
 

.448 /1 قإ د ايإػس  طإق ت اى ع ايػسدة/ (1و
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 املبحث الثالث

 الدين وآل كاشف الغطاء وشائج اإلخاء بني آل شرف
 م  م  ءمق  غ    ار  د املإ زكة لي:

 أواًل: الوزاسالث

توطد ى   ت املوء   ار  د  ا ارمد ع غدسا ايددم   اىد ع      م  م  لس
   ك غدد  ايغردد د لددو تلددك ايسضدد    اي ددث   امل إ ءيددة  سعددا   ددا َّلددة مدد        
اى م ل   ضسم  ارم ع ايػدسف ذلمدد احلطدا ك غد  ايغرد د  ايد مدة ايػدسف        

 ان ند  ُلطند  َّىلي ك غ  ايغر د  ا طي تلك ل تسك ايسض    مق  امل  إم ىل  م  َم
 .(1و يسا م  ى ل ايع ظ  زءدة ايػ   ُ َضِس امّل ُ ضنِسامّل

 ثاًًٍا: إهداء الوؤلفاث

رد د لدو   م  ء     ء د ارم ع غسا ايددم      دا يدلمد د    ك غد  ايغ    
صد زل   َ اى ع تلك األضس  مػ وىة  دإد زات    َ  َّ مإ ءزتا  إلدادن مؤي  تا 

ى  يس ل  يلق زئ اي سمل  ح  دٓ  يل د زمف  عقد     َدِ يلُم  اركإ زايثع د  ارم   
 َقمَّد ّاّ وَذَمٓ  م   لداد ك  ب اي  و  امل مة يلػسف ل ءل ك غد  ايغرد د ءقدد  َ   

ىلدد  صدد خ ا األ َ  دد حلسا ايواحددد وتسءددم لددر  األ زا   َ مو  دد  حوددة     
ارضد ع   قسدة األ مددة األىد ع غددس ع  املدوَ ايقدد   ايػددسف لد ءل    ك غدد        

لدددال 1347ذل ايقدددد   20يغردد د واءاع اا ةلددا( لدمددة مدد  مطدد مد ءى  ددا ا   ا
 .(2واأل   األحقس ىإد احلطا غسا ايدم  املوضول(

 ثالثًا: الزواج الوٍوىى

كد    دا األضدستا لدو م د لس  اه  دد اي دإ  ارمد ع ايطدسد           ات   ا   
                                                           

 

حلطا ذلمد اايػسف  سءق مم ايإخ  صوز  زض ي ا يمم ع غسا ايدم  موم ة  َ ارم ع  (1و
ايػسف ىلي ك غ  ايغر د. مة اا ايد م  ك غ  ايغر د  ايد مة 

 

 سءق مم ايإخ  صوز  ارلداد ىل  ك  ب اي  و  امل مة. (2و
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لػدسف مد دس      ايطسد ص      ذلمد      دسالسل غدسا ايددم  ي   اصدز ايدم  
اي إ  املػ وز    غ  ايغر د ىل   حدى  ع تدا  كد   مد  ا ع  دا مع د  ايد مدة       

    ارم ع اهد   دصز  اير سا دي     اي قسا ايطسد ا و مد س ا   ايطسد صدز ايدم .
 د  ايطدسد   اا تسَّة ايطسد ا ي مد س ا  قإد د ايإػدس: و لدو ايطدسد ا دو مد دس       

 يال ىدد مل ملسدد  كدد   ضددإم ايػددسف   صدددز ايدددم  املوضددول ايددد ملي األصدد     
 .(1واألكرب ايػسف مد س ك غ  ايغر د(

 اددمس   يركس ا  ايطسد صدز ايدم  ك   م  ا دسش ت مدر  ايػدسف مد دس     
مدد   مدد ت ايعو  ددة  ايدإقسمددة ش همددا    ك غدد  ايغردد د  ملدد  ا ددَظ  ددا ايػددسف   

 كس  ا.

 حفاق الىالدةارابؼًا: 

م  ايدلما ارم ع غدسا ايددم      م  طسا   ا ت    ا  ت و    ء  ك 
ا ضددعة  ا غددتا   َّ لددرا َ دد ايػددسف لدد ءل ك غدد  ايغردد د ا ضددعة  احددد  ءَ   

ايو ء   مراٌ   ط لم  ىل  طسمق  احد  ضدس م   َ ققسدق لددا  احدد لدو     
 دمة ايدم  احلعس  ايرل تػسء      ك    ءسم   دد م  اى ما  ضدد  ا  ايددى     

  يسا.

اصدد  ارمدد ع غددسا ايدددم  زحلددة حس تددا املصءا ددة جب  دد  اخل دد ع يقددد  ا  
األىم     وايد ا   ز ح   ات   ايدسقا ءلإهد   دداد ز داال ءطد ع ىلسدا مدوع  يدد         

  موع ا  ق   َ ايسءسق األىل   موع مإد  حسه .

  احلمد ا ا ٓ     سٓا

 

 
                                                           

 

.31 /1طإق ت اى ع ايػسدة/  قإ د ايإػس:  (1و
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 امل  ءز
احلطدا غدسا    امو ة مطد    موضد  مد ز اا/  مدة اا ايد مد  ايطدسد ىإدد        -1

/    ت/ ضلطلة امل  إدة ارضد مسة/   eايدم  املوضول/ مؤضطة ال  ايإست 
 ع.1990 –لد 1410

األمو ة ايعو سة ى  اي    ى ايول  سة/  مة اا ايد م  ايػسف لد ءل ك غد     -2
 ايغر د/ طإدة مؤضطة ك غ  ايغر د ايد مة/ ايعو  األغسا.

ة اا ايد م  ايػدسف لد ءل ك غد      م ا ضذ ارم شات  َ ضسد اي   ع ت/ -3
 ايعو  األغسا. مؤضطة ك غ  ايغر د ايد مة/ ايغر د/

 –لدد  1290ايسء ىل  مط    موض  مد ز اا/ ايػدسف لد ءل ك غد  ايغرد د و      -4
 مؤضطة ك غ  ايغر د ايد مة. لد(/ ايرإدة األ َ/1361

 ارمدد ع طإقدد ت اىدد ع ايػددسدة/  قإدد د ايإػددس ا ايقددس  ايسا ددم ىػددس/ احملقددق     -5
 ع.1954 –لد 1373 سا ي/ املرإدة ايدلمسة/ ايعو  األغسا/ ايرنه
ايػددسف اي ددإ  ايػددسف مد ددس   كػدد  ايغردد د ىدد  مإ مدد ت ايػددسمدة ايغددساد/   -6

 ايعو  األغسا. املػ وز    غ  ايغر د/ مؤضطة ك غ  ايغر د ايد مة/
ققسدق  اه يظ اي   س / ارمد ع ايطدسد ىإدد احلطدا غدسا ايددم  ايدد ملي/         -7

 ذلمدددد مدددواء ء دددس ايددددم / ايرإددددة األ َ/ مؤضطدددة ايدددد زا يلمرإوىددد ت/
 ع.2004 –لد 1425    ت/

امحد ى زا ايدصم / اددصد ايسا دم  اخلد مظ     ايػسف ي  حإ    دللة ايدسء  / -8
َّدد ءل  صددسدا/ (/ مرإدددة ايدسءدد  /45 ايطدد ءع  ايطدد  م  ايثدد م / اهلددد و

ع/ غدددإ   1958 -لددد1377زمددم  ع/1958كدد  و  ايثدد  ي  -لددد1377ا  ددس  
ع/ غددوا  1958 سطدد    -لددد1377ع/ زم دد   املإدد ز   1958 ذاز  –لددد 1377
 ع.1958 م ز  -لد1377

َّدد ءل األ     ادددصد ايث ي /اهلددد ايطدد ءع  ايث  ددو /    دللددة ايدسءدد  /  -9
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 ع.1949 ذاز  –لد 1368
ا  ددس   دللددة ايدسءدد  / ادددصد ايسا م/اهلددد ايطدد ءع  ايث  ددو / َّدد ءل    -10

 ع.1949 سط    –لد 1368
 –لدد  1368زمدم   دللة ايدسء  / ادصد اخل مظ/ اهلد ايط ءع  ايث  و / -11

 ع.1949
لدد  1368اهلد ايط ءع  ايث  دو / غددإ      دللة ايدسء  / ادصد ايط ءع/ -12
 لد.1949حصمسا  –
 دد   غدد س زم دللددة ايدسءدد  / ادددصد ايطدد  م/ اهلددد ايطدد ءع  ايث  ددو /   -13

 ع.1969ثوش  –لد  1368
 –لدد  1368غدوا    اهلدد ايطد ءع  ايث  دو /    دللة ايدسءد  /ادصد ايثد م /   -14

 ع.1949 ب 
لدد  1368دللة ايدسء  /ادصد اي  ضم/ اهلد ايط ءع  ايث  و / ذ  ايقددد    -15
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F 

 دقمةٕامل
اذتمم هلل ربِّ العاملني َالصالٔ َالضالم علٖ أعزف ارتلق أمجعنيني ستمنيم   

 بٌ املهتجبني.اصحأَعلٖ آلٌ الطّبني الطايزِو َ
 َبعم:

صاتًا علنيٖ اسصنيالم بني     درايف مل تدقتصز ةمرصٕ الهجف األعزف العلمّٕ 
الطُ٘ علنيٖ   مشلت علم األدِاى فطاّل عو رد اسذتاد َالغبًات، فدقم صلطْت

 .املهّشلٕالمِانٕ الًُّدِٕ َاملضّحّٕ َالزص  اليت أرصلت َالكتب 
َأَضنينينيحْت الُانينينيٌ اذتدقّدقنينينيْ للنينينيمِانتني َدافعنينينيت عنينينيو اسنبّنينينيا٘ املزصنينينيلني  

ُصفْ الذٓ َصفتًم كتنيب  َالزص  ةو ربِّ العاملني، َرفعتًم عو املضتُٗ ال
 األدِاى املهحزفٕ.

َذكنينيزْت التهنينياال َالتعنينيارل بنينيني العًنينيمِو ةنينيت ابضنيني  ةضنينيلمات العدقنيني      
اسنضنينيانْ َالعلنينيم، َينينيذا األةنينيز صنينيبب ردٔ فعنيني  كنينيب ٔ بنينياسا٘ النينيمِو َالتنينيمِو يف 

 أَربا لزفل تعالّم الكهّضٕ.
كما كغفْت ةمرصٕ الهجنيف اسعنيزف التحزِنيف َالتشِّنيف النييت تعزضنيْت       

ب العًمِو َمل تدقف ةمرصٕ الهجف األعزف عهم ينيذا اذتنيم بني  عهنيمةا     هلا كت
املضتط ، انفتحنيْت   غزمأت تهذر بالعامل بأصزٍ مبُاات اإلذتاد اليت بأصاب ال

ةمرصٕ الهجف األعزف علٖ علما٘ األدِاى الضمإَِ لتبنياد  اررا٘ َارتنيُا ز   
ات َكتبنينيت لصنينيم ينينيذٍ اهلجمنينيات َانغنينيٚت املزاكنينيش َالهنينيمَات َاملنيني  زَاذتنينيُار 
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املدقاست لبّنياى ندقنياا اسعني اا ةنيا بنيني النيمِانات اإلهلّنيٕ الالالفنيٕ َاستفنيا  علنيٖ           
الدقُاعم اسرتكاسِٕ لصم اهلجمات اإلذتادِٕ، َإى كانت بعل تلك املني  زات  

 تطمز خلف ععاراتًا بعل اسيماف الضّاصّٕ اسصتعمارِٕ التبغ ِٕ.
ذتّنياد، فًنيْ تنيمرظ    َام اتضمت ةمرصٕ الهجنيف األعنيزف باملُضنيُعّٕ َا   

الهص َس تضتًمف إسَّ إىل افبات ةا ميكو افباتٌ ةو النيهص النيمِب ب نيل اله نيز     
 عو اعتبار أٓ دِو أَ اعتبار أٓ فكزٔ دِهّٕ أخزٗ.

ح علما٘ اذتُسٔ العلمّٕ يف الهجنيف األعنيزف مبنيا عهنيميم ةنيو  نيُ        لدقم ناف
ضنينيبت إىل َ نينيُ  يف النينيمفا  عنينيو اسصنينيالم َرد مجّنينيت الغنينيبٌ َاستًاةنينيات النينييت ن

اسصنينيالم ةنينيو ابنيني  أصنينيحاب األدِنينياى الضنينيابدقٕ علنينيٖ اسصنينيالم بنيني   تنينيٖ اسفكنينيار  
ةو امر الغزاٙت اإلهلّٕ، كما فّهمَا اررا٘ اإلذتادِنيٕ النييت    الُضعّٕ اليت تهدقص

ُّر اسنضنياى      تمعْ أى اسدِاى أفُّى الغعُب أَ ذتاإ ااتماعّنيٕ َن زِنيات تطني
ذتق إى علمنيا٘ الهجنيف األعنيزف    ةو دَى انتضاب ارتلق إىل خالق األكنيُاى، فنيا  

 زاظ عزِعٕ صنيّم اإلننيام لتصنيمًِم كني  ةنيا مينيط الغنيزِعٕ ةنيو اتًنيام أَ ِهفنيْ           
 َاُديا أَ ِفط  ةا يُ أدنٖ ةهًا علًّا.

َتعلمُا الل ات النييت   لدقم درصُا المِانات َاألفكار اليت تتعزل لألدِاى
٘( تنيزا  كتبت بًا، فًذا الغنيّ  األكنيا الغنيّ  اعفنيز املعنيزَف بنينياكاعف ال طنيا       

َِنيمعٖ ببلنيم الكفني     ًنيُد العنيزا  يف ذلنيك الشةنياى     ا تلنيٌ ِ َ هٌ َيااز إىل بلم 
للمهاظزٔ ةعًم، َام  اَ  يني س٘ الًّنيُد تًُِنيم     نضبٕ ملزام نيب اهلل ذٓ الكف 

املضلمني ةو أيالْ ةهطدقٕ الكف ، َنهدق  ةا رَاٍ األخّنيار الالدقنيات َيف  لّعنيتًم    
جّبنينيٕ َاعنينيت للغنينيّ  اعفنينيز ةنينيت   جنينيٕ اسصنينيالم الغنينيّ  عبنينياظ امل فنينيز  كاِنينيٕ ع 

ملنيا بل نيٌ اى الًُّدِنيٕ     ّاالغّ  اعفز اىاالًُّد يف ةهطفٕ الكف  ازب اذتلٕ َيْ 
انتغزت دعاِتًا يف ةمِهٕ اذتلٕ َبلمٔ الكف  خصُصّا عشم الغنيّ  اعفنيز علنيٖ    
الضنيفز لتنيمارا ينيذا ارتطنيز الع نيّم َينيُ انتغنيار الًُّدِنيٕ يف ينيذا البلنيم الكنينيزِم           

األرل بني الهجف َاذتلنيٕ ملعزفنيٕ املضنيافٕ َتغني ّص      َكاى صفزٍ بعهُاى ةضح
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ةُضت الدقصز َالتمام ةو الصالٔ، فلما َصني  إىل الكفني  أخنيذ ِصنيلْ بالهنياظ      
مجاعٕ َِعظ الهاظ َِدقّم هلم النياايني الُاضنيحٕ َارِنيات البّّهنيٕ علنيٖ صنيحٕ       

، َام أدرا أ بنيار الًّنيُد ال نيزل ةنيو     fاسصالم َصم  دعُٗ الهيب ستمم 
ز، َيف صبّحٕ ُِم ةو األِام بعم صالٔ الصبح َالغنيّ  علنيٖ   زتْ٘ الغّ  اعف

ةها الُعظ َاسرعاد، َإذا باس بار بلباصًم المِب َةه زيم ارتالب ِدقفنيُى  
 ّاخلف ادتماي  املضنيتمعٕ َِهنيادٓ رّٙضنيًم بنيأعلٖ صنيُتٌ شتا بنيّا الغنيّ  اعفنيز        

و اى علمنيا٘ أةنييت أفطني  ةني     fبدقُلٌ: اأًِا الغّ  ألّط ةو اُ  نبنيّكم ستمنيم   
ٌ  يف ذلنينيك َِدقنينيُ :   انبّنينيا٘ بنينيب اصنينيزاّٙ  ( فمنينيا كنينياى الغنينيّ  اعفنينيز إسَّ اى ِْصنينيم:ا

ت الغنيّ  يف  ض ني ، َلكنيو مل ِ  ( َإى كاى ارتا لّط فابتنيٕ صنيحتٌ عهنيم الغنيّ     بلٖا
، فنيم انيا  رٙنيّط    يذا احملف  الع ّم التغنيكّك يف صنيحتٌ سعنيتًارٍ عهنيم العنيُام ّ     

٘ ةنيو   _اس بار للغّ : األنيّط ةُصنيٖ    ( فدقنيا  لنيٌ الغنيّ :    زاّٙ إصني بنيب   أنبّنيا
ٌ ةو الزص  ذَٓ العشم َالهيب لبب اصنيزاّٙ  َةنيو كنياى يف عصنيزيم(،     ان بلٖا

 _فدقا  رّٙط اس بار: افعلٖ يذا تكُى أًِا الغّ  أنت أفطني  ةنيو ةُصنيٖ    
تب مبا أتنيٖ بنيٌ   فآ _َلُ كهت أفط  ةو ةُصٖ  fألنك ةو علما٘ اةٕ ستمم 

فً  تضنيتطّت أننيت أى تنيأتْ بنيذلك (      ةُصٖ فأنٌ كاى ِلدقْ عصاٍ فتهدقلب فعبانّا
ندقلبنيت فعباننيّا َفنيزجل ادتمّنيت     نعم َأننيا أبنيُ ةُصنيٖ( َالدقنيٖ عصنياٍ فا     فدقا  الغّ : ا

ز، َإمنا اا  الغّ  اَأنا أبُ ةُصنيٖ( ألى َلنيمٍ الكنيب  النيذٓ     ب ََىل األ بار المُّ
اندقادت لٌ الشعاةٕ المِهّٕ بعنيم أبّنيٌ ا نيٌ ةُصنيٖ َِلدـقنيب بنينياةصلح النيمَلتني(        

 .(1ا(لح بني دَلٕ فارظ َدَلٕ ال ا كما ذكزٍ التارِ ألنٌ أص

َام عكك ي س٘ الًُّد املضلمني بعدقاٙميم فنيتعلم الغنيّ  اعفنيز العاِنيٕ     
 تٖ حيتج علًّم بتُراتًم، َام سارٍ الضّم ةًمٓ حبز العلُم يف عًز رةطنياى  
فضأ  الغّ  عو أ ُالٌ، فدقنيا  لنيٌ الغنيّ  اعفنيز: كّنيف  نيالْ َأننيا أعنيّػ ةنيت          
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اازأ التنيُرأ يف عنيًز رةطنياى َاتعلنيم العاِنيٕ فّنيٌ، فدقنيا  لنيٌ الضنيّم حبنيز           الًُّد َ
العلنينيُم: ِنينيا عنينيّ  اى نصنينيزتك للصنينيالم أفطنيني  ةنينيو انينيزا٘ٔ الدقنينيزآى َادتلنينيُظ يف   
ستافنيني  العلمنينيا٘ عهنينيم انينيا صنينيّم اسَصنينيّا٘. َانينيم أظًنينيز اهلل اذتنينيق علنينيٖ ِنينيم الغنينيّ   

َ َْ  َفنَكاعفز عهم ةهاظزتٌ لًُّد الكف ، فا ِْب:ْمُا ة لََّ ا عو املمِهٕ   .و ز

 أهداف مدرسة الىجف مه دراسة علم األديان:

ٕ َإبنيزاس ةعنيامل    fإفبات نبُٔ ستمم بنيو عبنيم اهلل    -1 َ   أصنيال ٌ   الدقنيزآى الكنيزِم  أنجلني
ةنينيو ةصنينيادر العًنينيمِو. َالنينيمفا  عنينيو الدقنينيزآى الع نينيّم َالنينيهيب     ّالنينيّط ةضنينيتمم

ةنينيو كنيني  الغنينيبٌ َالت زصنينيات    اإلصنينيالمَتنينيارِ   ٕحْمالكنينيزِم َعنينيزِعتٌ الضجلنيني 
 املشاعم اليت أف ت ةو أي  الكتاب.َ

العمنيني  علنينيٖ إعنينيادٔ اإلعتبنينيار للكتنينيب املدقّمصنينيٕ َإسا نينيٕ الشِنينيف عهًنينيا َتدقزِنينيز   -2
َااعًا اذتدقّدقْ َبالتالْ إعادٔ اعتباريا إىل المِو اذتق النيذٓ يّبتنيٌ األينيُا٘    

 َاألةشإ البغزِٕ.
لتهنينياال ةهااغنينيٕ المِاننينيٕ الًُّدِنينيٕ َاملضنينيّحّٕ ةهااغنينيٕ علمّنينيٕ ةتّهنينيٕ ةبّهنينيٕ ا       -3

إىل َالتحزِف َالتغٌُِ يف كتبًم املدقمصٕ كاعفٕ عو ةف ِاتًم اليت نضنيبُيا  
ّٔإلصالم َا اذتق يف المفا  عنيو انيمظ اسصنيالم     إىل دِاناتًم َعدقاٙميم ة ًز

 .(1اَكتابٌ الكزِم َرصُلٌ الع ّم َامظ انبّا٘ اهلل َكتبٌ َرصلٌ

 محاور مدرسة الىجف األشرف في علم األديان:

ُٕة ْهكانت  ةمرصٕ الهجف األعزف يف دراصٕ علم األدِنياى علنيٖ فالفنيٕ     ً ججل
 ستاَر يْ:

يُ بّاى ندقاا استفا  بنيني األدِنياى الضنيمإَِ َابزاسينيا ةنيو أاني         احملُر األَ :
التضاةح َالتعاِػ بني ابها٘ الهُ  البغزٓ عمُةّا، َاى دعُٔ األدِاى إىل احملبنيٕ  

َاساتتا ، َخ  عنيايم علنيٖ ينيذا     َالتضاةح َالضالم س إىل العهف َاس  اب
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 27-22احملُر امل  ز اسصالةْ املضّحْ األَ  الذٓ انعدقم يف حبممَى لبهاى يف 
الذٓ  طزٍ الغنيّ  ستمنيم ةًنيمٓ ارتالصنيْ َالغنيّ  علنيْ كاعنيف         1954نّضاى 
 .(1اال طا٘

يُ بّاى أفطنيلّٕ النيمِو اسصنيالةْ علنيٖ بنيااْ األدِنياى َاننيٌ خنيا           احملُر الالانْ:
َةنينيا َانينيت ةنينيو التهنينياال َالتحزِنينيف يف الكتنينيب الضنينيمإَِ الضنينيابدقٕ ةنينيو   األدِنينياى،

علنيٖ بنيااْ األنبّنيا٘ َخني       fالتُرأ َاألصتّ  دَى الدقزآى، َأفطلّٕ نبّها ستمم 
ةالنينيا  هلنينيذا احملنينيُر ينينيُ كتنينياب الز لنينيٕ املمرصنينيّٕ للعالةنينيٕ الغنينيّ  البالينينيْ النينيذٓ   

        ٌ ةنيو املزصنيلني(    صهتهاَلٌ يف حبالهنيا ينيذا، َكتنياب ااذتنيق املنيبني فنيّمو انيب اتباعني
 للعالةٕ الغّ  يادٓ كاعف ال طا٘.

 املدقارنٕ بني األدِاى الضمإَِ ةو  ّث العدقاٙم َاأل كام. احملُر الالالث:

 أوىاع الكتب المؤلفة في علم األديان:

ٕ كانت الكتب امل لفٕ ةو اب  علما٘ َةمرصٕ الهجف األعزف علنيٖ    أربعني
 اضتا٘ َيْ:

ألفت لبّاى فطنيّلٕ ننييب أَ دِنيو  نيآَ علنيٖ       ةا ر دجل علٖ رصالٕ الهُ  األَ :
نيب اسصالم َدِهٌ، فألف عامل الهجف رد علٖ تلنيك الزصنيالٕ بنيجلو فطنيّلٕ نبّهنيا      

علٖ صاٙز اسنبّا٘ َدِهٌ علٖ صاٙز اسدِاى. َةالالٌ ةنيا َانيف املز نيُم     fستمم 
العالةنينيٕ الغنينيّ  ينينيادٓ كاعنينيف ال طنينيا٘ علنينيٖ رصنينيالٕ صنيني  ٔ فًّنينيا ةنينيو األبا ّنيني   

ضنينيالّ  َالدقنينيمنا باسنبّنينيا٘ َاذتنيني  ةنينيو كنينيزاةتًم َخالصنينيتًا تفطنينيّ   َالغنينيبٌ َاس
املضّح علٖ صاٙز اسنبّا٘ ةو  ّث الُسدٔ َاملعجشٔ َالُفأ علٖ صنياٙز اسنبّنيا٘   
َأنٌ امل لص الُ ّم دَى ي ٍ َاملكفنيز رتطاِنيا العنيامل دَى صنيُاٍ فدقنيام الغنيّ        

  :ٌافنينى اذتدقّدقنيٕ بهنيت    بالزد علًّا َبني ةهًجٌ يف الزد علٖ ةا اا٘ بًا بدقُل
البحث َالُاماى َمثزٔ ادتم َنتّجٕ اساتًاد( َذكز ال إِ ةو نغنيز ةالني  ينيذٍ    

                                                 

 .144الضات امل  ز اسصالةْ املضّحْ األَ   ةطاب  (1ا



 حبوث ومقاالت                                                                                       234

الزصنينياٙ  ابنينيني العنينيُام َاألةنينيّني َاهلمنينيج الزعنينيا  بتلنينيك الطزِدقنينيٕ النينييت صنينيب ُيا  
بصب ٕ دِهّٕ َ لُيا بطال٘ رَ انْ َاعلُينيا آلنيٕ للينيُا٘ َاسضنيال  َذرِعنيٕ      

اسصتّال٘ علنيٖ املمالنيك َاصنيتعباد األةنيم     لل الف َالفضاد لّتُصلُا بذلك إىل 
َالغنينيعُب ةعنينيشسِو بنينيذلك اصنينيا ّلًم الطنيني مٕ َآستًنينيم املنينيمةزٔ النينييت اعنينيمَيا 
حملنينيق اسنضنينيانّٕ َايتصنينياب  دقنينيُ  البغنينيز بأصنينيم المميدقزا ّنينيٕ َاذتزِنينيٕ. َينينيذا  نينيا 
تزفطٌ النيمِانات اذتدقنيٕ َتطنيادٍ رَنا الغنيزاٙت اإلهلّنيٕ النييت تلطنيف بًنيا ارتنيالق          

اله نيام َامنيت للغنيدقا  َارتنيالف َرفنيت للتفزانيٕ َالفضنياد،        علٖ عبنيادٍ إلصنيالنا   
م َاملصنينياا النينييت س ختنينيتص  انينيّاّل دَى اّنيني  َس ختنينيتص َكنينيَينيني  ذلنينيك ةنينيو اذت:

 .(1ابشةاى دَى سةاى(
 كتنينينياب  نينينيُارٓ بنينينيني ع صنينينيّات ِضنينينيتعزل ةنينينيو خالهلنينينيا       الهنينينيُ  الالنينينيانْ: 

 ّزفنيٕ  امل لف أفكنيارٍ َآراٍ٘ يف بّنياى ةنيا َانيت ةنيو تهنياال يف الكتنيب الضنيمإَِ احمل        
 ةو اصتّ  َتنيُرأ َتهدقنيّص بغنيأى اسنبّنيا٘ بني   تنيٖ إىل ربِّ األربنياب ةنيو نضنيبٕ          
 إلّنينيٌ ةنينيو الصنينيفات املذةُةنينيٕ الدقبّحنينيٕ ةنينيا ِتُانينيف عهًنينيا البّنينياى، َخنيني  ةالنينيا  هلنينيذا  

 َينينيُ ةُضنينيُ    الهنينيُ  كتنينياب الز لنينيٕ املمرصنينيّٕ للعالةنينيٕ الغنينيّ  البالينينيْ       
 حبالها.

 األدِنياى َاننيٌ خنيا     اإلصالمّا يف ِلالع    ال كتاب ةضتدق  يف بّاى امُل الهُ  الالالث:
٘ خنيا    fَاى نبّها ستمنيم   ٘ بضنياٙز   اإلمينياى بنيٌ إسَّ   اإلمينياى ، َس ِنيتم  األنبّنيا  األنبّنيا

الذِو صبدقٍُ َكتبًم املهّشلٕ ةو الضما٘. َام ِكُى صبب تألّف ةال  يذا الهنيُ   
ةنيو الكتنينيب َرَد رصنيالٕ إىل أ نينيم العلمنيا٘ يف الهجنينيف اسعنيزف ذتطنينيُر ةنيني  ز     

َ ّ ِبني ا: ّاّمتهت ف ص  كتابف كمنيا فعني  املز نيُم الغنيّ  العالةنيٕ       اإلصنيالم    ال ني ة م 
ستمم  ضني كاعف ال طا٘ عهم دعُتٌ مل  ز اسصنيالةْ املضنيّحْ األَ  املهعدقنيم    

  العلّنيا يف اسصنيالم س يف حبمنيمَى( أَضنيح     ال ني يف حبممَى فألف كتاب  اٍ اامُل
                                                 

 .14اذتق املبني فّمو اب اتباعٌ ةو املزصلني/ الغّ  يادٓ كاعف ال طا٘  (1ا
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ينينيذٍ املنيني  زات لتمزِنينيز خطنيني    اسينينيماف اذتدقّدقّنينيٕ ةنينيو انعدقنينياد ةالنيني   الغنينيّ  
صنينينينيم النينينينيمِو َاذتزِنينينينيٕ  ٔ علنينينينيٖ الغنينينينيعُب بااسصنينينينيتعمار َاسةاِالّنينينينيٕ لضنينينينيّطز 

 .َالمميدقزا ّٕ

ةزاصالت مجعنيت َ بعنيت علنيٖ عنيك  كتنياب بنيني عنيامل صتفنيْ          الهُ  الزابت:
 َعنينيامل ةضنينيّحْ كاملزاصنينيلٕ بنينيني العالةنينيٕ الغنينيّ  ستمنينيم أةنينيني سِنينيو النينيمِو َعنينيابّ 

ست ادقزى املّالدٓ العغزِو حتت عهنيُاى ارصني  ةضّحْ يف ف ٔ ارتمضّهات ةو ال
 الضما٘(.

ست الضنيما٘(  افدقم أكم املز ُم العالةٕ الغنيّ  ستمنيم أةنيني يف كتابنيٌ ارصني     
اى تفكنيني  العنينيامل النينيمِب انينيب اى ِكنينيُى اَصنينيت داٙنينيزٔ ةنينيو املضنينيلمني، فّحنينيتم      
الُااب علٌّ بعم الهعمٕ اإلهلّٕ باألصالم اى ِزفنيت ابضنيّا لكني  ةنيو مل ًِتنيم: إىل      

الم َاى ِطنينيْ٘ هلنينيم الطزِنينيق، فّدقنينيُ : اأةنينيو اذتنينيق اى ِ كنينيُا صنينيادرِو       اسصنيني
خنينيابطني  تنينيٖ ِطنينيز  البنينياب ةنينيهًم  نينيار  ذ َارخنينيزَى النينيذِو س ًِتنينيمَى إىل    
الباب لّطزانيٍُ، َس انيمَى الهنيُر النيذٓ ِنيبـل ًم َِكغنيف الغنيبًات َالعدقبنيات         
 اليت َضعت يف صبّلًم  ةو يذا يُ املض َ  عهًم  َةنيو النيذٓ ِعهّنيٌ الدقنيزآى    

إِنَّ الَّذذينَ ي َيتُمُونذذمني أيذذب ْنَايلُنيذذب أنذذ َ الُويالنيذذبىن ِيالَُنذذِيم أنذذ َ َّيهَذذِن أيذذب َّياَّنَّذذب ن لن نَّذذب ِ  نذذ      ] :الع نينيّم بدقُلنينيٌ

َذ نونما ِيَّياَّننذما  ن ُ    الُتنمنبةِ َُِْلنئنكي َي ُهيننَنمَ ال َّهن ِيَي ُهيننَنمَ الالَّعنننمني َِلنئنذكي ْنتُذمةن عي نذاََِمَ    إِالَّ الَّينَ ي تنذبَّنما ِيْْن

نَنب المَّمَّاةن الذََِّّنامن  ٌ    (1ا[ِْي ِيإِذُ ْنخيذين ال َّذهن أناانذبان الَّذينَ ي ُِْتُذما الُتنمنذبةي       ]َملنيو ِدقنيُ  اهلل يف كتابني

أينيُ  (2ا[اال   نوِذئَُي أيذب َيتَذمنَّنِني   لنمُويالنننَّهن لن نَّب ِ ِيالن تنتُمُونمَنهن  ننيوييُِ ن ِيرياءي ظَُنمرِهنمَ ِياشَذمنَّيَِا َِّذهن منوين ذب  ن نذ    

 .(3ااصص ِضُاٌ اهلل لها حملل التارِ  أم حتذِز ِدقمةٌ لها للفطهٕ َاسعتبار(
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 الشيخ البالغي وعلم األديان:

َالفطني  الع نيّم علنيٖ األةنيٕ      ل ّْلنيٌ األِنيادٓ الب:ني    ْتاى الغّ  الباليْ كان 
هصنينيارٗ َأينيني  امللنيني ، َلنينيٌ  مبنينيا كتبنينيٌ َأـلفنينيٌ يف النينيزد علنينيٖ الًّنينيُد َال   اإلصنينيالةّٕ

. َالتحنينيذِز ةنينينيو نغنينياا ادتمعّنينينيات   اإلصنينينيالمكلمنينيٕ   إعنينينيال٘زتاينينيمات كنينيال ٔ يف   
التبغنينيني ِٕ الّضنينينيُعّٕ، َالتحنينينيذِز ةنينينيو اسنبًنينينيار بنينينيال زب َا زَ اتنينينيٌ الفكزِنينينيٕ  

َةُاافنيٌ ةنيو العدقّنيمٔ َالتهنينيشٌِ اإلهلنيْ،       اإلصنيالم دَر  َإبنيزاس املهايطٕ للنيمِو،  
الطالٕ َةو انتغاريا، َندقنيمٍ للتغنيزِعات    ٕاألاهبَّالتحذِز ةو أفز املطبُعات 

ٕ البغنيزِٕ َستاَلنيٕ الزانيُ  إىل التغنينيزِعات      اإلنضنينياى، َاذتنيث إىل رانيُ    اإلهلّني
إىل العدقنيني  َالفطنينيزٔ الضنينيلّمٕ، َالتنينيذك  مبنينيمٗ أيمّنينيٕ الزصنيني  للهنينياظ، َتصنينيمٌِ  
للحزكنينيات التبغنيني ِٕ َكتبًنينيا َالكتنينيب الضنينيّٕٚ الطاعهنينيٕ يف ةدقمصنينيات الغنينيزِعٕ        

العدقاٙمِنينيٕ يف كتنينيب النينيمِانات    َاألفكنينيارلنينيٕ عنينيالش الغنينيبًات   ، َستاَاإلصنينيالةّٕ
ةنينيو ابنيني    لألدِنينياىاألخنينيزٗ، َفطنينيح التالعنينيب َالتحزِنينيف بالكتنينيب املدقمصنينيٕ      

املبغنينيزِو َاأل بنينيار َالزيبنينياى، َالكغنينيف ةنينيا َرا٘ ينينيذا التحزِنينيف ةنينيو أينينيماف   
 صّاصّٕ َنفعّٕ َةصلحّٕ.

 دواعي تأليف الرحلة المدرسية:

َدَاعنينيْ تألّفنينيٌ للز لنينيٕ  األدِنينياىةدقارننينيٕ اى ايتمنينيام الغنينيّ  البالينينيْ بعلنينيم 
٘ ْتاملمرصّٕ   لعمٔ أصباب ةهًا: اا

صنيم دعنينئُ املبغنينيزِو ةنينيو الهصنينيارٗ بهغنيز كتنينيبًم َبنينيذ  األةنينيُا  الطاٙلنينيٕ يف    -1
صنينيبّ  دعنينيُتًم، َااتًنينياديم رنينيم لهغنينيز املضنينيّحّٕ ةنينيو أةالنينيا  ياعنينيم العزبنينيْ   

يف كتابنيٌ  َمجعّٕ اهلال  َعبم املضّح الكهمٓ كمنيا ذكنيزيم العالةنيٕ البالينيْ     
 .(1االز لٕ املمرصّٕ

ُ  إسالنينيٕ آفنينيار الكفنينيز َاإلذتنينياد مبنينيا اصنينياب انتمعنينيات اسنضنينيانّٕ نتّجنينيٕ ةنينيا     -2 ي نيني
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ةو افكار َعدقاٙم فاصمٔ يف المِانتني الًُّدِٕ َاملضنيّحّٕ َامل الطنيات    ةُاٌُد
اليت أدت إىل ابتعاد الهاظ عو المِو َاسلتجنيا٘ إىل املنيذايب اإلذتادِنيٕ يني      

 دِهّٕ.

 األنبّنينينيا٘خنينينيا   fاى اى اسصنينينيالم خنينينيا  اسدِنينينياى َاى النينينيهيب ستمنينينيم     بّنينيني -3
 َاملزصلني، َفط  دِو اسصالم علٖ صاٙز اسدِاى.

 خصائص ومميزات العالمة البالغي في علم االديان:

: امثنيزٔ  _أةني  املني ةهني   علنيْ   اإلةنيام كاى العالةٕ البالينيْ ةصنيمااّا لدقنيُ      -1
اى ِدقُ : ااى ةدقصمٓ ةو التنيألّف  العم ( فدقم ندق  عهٌ انٌ ك إخالصالعلم 

يُ المفا  عنيو اذتنيق َاذتدقّدقنيٕ، َصنيُّس إىل رضنيا٘ اهلل صنيبحانٌ َتعنياىل، فنيال         
ض  اى مل ِكتب ا نيْ علنيٖ ينيالف الكتنياب أَ ِكتنيب أصنيم عني ص آخنيز         

 .(1اي ٓ(

كنينينياى الغنينينيّ  ةصنينينيزّا علنينينيٖ ستاربتنينينيٌ للكفنينينيار اسااننينينيب، َِعتنينينيا نفنينينيُذيم      -2
لًّمهنينينيٕ الضّاصنينينيّٕ َالالدقافّنينينيٕ َالفكزِنينينيٕ    اساتصنينينيادٓ علنينينيٖ بلنينينيمانها  ًّنينينيمّا ل   

َاساتصادِٕ َالعضكزِٕ إىل آخزٍ، َهلذا كاى س ِضنيتعم  اذتاانيات َالضنيلت    
 املصهُعٕ يف بالد ال زب ب  ِضتعم  اذتااات املهتجٕ يف بالد املضلمني.

دفاعٌ عو العدقّمٔ اسصالةّٕ ةو خال  صمٍ للتّارات الفكزِنيٕ َالعدقاٙمِنيٕ    -3
، َتشِّف البم  امل زضٕ املضتًمفٕ لتغنيٌُِ عدقّنيمٔ اسصنيالم    الُافمٔ ةو ارتارش

َالتصمٓ هلا َد طًا باذتجٕ َالبّهٕ َالاياى الدقنيا ت الدقنياٙم علنيٖ اصنياظ     
 علمْ ةتني.

اِػ كنينياى حيمنيني  لنينيُا٘ اسصنينيالنا َالتجمِنينيم ةنينيت النينيمعُٔ إىل التضنينياةح َالتعنيني  -4
 ضهٕ.، َالمعُٔ باذتكمٕ َاملُع ٕ اذتَالطُاٙف: ِاى ْدَاذتُار بني األ
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بذ  العالةٕ الباليْ ك  عهاِتٌ يف ةعادتنيٕ اسضتزافنيات َالغنيبًات الفكزِنيٕ      -5
َالعدقاٙمِنينيٕ النينيُاردٔ يف العًنينيمِو كمنينيا َانينيف بكنيني  انينيُاٍ َاُتنينيٌ ضنينيم التبغنيني       

 .(1ااإلصالةْاملضّحْ َأةام تّار ال زب ادتارف الذٓ اصتغزٗ يف العامل 
ةنينيٌ ةنينيو التع نينيّم   مل ِكنينيو الغنينيّ  البالينينيْ ِطلنينيب لهفضنينيٌ ةنينيا ِدقتطنينيٌّ ةدقا       -6

َال ًنينيُر بنيني  كنينياى علنينيٖ الطنينيم ةنينيو ذلنينيك إذ اخفنينيٖ ا نينيٌ يف اكالنينيز ة لفاتنينيٌ      
الهفط َابتعادّا عو ةشالق اهلُٗ َصحدقّا لهنينيشعٕ  نيب    ٔ:ر ُْض املطبُعٕ كضزّا ل:

 .(2اال ًُر
ذكز العالةٕ الباليْ ةنيو عنيزَا اسصنيتاذ النيذٓ انيب تُفزينيا عهنيمٍ  تنيٖ          -7

اس نيال ،  انّنيّا، َاصنيت العلنيم،  ضنيو     تتلمذ الطالب علٖ ِمٌِ اى ِكنيُى رَ  
بفلضنيفٕ   ّافني نصنياف، عنيزِف املكاملنيٕ، لنيني العزِكنيٕ،   نيز الطنيم ، عار        اّم اإل

التعلّم، بزٓ٘ التعصب، مل ِضنيتعبمٍ اهلنيُٗ َس تأخنيذٍ يف اذتنيق لُةنيٕ سٙنيم       
 َس  مت يف رتبٕ أَ راتب.

ّٕ حبنيق حينيّ  باملضنيألٕ إ    ّاّّع:ُْص ُْكاى العالةٕ الباليْ ة  -8  ُٕع ، فلنيٌ ص ني  ّٕاّةني ت  ا ني
 َةعزفٕ بك  فهُى العلُم الغزعّٕ. الٍ ا ّ:

 أدواته وآالته في علم األديان:

ٕ:اـلالع  ال  ـ نينيإ -1 ّْالب  ةنيني اذتنينيق( َكتنينياب  إظًنينيارةالنيني  ا األدِنينياىعلنينيٖ كتنينيب  الينيني
، األةزِكنينياىااهلماِنينيٕ( للجمعّنينيٕ املصنينيزِٕ املضنينيّحّٕ املطبنينيُ  مبعزفنينيٕ املزصنينيلني   

ةدقنينياست انينيزاّط صنينياِ  ةنينيت التنينيذِّالت،  َكتنينياب اياعنينيم العزبنينيْ( تزمجنينيٕ  
َكتنينياب االز لنينيٕ اذتجاسِنينيٕ( للغنينيّ  يزِنينيب ابنينيو الغنينيّ  عجّنينيب اَعمنينيزٔ        

 اسةانْ للهصارٗ(.

رمّنينيت  بعنينيات الكتنينيب  ٌ  اَ ت نينيتطنينيـلت العالةنينيٕ البالينينيْ يف الل نينيٕ العاِنينيٕ َإ -2

                                                 

 .10أربت رصاٙ  للغّ  الباليْ/ ستمم علْ اذتكّم  (1ا
 .16 ّأ الغّ  الباليْ َنضبٌ/ عبم الُياب الصايف/ زتلٕ اسعتما   (2ا
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املدقمصٕ ةو تُرأ َانااّ  ِم  علٖ ةمٗ ادتًم الذٓ بذلٌ ملعزفٕ الهصنيُص  
املُانينيُدٔ يف الكتنينيب املدقمصنينيٕ َتزمجتًنينيا بصنينيُرٔ صنينيحّحٕ َتأكنينيم ةنينيو صنينيحٕ 
ال مجنينيٕ، فنينيم امرتنينيٌ علنينيٖ بّنينياى التالعنينيب َالتحزِنينيف يف ال اانينيم ةنينيو أانيني    

ات العاِنينيٕ ةنينيو  تصنينيحّح الهصنينيُص العاِنينيٕ الهااصنينيٕ َينينيُ ِهدقنيني  ةنينيالاّل عبنينيار    
َِدقنينينينيارى بنينينينيني ال مجنينينينيات َِنينينينيزاح ال مجنينينينيٕ  ٌ:ّْنينينينيالتّ: ز ِفاسصنينينينيفار ةالنينينيني  ص:نينينيني

 .(1االصحّحٕ

ةعزفتٌ بتفض  الدقزآى َعلُةٌ َتارِ  نشَ  آِاتٌ الغزِفٕ، فًنيُ ِهفنيْ اصنيٕ     -3
آِاتًا ةمنّٕ بأمجعًا لزَاِنيٕ ابنيو    أىال زانّق اليت آِاتًا يف صُرٔ اذتج َِزٗ 

ٔ َالطحاا َي يم، خالفّا ملا ذكزٍ بعل املفضزِو عباظ َابو الشب  َاتاد
ةو انًا ةكّٕ إلى فًّا اذتج َاإلذى يف الدقتا  َمل ِكو ذلنيك إسَّ بعنيم اهلجنيزٔ    

 .(2اإىل املمِهٕ املغزفٕ

ٕ: اذتنيمِث َالم:ّ  م ِلع:ب: ٌ ت َفز ْعة  -4 علنيٖ كتنيب ادتُاةنيت َالصنيحانا      ٌ الع ني ، َا ّ:راِني
تكنينيزِم الزصنينيُ  اسع نينيم لل زانّنينيق فًنينيُ   اذتمِالّنينيٕ، ففنينيْ اصنينيٕ ال زانّنينيق نفنينيٖ   

ِهنينيااػ الزَاِنينيات صنينيهمّا َةتهنينيّا، َِنينيزٗ بعنينيمم َاُدينينيا يف الكتنينيب اذتمِالّنينيٕ       
املعتممٔ عهنيم املضنيلمني بني  َردت يف بعنيل كتنيب التفضني  َالتنيارِ  املتُلعنيٕ         
بك  يزِب َةلفق ةو صحّح َصدقّم، َاصتم  علٖ ضنيعف اصنيٕ ال زانّنيق    

احملدقدقنيني ةالني  الدقاضنيْ       ب ني اريا ةنيو ا: َاضطزاب رَاِتًا َاندقطا  صهميا َانك
عّال َالهضفْ َالبّطآَ َالنيزاسٓ َالبًّدقنيْ َالهنيُرٓ، َصنيا ب تفضني       
ارتاسى َأصحاب الض  ةال  ص ٔ اذتليب َص ٔ الضّم أمحم د الى، َيذا 

العالةنيٕ البالينيْ َةعزفتنيٌ بكني       ال  ا ّ:ني  ٕ:ع اى د  علٖ عْ٘ فنمنا ِم  علٖ ص 
   ُ ةُصنيُعْ حبنيق حينيّ  باملضنيألٕ إ ا نيٕ تاةنيٕ، َانيم         فهُى العلنيُم الغنيزعّٕ فًني

                                                 

 .35/ 1الز لٕ املمرصّٕ  (1ا
 .40/ 1املصمر نفضٌ  (2ا
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  َْ بعنينيل املفضنينيزِو يف كتنينيبًم: ابنينيأى   ٍ د ر أَضنينيح العالةنينيٕ البالينينيْ صنينيبب ةنينيا أ
بعطًم ِزِم اى ِبني صعٕ ا العٌ َةعزفٕ اصباب نشَ  الدقنيزآى فّالبنيت لنيذلك    

 .(1ا تٖ بالُايّات فذكزَا اصٕ ال زانّق صببا لهشَ  اُ  الدقزآى يف ةكٕ(
ةنينيٕ البالينينيْ مبدقتطنينيّات عصنينيزٍ  ّنينيث تعلنينيم الل نينيٕ الفارصنينيّٕ      العال إ ا نينيٕ -5

َاسصتلّشِٕ َالعإِ ةت ةعزفتٌ الماّدقٕ لل ٕ األم ل تٌ العزبّٕ، َام اتدقنيو ينيذٍ   
الل ات يف َات اّاصْ، َام  كو ةو تزمجٕ بعل كتبنيٌ إىل تلنيك الل نيات،    

: الدقنيم عنيايمتٌ َملنيزات    ينيني( 1411ات: املزعغنيْ  عًاب المِو َاا  الضّم 
 .(2أ ِدقزأ التُرأ بالعإِ مبهتًٖ الطالإ(عمِم

 مىهجيته في علم األديان:

اختذ ةو عك  اذتُارِٕ ةهًجّا يف كتابٌ الز لٕ املمرصّٕ َاذتُارِٕ بني َلنيم   -1
 َاط اعطايما ا ا٘ ةضّحّٕ.

اعتمم يف  ُارِتٌ املهًج العدقلْ َالبحث العلمْ، فًُ ِذكز بنيأى الغنيكُا    -2
بنينيالتُبّ  بنيني  الُاانينيب ةنينيماَلتًا بالبّنينياى الغنينيايف َاسا نينيٕ س حيضنينيو اى تدقابلنينيًا 

 .(3اعلتًا بالبحث العلمْ
ِعنينيزل املتهااطنينيات النينييت أتنينيت بًنينيا التنينيُرأ َاألنااّنيني  فمنينيالاّل ةنينيا َرد يف       -3

األنااّ  ةو أى اهلل َا م فالفٕ أٓ اى اهلل َا م ذَ أاانّم فالفٕ، َينيذا أةنيز   
 َرا٘ العدق  َاملعدقُ .

تٌ العدقاٙم املهحزفنيٕ َالفاصنيمٔ النييت دَننيت يف التنيُرأ      ِبني ةو خال   ُارِ -4
 ق.اٙةال  جتضّم اهلل، َِضتعزضًا بأصلُب  ُارٓ ع

اصنينيتمسلٌ يف  ُارِتنينيٌ ةنينيو أَضنينيح الُاضنينيحات النينييت تلنينيشم ارتصنينيم فمنينيالاّل      -5
ِضتم  فطزِنيّا إذا مل ِكنيو الغنيْ٘ ِزضنيٖ بنيٌ اسنضنياى َمل تزتطنيٌّ لنيٌ فكّنيف          

                                                 

 .39 /1 الز لٕ املمرصّٕ (1ا
 .269(/ 9ازتلٕ املبني/ العمد  (2ا
 .80/ 1الز لٕ املمرصّٕ  (3ا
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 هلما.ِزضٖ بٌ نيب اهلل ب  اهلل َنزتطٌّ 

 ُارِتنينيٌ ااٙمنينيٕ علنينيٖ ا نيني ام آرا٘ ارخنينيزِو َالتحنينياَر، َابنينيما٘ النينياايني       -6
 َاذتجج لك  اس زاف َاملهااغٕ مبُضُعّٕ َاس تكام إىل العدق  َالفطزٔ.

ِضتغنينينيف ةنينينيو  ُارِتنينينيٌ بأننينينيٌ ِغنينيني  إىل أى ةنينينيو ِدقنينينيزأ التنينينيُرأ َاألنااّنينيني    -7
ةنينينيو ينينينيذٍ  ٔ ز ّْنينينياملُانينينيُدٔ بنينينيني اِنينينيمِها ِنينينيشداد عنينينيكُكّا َضنينينيالّس، َِدقنينينيت يف    

املتهااطنينيات النينييت فًّنينيا، فدقنينيم انينيا٘ علنينيٖ لضنينياى عمان ِنيني : افمهنينيذ صنينيزت أتلنينيُ  
التُرأ بتفًم َتعدـق  صزت  اجتز  يصص اسعكاست املًُلٕ، َس أانيم ةنيو   

 .(1اِغفْ يليت(
ِعزل العالةٕ الباليْ ارِات الدقزآنّٕ لّط بعهنيُاى كتنياب ةدقنيّمظ بني  ملنيا       -8

تُافنينيق الفطنينيزٔ الضنينيلّمٕ َفًّنينيا اساابنينيات  يف ارِنينيات الكزمينينيٕ ةنينيو عدقاٙنينيم  دقنينيٕ
 الغافّٕ ملو كاى   اى.

ِفطح العالةٕ الباليْ ةا كتبٌ الدقضاَصٕ َاس بار عو الدقزآى الكنيزِم ةنيو    -9
أكاذِنينيب َافنيني ا٘ات ِفنيني َى بًنينيا علنينيٖ الكتنينياب انّنينيم  ّنينيث اى كتنينياب امثنينيزٔ   

سةزِكانّنينيٕ اسةنينيانْ يف ايتنينيما٘ كاةنيني  العّتنينيانْ( املطبنينيُ  باملطبعنينيٕ اسصتلّشِنينيٕ ا   
( ِف ٓ علٖ الدقزآى الكنيزِم بنيأى   79م َيف صفحٕ ا1911ببُس  يف ةصز صهٕ 

 ةا اا٘ فٌّ اى يارَى يُ الذٓ صهت العج  َبهٖ املذبح.
حيذر العالةٕ الباليْ ةو الُاُ  يف فني  التدقلّنيم َالتدقنيمِط األعمنيٖ، فنينى       -10

ست ةنينيا انينيا٘ت بنينيٌ التنينيُرأ ةنينيو تعنينيمد ارهلنينيٕ يف صنينيفز التكنينيُِو كفنينيز ةنينيو ضنينيال 
الُفهّٕ فال ميكو اإلمياى بذلك تدقمِضّا للتُرأ َعهنيادّا انًنيا ةنيو كنيالم اهلل كمنيا      

 .(2احيذر ةو اللجاش َالعهاد

َِنينيتفحص بمانينيٕ التهااطنينيات بنينيني العًنينيم الدقنينيمِم َالعًنينيم ادتمِنينيم     ِ ْضنينيت دِقز ٓ -11

                                                 

 .13 /1 الز لٕ املمرصّٕ (1ا
 .9 /1 املصمر نفضٌ (2ا
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َِعزضًا بصُرٔ فهّٕ َاضحٕ  ا ِطنيت أصنيبت الدقنيارل علنيٖ أةنياكو التهنياال       
بنيزايّم يف العًنيم الدقنيمِم كـلمنيٌ يف  نياراى       ادفٕ تكلنيّم اهلل إل  بّهًما فمالاّل يف

 .(1اَيف العًم ادتمِم كـلمٌ ةا بني الهًزِو

كاى أصلُب اذتُارِٕ أدبّّا  تعّا بألفاظ اشلٕ َةعنيانْ صنيًلٕ تغنيم الدقنيارل      -12
 إىل الكتاب يف تضلض  فكزٓ ةزتب.

حث َالتحدقّق يف رصم الغّ  الباليْ ارتطُا العزِطٕ لالصتدقاةٕ يف الب -13
المِانات، فالبم للبا ث الذٓ ِزِم اى ِتكـلم يف المِانٕ ارتاصٕ َِبحنيث بًنيا   
حبالّا علمّّا اى ِدقتصز يف حبالٌ علٖ ةا يُ املضنيلم َاملّتفنيق علّنيٌ عهنيم تلنيك أيني        
المِاننينيٕ، فنينيال ِصنينيح اى ِهضنينيب لتلنينيك المِاننينيٕ رأٓ أَ انينيُ  أل نينيم علماًٙنينيا  نينيا   

ضنيب إلًّنيا َذكنيز العالةنيٕ الغنيّ  البالينيْ،       ِهفزد بٌ عو صاٙز علماًٙا ةو ِهت
أةاللٕ علٖ ذلك ةال  ةا ذكزٍ: ايزِب ابو عجّب( كاتب الز لٕ اذتجاسِنيٕ،  
فأنٌ ملا أراد اى ِع ل علٖ دِو اسصالم مل ام صنيبّاّل إسَّ اى ِعني ل علنيٖ    
بعنينيل رَاِنينيات الزانينيا  النينييت س عهاِنينيٕ للجاةعنينيٕ اسصنينيالةّٕ بًنينيا فّدقنينيُ : انينيا    

، زتايم، نافت، ابو اصحا ، ابو الُرد، فم خينيب  خنيب    اسسراْ، ابو ازِح
فم إذا ِشِم تزَِج عبًٌ َاع اضاتٌ فّنيذكز ةنيالاّل ألدقنياب     التاٌٙ يف اع اضاتٌ،

تُيم بأنًا ةو اٙمنيٕ اسصنيالم ةنيالاّل انيا  فنيالى َينيُ ةنيو أٙمنيٕ اذتنيمِث َرَٓ          
فالى يُ ةو راا  الب ارٓ َي يا. َاذتاص  ةو ينيذا ةنيو ِزِنيم اى ِكنيُى     

علمّنينيّا فنينيال انينياد  يف اسدِنينياى إسَّ مبنينيا ينينيُ ةضنينيلم يف ااةعتًنينيا فنينيال ِصنينيح    حبالنينيٌ 
 .(2ااسع ال علًّا بدقُ  ةهفزد ةو علماًٙا

 ملحىظاته على الكتب المقدسة:

َالدقضاَصنينيٕ إلعنينيكاست َةعارضنينيات العًنينيم   األ بنينياركنينيال ّا ةنينيو أاُبنينيٕ   إى -1

                                                 

 .43 /1 الز لٕ املمرصّٕ (1ا
 .109 /1املصمر نفضٌ  (2ا
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  ياةطنينيٕ ةبًمنينيٕ علنينيٖ عنينيك  رةنينيُس جتعنيني أاُبنينيٕالدقنينيمِم َادتمِنينيم عبنينيارٔ عنينيو 
املضتمت َالدقارل إلًّا ةعلدقنيّا بنيني الضنيما٘ َاألرل، فًنيم ِنيمعُى َِعتدقنيمَى       

ٕ بٌ َِفصحُى عهنيٌ بنيأى ينيذٍ      إدراكًنيا فنيُ  عدقنيُ  البغنيز س تضنيتطّت      األاُبني
 َةالا  ذلك صز التاللّث.

أَضح العالةٕ البالينيْ ةنيمٗ التضنيطّح العلمنيْ ملني لفْ كتنيب التبغني  ةنيو          -2
ملدقمصنيٕ َعنيمم ةعنيزفتًم بال مجنيٕ     الدقضاَصٕ َاأل بنيار، َاًلنيًم يف كتنيبًم ا   

َالل ٕ العزبّٕ فًم س ِعزفُى اى امشنيزَى بنيو ِضنياكز( كنياى ةنيت ةُصنيٖ ةنيو        
عغ ٔ الغمزَنّني َيُ الضنياةزٓ املنيذكُر يف الدقنيزآى الكنيزِم، فنينى الضنياةزٓ       

نفُا َاُد الضنياةزٓ ةنيت ةُصنيٖ     إنًميف الل ٕ العزبّٕ تعزِب اعزةُنْ( ةت 
_

 .(1ا

ةنيت بنيب اصنيزاّٙ  يف النيُعظ َال يّنيب َال يّنيب       التُرأ الكنيالم   أ الت -3
َالبغزٗ َالت ُِف، َمل تنيذكز ِنيُم املعنياد َ غنيز العبنياد للجنيشا٘ َس ادتهنيٕ        
املعمٔ لالتدقّنيا٘ َس اًنيهم املعنيّمٔ للعنيزار، َياِنيٕ ةنيا ريبنيت فّنيٌ للطاعنيٕ ينيُ           
ُّفنينيت ةهنينيٌ ينينيُ النينيٕ اذتهطنينيٕ   كالنينيزٔ اذتهطنينيٕ َارتمنينيز َبزكنينيٕ املعجهنينيٕ، َياِنينيٕ ةنينيا خ

ةنينيت إى التنينيُارٔ كتنينياب كنينيب  اذتجنينيم َانينيم تكلمنينيت يف أةنينيُر كنينيال ٔ    .(2اَارتمنينيز
بكنينيالم  ُِنيني ، َتعزضنينيت ألةنينيُر س  اانينيٕ إلًّنينيا يف اصنينيالنا البغنينيز، بنيني  إنًنينيا  
تعّزضنينينيت ألةنينينيُر س ِلّنينينيق بالكتنينينياب اإلهلنينينيْ اى ِنينينيذكزيا. فنينينيذكزتًا بالغنينينيزنا 
الطُِ  املشعج َةو ذلك  كاِاتًا الطُِلٕ اى لُ ّا سنا بأبهتّنيٌ، َاى ِعدقنيُب   

اصحا  يف أخذ الاكٕ َكذب علٌّ ةزارّا، َاى رَابني سننيا بنيأةزأٔ ابّنيٌ    خاد  
ِعدقنينيُب َينيني  ذلنينيك ةنينيو األةنينيُر الفارينينيٕ. َةنينيت ينينيذا فلنينيم تنينيذكز التنينيُارٔ ِنينيُم  
الدقّاةٕ َفُابٌ َعدقابٌ َس بكلمٕ َا نيمٔ ةنيت اى الدقّاةنيٕ  دقّدقنيٕ دِهّنيٕ عزفانّنيٕ       

                                                 

 .29 /1 الز لٕ املمرصّٕ (1ا
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 حبوث ومقاالت                                                                                       244

م ااتمنياعًم،  َاسلتفات إلًّا ِتكـف  بصالنا البغز َتًذِب اخالاًم َانت نيا 
فكّف ِلّق بالكتاب اإلهلْ املهنيّش  لالصالنا َكغف اذتدقنياٙق أى ًِمني  ينيذا    

 األةز الكب  املًم َاعلٌ نضّّا ةهضّا.

العالةٕ الباليْ اصنيتفًاةّا انكارِنيّا كّنيف ِزضنيٖ اى ِدقنيا  يف انيال         م ً ِفت ْضِ  -4
    ٌ ِغنينيزا  اهلل اختّنينيارٍ سندقنينياذ عبنينيادٍ ةنينيو الغنينيزا َالفضنينياد رانينياّل ِعلنينيم اهلل اننيني

َِمعُ إىل العبادٔ الُفهّٕ َِصنيهت األَفنياى َِنيبب ةغنياعز عبادتًنيا ملنيا يف اصنيٕ        
ينينيارَى َبهنينياٍ٘ للعجنيني  َاملنينيذبح يف العًنينيم الدقنينيمِم، فنينيم ِدقنينيارى ةنينيا َرد عهنينيٌ يف 

 .(1االدقزآى الكزِم

ِذكز العالةٕ الباليْ اف ا٘ات اس بار َالدقضاَصنيٕ علنيٖ الدقنيزآى الكنيزِم،      -5
ِف ٗ علٖ الدقزآى يف كني  كتنياب ةنيو كتنيبًم، بني       فم حيصْ عمد املزات اليت 

اَضح اف ا٘اتًم علٖ كتبًم املدقمصٕ فمنيالاّل مجعّنيٕ كتنياب اهلماِنيٕ االنيت مل      
ِدقنيني  اهلل يف التنينيُرأ اَبنينيارا اهلل الّنينيُم الضنينيابت َاّمصنينيٌ( ةنينيت اى ينينيذا الكنينيالم   

َ ا ِميػ األلباب يُ امرٔ الغّ  الباليْ علنيٖ   (2ابعّهٌ ةُاُد يف التُرأ
َالتتبنينيت يف نصنينيُص الكتنينيب املدقمصنينيٕ َا العنينيٌ الُاصنينيت علنينيٖ الل نينيٕ     التنينيماّق

العإِ يف بّاى ةدقمار التحزِف يف ال مجٕ َاذتذف أَ الشِادٔ  ضب أينيُا٘  
األ بار َالدقضاَصٕ فم ِدقارنًا مبا تهدقلٌ كتنيبًم امل لفنيٕ ةنيو علمنياًٙم املبغنيزِو      

 َحتزِفًم للهصُص.

ِم َالتنينيأخ  يف تنينيارِ  الُانينياٙت  اى اسخنينيتالف َالت لنينيّ  يف الزَاِنينيٕ َالتدقنينيم  -6
َتُاّنيت اذتنينيُادن  نينيو ِنينيمعُى اَ ِنينيّمعٖ هلنينيم انًنينيم ِكتبنينيُى ةنينيو َ نينيْ اهلل،  
مبهشلٕ املهااطٕ، كما اى دعُٗ الهصارٗ بكنيُى ينيذٍ اسصنيفار املُانيُدٔ ارى     

 مِو غنينياي:مل ِكُننينيُا ة  األنااّنيني  ْفبأِنينيمًِم َ ّنينيّا دا طنينيٕ فارينينيٕ، َأى ةنيني لّ:
                                                 

 .34 /1الز لٕ املمرصّٕ  (1ا
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 أخذٍَ ةو الزَأ.مبزأٗ العني ةا ندقلٍُ َإمنا 
ً ْم  ةو كتبٕ اسنااّ  ِذكز خنيرّ كال ّا ةا تزٗ ي س٘ امل   -7 عدقّنيمٔ دِهّنيٕ   ب ْعط 

أَ أةزّا ةًمّا أَ  كمّا إهلّّا عو عّضٖ َس ِنيذكزٍ يني ٍ، أَ أننيٌ ِنيذكز  نيمِالّا      
فم ِهتدق  إىل ي ٍ ةنيو دَى عالانيٕ فمنيالاّل ينيذا ارتلني  َالتغنيُِػ س ميكنيو اى        

فطاّل عو نضب أفعنيا  َكنيالم ِنيم  علنيٖ ةهدقصنيٕ الضنيّم       ِصمر عو َ ْ اهلل 
املضّح أعاذٍ اهلل َإِانا ةو تلك التًم ةالني  ةنيا ذكنيزٍ ُِ هنيا ةنيو جتنيزد عّضنيٖ        
بعنينيم العغنينيا٘ عنينيو فّابنينيٌ َحتشةنينيٌ مبهغنينيفٕ ل ضنيني  أانينيمام تالةّذٍ،فًنينيذا ِنينيُيم اى   
عّضٖ َاتٚذ  ام صزت فّنيٌ ارتمنيزٔ  تنيٖ مل ِكنيو ِنيمرٓ ةنيا ِفعني  فنينى يضني           

 ب التجّزد عو الالّاب.اسامام س ُِا
لدقم أ ضو رٙنيّط كًهنيٕ الكهّضنيٕ الزَةّنيٕ كنيال ّا عهنيمةا ةهنيت الهصنيارٗ عنيو           -8

انينيزا٘ٔ اسنااّنيني  فنينينى اارًٙنينيا س ِلبنينيث أى ِنينيزٗ ةنينيا فًّنينيا ةنينيو احملنينيا  َامل الفنينيٕ     
 .(1اللُاات، َةو ازأيا َمل ِتبني لٌ ذلك فاألعمٖ أيمٗ ةهٌ صبّال

ربعٕ ةيت َلُانيا َةنيزاط َُِ هنيا    اى مجّت ةا أَردٍ أصحاب اسنااّ  األ -9
صُا٘ كاى أ كاةّا أَ ةُاعظ أَ اصنيص ةعجنيشات َأ نيُا ،     _عو عّضٖ 

 فنمنا يُ ةُيُم ي  ستدقق َس ة عني.

أةنينيا األ كنينيام َاملنينيُاعظ فنينيننًم مل ِتفدقنينيُا علنينيٖ اِزادينينيا بلف ًنينيا، فنيني ٗ       أَّس:
أ نينيميم ُِردينينيا بلف ًنينيا املاضنينيْ َينيني ٍ باملطنينيار  أَ ارةنينيز، َتنينيارٔ ُِردينينيا    

الضلب َي ٍ باسااب َارخز بصُرٔ اصتفًام، َةنيزٔ ُِردينيا ةنيزٔ َيني ٍ     ب
 ِكزيًا ةزتني أَ فالفٕ.

َأةا اصص املعجشات َاأل ُا  فاى بعطًم ِذكزيا يف َانيت َيني ٍ يف    فانّّا:
َات آخز فلّط ةو ذلك كلٌ صُٗ زتزد اذتمظ َالُيم يف اةكاى َاُ  ةنيا  

ّفّتنينيٌ َةايّتنينيٌ َخصُصنينيّتٌ   ذكنينيزٍَ علنينيٖ صنينيبّ  اناسفنينيٕ ةنينيو دَى علنينيم بك     
                                                 

 .144يف ةتهااطات اسصتّ  ستكمات التأَِ   (1ا
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 َعالاتٌ  ا س ِعفٖ ةهٌ أ م ةو امل رخني.
أكالز ةا ازٗ ارتالف بّهًم يف اطّٕ ةّالد َانبعافٌ ةو املُت، َارتفاعنيٌ   فالالّا:

 إىل الضما٘ ةت إنًا ةو أيم األةُر.
َ رابعّا ختلنيف فّنيٌ ةنييت    ا: أضزب عو ذكز ةُلم عّضٖ ك  ةو ةزاط َُِ هنيا 

ٓ صبب أضزب ةزاط َُِ ها عو ذكنيز ةنيّالد عّضنيٖ    ضاٙ  ألتَلُاا، َيها ن
 ةو دَى أب َيُ أةز خار  للعادٔ.

صكت ةيت َُِ ها عو صعُد عّضٖ إىل الضما٘ َاختلف فٌّ ةنيزاط   خاةضّا:
 َلُاا.

اصنينيًبت اسنااّنيني  األربعنينيٕ يف ذكنينيز األةنينيُر ارتضّضنينيٕ َاذتنينيُادن اساهبّنينيٕ    -10
 .َالكالم الل ُ، َعو آسم عّضٖ َعكُٗ الًُّد علٌّ

ذكز العالةٕ الباليْ اى ضاب  ضنيزب األةالنيا  عهنيم العنيُام َارتنيُاص اى       -11
بٕ املالني  ملنيُرد التمالّني  َالتغنيبٌّ َِعّبنيُى املالني  النيذٓ س ِهاصنيب         صني ِزاعُا ةها

َِعمَنٌ ةو صُ٘ الفًنيم َبضنيا ٕ امل فلنيني الدقاصنيزِو فمنيالاّل إذا أراد أ نيم اى       
صُادٍ فّدقُ  لٌ: ِغًْ ضّفٌ ألك  الز ب مبمنا الز ب َبّاى نطجٌ بغمٔ 

ُكْ  يذٍ الز بٕ فننًا ةال  ارتهفضا٘ أس تزٗ دبضًا ِكنياد ِضنيّ  ةالني  امل نياا،     
فمنينيا بالنينيك بالعًنينيمِو الدقنينيمِم َادتمِنينيم النينييت تهضنينيب انًنينيا ةنينيو َ نينيْ اهلل فنينينى     
اسةالا  املُاُدٔ فًّا  جُإ َي  ةهاصبٕ فمنيالاّل اصنيتجابٕ النيمعا٘  الّلنيًا يف     

٘ اذتاإ ةنيو أاني  الطنيجز ةنيو اللجاانيٕ،      اصتّ  لُاا باصتجابٕ المعا٘ َاطا
َتغنينيبٌّ املتمنينيزدِو عنينيو املضنينيّح َةنينيو ابلنينيٌ الزصنيني  النينيذِو أرصنينيلًم اهلل ألانيني   
تكمّ  العباد مبال  انضانّا يزظ كزةّا َبهٖ  اٙطنيٌ َبزانيٌ َةعصنيزتٌ َصنيلمٌ     
إىل كزاةني َياب عهًم فأرص  بعل عبّمٍ لّأخذ ةو مثز الكنيزم فطنيزبُيم   

ا بًم ةال  ذلك فدقا  صا ب الكزم ةاذا أفع  َاتلُا فم أرص  آخزِو ففعلُ
 أرص  ابب اذتبّب لعلًم ًِابُى فدقتلُا ذلك اسبو.
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َةعلُم اى اهلل مل ِزص  رصلٌ لّأخنيذَا ةنيو مثنيار النييت انعنيم اهلل بًنيا علنيٖ        
عبادٍ بني  أرصنيلًم لّكملنيًم َِضنيعم العبنياد انفضنيًم بالمنيار تلنيك النيهعم، كمنيا س           

بدقنيُ  صنيا ب الكنيزم انيُ  املتحّّنيز اةنياذا       ِهاصب اال  اهلل اى ِطزب لٌ املال  
أفع  (، َس بدقُ  صا ب الكزم املتُيم اأرص  ابب اذتبّب لعلًم ًِنيابُى(  
فّ ّب رااٌٙ َِهكغف َيمٌ َِضدق  تمب ٍ َتضتمز   تٌ، ام ةالني  ارتهفضنيا٘   

 .(1اَامل اا أا  ابحّا ةو يذٍ األةالا  الذٓ ذكزت يف اصتّ  لُاا

لالنااّ  مل ِكُنُا ةغايمِو مبزأٗ العني ةنيا   َاذتاص  اى ي س٘ امل لفني
عًزَا بٌ، َامنا يْ رَاِات شتتلفٕ عو عّضٖ  ارت يف البالد فهدقلًا ك  ةنيهًم  

  ضب ةا بل تٌ ةو افُاٍ الزَأ يف بلمٍ.

ينينيذا فنينيّل ةنينيو يّنينيث يف ةلحُظنينيات العالةنينيٕ البالينينيْ علنينيٖ العًنينيمِو ةنينيو   
 تُرأ َإصتّ .

 خزّاَيف ختام البحث ضتمم اهلل أَّس َآ
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 دقمةُامل
ملغكككلى   ُكزٍ خ كككاألصككك ظ امُلالعكككن ال امل ةكككين امكككميم  كككى امل ةكككين    

بمراصته دراصكُ ميًدقكُ وةزةكشَ       ْلن ، و ذا امل ةين مًىةن   ذا مل ُياإلصالةًُ
 متدق تين.وا اجملتيع وةًفًُ تىحمه ةن دول ال يصبذ اداَ ملتفزقُ  ةمّ تأثريه 

ةكن  ال زللين امتخزك   امل ةين امميم ةن اجين امتدقكز  ا  ا  ال  وةًف
 ُ اجملتيككع ةتككم ً  ال ال  ضككًط  ؟ وةًككف زللككين اجككين امىلككى  ا  ا يكك ي د ًىيكك

وةللكى  ال ةك  الك       ؟ ذا امل ةين امميم دول اصتغالمه ؟ وةًف ضبطاممين
بأصك  امكمين صكىاْ    ه اممو  األصالةًُ ةن دة ر وخزا  وصفن دةك ْ ةك ل جل ك   

امصكزاي امكذٍ     جين امدقض ْ ملكِ ةكن ضليلكىل  دكز ديكم ةت كز  ا      ةن ااة ل 
 .ًته    امل ةين امميم دول غري  تزّ احدق وقع بني ا زا 

ٌ ب صكك  امكككمين و صكككزَ  اجل ريككُ   امكككبالد االصككالةًُ  ككك   ْ هكك ر امكككمة   أ
 صال .اإل

املتكشينًني   دينامكتدفريين املتغكم   ت وٍ  بضببمدقم صفن ةن دة ْ املضليني 
وةك   قبكين امكماْ امكمين ةكن غكري املضكليني        ةكن  ةثز مم  صفن ةن دة ٓه ا ب ممين

خضكزوا ةككن   قكك ي بغككزيُ وة ديككُ  تًلكُ األقتتكك   ةكك  بككني املضككليني    زيككب   
زبكه امكماْ   ْ املنتضكبني ا  امكمين اةثكز ممك  خ    بلما ه   تًلكُ  تك وٍ بلكل املليك     

 .املضلينيملضليني ةن غري املضليني مبلمال ا
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ه صكال  ممك  عكىٍ   ملِ امدقتين وامكمة ر بكممىّ  غكز اإل    متي د امتدفريينيال إ
 لىرته بلمة  غًبىا مغُ املدقين واحلىار.

عكلىبه  وبكمد    ل املضليني يغكلزول ب مكذ ب اساْ تفكزقه  امكذٍ الك       إ
بك مزغ   ، البخىا دويالي الحى  هل  وال ى  ، حتِةليته  وعتت لفى ه 
 ديككُ وام  قًككُ وةثككزَ مككمد   حتككِ ، واةد  كك ته  املٌةككن ةككىقله  األصكك اتًل

 لبذ  م ه  امًى  األةن واألة ل وايدق    شيف اممة ْ.ا

  ا  ةزحلكُ امتبلًكُ منجكنو  كى     مدقم ةك ل امضكبب األصك ظ   امىلكى    و
حتكِ   ،اجليىد وامتدقلًم وغً   امغزيلُ األصكالةًُ مكن ةكنهحل احلًك َ واصكلىبه      

صالةًُ ةن ةين دلك الي  صلخت امغزيلُ اإللزٍ اذا ج ْ امدقزل امزابع مغز اهل
صككالةًُ مًدككىل  دقككه امللكك ةالي  وُ دَقككين  امفدككز امغزبككٌ ا  امككبالد اإل امللكك ةالي، 

 اجلميم.

مفدقه املكزتبط رزةكُ اجملتيكع    ، واه ْ م ةُدقمنم امف ْ امفدقه امضً صٌ قصل إإ
ملكِ ةضكتىّ عك ول امفكزد      قتصك ره ض ر دور مل  امفدقه واسلاإ  ، ادّ  لُخ

 ذلً ه ةن خال  احد ةه اخل له به. دولةع ربه 

ال امفدقه امذٍ ضلفظ دين امفزد مب   ى  زد ومًط مبك   ومل زلم منم امفدقه ْ إ
امدقك دَ   صكتغله ا ى جشْ ةن اجملتيع واألةُ، و ذا ة  ادّ ا  وجكىد  كزاك ةكبري    

ةن مدق ٓم   وخلفًك ته      القّ رادَ ع ول اممومُ اغري األصالةًني وتصموا إل
، و كذا ةك  ادّ ا  ضكً ي اجًك       مفدزيُ امبلًمَ من األصال  عداّل وةضكيى  ّ ا

امككذٍ را ككر املزاحككين  صىلككّ  بلككم اهللككى  امفدككزٍ امغزبككٌ ميىةكك ّ ةتلككمدَ خ
 صتدب ريُ.االصتلي ريُ واال

ل مل تيكع اليدقكين ا يًكُ مكن  دقكه امفكزد إ      امفدقه املزتبط رزةُ األةكُ واجمل  إل
ه تهككك  األةكككُ و ىيتهككك  وصكككالةُ تىج  ظ عخصكككًُيدكككن  كككى األ ككك  أل كككه ضلفككك  
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 .(1)وةض ر  
ضً ي املضليني امًى   ى بضبب مكم  قكزاَْ امىاقكع جًكمّا، ومكم  قًك          لإ

اجملتهكككمين بتلميكككم امفدقكككه   لكككين احل جكككُ مكككذمن، وةىاةبتكككه مدقضككك ي  امىاقكككع  
 األجتي مًُ وامضً صًُ واألقتص ديُ وغري   اميت حتت ج ا  اجته د جميم.

ُُامل َيز ْثمدقم َا جته د امفزدٍ اميت  ك   اإلصالةًُ بفت وٍ األ زاد واال دتب
إ   تككك وٍ األةكككُ   تدقكككزي واألحكككىا  امغخصكككًُ وامىقكككف بًنيككك  ا   املبككك داي

ل دور امفدقه البذ ةدقتصكزّا  إصالةًُ،  د اجلي مٌ اميت تتن و  امّنُظ   اإلجتهواال
إ   ب ال تدقكك  إال  اإل ضك ل  َُي َلْصك املكِ دآكزَ امفككزد   يىةنك   كذا، وال  ضككت ًع     

 دآزَ اوصع و ٌ دآزَ اجملتيع.

ٌْومم  ساد ام ني بلُ ت فين بلل  وة  ادْي  تك ويه  امبلًكمَ    االجته د ُةِمم
من امىاقع واميت تك دٍ ا  امتفزقكُ اةثكز ممك  تك دٍ ا  امىحكمَ واحلكز  بكماّل         

 ةن امضال .  
 مكمين ألجتهك داي   امنك ظ ب  امتدق ُد ُفْلض و  ب ُيَدن  َبنيومدقم ال   املضلي

تتبككع  ككىّ امككنفط او ةصكك ز قزيبككُ سآلككُ اوألص ضكك ْ جهككُ ةلًنككُ و كك الْ      
املنتضككبىل ملككمين هلكك  جككزاَ ملككِ امككمين و كك  الضلضككنىل قككزاَْ  كك  مزبككٌ،     
وتزا   يدقتخيىل ادق اجمل الي امفدقهًُ  ًخللىل وضلزةىل بغكري ملك  وال  كمّ    

ملكت، وال اممرجكُ امىلًفًكُ     وال ةت   ةبني.  ال تدفٌ امغكه دَ اجل ةلًكُ وال  
ةهي  تدن ر ًلُ،  د  ةن الكخ    كذين او احكم ي  مكى مكز  ملكِ قك           
مك د  مكزد عكه دته واصكدقط ممامتكه؟، وةك  ةكنه  الةلز كُ مكه ب ألدمكُ وتزتًبهكك            
وةًفًككُ  هيهكك   ضككاّل مككن امدقككمرَ ملككِ األصككتنب   ةنهكك .  هن مككن  كك رق بككني         

ألرض ًُٓ واآلراْ امض خًُ يبثهك  بلكل   األجته د امذٍ يدقى  به ا له، واحللى  ا
 ذوٍ املن لب واألمدق   ممن مز ىا عًّٔ  وغ بت منه  اعً ْ.   
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زيلُ وصكلىةّ  وةكنهحل   عصال  مدقًمَ ول املضليني يزغبىل متفلًين دور اإلا
املىيصككُ وتضكك ري األحككما    يحًكك َ، ومدككنه  يىاجهككىل  لككُ ةككن املغككدال  

احلزةكُ امفدقهًكُ األجته ديكُ، او    وةثزَ امصلىب ي بضبب امتخلكف امكيت تغكهمه    
بضبب األجته داي امفزديُ املتنىمُ اميت ت دٍ ا  متشير األةُ وتفزيدقه  بضكبب  
تلن امفت وٍ امضً صًُ امكيت تك دٍ ا  تدق  لهك  بلضكه  مكبلل. وادكن  ك وس        
 ذه املدقبُ ب صتخما  األجتهك د اجليك مٌ امكذٍ يلكم   وقتنك  احل ضكز ضكزورَ        

 حتيًُ وح جُ ةلخُ.

جته د وامذٍ  ى ص ٓم ميلًكّ  حتكِ يىةنك     مت رطلٌ املتل ر  مالامنيط ا إل
 كى اجتهكك د امفدقًككه مبفككزده الصككتنب   األحدكك   امغككزمًُ رًكك  يغ ككٌ ب جتهكك ده  

 رلتلف ابىا  امفدقُ، ويضيِ  ذا ب ألجته د امفزدٍ.

وة  عهم مصكز   امكزا ن ةكن قفكشاي ت كىر ةكبري ملكِ امصكلًمين املك دٍ          
تىصكع واضكذ   دلك الي األجتهك د رًك  غكما اةثكز لكلىبُ           إ ّوامللز  اد

ب منضبُ ملفدقًُ امفزد، ةين ذمن قكم د كع بلكل امفدقهك ْ ا   كزة لكًغُ جميكمَ        
جتهك د بكماّل ةكن امكنيط امللكزو       ل   مُ ةن امفدقهك ْ   مم رصكُ اال  و ٌ تل و

ٌٍاجَل االجته د ُ ْصملًه  ا ر َلِ امض ٓم و ذه امصًغُ اجلميمَ ُا  .ي م

مدقم البذ املصز ة بىمّ  ب ك بع اجلي مكُ، ةيك  إل احلدك  مل يلكم ملفكزد       
بككين غككما احلكك ة  عخصككّ  ةلنىيككّ  ينبثككر ةككن روة اجلي مككُ، و ككذا  ككى ةن ككر       

 األصال .

ال االجتهكك داي امفزديككُ مل تلككم ةتفدقككُ   مصككز   بضككبب تلككمد امككمو       
لضكه  مكبلل   االصالةًُ واختال  ا ظيُ احلد  ممك  ادْي إ  اقتتك   املضكليني ب   

وتدفري بلضه  مبلل. وح جُ املضكليني    ًكع اسلك ْ املك مل االصكالةٌ إ       
 آراْ و ت وٍ ةىحمَ مم     األةُ االصالةًُ.

إل احلكككمي  مكككن االجتهككك د اجليككك مٌ ال يلكككم حلكككز وةنكككع االجتهككك د    
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امفككزدٍ، بككين االجتهكك د امفككزدٍ األصكك ظ امككذٍ يبنككِ ملًككه، وةللككى  جككىاس       
مدكن االجتهك د اجليك مٌ مكه قكىَ  ك تحل ةكن اجتيك ي امفدقهك ْ          االجته د امفكزدٍ و 

جتهكم  اإذا ملِ راٍ واحم، ولى ه من احتي مًُ اخل كأ امكىاردَ   احلكمي : )   
 .(1)(اجملتهم  أل   مه اجزال وإذا اجتهم  أخ أ  له اجز

دمىَ االجته د اجلي مٌ مًضكت ومًكمَ امًكى ، وإهك   كٌ ح جكُ ةلخكُ         إل
يم ام ةًش ملًه  ى امتىصع    ذه امن حًكُ وت بًدقهك      ةنذ اةم بلًم، وامذٍ  ز

صكك ٓز امككمو  االصككالةًُ. مككذمن  زحككت   اآلو ككُ األخككريَ  ظزيكك ي جككميزَ       
ن االصكلى  امفكزدٍ   ةب مبخ  واال تي   ة مممىَ إ  االجته د اجلي مٌ بماّل 

   االصتنب  .
حككم ام  قكك ي  ال ا غكك ْ اجملكك ةع امفدقهًككُ او اجملكك مط امفدقهًككُ ادنهكك  ال تى   

املبممككُ إ  جهككم  كك مٌ طلتصككز امككشةن وضلدقككر امدًككف   املككِ درج تككه         
واةتًككك سه حًككك  تتلدقكككٌ املليككك ْ بكككه وتتبككك د  اآلراْ واخلككك اي ملكككِ تنىمهككك     
واختال ه  متىلف مبليىمه  لىغّ  اجته ديّ    مًّ  ةتد ةاّل بلم دراصُ حكزَ  

 وةصلخُ املضليني.  دقميُ ال ةزام َ  ًه  إالَّ مبً ل حد  ا  تل  

ال امتخمي ي اميت تىاجه املضليني وضكزوراي املصكز واملزحلكُ امكيت متكز      
به  االق  ر االصالةًُ صى  تض ز إ  ا غ ْ ةثكين  كذه اجملك مط االجته ديكُ ملك       
حتككت  ملًهكك  امظككزو   ككال ادككن امكك د امفككر وةىاةبككُ املصككز واصلكك د احللككى   

 االجته ديُ. االصالةًُ إالَّ ةن خال   ذه اجمل مط
 ز كك    اا نكك  مل  بخكك  تلزيككف االجتهكك د وادمتككه وامغككزو  امىاجككب تى  

اجملتهم، وة   ٌ امللى  اميت يتىقف ملًه  االجته د اميت اعبلت رثكّ  واةتلٔكت   
 امموراي امفدقهًُ تموينّ .

و  اخلت   ادمى ةن ا  امللٌ امدقميز ال يى ر احلكىسَ املليًكُ   امنلكف    
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 تككك ْ ينضككك  إمًكككه إصكككه  املزاجكككع املظككك   بتدكككىين دللكككط  االعكككز  وملكككِ را
او ممن اثين املزاجع املظ   ةي  ينض  إمًه ا ين االختص لك ي امكيت    ل ومه ت ْلامُل

 تتللر ب ملض ٓين املبخىثُ، ث  تصمر امفتىّ اجلي مًُ.

تعرٌف االجتهاد الجماعً
(1)

: 

 تلمدي تلزيف ي االجته د اجلي مٌ وال احتمي ةضيى ّ ، وةنه :
ةن دليىي امل  لني مإلجته د وذوٍ االختص لك ي املليًكُ    ع ْصامُى اصتفزاُك -1

ا ين امللز ُ ب مدقضًُ املبخىثُ ةن اجين حتصًين امظن ردك  عكزمٌ    ْناممقًدقُ َة
رتب   رً َ ميكى  اجلي مكُ االصكالةًُ او بلكل ا زاد ك         ةضأمُ حميثُ هل  ا

 ة  او   اقلً . ز ِ   ُق

ًُ املنهلًُ املنضب ُ امكيت يدقكى  بهك  دليكىي اال كزاد احلك ٓشين       مب رَ من امليل -2
ملِ رتبُ االجته د   مصز ةن املصىر، ةن اجكين امىلكى  إ  ةكزاد ا       

 .م ةُ قضًُ ذاي   بع م   متط حً َ ا ين ق ز او اقلً  األةُ

تغ ور ا ين املل    امدقض ي  امل زوحُ ةع وجىد الكخ   األختصك يف      -3
 لزو ُ.املضأمُ امل

االصكتنب     ُاصتفزاك اغلب امفدقه ْ اجلهم متخصًين لن رد  عكزمٌ ب زيدقك   -4
 واتف قه   ًلّ  او اغلبه  ملِ احلد  بلم امتغ ور.

  مصكز ةكن املصكىر ملكِ حدك        fاتف ق اغلبًُ اجملتهمين ةن اةكُ ذليكم    -5
 عزمٌ   ةضأمُ ذاي   بع م  .

ه مككزاٍ امللصككى  وينككمرج    ككى حصككى  اتفكك ق بككني امفدقهكك ْ ةككن دول ةغككف -6
 املغهىر.
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 امتلزيف امزاجذ:
االصكتنب     ُ)اصتفزاك اغلب اجملتهمين متخصًين امظن رد  عزمٌ ب زيدق

ةع وجىد الخ   االختص يف   ةضأمُ ةضكتخمثُ ذاي ارتبك   بفدقكه اجملتيكع     
   ةنهلًُ ةنضب ُ حتت    ق دليع او ة صضُ او دللط عزمٌ(.

ٌ  ككٌ  تكك وٍ األةككُ ال  تكك وٍ اال ككزاد ةككن      إل دآككزَ االجتهكك د اجليكك م  
مب داي وةل ةالي.  إل  ت وٍ اال زاد يضت ًع اٍ ةدلف ال يدقلم ةن مه ا لًكُ  

 امتدقلًم ةن اجملتهمين.

اة   ت وٍ األةُ  هٌ تتللر مبصلخُ األةكُ،  لكى وقكع خكال  بكني امفدقهك ْ       
أتٌ  ًهكك  ال صكك ةذ ا  ألدّ إ  ا غككدق ق األةككُ  ككًلل  ةككمّ خ ىرتهكك . وصككً     

 تىضًذ ذمن ال ع ْ ا .

 امتٍازات االجتهاد الجماعً:

اتكك س االجتهكك د اجليكك مٌ بلككمَ خصكك ٓ   للككه ةكك  اّل ملدقًكك   بككموره    
 ميلًُ امنهى  ب ألةُ ةنه :

امتدقككىّ   امفتككىّ وذمككن بكك جليع بككني احللككُ امغككزمًُ وام  كك ل اجللككٌ،       -1
  امنًككُ ةككن جهككُ وامككممًين امصككخًذ ةككن جهككُ واخلغككًُ امدقلبًككُ واألخككاليف  

اخزّ، ةن خال  اختً ر ملي ْ و دقهك ْ ملمارصكُ املضك ٓين املضكتلمَ وامنكىاس       
ام  رُٓ بلًمّا من االجته داي امفزديُ او املنفزدَ امكيت قكم تتكأثز   امغخصكًُ     
امذاتًُ وبلىاةين امبًُٔ وبظزو  صً صًُ تصمر   لله ، وقم رايت  ة  الك    

 تدفرييني املنتضككبني إ  امككمين   حلًككُ   املككزاق اجلككزيذ ةككن  تكك وٍ بلككل امكك    
، وتفلككري اةكك ةن مبكك دته  ةككن ةضكك جم    eصككفن دةكك ْ اتبكك ي ا ككين امبًككت    

 وحضًنً ي.

امىصككك ًُ بككك ةتشاج آراْ امفدقهككك ْ واجملتهكككمين ةكككن رلتلكككف بًٔككك ته ، وتنكككىي    -2
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ةمارصه  امفدزيُ، وامىص ًُ ال تدقى  إالَّ إذا مِت احمل  ظُ ملِ املدق لم امدك ّ  
ي امغككزيلُ ةككن جهككُ، واملزو ككُ   امىصكك ٓين واآلمًكك ي حتدقًدقككّ  ملبككما       وق لًكك 

 االرتب   ب أللين واألتص   ب ملصز.

امتخص  اممقًر واملل  امصخًذ امنك  ع بلًكمّا مكن امتلصكب ي امفزديكُ او       -3
امنشم ي امفدزيُ او امتغمداي امغخصًُ او امتضك  الي امفدقهًكُ، و نك  اعكري     

زّ ُمك  نٍَين وام خ ،   متض  ين قم يفضكٌ إ  َ ك  إ  ا يًُ امفزق بني امتض  
  ام خ   هى امفدقه وامكمين ) كإل ا  ضلكب ال ي خكذ بزخصكه ةيك        ٍةين ااممٍَ

 .(1)ضلب ال ي خذ بلشآيه(

امتفزقككُ بككني ةدق لككم اخللككر وةدق لككم امغككزيلُ،  دقككم يتككأثز اجملتهككم امفككزد       -4
يت يدقلككم  ، وةككع ةدقصككم خكك يف بككه تبلككّ  ملظككزو  امككيت يلًغككه ، واملزاةككش امكك  

اجلي مُ تتغلب امنظكزَ املىضكىمًُ وامبخك  وامتخكزٍ مكن املدق لكم امغكزمًُ        
 بلًمّا من اٍ ةصلخُ  زديُ او ةدقصم خ يف.

احلً ديُ وامتخزر ةن امضغى  امضً صًُ واالجتي مًُ رً  يت  ابماْ امكزاٍ   -5
بصككزاحُ ت ةككُ ويصككمر امدقككزار بغككل مُ ة لدقككُ، بككال ضككغط وإر كك   ةككن         

او ةن قىّ امضغط   اجملتيع،   ممين منةُ بلًكمّا مكن امتدكتالي    احلدىة ي 
او امتليلكك ي او امتنظًيكك ي املل لككزَ واحل مككُ االمالةًككُ واحلككزو  امللنىيككُ    
اميت ال تشا  تللب اممور األة    تأمًف اجىاْ امفتكىّ دا لكُ إ  ح مكُ ةكن     

      ٍ ال ملخدكك   امفتكك وٍ امفىريككُ ال امفتكك وٍ امبصككريَ، وقككم تدككىل ةبًنككُ ملككزا
 امغزمٌ.

ين ىٍ  ذا االجته د اجلي مٌ حتت منىال اجمللكط االجتهك دٍ اجليك مٌ او     -6
اجمليككع امفدقهككٌ االصككالةٌ ويضكك  امدفكك ْاي امللًكك  ةككن  دقهكك ْ املضككليني دول   

                                                 

 .359(/ جىاةع امدل  38/ ب   )66 ر امبخ (1)
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امنظز إ  األقلًيًُ او اجلنضًُ، وامذٍ يزعكذ ملضكىيُ  كذا اجمللكط او اجمليكع      
 دىةُ او  ظ   او ح ة  او سمً .ب منظز إ   دقهه وورمه ال والْه حل

 ز مليللكككط  ايصكككمر االجتهككك د اجليككك مٌ رزيكككُ ولكككزاحُ حًككك  تتكككى       -7
احلزيُ، وتدىل قزاراته بغكل مُ بكال    اصب  االجته دٍ او اجمليع امفدقهٌ ةين 

ةككن احلدىةكك ي او ةككن قككىّ امضككغط   اجملتيككع رًكك  ملككِ  وإر كك  ضككغط 
ل تي مًكُ وامضً صكًُ ةلكّ . وا    ي االجاجمللط او اجمليع ال يتخزر ةن امضكغى  

  واملنكك ا امككذٍ ومككمه احلككم  ةككن دول ىال تضككًط امفتكك وّ حتككت و ككأَ املفهكك
 .(1)صبتي  األةزيدًُ 11ةي    امفت وّ اميت لمري بلم احما   إ ي هل 

ال امنظز إ  ةب ح  امفدقه  ظزَ   مًُ م ملًُ بماّل ةكن ال  نظكز إمًهك   ظكزَ      -8
   هكك  امنصككىيف  ًيكك  مككى  ظز كك  إمًهكك   ظككزَ    زديككُ صككى  يلخككظ االخككتال 

 .(2) زديُ ةىضىمًُ

 أفضلٍة االجتهاد الجماعً:

إل االجتهكك د اجليكك مٌ مككه ةزاتككب ةككن حًكك  امدقككىَ وامضككلف  ظككزّا إ      
 أ ضكلًته   ، ضًلُ امدق ٓلني بكه وةثكزته  وحكذاقته    االجتهك د وةدقكمار خال كه      

 ةتىقفُ ملِ اةىر:
1-   ْ او امضكك ْ دللككط االجتهكك د وحككذاقته        ضككًلُ امضكك ْ دللككط األ تكك 

 االجته د.

 ةثزَ ممد امض ْ اجمللط االجته دٍ. -2

او  ّاوعك ذٍ  ّارمم  لهىر اخلال  مالجته د اجليك مٌ او ةكىل اخلكال   ك دَ     -3
                                                 

وقض ي   اإلصال  / 2003 /10 /5 وقض ي  األةُ/ د. صًف اممين مبم امفت ة اإل ت ًُٓامليلًُ  (1)
 اوالين. إصال املصز/ 

(/ 34/ املمد )cًت حىار خ يف ةع امغًخ حضن اجلىا زٍ/ حى  االجته د/ دللُ  دقه آ  امب (2)
 .46يف
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 ال يلتنِ به.  ٍيَة

 ضىابط االجتهاد الجماعً:

 لٌ:تنظً  االجته د اجلي مٌ   املصز احل ضز ضلت ج  ًي  ارّ إ  ة  ي

ةىضىي االجته د اجلي مٌ  ى خصكىيف املضك ٓين وامىقك ٓع اجلميكمَ امكيت       -1
حتصككين   مصككز   امككزا ن ال ميككى  املضكك ٓين.   الجتهكك د اجليكك مٌ دل التككه    
امدقضكك ي  واملىضككىم ي اجلميككمَ املل لككزَ امككيت حككمثت بضككبب امت ككىراي    

جتهك د  امضً صًُ واالجتي مًُ واالقتصك ديُ وامتدقنًكُ واملليًكُ، وال ةلنكِ اال    
ب مدقض ي  واملىضكىم ي امكيت تكزتبط ب مل ضكٌ وقكم اعكبله  امفدقهك ْ امدقكماةِ         

 رثّ  و ظزّا واصتدقز ملًه  امزاٍ امفدقهٌ.

ال يدككىل االجتهككك د اجليكك مٌ ضكككين  هكك  قىامكككم امغككزيلُ وضكككىاب ه       -2
 وامىاقع ولً غُ األحد   امفدقهًُ بلغُ املصز.

ي احلًك َ وةكتغرياي املصكز    ال يدىل االجتهك د اجليك مٌ ةىاةبكّ  متلكمدا     -3
 وحتىالي امشةن وةدقتضً ي امتدقم  وعزآط املضتدقبين.

ال يدىل جب  ب اجملتهمين ةضتغ رين وخ اْ   ةكين ملكى  احلًك َ و نى هك       -4
ملزجىي إمًه    حمود اختص له  إذا اقتضِ األةكز ذمكن، وا  صكبخ  ه    

 .(1)[مْ الَ تَعْلَمُىنَفَاسْأَلُىا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُ]وتل   يدقى  

األخككذ بككزاٍ اةثزيككُ امفدقهكك ْ منككم اخككتال  آراْ اجملتهككمين  إ ككه اقككز  إ    -5
 امصىا .

ال ينفككذ االجتهكك د اجليكك مٌ حتككِ تدككىل مككه لككفُ ةلشةككُ وال احلكك ة  او    -6
 امزًٓط او امللن يلش  بذمن حتِ يز ع اخلال  بني امللي ْ.

                                                 

 .43صىرَ امنخين، آيُ:  (1)
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ب حتدقدقهكك    امضكك ْ االجتهكك د   ال يدككىل اةككز حتميككم امغككزو  امككيت صلكك     -7
 اجلي مٌ إ  اجملتهمين ا فضه  وةىةىاّل إمًه .

 وفتاوي األمة: األفرادفتاوي 

ُ ة  ت امفتىّ وة  سامت ذلط ا تيك   بك مل مكمّ األوصك        امكيت   اإل ضك  ً
اثين اممين ذلزةّ  اص صٌ ملضلىك واه   امتفدري، وال يدقف  كذا اال تيك   منكم    

ذي امفتىّ ةد  ته  مكمّ ةكين املدق ٓكم ملك  هلك  ةكن اثكز        املضليني  خضب، بين اخ
غككري إل امفتككىّ     واأل دكك روحتميككم امككز ّ   األ لكك   فضككٌ بكك مل   تىجًككه   

هل  عأل امظ  واخ كز خ لكُ منكم ةكن يضتغكلز ةضك ومًته   ك ه ربكه          اإلصال 
( ملكِ امنك ظ   ملين ا   زجكه ) اإلة  واةته وذمن مل  دِ  ملِ ال امل مل حلُ 

. وإل احللكُ  (1)( إ ه  حليت ملًد  وا   حلكُ ا  (: )ملين ا   زجه)مدقىمه 
 صلب اتب مه   ًدىل امل مل واجب األتب ي    تىاه.

وةكن املللككى  وجككى  اال تكك ْ ملككِ املك مل اجملتهككم   سة  نكك   ًيكك  مل يدككن   
طل   ملِ  فضه، ةي  إل اجلزاَ ملِ اال ت ْ ةكن غكري ملك  تك دٍ بصك حبه  ال      

ِ ةكن  : )fملِ ةنخزيه     ر جهن ، ق   امكنو  يدبه ا   بغكري ملك  اةبكه     ا تك
 .(2)(ا  ملِ ةنخزيه يى  امدقً ةُ     ر جهن 

 وادن تدقضً  امفت وٍ إ  قضيني:
 األفرادانقسم األول: فتاوي 

 زديككُ ال تتلككمّ لكك حبه  ةككن امتىجًككه او   إ ضكك  ًُو ككٌ ةكك  تتللككر ر مككُ  
ادككن تلزيفهكك : ) ككٌ امفتكك وٍ امككيت تتللككر   امفلككين او االمتدقكك د او امتصككز ، و 

ةتككب  اةكتني بأ لك   املدلفكني املكذةىرَ   امزصك ٓين امليلًكُ مليلتهكمين امكيت        

                                                 

/ 2امبخ ر/  ;140 ( وجى  امزجىي   امدقض 11ْ/ ب   )27وص ٓين امغًلُ/  ;16/ 1تفضري امدقيٌ  (1)
 .90 (/ صلىس اخذ املل 14ب   )

 .61حتف املدقى   ;16/  18وص ٓين امغًلُ  (2)
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ُ امفدقه به (.  هٌ اجىبكُ اصكتفت ْاي اجملتهكمين ملكِ      املدقلكمين، ويصكمر      اصكٔل
 .واإل ت ْةين ةن ة ل مه ا لًُ االجته د 

 انقسم انثاني: فتاوي األمة

مبصكككري امغكككلى  واألةككك    وارتب كككت مكككُ او اةكككُ   كككٌ ةككك  تللدقكككت جبي 
ْ واحلض راي، وبلب رَ اخزّ  ٌ اميت تتللكر ب ألةكُ وةً  هك  ويدكىل         اإل تك 

ال صًٍي  ة  ة ل ةتصاّل ب ملالق ي اممومًكُ وامضً صكُ   وغ يُ اخل ىرَ واحلض صًُ 
امغككزمًُ وتتللككر بدقضكك ي  املضككليني وحتككمي ته  احلضكك ريُ واالصكك اتًلًُ، وإهكك   

 بًلُ املالقُ بني اممومكُ وا زاد ك  او بكني اممومكُ وغري ك  او        ثز بغدين ة  ت 
حض رَ اخزّ  تلف   املكىرو  املدق ٓكمٍ    ا  هملِ اةُ   ه اةُ او حض رَ 

 وامثدق   وغري ي .

 امضكك ْا تخكك    َ ْىُجككُوَبككَه املزاجككع املظكك   َةككْن  وةككن اةثلتهكك  ةكك  ا تككِ  
 ومتأمًف احلدىةُ املزاقًُ. اجليلًُ امى نًُ مدت بُ اممصتىر

وةككن ممًككشاي  تكك وٍ األةككُ وخص ٓصككه   ككى مككم  تضككًط امفتككىّ وذمككن  
 خل ىرَ امغأل اال ت ٌٓ  ًه .

َّاٍل  وةللىٌ   قكم ساد يْ ملِ  لب  تك وٍ األةكُ، و   َُىَقُبْضة  ز ًَْغ  ن ك سي د
صزمُ ا تغ ر   بضبب وجىد وص ٓين االمال  ةكن امفضك ًٓ ي وامغكبدُ امل ملًكُ     

 يللىة ي وامىص ٓين املدقزوَْ واملضيىمُ.مل

ال  تككك وٍ األةكككُ تتللكككر بدقضككك ي  املضكككليني ةكككن امتخكككمي ي احلضككك ريُ      
واالصكك اتًلًُ ةثككين ةضكك ٓين االر كك   وامليلًكك ي االصتغككه ديُ،  هككٌ  تكك وٍ    
ةىاقككف األةككُ االصككالةًُ   ا  ر كك  املكك  ، و ككٌ تصككمر ةككن دول اصككتفت ْ     

فيت. ةيكك  ال ةكك  ع    تكك وٍ األةككُ ال يدقكك    بلككل االحًكك ل  هككٌ ال تنتظككز املضككت 
بتلككميين امضكك ا  ال مككش  األةككز وةكك  يفكك   ال يضككأ   ًككه حتككِ يللكك  املضككتفيت 
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 ةًف يضأ  وة  يف   ال يضأ   ًه؟.

 فتاوي األمة وفتاوي الفتنة:

من لز اصتيض ك مليك ْ امكمين بكمور         ا  ال  ت وٍ األةُ تلت  ةن 
ةن ح مكُ احلكريَ وامبلبلكُ واالضك زا . ومبك  إل        وإخزاجهاألةُ وامنهى  به  

متككِز   احلككن لزو هكك   ككإل  تكك وٍ احملنككُ امككيت تصككمر بضككبب    اإلصككالةًُ األةككُ
امىضع امذٍ متٍز به األةُ االَّ تتخى  إ   تنُ امفتىّ  تشيكم حك   امفتنكُ اعكتل اّل     

حككزو  وحكك   احلككريَ ارب ةككّ . وةككن املهكك  اال تتخككى  امفتكك وٍ   احلككزو  إ   
امفتىّ.   م بًُ ب مفتىّ تدلًكف اضك   ملكِ املك مل امكميم   تزبًكُ املضكتفيت        

 صىاْ اة ل  زدّا ا    مُ.

إل  ت وٍ األةكُ تفكز  ملكِ اجليًكع اال تيك   بهك ، وةكن  نك   كإل األةكُ           
تفككشي إ  ملي ٓهكك  تلككتيط مككميه  جىابككّ  ة  ًككّ  وعكك  ًّ  ج ةلككّ  منةككُ ة  لككّ  ةككن  

ل االخككتال    امفتككىّ إ  حككم املن قضككُ ةثككين وجككى  اال تخكك    زقتهكك ، إالَّ إ
وحزةته ةي  حكم    املكزاق  كز امندبك ي ملكِ امغك ري املضكل ، وةللكى  ال         
غ مب االختال    امفتىّ   اآلو كُ األخكريَ قكم مكين ةلكه ةكريا  األوضك ي        
 امضً صكًُ   ذلتككىاه وةبتغك ه،  دقككم ا تدقكين االخككتال    امفتكىّ ةككن اخككتال       

امتنىي إ  االختال    امتض د وامتن قل امذٍ يضفٌ ملكِ حك   احلكريَ حكريَ     
 اخزّ.

وةككن خككال  امل  ملككُ ألبككىا  امفتكك وٍ ملككِ امغككبدُ امل ملًككُ مليللىةكك ي  
)اال   ككت( صتصكك   ب مككذ ى  ةككن  ىمًككُ امفتكك وٍ املتضكك دَ وامككيت قككم تدفككز    

جلكُ هلكذه األسةكُ    بلضه  مبلل  د ل ةن امضزورٍ امتفدري مىضع احللى  امن 
 امفدزيُ وةن ا يه   ى االجته د اجلي مٌ.

 أمثلة من االجتهاد الجماعً:

االجته د اجلي مٌ يدقع اةثزه   ةن دقُ املزو ُ ةن امغزيلُ، و كٌ ذلكمودَ   
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 بثىابت امغزيلُ وةدق لم  .

ْ ب حكُ    دآكزَ واصكلُ مليب حك ي،   أللكين اإل     هن من  او بلبك رَ   األعكً 
 .(1)(ال  حتِ تلل  ا ه حزا ةين عٌْ من حاخزّ )

واملب ح ي قم ت زا ملًه  لزو  اجتي مًُ وصً صكًُ واقتصك ديُ  ًتكمخين    
اجمللككط االجتهكك دٍ اجليكك مٌ  ًضككع امدقككىا ني او األواةككز او امنككىا ٌ متدككىل      

 املب ح ي واقلُ   دآزَ املصلخُ امل ةُ.

  يككثاّل احًكك ْ اال ضكك ل مككالر  ميلًككُ ةب حككُ، ومدككن امظككزو  ال تضككيذ 
بذمن او إل إحً ْ ار  ةلًنُ قم يىقع ضزرّا ب ملصلخُ امل ةُ  ًتمخين اجمللكط  

حًكك ْ  ككذه األر  دول غري كك . وةللككى  بكك حلد    إاالجتهكك دٍ اجليكك مٌ ملنككع  
األومٌ ال اختً ر امضدن ةب ة ةن حً  امد  وامنىي، ومدن قم يصبذ امضدن 

امليزا ًكُ او يدكىل     بدقلُ ةلًنُ ةن األر  ح ٓاّل دول حتدقًر بلل املغك ريع  
ةلككزقاّل حلزةككُ املككزور او حزةككُ اجلككًػ او ةكك  عكك به ذمككن  ًككأتٌ دور اجمللككط      

 االجته دٍ ملنع ذمن.

وصككزقُ  ٌبْهككملكك  وقككع  ًككه    كك مٌ ومككى ةكك ل   املككزاق دللككط اجتهكك دٍ 
 .(2)وحزق دوآز اممومُ ث  بًع األةىا  امل ةُ

م االصكل ر واملنكع   ةي  إل ةكن ولك ٓف اجمللكط االجتهك دٍ اجليك مٌ حتميك      
ةككن االحتدكك ر و ككز  امضككزآب إضكك  ًُ   حكك   امتضككخ  االقتصكك دٍ او     

 لز  احلز .

وقم يفيت اجمللط االجته دٍ بتخىيين االحد   األومىيُ إ  احدك   ث  ىيكُ   
  مىاجككب يتخككى  إ  حككزا ، واحلككزا  إ  ةبكك ة، واملبكك ة إ  ةضككتخب، و ككذا 

                                                 

 .304/ ب   امنىادر/ يف5امد  /  (1)
  فضه. املصمر (2)
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ُ االصككالةًُ وملككِ صككبًين املثكك  : ال بًككع امتخككى  يتبككع املصككلخُ واملفضككمَ منةكك
امذ ب وامنفط واملىارد ام بًلًُ وص ٓز املل دل ةب ة   امغزيلُ االصالةًُ غكري  
ا ه يصبذ حزاةّ  إذا اضِز ب قتص د اجملتيكع االصكالةٌ، ومنضكز  ةثك اّل   ذمكن      
و دقى  ال تصكميز وبًكع امكنفط إ  امكمو  األجنبًكُ اةكز ةبك ة ومدكن إذا الكبذ          

اّل متدقىيككُ امككماْ األةككُ االصككالةًُ ةثككين اصككزآًين  ضًصككبذ حزاةككّ ،  تككأتٌ    مكك ة
 لالحًُ اجمللط االجته دٍ اجلي مٌ  ًخزةه وانله.

 وهذه بعض األمثلة لمسائل االجتهاد الجماعً:

 ةضأمُ اصتشراي األجنُ واصتٔل ر األرح   وبًع وعزاْ االمض ْ امبغزيُ. -1
 اهلنمصُ امىراثًُ. -2
 جه  .ةضأمُ اال -3
 اثب ي األ لُ. -4
 ةضأمُ االر    وامتدفري. -5
 ةضأمُ اال تخ ر ةن اجين قضًُ او تفلري جضم اال ض ل وتفخًخه. -6
 قتين االبزي ْ ةن اجين لم االمماْ. -7
 امتل ول ةع اممو  غري اصالةًُ. -8
 املىملُ. -9

 حىار احلض راي. -10
 ا ظيُ احلد    امبالد االصالةًُ واملزبًُ. -11
 قضًُ احلدقىق اممومًُ. -12
 قضًُ امبًُٔ واملىارد ام بًلًُ. -13
 مالقُ اممومُ ةع اممو  واملنظي ي اممومًُ. -14
 امضزآب وامشة َ واخليط ب منضبُ ملمو  االصالةًُ. -15
 الى  املن  حل ام بىيُ واالمالةًُ واالقتص ديُ وامضً صًُ. -16
 امبىرلُ امل ملًُ. -17
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 بًُ وحدقىق اال ض ل.امتلمديُ احلش -18

وال ادكككن ا دككك ر االجتهككك د اجليككك مٌ،  كككإل املككك متزاي االصكككالةًُ  كككٌ   
ةص دير مالجته د اجلي مٌ منم المار امبً   ي هل   ًي  يتفدقكىل مليك ْ املك متز    
ملِ  تىّ ةلًنُ ةثين حزةُ األر ك   امكذٍ يضكتهم  االبزيك ْ، وحزةكُ تدفكري       

 إلخًه املضل . املضل  اخىه املضل ، وحزةُ ار    املضل 

وخككري ةصككماق وةثكك   ب منضككبُ إ  االجتهكك د اجليكك مٌ امككذٍ حككم         
املككزاق  ككى اجتهكك د ةزاجككع االة ةًككُ بىجككى  اال تخ بكك ي امككيت حصككلت        

جين تدىين اجليلًُ امى نًُ مدت بُ اممصتىر وبن ْ احلدىةُ املزاقًُ ااملزاق ةن 
 ب ي وحزةكُ االشلكزا  ب مليلًكُ    امل قتُ، بًني  ق  لُ  ًُٔ ملي ْ املضليني اال تخ

 امضً صًُ إالَّ بغزو  ةلًنُ.

إل  ذا االجته د املتض د جلين املكزاق صك حُ اقتتك   واحك ا  وار ك        
بني ا ً  ه و ىآفه، ومى ة ل  ن مكن دللكط اجتهك دٍ يفكيت بفتكىّ واحكمَ ملك         

 وقع ة  حصين   املزاق ةن تمةري وصفن دة ْ وغريه.

 :دواعً االجتهاد الجماعً

إل امكممىَ إ  االجتهك د اجليك مٌ مًضكت ومًكمَ امًكى ، وإهك   كٌ ح جكُ          
االتفك ق، وامكذٍ اود    او اإل ك ي ةلخُ ةنذ اةكم بلًكم، وامكذٍ ةك ل ةصكماقه       

 اإلصككالةًُام ةًكش ملًككه  ككى امتىصككع    ككذه امن حًككُ وت بًدقهكك    صكك ٓز امككمو   
  يشيكم اال تيك     حت عًّ  ملخال  ي اميت تظهز ملِ امض حُ ةكن حكني آلخكز، وممك    

مبىضككىي االجتهكك د اجليكك مٌ، وامككممىَ إ  امككتفدري اجلككمٍ  ًككه واملضكك رمُ إ   
 دليله او ةزةشه  ٌ: اوإ غ ْ دللضه 

حتدقًر امصلُ املليًكُ املتًنكُ بكني اخلك َ املليًكُ امتغكزيلًُ واخلك َ املليًكُ          -1
 امت بًدقًُ وامتنفًذيُ   دل الي احلً َ ة  ُ.
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جليكك مٌ ضكك بط دقًككر    ككزس اجملتهككم احلدقًدقككٌ مككن اجملتهككم   ال االجتهكك د ا -2
االدم ٌٓ  إل   دللط االجته د او اجمليع امفدقهٌ او املزةش صى  تتدغكف  
احلدق ٓر  ال ةد ل مليلتهم االدم ٌٓ، بًني  مم  وجىد ةثين  ذه اجملك ةع او  
 املزاةككش او اجملكك مط  ضككيع ةككثريّا ةكك  يت فككين ملككِ امفدقككه واالجتهكك د   اآلو ككُ

األخريَ خ لُ ممن ةثزي ةكنه  االدمك ْاي   االجتهك د ممك  صكبب تغىيغكّ        
   امذ نًُ امل ةُ واوجم ارب ةّ    اممآزَ امتخصصًُ.

  لككين احلًكك َ امبضككً ُ صكك بدقّ ، وامثدق  ككُ املىصككىمًُ امككيت ة  ككت متًٍككش ةبكك ر  -3
بز يكُ   اجملتهمين: ة ل اجملتهم يضت ًع امنظز   األةكىر املختلفكُ وطلكزج ةنهك     

 صلًيُ.

اةكك  امًككى   دقككم تغككريي األحككىا  ةككن جهككتني: جهككُ احلًكك َ  ألككبخت       
ةلدقمَ، وجهُ امثدق  ُ املىصىمًُ  دقكم تىضكخت ةلك مل امتخصصك ي اممقًدقكُ،      
 ل  يلم بإةد ل اجملتهم امفزد ال يل  ردق ٓر االعكً ْ وحكمه. واةك   ةكين ذمكن      

 كذا امىاقكع اجلميكم،    البم ال يتخذ االجته د االصالةٌ اصكلىبّ  جميكمّا مكًلو    
  الجتهكك د اجليكك مٌ يت لككب ال يغككيين خكك اْ ملككى  امككم ً  امت بًدقًككُ جب  ككب    
مليكك ْ امككمين، وال تتبلككىر امل صضكك ي امفدزيككُ امككيت  يككع اخلكك اي   ملككى  
اممين وامم ً  ةلّ  مًلىد االجته د تأمدقه ةلبًّ  ح ج ي امن ظ ةع ةزام َ امىاقع 

 املتلمد.

ٌ يىجككب إ  ضككزورَ االجتهكك د اجليكك مٌ،  إل سةككن امتخصكك  املليكك 
مصيّ  ملفت وٍ ةن امشمين ولً  ُ ملفدز من امشيل وتأةًمّا ملِ امتالس  املكتدقن  

 بني امتخصص ي املختلفُ.
ال امممىَ إ  االجته د اجلي مٌ وتىصًله ةكن امن حًكُ امت بًدقًكُ  كى لكم       -4

ُ امكيت  ملخال  ي اميت تظهز ملِ امض حُ ةن حكني آلخكز وملفىضكِ امل رةك    
ا تغزي   م ملن  املزبٌ واالصالةٌ   دل   امفتىّ واختال ه  وتلكمد      
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ب منضككبُ  وةهيككُاملىضككىي امىاحككم وخ لككُ ب منضككبُ ملىضككىم ي حض صككُ      
مليضكليني، ألل االجتهك د امفكزدٍ قكم يدككىل غكري ةكأةىل امل قبكُ  دقككم ادي        

جملتيلك ي  بلل امفت وٍ ممن يممىل ا لًُ االجته د  أ تىا بفتك وٍ  كمةت ا  
وإث رَ امفر وامضغ ٓن واب حت االمزا  واج سي صكفن دةك ْ االبزيك ْ،    
 إل امفىضِ امتغزيلًُ   امفدقه االصالةٌ وامفت وٍ امتدفرييُ ة ل ةن اةك   
اصب به   ى االجته د امفزدٍ، وإ ن   تخى  ال تتخكى  األةكُ إ  اةكُ  تكىّ     

ط احل بكين امن بكين وخكزج    ةي  ع  م     اي ةنك   كذه امكيت متكز بنك  حكني اخكتل       
ملًن    امفض ًٓ ي اص تذَ ج ةل ي وغري   يفتىل مب  مل ينكش  ا  بكه ةكن    

 .(1)صل  ل
ال االجته د اجلي مٌ  ى ارج ي ممور امللي ْ   األةُ، وذمن ةن خكال    -5

تصميه  مدين امنىاس  وامدقض ي  واملض ٓين املضتخمثُ اميت تلز  ملِ األةُ 
امماْ األةُ االصالةًُ ةكن تهيكًػ دور املليك ْ  ًيك      االصالةًُ بلمة  اراد 

صلزٍ ةن احما  وت ىراي   اجملتيع،   جمل مط واجملك ةع واملزاةكش امفدقهًكُ    
 إحً ْ ملىاقف امللي ْ وتف مله  ةع اجملتيع.

االجته د اجلي مٌ  ى املنكتحل   وضكع امدقكىا ني وآمًكُ امليكين امصكخًذ          -6
ادن ال يدكىل ةنكتحل ملدقكىا ني وخكري دمًكين       ذمن، بًني  االجته د امفزدٍ ال

ملِ ذمن إل ةت بُ اممص تري تدىل ةكن خكال  جلك ل تتدكىل ةكن دليىمكُ او       
 .(2)امض ْ ةن تدقى  بدت بُ اممصتىر

ْ إل ةغدالي مصز   امللدقمَ واملتىامًُ يصلب ال يتكى   كزد    -7  ًهك ،   اإل تك 
َُ   وخ لُ ة  اط األةُ ق  بُ إال  تهك د او دليكع  دقهكٌ    دللكط اج إل ةك ل  ث ِيك

يض  امفدقه ْ واخل اْ   رلتلكف امتخصصك ي ةكن ملكى  املصكز ووصك ٓله،       
                                                 

 

 (.314دللُ امزامٌ/ املمد ) (1)
 

 ةص در امتغزيع  ًي  ال     ًه/ امغًخ مبم امى    خال / املىصىمُ اإلصالةًُ. (2)
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يت لبىل احلر وةصكلخُ األةكُ، بلًكمّا مكن ةكين تلصكب قكىةٌ او و كم او         
حشبكٌ او صً صكٌ، ويصكريول إ  اجتهك د  ك مٌ ةىضكىمٌ ال يزمككِ إالَّ       

 ةدق لم امغزيلُ وةص ز األةُ.

 ًه ةبما ةن ةبك د  االصكال  املظًيكُ  كى ةبكما      االجته د اجلي مٌ يتللِ  -8
امغىرّ حًك  إل راٍ اجلي مكُ اقكز  إ  امصكىا  ةكن راٍ امفكزد ةهيك         
ارتفع عأ ه   امللز ُ ومال ةلبه   املل ،  لنم املدقك ْ امغكىروٍ قكم يليكذ     
عخ  ج  بّ    املىضىي ال ينتبه مه آخز، وقم ضلفظ عخ  ةك  يغًكب مكن    

ِ اةىرّا ة  كت غ ةضكُ،   لٍَل غُ  دق  ّ  ة  ت خ  ًُ، او ُتغريه، وقم ت س املن ق
او تذةز بأعً ْ ة  ت ةنضًُ، و ذه ةكن بزةك ي امغكىرّ وةكن اك ر امليكين       
اجلي مٌ دآيكّ ، ميكين امفزيكر او ميكين اجمللكط او املزةكش او امل صضكُ بكم          

 .(1)ميين األ زاد

اضككخّ  ةككن خككال  ةت بلككُ امدقضكك ي  املضككتلمَ، وجككم    ن مككن اختال ككّ  و      -9
ةكك  ىا دلتهككمٍ ةككذ ب  اةليىصككّ    آراْ اجملتهككمين   قضككًُ واحككمَ صككىاْ  

واحككم ا  ةككذا ب ةتلككمدَ، و ككذا االخككتال  ادككن مالجككه وامتدقلًككين ةككن    
امتدلًكف امغكزمٌ إذا ةك ل األةكز      اداْ   (2)تأثرياته ب ألخكذ مببكما االحتًك     

 مب ديّ  رتّ  او تىلًلًّ ،   الحتً   ال يبدقِ ةغدلُ.

بلل امدقض ي  واملض ٓين احلض صُ يصلب  ًه  االحتًك  ، وةكن    ومدن
 ككذه املضكك ٓين ةضككأمُ امليلًكك ي اال تخ ريككُ االصتغككه ديُ وتلككًني منكك وين        
املدق وةكككُ واالر ككك  ، وةتكككِ صلكككب امكككم  ي؟ وةضكككأمُ امتلدقكككًذ امصكككن مٌ،  

                                                 
 

 اممةتىر يىصف امدقزض وٍ/ املىصىمُ اإلصالةًُ. (1)
 

 ى ة  ضلصين به امدق ع ب ةتث   امتدلًف وامًدقني رصى  امىاقع امل لى  ةنه دول اصتن د إ  حلُ  (2)
ُ ةآيُ قزآ ًُ او قى  ةلصى  او  تىّ دلتهم او سلى ذمن   تلًني امىاقع. ا ظز: امنىر امض  ع   عزمً

 .152/ 1امفدقه امن  ع/ االجته د 
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 واال تخ   واالصتفت ْ.

  إل ت ككىراي احلًكك َ ةككن   حًككُ امتدقككم  املليككٌ وامككتدقم وامككتغري        
ام بًلُ اال ض  ًُ ةن حً  تف مله  ةع امدىل واحلً َ وام بًلكُ وامتلدقًكماي   
االجتي مًكككُ وامتلدقًكككماي امضً صكككًُ وت كككىر اعكككد   امكككمو  واحلدىةككك ي  

 ي سلكى امتخصك    يك وتل ل  املض ومً ي االجتي مًُ وتىجه األميك   وامله 
ولكلىب ي وتلدقًكماي جميكمَ  تلكف      ي ذه امت ىراي تنغكأ ةنهك  ةغكدال   

مصز إ  آخز وةن ةد ل إ  آخز، و ٌ ر جُ إ  مالج وحكين واقلكٌ    ةن
ينضل  ةع ثىابت واص صكً ي املكنهحل االصكالةٌ وال يدكىل لك درّا بفتكىّ       
واحككمَ،  لككى تلككمدي امفتكك وٍ واختلفككت ممكك   كك  األةككىر االجتي مًككُ او  
امضً صًُ ألدي إ  اض زا  اجملتيكع وتفزيدقكه وعكر مصك  وحمتكه  كذا ةك         

 قن  ةن حً  اال تخ ب ي واالصتفت ْ ملِ اممصتىر.حصين   مزا

وملِ صبًين املث   ايضّ  امظ  زَ املضكتلمَ و كٌ )تلىيك  امبًٔكُ(  كين      
ضلدككك  رلًتهككك  أللككك مُ اإلب حكككُ او تبلكككّ  مدق مكككمَ )امنككك ظ ةضكككل ىل ملكككِ 
اةككىاهل (. او إذا قككٍزْي احلدىةككُ ةضككأمُ تنظككً  امنضككين وحتميككمه  هككين صلككىس  

 االجه   ذلز  بذاته. االجه    ًي  إذا ة ل

 ذه بلل األةثلُ حتت ج إ  دللط ا ت ْ   مٌ ألخذ ةىقف ةىحكم  
 بأساْ  ذه املض ٓين.

ال االجته د اجلي مٌ ح مُ ةًفًُ ةتخصنُ من امشمكين وبلًكمَ مكن املشامكر      -10
إلل االجتيكك ي طللككر واقلككّ  رلككًنّ . قكك   اجلزجكك  ٌ   ةلككز  د  مككه مككن    

خ  ةين واحكم ال يفًكم إال امظكن وضكِ  امظكن       االجته د اجلي مٌ: ) إل قًين
إ  امظن ال يىجم امًدقني، وايضكّ  جكىاس ةكذ  واحكم يىجكب جكىاس ةكذ         
اجمليىي أل ه  فط االحك د، قلنك : رمبك  يدكىل ةكع االجتيك ي ةك  ال يدكىل ةكن          
اإل فكزاد ةدقككىَ احلبككين امل تلككف ةككن امغككلرياي،  كك جملتيع لككفُ جميككمَ وا   
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اقع امدقمرَ، وةذمن   ةثري ةن امتليلك ي،  كإل   جلين   امصفُ اجلميمَ و
 يككع امدق ككزاي يدككٍىل امغككال  امككذٍ مككه قككمرَ خ رقككُ   بلككُ مككن قككمرَ          
امدق ككزاي، وبتليككع امبًككىي تدككىل املمينككُ، وبتليككع ذراي احلميككم يدككىل   

 .(1)امفأظ امدق در ملِ  م  اجلمرال(

 اقتراحات فً كٍفٍة تطبٍق االجتهاد الجماعً:

 :(2)    ت ىيز ميلًُ االجته د اجلي مٌ ةنه  ن من اص مًب تض  

 امممىَ إ  امدت بُ وامبخ     دقه امنظزي ي. -1

االصكككتل  ُ بككك خل اي متغكككخً  املىضكككىم ي وحتميكككم   ةكككن امن حًكككُ        -2
 املىضىمًُ.

حتزيككز امليلًككُ االجته ديككُ ةككن امنشمككُ امذاتًككُ وامفزديككُ وا القهكك  سلككى        -3
 امغيىمًُ.

لكُ امضككزيلُ مليىضكىم ي املضكتخمثُ، وذمككن بتكأمًف جلكك ل     املىاةبكُ واملت ب  -4
 متغخً  املىضىي وحتميمه وتدقماه مللي ْ امغزيلُ.

 اال فت ة ملِ امىاقع وةىاةبته ومم  امىقى     ىاةغه وسواي ه. -5

ةىل االجته د صب قّ  إ  املل جل ي امفدقهًكُ، اٍ ال يدكىل   ةىقكع امفلكين      -6
ظ ر ضغى  ي امىاقع وة  مبته اميت قكم تهكم    ومًط   ةىقع اال فل   وا ت

إ  مصز ُ اإلصال ، بًني  امل لى  اصليُ امىاقع ضين امضكىابط امللزو كُ   
  دقهًّ  والىمًّ .

 امتىمًُ امغ ةلُ منةُ االصالةًُ مبيًشاي االجته د اجلي مٌ. -7
                                                 

 .128 - 127عزة املدق ٓم امنضفًُ/  (1)
امزامٌ/  ;81(/ يف34ُ  دقه آ  امبًت/ املمد ) موَ وحىار حى  ةن  حل االجته د وآمً ته/ دلل (2)

 .214يف
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  ه.امتىجه إ  اومً ْ اةىر املضليني مبً ل ا يًُ االمتشا  مبنهحل ا  صبخ  -8

تىجًككه رصكك مُ إ  امدقكك ٓيني ملككِ عكك ول االمككال  مككت هريه ةككن امككزجط      -9
 احل لين.

تىصًع  غ   ي دل مط االجته د اجليك مٌ او اجملك ةع امفدقهًكُ مكن  زيكر       -10
امتخصص ي ةثكين دللكط ملفتك وٍ االقتصك ديُ وةكذمن ب منضكبُ إ  امدقضك ْ        

 وب منضبُ إ  االجتي ي او امضً صُ و دذا.

ع ةزاةككش دلكك مط اال تكك ْ اجليكك مٌ او اجملكك ةع امفدقهًككُ مكك      ةغككزوي صليكك  -11
امغككبدُ امل ملًككُ مليللىةكك ي )اال   ككت( متخدقًككر اال ضككل   بككني امفتكك وٍ       

 امص درَ.

االةتف ْ مبللط ا ت ْ دومٌ او دليع  دقهٌ دومكٌ، وحتىيكين بدقًكُ اجملك مط      -12
 او اجمل ةع امفدقهًُ إ   زمًُ او مليليع اممومٌ.

، ومدككن يدفككٌ  ككزة حكك ُ ْزت َب يُنٍبككدَقت ُي َقككْم ال ككذا االقكك اة إ ككٌ املكك  بككأل 
امفدكزَ وامليكين ملكِ حتدقًدقهك    ار  امىاقكع  إ نك  سلكزيف ملكِ وحكمَ األةككُ          

 االصالةًُ و ع ةليته  وتىحًم لفه .

ًَِلُ  ْيي امنفىظ و   وامذٍ ضلش  ال عكلى  املك مل املختلفكُ األمكىال        اص
ري قككم ا ضككيت حتككت  ًٔككُ األةكك  املتخككمَ وال   واالمككزاق واالديكك ل وامللتدقككما 

يزب ه  إالَّ رابط األخىَ اال ض  ًُ، ةي  ال سمي ْ وق دَ ور ص ْ وةلىك امكمو   
املزبًكُ واالصككالةًُ ا ضككيىا حتككت اجل ةلكُ املزبًككُ وةنظيككُ املكك متز االصككالةٌ،   
ومدن ملي ْ و دقه ْ ودلتهمو املضكليني السامكىا ةتفكزقني وةتنك حزين ال يضكيه       

ىال وةكك  ىا  كك  األو    ةبكك درَ واقتككماْ امنكك ظ بهكك    ا ضككي ةه  حتككت    منكك
منىال ةزةش او دليع م ملٌ وغريه ومدن ة ذا  صنع   احلضم امكذٍ وقكع بًكنه     

 ة من ر   اهلغً ؟
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 عقبات االجتهاد الجماعً:

العككن وال ريككب إل احلزةككُ امفدقهًككُ االجته ديككُ قككم  لفككت مككن دلكك الي 
  تضتىمب  ًكع وقك ٓع ةف لكين احلًك َ،   ملضكليىل   اسةكُ       احلً َ امًىةًُ،  ل

امغككزمًُ بكك مدقىا ني امىضككلًُ وامتخلككف مككن   األحدكك  خ ككزَ تتيثككين ب صككتبما  
ةت بلُ ا   ازل ساي املصز احلكمي ، وامكيت تفكز   فضكه  ةكز ّ وتصكىراي       

ٌ وةف  ً  متتلن امدقمرَ ملكِ لكً غُ املدقكين     وحتميكم قًيكه وتىجه تكه،     اإل ضك  
امذٍ جضمته امللى  احلميثُ وامثدق  ُ اجلميمَ ص      تغًري ا تي ةك ي    متنىي 
إ  ةضك مفُ امصكلىبُ امكيت اصتغكلز   مدقكين       ادّممك    اومىي تكه وقلكب   اإل ض ل

 املضل  املل لز   تل مًيه ةع  ذه املل ً ي املضتلمَ.

 هن مككن ةىا ككع ومدقبككك ي ة  ككت وال تكككشا  تدقككف حلكككز مثككزَ    زيكككر      
 وةن ا يه  ة  يأتٌ: االجته د اجلي مٌ

ضكككلف امكككىمٌ بآةككك   األةكككُ وت لل تهككك ، وةهي تهككك  وعككك و ه  وواقلهككك    -1
 وامصلىب ي اميت تىاجهه .

مكككم  اال ككك دَ ةكككن اخلككك اْ واملختصكككني   دراصكككُ وةلز كككُ ةىضكككىم ي   -2
 دّ إ  امدق ًلُ بني امفدقه ودلزي ي االحما .ااالحد   وخص ٓصه  مم  

َْبككامتككأثز  -3 وامليككين بككه او  ةككن االجتهكك د اجلميككم،   مدقماصككُ املتدقككمةني  آرا
وامتدقميز منم بلضكه  ملبلكم امكشةم ملدق ٓكين ةكن دول ال يدلكف  فضكه منك ْ         

 امبخ  حتِ من لخُ دمًين امدق ٓين او وجه اصتمالمه.

امتخلككز واجليككىد امفدككزٍ ملككِ ةضككلي ي ةتككأثزَ   املكك داي وامتدق مًككم      -4
تذ ملدقتضكً ي امتلميكم، وتك دٍ إ     وامبًٔ ي  إل مصبًُ امتدقلًم تأبِ ال تنف

قلر عميم اساْ ةين تلبري جميم  ضاّل من امللنكِ اجلميكم، وةكثريّا ةك   ضكيع      
 ةن   الْ  دريّا ملِ ةلي ي ةل َ رلُ إ ه  غري اصالةٌ.
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ا ي   دور املدقكين   ةزحلكُ االصكتنب  ، وة لكُ   املضك ٓين االجتي مًكُ        -5
حز ًكُ امكن  تبلككّ  مصكخُ صكنمه ايككّ      واالقتصك ديُ وامضً صكًُ امتيك دّا ملككِ    

 ة ل.

قلككُ ةزاةككش اممراصكك ي واالرككك   اخل لككُ مبمارصككُ املضكك ٓين املضكككتلمَ        -6
 واالجته د املل لز.

ضكب بًُ املككنهحل املل لكز مالجتهكك د واال تك ْ،  دقككم يلكىة منككم بلكل امككذين       -7
يممىل االجته د ال املنهحل منكم    كى حكب امظهكىر وامغكهزَ او احلصكى        

 ب ة ديُ او ةلنىيُ.ملِ ةد ص

ركك  املضكك ٓين امغككزمًُ بككني جككمرال املنكك س  واملضكك جم واملككمارظ دول       -8
احلضىر   احلً َ االجتي مًُ وامتلكز  ملكِ احتً جك ي اجملتيكع، مبك  ادكن       

 ولفه ب متدقىقع   امفدز.

غًكك   ميلًككُ امتدقككنني   امبخكك  امفدقهككٌ،  ب ككىل امدتككب امفدقهًككُ ذاخككزَ   -9
بً ل املدق لم وامدقىامم ومدن يصلب امىلى  إمًهك ، او  ب مللى  واملل ر  و

 تضهًين االصتف دَ ةنه  بزب ه  بدقىامم ةتخصصُ.

تككأثز اجملتهككم ب مبًٔككُ اجلغزا ًككُ، وةككذا ب م بًككُ امنظزيككُ رًكك  يتككأثز بكك جلى     -10
احملًط ويتيضن مبنهله دول امتلز  او امدقبى  ملينك  حل األخكزّ   ميلًكُ    

 االصتنب  .

احلميثُ ةثين مل  املغُ واالجتي ي واالقتصك د   اإل ض  ًُامللى   ر ْود  ف ُ ِغإ -11
 ومل  امنفط ذاي امصلُ ب الصتنب   امفدقهٌ.

ملين ا   مدقبُ االجتهك د اجليك مٌ  كى روة اال   ًكُ مكمّ بلكل األ كزاد         -12
ممن يكىدول بدقك ْ     دآكزَ امضكىْ   ةكين سةك ل دول امضكي ة ألٍ  دكزَ         

 مم ً . ميميُ تفًم اممين وا
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 االجتهاد الجماعً: أفضلٍةاألدلة على 

اصتم  امفدقه ْ بأدمُ  دقلًُ ومدقلًكُ ملكِ ا ضكلًُ االجتهك د اجليك مٌ ملكِ       
 االجته د امفزدٍ و ٌ:

 األدلة النقلٍة:

 أواًل: انقرآن انكريم:

ىا أَنْ تُصِااَُُىا وَىْو ااا َِاَهَالَااِ  ََاأََُّهَااا الِااذَِهَ ُوَنُااىا إِنْ َُاااََكُمْ فَاسِااٍ  َِنَََاائ  فَتَََُ نُاا رقىمككه تلكك  :  -1

ال ميككى  امتللًككين امككىارد   ذيككين آيككُ امنبككأ،   (1)دفَتُصْااَِوُىا لَلَااً وَااا فَعَلْااتُمْ وَااا ِوِنَ

وةفكك ده  ككى وجككى  امتككبني   ةككين ةكك  ةكك ل امليككين بككه صككف  ُ، وحًكك  ال    
امليين ب الجتهك د اجليك مٌ ال يدكىل صكف  ُ  كال صلكب  ًهك  امتكبني مبدقتضكِ          

 ميى  امتللًين.

نْهُمْ لَعَلِمَاا ُ الِااذَِهَ ََنْااتَنَُُِْىوَ ُ   وَلَااىْ دَ ُّو ُ إِلَااً الر سُااىِِ وَإِلَااً أُوْلِااٍ ا َوْاارِ وِاا    قىمككه تلكك  : ر  -2

قككك   امدقزضككك وٍ   حلدقكككُ ملكككِ قنككك َ اجلشيكككزَ بلنكككىال )امفدقكككه  .(2)دوِااانْهُمْ

 ك )اومى األةز(  كذا  كى   1/2003 /12االصالةٌ   ةىاجهُ امت ىر( بت ريخ 
 .(3)االجته د اجلي مٌ

 .(4)دوَشَاوِدْهُمْ فٍِ ا َوْرِرقىمه تل  :  -3

قككين يككمرك إل املغككىرَ السةككُ ملًككه ةهيكك  ةكك ل مبدقككزٍ امفدككز  إل ةككين م 
ةك ل   fوميًر امفه  وواصع اال الي وامللز ُ بممًين األومىيُ، ألل امكنو  

بكين تغكيين    fةلصىةّ  وةع ذمن ة ل يضتغري، واآليُ مًضت خ لُ ب منو 
                                                 

 

 .6صىرَ احللزاي، آيُ:  (1)
 
 

 .53صىرَ امنض ْ، آيُ:  (2)
 

 (.214امزامٌ/ املمد ) (3)
 

 .159 :آيُ ،صىرَ آ  ميزال( 4)
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ةين امدقً داي االصالةًُ وملي ٓه ،  ال صلكىس رك   ةكن االحكىا  ال طلك مف      
اٍ األةثزيُ مٔال تدقكع ةضك مف ي ةنهك  يصكبذ االجتهك د اجليك مٌ       املضتغري ر

 ةفضمَ ملدقلى  وةنفزَ ملنفىظ.

وَالِااذَِهَ اسْااتَاَاَُىا لِاارََوهِمْ وَأَوَاااوُىا الص ااََُْ وَأَوْاارُهُمْ شُااىدَي ََُْاانَهُمْ وَوِم ااا   رقىمككه تلكك  :  -4

 .(1)ددَزَوْنَاهُمْ َُنْفِقُىنَ

صكلخُ  كى  زيكر امتغك ور ومكذمن ةك ل       ام زيكر إ  امل  اإلصال حمد 
امتغ ور ةن امىاجب ي حتِ ب منضبُ إ  امللصىةني امذين يمرةىل املصكلخُ  

و كى ةلصكى  يلككز     fةكن دول ح جكُ إ  امتغك ور، ومكذمن  ككإل امكنو      
 .(2)املص ز طل  به امدقزآل امدزي  ب مغىرّ واملغ ورَ

 ثانيًا: األحاديث انشريفة:

 .(3)(ةيت ملِ اخل أال  تيع ا: )fقىمه  -1
 ك ي  إال املزاد ةكن األةكُ  كى خصكىيف األة ةًكُ، ثبتكت املالسةكُ بكني         

 ._ملي ْ اإلة ةًُ وقى  امللصى  
ومدن  ذا احلمي  غري ت   صنمّا ودالمكُ. إةك  ةكن حًك  امضكنم  لدى كه       

 ةن املزاصًين امضل  .
ة ةًكُ ةيك   كى لك  ز     اممالمُ  للم  اختص يف األةكُ ب إل  وإة  ةن حً 

صككتف ق اةككيت ملككِ ثككال  وصككبلني     : )fويظهككز ةككن قىمككه    (4) فضككه  
 .(5)( زقُ

                                                 
 

 .38( صىرَ امغىرّ، آيُ: 1)
 

 .9(/ يف2( دللُ امللتدقِ/ املمد )2)
 

 ( و ًه ال  تيع اةيت ملِ ضالمُ.3(/ احلمي  )29/ ةت   املل / ب   )225 /2( ر ر األ ىار 3)
 

 .162/ 47( ةصب ة األلى  4)
 

 ( وغريه.3(/ احلمي  )1/ ةت   امفر واحملن/ ب   )4028 األ ىار( ر ر 5)
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ي  رصى  ا  ارايكت إل مكز  منك  اةكز     ة  رواه ام  ا ٌ من ملٌ ق  : ) -2
مل ينككش   ًككه قككزآل ومل متككل   ًككه صككنُ ةنككن؟ قكك  :  للى ككه عككىرّ بككني    

 (.امل بمين امل ةنني، وال تدقضى ه بزاٍ خ لته

قكك  :  _مككن صكلًم بككن املضكًب مككن ملكٌ     f ةك  روٍ مككن رصكى  ا    -3
قلت ي  رصكى  ا  األةكز ينكش  بنك  مل ينكش   ًكه قكزآل، ومل متكل   ًكه ةنكن           

اجللككىا مككه امل بككمين او قكك   املكك ملني ةككن املكك ةنني  ككأجللىه   ُصككنُ، قكك  : )
 (.عىرّ بًند  وال تدقضىا  ًه بزاٍ واحم

ب ال املزاد ةكن اجمليكع   ةدقبىمُ ميز بن حنظلُ وةز ىمُ سرارَ تمالل بتدقزي -4
املصكك لذ، بككين  ككى املككزاد ةنككه املغككهىر   اإل كك يملًككه   املدقبىمككُ مككًط  ككى 

خذ مب  : )_(، وةذا قىمكه  واتزك امغ ذ امن در: )_بدقزينُ املدق بلُ   قىمه 
(   املز ىمككُ،  كك ل املىلككى  ةككن املبهيكك ي وةلز ككُ  اعككتهز بككني الككخ بن

و ٌ االجتهك د اجليك مٌ اٍ مبلنكِ     امصلُ وا القه  يغيين امغهزَ امفتىآًُ
 .(1)اعته ر امفتىّ رد  ةن االحد   ةن دول ال يلل  ةضتنم امفتىّ

وادن االم ا  ملِ  ذا االصتمال  بأل ة    املدقبىمُ واملز ىمكُ ةكع   
ال دالمُ  ًهي  ملِ املممِ،  إل   املدقبىمكُ  كى اآلخكذ     إصن د ي امغلِّ من 

زيذ امزوايُ،  ال دالمُ  ًه  ملِ حدك  امفتكىّ   ب خل  اجمليع ملًه ةي   ى ل
املغهىرَ، ومى صل   ةىل املزاد ةن اجمليع ملًه  ى املغهىر بدقزينكُ ةك  بلكمه،    

خككذ مبكك  اعككتهز بككني  : )_وةككذا احلكك     املز ىمككُ  ككإل املىلككى    قىمككه  
( مللهككم ةيكك   ككى لكك  ز املبكك رَ بككين لككزضله  بلككم مزضككه  ملككِ   الككخ بن

ه حتِ يدق  : إل امل َ بليى  املفظ ال خصىيف املىرد املز ،  ال يلٍ  غري
امكك    ة  ككت امغككهزَ املككذةىرَ  ًهيكك  عككهزَ   امزوايككُ او امفتككىّ ا اصككىاْ 
 ةنهي .
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خذ مبك  اعكتهز بكني الكخ بن ودْي     وادن االصتمال  ب حلمي  امغزيف )
( يفه  ةنه إل االجته د اجلي مٌ  ى امغ ذ امن در  إل اجمليع ملًه ال ريب  ًه
(  إل اجمليع ملًه ال ريكب  ًكه  : )_االرجذ امذٍ يلش  تبنًه وذمن ألل قىمه 

تليكك  املككىرد  ككال  ككت  ب ملدقكك   املككذةىر   احلككمي ، ةيكك  ال )اجمليككع ملًككه(  
امغكك ذ  ودْي: )_يدقصككم بككه األةثزيككُ لكك  زّا ال اجمليككىي ةلككه ، بدقزينككُ قىمككه    

ثزيكُ   ةدق بلتهك  اقلًكُ    ( مم  يم  ملِ مم  وجىد )اجمليع ملًكه( بكين األة  امن در
 ع ذَ   درَ.

حى  صكبين ةىاجهكُ تهميكماي قكزيػ      الخ بهوذل ورَ  fةغ ورَ امنو  -5
 .(1)وحلف ٓه    اجلشيزَ   غشوَ اخلنمق

  اخلزوج ملالق َ قزيػ   غكشوَ احكم بكماّل     الخ بهةع  fتغ ور امنو  -6
 .ةن امبدق ْ   املمينُ دمًين ملِ األخذ ب الجته د اجلي مٌ

   fةللدقكككّ  حككى  ةىقكككف امكككنو   قكك   املزحكككى  احملدقككر امنككك ًٓم   
املبك رك و  مكُ    fراٍ رصكى  ا    إلاخلزوج إ  احم )  غشوَ احم ةكع  

ةكك ل مككم  اخلككزوج ةككن املمينككُ املغككز ُ ةزجخككّ  امتخصككن  ًهكك ،   الككخ بهةككن 
وتككبني بلككم احلككز  ال املصككلخُ وامصككىا  ةكك ل   امبدقكك ْ   املمينككُ ومدككن       

زغ  ذمكن خكزج امزصكى  ةكن املمينكُ مدكىل األةثزيكُ ايكمي ذمكن  تخيكين           ب م
 .(2)تلن املص ٓب اجللًلُ(

إ  بككمر واختًكك ر ةالقكك َ املككمو بككماّل ةككن ةالقكك َ   fقككزار خككزوج امككنو  -7
غلبًكُ امصكخ بُ   ابذمن امزاٍ امذٍ تكزجذ مكمّ    fاملري، ة ل امتشاةّ  ةنه 

 امذين ع ور   وح ور      ذه امن سمُ.
 راٍ ب منشو    اد ِ ة ْ ةن بمر ملدق ٓلني ةن الخ به. fقبىمه  -8
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  ًي  ينبغٌ ال يفلين   اصزّ بمر. الخ به fةغ ورَ امنو  -9
امزواي ي املضتفًضُ اممامُ وامكىاردَ ةكن  زيكر ا كين امضكنُ ةك  روٍ منكه         -10

f ( :األمظ ملًد  ب مضىاد ةن قىمه.) 
 (.احلر ةع اجلي مُ: )fوقىمه  -11
 .(1)(يم ا  ةع اجلي مُ: )fقىمه و -12

وادككن اجلككىا  مككن اخبكك ر ا ككين امضككنُ بإ هكك  ال حلًككُ  ًهكك  اواّل أل هكك   
مًضت بتلن املد  ُ ةن امظهىر، وقم تماو  منم ا ين امضكنُ االصكتن د إمًهك       
حلًككُ اال كك ي  ككًيدن ال يدككىل ذمككن  ككى املدقصككىد ةنهكك  وقككم  ضككزي مفككظ  

 ين احلر وإل قل ىا  ال يىا ر املممِ.)اجلي مُ(   بلل امزواي ي بأ 
 _ة  ورد    هكحل امبالغكُ   ةكال  اةكري املك ةنني ملكٌ بكن ابكٌ   مكب           -13

،  كإل يكم ا  ملكِ اجلي مكُ، وإيك ة       األمظك  وامشةىا امضىاد ملخىارج: )
 .(2)(امغ ذ ةن امغن  ملذٓب إلوامفزقُ  إل امغ ذ ةن امن ظ ملغً  ل، ةي  

امظك  ز ةنهك  االتفك ق       إلوايُ  هكحل امبالغكُ   ضليين ة    ر الوادن 
(  كإل امغك ذ ةكن امنك ظ ملغكً  ل     : )_امغزمًُ  إل قىمكه   األحد  ة مما 

ةي  ال امغ ذ ةن امغن  ملذٓب يفًم ال تفزد اال ض ل   اةزه ةظٍنُ ألصكتًالْ  
امغً  ل ةي  ال تفزد امغ َ ةظنُ الصتًالْ امكذٓب، إذ مكى ةك ل بك  اّل مدك ل      

ْ امغً  ل ال ا ه ةظنُ حلصىمه بلكم ذمكن ةكن جهكُ امتفكٍزد، وقكم       مني اصتًال
 يدىل ذمن  ى املدقصىد ةن امزواي ي امل ةًُ املتدقمةُ.

( ا كه  ملين ا   زجكه ةدقبىمُ )ميز بن حنظلُ( اميت ورد  ًه  من االة   ) -14
ينظز ال ةن ة ل ةند  ممن قم روّ حميثن  و ظز   حالمن  وحزاةنك   ق  : )

 اّدوامكزٍ  ِد   ل  يدقبين ةنه،  إه  اصكتخف ردك  ا  وملًنك  ر    ومز  احد ةن
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 .(1)(ب َ  َكْزامغٍَ مٍَملِ ا ، و ى ملِ ح  ادٍَملًن  ة مٍز

( م ةُ تغيين ممن قم روّ حميثن ، و ظز   حالمن  وحزاةن و لُ )
ةين ةن يزتدقٌ إ  درجُ االجته د،   مب   ةفتىة ملِ ةصكزامًه مالجتهك د   

 اجلي مٌ.

ومن إصخ ق بن يلدقى  ق  : صأمت ذليم بن مثي ل امليزٍ ال يىلكين   -15
مٌ ةت بّ  قم صأمت  ًه من ةض ٓين اعدلت ملًه:  كىرد امتىقًكع ةكط ةىال ك      

واةك   ل حب امشة ل: اة  ة  صأمت منه ارعمك ا  وثبتن... إ  ال ق  : )
د  وا ك   احلىاد  امىاقلُ   رجلىا  ًه  إ  رواَ حميثن   إ ه  حليت ملكً 

 .(2)(حلُ ا 

 (4)(إصكزآًين إل ملي ْ اةيت ةأ بً ْ بم و) (3)(إل امللي ْ ورثُ األ بً ْ) -16
ةنشمُ امفدقًه    ذا امىقت ةينشمكُ  ( و)قبلٌ ا بً ْإل ملي ْ اةيت ةض ٓز و)

دلك رٍ األةكىر   ( و)امللي ْ حدك   ملكِ امنك ظ   ( و)إصزآًيناال بً ْ   بم 
امللىك حدك    )و (5)(امفدقه ْ ورثُ امللي ْ( و)ْواألحد   ملِ ايمٍ امللي 

 .(6)(ملِ امن ظ وامللي ْ حد   ملِ امللىك

إل  ذه امنصىيف امغزمًُ تلدقٌ املض ومًُ ملِ م تر اجلي مُ ال  كزد  
 واحم.
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امزواي ي اممامًُ إ  مشو  اجلي مكُ وامضكلىك   صكبًين املك ةنني وحفكظ       -17
يكم ا  ةكع   : )fامزصى  األمظ  رب   امىحمَ واميت ت يم األغلبًُ ةدقى  

 fمن امنو  ±( وروايُ ابٌ ذر امغف رٍ اجلي مُ وةن عِم عِذ إ  امن ر
اثن ل خري ةن واحم وثالثُ ةن اثنني واربلُ خرٌي ةن ثالثُ  للًد  ا ه ق  : )
 .(1)(ب جلي مُ

 ثانثًا: سيرة انمتشرعة:

فتك وٍ واالقضكًُ   اصتدقصىا امنظز   امىقك ٓع وام  fاملص فِ  الخ  ال  -1
 د  ىا يلزضكى ه  ملكِ ةتك   ا  تلك    كإل مل صلكموا  ًكه ةتللدقكّ  راجلكىا          

 ا واجتهموا.ْوُرى ت صنن املص فِ  إل مل صلموا  ًه  عف ْ اْع

ة  ككت امصككخ بُ إذا مل  ككم احلدكك    امدقككزآل او امضككنُ امغككزيفُ  لككىا      -2
 راٍ قضىا به.  إذا اجتيلىا ملِ ْ ُه  ْورُيتَغْضً ر ص ْ امن ظ َ 

 رابعًا: دنيم انعقم:

غلبًككته  اال حلًككُ االجتهكك د اجليكك مٌ  تًلككُ امدق ككع ب تفكك ق اجملتهككمين او  -1
ملِ  تىّ  تًلُ اصتن د   إ  دمًين يفتىل مبدقتضك ه، وةللكى   كذه امفتكىّ     
اجلي مًككُ مل تصككيم اة ةهكك  امفتكك وٍ امفزديككُ منككم ةل رضككته ، ألل امظككن      

ُ اقككىّ لنككّ  ةككن امفتككىّ امفزديككُ، وامظككن    احل لككين ةككن امفتككىّ اجلي مًكك  
احل لين ةن امفتىّ امفزديُ املل رضُ ال يدق و  امظن احل لين ةكن االجتهك د   
اجلي مٌ   ملدقين حك ة  بك ل اتفك ق   مكُ ةكن املليك ْ األخًك ر املتبخكزين         

 .(2)يىجب اال ئن ل امذٍ  ى مبنشمُ املل  رصى  ةضتنم ةلت  مميه 

ملِ  تىّ واحكمَ تدكىل اقكز  ملىاقكع ةك  مكى ةك ل        ال االجته د اجلي مٌ  -2
غلبًته  تدكىل  تكىا   اقكز     ااالجته د  زدٍ،  إل اتف ق  ًع امفدقه ْ او 
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ملىاقع ةن  تىّ امفدقًكه ةنفكزدّا، إذ ةكن قكى   دقًكه واحكم ضلصكين امظكن ومكى          
بأد ِ ةزاتبه ب مىاقع، وةن  تىّ امفدقًكه امثك  ٌ يتدقكىّ ذمكن امظكن ويتأةكم،       

ه امث مكك  ضلصككين اال ئنكك ل، ويضككلف احتيكك   رل مفككُ     وةككن  تككىّ امفدقًكك  
امىاقككع، و دككذا إ  ال ضلصككين امدق ككع بكك مىاقع ةيكك   ككى احلكك     اخلكك          
املتىاتز،  إ ه ضلصين امظن بأخب ر عخ  واحم ويتدقىّ ذمن امظكن ب خبك ر   

.  ك ل حلًكُ   (1)عخ   ث ل  وث مك  و دكذا إ  ال ضلصكين امدق كع بك ملخ  بكه      
مدق كع بىجكىد ةضكتنم عكزمٌ امتيكمه اجملتهكمول         االجته د اجلي مٌ ةكن ا 

 اتف قه  ملِ امفتىّ اجلي مًُ.
 ام ا :

إل ذمن ةضل     االخب ر ملِ احلط ةيك    اخلك  املتكىاتز، ألل احتيك       
رل مفُ امىاقع   اخل  احلضٌ إه  ينغأ ةكن احتيك   اخل كأ   احلكط او احتيك        

زَ املخك ين إ  ال ضلصكين امدق كع    تلٍيم امدذ ، وةال االحتيك مني يضكلف بدثك   
بكك ملخ  بككه وينلككم  االحتيكك مني. و ككذا ةككال  االخبكك ر احلمصككٌ املككبم ملككِ      
ام  كك ل ةيكك    املدقكك  ،  ككإل  ضككبُ اخل ككأ إ  اجليًككع ةنضككبته إ  امىاحككم، إذ       
احتي   ةىل ام   ل غري ة  بر ملىاقع ال يفزق  ًه بني ال يدىل االصكتن د إمًكه   

اةثككز، اال تككزّ ال اتفكك ق امفالصككفُ ملككِ اةككز بز كك  ٌ     ةككن عككخ  واحككم او 
 ة ةتن ي إم دَ امللمو  ةثاّل ال يىجب امدق ع به.

إل امل دَ حتد  بإل اتف ق املز وصني ملِ اةز ال ينفكن مكن راٍ امكزًٓط     -3
 إل اتف ق  ًكع امكىسراْ و ًكع ارةك ل احلدىةكُ ملكِ اةكز ال ينفكن مكن          

،  دكذمن اتفك ق اجملتهكمين ملكِ  تكىّ      (2)ةىا دقُ راٍ امزًٓط ردك  املك دَ  
ةلًنُ دمًين ملِ ةىا دقُ امللصى  وة عفُ مزايه وذمن ةن  زيكر احلكمظ او   
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 امل ف.

 م ا :ا

إل ذمن إه  يت   ًي  إذا ة ل املزْوصىل ةالسةني حلضىر رًٓضكه  ةيك      
 ب منضبُ مإلة   امللصى    سة ل امغًبُ.ذمن  يُنص ْخِ ي املث  ، واِ 

سةككُ االتف قًككُ، مبلنككِ ةككىل االتفكك ق ة عككفّ  مككن قككى  امللصككى    لكك ، املال
( احً  كّ  ةكن بك   االتفك ق ممك  ال صكبًين إ  ا د ر ك  إالَّ ا كه ال         ملين ا   زجكه )

ملكين  يثبت به  حلًُ اال  ي بنخى اال الق،  إل اصتدغ   قكى  امللصكى  )  
 دقًكه ال   ( ةكن االتفك ق طلتلكف بك ختال  االعكخ يف واال ظك ر،  كز ِّ       ا   زجكه 

يزّ املالسةُ الاّل و دقًكه آخكز ال يكزّ اصتدغك   راٍ امللصكى  إالَّ ةكن اتفك ق        
ملي ْ  ًع االمص ر و دقًه ث م  ضلصين مه امًدقني ةكن اتفك ق امفدقهك ْ   مصكز     

 واحم، او ةن اتف ق  لُ ةنه .

وة ل بلل االم ل  يممٌ امدق ع ب حلد  ب تفك ق ثالثكُ ا فكز ةكن املليك ْ      
يككم تدقككٌ صكك رٍ وامضككًم امغككرياسٍ امدككبري واملزحككى  املككريسا ذلو كك  امغككًخ اال 

 .(1)متدق ده بغٍمَ ورمه  ودقُ  ظز  امغرياسٍ )قمظ اصزار  ( ال

وادن اجلىا  منه بإل اال  ي وإل ة ل ة عفّ  من وجىد الين امكممًين  
ةغفّ  ق لًكّ  إذ اال تك ْ بغكري امكممًين غكري ذلتيكين   حدقهك   إ كه ةكن اال تك ْ بغكري            

احملز  وممامته  ة  لُ منه، إالَّ ا ه ال يضتدغف ةنه امتب ر امكممًين منكم  ،    املل 
إذ ةن احملتيين ال يدىل امتي د   ملِ ق ممَ او الين، ال  كزّ مت ةًكُ امدق مكمَ    

 املذةىرَ او األلين املذةىر او مم  ا  ب قهي  ملِ احلد  اجمليع ملًه.

 ك ي امدق لكٌ او امظكم    ال االجته د اجلي مٌ ةدقمةُ ينتحل منكه حتدقًكر اال   -4
  املضكك ٓين امل ةككُ منككم  هككىر املضككليني ةككن ابنكك ْ املككذا ب االصككالةًُ،      
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  من تحل من االجته د اجلي مٌ ال طللى ال يدىل اتف ق  ًع اجملتهمين ملِ 
راٍ، او يدىل اتف ق اغلبه ،  إل ةك ل األو  يكٌ إ  مكّ  منكم  ، وإل     

 .(1) ي األغلبًُة ل امث  ٌ يٌ إ  ي األةثزيُ او ا 

وال االجته د اجلي مٌ عبًه ب ال  ي احملصين منم االة ةًكُ، وال  دقكى    
رلًككُ االجتهكك د اجليكك مٌ ةخلًككُ اال كك ي احملصككين ومدككن ادككن ال  دقككى     
بنظزيككُ امل ككف منككم اإلة ةًككُ وال حلككُ ا  ملككِ خلدقككه بأم   ككه ال ادككن ال   

 . تيع  ذه امللي ْ ملِ رل مفُ امغزيلُ االصالةًُ

وال امفزق بني االجته د اجلي مٌ من اال  ي بأل االجتهك د اجليك مٌ   
ينلدقككم ب ألةثزيككُ، ومبكك  ال حتصككًين اال كك ي   سة  نكك  غككري ممدككن  البككم ةككن      
حتصًين االجته د اجلي مٌ حتِ ال تف ق األةُ. وهلذا  دقم  غأي دل ةع امفدقكه  

يكع  ًهك  ا كين امفدقكه     ةنك بز صلت  االصالةٌ   ةثري ةن بالد االصال  وةك   كٌ إال   
جته د مًىرد بلضه  ملِ بلل ومًض   ًه  امكزاٍ إ  امكزاٍ وامدقكى  إ     مال

امدقككى  وامفتككىّ إ  امفتككىّ. ةيكك  إل االجتهكك د اجليكك مٌ حلًتككه اقككىّ ةككن    
حلًُ االجته د امفزدٍ و ى مبث بُ ا  ي وإل ة ل ا  مّ  غكري ةلكش  إل كه ال    

 دلتهكم وإل خك مف قىمكه اجتهك د     ضللز ملكِ املضكليني ال يأخكذوا بدقكى  مك مل     
اجمليع او اجمللط االجته دٍ  فكٌ ذمكن تىصكًع ملكِ املضكليني، ةيك  ال اةثكز        
دل مط اال تك ْ اجليك مٌ او اجملك ةع امفدقهًكُ تليكين ملكِ امتدقزيكب وتى ًكر بكني          
آراْ امفدقه ْ املتلكمدَ، وقكم طلك مف بلكل امضك ْ اجمللكط اجليك مٌ او اجمليكع         

إمًه، ومدن امل َ بغلبُ اآلراْ ومب  يدىل ملًكه اةثكز   امفدقهٌ امزاٍ امذٍ يص ر 
 ا ين اجمليع او اجمللط.

ضكك ٓين املضككتخمثُ وامدقضكك ي  امدكك ّ    صككًٍي    املوالإل ميلًككُ االصككتنب     -5
                                                 

االجته د اجلي مٌ واقع و يىة/ اممةتىر مالْ اممين سم / ر    امللتدقِ االصالةٌ األو     (1)
  .2004ابزيين   ًض ل 14 -12دليع امغًخ امم ةفت ر بلنىال االجته د بني امتلميم وامتفزيط 



 287                                                                                 جملس اإلفتاء أو االجتهاد اجلماعي

واخل ككزَ متككز بلككمَ ةزاحككين ضككزوريُ ةتندقككًذ املىضككىي وحصككز احلًثًكك ي       
 ًكككُ وبلىرتهككك وتلًًنهككك  وةت بلكككُ األدمكككُ واصكككتدقزآه  وتدقكككىي  امنتًلكككُ امنه ٓ

  ضىْ امىاقع ةن   حًُ املضيىل واخل ك   وآمًكُ امت بًكر وامتنفًكذ وغكري       
  (1)ذمككن ةككن امنككىاحٌ امككيت تنهككن   قككُ امفككزد وتضككتهلن ق بلًتككه وقمراتككه    

ُّ   مصكز   ينبغكٌ اال تدقك   إمًهك       ُِّخَلُة ومذا البذ االجته د اجلي مٌ ح ج
 سة  نككك  بضكككبب ةثكككزَ    ةيككك  حكككم     اإلصكككالةًُحتكككِ ال تفككك ق األةكككُ   

املتن قضككُ امككيت ادي إ  ا غككدق قه  وامصككزاي بككني ةدى  تهكك      األ ككزاد تكك وٍ 
 وا ً  ه .

إل املهزَ ةن ا ين امفن ال يتلز ل ملِ رل مفُ املغهىر إالَّ ةع ب مك  قكىٍ    -6
ودمًين ل  ز يصز ه  منه؟ وضلزلىل ملِ ةىا دقُ املغكهىر وحتصكًين دمًكين    

امكما  ملكِ غكريه اقكىّ    فضكه، وذمكن ألل       يىا دقه ويأخذول به ومى ةك ل  
االمتض د ب مغهزَ صللين املزجىة اقىّ ةن امزاجذ امما  ملِ خال ه، وال 
يلكم ذمكن تدقلًكمّا منةثكز واخككذّا بدقكى  اجلي مكُ وال حديكّ  رلًكُ امغككهزَ،         
وذمن اةز ل  ز ال ةزيُ  ًه، بين ذمكن  زيدقكُ ج ريكُ   صك ٓز امفنكىل،  كإل       

لككن مُ ممكك  ال يدقككع ةككن اربكك   اخلكك َ واملهكك رَ إالَّ ةككع  رل مفككُ االٓيككُ   ةككين
 .(2)ب م  قىٍ وحلُ واضخُ تدقىد   إمًه

ال امللزو  بكني امفدقهك ْ بكين ةكن املضكل  منكم احملدقدقكني بًكنه  حلًكُ اخلك             -7
امضككلًف املنضكك  إ  امغككهزَ وةككن امبككًٍن مككم  حلًككُ اخلكك  امضككلًف  لككى   

ملكذةىر مظهكىر ال ا ضكي   غكري     ة  ت امغهزَ ايضّ  ةذمن مل يصذ احلد  ا
احللُ إ  ةثله ال صللين غري احللُ حلُ ةأ ضكي   احكم اخلك ين امضكلًفني     
إ  اآلخز،  تلكًٍن ال يدكىل امغكهزَ  كٌ احللكُ حتكِ يدكىل ا ضكي ةه  إ          
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اخل  ق ضًّ  ب حللًكُ. وإ لكما  امدقكى  رلًكُ امغكهزَ يضكتلش  بك ختال  ةكثري         
 .(1)اال ت ْ او االجته د اجلي مٌ ةن االحد   امغزمًُ، وامغهزَ  ٌ

ملًهكك  األخككذ ب الجتهكك د اجليكك مٌ  ًيكك  مككى      ُبَلككي إل األةككُ اإلصككالةًُ   -8
اختلفت ملي     اجملتهمول   ةضأمُ م ةُ ة حلز  ةثاّل  كإل مكم  األخكذ    

ج. وإل املدقكين يضكتدقين وضلكت  وجكى      ْزج وامَلك ْزبزاٍ االةثزيُ ي دٍ إ  اهَلك 
،  ككإل مل  أخككذ ب الجتهكك د  ًهكك  َكدْىْغككوامظنًككُ وامَل نككب األخ كك ر امًدقًنًككُ 

اجلي مٌ  ضى  يندقض  امغلب امىاحم ملِ  فضكه بكين املن دقكُ امىاحكمَ بكين      
 ج ْزواملغككريَ امىاحككمَ واحً  ككّ  حتككِ األصككزَ امىاحككمَ و ككذا يضككتلش  اهَلكك     

 ظ   و ذا ة  ضلزةه وادقته اممين االصالةٌ احلنًف.امٍن ال  َتواْخ ج ْزوامَل

 تىّ امفدقًه امىاحم   املىضىم ي امل ةُ ملِ امزغ  ةكن ةى كه ورمكّ      إل -9
تدقًككّ  وامًككّ . وج ةلككّ  مغككزآط امدقًكك دَ ومدككن ةككع ذمككن ضلتيككين مككم  الكك بته 
امىاقع ووقىي امغلط إلل املضأمُ مًضت ةن املض ٓين امفدقهًُ واأللىمًُ حتكِ  
تدككىل ةككن اختص لكك ي امفدقًككه، وامدقًكك دَ خصىلككّ    املصككز احلككمي         
تت لككب ادق املللىةكك ي واوصككله . واةكك  مككى ةكك ل االجتهكك د  كك مٌ يبدقككِ    
إحتي   مم  ال بُ امىاقع ووقىي امغلط اقين ةكن االجتهك د امفكزدٍ وذمكن     
ألل املدقى  املتلمدَ تنظز إ  امدقضًُ امىاحمَ ةن جه ي ةتلمدَ وإالَّ ةًكف  
سلككمد امصككىا  ةككن اخل ككأ   ةضككأمُ اجته ديككُ وةًككف  لككز  األلككلذ ةككن  

 ةه  ًه ؟ وإذا مل يدن  تىّ األغلبًُ  ي   ى امللً ر وامكممًين ام جًخكٌ؟  مم
حتكِ اآلل ال يبتدكز وصكًلُ يصكين بهك        ْعوةللى  ال املدقين امبغزٍ مل ي ْضكت  َ 

إ  اتف ق حكى  امغك ول املغك ةُ مليلتيكع خكريّا ةكن ةبكما األخكذ بفتكىّ          
 .األغلبًُ
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 :اإلفتاءم مجلس امه

تهمين و نًني ةتخصصني   امللكى  ام بًلًكُ،   ةن دل اإل ت ْيتأمف اجمللط 
مًتفدقككىا ملككِ راٍ واحككم يدككىل حلككُ ملككِ  ًككع املضككليني وخصىلككّ            

 .اإلصالةٌامدقض ي  املصرييُ اميت تتللر ب جملتيع 

 ه: توةن ا   ةهي
حين املض ٓين املضتلصًُ وإصل د احللى  هل  وةىاجهُ امتخمي ي اميت تىاجكه   -1

 ملض ٓين املصرييُ منةُ االصالةًُ.املضليني، واال ت ْ   ا

املهيُ امزًٓضًُ هلكذا اجمللكط االجتهك دٍ  كى ت بًكر امنظزيكُ االصكالةًُ           -2
اجملكك   االجتيكك مٌ وإق ةككُ حًكك َ اجملتيككع ملككِ اص صككه  مبكك  يت لبككه ذمككن ةككن  

 .(1)مالق ي اجتي مًُ واقتص ديُ وصً صًُ

واجب،  ًكأتٌ اجمللكط    تغخً  األ   وامله  منم امتشاح ،   جله د ةثاّل -3
اال ت ٌٓ مًغٍخ  امىاقع ةن حًك  امدقكمرَ ملكِ اجلهك د وةكن حًك   ىمًكُ        

و اصتخما  املمو مدقتكين  ااملمو، وةن حً  حتدقر األ ما  بأقين امتد مًف، 
األبزيكك ْ، او اصككتخماةه ألصككلخُ امككمة ر امغكك ةين، او قصككف ةككمل املككمو     

 ه االص مًب.اآل لُ ب مضد ل املم ًني وةًف  ى ر بني اجله د و ذ

اجككزاْ املب حكك  واممراصكك ي   املضكك ٓين امللزوضككُ مبًكك ل احلدكك  امغككزمٌ   -4
  ًه .

تغلًع امبخ  املليكٌ   امنكىاس  وامتلك ول ةكع جهك ي االختصك يف          -5
 اجل ةل ي واملزاةش املليًُ واجمل ةع امفدقهًُ   امماخين واخل رج.

  ديكىال ي حكُ   وقم م لز   دللط اال ت ْ االجته دٍ املنلدقكم مكًاّل   
 ّاآيُ ا  املظيِ املزحى  امضًم ابكى امدق صك  اخلكىٌٓ حًك  ةك ل يضك  مكمد       

                                                 

 .15/ 1دللُ ا ين امبًت/ املمد  (1)



 حبوث ومقاالت                                                                                                                   290

 ن مككن دمككىاي إ  االجتهكك د اجليكك مٌ او دللككط     ةيكك  الةككن اجملتهككمين  
اال ت ْ ةن ملي ْ ا ين امضنُ ةنه  ذليم مبمه وبميع امشة ل امنىرصكٌ وابكن   

د ىىصكِ وذليك  م عىر وةص فِ امشرق  وةص فِ امغلو وذليكم يىصكف ة  
 .(1)علتىي ويىصف امدقزض وٍ وسةزي  ام ٍ وذليم مي رَ

 :اإلفتاءأعضاء مجلس 

 ملِ مٍمَ من لز و ٌ: اإل ت ْدللط  يُنَيت ْغي 
مككمد ةككن اجملتهككمين وامفدقهكك ْ ممككن هلكك  امللكك  امغككزمٌ ولككالة امضككريَ        -1

وامتدقىّ واال الي ملِ تف لًين اجملتيع االصالةٌ   مصز  . قك   اإلةك     
: )ةن يلًػ بلًمّا من اةىر املصز واحماثه، وال الن امدقكمرَ  يًم اخل

اجملتيكع، ال ضلكر مكه امتصكمٍ      إمًهك   ملِ ا  ذ امدقزار   األةكىر امكيت ضلتك ج   
وام  ْ امفتىّ   امغ ول امضً صًُ واالجتي مًكُ حتكِ مكى ةك ل األملك         

إل  تكك واه امللكى  امللزو ككُ   احلككىساي، وبضككبب مكم  ةلز تككه املىاضككًع،  كك  
 مًضت حلُ ملِ اآلخزين بين ملًه ال يدقلم اآلخزين  ًه (.

ممد ةن امللي ْ املىثىقني   دينه  ةن رلتلكف االختص لك ي امالسةكُ       -2
عكك ول االقتصكك د واالجتيكك ي وامدقكك  ىل وام ككب وسلككى ذمككن مًدى ككىا خكك اْ 
يلتيكككم امفدقهككك ْ رايهككك    االختص لككك ي امفنًكككُ. وذمكككن مبًككك ل امتصكككىر    

 ًذ املٍتدقن من املضأمُ املزاد درصه  وةلز ُ احلد  امغزمٌ هل .امصخ

و ن  تت  ميلًُ اصكتنب   احلدك  امغكزمٌ ةك  بكني اخلك اْ واملليك ْ بز يكُ         
واضككخُ مككن اجملتيككع وح ج تككه وضككزوراته و هكك  ةفككزداي امىاقككع حتككت ةظلككُ  

 اصالةًُ ا ض  ًُ ملل مل ا ع.

 مجلس االفتاء:

ُ امل ةكين املتلكذر   األةكُ    العن ال امل ةين امميم  ى  ورةكىس   اإلصكالةً
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 ذا امل ةين    امللي ْ واملزاجع اميت امتفت األةُ حىهل  وةنخته  ثدقته ،  لكى  
ْ احتمي جهكىد   وا صكبت   جهكُ واحكمَ رلكًنُ ذلديكُ  كإل اقكىّ           األمكما

تللككش مككن ةىاجهككُ األةككُ وةضككز عككىةته  إةكك  إذا تبلثككزي   قكك ته  واختلفككت   
بًنه  ةلك رك   ةغكًُ وخال ك ي ج  بًكُ  كإل األةكُ صكتتيشق        ا    ته  واثريي 

خ كىَ متىحًكم امدليكُ و كع      وا ضكين ، مإلصكال  ويدقىّ ملًه  امدقىّ املل ديُ 
 .اإل ت ْام  ق ي   ا  ه واحم  ى دللط 

و ى دللط ةضتدقين مه عخصًُ امتب ريُ ضلت ج إمًه مفتىّ اجملتهمين ةنض  
ني ةكن امللكى  األخكزّ. ويضكيِ  كذا      إمًه  املليك ْ ةكن امفنكًني واالختص لكً    

اجمللط ايضّ  بغكىرّ امفدقهك ْ او اجمليكع امفدقهكٌ او اجمللكط االجتهك دٍ وتدكىل        
امفتىّ لك درَ ةكن اتفك ق املليك ْ  ًكه او اةثكزيته  حضكب امنظك   املتفكر ملًكه           

ال يضكتلني ةك اْ  نكًني رلتصكني   دلك الي احلًك َ        هبًنه . ودللط اال ت ْ ادنك 
 املختلفُ.

لدقم جلض ي  ذا اجمللط ةلي  دمت إمًهك  احل جكُ او   اوقك ي ذلكمدَ     وي
ملككِ ةككمار امضككنُ، وةككن امليدككن ال يلدقككم اجمللككط مككىةالْ اجملتهككمين متنضككًر       

 املىاقف بني اجملتهمين.

األملكِ    ومدقم ع  م   مضي حُ املزحى  آيُ ا  املظيِ املزجكع امكميم   
ُْ ط َلككْلة  امضككًم ابككى امدق صكك  اخلككىٌٓ     م ْصككز َه ةككن مككمَ ةككن    ّ ٍى ككَدت ُة إِ تكك 

اجملتهككمين يتنكك ومىل املضكك ٓين امفدقهًككُ املضككتخمثُ ويتغكك ورول بًككنه  ويتخكك ورول  
 ويتن قغىل وبلم ذمن يفتىل بفتىّ واحمَ، وة ل  ن من ةدقزر ملفتىّ.

وةككذمن قككم ا لدقككم املكك متز االصككالةٌ امككمو    مٍيكك ل   االردل، وةكك       
ةن ملي ْ امكمين اجملكتيلني   املك متز بتخكزي      متخل ةن لمور  تىّ   مًُ 

تدفري املضل  ألخًه املضل  وامت ي ال اتب ي املذا ب االصالةًُ ةضكليىل حتكز    
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ىّ اجلي مًككُ األثككز امبكك مل   ْتككذه امَفهلكك ، وةكك ل واةككىاهل  وامزاضككه  ْ ُ ُ ةكك َد
  فىظ املضليني وإمًد     امبً ل ملي متز امذٍ حضز  ه:

 ققق

 امضال  ملِ صًم   ذليم وملِ آمه وصل وامصالَ و

 (1[ )النساءََاأََُّهَا الن اسُ اتِقُىا دََ كُمْ الِذٌِ خَلَقَكُمْ وِهْ وَفْس  وَاحِدَُ ]

صالةٌ اممومٌ امذٍ مدقم   مٍي ل، م ليُ بً ل ل در من امل متز اإل
تيع امليلدُ االرد ًُ اهل مشًُ، حتت منىال )حدقًدقُ اإلصال  ودوره   اجمل

  2005متىس )يىمًى( 6-4/ 1426  دٍ األو   29 -27املل لز(،   املمَ 

و دقّ  مل  ج ْ    تىّ  ضًلُ اإلة   األة  عًخ األس ز املدٍز ، و تىّ 
ي حُ آيُ ا  املظيِ امضًم ملٌ امضًضت  ٌ األةز ، و تىّ  ضًلُ ةفيت 

زةني )اجللفزيُ اممي ر املصزيُ األةز ، و ت وّ املزاجع امغًلًُ األة
وامشيميُ(، و تىّ  ضًلُ املفيت امل   مضل نُ ُمي ل األةز ، و تىّ دليع 
امفدقه اإلصالةٌ   امليلدُ املزبًُ امضلىديُ، و تىّ اجمللط األملِ ملغ ول 
اممينًُ ام ةًُ، و تىّ  ضًلُ ةفيت امليلدُ األرد ًُ اهل مشًُ وجلنُ اإل ت ْ 

 مغًخ اممةتىر يىصف امدقزض وٍ األةز .األةزةني  ًه ، و تىّ  ضًلُ ا

وو دقّ  مل  ج ْ   خ    ل حب اجلالمُ اهل مشًُ امللن مبكم ا  امثك  ٌ   
ابن احلضني ةلن امليلدُ األرد ًكُ اهل مشًكُ   ا تتك ة ة متز ك . وو دقكّ  مللينك        
اخل م  مىجه ا  امدزي ، وو دقّ  مل  قم    ة متز    ذا ةن رى  ودراص ي 

ًه ةن ةن قغ ي،  إ ن ، سلن املىقلني اد  ه،  لز  من تىا دقن  ملِ ة  وة  دار  
 يزد ت مًّ ، وإقزار   به:

( إل ةين ةن يتبع احم املذا ب األربلُ ةن ا ين امضنُ واجلي مُ )احلنفٌ، 1)
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وامل مدٌ، وامغ  لٌ، واحلنبلٌ( واملكذ ب اجللفكزٍ، واملكذ ب امشيكمٍ،     
 هكى ةضكل ، وال صلكىس تدفكريه.     واملذ ب اإلب ضكٌ، واملكذ ب امظك  زٍ،    

وضلز  دةه ومزضه وة مكه. وايضكّ ، وو دقكّ  ملك  جك ْ    تكىّ  ضكًلُ عكًخ         
األس ز، ال صلىس تدفري الخ   املدقًمَ األعلزيُ، وةن ا رظ امتصكٍى   

 احلدقًدقٌ. وةذمن ال صلىس تدفري الخ   امفدز امضلفٌ امصخًذ.

هك  ةكن االخكتال .  ألكخ       ( إل ة  صليع بني املذا ب اةثز بدثري مم  بًن2)
املذا ب امثي  ًُ ةتفدقىل ملِ املب د  األص صًُ مإلصال .  دل هك  ي ةنكىل   
ب   صبخ  ه وتل  ، واحمّا احمّا، وبأِل امدقزآل امدزي  ةكال  ا  املنكٍش ،   
وبضًم   ذليم ملًكه امصكالَ وامضكال   بًكّ  ورصكىاّل ملبغكزيُ ة  كُ. وةلكه          

  اخليضككُ: امغككه دتني، وامصككالَ، وامشةكك َ، ةتفدقككىل ملككِ ارةكك ل اإلصككال
ولككى  رةضكك ل، وحككحل امبًككت، وملككِ ارةكك ل اإلاكك ل: اإلاكك ل بكك  ،        
وةالٓدته، وةتبه، ورصله، وامًى  اآلخز، وب مدقمر خريه وعزه. واخكتال   
امللي ْ ةن اتب ي املذا ب  ى اختال    امفزوي ومًط   األلى ، و كى  

 امللي ْ   امزاٍ اةٌز جًٍم.رمُ، وقماّ  قًين: إل اختال  

( إل االمكك ا  ب ملككذا ب   االصككال  يلككم االمتككشا  مبنهلًككُ ةلًنككُ       3)
امفت وّ:  ال صلىس ألحم ال يتصمّ مإل ت ْ دول ة  الي عخصكًُ ةلًنكُ   
ضلمد   ةين ةذ ب، وال صلكىس اإل تك ْ دول امتدقًٍكم مبنهلًكُ املكذا ب، وال      

خم  ةكذ بّ  جميكمّا او يدقكٍم   تك وّ     صلىس ألحم ال يٍممٌ االجته د ويضت
ةز ىضككُ  ككزج املضككليني مككن قىامككم امغككزيلُ وثىابتهكك  وةكك  اصككتدقِز ةككن     

 ةذا به .

( إِل مٍب املىضىي رص مُ مٍي ل اميت لمري   مًلُ امدقمر املب رةُ ةن م   4)
 ككك ملككهلزَ وُقزٓككت   ةضككلم اهلكك مشًني،  ككى االمتككشا  ب ملككذا ب     1425

ا  ب ملذا ب وامتأةًم ملِ احلىار واالمتدقك ْ بًنهك   كى    ومبنهلًته ;   الم 
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 امذٍ يضين االمتما  وامىص ًُ، وامتض ةذ وامزمُ، وذل ورَ اآلخزين.

( إ ن   ممى إ   بذ اخلال  بني املضليني وإ  تىحًم ةليته ، وةىاقفه ، 5)
وإ  امتأةًم ملِ اح ا  بلضه  مبلل، وإ  تلشيش امتض ةن بني علىبه  

هل ، وإ  تدقىيُ روابكط األخكىَ امكيت  يلهك  ملكِ امتخك ٍ    ا ،       ودو
 واال  ي ةىا دل اّل ملفتنُ وملتمخين بًنه .

     صبخ  ه يدقى :

 [إِوِمَا الْمُؤْوِنُىنَ إِخْىَُ  فَأَصْلِوُىا ََُْهَ أَخَىََْكُمْ وَاتِقُىا اللِ َ لَعَلِكُمْ تُرْحَمُىنَ]

 .01احلجرات  

  وحمهواحليم  

وال عن ال تأصًط اجمل ةع امفدقهًُ اممومًُ وضكع حكمّا ملخكمي  امنظكزٍ     
 ،آمًككُ ميلككه   ككى مالقتهكك  بلضككه  بككبلل  إل مككن  دككزَ االجتهكك د اجليكك مٌ، و 

وادن تىصًع  غ   دل مط اال تك ْ او اجملك ةع امفدقهًكُ مكن  زيكر امتخصصك ي       
ً كُ بكه  تك رَ    ويدىل ةين ةدقكز او دللكط ا تك ْ او دليكع  دقهكٌ تبلكّ  ملظكزو  احمل       

يتخصكك    دراصككُ امدقضكك ي  امضً صككًُ ملظككزو  احملً ككُ بككه وتكك رَ   امنغكك     
االقتص دٍ ممراصُ املضتلماي االقتص ديُ، وت رَ اخزّ ملبخ    املغكدالي  

 .(1)االجتي مًُ واألصزيُ واملض ٓين املضتخمثُ

و ويصمر دللط اال ت ْ او اجمليع امفدقهكٌ او غري يك  دللكُ دوريكُ  صكلًُ ا     
   ت وٍ عزمًُ. صنىيُ تنغز قزاراته وتلت

 مقرات أو مجالس أو مجامع االجتهاد الجماعً:

 ذةز بلل املدقزاي او املزاةش او اجمل ةع او اجمل مط اميت مت رظ االجتهك د  
                                                 

لُ / دل315ولالحًته مدين سة ل وةد ل/ يىصف ةت  ٌ  اإلصال امتلميم واالجته د ةظهز ال مُ  (1)
 .1امتلميم واالجته د/ ج
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 اجلي مٌ وتصمر امفتىّ   مًُ ةنه :

مضكنُ   103دليع امبخكى  املليًكُ   األس كز وامكذٍ  غكأ مبدقتضكِ امدقك  ىل         -1
  ك.1383 ، ومدقم امل متز األو  ب ألس ز املنلدقم بت ريخ عىا  1961

دليع امفدقه االصكالةٌ مبدكُ املدزةكُ  دقكم اصضكته راب كُ املك مل االصكالةٌ          -2
  .1977 - ك 1397مبدُ املدزةُ م   

 اجمليع امفدقهٌ جبمَ وقم ا غأته ةنظيُ امل متز االصالةٌ. -3

 دليع امفدقه االصالةٌ   اهلنم. -4

 يع امفدقه االصالةٌ   امضىدال.دل -5

 اجمللط األوربٌ مال ت ْ وامبخى    ةمينُ منمل. -6

 دليع ملي ْ امغزيلُ بأةزيد    واعن ن. -7

 دار امتدقزيب بني املذا ب االصالةًُ   ةصز. -8

 اجمليع امل ملٌ ملتدقزيب بني املذا ب االصالةًُ    هزال. -9

 ردل.دليع احلض رَ االصالةًُ   اال -10

  لًُ امفدقه االصالةٌ املدق رل وامللى  االصالةًُ   امدق  زَ. -11

  هىريُ ايزمنمَ. -احت د ملي ْ املضليني   دبلن  -12

 اجمللط امغًلٌ األملِ   مبن ل. -13

 اْ وتغخً  ةصلخُ اممومُ االيزا ًُ.دللط اخل  -14

 اجمللط االصالةٌ االملِ   اجلشآز. -15

ةن املدقزاي واملزاةش واجملك مط امكيت تصكمر     ْ املغز . وغري  راب ُ ملي  -16
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 ةنه  امفتىّ اجلي مًُ.

و  اخلتكك    ضككأ  ا  تلكك   ال ضلفككظ صككم ُ امغككزيلُ االصككالةًُ امغككٍزاْ      
 واحليم   اواّل وآخزّا. ليًُ خلمةُ االصال  واملضلينيويى ر احلىساي امل
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 املص در
جته د اجلي مٌ/ د. علب ل ذليم اي مًين/ آراْ امللي ْ املل لزين   اال -1

 املىصىمُ االصالةًُ.

االجتهكك د اجليكك مٌ واقككع و يككىة/ امككمةتىر مككالْ امككمين سمكك / امللتدقككِ   -2
االصالةٌ األو    دليع امغًخ امم ةفت ر بلنىال االجته د بني امتلميكم  

  .2004ابزيين  – ًض ل  14 -12وامتفزيط/ 

  امفدككز االصككالةٌ/ سةككٌ املككًالد/ االجتهكك د  االجتهكك د وبنكك ْ املل لككزَ   -3
 .333وامتلميم/ يف

االجتهكك د وامتلميككم/ امككماد: صككًم جككال  امككمين ةككري اقكك ٌٓ/ دليىمككُ         -4
ةدق الي امل متز اخلك ةط مغكز ملىحكمَ االصكالةًُ/ اجمليكع املك ملٌ ملتدقزيكب        

  .2003 - ك 1424بني املذا ب االصالةًُ/ ام بلُ األو /  هزال/ 

 ام  صٌ/  بلُ امنلف االعز .امغًخ  ج/ االحتل -5

االلى  امل ةكُ ملفدقكه املدقك رل/ ي حكُ املالةكُ امدكبري امضكًم ذليكم تدقكٌ           -6
  .1967احلدً / دار اال ممط/ بريوي/ ام بلُ االو / 

 .امصموقامغًخ اةي   اممين وإمت   امنليُ/  -7

 ر ر اال ىار/ احملم  ذليم ب قز اجمللضٌ/  بلُ ايزال. -8

بمايككُ امىلككى    عككزة ةف يككُ األلككى / آيككُ ا  املظيككِ امغككًخ ذليككم    -9
 - ككك 1425 كك  ز آ  امغككًخ راضككٌ/ ام بلككُ األو / ة بلككُ صككت ره/ قكك /    

2004.  

امتلميكككم االصكككالةٌ بكككني امبممكككُ واالبكككماي/ ةكككزي   كككىرٍ/ االجتهككك د    -10
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  .2003 - ك 1424وامتلميم/ ام بلُ االو / هزال/ 

جته د ةظهز ال مُ اإلصال  ولالحًته مدين سةك ل وةدك ل/   امتلميم واال -11
 يىصف امدت  ٌ/ دللُ امتلميم واالجته د/ اجلشْ األو .

حتككف املدقككى  مككن آ  امزصككى / ابككى ذليككم احلضككن بككن ملككٌ بككن مشلككُ     -12
امبخزا ككٌ/ ة صضككُ األمليككٌ ملي بىمكك ي/ بككريوي/ ام بلككُ اخل ةضككُ/        

1974.  

ةككذٍ/ ابككى ملككٌ ذليككم مبككم امككزمن  األحككىذٍ بغككزة جكك ةع ام  ُحتفكك -13
 املب رةفىرٍ/ دار امدت   املزبٌ/ بريوي.

امتلكك د  وامتلكك ر  وام جككًذ/ آيككُ ا  املظيككِ امغككًخ ملككٌ ة عككف      -14
امغ  ْ/ ة صضُ ة عف امغ  ْ امل ةُ/ امنلكف االعكز / ام بلكُ االو /    

200.  

ًم  ًكب  تفضري امدقيٌ/ ابى احلضن ملٌ بن ابزا ً  امدقيٌ/ لكخخه امضك   -15
  ك.1386املىصىٍ اجلشآزٍ/ ة بلُ امنلف/ 

 تنبًه األةُ وتنشيه امللُ. -16

 جىاةع امدل . -17

حىار خ يف ةع االصت ذ امغًخ حضن اجلىا زٍ/ حى  االجته د/ دللكُ   -18
 .46/ يف34/ املمد e دقه آ  امبًت 

/ سينكب يىصكف  كٍىاس املك ةلٌ/ دار     اممر املنثىر    بدق ي رب ي اخلمور -19
 مللز ُ/ بريوي.ا

 - كك  207صنن ابن ة جه احلك  ظ ابكى مبكم ا  ذليكم بكن يشيكم امدقكشويم )        -20
  ك(/ دار احً ْ امدتب املزبًُ/ مًضِ امب بٌ احللو وعزة  ه.275
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 عزة املدق ٓم امنضفًُ. -21

عككىرّ امفدقهكك ْ ةفتكك ة اإللككالة املكك  /   لككز حضككني األصككمٍ/ دار      -22
  .2003 - ك 1424ام ًلُ امث  ًُ/  ل دق مل ب مُ وامنغز/ بريوي/

       امليلًككُ اال ت ًٓككُ وقضكك ي  األةككُ/ امككمةتىر صككًف امككمين مبككم امفتكك ة/     -23
  / االصال  وقض ي  املصز/ اصال  اوالين.2003 -8-10

امفضكك د اإلدارٍ   املنظككىر اإلصككالةٌ/ امككمةتىر امغككًخ مبكك ظ ة عككف   -24
  .2005امغ  ْ/ ة صضُ ة عف امغ  ْ امل ةُ/ 

 ./ املدتبُ اإلصالةًُ/  هزالامدلًماحملم  امد  /  -25

 ةت   امغًبُ/ امغًخ ام ىصٌ. -26

ةكك  ىل  - ككك 1425/ امضككنُ امت صككلُ/ ذو امدقلككمَ 14دللككُ امزامككٌ/ املككمد  -27
  .2004األو  

(/ امضكنُ  34دللُ  دقه ا ين امبًت/ دللُ  دقهًُ  صصكًُ  صكلًُ/ املكمد )    -28
  / ق / اجليهىريُ االصالةًُ االيزا ًُ.2004 - ك 1425امت صلُ/ 

دللككُ امللتدقككِ/  صكككلًُ ثدق  ًككُ/ تصكككمر مككن ة صضكككُ آ كك ق ملمراصككك ي       -29
  .2006/ ربًع 2واألر   املزاقًُ/ املمد 

 دليع امشوآم. -30

ةص در امتغزيع  ًي  ال     ًه/ امغًخ مبم امى    خال / املىصىمُ  -31
 االصالةًُ.

وامدقك  ىل املكم ٌ/ آيكُ ا  املظيكِ امغكًخ ملكٌ        ةص در احلد  امغزمٌ -32
ة عكككف امغ كككك ْ/ ة بلككككُ اآلدا / امنلككككف األعككككز / ام بلككككُ االو /  

1989.  
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 - كككك 1317ةصكككب ة األلكككى /تدقزيزاي امضكككًم ابكككى امدق صككك  اخلكككىٌٓ )  -33
 (/ االلكى  امليلًككُ/ تكأمًف: امضككًم ذليكم ص ككْزو ر امكىامظ احُلض ككًم     1413

  ك.1422ث ر األة   اخلىٌٓ/ ايزال/ ق / امبهضىدٍ/ ة صضُ احً ْ آ

 ام ا  املزبٌ/ مبن ل. إحً ْام بلُ امزابلُ/ دار ةدقمةُ ابن خلمول/ -34

 موَ وحىار حى  ةن  حل االجته د وآمً تكه/ دللكُ  دقكه آ  امبًكت/ املكمد       -35
34. 

 / دار اهللزَ ملنغز/ ق ._ هحل امبالغُ/ االة   ملٌ بن ابٌ   مب  -36

  ع   امفدقككه امنكك  ع/ آيككُ ا  املظيككِ امغككًخ ملككٌ ة عككف   امنككىر امضكك -37
  .1961امغ  ْ/ ة بلُ اآلدا / ام بلُ األو / امنلف األعز / 

 مايُ املض عمين   عزة الى  ةلك مل امكمين/ تكأمًف: امغكًخ ذليكم       -38
تدقكككٌ األلكككفه  ٌ/ حتدقًكككر: ة صضكككُ امنغكككز االصكككالةٌ امت بلكككُ جلي مكككُ      

  ك.1421 بلُ األو / املمرصني/ ق  املغز ُ/ ام

ْ وص ٓين امغًلُ إ  حتصكًين ةضك ٓين امغكزيلُ/ احلكز املك ةلٌ/ دار       -39  إحًك 
 ام ا  املزبٌ/ بريوي.
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F 

 دقمةْامل
احلمددم ا ايددنِ  علددا باَصددط اطيتددماو املالددودقَا ًايتدد ّ ًايالدد   باددٓ      
ايددميَإ ييَددى ذلمددم رددَم املمرددا  ًباددٓ ايددى ردداإ احلدد  ايددنٍ  بدد  احلدد          

 ٍلميٌن.

 ًالم:

ملالدام  ًبدم  فريفد     فوني ذلطًيْ ي روفطدّ ة  كوطب اا ايلزٍز يٌذمّ ا
الضوا يالض، ًذيد  نن رداإ املدنيةص  ةولدمدّ فاريدإ ةدنية  رداَإ ي  اا        
فلط  ٍدقماى ييَى فوصطك راَإ انامار، ًراَإ املدودق ، ًرداَإ املدادو ، ًرداَإ     
ايزاهددمٍ ، ًردداَإ ايتددطامٍ ، ًتَلوددط فتدد  مل ايتددماو املالددودقَا، فريددإ     

نا ايالاَإ هٌ انكمإ ًانفضإ مل قمادى ي   ةالاا اختن ةنهاًط ةلَّصًط ٍلودقم اأن ه
ايتماو املالودقَا، ًين  صرطب راإ احل  ٍلودقمًن  ّن كإ ةنية  اطا ًايَدٌ   

 اآلخم فوٌ ة   صرطب اجلصْ ً  طلام مل ايصطر ي َّ املشمكٌن امللطعمًن.

ًنهمَْ ايتماو املالودقَا فدقم فريدمر يفدا ايتدماو مل ردٌرّ ايفطلدْ ايد        
ص ّ ةمف  يذ   صد ّ ي َّ افطلدْ ايريودطب، ًقدم ادَّ  اا فلدط        عدقمؤهط مل كإ 

ايتددماو املالددودقَا اصفالددى نن صددما ًط ٍريددٌن ةاددم ي ةدد  اا فلددط  ًةصووددطي ييَددى  
كَددمي نريدد  ًصددفىق فدد  ٍدقددمر املداددٌَّ  ن ٍتددفى ي َّ بددط ًصددفى اخلددطي  ادقددٌ    
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فمدد  ٍدقددمر  ن ضلددما هددني ايصلمددْ    زصِرراطَ َلَنِررَِأٍطلعََْتطًعررَطلهطهَرر ع ِىعلشاجلددطةيف مل قٌيددى: 

ايلظمٓ اي  هُ  جإ ةٌاهد  اا فلدط  مل ايدمعَط ًاآلخدمّ. ًبدط  ن ا عالدطن       
ضلوطد ي   ن نّثإ يى بتماَّ مل ايٌاقيف ٍدقومِ ادى، ًهدٌ املتدماَّ ي  ايتدماو     
املالودقَا املوحاّلم فَى  ااًط ياوماٍْ ي  ايتماو املالودقَا، فدقدم ذدمدا ايمًاٍدطا    

 ْ املتماَّ ايلماُ ياتماو املالودقَا.ايشمٍف
ًقم فصطًيت مل حبثُ فلمٍمي ايتماو ًايالاَإ يغْ ًبصدم املفالدمٍ  ًةلصدٓ    
ا رودقطةْ، ثدا فرّمقدت ي  ركدل ايتدماو املالدودقَا ةد  بادا ًبمدإ ًةمافد           

ًممَزافى ًايفمَّ اَصى ًا  ايالاَإ ًاحلطجْ ييَى، ثا  ًضرت ختدطٖ    ًجٌدي
سلدماع بد  ايتدماو املالدودقَا. ًمل خودط  حبثدُ        صرطب ايتماو املالودقَا ًا 

 فريامت ب  ةتطدٍ  ايتماو املالودقَا.

 رأ  اا فلط   ن ٍريٌن هنا ايلمإ ذخمًا يُ مل ٌٍ    ٍصفديف فَدى ةدط ال ً     
 اصٌن  عى ًيُ ايوٌفَ .

 تعريف الصراط لغح:

هٌ ايرمٍ  املالدودقَا. ًايتدطد فَدى ةصدقاادْ بد  ايالد  ًقصاادت  صدطدًا نجدإ          
كريودطب   ٍوم ًهُ اياغْ ايفتدرٓ يغدْ قدمٍو، ًصلمديف مل ايريثدمّ بادٓ ص د        ايرطٕ

َٕ  َوَمَرد    ة د  ّصطَد. فطيالدماو اطيالد  اجلَّد   ٌوم ًكو  ًمل ايدقاْ قَطردى  ص د   يذا  ايشدُ
رداريٌي ةدأخٌذ ةد  ردم ت ردم ًط يذا االدت االدًط،         اااوالى نعى ٍالمو املطرّ يذ

ٍددمبوا طلمجددٌا بصددى، ً   ًرددمو ايرلددط  يذا ااوالوددى، ًكأعددى ٍاادديف رددطيريَى فدد 
ٍددمفلوا بدد  ارصددى. ًٍالددوٌِ فَددى املددنكم ًاملنيعددب كددطيرمٍ  ًايالدداَإ. قددط            

، ًهدٌ ةدط ٍوٌّصدإ ادى اطيالد       (1)اجلٌهمِ: ايتماو ًايالماو ًايزراو: ايرمٍد  
ي  املدقتٌد. ًقم ٍريٌن غ  ذالُ فَدقط : ا ذوَطو  مٍ  ايصحدطّ، ًي طبدْ اا   

غ  احلالُ، يةط يلمدٌ  امللصدٓ اياغدٌِ ًيةدط      مٍ  اجلصْ. ًي  قى بآ ايرمٍ  
                                                           

 .337، 412املفمداا:  ;430 /2( يالطن ايلمب: 1)
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 ة  اطب ايوشاَى ًا رولطرّ.
 تعريف السثيل لغح:

ايرمٍد  ايدنِ فَدى ردوٌيْ، ٍدنكم ًٍنيعدب ًايوأعَدب فَودط  غاد ،           ايالاَإ:

برلب الل] ًتلى راإ، قط  اا فلط : نَ طصبرُّووََ بىعلهطرٍعللل] ، ًقدط  فلدط :  (1)[وطعََْ طررًاَلوُط

 اى  مٍ  احل . نن ارا اجلص  يذا   ا  طلدو  بدط هدٌ احلد      ٍلل ( )[َنسَّرلِ مِل

ًمل ايصزٍإ ايلزٍز كإ رداَإ  رٍدم    ( )[ثُىَّلَنسَّلِ مَلأطسَّاطهب] ًبآ ذي  قٌيى فلط :

 اى اا بزا ًجإ ًهٌ امُّ فوٌ داخإ مل راَإ اا.
ًقَإ يالطي  ايالداَإ: ردطاإ ًتلدى ردطااْ، ًااد  ايالداَإ املالدطفم ايالَدم         

ةصزيددْ ً  صلددم ةددط ٍواادد  اددى فاددى ةدد  ايتددمقطا عتددَ  ًعالدد  ي  ايالدداَإ بدد  
 ملمطرروى يٍطي.

 ًٍالولمإ ايالاَإ يريإ ةط ٍوٌصإ ادى ي  يدُٕ خد ًا كدطن  ً يدمًا، كدقٌيدى      

. ًيذا عالد   (5). ًراإ ايال    ِ  مٍ  اجلصْ(4)زوطنِتَسعتَلِنيطلُطلِ مُلَنًْبجعاِيِنيط] فلط :

فَمدط ا   ( )[وطفِر لُطرلِ مِلَنهِر ِللل]ي   طبودى. كدقٌيدى فلدط      ايالاَإ ي  اا فوٌ  مٍ 

 فَى  طبوى.

 الصراط عىد المفسريه:

هٌ ايتماو اينِ ٍتإ االطيريى ي  ايصلَا انامِ ًي  رضٌان اا، ًهٌ 
 ن ٍرَيف املدادٌَّ خطيدقدى ً  ٍلتدَى مل يدُٕ ةد   ًاةدمي ًعٌاهَدى ً ن   ٍلادم         

                                                           
 

 .15اٍْ:  ،رٌرّ ايصرإ (1)
 

.37اٍْ:  ،رٌرّ ايزخمع (2)
 

 .20اٍْ: ، رٌرّ با ( 3)
 

 .55اٍْ: ، رٌرّ انعلط  (4)
 

 .327، املفمداا: 91 /2يالطن ايلمب (5)
 

 .60اٍْ: ، رٌرّ ايوٌاْ (6)
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وطإَِِرَطلنَتَ عرُِّإلإِنَرِلصِراطَ  للللل]َدى. قدط  اا فلدط :    غ ي، ًهٌ ايتماو ايدنِ   بدٌد ف  

إٌَِّلَنهِررر طلًطُسررر لل] ،( )[وطهطرررَََلصِررراطَ ُلًطُسرررَطليبسعرررتَمِ ًارلل]، ًقٌيدددى فلدددط :  (1)زيبسعرررتَمِ ىٍ

ََلصِاطَ ٌليبسعتَمِ ىٌ  .( )[وطًطُوكُىعلفَرهعلبُّبوهبلهَط

 عى ايتماو ايدنِ   ، ثا ا اط رودقطةًًْصمي اا فلط  ايتماو املالودقَا 
ٍالاريى اينٍ   علا اا فلط  باَوا. فطيتماو ايدنِ ةد  يدأعى ذيد  هدٌ ايدنِ       
رددٗإ ااماٍددْ ييَددى ًهددٌ بلصددٓ ايغطٍددْ يالاددطدّ  ِ:  ن ايلاددم ٍالددأ  راددى  ن فدقدديف  

ز. قدط  ايرياد :   َهعََُِّرلَنصساطَ َلَنًْبسعرتَمِ ىطل]باطدفى اخلطيتْ مل هنا ايتماو ادقٌيى: 

ٍ  ايدقطٖا ًهٌ ا ر  ، ًقدط  ةدقطفدإ: اهدمعط ي  دٍد  ا رد  ،      اهمعط ي  ايرم
 ًقط  اا  ةاللٌد اهمعط ي  كوطب اا، ًقط  ايضّرطك اهمعط ي   مٍ  اجلصْ.

ًفاّلم ايتماو املالودقَا امٍ  ا ر   اينِ   ٍدقادإ اا ةد  ايلادطد غد ي،     
مدط  ن ايتدماو   ٍالداريى ي  اجلصدْ، ك     َمد ا منط مسُ ايمٍ  صدما ًط نعدى ٍدنيدِ    ًي

ََلصِاطَ ٌلهطهَ َّليبسعتَمِ ىٌ] ٍالاريى ي  ةدقتمي. قط  فلط :   َما ٍنيدِ   ِ  مٍد    [هَط

ُا  ن  رابَى  .(4)ذ  با
ً ًضس صطذ  رًح امللطعُ  ن ايتماو املالدودقَا هدٌ ايٌردني اد   دممل      

 ، ً ٍكَم ذي  مل قٌيدى فلدط :  (5)ا فماو ًايوفمٍني مل كإ ة  انخ َّ ًانبمط 

طرر طرلوط] ًقددم ادد  ايدقددمان ايريددمٍا ةلصددٓ ايتددماو    ( )[كَررََنَِطلعطتطهْاطررركُىعلعُيَّررَطلوُط

                                                           
 

 .52اٍْ: ، رٌرّ ايشٌرٔ (1)
 

 .126اٍْ: ، رٌرّ انعلط  (2)
 

 .51اٍْ: ، رٌرّ ا  بممان (3)
 

 ذمع ايرطٕ ةط  ًيى صطد.،  . راَيف انذزان (4)
 

 .92 /1 رًح امللطعُ (5)
 

 .143اٍْ: ، رٌرّ ايادقمّ (6)
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 املالودقَا اينِ ٍرااى ا عالطن مل بمّ اٍطا كمنْ ةصوط:
ًاررللللللل] دد قٌيى فلط :1 ُسر لِإنَرِلصِراطَ  ليبسعرَتِم ىٍلاِأااررلِق ط ًط فحلدإ ايدمٍ  هدٌ     (1)زقُْملإَِِاِ لهطرُّطََِ ل

 ايتماو املالودقَا.

هددٌ  f . فحلددإ  فاددطن ايددص (2)زوطَتِلِتبررَِِ لهطررَََلصِرراطَ ٌليبسعررتَمِ ىٌ]قٌيددى فلددط : دددد 2

وطإَِِرَطلنَتَرُّعهبِهبىعلإِنَرِلصِراطَ  ليبسعرتَمِ ىٍلوطإٌَِّلللللل] ايتماو املالودقَا، ًكني  قٌيى فلط :

علَنصساطَ ِلنَاطركِلبٌِط  .( )[َنَِِأٍطلالَلأبؤعيِابٌِطلُِرآلخِاطةِلهٍط

اآلٍطا املاطركْ اَدطن نةدم ًاذدم ًهدٌ ايدمٍ  ايدنِ  رادي اا        ًتَيف هني
 .(4)فلط  خلادقى ًبّام بصى اطيصٌر مل اآلٍطا ايريث ّ

 السثيل عىد المفسريه:

هٌ ايرمٍ  املٌصإ ي  ايتماو، ًاخدو ع ايالداإ   ٌٍجد  اخدو ع مل     
ط  صدإ ايتددماو، فمثددإ ايتددماو املالددودقَا ًايالدداإ املنيدٍددْ ييَددى ةثددإ ايارددم ًةدد 

ٍوفددمن بصددى ةدد  اجلددماً ، فددطيارم ٍفددَض باددٓ ايريددإ، ًايريددإ ةالددوفَض ةدد      
ْ ايارم، ًكادوط ةٌصدٌفْ    ًايميدطد ًازااٖودط ا بٌجدطد ًا سلدماع،      اط ردودقطة

  ِ (5)زوطالَلتَتِلِتبرَِلَنسورلبمَلل] ًايالاإ املصرمفْ املوفمقْ هُ راإ ايشَرطن. قط  فلط :

 .(6)اندٍطن املدوافْ ًايرمَّ ايوطالْ ياؤٌ

 معىى االستقامح:

ا رددوٌإ  ً ا بوددما  مل ةدقطاددإ ا سلددماع ًا بٌجددطد،  ُهدد ا رددودقطةْ:
                                                           

 

 .161 :اٍْ ،انعلط رٌرّ  (1)
 

 .61 :اٍْ، رٌرّ ايزخمع (2)
 

 .74 :اٍْ ،رٌرّ املنيةصٌن (3)
 

 .42 /1ةٌاه  ايممح   ;356َصْ ايماغ : رف ;518اياَطن  (4)
 

 .153اٍْ: ، رٌرّ انعلط  (5)
 

 .42 /1ةٌاه  ايممح   ;518 اياَطن (6)
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ًين ا رودقطةْ فلا ا بودقطد ًاملاريطا ًاخلٌا م ايصفالطعَْ ً بمط  اجلٌارح ةد   
ايلاطداا ًامللطة ا ًاجملطة ا فزعوط ين  طادقدت ةديف رضدطٕ اا فادطرك ًفلدط       

 مفْ.كطعت ةالودقَمْ ًي َّ فوُ ةصر

علأتعتَصِىعلُِرنهِ ِلفَمَُّعلهبُِّإطلإِنَِلصِاطَ  ليبسعرتَمِ ىٍل: ]قط  اا فلط  . فط ردودقطةْ  (1)زوطيٍط

  لتددإ مل تَدديف املٌجددٌداا ي َّ يذا  طادقددت ةدديف ةددط جلاددى اا فلددط  اددط مل  
 .(2)ايصظط  انذال  ًي َّ خمجت ب  ا رودقطةْ

 ركىا الصراط المستقيم:

 ركصطن: ياتماو املالودقَا

ا بودقددطد ايتددرَس  ِ ا نددطن ايتددرَس ً  ٍددوا ي َّ اددطيلاا، فطيددنٍ        انً :
  خاٌا اط بودقطداا ايترَرْ ها ة   هإ ايامن ًايريفم ًها ايضطيٌن.

 ايلمإ اطيشمٍلْ، فطينٍ   خاٌا اطيشمٍلْ ها املغضٌب باَوا. ايثطعُ:

ا ًايلمددإ  ين ايدقددمان ايريددمٍا اددَّ  ركددل ايتددماو املالددودقَا ًهمددط ايلادد       
ًبحمٌبومددط ٍريددٌن ايتددماو املالددودقَا، ً ّةددط يذا ن صلومدديف هددنان ايمكصددطن اددإ 
كطن  ذمهمط  ً ك همط ٍشٌاومط عدق  كطن هنا رداَ . ًين كدإ رداَإ بدقدمار     
ةط ٍوضمصى ة  باا ًبمإ ضلمد قماى ة  ايتماو املالودقَا. فريامدط كدطن ايالداَإ    

 و املالودقَا ًايلري  اطيلري .ٍوضّم   كثم بامًط ًبمً  كطن  قمب ي  ايتما

فطملنية  ٍرا  ااماٍْ ي  ايتماو املالدودقَا ًذيد  اماٍودى ةد  رداَإ ي       
ردداَإ  باددٓ ً قددمب ي  ايتددماو املالددودقَا عظدد  ايلددطن ايددنِ ٍرادد  ةدد  اا   

( ةديف  عدى بدطن نن بادا اا   ةصوودٓ      ربِّ ادعدُ بامدطً  ةزٍمًا ة  ايلاا ادقٌيى )
إ ٍرا  ااماٍْ ي  رداَإ اخدم  كمدإ ً قدمب ي      يى. فريني  كإ رطٖم مل راَ
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 .(1)ايتماو املالودقَا

 مراتة وجود الصراط المستقيم:

 ياتماو املالودقَا ةماف  ة  ايٌجٌد:

ةمفاددْ اياَددطن ًياددط  احلحددْ ًهددُ ةدد  اا فاددطرك ًفلددط  ً عاَطٖددى     انً :
ايلظددط  ً ًصددَطٖى باددَوا  فضددإ ايتدد ّ ًايالدد  ، ًٍددمخإ مل ذيدد  تَدديف      

 ماٖيف ا اَْ ًايمرط ا ايالمطًٍْ.ايش

 ةمفاْ ا بودقطد. ايثطعَْ:

 ةمفاْ ايلمإ. ايثطيثْ:

 ًاملمفاوطن ايثطعَْ ًايثطيثْ ة  ًظطٖمي ايلام ي َّ  ن ايثطعَْ  يدقومط باَى.

ةمفاْ ظوٌر ايتماو مل ايصشأّ اآلخدمّ، ًهدني املمفادْ ياتدماو مل      ايماالْ:
ى ياٌصددٌ  ي  ذلددإ اخلاددٌد، فددطيلاٌر  ٍددٌ  ايدقَطةددْ ايددنِ  اددم ةدد  ايلاددٌر باَدد 

ًضددلُ    ن ٍريددٌن فرياَفَددًط يذ   فرياَددمي مل ٍددٌ  ايدقَطةددْ ًين اخواددمي اةددطن      
 .(2)ايلاٌر ًكَفَوى فالًط  خو ع درجطا ايلطامٍ  ًةلصٌٍطفوا

 مميزاخ الصراط المستقيم:

َهعرررََُِّرلَنصسررراطَ َلل] ددددد ًصدددمي اا فلدددط  ايتدددماو اط ردددودقطةْ غطيادددًط ادقٌيدددى:      1

. ًقدددم  ضدددَمي (4)زوطعٌَعلَهعلبرررُّبوَِ لهطرررَََلصِررراطَ ٌليبسعرررتَمِ ىٌ]، ًقٌيدددى (3)زنًْبسعرررتَمِ ىطَ

وطهطرررَََلصِررراطَ ُلًطُسرررَطلل]ايتدددماو ييَدددى فلدددط  اأسلدددطٕ ا ضدددطفْ كدقٌيدددى فلدددط :     
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إِنَرِلصِراطَ ِلَنْتطيِأريِلللل: ]، ًقٌيدى فلدط   (2)زصِراطَ ِلَنهِر ِلل]، ًقٌيى فلط : (1)زيبسعرتَمِ ًارل

. ًن ٍضمي ايتدماو ي  غد  اا فلدط  ي َّ عدطدرًا اد ع ايالداَإ       (3)زَُِّنْحطًِ رل

 فزعى  صضَمي ي  غ ي فلط  كث ًا.
دد ان ايتماو   ٍالاريى ي َّ ايدنٍ   علدا اا فلدط  بادَوا اطاماٍدْ، فودٌ غطٍدْ        2

صِراطَ َلل] ايلاطدّ، فزن باطدّ ايلام فدقيف خطيتْ يذا را  ايتماو. قط  فلدط : 

باددَوا اصلمددْ هددُ  االَلص ، فأصددرطب ايتددماو املالددودقَا ة دد(4)زٍطلعََْتطًعررَطلهطهَرر ع ِىعَنِرَِأل

 رفيف ايصلا قمرًا، فوا رٍكاٌا صماو   ٍدقديف فَدى يدمك ً  ظادا اياودْ، كمدط         
ٍدقدديف فَددى ضدد   اياوددْ   مل اددط   اجلصددطن ةدد  كفددم  ً خرددٌر   ٍمضددٓ اددى        

لتددَْ  ً قتددٌر مل  ايددممح ، ً  مل ظددطهم اجلددٌارح ًانركددطن ةدد  فلددإ ة    
  طبْ. ًهنا هٌ ايوٌذَم احل  بامًط ًبمً    ثطيب امط.

دد ايتماو املالودقَا هٌ ايرمٍد  ي  ايدمرجطا ايلطيَدْ  ِ ي  ايلادٌ، قدط  اا      3

، اَددددصمط (5)زأطاعفَررراعلَنهِررر بلَنِرررَِأٍطلِيطابرررَِليِررراعكُىعلوطَنِرررَِأٍطلعُوتُرررَِلَنْتِهْرررىطلاطًطعطرررر  للللل] فلدددط :

وطيطرٍعلأطحعهِرمْلهطهَ عر ِلَََِرلِ لفَمَرُّعلللللل]باَوا  مٍدقوا ي  ايالفإ. قدط  فلدط :    ايدمغدضٌب

 ًااٌِ هٌ ايالدقٌو ي  انرفإ. .(6)زهطِطى

دد ايتماو املالودقَا ةط   ٍودٍامي ذريمى مل هماٍوى ًيٍتط  رطيريَى ي  غدطٍووا  4

ًبَِلُِر ِلفَسطر بُّعخِهُ بىعلفِر لًطَعًطرَ ليِاعر بللللللفَأَيَّرلَنِرَِأٍطلِيطابرَِلُِرنهِر ِلوطَهعتَصطرلللل] ًةدقتمها، قط  فلط :
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 ،  ِ   ٍودامي  ةم هني ااماٍْ.(1)زوطفَِْمٍلوطأط عُِّأ ِىعلإِنَ ع ِلصِاطَططرليبسعتَمِ ًار

ٌعلأبِِرِه بلأطجعتطررمْلللللللللللًقدط  فلدط : ش   ٍعلأبراِاعلَع ُعر طوِلوطيطر ًطهبلنِِم ٌعلأط ُِّأطر بلأطحعراطدعلصطرُّع ٍعلأبراِاعلَنهِر بلَع ًطر َف

ٌِطلُّعًطهبلضَ سمطرلَطاطعارلكَأًََِطرلأطصَّتَُّّبلفِ لَنسًَّطرءِلكَََنَِطلأطجعتطمُلَنهِ بلَناسععسطلهطهَرِلَنِرَِأٍطلالَلأبؤعيِابرلللصط

.  ِ ايرمٍدقددْ ايدد    ختواددمي ً  فودٍاددمي. قددط   (2)زوطهطررَََلصِرراطَ ُلًطُسررَطليبسعررتَمِ ًار

 ىٌلإٌَِّلهِلطراِإلنَ عسطلنََطلهطهَ ع ِىعلُبرهْ َرٌٌلإاِلِليطرٍعلَتِلطتطرَطللللقَرلَلهطَََلصاطَ ٌلهطهَ َّليبسعتَمِفلط : ش

 ،  ِ هني رص  ً مٍدق  داٖمًط ة  غ  فغَ .(3)زيٍِعلَنْغَروِأٍط

صِراطَ َلَنِرَِأٍطلعََْتطًعرَطلهطهَر ع ِىعللللل] دد ايتماو املالوددقَدا   صلطةدديف ايضد  . قدط  فلددط :    5

 فلددط : ، اَصمددط ا نددطن صلددطةيف ايضدد   ادقٌيددى (4)ز ع ِىعلوطالَلَنِِرررن نيطَنًْطغُِْررِ ِلهطهَررلََ عرراِل

هددٌ  ، فددا   ن ةدد  ايشددمك  (5)زوطيطرررلأبررؤعيٍِبلعَكْهَررابهبىعلُِرنهِرر ِلإِالِلوطهبررىعليبحعرراِكٌُِطلللل]

 .(6)ايض   ةط صلوميف ةيف ا نطن

6  ْ ْ  دد ين ااماٍْ ي  ايتماو املالودقَا علمْ   فلرٓ يريإ  ذم فودُ برَد  خطصد
ة  اا فلط . ًملط كدطن ايتدماو املالدودقَا هدٌ  قدمب ايردمَّ املٌصداْ ي  اا        
فلط  فريامدط قدمب ا عالدطن ةد  ايتدماو املالدودقَا ٍالدمٌ ًٍلادٌ ذودٓ ٍتداس           
 فضإ ة  املا  املدقدّمب، ًقدم ٍتدإ ي  ةدقدط    ٍتداى ذودٓ املاد  املدقدّمب،         

وٌاعَْ ًايضد   ذودٓ   ًكامط ااولم ب  ايتماو املالودقَا فالدطفإ مل ايدقدٌّ ايشد   
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 قم ٍتاس  رٌ  ة  يااَ .
دد يدقم  علا اا فلط  بادٓ انةدا ايالدطادقْ اطيتدماو املالدودقَا ًذيد  ممدط ٍدم          7

 [.صِاطَ َلَنَِِأٍطلعََْتطًعَطلهطهَ ع ِىع]باَى قٌيى فلط : 

دددد ين ايتددماو جددطٕ اافددا ا فددماد مل ايدقددمان ايريددمٍا اَصمددط جددطٕ يفددا ايالدداَإ 8
اد فزن باطدّ اا   فصرتم مل عٌن ةل  اإ فلدا  فلدط  اجلطسلدْ    اطجلميف ًا فم

ً فلط  اجلطرذْ  بآ كثمفوط فدقم ٍ ذا امللصدٓ ايلدط  ايشدطةإ ادني انفلدط       
كاددوط فَلّاددم بصددى اددطيافا املفددمد كطيتددماو املالددودقَا ًايتددماو ايالددٌِ، ًقددم    

، ًة  ايتدد ّ  ف ذا انعٌان بآ كثمفوط ة  ا نطن اطا ًادمرٌيى ًاطمللدطد

أ عرُِّإلُِر ِللل] ًايتَدط  ًاحلدخ ًةدط ردٌٔ ذي  فَلّام بصدوط اطجلميف، كدقٌيى فلدط : 

ََ بلُبلبمَلَنسَّ طوِ علَتِلطاطلًِضَِْط ََرلل] ، ًقٌيى فلط :(1)زَنهِ بليٍط وطيطرلنَاطرلعَالِلََتَِطكِمَلهطهَِلَنهِ ِلوطقَُّعلهطرَُّط

ََرلُبلبهَاطر  .(3)زَِأٍطلعطرهطُّبوَلفِ اطرلنَاط عُِّأطاَّ بىعلُبلبهَاطروطَنِ] ، ًقٌيى فلط :(2)زهطَُّط

دددد ين ايتددماو املالددودقَا  صددإ ايريمددط ا، ًٍصالددب ةصددى رددطٖم ايريمددط ا مل    9
املداٌقددطا، فدد  ٍددمرك بظموددى ً  ٍوتددٌر فَددى عدقدد ، ًٍصرددٌِ فَددى تَدديف    
امللددطرع ا اَددْ، ًةددط ٍوتددٌر فَددى ا يددوماد ًايضددلمي يمنددط هددٌ ةدد  عطذَددْ      

 فطيتماو املالودقَا ذدقَدقودى ًاذدمّ كدطيصٌر ًيدى ةمافد  ًختوادمي اثدطري        املولا .
 بآ ةولادقى ة  ذَب املماف .

دد ان ايتماو املالودقَا ةوَم  بآ تَديف ايالداإ فريدني   صدرطاى ةوَمصدٌن      10
 بآ  صرطب ايالاإ.

دد ين كإ راَإ قمٍ  ي  احل  بدقمار ةدط ٍوضدمصى ةد  ممَدزاا ًختٌصدَطا      11
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يالاَإ ةٌصإ ي  احل  ادقَم ًيمو ةط فضمصى ة  علدٌا  ايتماو املالودقَا، فط
ًختٌصَطا ايتماو املالودقَا، اَصمط ايتماو املالودقَا ةٌصإ ي  احل  ةد   
دًن قَددم  ً يددمو، فطيتددماو املالددودقَا غطٍوددى ةٌصدداْ ي  ةاَدد  ةدقوددمر  ِ    
ايدقمب ا ادُ، اَصمدط ايالداَإ  مٍد  ةٌصدإ غطٍودى ي  ايالدلطدّ انامٍدْ هدُ          

 ْ ادقَم ًيمو ًجٌد صفطا ايتماو املالودقَا فَى.ايمخٌ  ي  اجلص
 الفرق تيه الصراط والسثيل في القرآن الكريم:

دد ين ايدقمان ايريمٍا  فمد ايتدماو املالدودقَا اد ع ايالداَإ، فدقدم ًرد ادطجلميف       1
ًاملفددمد، فطيتددماو ًاذددم ًايالدداَإ ةولددمد. ًين صدد ًرّ ايتددماو املالددودقَا   

اا فلدددط ، ًاحلمكدددْ فَودددط ةادددم   نن ا عالدددطن ةوردددمك ًردددطٖم ي    ًاًاذدددم
ًةصووٓ، ً قمب ايرمَّ ا  املادم  ًاملصوودٓ هدٌ اخلدني املالدودقَا ًهدٌ ايتدماو        
املالودقَا ًهدٌ  قدمب ايردمَّ ي  اا فلدط ، ً قدمب ايردمَّ   ٍولدمد ادإ هدٌ          

 اٍم ة  صدماو ًاذدم.    ى ال ْفَعي  فلط  ًَ ى رطَعا ر  ااص   ال ص  مٍ  ًاذم فاا ٍَ
 ةولمدّ ًيَالت هُ  قمب ايرمَّ ي  اا فلط . اَصمط ايالاإ

دد ين اا رارطعى ًفلط  ن ٍصال  ايتماو املالودقَا ي  غ ي ي َّ مل هدني اآلٍدْ   2

ًهدنا ا ردوثصطٕ بادٓ سلدٌ ايودتدَ   ً       زصِاطَ َلَنَِِأٍطلعََْتطًعرَطلهطهَر ع ِىعللشايريمنْ 

صدما طن صدماو اا    ، كمدط يدَ  هصدط   ً ت د واايودت ، فط روثصطٕ هصط يَ  ة 
ًصماو اينٍ   علمت باَوا، اإ هٌ صماو ًاذم يري  هصط ياَطن املولاد   ِ  

 صماو اا هٌ صماو اينٍ   علمت باَوا.
اَصمددط بددما اا رددارطعى ًفلددط  يصفالددى ردداً  كددث ّ فدقددط  بددزا ةدد  قطٖددإ:      

الد  ايالداَإ ي  غد ي ةد  خادقدى،      كمدط ع  ،(1)زوطَنَِِأٍطلعطرهطُّبوَلفِ اطرلنَاط عُِّأطاَّ بىعلُبرلبهَاطرل]

ُطلِ مَليطرٍعلعَََرر طلللًقط  فلط : ش ،(2)زقُمْلهطَِهِلُطلِ هِ لعَاعهبِلإِنَِلَنهِ ِلهطهَِلُطصِريطة ]فدقط  فلط : 
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 .(2)زُطلِ مِلَنًْبؤعيِاِنيط، ًقط  فلط : ش(1)زإِنَ َّ

قدم فدنيدِ   دد ين ايتماو املالودقَا ةدقتمي احل  ًٍنيدِ ي  اجلصْ، اَصمط ايالاإ 3

نَاط عرررُِّأطاَّ بىعل]ي  اجلصدددْ فَمدددط يذا صدددات مل ايتدددماو املالدددودقَا، قٌيدددى فلدددط :     

، ًقم فنيدِ ي  اجلرَا فَمط يٌ كطعت   فت  مل ايتماو املالودقَا (3)زُبرلبهَاطرل

علُطلِ هِ ِقٌيى فلط : ش فطيتماو ًايالداَإ يدَ     .(4)زالَلتَتِلِتبَِلَنسولبمَلفَتَفَاَّقَلُِكُىعلهٍط

ةصومط مل قاط  اآلخدم ادإ هصطيد  سلدٌ ب قدْ ًارفادطو. ًهدني ايل قدْ ادط           كإ
 اذومط ن:

ايتماو املالدودقَا هدٌ ايرمٍد  ايٌارديف ايريدا  ًرداإ احلد  هدُ ايردمَّ           انً :
ايفمبَْ املنيدٍْ ي  ايرمٍ  املالودقَا، ًذي  ة  خ   افتط  الضدوط ي  الدض   

 ًالطدهط فَى.

عف  رداإ احلد  ايريدث ّ. ًهدنا ةدط ذهد  ييَدى        ين ايتماو املالودقَا هٌ  ايثطعُ:
 ، ًةلصدٓ هدنا  ن ايتدماو املالدودقَا ةٌجدٌد مل     (5)ايل ةْ ايراط ادطُٖ مل ةَزاعدى  

كإ راإ احل ، ًيري  امرجطا رلوافْ، ًةثطيى كطيلطن اريإ ايلاٌ  ٍودمد ةصدى  
ايفدقوددطٕ ًايصرٌٍددٌن ًان ادددطٕ ًايف رددفْ ًغ هددا، فطيلدددطن ةثددط  ايتدددماو      

ودمجٌن ة  ف ةنفى هُ ايالاإ فريإ راَإ نثإ ايتدماو املالدودقَا   املالودقَا ًامل
مل صفوى كمط  ن ايفَاالٌع نثإ ايلطن مل فاالفوى ًايصرٌِ نثإ ايلطن مل سلدٌي  

 ًهرينا.
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دد ايتماو املالدودقَا   ٍشدٌاى ظادا  ً ضد    ً يدمك ًهدٌ ايرمٍد  اخلدطي          4
لاددطدّ صددما ًط ةالددودقَمًط املصددّزي بامددًط ًبمددً  ي  اا رددارطعى ًفلددط  فالددمٓ اي 

، ًمسددُ ايددمٍ  صددما ًط   (1)زوطعٌَعلَهعلبررُّبوَِ لهطررَََلصِرراطَ ٌليبسعررتَمِ ىٌلليدقٌيددى فلددط : ش 

قُمْلإَِِاِ لهطُّطََِ لًطُس لإِنَِلصِراطَ  ليبسعرتَمِ ىٍلاِأااررلقِ طًاررليِهِرََلإُِعراطَهِ ىطللللللللشةالودقَمط يدقٌيى فلط : 

اا  ً يدمك  ً ضد  ،  ً صلدطةيف يدًَٗط     ، اَصمط كإ ايالاإ ٍشٌاوط ظ(2)زََطاِ فا

وطيطرررررلأبررررؤعيٍِبلعَكْهَررررابهبىعلُِرنهِرررر ِلإِالِلوطهبررررىعللللشةدددد  ايددددصدق   ً افددددْ يدقٌيددددى فلددددط :    

ينا هُ فلمد حبالد  ايدمرجطا فدزذا  راد ا عالدطن  ن ٍلادا       ،(3)[يبحعاِكٌُِط

كا درجْ هٌ قمٍ  ة  ايتماو املالودقَا ف ام  ن ٍصظدم ي  رداَاى، فااالداَإ    
   كث ّ ة  جوْ خاٌصى ًيٌاى ًقماى ًالمي ة  ايتماو املالودقَا.ةماف

 الحاجح إلى الصراط المستقيم:

باَددى، ًين اخل ٖدد  كاددوط    ّ ين ايتددماو   ٍريددٌن صددما ًط ي َّ بددمًر املددطرا   
سلٌ ةالا  انراطب، ًمل هدني   ًٍَّْاا ج وًط غمٍزًٍط ًذمكْ جٌَُّةوٌجوْ يرم احل  َف

ٌر مل ذدقوددا ايضدد   ًا سلددماع بّمددط بددَّ  اا يريددإ    احلمكددْ اجلااَددْ   ٍوتدد 

يطررليِرٍعلاطََُّرَ لإِالِلهبرِطلِخِرٌَلُِاطرصِر طتِ طرلإٌَِّلللللللاصطصَووا كمدط قدط  اا فلدط : ش    نالخ اةصوا، ًاا 

 .  (4)زًطُس لهطهَِلصِاطَ  ليبسعتَمِ ىٍ

فريددإ دااددْ  خددن اا بددزا ًجددإ اصطصددَووط ًباَددى راقوددط ًٍلاددا ةالددودقمهط      

يطرليٍِعلاطَََُّ لفِ لَألًَعضِلإِالِلهطهَِلَنهِر ِلًِْْقُ طررلوطأطتعهَرىبليبسعرتَمَاَّهطرلللللشوٌدبوط كمط قط  فلط : ًةال
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فوريددٌن ةفردددٌرّ باددٓ املشددُ باددٓ عودددخ      (1)زوطيبسعررتَِعاطهط طرلكُررميلفِرر لكِتَررر ٍليبررلِني للللل

 ا رودقطةْ ة  غ  ض  .

ًاحلمكدددْ ةددد   ً ّةدددط ةالدددمٓ ا عالدددطن فالدددصذ ًجدددٌد ةوردددمك   ردددطك ، 

أطرعَأو طررلََِِسطررٌبلإَِِرَطللللختطٖتوط فَودط ةادم  ًفَودط ةصوودٓ كمدط ًصدفى ايدقدمان اجملَدم: ش        

 ِ ةالطفم،  ِ  ام ة  ًجٌد ةام  ًةصوودٓ،   (2)زكَراِدٌلإِنَِلًطُسَطلكَُّعَارلفًَب طقِ ر ِل

ف ام ة  هنا ايالفم ة  صماو ٍام  اى ذمكوى ًٍصووُ اى، فطيتماو املطدِ ٍادم   
اصرفْ ثا بادقْ ثا  عشأه ا خادقًط اخم ة  ص  ثا ممَدز ثدا ادطي  ةريادمي ثدا هدم        
ثا  رذ  ايلمم ًهرينا ي  ةصووطي املٌا ثا احلشم ثدا ايالدب، ًهدنا هدٌ ايالدفم      

 املطدِ.

ً ّةط رفمي امللصٌِ ًهٌ ي  اا فلط  ٍتإ اى كمط ًصإ رردٌيصط انبظدا   
هنا ايالفم ضلوطد ي  صدماو،  ي  قطب قٌر   ً  دعٓ، ثا درجطا درجطا. ً

فددطملنية  ٍالددا  هددنا ايتددماو فَ قددُ راددى مل اجلصددْ. يددنا جلددإ ايدقددمان ايريددمٍا  
 فضإ ايرمَّ ياٌصٌ  ي  اا فلط  هدٌ ايرمٍد  املالدودقَا ًهدٌ   ٍودادمي ً       
طلواددددمي  ِ   ٍددددوغ   ةددددمي ًيددددأعى ًذريمددددى مل هماٍددددْ رددددطيريَى ي  غددددطٍووا 

 ًةدقطصمها.

ًملط كطن يإلعالطن ا خوَطر املدطيمي يارايف فَدى، ًةزامحدْ قدٌّ ايدٌها ايد       
فلرتٍددى ٍوتددٌر مل ذدقددى ايضدد   ًايغٌاٍددْ ًايصريددط  ًايغاددطًّ ةدد  جوددْ ذمكطفددى  
 ا خوَطرٍددْ املٌرًثددْ يددى قماددًط  ً الددمًا ةدد  اا املثمددمّ يددى رددلطدّ  ً يدددقطًّ مل      

لوددم ايدقددمٍا ًٍثاوددى باددٓ   ايددمار اآلخددمّ. فَروددطد ي  ةدد  ٍومٍددى ًٍددنكم يددى اي    
ايتماو املالودقَا فطادطدِ هدٌ اا اطحلدقَدقدْ اٌاردرْ ايريودطب ايلزٍدز ًايمردٌ         
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f     ّ ، فَددو  ا عالدطن ةد  اد  ردطٖم      e ًة  ٍدقٌ  ةدقطةدى ةد  انٖمدْ اادما
صَددْ ًايٌضددلَْ ةدد  جوددْ ذمكوَددى    ٍريٌواملداٌقددطا اددأن هددماي اا اطاددماٍو  اي  

ى ا  ايمبٌف  ايلطةْ ًاخلطصدْ، ًيدمن   ا ضرمارٍْ ًا خوَطرٍْ، ًتيف نجا
يى ايشمٍلو ، ًرطرى اطيالَطرو  املراٌبدْ ًاجمللٌيدْ، ً ًجد  باَدى احلريمد       

 ايوريٌٍل ًايومًٍل ًذي   يومطيى بآ ةام  احلمكو  اينافَْ ًا رادٍْ.

ًاحلمكْ ا رادٍْ يإلعالطن ي  اا فوُ ذمكْ مل ايريَمي ايصفالطعُ ةلدمّ يدى   
رٌَّ يدى ي  اا ةد  جودْ اردوريمط  كد  جزَٖدى ايلمادُ ًايلامدُ         مل رمبْ ايا

اٌاررْ انفريطر ًانذكدطر املارفدْ يدى ًانبمدط  ًانفلدط  املدقمادْ يٍدطي ي  اا،        
ًجص  هني احلمكْ ممط ٍورمَّ فَدى ايتدٌاب ًاخلردأ ًا ردودقطةْ بادٓ ايتدماو       

وددْ يددرم ًايضدد  ، ًهددنا ادد ع احلمكددْ انً  يريٌعوددط جٌهمٍددْ ذافَددْ ةوٌج
كلاْ احل    ٍوتٌر فَودط اخلردأ ًا سلدماع ً  ٍريدٌن ي َّ بادٓ ًجدى ايتدٌاب        

ييدطرّ ي  احلمكدْ اينافَدْ     (1)زوطنِكُمٍّلوِعع طٌَلهبِطليبِطن   طرلفَرُعرتَلِمَُِلَنََْ عراطَ ِللشًا رودقطةْ 

 [اطَ ِفَرُعررتَلِمَُِلَنََْ عرر]ايغمٍزٍددْ ايشددٌقَْ املفرددٌرّ باَوددط ايريطٖصددطا، ًقٌيددى فلددط   

ييدددطرّ ي  احلمكدددْ ا خوَطرٍدددْ ا رادٍدددْ يإلعالدددطن ايددد  اودددط ٍدقددديف ا ردددواطَّ     
 .(2)ياد اا

فطحلطصددإ  نا اجلمَدديف رددطٖمًن ي  اا رددارطعى ًفلددط ، ثددا ين ايرمٍدد   ً 
ايالاَإ يَ  راًَ  ًاذمًا ذا علت ًاذم اإ هٌ ةصشل  ي  يلاو  ةصدقالدا ي   

 طُّعلإِنَ عكُىعلأطرُطاِ لِاطوطلعٌَعلالَلتَتعلبُّبوَلَنحَّ ع َرٌطلإَِِ بلنَكُىعلهطرُّبو للعَنَىعلعَهع]فلط :   مٍدق ، فدقط 

فٌصددمي اا فلددط  ايددنٍ    ٍنيةصددٌن    ( )[يبررلِنيٌللوطعٌَعلَهعلبررُّبوَِ لهطررَََلصِرراطَ ٌليبسعررتَمِ ىٌللل
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ٌطليٍِعلعُوعنَئَِطلأباطراطوع]رااوا الَمّ ب  اا فلط  ًب  ايتماو املالودقَا، فدقط  فلط : 

، ً ّةط اينٍ  اةصٌا اطا ًركاٌا ايرمٍد  املالدودقَا فدزن اا قمٍد      (1)زيطكَرٌٍلُطتِ ُّ 

فَهْ طسعتَجِ لبَِلنِ لوطنْ بؤعيِابَِلُِ لنَتطهِ برىعلل فَئَِ  لقَاِأبٌلعُعِ ببلاطهعِطةطلَنََُّّهِ لإِذََلاطهطرَِ ]ةصوا قط  فلط : 

 .( )[أطاعشبُّبوٌط

 المستقيم:خصائص أصحاب الصراط 

دددد ين  صددرطب ايتددماو املالددودقَا ةٌذددمًن ذدد  ايوٌذَددم بامددًط ًبمددً       1
 ٍشٌب اط صوا ًظطهمها يمك ًض   ًظاا.

ددددد ينا  صدددرطب ايتدددماو املالدددودقَا ةددد  ايصادددَ  ًايتدددمٍدق  ًايشدددومإ        2
ًايتطحل  ين فالطًًا مل ايلمإ فوا طلوافٌن مل املماف  حبالد  ايلادا كمدط    

 ْ.فش  اآلٍطا ايريمن
دددد ين  صددرطب ايتددماو املالددودقَا ٍرتكددٌن امللطصددُ نن امللتددَْ   فٌافدد     3

 الوا فوا ٍلامٌن اط   ا ثا ًظدطهمي، ًكدني  ايلمدإ ايٌاجد  ةٌافد       
 ي   الوا فطيوريطيَمي ن فري  ةشدقْ باَوا.

دددد ينا  صددرطب ايتددماو املالددودقَا ةوَمصددٌن باددٓ  صددرطب ايالدداإ كمددط  ن    4
 ايالاإ.ايتماو املالودقَا ةوَم  بآ 

دد  صرطب ايتماو املالودقَا ها ايريطةاٌن احملدقٌن املداتدٌن، ًهدا ايدنٍ     5
 .(3)تلٌا ا  ةلمفْ احل  ينافى ًاخل  نجإ ايلمإ اى

 االوحراف عه الصراط المستقيم:

ا سلماع بد  ايتدماو املالدودقَا ًقدٌن مل ايظامدطا ايد  ادط  عدٌان كدث ّ          
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ًذكددم فلددط    ،(1)زَنًْطغُِْررِ ِلهطهَرر ع ِىعلوطالَلَنِِرررن نيطللهطهَرر ع ِىعلََ عرراِلشصلملوددط قٌيددى فلددط :  

املغضٌب باَوا ًايضطي  الصٌان اجلميف ييدطرّ ي  ايولدمد ًا خدو ع ًبدم      
 ايٌذددمّ فَددى، ادد ع ايتددماو املالددودقَا فزعددى ًاذددم   فلددمد فَددى اٌجددى، ًهددٌ    

ل عررُِّإلَ ُلنِابررًِِهِللأط] ايصددٌر ايددنِ ن ٍالددولمإ مل ايدقددمان ي َّ ةفددمدًا. كدقٌيددى فلددط :     

لَنهِرر بلوطنِرر ولَنِررَِأٍطلِيطابررَِلأبَْرراِعب بىعش. ادد ع ايظامددطا اددطجلميف قددط  فلددط : (2)زيطرٍعلأطحطرررءبل

ٍعلَناورررًِِلإِنَرررِللللللللل َُِ بلأبَْاِعبرررََِ بىعليِررر ْبهبىعلَن ِرررر ٍطلكَفَرررابوَلَعوعِن طرررر نِرررَِأ ًطرررر ِلإِنَرررِلَناورررًِِلوَط ُمُه ٍعلَن يِررر

 .(3)زَنُمهًُطر ِ

فطيصٌر ًايتماو املالودقَا   ٍلدقإ ايولمد فَى نن ةام ي ةصى فلدط ، كمدط  نا   
ادقددطٕي اددى ًةصووددطي ييَددى، ادد ع ايظامددطا فزعوددط رلوافددْ ذالدد  ا بودقددطداا          

ًبسعرتَِم ىطللثُرىَّلللللللل] ًانهٌإ اياط اْ، قط  فلط : َطلَْن َط ٌَّلنَ برىعلصِراَط ِطأعتَِا لأَلْقتبرُّط ًطررلعََْر قَرَللفَِل

ًطرِدهِ ِىعلوطالَلَتجِررُّبلَعكْهَرراطهبىعللللللللللآلتِ طرر ٍعلشطرر ًطرررَِ ِىعلوطهطرر ٍعلعَأع ٍعلخطهْفِ ِررىعلوطهطرر ِلعَأعررُِّأ ِىعلوطيِرر ُطرر ٍع ٍعل اَّ بىعليِرر

، ًقددم اسلمفددت ايَوددٌد بدد  ايتددماو املالددودقَا ًذيدد  ةدد  خدد    (4)زشطررركِاِأٍط

لمٍم  الطد ايتماو املالدودقَا ادنكم ث ثدْ  الدطد ًذدمًد يدى مل ردٌرّ ايفطلدْ،         

صِراطَ َلل] ة  خ اط نري   ن عفوا ةلصٓ ايتماو ةتدماقًط، ففدُ قٌيدى فلدط :    ً

ز فطنالددطد هددُ ايصلمددْ، ًغدد    َنِررَِأٍطلعََْتطًعررَطلهطهَرر ع ِىعلََ عرراِلَنًْطغُِْررِ ِلهطهَرر ع ِىعلوطالَلَنِِرررن نيطللل

 املغضٌب باَوا، ً  ايضطي .

  ا اُ بآ ًادقمٍصْ الض اآلٍطا ايدقماعَْ اي  فورمث ب  عزً  ايغض
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ٍعلَنهِر ِللللللل] ايَوٌد ةثإ قٌيى فلط : َُِغَِربٍليِر ُطررءبوَل ًطسعركَاطَُلوط ْن َ نِرَُلوَط َعلهطهَر ع ِىعلَن ُط ، (1)زوطضُِا

ً ضطع ييَوا الض املشدمك  ًاملصدطفدق  ادني ايدقمٍصدْ ذَدب ًردا مل ايدقدمان       
 ايريدددمٍا ا يدددطرّ ي  عدددزً  ايغضددد  بادددٓ املصدددطفدق  ًاملشدددمك   ٍضدددًط، ةثدددإ 

نًْباطرفِمَرررر ِلوطَنًْبحعررراِكِنيطلوطَنًْبحعررراِكَر ِلَنُِررررَ نيطلللش فلدددط : قٌيدددى لللُِرنهِررر ِللوطأبتطرررَ  طلَنًْباطررررفِمِنيطلوَط

طررررءط عللللظَرررٍَّ َنسَّرررِعءِلهطهَررر ع ِىعلاطَدِررراطةبلَنسَّرررِعءِلوطََِِررربطلَنهِررر بلهطهَررر ع ِىعلوطنَتطررراط بىعلوطعَهطرررَُّّلنَ برررىعلعط طررراَّىطلوُط

 .( )[يطصِرياَ

 مصاديك الصراط المستقيم:

 ينا ايتماو املالودقَا يى بمّ ًجٌداا:

 أواًل: الوجود اللفظي للصراط المستقيم:

 ين ايلمددددإ اطيشددددمٍلْ ا ردددد ةَْ هددددٌ ايالدددداٌك مل ايتددددماو املالددددودقَا     
ايافظددُ، فطيتددماو املالدددودقَا دٍصددًط قَمدددًط، فطيددمٍ  ايٌجدددٌد ايافظددُ ياتدددماو      

ُٖ ياتماو املالودقَا ايمعٌَِ ففُ ففال  ايفماا املالودقَا. ًهنا هٌ امللصٓ ايمًا

َهعرررََُِّرلَنصسررراطَ َلل] قدددط  مل قٌيدددى بدددزا ًجدددإ   f ايريدددٌمل رًِ بددد  رردددٌ  اا 

باددٓ ذلمددم ادد  باددم اا    _ )دٍدد  اا ايددنِ عددز  اددى ج اَٖددإ    ز:َنًْبسعررتَمِ ىط

f
. ًقط  صطذ  جٌاةيف اجلطةيف: )ًمسدُ ايدمٍ  صدما ًط نعدى ٍدنيدِ بد        (3)

 .(4)جلصْ، كمط  نا ايتماو ٍنيدِ ب  ٍالاريى ي  ةدقتمي(ٍالاريى ي  ا

وطعٌَعلَهعلبرُّبوَِ لهطرَََلصِراطَ ٌلللل] ًقَإ ةلصٓ ايتماو املالودقَا ايلاطدّ يدقٌيدى فلدط :  
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ً ًضس صمر املودأا  ادأن ايتدماو     .(1)ز، ًايدقمان ٍفاّلم الضى الضًطيبسعرتَمِ ىٌل

ري املمثدإ ملدصوخ ا ردودقطةْ    ، اطبوادط (2)املالودقَا هٌ ايرمٍ  احل  ة  ةاْ ا رد   
 اريإ ةلطعَى.

 ن ايتدددماو ًااددد  ةالدددلٌد: ) _ًا ةدددط  بادددُ  fًرًِ بددد  ايدددص  
( ًهدٌ املدمًِ بد  جدطام ًااد       يعدى ا رد    (، ًقَدإ: ) املالودقَا هدٌ كودطب اا  

( ًهدٌ املدمًِ بد  ذلمدم اد       يعدى دٍد  اا ايدنِ   ٍدقادإ غد ي     بادط،، ًقَدإ )  
 .(3)احلصفَْ

تدٌد ادى هدٌ كدإ ةدط ٌٍصدإ ي  اا، ًٍريدٌن  مٍدقدًط         ًقط  الضوا اأن املدق
ًهطدٍددًط ييَددى، فددزذا فاّلددمعط ا ردد   اوددنا فَريددٌن املدقتددٌد هددٌ، ًيذا  رٍددم ةدد      
ا ر    ضَ  ة  هنا فرَصٍٗن  ام  ن ٍتمَّ ايتماو املالدودقَا بادٓ ا رد      

 .(4)ًغ ي

 ثاويًا: الوجود العملي للصراط المستقيم:

ًا دراك ملفوددٌ  ايفضددَاْ ًاخلدد   ن نثددإ يددى     اددم يإلعالددطن مل ا بودقددطد 
بتماَّ مل ايٌاقيف ٍدقومِ اى، فمط هٌ املتماَّ ياتدماو املالدودقَا املوحاّلدم فَدىق     
فزّةددط يذا كددطن ايتددماو املالددودقَا يددَ  يددى ةتددماَّ  صدداس ةدد  ايدقضددَْ اخلَطيَددْ   
فَريٌن ايمبٌّ ييَى بادب. ًقدم  ًضدرت ايمًاٍدطا ايشدمٍفْ املتدماَّ ايلمادُ        

 eًانٖمددْ امللتددٌةٌن ايدقددطٖمٌن ةدقطةددى    fالددودقَا ًهددٌ ايددص    ياتددماو امل
ًذيدد  نن ايتددماو املالددودقَا   ٍالددطشلى ظاددا ً  يددمك ً  ضدد   ًيددَ  يددى    

 ًفش  ايمًاٍطا ي  ذي : eةتماَّ ي َّ ايلتمْ ة   هإ اَت ايصاٌّ 
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َهعررََُِّرل] قددط : _دددد بدد  داًد ادد  فمقددم بدد  ا ةددط   اددُ باددم اا ايتددطدَّ   1

_ٍلل  ة  املنيةص  باُ ا   اُ  طي   ز َلَنًْبسعتَمِ ىطَنصساطَ
(1). 

بد    _دد ًرًٔ املفضإ ا  بمم قط : رأيت ا ةدط   ادط بادم اا ايتدطدَّ     2
هٌ ايرمٍ  ي  ةلمفْ اا بزا ًجإ ًهمط صما طن: صماو ايتماو فدقط : )

ض ايمعَط ًصماو اآلخمّ، فأةط ايتماو اينِ مل ايدمعَط فودٌ ا ةدط  املفدرت    
ايرطبْ فَم  بمفى مل ايمعَط ًاقومٔ اى ةدما بادٓ ايتدماو ايدنِ هدٌ جالدم       
جوصا مل اآلخمّ ًة  ن ٍلمفى مل ايمعَط اٍيت قمةى بآ ايتماو مل اآلخمّ 

ايتماو املالدودقَا هدٌ ذلمدم    (، ملط رًِ بصى  ٍضًط قط : )فرتدٔ مل عطر جوصا
 .e)(2)ً هإ اَوى 

ً هدإ   fا هٌ ذد  ذلمدم   ًرًِ ب  اا  باط، اأن ايتماو املالودقَ
e اَوى

(3). 
ً هدإ   fًرًِ ه  اا  باط، اأن ايتماو املالودقَا هٌ ذد  ذلمدم   

 .eاَوى 

سلد   ادٌاب   قدط : )  _دد ًرًِ ب  ا ةط  رَم ايلطامٍ  باُ اد  احلالد    3
 (.اجلصْ ًسل  ايتماو املالودقَا

علأطًعحِ ليبكِقط : قات: ش _دد ًرًِ ب  ا ةط   اُ احلال  ايمضط 4 لًّرلهطهَِلعَفًٍَط

علأطًعحِ لُطِِأًّرلهطهَِلصِاطَ  ليبسعتَمِ ىٍ ين ا ضمب ةثإ ةد   . قط : )(4)زوطعع ِ ِلعَهعُّطىلعَيٍَّ

كمثإ ة  نشُ بآ ًجوى   ٍوومِ نةمي ًجلإ  _ذطد ب  ً ٍْ باُ 
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ة  فالى رًٌٍط بآ ايتماو املالودقَا، ًايتماو املالودقَا  ة  املنيةص  باُ 
_ ا   اُ  طي 

 (1). 

مل  _د رًٔ مل ففال  ايدقمُ ب  محطد بد  ا ةدط   ادُ بادم اا ايتدطدَّ      5
هٌ  ة  املنيةص  ًةلمفوى، ًايميَإ بآ  عى قٌيى: )ايتماو املالودقَا( قط : )

ًهدٌ  ةد     زوطإَِِ بلفِ لعُوسلَنْكِتَرر ِلنَرُّطأعاطرلنَتطهِر  لَطكِر ىٌللللش ة  املنيةص  قٌيى فلط : 

 .(2)(طب ًمل قٌيى ايتماو املالودقَامل    ايريو _املنيةص  
ًذكم صطذ  رًح امللطعُ  ن املمًِ ة  ةتطدٍ  ايتماو املالدودقَا هدٌ   

_ٍلالٌب ايمٍ   ة  املنيةص  باُ ا   اُ  طي  
(3). 

فزذا قاصط )اهمعط ايتماو املالودقَا( ًكطن ايتماو املالودقَا هٌ ا ةدط  بادُ   
ايريمدط ا، فطاماٍدْ هصدط     فَلل اهمعط ياريمدط ا املٌجدٌدّ فَدى نعدى دلمديف      _

يددَ  اصرددٌ املٌضددٌبَْ اددإ اصرددٌ ايرمٍدقَددْ، فلصددمعط ايتددماو املالددودقَا ةفوٌةددًط   
ًةتدددماقًط، ًهدددنا املتدددماَّ   ٍشّدتدددى ي َّ ايدددٌذُ، ًذيددد  نعصدددط   عدقدددمر     
ايوشدددَ  بامددًط ًين  قاصددط اطرددورطبوصط ايوشدددَ  بمددً  بددط  ن ركصددط ايتددماو   

اٌ  ن ٍمن  ذم  عى ةتماَّ ياتماو املالدودقَا  املالودقَا ايلاا ًايلمإ. ًة  املل
صددطدَّ مل دبددٌاي.   _، ًا ةددط  باددُ  _ي َّ انةددط  باددُ ادد   اددُ  طيدد      

 _فوالورَيف  ن فدقَ  بام  ًبما  بدقمار ةط  عدَت ةودقدمب ي  ا ةدط  بادُ     
بامدددًط ًبمدددً  فريدددٌن  عدددَت ةودقدددّمب ي  ايتدددماو املالدددودقَا، فلصدددمةط فٌصدددمي   

  هدٌ ايتدماو املالدودقَا  ً هدٌ ةَدزان انبمدط   ِ       ايمًاٍطا ايشمٍفْ اأن ا ةدط 
فدزن كدطن هدٌ هدٌ، فأعدت       _بدقطٍالْ بامد  ًبماد  ي  بادا ًبمدإ انةدط       

باددٓ ايتددماو املالددودقَا ًين ن ٍريدد  هددٌ هددٌ، فأعددت ةصرددمع بدد  ايتددماو       
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ثددا ين امللصددٓ ايمًاٖددُ ياتددماو املالددودقَا هددٌ ةدد  ايولددا  بدد  ايرياددُ   املالددودقَا.
دٍ   ً  ظودم املتدطدٍ ، ًهدنا كدث  ةٌجدٌد مل ايدقدمان       اطيفمد ًاَطن  ذم املتدط 

تددَلوا ةتددطدٍ  ياتددماو  eايلظددَا ًايالددصْ ايشددمٍفْ ًي َّ فددزّن امللتددٌة  
املالودقَا ًايٌظَفْ انرطرَْ نصدرطب ايتدماو املالدودقَا هدُ هماٍدْ  صدرطب       

 ايالاإ ًهني ايٌظَفْ فريٌٍصَْ اا.

 ثالثًا: وجود الصراط المستقيم في اآلخرج:

اينِ فالا  باَى ًثّات اا  قماة  باَدى ٌٍصدا     ِاًََمخ يتماو انصين ا
ي  اجلصْ ًهٌ ةطدِ، ًهنا ايتماو عشأفى ًصصلوى ة  هدماٍو  يصفالد  مل دار   
ايمعَط ًبط هماك اا ة  انبمط  ايدقااَْ ًايامعَْ. ًقم ةدما هدنا ايتدماو جالدمًا     

 صْ.ذلالٌرًط بآ ةنت  ًيى مل املٌقمي ًاخمي بآ اطب اجل
ًكإ ة  ٍشطهمي ٍلدمع  عدى َصدصلو  ًاصدطؤك. ًملدط كدطن ايتدماو مل ايصدطر         

وطإٌِعليِراعكُىعلإِالِلوطًَِابهطررلكَررٌطلهطهَرِلللللًةط ثاا   مٍ  ي  اجلصْ ي َّ باَى. قط  فلط : ش

ًَََبلَنُِرنًِِنيطلفِ  طرلعِ  .(1)زهِ ًّرًطُسَطلَطتًْارليطمِِْ ًّرلثُىَّلَُاطجس لَنَِِأٍطلَتِمَِعَلوَط

ين ا عالطن ة  خ   بامى ًبماى ٌٍجم ايتدماو، ًهدنا امللصدٓ ةٌجدٌد     
مل ايمًاٍطا ايشمٍفْ فزن ة  نم بآ ايتماو املالودقَا ٌٍ  ايدقَطةْ ةدصوا كامدس   
اياتم، ًةصوا ة  ضلاٌ باَى، ًةصوا ة  ٍدمكض. رًِ بد  ردلمان اد  ةالداا      

: هدٌ  _ايتدماو فدقدط     رأيوى ب قط : ) _ب  ا ةط   اُ بام اا ايتطدَّ 
 دَّ ة  ايشلم ً ذم ة  ايالَمي فمصوا ة  نم باَى ةثإ اي َّ، ًةصوا ة  نم 
باَى ةثإ بمً ايفم،، ًةصوا ة  نم باَى ةطيًَط، ًةصوا ة  نم باَدى ذادًٌا،   

، ًةلاٌ   ن (2)(ًةصوا ة  نم باَى ةولادقًط فوأخن ايصطر ةصى يًَٗط ًفرتك ةصى يًَٗط
ن ًبماى ٌٍ  ايدقَطةْ ة  خ   جتالم انبمط  ًالدطد ايلمدإ   ايماارْ ا  ا عالط

                                                           
 

 .72، 71اٍْ:  ،رٌرّ ةمٍا (1)
 

 .28 /1ففال  ايدقمُ  (2)
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ًايلطةإ ةثإ احلمٍمّ اي  فدقيف مل ايصطر ي   ن فتاس هدُ عدطرًا، فامدقدمار بمادى     
 فظوم اثطر دلطًافى ياتماو املالودقَا.

ثددا ينا ظوددٌر ايتددماو املالددودقَا مل اآلخددمّ  ادد  ً ًضددس ةدد  ظوددٌري مل     
ذالدُ ي َّ ملد  دبدط ي  اا بادٓ اتد ّ كمدط       ايمعَط نن مل اآلخمّ ظوٌري ظوٌر 

علَتِلطتطاِ ]قط  فلط :  . ًقم جدطٕ مل اخلد    (1)زقُمْلهطَِهِلُطلِ هِ لعَاعهبَِلإِنَِلَنهِ ِلهطهَِلُطصِريطة لعَََرلوطيٍط

 َ ٍ اخل   ٍضًط  ن ايتدماو ٍظودم ٍدٌ  ايدقَطةدْ ةصدى ي اتدطر بادٓ قدمر عدٌر املدطرَّ          
ًبمٍضًط مل ذ  اخمٍ ، ٍتمَّ هنا اخل  قٌيدى   باَى فَريٌن دقَدقًط مل ذ  الض

طلعَأعُِّأ ِىعلوطُِأَأعًطرَِ ِىع]فلط :   ، ًاياللُ املشُ، ًةط ثاا  مٍد  ي  (2)زًَُِبهبىعلأطسعتطِلُط ٍع

مطعوا نن املنية  مل اآلخمّ   مشط  يى، كمط  ن ٍ أاا ي  ايتماو، ًيمنط قط : ا
 .(3)ايريطفم   ن  يى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 .108اٍْ: ، رٌرّ ٌٍرمي (1)
 

 .8اٍْ: ، رٌرّ ايورمٍا (2)
 

 .106 /1ففال  صمر املوأا  :  (3)
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 دمدْاخلددطف
ًمل اخلوط   قٌ  ٍط ياُ ًٍدط ردَمِ اهدمعط ايتدماو املالدودقَا ي  ذدقَدقود        
ًعفال  فطهمعط رٌإ ايالاَإ ي  رمحو  ًر فو ، ًثاوصط بآ ايرمٍدقْ املٌصداْ  
ييَ  ًي   عال  ًيدقطَٖ . فدزعُ ًين  كد  صدفم ايَدم، ًمل انغد   ًايالدحٌن       

ةصودط، ً بشد  ايٌصدٌ      ايظامطعَْ ًايشوٌٍْ ايشَرطعَْ. ًيريصل  ذ  ايودٍا 
ي  ذضددمف  اماٌاَودد  ةدد  غدد  جددم ًاجووددطد، ختددَ   ن رمحودد  ًر فودد       
فأخدنعُ، ًظصدًط ادَ  ًحبالد  بشدمف  اصدط ًياداد   تلد ، فدزن ةد  ًظددطٖمي           

 .ايلاٌدٍْ ذال  ايظ  اطا ايلظَا، فزن اهومٍصط فاوماٍو 

 ًاحلمم ا  ًً  ًاخمًا
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 طدرددددتدامل
ُ دد اياَطن مل 1  /هدد( 1413 )ا ففال  ايدقمان/ ايالَم  اٌ ايدقطرا املٌرٌِ اخلدٌٖ

  .1966هد دد 1385ةرالْ اآلداب/ ايصحمي انيمع/  ايرالْ ايثطعَْ/

 ة  ايمٍ   ادٌ بادُ ايفضدإ اد  احلالد  اير ردُ        دد ففال  جٌاةيف اجلطةيف/2
 هد.1412 ايرالْ ايثطيثْ/ ةنيرالْ ايصشم ًايرايف/  ومان/ هد(/548 )ا

صددمر املوددأا  ذلمددم ادد  ياددماهَا صددمر ايددمٍ     صددمر املوددأا / دددد ففالدد 3
 هد.1366 ايرالْ ايثطعَْ/ قا/ هد(/1050ايش ااِ )ا 

ةنيرالدْ    اٌ ايدقطردا اد  يادماهَا اد  فدماا ايريدٌمل/       دد ففال  فماا ايريٌمل/4
 هد.1410 ايرالْ انً /  ومان/ ايراطبْ ًايصشم/

باُ ا  ياماهَا اد  هطيدا    ايدقمُ(/دد ففال  باُ ا  ااماهَا ايدقمُ )ففال  5
 ايرالْ ايثطيثْ. قا/ ةنيرالْ دار ايريوطب ياراطبْ ًايصشم/ ايدقمُ/

 ادددٌ ايصضدددم ذلمدددم اددد  ةالدددلٌد اددد  بَدددط  ايالدددامُ   ددددد ففالددد  ايلَطيدددُ/6
املريوادددْ ايلامَدددْ   ودددمان/ هدددد(/340 ايالدددممقصمِ امللدددمًع اطيلَطيدددُ )ا

 ا ر ةَْ.

/ _ذلمدم احلالد  اد  بادُ ايلالدريمِ      دد ايوفالد  املصالدٌب ي  ا ةدط   ادُ     7
ةصالٌب ي  ا ةدط   ادُ ذلمدم احلالد       /_ففال  ا ةط  احلال  ايلالريمِ 

ةنيرالدْ املودمِ )بحدإ اا فمجى(/ايرالدْ      قدا/  /_ا  بادُ ايلالدريمِ   
 هد.1410 انً /

دد راَيف انذزان املٌضس يريامطا ايدقمان/ ايشَذ فدم ايمٍ  اد  ذلمدم بادُ    8
رددصْ ايصالددذ  غَددطث ايددمٍ  ذلمددم ف ٍددزِ/ ايصطرددذ  محددم  ددمٍس ايصحفددُ/

 هد، رلرٌ ْ.1123
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 ُيال ةْ انيٌرُ  اد  يالايف املثطعُ/دد رًح امللطعُ مل ففال  ايدقمان ايلظَا ًا9
دار  /(هدد 1270 ا)ايفضإ يوطب ايمٍ  ايالَم ذلمدٌد انيٌردُ اياغدمادِ    

 يذَطٕ ايرتاث ايلماُ/ا ًا.

 املرالددْ اخلمٌٍٍددْ/   اطيددط/ذلمددم راغدد ددد رددفَصْ ايماغدد  ًدفَصددْ املرطيدد /10
 هد.1282 ةتم/ اٌ َّ/

 اا  عظٌر. دد يالطن ايلمب/11

لدقَد : دكودٌر ذلمدم     ايماغد  انصدفوطعُ/   دد املفدمداا مل غمٍد  ايدقدمان/   12
 ةريواْ انزلاٌ ةتمٍْ.  محم خامي اا/

 ايالددَم باددم انباددٓ ايالددازًارِ/   ددد ةٌاهدد  ايددممح  مل ففالدد  ايدقددمان/  13
 هد.1404 انيمع/ ايصحمي ةرالْ اآلداب/

ايرالدْ   د املَزان مل ففالد  ايدقمان/ايل ةدْ ايالدَم ذلمدم ذالد  ايراط ادطُٖ/      14
 ا ًا.  /1973هد دد 1393 ةنيرالْ انبامُ يامراٌبطا/ ايثطيثْ/

ةنيرالدْ   ايشدَاطعُ/  ذلمم ا  احلالد   كشمي ةلطعُ ايدقمان/ د عوخ اياَطن ب 15
 هد.1413 /ايرالْ انً   ومان/ داٖمّ امللطرع ا ر ةَْ/
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F 

 كم١َامل
اسبُم هلل رب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايضالّ ع٢ً أعزف اشبًل أمجعني ضبُم 

 قاٍ اهلل تعاىل يف ضبهِ نتاب٘ ايعشٜش: ي٘ ٚصشب٘ املٓتذبني.آٚ

َ ًَجَعَلْنَامُنْ شُ]  ًَقَبَائِلَ لِتَعَاسَفٌُا عٌُبًاَّاأَُّّيَا النَّاسُ إًَِّا خَلَقْنَامُنْ هِيْ رَمَشٍ ًَأًُثَ

 [إِىَّ أَمْشَهَنُنْ عِنْذَ اللَّوِ أَتْقَامُنْ 

 صدق

 ٚبعم:

ع٢ً أصطٛر٠  ُشِهَتِزفٗٞ َت ،إٕ ايعٛمل١ دع٠ٛ ظاٖزٖا سل ٚسكٝكتٗا باطٌ
أقزب يًمعا١ٜ َٔ اسبكٝك١ ٚاإلعالّ َٔ ايٛاقع ع٢ً إٔ ايعامل قز١ٜ ٚاسم٠ بضبب 

ٚنٌ ن١ًُ َٓٗا  ،ًُٞ ٖٛ اسبم ايفاصٌ بني اجملتُعاتٚإٕ ايتكمّ ايع ،االتصاالت
فايعٛمل١ يٝضت  ،تبطٔ غريَا تعٗز ٚربفٞ غري َا تعًٔ ،ن١ًُ سل ٜزاد بٗا باطٌ

ظاٖز٠ اقتصاد١ٜ أٚ صٝاص١ٝ أٚ تك١ٝٓ  َعًَٛات١ٝ فشضب بٌ ٖٞ ظاٖز٠ اصتهبار١ٜ 
ٗا تكّٛ ع٢ً أصاظ اهل١ُٓٝ ٚايضٝطز٠ األَزٜه١ٝ إلخطاع دٍٚ ايعامل ٚععٛب

اقتصادٜا ٚعضهزٜا ٚثكافٝا ملكتطٝات املصًش١ األَزٜه١ٝ ٚفل املبمأ األَزٜهٞ 
 .)نٌ َا ٖٛ صاحل ألَزٜها فٗٛ صاحل يآلخزٜٔ(املعزٚف 

ٚاصتعزضت يف حبجٞ ٖذا تعزٜف ايعٛمل١ ٚايفزم بني ايعامل١ٝ ٚايعٛمل١ ٚعٛمل١ 
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ثِ  ،ار ايضًب١ٝ يًعٛمل١ايجكاف١ ٚايعٛمل١ ٚايعالقات ايمٚي١ٝ ٚايعٛمل١ ٚايص١ْٝٛٝٗ ٚاآلث
ٚإٕ املغزٚع  ،بٝٓت ٚد١ٗ ايٓعز اإلصال١َٝ يًعٛمل١ ٚاشبطٛات ايع١ًُٝ يصم ايعٛمل١

اسبطارٟ اإلصالَٞ ٖٛ ايكادر ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايكطب اآلخز ملٛاد١ٗ ايعامل ذٟ 
ايكطب ايٛاسم ألٕ اإلصالّ ال ٜتٓهز يًدصٛصٝات اإلْضا١ْٝ بٌ ٜعتربٖا َصمر 

ال ميٓع ايغعٛب َٔ إٔ تهٕٛ هلا ثكافتٗا اشباص١ بغزط إٔ تزتبط ٚ ،إثزا٤ يإلْضا١ْٝ
ٚإٕ اإلْضإ ٖٛ َزنش ايهٕٛ بعم سان١ُٝ اهلل  ،باشبط ايعاّ بايجكاف١ اإلصال١َٝ

عًٝ٘ خالفا ملا تمعٝ٘ ايعٛمل١ َٔ إٔ ايمٜٔ ضم سزن١ ايتارٜذ ٚػبب إيػا٤ٙ َٔ 
ايهٕٛ ألٕ اسبطار٠  سزن١ اإلْضإ يف اسبٝا٠ بٓا٤ا ع٢ً إٔ ايطبٝع١ ٖٞ َزنش

 ايػزب١ٝ هلا بعم َادٟ فكط.

ٚأٚضشت بإٔ ايعٛمل١ عبار٠ عٔ  ،ثِ تٓاٚيت صط٠ٛ ايعٛمل١ يف عصزْا ٖذا
دٛي١ اصتهبار١ٜ دمٜم٠ ٚإٕ األ١َ ايعزب١ٝ ٚاإلصال١َٝ صتدٛض صزاعا َزٜزا َع 
االصتهبار ايعاملٞ بكٝاد٠ أَزٜها ألصاي١ ٖذٙ األ١َ ٚإْٗا خري أ١َ أخزدت يًٓاظ 

مُنْتُنْ خَْْشَ أُهَّتٍ طَٔ بني األَِ ٚأععُٗا أصاي١ فهزٜا ٚصٝاص١ٝ يكٛي٘ تعاىل 

ًَتُؤْهِنٌُىَ بِاللَّوِ  .صأُخْشِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْهُشًُىَ بِالْوَعْشًُفِ ًَتَنْيٌَْىَ عَيْ الْوُننَشِ 

ٚختاَا بٝٓت إٔ أطزٚس١ أص١ًُ ايعامل ٖٞ اييت صتؤٍٚ إيٝٗا ايبغز١ٜ َٔ 
سبل ٚايعمٍ ٚايضعاد٠ يكٛي٘ اتٗا املتٛاي١ٝ ٚسزنتٗا ايٛاصب١ عبٛ اخالٍ طباض

ص ٚقٛي٘ ًَلَقَذْ مَتَبْنَا فِِ الزَّبٌُسِ هِيْ بَعْذِ الزِّمْشِ أَىَّ األَسْضَ َّشِثُيَا عِبَادُِ الصَّالِحٌُىَ:طتعاىل

َ الَّزِّيَ اسْتُضْعِفٌُا فِِ األَسْضِ ًَتعاىل: ط َوُيَّ عَلَ  ص.ًَجْعَلَيُنْ أَئِوَّتً ًًََجْعَلَيُنْ الٌَْاسِثنِيًًََُشِّذُ أَىًْ 

 تعريف العىلوت

ٚمل ٜعٗم  ،ٚيٝط هلا أصٌ يف ايًػ١ ايعزب١ٝ ،ايعٛمل١ ن١ًُ َغتك١ َٔ ايعامل
َجٌ ٖذا ايتصزٜف يف ايًػ١ ايعزب١ٝ. ٚقم عاع ٖذا االصتعُاٍ ٚذبٍٛ إىل اصِ 

 االقتصاد ٚايضٝاص١ ٚايجكاف١ ايعٛمل١ إىل تػريات دذر١ٜ يف ُِٛعِمَتَٚ عًِ أعذُٞ.
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ٚاالدتُاع ٖٚمفٗا ايعاٖزٟ ت١٦ٝٗ األدٛا٤ ايعامل١ٝ ملزس١ً اقتصاد١ٜ دمٜم٠ تتُٝش 
بعم٠ أمناط سمٜج١ َجٌ اْفتاح نٌ َا ٖٛ ضبًٞ ع٢ً ايعامل ع٢ً ايعامل اشباردٞ. 

ألْٗا تٓطًل أصاصا بٗمف تزنٝش  ،ٖٚذٙ ايمع٠ٛ ظاٖزٜا سل ٚيهٔ سكٝكتٗا باطٌ
اإلْضاْٞ ٚإيػا٤ اشبصٛصٝات االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ  االقتصاد

ٚايعٛمل١ َغزٚع أَزٜهٞ ٜزٜم إٔ ٜفضض اجملاٍ  ،يًغعٛب ٚاصتتباع ثزٚاتٗا ٚأَٓٗا
يًغزنات ٚاملؤصضات األَزٜه١ٝ يًضٝطز٠ ع٢ً دٍٚ ايعامل ايجايح بإيػا٤ اسبٛادش 

 االقتصاد١ٜ.

دٛد٠ يف صباالت ثالث١ َتماخ١ً ٖٞ: إٕ ايعٓاصز األصاص١ٝ يعاٖز٠ ايعٛمل١ َٛ
ٚإٕ ْكاد ايعٛمل١ ٜفطًٕٛ تض١ُٝ )األَزن١( ْضب١ إىل  ،االقتصاد ٚايضٝاص١ٝ ٚايجكاف١

 أَزٜها نتعبري أنجز دق١ عٔ ٚاقع اسباٍ.

 الفرق بين هفهىم العالويت والعىلوت:

 ٚيهٔ ايٛاقع ٜغري  ،ٜبمٚ يًبعض إٔ ايعامل١ٝ ٚايعٛمل١ َفَٗٛإ َرتادفإ
ٚايتطٛر  ٤ُِٛغإٔ ٖٓايو اختالفات دٖٛز١ٜ بُٝٓٗا صٛا٤ َٔ سٝح ايُّإىل 

سٝح إٔ َفّٗٛ ايعامل١ٝ َا ٖٛ إال تعبري عٔ ايتطٛر ايطبٝعٞ  ،ٚاألصباب
ذيو ايتطٛر ايذٟ سمخ ْتٝذ١ يًتكمّ ايعًُٞ  ،ٚاملٛضٛعٞ ٚايتارؽبٞ

سبطارات ٚاالدتُاعٞ ٚايجكايف بتهاثف ايعالقات بني اجملتُعات ايبغز١ٜ يتماخٌ ا
ٖٚٛ قمِٜ قمّ اإلْضإ. ٚايعامل١ٝ ٖٞ االدباٙ ايذٟ ٜتُاع٢ َع  ،ٚتفاعًٗا

َكتطٝات ايٓعاّ ايعاملٞ ٚايذٟ ٜضتًشّ ايتدًٞ عٔ رٚح اهل١ُٓٝ ٚايعما١ٝ٥ 
ٚاسرتاّ سل ايغعٛب يف تكزٜز َصريٖا ٚسكٗا يف  ،يًغعٛب ٚاملزنش١ٜ ٚايعٓصز١ٜ

 ايت١ُٝٓ ٚايهزا١َ.

تُجٌ باملشٜم َٔ اهل١ُٓٝ ٚايضٝطز٠ يًكطب ايٛاسم ذيو دباٙ ٜاأَا ايعٛمل١ فٗٛ 
االدباٙ ايذٟ أصبض ٖٛ ايضا٥م يف أَزٜها يف ايٛقت اسباضز ٚايذٟ صٛف تهٕٛ 
عٛاقب٘ ٚخ١ُٝ ع٢ً ايٓعاّ ايعاملٞ ٚع٢ً ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ يف ايمٍٚ ايٓا١َٝ. إٕ ْعاّ 
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هل١ُٓٝ ٚايضٝطز٠ ايعٛمل١ ازبمٜم يف املفّٗٛ األَزٜهٞ َا ٖٛ إال ْعاّ قا٥ِ ع٢ً ا
ذيو ايٓعاّ ايذٟ ٜعين يف دٖٛزٙ )أَزن١ ايعامل( ايذٟ ٜعين خطٛع  ،األَزٜه١ٝ

مجٝع دٍٚ ايعامل ٚايغعٛب ملكتطٝات املصًش١ األَزٜه١ٝ ٚٚفل املبمأ األَزٜهٞ 
سٝح تعين ايعٛمل١ يف  (نٌ َا ٖٛ صاحل ألَزٜها فٗٛ صاحل يآلخزٜٔ)املعزٚف 

ٚصٝطزتٗا ع٢ً ايعامل  ،ايصٛر٠ األَزٜه١ٝ دٖٛزٖا اْتصارا يًزأمساي١ٝ يف
اقتصادٜا ٚعضهزٜا ٚتٛدٝٗ٘ مبا ٜتُاع٢ َع َصاسبٗا ٚطُٛساتٗا. ٖٚذا ٜعين أْ٘ 

 يف ظٌ ايعٛمل١ صٛف ٜشداد ايػين غٓا ٚايفكري فكزا.

 سطىة العىلوت

إٕ ايعٛمل١ َٔ ايعٓاٜٚٔ اييت طبدت يف َطابذ ايضٝاص١ ٚاإلعالّ 
ٜها طزست ٖذا ايٓعاّ ايعاملٞ ازبمٜم يف ٚقت الظبم ٚأَز ،االصتهبارٟ األَزٜهٞ

فٝ٘ َصماقا يًٓعاّ ايعاملٞ ازبمٜم بٌ ٖٓايو ٚاقع عاملٞ دمٜم ٜتشزى يف نٌ 

ًِلُيَا بَْْيَ النَّاسَِزس١ً عٓمَا تضكط ق٠ٛ ٚتزتفع ق٠ٛ أخز٣ ط نُا  (1)صًَتِلْلَ األََّّامُ ًُذَا

أرادت إٔ تٛسٞ يًغعٛب  صزح ايكزإٓ ايهزِٜ يف ٖذا اجملاٍ. فإٕ أَزٜها
املضتطعف١ ععٛب ايعامل ايجايح إٔ ٖٓايو ْعاَا دمٜما ٜطبل ع٢ً ايعامل ٚع٢ً 
ازبُٝع إٔ ٜضًُٛا ي٘. ففهز٠ ايعٛمل١ اْطًكت بٓفٞ نٌ اقتصاد إقًُٝٞ أٚ ٚطين أٚ 
قَٛٞ، ٚإثبات اقتصاد ٚاسم عاملٞ اصتهبارٟ تضٝطز عًٝ٘ أَزٜها بايك٠ٛ فتُٓع أٟ 

مٜز ْفض٘ بٓفض٘ ٚإٔ تهٕٛ ي٘ َفزدات٘ اشباص١ ب٘. ٖذا َٔ ازباْب اقتصاد َٔ إٔ ٜ
االقتصادٟ ٚنذيو َٔ ازباْب األَين فإٕ ايعٛمل١ تًػٞ األَٔ ايذاتٞ ألٟ دٚي١، 
بٌ إٕ األَٔ ٜٓطًل َٔ خالٍ األَٔ ايعاملٞ ايذٟ تضٝطز عًٝ٘ ايك٣ٛ االصتهبار١ٜ 

تضًض ايمٍٚ ال يتُارظ ذبت عٓٛإ ايعٛمل١ يتغعٌ سزبا أٚ يتطف٧ سزبا حبٝح ت
سزبٗا بٓفضٗا إال يف ايمٚا٥ز ايصػري٠ اشباضع١ يًدطٛط ايعامل١ٝ ايمٚي١ٝ، ٚيتهٔ 
ٖذٙ األصًش١ ٚايكٛاعم ايعضهز١ٜ يف خم١َ ايمٍٚ االصتهبار١ٜ نُا ؼبمخ َجاي٘ 
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ٖٚهذا أرادت أَزٜها إٔ ربطع ايجكاف١ يًعٛمل١ فًٝط  اآلٕ يف دٍٚ اشبًٝر ايعزبٞ.
إصال١َٝ أٚ ٚط١ٝٓ أٚ ق١َٝٛ بٌ ٖٓايو ثكاف١ عامل١ٝ ذبمد يهٌ  ٖٓايو َٔ ثكاف١

 َفزد٠ َٔ املفزدات دٚرٖا ٚسزنتٗا يف خم١َ املصاحل االَربٜاي١ٝ.

إٕ ايعٛمل١ اييت اْطًكت سمٜجا ٜزاد هلا إفضاح اجملاٍ ألَزٜها ألٕ تضٝطز ع٢ً 
ا ايعامل ٚئ ٜتشكل ٖذا اسبهِ هلا ٚصتفغٌ ألٕ عالق١ ايغعٛب خبصٛصٝاتٗ

 ٚٚعٝٗا يًدط١ االصتهبار١ٜ ٚمتضهٗا بمٜٓٗا صٛف ٜفغٌ ٖذا ايٓعاّ.

 :العىلوت جىلت استكباريت جديدة

ايعكٌ األَزٜهٞ يتذٌُٝ  اَِٗٓع َلتََّفإٕ ايعٛمل١ دٛي١ اصتهبار١ٜ دمٜم٠ َت
 صٛر٠ دٛيت٘ ازبمٜم٠ ٖذٙ، ٚسكٝكتٗا فزض ايزأمساي١ٝ األَزٜه١ٝ بجٛب 

ا األرض١ٝ هلذٙ ازبٛي١ االصتهبار١ٜ ي٦ال ربزز دمٜم ع٢ً ايعامل. ٖٚٝأت أَزٜه
عٔ ايما٥ز٠ اسبُزا٤ يًدط١ املزص١َٛ باصِ ايعٛمل١ رقب١ دٍٚ ايعامل َٚٓاطك٘ 
 اسبضاص١، ٚيهٔ ايغعٛب ٚاألَِ ٚخصٛصا ععٛب األ١َ اإلصال١َٝ ٚايعزب١ٝ 

 أَاّ  -ال صاَض اهلل- مل تضاّٚ ٚئ تضاّٚ ع٢ً ٖٜٛتٗا ايذات١ٝ، أٚ ربٓع ذي١ًٝ
 ذٙ ايًعب١ ازبمٜم٠، خصٛصا ٚأْٗا تعٝػ إرٖاصات صشٛتٗا ايزا٥م٠ ايتٛاق١ ٖ

 إىل االصتكالٍ ٚاسبز١ٜ، ٚذبكٝل سان١ُٝ ايعمٍ اإلهلٞ يف األرض. إٕ ٖذٙ 
 األ١َ ايزصاي١ٝ صتدٛض صزاعا َزٜزا َع االصتهبار ايعاملٞ بكٝاد٠ أَزٜها، 

قمر يالصتهبار إٔ  ٚإٕ ظًُا ٚفضادا ععُٝني صٝٓاالٕ ايغعٛب املضتطعف١ يٛ
يف دٛيت٘ ٖذٙ. ٚاملًشٛظ إٔ دٍٚ ايعامل ايجايح  -ال صاَض اهلل-ؼبكل ظباسا

ٔ يف َٛقفٗا َٔ ايعٛمل١ َِٝتَٝض٥ِٚايمٍٚ املضتطعف١ صتٓكضِ إىل طا٥فتني َر
 االصتعُار١ٜ ُٖٚا:

ايمٍٚ االْٗشا١َٝ ٖٚٞ اييت ال دبم يٓفضٗا ايكمر٠ ايذات١ٝ ع٢ً  :ايطا٥ف١ األٚىل
بٛد٘ ايعٛمل١ ايزأمساي١ٝ، ٚصتربر ذيو ٚتٓعز ي٘ بأْٗا أَاّ أَز  ايٛقٛف

 ضبتّٛ ٚقمر ال ميهٔ ايفزار َٓ٘.
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دٍٚ ايصُٛد ٖٚٞ اييت تتشم٣ ٖذٙ ازبٛي١ االصتهبار١ٜ ازبمٜم٠،  :ايطا٥ف١ ايجا١ْٝ
ٚدبم يف ْفضٗا ايكمر٠ ايذات١ٝ ع٢ً ايٛقٛف ٚايجبات يتشكٝل عٛاٌَ ايبٓا٤ 

تطٛر االقتصادٟ ع٢ً املم٣ ايبعٝم رغِ ايتطشٝات ايذاتٞ ٚاالصتكالٍ ٚاي
اآل١ْٝ اييت قم تكمَٗا دزا٤ َٛقفٗا ٖذا َٚجاهلا ايعزام ايععِٝ ايذٟ ميجٌ 

 ايُٓٛذز ايفزٜم ٚايكم٠ٚ املج٢ً هلذٙ ايطا٥ف١.

إٕ إبا٤ األَِ ٚايغعٛب ايزصاي١ٝ ايٛاع١ٝ، ٚرفطٗا شبطط ايعٛمل١ 
ثزٚات اقتصاد١ٜ نبري٠ ٚقمر٠ ع٢ً ارباذ االصتهبار١ٜ مبا متًو َٔ ثكاف١ أص١ًٝ ٚ

ايكزار ايضٝاصٞ املضتكٌ ال ٜعين بايطزٚر٠ اْعشاهلا عٔ ايعامل، بٌ إْٗا عٓمَا 
تزصِ ْٗذٗا االقتصادٟ َجال ػبب إٔ تزاقب سزنتٗا االقتصاد١ٜ يف َضت٣ٛ 
ٚطبٝع١ عالقت٘ باالقتصاد ايعاملٞ، ٚإٔ تطع يٓفضٗا خطٛطا محزا٤ ال تتذاٚسٖا 

َاّ ايكمرات االقتصاد١ٜ االصتهبار١ٜ، ٚنُا ٜصمم ٖذا يف اجملاٍ فتضكط أ
 االقتصادٟ ٜصمم أٜطا يف اجملايني ايجكايف ٚايضٝاصٞ.

ٚإذا عزفت إٔ خري أ١َ أخزدت يًٓاظ َٔ بني األَِ ٚأععُٗا أصاي١ 

ًىَ بِالْوَعْشًُفِ تَأْهُشُ أُهَّتٍ أُخْشِجَتْ لِلنَّاس مُنْتُنْ خَْْشَطفهز١ٜ ٚصٝاص١ٝ ٖٞ األ١َ اإلصال١َٝ 

ًَتُؤْهِنٌُىَ بِاللَّوِ ، فضٓذمٖا املصمام ايبارس بٌ املٓفزد يأل١َ املُتٓع١ (1)صًَتَنْيٌَْىَ عَيْ الْوُننَشِ 

عٔ االصتهبار ٚدٛالت٘ املتٛاي١ٝ، فبأفطًٝتٗا ايزصاي١ٝ ٚأصايتٗا ايفهز١ٜ ٚايضٝاص١ٝ 
كل االَتٓاع ايذاتٞ َٚا متًه٘ َٔ َٛاقع دػزاف١ٝ ٚثزٚات اقتصاد١ٜ نرب٣ صتش

ٚايصُٛد أَاّ أ١ٜ دٛي١ اصتهبار١ٜ َُٗا ناْت َكتمر٠ َٚتطٛر٠. بٌ إٕ ايغُٛي١ٝ 
ٚايٛاقع١ٝ ٚايتهاٌَ ايفزٜم ايذٟ تتُتاس ب٘ أطزٚستٗا اإلصال١َٝ يًشٝا٠ صتعٗزٖا 
عٌ نٌ األطزٚسات ايٛضع١ٝ املتماٚي١ يف عامل ايّٝٛ يتٓاغُٗا َع طُٛسات 

ام ايباطٌ ٚإساي١ ايفضاد ٚايعًِ ٚإسكام اسبل ٚإقا١َ ايبغز١ٜ ٚآَاهلا يف إسٖ
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ًَلٌَْ مَشِهَ ط ايعمٍ يف األرض يِ مُلِّوِ  ٌلَوُ بِالْيُذٍَ ًَدِّيِ الْحَقِّ لُِْظْيِشَهُ عَلََ الذِّّ ىٌَُ الَّزُِ أَسْسَلَ سَسُ

ٌلَوُ بِالْيُذٍَ ًَدِ، ٚقٛي٘ تعاىل: ط(1)صالْوُشْشِمٌُىَ يِ ىٌَُ الَّزُِ أَسْسَلَ سَسُ ّيِ الْحَقِّ لُِْظْيِشَهُ عَلََ الذِّّ

ًَُّشِّذُ اللَّوُ أَىْ ُّحِقَّ الْحَقَّ بِنَلِوَاتِوِ ًََّقْطَعَ دَابِشَ ط ٚقٛي٘ تعاىل: (2)صمُلِّوِ ًَمَفََ بِاللَّوِ شَيِْذًا

ٌْ مَشِهَ الْوُجْشِهٌُىَ ًَلَ ًَُّبْطِلَ الْبَاطِلَ   .(3)صالْنَافِشِّيَ ، لُِْحِقَّ الْحَقَّ 

إٕ ايعٛمل١ اسبطار١ٜ بٛدٗٗا اإلْضاْٞ ايٓشٜ٘ ٚبعمٖا اسبطارٟ املتٛاسٕ ئ 
دبم أرض١ٝ َٚٓاخا صاسبني إال يف ظٌ األطزٚس١ اإلهل١ٝ املتُج١ً باإلصالّ خامت 
ايزصاالت ايضُا١ٜٚ ٚنُاهلا املٓغٛد، ٖٚٛ ايكا٥ِ ع٢ً أصاظ املٓطل ايعكًٞ 

مجٝع صٛر االصتهبار ٚايعًِ  ٚايفطز٠ ايض١ًُٝ ٚايٓٗر ايٛاقعٞ املٓشٙ عٔ

يِ حَنِْفًا فِطْشَةَ اللَّوِ الَّتِِ فَطَشَ النَّاسَ عَلَْْيَا الَ تَبْذِّلَ لِخَلْقِ اللَّوِ رَلِلَطٚايفضاد  يُ  فَأَقِنْ ًَجْيَلَ لِلذِّّ الذِّّ

ًَلَنِيَّ أَمْثَشَ النَّاسِ الَ َّعْلَوٌُىَ  .(4)صالْقَِّْنُ 

اييت صتؤٍٚ إيٝٗا ايبغز١ٜ َٔ خالٍ طباضاتٗا  إٕ أطزٚس١ أص١ًُ ايعامل ٖٞ
 املتٛاي١ٝ، ٚسزنتٗا ايٛاصب١ عبٛ اسبل ٚايعمٍ ٚايضعاد٠، فٝصمم قٛي٘ تعاىل:

، ٚقٛي٘ تعاىل: (5)صًَلَقَذْ مَتَبْنَا فِِ الزَّبٌُسِ هِيْ بَعْذِ الزِّمْشِ أَىَّ األَسْضَ َّشِثُيَا عِبَادُِ الصَّالِحٌُىَط

َوُط ًًََجْعَلَيُنْ الٌَْاسِثنِيًًََُشِّذُ أَىًْ  ًًََجْعَلَيُنْ أَئِوَّتً  ِ األَسْضِ  َ الَّزِّيَ اسْتُضْعِفٌُا فِ  .(6)صيَّ عَلَ
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 :عىلوت الثقافت

إٕ ايضٝاص١ٝ األَزٜه١ٝ اييت تعٌُ يًضٝطز٠ ع٢ً َكمرات ايعامل ايجايح ٚيف 
ضٝاصٞ َكمَت٘ ايعامل اإلصالَٞ ال تزٜم إٔ تٓطًل أ١ٜ دع٠ٛ إىل االصتكالٍ اي

ٚاألَين ٚاالقتصادٟ يتشُٞ ٚدٛدٖا ٚاقتصادٖا ٚثزٚاتٗا، بٌ عًُت ٖذٙ 
ايضٝاص١ االصتهبار١ٜ ع٢ً َٓع االنتفا٤ ايذاتٞ يًعامل ايجايح ٚاإلصالَٞ، َٚٓعت٘ 
َٔ اإلْتاز ٚايتصٓٝع ايٛطين ٚأثكًت٘ بايضًبٝات ٚايصزاعات ٚبهٌ أيٛإ 

١ ايعزب١ٝ اإلصال١َٝ خصٛصا ايتدًف، فُٛقف أَزٜها ايضًيب املعزٚف َٔ ايكطٝ
ايكط١ٝ ايفًضط١ٝٓٝ، ٖٚهذا َٛقفٗا ايّٝٛ َٔ اإلصالّ ايذٟ اْطًل َٔ أدٌ اسبز١ٜ 
ٚايعماي١، َٚا ِٜٗ أَزٜها ٖٛ إٔ تبك٢ ايمٍٚ اإلصال١َٝ ذبت ٚطأ٠ ايتدًف 
ٚرٚح اهلشمي١ يتبك٢ َضٝطز٠ ع٢ً ايعامل، َٚا ساٍ األَزٜهإ ؼبذرٕٚ ايػزب َٔ 

ٗادٟ ايذٟ ٜٗمدِٖ، ٜٚغٖٕٛٛ صٛرت٘، ٜٚزٚدٕٛ يًدزافات صط٠ٛ اإلصالّ ازب
ايضا٥م٠ َجٌ اصتعباد اإلصالّ يًُزأ٠، ٚإٕ اإلصالّ ٚاإلرٖاب قزٜٓإ ال ٜٓفهإ، 
فإٕ ايمعاٜات املػزض١ تؤدر َٔ دمٜم يف أدٗش٠ اإلعالّ ايػزبٞ صٛا٤ 

 باحملاضزات أٚ بايصشاف١ أٚ ٚصا٥ٌ ايبح املضٝطز٠ ٚغريٖا.

 قاث الدوليتالعىلوت والعال

تشعِ ايعٛمل١ اييت تمعٛ إيٝٗا أَزٜها بإٔ اإلصالّ ٜعكم ايعالقات ايمٚي١ٝ، 
ٖٚذا سعِ َّٖٛٛ ٚافرتا٤ ٚاضض َهغٛف، فإٕ ايعالقات ايمٚي١ٝ تعٝػ ساي١ 
َٔ ايضًب١ٝ َٔ خالٍ طبٝع١ ايٛاقع االصتهبارٟ ايذٟ تزٜمٙ أَزٜها يًضٝطز٠ ع٢ً 

أرباسا ملصًشتٗا ع٢ً سضاب ايمٍٚ َكمرات املضتطعفني يف ايعامل يتضذٌ 
األخز٣، فايٛاقع االقتصادٟ ٚاألَين ٚايضٝاصٞ االصتهبارٟ ايذٟ ٜتُجٌ 
بايعٛمل١ ٖٛ ايذٟ ٜعكم ايعالقات بني ايمٍٚ ٚايغعٛب ال اإلصالّ. فإٕ ايػزب قاّ 
بٓٗب ثزٚات ايغعٛب املضتعُز٠ ٚاصتعباد أًٖٗا ٚايتذار٠ بِٗ، بُٝٓا قاّ اإلصالّ 

عٛب املفتٛس١ ٚتعزٜبٗا ٚإدخاهلا يف رنب اسبطار٠ اإلْضا١ْٝ بتشمٜح ايغ
 َتٛسما َعٗا َٚضاٜٚا هلا َٚععُا يفالصفتٗا ٚعًُا٥ٗا.
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 العىلوت والصهيىنيت

إٔ ايٝٗٛد ٜضعٕٛ إلْغا٤ ايمٚي١  )بزٚتٛنٛالت سهُا٤ صٕٗٝٛ(ذنز نتاب 
ايعامل١ٝ ايعامل١ٝ، ٚإٕ ايعٛمل١ َكم١َ ٚضعٗا ٜٗٛد أَزٜها َٔ أدٌ إقا١َ دٚيتِٗ 

املشع١َٛ، ٚؽبطط ايٝٗٛد هلذا َٔ خالٍ إَضانِٗ باالقتصاد ٚاإلعالّ ٚايضٝاص١ 
يف ايعامل، فِٗ ٜزٜمٕٚ إٔ ٜؤصضٛا دٚي١ عامل١ٝ يٝضت بايطزٚر٠ دٚي١ ٜٗٛد١ٜ 
َٛسم٠، بٌ ْعاّ ايعٛمل١ يهٞ ٜضٝطزٚا ع٢ً نٌ ايٛاقع ايعاملٞ، خاب فأهلِ ٚئ 

ًًََجْعَلَيُنْ أَئِوَّتً ٜتشكل سًُِٗ بكٛي٘ تعاىل: ط َوُيَّ عَلََ الَّزِّيَ اسْتُضْعِفٌُا فِِ األَسْضِ   ً ًًَُشِّذُ أَىْ

 .(1)صًًََجْعَلَيُنْ الٌَْاسِثنِيَ

 آلثار السلبيت للعىلوتا

املًشٛظ إٔ ايمٍٚ ايٓا١َٝ َا إٔ ربطٛ خط٠ٛ ٚاسم٠ يألَاّ ذبت ْعاّ ايعٛمل١ 
ايبعض ٜعتكم بإٔ ْعاّ ايعٛمل١ ٜعين ست٢ ترتادع خطٛات إىل اشبًف، ٚإذا نإ 

االْفتاح االقتصادٟ ٚايضٛم ايعامل١ٝ املفتٛس١ ٚاحملزر٠ َٔ نٌ ايكٝٛد ٚايتمخالت 
اشبارد١ٝ ٚاييت تضُض باْتكاٍ عٓاصز اإلْتاز ٚايضًع ٚاشبمَات ٚرأظ املاٍ بني 
ايمٍٚ بهٌ عفاف١ٝ ٚٚفكا يًشاد١، ٚت١٦ٝٗ فزص َتهاف١٦ زبُٝع ايمٍٚ ٚبذيو 

ايذٟ ٜطُٔ ذبكل ايتٛاسٕ ٚايعماي١ بني مجٝع ايمٍٚ، ٚايذٟ ٜتِ فٝ٘  ايغهٌ
اْتكاٍ رؤٚظ األَٛاٍ َٔ ايبًمإ املتكم١َ إىل ايمٍٚ ايٓا١َٝ ٚاييت ٖٞ بأَط 
اسباد١ إىل ذيو االْتكاٍ ايذٟ ٜٛفز ألصشاب٘ ايزبض ٚايمٍٚ املطٝف١ االسدٖار 

ايغعارات اييت تزفع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ، فٗذا االعتكاد خاط٧ ألٕ ٖذٙ 
ظاٖزا أَا عًُٝا ٚٚاقعا فإٕ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ يًمٍٚ ايٓا١َٝ َكٝم٠ يف ظٌ ايعٛمل١ ٚمبا 
ٜتُاع٢ َٚصًش١ ايمٍٚ ايزأمساي١ٝ، فتٛاد٘ ايمٍٚ ايٓا١َٝ صعٛبات تتُجٌ يف 
تمخٌ ايمٍٚ ايزأمساي١ٝ ٚخاص١ أَزٜها يف بزاَر صٝاصات ايت١ُٝٓ ٚتٛدٝٗٗا 

ع٢ ٚؽبمّ َصاسبٗا ٚع٢ً سضاب َٚصاحل ععٛب بذيو ايغهٌ ايذٟ ٜتُا
                                           

 .5 ، آ١ٜ:صٛر٠ ايكصص (1)



 حبوث ومقاالت                                                                                             340

ايعامل ايجايح تًو ايتمخالت اييت اربذت أعهاال َتعمد٠ َٓٗا دع٠ٛ ايمٍٚ 
ايٓا١َٝ إىل االصالسات االقتصاد١ٜ، ٚتمخٌ َؤصضات ايتٌُٜٛ ايمٚي١ٝ ٚاييت َا 
ٖٞ إال ٚص١ًٝ َٔ ٚصا٥ٌ ايطػط ٚايتمخٌ األَزٜهٞ يف عؤٕٚ ايمٍٚ ايٓا١َٝ 

إٔ مجٝع عًُٝات اإلقزاض اييت تكمَٗا تًو املؤصضات ايمٚي١ٝ سٝح ٜالسغ 
يًمٍٚ ايٓا١َٝ َا ٖٞ إال قزٚض َغزٚط١ ٚفٝٗا تمخٌ ٚاضض ست٢ يف دٛاْب 

 ايضٝاد٠ ايٛط١ٝٓ. ْٚذنز بعض ايٓكاط ايضًب١ٝ يًعٛمل١ َٓٗا:

إسدٜاد عمد ازبزمي١ املٓع١ُ ٚايتذار٠ بايٓضا٤ ٚاألطفاٍ ألغزاض  .1
ملدمرات سضب تكزٜز ايت١ُٝٓ ايبغز١ٜ ايصادر يف االصتػالٍ ازبٓضٞ ٚا

 َٔ األَِ املتشم٠. 1999عاّ 

ظٗٛر ايتطزف ايمٜين نزد فعٌ يًعٛمل١ اييت ال تكِٝ ألٟ ع٤ٞ ٚسْا ص٣ٛ  .2
ايضًع ٚاالقتصاد ٚاملاٍ، ٚاييت تمعٛ إىل تػري ايغعٛب يف أخالقِٗ 

 ١.ٚعكا٥مِٖ ٚأمناط صًٛنِٗ، بٌ فزضٗا ع٢ً اآلخزٜٔ بايك٠ٛ ايػامش

إٕ ايعٛمل١ دعًت ايٓكٛد تتشمخ بصٛت أع٢ً َٔ اسبادات اسبكٝك١  .3
يإلْضإ سٝح إٔ ايرتنٝش ع٢ً األغذ١ٜ احملض١ٓ ٚراثٝا ٚاألد١ٜٚ َٚضاسٝل 
ايتذٌُٝ باتت أنجز أ١ُٖٝ َٔ ايًكاسات ايطب١ٝ ٚاإلدزا٤ات ايٛقا١ٝ٥ َٔ 

 بعض األَزاض املعم١ٜ يف ظٌ ايعٛمل١.

١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ال صُٝا ٚإٕ اقتصاد ايضٛم تعم ايعٛمل١ ايعمٚ األٍٚ يًب .4
َٚصاحل ايمٍٚ ايصٓاع١ٝ ٚايغزنات املتعمد٠ ازبٓض١ٝ ال تعري أٟ اعتبار 

 يألضزار ايكصري٠ أٚ ايبعٝم٠ املم٣ ع٢ً ايطبٝع١.

إٕ ايعٛمل١ تٛفز املشٜم َٔ ايفزص يًغزنات ايعابز٠ يًشمٚد اييت تعم  .5
َربٜاي١ٝ، ٚٚاسم٠ َٔ أبزس رنا٥ش أصاص١ٝ يًمٍٚ ايزأمساي١ٝ ٚصٝاصاتٗا اإل

األدٚات ايتٓفٝذ١ٜ يًضٝاص١ االصتعُار١ٜ ازبمٜم٠ سٝح تعٌُ ٖذٙ 
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ايغزنات ٚاملافٝات ع٢ً ربزٜب اقتصادٜات ايمٍٚ ايٓا١َٝ ٚايتمخٌ يف 
 عؤْٚٗا ايماخ١ًٝ.

َٔ خالٍ ايعٛمل١ االَربٜاي١ٝ اييت ٖٞ أسم أعهاٍ ايتفزد األَزٜهٞ ٚاييت  .6
ايمٚيٞ، ٚديٝال آخز ع٢ً ايالعمٍ ٚايالإْصاف  متجٌ إخالال آخز بايٓعاّ

فٝ٘، ٚتضع٢ ق٣ٛ ايضٝطز٠ االَربٜاي١ٝ إىل ايتطٝل ع٢ً املٓعُات ايمٚي١ٝ 
ٚاإلق١ًُٝٝ ٚيف َكمَتٗا ١٦ٖٝ األَِ املتشم٠ ٚايتالعب بضٝاصاتٗا ٚتٛدٝٗٗا 
يػري األغزاض اييت ٚدمت َٔ أدًٗا، ٚقم ناْت قط١ٝ ايعزام 

١ُٓ ٚاسبصار َٚا آٍ إيٝ٘ اسباٍ يف عالقت٘ باألَِ َٚٛادٗت٘ يًعمٚإ ٚاهلٝ
املتشم٠ بضبب ١ُٖٓٝ أَزٜها ع٢ً اهل١٦ٝ ايمٚي١ٝ َٚؤصضاتٗا ٚيف َكمَتٗا 

 صبًط األَٔ.

ايفكز يف دٍٚ ايعامل ايجايح،  َبَضايعٛمل١ أْعغت ايمٍٚ ايػ١ٝٓ ٚسادت َِْ .7
امل فكم اصتطاعت ايعٛمل١ األَزٜه١ٝ إٔ تفزض أصايٝب اقتصاد١ٜ ع٢ً ايع

دا٤ت بهجري َٔ اشبضا٥ز ٚاألضزار يًعامل ايجايح ٚذيو بإخطاع 
اقتصادٜات ايعامل ملفزدات قا١ْْٝٛ أٚ اتفاقٝات دٚي١ٝ تكمّ ايتضٗٝالت 
يًضًع ٚايصٓاعات ايػزب١ٝ ٚاألَزٜه١ٝ َٓٗا بٛد٘ خاص ٚتفتض هلا 
أصٛاقا أٚصع مما ٜغهٌ إضعافا ملضتٜٛات ايصٓاع١ ٚجملٌُ دٛاْب 

 ين املضتكٌ يف بًمإ ايعامل ايجايح.اإلْتاز ايٛط

 العىلوت واإلسالم

إٕ اإلْضا١ْٝ ٚاسم٠ ٚإٕ ناْت ٖٓايو خصٛصٝات ملٛقع إْضاْٞ ٖٓا ٖٚٓاى، 
ٚاإلصالّ ال ٜتٓهز يًدصٛصٝات اإلْضا١ْٝ بٌ ٜعتربٖا َصمر إثزا٤ يإلْضإ يف 

خز َٔ ايعٓاصز ايػ١ٝٓ اييت تتشٍٛ إىل يكا٤ إْضاْٞ فُٝا ؼبتاد٘ اإلْضإ َٔ اآل

َّاأَُّّيَا النَّاسُ إًَِّا ] ايعٓاصز ايٓاقص١ عٓمٙ، ٖٚذا َا دا٤ ب٘ ايكزإٓ ايهزِٜ بكٛي٘ تعاىل:
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خَلَقْنَامُنْ هِيْ رَمَشٍ ًَأًُثََ ًَجَعَلْنَامُنْ شُعٌُبًا ًَقَبَائِلَ لِتَعَاسَفٌُا إِىَّ أَمْشَهَنُنْ عِنْذَ اللَّوِ 

بٌ ٜز٣ إٔ ايعاّ ٜتػذ٣ َٔ  اص أَاّ ايعاّ،، فاإلصالّ ال ًٜػٞ اشب(1)صأَتْقَامُنْ

اشباص ٚإٕ اإلْضإ ٜتشزى يف ايعاّ َع االصتفاد٠ َٔ غ٢ٓ اشباص يتهٕٛ ٖٓاى 
 ٚسم٠ عامل١ٝ إْضا١ْٝ يف ايتٓٛع.

أَا ايعٛمل١ فكم ٚيمت يف ايمٚا٥ز األَزٜه١ٝ ٚاملطًٛب َٔ خًف١ٝ َغزٚع 
م١ٜٝٓ يمٍٚ االصتهبار ايعٛمل١ إ ربطع اشبصٛصٝات ايك١َٝٛ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚاي

األَزٜهٞ، فباصِ ايعٛمل١ تضتدمّ أَزٜها ايك٠ٛ يتتذاٚس اسبمٚد ايٛط١ٝٓ ٚاإلق١ًُٝٝ 
ٚايك١َٝٛ ٚايم١ٜٝٓ يًمٍٚ األخز٣ ٚتصبض ايعٛمل١ ٚص١ًٝ َٔ ٚصا٥ٌ ايضٝطز٠، ٖٚٓا 
ْؤنم ع٢ً ْكط١ َع١ٓٝ بإٔ األَزٜهني يٝضٛا َضتعمٜٔ إٔ ٜفكمٚا عٓاصزِٖ 

إٕ ناْت ٖٓايو ساي١ ق١َٝٛ يف أَزٜها ملصًش١ ايعامل ٚخصا٥صِٗ ايك١َٝٛ 
ايجايح، فايتهاٌَ َع ايعامل ٚايتفاعٌ َعِٗ يٝط بايطزٚر٠ يف إيػا٤ 
اشبصٛصٝات ايجكاف١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚايم١ٜٝٓ فإٕ اإلصالّ دٜٔ عاملٞ يف ثكافت٘، 
 ٚيهٔ ال ميٓع ايغعٛب َٔ إٔ تهٕٛ هلا ثكافتٗا اشباص١ بغزط إٔ تزتبط يف اشبط

 ايعاّ بايجكاف١ اإلصال١َٝ. 

 دعىتنا إلى أسلوت العالن

إىل ايٓاظ ناف١.  fإٕ اهلل صبشاْ٘ ٚتعاىل أرصٌ رصٛي٘ ضبُم بٔ عبماهلل 

ًًََزِّشًاط قاٍ تعاىل: . فايمع٠ٛ اإلصال١َٝ دع٠ٛ (2)صًَهَا أَسْسَلْنَاكَ إاِلَّ مَافَّتً لِلنَّاسِ بَشرِيًا 

صبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜعٞ ذ١ٖٝٓ ايٓاظ ايذٜٔ ٜمعِٖٛ  عامل١ٝ، ٚال بم يًماع١ٝ إىل اهلل
إيٝ٘، ٚإٔ ٜهٕٛ َطًعا ع٢ً ثكافتِٗ ٚعكًٝتِٗ ٚرٚسٝتِٗ فُٝا ٜعٝغْٛ٘ يف نٌ 
أٚضاعِٗ ٚعالقتِٗ، ألٕ ايماع١ٝ عٓمَا ال ٜفِٗ رٚح اآلخز ٚال ٜمرى سمٚد 

                                           
 .13، آ١ٜ: صٛر٠ اسبذزات (1)
 .28 ، آ١ٜ:صٛر٠ صبأ (2)
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 إْا َعاعز األْبٝا٤: )fثكافت٘ فهٝف ميهٔ إٔ ؽباطب٘؟ ٚقم ٚرد عٔ رصٍٛ اهلل 
، فاذا مل ْفِٗ سذِ عكٛهلِ فهٝف أَزْا إٔ غباطب ايٓاظ ع٢ً قمر عكٛهلِ(

ْضتطٝع إٔ ْتهًِ َعِٗ ع٢ً قمر عكٛهلِ؟ ٚعبٔ ْعٝػ يف عصز ٜغتٌُ ع٢ً نجري 
َٔ ايتكمّ يف ايعًِ ٚايتٓٛع يف األفهار ٚع٢ً أصًٛب اسبٝا٠ ايذٟ ٜتٓٛع ٖٓا 

نٝف عبزى اإلصالّ يف ٖٚٓاى، يذيو ٜكتطٞ اسباٍ إٔ ْفِٗ رٚح ايعصز يٓعزف 
داخً٘. ٚال ميهٔ خطٛع اإلصالّ يذ١ٖٝٓ ايعصز ألْٓا ْؤَٔ بإٔ اإلصالّ ػبب إٔ 
ٜكتشِ ذ١ٖٝٓ ايعصز َٔ خالٍ فِٗ رٚس١ٝ اإلْضإ املعاصز ٚذٖٓٝت٘ ٚنٌ َا ٜفتض 

 عًٝ٘ ٜٚػًل عٓ٘.

إٕ ايعٛمل١ تزٜم إٔ تًػٞ ايمٜٔ َٔ سضاب سزن١ اإلْضإ يف اسبٝا٠ يف قطاٜاٙ 
١ٜ ٚسادات٘ املاد١ٜ، بشعُٗا بإٔ ايمٜٔ ضم سزن١ ايتارٜذ، ٖٚذا أَز َّٖٛٛ اسبٝٛ

ألٕ اإلْضإ َتمٜٔ بطبع٘ َٔ سٝح فطزت٘ ايصاف١ٝ ايها١َٓ يف صز ٚدٛدٙ ربتشٕ 
اإلسضاظ بايمٜٔ، ٚاالميإ باهلل تعاىل، نُا إٔ ايعٛمل١ يف َغزٚعٗا اسبطارٟ 

، ٚػبب إٔ تهٕٛ ذبت تصزف تعترب ايطبٝع١ َزنش ايهٕٛ َٚٛارد األرض ضبمٚد٠
ايعٓصز املتفٛم، ٚإذا اصطمَت َصًش١ ايطبٝع١ َع َصًش١ اإلْضإ تكمّ 
ايطبٝع١ ٚيٛ بكتٌ اإلْضإ ٚإباد٠ ازبٓط ايبغزٟ، نُا ع٢ً عًُا٤ املضًُني تكمِٜ 

 َغزٚعِٗ اسبطارٟ اإلصالَٞ.

يف  فكط ال تمخٌ اهلل صبشاْ٘ ٚتعاىل ٌَٟاِد ٌمِعإٕ اسبطار٠ ايػزب١ٝ هلا ُب
سضاباتٗا ٖٚذا ايبعم ايذٟ ٜضتػزم ٚدٛد اإلْضإ ايذاتٞ يف قطاٜا اسبزٜات دٕٚ 
إٔ ٜتٓب٘ إىل ايعٓاصز ٚاألبعاد األخز٣ اييت قم دبعٌ َٔ سزن١ بعض اسبزٜات يف 

 ٚدٛدٙ سزن١ صًب١ٝ.

إٕ عزض اسبطار٠ اإلصال١َٝ ٚاشبطاب اإلصالَٞ ايذٟ ميجٌ ايتطٛر املعزيف 
ت٘ يف ايٛاقع نُا ميجٌ تطًعات٘ يف تػٝري سزنت٘ َٔ أدٌ يإلْضإ املضًِ يف سزن

تػٝري ايٛاقع فال بم إٔ ٜٓطًل اشبطاب اإلصالَٞ َٔ خالٍ سادات اإلْضإ 
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املعاصز ٚإٔ عبزى املفاِٖٝ اإلصال١َٝ ٚايعكٝم١ٜ ٚايغزع١ٝ حبٝح ٜغعز اإلْضإ 
تشزى يف املعاصز إٔ اشبطاب ميجٌ َزسًت٘ ٚسادت٘ ٚايكطاٜا اييت ذبهِ سٝات٘ ٚت

َضريت٘، ٚإٔ ال ٜهٕٛ اشبطاب دبزٜمٜا ٜػزم يف اشبٝاٍ، ٚإٔ ال ٜهٕٛ َاضٜٛا 
 ٜبتعم عٔ قطاٜا ايعصز ٚسٝا٠ اإلْضإ املعاصز.

 خطىاث لصد العىلوت

إٕ ايعٛمل١ يٝط قمرا ضبتَٛا ٚال قاْْٛا تارؽبٝا ربطع هلا نٌ ايغعٛب، 
 ٚملٛادٗتٗا أَٛر َٓٗا :

٘ دٜٔ سٛارٟ ٚتعاٜغٞ، ٜٚتشزى َٔ أدٌ إٔ إٔ ْكمّ صٛر٠ عٔ اإلصالّ بأْ .1
ٜٓفتض عكٌ اإلْضإ ٚقًب٘ ع٢ً اسبكا٥ل َٔ أقزب طزٜل، ٚإٔ ْعاجل قط١ٝ 
ايعٓف باملٓطل اسبطارٟ ايذٟ ػبعٌ يإلْضإ اسبل يف ايمفاع عٔ ْفض٘ ٚٚقا١ٜ 
صاست٘ َٔ ايتعمٜات، ٚإٔ ْبني بصٛر٠ د١ًٝ بإٔ املضًُني ال ٜعًُٕٛ ع٢ً 

ٜعًُٕٛ ع٢ً أصاظ ايمفاع عٔ أْفضِٗ ضم ايذٟ ٜزٜم  إثار٠ ايعٓف، ٚيهٔ
 إٔ ًٜػٞ ٚدٛدِٖ ٚسزٜتِٗ ٚدِٜٓٗ عٓمَا ال ٜهٕٛ ٖٓايو صبٌٝ يًزفل.

إٔ ٜهٕٛ فكٗاؤْا ميًهٕٛ ايغُٛي١ٝ يف فِٗ اإلصالّ ٚال صُٝا يف َعزف١ ايكزإٓ  .2
ٚايض١ٓ ايغزٜف١ َٚعزف١ ايٛاقع ايفهزٟ ٚايجكايف املتشزى، ست٢ ٜضتطٝع إٔ 

صالّ يهٞ ٜضتطٝع إٔ ٜفيت يًٛاقع ٜٚعاجل ناف١ َغانً٘، فإٕ َٓاطل ٜفِٗ اإل
 ايفزاغ يف ايفهز اإلصالَٞ أنجز َٔ إٔ ذبص٢.

إٔ ٜهٕٛ املضًُٕٛ دقٝكني يف َفزدات اشبطاب اإلصالَٞ ست٢ ال ٜعطٛا  .3
األعما٤ ايضالح ايذٟ ؼباربْٛٓا ب٘، ٚإٕ عًٝٓا إٔ ْكٍٛ يًعامل بإٔ اإلصالّ ال 

 عرتف ٜٚتعاٜػ َع٘ ال نُا يف عٛملتهِ اييت تًػٞ اآلخزٜٔ.ًٜػٞ اآلخز بٌ ٜ

ايتُضو بايًػ١ ايعزب١ٝ ٚاصتعُاهلا يف ايعًِ ٚايتعًِٝ ٚيف نٌ أٚد٘ ْغاط  .4
اجملتُع، ٜٚعترب ايتُضو بايًػ١ ايعزب١ٝ َٔ أِٖ دعا٥ِ ايٛقٛف بٛد٘ ايعٛمل١، 
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ايًػ١ َٚٔ ايباطٌ إٔ ٜمع٢ إٔ ايًػ١ ايعزب١ٝ غري صاسب١ هلذا ايعصز، ٚإٕ 
االْهًٝش١ٜ ٖٞ يػ١ ايعصز، فإٕ ايًػ١ ايعزب١ٝ ٖٞ ايًػ١ املكمص١ اييت أْشٍ اهلل 

ٖٚٞ َٛثك١ األٚاصز بني أبٓا٤  (1)صإًَِّا أًَزَلْنَاهُ قُشْآًًا عَشَبًِّْاطتعاىل بٗا ايكزإٓ ايهزِٜ: 

 ،ٖذٙ األ١َ َٔ َغارم أقطارٖا إىل َػاربٗا ٖٚٞ ٚعا٤ تفهريِٖ ٚتعبريِٖ
فُا أسزاْا بايتُضو بٗا ٚاسبفاظ  ،ٚٚص١ًٝ سفغ تزاثِٗ ،ِٚصذٌ تأرؽبٗ

 عًٝٗا َٔ ٖذٙ ايعٛمل١ ايغزص١ ٚتٝارٖا ازبارف.

ٚإٔ ْفزم بني اإلميإ  ،إٔ ْبعم اسبطار٠ اإلصال١َٝ عٔ اشبزاف١ ٚايتدًف .5
فًًػٝب  ،بايػٝب ٚإعطا٤ اشبزاف١ اسبز١ٜ يف إٔ تمخٌ عكٛيٓا باصِ ايػٝب

ٚال ٜعين ذيو إٔ ْفضز نٌ ع٤ٞ  ،هلل ع٢ً صٓٓ٘قٛاعمٙ ٚأصٛي٘ ٚقم أقاَٗا ا
بايػٝب فإٕ اهلل صبشاْ٘ ٚتعاىل أراد إٔ ٜتشزى اإلْضإ َٔ خالٍ ايكٛاْني 

 ايطبٝع١ٝ.

فإٕ يهٌ َزس١ً َٔ َزاسٌ  ،إٔ ال ٜهٕٛ طزسٓا َٔ خالٍ سًٍٛ َاض١ٜٛ .6
فاملضًِ صٛا٤ نإ فكٝٗا أٚ  ،اسبٝا٠ سًٍٛ حبذِ سادات املزس١ً َٚغانًٗا

٘ إٔ ٜعٝػ عصزٙ ٜٚفِٗ إْضإ عصزٙ ٚقطاٜاٙ يٝتشمخ بًػ١ ايعصز َجكفا ي
 َٔ خالٍ ٚد١ٗ ْعز إصال١َٝ.

إٔ ٜؤصٌ دٌٝ عبابٓا اْتُا٤ٙ يجٛابت اسبٝا٠ اسبكٝك١ٝ ٜٚؤصٌ فهزٙ يريبط  .7
ٚإٔ  ،بعكً٘ ٚٚدماْ٘ ٚإٔ ؼبافعٛا ع٢ً ثٛابتِٗ ايم١ٜٝٓ يف عكٝمتِٗ اإلصال١َٝ

سبطار٠ ايػزب١ٝ ٚاالْفتاح ع٢ً قِٝ ايػزب ال ٜذٚبٛا يف أفهار َٚعاٖز ٚقغٛر ا
 اييت تصطمّ يف نجري َٔ األسٝإ بايتشاَات اإلصالّ .

تهٜٛٔ ايتذُعات اإلق١ًُٝٝ ايكادر٠ ع٢ً ايٛقٛف أَاّ ايمٍٚ االصتهبار١ٜ َع  .8
نُا ػبب ايمع٠ٛ إىل تهٜٛٔ  ،ايتُضو باإلراد٠ ايٛط١ٝٓ املضتك١ً يًغعٛب

                                           
 .2 ، آ١ٜ:صٛر٠ ٜٛصف (1)
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ٚتربس َٓافض١  ،ست٢ ٜٓغأ تطٛر َتهاف٧قطب ثإ يف َكاب١ً ايكطب األٚسم 
بني أقطاب َتعمد٠ َٓٗا ايكطب ايعزبٞ اإلصالَٞ ايذٟ تهغف عٓ٘ ايصش٠ٛ 

فاستُاٍ ظٗٛر قطب ثإ ٚارد سطارٜا َٔ املٓطك١ ايعزب١ٝ  ،اإلصال١َٝ
اإلصال١َٝ بإرثٗا ايجكايف ايتارؽبٞ ايطٌٜٛ ايذٟ ٜزدض إٔ ٜهٕٛ ٖٛ احملتٌُ 

َٚٔ ٖٓا تأتٞ َعادا٠ ايػزب يإلصالّ  ،ايٛاسميًتشمٟ يًعامل ذٟ ايكطب 
ٚايرتنٝش عًٝ٘ بايطزب  ،بٛد٘ عاّ ٚيًصش٠ٛ اإلصال١َٝ بٛد٘ خاص

فإٕ بعض ايمٍٚ ايٓا١َٝ قم سككت ْٛعا َٔ ايت١ُٝٓ  ،ٚاسبصار ٚايتٗمٜم
ايصٓاع١ٝ يف إرصا٤ ايكاعم٠ ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ فٝٗا ٚاييت أصبشت َصمر تٗمٜم 

مما دفع أَزٜها إىل اعتُاد  ،ايععِٝاسباٍ يف عزاقٓا ملصاحل أَزٜها نُا ٖٛ 
صٝاصات َع١ٓٝ َضتدم١َ أصايٝب غري أخالق١ٝ َٚضتدم١َ قٛتٗا ايعضهز١ٜ 

 ايػامش١ إلضعاف عزاقٓا ايععِٝ.
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(/ ناإْٛ  22.اسبه١ُ/ صبًا١ فهزٜا١ عاٗز١ٜ تصامر عأ بٝات اسبهُا١/ ايعامد )        2
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F 

 املقد١َ
شري٠ ايٝٗٛد ربتًف عٔ شري٠ باقٞ ا٭َِ ٚايععٛب فقد ٖٚبهِٗ ا  ععبا    
فرؼّا عظ١ُٝ َٔ اشببري ٚايؽب٬مب  با لهشبً٘ َبٔ لعبداد نبجري٠ َبٔ ا٭ْهٝبا٤ ٚيبٛ           

هٟ عس ٚدٌ ٭فًشبٛا ٚظبشبٛا يهبِٓٗ سبادٚا عبٔ اي رٜب        شاهٚا ع٢ً ْٗر ايها
ٚاعبرفٛا عٔ ا٭ْهٝا٤ ٚزاغبٛا عبٔ ايعبرا٥ل ايصبُا١ٜٚو ٚذببٍٛ بٓبٛ لشبرا٥ٌٝ ل         
فتٓببب١ ياْصبببا١ْٝ ععبببا٤ َبببل قًبببتِٗو فبببش٣ ا٭َبببِ  ٚايعبببعٛب ععبببهٛا َبببِٓٗ   
ٚاسبهَٛات ذبتاط َِٓٗ يف طبتًف لهدا٤ ايعبا  ٚعًب٢ َبرٚه ا٭ٜباّ ٚايصبٓ        

لخردِٖٛ َٔ فًص   اْتقاَّا ٭عُبامِ ايد٦ْٝب١ ٚاملصبًُٕٛ لخردبِٖٛ     فايرّٚ 
َٔ ظه٘ دسٜر٠ ايعرب ملها٥دِٖ َٚ٪اَراعِٗ  ٚا٭شهإ طبردِٖٚ َبٔ ب٬دٖبِ    
يتدخًِٗ يف ايع٪ٕٚ ايداخ١ًٝ  ٚظعٛب ايعا  اسباي١ٝ َا زايت ع٦ٔ ذبت ٚطأ٠ 

لٕ  دببرا٥ُِٗ  ٚشببٛت ٜصببتُر ايٝٗببٛد يف َعببرٚعِٗ ايؽببْٗٝٛٞ ايعٓؽببرٟ ل   
 ٜأعٞ ّٜٛ ٜتخًؾ ايعا  فٝ٘ َٔ ظرٚهِٖ ٜٚٓتؽر عًِٝٗو  

  (دٗاد املصبًُ  ٭بٓبا٤ ايقبرد٠ ٚاشبٓبازٜر    )ٚقد ٚمست حبجٞ ٖذا بعٓٛإ 
ٚقد دعًت ايهشح ع٢ً ث٬ث١ فؽٍٛ ايفؽٌ ا٭ٍٚ عٓاٚيت فٝ٘ ععرٜبف ازبٗباد   
يغبب١ّ ٚظببرعّا ٚففببًٝت٘ ٚلْٛاعبب٘ َٚقَٛاعبب٘ ٚ  ْتعببرد ٭سهبباّ ازبٗبباد ف ْٗببا      

دببٛد٠ يف ايهتببف ايفقٗٝبب١  ٚع رقببت يف ايفؽببٌ ايجبباْٞ ل  ايٝٗببٛد يف عؽببر   َٛ
ايٓه٠ٛ فتهًُت عٔ ايٝٗٛد يف َه١ املهر١َ ثِ يف املد١ٜٓ املٓٛه٠ ثبِ لَبٌ املصبًُ     
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  يف لميإ ايٝٗبٛد ثبِ َٛقبف ايٝٗبٛد َبٔ ايبدع٠ٛ ا شب١َٝ٬ ٚعبدا٤ ايٝٗبٛد  ُبد          
f ًِعظببِ يًٝٗببٛد عًبب٢   ٚاملصببًُ   ثببِ عٓاٚيببت َٛادٗبب١ ايرشببٍٛ ا٭     ٚشبب

رّا عًب٢  ؽ ب َتِقََُصتٜٛ  َصت٣ٛ ا٭فبراد َٚصبت٣ٛ ازبُاعبات ٚشبٝهٕٛ سبدٜجٓا      
َِٗ ددّا ٭ْ٘ شبٝشدد   ِيش ِقَه١و ٚاسبدٜح عٔ ايٝٗٛد يف ٖذٙ اf بعج١ ايٓيب ٠ َُدَّ

لبعاد فهر٠ ايعدا٤ ايذٟ ْؽه٘ ايٝٗٛد ياش٬ّ ٜٚه  ا٭شض ا٭ٚ  اييت داهت 
 ط ا٭شًٛب ايبذٟ ٚادب٘ بب٘ املصبًُٕٛ ٖبذا ايعبدا٤        عًٝٗا املعاهى  نُا شٝخ

ٖٚببٛ لشببًٛب ععببرٜعٞ دعببٌ اسببب  لشاشبب٘ ٚايعببدٍ ظببعاهٙ ٚا شبب٬ّ غاٜتبب٘     
َٚرَاٙ  لشبًٛب ٚـبع٘ ا  بعًُب٘ ٚسهُتب٘  ْٚفبذٙ لَٓبا٤ طبًؽبٕٛ دبدٜرٕٚ         
بايجقببب١ ٚايتقبببدٜر باعهبببايف َبببٓٗذِٗ يف نبببٌ املٛادٗبببات ايبببيت ذببببدخ يف عٝبببل   

 ايعؽٛهو  

يح فقد دا٤ بعٓٛإ ايٝٗٛد ٚفًصب   ٚعٓاٚيبت فٝب٘ مسبات     لَا ايفؽٌ ايجا
ايعخؽ١ٝ ايٝٗٛد١ٜ ثِ ل١ُٖٝ فًص    ٚثايجّا اسبهِ ايعبرعٞ يف َهباده٠ ايصب٬ّ    
َل لشرا٥ٌٝ ٚايعًُٝات ا٫شتعٗاد١ٜ  ٚهابعبّا ليٝبات ازبٗباد يف املرسًب١ ايرآٖب١      

ذببف ٚلشببهاب فعببٌ املصببًُ  يف ايؽببرايف ايؽببْٗٝٛٞ ٚلخببريا َٛقببف عًُببا٤ ايٓ 
 ا٭ظرت َٔ قف١ٝ فًص  و  

ّٕ ايٓاط   ٜدخًٛا    ٚعبتِ  ٛادّا  ٚعٓتعر ايدع٠ٛ ا ش١َٝ٬دٜٔ ا  لف يفل
  ٚلمخباد فتٓب١ املٓبافق   ٚل باّ     ا ش٬ّ  ٚفبتض َهب١  ايٛسد٠ ايعرب١ٝ ذبت ها١ٜ 

ايٓع١ُ ٚايدٜٔ ل٫ بعد ايقفا٤ ع٢ً ايٝٗٛد هلط نٌ فتٓب١ ٚلد٥٬ٗبِ َبٔ املدٜٓب١     
ِٝغ  ٜببتِ يًعببرب ٚاملصببًُ  ايٝببّٛ َصببتقهٌ زاٖببر ٚشبب٬ّ املٓببٛه٠  ٫ٚ  َعتٝببد َٚعبب

 هغٝد ل٫ بايقفا٤ ع٢ً ايٝٗٛد املتُجً  بايهٝإ ايؽْٗٝٛٞو
 

 

 ايٓذف ا٭ظرتاملدهش١ املٗد١ٜ ايد١ٜٝٓ/
 ّ 3113 /5 /6  - ٖب0230 /ؼفر /32                                                     
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 الفصل األول

 يف اإلسالم اجلهاد
ازبٗاد ٖٛ سذر ايسا١ٜٚ َٔ بٓا٤ ٖٝهٌ ا ش٬ّ ٚعُٛدٙ ايذٟ قاَت عًٝب٘  
شببرادق٘  ٚاعصببعت َٓاطقبب٘  ٚاَتببدت لطرافبب٘ ٚيبب٫ٛ ازبٗبباد ملببا نببإ ا شبب٬ّ    
همحبب١ يًعبباًَ  ٚبرنبب١ عًبب٢ اشبًبب  لععبب و ٚازبٗبباد ٖببٛ َهافشبب١ ايعببدٚ        

تفبش١ٝ ٚاملفبادات   َٚقا١َٚ ايظًبِ ٚايفصباد يف ا٭هد ٚايٓفبٛط ٚا٭َبٛاٍ ٚاي    
 يًش و  

 ٚازبٗاد ع٢ً قصُ :  

 انقسى األول: انجهاد األكبر  

ٖٚببٛ َقاَٚبب١ ايعببدٚ ايببداخًٞ ٖٚببٛ ايببٓفض َٚهافشبب١ ؼببفاعٗا ايذَُٝبب١       
ٚلخ٬قٗببا ايرلًٜبب١ يف ازبٗببٌ ٚازبببو ٚازبببٛه ٚايظًببِ ٚايهببد ٚايغببرٚه ٚاسبصببد 

ٚ لعبد٣  ) :ٚايعض ل  لخر َا ٖٓباى َبٔ ْظا٥رٖبا قباٍ هشبٍٛ ا       ى ْفصبو  عبد
ٖبذا ايقصبِ َبٔ ازبٗباد بازبٗباد ا٭نبد        f و ٚمس٢ ايبٓيب (0)(اييت ب  دٓهٝو

يؽببعٛب١ َعازببب١ ايببٓفض ٚاْتببسايف ؼببفاعٗا ايذَُٝبب١ ٚغرا٥سٖببا املصببتشه١ُ فٝٗببا   
ٚامل هٛع١ عًٝٗا  ٚيصبٓا يف حبجٓبا ٖبذا بؽبدد ايهب٬ّ عًب٢ ٖبذا ايقصبِ ل با ٖبٛ           

 َٛنٍٛ يهتف ا٭خ٬ق ا ش١َٝ٬و

 انجهاد األصغر  انقسى انثاَي:

ٖٚٛ َقا١َٚ ايعدٚ اشبباهدٞ  عبدٚ اسبب    عبدٚ ايعبدٍ  عبدٚ ايؽب٬مب         
 عدٚ ايفف١ًٝ عدٚ ايدٜٔو ٚحبجٓا عٔ ٖذا ايقصِو

 أواًل : تعريف انجهاد 

ازبٗاد ع٢ً ٚزٕ فعاٍ َٔ ازَبٗد بايفتض  ع٢ٓ ايتعبف   ععرٜف ازبٗاد يغ١ّ: .1

                                              
 ايقًف ٚؼ٬س٘ ٚفصادٙو (/22) باب /06 /67 حباه ا٭ْٛاه  (0)



 حبوث ومقاالت                                                                                       052

داٖبد ااٖبد صباٖبد٠    ٚاملعق١ لٚ بايفِ  ع٢ٓ ايٛشل ٚاي اق١ ٖٚٛ َؽده 
ٚدٗادّا نقتاٍ  ٚداٖبدت ايعبدٚ للا قاعًتب٘ فٗبٞ ؼبٝغ١ َعباهن١ لٟ ببذٍ        

 و(0)نٌ ٚاسد دٗدٙ ٚطاقت٘ يف دفل ؼاسه٘

ل لٟ اي اقبب١ يف َدافعبب١ ا٭عببدا٤  ِشببُٛاشببتفراا اِي ععرٜببف ازبٗبباد ظببرعّا:  و3
ٚقتببامِ  ٖٚببٞ نًُبب١ لشبب١َٝ٬ عصببتعٌُ  عٓبب٢ اسبببرب عٓببد بقٝبب١ ا٭َببِو   

٢ً صباٖد٠ ايٓفض بتعًِ لَٛه ايبدٜٔ ٚايعُبٌ بٗبا ٚععًُٝٗبا     ٜٚ ً  لٜفّا ع
ٚع٢ً صباٖد٠ ايعٝ إ بدفل َبا ٜبسٜٔ َبٔ ايعبهٗات ٚايعبٗٛاتو ٚازبٗباد       
بٛد٘ عاّ ٜعتد َهدل َٔ َهاد٨ ا شب٬ّ  ٚدعبا ايقبرإ ايهبرِٜ املصبًُ       

  ٚلٕ ٜ٪َٓبٛا بتعبرٜع٘ ن ميباِْٗ ببأٟ َعتقبد ؼبشٝض        لفبراداّ ليٝ٘ عاع١ ٚ
ِٕ ٜقَٛٛ ِٕ ٜٓفبذٚا غبريٙ فبا فبرد ا   ٚلنبد عًب٢        ٚل ا بتٓفٝذٙ نُا ابف ا

 ليو فا اعًٓا ع٢ً بؽري٠ بأ١ُٖٝ ازبٗادو  

 ثاَيًا: فضيهت انجهاد 

ازبٗاد باب َٔ لبٛاب ازبٓب١ َٚبٔ لهنبإ ا شب٬ّ َٚبا ٚهد َبٔ ففبً٘ يف        

وَ إِىَّ الل ََّّ] ايهتبباب ايهببرِٜ ٚايصبب١ٓ ايعببرٜف١ لنجببر َببٔ لٕ تؽبب٢و قبباٍ ا  ععببا :

ََىَّ لَيَُّنْ اْلنَنََّّخَ ُّتََّبِرُلٌىَ سَِِّ ضََِّجَِّْ الل َّوِ َسَْْتُزلَُّ          و(3)صٌىَ ًَُّتْزَلٌَُّىَ اْشزَرٍَ هِْي اْلُوؤْهِِننيَ أًَفُطَيُنْ ًَأَْهٌَالَيُنْ ثَِّ

يًذٓبب١ : )f ازبٗباد شببٓاّ ايبدٜٔ ٚقباٍ هشبٍٛ ا      f ٚقبد مسب٢ هشبٍٛ ا    
لا ٖببٛ َفتببٛمب ٖٚببِ َتقًببدٕٚ ببباب ٜقبباٍ يبب٘: ببباب اضاٖببدٜٔ ميفببٕٛ ليٝبب٘ فبب  

اشببري  : )لٜفّا f و ٚقاٍ(0)(بصٝٛفِٗ ٚازبُل يف املٛقف ٚامل٥٬ه١ عرسف بِٗ
ٚايصببٝٛت  نًبب٘ يف ايصببٝف ٚذبببت يببٌ ايصببٝف ٫ٚ ٜقببِٝ ايٓبباط ل٫ بايصببٝف  

                                              
 

 و531 /0 يصإ ايعرب (0)
 

 و000  ل١ٜ: شٛه٠ ايتٛب١( 3)
 

 و5ؿ /00/ّ 3َٔ لبٛاب دٗاد ايعدٚ ٚسدٜح  0ٚشا٥ٌ ايعٝع١ / باب ( 0)
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و ٚهٟٚ (3)(اغسٚ عٛهثٛا لبٓا٤نِ صبدّا: )لٜفّا f و ٚعٓ٘(0)(َقايٝد ازب١ٓ ٚايٓاه
ّٕ ازبٗاد باب َٔ لبٛاب ازب١ٓ فتش٘ ا  شب) اْ٘ قاٍ: _ عٔ ا َاّ عًٞ اؼ١ ل

دهيف ا  اسبؽ١ٓٝ ُٚدٓت٘ ايٛثٝق١  فُٔ عرن٘ ليهص٘ لٚيٝا٥٘  ٖٚٛ يهاط ايتق٣ٛ ٚ
ُ٘ ايه٤٬  ٚدٜح بايؽغاه ٚلدٌٜ اسب  َٓ٘ بتفٝٝل ازبٗاد   َِٛب ايذٍ َٚظًُ ا  َث

٘ و ٚقد قاٍ ا  عس ٚدبٌ يف ضبهب  (0)(ٚغفف ا  عًٝ٘ بشن٘ ْؽرع٘ إِىْ ] ِ نتابب

ّٕ املبٛت    : )_و ٖٚٛ ايقا٥ٌ صرَنصُرًُا الل وَ َّنصُرْكُنْ ًَُّضَجِّذْ أَقَََّْاهَُُنْ  لٜٗبا ايٓباط ل

٫ ٜفٛع٘ املقِٝ  ٫ٚ ٜعذسٙ اماهب  يٝض عٔ املٛت ضبٝؾ َٚٔ   ميت ٜقتٌ  
    ّٞ ٚلٕ لففٌ املٛت ايقتٌ  ٚايذٟ ْفصٞ بٝدٙ ٭يف ـرب١ بايصبٝف لٖبٕٛ عًب

 و ٚيف خد لبٞ سفؾ ايهًيب عٔ لبٞ عهد ا  ايؽادق(2)(راػَٔ َٝت١ ع٢ً ف
ّٕ ا  عس ٚدٌ بعح هشٛي٘ با ش٬ّ ل  ايٓاط ععر شٓ   فأبٛا لٕ : )_ ل

ٜقهًٛا ست٢ لَرٙ بايقتاٍ  فاشبري يف ايصٝف ٚذبت ايصبٝف  ٚا٭َبر ٜعبٛد نُبا     
ٌ ) :_و ٚخد لبٞ بؽري عٔ لبٞ عهد ا  ايؽادق (5)(بدل ا   َٔ قتٌ يف شبهٝ

يف ؼبشٝض اببٔ    _و ٚهٟٚ عٔ ا َاّ ايهباقر  (6)(  ُّٜعرف٘ ا  ظ٦ّٝا َٔ ش٦ٝاع٘
ٚله٠ٚ شببٓاَ٘ق قًببت بًبب٢ دعًببت  ل٫ لخببدى با شبب٬ّ لؼببً٘ ٚفرعبب٘خايببد )

 (و : لَا لؼً٘ فايؽ٠٬ ٚفرع٘ ايسنا٠ ٚله٠ٚ شٓاَ٘ ازبٗاد_  قاٍ فداى

 ثانثًا: أَىاع انجهاد 

 ازبٗاد ع٢ً لْٛايف لهبع١:

                                              
 

 و 5ؿ /00ّ / 0َٔ لبٛاب دٗاد ايعدٚ سدٜح  0باب ٚشا٥ٌ ايعٝع١/  (0)
 

 

 و 9/ ؿ 06/سدٜح  00/ 0ّ/ باب املؽده ْفص٘ (3)
 

 و 8/ ؿ 00/سدٜح  00/ 0ّ/ باب ( املؽده ْفص0٘)
 

 و 9/ ؿ 02/سدٜح  00/ 0ّ/ باب املؽده ْفص٘ (2)
 

 و 9/ ؿ 09/سدٜح  00/ 0ّ/ باب املؽده ْفص٘ (5)
 

 و 0َقد١َ ايعهادات سدٜح  لبٛابَٔ  0باب  /املؽده ْفص٘ (6)
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 ع األول: انجهاد االبتذائي انُى

ٜٚص٢ُ بازبٗاد ا٭ؼًٞ لٚ ازبٗاد ايدعٟٛ ٖٚٛ دٗباد املعبرن  ٚايهفباه    
ابتببدا٤ّا بببدعٛعِٗ ل  ا شبب٬ّ  ٚاببف نفاٜبب١ عًبب٢ نببٌ َهًببف سببر لنببر غببري   

 َعذٚهو

 انُىع انثاَي: انجهاد انذفاعي أو انذفاع 

ُِٗذِ ع٢ً املصًُ  َٔ ايهفاه ُِ لٚ َٜ َٖ ٚخيعب٢ َٓب٘ عًب٢     ٖٚٛ دٗاد َٔ َِٜد
بٝفبب١ ا شبب٬ّ لٚ ٜرٜببد ا٫شببت٤٬ٝ عًبب٢ ب٬دٖببِ ٚلشببرِٖ ٚشببهِٝٗ ٚطببردِٖ    
ٚلخببذ لَببٛامِو ٖٚببٛ ٚادببف عببٝح عًبب٢ نببٌ لسببد ستبب٢ ا٭عُبب٢ ٚاملببرٜ      
ٚايؽغري ٚا٭ْج٢  ٫ٚ خيتؾ  ٔ قؽدٙ ايهفاه َٔ املصًُ  بٌ اف عًب٢ َبٔ   

قاَٚبب١ ٚايببدفايف   عًببِ باسببباٍ ايٓٗببٛد للا   ٜعًببِ قببده٠ املقؽببٛدٜٔ عًبب٢ امل   
  ٚيبببٛيٞ املصبببًُ  ا٭خبببذ َبببٔ لَبببٛاٍ  فبببا٭قرب ٜٚتأنبببد ايٛدبببٛب ا٭قبببرب 

املصًُ  بقده اسباد١   ٚلٕ ايقتاٍ يدفل اعتدا٤ ايهفاه عٔ ب٬د املصبًُ  ٜهبامب   
يف ا٭ظٗر اسبرّ ٖٚٞ لٚ ايقعبد٠ ٚلٚ اسبذب١ ٚضببرّ اسببراّ ٚهدبف ا٭ؼبف        

ٔ املصببًُ  ٚيهببٔ تببٌ ايقتبباٍ هدّا  ٖٚببذٙ ا٭ظببٗر تببرّ ايقتبباٍ فٝٗببا ابتببدا٤ َبب  
ي٬عتدا٤   ٖٚٞ لظٗر نإ تبرّ ايقتباٍ فٝٗبا عٓبد ايعبرب ٚلقبّر ا شب٬ّ ليبو          

إِىَّ عَََِّّحَ الُّهَّيٌُ ِ عِنَََّْ الل َّوِ اصْنََّب عَََُّّرَ       ]:ايتشرِٜ َٓعّا ي٬عتدا٤ نُا قاٍ شهشاْ٘ ٚععبا  

ِّْنُ َسلََّب رَْ ِلوٌَُّا           شَيْرًا سِِ كِزَبةِ الل وِ ٌَّْمَ خَلَقَ الطَّوَبًَادِ يُ الْتََّ َِّّ ََ هِنْيََّب َأ َْثةََّخُ َُُّرُمل كَلَِّدَ الَّ  ََْ ًَالَّْ

 .(1)[سِْيِيَّ أًَْفُطَُُنْ ًَقَبرِلٌُا الْوُُّْرِكِنيَ كَبس خً كَوَب ُّتَبرِلًٌَُُُنْ كَبس خً

 د ايببببدٜاه عببببٔ ايهًببببد ايببببذٟ دٖببببِ لٚ ٖببببٛدِ َببببٔ قهببببٌ ِعبببب٫ٚ ٜجببببهط ُب
 عٔ ٖبذا ايفبرد ايعبٝح  فب ٕ ايٛادبف عًب٢ ايقاؼبٞ        لعدا٤ ا ش٬ّ امل٪َٓ 

ِٕ تُببٌ ايصبب٬مب َببا داّ قببادهّا عًبب٢ محًبب٘ َٚببٔ عَ    شببهف َببٔ   َُ٘قببَّٚايببداْٞ ل
                                              

 و06   ل١ٜ:( شٛه٠ ايتٛب0١)
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ا٭شهاب نهعد املهإ ف ّْ٘ ٫ ٜعٛق٘ ايهعد لٕ ٜرشبٌ املباٍ لٚ ٜبدعٛ بًصباْ٘ يبدفل      
 ا٫عتدا٤و  

ِٕٚلٕ ايذٜٔ ٜتهاَطٚ ٍ فبِٝٗ ظبعف   ٜتعًًٕٛ بتع٬ًٝت ٚا١ٖٝ يف ٖذٙ اسببا ٚ ُ٪
َٔ ايٓفاق ٚا  ععا  عًِٝ بايصرا٥ر  ٜٚدخًٕٛ يف سهبِ املبتخًف  ايبذٜٔ قباٍ     

سَََّّرِ َ الْوُلَل فٌََُّّىَ ثِوَتْةََََِّّىِنْ خِلَََّّبلَ  َضٌََُّّوِ الل ََّّوِ ًَكَرِىٌََُّّا أَىْ ُّنَبىًَََُِّّا       ] ا  ععببا  فببِٝٗ: 

نفِرًُا سِِ الْحَرِّ قَُّْ ًَب ُ جَيَنَّنَ أَشََه َُرًّا لٌَْ كَبًٌُا َّفْتَيٌُىَ  ثََِهٌَْالِيِنْ ًَأًَفُطِيِنْ سِِ ضَجَِِّْ الل وِ ًَقَبلٌُا لَب رَ

َُّْطَُِّجٌَى سََِّئْى  ََجةَََّد الل َّوُ إِلَََّ  َب ِفََّخ              ًٌُا  ٌُُا َقِلْلًب ًَْلَْْجٌَُُّا كََِّضاًا جََّسَاًب ِثوََّب كََّب َْْضَح َسْل

لْرُجٌََُّّا هَةََِِّّ أَثًََََّّا ًَلَََّّيْ رُتَََّّبرِلٌُا هَةََِِّّ عًًََََُّّّا إًِ ََُُّّنْ  َ ََِّّْزُنْ  هََِّّنْيُنْ سَبضََّّْزََْكًٌََُِ لِلْلََُّّرًُطِ سَتَََُّّّْ لَََّّيْ رَ

 و  (0)صثِبلْتُةٌُدِ أًََّوَ هَرَّح  سَبقْةًَُُا هَعَ الْلَبلِفِنيَ

قبباٍ دببدْا ناظببف ايغ ببا٤ يف نتاببب٘ نعببف ايغ ببا٤ عببٔ َهُٗببات ايعببرٜع١   
بًببدإ املصببًُ  ايغببرا٤ يف نتبباب ازبٗبباد: )هابعٗببا: دٗبباد ايهفبباه يببدفعِٗ عببٔ 

ٚقراِٖ ٚلهاـِٝٗ ٚلخرادِٗ َٓٗا بعد ايتصًط عًٝٗا ٚلؼب٬مب بٝفب١ ا شب٬ّ    
بعد نصرٖا ٚلؼ٬سٗا بعد ثًُٗبا ٚايصبعٞ يف ظببا٠ املصبًُ  َبٔ لٜبدٟ ايهفبر٠        
ِٕ   ٜهبٔ يف ايجغبٛه َبٔ        امل٬ع   ٚاف ع٢ً املصبًُ  اسباـبرٜٔ ٚايغبا٥ه  ل

مِ ٚلطفامِ ٚلَٛامِ ٜٚٗبادرٚا ل   ٜقّٛ بدفعِٗ عٔ لهـِٗ  لٕ ٜشنٛا عٝا
دفل لعدا٤ ا  عٔ لٚيٝا٤ ا   فُٔ نإ عٓدٙ داٙ بذٍ داٖ٘ لٚ َاٍ ببذٍ َايب٘   
لٚ شبب٬مب بببذٍ شبب٬س٘ لٚ سًٝبب١ لٚ عببدبري ؼببرفٗا يف ٖببذا املقبباّ سبفبب  بٝفبب١      
ا ش٬ّ ٚلٌٖ ا ش٬ّ َٔ عصبًٝط ايهفبر٠ اي٦ًباّ  ٖٚبذا ايقصبِ لففبٌ لقصباّ        

شا٥ٌ ل  هب ايعهاد  َٚٔ ُقت ٌ ٜقف َل ايعٗدا٤ ٜبّٛ ا عبر   ازبٗاد ٚلعظِ ايٛ
ٚا  ٖذا ٖٛ ايعٗٝد ا٭نبد فايصبعٝد َبٔ قتبٌ َبٔ بب  ايؽبفٛت ف ّْب٘ عٓبد ا           

ٜبّٛ اي فبٛت قبد زخرفبت مبِ ازبٓبإ        _ ٓسي١ ايعٗدا٤ املقتٛي  َل اسبص  
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 حبوث ومقاالت                                                                                       058

 و(0)ٕ(ٚاْتظرعِٗ اسبٛه ٚايٛيدإ ِٖٚ يف ايقٝا١َ لـٝات شٝد ا٭ْض ٚازبا

 انُىع انثانث 

دٗاد َٔ ٜرٜد قتٌ ْفض ضبش١َ لٚ لخذ َباٍ لٚ شبيب سبرِٜ َ ًقبّا ٖٚبٛ       
ٜص٢ُ بايدفايف  ايفردٟو ٖٚبٛ نبٌ َبٔ خبات عًب٢ ْفصب٘ لٚ عرـب٘ لٚ َايب٘ للا         

 غًف ع٢ً يٓ٘ ايص١َ٬و ٚلنر لسهاَ٘ ايفقٗا٤ يف باب اسبدٚدو

 انُىع انرابع : جهاد انبغاة 

   و(3)ايعادٍ ٚقاعًٛٙ َٚٓعٛا عصًِٝ اسب  ليٝ٘ ِٖٚ َٔ خردٛا ع٢ً ا َاّ

 رابعًا : يقىياث انجهاد 

ّٕ ا ميإ باسب  ايذٟ ااٖد يف شهًٝ٘ هنٔ هن  َٔ لهنبإ ازبٗباد     .1 ل
ف٬ ٜدخٌ اضاٖد َف رب ا ميإ َسعبسيف ايعقٝبد٠  فب ٕ ا ميبإ قب٠ٛ يف      
 ازبٗبباد ٫ عقببٌ عببٔ قبب٠ٛ ايصبب٬مب فٝقببدّ عًبب٢ ايقتبباٍ ٜٚببٛطٔ ْفصبب٘ عًبب٢

عقببدِٜ ايببٓفض  ٚلٕ ٜبب٪َٔ َعٛـببّا حبٝببا٠ لففببٌ ٚشببعاد٠ لنُببٌ ٚخببري    

رَحْطََّجَيَّ   الًَ]لمشٌ ٖٚٞ سٝا٠ ايعٗدا٤ ّٜٛ ايقٝاَب١ َٚبذعٔ يقٛيب٘ ععبا :    

 .( )[ال ذِّيَ قُزِلٌُا سِِ ضَجَِِّْ الل وِ أَهٌَْارًب ثََّْ أََُْْببل عِنََْ  َثِّيِنْ ُّرْزَقٌُىَ

ِٕ ْععر املعتدٜٔ لعدا٤ ا ش٬ و3 ّ بأْٓا ل١َ ٚاسبد٠  ٜٚتشقب  فٝٓبا قبٍٛ     ل
و ٚقٛيب٘  (2)(يًُ٪َٔ نايهٓٝبإ ٜعبد بعفب٘ بعفباّ     َجٌ امل٪َٔ: )f ايٓيب
َجببٌ املبب٪َٓ  يف عببٛادِٖ ٚعببرامحِٗ نُجببٌ ازبصببد ايٛاسببد للا   : )_

و ٚقٛيب٘  (5)(اظته٢ َٓ٘ عفبٛ عبداع٢ يب٘ شبا٥ر ازبصبد بايصبٗر ٚاسبُب٢       

                                              
 و5 /6يغ ا٤ ف ا( نع0)
 و28 /0 ر لسهاّ ايهغا٠ ٚا اهب ( ٜٓظ3)
 و069   ل١ٜ:( شٛه٠ لٍ عُرا0ٕ)
 و00ؿ /6مب /9ز ( ايهايف/2)
 و03ؿ ب لخ٠ٛ امل٪َٓ  بعفِٗ يهع /با /2مب /9ز /املؽده ْفص٘( 5)
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و فهٌ لهد (0)(٫ٚ ٜظًُ٘ املصًِ لخٛ املصًِ ٫ خيذي٘ ٫ٚ ٜصًُ٘: )_
ِٕ ْبشى َبا ٖبٛ يف            َٔ لهاـبٞ ا شب٬ّ َبٔ محب٢ ا  ععبا  فب٬ ٜؽبض ل

 مح٢ ا  ععا  ٜعهح فٝ٘ لعدا٤ ا و  
بٝإ ايغًظ١ ع٢ً ايهافرٜٔ ٚايشاسِ َا بب  املصبًُ   ْٚعبر ايرعبف      . 

ٌ    َّب]يف ْفٛط لعدا٤ ا ش٬ّ قاٍ ععا : ا ال َّذِّيَ َّلًٌََُُُّنْ هَِّيْ    أَّهيَب ال َّذِّيَ مهَنٌَُّا قََّبرِلُ

 .( )[الُُْف ب ِ ًَلَْْنًَُِا سُُِْنْ غِلْ َخً ًَاعْلَوٌُا أَىَّ الل وَ هَعَ الْوُز تِنيَ

ع١٦ٝٗ لَانٔ ايتدهٜف يتخرٜر ايقاد٠ ٚازبٓبٛد َتُرشب  عًب٢ اسببرب      .4
َٚبببتعًُ  اشبببتخداّ لدٚات ايقتببباٍ ٚل٫ت اسببببرب  َٚعرفببب١ َصبببايو  

ٍ لٕ ٜهٝدٚا يٮعدا٤ ت ٝعٛاايدخٍٛ يف اسبرب يٝص  f   فقد نإ ايرشبٛ
ٜعد لعظِ ايصهٌ يًٓذامب  ا ٜرشِ َبٔ خ بط َٛؼب١ً ٚاختٝباه ا٭َبانٔ      

 .اييت ٜٓهعح َٓٗا امذّٛ

ِٕ ٜٓتؽر اضاٖد ع٢ً ْفص٘ اييت ب  دٓهٝب٘ ٚعهبٕٛ لٖبٛا٩ٙ ٚظبٗٛاع٘      و5 ل
خاـببع١ ٭َببر ا  ععببا  ْٚٗٝبب٘   فبب٬ ٜٓتؽببر عًبب٢ عببدٚٙ ايببذٟ تُببٌ       

ٞ     ايص٬مب  : _ ست٢ ٜٓتؽر ع٢ً ْفص٘ َٔ ظٗٛاعٗا فقبد قباٍ زٜبد ببٔ عًب
 (وَا خات قّٛ سّر ايصٝٛت ل٫َّ ليٛا)

ِٕ ٜهٕٛ َا ٚها٤ ازبه١ٗ ده١ٗ لخر٣ هؼ١ٓٝ َٚتُاشه١  ف ٕ َبا ٚها٤   و6 ل
اضاٖدٜٔ ٜعدٕٚ لزه اضاٖدٜٔ ٜٚفاعفٛا ازبٗد يف  اشو ازبه١ٗ ٚشبد  

ِٕ   تًُببٛا استٝادبات اضتُببل ا شبب٬َٞ فًببِٗ ٜهببٕٛ دببسا٤   ازبٗبباد ٚل
 ايص٬مبو  

ًَد ف ٕ اسببرب بب٤٬ ا ْصبا١ْٝ ٜؽبشهٗا     و7  ايتصًض بايؽد ٚاملؽابر٠ ٚازَب
                                              

 و597ؿ /0سدٜح  / 00/ 07ّباب  ( ٚشا٥ٌ ايعٝع0١)
 و030   ل١ٜ:( شٛه٠ ايتٛب3١)
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ْقؾ يف ا٭َبٛاٍ ٚا٭ْفبض َبل اشببٛت ٚا٫ـب راب ٚايقًب  ٫ٚ عب٬ز        
 يذيو ل٫ ايؽد فٗٛ ا هاد٠ ايق١ٜٛ ٚايعسّ ايؽادقو

ِٕ عهٕٛ ايقٝاد٠ َ٪١َٓ ظذاع١ ؼابر٠ سه١ُٝ لات قبراه ساشب   و8 ِ غبري  ل
 َشدد٠ عفتض قًٛبٗا يًٓاطو

ِٕ ااٖد يف شهٌٝ ا  ٫ ٭دٌ مح١ٝ لٚ عؽه١ٝ لٚ ق١َٝٛ فقبد ٜدخًب٘    و9 ل
ٖٚذا ٜ٪دٟ ل  ـعف ايٓفض عبٔ ايقتباٍ فُبٔ خب٬ قًهب٘       يًِ يف ليو 

َٔ ا ميبإ ببا  ٚايٝبّٛ اٯخبر فب ٕ ايتخبالٍ ٜهبٕٛ َٓب٘ يف ٚقبت ايعبد٠           
بُٝٓبا ٫ ٜهقب٢ ثابتبّا بجهبٛت      ا٫ّ ٚبا٫ّ ع٢ً اضاٖدٜٔ  ٚيٛ خرز ٜهٕٛ خه

ايراشببخات شبب٣ٛ ا ميببإ بببا  ٚبببايّٝٛ اٯخببر نُببا قبباٍ ععببا  يف ظببإٔ  

ً َََّّةٌُا خَِلَََُُّّنْ  لٌَََّّْ خَرَجٌََُّّا سََُُِّّْنْ هَََّّب زَادًُكََُّّنْ إِال خَجَََّّبال ًَال ]املٓببافق :

و فٝهبٕٛ َبِٓٗ   (0)صل  َّبلِوِنيَ َّجْغًٌَُُُنْ الْفِزْنَخَ ًَسُُِْنْ ضَوَّبعٌُىَ لَيَُّنْ ًَالل َّوُ عَلَِّْنل ثِب   

يف اضبايض فب٬    َُِٕٛفب د ِردعا٠ ايشدد ٚامسمي١ َِٚٓٗ املجه ٕٛ َِٚٓٗ َٔ ُٜ
  ٚقبب٢ ا  املصببًُ  َببٔ ظببرِٖ خببدّا ًٜقبب٢ بايٝببأط ل٫ للاعببٛا بببٜ٘برٕٚ  

 ا٭َِ ايذٟ ٜٓخر يف عظاَٗا ٜٚفصد عًٝٗا لَٛهٖاو ُطِٛف ِّْٗ ُش

 

 

 

 
                                              

 و27:   ل١ٜ( شٛه٠ ايتٛب0١)
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 الفصل الثاني

 ر النبوةاليهود يف عص 
 أوال: انيهىد في يكت انًكريت 

 ه١ املهر١َ   عهٔ فٝٗا لشر ٜٗٛد١ٜ لٚ دايٝب١ َبِٓٗ    f س  بعح ايٓيب
ٜعٌُ ما سصاب نُا ٖٛ ايعإٔ يف املد١ٜٓ املٓٛه٠  بٌ نإ فٝٗا لفبراد قًًٝبٕٛ ٫   

و ٚايٝٗٛد يف َهب١ نباْٛا ٜعتقبدٕٚ لْٗبِ غبري داخًب        خيع٢ بأشِٗ ٜ٪ب٘ مِ ٫ٚ
املخباطه  بايبدع٠ٛ ا شب١َٝ٬  ٚتصبهْٛٗا خاؼب١ ٭ًٖبٗا عًب٢ ْصب          يف ـُٔ 

 ايدعٛات ايصابق١و  

 ثاَيًا : انيهىد في انًذيُت انًُىرة 

املٓبٛه٠ ٖٚٓايبو ٚادب٘ قَٛبّا لخبرٜٔ غبري عهبد٠         ١ َِٜٓد ل  امَل f ٖادر ايٓيب
ا٭ؼٓاّ ايذٜٔ عرنِٗ  ه١ ٖ٪٤٫ ِٖ ايٝٗٛد  ٜٚٗٛد املدٜٓب١ لقب٣ٛ ٚلخ بر َبٔ     

ّٕ ٚدٛدِٖ باهز فٝٗا َٔ سٝح نجر٠ ايعبدد ٚٚفبر٠ املباٍ ٚقب٠ٛ     لٖ ٌ َه١   نُا ل
ايص٬مب ٚععدد اسبؽٕٛ بايٓصه١ ل  ايٝٗٛد يف اسبذاز  يف ايٛقت ايذٟ ٫ عبربط  

بببايٝٗٛد هاب بب١ ْصببف ربفببف َببٔ سببد٠ املٛادٗبب١ نُببا ناْببت هاب تبب٘    f ايببٓيب
ٌّ ايٓيب عٗدّا لَِٓٗ فٝب٘ عًب٢   يف املد١ٜٓ نتف بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ  f بقرٜغو ٚسُٝٓا س

سرٜتِٗ ايدٜٓٝب١ ٚطقٛشبِٗ َٚعاببدِٖ ٚلَبٛامِ ٚلبقباِٖ عًب٢ ضبايفباعِٗ َبل         
ب ٕٛ اشبسهز ٚا٭ٚط  ٚلٚدف مِ اسبُا١ٜ َعشطّا عًِٝٗ لٕ ٫ ٜغبدهٚا ٫ٚ  

 و قببباٍ ععبببا :عٝٓبببٛا عبببدّٚا ٫ٚ ميبببدٚا ٜبببدّا ببببأل٣ٜفذبببرٚا ٫ٚ ٜتذصصبببٛا ٫ٚ ٜ

 . (1)[جَذَهُ سَرِّقل هِنْيُنْ ثََّْ أَكْضَرُىُنْ لَب ُّؤْهِنٌُىَأًََكُل وَب عَبىًََُا عَيًَْا ًَ]

ال ََّّذِّيَ عَبىََََّّْدَ هََِّّنْيُنْ صََُّّنَّ َّنتُضٌََُّّىَ عَيََََّّْىُنْ سََِِّّ كَََُّّّل هَََّّرَّح  ًَىََُّّنْ لَََّّب     ٚقٛيبب٘ ععببا :ط

                                              
 و011   ل١ٜ:( شٛه٠ ايهقر0٠)
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ِ      .(1)[َّز تٌُىٍََ يف املدٜٓب١ املٓبٛه٠ ستب٢ لخبذ      f ٚيهبٔ َبا لٕ يهبح ايرشبٍٛ ايهبرٜ

 ايتبببٛدض ل  استُببباٍ هشبببٛت قدَببب٘ ٚاْتعببباه دعٛعببب٘ ايٝٗبببٛد ٜٓظبببرٕٚ بعببب 
ٚادتُايف مشٌ ا٭ٚط ٚاشببسهز ذببت يٛا٥ب٘ بعبد ليبو ايعبدا٤ ايبدَٟٛ ايبذٟ         
نإ ايٝٗٛد َٔ دٕٚ هٜف ٜصتغًْٛ٘ يف عق١ٜٛ َرنسِٖ  ٚخعٛا ع٢ً ٖذا املرنبس  
ٚا٫َتٝببازات ايهببهري٠ ايببيت نبباْٛا ٜتُتعببٕٛ بٗببا ٚآببٕٛ َٓٗببا لعظببِ ايجُببرات و   

َٓبذ   f باعجّا ع٢ً عٓهرِٖ يًدع٠ٛ ٚسقدِٖ ع٢ً ؼاسف ايرشباي١ ٚمذا نإ 
اشب ٛات ا٭ٚ  يف ايعٗد املدْٞ  ٚملا هل٣ ايٝٗٛد ايٓباط قبد لخبذٚا ٜٓؽبرفٕٛ     

َردعِٗ ا٭ع٢ً َٚرظدِٖ ا٭عظِ ٚقا٥دِٖ امل بايف   f عِٓٗ ٜٚتخذٕٚ ايٓيب
اشتعببعرٚا ببباشب ر ايعظببِٝ تببّدق  رنببسِٖ ايببذٟ ٜتُتعببٕٛ ببب٘ ببب  ايعببرب          

 َتٝازاعِٗ اييت نباْٛا ٜصبتغًٕٛ ايعبرب فٝٗبا للا ن ايٓذبامب ٚا٫شبتقراه يًبٓيب       ٚا
f        ٚدعٛع٘و ٚمذا اْدفل ايٝٗبٛد يف ايتٓهبر ٚاسبقبد ٚايؽبد ٚايتبىلَر ل  ايٓٗاٜب١

 ع٢ً ايدع٠ٛ ا ش١َٝ٬و

 ثانثًا: األيم في إيًاٌ انيهىد 

ِٕ ٜهْٛٛا لٍٚ املب٪َٓ  بايبدع٠ٛ ا شب١َٝ٬ ٫     لٕ ٜهْٛبٛا  نإ ع٢ً ايٝٗٛد ل
لٍٚ ايهافرٜٔ بٗا  ٚليو ٭شهاب عد٠ يف قهٍٛ ايدع٠ٛ لٚ ع٢ً ا٭قبٌ ٚقبٛفِٗ   

 َٛقف ا اٜد ٚظبٌُ لُٖٗا:  

 بدع٠ٛ نًٗا شب٬ّ ٫ عهغبٞ يًُبّا ٫ٚ عبدا٤و قباٍ ععبا :       f دا٤ ايٓيب و0

ٍ   (3)صَّبأَّهيَب ال ذِّيَ مهَنٌُا ادْخُلٌَُّا سَِِّ الطَِّّلْنِ كَبس َّخً    ] َبل   f   ٚمبذا عقبد ايرشبٛ

ايٝٗٛد َعاٖد٠ ع٢ً سصبٔ ازببٛاه ٚايتعبإٚ ٚعًب٢ عبأَِٝٓٗ عًب٢ دٜبِٓٗ        
 ٚلَٛامِو

                                              
 و56  ل١ٜ: ( شٛه٠ ا٭ْفا0ٍ)
 و318  ل١ٜ: ( شٛه٠ ايهقر3٠)
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ّٕ ايٝٗٛد عاع١ شهقت مِ دع٠ٛ مسا١ٜٚ لشاشبٗا ايتٛسٝبد ٚا ميبإ     .  ل

  ِ قَََُّّّْ هَََّّب كُنََّّْذُ ثَََِّّْعًب هََِّّيْ   ] بايرشببا٫ت ٚاملعبباد  ٚايقببرلٕ دببا٤ َؽببدقّا مبب

 .(1)[الرهضَُِّ

صابق  ٚقبدط نتبهِٗ ايبيت لْسمبا ا      لٕ ايقرلٕ ايهرِٜ َدمب ا٭ْهٝا٤ اي و0
ّٕ دعٛعب٘ يٝصبت         عًِٝٗ ٚدعٌ ليو ظبرطّا يؽبش١ لميبإ املب٪َٓ  يٝبه  ل

 عٓؽر١ٜ ٫ٚ خاؼ١و

ّٕ ايتٛاه٠ املٓسي١ َٔ عٓد ا  بعبرت  شُبد ٚهشبايت٘ نُبا قباٍ ععبا :       .4  ل

هَُْزٌُثًَََّّّب عِنَََََّّّْىُنْ سَََِِّّّ الز ٌَََّّّْ َاحِ   ال َََّّّذِّيَ َّز جِةٌَََُّّّىَ الرَّضٌَََُّّّوَ النَّجََََِِّّّّ االهََََِِّّّّّ ال َََّّّذُِ َّنًًَََََُِّّّوُ    ]

 .( )[ًَالْئِجنَِِّْ

دخٍٛ بع  لسهاه ايٝٗٛد املعٗٛه مِ بايعًِ ٚايتق٣ٛ ياش٬ّ نعهبد   و5
ا  بببٔ شبب٬ّ لسببد ه٩شببا٤ بببح قٝٓقببايف نببإ لٖبب٬ّ لٕ ٜتهعبب٘ ايٝٗببٛد يف       

 و(0)ليو

 ُ  يهٝبببت املقبببدط َبببد٠ شببب١ٓ ْٚؽبببف يفٚاملصبببً f اشبببتقهاٍ ايبببٓيب و6
 عصتقهً٘ ايٝٗٛد يف ؼًٛاعِٗوؼ٬عِٗ نُا 

  بٌ لًَبٛا َبٔ   ا ع٢ً َعاداعِٗ يًدع٠ٛ ا ش١َٝ٬ٚيهٔ ايٝٗٛد لؼرٚ
عببٔ دعٛعبب٘ ٚدٜٓبب٘ ل  دٜببِٓٗ نُببا قبباٍ    f ٚها٤ ليببو لٕ ٜٓشبباز ايببٓيب 

 .(4)[ًَلَيْ رَرْ ََ عَنْدَ الَْْيٌُدُ ًَلَب النَّصَب ٍَ َُز َ رَز جِعَ هِل زَيُنْ]ععا : 

                                              

 و9   ل١ٜ:شٛه٠ ا٭سقات( 0)
 و057   ل١ٜ:( شٛه٠ ا٭عرات3)
 و35 /3 ابٔ ٖعاّ   ايصري٠ ايٓه١ٜٛ / 060 /0 ( ٜٓظر: ؼشٝض ايهخاه0ٟ)
 و031   ل١ٜ:شٛه٠ ايهقر٠ (2)
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 هىد يٍ انذعىة اإلسالييت رابعًا: يىقف اني

ًْسٌَُّا ِثةَيََُِّْ        :طقاٍ ا  ععا  ُُْْْن ًََأ ًَْةوَُّْذ َعلََّ ًِْةَوزَِِّ ال زَِِّ َأ َّبثَِنِ إِضْرَاِ ََّْ اْككَُُّرًا 

ًَّوَ         ًٌٌََُُُّّا َأ َِّقًب ِلوَََّّب َهَةََُُّّنْ ًَلَََّّب َر ًِِنًَمهُِنٌا ِثوَََّّب أًَسَلََّّْذُ ُهصَََّّ َََّّّّبَُ سَََّّبْ ىَُجٌ َِكُنْ ًَِإ ُأًلِ ِثةَيََّّْ

ًَلََّب رَلْجِطٌَُّا الْحََّقَّ ثِبلْجَب ََِِّّ ًَرَُْزُوٌَُّا الْحََّقَّ        بسِرٍَ ثِوِ ًَلَب رََُّّْزَرًُا ثِيََّّبرِِ صَوَنًَّب قَلِْلًَّب ًَإََِّّّبَُ سََّبر تًٌُِِن      كَ

لنََّّبشَ ثَِّبلْجِرِّ   ًَأًَْزُنْ رَةْلَوٌُىَ ن ًَأَقِْوٌُا الصَّلَبحَ ًَمرٌُا السَّكَبحَ ًَا ْكَةٌُا هََّعَ الَّرَّاكِةِنيَ ن أَرَََّْهُرًُىَ ا   

رَزْلٌَُّىَ  ًَرَنطٌَْىَ أًَفُطَُُنْ ًَأًَْزُنْ رَزْلٌُىَ الُِْزَبةَ أَرََْهُرًُىَ النَّبشَ ثِبلْجِرِّ ًَرَنطٌَْىَ أًَفُطَُُنْ ًَأًََّْزُنْ  

 .(1)[الُِْزَبةَ أَسَلَب رَةْتِلٌُىَ

ّٕ ٖذٙ اٯٜبات املهاهنب١ ٖبٞ لٍٚ َبا خٛطبف بب٘ ٜٗبٛد املدٜٓب١ َبٔ اٯٜبات            ل
ّٕ ايٝٗبببٛد   ٜقببابًٛا ايبببدع٠ٛ      ا يقرلْٝبب١ املدْٝبب١   ٖٚبببٞ ؼببرت١ ايد٫يببب١ عًبب٢ ل

    ِٕ ا ش١َٝ٬ اييت ٚدٗت ليِٝٗ َقاب١ً سص١ٓ  ٚفٝٗا لظاه٠ ل  ايٓٗبٞ مبِ عبٔ ل
ٜهْٛببٛا لٍٚ ايهببافرٜٔ بببايقرلٕ  ٚعببٔ يببهض اسببب  بايهاطببٌ ٚنببتِ اسببب  ايببذٟ    

لٕ سقبّا ٚؼبدقّا  ثبِ    ٚٚسبٞ ا  ليٝب٘ ببايقر    f ٜعرفْٛ٘ ٖٚٛ نٕٛ هشباي١ ايبٓيب  
ايص٪اٍ ا٫شتٓهاهٟ عٔ لَرِٖ ايٓاط بايد ٚعدّ شريِٖ يف طرٜقب٘و ففبٞ نبٌ    
ليو د٫٫ت ع٢ً املقاب١ً غري اسبص١ٓ يًدع٠ٛ اييت ٚدٗبت ليبِٝٗ ل٫ٚ ثبِ عًب٢     
يٗببٛه لَبباهات ٚقببٛفِٗ َٓٗببا َٛقببف ازبشببٛد ٚايتع ٝببٌ ثاْٝببّاو ٖٚٓايببو عببد٠      

 لُٖٗا:لشهاب يعدا٤ ايٝٗٛد يًدع٠ٛ ا ش١َٝ٬ 

اعتقاد ايٝٗٛد لْٗبِ خباهدٕٛ عبٔ ْ باق ايبدع٠ٛ ا شب١َٝ٬  فب لا ٖبِ          و0
ٜدعٕٛ ليٝٗا ٚا٫ْدَاز بٗا َٚصاٚاعِٗ ببايعرب ٖٚبِ ظبعف ا  املختباه     
 ايذٟ ي٘ ايصٝاد٠ ٚايصً إ ع٢ً غريِٖ َٔ ا٭َٝ  فهٝف ٜقهًٕٛ ليوق  

ََ    f شد ايٓيب و3 هشبٍٛ َبٔ شب٬يتِٗ     ٧ِٝب ذ ع٢ً ايٝٗبٛد بباب ا٭َبٌ يف 

                                              
 و22  20  23  20  21 ١ٜ:  ل( شٛه٠ ايهقر0٠)
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خبا ٝب١ ايرشباي١ ٫ٚ ْهب٠ٛ     f ق  مبِ لغراـبِٗ  ٚليبو يتقرٜبر ايبٓيب     ت
بعببدٙو فهٝببف ٜقهًببٕٛ لٕ عهببٕٛ فخببر ايرشببا٫ت يصبب٬ي١ ْهٝٓببا لمساعٝببٌ   

ق  نُبببا لٕ ايٝٗبببٛد لْهبببرٚا لٕ عهبببٕٛ ٖٓببباى هشببباي١ َبببٔ غبببري ببببح  _
ايرشببٌ َببِٓٗ  ٚضبُببد َببٔ   ٫ختٝبباهلشببرا٥ٌٝ  فٗببِ ٚسببدِٖ ازبببدٜرٕٚ  

  فًذيو ٫ ٜعشفبٕٛ  (0)صذُِ ثَةَشَ سِِ الَُْهِِّّْنيَ  َضٌُال هِنْيُنْىٌَُ ال ايعرب ا٭َٝ  ط

ريٖبِ  برشايت٘ ٚقد قاٍ سبٞ ببٔ لخ بف ٚنعبف ببٔ لشبد ٚلببٛ هافبل ٚغ        
   ِ  : َببببا عهببببٕٛ ايٓهبببب٠ٛ يف ايعببببرب    يعهببببد ا  بببببٔ شبببب٬ّ سبببب  لشببببً

ثِئْطََّوَب اشَّْزَرًَْا ثَِّوِ    :ط  ٚقبد لْبسٍ ا  ععبا  يف ليبو    (3)ٚيهٔ ؼاسهو ًَبو 

 طََََّّّيُنْ أَىْ َُّْفَََُّّّرًُا ثِوََََّّّب أًََََّّّسَوَ الل َََّّّوُ ثَغًَََّّّْْب أَىْ ُّنََََّّّسِّوَ الل َََّّّوُ هَََِّّّيْ سَضَََّّّْلِوِ عَلَََََّّّ هََََّّّيْ َََََُّّّّّببُ هَََِّّّيْ      أًَفُ

 و   (0)صعِجَبدِهِ

ِ   و0 عًببب٢ ٚسبببد٠ ٚعبببأيٝف ٚعقٜٛببب١ ا٭ٚط    f عُبببٌ ايرشبببٍٛ ا٭عظببب
ٚاشبببسهز با ميببإ ٚا شبب٬ّ  َٚعٓبب٢ ٖببذا عقٜٛبب١ ؼببفِٗ ـببد ايٝٗببٛد      

يببذٟ عُببٌ ايٝٗببٛد طببٛاٍ لٜبباَِٗ عًبب٢ ا٫شببت٦جاه      ٚزعسعبب١ َرنببسِٖ ا 
 بايصً إ ٖٚذا َا   ٜهْٛٛا ٜٓتظرٕٚو

ٍ  و2 ايٝٗببٛد بعببد لٕ نببإ َصببتقه٬ّ يهٝببت     ١ ًَببِهعببٔ ق  f اْؽببرات ايرشببٛ
املقدط يذيو ؼّرمب بع  ايٝٗٛد َجٌ ش٬ّ بٔ ٜعهِ ٚظاط ببٔ قبٝض   

 و(2): نٝف ْتهعو ٚقد عرنت قهًتٓاقf س  قايٛا يًٓيب

ٕ ا  اسب  ٖٛ ايذٟ ٜعهدٙ بٓٛ لشرا٥ٌٝ فقبط ٫ٚ ٜصبتش    زعِ ايٝٗٛد ل و5

                                              
 و3   ل١ٜ:( شٛه٠ ازبُع0١)
 و22 /3 / ابٔ ٖعاّايصري٠ ايٓه١ٜٛ ( ٜٓظر:3)
 و3   ل١ٜ:( شٛه٠ ايهقر0٠)
 و22 /3 ( ٜٓظر: ايصري٠ ايٓه١ٜٛ/ ابٔ ٖعا2ّ)
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   ٛ   ٚملبا نبإ   ٕ مبِ ٖبذا ا يب٘ خايقبّا َٚعهبٛداّ     غريِٖ َبٔ ا٭َبٝ  لٕ ٜهب
ٜبدعِٖٛ ل  ليب٘ ٚاسبد زبُٝبل ايٓباط خايقبّا َٚعهبٛدّا نبإ يف          f ضبُد

ليو عص١ٜٛ  ي٘ غريِٖ ب مِٗ ٚنإ فٝب٘ عصب١ٜٛ يغريٖبِ بب٘ ٖبذا ٚنٝبف       
 ٜرعفٝ٘ ايٝٗٛدقو

ّٕ ايبذٟ محًب٘ ل  ضبُبد      و6 ٖبٛ   f هف  ايٝٗٛد ايقرلٕ املٓبسٍ ببدع٣ٛ ل
ددٌٜ  ٚددٌٜ عدٚ مِ ٭ْ٘ ٜٓسٍ عًبِٝٗ  با ٜعب  َبٔ ايتهبايٝف فبردَّ       

قَُّْ هَيْ كَبىَ عًًََُّا لِنِجْرََِّّ سَئًِ وُ ًَسَّلَوُ عَلََ قَلْجَِّدَ  ا  شهشاْ٘ ٚععا  عًِٝٗ بقٛي٘: ط

لِوَََّّب ثَََّّْْيَ َََََّّّّْوِ ًَىًٍَََُّّ ًَثََُُّّّْرٍَ لِلْوََُّّؤْهِنِنيَ   هَََّّيْ كَََّّبىَ عًًََََُّّّا لِل ََّّوِ ًَهَلَب َُِزََِّّوِ   ثََِّّئِكْىِ الل ََّّوِ هُصََََِّّّقًب

 و(0)صًَ ُضُلِوِ ًَجِجْرََِّّ ًَهَُِْبوَ سَئِىَّ الل وَ عًٌََُّ لِلَُْبسِرِّيَ

با ميببإ بهعببح ايرشببٍٛ  ّادِٗببلْهببر ايٝٗببٛد ٖٓبباى بعبباه٠ يف نتببهِٗ لٚ عَ  و7
د قبباٍ َايببو بببٔ ايؽببٝف يًببٓيب سبب  لنببر مببِ َببا ُلخ ببَذ  ٚقبب f ا٭نببرّ

عًِٝٗ َٔ َٝجاق: ٚا  َا عٗد ليٝٓا يف ضبُد عٗد َٚبا لخبذ يب٘ عًٝٓبا َبٔ      

أًََكُل وَََّّب عَبىًََََُّّا عَيًَََّّْا ًَجَََّّذَهُ سَرََِّّّقل     ط   فببأْسٍ ا  شببهشاْ٘ ٚععببا :  (3)َٝجبباق

َٕ  (0)صهَِّنْيُنْ  برشببٍٛ  ايٝٗببٛد ٜصتٓؽببرٕٚ عًبب٢ ا٭ٚط ٚاشبببسهز ٚقببد نببا

ا  قهٌ َهعج٘ فًُا بعج٘ ا  َٔ ايعرب ٚ  ٜهٔ َٔ بح لشرا٥ٌٝ نفبرٚا  
ب٘ ٚدشبدٚا َبا نباْٛا ٜقٛيبٕٛ فٝب٘  فقباٍ مبِ َعبال ببٔ دهبٌ ٚبعبر ببٔ             

ببببٔ َعبببرٚه: ٜبببا َععبببر ايٝٗبببٛد اعقبببٛا ا  ٚلشبببًُٛا فقبببد نٓبببتِ    را٤ َهببباي
عصببتفتشٕٛ عًٝٓببا  شُببد ٚعبببٔ لٖببٌ ايعببرى ٚعؽببفْٛ٘ ٚعببذنرٕٚ لْبب٘       

ٛخ  فقاٍ ش٬ّ بٔ َصًِ لخبٛ ببح ايٓفبري: َبا دا٤ْبا بعب٤ٞ ْعرفب٘        َهع
                                              

 و98  97   ل١ٜ:( شٛه٠ ايهقر0٠)
 و 06 /3 / ابٔ ٖعاّايصري٠ ايٓه١ٜٛ ( ٜٓظر:3)
 و011   ل١ٜ:شٛه٠ ايهقر٠ (0)
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    ِ و ثببِ عٗببد ايٝٗببٛد ل  عغببٝري ؼببفاع٘    (0)َٚببا ٖببٛ بايببذٟ نٓببا ْببذنر يهبب
املٛدٛد٠ يف ايتٛها٠ ٚاشتهديٛا بٗا ؼفات لخبر٣ ٫ عٓ هب  عًٝب٘ يٝفبًٛا     

بلْجَب ََِِّّ  ًَلََّب رَلْجِطٌَُّا الْحََّقَّ ثِ   ايٓاط ٜٚتخًؽٛا َٔ عٗد ا ميإ بب٘و قباٍ ععبا : ط   

سٌََََُّّّْ لِل َّذِّيَ َُّْزُجٌَُّىَ الُِْزََّبةَ     ٚقاٍ ععبا : ط   (3)ص ًَرَُْزُوٌُا الْحَقَّ ًَأًَْزُنْ رَةْلَوٌُىَ

َِ الل ِو ِلَُّْْزَُرًا ثَِِّو َصوَنًَّب َقِلْلًَّب َسٌَََُّّّْ لَيَُّْن ِهوََّّب َكزَجََّذْ أَ        ََِّّّْيِنْ  ثَََِِّّْيِْن صُنَّ َُّتٌُلٌَى ىَذَا هِْي عِْن

 و(0)صًََُّّْ لَيُنْ هِوَّب َُّْطِجٌُىًََ

َهببابر٠ ايٝٗببٛد عًبب٢ غريٖببِ بببأِْٗ لٖببٌ َعرفبب١ ٫ٚ سادبب١ مببِ بعًببِ     و8
ٖٚبٞ َغًقب١ ٫ عصبٝل عًَٛبّا غبري        ددٜد فقًٛبِٗ ف٠٤ًٛ يٝض فٝٗا َتصل

     ِ ٚقبد    َا عٗدت َٔ عًِ لبا٥ِٗ ا٭ٚي  ايبذٜٔ نباْٛا خبريا َبِٓٗ ٚلعًب

ًَإِكَا قَََِّّْ لَيَُّنْ رَةََّبلٌَْا إِلَََّ هََّب أًََّسَوَ       ِ بقٛيب٘: ط هد ا  شهشاْ٘ ٚععا  ع٢ً َقٛيتٗ

ًَقََّبلٌُا قُلٌُثُنََّب   طٚقباٍ ععبا :     (2)صالل ُو ًَإَِلَ الرَّضٌَُِّو قََّبُلٌا َُطَّْجُنَب هََّب ًَجًََََّْب َعَلَّْْوِ مثَببًَََّب       

 و(5)صغُلْفل ثََّْ لَةَنَيُنْ الل وُ ثُُِفْرِىِنْ سَتَلِْلًب هَب ُّؤْهِنٌُىَ

دٟ ايٝٗببٛد يف ايعٓبباد ف ًهببٛا َببٔ ايرشببٍٛ ا٭عظببِ نتبباب مببِ َببٔ    ببا و9

َّطََََّّْلُدَ أَىَََُّّّْ الُِْزَََّّبةِ أَىْ رُنَََّّسِّوَ ايصببُا٤ ٜببأَرِٖ فٝبب٘ با ميببإ ببب٘ قبباٍ ععببا : ط 

 و(6)صعَلَْْيِنْ كِزَبثًب هِيْ الطَّوَببِ سَتََْ ضَََلٌُا هٌُضََ أَكْجَرَ هِيْ كَلِدَ سَتَبلٌُا أَ ًَِب الل وَ جَيْرَحً

                                              
 و 358 /01 ٜٓظر: دا٥ر٠ املعاهت (0)

 

 و23   ل١ٜ:( شٛه٠ ايهقر3٠)
 

 و79   ل١ٜ:( شٛه٠ ايهقر0٠)
 

 و012   ل١ٜ:( شٛه٠ املا٥د2٠)
 و88   ل١ٜ:شٛه٠ ايهقر٠ (5)
 و050   ل١ٜ:شٛه٠ ايٓصا٤ (6)
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٭ْٗببا طبايفبب١ يببدع٠ٛ ْهٝٓببا    fهفبب  ايٝٗببٛد دعبب٠ٛ ايرشببٍٛ ا٭عظببِ     و01
ايذٟ زعُبٛا لّْب٘ نبإ ٜٗٛدٜبا ٚيبٛ ناْبت َٛافقب١ مبا ٯَبٔ           _لبراِٖٝ 

 ضبُد بايٝٗٛد١ٜ ٚدخٌ َعِٗ ٫ٚ ساد١ يدع٠ٛ ددٜد٠و

فقببد  ٚنتاب٘ fظببهو ايٝٗببٛد ايٓبباط ب رٜقبب١ عًُٝبب١ يف ؼببدق ايببٓيب    و00
ٔ زٜبد ٚاسببرخ ببٔ عبٛت لٕ ٜظٗبرٚا      اقشمب عهد ا  بٔ ؼٝف ٚعدٟ بب 

ثِ بعبد ليبو ٜعًٓبٕٛ عبدٚمِ عبٔ ا ميبإ ٚاٗبرٕٚ         يًٓاط لِّْٗ لَٓبٛا 
)ي٫ٛ لّْب٘ يٗبر مبِ نبذب ضبُبد ملبا        ف لا هل٣ ايٓاط ليو قايٛا:  بايهفر

ٖٚبذا َبا سهباٙ ايقبرلٕ       (0)عديٛا عٔ ا ميإ ب٘ ِٖٚ لٌٖ عًِ ٚدهاٜب١( 

 ِفَخُ هِيْ أَىَِّْ الُِْزَبةِ مهِنٌُا ثِبل ذُِ أًُْسِوَ عَلََ ال ذِّيَ مهَنٌَُّا  ًَقَبلَذْ  َبايهرِٜ بقٛي٘ ععا : ط

3)صًَجْوَ النَّيَب ِ ًَاكْفُرًُا مخِرَهُ لَةَل يُنْ َّرْجِةٌُىَ
0

 و(

بقؽبد   fا٭شب١ً٦ ل  ايرشبٍٛ ا٭عظبِ     َِ٘ٝد ِٛنإ ايٝٗٛد ٜتعُدٕٚ َع و03
ايبرٚمب ٚعبٔ لٟ   ١ ٚععذٝسٙ ٚلفشاَ٘ لَاّ ايٓباط فقبد شبأيٛٙ عبٔ ايصباع     

عًب٢ َبا    fعُا سرّ لشرا٥ٌٝ عٔ ْفصب٘ ٚغريٖبا َٚبل لدابتب٘     ايقرْ  ٚ
ِٕ ؼدقِٗ يف ا داب١ فقد نبذبٛا   شأيٛٙ ٚلخذ املٛاثٝ  عًِٝٗ با ميإ ب٘ ل

 ٚ  ٜ٪َٓٛاو

ٖببذٙ بعبب  ا٭شببايٝف ايببيت اربببذٖا ايٝٗببٛد يً عببٔ يف ايببدع٠ٛ ا شبب١َٝ٬  
ميهٔ لٕ عتهعف ٚعتش ِ للا ناْبت  ٚايقرلٕ ايهرِٜ ٚيهٔ َجٌ ٖذٙ ا٭شايٝف 

ٖٓايو قًع١ سؽ١ٓٝ َٔ ايعقٝبد٠ ايقٜٛب١ ٚقٝباد٠ سهُٝب١ ٚاعٝب١ ٚسراشب١ َتٝقظب١        
   ٘  fذبُببٞ اضتُببل ظببرٙ ٖٚببٛ َببا فعًبب٘ ايببٓيب      ٚ  عفببٛت عًبب٢ ايعببدٚ غرـبب

ٚنبإ ايبٛسٞ ٜ٪ٜبدِٖ ٭ْٗبِ لخًؽبٛا        ٚؼشابت٘ ايهراّ لزا٤ لشايٝف ايٝٗٛد

                                              
 و06 /3 ابٔ ٖعاّ /ايصري٠ ايٓه١ٜٛ (0)

 

 و73   ل١ٜ:( شٛه٠ لٍ عُرا3ٕ)
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 ِ بايعٕٛ ٚايتٛفٝ وٚؼدقٛا ايعسّ فهإ ا  َعٗ  اي١ٝٓ

 عذاء انيهىد نًحًذ وانًسهًيٍ خايسا:

  عفًببض ايٝٗببٛد يف عببدا٥ٗا يًببدع٠ٛ ا شبب١َٝ٬ ٚ  عببٓذض لشببايٝهِٗ يف       
غسِٖٚ ايفهرٟ يًعقٝد٠ ازبدٜد٠ فًذأٚا ل  َعاْد٠ ا٭ظخاؿ ٚلٜذا٥ِٗ ٖٚذٙ 

ّٕ َعبادا٠ ايٝٗبٛد يًبٓيب     ٚاملب٪َٓ   f س١ًٝ ايعادس عٔ َعاْد٠ اسب  نُهدل بٌ ل
َع٘ ناْت عصري دٓها ل  دٓف َل َعاهـ١ ايدع٠ٛ يف ٚقت َههر نأشًٛب َٔ 

ٖٚببذٙ   عًبب١ ا٭شببايٝف ايهببجري٠ ايببيت عتفببٓٔ فٝٗببا ايٝٗببٛد يف ا ٜببذا٤ ٚا فصبباد
 بع  َظاٖر ايعدا٤ َٓٗا:

شببٛا٤   fعٓبباٍٚ ايٝٗببٛد بايصببف ٚايقببدمب ٚا٫شببتٗسا٤ ظببخؾ ضبُببد     و0
شبببهشاْ٘ ٚععبببا :  قببباٍ لنبببإ ليبببو يف َٛادٗتببب٘ لّ َبببٔ ٚها٤ يٗبببرٙو 

ُِزََََّّّبةَ هَََِّّّيْ قََََّّّْجِلُُنْ ًَهَََِّّّيْ ال َََّّّذِّيَ أَشََََّّّْرُكٌا أَكًٍ        ط ًََلزَطََََّّّْوةُيَّ هَََِّّّيْ ال َََّّّذِّيَ ُأًرٌَََُّّّا اْل

ٚقد عفُٓت اٯٜات ؼٛه٠ َٛقف شاخر يًٝٗٛد َٔ ايبٓيب   و(0)صكَضِاًا

f ستب٢ عهبٕٛ ْعتبا يًبٓيب      )هاعٓبا(  سٝح ناْٛا ًٜٕٛٚ ليصٓتِٗ به١ًُ
f  ٚ  ٜٚصبتعًُٕٛ نًُب١   ٕ بعؽبٝاْ٘ فُٝبا ٜبأَر ٜٚبدعٛو    بايرع١ْٛ ٚاٗبر

 بد٫ َٔ ازب١ًُ ايعرب١ٝ املعتاد٠)مسعٓبا ٚلطعٓبا(   )مسعٓا( بعد )عؽٝٓا(
امسبل ٫ مسعبت    ٜٚدعٕٛ عًٝ٘ بايصب٤ٛ فٝقٛيبٕٛ:   )مسعّا ٚطاع١(و لٚ

ٜٚقؽدٕٚ بهبٌ ليبو ا٫ْتقباؿ َبٔ ايبدع٠ٛ        لٚ امسل غري َصتذاب

هَِّيْ ال َّذِّيَ ىََّبدًُا    ا قاٍ ععا : طٚاي عٔ فُٝٗ fا ش١َٝ٬ ٚظخؾ ايٓيب 

ًَّّْب             ًَ َاعِنََّب َل َُلََِّن عََّيْ َهٌَا َِِّةوِ ًََُّتٌلٌَُّىَ ضََِّوةْنَب ًََعصََّْْنَب ًَاضََّْوعْ َغَّْْرَ هُطََّْوعٍَ  ُّحَرُِّسٌَى اْل

 و(3)صثََِلْطِنَزِيِنْ ًَ َةْنًب سِِ الَِّّيِ

                                              
 

 و086 ل١ٜ:  شٛه٠ لٍ عُرإ (0)
 

 و26   ل١ٜ:شٛه٠ ايٓصا٤( 3)
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 ٚاملببب٪َٓ  بقتبببامِ ٚخباؼببب١ بعبببد غبببس٠ٚ      fعٗدٜبببد ايٝٗبببٛد يًبببٓيب    و3
 فعٓبببدَا هدبببل ايرشبببٍٛ   ببببده ٚنبببإ ليبببو لدا٠ يهداٜببب١ ْقببب  ايعٗبببد

 َببٔ غبببس٠ٚ بببده عبببل ايٝٗببٛد يف شبببٛق بببح قٝٓقبببايف ٚقبباٍ مبببِ: ٜبببا      
  َععر ايٝٗٛد لشبًُٛا قهبٌ لٕ ٜؽبٝههِ ا   جبٌ َبا لؼباب بب٘ قرٜعباّ        

 ٜببا ضبُببد ٫ ٜغرْببو َببٔ ْفصببو لّْببو قتًببت ْفببرّا َببٔ قببرٜغ        فقببايٛا:
 قاعًتٓبببا يعرفبببت لّْبببا  لّْبببو ٚا  يبببٛ  يقتببباٍنببباْٛا لغُببباهّا ٫ ٜعرفبببٕٛ ا

 ٚ قََُّّْ لِل َّذِّيَ   فبأْسٍ ا  شبهشاْ٘ فبِٝٗ: ط    و(0)لّْبو   عًب  َجًٓبا   عبٔ ايٓباط 

 كَفَََُّّرًا ضَََُّّزْغلَُجٌىَ ًَُرحَََُُّّّْرًىَ إِلََََّّ جَيَََّّنَّنَ ًَثََِّّئْصَ اْلوِيَََّّبدُ ن قََََّّْ كَََّّبىَ َلََُُّّنْ مَََّّّخُ       

سَََِِّّّ ضََََّّّجَِِّْ الل َََّّّوِ ًَأُخََّّْرٍَ كََََّّّبسِرَحل ََََّّّّرًًََْيُنْ هِضْلََََّّّْْيِنْ  َأَُْ   سََِِّّ سِئَزََََّّّْْيِ الْزَتَزََََّّّب سِئََََّّّخُ رُتَبرَََُِّّّ   

 و(3)صالْةَْْيِ

يف عٓفٝبذ ْؽبٛؿ املعاٖبد٠ َبٔ سٝبح       fعدّ ععإٚ ايٝٗٛد َل ايبٓيب   و0
 fففبٞ غبس٠ٚ لسبد   ٜتقبدَٛا ل  ايرشبٍٛ        ايٓؽر٠ ٚذبٌُ ايبدٜات 

ّٕ ايبٓيب    و(0) صاعد٠ َا يرد عبدٚإ قبرٜغ    ًبف َبِٓٗ     ٜ fعًب٢ ل
ليببو يعببدّ ايجقبب١ فببِٝٗ عٓببدَا عببرد عًٝبب٘ ا٭ْؽبباه ا٫شببتعا١ْ بٗببِ       

  قتف٢ اسبًفو

باغتٝاي٘ ٚفا عرت َٔ ليو  fضباٚي١ ايٝٗٛد يًتخًؾ َٔ ايٓيب ضبُد  و2
 ث٬خ طرق:

عٗد ايٝٗٛد ل  هدٌ َِٓٗ امس٘ يهٝد بٔ ا٭عؽِ ٖٚٛ   :اي رٜق١ ا٭ٚ 
عبٔ طرٜب  نبإ َعرٚفبا يًعبرب      بباملرد   fَٔ ٜٗٛد بح زهٜب  ب ٜبذا٤ ايبٓيب    

                                              
 

 و5 /0 ٜٓظر: ايصري٠ ايٓه١ٜٛ /ابٔ ٖعاّ (0)
 

 و00  03 شٛه٠ لٍ عُرإ:( 3)
 

  و038 /3 ٜٓظر: ابٔ ٖعاّ:( 0)
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 و(0)ٖٚٛ ايصشر
ب يقا٤ سذر عًٝب٘ َبٔ فبٛق     fضباٚي١ ايٝٗٛد يقتٌ ايٓيب  :اي رٜق١ ايجا١ْٝ

 دداه نإ اًض ذبت٘و
ساٚيبت اَببرل٠ َببٔ ايٝٗبٛد امسٗببا زٜٓبف بٓببت اسببباهخ     :اي رٜقب١ ايجايجبب١ 

بٛاشب ١   fٖٚٞ اَرل٠ ش٬ّ بٔ َعهِ َٔ بح ايٓفري لٕ عقفبٞ عًب٢ ايبٓيب    
 و(3)يرشٍٛ ا  ظا٠ َ هٛخ١ فٝٗا شِ ِتَدِٖعٓدَا لايصِ 

لل٣ ايٝٗٛد يًُصًُ  اقتؽادٜا ٭ِْٗ ناْٛا ميًهٕٛ زَباّ ايجبر٠ٚ املايٝب١     و5
 فهاْٛا ٜقرـٕٛ بايربا ٚتتهرٕٚ ا٭قٛات ٚفِٝٗ ايعض ٚايهخٌو

عفرٜبب  ايؽببف ٚعفتٝببت ايٛسببد٠ ٚبببح ايفرقبب١ ببب  املصببًُ   ـببعات    و6
 ظٛنتِٗ ٚبصط ْفٛلِٖ عًِٝٗو

ٚ ع و7 ٚ ىلَر ايٝٗٛد َل املعرن  ـد ايبٓيب  ليبو طهبل قبدِٜ فبِٝٗ     املصبًُ  
ففٞ غس٠ٚ لسبد نبإ نعبف ببٔ       ٜتعإْٚٛ َل ايعٝ إ يتشقٝ  َىلهبِٗ

ا٭ظرت ٖٛ ا رد ا٭ند يقرٜغ ع٢ً ا٭خذ َبٔ املصبًُ  بجبأه ٜبّٛ     
َٕٚايٝٗببٛد سبب     ٚنببذيو غببس٠ٚ ا٭سببساب    بببده ِٚ ًَِذببُ٪ ل  عأيٝببف  َٜ

ل ا ٜعًُٕٛ ـبدٙ يف اشبفبا٤ ٚخيعبٕٛ لٕ ًٜقبٛٙ      ا هشٍٛ غريِٖ ع٢ً 
يف سببرب َهعببٛف١ فٝشرـببٕٛ غريٖببِ يٝقببّٛ بٗببذٙ املُٗبب١ ٖٚببذا ديٝببٌ  

 ٚاـض ع٢ً دهِٓٗ ٚخٛفِٗ َٔ املصًُ  بايذاتو

ايهببافرٜٔ ٖببٞ دهٗبب١ املٓببافق   ٚلْعببأ ايٝٗببٛد دهٗبب١ ثايجبب١ غببري املبب٪َٓ     و8
دخًبٛا يف ا شب٬ّ   ٚايٝٗبٛد ايبذٜٔ    يٝهْٛٛا ع٤٬ُ يف ايهٝد يًُصًُ و

زٜفا ناْٛا ٜعادٕٚ املخًؽ  ٜٚٛدٕٚ ايفاشبق  ٖٚبذا دٜبدِْٗ ل  ٜبّٛ     
 ايدٜٔو

                                              
 

 طهع١ ايععفو و030 /2ٜٓظر: ؼشٝض ايهخاهٟ: ( 0)
 

 و308 /0 ايصري٠ ايٓه١ٜٛ/ ابٔ ٖعاّ ٜٓظر: (3)
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ٌ    و9 ٚ    ععببإٚ ايٝٗببٛد َببل نبب زبُاعبب١  سرنبب١ عدا٥ٝبب١ يًببدع٠ٛ ا شبب١َٝ٬ 
فقد ادعب٢ ايٓهب٠ٛ طًٝشب١ ببٔ خًٜٛبد ا٭شبدٟ يف لٜباّ ايبٓيب           املصًُ 
f    ٚ ّٕ ايٝٗببٛد شبباعد  ١  ُببدٙ يف سرنتبب٘ املٓاٖفبب ٚلنببر امل٪هخببٕٛ ل
fو 

 يىاجهت انرسىل عذاء انيهىد سادسا:

بعد اشتعراد ملٛقف ايٝٗٛد ايعدا٥ٞ َٔ ايدع٠ٛ ا ش١َٝ٬ َٚبٔ ظبخؾ   
ٚاملصًُ  ْٚقفِٗ يًعٗٛد ٚغبدهِٖ لد٣ ليبو ل  للٕ ا  يرشبٛي٘     f ايٓيب

 بتؽفٝتِٗ ع٢ً َصت٣ٛ ا٭فراد ٚازبُاعاتو

 تصفيت انيهىد عهً يستىي األفراد أوال:

بٔ ا٭ظرت ايذٟ لل٣ ايرشٍٛ ٚسرد قرٜعا ع٢ً ا٭خذ  عؽف١ٝ نعف و0
 05عاعب١ َبٔ ا٭ٚط قتًبٛٙ بعبد      fبجأه قتًب٢ ببده لهشبٌ ليٝب٘ ايبٓيب      

 و(0)ظٗر َٔ امذر٠

 بٔ عُري فقتً٘ مذا٥ب٘ يًرشبٍٛ   شا  fعؽف١ٝ لبٛ عفو ب هشاٍ ايٓيب  و3
 ٚنإ ليو يف ظٛاٍ ايص١ٓ ايجا١ْٝ َٔ امذر٠و  ذبرٜ  قرٜغ عًٝ٘ٚ

 fُا٤ بٓت َرٚإ ايبيت ناْبت عقبٍٛ ايعبعر يف ٖذبا٤ ايبٓيب       عؽف١ٝ عؽ و0
ٚايتشببرٜ  عًٝبب٘ فعٓببدَا مسعٗببا عُببري بببٔ عببدٟ يف بببده ٖٚببٞ ععٝببف     
ِٕ ٜقتًبٗا فبألٕ يب٘        ا ش٬ّ بايععر ْذه للا هد ا  هشٛي٘ َبٔ ببده شباملا ل

فقتًببٗا ٖٚببٞ ببب   -ٚنببإ لعُبب٢  -يف ليببو فتٛدبب٘ ليٝٗببا يبب٬ٝ  fايببٓيب 
ٚنبإ ليبو شبُبض      ٚمسباٙ ايهؽبري   fعًٝ٘ ايبٓيب  ل٫ٚدٖا ْا١ُ٥ فأث٢ٓ 

 و(3)بق  َٔ ظٗر هَفإ عقف غس٠ٚ بده

                                              
 

 و07 /0ٜٚٓظر: ؼشٝض ايهخاهٟ  037 /3 ٔ ٖعآّٜظر: ايصري٠ ايٓه١ٜٛ/ اب( 0)
 

 و037 /3 ابٔ ٖعاّ   ٜٚٓظر: ايصري٠ ايٓه08/١ٜٛ /0 ؼشٝض ايهخاهٟ( 3)
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عؽببف١ٝ شبب٬ّ بببٔ لبببٞ اسبقٝبب  نببإ دا٥ُببا تببرد ايقها٥ببٌ ايببيت عرب ٗببا    و2
ٚنإ لخرٖا ذبرٜف٘ يبهح شبعد ببٔ     f بايٝٗٛد هاب ١ ع٢ً سرب ايٓيب

بهر ٚٚعبدِٖ عًب٢ ليبو  برا َبٔ خٝبد ٚ  ٜبسٍ ٜتبابل ايتشبرٜ  بعبد           
٤٬ قَٛبب٘ بببح ايٓفببري ستبب٢ لهشببٌ ايببٓيب ليٝبب٘ عاعبب١ َببٔ اشبببسهز    لدبب

 و(0)بر٥اش١ عهد ا  بٔ عتٝو فقتًٛٙ يف َٓسي٘ خبٝد

  عؽف١ٝ نٓا١ْ بٔ ايربٝل بٔ لبٞ اسبقٝ  ايبذٟ نبإ َبٔ اير٩شبا٤ ا رـب      و5
 و(3)قتٌ يف غس٠ٚ خٝدع٢ً غس٠ٚ ا٭سساب ٚ

 تصفيت انيهىد عهً يستىي انجًاعاث ثاَيا:

ا ععببدٚا عًبب٢ اَببرل٠ َببٔ املصببًُ  ٚسؽببٌ استببداّ   عٓببدَ قببايف:بٓببٛ قٝٓ و0
ب  املصًُ  نإ ليو لٍٚ غده ْٚق  يًعٗبد فتٛدب٘   ٚاؼ داّ بِٝٓٗ ٚ

جبببٝغ ساؼببرِٖ مخصبب١ ععببر َٜٛببا ستبب٢ ْسيببٛا عًبب٢    fليببِٝٗ ايببٓيب 
 و(0)سهُ٘ ٚنإ د٩٬ِٖ يف َٓتؽف ظٛاٍ يًص١ٓ ايجا١ْٝ َٔ امذر٠

٘    fٓيب سٝهت َ٪اَر٠ يقتٌ اي بٓٛ ايٓفري: و3 فبأخد    ب يقبا٤ ؼبخر٠ عًٝب
ٚ  fا  هشببٛي٘ بببذيو فأظببباٙ ثببِ لخببد ايرشببٍٛ     لَببر لؼببشاب٘ ببباشبد 

شباه  ٚ بايتٗٝ٪ يقتامِ فشاؼرِٖ ثِ غبساِٖ ٚلد٬ٖبِ فبذٖهٛا ل  خٝبد    
 و(2)بعفِٗ يًعاّ

بتشبرٜ  ٜٗبٛد    fعٓدَا دبُعبت ا٭سبساب سببرب ايبٓيب      بٓٛ قرٜظ١: و0
لثٓا٤ ايغس٠ٚ بح قرٜظب١ عًب٢    فقد سرد سٞ بٔ لخ ف يف  بح ايٓفري

ََامُلبب ْق  ايعٗد غري لٕ ا  ععا  لخد هشٛي٘ ايهرِٜ  ايبيت ذبٝهٗبا    ٠ َر٪ا
                                              

 

 و037 /3 ايصري٠ ايٓه١ٜٛ/ ابٔ ٖعاّ   ٜٚٓظر:08 /0 ( ٜٓظر: ؼشٝض ايهخاه0ٟ)
 

 و037 /3 ايصري٠ ايٓه١ٜٛ/ ابٔ ٖعاّ   ٜٚٓظر:08 /0 ؼشٝض ايهخاهٟ ٜٓظر: (3)
 

 و66 /0 ؼشٝض ايهخاهٟ :ر( ٜٓظ0)
 

 و66 /0 ( ٜٓظر: ؼشٝض ايهخاه2ٟ)
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لؼبشاب٘ فأظباهٚا عًٝب٘ حبفبر      fايٝٗٛد َل املعرن  فاشتعباه ايرشبٍٛ   
ٚدبا٤ املعبرنٕٛ  عْٛب١ ايٝٗبٛد ٚساؼبرٚا املدٜٓب١         اشبٓدق سبٍٛ املدٜٓب١  

ٚعدٚ ا  عُبرٚ ببٔ    _ٔ لبٞ طايف ٚسدثت املٓازي١ ب  ا َاّ عًٞ ب
ُّ  ايعاَرٟ ايذٟ ٚؼفٗا ايرشبٍٛ ايهبرِٜ بقٛيب٘: )    دّ ََٚعِهد    خبرز ا شب٬

د ََٚعِهببد  ٚقتببٌ عُببرٚ بببٔ  _( فظفببر ا َبباّ عًببٞ ٘ ًّ ببُن ى ِرل  ايعّ بب ًُ٘ ببُن
فُا لٕ هد ا  ايهافرٜٔ عبٔ   ايعاَرٟ ٚاْهصر َعصهر املعرن  ٚعرادل

ٚ   يٛا خب املد١ٜٓ بغٝظِٗ   ٜٓبا  ْؽبر ا  ْهٝب٘   ريا ٚنفب٢ ا  املب٪َٓ  ايقتباٍ 
بايتٛد٘ بازبٝغ ل  َٓازٍ بح قرٜظب١   fع٢ً ا٭سساب ست٢ لَر ايٓيب 

فشاؼرِٖ مخصا ٚععرٜٔ يًٝب١ ثبِ ْسيبٛا عًب٢ سهبِ هشبٍٛ ا  ايبذٟ        
 و(0)لٜدٙ شعد بٔ َعال

َٚ خٝببد: و2 ٚقببد لٚت ليٝٗببا   ٗببا سؽببٕٛ قٜٛبب١ ف ٝ ِتاَْببَنَصببتعُر٠ ٜٗٛدٜبب١ 
ًب٢ املصبًُ    ع١ َٔ بح ايٓفري ٚقاَٛا بدٚه نهري يف عأيٝف ايهفاه ععا

د با ش٬ّ ٚاملصًُ  ٚقبد بعبح ايرشبٍٛ    ٜ فعٌ املهايف غس٠ٚ ا٭سساب ٚ
f ٚ قاٍ ا َاّ عًٞ يفتشٗاf   ( :غبدا  ٭ع ب  ايراٜب١   قٛيتب٘ املعبٗٛه٠

فأع اٖبا   (3)(هشٛي٘ ٜٚفتض ا  ع٢ً ٜبدٙ ٚيبٝض بفبراه   هد٬ّ تف ا  ٚ
خذ ٖبذٙ ايراٜب١ فباَ ه بٗبا ستب٢ ٜفبتض        ي٘: ) fٚقاٍ  _َاّ عًٞ يا

ستبب٢ لعبب٢ سؽببٔ خٝببد فأطببٌ  _فأخببذٖا ا َبباّ عًببٞ  (0)(ا  عًٝببو
فأدابب٘ ا َباّ    َبٔ لْبتق   عًٝ٘ َرسف ايٝٗٛد َٔ هلط اسبؽٔ فقاٍ ي٘:

( ٖٚٓببا اظببتهو عًببٞ َعبب٘ ففببرب لْببا عًببٞ بببٔ لبببٞ طايببف: )_عًببٞ 
بباب اسبؽبٔ    _ٓاٍٚ ا َباّ عًبٞ   َرسف دهيف ا َاّ فٓؽف٘ ْؽف  فت

                                              
 

 و018 /0 ٜٚٓظر: ايصري٠ ايٓه١ٜٛ/ ابٔ ٖعاّ  02 /0 ٜٓظر: ؼشٝض ايهخاهٟ (0)
 

 و029 /0ايصري٠ ايٓه١ٜٛ / ابٔ ٖعاّ ( 3)
 

 و029 /0 / ابٔ ٖعاّ ( املؽده ْفص0٘)
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قتٌ َرسها ٚ  ٜسٍ ٜتشط بايهاب ٖٚٛ ٜقاعٌ ستب٢ فبتض ا    فتشط بٗا ٚ
 و(0)عًٝ٘ اسبؽٕٛ

ٚعُٝا٤ ٚفدى ؼبا  ايٝٗبٛد ايبٓيب سُٝٓبا      fٚادٟ ايقر٣ فتشٗا ايٓيب  و5
ٚ   ٖٚهببذا فببتض خٝببدو  اشببتتف ا٭َببٔ يف  ن ْؽببر ا  يٓهٝبب٘ عًبب٢ ايٝٗببٛد 

 ٛ ٚلهشبًت    عصبًِ لفٛادبا   fفبٛد ل  ايبٓيب   ازبسٜر٠ ايعرب١ٝ ٚدبا٤ت اي
 نتف ايدع٠ٛ ل  ايقها٥ٌ ٚرب ت سدٚد ازبسٜر٠و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 

 و027 /3 ٜٓظر: لْصاب ا٭ظرات:( 0)
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 الفصل الثالث

 اليهود وفلسطني
 :سًاث انشخصيت انيهىديت أوال:

ّٕ لٜات ايقرلٕ ايهرِٜ همست ؼٛه٠ ٚاف١ٝ يصبُات ايعخؽب١ٝ ايٝٗٛدٜب١      ل
ّٕ ٖبذٙ ايصبُات   ٚ يٝصبت خاؼب١  هبإ ٚزَبا     ٚايذٟ ٜتفض ل ل با ٖبٞ   ٕ يًٝٗبٛد 

   ٔ قبد ٚؼبفتِٗ   ٚ  ده١ً هاشخ١ َتٛاهث١ َٔ اٯبا٤ ٚا٭دبداد غبابرٜٔ َٚعاؼبرٜ
ٚ    اٯٜات ايقرلْٝب١ ببايهفر ٚازبشبٛد ٚايً    ايشفبل  ذباز ٚا٭ْاْٝب١ ٚايسٖبٛ ٚايتبهذض 

عببٔ ايغببري ٚاعتهبباه لْفصببِٗ فببٛق ايٓبباط ٚعببدّ ا٫ْببدَاز ايؽببادق َببل لسببد      
ل  َبا يف لٜبدٟ غريٖبِ ٚاسبصبد     ٚايتفًٌٝ ٚايتديٝض ٚايبدط ٚايعبرٙ ايعبدٜد    
 ِ ٚضباٚيبب١ ا٫شببت٤٬ٝ عًبب٢ ايهببٌ   ايعببدٜد مببِ ٚيببٛ َتعببٛا لْفصببِٗ بببأٚفر ايببٓع

ٚايتببأثري يف ايهببٌ ٚايًعببف يف ٚقببت ٚاسببد عًبب٢ نببٌ سهببٌ ٚاشببتش٬مِ ملببا يف   
ٚعببدّ َهاديبب١   لٜببدٟ غريٖببِ ٚـببِٓٗ بببأٟ ظبب٤ٞ يغريٖببِ للا ًَهببٛا ٚقببدهٚا   

عقٝدِٖ بأٟ عٗد ٚٚعد َٚٝجاق ٚس  ٚعبدٍ  غريِٖ يف ايٛد ٚايد ٚا ه١ ٚعدّ 
َتببىلَر يف هببٌ ساقببد ٚفاشببد َٚٓبباف  ٚدشبباط ٚٚععببذٝعِٗ ي  ٚٚادببف ٚلَاْبب١

 شهٌٝ ايتٗدِٜ ٚظفا٤ يدا٤ اسبصد ٚاسبقد ٚاشبدايف املتأؼٌ فِٝٗو

ٚملا دبُعت ٖذٙ ايؽفات ايرل١ًٜ يف ايٝٗٛد ْظر ليِٝٗ اضتُل يف نٌ زَبإ  
ٚايٓاط َصبتجقًٕٛ    شت ايٓفٛط َتد١َ بِٗازدها٤ ٚشخط فأؼه ٠ََرِظَٚهإ ْ 

ِ   يًُِٗ ِ       ٚاسبذه ها٥دِٖ َبٓٗ ٚازبُٝبل    ٚظبرِٖ َٚهبرِٖ بايغبا ا٭ثبر فبٝٗ
ٚمذا ٜعرت عظِ ٍٖٛ ايه٤٬ ايذٟ هَب٢   هاغف يف ايتخًؾ َِٓٗ بأ١ٜ ٚش١ًٝ 

ب٘ طٛاغٝت ا٫شتعُاه ايعرب ٚاملصًُ  بسهيف ٖذا ايهٝإ ايؽبْٗٝٛٞ يف لهد  
ٔ ايٝٗببٛد ٚيٝقفببٛا َببىلهبِٗ اشبهٝجبب١ ٖٚببذٙ بعبب  مسببات فًصبب   يٝتخًؽببٛا َبب

 ايعخؽ١ٝ ايٝٗٛد١ٜ:
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ٚ   ٜتصِ ايٝٗٛد باشبدٜع١ ٚايتفًٌٝ ٚ و0 ٫ عٛاؼِٝٗ بٝبِٓٗ ببإٔ ٫ ٜتفبآَٛا 
ِ    ٜتٛاثقٛا ٚ ٚلٕ ٜهبٕٛ    ٫ ٜ ٦ُٓٛا ٫ٚ ٜتهاديٛا املعرفب١ ٚاملبٛد٠ َبل غريٖب

ىََّْ الُِْزََّبةِ  َّبأَقاٍ ا  ععا : ط َٛقفِٗ َل املصًُ  َٛقف خدايف ٫ غري

فايٓفاق ؼبف١ ٬َزَب١    و(0)صلِنَ رَلْجِطٌُىَ الْحَقَّ ثِبلْجَب َِِّ ًَرَُْزُوٌُىَ الْحَقَّ ًَأًَْزُنْ رَةْلَوٌُىَ

 يصاْ٘ ظ٦ٝإ َتفادإوٚ ف ٕ قًه٘ ٚلؼ١ًٝ يًٝٗٛدٟ
ٜعًببٔ ايٝٗببٛد ايتؽببُِٝ عًبب٢ عؽببٝإ ا  عببس ٚدببٌ ْٚقبب  َٝجاقبب٘          و3

ايٓٗٞ عٔ عهاد٠ غبري ا  َبٔ لَٗبات     ٚنإ  ٚاعبرافِٗ ل  عهاد٠ ايعذٌ

سَجِوََََّّّب ًَتْضَََِّّّيِنْ هِْضََََّّّبقَيُنْ لَةَنََََّّّّبىُنْ ًَجَةَلْنََََّّّب قُلٌَََُّّّثَيُنْ   عًبببو املٛاثٝ وقببباٍ ععبببا : ط 

ّٕ ايٝٗٛد ٜٓفردٕٚ دٕٚ شا٥ر ا٭َِ بقتٌ ا٭ْهٝا٤و و(3)صقَبضَِْخً  ل

  فقببد (0)صنَََّّب قُلٌََُّّثَيُنْ قَبضَََِّّْخًسَجِوَََّّب ًَتْضََِّّيِنْ هِْضَََّّبقَيُنْ لَةَنَََّّّبىُنْ ًَجَةَلْقبباٍ ععببا : ط و0

 ٚؼفت نتهِٗ بأِْٗ ظعف غًٝ  ايقًف قتًت ا٭ْهٝا٤ ٚلبٓا٤ ا٭فاعٞو

ْقُت ايٝٗٛد ع٢ً ا  ععا  ٭ْب٘ لْعبِ عًب٢ غريٖبِ ببايٓه٠ٛ ٖٚبٞ ْهب٠ٛ         و2
ٖٚذا شاقِٗ ل  لْهاه َبا نباْٛا ٜعشفبٕٛ بب٘ ٜٚهعبرٕٚ بب٘        fْهٝٓا ضبُد 

ب٘ عًب٢ ايهفباه قهبٌ ايهعجب١ يعبد٠ ايغبٝ        ٜٚصتفتشٕٛ   ٜٚعرفٕٛ لّْ٘ اسب 

ًَلَوَّب جَببَىُنْ كِزََّبةل هَِّيْ عِنََِّْ الل َّوِ هُصَََِّّ ُ      قاٍ ععا : ط ايذٟ اْتابِٗ َٔ ليوو

ًٌُا هََِّّيْ قَجَََُّّّْ َّطََّّْزَْفِزُحٌىَ َعلََََّّ ال ََّّذِّيَ كَفَََُّّرًا َسَلوَََّّّب جَََّّبَبىُنْ هَََّّب عََرسٌََُّّا         ًَكَََّّب ِلوَََّّب َهةَيََُّّنْ 

 و (2)صكَفَرًُا ثِوِ سَلَةْنَخُ الل وِ عَلََ الَُْبسِرِّيَ
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ٌ       ايٝٗبٛد عببٛ املصبًُ     تاّٝش٤ٛ ْ  و5   ٚ بح عبدّ ًْٝبِٗ ببأٟ ْعُب١ ٚففب
ب  املعرن  َٔ ِ ٚا بَُّٝٓٗ  ِهِغرَّع٢ً ايٚاظشانِٗ يف ٖذا َل املعرن  

ًَدَّ كَضِال هِيْ أَىَِّْ الُِْزَبةِ لٌََّْ  قاٍ ععا : ط عهاعد ٚعٓاق  يف عقٝد٠ ايتٛسٝدو

َِ أًَفُطَِّيِنْ هَِّيْ ثَةََِّْ هََّب رَجَََّّْيَ لَيَُّنْ       َّرُدهًًَُُنْ هِيْ ثَةَِْ إمِيَبًُُِنْ كُف ب ًا َُطًََا هَِّيْ عِنَّْ  

َِ الل َُّو ثَََِّهِْرِه ِإىَّ الل ََّو َعلَََّ كََُّّل شََِّْب  قَََِّّرل          َُز ََّ َََِّّْر   فاٯٜب١  (0)صاْلَحقه سَبعُْفٌا ًَاصَْفُحٌا 

عفؽض عٔ خً  ايٝٗٛد ايهعل ٚهغهبتِٗ يف اهعبداد املصبًُ  عبٔ ا ميبإ      
عًٝب٘ َبٔ ظبد٠ سصبدِٖ ٚغبٝظِٗ َبٔ بعجب١         با  ل  ايعرى ايبذٟ نباْٛا  

 ؼدقّاوِ لّْ٘ ايٓيب سقّا ٚايٓيب ٚايتفافِٗ عًٝ٘ برغِ َا يٗر م

ّٕ ايٝٗٛد اعصُٛا بعد٠ ايعض َبل شب٤ٛ ا٭دب َبل خبايقِٗ ٚهازقٗبِو      و6  ل

يْ ًَلَب َّحْطَجَيَّ ال ذِّيَ َّجْلَلٌُىَ ثِوََّب مرََّبىُنْ الل َّوُ هَِّ    قاٍ ا  ععا : ط ٚٚؼفٛا ا  بايفقرو

لطََّّوَبًَادِ  سَضْلِوِ ىٌَُ خَْْرًا لَيُنْ ثََّْ ىٌَُ شَرٌّ لَيُنْ ضَُْطٌََّقٌُىَ هَب ثَلِلٌُا ثِوِ ٌََّّْمَ الْتَِْبهََّخِ ًَلِل َّوِ هَِّاَاسُ ا    

ال ًًََحََّّْيُ أَغْنَََِّّْببُ ًَالََََّّْ َِْ ًَالل ََّّوُ ثِوَََّّب رَةْوَلٌََُّّىَ خَََّّجِال ن لَتََََّّْ ضَََّّوِعَ الل ََّّوُ قٌَََّّْوَ ال ََّّذِّيَ قَََّّبلٌُا إِىَّ الل ََّّوَ سَتََِّّ  

 و(3)صضَنَُْزُتُ هَب قَبلٌُا ًَقَزْلَيُنْ الًََْْجَِْببَ ثِغَْْرِ َُقٍّ

قابًٝبب١ ايٝٗببٛد يف لْهبباه عقٝببدعِٗ ٚايتظبباٖر بعقٝببد٠ اٯخببرٜٔ َببٔ لدببٌ  و7
ل  ٚاملصبًُ  فٗبذا ٚفبد ٜٗبٛدٟ لٖبف       fايتشايف يًقفا٤ ع٢ً ايٓيب 

   ٚ ايتشببايف َعٗببِ عًبب٢   املصببًُ  َٚهبب١ يتشببرٜ  قببرٜغ عًبب٢ ايببٓيب 
اشت٦ؽاٍ ظأف١ ايٓيب ٚاملصًُ  ٚقد لٖف ايٝٗبٛد َبل زعُبا٤ قبرٜغ ل      

ٚشبأٍ   ا٭ؼٓاّ فتدنٛا بٗا ٚسًفٛا مِ عٓدٖا ع٢ً ؼبدقِٗ يف ضبايفتب٘و  
ٖد٣ يف دِٜٓٗ ٚعقا٥دِٖ َبٔ  زعُا٤ قرٜغ ايٝٗٛد با  َا للا ناْٛا ِٖ ل
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  ٗببِ ٖببِ لٖببد٣فقببايٛا: لّْ  لؼببشاب٘ لّ ضبُببدا ٚلؼببشاب٘ لٖببد٣ضبُببد ٚ
ٚليو بقؽد لغرا٤ املعرن  ٚعبأيٝهِٗ عًب٢ ايبٓيب ٚاملصبًُ  ٖٚبذا ٜبدٍ       

ٚ  ع٢ً دهنات ا٫عبرات ايدٜح   فذبر  ٚايٛقٛت يف لٟ َٛقف َُٗبا دْب٪ 
ٚ  ٚع ؼب١ُ ٚفصب  ٚعباه بصبهٌٝ ايٓهاٜب١      دٜرِٖ نٌ ٚش١ًٝ َُٗا نبإ فٝٗبا 

ذِّيَ أًُرٌَُّا ًَصَِّْجًب هَِّيْ الُِْزََّبةِ     أَلََّنْ رََّرَ إِلَََّ ال َّ    قاٍ ععا : ط ايعدا٤و َٕ يُِ٘ٛهؽ ِٓ ٔ َٜ

ًْلَئَِّدَ  ُّؤْهِنٌُىَ ثِبلْنِجْذِ ًَالط بغٌُدِ ًََّتٌُلٌُىَ لِل ذِّيَ كَفَرًُا ىَؤُلَببِ أَىٍََْ هِيْ ال ذِّيَ مهَنٌُا ضَجِْلًب ن أُ

 و (0)صال ذِّيَ لَةَنَيُنْ الل وُ ًَهَيْ َّلْةَيْ الل وُ سَلَيْ رَنََِ لَوُ ًَصِاًا

ّٕ خًبب  ايٝٗببٛد صبهببٍٛ عًبب٢ ايظًببِ ٚطبايفبب١ لٚاَببر هبٗببِ ٚلخببذ ايربببا    و8 ل
 ايذٟ ْٗاِٖ عٓ٘ ٚاشتش٬مِ لَٛاٍ ايٓاط ٚلنًِٗ بغٝا ٚخٝاْب١ ٚبباط٬و  

سَجِ ُلْنٍَ هِيْ ال ذِّيَ ىَبدًُا َُرَّهْنَب عَلَْْيِنْ  َِّْجَبد  أُُِل ذْ لَيُنْ ًَثِصََِّىِنْ قاٍ ا  ععا : ط

َِّْ الل َّوِ كَََّّضِاًا ن ًَأَخََّّْذِىِنْ الرِّثََّب ًَقََََّّْ ًُيٌَُّا عَنََّّْوُ ًَأَكْلِيََِّّنْ أَهٌََّْاوَ النَََّّّبشِ ثِبلْجَب َََِِّّّ     عََّيْ ضَََّّجِ 

ّٕ عبببدّ َهبببا٠٫ لسهببباهِٖ  و(3)صًَأَعْزًََََََّّّْب لِلََََُّّّْبسِرِّيَ هَََِّّّنْيُنْ عََََّّّذَاثًب أَلِْوًَََّّّب نُبببا ل

ٕ ٚهببباِْٝٝٗ بٗببذٙ ا٭خبب٬ق ايرلًٜبب١ ٚشببهٛعِٗ عٓٗببا ٚعببدّ هدعٗببِ نببا  

ًَرََّرٍَ كََّضِاًا هَِّنْيُنْ ُّطََّب ِعٌُىَ     ليو َ٪دٜا ل  اشتعرا٥ٗا فِٝٗوقاٍ ععا : ط

ْهٌىَ         ًِ َّْةَولٌَُّىَ ن َلٌْلََّب َّنْيََّبىُنْ الرَّثََّّب ًٌُا  ًََْاِى ًََأْكلِيِنْ الطهْحذَ لَجَِّئْصَ هََّب كََّب ِسِ الْئِصِْن ًَاْلُة

 و(0)صيِنْ الطهحْذَ لَجِئْصَ هَب كَبًٌُا َّصْنَةٌُىًََالََُْْجَب ُ عَيْ قٌَْلِيِنْ الْئِصْنَ ًَأَكْلِ

ٚ  و9 ّٕ ايٝٗبٛد   ٜتُببدْٛا  ـبُريِٖ ـببُري اسباقبد ٚسٝبباعِٗ سٝبا٠ ايقهًٝبب١    ل
فٗببِ ٜعتسيببٕٛ   اعؽبباما  ختًببف اسبفبباهات َ ببٔ ِهِغرَّعًبب٢ ايببايعؽببه١ٝ 
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ٚ    اعؽاٍ ايعا  بِٗ َََلايعا   فبايغرٚه    ٫ٚ ٜٓظرٕٚ ليٝ٘ ل٫ّ ْظبر٠ ايعبد
يًُخهبٛي  فٗبِ    ٌهَهب ز١َ يًٝٗٛد ٫ عٓفو عبِٓٗ  ًهٗبِ  ًبو اشبَ   ؼف١ ٬َ

 َغرقٕٛ ٚيف استقاهِٖ يًعا  لعل َاـٕٛو ِِٗهص ُفَِْأب يف عهاِٖٝٗ 

ايٓسعبات ايعبرٜر٠ فايتبأهٜش ٜعبٗد  با اقشفبٛا        ادٟ ايٝٗٛد يف ايهاطٌ ٚ و01
فًِ ععرق ايعُض ع٢ً ٖبذٙ ا٭هد عًب٢     َٔ لثِ َٚا داْفٛا َٔ خري

جر عع عا ل  دَا٤ ايهعبر١ٜ ٚلْبسيف ل  اسبقبد َبٔ ظبعف ايٝٗبٛد       ظعف لن
فشاِٖ   بصهف اعتقادِٖ بأِْٗ ظعف ا  املختاه ٚعهدِٖ ع٢ً ايهعر١ٜ

ٜفرقببٕٛ اٝعببٕٛ ايٓبباط باستهبباهِٖ يً عبباّ ٚترقببٕٛ ا٭َببِ ببب٬ٜٛعِٗ ٚ
ٚعهببد ايٝٗببٛد ايعٓٝببد ٖببٛ ايببذٟ دفعٗببِ ل  ربرٜببف     اضتُعببات بفتببِٓٗ

 ايعٛا٥ٌ ٚاظتعاٍ اسبرٚبو ايدٍٚ ٚعفتٝت

ٜقببٛد ايٝٗببٛد ايٝببّٛ دببباه٠ املخببدهات يف ايعببا  ٜٚببدٜرٕٚ َ٪شصببات       و00
ايقُاه يف ايدْٝا ٚبب  ٖبذا ٚلاى عبراِٖ ٜ٪شصبٕٛ ٜٚبدعُٕٛ َ٪شصبات       
ّٕ شببٝ ر٠ ايٝٗببٛد عًبب٢ ه٩ٚط ا٭َببٛاٍ ايهببهري٠ ٖببٛ    ايفصبب  ٚايفذببٛهو ل

ِ    ايذٟ مسض مِ بٗبذٙ املعباهٜل ايهبهري٠ ٚاشب بري٠     ٜصبتٛيٕٛ   فُبل قًبتٗ
ٚعربعِٗ ع٢ً قٝاد٠ امل٪شص١ املاي١ٝ ايعاملٝب١ ٖبٛ    ع٢ً سرن١ املاٍ يف ايدْٝاو

ايببببذٟ مسببببض مببببِ يف ايتببببدخٌ يف ايعبببب٪ٕٚ ايصٝاشبببب١ٝ ٚا٫قتؽبببباد١ٜ  
 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚغريٖاو

َٚ  ًَُِٕٛجّ ََُتايٝٗٛد ايّٝٛ امُل . 1 را٤ يًبدٍٚ ا٫شبتعُاه١ٜ   َدب ُلبايؽٗا١ٜٓ عُب٤٬ 
تٛاؼب١ً ايبيت قاَبت    ه١ٜ ْتٝذب١ ازبٗبٛد امل  فعٓدَا ظبشت ايبدٍٚ ا٫شبتعُا  

 ٚ لَرٜهبا ب قاَبب١ دٚيب١ لشببرا٥ٌٝ نجُبر٠ يًُعببرٚيف ايؽببْٗٝٛٞ    بٗبا برٜ اْٝببا 
ِٕ عهٕٛ ٖذٙ ايدٚي١ قاعد٠ عصهر١ٜ ي٬شتعُاه ايغربٞ  نإ َٔ اي هٝعٞ ل

   ٞ ٚاختٝببباه   ٚهلط دصبببرٖا يعهٛهٖبببا ل  ايعبببامل  ايعرببببٞ ٚا شببب٬َ
ا املعرٚيف ا٫شتعُاهٟ ٜردبل ل   فًص   بايذات يتهٕٛ ع٢ً لهـٗا ٖذ
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لُٖٝبب١ َٛقببل فًصبب   َببٔ ْاسٝبب١ اشببشاعٝذ١ٝ دغرافٝببا ٚاقتؽببادّٜا ٭ْٗببا    
 عتٛشط ايقاهات ايج٬خ لشٝا ٚلٚهبا ٚلفرٜقٝاو

 أهًيت فهسطيٍ :ثاَيا

ا شبب٬ّ ا٭ٚ  َٚٗببد ا٭ْهٝببا٤ ٚيببدٚا فٝٗببا ٚعًبب٢ لهـببٗا      ١ًَُببِهفًصبب   ق 
ُٖٝتٗببا دعًبٗا ا  شببهشاْ٘ ٚععببا  قهًبب١  ٚ٭  دهدبٛا ٚببب  طٝببات عربتٗبا دفٓببٛا  

ا ش٬ّ ا٭ٚ  ٚقرٕ امسٗا َل قهًت٘ ايجاْٝب١ فقباٍ دبٌ د٬يب٘ يف ضبهبِ نتابب٘:       

ٌْ         ط َُ ََْقصَََّ ال َّذُِ ثَبَ كْنََّب  َِ اْلحََّرَاِم إِلَََّ اْلوَطَّْنَِِ اْل ْْلًَّب هَِّْي اْلوَطَِّْن َِِه َل لََّوُ  ضُْجحَبَى ال ذُِ أَضْرٍَ ِثةَْج

 و(0)صمَّبرِنَبلِنُرَِّوُ هِيْ 

ّٕ فًص   قًف ايعرٚب١ ايٓاب  عقبل يف ٚشبط ايبه٬د ايعرب١ٝ    فايؽب١ْٝٛٝٗ   ل
ايعامل١ٝ ٚا٫َدٜاي١ٝ اييت خ  بت ٫سبت٬ٍ ٖبذٙ ايهقعب١ املهاهنب١ ٖبدفٗا لخفبايف        

ٚـرب ا ش٬ّ يف   ايه٬د ايعرب١ٝ َٚٓ ق١ ايعرق ا٭ٚشط يًٓفٛل ا٫شتعُاهٟ
 لِٖ َفاؼً٘ َٚٛاقع٘و

 انشرعي في يبادرة انسالو انحكى :ثانثا

ّٕ ايٝٗببٛد يف فًصبب   َعتببدٕٚ يف ا٭ؼببٌ عًبب٢ داه املصببًُ  ٚايعببرب       ل
َٚغتؽهٕٛ ملا استًٛٙ َٔ فًص   اغتؽابا باغٝا  صباعد٠ طٛاغٝبت ا٫شبتعُاه    
بعببد لٕ سبباهبٛا ايعبببرب ٚاملصببًُ  فٝٗبببا لظببد سبببرب  ٚللٖٚببِ لظبببد لل٣       

     ٛ عِٗ َٚبساهعِٗ ٚبصباعِٝٓٗ   ٚطردِٖٚ َٔ َبدِْٗ ٚقبراِٖ  ٚاشبتٛيٛا عًب٢ بٝب
َٚببِٓٗ لطفبباٍ ْٚصببا٤   ٚقتًببٛا اٯ٫ت َببِٓٗ  ٚثببرٚاعِٗ املٓقٛيبب١ ٚغببري املٓقٛيبب١ 

ٍ غري ضباهب  َٚجًبٛا فبِٝٗ لففبل  جٝبٌ  ٖٚتهبٛا سرَبات ايعبرب        سَّٚظٝٛت ُع
املصًُ   ٚدْصٛا َقدشاعِٗ  ٚلزايٛا َعبا  ا شب٬ّ ٚايعرٚبب١ ٚ  ٜهبٔ بب       

هبٌ عفهريٖبِ يف غبسٚ فًصب   ٚلْعبا٤ دٚيب١ عًب٢        ايعرب ٚبٝبِٓٗ شباب  عبدا٤ ق   
                                              

 و0   ل١ٜ: شرا٤شٛه٠ ا (0)
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ايصببً إ  ٌّهي ب بببٌ نبإ ايعبرب ٚاملصببًُٕٛ يف     لْقباد ايعبرب ٚاملصببًُ  فٝٗبا   
ٖبببذا ايصبببً إ اسبرٜببب١ ٚا٭َبببإ  ٌّهي بببا شببب٬َٞ ميٓشبببٕٛ َبببٔ نبببإ َبببِٓٗ يف 

ٚاي ُأْٝٓبب١ يف سبب  نبباْٛا ٚيًببٛا َعرـبب  ي٬ـبب ٗاد ٚامل بباهد٠ ٚاملؽبباده٠ يف 
فازبٗباد املفبرٚد عًب٢ املصبًُ  يف       ر ايبيت نباْٛا تًبٕٛ فٝٗبا    نٌ ايه٬د ا٭خ

فًص   ٖٛ ازبٗاد ايدفاعٞ ايذٟ ٖٛ فرد ع  نُبا عقبدّ عفؽبًٝ٘ يف ايفؽبٌ     
فبب٬ ٜٓ هبب  َعٓبب٢ ازبٓببٛمب ل  ايصببًِ عًبب٢ ايؽببٗا١ٜٓ للا لعًٓببٛا لّْٗببِ        ا٭ٍٚو

ا ٜرٜببدٕٚ ايؽببًض ٚاملصببامل١ ٚايصبب٬ّ َببل ايعببرب ٚاملصببًُ  َببل استفببايِٗ  بب     
اغتؽهٛٙ َٔ داه املصًُ  ٚلَٛامِ ٚبايدٚي١ اييت لقاَٖٛبا عًب٢ لْقاـبِٗو٫ٚ    
اٛز يًُصبًُ  ٚايعبرب لدبابتِٗ ل  ليبو لٚ املهباده٠ ل  ايصب٬ّ َبل ايٝٗبٛد         
ست٢ يٛ عرنٛا بع  َا اغتؽهٛٙ ٚانتفٛا بايقصِ ايبذٟ قرهعب٘ مبِ ٦ٖٝب١ ا٭َبِ      

ٚ   ٭ْبب٘ داه املصببًُ  ٚايعببرب  ٫ لٟ دٗبب١ ناْببت لٕ  ببٓض  ٚيببٝض م٦ٝبب١ ا٭َببِ 
ايؽٗا١ٜٓ دس٤ا َُٗا نإ ؼغريا َٔ ٖذٙ ايداه ٭ٕ عقٝبدعٓا نُصبًُ  ٫ ميهبٔ    

    ٞ ّٕ ايعا  نًب٘ اعبشت بايهٝبإ ايؽبْٗٝٛ   لٕ ْعشت بأسق١ٝ ايغاؼف ست٢ يٛ ل
ٚليبو ٭ٕ دٜٓٓبا ا شبب٬َٞ ٫ ٜع بٞ لٟ َببده لٚ لٜب١ ظببرع١ٝ ٭ٕ ٜٛقبل املصببًِ      

ناْببت ايصٝاشبب١ ايعاملٝبب١ لٕ عع ببٞ ايتدٜببر لٚ    ايؽببًض َببل ايؽببٗا١ٜٓ ستبب٢ يببٛ    
ٚيٝض ٭سبد َبٔ املصبًُ  ٚايعبرب سب        ايعرع١ٝ ايدٚي١ٝ ي٬عشات ب شرا٥ٌٝو

ٚلٟ قهبٍٛ لٚ عٓبازٍ لٚ عصبباٌٖ لٚ عفباٚد يف ليبو ٖبٛ خٝاْبب١          قهبٍٛ ليبو  
ٚيرشبببٛي٘ ٚ يًُصبببًُ  ٚعًببب٢ املصبببًُ  لٕ تببباهبٛا نبببٌ َعببباهٜل ايتصببب١ٜٛ     

نُببا عًبب٢ املصببًُ  ٚادببف لعببداد نببٌ قبب٠ٛ   يؽببٗا١َٜٓٚهببادهات ايصبب٬ّ َببل ا
ٚا٫شتعداد بهٌ ٚشب١ًٝ ملقاعًب١ ايٝٗبٛد ٚعفبٝٝ  اشبٓباق ٚاسبؽباه         ٜصت ٝعْٛٗا

ّٕ ٜقٛـببٛا دٚيبب١ لشببرا٥ٌٝ ٜٚصببشدٚا َببا         عًببِٝٗ بببدٕٚ ٖببٛاد٠ ٫ٚ نًببٌ ل  ل
اغتؽه٘ ايٝٗٛد َبٔ لهد فًصب   املقدشب١ ٜٚ ٗرٖٚبا َبٔ هدصبِٗ يتعبٛد ل         

إِىْ رَنصَََُّّّرًُا الل َََّّّوَ َّنصَََُّّّرْكُنْ ًَُّضَجَََِّّّّذْ   ط ٞ ا شببب٬َٞ نُبببا ناْبببتو ايصبببً إ ايعربببب 
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 و(3)صَإِىَّ الل وَ عَلََ ًَصْرِىِنْ لَتََِّرل  ط(0)صأَقََْاهَُُنْ

ّٕ ايعًُٝببات ا٫شتعببٗاد١ٜ يف فًصبب   ٖببٞ َببٔ لهٚيف ؼببٛه ازبٗبباد        ٚل
  فبش١ٝ ٚلنٌُ لفرادٖبا فب ٕ ازببٛد ببايٓفض يف شبهٌٝ ا  ٖبٞ غاٜب١ ازببٛد ٚايت        

ّٕ دٜببٔ ا  ٫ ٜصببتقِٝ ل    _ٚقببد دبباد ا َبباّ اسبصبب      ٫َّ بٓفصبب٘ عٓببدَا هل٣ ل
٘  َُٜردّ ُد: بصفو دَ٘ فقدَٗا قرباْا   ُٕ ساي   َٚي صا

ِٕ نإ دٜٔ ضبُد   ٜصتقِ  ل٫ بقتًٞ ٜا شٝٛت خذٜح ل

  ٚلَببا قٝبباط ايعًُٝببات ا٫شتعببٗاد١ٜ با٫ْتشبباه فٗببٛ قٝبباط َببل ايفبباهق    
ّٕ املٓت شبر ٖبٛ ٜرٜبد ايبتخًؾ َبٔ اسبٝبا٠ زبسعب٘ ٚـبعف٘ ٚقؽبٛه ُٖتب٘           ٚليو ل

بُٝٓا املصتعبٗد يف ايعًُٝبات ا٫شتعبٗاد١ٜ ٜفبشٞ ببايٓفض َبٔ لدبٌ          ٚلهادع٘
ٚا٫شتعٗاد ٖٛ ا قبداّ عًب٢     شعاد٠ ٚسٝا٠ اٯخرٜٔ ٚطرد ايظامل  ٚلهٖابِٗ

عبٔ   املٛت خب ب٢ ثابتب١ َ ٦ُٓب١ ٜرٜبد بٗبا لعب٤٬ نًُب١ ا  ٚيف شبهٌٝ ا  دفاعبا         
ٚيهٔ ايعقٍٛ  اٯخرٜٔ ْٚؽر٠ يًُظًَٛ  ٚهدعا يًُعتدٜٔ فأٜٔ ٖذا َٔ لاىق

ايٓاقؽ١ ٚق٣ٛ ا٫شتههاه ٚظرٜع١ ايغاب عقًبف اسبقبا٥  ٚربًبط املفباِٖٝ ٚعبذه      
ايرَاد يف عٕٝٛ ايفعفا٤ فتصُٞ ايربا بايفا٥د٠ ٚاسبذاب ٚاستعاّ املبرل٠ ععبدٟ   

ب ٚطُبببض َعبببا   عًببب٢ سقبببٛق ا ْصبببإ ٚايعًُٝبببات ا٫شتعبببٗاد١ٜ لهٖبببا     
اسبفاهات بايعٛمل٘ ٚا  املصتعإ نُا اٛز يف ٖبذٙ ايعًُٝبات ا٫شتعبٗاد١ٜ لٟ    
ِٕ نإ ٜٓايف ا٭سهاّ  فعٌ فا ٜ٪دٟ ل  لٜٗاّ ايعدٚ ٚايٌٓٝ َٓ٘ ٚظبامب ايع١ًُٝ ٚل

 ايعرع١ٝ َٔ ايتسٟ بسٟ ايٝٗٛد ٚعرى اسبذاب يًُصتعٗدات ٚغريٖاو

 راهُتآنياث انجهاد في انًرحهت ان رابعًا:

ازبٗبباد ايعصببهرٟ ايصببُامب يًُت ببٛع  اضاٖببدٜٔ يًببدخٍٛ يف فًصبب       و0

                                              
 و7   ل١ٜ:شٛه٠ ضبُد (0)
 و09   ل١ٜ:شٛه٠ اسبر (3)
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ٚخًب  اشببٛت ٚايرعبف يف قًبٛب      بفتض اسبدٚد يدٍٚ اي ٛق اضاٚه٠ 
ٚلَبببداد لخٛآْبببا اضاٖبببدٜٔ يف فًصببب   بايصببب٬مب يدميَٛببب١  ايؽبببٗا١ٜٓو

ّٕ َبببا  تًهببب٘ لشبببرا٥ٌٝ َبببٔ عرشبببا١ْ  ا٫ْتفاـببب١ ٚاشبببتُراهٖاو ٚبٝبببإ ل
ِٕ  عصببهر١ٜ نببهري ٠ يف املٓ قبب١ ٫ ٜهببٕٛ شببهها يف ايتقبباعض عببٔ ازبٗبباد فبب 

مبِ سؽبٕٛ    تايغبابر٠ ستب٢ يف عؽبر ايٓهب٠ٛ ناْب      ايٝٗٛد َٓبذ ايعؽبٛه  
ّٕ سؽبِْٛٗ ٚشب٬سِٗ َبباْعِٗ َبٔ لٟ غببسٚ        ٚشب٬مب ٚنباْٛا يبباْ  ل

ٚبٝببإ  َٚببل ٖببذا اْتؽببر املصببًُٕٛ َببل لَهاْبباعِٗ ايعصببهر١ٜ ايهصببٝ ١و  
ّٕ عٗبببس ايهٝبببإ   اْتؽببباهات ا٫ْتفاـببب١ ايفًصببب ١ٝٓٝ   ايبببيت اشبببت اعت ل

 ايؽْٗٝٛٞ ٖٛ لففٌ ديٌٝ ع٢ً ليوو

ازبٗاد ايصٝاشٞ ٖٚبٛ بق بل ايع٬قبات ايصٝاشب١ٝ َبل لشبرا٥ٌٝ ٚهفب          و3
عٝل لظهاٍ ايت هٝل َل ايهٝإ ايؽْٗٝٛٞ َٚهادهات ايص٬ّ املسع١َٛ 

 َل لشرا٥ٌٝو

ازبٗبباد املببايٞ ٖٚببٛ لَببداد لخٛآْببا ا اؼببرٜٔ يف فًصبب   باملبباٍ عًبب٢     و0
ايفًصب ١ٝٓٝ باملباٍ يهٓبا٤     َشبره نذيو دعِ اُ٭ ملصت٣ٛ ايرمسٞ ٚايععيب ا

ّٕ يف   َببا دَببرٙ ايعببدٚ ايؽببْٗٝٛٞ َببٔ دٚه َٚ٪شصببات فًصبب ١ٝٓٝو       فبب 
ٚ    فًص   ع قًٛببا َٓهصبر٠ َبٔ لهاَبٌ     ْٝٛا بانٝب١ داَعب١ ْٚفٛشبا سسٜٓب١ 

ٚدرس٢ َقعدٜٔ عٔ ايعٌُ ٜفشظٕٛ ايغبدا٤   ٚلٜتاّ ٜتفٛهٕٚ دٛعا 
ٚفقبرا٤ سبا٥رٜٔ ٫ َبأ٣ٚ مبِ ٫ٚ ابدٕٚ َبا ٜصبد          ٤ًٜٚتشفٕٛ ايسهقا

ٖببب٪٤٫ ٖبببِ ايبببذٜٔ قببباَٛا ببببٛادهِٗ فهبببذيٛا لْفصبببِٗ يتصبببًِ  هَقٗبببِو
 لعراـِٗ ٚدافعٛا عٔ لعس َقدشاعِٗ ٚدٜاهِٖ ٚلببٛا عبٔ سٝاـبِٗو   

يف شهٌٝ ايبدفايف   فدٖٓٛا يف نٌ املٛاقف اشب ري٠ ع٢ً ايتفش١ٝ ٚاملفادا٠
قدشب١ َبٔ ببراثٔ ا٫شبتعُاه ٚاشب بر      سف  ا٭َبانٔ امل عٔ نٝإ ا٭١َ ٚ

ايؽْٗٝٛٞ ا دق بٗا فُا ٖبٛ َبٛقفهِ ٜبا لبٓبا٤ ايعبرب ٚا شب٬ّ لَباّ        
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  ٖذٙ اسباي١ املرٜع١ اييت عٓف ر ما ا٭نهاد ٚاملرا٥ر ٚعتُسق مبا ايقًبٛب  
ّٕ لهٚامب ظٗدا٤ فًص   ا٭براه  يتصتؽرخهِ ٚعٓادٜهِ َٔ َصبتقرٖا  ل

ِٗ ٚنفايب١ لٜتباَِٗ ٚايقٝباّ ببأٚدِٖ     عاملٗا طايه١ ليبٝهِ لشبعات لهاًَب   ٚ
ّٕ ايعرب قد اظتٗرت بأقؽ٢ غاٜب١ ازببٛد ٚلشبعات     فُا لْتِ فاعًٕٛق ل

ِٕ عتهبٕٛ َٓٗبا غصبإ ٚعبدْإ           املٓهٛد ٚا ٜجباه عًب٢ ايبٓفض َبٔ قهبٌ ل
ّٕ ايٛادف َٔ ش١ٓ  ٚعٓقصِ ل  َذاٖف ٚلدٜإ ٚلند ليو ا ش٬ّو ف 

ِٕ ٜهبٕٛ سب  يف لَبٛاي      َٚقابًب١ ا سصبإ     هِايتعإٚ ٚايتفبأَ َبٔ ل
ّٕ لخٛاْهِ عرب فًص     ًُٜٗٛا ٚادهاعِٗ طرفب١ عب     با سصإ ف 

فعبسزٚا ايٝبّٛ ثقب١ ايعبا        ٚقد عرفتِ باملصاهع١ ٚاملهاده٠ ل  نبٌ خبري  
   ِ ٘      بهِ ٚلٜدٚا َاـٝهِ فٗبذا ايٝبّٛ ٜبَٛه لهْٚبا    نبٌ فبرد قبده طاقتب

  ٚخباطر  ْعاطهِ ٚغريعهِ ٚدٛدنِ ٚعدفقٛا بايٓٛاٍ عبٔ طٝهب١ ْفبض   
ّٕ ا  ٫ ٜفٝل لدر ا صٓ و  ٚشاهعٛا ل  ؼا  ا٭عُاٍ ٚل

ازبٗبباد ا٫قتؽببادٟ ٖٚببٛ بق ببل ايع٬قببات ا٫قتؽبباد١ٜ َببل لشببرا٥ٌٝ         و2
ٚايدٍٚ املصاْد٠ ما ٚخؽٛؼا لَرٜها ٚبرٜ اْٝبا حبرَب١ ظبرا٤ ايهفبا٥ل     
ٚعقببد ا٫عفاقببات ايتذاهٜبب١ َببل ظببرنات ايببدٍٚ املصبباْد٠  شببرا٥ٌٝ         

ّٕ ا٭َببرٜهٝ  ظببرنا٤ يًؽببٗا١ٜٓ يف اسبببرب ٚايصبب٬مب ـببد  ٚا٫عتقبباد بببأ
 فًص  و

ٖببٛ لسٝبا٤ املصبريات ٚاملٗرداْببات يتُذٝبد ا٫ْتفاـبب١    ٚ ازبٗباد ايعبعيب   و5
ٚدعُٗببببا ٚعقٜٛبببب١ ايعببببسا٥ِ ٚلْعببببا٤ ايقؽببببا٥د يًتُذٝببببد به بببب٫ٛت     

ْٛٞ ايتٛشببعٞ عًبب٢ ا٭َبب١ ايعربٝبب١   بٝببإ اشب ببر ايؽببٗٝ ٚ  املصتعببٗدٜٔ
 ا ش١َٝ٬وٚ

ٖٚببٛ لٕ ٜببدعِ ا عبب٬ّ ايعربببٞ ٚا شبب٬َٞ ا٫ْتفاـبب١  ازبٗبباد ايجقببايف  و6
ايفًصبب ١ٝٓٝ ٚبٝببإ سبب  املصببًُ  يف فًصبب   ٚلُٖٝبب١ ايقببدط َٚصببذد  
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ّٕ ذبرٜر ايقدط ٚ  ا٭قؽ٢ عٓدِٖ املصذد ا٭قؽ٢ َٔ براثٔ ايعبدٚ  ٚل
ايؽببْٗٝٛٞ عهًٝببف ظببرعٞ يهببٌ َصببًِ َصبب٪ٍٚ يف عقؽببريٙ لَبباّ ا     

يفًصب ١ٝٓٝ املرنسٜب١ يف املبداهط    نذيو عرنٝس  ايقف١ٝ ا  شهشاْ٘ ٚععا 
ٚازباَعات ٚا افٌ ايجقاف١ٝ  ٚدعِ عٝل فؽبا٥ٌ ا٫ْتفاـب١ ٚايشنٝبس    

ٚهفببل ظببعاه ٫ شبب٬ّ ل٫َّ ب ببرد ا٫شببتعُاه       عًبب٢ ٚسببد٠ ا٫ْتفاـبب١  
ّٕ لشبببرا٥ٌٝ  جبببٌ قاعبببد٠ عصبببهر١ٜ يًبببدٍٚ  ايؽبببْٗٝٛٞو ٚا ٜفبببامب ببببأ

ٚ   ا٫ ِ يفبرب ايعبا    َبٔ داه يف فًهٗب  شتعُاه١ٜ َبٔ برٜ اْٝبا ٚلَرٜهبا 
ِٕ ٜهبٕٛ       ٚاعٝبا  باّ   ايعربٞ ا ش٬َٞونُا ابف عًب٢ املصبًِ ايعرببٞ ل

ِٕ ٫ ٜصتصبببًِ بهصببباط١ لٚ   خ  ببب٘ نًبببٗاايبببٛعٞ شبًفٝبببات عبببدٚٙ ٚ ٚل
ِٕ ٫ ٜتخببذ ايهببافرٜٔ لٚيٝببا٤ َببٔ    شببذاد١ ي٬ْفتببامب عًٝبب٘ دٕٚ ذبفبب  ٚل

ّٕ ع٢ً امل٪َٓ  لٕ ٜهْٛبٛا لٚيٝبا٤ املب٪َٓ  قباٍ ععب      دٕٚ امل٪َٓ  ا : ٚل

ّٕ ارببا   و(0)صال َّز لِذْ الْوُؤْهِنٌَُّىَ الََُّْبسِرِّيَ أًَْلََِّْببَ هَِّيْ دًُىِ الْوَُّؤْهِنِنيَ     ط ل ايهبافرٜٔ  فب 

 ٚ شببًهٝات دصبب١ُٝ حبٝببح ٜببشى عببأثريات فهرٜبب١  لٚيٝببا٤ يبب٘ خ ببر عظببِٝ 

َّبأَّهيََّب ال َّذِّيَ مهَنٌَُّا إِىْ    قاٍ ععبا : ط  ٚع١ًُٝ ع٪دٟ ل  اْق٬ب ع٢ً ا٭عقابو

 و(3)صةٌُا ال ذِّيَ كَفَرًُا َّرُدهًكُنْ عَلََ أَعْتَبثُُِنْ سَزَنْتَلِجٌُا خَبضِرِّيَرُطِْ

ْٚعر ثقاف١ ايجٛه٠ اسبص١ٝٓٝ عٓد اي ًه١ ايفًص ٝٓٝ  يف ازباَعات ٚاملداهط 
ّٕ ا٫ْتؽاه هنٓ٘ ا٭شاط ٖٛ ا قبداّ   خاؼ١  ٚبٝإ فف١ًٝ ا٫شتعٗاد  ٚبٝإ ل

ففبٞ ٖبذٙ املرسًب١ اسبردب١ فب ٕ        _ب اسبص  ع٢ً املٛت خب ٢ ثابت١ نأؼشا
فهببر ايجببٛه٠ اسبصبب١ٝٓٝ ٖببٛ اي رٜقبب١ املجًبب٢ ٚايفهببر٠ ايببٓري٠ ملٛادٗبب١ فهببر ايهٝببإ    

ٚهفل ظعاه ٫ ؼٛت ل٫َّ ؼبٛت املٛادٗب١ ٫ٚ    ايؽْٗٝٛٞ ا٫شتٝ اْٞ ايتٛشعٞو
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    ٞ ٫ٚ ٚشب١ًٝ    َٛاد١ٗ ل٫َّ بايعًُٝات ا٫شتعبٗاد١ٜ املب٪ثر٠ يف اضتُبل ا شبرا٥ًٝ
        ّٕ ي ببرد ا٫سببت٬ٍ ا شببرا٥ًٝٞ ل٫َّ بايعًُٝببات ا٫شتعببٗاد١ٜ ٚبٝببإ يًعببا  بببأ

ّٕ ذبرٜبر فًصب   ٜت ًبف     ا٫ست٬ٍ ا شرا٥ًٝٞ ٖٛ لع٢ً دهدات ا هٖبابو  ٚل
ايتفش١ٝ بدَا٤ زن١ٝ طاٖر٠ َٔ عًُا٤ ا٭١َ ٚقادعٗا ٚفقٗا٥ٗا َٚٔ شد ايتبأهٜش  

ّٕ ْقاط٘ املف١٦ٝ َٔ ايتفشٝات ٖٞ عفشٝات قادع ّ  ف    ٘ ٚفقٗا٥٘ ٚهدايب٘ ايعظبا
    ٚ املعرنب١ َؽبري١ٜ تتباز ل  قرببإ عظبِٝ ٚدَبا٤       ٭ْ٘ نًُبا نبإ ايٓؽبر عظُٝبا 

زن١ٝ طاٖر٠ َعرٚفب١ فُبا داّ ازبٗباد ايفعًبٞ يف شباسات ايبٛغ٢ َٓشؽبر عًب٢         
ّٕ ٖبذا ٜب٪دٟ ل  لـبُاه ظبع١ً      اضاٖدٜٔ َٔ ايععٛب دٕٚ عًُا٥ٗا ٚقادعٗا ف 

ا٫شتعبٗاد بُٝٓبا نبإ شبًفٓا ايؽبا  َبٔ عًُبا٤        ازبٗاد ٚلطفا٤ ْاه ايعٛق عبٛ 
ايدٜٔ ٚقاد٠ املصبًُ  ٚمحًب١ عًبِ خبان ايٓهبٝ  يف َقدَب١ دٝبٛػ املصبًُ  ٫         

بُٝٓبا فقٗا٩ْبا ٚعًُا٩ْبا يف ٖبذا ايعؽبر       ٜصهقِٗ شاب  ٫ٚ ٜتقدّ عًِٝٗ ٫ س و
ٜفتببٕٛ بازبٗبباد ٚ  ْببر لسببد َببِٓٗ يف شبباسات ايقتبباٍ بببٌ لّْببٞ لدببسّ لّْٗببِ ٫     

ّٕ بعفِٗ   ًُٜض ايص٬مب َد٠ اسبٝبا٠ ٜصت ٝ ٚعٓبدَا هل٣    عٕٛ لبض ظا٠ بٌ ل
ّٕ فقٗبا٤ٙ  ٠٫ٚٚ لَبرٙ قبد عغٝهبٛا عبٔ شبٛمب ازبٗباد مخبدت          اضتُل ا ش٬َٞ ل

ْصأٍ ا  ععا  لٕ ٜرزقٓا ايعبٗاد٠ عًب٢ لظبر     ظع١ً ا٫شتعٗاد يف ْفٛط لبٓا٥٘و
 ٖٚٛ َٔ ٚها٤ ايقؽدوٚا  ٜعًِ ايصرا٥ر  فٌٗ مذا َٔ شهٌٝق عهادٙ ايٝٗٛدو

 أسباب فشم انًسهًيٍ في انصراع انصهيىَي :خايسًا

ٚ عؽغري ٚ و0 ّٕ ايؽبرايف ٖبٛ     ذبذِٝ دا٥ر٠ ايؽرايف َل لشبرا٥ٌٝ  ا٫عتقباد ببأ
    ٞ عرشبٝش  ٚ  ؼرايف فًص ٝح لشرا٥ًٝٞ ٫ ؼبرايف لشب٬َٞ عرببٞ لشبرا٥ًٝ

فهر٠ ايق ر١ٜ ٚعقد َعاٖبدات ايصب٬ّ َبل لشبرا٥ٌٝ ٭ق باه اي بٛق نبٌ        
 وع٢ً اْفراد

ّٕ ايصبب٬ّ ٖببٛ اشبٝبباه ايٛسٝببد سبببٌ ايٓببسايف ايعربببٞ    و3 ا٫عتقبباد ايببٛاِٖ بببأ
 ا شرا٥ًٝٞ ٚلهدايف اسبقٛق ايفًص ١ٝٓٝو
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ّٕ لَرٜهبا ٖبٞ ايٛسٝبد٠ ايراعٝب١ ملعبرٚيف ايصب٬ّ بب          و0 ا٫عتقاد ايٛاِٖ بأ
 ايعرب ٚلشرا٥ٌٝ بُٝٓا ععتد ٖٞ ايعرٜه١  شرا٥ٌٝ املصاْد٠ ماو

ملتٛايٝب١ ٚايتخًبٞ عبٔ دبٖٛر ايؽبرايف      عٓاز٫ت ايعرب َر٠ بعد لخبر٣ ا  و2
ّٕ لشبرا٥ٌٝ دٚيب١ عٓؽبر١ٜ غاؼبه١ ابف لزايتٗبا ثبِ            ايذٟ نبإ ظبعاهٙ ببأ

)لزاي١ ايهٝإ ايؽْٗٝٛٞ(  ثِ لؼهض )لزاي١ ايعدٚإ(  ثِ  لؼهض ايععاه
)َهبباده٠ ايصبب٬ّ     ثببِ ظببعاه )ا٭هد َقابببٌ ايصبب٬ّ(  لؼببهض ايعببعاه 

ٖٛر ايؽبرايف ايببذٟ  ٚايتخًببٞ عبٔ دبب   ّ(0967ٚايعبٛد٠ ل  سببدٚد عباّ   
 ّو0928بدل عاّ 

هد ايعبببرب ٚاملصبببًُ  يًؽبببٗا١ٜٓ ا٭فعببباٍ ببببا٭قٛاٍ ٚعًببب٢ ايعبببدٚإ   و5
 با٫شتٓهاه ٚايصٓإ با٭ق٬ّو

ّٕ لشببرا٥ٌٝ لقبب٣ٛ دٚيبب١ عصببهر١ٜ يف املٓ قبب١ َٚببٔ     و6 ا٫عتقبباد ايببٛاِٖ بببأ
ٖٚببذا املٓ بب  طبببايف يًُٓ بب      ايببدٍٚ ايعربٝبب١ ففبب٬ عببٔ دٍٚ اي ببٛق  

ِ   (0)صًا لَيََُّّنْ هَََّّب اضََّّْزَطَةْزُنْ ًَأَعَََِّّهايقرلْببٞ: ط   ٫ لعببداد  جببٌ َببا لعببدٚا يهبب

ٚايتاهٜش خري ظاٖد ع٢ً ليبو يف اْتؽباه املصبًُ  ٚايبديٌٝ عًب٢ ليبو       
ّٕ َل ايفعف ايعربٞ ٚايٖٛٔ ا ش٬َٞ ٚايؽبُت   َٔ ٚاقعٓا املعاؼر ف 
ايعاملٞ فا٫ْتفاـ١ ايفًصب ١ٝٓٝ لثهتبت ْؽبرٖا َٚٛادٗتٗبا ٭قب٣ٛ عرشبا١ْ       

 َ٪شص١ عصهر١ٜ عٓذ١ٝٗوعصهر١ٜ ٚ

عببسٍ ايببدٜٔ عببٔ اضتُببل ٚذبرٜببف املفبباِٖٝ ايدٜٓٝبب١ ٚعفصببريٖا عفصببريا      و7
  ٚنإ ايبدٜٔ ٫ ميبض اضتُبل بؽب١ً      َ٪طرا ب طاه ايفرد ٫ ٜتخ اٙ ل ١ً

ففصببرت اٯٜببات ايقرلْٝبب١ ٚا٭سادٜببح ايعببرٜف١ لنجرٖببا بببٌ دًببٗا عفصببريا  
ّٕ ايغاٜب١ َبٔ     ا با٭١َفردٜا ٚنأْ٘ ٫ ع٬ق١ ما باضتُل ٫ٚ َصاط م ٚنأ
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 ّ ٚلْببساٍ ايقببرلٕ ايعظببِٝ ٖببٛ لٜؽبباٍ ا٭فببراد     f بعببح ايرشببٍٛ ا٭نببر
فهٌ سهِ ٜتعً  باضتُل ع بٌ لٚ    نأفراد ل  ايهُاٍ امل ًٛب يٝض ل٫َّ

فازبٗاد عٓد ٖ٪٤٫ املفصرٜٔ ٖبٛ دٗباد ايفبرد      فصر ع٢ً لّْ٘ سهِ فردٟ
٭١َ يًدفايف عبٔ ْفصبٗا لٚ   يٓفص٘ دٕٚ غريٙ َٔ لقصاّ ازبٗاد ٖٚٛ دٗاد ا

ِٕ ْٗببتِ بفقبب٘ اضتُببل  قببداه       دٗبباد ايببدع٠ٛ ل  ا شبب٬ّو   نُببا عًٝٓببا ل
ٚ    اٖتُآَا بفق٘ ا٭فراد ّٕ َعرف١ َصبا٥ٌ ٚلسهباّ  لقصباّ ازبٗباد ايبذٟ    ف 

ٖٛ شٓاّ ا شب٬ّ ٚعبسٙ لٕ ٜهبٕٛ عٓبد املب٪َٓ  ميجبٌ َعبرفتِٗ ٭سهباّ         
 ايعهادات َٔ ؼ٠٬ ٚؼّٛ ٚزنا٠و

ِٖ اشب ٛه٠ ع٢ً و8 يافتا٤ ْٚؽف ْفصب٘ َبٔ    ٬ّا ش٬ّ بتؽدٟ َٔ يٝض ل
عًُا٤ املصًُ  فٔ تٌُ بع  ايعٓاٜٚٔ ايهباهز٠ َبج٬ لشبتال يف ازباَعب١     
ّٕ لسهاَبب٘ طبتؽبب١ يف زَببٔ    يف اختؽباؿ ايفًصببف١ فٝببتهًِ عببٔ ازبٗباد ٚل

ّٕ ع٢ً املصًُ  يف فًصب   ٚدبٛب امذبر٠ خاهدٗبا       f ايرشٍٛ لٚ ل
دٛب ايص٬ّ َل لشرا٥ٌٝ ٚغريٖبا َبٔ ايفتبا٣ٚ    لٚ ٚ  ٭ِْٗ َصتفعفٕٛ

فقد ابتًٞ ايعا  ا شب٬َٞ  ب٪َٓ  ٫     اييت   ٜٓسٍ ا  بٗا َٔ شً إ
ِ  ٜعقًببٕٛ شبب شٕٝٛ يف ْظببرِٖ داَببدٕٚ عًبب٢ َببا      ٚهثببٛٙ َببٔ َاـببٝٗ

ٚعاقً  ٫ ٜ٪َٕٓٛ اْصبًخٛا َبٔ َاـبِٝٗ اضٝبد ٚلؼبهشٛا لعهبايف املدْٝب١        
  ععبببا  لٕ اعببٌ عًُا٤ْبببا َببب٪َٓ   ْصبببأٍ ا  ايغربٝبب١ بهبببٌ سببذافريٖا  

 عاقً و

 يىقف عهًاء انُجف األشرف يٍ قضيت فهسطيٍ: سادسا 

ّٕ يعًُا٤ ايٓذبف ا٭ظبرت ايٝبد اي بٛ  يف ضباهبب١ ايٝٗبٛد       فقبد سباهبِٗ     ل
 (نعببف ايغ ببا٤)دببدْا ا٭عًبب٢ ايعببٝش دعفببر ناظببف ايغ ببا٤ ؼبباسف نتبباب   

َٛف٢َّ ـٞ اسبًب١ ايفٝشبا٤ قبرب َرقبد لٟ     ٖب( ّٜٛ استٌ ايٝٗٛد لها0338ش١ٓ ) امُلَت
فبباْد٣ ايعببٝش يًصببفر ٭ًٖببٗا َببل عًبب١     ٚسبباٚيٛا عٜٗٛببد لًٖببٗا  _ايهفببٌ 
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ؼاسب١ َٔ ع٬َٝذٙ َا اْفو ايعبٝش دعفبر تباهب ايٝٗٛدٜب١ بٝبدٙ ٚيصباْ٘ ٚقًُب٘        
ٚقببد لشببًِ عًبب٢ ٜببدٙ َببِٓٗ هٖببط   بعببد َببا لعقببٔ ايًغبب١ ايعدٜبب١ ٚدهط ايتببٛها٠

ٍ ناظف ايغ ا٤ د٬ٝ بعد دٌٝ  شاهبب١ ايٝٗبٛد   ثِ قاَت عًُا٤ لشر٠ ل و(0)نجري
ايعٓؽرٜ  بأق٬َِٗ ٚليصٓتِٗ ْٚفٛشِٗ فقبد اشبتٓٗ  املرسبّٛ ايعبٝش ٖبادٟ      

ٖببب املصببًُ  ٚاشببتفسِٖ يف دفببل 0056شبب١ٓ  اٯخببر٠ناظببف ايغ ببا٤ يف عببادٟ 
ايٝٗٛد عٔ فًص   يف فت٣ٛ ْقتهض َٓٗا: )لَا بعد فقد بًغهبِ َٚبٮ لمسباعهِ    

٩نِ ايرٚسإْٝٛ زعُا٤ ايدٜٔ ٚل١ُ٥ املصًُ  ٚسذر ا  عًب٢  َا لفت٢ ب٘ عًُا
ايعامل  َبٔ ٚدبٛب ازبٗباد عًب٢ نبٌ َصبًِ يف ظبرق ا٭هد ٚغربٗبا ايعرببٞ          
ٚايفاهشببٞ ٚامٓببدٟ ٚايشنببٞ َببٔ شببا٥ر ا٭ق بباه ٚا٭َؽبباه ٚايعببعٛب لعببدٚا 
مِ َا اشت عتِ َٔ ق٠ٛ بايهتف ٚايهتا٥بف ٚاشب بف ٚايرشبا٥ٌ ٚا٫شبتٓٗاد     

اه ٚايشغٝببف ٚايشٖٝببف ٚايًصببإ ٚايصببٓإ ٚا٭َببٛاٍ ٚايردبباٍ ٚغببري ٚا٫شببتٓف
ليببو َببٔ ظببت٢ ايٛشببا٥ٌ ايببيت تؽببٌ بٗببا ايٓؽببر عًبب٢ لعببدا٤ ايببدٜٔ املعتببدٜٔ  
ِٕ ٜصببتعهدٚا ا٭سببراه ٚميًهببٛا    اٯمثبب  َببٔ ايٝٗببٛد يف فًصبب   ايببذٜٔ ٜرٜببدٕٚ ل

ٍ فٝببا لب ببا ٜٚببأب٢ ا  ٚهشببٛي٘ ٚلْببٛت محٝببت ٚظببِٝ عربٝبب١و   ْببٛاسٞ ايعهبباد
ايٛغ٢ ٜٚا يٝٛخ امٝذا٤ ٜٚا قاد٠ دٓدْا ٜٚا لبا٠ ايفِٝ ٜٚا محا٠ ايعرٜٔ طٝهبٛا  

ٚلعببريٚا ا  عبباعهِ   عبٔ لْفصببهِ ْفصببا ٚشببريٚا ل  املبٛت شببريا شببذشا  
  ٕ ّٕ ازبٗباد بباب َبٔ       شاع١ ست٢ ٜٓذًٞ عُٛد اسب  ٚلْبتِ ا٭عًبٛ ٚاعًُبٛا )ل

قبب٣ٛ ٚدهيف ا  اسبؽبب١ٓٝ لبببٛاب ازبٓبب١ فتشبب٘ ا  شباؼبب١ لٚيٝا٥بب٘ ٖٚببٛ يهبباط ايت 
ٚدٓت٘ ايٛاق١ٝ فُٔ عرن٘ هغه١ عٓ٘ ليهص٘ ا  ثٛب ايبذٍ ٚامبٛإ ٚمشًب٘ ايبه٤٬     

 ٚقد ل٢ْٗ فتٛاٙ بقًف َهًّٛ ٚؼده َأيّٛو و(3)ٚاشبصرإ(

نُببا ٚقببف املرسببّٛ ايعببٝش ضبُببد سصبب  ناظببف ايغ ببا٤ َٛاقببف صبٝببد٠  

                                              
 

 و21 ٜٓظر: ب  داَع١ ا َاّ ناظف ايغ ا٤ ٚ صبُل ايهشٛخ ا ش١َٝ٬/ ايصٝد نايِ ايهفا٥ٞ (0)
 

 و29  28 :اب املؽده ايصٜٓظر:  (3)
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ٚ عٝتب٘ ايعبٝش عهبد     يًدفايف عٔ فًص   فصافر ل  امل٪ ر ا ش٬َٞ يف فًصب   
ٚخ بف    ايؽبْٗٝٛٝ   َرَ ٚلٚـض يًعا  ا ش٬َٞ َخ  ايرشٍٛ ناظف ايغ ا٤

اشب ببف ايعدٜببد٠ يف ضبافببٌ ساظببد٠ ٚادتُاعببات سافًبب١ بعهبباهات نًببٗا بٝٓببات    
ٚقد ؼدهت َٓ٘ عد٠ ْدا٤ات سٍٛ قف١ٝ فًص   َٓٗا َبا   و(0)َصتٓٗفا ُُِٖٗ

ّ يف 0908ب ل 6ايصبهت يف   اد/( بغد00) ْعرع٘ عع١ٝ ايدفايف عٔ فًص   هقِ
ٖببب ْؽبب٘: )اْفببرٚا خفافببا ٚثقببا٫ ٚداٖببدٚا بببأَٛايهِ  0057عببادٟ اٯخببر٠  5

ٚلْفصهِ لٜٗا ايعرب لٜٗا املصًُٕٛ بٌ لٜٗا ايهعر ٚلٜٗا ايٓاط لؼهض ازبٗباد يف  
ْعبِ ٖبٛ    شهٌٝ فًص   ٚادها ع٢ً نٌ لْصإ ٫ عًب٢ ايعبرب ٚاملصبًُ  فقبطو    

ِ ا٭دٜببإ ٚايعببرا٥ل فقببط بببٌ حبهببِ اسبببض    ٚادببف عًبب٢ نببٌ لْصببإ ٫ حبهبب  
ّٕ َببٔ      ٚايٛدببدإ ٚٚسببٞ ايفببُري ٚؼببش١ ايببتفهري ٚاشب بب١ ايعًُٝبب١ يف ليببو ل

لّْٞ ـُ  ي٘  ٜصت ٝل ايًشٛق  ذاٖدٟ فًص   بٓفص٘ فًًٝتش  بِٗ ٫ٚ لقٍٛ:
ّٕ املقباّ لدًب٢ ٚلعًب٢ َبٔ ليبو املقباّ          يف ببده  fلّْ٘ ناضاٖدٜٔ َل ايٓيب  فب 

ِٕ نبإ ليبو         َقاّ ظرت ٚغبري٠   ٚسبض ٚظبعٛه ٫ َقباّ طًبف لدبر ٚثبٛاب ٚل
َّبا بتذٗٝبس َبٔ ٫        بأع٢ً َراعه٘ َٚٔ   ٜصت ل ايًشٛق بٓفص٘ فًُٝبدِٖ  ايب٘ ل

  ِ َٚببٔ   َباٍ يبب٘ يًٝشبب  بٗببِ لٚ ب هشبباٍ املباٍ ل  اضاٖببدٜٔ ٚعٝببامِ ٚلطفببام
َصاعٝ٘ دٗد لَهاْب٘  قًُ٘ ٚعذس عٔ نٌ ليو فعًٝ٘ لٕ ااٖد ٜٚصاعد بًصاْ٘ ٚ

ّٕ ايقفب١ٝ قفب١ٝ َبٛت         ذٙ لد٢ْ املراعفٖٚ ٚيٝهٔ نٌ لسد عًب٢ عًبِ دبازّ ل
 و(3)ايعرب ٚسٝاعِٗ(

ثِ لفت٢ ايعٝش عًٞ ناظف ايغ با٤ بٛدبٛب ازبٗباد عبٔ فًصب   يف شب١ٓ       
 ٖب( يف ْدا٤ ٚدٗ٘ يعا١َ املصًُ  ايذٟ ْعرع٘ ايؽشف ذبت عٓٛإ:0076)

                                              
 

 و03 اشب ف ا٭هبع١( 0)
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َببٔ ْؽٛؼبب٘: لٜٗببا    ْٚقت ببل بعفببا  (0))ايٓببدا٤ ايعبباّ يف ازبٗبباد عببٔ فًصبب  (   
ِٕ ٜت بباٍٚ عًبب٢ لَبب١ ضبُببد   ّٕ َببٔ ٖببسٍ ايببدٖر ل ١َ يففببٗا ظببرل fاملصببًُٕٛ ل

َٔ لغ٬ط ايبسَٔ لٕ  ايغرب ع٢ً ظاط٧ ايهشر ٚقا٤عٗا ايٝٗٛد١ٜ ع٢ً فًص   ٚ
   وٜع  نرا١َ لبٓا٤ ايفاد ذبت مسا٥ِٗ ف١٦ باغ١ٝ ععد با٭ؼابل

ّٕ ايدفايف عبٔ فًصب   بباب َبٔ لببٛاب ا      fٜا ل١َ ضبُد  ٘ زبٓب١ فُبٔ عرنب   ل
ٕ  ليهص٘ ا  ثٛب ايذٍ ٚامٛإ ٚ فذاٖبدٚا يف شبهٌٝ ا      َح ببايه٤٬ ٚاشبصبرا

ِٕ ٜصببتعهدٚا لسببراهنِ ٜٚصببًهٛا        لعببدا٤ ا  املعتببدٜٔ اٯمثبب  ايببذٜٔ ٜرٜببدٕٚ ل
 فصبباهعٛا ل  نببهض عببٛعِٗ بعببسّ ثابببت ٚقببدّ هاشببش    دٜبباهنِ ٚلهاـببٝهِ

ًَّكُنْ         ًَأَعَِهًا لَيُنْ هَب اضْزَطَةْزُنْ هَِّ ط َُ ًَّ الل َّوِ ًَعََّ َُ ٌَّح  ًَهَِّْي  ِثََّبِا اْلَلََِّّْْ رُْرىِجٌََُّى ثَِِّو عََّ    (3)صْي قَُّ

ستب٢ ٜٓذًبٞ عُبٛد اسبب       (0)صإِىْ رَنصُرًُا الل وَ َّنصُرْكُنْ ًَُّضَجَِّّذْ أَقَََّْاهَُُنْ  ف ْهِط

 (2)صٌََارًب ثَََّّْ أَََُّْْببل عِنَََّْ  َثِّيَِّنْ ُّرْزَقٌَُّى     ًَلَب رَحْطَجَيَّ ال ذِّيَ قُزِلٌُا سِِ ضَجَِِّْ الل وِ أَهْلْتِ ا٭عًٕٛ طٚ

 ضببببرّ اسببببراّ املؽبببادت    09ٚعٓبببد زٜببباه٠ ايعبببٝش عًبببٞ ناظبببف ايغ بببا٤ يف     
ّ ل  غببس٠ ايببذٟ نبببإ ٜببشلط ايٛفببد ايعراقبببٞ ملبب٪ ر ايهشبببٛخ      0965 /5 /31

ٚهٖط نهري َبٔ   ا ش١َٝ٬ يف ايقاٖر٠ ٚ عٝت٘ ظٝش ا٭زٖر ايع١َ٬ سصٔ َإَٔٛ
ٚ هدبباٍ ا ٕٛ سٝببح ناْببت اسبببدٚد   ؼببٌ بٗببِ املصببري ل  داه سٓبب   يببدٜٔ فًُببا 

ايعبٝش عًبٞ ناظبف ايغ با٤ نبجريا       َرثََّأَعب   اسبدٚد ايٝٗٛد١ٜ املغتؽبه١ ايفًص ١ٝٓٝ ٚ
ع٢ً ـٝايف لهد ايٛطٔ ايعربٞ بٝد ايٝٗٛد املغًٛيب١ فباْفذر مساستب٘ نايدنبإ     

ت خب هب١  فتؽاعدت َٔ ؼده مساست٘ اسبصبرات ٚا٭ْبا    بعقعق١ ٖدهت ّارثا٥ 
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 و61   ل١ٜ:شٛه٠ ا٭ْفاٍ( 3)
 

 و7   ل١ٜ:ه٠ ضبُدشٛ (0)
 

 و069   ل١ٜ:شٛه٠ لٍ عُرإ( 2)
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محاش١ٝ اهدباي١ٝ ٚنبإ مبا ٚقبل عظبِٝ يف ليبو ازبُبل اسباظبد لبهبت ازبُٝبل          
ّ نبإ ايعبٝش عًبٞ    0967ٚيف لٜاّ سرب شب١ٓ   ٚخععت ما ايقًٛب ٚايٓفٛطو

ترد ازبُاٖري ايعرب١ٝ ٚا ش١َٝ٬ ٜٚهعح اسبُباط فبِٝٗ بقًُب٘ ٚيصباْ٘ عًب٢      
ايعبٝش عًبٞ ْؽبر٠    ْؽر٠ ايقف١ٝ ايفًص ١ٝٓٝ نُا لعًٓت ايؽشف اي١َٝٛٝ ؼّٛ 

      ِٕ يًعببرب ٚاملصببًُ  عًبب٢ ايؽببٗا١ٜٓ اضببرَ  ٚقببد طًببف َببٔ هدبباٍ ايببدٜٔ ل
ٚلٕ ٜهٝٓببٛا   ٜصببتغًٛا عٝببل لَهاْٝبباعِٗ يًُصببا١ُٖ يف ْؽببر٠ ازبٝببٛػ ايعربٝبب١   

يًُصبببًُ  لبعببباد املببب٪اَر٠ ايؽببب١ْٝٛٝٗ ايبببيت سٝهبببت يفبببرب ا٭َببب١ ايعربٝببب١    
ثبِ بعبد ٖبذا لقباّ      ر بٗبِو ٚا ش١َٝ٬ با٫ظشاى َل لعدا٥ِٗ َٚشبؽبٞ ايبدٚا٥  

صبًببض ايفاذببب١ عًبب٢ لهٚامب ايعببٗدا٤ ايبببذٜٔ شببق ٛا دفاعببا عببٔ فًصببب   يف        
داَعتب٘ يف ايٓذببف ا٫ظببرت ثببِ لؼببده مساستبب٘ ْببدا٤ا عاَببا يًُصببًُ  ْعببرع٘  

لًٜبٍٛ   31ٖبب املؽبادت  0087عبادٟ ايجباْٞ شب١ٓ     06ايؽشف ايعراق١ٝ بتباهٜش  
دعٛا املصببًُ  يتشرٜببر  ّ ذبببت عٓببٛإ: )ا َبباّ ناظببف ايغ ببا٤ ٜبب    0976شبب١ٓ 

ًببٞ ٚقببد طًهببت َٓظُبب١ فببتض فتبب٣ٛ بازبٗبباد َببٔ ايعببٝش ع   ا٭هاـببٞ املقدشبب١(
نُبا اسبتر مساستب٘     ّ فأدابِٗ عًب٢ ليو 0969 /0 /05ناظف ايغ ا٤ بتاهٜش 

يد٣ ا٭َِ املتشد٠ ٚعع١ٝ سقٛق ا ْصإ ع٢ً ازبرمي١ اييت اقشفتٗبا ايؽبٗا١ٜٓ   
نُا اشبتٓهر مساستب٘     0969ّ /3 /30 ايعرب ا٭سٝا٤ بتاهٜشبدفٓٗا عددا َٔ 

ْٚاظببد نافبب١ ايعببعٛب    درميبب١ ايؽببٗا١ٜٓ ببب سراق املصببذد ا٭قؽبب٢ ايعببرٜف   
ا ش١َٝ٬ ٚازبٝٛػ ايعرب١ٝ ٚايفؽا٥ٌ ايفدا١ٝ٥ بتعبدٜد ايفبربات ايصباسق١ ل     
ايؽببٗا١ٜٓ ٚاملصببتعُرٜٔ ٫هعهببابِٗ ازبرميبب١ ايهعببع١ ايٓهببرا٤ حببب  لٚ  ايقهًببت     

ٚقبد دبا٤ ليبو يف برقٝب١       ذد ا٭قؽ٢ يد٣ لٌٖ ايعٗادع ٚثايح اسبرَ  املص
بعببح بٗببا مساستبب٘ هدا عًبب٢ برقٝبب١ عًقاٖببا َببٔ ا٫ذببباد ايعبباّ ي ًهبب١ فًصبب         

ٚدا٤ يف برق١ٝ مساستب٘:    ٚا٫ذباد ايعاّ يعُاٍ فًص   ٚاذباد املرل٠ ايفًص ١ٝٓٝ
ذإ )يقببد نببإ يببدقٝتهِ ا٭ثببر ايهًٝببل يف ْفٛشببٓا فقببد زادت بٗببا يببٛاعر ا٭ظبب   

ّٕ عداعببٞ يف ٖببذا اضبباٍ عصببه  ايعببدات      ٚا٭سببسإ ّٕ زفراعببٞ  تببسز    ٚل ٚل
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باسبصببرات عًبب٢ ايعُببٌ ا دراَببٞ ايببذٟ اهعههتبب٘ ايؽببٗا١ٜٓ باْتٗببانِٗ سرَبب١    
فٝا   ٚيًُصذد ا٭قؽ٢ َبٔ ٖب٪٤٫ ايعتبا٠ املبرد٠ فبأٜٔ لٟٚ       املصذد ا٭قؽ٢و

 ١ٝ يف ظببرق ا٭هدايٓذببد٠ َببٔ ايؽببًشا٤ ٚا٭بببراه َٚٓعببدٟ ايعدايبب١ ا ْصبباْ   
 ٚقد لداد ايعاعر بقٛي٘: و(0)ع ٗري ا٭هد(ٚغربٗا َٔ اششدايف اسب  ٭ًٖ٘ ٚ

 ٍََٚ َعاٜش لٍ ناظف ايغ ا٤ لسفباد لٚي٦بو ايردباٍ ٜهبذيٕٛ ايغبايٞ       ا زا
ٚايٓفبببٝض َبببٔ لدبببٌ ذبرٜبببر املصبببذد ا٭قؽببب٢ يف فًصببب   َبببٔ ببببراثٔ ايغبببسا٠  

 اي اَع و
نُببا لعًببٔ نهبباه عًُببا٤ ايببدٜٔ َٚرادببل املصببًُ  ٚه٩شببا٤ امل٪شصببات        

ٛا ٚازبُعٝات ايدٜٓٝب١ يف ايٓذبف ا٭ظبرت ازبٗباد ـبد ايؽبٗا١ٜٓ اضبرَ  ٚدعب        
املصًُ  يًٛقٛت ؼفا ٚاسدا يًقفا٤ عًب٢ دًٜٚب١ ايعؽبابات لشبرا٥ٌٝ ايًقٝ ب١      
 َببٔ خبب٬ٍ فتبباِٜٚٗ ل  َقًببدِٜٗ ٚعؽببرتاعِٗ ل  ٚنببا٫ت ا٭ْهببا٤ َٚراشببًٝٗا 

َٚٓاظببببدعِٗ يقبببباد٠ ايعببببرب ٚايببببدٍٚ ا شبببب١َٝ٬ بببببايٛقٛت لَبببباّ امذُبببب١  
 و(3)ايؽ١ْٝٛٝٗ

ّٕ ايفهببر ا َبباَٞ ا٫ثببح ععببرٟ ٜعتببد ايٝٗببٛد ل ظببد لعدا٥بب٘ عًبب٢ ٖببذٙ ل
ّٕ ايرشببٍٛ ا٭نبرّ      اشتعببٗد  بب٪اَر٠  fا٭هد عًب٢ َببر ايتباهٜش ٫عتقببادٙ ببأ

ّٕ لَبباّ املببتق    ٜٗٛدٜبب١ ٚليببو بصببُ٘ َببٔ قهببٌ اَببرل٠ ٜٗٛدٜبب١ بعببا٠ َصبب١َُٛ  ٚل
قد قتً٘ ابٔ ايٝٗٛدٜب١ عهبد    _ٚشٝد ا٭ٚؼٝا٤ لَري امل٪َٓ  عًٞ بٔ لبٞ طايف 

ّٕ ا َاّ ايجاْٞ ايرمحٔ بٔ ًَذِ ععر املٗبدٟ ببٔ اسبصبٔ عذبٌ ا  فردب٘       ٚل
                                              

 

 ّو0967 –ٖب 0087 ايص١ٓ ايجا١ْٝ/ ازبس٤ ايعاظر ٚ اسبادٟ ععر/ ( صب١ً ايعدٍ/0)
 

 وٖب0230 ؼفر/ 32 /ا٫ثٓ  ايص١ٓ ايجايج١/ (/010ايعدد ) درٜد٠ ايفرات/ (3)

 فُت٢ عر٣ يًعرب دٝعبا ٚاسبدا  
 عسَبب٘هشببٍٛ ا  شبباه ٚ ٣دُٗببب 

 ؼببرٜعٗاف ٜٚعٝببد ٚقعبب١ َرسبب ٚ
 

 ظببببعاهٙ ٜببببّٛ امذببببّٛ ايجبببباُهٚ 
 ايهببببببراُه َُُ٘ببببببُ٪يف ايٓا٥هببببببات َٜ

 اُهّٛٗببببا اشَبببببًُِذع  ف ِٝببببيف عببببٌ لب 
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عًب٢ هلشب٘ بعبدَا ٜقفبٞ عًب٢ ايٝٗبٛد        ّارَذب شٛت عقتً٘ اَرل٠ ٜٗٛد١ٜ برَٝٗبا سَ 
ٜٚؽًٞ يف ايقدط ايعرٜف ٜٚقتٌ نٌ ٜٗٛدٟ ست٢ ٜٓ   اسبذر فٝقٍٛ: خًفبٞ  

 ِ ّٕ ايتعبٝل لؼبً٘         ٚ  ٜٗٛدٟ فاقتً٘ لٜٗا املصبً َبل ٖبذا ليؽب  لعبدا٤ ا شب٬ّ ببأ
يفهر ايجٛهٟ ايذٟ قدّ ع٢ً َر ا٭زَٓب١ ٚايصبٕٓٛ لْٗباه    ٜٗٛدٟ  ـعات ٖذا ا

َببٔ ايببدَا٤ ايسنٝبب١ َببٔ قهببٌ ل٥ُتبب٘ ٚلعهاعبب٘ يف شببهٌٝ ا  ٚدفاعببا عببٔ ا شبب٬ّ   
 ٚاملصًُ و

ّٕ لخبرى ٫    ٚيف اشبتاّ لخاطف ا٭١َ ايعرب١ٝ ٚا ش١َٝ٬: لٜتٗا ا٭١َ ثقبٞ ل
ٚ لّْبو ٫ عصبتعٝدٜٔ صبب   ٚلعًُبٞ    لٚيبو  ٘ ب ٜؽًض ل٫َّ  ا ؼًض  عبسى  دى املٓبدثر 

   ٔ   ايتًٝد ل٫َّ للا هدعت ل  ععايُٝو ايٓاؼع١ فٗٞ خري نفٌٝ يتشقٝب  َبا عرٜبدٜ
    ٚ لعٝببدٟ شبريعو ا٭ٚ  يف ايتفببش١ٝ  فذبددٟ ايبدع٠ٛ ٚٚسببدٟ بب  ايؽبفٛت 

ِٕ ـبربٓا بتعايُٝٓبا            ازبٗباد ٚ فًبِ ٜؽبهٓا َبا لؼبابٓا َبٔ لٍ ٚاشبتعُاه ل٫َّ بعبد ل
ّٕ ا  يٗرٜا ٚغريْبا َبا بأْفصبٓا    ِ       ٚل     ٫ ٜغبري َبا بقبّٛ ستب٢ ٜغبريٚا َبا بأْفصبٗ

 ٚعًو ش١ٓ ا  يف ا٭َِ ٚئ دبد يص١ٓ ا  عهد٬ٜو

ّٕ ْهٝهِ   ميت فٗذٙ ععايُٝ٘ ْاؼع١ ٖذا قرلْ٘ سٞ ل  لخبر  ٚ لٜٗا ايعرب ل
ّٕ ا  شبببهشاْ٘ َبببل   ٚظبببقٛا يهبببِ طرٜببب  اشبببب٬ؿ  ا٭ببببد فصبببريٚا بٓبببٛهٙ ٚل

ّٕ ا  ٫ ٜفٝ  ازبُاع١  ل لدر ايعاًَ و                                                         ٚاعًُٛا ل



 حبوث ومقاالت                                                                                       096

 ادهبباملؽ
 ايقرلٕ ايهرِٜو و0
ايدنتٛه خايد هظٝد  لسهاّ ايهغا٠ ٚا اهب  يف ايعرٜع١ ا ش١َٝ٬ ٚايقإْٛ/ و3

 ّو0979 بغداد/ داه اسبر١ٜ يً هاع١/ هشاي١ دنتٛهاٙ/ ازبًُٝٞ/
 َ هع١ ظفٝ / ٔ عهد ايقاده/شٝف ايدٜ لشرا٥ٌٝ ٚايدٚي١ ايعرب١ٝ ا ٝ ١ بٗا/ و0

 ّو0965 بغداد/
عقدِٜ ايعبٝش   ايعٝش ضبُد سص  لٍ ناظف ايغ ا٤/ /ٚلؼٛماايعٝع١  لؼٌ و2

 ضبُد ايٝعقٛبٞو
ٟ  اْصاب ا٭ظرات/ و5  /(893ّ -ٖبب  376 )ت لمحد بٔ تٞ بٔ دابر ايبه٬له

 سققبب٘ ٚقببدّ يبب٘ ا٭شببتال ايببدنتٛه شببٌٗٝ زنبباه ٚايببدنتٛه هٜبباد زهنًببٞ/    
 اي هعبببب١ ا٭ٚ / بببببريٚت/ دهاشببببات يف داه ايفهببببر/َهتببببف ايهشببببٛخ ٚاي

 ّو           0996 -ٖب0207
ٕ  ببريٚت/  َ٪شص١ ايٛفا٤/ ٖب(/0001 ايع١َ٬ اضًصٞ )ت حباه ا٭ْٛاه/ و6  /يهٓبا

 ٖبو0212
ببب  داَعبب١ ا َبباّ ايعببٝش عًببٞ ناظببف ايغ ببا٤ يف ايٓذببف ٚصبُببل ايهشببٛخ   و7

ايٓذبببف  /ابَ هعببب١ اٯد ا شببب١َٝ٬ يف ايقببباٖر٠/ ايصبببٝد نبببايِ ايهفبببا٥ٞ/ 
 ا٭ظرتو

َٓعببٛهات املهتهبب١  ضبُببد عببس٠ دهٚز٠/ عبباهٜش بببح لشببرا٥ٌٝ َببٔ اشببفاهِٖ/   و8
 ّو0969-ٖب0089 بريٚت/ ايعؽر١ٜ/

 ٖبو0230 ؼفر/ 32 ا٫ثٓ / ايص١ٓ ايجايج١/ (/010ايعدد ) درٜد٠ ايفرات/ و9
 داه اسبرٜب١ يً هاعب١/   ازبس٤ ايجبأَ/  ا٭شتال خري ا  طًفامب/ سقٝق١ ايٝٗٛد/ و01

 و0979 بغداد/
ايٓاظببر َهتهبب١  مساسبب١ ايصببٝد سصبب  ايؽببده/  سهببِ ايصبب٬ّ َببل لشببرا٥ٌٝ/ و00
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 ّو3113 َ هع١ املغرب/ بغداد/ ا٭َري/
ععٗببا ْٚعببرٖا  يًعببٝش ضبُببد اسبصبب  لٍ ناظببف ايغ ببا٤/ ُلَبببا٭ِه ُفَ بباشُب و03

 ظرت َ هع١ ايراعٞوايٓذف ا٭ ْٛهٟ ناظف ايغ ا٤/
ايعببٝش ضبُببد سصبب   دثببر/ دا٥ببر٠ املعبباهت املصببُا٠  قتببهض ا٭ثببر ٚصبببدد َببا و00

اي هعبب١  بببريٚت/ عًُببٞ/َٓعببٛهات َ٪شصبب١ ا٭ عًُببٞ/ايعببٝش شببًُٝإ ا٭
 ّ و0973-ٖب0093 ا٭ٚ /

ايصب١ٓ   صب١ً فؽ١ًٝ ع١ًُٝ/ بٝبت اسبهُب١/ ايعبدد ا٭ٍٚ/    دهاشات لش١َٝ٬/ و02
 ّو3111-ٖب0231 ا٭ٚ /

ناٌَ محدإ ٚشب٢ًُ سبداد    ايدٍٚ ايهد٣ ٚايؽرايف ايعربٞ ا شرا٥ًٝٞ/ و05
 ّو0976 امل٪شص١ ايعرب١ٝ يًدهاشات ٚايٓعر/ عٌٝ ناٌَ ٚمسري نرّ/َٚٝ

ايببدنتٛه هظببدٟ عًٝببإ ٚايببدنتٛه قش ببإ ايببدٚهٟ       ايببدٜٔ ٚا هٖبباب/  و06
-ٖببب 0218 بغببداد/ َ هعبب١ ايرظبباد/  ٚايببدنتٛه شببعدٕٚ ضبُببٛد ايصبباَٛى/   

 ّو0988
ٖ  ايصببري٠ ايٓهٜٛبب١/ و07  داه ازبٝببٌ/ ععًٝبب  طبب٘ عهببد ايببر٩ٚت شببعد/  عبباّ/ابببٔ 

 و0975 بريٚت/
سٝبده ْبساه    ايعٝش ضبُبد سصب  ناظبف ايغ با٤ ٚدٚهٙ ايبٛطح ٚايقبَٛٞ/       و08

 ّو3113-ٖب0233 َعٗد ايتاهٜش ايعربٞ/ هشاي١ َادصتري/ ع ١ٝ/
 ّو0986 بغداد/ ايهخاهٟ/ ؼشٝض ايهخاهٟ/ و09
ايعبببٝش دعفبببر ناظبببف   نعبببف ايغ بببا٤ عبببٔ َهُٗبببات ايعبببرٜع١ ايغبببرا٤/    و31

يف املدهشبب١  ٖببب(/ َ هٛعببات َهتهبب١ ناظببف ايغ ببا٤    0338-ٖببب0056ايغ ببا٤)
 ٖبو0233-3111ّ ايٓذف ا٭ظرت/ املٗد١ٜ ايد١ٜٝٓ/

 َٓعبٛهات املهتهب١ ا شب١َٝ٬/    (/ب0186ٖلٚ  -بٖ 0180 ايهايف/ ايهًٝح )ت و30
 طٗرإو

ِٕ ٭دٌ  و33  ايصٝد لببراِٖٝ ايصبٝد لمحبد ايفاـبًٞ/     /ْهصف املعرن١ ايفاؼ١ًل
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 ّو0967-ٖب0087 ايٓذف ا٫ظرت/ َ هع١ ايقفا٤/
لعببداد ٚعؽببٓٝف ٜٛشببف ايًخٝبباط ْٚببدِٜ      ظببٛه/ابببٔ َٓ يصببإ ايعببرب/  و30

 بريٚتو َرععًٞ/ داه يصإ ايعرب/
 ايقباٖر٠/  ايعربٝب١/  داه ايٓٗفب١  لَ  شاَٞ ايغُراٟٚ/ ٌ/ملالا لنرٙ لشرا٥ٝ و32

 ّو0962
ٟ  ايعربببٞ/ املرظببد و35  ايصبب١ٓ ٖببب/0028 اسبصببٝح/ ايعببرٜف عهببد ا  لٍ عًببٛ

 شٛهٜاو اي٬لق١ٝ/ َ هع١ ايشقٞ/ /ا٭ٚ 
-ٖببب 0087ايصبب١ٓ ايجاْٝبب١/   /ازبببس٤ ايعاظببر ٚاسبببادٟ ععببر   صبًبب١ ايعببدٍ/  و36

 ّو  0967
 َؽرو دنتٛه لمحد ظًيب/ ايٝٗٛد١ٜ/ َقاه١ْ ا٭دٜإ/ و37
 لْقبال َٓعبٛهات زبٓب١    َها١ْ ايقدط يف ا ش٬ّ ايعٝش عهد اسبُٝد ايصا٥ض/ و38

 و0968ّ-ٖب0088ايقدط/ 
ايصببٝد عهببد ا٭عًبب٢ املٛشببٟٛ   َٗببذب ا٭سهبباّ يف بٝببإ اسببب٬ٍ ٚاسبببراّ/   و39

 ّو0980-ٖب0210 ايٓذف ا٫ظرت/ َ هع١ اٯداب/ ايصهسٚاهٟ/
داه  ؼادق سصبٔ ايصبٛداْٞ/   ّ/0953 -0902ط ايؽْٗٝٛٞ يف ايعراق ايٓعا و01

 ّو0981-ٖب0211 بغداد/ اسبر١ٜ يً هاع١/
َبٔ لعذباز ايقبرلٕ ٚايصب١ٓ/      عهد اسبُٝد ٚاند/ ْٗا١ٜ لشرا٥ٌٝ ٚايؽ١ْٝٛٝٗ/ و00

 َؽرو َ هع١ ايه٬ا/
 ايهغببدادٟ ايٓذفببٞ/ ّحَصببايصببٝد ضبُببد اسَب يهٝفبب١/ٚدببٛب ايٓٗفبب١ سبفبب  ا و03

 ّو0967-ٖب0088 ايٓذف ا٫ظرت/ َ هع١ ايقفا٤/
ذبقٝب    ٖبب(/ 0012 ٚشا٥ٌ ايعٝع١/ ايعٝش ضبُد بٔ اسبصٔ اسببر ايعباًَٞ )ت   و00

/ َٓعبٛهات املهتهب١ ا شب١َٝ٬    ٚعؽشٝض ا٭غبا املبريزا عهبد ايبرسِٝ ايربباْٞ/     
 طٗرإو
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F 
 :اجملٝس سبل غبشاْ٘ يف ضبهِ نتاب٘قاٍ ا

 

 ص إِنَّ ىَرِهِ أُمَّخُكُمْ أُمَّتً ًَاحِدَةً ًَأَوَا زَبُّكُمْ فَاعْبُدًُوِي ط
  صدق                                                    

 كس١َامل
صاّ حببً٘ املتني، ْٚٗاْا عٔ ايٓٳّعاع ٚايفطق١ يف اسبُس هلل ايصٟ أَطْا با٫عت

ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝس املطغًني ٚع٢ً آي٘ ايطاٖطٜٔ  ضبهِ نتاب٘ املبني،
 ٚأصشاب٘ املٝاَني.

 ٚبعس:

ّٕ َٓٗر ايٛفام ٚايٛسس٠ بني املػًُني ٖٛ َٔ ا٭ٖساف ايهرب٣ يٲغ٬ّ  إ

مِيعًا ًَلَا حَفَسَّقٌُا ًَاذْكُسًُا وِعْمَتَ اللَّوِ عَلَيْكُمْ إِذْ ًَاعْخَصِمٌُا بِحَبْلِ اللَّوِ جَطقاٍ اهلل تعاىل 

 .(1)صكُنْخُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْهَ قُلٌُبِكُمْ فَأَصْبَحْخُمْ بِنِعْمَخِوِ إِخٌَْاوًا

َٳؼَّ اسباد١ إىل مجع ايه١ًُ، أٟ، ٚتٛسٝس ايط إٕ يف املػًُني ايّٝٛ أ

                                                           

 .141 ، آ١ٜ:غٛض٠ آٍ عُطإ (1)
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ٚايهف عٔ ْؿط َا ٜٛدب ايتفطٜل ٚايتشعب  ،ٚايتأيٝف بني فطقِٗ ٚطٛا٥فِٗ
ب٬ فا٥س٠ تطد٢ ٫ٚ إص٬ح ٜطتكب ملا متط ب٘ ا٭١َ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ َٔ ظطٍف 
عصٝب سٝح إٔ ايعسٚإ عًٝٗا َٔ نٌ د١ٗ َٚهإ ٚبهٌ أغايٝب٘ ايٛسؿ١ٝ 
َٔ ايعسٚإ ايعػهطٟ ٚاسبصاض ا٫قتصازٟ ٚايػعٚ ايفهطٟ باغِ ايعٛمل١، 

ْ٘ َطت قطٕٚ ٚقطٕٚ ٚايفطم اٱغ١َٝ٬ ٚطٛا٥فٗا يف دساٍ ٚيكس عًِ ايهٌ أ
ٚخصاّ ٚضز ٚاْتكاز ٚاستذاز ٚاغتس٫ٍ ٚؾتِ ٚغباب ست٢ ٦ًَت ايسفاتط 

ٚتصًب نٌ  ٚنازت تف٢ٓ احملابط، ٚمل ٜعز شيو إ٫ تعصب نٌ فطق١ ملصٖبٗا،
طا٥ف١ ملبس٥ٗا، ٚسطص نٌ ف١٦ ع٢ً َكايتٗا، ٚمل ٜكتٓع ططف َِٓٗ مبا دا٤ ب٘ 

، فهإ ا٭دسض ٚا٭ٚىل بعس ايٛقٛف ع٢ً ط َٔ بطٖإ غاطع أٚ سذ١ ب١ٓٝاٯخ
شيو نف بػاط ايكسح ٚا٫ْتكاز ٚايتعطض ملا ٜجري ا٫سكاز ٜٚٛضخ ايعٓاز 
ٛٵِضٟ ِظْاز ايِفتٵٓٳ١ ِٜٚٛقسٴ ُأٚاضٳ احمل١ٓ. ٚيف ٖصا ايٛقت ايعصٝب املٓصض باملصري  ٜٚٴ

ْػتصنط أْٓا َػًُٕٛ زٜٓٓا ٚاسس ايطٖٝب ٚملا ؼبٝط بٓا َٔ ايتشسٜات عًٝٓا إٔ 
 ٚضبٓا ٚاسس ٚنتابٓا ٚاسس ٚضغٛيٓا ٚاسس ٚأٖسافٓا يف اسبٝا٠ ٚاسس٠، 
ٚأعسا٩ْا ِٖ أعسا٤ يٓا ٫ حبهِ أْٓا ؾٝع١ أٚ غ١ٓ ٚيهٔ حبهِ أْٓا َػًُٕٛ 

عٔ مجٝع اشب٬فات ْٚٓػ٢ ٚإٔ ْٓصطف  دبُعٓا أٖساف اٱغ٬ّ ٚأصٛي٘،
 .ايعصبٝات

ّٕ ن١ًُ ايتٛسٝس ٚتٛس ٝس ايه١ًُ خطدت يف ايٛقت اسباضط َٔ طٛض إ
ٕٵ تط٣ بايعني ٚتًُؼ  ايسع٠ٛ ٚايربٖإ ٚاسبذ١ ٚايبٝإ إىل ايططٚض٠ اسبت١ُٝ بأ
بايٝس ٫ إٔ تًفغ فكط بايًػإ يًعطٚف ٚايتشسٜات احملٝط١ بٓا، فًٝعَٓا ايعٌُ 
ٚايصسم ٚاٱخ٬ص ٚايتطش١ٝ ٚاملفازا٠ ٖٚٞ اسبٝا٠ أٚ املُات، ف٬ ٚقت 

٫ٚ ًٜعّ َٔ ٖصٙ ايسع٠ٛ إظاي١  ٚا٭قٛاٍ بٌ يًذٗٛز ٚا٭عُاٍ، يًهتاب١
ٚإمنا تٓؿس إظاي١  املصاٖب اٱغ١َٝ٬ ٫ٚ إضعاف ٤٫ٚ املػًُني ملصاٖبِٗ،

٭ْ٘ ٫ ت٬ظّ  ،صاٖب ٚايتكاطع ٚايتٓافط ٚايتٓاسطايعسا٠ٚ املتبازي١ بني أٌٖ امل
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املصاٖب ا٭خط٣ تػبني إىل بني ٚدٛز املصٖب ٚاي٤٫ٛ ي٘ ٚبني عسا٠ٚ املٓ
ِٴ ايكًٛب، ٜٚٴؿذٞ ا٭ف٦س٠، ٜٚعٜس ايطني ب١ً، ٚػبعٌ ٚبػطِٗ ًِ . ٚيهٔ مما ٜٴِه

ايعكٍٛ صطع٢ إٔ بعطّا َٔ عًُا٤ املػًُني َا ظايٛا ٜرتاؾكٕٛ بعطِٗ 
فإٕ ايسٍٚ  ببعض، ٜٚتذاًٖٕٛ خطٛض٠ املطس١ً اييت متط بٗا ا٭١َ اٱغ١َٝ٬،

ُٴٕٛ ايعٓاٜٚٔ بهٕٛ ا٫غتهباض١ٜ ٚا٫غتعُاض١ٜ َٚٔ يّف يف ٜٳِػ ِٗ أصبشٛا 
ٖ٪٤٫ َٔ اجملاٖسٜٔ أٚ َٔ اٱضٖابٝني، بٌ ٜصطفٕٛ َع ف١٦ يف ظَٔ بعٓٛإ 
أِْٗ صباٖسٕٚ، ٚيف فرت٠ أخط٣ ؼباضبِْٛٗ بعٓٛإ  أِْٗ إضٖابٕٝٛ، مما دعًٓا 

، ٚأصبشٓا ايّٝٛ )ْٗع٠ ايطاَع َٚصَق١ ن١ أَاّ أعسا٤ اٱغ٬ّ ٚاملػًُنيأضشٛ
 ،حملٛ اٱغ٬ّ غبٌ اسبٌٝ ٚايسٖا٤ ٚغًهت اطت بٓا ا٭عسا٤،ايؿاضب( قس أس

 ٜطٜسٕٚ ا٫غت٤٬ٝ عًٝٓا يػًب ْعُٓا ٚابتعاظ ثطٚاتٓا. 

إٕ ا٫خت٬ف ايٛاقع بني ايطٛا٥ف اٱغ١َٝ٬ ٫ ميٓع َٔ ايتشطى يف ا٫دباٙ 
إٕ نإ ٚايٛقٛف ع٢ً أضض َؿرتن١ شبس١َ اٱغ٬ّ ٚايسفاع عٓ٘، ٚ اٱػبابٞ،

، فإٕ ايعطٚف احملٝط١ بٓا ذبتِ عًٝٓا إٔ ْسافع عٔ طاٜاٖا اشباص١يهٌ طا٥ف١ ق
اٱغ٬ّ ٚإٔ تصٚب مجٝع اشبصٛصٝات يف ٖصا ايعطف ٚا٫ْصٗاض يف بٛتك١ 

، فإشا مل ْتشس أَاّ ٖصٙ ايتشسٜات ست٢ تهٕٛ نتً٘ ٚاسس٠ َتُاغه١ٚاسس٠ 
يٲغ٬ّ ٚأًٖ٘ فأٟ ظطف غٛف ٜٛسسْا؟ إٕ اهلل دٌ ٚع٬ غُٝتشٔ إميآْا 
ِّٗطّٜا ْٚتشس ملٛاد١ٗ ا٫غتهباض  بٗصٙ املٛاد١ٗ ا٫غتهباض١ٜ فٌٗ ْرتى خ٬فاتٓا ِظ
ٜٚهٕٛ ٖسفٓا ا٭غاغٞ ٖٛ ْصط٠ اٱغ٬ّ ٚايسفاع عٓ٘؟ فًٝعس املػًُٕٛ إىل 
إغ٬َِٗ ٚيريدعٛا إىل اهلل تعاىل ٚيٝعتصُٛا حببً٘ ًٜٚتعَٛا بهتاب٘ فػٝذسٕٚ 

ايفطٚع ايفك١ٝٗ ٫ ٜهٕٛ أبسّا سا٬ّ٥  أ١َ ٚاسس٠ ٖٚسفّا ٚاسسّا، فإٕ اشب٬ف يف
عٔ اضتباط ايكًٛب ٚتبازٍ اسبب ٚايتعإٚ ع٢ً اشبري ٚٚسس٠ املصري. أيػٓا 

 f؟ ٖ٪٤٫ أصشاب ضغٍٛ اهلل ٓا َا عبب ٭ْفػٓاَطايبني بإٔ عبب ٱخٛاْ
؟ ٌٖٚ فطم تا٤ فٌٗ أٚقع شيو اخت٬فّا بِٝٓٗنإ ؽبايف بعطِٗ بعطّا يف اٱف
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ّٕ زعٛتٓا يًُػًُني ناف١ إىل ٖسف ٚاسس ٖٛ ٚسستِٗ أٚ فطم ضا بطتِٗ؟ إ
اسبفاظ ع٢ً اٱغ٬ّ، ٚإٕ نٌ َا ٜطعف اٱغ٬ّ أٚ ٜعطض٘ إىل اشبطط ػبب 
تطن٘ ٚتصسٜ٘ ٚدباٚظٙ َُٗا نإ ؾعاضٙ أٚ سذٝت٘ أٚ زعٛاٙ أٚ ظطف٘، نُا إٔ 

ّ ػبب مجٝع اسبٛادع ٚايٛغا٥ٌ ٚايعٛاٌَ اييت ت٪زٟ إىل ضعف اٱغ٬
، ٚطٞ بػاط ايبشح ٚايه٬ّ يف َػا٥ٌ ايفطق١ تٗا ٚدباٚظٖاططسٗا ٚضباضب

بٛا يف ٚا٫خت٬ف، فإٕ عًُا٤ املػًُني نتبٛا يف َػا٥ٌ اشب٬ف أنجط مما َنتٳ
اهلل تعاىل ٖٛ املٛفل ، ٚا٫ؾتػاٍ مبا ِٖ إيٝ٘ أسٛز، َٚػا٥ٌ ايٛفام ٚا٫تفام

. نُا إٕ ططح ٚصاٜا ْٚصا٥ض ٚتٛدٝٗات ٚسًٍٛ يًٛسس٠ إىل ايصٛاب
َٴِفعٳِ باملجاي١ٝ ٚاشبٝاٍ، ٚاسبسٜح عٔ  اٱغ١َٝ٬ ٚاييت ٫ متؼ ايٛاقع يف دٛ 

. نٌ ّ ٫ ٜٛاد٘ عٴَكسٳّا صعب١اٱغ٬ّ ب٬ َصاٖب ٚطٛا٥ف نُا يٛ نإ اٱغ٬
أٚي٦و َٔ اشبطأ يف ايط١ٜ٩ مما نإ غببّا َُٗا َٔ أغباب إسباط َعٜٓٛات 

س٠ اٱغ١َٝ٬ ٚايتطأَ املػًُني بفعٌ نجط٠ ايؿعاضات اييت تتٓاٍٚ ايٛس
اٱغ٬َٞ يف امل٪متطات ٚاملعاٖسات اييت تسعٛ إىل ايسفاع عٔ َصاحل املػًُني 
املٗسٚض٠ يف قطاضات ٚتٛصٝات هلا أٍٚ ٚيٝؼ هلا آخط ٚاييت تسٜط ٖصٙ 

يصطاع بني املػًُني بعطِٗ َع امل٪متطات ايسٍٚ ا٫غتعُاض١ٜ ٚتهٕٛ ْتٝذتٗا ا
 .بعض

 ايعامل ايّٝٛ قا١ُ٥ ع٢ً ايتهتٌ ٚايتشايف إٕ غٝاغ١ ايسٍٚ ٚا٭َِ يف
، ، ٜٚسفع بعطٗا عٔ بعضٚا٫ْطٛا٤ يف صبُٛعات َتعا١ْٚ ٜػٓس بعطٗا بعطا

، أَا املػًُٕٛ فسِٜٓٗ ٢ ا٭غباب ٚايطٚابط يريتبطٛا بٗاٚإِْٗ ًٜتُػٕٛ أٖٚ
ٚاسس، ٚنٌ ؾ٤ٞ بِٝٓٗ ٜسعٛ ٚاسس ٚنتابِٗ ٚاسس ٖٚسفِٗ يف اسبٝا٠ ٚاملُات 

فُٔ اشبري هلِ زّٜٓا ٚزْٝا إٔ ٜتفكٛا ٜٚتهتًٛا  ١ ٜٚػاعس ع٢ً ايٛسس٠،َفِيإىل اٱ
ّٕ املػًِ يًُػًِ نايبٓٝإ  ،َػًُٕٜٛٚٓػٛا خ٬فاتِٗ ٜٚصنطٚا فكط أِْٗ  ٚإ

ٕٵ ٜعتصُٛا  املطصٛص ٜؿس بعط٘ بعطا، ّٕ اهلل أَطِٖ يف نتاب٘ ايععٜع أ ٚإ
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اٱثِ ٚايعسٚإ، ٚأ٫ حببً٘، ٚإٔ ٜتعاْٚٛا ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ ٫ٚ ٜتعاْٚٛا ع٢ً 
ٜهْٛٛا نايصٜٔ تفطقٛا ٚاختًفٛا َٔ بعس َا دا٤تِٗ ايبٝٓات. فٝا أٜٗا املػًُٕٛ 

ٚتطٗطٚا َٔ يص٠ ايؿٗٛات اعتُسٚا ضٚسا١ْٝ اٱغ٬ّ، ٚذبطضٚا َٔ ضم املاز٠، 
ؼبب َعايٞ  ، ٚتطفعٛا عٔ غفاغف ا٭َٛض ٚزْاٜا املكاصس فإٕ اهللٚا٭ٖٛا٤

داٖسٚا يف غبٌٝ إع٤٬ ن١ًُ اهلل، ٚشٚزٚا عٔ ، ٚا٭َٛض ٜٚهطٙ غفاغفٗا
فطغاّْا ٚنْٛٛا ضٖباّْا بايًٌٝ  إععاظا يسٜٓهِ، fسٝاض ؾطٜع١ ضغٍٛ اهلل 

. ٚيتهٔ يهِ إضاز٠ ق١ٜٛ ٫ ٜتططم إيٝٗا ضعف، ٚٚفا٤ ثابت ٫ ٜعسٚ بايٓٗاض
ٚتطش١ٝ ععٜع٠ ٫ ؼبٍٛ زْٚٗا طُع ٫ٚ خبٌ، َٚعطف١  عًٝ٘ تًٕٛ ٫ٚ غسض،

إ ب٘ ٚتكسٜط ي٘ ٜعصِ َٔ اشبطأ فٝ٘ ٚا٫عبطاف عٓ٘ ٚاملػا١َٚ عًٝ٘ باملبسأ ٚإمي
ٚاشبسٜع١ بػريٙ. ٚع٢ً ٖصٙ ايك٠ٛ ايطٚس١ٝ اهلا١ً٥ تب٢ٓ املباز٨، ٚترتب٢ ا٭َِ 
ايٓاٖط١، ٚتتهٕٛ ايؿعٛب ايفت١ٝ، ٚدبسز اسبٝا٠ فُٝٔ سطَٛا اسبٝا٠ ظَّٓا 

 ط٬ّٜٛ. 

ٱص٬ح شات ايبني ٚمجع ٚنًُيت ا٭خري٠ ٖٛ ايسعا٤ يًذُٝع بايتٛفٝل 
اّ ٖصٙ ايتشسٜات ايعٓذ١ٝٗ ايه١ًُ ٚٚسس٠ ايصف ٚاععاظ زٜٔ اٱغ٬ّ أَ

حَنَاشَعٌُا فَخَفْشَلٌُا ًَحَرْىَبَ  ًَالطقاٍ اهلل تعاىل يف ضبهِ نتاب٘ ايععٜع  .ايؿطغ١

 .صسم اهلل ايعًٞ ايععِٝ (1)صزِحيُكُمْ

                                                           

 .04 ، آ١ٜ:ا٭ْفاٍغٛض٠  (1)
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  :الخطوات العملية على طريك االتفاق

ط ا٫تفام بني املػًُني ٚاييت ميهٔ إٔ دبُعِٗ ذبت ٖسف ٖصٙ بعض ْكا
 ٚاسس َٓٗا:

 ،ت اٱغ١َٝ٬ يًكطاٜا ايعا١َايبشح عٔ َٛاطٔ ا٫يتكا٤ ٚايتصٛضا .1
ٚإثاض٠ ايؿعٛض باملػ٪ٚي١ٝ دباٖٗا، ٚتكسِٜ ايؿٛاٖس ايتاضؽب١ٝ ع٢ً املٛاقف 

 أثٓا٤ ايٛاع١ٝ اييت نإ ٜكفٗا قازتٓا اٱغ٬َٕٝٛ ايتاضؽبٕٝٛ يف خ٬فاتِٗ
، ٚنصيو ايٛقٛف ضس ايفهط َٛادٗتِٗ يتشسٜات ايهفط ٚايط٬ٍ

 اٱسبازٟ ٚاٱباسٞ ٚايتطبٝع ا٫غتعُاضٟ ٚا٫غتهباضٟ، ٚايٛقٛف 
َٔ قطاٜا ايؿعٛب املػتطعف١ َجٌ قط١ٝ فًػطني َٛقف املػاْس 

 ٚبٝإ ايع١َ٬ ايٛاقع١ ع٢ً املػًُني َجٌ قط١ٝ اسبصاض  املػتُٝت،
١ ايػعٚ يًفهط ايػطبٞ َجٌ ايعٛمل١، ٚايطز ع٢ً ع٢ً ايعطام، َٚٛادٗ

ايسعٛات اييت ذباٍٚ تؿٜٛ٘ صٛض٠ اٱغ٬ّ بني أزٜإ ايعامل بٓؿط أفهاض 
اٱغ٬ّ ٚايتعطٜف ب٘، ٚإٕ ٖٓاى ٚسس٠ إغ١َٝ٬ يف املع٢ٓ املطُْٛٞ 

 يٲغ٬ّ.

إٔ ْعترب تاضؽبٓا عرب٠ يٓا مبا ؼبٌُ َٔ غًبٝات ٚإػبابٝات، ٫ٚ ْػُض ي٘  .4
٭ٕ اٱغ٬ّ ٚضع  ،أٟ تأثري يف تفطٜكٓا ٚفطقتٓاع يف ؾدصٝتٓا بإٔ ٜطب

١ٝ يف نٌ َا متجً٘ َٔ فهط سادعّا نبريّا بني اٱميإ باهلل ٚا٫ضتباط بازباًٖ
، ٚايرتنٝع ع٢ً اشبػا٥ط اييت سبكت باملػًُني أمجع مبدتًف ٚتاضٜذ

تعُاض طٛا٥فِٗ َٔ خ٬ٍ َفػٵض اجملاٍ يًد٬فات ايطا٥ف١ٝ اييت ٜػصٜٗا ا٫غ
ايهافط بأغايٝب٘ املتٓٛع١، ٚبتكسِٜ ا٭َج١ً ع٢ً شيو سطن١ ايٛاقع فُٝا 
منًو َٔ أَج١ً َٔ تاضؽبٓا املعاصط ٚايؿٛاٖس ايتاضؽب١ٝ اييت زيت ع٢ً َا 

بعس ، ٖٚصا ِٜٓٗ أنجط مما غفو َٔ قبٌ أعسا٥ِٗغفو َٔ ايسَا٤ يًكتاٍ بٝ
 .املػًُني عٔ ايتكاتٌ ايطا٥فٞ
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 : ن١ قا١ُ٥ ع٢ً ضنٓني ايطنٔ ا٭ٍٚ قٛي٘ تعاىلايٛقٛف ع٢ً أضض١ٝ َؿرت .1

. ٚايطنٔ ايجاْٞ قٛي٘ (1)صًَأَوَا زَبُّكُمْ فَاعْبُدًُوِيإِنَّ ىَرِهِ أُمَّخُكُمْ أُمَّتً ًَاحِدَةً ط

. ٚايرتنٝع ع٢ً ْكاط (4)ص حَنَاشَعٌُا فَخَفْشَلٌُا ًَحَرْىَبَ زِحيُكُمًَْالط: تعاىل

ا٤ اٱغ٬َٞ بسٍ ا٫ْتُا٤ املصٖيب، ا٫تفام بني املػًُني، ٚا٫ْتُ
ٚتٛضٝض إٔ ٖصا ٖٛ املٓار ايصشٞ يًُػًُني، ٚبٝإ إٔ ا٫ْتُا٤ املصٖيب 

، ٚإٔ ايتػٓٔ fإمنا ْؿأ بعس ايطغٍٛ ايهطِٜ  أٚ ايطا٥فٞ أٚ غريُٖا
ٝع ُٖا ٚدٗتا ْعط يف فِٗ اٱغ٬ّ، ٚميهٔ يٛدٗيت ايٓعط إٔ ٚايتؿ

يف ٚقتٓا اسباضط ٚٚادب٘ ايسٜين ٖٛ ، ٚبٝإ إٔ َػ٪ٚي١ٝ نٌ َػًِ تتكاضبا
ٛٴ نٌ ايعٓٛاْني ايساع١ٝ إىل ايتفطق١ ، ٚإظٗاض نٌ عٓٛإ ػبُع َٳشٵ

ف١ٝ ، ٚإٕ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ ٚاملعتعي١ ٚا٭ؾاعط٠ ٚايٖٛاب١ٝ ٚايػًاملػًُني
، ٚايطا٥ف١ٝ اييت دعأت املػًُني ٚبًساِْٗ ٔ اغتشسثت بعس اٱغ٬ّٜٵِٚٓاعٳ

 .٥ط١ٜ بؿهٌ أٚغع، بٌ طا٥ف١ٝ عؿايٝػت زّٜٓا

بٝإ إٔ ايسيٌٝ ايٛاقعٞ ع٢ً ضٚح ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ ٖٛ ايػكف ايصٟ  .0
، فإٕ ايػين ْٓا ْعٝـ ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ فع٬ّْػتعٌ ذبت٘ ٖٚٛ اٱغ٬ّ، فإ

ٚايؿٝعٞ ًٜتكٝإ يف املسضغ١ ٚاملصٓع ٚاملعضع١ ٜٚتشازثإ ٜٚرتامحإ يف 
املعٗط اشباضدٞ ٚايتعاٜـ،  اجملتُع اٱغ٬َٞ ٫ٚ تعٗط ع١َ٬ ايتفطق١ يف
، اقع َػأي١ َفطٚض١ ٚٚاقع١فإٕ تعاٌَ ايؿٝع١ َع ايػ١ٓ ٚبايعهؼ يف ايٛ

ـٴ بعطِٗ َع بعض مم َٴعاٍزٚتعاٜ  .ا ٫ ٜٓهطٙ إ٫ َهابط أٚ 

إٕ غبًٓا ٚططقٓا إىل اهلل تعاىل تتعسز ٚربتًف ٚتتهجط باخت٬ف املتعبسٜٔ  .4
اط املػتكِٝ. دا٤ يف ٚايػايهني غبٌٝ ايعباز٠، ٚنًٗا تصب يف ايصط
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عّا ٚإٕ املػًُني مجٝ ،(1)صقُلْ ىَرِهِ سَبِيلِي أَدْعٌُ إِلََ اللَّوِ عَلََ بَصِريَةٍط ايكطإٓ ايهطِٜ

ٕٳ ٛٵ ًُ ِٖٚ ٜسعٕٛ  (4)صاىْدِوَا الصِّسَاطَ الْمُسْخَقِيمَط :يف فطا٥طِٗ اشبُؼ ٜٳتٵ

 ايكِٜٛ. ٫َِٖٛ تباضى ٚتعاىل إٔ ٜٗسِٜٗ إىل صطاط٘ املػتكِٝ ْٚٗر زٜٓ٘

ايسع٠ٛ إىل اسبٛاض بني مجٝع طٛا٥ف املػًُني ٚفطقِٗ، ٚبٝإ إٔ  .4
ٔ ، ٜٚفرتض إٔ ٜبتعس عساز بايطأٟ ٖٛ غبب غكٛط اسبطاضاتا٫غتب

، ٚازبٛاْب ايصات١ٝ ايؿدص١ٝ، يٝتشٍٛ أغًٛب ا٭سهاّ اسبامس١ ايػابك١
، ٕ يًٛاقع ا٫ْتُا٥ٞ تأثري يف شيوسٛاض ايفهط بايفهط زٕٚ إٔ ٜهٛ

تعاز عٔ ا٭غايٝب ايعسٚا١ْٝ َٔ ايؿتِ ٚايػب، ٚا٫تٗاَات غري ٚا٫ب
ٔ ٫ املسضٚغ١ ٚغري اشباضع١ يًسق١ ٚاسبػاب. ٚاسرتاّ أفهاض اٯخطٜ

ّٕ َجٌ ٖصا اسبٛاض يٝؼ بايػٌٗ نأفهاض َكسغ١ ٫ تكبٌ ايٓكس ٕٵ ْعًِ أ ، ٚأ
ايٝػري ٭ْٓا ْعطف إٔ َٛاطٔ اشب٬ف ٫ ربًٛا َٔ سػاغٝات متؼ املؿاعط 

ملٛاقف، ٚيهٔ اهلسف َٔ أدً٘ نبري ٖٚٛ ٚسس٠ املػًُني ٚعع ٚا
ٕٵ ناْت َجٌ ٖصٙ اشبط٠ٛ ذبفٗا املداطط ايهبري٠ ٚايصعاب  اٱغ٬ّ، ٚإ
ازبػ١ُٝ، ٚيهٔ إٕ مل ؼبصٌ اهلسف ٖٚٛ ايٛسس٠ ف٬ أقٌ َٔ تكطٜب 

 املػافات سبذِ اشب٬ف ٚاملٓافط٠ اييت ٚقعت بني طٛا٥ف املػًُني. 

ّٕ أغاؽ تفطم امل ػًُني ٖٚٛ ايتكاطع ايصٟ ٜ٪زٟ إىل دٌٗ إ
بعطِٗ َا عٓس بعض، َٚٔ دٌٗ ؾ٦ّٝا عازاٙ ،ٚيٛ أِْٗ تكاضبٛا 
يتفاُٖٛا، ٚقس ٜعٍٚ بتفاُِٖٗ نجري َٔ أغباب خ٬فِٗ أٚ ٜعصض بعطِٗ 

 بعطا.

 ع ٖٚٞ:٫ٚ بس َٔ تٛضٝض أَٛض يف نٌ عاٌَ َٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ يف اجملتُ
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 : العامل الثقافي:أواًل

 املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ا٫دباٙ ايتكطٜيب ايتٛسٝسٟ َجٌ ايرتنٝع يف .1
ًُني ٚعسّ تسضٜؼ ٚسفغ اٯٜات ايؿطٜف١ اييت تسعٛا إىل ٚسس٠ املػ

ٚقٛي٘  (1)صأَشِدَّاءُ عَلََ الْكُفَّازِ زُحَمَاءُ بَيْنَيُمْط :فطقتِٗ َجٌ قٛي٘ تعاىل

 .(4)صًَحَعَاًَوٌُا عَلََ الْبِسِّ ًَالخَّقٌٍَْط تعاىل:

املؿه١ً يٝػت فكط إٔ ٫ ْعطف نٝف ْتفل، ٚيهٔ املؿه١ً أٜطّا إٔ إٕ  .4
٫ ْعطف نٝف غبتًف، فًٛ عطفٓا نٝف غبتًف ْٚسٜط خ٬فٓا، ٚنٝف 
ْٓطًل باملػ٪ٚي١ٝ يٛدسْا يًد٬فات س٬ّ أٚ اغتطعٓا إٔ ظبس هلا عصضّا، 
بإٔ ًْتكٞ فُٝا ْتفل عًٝ٘، ٜٚعصض بعطٓا بعطّا فُٝا اختًفٓا فٝ٘، ٚاعتكس 

 ٘ ٫ َؿه١ً يف اشب٬ف إشا اتكٝٓا اهلل فُٝا غبتًف فٝ٘.أْ
ّٕ اشبصٛصٝات ٚاملػشات املٛدٛز٠ يف َٓاطل  .1 بٝإ عامل١ٝ اٱغ٬ّ، ٚإ

َا أٚ طٛا٥ف َجٌ ايتػٓٔ أٚ ايتؿٝع أٚ ايػًفٝ٘ أٚ ايعٜس١ٜ أٚ غريٖا ٫ 
متجٌ ٖٞ ا٭غاؽ بٌ ٖٞ عٓٛإ فطعٞ ٫ ٜطػ٢ ع٢ً ايعٓٛإ 
ا٭غاغٞ، ٚا٫عتعاظ بايعٓٛإ ا٭غاغٞ ٖٚٛ املػًِ أنجط َٔ ايعٓٛإ 

ايؿٝعٞ أٚ ايعٜسٟ أٚ ايػين أٚ ا٭ؾعطٟ أٚ املعتعيٞ أٚ ايفطعٞ َجٌ 
ايػًفٞ أٚ ايصٛيف أٚ غريٖا. فإٕ املؿه١ً ايٓفػ١ٝ يهٌ َٔ ايؿٝعٞ 

فايؿٝعٞ ٜفهط إٔ ٜهٕٛ  ،ت٪زٟ إىل ايطفض املتبازٍ بُٝٓٗا ٚايػين اييت
ؾٝعّٝا قبٌ إٔ ٜهٕٛ َػًُّا يف خط ايتؿٝع، ٚايػين ٜفهط إٔ ٜهٕٛ غّٓٝا 

َػًُّا يف خط ايتػٓٔ، ٚإشا اقرتب أسسِٖ فانتؿف قبٌ إٔ ٜهٕٛ 
إَها١ْٝ صٛاب فهط اٯخط ساٍٚ إٔ ًٜف ٜٚسٚض يٝتهًف ايهجري مما 
ػبعً٘ ٜكف عٓس َٛقع٘ َٔ زٕٚ إٔ ٜتشطى خط٠ٛ ٚاسس٠ بادباٙ اٯخط. 
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فاملؿه١ً يٝػت َؿه١ً فهط بني عًُا٤ املػًُني ٚإمنا ٖٞ َؿه١ً ْفػ١ٝ، 
ضِٖ بطٚس١ٝ عؿا٥ط١ٜ فهأْ٘ ٖٓاى عؿري٠ فعًُا٤ املػًُني تتشطى أفها

فاملٓطل ايعؿا٥طٟ ٖٛ ايصٟ ٜفطض ْفػ٘ ٫  ايػ١ٓ ٚعؿري٠ ايؿٝع١،
ّٕ ايرتب١ٝ اشباط١٦  املصٖب ايفهطٟ ايػين أٚ املصٖب ايفهطٟ ايؿٝعٞ. إ

اييت ت٪نس ع٢ً ا٫ْتُا٤ املصٖيب قبٌ ا٫ْتُا٤ اٱغ٬َٞ، فاملػًِ ايػين 
ًِأ٣ بايجكاف١ َج٬ّ ٜٛيس غّٓٝا يف طفٛيت٘ ٚ ؾباب٘ ٜٚعٝـ َفطزات املصٖب امَل

املصٖب١ٝ َٔ تعكٝسات ٚاخت٬فات ٚعصبٝات حبٝح تهٕٛ َعطفت٘ ٚثكافت٘ 
يًُصٖب اٯخط ٖٛ غًبٝات٘ فكط، بٌ َعطفت٘ يػًبٝات املصاٖب اييت ٫ 
ٜٓتُٞ إيٝٗا أنجط َٔ َعطفت٘ ملصٖب٘، فرتاٙ طبعّْٚا َٔ ايكطاٜا ايتاضؽب١ٝ 

١ عًٝٗا، ٚمجٝع ا٫ْتكازات َػتشطط٠ عٓسٙ، ٚنصيو ٚا٭سهاّ املدتًف
 ايؿٝعٞ ٜتشطى بٗصا املٓٗر.

ايكُع ايفهطٟ ف٬ ٜتذطأ أٟ فكٝ٘ غين إٔ ٜتب٢ٓ ضأّٜا ؾٝعّٝا يف َػأي١  .0
عامل ؾٝعٞ قازٙ ادتٗازٙ إىل َا ٜٛافل ايفهط  َا، ٚنصيو ٫ ٜتذطأ

ٚايتفػٝل ايػين يف َػأي١ َا، فإْ٘ ٜٛاد٘ حب١ًُ َٔ ايتؿٗري  ٚايتطًٌٝ 
 بٌ ايتهفري َٔ زاخٌ َصٖب٘.

سطص ازبُٝع ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖصا املٓٗر َطنٛظّا يف عكٛهلِ ٚغًٛنِٗ  .4
بإٔ ػبعٌ ايفهط ؼباٚض ايفهط ٫ شاتّا ذباٚض شاتا، ٚاٖتُاّ ٚغا٥ٌ ا٭ع٬ّ 
املط١ٝ٥ بعطض َؿاٖس دبُع عًُا٤ ايطٛا٥ف ست٢ تصبض ٖصٙ ايصٛض٠ 

طعٝف١ ازبا١ًٖ إشا ضأت فكٝٗٗا قس ٚاسباي١ َأيٛف١، فإٕ بعض ايٓفٛؽ اي
ادتُع َع فكٝ٘ َٔ ايطا٥ف١ ا٭خط٣ غكط َٔ أعِٝٓٗ ٚشٖب اسرتاَ٘ 
ٚتكسٜطٙ يسِٜٗ، بػبب اتٗاَ٘ باجملايػ١ أٚ ا٫عبطاف، ف٬ بس َٔ تصشٝض 
ٖصا ايؿعٛض ٚاهلادؼ اشباط٧. نُا إٕ إٖا١ْ ايعًُا٤ ٚضداٍ ايسٜٔ 

ِ َٔ قبٌ اٯخطٜٔ ٚاستكاضِٖ ٚا٫غتدفاف بِٗ ٚا٫عتسا٤ عًٝٗ
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 ٚبعطِٗ يبعض إٖا١ْ يٲغ٬ّ ٚاغتدفاف بأسهاّ َايو ّٜٛ ايسٜٔ.

إُٖاٍ ايعًّٛ ايع١ًُٝ ٚاملعاضف ايه١ْٝٛ ٚصطف ا٭ٚقات ٚتطٝٝع  .4
 ّٕ ازبٗٛز يف فًػفات ْٚعطٜات عك١ُٝ ٚعًّٛ خٝاي١ٝ غك١ُٝ، َع أ
اٱغ٬ّ ؼبجِٗ ع٢ً ايٓعط يف ايهٕٛ ٚأغطاض اشبًل، ٚايػري يف ا٭ضض، 

ٕٵ ٜتفهطٚا يف ًَهٛت اهلل ٚ قُلْ اوْظُسًُا مَاذَا فِي السَّمَاًَاثِ طٜأَطِٖ أ

 .(1)صًَالْأَزْضِ

 : العامل الدينيثانيًا

املًشٛظ إٔ َٓٗذ١ٝ ايبشح عٓس نٌ طا٥ف١ َٚصٖب يف زاخٌ َصٖب٘ َٔ  .1
املػا٥ٌ ٜهٕٛ ايٓكس ٚاٱؾهاٍ فٝٗا بٗس٤ٚ ٚا٫خت٬ف َكب٫ّٛ، بُٝٓا يٛ 

ْكس َػا٥ٌ ايطا٥ف١ ا٭خط٣ أٚ املصٖب اٯخط فٗٓا  نإ ٖصا ايبشح يف
ؽبتًف ايبشح ٚايٓكس ٚاٱؾهاٍ، ٚتهٕٛ املٓٗذ١ٝ ضبٛضٖا ايتعصب ٚعسّ 
ايطضا بأٟ ضأٟ ٜعطض٘ املصٖب اٯخط، ٚا٫غتس٫ٍ ست٢ با٭زي١ ايٛا١ٖٝ 

فُا ٜبشح َٔ املػا٥ٌ زاخٌ املصٖب  ٱثبات ايطأٟ املدايف اٯخط.
ٚايططح فُٝا ٜبشح فٝ٘ َا ؽبتًف بايٓػب١  ؽبتًف يف َٓٗذ١ٝ ايبشح

يًُػا٥ٌ يف املصٖب اٯخط، فعٓسَا ٜبشح املػأي١ يف زاخٌ إطاض َصٖب٘ 
ع٢ً سػب ا٭زي١، ٚإٕ ايؿو ٖٛ ضبٛضٙ يف ايبشح يًٛصٍٛ إىل ايٝكني، 
ٚيهٔ عٓسَا ٜبشح املػأي١ يف إطاض املصٖب اٯخط ٜهٕٛ ايٝكني ضبٛضٙ 

ّٕ اسبل َع٘ ٚايباط  ٌ َع اٯخط.َٚٓعٛضٙ بأ

ّٕ بعطّا ممٔ ٜسعٕٛ ايعًِ ضبٛض زعٛتِٗ ٚقطب ضس٢ أفعاهلِ ٖٛ ضَٞ  .4 إ
اٯخطٜٔ بهًُيت ايؿطى ٚاملؿطى َٚؿتكاتُٗا شضٜع١ يػفو ايسَا٤ 
ٚايٓٗب ٚايػًب يٮَٛاٍ، ٚقس عًُّٛا أٚباؾِٗ ٚدٗاهلِ ٖصٙ ايه١ًُ 
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ع ٚفطٚعٗا َّٚطِْٖٛ عًٝٗا، ٚأطًكٛا أع١ّٓ أيػٓتِٗ يف ايٓطل بٗا فاتػ
( ٚ)أؾطنت( َٔ اضت عٓسِٖ ن١ًُ )َؿطى( ٚ)ؾطىاشبطم، ٚص

ايهًُات املعتاز٠ ٚا٭يفاظ املتساٚي١ ٜػتعًُْٛٗا َع غري أًٖٗا، ٚؽباطبٕٛ 
 املػًُني املٛسسٜٔ باٯٜات ايٛاضز٠ يف سل املؿطنني، ٚؼبػبٕٛ شيو ّٖٝٓا

 .(1)صحْكُمٌُنَأَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِنيَ كَالْمُجْسِمِنيَ مَا لَكُمْ كَيْفَ حَط

ايسع٠ٛ إىل ايبشح يف ايعكا٥س ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ بططٜك١ دسٜس٠، ٚعسّ  .1
ا٫عتكاز بإٔ ايكسا٢َ ٚغًفٓا ايصاحل َٔ ايعًُا٤ ا٭بطاض قس تٛصًٛا إىل 
اسبكٝك١ املطًك١، ٭ِْٗ إشا ناْٛا قس فهطٚا ٚاغتٓتذٛا فًٝؼ َٔ ايططٚضٟ 

تهٕٛ أحباثِٗ ٖٞ ْٗا١ٜ إٔ ٜهٕٛ فهطِٖ ْٗا١ٜ ايفهط يف ايعامل، ٚإٔ 
ايبشح يف ايعامل فِٗ ضداٍ ٚعبٔ ضداٍ، فبإَهآْا إٔ ْفهط ٚظبتٗس نُا 
فهطٚا ٚادتٗسٚا، ٚقس أٚضض ايكطإٓ ايهطِٜ ٖصا ايطابط ٚاملٓٗر بكٛي٘ 

يف ادتٗازٖا ٚفهطٖا ٚيف أحباثٗا  (4)صحِلْكَ أُمَّتٌ قَدْ خَلَجْ لَيَا مَا كَسَبَجطتعاىل: 

  .(1)صبْخُمْ ًَلَا حُسْأَلٌُنَ عَمَّا كَاوٌُا يَعْمَلٌُنًََلَكُمْ مَا كَسَط

َٓع اغتعُاٍ ا٭يفاظ ٚايهًُات ٚاملصطًشات املػتع١ًُ عٓس فطم  .0
ٚطٛا٥ف املػًُني ٚإط٬قٗا ع٢ً ف١٦ َٔ املػًُني اييت ت٪زٟ إىل اشب٬ف 
َجٌ يفغ ايطافط١ ٚايٓٛاصب ٚغريُٖا، ٭ٕ بعض ٖصٙ ا٭يفاظ ذبٌُ يف 

قبٝشّا، ٚيصيو ضَت نٌ طا٥ف١ ايطا٥ف١ ا٭خط٣، ٚذبطِٜ  طٝاتٗا َعّٓا
ايٓهات ٚايتعطٜطات ايفها١ٖٝ اييت متؼ باملصاٖب اٱغ١َٝ٬ ٚت٪زٟ إىل 

 تفطٜل املػًُني .
عسّ اغتفتا٤ َٔ مل ٜهٔ أ٬ّٖ ي٬غتفتا٤ ممٔ ٫ ًٜتعَٕٛ با٭سهاّ  .4

                                                           

 .14 ، آ١ٜ:( غٛض٠ ايك1ًِ)
 

.110 ، آ١ٜ:( غٛض٠ ايبكط4٠)
.4 ، آ١ٜ:غٛض٠ ا٭ْبٝا٤ (1)
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صٜٔ ايؿطع١ٝ َجٌ بعض أغاتص٠ ازباَعات َٔ قػِ ايفًػف١ أٚ ايتاضٜذ اي
ربطدٛا َٔ ازباَعات ايػطب١ٝ، ٚايصٜٔ ٜطٕٚ إٔ اٱغ٬ّ ْعاّ عبازٟ فكط 
أٚ ٜهٝفٕٛ بعض املصطًشات ايػطب١ٝ ع٢ً اٱغ٬ّ أٚ ٜػكطٖٛا 
ٜٚكشُٖٛا بصضٜع١ إٔ اٱغ٬ّ صاحل يهٌ عصط ٚظَإ، أٚ ممٔ ٜهٕٛ 
َٓٗذٝتِٗ يف ا٫غتفتا٤ تهفري اٯخطٜٔ؛ بٌ عًٝٓا اغتفتا٤ أٌٖ 

ٚإبطاظ غري٠ عًُا٤ املػًُني ايصٜٔ  صأَلٌُا أَىْلَ الرِّكْسِفَاسْطا٫ختصاص 

ٜسعٕٛ إىل ايٛسس٠ اٱغ١َٝ٬ ٚايتُذٝس بٗا. نُا أْ٘ ٫ ٜعًِ إٔ ايفكٝ٘ إشا 
شٖب إىل ضأٟ َعني َعٓاٙ ربط١٦ اٯخطٜٔ َٔ ايفكٗا٤ إشا نإ طبايفّا 
ٕٵ أصاب فً٘  يطأٜ٘، ٚبٝإ ؾطٚط ٚضٛابط ا٫دتٗاز، ٚإٔ اجملتٗس إ

 ٓتإ ٚإٕ أخطأ فً٘ سػ١ٓ ٚاسس٠.سػ

إٕ َٓؿأ ا٫خت٬ف إَا َٔ د١ٗ عسّ ايعٌُ بايعًِ ٚإَا َٔ د١ٗ ايعٌُ  .4
ب٬ عًِ نُا عٓس ازب١ًٗ ايكاصطٜٔ َٔ أٌٖ ايبٛازٟ ٚايكفاض فُٝا ٜصسض 
َِٓٗ َٔ أيفاظ ٚأعُاٍ َٓاف١ٝ يًؿطع ايكِٜٛ يف بعض ا٭َه١ٓ َٔ 

ض، ٚمحٌ ازباٌٖ ايكاصط املعاضات، ٚعسّ تعُِٝ شيو ع٢ً مجٝع اسبطٛ
 َِٓٗ ع٢ً نْٛ٘ َعصٚضّا.

ا٫ْصطاف عٔ اشب٬فات ايس١ٜٝٓ ٚاملصٖب١ٝ إىل ايسٜٔ نعكا٥س ٚأعُاٍ ٫  .4
إىل أيفاظ َٚصطًشات َٝت١ ٫ ضٚح فٝٗا ٫ٚ سٝا٠، ٚعسّ إُٖاٍ نتاب 
اهلل ٚايػ١ٓ ايؿطٜف١، ٚازبُٛز ٚايتعصب يٰضا٤ ٚا٭قٛاٍ، ٚايٛيع بازبسٍ 

طا٤، ٚنٌ شيو مما سصض َٓ٘ اٱغ٬ّ ٢ْٗٚ عٓ٘.قاٍ ضغٍٛ ٚاملٓاظطات ٚامل
 (.َا ضٌ قّٛ بعس ٖس٣ ناْٛا عًٝ٘ إ٫ ُأٚتٛا ازبسٍ: )fاهلل 

 : العامل السياسيثالثًا

إٕ قط١ٝ اشب٬ف بني ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ أصبشت ايّٝٛ َٔ ايكطاٜا اييت 
، ٚضباٚي١ إؾػاهلِ غتهباض١ٜ يف ايػٝطط٠ ع٢ً املػًُٞتتصٌ باشبطط ا٫
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، ٚيعٌ اشبطٛض٠ يف شيو إٔ ٖصا بعض ٫ غُٝا يف ايكطاٜا اهلاَؿ١ٝببعطِٗ اي
ا٫ْفصاٍ املصٖيب قس ذبٍٛ إىل اْفصاٍ غٝاغٞ، ست٢ إٔ بعض ايٓاؽ اخص 
ٜتهًِ بططٜك١ غٛغا١ٝ٥ تعتُس عٓصط اٱثاض٠ ٫ٚ ربًٛ َٔ ايٓهت١ يف بعض 

بٌ ٜػايٕٛ اسبا٫ت حبٝح ٜؿعط إٔ ايؿٝع١ غري ايػ١ٓ ٚبايعهؼ يف نٌ ؾ٤ٞ، 
ست٢ يف َػأي١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚغريٖا، فايطا٥ف١ٝ قس اغتشهُت بٌ ظازت 
تعصبّا ٚايتٓافط أصبض أنرب، َع إٕ ايهتب ٚاملعًَٛات أصبشت يف َتٓاٍٚ نٌ 
ٕٵ تهٕٛ  َٳٮت ايُهتٴبٴ اٱغ١َٝ٬ آفام ايبًسإ. ٚإْٞ ٫ اغتبعس أ اَط٨ ٚقس 

 ٚتٛز تفطٜل نًُتِٗ ٚتؿتٝت ا٭ٜسٟ ا٭دٓب١ٝ اييت ذبب ايٛقٝع١ باملػًُني
مشًِٗ مبا ؼبصٌ ايفطق١ ٚؼبتسّ ب٘ اشبصاّ بني فطم اٱغ٬ّ ٖٞ ايػبب يف 

 إثاض٠ اشب٬فات يٝدًٛ هلا ازبٛ يف إدطا٤ َكاصسٖا ْٚفٛش غٝاغتٗا.

إٕ عسّ ايتٛاصٌ ٚايتكاضب بني املصاٖب اٱغ١َٝ٬ ٖٛ َٔ دٳّطا٤ ايك٣ٛ 
٘ أغكط َٔ ٜس املػًُني، إضاف١ إىل ا٫غتعُاض١ٜ، ٚقس بسأ ٖصا ا٭َط ٚنأْ

ايتشاٚض ٚايتفاِٖ سٍٛ صبٌُ َؿانًِٗ ٚقطاٜاِٖ اشب٬ف١ٝ، ٚا٭غطب َٔ 
ّٕ املػًُني قس اغتػًُٛا يف ٚقتٓا اسباضط ملكٛي١ َفازٖا: إٕ ساٍ  شيو أ
ايتدًف ايصٟ اغتفشٌ يف عكٌ ا٭١َ ٚدػسٖا مل ٜهٔ أنجط َٔ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ 

بني غٓٝٗا ٚؾٝعٝٗا يف ٚقت أضاز املػتعُط إٔ يًد٬ف ايتاضؽبٞ املػتشهِ 
ؼبذب ايٓعط عٔ َػ٪ٚيٝت٘ املباؾط٠ عٔ اسباي١ املعض١ٜ اييت ٚصًت هلا ا٭١َ 
َػتدفّا بٛعٞ املػًُني إىل اسبس ايصٟ قسّ ْفػ٘ ٚغٝطّا َٚصًشّا فُٝا بِٝٓٗ 
خ٬ٍ َٓاغبات عسٜس٠ فاغبسع املػًُٕٛ بسغا٥ؼ املتًُكني َٔ املػتعُطٜٔ 

 بأعُاهلِ َٚعاٖط سٝاتِٗ، ٚاْسفعٛا يف تكًٝسِٖ فُٝا ٜطط ٫ٚ ٜٓفع. ٚأعذبٛا

 رابعًا: العامل التاريخي

إؾػاٍ عًُا٤ املػًُني بايهتاب١ ٚايبشح عٔ أَٛض ٖاَؿ١ٝ ٫ تعسٚ نْٛٗا 
تفص٬ّٝ َٔ تفاصٌٝ اسبٛازخ ايتاضؽب١ٝ، فتطدِ ٚدبعٌ يف َصاف ايكطاٜا 
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َٚععِ ٖصٙ املػا٥ٌ اييت تبشح ٚقس ا٫غرتاتٝذ١ٝ اييت تٗسز ٚدٛز اٱغ٬ّ، 
٠ّٛ اشب٬ف بني طٛا٥ف املػًُنيحبجت ٚاييت تعُل  ، بُٝٓا ٜرتى اسبسٜح ٖٴ

َٚٔ  ٚايهتاب١ عٔ اهلذ١ُ ا٫غتهباض١ٜ اييت دبتاح ايعامل اٱغ٬َٞ بطَت٘.
امل٪غف إٔ بعض املػفًني مما ٜٛصفٕٛ بأِْٗ َٔ عًُا٤ ايسٜٔ ٫ ْؿو يف 

ٌُ داٖس٠ ع٢ً إؾػاٍ بعطٓا بعض ٚإثاض٠ إخ٬ص بعطِٗ، ٚطٝبتِٗ تع
اشب٬فات اييت ت٪زٟ إىل ايتكاطع بني امل٪َٓني، َٚٔ ثِ ايعسا٤ املػتشهِ 
ٚايرتاؾل بايػباب ٚايؿتا٥ِ ٚتطٝٝع ايٛقت ٚتؿتٝت ازبٗس ايصٟ ٜفرتض إٔ 
ٜهٕٛ طبصصّا حملاضب١ أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ بسٍ ضطب بعطٓا بعطا يف ٚقت تبك٢ 

 كٗإ عًٝٓا.أَطٜها ٚإغطا٥ٌٝ تكٗ
 : العامل االجتماعيخامسًا

إٕ اٱْػإ ايصٟ ٜٓؿأ يف ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ، ٜٚعٌ قابعّا فٝٗا ٫ٚ 
ٜفاضقٗا شّٖٓٝا ْطاٙ ٜ٪َٔ بصش١ َا فٝٗا َٔ َعتكسات ٚتكايٝس ٚقِٝ ،فٗٛ ٜعتكس 
اعتكازّا داظَّا أْٗا خري َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يف ايسْٝا نًٗا، ٚإٕ يٝؼ ٖٓاى َا ٖٛ 

َٓٗا، ٖٚٛ نًُا فهط ٚتأٌَ ٫ ٜػتطٝع إٔ ؽبطز َٔ إطاض ٖصا ا٫عتكاز  أفطٌ
٘ٴ نجريّا ايتِٜٓٛ  ازباظّ ٭ْ٘ ٚاقع ذبت تأثري ايتِٜٓٛ ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜٴؿٵِب

ٜٓؿأ عًٝٗا قس تهٕٛ املػٓاطٝػٞ ايصٟ ٜٛد٘ ع٢ً ايفطز. إٕ ايعكا٥س اييت 
ذب ٜٚتػا٤ٍ ملاشا ٫ ( ٚيهٓٗا يف ْعطٙ )َعكٛي١ دسّا(، ٖٚٛ ٜتع)غدٝف١ دسّا

ملدايفني ٜتعذبٕٛ ٜ٪َٔ بٗا املدايفٕٛ َجًُا ٜ٪َٔ ٖٛ بٗا؟ ٫ٚ ٜسضٟ إٔ ا
: إٕ اٱْػإ نًُا اظزاز دب٫ّٛ يف غبط٧ إشا قًٓاٚيعًٓا ٫  ،ٜٚتػا٤يٕٛ َجً٘

اٯفام ٚاط٬عّا ع٢ً طبتًف اٯضا٤ ٚاملصاٖب اْفطز عٓ٘ إطاضٙ ايفهطٟ ايصٟ 
فهريٙ َٔ ايكٝٛز ق٬ًّٝ أٚ نجريّا. ٚنًُا نإ اٱْػإ ْؿأ فٝ٘ ٚاغتطاع إٔ ؼبطض ت

أنجط اْععا٫ّ نإ أنجط تعصبّا ٚأضٝل شّٖٓا، فايصٟ ٫ ٜفاضم ب٦ٝت٘ اييت ْؿأ فٝٗا 
َعتكسات٘ املٛضٚث١ ٫ ْٓتعط َٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ضباٜسّا  ٫ٚ ٜكطأ غري ايهتب اييت تسعِ

ًّٕٛ تفهريٙ ستُ ّٕ َعتكسات٘ ت ّا ٚتبعسٙ عٔ داز٠ يف اسبهِ ع٢ً ا٭َٛض. إ
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ايبشح ايصشٝض ٚبصيو ٜطنع امل٪يف ايطا٥فٞ زا٥ُّا ع٢ً َعاٜب املعتكسات 
ٚايكِٝ املٛدٛز٠ يف ايطٛا٥ف ا٭خط٣، أَا َعاٜب طا٥فت٘ فٗٛ ٜػض ايٓعط 

 عٓٗا أٚ ؼباٍٚ تربٜطٖا مبدتًف ا٭زي١ ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ. 

ّٕ ع٢ً عًُا٤ املػًُني ْؿط َباز٨ اٱغ٬ّ ٚأصٛي٘، ٚأ ٕ ٜعطف نٌ إ
َػًِ إٔ أصٍٛ َٚباز٨ اٱغ٬ّ ٚاسس٠، فهٌ املػًُني ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٚايّٝٛ 
اٯخط ٚامل٥٬ه١ ٚايٓبٝني َٚا أْعٍ عًِٝٗ، ٜٚعتكسٕٚ إٔ ايكطإٓ سل، ٚإٔ 

سل، ٚإٔ عًِٝٗ إٕ تٓاظعٛا يف ؾ٤ٞ إٔ ٜطزٚٙ إىل اهلل  fضغاي١ ضبُس 
از٨ اتّفل عًٝٗا ٚضغٛي٘، ٚقبًتِٗ ٚاسس٠، ٚصًٛاتِٗ ٚاسس٠، ٖٚٓاى َب

املػًُٕٛ ٖٚٞ َبسأ ايٛسس٠ اٱْػا١ْٝ بني ايبؿط ٚإيػا٤ ايتُاٜع ايعٓصطٟ، َبسأ 
إيػا٤ آثاض ازبا١ًٖٝ ٚتؿطٜعاتٗا املدايف١ يٲغ٬ّ، َبسأ ا٫خ٠ٛ ٚايتهافٌ 

إي٘ إ٫  ٚايتهاف٪ بني املػًُني، َبسأ اسرتاّ املًه١ٝ ايؿدص١ٝ، َبسأ َٔ قاٍ ٫
، َبسأ )نٌ املػًِ ع٢ً املػًِ سطاّ زَ٘ ٚعطض٘ ٘اهلل فكس عصِ َاي٘ ٚزَ

َٚاي٘(، َبسأ ٚسس٠ ايؿطٜع١ ٚٚسس٠ ايجكاف١، َٚبسأ أزا٤ ا٭َا١ْ ٚقٛاْني 
 اٱضخ ٚقٛاْني ايسٜات ٚايكصاص ٚتؿطٜعات ايعبازات ٚاملعا٬َت. 

ٚيف اشبتاّ ايسعا٤ يًذُٝع بايتٛفٝل ٱص٬ح شات ايبني ٚمجع ايه١ًُ 
     ٔ اٱغ٬ّ أَاّ ٖصٙ ايتشسٜات ايعٓذ١ٝٗ ايؿطغ١.ٚٚسس٠ ايصف ٚإععاظ زٜ
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F 

 دقمة امل
 ااطددوين    احلمددم ر ِّ ا ااملددوملل الااوددسال الااىددسد وآدد   مددم ال ادد        

 الصشب  املنتذبل.

ضنالِّال ادتموويد    كند  ا غدتػنون ونيفدو ع ايدو ا سد ا         ان اامالا 
ابمايد  نن  نفىدي  اآندو   اابيدنوم الةد  ا     الذاك  ن اآمذتمو ا نىوني سودد  

اافند   كن  ان  نملتق ة  يذه ااػن زالم غن زال اجملتمدو ةيفمدو سدوال  ا نملتدو م     
الع يددذا  النذا الدددم اجملتمددو اننىددوني الدددمت ااملسمددوت ا دتموويدد  اململدقددمالم  

شناف ةو وآ  اجملتمو  نظم وسموت  تنظيمًو حيد   بيند    احلو   بم ة  أن   دم ن
بدل ا ردناد الااموودوتم ال دنظم اانيدو       البل ااتفنك بفملد  تودودد املودو     

 ا دتمووي ع ةيود ن  املختآف م ال ينع ة  اادق انل ةو  و ن ب  سدق   ا ردناد 
 وآ  اجملتمو الالادبوتيفم حن ه.

رطدددنالِّال اامالاددد  اآشطدددوِّال ا نىدددوني  اػدددنس اانظدددود اادددذو  ىدددتيفمف  
رملد  ردن    اا ص   نىل ااىملودال تم نه اامالا م اليذه اامالا   بم هلو ةد  مد ال دا  

الاانظدود   التنامب ااتنظيم ا دتمووي اليي ااىآط . الااىآط  يدي شدن  اانظدود   
متجآ  اامالا  رس غن  اآمذتمو ة  احلن ة  و  اامالاد  اادت تدمبن أةد ِّ ااندو       

 التبىط ااملم  الت ص  احلدق   نىل أيآيفو.

اانوشدد   ودد  ةبيملدد  ا دتمددوع   امالادد  مو مدد  تددوِّال اغددتذوب  اآطددنالِّال نن ا
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اانغوا  املدقمغ  أال تػزاليو  ِّال غوبدق  وآ  اانغوا  املدقمغ  ثم تبن اابينو بو 
اانغوا  التفنس سذتيفو وآييفوم الكن  ان تتخآد  اامالاد  ود  اانغدوا  املدقمغد       
نىل ِّغددوا  أىددن  أال نىل   شددين اليددذا ةددو  نطبددق وآدد  ايددو صدديؼ ااددمال       

 مَّااملآمونيد  ث د   اململنالر  وآ  ااتوِّ خ رمجًس اامال  ااػنبي  ختٍآت ود  املىديشي  نىل  
 نىل ااآيربااي .

التوِّال تتن ن وآ  أغو  ك نيفو تملدباًا ود  اانغدوا  املدقمغد  السوةآد  هلدو       
اجملتمددو ا غددسةي بوانىددب  نىل ةيددنالع    أنَّ الميميفددوم الااظددوين  الةطبدقدد  ملبود يفددو 

اامالا  ا غسةي  ة  يذا اادقبي م  ن  ايس املطآ   ع اجملتمو ا غدسةي ردند   
النمندو يد     سن ة  كيفمو اتفق اغتذوب  اطنالِّال ا دتموع اابينومانيون دالا  ال

ِّغددوا  ا غددسد ااماويدد  نىل احلددق     تشدقددق رييفددو  ىدديم انيددون دالادد  السن ةدد   
 الااملم  الاانمو  اابينو الااطوو  اآخواق تبوِّ  التملوىل.

أددد  اموةدد  دنبدد  ةن دقيدد    ة ضدد وي  الذاددك ةدد  روامالادد  اايددنوي  هلددو 
ع دالاد  كنكد    نايدك   ننغب ننوااآيفم ردقم الِّد ع املأث ِّ )ااملم  الاةوت  اا ِّم 

ةد  اادمووال نىل    رييفدو  تملز بيفو انغسد الأيآد  التدذ  بيفدو اانفدو  الأيآد  ال ملآندو      
 (.غبيآكالاادقودال نىل  ةووتك

 

 

 املمِّغ  امليفم   اام ني / اانذف ا شنف
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 هي: هذاف انذونة انتي تتىخاهاأ

 جتمعانهذف األول: إرساء انىظاو في انم

رفدددأل ا ةددد ا  الاحلدقددد   الاانفددد      بدددِ  اانظدددود ع اجملتمدددو  نِّغدددون نن
الا وناس الاادم   اادت يدي ةد  أيدم املدقوصدم اايدنوي  الاملودو  ااملدقس يد .          
روامالا  الغديآ  ضدنالِّ   حلفدأل ةودو  ااندو  السدقد ميفم داىد  اندتمدوع  دو          

رو الذادددك بدددوات اان بدددل املودددو  الاملندددو  ددد ة  اآندددو  وييددديفم الاغدددتدقناِّيم
 .(1)اايخوي  اافند  م البل املوو  الاملنورو الاحلدق   ا دتمووي  الاامووي 

ىدن  م  افند أال اوو  وآ  سىو  اآل َغْمَطرس اغتبماد ال  ر ض  ال  
أال ااملدقآدي و مدب بدقدمِّ ىنالدد  مىدب ةدو        الة  ىدنز ود  اادقدون ن اايدنوي    

 ادبدددوت  اا ل الاا دقتطدددي  ااملدقددد  الاايدددنع. المدددم ذدَّ اايدددوِّع ةددد  ضددديو املددد 
: ةآملد ن ةآملد ن   f مو  ِّغد   ار مو : ) _و  ابي وبم ار  الاحلدق   رمل 

: fالان  ىسف اانوو   اا ادب  سيح مو  ِّغ   ار  .(2)(  ْ مل َ  ْ َة َويََّض ْ َة
 .(3)(ةى ال  و  ِّويت  كآنم ِّاُع الكآنم)

 نهذف انثاوي: حفظ انعذلا

اامالاد م المدم د َّ وآد      ااملم  ة  أةيفوت اا ظو ف اادت تتنفآديفو   نموة نن 
دقد   ند  مد اد اانويد  الادو  ااد  ال المدم الِّد        دقد  الاان اامل الد ب  الاحلح وآيد  

 م اد  تملدوىل:   ع كمدو  ا ةن ب  ع اآ  ة  اآل وت ااننكد  الاانالا دوت اايدن ف م   

وا هُووَ أَْْوشَ ُ   اعْذِنُ] . الحن  م ا  تملوىل:(4)صوَإِرَا حَكًَْتُىْ بٍَََْ اننَّاطِ أٌَْ تَحْكًُُوا بِانْعَذْلِ]
                                                 

 

 .82ة  اات سيم نىل املمني /  انغسةي اامالا  ( 1)
 

الد   كفو   اامليو م اانوع/  أب ا ( ة  21(/ بو  )27816/ ح)543/ص21اا غو  / ز (2)
 .9ح /12/ ص4ز

 

 .3ح /129ص /1و ااي ااساي/ ز( 3)
 

 .58غ ِّال اانىونم    : ( 4)
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 .(2)صإٌَِّ انهَّهَ ٍَأْيُشُ بِانْعَذْلِ وَاإلِحْغَاٌِ] الم ا  تملوىل: (1)صنِهتَّقْوَى

 وددو  كدد  ذو سددق سدقدد .  ن ااملددم  يدد  الضددو كدد  شددين ة ضددمل  أال ن  ن 
رواملم  ة  ااػو وت اانفىي  اات  طآبيفو ك  انىون بوافطنالم الااىملي نىل ااملدم   

آ  سم غد انم الااملدم  ا دتمدووي يد  أن  ملوةد        طآبيفو اافند الاجملتمو و غو  
ك  رند ة  أرناد اجملتمو  و  ىتشدق  ال  ضو ع ة ضمل  ااذو  نبػدي ان   ضدو   

 ري .

  اافدندو يد  ان  فملد  ا نىدون ةدو ريد  غدملودت م ال تذندب ةدو ريدد          الااملدم  
وآدي   أةدا املد ةنل   انةدود ِّالو ود    م(3)ب غ  الشدقوالت  ري ثن ودقآ  وآد  يد اه  

 .(4)(أال  وما  نفي اهل   و  نفى ان  مو : ) _ب ب  ابي ةوا

المددم أةددن ا غددسد بواملددم  الا سىددون الرددن   بينيفمددو ةدد  نوسيدد  احلنددمم     
ا سىدون الد بد  ع اامآد  اليد  اوطدون املز دم ةد          مورواملم  الادب ةطآدقًو بين

و  اجملند ريمدو   احلق  دقتط  اانمح  الااملطف ريمو    طن مق اآلىنم الااملف 
املفد  غدببًو ادبطسن احلدق الا سىدون رد   اادقدون ن  ن اادقدون ن ردند             ن ن ا

أد  تيفم د   انوت. نةو ا سىون ريف  املناووال ة  سفأل احلدق   الاا ادبوت الاند
النجيدود ااىدسة  الاا  دود الا.بد . الاامالاد        ا ىدتسف بدوالسف ال  اا  امليدش ن 

نمحد  الاحلندون    آزةيفو ةناووال ذاك اتذملد  ةد  اادقدون ن الاسد  ىطدنان رفيفدو اا      
اليذا ةو   ددب تدق  د  اادنالابط بدل اامالاد  البدل        ذاك وآ  ا نىون الانملنو 

ا ةدد  ال دقددمد ا ةدد  نىل ا ةددود. رددس حيددق اآدقو ددم أال اادقوضددي أال احلددوكم تطبيددق    
دوةددمًام بدد  ان  تخآدد  ااتطبيددق اسىددون ع اامآدد م رونسىددون   اادقددون ن تطبيدقددًو

                                                 
 

 .9غ ِّال املو مالم    :  (1)
 

 .90غ ِّال اانش م    :  (2)
 

 .84اامالا  انغسةي  ة  اات سيم نىل املمني / ( 3)
 

 .87/ 140نيفر اابسغ   (4)
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 الادب ةوداد ينواك غبي  ناي .

 نةد  وآد  احلدوكم الاامالاد  ننيفدو       ُ َظد وظم الااَفٌ ظوَظف  انسىون َرنن خموا

فَبًَِوا سَحًَْو م يِوٍْ انهَّوهِ     ت دب انفطوس اانو  و  ا غسدم مو  غدبشون  التملدوىل: ط  

ََهِوَََ انَْقهْووضِ اَََْن حووا يِوٍْ َحوْنِوََ فَوواْعاُ عَونُُْىْ وَاعْوَت ْنِشْ نَ           َلوا   م(1)صُُووىْنِنْوََ نَُُوىْ وَنَووْ ُْنْووََ َف

رددواساد وآدد  اامالادد  تفيفددم اافددن  ادد س تدقددو ع االطددأ ع ااتطبيددق ستدد  تدقددو ع   
 ارنا  اادقون ن أال تفن ط ا غونال بزوم ا سىون.

 انمجتمع يةانهذف انثانث: رفاه

اآذميدو   ي تت ىويو اامالا  ت را اانروي أنأيم ااػو وت ااملدقس ي   نبػي  نن
ا ةد  بدقدمِّ    تنريد  ن و الااتنفيدذ الاادقطدون ة دبدًو    الاملناد بوانرويي  ان  ن ن ااتيد 

انةنون الان يدمف اامالاد  ان  تذد  حند  صدو  املد اة  الكد ن اامالاد  سوةيد           
حلدق   اانو  الذاك بملمد تملمو اآلىن   وآييفو غ ان كون املتملمو ة  االدوِّز  

 الغايددم. الان تناوددي الانِّيددوبيلكوامالادد  ا دنبيدد  أالةدد  ااددماى  كواىددنا  
ااىم   الاانالسي  الاافنن   الا دتموويد    اننىونغيوغوتيفو سودوت اامالا  ع 

روادقددون ن ةآددزد بتيفي دد  رددنص ااملمدد  اندد  ووةدد    بوادقيددو  نىل ممِّاتدد  اابمنيدد م
 النوطددونةددجًسم الدملدد  ا دددن كوريددًو اندد  ووةدد  ةددو رم ددم غددوووت ااملمدد        

م ادذاك املز دم ةد  املدنض الااىدآف      بإوطدون   أة ِّ اازالاز يهلمم التىيف ندواات
الغو   ااملسز الاامِّاغ  الااىديوس  الةدو أشدب  ذادك كفدتض املىتيدفيوت        التيىا

الاملددماِّ  الاملىت صددفوت الدالِّ ااملذددزال الاحلددما ق الاملخيمددوت الدالِّ اان وضدد   
 ا امليدوه ع املندوةق احلدوِّال اتآطيدف اهلد انم     جالتند  الاحلفوظ وآد  اابي د  بواتيدذا   

ا الغدو    جى ِّ الااطن  التنالت را املون الاانيفنبون ع اادقن  الا ِّ وف الةم اا
اآنظددن ع  ا بدد ا ةفت سدد  دالا ددن اامالادد  امل اصددست التنظدديم املددنالِّم الدملدد   

                                                 

 .159غ ِّال    ومنانم    :  (1)
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. كمددو جيددب وآدد  اامالادد  دوددم امل غىددوت املمنيدد   مطددو و املدد اةنل الاملددنادملل
الاحلدق مي  حلفأل تدقم د اجملتمو الاغتدقناِّه نموة  دالا  وون    ةند  ةد  ااف ضد     

نذ  -كدأرناد   -اجملتمدو   بدأرناد وآ  اامالا  ا يتمود  الااتأىن الا نيفزاد. الكذاك
   ىتيدملن ةدو تبنيد  اد  اامالاد  ةد         نن ي  ن يم اامووة  اادق  د  اآنظدود ردوافند   

غمالد الةنارق سيوتي  الةوونو أال تنرو ع شأن دالات  ووايًو بدل ا ةدم بدقدمِّ ةدو     
تدق د   تشىس ال يفتم ةو ت صآ  اامالا  ناييفم ة  دوم ةبوشن الةآم  . الونمةو

اامالا  ب ادبيفو وآد  ااودمليم اافدندو رإنيفدو ع اا امدو تطدم  مىدطًو كدباًا ةد           
ل تدقد د وآييفمدو   ل ِّ يَىد ااملود ردإن ينوادك أغوَغد    ميوةيفو بوا ادب وآ  ااومليم

 يي )ااتنور  الااتملود (. انغسةي غيوغ  اامالا  

 أواًل: انتكافم:

 ع اجملتمددو ال تودد ِّ ااتنوردد  ع ااتنوردد  اافددندو بددأن  ندد ن كدد  رددند       
ااطددنالِّ    ا غوغددي ضددوةنًو  ةددن   الادبددًو   ختٍآددف ريدد  احلودددوت  انغددسةي

 م  اد بمالنيفو. جملم  اجملتمو انغسةي الاات   كن  ان  تم

تددد را ا دتمدددووي ان تنددد ن اامالاددد  ضدددوةن  ا كمدددو ان املدددناد بواتنورددد  
أرط  احلدو ت   احلودوت ااملنري  اإلرناد ست   وآ ا نىل ةىت   ااػن  التأةل

 املمنن  اآشيوال ا دتمووي .

اافددندو الا دتمددووي يدد  ااطددمون امل كددم اندد  احلودددوت      ننَّ ااطددمون
  ةدد  ديفدد  الااطدمون ااطبيملددي اآشيددوال ااطبيمليد  اميددو ا رددناد ااددذ     ااطدنالِّ  

 مليي ن ع اجملتمو. رإن ضمون اامالا    خيتص بوملىآم ردقط بد   يدم  ضدمون    
 .(1)غا املىآمل

 :يًا: انتعادلثاو

اامالا  ع رو  ةىت   اململيي م الاملدقو د بواتملود  اديس   ي  ة  الادبوت
                                                 

 .108رمو دِّاغوت ا متوود ا غسةي ااجوني  (1)
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ااتملددود  احلددم و الااتىددوالو بددل ةىددت  وت اململييدد م النمنددو املددناد يدد  ااتدقددوِّ      
بل يدذه املىدت  وت. أو ان ينوادك سدم    ةىدٍآمل ملىدت  وت اململييد          ااطبيملي

 دن .شم أوآ  الااػن  كشم أاافند     كن   والايو اليمو انغناف ك

غددناف يدد  ا بتملددود اازا ددم ودد  احلددم ااطبيملددي اا غددط        الاملدقودد د بون
 اآممليي .

كمو ان املدقو د بواػن  ي  اةتس  يذا احلم ااطبيملي ااذو   كن  اآفدند  
املود   الااتيدن ملي    ة  ةمليي  ةت غط  ونرًو. رملآ  اامالا  ان تبذ  ك  اةنونوتيفو

ملندد و ع غددبي  ا ِّتفددوع  ىددت   ااطبدقددوت ا.نالةدد  ع      اادقون نيدد  النف ذيددو امل 
شددون اجملتمددو ااطبدقددي    ملددل االا  اافدد اِّ  بددل ةىددت  وت      ة نِ  نن ا اجملتمددو

اململييدد  كآي دد م بدد   ملددل ان اافدد اِّ  غدد ف تبدقدد  الاندد  وآدد  ةىددت   ردد اِّ   
اامِّد    وآ  ةىت   ر اِّ  ااطبدق  ان ومد اوطون اامالا  اانرويي  اآمذتمدو  

وَاَ تَبْخَغُوووا اننَّوواطَ  مددق اانددو  ال ىددًو حلدقدد ميفم مددو  ار تملددوىل: ط      ملددم ادشورددوً 

اتطدددييو ااجدددنالات  غدددناف ةددد  مبددد  اامالاددد  غدددببم كمدددو ان ان(1)صأَشْووََاهَهُىْ 

الاالداات. روا ادددب وآدد  اامالادد  ان رفدأل املدد اا   رمددجًس   جيشددف ااملوةدد    
حيددمخ  اايددن  بينمددو  سح بوددوسب ااملمدد  الا ِّس كمددو يدد  شددو و ع    فددالاا

ااملندددس ع ااػدددن سيدددح جيشدددف أصدددشو  ا ومدددو  الا ِّاضدددي بواملمدددو         
 الاافسسل.

نن وددمد ِّروييدد  اامالادد  اآيددملب  دد دو نىل اابػطددون الاملنورىدد  ااىددآبي        
الااوناع بل ارناد اجملتمو الازالد احلنز الااملىن ةو ان اآل وت الاانالا وت دااد   

 ِّ.وآ  ازالد اايىن الِّرو ااملىن الاحلنز الااطن

وَنَقَووذْ التىددمل  اامالادد  انغددسةي  بتدد را اانناةدد  اإلنىددون ادق ادد  تملددوىل: ط  
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م ةد   بد   الاآ ص   نىل رتمو ةتىوُد (2)صَْشَّيْنَا بَنٌِ آدَوَ وَحًََهْنَاهُىْ فٌِ انْبَشِّ وَانْبَحْوشِ 

 ردقق ا ة ِّ ااتواي :
 ااملم  وآ  ت را الغو   اامليش اانغم ة  املأك  الامليدن  الاملىدن    -1

الااوش  الغو ن احلودوت اململييي  املنوغب م الااتخطيط اإلكتفون اادذاتي  
 ة  اململوشي.ا  ع ااػذان الاامالان ممو   رن

اتدد را رددنص ااملمدد  اآنددو    تنددوُدىددملي حندد  بنددون امتوددود غددآيم الة  اا -2
 ايملًو ال وِّب  اافدقن الاحلود .

وآد  كد     ت را رنص اانم  ااملآمي ال   ا ةي  الذاك ببنون املماِّ  -3
املىددت  وت ا بتما يدد  الااجون  دد  الانيددون ااوةملددوتم التيددذيو اابشددح     

 ااملآمي الاابوسجل.

ااتنوةدد  اانالسدددي التىدددوةي اادقددديم اململن  ددد  يدددمف ِّ ددديس اإلنىدددون   -4
 غدسةي م الةد  يندو كدون ااميدو ة نآفدلَ      الاامالاد  ا   الاآمذتمو املىآم

 اتشدقيق اهلمف.بت را أمو  ا ةنونوت 

م ة  ا يماف ا غوغي  اآمذتمدو املىدآم الةد  الغدو آ      تنوة  ااى -5
ااوددش  اا مو يدد  الةنددو ةددو  طددن اانددو م النيددن ااتملددوايم ااوددشيش  ع   
اجملتموم التنبي  اانو  وآ  ااملودات احلىدن  الةنيفدو اان وضد  اادت  بدم      
اآمالادد  ةدد  تيددذيمليفو  ددو  تنوغددب الايددماريفو ااىددوةي  ع أةددوِّ اادقدديم      

 اام ني .

يم  ةد  ايدماف اجملتمدو املىدآم الةد  ةىد الايوت اامالاد         ااجدقور  ااىدآ  -6
اتنميدد  التطدد  ن النيددن ااجدقوردد  وددرب كدد  اا غددو   املتوسدد          الااتخطدديط

كو ذاو  الااتآفدوا الدالِّ اانيدن الدالِّ ااىدينمو الاملىدنح الغدو ن اافند ن       
                                                 

 .70م    : انغنانغ ِّال  (2)
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اانورملدد م التيددذيو ااملددوةآل رييفددو الاملبددمول ع سدق هلددو املختآفدد م كدد     
اتدق   الاادنالح احلطدوِّ  م التتمجد  ااجدقورد      ذاك بيفمف نين اافطيآ  الا

ااىآيم  ع ا رنوِّ اات تىت سي ة  ااينع اادقيم املجآد م الةد  ااملدقد     
 احليوال الةنيفو احلدقو ق ااتواي : تطبيق تآك اادقيم وآ  سدقو ق

 اات ت اد  ا ة  الكيفي  ااتملوة  ةمليفو. وِت مِ َشااتَّ م يْفَر -أ

ااملومل الةو رييفدو ةد  اانفدو أال     ح ملنر  ااتيوِّات اافنن   اات  توة - 
 ااطنِّ متيفيمًا اآتملوة  ااىآيم ةمليفو.

اتشدقيدق يدمف ااتنوةد      بو ة  التفذا ةوموتيفو اانوةن  س اانيف  -دد
 نىل االاات. الاملىوِّو 

وسد ااىآيم خيمد أيماف ا ة  الةنيفدو ا يدماف ااجدقوريد  ال بدم     ان -7
 جآ .ا ة  امُلة  تنمي  ا وسد الكفوا  سن ت  ع اةوِّ ميم 

 في انتشريع اإلوساننرابع: رعاية انهذف ا

يدد  ا صدد  ع تيددن ملوت اامالادد م السدق مدد  يددي ةىددتدق  اادقددون ن  اننىددون
أال اادددمال  اامكدقناةيددد  الغايمدددوم نةدددو اادددمال    انغدددسةيغددد ان ع اادقدددون ن 

 .كتوت ِّ   رمىتدق  اادقون ن ريمو ي  ِّأو اامكتوت ِّماا

ااػو   ةد  ااتيدن و كمدو     ااملومل كمو دملآ  نن ا غسد دمل  ا نىون   ِّ

ٍْ انغَّوًَاِه يَواهخ فَوأَخْشَ َ بِوهِ يِوٍْ          ع حن  م ا  تملوىل: ط ََ انغَّوًَاوَاِ  وَاَرسَْ  وَأََوَضَل يِو انهَُّه انَّزًِ َخهَو

 شَ نَكُوىْ ارَََواسَ  عَوخَّ انثًََّشَا ِ سِصًْْا نَكُىْ وَعَخَّشَ نَكُىْ انْنُهََْ نِتَجْشًَِ فٌِ انْبَحْشِ بِوأَيْشِِِ وَ 

وَآتَوواُْىْ يِوٍْ ُْووم  يَووا  ىْ انهََّْومَ وَاننََُّوواسَ  وَعَوخَّشَ نَكُووىْ انَّْوًْظَ وَانْقًََووشَ دَانِبَووٍَِْ وَعَوخَّشَ نَكُوو   

 .(1)صعَأَنْتًُُوُِ وَإٌِْ تَعُذُّوا َِعًَْ َ انهَّهِ اَ تُحْصُوهَا إٌَِّ اإلَِغَاٌَ نَََهُووٌ َْنَّاسٌ
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 دآدكم   ا شديون ىآدقدت  ادقمغدي اادت تطدورن ةطدم ن : )    الع احلم ح ا
الةملن  اامآ  ااجوني  ع احلدم ح يد  تفىدا ادق اد  غدبشون        (1)(ىآدقتك  دآيال

 .(2)صوَأٌََّ إِنَي سَبََِّ انًُْنْتََُيالتملوىل: ط

روادقون ن ا غسةي الضو  د  ا نىون روادقوغم امليرت  ع ك  اادقد انل  
وود   الااملبود د  الاازا يد  الاايخودي  الا دتموويد      الا مت ا غسةي  ااىيوغي 

 ي  رو مال ا نىون بدقون الامنون.
سن د  ا نىدون   الوآي  رإن ك  مون ن أال مناِّ أال ادنان تتخذه اامالا   نبت 

سدوكم ةتذددوالا ال ددب  يدد  ااددذو  نبدت سن دد  ا نىدون    يد  بوةدد  الان احلدوكم  
احلن د م ردإذا أصدبض    اسنىون أصد  الاحلدوكم نودب حلمو د       تنشيت م  ن احلن  

الكواتد  ود  ااندو  التبطد  شدنوي        احلوكم ةتملم ًو الةتذوالاًا وآ  احلن د  تىددقط  
 سنم .

 انهذف انخامس: تطبيق انقاوىن

نن الد د اادقون ن املمال ن    نفي نصسح اجملتموم الاني  وبض اادقدون ن  
ار  رإند  حيتدوز نىل غدآط  تنفيذ د م ادذا أمدنَّ       النغدملوديو نصسح اابين    أغوغًو

 الانداِّ دد  نىل دونددب نِّغددو  اادقددون ن أو   تملددوىل احلن ةدد  الااىددآط  ااتنفيذ دد   
نفيذ دد  تاا وآدد  ِّأ  ااتيددنيست f ا كددند أسنددود اايددنعم الكددون اانغدد   

 .(3)الانداِّ   اآمذتمو انغسةي
نن احلوكم يد  ِّاُع الاايدملب يد  ِّويد  ع احلطدوِّات اادقمكد   دقد د وآد          

أصدبض ملطدم ن ااناودي     ردقدم  م. نةدو ع انغدسد  من ذز ااناوي ااذو  نو  ااػن
أ  كآنددم ِّاُع ةملندد   ىددن الذاددك ةدد  ىددس  احلددم ح اانبدد و اايدديفا اادقو دد : )

و  ِّويت م رونةود ااذو وآ  اانو  ِّاُعم الي  ةىد ال  ود     الكآنم ةى ال 
                                                 

 .364/ 1 دِِّّ ااف ا م ;139ةيوِّ  أن اِّ اايدقل  (1)

 .42غ ِّال اانذمم    :  (2)
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ِّويت م الااند  ِّاُع وآ  أي  بيت م اليد  ةىد ال  ود  ِّويتد م الاملدنأال ِّاويد        
الوبدم ااندد  ِّاُع نىل ةدو      ودنيفم  الالامه اليي ةى الا االديفو  وآ  أي  بيت

 .(1)(غيمه الي  ةى ال  ون م أ  كآنم ِّاُع الكآنم ةى ال  و  ِّويت 

اليي ايىدت   نن اانوو   ينو تملل سفأل ا ةون  الرم  املى الاي م الالاضض
ة  اىتووص شخص  فندهم ب  يي ة او  ع دىدم اجملتمدو كآد  ةد  أوآد       

  ااىيوغدي  تنظد و وآييفدو يدذا املبدمأ يد  أند   دنص         اانو  نىل ادنويمم الا يميد 
رس اغت جوِّ بيفو ال  اغتبماد. روادقون ن  طبدق وآد  ااميدو     وآ  ت ا و املى الاي 

 وآ  اامالا  ان تطبق نود ص اادقدون ن وآد     رم  بو  أالىل الةى الاي  ااميوم
ا ة  ال  ريم ونيفو اِّضون اف   أال سوكم بس رن  ع ذاك بل اامالا  ا غدسةي   
البل غايوم رفدي ا غدسد جيدب وآد  اامالاد  تطبيدق اادقد انل ا غدسةي  وآد           
ااميددو الان مل  فيفددم احلددوكم الددد  اادقددون نم نذ ااددساد ان   حييددم احلددوكم ودد  

نىل اادقون ن ااجون و ااينويم ردقم  ند ن دايد    ضدنِّ أال   سدنز أال      ِ ذاك ن
مددون ن ا يددم الامليفددم أال غددا ذاددك ةدد  اادقدد انل ااجون  دد  ةنطبدقدد  وآدد  املدد اِّد     

 ن  سين ٍذ و  احلنم ا الاي.جريىت

غدسةي  ريذدب تنفيدذ اادقدون ن  دقتطد  احلندم ااملدقآدي        ناامالاد  غدا ا   أةو
ادقون ن    نودف املد اة  ال   دقد د وآد  اغدو  ةد        الااملدقس ي ست  نذا كون ا

ااملماا  ال   ند احلدق   نىل اِّبوبيفو نذا داِّ بين  البل ومد تطبيدق اادقدون ن ةطآدقدًو    
ا كجددنم النن كددون ااددساد  نز الااظآددم ا كددرب الااتملددموز الامَلددْنالذاددك درملددًو اآدديَف

ا   ااملماا م ااىملي اتػيا اادقون ن التبم آ  نىل اادقون ن ااوو  ااذو  ناوي ة ا
ظآدد د غيد د ىددا ةد  رتندد    : )_ود وآدي بدد  ابدي ةوادب    ردقدم ِّالو ود  ا ةدد  

سيدح ان ااف ضد  اادت     الاىتس  اانظود نْزالامَل نْزن اافتن  رييفو اهَل  (2)(تمالد
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الجيدب   ترتتب وآ  ومد ةناووال اادقون ن أضن ة  ذيدو  سدق بملدمل املد اةنل.    
  التطبيدقد  وآد  اادمالا ن اان يد      وآ  اامالا  ةناووال اانظودم رون اادقون ن ااملود

امل اةنل ب  اادساد   الغايو    نفي ع غا اانظود وآ  ةو  ناد ال نو  سدق  
 .ديفوا املنامب  الااتنىيق الاانفو   سى  ااتمبا ع ا داِّال الصنو

 :اإلسالوانهذف انسادس: انسعي نعهى 

 ةد  اىتووصدوت اامالاد م اليدي املىد الا  ود        انغدسةي اام    نموة نن 
ذا  ااددم   اانوةدد  ااددذو  ندد ن ةدق ةددو اميددو ةفوصدد  اامالادد  السيددوال اجملتمددو  

اليددد  اادددم    مانهليددد  نددد ن ااميدددو  ملمددد  ريددد  اتشدقيدددق ااملب د ددد    الاادددذو 
اجملتمددو ااددم    النسيددونةىدد الا  ودد  نموةدد  د دد  اات سيددمم  اات سيددمو. روامالادد 

   .(1)امل سم

وةد  ع تيدن ملوتيفو   الأسن انغسدكمو جيب وآ  اامالا  ان تت ى   أيماف 
الاند    ا د دون الأند  أكمد     انغدسد التطبيدقوتيفو  ن ا دٍا  دٍات وآ  دالاد سنم 

ىط ال رخط ال اىل ا غتدقوة  الاىل ةووحل . يذا ةطدورًو نىل د اد     اننىون دق د 
ان ار غدبشون  التملدوىل أوآدم     ادزالد اتبدوع أسندود اايدن مل  بَطدْمَيم ِ     ااملدق  وآ  

اودسح   ا سندود الاملي  م ريفد  أسدق    ا ي انو  ة   وو  ااملبودم السنم  ى
ا وتمدود وآد     نةندون ومد  نىل نضور اابين الغملودتيفم ع اامنيو الاآلىنال. يذا 

 ِّان اابيدددن الاىدددتسف تفىدددااتيفم اآدقطدددو و     ىدددتسفسندددم ااملدقددد  دا مدددًو   
اتزةنو  و حيندم بد  ااملدقد  اجملدند ع كد       رآ  تنكنو أسنود ااين مل  الا الا سماخ

الاهلدنز الاملدنز    الااف ضد   اانظدود  ةنون ازد ا ىتسف ااما م الاىتس الاةون 
 نىل غا ذاك ة  اات ااي اافوغمال.  

كمو ان وآ  اامالا  ااىملي اتطبيدق اادقد انل انغدسةي م الىو صدًو تآدك      
في غبي  اانفوِّ ونيفمم ال تشدقق وآ  ا غسد بدو ى ال  امل دب  املزال املىآمل الن

                                                 
 

 .101املم ن   نىلة  اات سيم  انغسةي مالا  اا( 1)
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رددس رطدد   (1)صإًَََِّووا انًُْمْيِنُوووٌَ إِخْوووَ ٌ بشون  التملددوىل: طانغددسةي  سيددح  دقدد   ار غدد 

  سميم وآ  اآلىن نِ  بواتدق  .

الة  اململآ د ان ا غسد د   ااىسد الشملوِّه ااىسدم الة  أ ون االدواق  
ةدو بملطديفم    تبوِّ  التملوىل ااىسدم الة  ادزان ااوسال ااىسدم ب  ريد  ااندو   

  التملددوىل ع ان تندد ن اململوةآدد  ةددو اانفددوِّ   م ال  كددم املدد ىل غددبشون يدد  ااىددسد

وَإٌِْ جَنَحُووا نِهغَّوهْىِ فَواجْنَ ْ    سيدح  دقد   غدبشون  التملدوىل: ط     الا ومان بواىسد أ طًوم

 مو  ك  اانو  نىل اامى   ع ااىسد سيح  دق   غدبشون    انغسدب   (2)صنََُا

 (3)صىِ َْافَّ ً وَاَ تَتَّبِعُوا خُطُووَا ِ انَّْوَْطَاٌِ  ٍَاأٍََُُّا انَّزٍٍَِ آيَنُوا ادْخُهُوا فٌِ انغِّهْغبشون  التملوىل: ط

الكيددف كددونم رددإن ااىددسد ع اجملتمددو املىددآم ةدد  شددأن  أن  ز ددمه متوغددنًو المدد ال   
ود وآدي بد    ةد ال نف  سدق م . المدم ددون ع ىطبد  ان    التنوصنًا ريمرو ون  ااطيم

د احلمم ر اادذو شدنع ا غدس   : )_بدق ا   انغسدع الْصف  _ابي ةواب 
رىيف   شنا مل  مل  الِّدهم الأوزَّ اِّكون  وآ  َةْ  غواب م رذملآد  أةندًو ملد  ودقآد م     
الغدآمًو ملدد  دىآدد م البنيوندًو ملدد  تنآددم بد م شددويمًا ملدد  ىودم بدد م الندد ًِّا ملدد      

ال    مل  ت غ دمم التبودنال ملد  ودزد      اغتطون ب م الريفمًو مل  ودق  الابًو مل  تمبنم
 .(4)(مل  ت ك  الوربال مل  أتملألم الجنوال مل  صم  م الثدق 

نن احلن ةوت اات تدق د وآ  اغو  اانظنال اان نيد  املود د   ند ن يدمريفو     
ااىددآط  الردقيددق اددذال أكددرب الا ددودال    اتىددآط الا غددتنبوِّ الاِّضددون غن ددزال س ددبَّ  ا

  ضض سن ة  رنو ن الا ص   ااملوةد  اىيوغدت  كمدو     اافىود. الاادقن ن اانن م

                                                 
 

 .10   :  مغ ِّال ااملننب ت (1)
 

 61غ ِّال ا نفو م    :  (2)
 

 

 .208غ ِّال اابدقنالم    :  (3)
 

 .171/ 7 شنح نيفر اابسغ  (4)
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جَعَوومَ أَهْهََُووا شِووََعخا ٍَغْتَ ْووعِاُ ًَانِنَوو ً يِوونُُْىْ ٍُووزَبِّ ُ أَبْنَوواهَهُىْ     إٌَِّ فِشْعَوووٌَْ عَووَِ فِووٌ ارَسْ ِ وَ  آددي ط

 .(1)صوٍََغْتَحٌِْ َِغَاهَهُىْ إََِّهُ َْاٌَ يٍِْ انًُْنْغِذٍٍَِ

نن احلن ةوت اات تند ن أيدماريفو ةود د  مدم اتىدملت تبملدًو  اد دود أردناد         
بآمان الانتيوِّ ا رندوِّ  او ااابين الالغو   ا نتوز السو   ااتط ِّ املودو الت غ

ع ااملدومل أصدبشت أكجدن ظآمدًو ممدو كوندت        ان ااىيوغد  اانايند    املود   نىل دِّد 
الةودودميفو مد ات ا سدتس      (2)وآي  ع وون اافناون  نتيذد  ا غدتنبوِّ ااملدوملي   

 ع ااملنا  ةجًس.
اادق انل املخوافد  اإلغدسد تطدو اغدسً  اتنبيد        نن احلن ةوت اات تينع

ع ىطبتدد   _بدد  وآددي بدد  ابددي ةواددب  ىددآمل المددم أالضددض ا ةددود احلىددل امل
ااآدديفم اندك تملآددم اند  مل  ندد  ةدو كددون ةن ددو    : )_املآد  ا غددسد بدق اد    ااىدملي  

تنورىًو ع غآطون أال ناتموغًو ة  رط   احلطود الان  اننو اململدومل ةد  د ندك    
 النظيفددن ااوددسح ع بددسد  ال ددأة  املظآ ةدد ن ةدد  وبددود  ال ملمدد  بفنا طددك  

و م و ااظآم  وآينم الومآ ا ع أةفون الغننك الأسنوةك رإننم نن   تنونالن
 .(3)(ن ِّ نبينم

 انهذف انسابع: انتقذو بانمجتمع:

ريد  ااملدقدسن يد  ااتدقدمد بدوجملتمو نىل      ان ةدقتط  ا ِّتندوا ااملدقس دي ع يم  
م (4)(ندقوون ع ة  مل  ملنف ا ودال ع نفى  ريف ااين ف  ) م الع اانالا وتانةود

رواملدقدد   أةننددو بو الا  دد    (5)(ةدد  اغددت     ةددوه ريفدد  ةػبدد ن   الم )(4)(ندقوددون
ع غددبيآ م ال  خيفدد  ان اايخوددي    اادقطمليدد  وآدد  اددزالد ااتدقددم د البددذ  اا غددو  

                                                 
 

 .4   :  مغ ِّال اادقوص( 1)
 

 .225/ انغسةياانظود ااىيوغي ع اادقن ن/ ةدقو ت امل متن ااجوني اآفنن  (2)
 

 

 /  بو  الد   ا ةن بوململنالف الاانيفي و  املننن.37ح/ 79/ ص97زموِّ ا ن اِّ/ ( 3)
 
 

 السنم . a ة اوأل ة غ  ب  دملفن 25/ بو  327/ ص75/ زاملومِّ نفى ( 4)
 

 .21073/ ح94/ ص16الغو   ااييمل / ز (5)
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احلدق مي  اآمالا  منِّيو اام   الااملدقد  الاملنطدق الةدو  يدا نىل ذادك م اد  تملدوىل:        

ساد وآددد  اامالاددد  ردددنو الحن يدددو ردددوا (1)صوَاَ تُنْغِوووذُوا فِوووٌ ارَسْ ِ بَعْوووذَ إِ ْوووَِحَُِاط

م الدملدد  اادقدد ال انةددودااػددنس ااوددو  حلفددأل ةوددو  ا ةدد  الااتدقددمد بيفددو نىل   
الغيآ  اآملم  الاملىوالاال ع ة اا نيفو ااملودا  الذاك بتيفي   الغو   ا نيفون الااتدقدمد  

ع سنمد    _ةوادب   أبدي وآدي بد     انةدود  و  نف  اانيف س ب . ردقم الِّد و  
: f الملددو ِّالو ودد  ِّغدد   ار  (2)(   ااملدقدد  ايددجاالا هلددم درددو) ا نبيددونبملجدد  

يد    انغدسد ردإن ااظدوين ان املدناد ةد  وآد        (3)( ملآ  ال   ملآ  وآي  انغسد)
رييم  ومد اِّتفوع سذ  غاه وآي م الازالد تنريو ةو  دنتبط بد  ةد      ااملآ  بطبمل 

 تدقمد اجملتمو جبميو رو ت  وآ  غاه.
  ااتدقددمد اليددي ااملآددم ْ  اَاَمددةدد  يددمف اامالادد  ا ىددذ بِ  ان  ندد ن رسبددم

الا ىددس  الااددم    ن ذاددك غددبي  ااملددزال الاانناةدد  الااملآدد  الاابنددون الااتنميدد       
هَمْ ٍَغْوتَوًِ انَّوزٍٍَِ ٍَعْهًَُووٌَ وَانَّوزٍٍَِ     الغايو ة  ااملنوال   اا ادب  مو  ار غبشون  التملوىل: ط

 .(4)صاَ ٍَعْهًَُوٌَ

ن طدد  وآدد  كدد  ةىددآم ةآددب ااملآددم ر: )fودد  ااددنك ا كددند  نِثددالةددو ُأ
 .(6)(نمنو بملجت  متم ةنوِّد ا ىس ال) (5)(الةىآم 

 انهذف انثامه: حسه انتذبير

جيدب وآد  اامالادد  ان تناودي سىدد  ااتدمبا ع اايدد الن ااملوةد  الاالوصدد       

                                                 
 

 .56غ ِّال ا ونافم    : ( 1)
 

 .70/ ح60/ ص11موِّ ا ن اِّ/ ز (2)
 

 ة  أب ا  ة انو انِّخ ة  اانفن الاادقت  الاان . 1/ بو  32383ح /14ص /26ز /اا غو  ( 3)
 

 .9غ ِّال اازةنم    :  (4)
 

 .20ح /32ص /1ز اابشوِّ/ ;1ح /22 بوو ن اامِّدوت (5)
 

 

 .192 /1 ااىن  اانرب  (6)
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الحيند وآييفو ااتخآف وند  أال ااتدقودا ريد . أةدو اا دد   رنند  ةد  بدو  سفدأل          
اد  الااجدقد  اادت ةنشيفدو ااندو  هلدو أال       الِّوو تيفو  صشوبيفو ملدقتطد  اا كو  احلدق  

ة  ديف  ا ةون . الأةو احلنة  رنن ومد ةناووال سى  ااتدمبا   ددب ااف ضد     
الاىتس  اانظود التطييو احلدق  م ب    ددب ااملىدن الاحلدنز الااطدنِّ اآندو .      

الغددو   سىدد  ااتددمبا بواىدديفن وآدد  ةوددو   الوآيدد  رددإن وآدد  اامالادد  ان تيفددين
ع سودوتيفدو ىو صدًو ع احلدو ت     النغدملوريفو وابيفدو  ةط نجندوح ا ة  التبودِّ وآد   

نذ  الانِّيددو احلنددد  كواىددي   الااددز ا  الِّرددو ا ةيدد  الةنورشدد  ا ةددناس    
 اامالا  ايىت نِ  ىودة  ا ة  أال الكيآ  هلو أال أةين .

داِّ ددد  ع دالا نيدددو ان انددددناناتوآددد  اامالاددد  ان تىددديف   كمدددو جيدددب 
يوندد  املدد اة  الاِّيومدد . امل دبدد  ن الة غىددوتيفو الحيددند وآييفددو اختددوذ ا دددنانات

رملآدد  امل ظددف ان  يفددين ا ددد ان املس مدد  ع دا نتدد  غدد ان ا ددد ان ااملمآيدد  أال  
املنوىي م رس حيق ا  تطييو االموت املنادملل الاِّيو  اوووبيفم. كمدو ان اادساد   
وآدد  اامالادد  ان تندد ن غيوغددتيفو بددنيفر تيددملن املدد اة  رددت ا ا يفددو بواناسدد         

   بوادقآق الااملذا . ااىم   الاافنن  

ع  ايددِ اامل ددد  نىل ال _ود وآددي بدد  أبددي ةواددب المددم أالضددض كتددو  ا ةدد
ثددم اىددرت اآشندم بددل اانددو   دددون ريد : )  نْذ ةودن ةواددك ا شدرت سىدد  ااتدمبا   

أرطدد  ِّويتددك ع نفىددك ممدد    تطدديق بدد  ا ةدد ِّ ال  متشندد  االودد دم ال   
ال  تينف نفى  وآ   ونر م تمود  ع اازا  ال  حيون ة  اافين نىل احلق نذا 

ريفددم دالن أموددوهم الاالمفيفددم ع اايددبيفوتم ال ىددذيم  بددأدن ةبددوم ال   نتفددي 
بدوحلذرم الأمآديفم تربسدًو  نادملد  االودمم الأصدربيم وآد  تنيدف ا ةد ِّم          

ال   ىددتميآ  نغددنانم  ممدد     زدييدد  نةددنانم  الأصددنةيفم ونددم اتطددوح احلنددم 
 الاالا ك مآي . 
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ع اابذ  ةو  ز   وآت م التدق  ةمل  سودت   ثم أكجن تملويم مطو   الارىض ا 
ثم انظن ع أة ِّ ومواك روغتملمآيفم اىتبوًِّا ال  : _نىل ان مو   نو ...نىل اا

ت هلم  وبوال النثنال رإنيفمو اوع ة  شملب ااد ِّ الااليوند م التد َم ةدنيفم أيد       
ااتذنب  الاحليون ة  أي  اابي توت ااووحل م الاادقمد ع ا غسد املتدقمة م رإنيفم 

م الأم  ع املطوةو اشنامًو الأبآؼ ع و امب ا ة ِّ أ كند أىسمًو الاصض اوناضًو
وآييفم ا ِّاا م رإن ذاك م ال هلدم وآد  اغتودسح أنفىديفمم      ثم أغبؼم نظنًا

م أال ثآم ا الغن  هلم و  تنوال  ةو رت ا م يفمم السذ  وآييفم ان ىواف ا أةن 
الاا رون وآييفمم رإن  أةونتكم ثم تفدقم أوموهلم الابملح ااملي ن ة  أي  ااوم 

تملويدددم  ع ااىدددن  ةددد ِّيم سدددمالال هلدددم وآددد  اغدددتملمو  ا ةونددد  الاانردددق   
 .(1)(بوانوي 

 انهذف انتاسع: إوقار انمظهىميه

ظد  ااظآدم   املظآد ةل ااد امملل ردت     نندقدوذ  أدد َ وآ  اامالا  ااملمد  ةد    

اتِهُوٌَ وَيَا نَكُوىْ اَ تُقَو  الا غتطملوف ال م  وآ  ذاك اانتو  ااملز ز م ا  تملوىل: ط

وَانًُْمْيِنُووٌَ وَانًُْمْيِنَوا ُ بَعْ ُوُُىْ أَوْنََِواهُ     م الحند  م اد  تملدوىل: ط   (2)صفٌِ عَوبَِمِ انهَّوهِ وَانًُْغْتَ ْوعَنِ َ   

اانيفد س ادندع ااظآدم    املظآ ةل  تم بتدقد كيفم التد را الغدو       النندقوذ. (3)صبَعْو   

 موويًو.الِّرمل  ة  ىس  تنظيميفم غيوغيًو الامتوود و الثدقوريو الادت

ااآيفم انك تملآم ان  مل  ن  ااذو كدون ةن دو ةنورىد  ع    الع نيفر اابسغ : )
غآطون ال  ااتمو  شين ة  رط   احلطدودم الاند  اندند ةملدومل ةد  د ندكم       

ال دقدود اململطآد  ةد      النظيفن انصسح ع بسد م ريأة  املظآ ةد ن ةد  وبدود م   
                                                 

 

/ 159/ ص27اا غو  / ز ;360/ ص1/ زانغسددوو م  ;53/ اانتو  434نيفر اابسغ / ص (1)
 / ة  أب ا  ةبدقوت اادقوضي.12/ بو 33481ح

 

 
 

 .75غ ِّال اانىونم    : ( 2)
 

 .71غ ِّال اات ب م    :  (3)
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 .(1)(سمالد 

 انهذف انعاشر: انتخهص مه انهيمىة األجىبية

املىددآمل الاندقددوذيم ةدد  ييمندد  ا غددتملموِّ ا دددنك   نىددنازوآدد  اامالادد  
غدد ان أكددون اغددتملموًِّا وىددنن ًو أد رنن ددًو ستدد    تدقددو ااددبسد أامل بدد  بأ ددمو       

 املىتملمن   ممو   دب غآب احلدق   الانتيفو  احلنةوت الغفك اامةون.
اهليمن  ا دنبي  ي  ااػزال اافننو اادذو  ىدم  اايد د     الة  اىطن أدالات

 بوامل مل  اليذا  تطآدب ةد  ااملآمدون اادم نيل الا غدوتذال ا كدودكيل ةدم ااىد ِّ        
 و  س دم اايدن مل    بينيفم اآتفويم حل  ةينست ااملون الة اديف  ااػزال اافننو 

التيفددين هلددم  ذالو اانفددوناتالةتطآبددوت ااملوددن. كمددو وآدد  اامالادد  ان رتطدد   
خمتآددف رددو ت   ا ددد ان ااوددوحل  اآددتفنا الاآتخطدديط الااتنفيددذ ااوددشيض ع    

احليددوالم ات مددف يذددنال ودقدد   املىددآمل الكفددوناتيفم نىل ااػددن . الاِّدددوع اةتدد     

 (2)صإٌَِّ هَوزِِِ أُيَّوتُكُىْ أُيَّو ً وَاحِوذَ خ    ا غسد اةد  الاسدمال كمدو مدو  غدبشون  التملدوىل: ط      

الوددمد اانكدد ن نىل غددا املىددآمل ااددذ    نوددب ن ااملددماالال اإلغددسدم رددإن اةدد     
بملدم انيفيدوِّ ا ةد  ا غدسةي  التدقطيدو بسديدم النذ هلدم        ا غسد اصدبشت نيفبدًو   

 .(3)التأىايم النيفب ىااتيفم

الوىددنن ًو التوددنيملًو ةيفددم اتشدقيددق ا ةددن ا هلددي    نن بنددون اامالادد  غيوغدديوً 

الا.ورظ  وآ  املد اة  املىدآم املد ة  بمالاتد       (4)صوَأَعِذُّوا نَُُىْ يَا اعْتَطَعْتُىْ يٍِْ ُْووَّ م ط

ِّيدو  ااملدمال بد     اادقد ال ن  نومادملتدقم بوش  ةن دقيفو دزن ة  الاملمارو ونيفو الامل
 املآ  ة  أيم ة  بدقي  املنوسي.

                                                 
 

 .263/ 8 شنح نيفر اابسغ ( 1)
 
 

 .92( غ ِّال ا نبيونم    : 2)
 

 .13/ 101  انغسةي ( اافدق / كتو  اامالا  3)
 

 .60( غ ِّال ا نفو م    : 4)
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 د/ باالت.1981 -يد 1401ا غسةي/ ااطبمل  ا الىل/ 

اافدقدد / كتددو  اامالادد  ا غددسةي / ااىدديم  مددم احلىدديل اايدداااو/ داِّ   -6
 د.1989 -يد 1410ااملآ د/ ااطبمل  ا الىل/ 

ةيديفم/   وبو  وآي ااملميم/ااطبملد  ا الىل/  اامالاي ع انغسد/ اادقون ن -7
 يد.1417

رمو دِّاغوت ا متوود ا غدسةي/ ا غدتوذ  مدم الاودأل ااده/ ااطبملد        -8
 يد.1415ا الىل/ 

يدد  1406ةدقو ت امل متن ااجوني اآفنن ا غسةي ع ةيفنان/ ااطبملد  ا الىل/   -9
 د.1986 -

غددسد/ اايدديخ  مددم ةيفددمو  ددس ااددم  /  نظددود احلنددم الا داِّال ع ا  -10
 .1992 -يد 1412داِّ ااجدقور / ااطبمل  ااجواج / 
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F 
[ًَحُحْشَشًُىَ إِلََ جَيَنَّنَ ًَبِئْسَ الْوِيَبدُ قُلْ لِلَّزِييَ كَفَشًُا سَخُغْلَبٌُىَ]

صدق

 املكد١َ
   ٚ بٝكددز٘  احلُددد ا ايددرٟ غددسفا ايددداالا يددسو ازازدددا٤ ٚماددصاشّا ي ضدد ّ 

ٚمذزّز يًهفدس ٚغددٛنز٘  ٚايطد ّ اًدد٢ ضدٝد اوالٖدددٜٔ ٚكدالشٟ املػددسن  ْ ٝٓددال     
ِٖسٜٔ ذلُد ايعسبٞ ايؿالوم األَ  ٚا٢ً آي٘  ٚؾح ٘ املٓزج   ايرٜٔ بالاٛا ايٓطال

أْفطِٗ ا  ٚبريٛا أَدٛامِ   ضد ٌٝ اا  ادزِ ايٓؿدس ايدرٟ أزاوٙ اا ٚندالْٛا       
 َٔ ايفال٥صٜٔ.

ٚايعسبٝد١ تزدالش ايٝدّٛ َس ًد١  طد ٠ َدٔ أغدد َسا دٌ          مٕ األ١َ اإلض ١َٝ
 ٝالتٗال  َس ١ًْ وقٝك١ َس ١ً  ٝال٠ أٚ َٛت  اًكد اازدد٣ األاددا٤ ايهفدالز اًد٢     
ب وٖال ٚأزاقدٝٗال  ٚوْطدٛا َكدضدالتٗال  ٚاْزٗهدٛا  سَزٗدال  ٚادالأٛا   أز ال٥ٗدال        
اطددالوّا  اًكددد اضددزٛا ايؿددٗال١ٜٓ اًدد٢ األزاقددٞ ايعسبٝدد١ ْزٝجدد١ تفددسم نًُزٓددال      

كالاطددٓال اددٔ ايددداالا اددٔ أٚنالْٓددال  ْٚزٝجدد١ ابزعالوْددال اددٔ اا اددص ٚ ددٌ ٚاددٔ   ٚت
 ايعٌُ بط١ٓ زضٛي٘ ايهسِٜ ٚأ هالَ٘ ٚتعاليُٝ٘. 

َددٔ  و دَّٗ ددٚملددال نالْددب ايدد  و اإلضدد ١َٝ ٚ ؿٛؾدداّل قطسْددال ايعددسام ايعصٜددص ٜ   
ٖج١ُ ادٚا١ْٝ َٔ ايطالكٛت األَسٜهٞ ايؿْٗٝٛٞ ا رتت ايهزالب١   حبثدٞ ٖدرا   
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الا يداع ازازددا٤  ٚتٓالٚيدب اٝد٘ تعسٜدد ايدداالا ْٚٛاٝد٘  اداليٓٛا        املٛضّٛ )ايدا
األٍٚ تٓالٚيب اٝ٘ ايدداالا يدداع ازازددا٤ ٚايٓدٛا ايثدالْٞ ايدداالا يطدسو األاددا٤.         

   ٚ   ٚحبثدب   امل حد    ممجالاداّل ٚاكد ّ  ٚاألوي١ ا٢ً ٚ ٛب ايدداالا نزالبداّل ٚضد١ّٓ 
ب ايػددٗالو٠ ايثددالْٞ: اكدد١ًٝ ايددداالا ٚنز ددب اٝدد٘  هددِ املدددااع ٚاحلدد  اًدد٢ نًدد 

ٚ س١َ ايزخًد ادٔ ايدداالا ٚاملدٛاز٠ يًهفدالز ٚندالٕ امل حد  ايثاليد    أ هدالّ         
َفدال امل حد           ايداالا َٚكَٛالت٘ ٚبٝٓب اٝ٘ َدال بدب اًد٢ ايدس٥ٝظ املطدالا ٚزاٝزد٘. أ

 ايسابع   املسابط١ َٔ  ٝ  تعسٜفٗال ٚاكًٗال ٚأ هالَٗال.

َددٔ  يكددد  ددال٤ حبثددٞ   ٖددرا ايٛقددب ايعؿددٝب يٝهددٕٛ املطددًُٕٛ اًدد٢ بٝٓدد١ 
ٚا  ِٗ   ايداالا باليٓفظ ٚاملدالٍ ٚبدرٍ األزٚار ز ٝؿد١   ضد ٌٝ اا  ٚاًد٢      
َعسادد١ باليكٛااددد ٚايطددٓٔ ايددا اسقددٗال اا ٚغددسفاٗال  ٚأٚ ددب اًددِٝٗ ات الاٗددال   
َٚسااالتٗال يٝٓاليٛا َال ٚادِٖ اا ب٘ َٔ ايٓؿس ٚايغً د١ اًد٢ أاددا٥ِٗ ايهفدالز       

اليددد٠    ددٛاز اا ٚنٓفدد٘   واز ايدددْٝال  ٜٚفددٛشٚا بددالأل س ايعلددِٝ ٚايطددعالو٠ اخل
 اآل س٠.

٘ ايٓفٝطدد١ ٚتعاليُٝدد٘ الِتمٕ اإلضدد ّ ٜسَددٞ َددٔ ٚزا٤ َ الو٥دد٘ ايسغددٝد٠ ٚتػددسٜع
ايطال١َٝ ْٚلُ٘ ايكٛمي١ ما مبالو أ١َ ق١ٜٛ َزُالضده١  نالي ٓٝدالٕ املسؾدٛف اصٜدص٠     
اجلالْب َٛاٛز٠ ايهسا١َ  تزعالٕٚ ا٢ً َال ٜٛ دب مدال اخلد  ٜٚدداع آٗدال ايػدس        

ا٢ً ْؿس٠ ايػسٜع١ املطٗس٠ ٚماد ٤ نًُد١ اا يزدزُهٔ َدٔ مقالَد١ وٚيد١       ٚتزكالاس 
احلددل   األز   ٚتهددٕٛ  دد  أَدد١ أ س ددب يًٓددالع. ٚأٚ ددب اًدد٢ األَدد١       
اإلضدد ١َٝ إٔ تعددد َددال تطددزطٝع َددٔ قدد٠ٛ يزؿدد ، غدددٜد٠ ايػددٛن١  قٜٛدد١ اي دد ع   
َسٖٛب١ اجلالْب َٔ ق دٌ األاددا٤ ايهفدالز اي٦ًدالّ َدٔ ؾدٗال١ٜٓ ٚأَسٜهدالٕ  قدالوز٠         

٢ً ايداالا أ ْفطدٗال  ٚاالٜد١  ددٚوٖال َٚٛا ٗد١ ندٌ اددٚ ٜعزددٟ اًٝٗدال          ا
 ٚيزهٕٛ أ١َ اصٜص٠ مال نساَزٗال ٚضٝالوتٗال   ٖرٙ احلٝال٠.

ايًددِٗ مْددال ْسكددب ميٝددو   وٚيدد١ نسميدد١ تعددص بٗددال اإلضدد ّ ٚأًٖدد٘ ٚتددرٍ بٗددال 
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ايهفددس ٚأًٖدد٘  ٚتعًٓددال اٝٗددال َددٔ ايددداال٠ ما نالازددو ٚاملدددااع  اددٔ ضدد ًٝو     
 ٝٗال نسا١َ ايدْٝال ٚاآل س٠.ٚتسشقٓال ا

 

 

 غسف/ املدزض١ املٗد١ٜ ايد١ٜٝٓايٓجد األ
 ٖد1423غع الٕ  12                                                
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 املبحث األول

 تعريف الدفاع
 ما ْٛا  ُٖال:ٜٓكطِ ايداالا 

 اننىع األول: انذفاع نذفع االعتذاء )انذفاع االستعذادي(: 

يغكدب     كِفِحز ط د امُل - الٔزٓفد ٟ ايُهدِفع د فظ بٝك١ اإلضد ّ َدٔ ت   ٖٚٛ ايداالا حل
ٚامجددّٛ اًدد٢ أزاقددٞ املطددًُ  ٚبًددداِْٗ ٚقددساِٖ  ٚقددد اضددزعدٚا    - اجل ددالز

يريو ٚمجعٛا اجلُٛا أل ً٘  يزعًٛ ن١ًُ ايهفس ٚتٗ ط ن١ًُ اإلضد ّ ٜٚعًٓدٛا   
يعدددٚ ايهددالاس اٝٗددال غددعال٥س ايهفددس  اٗددٛ اضددزعداو املدددااع  املطددًُ  زضددزعداو ا

يكزاليٓددال ٚت ٖ دد٘ حلسبٓددال  ٚما ْدد٘ ايعدددٚإ ايطددالاس اًدد٢ ب وْددال. ٚاملددساو ب ٝكدد١      
اإلض ّ ٖٞ اجلُالا١ املطًك١ ذات ايػدٛن١ ٚبفٛاتٗدال تفدٛت  ٗد١ املكالَٚد١  قدالٍ       

_( : ّ    ٛاداّل َدٔ اضدزٝ ٤ أاددا٤ اإلضد ّ اًد٢ بد و        قالتٌ أ بٝك١ اإلضد 
ِ ٚٚ دتِٗ أٚ ك ُٖدال . قدالٍ اا تعدالا    املطًُ  ز ضالَ، اا أٚ تفسٜل نًُزٗ

ًَأَعِذًُّا لَيُنْ هَب اسْخَطَعْخُنْ هِيْ قٌَُّةٍ ًَهِيْ سِبَبطِ الْخَيْللِ حُشْىِبُلٌىَ بِلوِ عَلذًَُّ     ]   ذلهِ نزالب٘ ايعصٜص:

شٜددالو٠   2)[قِخَللب ِيَبأَيُّيَللب النَّبِللَُّ ضَللشْمْ الْوُلل ْهِنِ َ عَلَللَ الْ]. ٚقٛيدد٘ تعددالا:  1)[اللَّللوِ ًَعَللذًَُّكُنْ

ايرتكٝب   ايكزالٍ يًهفالز ٚازضزعداو يؿد ايعددٚإ. ٚٚ ٛبد٘ نفدال٥ٞ ا ْد٘ مذا     
 ؿٌ َٔ ٜكّٛ باليداالا ٚنالٕ ب٘ ايهفال١ٜ ضكط أ املهًفد  اي دالق  ٚمز ٚ دب     
ا٢ً مجٝع املطًُ  ممدٔ يد٘ ايكددز٠ اًد٢ ادٌ ايطد ر ٚيد٘ َد ًٝد١   مذزٍ         

ٔ ايدداالا ألٕ   ٌٝ ايهفالٜد١   ٖدرا ايٓدٛا َد    ايهفالز  ٚممنال نالٕ ايٛ دٛب اًد٢ ضد   
  ادد ذا اْددداع ايػددس بدد ع  املهًفدد   ؿددٌ ايغددس      ايغددس  َٓدد٘ واددع ايػددس  

ٚحبؿٛي٘ ٜطكط ايفدس  ادٔ اآل دسٜٔ. ٜٚز ندد ايٛ دٛب اًد٢ املهًفد  نًُدال         
                                                           

 .60   آ١ٜ:  ضٛز٠ األْفال1ٍ)
 .65   آ١ٜ:  ضٛز٠ األْفال2ٍ)



 445                                                                                 الدفاع لدفع االعتداء

   نالْٛا َٔ املسابط  ٚاألقسب  يًهفالز املعزدٜٔ.

أٚ ايلددٔ أٚ  ٚز زٜددب   ٚ ددٛب ايددداالا ازضددزعداوٟ َددع  ؿددٍٛ ايعًددِ
اخلددٛف َددٔ ٖجددّٛ ايعدددٚ ايهددالاس اًدد٢ ايدد  و اإلضدد ١َٝ يزٓدددصٌٜ اخلددٛف آددد  

 ايعك ٤ مبٓصي١ ايكطع.  

 اننىع انثانً: انذفاع نطرد األعذاء )انذفاع إلخراج انكفار(

ٖدددٛ ايدددداالا يطدددسو ايهفدددالز ادددٔ بًددددإ املطدددًُ  ٚقدددساِٖ ٚأزاقدددِٝٗ       
١ اإلضدد ّ بعددد نطددسٖال  ر بٝكددٚم ددسا ِٗ َٓٗددال بعددد ايزطددًط اًٝٗددال  ٚمؾدد    

س٠ امل اددد  املطدددزه ٜٔ   ٚايطدددعٞ   زلدددال٠ املطدددًُ  َدددٔ أٜددددٟ ايهفدددٚأًُٗددال 
. ٚبزعددد   آ دددس ٖدددٛ إٔ بزدددالر ايعددددٚ ايهدددالاس بددد و املطدددًُ  بٗددددف املعزددددٜٔ

ازضددزعُالز ٚازضددزٝ ٤ بدد ٟ سلددٛ َددٔ أسلددال٤ ازضددزٝ ٤ ضددٛا٤ أنددالٕ اهسٜدداّل أّ         
 اقزؿالوٜاّل أّ اطهسٜاّل أّ ضٝالضٝاّل.

 ٛب ٖرا ايٓٛا َٔ ايداالا اس  ا    اٝجب ا٢ً املطدًُ  نالاد١ إٔ   ٚٚ
ٜرتنٛا اٝالمِ ٚأنفالمِ ٚأَٛامِ  ٜٚدااعٛا يطسو أاددا٤ اا ادٔ أٚيٝدال٤ اا     
أُ نالٕ آدٙ  الٙ برٍ  الٖ٘  أٚ َدالٍ بدرٍ َاليد٘  أٚ ضد ر بدرٍ ضد  ٘  أٚ       

ٌ اإلضد ّ َدٔ    ١ًٝ أٚ تدب  ؾساٗال   ٖدرا املكدالّ حلفدظ بٝكد١ اإلضد ّ  ٚأٖد      
 ّ . َٚددٔ ابددسش َلددالٖس أاددساو ٖددرا ايٓددٛا َددٔ ايددداالا يطددسو     تطددًط ايهفددس٠ اي٦ًددال

األادددا٤ اًطددط   اكددد ازهددب ايؿدد١ْٝٛٝٗ بالملطددًُ    اًطددط  ازددو ايطالكٝدد١   
 املطز د.

ْال األاًدد٢ )نالغددد ايغطددال٤  بدد ٕ ٖددرا ايددداالا ااكددٌ أْددٛاا دُّٚقددد أازدد٢   دد
ٚبددب اٝدد٘ ا زُددالا ايعطددالنس    ٚضددال٥ٌ ايكددسب يددسب ايع ددالو    ٚأالددِاجلٗددالو  

ٚاجلٓٛو َٔ أٌٖ اإلض ّ مبكداز َال بصٟ   مذزٍ ايهفس٠ اي٦ًدالّ ٚندسوِٖ َدٔ    
اي ًدإ اإلض ١َٝ  ا ٕ مل حيؿٌ از زُالا َدِٓٗ َدع اددّ ايع ٓدال٤ ادِٓٗ ندالْٛا       

ِ     رلً  باليٛا دب باليٓطد ١ ميدِٝٗ      ٚيدرا   .ٚاضدزحكٛا ككدب املًدو اجل دالز اًدٝٗ
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ألَدددس بددد  اَزثدددالٍ ٚ دددٛب اجلٗدددالو ازبزددددا٥ٞ يًددددا٠ٛ  أازددد٢ اكٗال ْدددال مذا واز ا
اإلض ١َٝ ٚايداالا يطسو ايهفالز أ ب و اإلضد ّ تعدٝفٔ ايثدالْٞ َُٓٗدال ييٚيٜٛد١      

 ايكطع١ٝ ٚيعدّ اغرتاط األذٕ   ايثالْٞ.

أادا٤ اإلض ّ املدمَٓ    ٌٔ  ِق ٔ َِ ِ ِٖايدٜالز أ اي ًد ايرٟ و  د ع ٚز ٜث طٔ ب 
ا ٕ ايٛا ب ا٢ً ايكالؾدٞ ٚايدداْٞ إٔ حيُدٌ ايطد ر      أ ٖرا ايفس  ايعٝين

َال واّ قالوزّا ا٢ً اً٘  ٚز مٕ األقدسب  َدٔ األز  ايدا اْزٗهٗدال ايهدالاسٕٚ      
 أٚا َٔ ك ِٖ يكسبِٗ َٔ األادا٤.

 األدنة عهى وجىب انذفاع مطهقًا

 : اآليات الكرمية أواًل
اجلٗدالو اجُٝدع    احلل مٕ ايداالا َٔ ايكزالٍ   ض ٌٝ اا ٖٚٛ أ د َؿالوٜل

: قٛيد٘ تعدالا   األوي١ ايداي١ ا٢ً ٚ ٛب اجلٗالو تدٍ اًد٢ ٚ دٛب ايدداالا َٓٗدال:    

  ٚز زٜددب   مندد م اآلٜدد١ ايهسميدد١     1)[ًَقَللبحِلٌُا يِللَ سَللبِيلِ اللَّللوِ الَّللزِييَ يُقَللبحِلًٌَُ ُنْ    ]

ٚاملساو   ض ٌٝ اا ِؾد ق٘ ا٢ً ايكزالٍ حلفظ ايدٜٔ ٚيداع اضدزٝ ٥ِٗ ادٔ بد و    
 طًُ .امل

  َعٓالٖدال ٚ دٛب    2)[ًَقَبحِلٌُىُنْ ضَخََّ لَب حَ ٌُىَ يِخْنَتٌ ًَيَ ٌُىَ الذْييُ لِلَّلوِ ]: قٛي٘ تعالا .1

قزالٍ ايهفالز ي٦  تكع از١ٓ َٔ ذٖدالب ايددٜٔ أٚ املدالٍ أٚ ايطدًطالٕ أٚ سلٖٛدال ممدال       
 تهسٖٕٛ  ٚاآل١ٜ ايهسمي١ ويب ا٢ً ٚ ٛب ايداالا بكطُٝ٘.

ُنٌا يُقَبِحُلٌَى يِلَ سَلِبيِل اللَّلِو ًَالَّلزِيَي كَفَلُشًا يُقَلبِحُلٌَى يِلَ سَلِبيلِ الطَّلبُ ٌثِ          الَّزِييَ آهَ] قٛي٘ تعالا: .2

  ٚاملدددساو َدددٔ أٚيٝدددال٤  3)[يَقَلللبحِلٌُا أًَْلِيَلللبََّ الشَّللليْطَبىِ إِىَّ كَيْلللذَ الشَّللليْطَبىِ كَلللبىَ  َلللعِيف ب 
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 ِٖ ايهفالز قطعاّل  ٚايداالا ٖٛ قزالٍ   ض ٌٝ اا.

 . 1)[يَبأَيُّيَب الَّلزِيَي آهَنُلٌا إِرَا لَِقيلخُْن الَّلزِيَي كَفَلُشًا صَضْف لب َيلَلب ُحٌَلالٌىُْن الْ َدْبَلبسَ         ] تعالا: قالٍ .3

َعٓدد٢ اآلٜدد١ ايهسميدد١ مذا ابزًدد٢ املطددًُٕٛ بكزددالٍ ايهفددالز ادد  بددٛش مددِ ايفددساز  
 ٚٚ ٛب ايداالا ٚايث الت مِ.

 ثانيًا: السنة الشريفة:
: _ أ اإلَالّ أبدٞ ا دد اا  عفدس ايؿدالوم     زٟٚ أ أبٞ بؿ  .1

 . 2) َٔ قزٌ   ض ٌٝ اا مل ٜعسفا٘ اا غ٦ٝاّل َٔ ض٦ٝالت٘)

مٕ اجلٗدالو بدالب َدٔ    : )_. ٚزٟٚ أ اإلَدالّ اًدٞ بدٔ أبدٞ ناليدب      2
أبٛاب اجل١ٓ ازح٘ اا خلالؾ١ أٚيٝال٥٘  ٖٚٛ ي دالع ايزكد٣ٛ ٚوزا اا   

 أددٛب ايددرٍ ٚ ًدد٘ احلؿدد١ٓٝ ٚ ٓزدد٘ ايٛأٝكدد١  اُددٔ تسندد٘ أي طدد٘ اا
غالز ٚأوٌٜ احلل َٓ٘ بزكٝٝع اجلٗالو  ٚككب اا  اي  ٤  ٚوٜ  باليؿ 

 . 3) اًٝ٘ برتن٘ ْؿست٘

أز : )  ؾددحٝ، ابددٔ  اليدددد   _. ٚزٟٚ اددٔ اإلَددالّ ذلُددد اي دددالقس    3
أ دد ى بالإلضدد ّ أؾددً٘ ٚاسادد٘ ٚذز٠ٚ ضددٓالَ٘  قًددب: بًدد٢  عًددب  

٠ ضددٓالَ٘ ٚاسادد٘ ايصنددال٠ ٚذزٚ: أَددال أؾددً٘ االيؿدد ٠  _اددداى  قددالٍ 
 . 4) اجلٗالو

 ثالجًا: اإلمجاع:
ز زٜب   قٝالّ اإلمجدالا اًد٢ ٚ دٛب ايدداالا ادٔ ايد  و اإلضد ١َٝ َدٔ         
ايهفددالز ٚاملػددسن  َددع ٚ ددٛو ايكددسز ايدددٜين َطًكدداّل أٚ اخلددٛف اًدد٢ بٝكدد١        

                                                           

 .15   آ١ٜ:  ضٛز٠ األْفال1ٍ)
 .9ف /19/ دٜ   11/ 1ّ  ٚضال٥ٌ ايػٝع١/ بالب 2)
 .8ف /13 دٜ   /11/ 1ّ/ بالب املؿدز ْفط٘  3)
 .3َٔ أبٛاب َكد١َ ايع الوات/  دٜ  1/ بالب املؿدز ْفط٘   4)
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 اإلض ّ بٌ ذيو َٔ ايكسٚزٜالت ز ازمجالاٝالت.

 رابعًا: الدليل العقلي:
َّ  ايعكٌ ٜطزكٌ بٛ ٛب  فظ بٝكد١ ا  ِ   س َطد اخَل إلضد ّ  اد    ايددٜٔ   الدٝ

َّددٚايدددْٝال َددع ذٖالبٗددال  ٚيددٛ ت    ِ ٓددال َي ٥َِكا  َُّقددأ ٌ   ايهفددالز  ٠ِٚ اد ا دد ٔ س َفددِب ح َهدد
ٚاملػسن  ا ٚزضٛي٘ ٚيٓال َعالغس املطًُ  ٚمٕ ا درتاّ ايددٜٔ ز ٜدزِ مز بدداع     

      ٕ ايطدًِٝ .   ايهفالز أ املطًُ   ٚايديٌٝ اًد٢ ٖدرا األَدس ايعلدِٝ ٖدٛ ايٛ ددا
اُعالغس املطًُ  ت ب٢ اضزٝ ٤ ايهفالز اًٝٗال  نُدال مٕ اضدزكال١َ ايددٜٔ ز تدزِ مز     
بسادع ٜدد ايهفددالز ادٔ املطددًُ   ٚاملطدًُٕٛ ٚمٕ ا زًفددٛا   آزا٥ٗدِ َٚددراٖ ِٗ      
ٚ  آالؾسِٖ ٚغدعٛبِٗ مز مْٗدِ َزحددٕٚ يطدسو أاددا٥ِٗ ٚؾدٝال١ْ أٚندالِْٗ.        

ز ايرتقدٞ ايددْٟٝٛ ٚاآل دسٟٚ  َٚدٔ     نُال مٕ كال١ٜ ايعكٌ َٔ ٖدرٙ احلٝدال٠ يدٝظ م   
َفددال  املعًددّٛ إ اضددزٝ ٤ ايهفددالز اًدد٢ بدد و املطددًُ    ميٓددع اددِٓٗ ندد  ايرتقددٝ   أ

َفددال  1)[ًَلَلليْ حَشْ َللَ عَنْلليَ الْيَيُللٌدُ ًَلَللب النَََّّللبسٍَ ضَخَّللَ حَخَّبِلل َ هِلَّللخَيُنْ  ]اٛاقدد،  ُّٚٔس   دداأُل   ٚأ

ع ندٌ ٖدرٙ مبجدسو اضدزٝ ٤ ايهفدالز      ايدْٟٝٛ ا  اص ٚز غسف ٚز نسا١َ  ا تفد 
بٌ يٛ ت ٌَ املٓؿد أو٢ْ ت ٌَ يكطع ب ٕ املطزفالو َٔ وٜٓٓدال   ا٢ً ب و املطًُ  

ٕ  يٝظ َٔ َرام ايػالزا املكدع إٔ ٜهٕٛ املطدًِ تدب مَدس٠ ايهدالاس       احلٓٝد أ
بٌ ايفطس٠ ايط١ًُٝ تٛ ب ايداالا ادٔ األٚندالٕ َدٔ ايهفدالز اي٦ًدالّ االيدداالا َدٔ        

 . هِ ايعكٌ ٚبٓال٤ ايعك ٤ ا٢ً ذيو١ ٚاأل هالّ ايفطسٜ

 

 

 

                                                           

 .120  آ١ٜ:   ضٛز٠ اي كس1٠)



 449                                                                                 الدفاع لدفع االعتداء

 املبحث الثاني

 فضيلة الدفاع
أقطالّ اجلٗالو  ٚأالِ ايٛضدال٥ٌ ما زب ايع دالو  َٚدٔ قزدٌ      أاكٌايداالا  

ٜكددد َددع ايػددٗدا٤ ٜددّٛ ا ػددس  ٖٚددٛ ايػددٗٝد األندد   االيطددعٝد َددٔ ُقزددٌ بدد      
ٜددّٛ  _  ايؿددفٛف  ا ْدد٘ آددد اا تعددالا مبٓصيدد١ ايػددٗدا٤ املكزددٛي  َددع احلطدد 

إ  ٖٚدِ   ايكٝالَد١   ايطفٛف  قد ش  ساب  مِ اجلٓالٕ ٚاْزلستِٗ احلدٛز ٚايٛيدد  
 ْظ ٚاجلالٕ.أقٝالف ضٝد اإل

ِ  ب ْدد٘ بددب اًٝدد٘ ايددداالا اًٝػددٗس ضدد  ٘ ٜٚساددع زاٜدد١ اا اندد    ًَِدد ٔ  ا ُ دد َا
اإلضدد ّ  أٜددٔ ايطددالي ٕٛ حبفددظ غددسٜع١ ضددٝد  ٠ُس ٝ ددٜٚٓددالوٟ بدد ا٢ً ؾددٛت٘: أٜددٔ َك

ٔ بالاٛا أْفطِٗ بالجلٓالٕ ٚاحلٛز ٚايٛيدإ   زقال ايدسفب ايدس ٚف   األْالّ  أٜٔ َ
 ايسأ  أٜٔ املدااعٕٛ أ غسٜع١ ضٝد األَِ .

 أواًل: انمذافع انمقتىل شهٍذ

مٕ املكزٍٛ   ضال الت ايٛك٢ واالااّل أ ايٛنٔ ٜٓط ل اًٝ٘ آدٛإ ايػدٗٝد   
٘  َٚؿدام ي٘    اآل دس٠   ٚبسٟ اًٝ٘  هِ ايػٗٝد   ايدْٝال ٚاآل س٠. اٝث ب يد

َع  ًٛف اي١ٝٓ َال أادٙ اا يًػٗدا٤ َٔ ايدز الت ايساٝع١  ٚاملساتدب ايعًٝد١    
 ٚاملطالنٔ ايطٝ ١  ٚاحلٝال٠ ايدا١ُ٥  ٚايسقٛإ ايرٟ ٖدٛ أاًد٢ َدٔ ندٌ َهسَد١.     

ٜٚطكط   ايدْٝال ٚ ٛب تغطًٝ٘ ٚتٓٝطد٘ ٚتهفٝٓد٘  اٝددأ   أٝالبد٘ َدع ايددَال٤        
يفددسا٤ ٚاجلًددٛو اُٝددال مذا قزددٌ   ضددال ١ ٚز ٜٓددصا غدد٤ٞ َٓدد٘ ضددٛا٤ َددال نددالٕ َددٔ ا

 املعسن١ ٚأوزن٘ املطًُٕٛ ٚمل ٜهٔ ب٘ زَل احلٝال٠.

 ثانًٍا: انحث عهى طهة انشهادة

مٕ اا تعالا أاد يًػٗدا٤ املهالْد١ ايعلُٝد١ ٚايددز الت ايساٝعد١  ٚقدد بدٝفٔ       
ايكددسإٓ ايهددسِٜ مٕ ايػددٗدا٤ م ٝددال٤ آددد زبٗددِ ٜٓعُددٕٛ بالحلٝددال٠ ايطٝ دد١ ٚايددسشم    
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ًَلَلب حَحََْلبَيَّ   ]: ٚ ٌ    ٛاز زبِٗ ٚنٓف٘ ٚ   ٓالت٘ ٚ ٓالْ٘ . قالٍ اا اصايهسِٜ 

ادس   مبدال أاطدالِٖ اا        1)[الَّزِييَ قُخِلٌُا يَِ سَبِيلِ اللَّوِ أَهٌَْاح ب بَلْ أَضْيَبٌَّ عِنْلذَ سَبْيِلنْ يُشْصَقُلٌىَ   

ايدرٜٔ  َٔ اكٌ شا٥د اُال اضدزحكٛٙ بعًُدِٗ ٜٚطز ػدسٕٚ بد  ٛاِْٗ اوالٖددٜٔ      
ِ     تسنِٖٛ      ٜٚدسٕٚ ايٓعدِٝ املعفدد مدِ       َٝددإ اجلٗدالو  بد ِْٗ ضدًٝحكٕٛ بٗد

  ٝال٠ آد اا ز  ٛف اًِٝٗ اٝٗال ٚز حيصْٕٛ.

ًَلَللب حَُقٌلُللٌا ِلوَلليْ يُْقخَلللُ يِللَ سَللِبيلِ اللَّللوِ أَهْللٌَاثٌ بَلللْ أَْضيَللبٌَّ ًََل ِلليْ لَللب            ] ٚقددالٍ اا تعددالا : 

ٕ ٚز تدددزنٕٛ نٓٗٗددال  ألْٗددال يٝطددب   اددالمل احلددظ  أٟ ز تػددعسٚ  2)[حَشْللعُشًُىَ

ايرٟ ٜدزى بالملػالاس بٌ ٖٞ  ٝال٠ كٝ ١ٝ بسش ١ٝ متزدالش بٗدال أزٚار ايػدٗدا٤ اًد٢     
 أزٚار ضال٥س ايٓالع.

  أ الوٜدد  ادٜدددد٠ مٕ ايػددٗٝد ٜدددٛو     f)نُددال بددٝفٔ ايسضدددٍٛ األالددِ    
َدال  ايس ٛا ما ايدْٝال يٝطزػٗد َس٠ أ س٣ ملال ٜس٣ َٔ اكدٌ ايػدٗالو٠  ادسٟٚ: )   

َٔ ا د ميٛت ي٘ آد اا    ٜطسٙ إٔ ٜس ع ما ايدْٝال ٚمٕ ي٘ ايدْٝال َٚال اٝٗدال  
مز ايػٗٝد ملال ٜس٣ َٔ اكٌ ايػٗالو٠  ا ْ٘ ٜطسٙ إٔ ٜس ع ما ايدْٝال اٝكزٌ َس٠ 

ٜمت٢ باليس ٌ َٔ أٌٖ اجل١ٓ اٝكٍٛ ٜال ابدٔ آوّ نٝدد ٚ ددت     . َٚٓٗال )أ س٣
ٌ    اٝكددٍٛ: ٜددال زب  دد  َٓددصٍَٓصيدو  ٔ   اٝكددٍٛ: أضدد يو إٔ    اٝكدٍٛ: ضدد ٚمتدد

   اكٌ ايػٗالو٠تسوْٞ ما ايدْٝال االقزٌ   ض ًٝو اػسات املسات  ملال ٜس٣ َٔ 
ػددفع ايػددٗٝد   ضدد ع  َددٔ ٜقددالٍ: )  f)زضددٍٛ اا  َّأٚز٣ٚ أبددٛ ايدددزوا٤ 

  .أٌٖ بٝز٘

 أ دب يكد نالٕ املمَٓدٕٛ األٚيدٕٛ ٜزُٓدٕٛ ايػدٗالو٠   ضد ٌٝ اا  ٚنالْدب       
ٜدال أٜٗدال ايٓدالع    : ) _)أَ  املمَٓ  اًٞ بٔ أبٞ ناليدب  ايدز الت ميِٝٗ  قالٍ 
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مٕ املٛت ز ٜفٛت٘ املكِٝ  ٚز ٜعجصٙ امالزب يٝظ أ املدٛت ذلدٝـ َٚدٔ مل    
املٛت ايكزٌ  ٚايرٟ ْفطٞ بٝدٙ أليدد قدسب١ باليطدٝد     أاكٌٜكزٌ  ٚمٕ  ميب

َّ َٔ َٝز١ ا٢ً اساؽ  . 1) أٖٕٛ اً

 اددددا٤  ٚاا َدددال اوزٟ َدددال اًٝعزددد  بٗدددرا ايكدددٍٛ ايدددرٜٔ لدددالإٛ يكدددال٤ األ 
 ايددرٟ لػددالٙ اجل ددالٕ  ٖددٌ ٜعزكددد أْدد٘ مذا ق ددع   بٝزدد٘ ٜٓجددٛ َددٔ اخلطددس  ٚمذا       
  سج ما ايكزالٍ قزٌ  ٚمٕ ندالٕ ٜلدٔ ذيدو اكدد  دالب آد٘ ٚا طد  اُٝدال ذٖدب          
 ميٝدد٘  دضدد٘  ادد  اخلددسٚج ما َٝدددإ ايكزددالٍ ٜدددْٞ ا ددٌ اإلْطددالٕ ٚز اي كددال٤       

ْطدالٕ ٜٚددداع آد٘ املددٛت مذا  دال٤ ا ًدد٘       اي ٝدٛت ٚوا ددٌ ايكؿدٛز حيُددٞ اإل  

 أَيْنَوَلب حَ ًٌُُللٌا يُلذْسِكانْ الْوَللٌْثُ   ]ٖٚدرا قددٍٛ اا ادص ٚ ددٌ ٚاقد،  ًددٞ   ذيدو     

 يَلللَِرَا ] ا  دددٌ اإلْطدددالٕ ز ٜكددددّ ٚز ٜدددم س     2)[ًَلَلللٌْ كُنلللخُنْ يِلللَ بُلللشًُ   هُشَللليَّذَةٍ  

   مٕ اخلددسٚج ما املٝدددإ يًددداالا   3)[قْذِهٌُىَجَللبََّ أَجَلُيُللنْ لَللب يََْللخَ ْسِشًُىَ سَللبعَت  ًَلَللب يََْللخَ   

ُ هنددٔ اإلْطددالٕ َددٔ ؾددعٛو ضددًِ احلسٜدد١           اددٔ ايعكٝددد٠ اإلضدد ١َٝ ٚاي ًدددإ ٜ 
ٚايهسا١َ  بُٝٓدال اي كدال٤   اي ٝدٛت ٚاُٖدالٍ ايكزدالٍ ميهدٔ األاددا٤ َدٔ ازازددا٤          

 ٚايعدٚإ.

 انتخهف عن انذفاعحرمة ثانثًا: 

٘ ايعصٜددص   آٜددالت ادٜددد٠ ٚ ددٛب   ٚقددد أٚ ددب اا تعددالا   ذلهددِ نزالبدد  
ايداالا باليٓفظ ٚاملالٍ  ٚمٕ ايزثالقٌ أ ايكزالٍ    ايدا٠ٛ ميٝد٘ ٜعزد  مًداّل ٜدٛب      

يَبأَيُّيَب الَّزِيَي آهَُنٌا هَلب َل ُلْن إِرَا ِقيللَ َل ُلنْ اًفِلُشًا يِلَ سَلِبيلِ        ]االاً٘ اًٝ٘  قالٍ اا تعالا: 

 ِليخُنْ بِبلْحَيَللبةِ اللذًُّْيَب هِلليْ الْل سِشَةِ يَوَللب هَخَلباُ الْحَيَللبةِ اللذًُّْيَب يِللَ الْل سِشَةِ إِلَّللب       اللَّلوِ اََّّللبقَلْخُنْ إِلَلَ الْلل َسْمِ أَسَ  
                                                           

 .8/ ف 13ٜ  /  د11/ ّ 1  ٚضال٥ٌ ايػٝع١ / بالب1)
 .78   آ١ٜ:ايٓطال٤ضٛز٠   2)
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اًدٝظ َدٔ غد ٕ املدمَٓ  بدالا ٚايٝددّٛ اآل دس ايدرٟ ٜهدٕٛ اٝد٘ األ ددس           . 1)[قَلِيللٌ 

األنُددٌ اًدد٢ األاُددالٍ ٚز َددٔ اددالوتِٗ إٔ ٜزخًفددٛا اددٔ ايددداالا   ضدد ٌٝ اا   
ٚأْفطِٗ مذا اس  مِ املكزكٞ ي٘  ألٕ ٖرا َٔ يٛاشّ اإلميدالٕ. قدالٍ   ب َٛامِ 

نْ إًَِّوَب الْوُ ْهِنٌُىَ الَّزِييَ آهَنٌُا بِبللَّوِ ًَسَسٌُلِوِ َُّنَّ لَنْ يَشْحَببٌُا ًَجَبىَذًُا بِل َهٌَْالِيِنْ ًَأًَفَُِليِ  ]اا تعالا: 

اعًدد٢ املددمَٔ  كدداّل إٔ ٜدددااع أٚ ٜعددصّ اًدد٢    2)[يِلَ سَللبِيلِ اللَّللوِ أًُْلَئِلليَ ىُللنْ الََّّللبدِقٌُىَ 

مٕ ايدرٜٔ ٜزخًفدٕٛ ادٔ ايدداالا أٚ      ايداالا اُٝدال مذا تعدس  ٚنٓد٘ ما ايعددٚإ.    
ٚز ٜطدزجٝ ٕٛ يكٛيد٘    -اا  ، ُِز ض د  -ايٓف  ايعالّ آدَال حيدٌ ايعددٚ   ب وْدال    

ًفَُِ ُنْ يِلَ سَلبِيلِ اللَّلوِ رَلِ ُلنْ سَيْلشٌ      اًفِشًُا سِفَبي ب ًََِّقَبل ب ًَجَبىِذًُا بِ َهٌَْالِ ُنْ ًَأَ] تعالا:

ٚ  ددالَنز ٚايددرٜٔ ٜ   3)[لَ ُللنْ إِىْ كُنللخُنْ حَعْلَوُللٌىَ   ٜٚزعًًددٕٛ بدداليزعً ت مَددال إٔ    ٕ م

ٜهْٛٛا َٔ قعفال٤ اإلميالٕ ايدرٜٔ اؾدٝ ب قًدٛبِٗ مبدس  ايكدعد اد  تصٜددِٖ        
س  ايٓفدالم.  ايهٛازث مز قعفاّل  ٚمَال إٔ ٜهْٛٛا َٔ املٓالاك  ايرٜٔ اؾدٝ ٛا مبد  

ٚز      أ١َ مذا اؾٝ ب مبثٌ ٖرٙ األَسا   اُال ذٍ قّٛ مز ٚ الاٛا َٔ   دس   
 ايطٝٛف.

 راتعًا: حرمة مىاالة انكفار:

ز بددٛش َددٛاز٠ أادددا٤ اا ٚزضددٛي٘ ٚ سَدد١ ايزعددالٕٚ َددع نددٌ َددٔ ٜطددالاد 
ايهفددالز   كددصٚ بًدددإ اإلضدد ّ َثددٌ اضددزخداّ األزاقددٞ ايعسبٝدد١ ٚاإلضدد ١َٝ   

ال حَجِلذُ قٌَْهالب يُ ْهِنُلٌىَ بِبللَّلوِ     ] ملطًُ  . قالٍ اا تعالا   ذلهدِ نزالبد٘ ايعصٜدص:   يكسب ا

الْوُ ْهِنُلٌىَ الْ َلبيِشِييَ    لَلب يَخَّخِلز  ]: ٚقٛيد٘ تعدالا    4)[ًَالْيٌَْمِ الْ سِشِ يٌَُادًُّىَ هَليْ ضَلبدَّ اللَّلوَ ًَسَسُلٌلَوُ    
                                                           

 .38   آ١ٜ:  ضٛز٠ ايزٛب1١)
 .15   آ١ٜ:  ضٛز٠ احلجسات2)
 .41   آ١ٜ:  ضٛز٠ ايزٛب3١)
 .28   آ١ٜ:  ضٛز٠ اوالوي4١)



 453                                                                                 الدفاع لدفع االعتداء

ٍٜٔ دد ٔ ُ دد  َا 1)[يَفْعَلللْ رَلِلليَ يَلَلليْسَ هِلليْ اللَّللوِ يِللَ  َللٍََّْ  أًَْلِيَللبََّ هِلليْ دًُىِ الْوُلل ْهِنِ َ ًَهَلليْ أادددا٤ اا  ٛا

  ٕ ِ٘ ٚزضددٛي٘ اكددد اْزفدد٢ اإلميددال ٚاضددزحل ايعددراب األيددِٝ   ايدددْٝال ق ددٌ   َددٔ قً دد
اآل س٠. ٚاملٛقد اإلض َٞ َٔ أادا٤ اا ٚزضٛي٘ ٖٛ كًل١ َٔ املدمَٓ  اًد٢   

 . 2)[يِي ُنْ  ِلْظَت  ًَلْيَجِذًُا]ايهالاسٜٔ بكٛي٘ تعالا: 

                                                           

 .28   آ١ٜ:  ضٛز٠ آٍ اُسا1ٕ)
 .123   آ١ٜ:  ضٛز٠ ايزٛب2١)
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 املبحث الثالث

 أحكام الدفاع ومقوماته
 أحكاو انذفاع: :أواًل

بب ا٢ً ايعًُال٤ ماال١ْ ايس٥ٝظ املطالا املزٛ ٘ يداع ايهفدالز ٚ فدظ بٝكد١     .1
اإلض ّ  ٚٚاظ ايٓالع ْٚؿدحِٗ ٚأَدسِٖ بدالملعسٚف ٚاز زٗدالو   ايدداالا       

ٚاوزٗددٕٚ   ْؿدس٠  دال     ٚإٔ ٜٓالوٟ ايعًُدال٤   ايٓدالع: أٜدٔ كد ٠ اإلضد ّ      
األْ ٝال٤  أٜٗال ايٓالع ايدْٝال واز آال٤ يدٝظ يهدِ اٝٗدال َكدسف  ٚاملدٛت أَدالَهِ ٚز       
  ف يهِ َٓ٘  ا ٝعٛا أْفطدهِ بسقدال اا ٚاجلٓد١ ق دٌ إٔ متٛتدٛا َدع اخلٝ د١        

 ٚاخلطسإ ٚاحلسَالٕ َٔ اجل١ٓ ْٚعُٝٗال ٚاحلٛز ٚايٛيدإ.

ٚازازُدددالو ٚايٛأدددٛم بددد٘  ٜٓ غدددٞ يًُددددااع   طدددٔ ايزٛندددٌ اًددد٢ اا     .2

ٕ  ز  1)[كَللنْ هِلليْ يِئَللتٍ قَلِيلَللتٍ  َلَبَللجْ يِئَللت  كَلل ِ َةا    ] ٚازن٦ُٓددالٕ بكٛيدد٘ تعددالا:     ٚأ

ٜعزُدٚا ا٢ً قٛتِٗ ٚأضًحزِٗ ٚنثدستِٗ ٚ طدٔ تددب ِٖ  اد ٕ اا  طدب      
 َٔ تٛنٌ اًٝ٘ ٚاضزٓد ميٝ٘.  

ٜٚهْٛددٛا  إٔ ٜساددع املدددااعٕٛ املطددًُٕٛ األقددغالٕ ٚايعدددا٠ٚ اُٝددال بٝددِٓٗ     .3
  ٚ َدال ٚقدع بٝدِٓٗ َدٔ ايفدر ٚاحلدسٚب  ٜٚدسٚا أْفطدِٗ          اٛ ٓالض د ز ٜ نٓفظ ٚا دد٠ 

ز  -ن ِْٗ  ًكٛا اآلٕ َٔ نزِ ايعددّ  ٚمذا ٚقعدب بٝدِٓٗ ازٓد١ ضد  ٗال ايهفدالز       
ٚإٔ ٜهددٕٛ َددال    يدد٦  ٜطُددع بٗددِ ادددفِٖٚ.بالإلؾدد رتدددازنٖٛال  - اُا ، ُِض دد

ٔ   ٚزا٤ اجل ١ٗ زؾٝٓاّل َٚزُالضهاّل  ا ٕ  ٚزا٤ املددااع  ٜػددٕٚ أشز املددااع     َ د
ٜٚكالافٕٛ اجلٗد   متالضو اجل ١ٗ ٚضد ا زٝال دالت اوزُدع اإلضد َٞ اًدِٗ     

 ٜهٕٛ  صا٤ ايداالا ٚمٕ مل حيًُٛا ايط ر.

                                                           

 .249   آ١ٜ:  ضٛز٠ اي كس1٠)
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بٛش يًس٥ٝظ املطالا أٚ قال٥د اجلدٝؼ إٔ بد  ايٓدالع اًد٢ احلدسب ٚايدداالا        .4
يس دٛا ما أًٖدِٗ    ز٢ بكٗسِٖ ا٢ً ااالْز٘ َٚطالادت٘  َٚٓع املددااع  َدٔ ا  

 مز َع ازضزغٓال٤ آِٗ بغ ِٖ .
بٛش يًس٥ٝظ املطالا أٚ قال٥د ايعطالنس ٚاجلٓٛو ٚاجلٝٛؽ األ در َدٔ  دساج     .5

ٚايعزددالو  بالألضددًح١األزاقددٞ ٚك ٖددال ٚؾددسا٘   تكٜٛدد١ اجلٓددٛو َددٔ تٗٝصٖددال   
ٚايصاو  نُال بٛش ؾسف ايؿدقالت ايٛا  ١ َدٔ شندال٠ األَدٛاٍ ٚشندال٠      ٕٔم ٚامُل

ب٘ َٔ زوف امللالمل ٚدلٍٗٛ املاليدو ٚاملدالٍ املٓدرٚز يٛ د٘ اا يٝ ؿدسف      ايفطس٠ َال 
  ذلالٍ ايُكسبالت ٚك ٖال ٚايؿدقالت املٓدٚبالت. ٚؾساٗال   ايداالا االِ َدٔ  
ؾددساٗال اًدد٢ ايفكددسا٤ ٚاملطددالن  ٚايسقددالب ٚأبٓددال٤ ايطدد ٌٝ. بددٌ بددٛش يًددس٥ٝظ  

 .املطالا األ ر َٔ َالٍ املطًُ  َال ٜهفٝ٘ يطد ا زٝال الت ايداالا

إلضدد ّ يُٝددع أْددٛاا احلٝددٌ   بددٛش ايزٛؾددٌ ما واددع ايهفددالز اددٔ بدد و ا    .6
  ا ٕ احلسب  دا١  نُال بدٛش  فدس اآلبدالز ٚندِ أاٛاٖٗدال  زد٢ ٜكدع        ٚاخلدا

ايهفالز اٝٗال  نُال بدٛش ا دساقِٗ بد ٟ نسٜكد١ نالْدب أٚ بد كساقِٗ أٚ بالو دالٍ        
   ايطِ   نعالَِٗ ٚغسابِٗ. ٖرا َال أازد٢ بد٘  ددْال األاًد٢ نالغدد ايغطدال٤      

  نُدال بدٛش   ايدداالا     1)نزالب٘ )نػد ايغطدال٤ ادٔ َ ُٗدالت ايػدسٜع١ ايغدسا٤      
مذزٍ ايعدٚ ايهالاس ب ٟ نٝف١ٝ َدٔ ايطدسم  نكطدع ايػدجس أٚ ضدد املٝدالٙ ٚضدد        
نسم املمٕ ٚاضدزخداّ احلٝدٌ  زد٢ يدٛ تٛقدد اًد٢ يد ظ املددااع  املطدًُ           

 ي الع ايهفالز يٝزٛؾًٛا ميِٝٗ  ز٢ ٜٓككٛا اًِٝٗ.
ُالٍ اآلزت املٛضددٝك١ٝ ٚايغٓددال٤ ٚك ُٖددال َددٔ األَددٛز املػددجع١  بددٛش اضددزع .7

يًٓددالع مذا تٛقددد اًٝٗددال ْلددِ اجلٓددٛو ٚتػددجٝعِٗ اًدد٢ ايددداالا ٚقطددع وابددس      
 املعالْدٜٔ م ٛإ ايػٝالن  َٔ ؾٗال١ٜٓ ٚأَسٜهٝ .

ٍ : )fَٚٓدد٘ واددال٤ ايددٓ   ايددداال٤ آددد ايزكددال٤ ايهفددالز بالملدد أٛز  .8 َ ٓددص  ايًددِٗ 
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ٖ دد احلطددالب  دلددس  ايهزددالب  ضددسٜع    ّ األ ددصاب ٜددال ؾددسٜ   ٔصٟ ايطددحالب  أ
 َ ايعلدِٝ  انػدد    ايهدسبِ  املكدطسٜٔ ٜدال نالغدد     واد٠ِٛ  ب ٝ د ِجاملهسٚب   ٜال 

 . 1) ُٞ  ا ْو تعًِ  اليٞ ٚ الٍ أؾحالبٞنسبٞ ٚك

تب ا٢ً املدااع ؾ ٠ اخلدٛف مذا تطدًط ايعددٚ  ٚأ هالَٗدال َٛنٛيد١ ما       .9
  ٔ  سٜدس ٚذٖدب مذا ندالٕ     ذلًٗال  نُال بٛش يًُدااع ي ظ َال ز بٛش ي٘ ي طد٘ َد

ٚ  ب ٖ س ممال ٜ   .٘ خالُاٜ ب٘ ايعدٚ 

 ُٗال  االملخاليف١ُِْذ ميدٜٔ   ايداالا اكّ  أ ااز الز ايلالٖس  ٛاش رلاليف١ ايٛا .10
  . ز نالا ١َ ملخًٕٛم   َعؿ١ٝ اخلالِئل  مذ )مُال   ٖرا األَس ز ٜعدف اكٛقاّل

 ػددٞ تددصبِٗ  ز تك ددٌ وادد٠ٛ ايهفددالز بالألَددالٕ يًُطددًُ   ٚز ضددُٝال مذا     .11
انزف٢ بدريو إلأ دالت اددّ     ٔ ٝ ًُِِط ُ ًِٚتُعِٗ يًكزالٍ. َٚٔ ْلس   اداٚتِٗ ِي

 ٚ  .ِ ٖ د ٜ هالَ  ف س ا أَالِْٗ 

يَبأَيُّيَلب الَّلزِييَ   ] س١َ ايفساز ٚٚ ٛب ايث الت آدد َ قدال٠ ايهفدالز. قدالٍ تعدالا:       .12

ٌىُنْ الْ َدْبَبسَ ًَهَيْ يٌَُلِّيِنْ يٌَْهَئِزٍ دُبُشَهُ إِلَّب هُخَحَشْي لب لِقِخَلب     آهَنٌُا إِرَا لَقِيخُنْ الَّزِييَ كَفَشًُا صَضْف ب يَلَب حٌَُلا

 . 2)[أًَْ هُخَحَيْضاا إِلََ يِئَتٍ يَقَذْ بَبََّ بِغَضَب  هِيْ اللَّوِ

٢ْٗ اإلض ّ أ اذاا١ األضساز احلسب١ٝ  ْٚٗد٢ ادٔ  دٛ  االَد١ ايٓدالع       .13
ألْٗددِ ٜٓؿددسإٛ اددٔ أاُددالمِ       أَددٛز احلددسب ملددال اٝدد٘ َددٔ مقددساز بٗددِ    

ٜٚٝطدسٕٚ جلٛاضددٝظ ايعدددٚ ازند ا اًدد٢ أضددساز املطدًُ   ٚ  ذيددو َددال ز    
لف٢ َٔ قسز ٚاطالو. نُال حيسّ نٌ ايداالٜالت املغسق١ ايا تموٟ ما  دٛز  

 املطًُ  ٚتكالاطِٗ أ ايداالا ٚتٗالِْٚٗ ز ضالَ، اا.
                                                           

اجلدالَع   ;17/  ددٜ   46بدالب    أبٛاب  ٗالو ايعدٚ/  109 /11 َطزدزى ايٛضال٥ٌ ;217  اجلعفسٜالت 1)
 .1678 دٜ   /195 /4 ايؿحٝ،

 .16  15   آ١ٜ:  ضٛز٠ األْفال2ٍ)
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الر   األغدٗس احلدسّ   مٕ ايكزالٍ يداع اازددا٤ ايهفدالز ادٔ بد و املطدًُ  ٜ د       .14
ٖٚٞ ذٚ ايكعدد٠ ٚذٚ احلجد١ ٚذلدسّ احلدساّ ٚز دب األؾدب  ٖٚدرٙ األغدٗس         

 حيسفّ ايكزالٍ اٝٗال ابزدا٤ً َٔ املطًُ  ٚيهٔ حيٌ ايكزالٍ يسو ازازدا٤.

 ثانًٍا: مقىمات انذفاع:

.مٕ اإلميالٕ بدالحلل ايدرٟ ٜددااع   ضد ًٝ٘ زندٔ زند  َدٔ أزندالٕ ايدداالا  اد            1
سب اإلميالٕ َصاصا ايعكٝد٠  ا ٕ اإلميدالٕ قد٠ٛ   ايدداالا ز    ٜد ٌ املدااع َكط

تكٌ أ ق٠ٛ ايط ر االْ٘ ٜكدّ ا٢ً ايكزدالٍ ٜٚدٛٓنٔ ْفطد٘ اًد٢ تكددميٗال  ٚمٕ      
ٜددمَٔ ب ْدد٘ َعددٛ   حبٝددال٠ أاكددٌ ٚضددعالو٠ أنُددٌ ٚ دد  أ ددٌ  ٖٚددٞ  ٝددال٠    

ٔ  يكٛي٘ تعالا: ٌا يَِ سَبِيلِ اللَّوِ أَهٌَْاح ب بَللْ  ًَلَب حَحََْبَيَّ الَّزِييَ قُخِلُ] ايػٗدا٤   اجلٓالٕ  َٚرا

 . 1)[أَضْيَبٌَّ عِنْذَ سَبْيِنْ يُشْصَقٌُىَ

: f. إٔ ْػعس املعزددٜٔ ايهدالاسٜٔ ب ْٓدال أَد١ ٚا دد٠ ٜٚزحكدل اٝٓدال قدٍٛ ايدٓ           2
َثٌ املمَٓ    تٛاوِٖ ٚتدسااِٗ نُثدٌ اجلطدد ايٛا دد مذا اغدزه٢ َٓد٘       )

املطدًِ أ دٛ   : ) _). ٚقٛيد٘   اكٛ تداا٢ ي٘ ضال٥س اجلطد باليطٗس ٚاحلُد٢ 
 . اهٌ از  َٔ أزاقٞ اإلضد ّ َدٔ ِ ُد٢ اا    املطًِ ز لري٘ ٚز ٜطًُ٘

 تعالا  ا  ٜؿ، إٔ ْرتى َال ٖٛ   ا٢ اا تعالا ٜع   اٝ٘ أادا٤ اا.

. بٝالٕ ايغًلد١ اًد٢ ايهدالاسٜٔ ٚايرتا دِ َدال بد  املطدًُ    ْٚػدس ايسادب            3

يَبأَيُّيَللب الَّللزِييَ آهَنُللٌا قَللبحِلٌُا الَّللزِييَ يَلُللًٌَ ُنْ هِلليْ ] تعددالا:ْفددٛع أادددا٤ اإلضدد ّ قددالٍ اا 

 . 2)[الْ ُفَّبسِ ًَلْيَجِذًُا يِي ُنْ  ِلْظَت  ًَاعْلَوٌُا أَىَّ اللَّوَ هَ َ الْوُخَّقِ َ

. إٔ ٜٓزؿددس املدددااع اًدد٢ ْفطدد٘ ايددا بدد   ٓ ٝدد٘ ٚتهددٕٛ أٖددٛا ٙ ٚغددٗٛات٘        4
ٗٝد٘  اد  ٜٓزؿدس اًد٢ اددٚٙ ايدرٟ حيُدٌ ايطد ر          القع١ ألَدس اا تعدالا ْٚ  

                                                           

 .169   آ١ٜ:  ضٛز٠ آٍ اُسا1ٕ)
 .123   آ١ٜ:  ضٛز٠ ايزٛب2١)
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َدال  دالف   : )_ ز٢ ٜٓزؿس ا٢ً ْفط٘ َٔ غٗٛاتٗال  اكد قالٍ شٜدد بدين اًدٞ    
 ا .قّٛ  سَّ ايطٝٛف مز ذ ٓيٛ

. ايزطًٝ، باليؿ  ٚاملؿالبس٠ ا ٕ احلسب ب ٤ اإلْطال١ْٝ ٜؿح ٗال ْكـ   ايثُدس  5
ٛ اإلزاو٠ ايكٜٛد١  ٚاخلٛف ٚازقطساب ٚايكًل ٚز ا ج يريو مز باليؿ  اٗد 

 ٚايعصّ ايؿالوم.

اًدِ     .إٔ ٜدااع   ض ٌٝ اا ز أل ٌ ا١ٝ أٚ اؿد ١ٝ اكدد ٜد ًد٘ ذيدو     6
ٖٚرا َال ٜموٟ ما قعد ايٓفظ أ ايكزالٍ اُدٔ  د  قً د٘ َدٔ اإلميدالٕ بدالا       

 ا ْ٘ ٜهٕٛ َٓ٘ ايزخالذٍ   ٚقب ايػد٠.

 : انرئٍس انمطاع:ثانثًا

ًٝد١ ذات األُٖٝد١ ايهد  ٣ ايدا ترتندص      ملال نالْدب احلدسب َدٔ األاُدالٍ اجلً    
اًٝٗال ضعالو٠ األ١َ ٚغكال ٖال   واع ايعدٚإ آٗال  نالٕ اي شّ ٚ دٛو ايدس٥ٝظ   
ا ٓو اٝٗال ايرٟ حيطٔ مواز٠ اجلٝؼ ٚي٘ اي ؿ ٠ ٚاخلد ٠ بطدسم ايٓجدالر اٝٗدال      
ٚي٘ َٔ املطه١ ٚايعؿ١ُ َدال ميٓعد٘ َدٔ اإلكدسا٤ بفدٛاتٔ احلٝدال٠ َٚ دالٖت املًدرات         

َ طدالا    ايؿالزا١  ي٘ أ تدب  غمٕٚ ايفٛش ٚايلفس. ٚايداالا َال حيزدالج ما ز٥دٝظ 
ٚأٖددٌ يًساعدد١  يدد٘ أغددٝالا ٚات ددالا ٚزأٟ ضدددٜد ٚبدد ع غدددٜد  قالبددٌ يًطٝالضدد١    

يدد٘ َعسادد١ مبحالزبدد١ ٚرلالؾدد١ُ ايهفددالز  ٚايفجددالز ٚاألغددكٝال٤ مذا أَددس    ٚايس٥الضدد١ 
 اْكدددالوٚا ألَدددسٙ  ٚمذا ْٗددد٢ ٚش دددس اْزٗدددٛا يص دددسٙ  ذٚ بؿددد ٠ ٚؾدددال ب زأٟ

ٚتدب   االمل بطسٜك١ ايطٝالض١ ٚاالزف بددقال٥ل ايس٥الضد١  ؾدال ب موزاى ٚاٗدِ     
ٕ  ٜكدّٛ ب االمدال  ٜٚزهًدد حلُدٌ أأكالمدال  ز إٔ ٜهدٕٛ        ٚأ الت ٚ صّ ٚ صّ أ

جلددالَع  الضددٔ األقددٛاٍ ايددسأٟ احلددسٟ بالزت ددالا  ٚا َدٔ ايٛضٛاضدد   ٚؾددال ب  
ٍ  ايكالبددٌ ٖٝ دد١ عكددع مددال األبطددالٍ  ٚتددرٍ مددال احددٍٛ ايس ددال      ٚ ٚاألاعددالٍ ذ 

٘     ط ٔ ايط ٠   ٝد اي ؿد ٠  مذا ككدب ٖالبد     اخل   بفٕٓٛ ايطٝالض١يًس٥الض١
 احلدسب  ٚز    ايكالضِ باليط١ٜٛ  ز بدالملزٗٛز   األضد ايكسكالّ  ايعالوٍ باليسا١ٝ
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تدب  ٚ ه١ُ  ٚاصّ   األَٛز ُٖٚد١  ضد  ٘ ايدداال٤     ٚ بالجل الٕ املكطسب  ذ 
 ٚ ٛفتدد٘ َددٔ ازازُددالو اًدد٢ زب األز   ايطددُال٤  َدد شّ يًعُددٌ ب  هددالّ اا  ٚق

تعالا  ٚإٔ ٜهثس اي ػالغ١ ٚايز طِ   ٚ ٘ أؾحالب٘  ٜٚصٜد ايًطد ا٢ً َدٔ يد٘   
َفصٜدد١ اًدد٢ أؾددحالب٘  ٜٚهثددس ايًددّٛ ٚايعكددالب اًدد٢ َددٔ قؿفددس   ا الزبدد١ يٝكددع    

. ٚإٔ ٜعزُدد اًد٢ اا  ٜٚس دع األَدٛز ميٝد٘  ٚز ٜهدٕٛ يد٘        ٠ِس ٝ د املدااعٕٛ   ايغ 
ٗفددالز  ٚإٔ ز ٜددٛوا غدد٦ٝاّل َددٔ      تعٜٛددٌ مز اً ٝدد٘  ٜٚطددٓد ايٓؿددس ما ايٛا ددد ايك

األضددساز مز آددد َددٔ لددالف بطددؼ املًددو اجل ددالز  ٚإٔ ٜكددِٝ غددعال٥س اإلضدد ّ     
ا ٛ ٓ ددٝف  ٝ ِيٚبعدٌ َددمذْ  ٚأ٥ُد١ مجالادد١   اطدهس اإلضدد ّ  ٜٚٓؿدب ايددٛاال      

 ٚ يطدعالو٠ األبدٜد١    ا   نًب ايفٛش بالٛ   كِفس ٜ ْكـ ايدْٝال ايد١ْٝ يًجٝؼ ٚايسا١ٝ  
٘      ا أَس  ًٍٛ امل١ٝٓ  ب ٝالٕ إٔٛ ًُٗٔفط ٜٚ    ٚمٕ َدٛت  املدٛت ز بدد َٓد٘  ٚز َفدسف آد

ايػددٗالو٠ اٝدد٘ ضددعالو٠  ٚمٕ املٝددب غددٗٝد  ددٞ آددد زبدد٘  َعفددٛ اددٔ مًدد٘ ٚذْ دد٘   
ٚيًددس٥ٝظ املطددالا   ايددداالا م  ددالز ايٓددالع اًدد٢ ايكزددالٍ ٚايٓددصاٍ  ٚيدد٘ ا ددر َددال    

جلٓدٛو يدسو أٖدٌ ايهفدس ٚايطغٝدالٕ ٚاجلحدٛو َدٔ        ٜزٛقد اًٝ٘ تددب  ايعطدالنس ٚا  
ايسا١ٝ مبكداز َال ٜداع ٖمز٤ ايهفدالز األغدكٝال٤ مذا تٛقدد ايدداع اًٝد٘   اد ٕ مل       

ٚندٌ   األضًح١ِٜد ا ر َٔ اي عٝد بكدز َال ٜداع ب٘ ايعدٚ املسٜد. ًٜٚصَ٘ أاداو 
َددال ٜعددصش ايٓؿددس   املعسندد١  َددٔ أاددداو ايطعددالّ ٚايػددساب  ٚنًُددال نددالٕ ايددصاو   

يدٛزى  رلالن داّل يًغددا٤: )   _ِ اٗٛ جلًب ايك٠ٛ أ هِ  قالٍ ضٝد األٚؾٝال٤ أوض
  .َال ا د زب األز  ٚايطُال٤

َ خ  ج ٔسخ ٜٚٓ غٞ يس٥ٝظ املطًُ  إٔ ز ٜ    اخلدسٚج   د ِٖفد ص   ٖٚدٛ املُ ّزرِفَع٘ 
ايددرٟ ٜهثددس َددٔ األ  ددالز ايطدد١٦ٝ ٚا ددز م األقددٛاٍ ايهالذبدد١  زدد٢   ٚز امُلس ِ ددد 

ٚ   ٜكطسب ايٓالع َٓٗ ز َدٔ ٜٛقدع   ال  ٚز َٔ ٜزجطظ اًد٢ ادٛزات املطدًُ   
٢ َددٔ اددسازٙ اٝخزددٌ ايعطددهس   ػ ددخ   ٚز اجل ددالٕ ايددرٟ ٜ  ايعدددا٠ٚ بدد  املطددًُ  

 بال ز ي٘.
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ٜٚٓ غٞ يًس٥ٝظ املطدالا إٔ ٜ  در ايعٗدد ٚاي ٝعد١ َدٔ ايكدالو٠ ايدرٜٔ ٜٓؿد ِٗ         
 ا٢ً ايعطدالنس ٚاجلٝدٛؽ ٚإٔ بعدٌ يد٘ َدٔ أؾدحالب ايدسأٟ ٚايزددب  ٚايدٜالْد١         

َّ ما اكًدد٘ اكددّٛز    ٚاألَالْدد١ مجعدداّل ٜطزػدد ِٖ   األَددٛز ادد ٕ َددٔ اضزػددالز قدد
 ُأ س.

ٕ  ٜٚٓ غٞ مِ ايداال   ممدال ٜزكدُٔ نًدب    ٤ آد احلسب مبال بسٟ اًد٢ ايًطدال
ايٓؿس٠  ٚأاكً٘ ايداال٤ املٓطٛب ما ضٝد األٚؾٝال٤ اإلَالّ اًٞ بٔ أبٞ ناليدب  

ايهفدالز  َدع قدٍٛ:       ب ٕ ت  در ق كد١ َدٔ ايدرتاب ٚتسَدٞ   َكالبًد١ ٚ دٛٙ       _
 غالٖب ايٛ ٛٙ.

 راتعًا: انرعٍة:

  َٚددٔ لاليفدد٘ اكددد  دداليد اا   ب اًدد٢ ايٓددالع نالادد١ ايددس٥ٝظ املطددالا   تدد
نُال ا٢ً ايٓالع إٔ ٜك ًدٛا اًٝد٘ ٜٚزطدالبكٛا     ٚزضٛي٘ ٚاضزحل ايغكب َٔ اا.

َددٔ ضددال٥س اجلٛاْددب ميٝدد٘  ٜٚٓددالوٚا بدد ا٢ً ايٓدددا٤ قددال٥ً  يدد٘: أزٚا ٓددال يسٚ ددو   
 صَ٘  ٜٚك٣ٛ ا٢ً ذلالزب١ أادا٤ اإلض ّ  صَ٘.ايفدا٤  يٝػزد ا

ٚإٔ تكددّٛ ايساٝدد١ اًدد٢ تكٜٛدد١ نًُدد١ املطددًُ  ٚاإلضدد ّ  ٚأز ٜددد ًٛا    
احلسب مز بعد اضزجالش٠ ايس٥ٝظ املطالا  ٚز ٜعًُدٛا اُدّ  َُٗدال مز بعدد ايعًدِ      
ب زاوت٘  ٚإٔ ٜ حٝطدٛا بد٘ م الند١ ايثٝدالب بالي ػدس  ٜٚددٚزٚا اًٝد٘ وٚزإ اماليد١         

يكُددس  ادد ِْٗ  ُٝدد١ ٖٚددٛ اُٛوٖددال  مذا قددالّ قالَددب ٚمذا َددالٍ َاليددب َٚددال  اًدد٢ ا
اضزكالَب  ٚمذا ْؿب مِ ز ضال٤ َزعدوٕٚ ٚ ب ات الاِٗ نُدال ٚ دب ات الاد٘    
ٚز بٛش يًساٝد١ ايفدساز مذا ايزكد٢ ايؿدفالٕ ٚتكالبدٌ اجلُعدالٕ  ٚز ٜزٛقفدٛا ادٔ         

ٚقدب   ايداالا مز بعدد إٔ ٜد ذٕ مدِ  ٚتهفدٞ ايزهد  ٠ ايٛا دد٠ آدد ندٌ زنعد١         
ايددداالا مذا مل ٜددزُهٔ املكالتددٌ َددٔ أوا٤ ايؿدد ٠ ب  صا٥ٗددال ٚغددسا٥طٗال نُددال أازدد٢   

  دْال األا٢ً نالغد ايغطال٤.
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 املبحث الرابع

 املرابطة
 أوال : تعرٌف انمراتطة:

زؾدددالو حلفدددظ احلددددٚو ٚايثغدددٛز   بددد و املطدددًُ  َدددٔ ٖجدددّٛ ٖٚددٞ اإل 
  ٚايثغدس   شَد١ يدريو  ٍ ايايهالاسٜٔ ٚاملساو بالإلزؾالو ٖٞ ت٦ٝٗد١ ايدٓفظ ٚاألَدٛا   

ٖددٛ احلددد املػددرتى بدد  واز ايهفددس ٚواز اإلضدد ّ أٚ نددٌ َٛقددع لددالف َٓدد٘       
لؿـ اٝ٘  ص٤ َٔ اجلٓٛو يًٛقٛف ا٢ً احلدٚو  ز٢ ز تغص٣ وٜدالز اإلضد ّ   
ا٢ً    كس٠  ٚز بد يًثغٛز َدٔ  الَٝد١ قٜٛد١ يًُكدالتً  تُدٞ بد و اإلضد ّ        

ملٓدع اازددا٤ ايهفدالز َٚٓدال صتِٗ ق دٌ       َٔ ٖجّٛ املعزدٜٔ  االملسابط١ باليثغٛز ٖٞ
 إٔ ٜٛكًٛا   وا ٌ األزاقٞ اإلض ١َٝ االيسبالط ٜزكُٔ َعالْٞ أ أ١:

ايددددٜالز  احلساضددد١ ايػددددٜد٠ حبٝددد  ز تهدددٕٛ أغدددس٠ ٜٓفدددر َٓٗدددال ايعددددٚ ما  .1
ّ    اكس وازِٖ مز ذيٛا  ألْ٘ )اإلض ١َٝ   نُال قدالٍ اإلَدالّ اًدٞ    َال ُكصٟ قٛ

 ._ابٔ أبٞ ناليب 

زٖدالب ايعددٚ ٚ عًد٘    دٛف ٚٚ دٌ َطدزُسٜٔ  مذ       مموٟ ما املسابط١ ت .2
 ٜعًِ إٔ ٚزا٤ املسابط١  ٝػاّل حيُٞ ايدٜالز.

3.  ٜ ت٢ املمَٓدٕٛ اًد٢   م إٔ ٜهٕٛ ٖٓالى اضزعداو َطزُس يًكزالٍ ٚايزدزٜب ا  
 .٠ٍسَِّك ٔٔٝ ِ 

 ثانًٍا: فضم انمراتطة:

ايعصٜدص:     اإلض ّ ا٢ً املسابط١ ٚبٝالٕ اكًٗال  قالٍ اا   ذلهدِ نزالبد٘   

. ٚقد زٟٚ ادٔ   1)[يَبأَيُّيَب الَّزِييَ آهَنٌُا اصْبِشًُا ًَصَببِشًُا ًَسَابِطٌُا ًَاحَّقٌُا اللَّوَ لَعَلَّ ُنْ حُفْلِحٌُىَ]

                                                           

 .200  آ١ٜ:   ضٛز٠ آٍ اُسا1ٕ)
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َٔ زابدط َٜٛداّل   ضد ٌٝ اا ندالٕ يد٘      قالٍ: ) fأ ضًُالٕ ا ُدٟ أ ايٓ  
ٜدّٛ     يسبالط: )f. ٚزٟٚ أٜكاّل أ ايسضٍٛ األالِ  1) نؿٝالّ غٗس ٚقٝالَ٘

ض ٌٝ اا تعالا ؾالبسّا ذلزط اّل َٔ ٚزا٤ ادٛز٠ املطدًُ    كد  غدٗس زَكدالٕ      
َٔ ا الو٠ َال١٥ ض١ٓ ؾٝالّ ْٗالزٖال ٚقٝالّ يًٝٗال  ٚيسبالط ّٜٛ   ضد ٌٝ اا   أاكٌ

ؾالبسّا ذلزط اّل َٔ ٚزا٤ اٛزات املطًُ    غٗس زَكالٕ ااكدٌ آدد اا َدٔ    
زٌ دلالٖددّا أٚ َدالت َسابطداّل احدساّ     أيد ض١ٓ ؾٝالّ ْٗالزٖال ٚقٝالّ يًٝٗال  َٚٔ ق

مٕ نٌ َٝب لزِ : )f . ٚزٟٚ أ ايٓ  األنسّ ا٢ً األز  إٔ ت نٌ حلُ٘
.  2) ا ْد٘ ٜددّٚ يد٘ اًُد٘ ما ٜدّٛ ايكٝالَد١       ا٢ً اًُ٘ مز امُلساِبط   ض ٌٝ اا 

اٝٓددالٕ ز متطدُٗال ايٓددالز: اد  بهددب َددٔ  ػد١ٝ اا  ٚادد  بالتددب    : )fٚآد٘  
   ايٓدالع ز دٌ ممطدو بعٓدالٕ اسضد٘        ) f ٚقالٍ . 3) تسع   ض ٌٝ اا

أٟ نًُدال ٜطددُع أَددسّا اٝد٘  طددس اًدد٢     ضد ٌٝ اا نًُددال هددع ٖٝعد١ نددالز ميٝٗددال  
املطًُ  نالز ميٝ٘  ٚقد اًدِ املمَٓدٕٛ األتكٝدال٤ اكدٌ املسابطد١ اهدالْٛا ٜسابطدٕٛ        
 رلزددالزٜٔ  ٚنددالٕ بعدد  ايؿددالحل  َددٔ اًُددال٤ ايدددٜٔ ٜكطددُٕٛ ايعددالّ أزبعدد١          

يٝعُدٌ ٜٚدٛاس يٓفطد٘ قدٛت ضدٓز٘ ْٚؿدد يٝدرانس ايعًدِ َدع أًٖد٘             أقطالّ: زبع
ٚزبددع ي ابددط   أغددٛز اإلضدد ّ يٝهددٕٛ َالْعدداّل َددٔ ايػددس ٚيٝدددااع  ٝدد  بددب    

 ايداالا.

ٚعزًد َساتب املسابطد١   ايفكدٌ  ادالملسابط بٓفطد٘ َٚاليد٘ ٚاٝاليد٘ ااكدٌ        
يد٘ َدٔ   األقطالّ  أِ ايٓفظ ٚ دٖال ٚنًُدال ندالٕ ايثغدس انثدس  طدسّا  ٚاودالٚزٕٚ       

ايهفددالز اغددد ب ضدداّل ٜهددٕٛ ايسبددالط اٝدد٘ أاكددٌ  ٚنًُددال اغددزد از زٝددالج ميٝدد٘ شاو   
 اكً٘.

                                                           

٘   ;1913 دٜ   169 /4ؾحٝ، َطًِ  ;7 دٜ   183 /3 يٞ اي٦ًاليٞ  اٛا1)  1924 /2 ضٓٔ ابدٔ َال د
 .2766  دٜ 

 .369زٜال  ايؿالحل   ;10574/  دٜ  297 /4نٓص ايعُالٍ   2)
  .10573   )10572ر ) /297 /4 املؿدز ْفط٘  3)
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 ثانثًا: أحكاو انمراتطة:

مذا تٛقددد  فددظ بٝكدد١ اإلضدد ّ أٚ زلددال٠ املطددًُ  ٚ ددب املسابطدد١ نفالٜدد١       .1
ٚتددب منالادد١ ايددس٥ٝظ املطددالا املزددٛيٞ ملكالتًدد١ ايهفددالز   ايزعددٝ   اٗددٞ ٚا  دد١  

ٚقدٛا ايد  و اإلضد ١َٝ   َعدس  اخلطدس  اد ذا مل لدسج        ٚ ٛباّل نفال٥ٝاّل يد٣ 
ايعدددو ايهددال  يًُسابطدد١ اٛقددب املزخًفددٕٛ نًددِٗ  ٚقددد قددالّ اإلمجددالا اًدد٢     

   ٚزالب بٝكدد١ اإلضدد ّ َددٔ ايعدددٚ ايهددالاسٚ ٛبٗددال   َكددالّ اخلددٛف َددٔ ذٖدد
اٗدِ  زٜب   امل ش١َ ب  َػسٚاٝزٗال َٚػسٚا١ٝ ايداالا  ٚايػالٖد اًد٢ ذيدو   

 .األَٛز ايكطع١ٝايعسف ٖٚٛ َٔ 

املسابط١ املٛاف١ ز تٓكـ أ أ أ١ أٜالّ ٚز تصٜدد اًد٢ أزبعد   ٚيهدٔ يدٛ       .2
شاو شاو األ س  ٚيٛ ْكـ ْكدـ  ٚز تدد ٌ ايًًٝد١ األٚا ٚاز د ٠ َُٓٗدال       
ٚنًُددال شاو املددسابط   ايددزفحـ اددٔ  ددالٍ املػددسن  ٚنثددس بدد٘ األ  ددالز اددٔ     

 أ ٛاٍ ايهفالز نالٕ أٛاب٘ االِ.

   بالزْفالم ٚايط ر نثٛاب املسابط١.ماال١ْ املسابط .3

ٜٓ غٞ يًكالو٠ ايعطهسٜ  إٔ ٜٛشاٛا املسابط  ا٢ً ايثغٛز ا٢ً ٚ ٘ ٜٓدداع   .4
ب٘ ا رٚز ٦ٜٝٗٚٛا األضًح١ ٚايعزالو ٚاملمٕ ٚاحلؿدٕٛ ٚايطدٛاتس يؿدد ايهفدالز     
اي٦ًالّ. نُال ٜٓ غٞ يًكالو٠ ايعطدهسٜ  شٜدالز٠ املدسابط  بد  ادرت٠ شَٓٝد١ ٚأ دس٣        

 أضًحزِٗ َٚعسا١ أ ٛامِ.  الٔز ِزز

بٛش يًُدسابط  قزدٌ ايهفدالز املعزددٜٔ َدٔ وٕٚ اضدز٦رإ أ دد َدٔ ايكدالو٠           .5
 ايعطهسٜ .

ٚ   زالّ حبثدٞ ٖدرا اضد ٍ اا ادص ٚ دٌ إٔ ٜٛادل ايعدسب ٚاملطدًُ  ما         
 دد  ايطددسم ٚأزغددد ايطدد ٌ ايددا متهددِٓٗ َددٔ اضددرتواو أٚنددالِْٗ َٚكدضددالتِٗ   

ِ. ٚإٔ ٜػدًُِٗ بٓفحد١ َدٔ ْفحالتد٘ ايسبالْٝد١      ٚماالو٠ نساَزِٗ ٚ سٜزِٗ ٚضٝالوتٗ
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تُددع غددزالتِٗ ٚتًددِ غددعثِٗ  ٚتٛ ددد نًُددزِٗ  ٚتميددد بدد  قًددٛبِٗ  ٚتعٝددد     
َهددالْزِٗ  ٚت عدددُِّٖ يزًكددٞ ايٓددٛز اإلمددٞ  ٚتًُددِٗ اًدد٢ ايس ددٛا ما امدددٟ    
ايٓ ٟٛ  َٚال ذاى بعصٜص ا٢ً زب األزبالب َميدد ايكًدٛب  َٚفدسج ايهدسٚب      

 دٙ ز غسٜو ي٘  ي٘ احلهِ ٚميٝ٘ تس عٕٛ.ض حالْ٘ ز مي٘ مز ٖٛ ٚ 
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 الوزداملؿ
 ايكسإٓ ايهسِٜ .1

ٖددد / َمضطدد١ ايٛاددال٤/ بدد ٚت/ 1110حبددالز األْددٛاز/ ايع َدد١ اوًطددٞ )ت  .2
 ٖد.1404ي ٓالٕ/ 

ب   الَع١ اإلَالّ ايػٝ  ادٞ نالغدد ايغطدال٤   ايٓجدد ٚدلُدع اي حدٛث        .3
/ ايٓجدددد َط عددد١ اآلواباإلضددد ١َٝ   ايكدددالٖس٠/ ايطدددٝد ندددالاِ ايهفدددال٥ٞ/  

 ّ.1974 األغسف/

 اجلعفسٜالت/ ذلُد بٔ ذلُد األغع  ايهٛ / َهز ١ ٣ْٛٓٝ احلدٜث١. .4

اي غدداوٟ/ واز ايعًدِ يًُ ٜد /     ينفط د اجلٗالو اإلض َٞ/ ايطدٝد اًدٞ احلَ   .5
 ّ.2001 -ٖد  1421 ب ٚت/ ايط ع١ األٚا/

- 207) ضٓٔ ابٔ َال ٘/ احلدالاظ أبدٞ ا دد اا ذلُدد بدٔ ٜصٜدد ايكدصٜٚين/        .6
د /  كك٘ ذلُدد ادماو ا دد اي دالقٞ/ واز م ٝدال٤ ايهزدب ايعسبٝد١/ اٝطد٢         275ٖ

 اي البٞ احلً  ٚغسنال ٙ.

ع اإلض ّ   َطال٥ٌ احل ٍ ٚاحلساّ/ ألبٞ ايكالضِ زلِ ايدٜٔ  عفدس  ٥غسا .7
 ٖد.1389بٔ احلطٔ احلًٞ/ َط ع١ اآلواب/ ايٓجد األغسف/ 

 ٖد.1405 مجٗٛز األ طال٥ٞ/ واز ضٝد ايػٗدا٤/ أبٛاٛايٞ اي٦ًاليٞ/  .8

9.  ٚ فٛا٥ددد/ ألبددٞ ا ددد اا ذلُددد بددٔ َهددٞ ايعددالًَٞ املعددسٚف         ايايكٛااددد 
 ٖد / َط ع١ اآلواب/ ايٓجد األغسف. 876)باليػٗٝد األٍٚ  )ت 

نػد ايغطال٤ أ َ ُٗدالت ايػدسٜع١ ايغدسا٤/ ايػدٝ  األند  ايػدٝ   عفدس         .10
 ّ.2001 نالغد ايغطال٤/ َهز ١ نالغد ايغطال٤/ ايٓجد األغسف/
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ايكدسإٓ/ ألبدٞ اًدٞ ايفكدٌ بدٔ احلطدٔ ايط ضدٞ/         دلُع اي ٝالٕ   تفطد   .11
 َٓػٛزات واز ايهزب/ ب ٚت.

املفدسوات   كسٜدب ايكدسإٓ/ ألبدٞ ايكالضدِ احلطد  بدٔ ذلُدد بدٔ ايفكددٌ           .12
 ٖد.1324ايساكب ازؾفٗالْٞ/ َؿس/ 

اي غددداوٟ/ َط عدد١  ينفط ددٚ ددٛب ايٓٗكدد١ حلفددظ اي ٝكدد١/ ايطددٝد ذلُددد احَل .13
 ّ/ ايط ع١ األٚا. 1967 - ٖد 1387ايككال٤/ ايٓجد األغسف/ 

 / ذلُددد بددٔ احلطددٔ احلددس ايعددالًَٞ     ٚضددال٥ٌ ايػددٝع١ ما تؿددٌٝ ايػددسٜع١    .14
 ٖد .1104 )ت

 



 

 

 املقاالت

 

 



 



 

 

 آثار الذنوب الدنيوية

F 
ّٕ اذتضاز٠ اإلْطا١ْٝ اييت ٚفست مجٝع ٚضا٥ٌ املًرات ٚايساس١ دتطد  إ
ّٕ مجٝع أَساض٘ عض١ٜٛ تؿٝب ٖرا  اإلْطإ دعًت بعض ايٓاع ٜعٔ أ
ادتطد فٝعادت٘ عٓد األطبا٤ املٗس٠ يًػفا٤ بُٝٓا ال ٜدزٟ َا ايدا٤ اذتكٝكٞ 

ّٕ ايدا٤ اذتكٝكٞ ا ٚايدٚا٤ ٚايػفا٤؟ يرْٛب ضسزٖا يف األزٚاح نضسز فإ
 ايطُّٛ يف األبدإ ٚايدٚا٤ االضتػفاز ٚايػفا٤ إٔ تتٛب فال تعٛد إىل ايرْٛب،

ّٕ أضباب األَساض ايعض١ٜٛ أضباب َاد١ٜ د١ًٝ  َٛطٔ ٖرٙ ايسٚح، ٚاذتل أ
ظاٖس٠ نط٤ٛ ايتػر١ٜ َجال،أَا ايرْٛب فٗٞ أضباب خف١ٝ يألَساض ايسٚس١ٝ 

احملطٛض١ أغد فتها بايفسد ٚاجملتُع َٔ األَساض  اييت تهٕٛ آثازٖا املاد١ٜ
َٚع ٖرا قد ٜٓهس ٜٚهابس بعض ايٓاع يف األضباب ارتف١ٝ يألَساض  ايعض١ٜٛ،

ايسٚس١ٝ أٚ ٜعصٖٚا إىل أضباب َاد١ٜ فٝؿدم األضباب ايعاٖس٠ احملطٛض١ 
يألَساض ايعض١ٜٛ فكط ٚيهٔ َٔ ضرب ايتازٜذ ٚاضتكسا٤ ساٍ األَِ 

ألضباب ارتف١ٝ يألَساض ايسٚس١ٝ ٖٚٞ ايرْٛب أغد ٚايػعٛب ٜس٣ آثاز ا
فتها بايفسد ٚاجملتُع َٔ آثاز األَساض ايعض١ٜٛ فُا ايرٟ أغسم أٌٖ األزض 

َٚا ايرٟ ضًط ايسٜض ايعكِٝ ع٢ً  نًِٗ ست٢ عال املا٤ فٛم زؤٚع ادتباٍ؟
قّٛ عاد ست٢ أيكتِٗ َٛت٢ ع٢ً ٚد٘ األزض نأِْٗ أعذاش خنٌ خا١ٜٚ 

ٚثِٗ ٚشزٚعِٗ ٚدٚابِٗ ست٢ ؾازٚا عرب٠ يألَِ إىل ٚدَست دٜازِٖ ٚسس

 1َكاٍ: 
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َٚا ايرٟ أزضٌ ع٢ً قّٛ مثٛد ايؿٝش١ ست٢ قطعت قًٛبِٗ يف  ّٜٛ ايكٝا١َ؟
أدٛافِٗ َٚاتٛا ع٢ً آخسِٖ؟ َٚا ايرٟ زفع قس٣ ايًٛط١ٝ ست٢ مسعت 
املال٥ه١ ْبٝض نالبِٗ ثِ قًبٗا عًِٝٗ فذعٌ عايٝٗا ضافًٗا فأًٖهِٗ مجٝعّا ثِ 

َِأتبعِٗ سذاز ٌٝ ايطُا٤ أَطسٖا عًِٝٗ َٚا ٖٞ َٔ ايعاملني ببعٝد! ّذِض ٠ِٔ 
َٚا ايرٟ أزضٌ ع٢ً قّٛ غعٝب ضشاب ايعراب نايعًٌ فُا ؾاز فٛم 
زؤٚضِٗ أَطس عًِٝٗ ْازا تًع٢؟ َٚا ايرٟ أغسم فسعٕٛ ٚقَٛ٘ يف ايبشس ثِ 
ْكًت أزٚاسِٗ إىل دِٗٓ فاألدطاد يًػسم ٚاألزٚاح يًشسم؟ َٚا ايرٟ 

 _ٕ دازٙ َٚاي٘ ٚأًٖ٘؟ َٚا ايرٟ أًٖو ايكسٕٚ َٔ بعد ْٛح خطف بكازٚ
بأْٛاع ايعكٛبات ٚدَسٖا تدَريا؟ َٚا ايرٟ أًٖو قّٛ ؾاسب ٜاع بايؿٝش١ 
ست٢ مخدٚا عٔ آخسِٖ؟ َٚا ايرٟ بعح ع٢ً بين إضسا٥ٌٝ قَٛا أٚيٛا بأع 
غدٜد فذاضٛا خالٍ ايدٜاز ٚقتًٛا ايسداٍ ٚضبٛا ايرزازٟ ٚايٓطا٤ ٚاسسقٛا 

از ْٚٗبٛا األَٛاٍ؟ َٚا ايرٟ ضًط عًِٝٗ بأْٛاع ايعراب ٚايعكٛبات َس٠ ايدٜ
، َٚس٠ مبطدِٗ قسد٠ ٚخٓاشٜس، بايكتٌ ٚايطيب ٚخساب ايبالد َٚس٠ ظٛز املًو

ٚآخس ذيو أقطِ زب ايعص٠ ٚادتالي١ تبازى ٚتعاىل يٝبعجٔ عًِٝٗ إىل ّٜٛ 
ّٕ َؿا٥ب ٝإ فِعًِٚادتٛاب ٚاضض ِي ايكٝا١َ َٔ ٜطَِٛٗ ض٤ٛ ايعراب؟ إ

)ايًِٗ إْٞ أعٛذ بو ٚقد ٚزد يف ايدعا٤ املأثٛز:  ايرْٛب أععِ َٔ ايرْٛب،
 .َٔ شٜؼ ايكًٛب َٚٔ تبعات ايرْٛب َٚٔ َسدٜات األعُاٍ َٚضالت ايفنت(

ٚيف ٖرا املكاٍ ال ْتهًِ ع٢ً آثاز ايرْٛب اأُلخس١ٜٚ َٔ سٝح املعؿ١ٝ 
ٔ بعض األفساد احنؿاز ٚشتايف١ ايسب املٛدب١ الضتشكام ايعكاب ايرٟ قد ٜع

آثازٖا يف ٖرا اجملاٍ ألِْٗ ال ٜسٕٚ تأثريٖا يف اذتاٍ بٌ َٔ سٝح آثازٖا 
 ايد١ْٜٛٝ ع٢ً ايفسد ٚاجملتُع َٚٓٗا:

إفطاد ايكًب عٝح ٜؿبض أعالٙ أضفً٘ ال ٜطتكس فٝ٘ غ٤ٞ َٔ اذتل ٚال  .1
ٜؤثس يف غ٤ٞ َٔ املٛاعغ نايهٛش املٓهٛع فٝدسز َا ٜدخٌ فٝ٘ فٝؿري 
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َٔ اذتل ٚاملعازف َعًُا قابال دتُٝع املفاضد ْعٛذ باهلل َٔ خايٝا 
)َا َٔ غ٤ٞ أفطد ٜكٍٛ:  _: نإ أبٞ _ذيو.قاٍ اإلَاّ ايؿادم 

إٕ ايكًب يٝٛاقع ارتط١٦ٝ فُا تصاٍ ست٢ تػًب عًٝ٘  يًكًب َٔ خط١٦ٝ،
.نُا إٔ ايرْٛب ضبب يسٜٔ ايكًب ٚؾدأٙ املٛدب فٝؿري أعالٙ أضفً٘(

كدز إٔ ٜٓعس إىل ٚدٛٙ ارتريات ٚال ٜطتطٝع إٔ ٜػاٖد يعًُت٘ ٚعُاٙ فال ٜ
ؾٛز املعكٛالت ناملسآ٠ إذا أيكٝت يف َٛاضع ايٓد٣ زنبٗا ايؿدأ ٚذٖب 
ؾفاؤٖا ٚبطٌ دالؤٖا فال ٜٓكؼ فٌٝٗ ؾٛز احملطٛضات فهريو تفعٌ 
ايرْٛب بايكًب َٔ قطٛت٘ ٚغًعت٘ ٚشٚاٍ ْٛزٙ مبا ٜعًٛٙ َٔ ايرْٛب قاٍ 

 ايػاعس:

 متٝت ايكًٛبزأٜت ايرْٛب 
ِٛايُك ٠ُٛب سٝاــٚتسى ايرْ ً 

 

ُٜ  ٗاايرٍ إدَاَْ ُخِزِٛٚقد 
 ٗاٝاَِْؿو ِعــيٓفِط ِسَتاِخَفِب 

 

وَهَا أَصَابَكُنْ طايرْٛب أضباب يألضكاّ ٚاألٚداع يعُّٛ اآل١ٜ ايػسٜف١:  .2

)أَا أْ٘ يٝظ يف عسم : _ٚيكٍٛ ايؿادم  صهِيْ هُصٍِبَةٍ فَبِوَا كَسَبَتْ أٌَْدٌِكُنْ

 .سب ٚال ْهب١ ٚال ؾداع ٚال َسض إال برْب(ٜض

فكد زٟٚ عٔ  ايرْٛب أضباب يًططٛات ٚايٓهبات ٚاملؿا٥ب ٚايبًٝات، .3
)َا أؾاب زدٌ َٔ املطًُني ْهب١ ايسضٍٛ عًٝ٘ أفضٌ ايتش١ٝ ٚايطالّ: 

تعٛذٚا باهلل َٔ : )_ٚزٟٚ عٔ اإلَاّ ايؿادم  إال يٝػفس اهلل ي٘ ايرْٛب(
األخر ع٢ً  َٚا ضطٛات اهلل؟ قاٍ: :_ٌ ٦فطضط٠ٛ اهلل بايًٌٝ ٚايٓٗاز 

فايرْٛب َٔ أق٣ٛ األضباب ادتايب١ دتٗد ايبال٤ ٚدزى ايػكا٤  .املعاؾٞ(
ٚض٤ٛ ايكضا٤ ٚمشات١ األعدا٤ ٚشٚاٍ ايٓعِ ٚحتٍٛ ايعاف١ٝ ٚفذا٠٤ ايٓكِ 

قاٍ  فُا شايت عٔ ايعبد ْع١ُ إال يطبب ايرْٛب ٚال سًت ْك١ُ إال برْب،

ذَلِكَ ط ٚقاٍ تعاىل: صبَكُنْ هِيْ هُصٍِبَةٍ فَبِوَا كَسَبَتْ أٌَْدٌِكُنْوَهَا أَصَاط تعاىل:
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 .صبِأَىَّ اللَّهَ لَنْ ٌَكُ هُغٍَِّرًا ًِعْوَةً أًَْعَوَهَا عَلَى قَىْمٍ حَتَّى ٌُغٍَِّرُوا هَا بِأًَفُسِهِنْ

ّٕ اذته١ُ ايبايػ١ اقتضت  .4 ايرْٛب ترٖب ايسشم ٚيعٌ ايطس يف ذيو أ
ٚؾسف ايسشم عٓ٘ َٔ أععِ املؿا٥ب  تطٗري املرْب باملؿا٥ب ٚايبالٜا،

ّٕ ايعبد يٝرْب  :_ألٕ ايفكس َٔ ناضسات ايعٗس،قاٍ اإلَاّ ايباقس  )إ
ّٕ ايرْب ذنسّ ايسشم(ٚيف زٚا١ٜ أخس٣:  ايرْب فٝصٟٚ عٓ٘ ايسشم(  )إ

 :_قاٍ اإلَاّ ايباقس  تؤدٟ إىل شٚاٍ ايٓعِ ٚاضتشكام ايٓكِ، فايرْٛب
)إٕ اهلل قض٢ قضا٤ ستُا أال ٜٓعِ ع٢ً ايعبد بٓع١ُ فٝطًبٗا إٜاٙ ست٢ 

 .ذندخ ايعبد ذْبا ٜطتشل بريو ايٓك١ُ(

ايرْٛب حتدخ يف األزض أْٛاعا َٔ ايفطاد يف املٝاٙ ٚاهلٛا٤ ٚايصزع  .5

ظَهَرَ الْفَسَادُ فًِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِوَا تعاىل: طٚايجُاز ٚختسب ايدٜاز ٚاملطانٔ،قاٍ 

 ص ٚقاٍ اإلَاّ ايسضاكَسَبَتْ أٌَْدِي النَّاسِ لٍُِرٌِقَهُنْ بَعْضَ الَّرِي عَوِلُىا لَعَلَّهُنْ ٌَرْجِعُىىَ

)سل ع٢ً اهلل إٔ ال ٜعؿ٢ يف ايداز إال أضشاٖا يًػُظ ست٢  :_
 .تطٗسٖا(

ٌ متٓع َٔ قضا٥ٗا تأدٜبا يٝٓصدس عُا فعً٘ ايرْٛب تؤخس قضا٤ اذتٛا٥ر ب .6
املرْب نُا ٖٛ َعسٚف بني احملبني فال ٜتٛد٘ ألَس إال دندٙ َػًكا دْٚ٘ أٚ 

ّٕ يًرْٛب تأثريا يف ضًب ايسمح١ اإلهل١ٝ، ٚذيو ألٕ  َتعطسا عًٝ٘، فإ
ايفٝض اإلهلٞ ال غٌ ٚال َٓع َٔ قبً٘ تعاىل ٚإمنا ذيو عطب عدّ 

يفٝض اإلهلٞ َٔ ايسمح١ يف قضا٤ سٛا٥ذ٘،قاٍ اضتعداد املرْب هلرا ا
)إٕ ايعبد ٜطأٍ اذتاد١ فٝهٕٛ َٔ غأْ٘ قضاؤٖا إىل  :_اإلَاّ ايباقس 

فٝرْب ايعبد ذْبا فٝكٍٛ اهلل تبازى ٚتعاىل ، أدٌ قسٜب أٚ إىل ٚقت بط٤ٞ
ال تكض سادت٘ ٚاسسَ٘ إٜاٖا فإّْ٘ تعسض يطدطٞ ٚاضتٛدب  يًًُو:

 .اذتسَإ َين(
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 ٚايفالح ن١ًُ داَع١ رتري ايدْٝا ٚاآلخس٠، فالح اإلْطإ،ايرْٛب تعدّ  .7
ّٕ اهلل تعاىل خًل قًب املؤَٔ ْٛزاْٝا قابال يًؿفات ايٓٛزا١ْٝ فإذا  ٚذيو أل
أذْب خسز فٝ٘ ْكط١ ضٛدا٤ ٚإٕ شاد يف ايرْب اشدادت ايٓكط١ ايطٛدا٤ 
ست٢ تػًب ايٓكاط ايطٛد ع٢ً مجٝع قًب٘ فال ٜفًض بعدٖا أبدّا الٕ ايكًب 

)إذا أذْب  :_قاٍ ايؿادم  س٦ٍٓٝر ال ٜكبٌ غ٦ٝا َٔ ايؿفات ايٓٛزا١ْٝ،
ِٕ شادت ست٢ تػًب  ّٕ تاب امنشت ٚإ ايسدٌ خسز يف قًب٘ ْهت١ ضٛدا٤ فإ

 .ع٢ً قًب٘ فال ٜفًض بعدٖا أبدّا(

ٚال ٜعدَٗا أٟ ير٠ ٚيٛ ادتُعت  ايرْٛب تؤدٟ إىل ٚسػ١ يف ايكًب، .8
رْب ٚبني ايٓاع ٚال ضُٝا أٌٖ يرات ايدْٝا بأضسٖا ٚنريو ٚسػ١ بني امل

ّٕ املرْب بعد عٔ زتايطِٗ ٚسسّ بسن١ االْتفاع بِٗ; بٌ ٚسػ١  ارتري، فإ
 حتؿٌ بٝٓ٘ ٚبني شٚدت٘ ٚأٚالدٙ ٚأقازب٘ فرتاٙ َطتٛسػا ست٢ َٔ ْفط٘،

ّٕ ايرْٛب ختسز ايػري٠ ٚاذتٝا٤ َٔ قًب املرْب ع٢ً ْفط٘ ٚأًٖ٘  نُا أ
فٛاسؼ ٚايعًِ يػريٙ ٜٚصٜٓ٘ ي٘ نإ ذنطٔ اي بٌ ٜطتكبض ٚعُّٛ ايٓاع فال

 ايدٜٛخ أخبح خًل اهلل.

ّٕ إسداخ ايرْٛب تؤدٟ إىل إسداخ أْٛاع ددٜد٠ َٔ ايبال٤، .9 ّٕ  إ فإ
ايٓاع إذا اخرتعٛا يف ايرْٛب ٚدّٖٛا مل ٜهٔ ٜعسفٗا أسد قبًِٗ نآالت 
ايكُاز ٚايًٗٛ ٚغريٙ َجال أسدخ اهلل هلِ بال٤ مل ٜهْٛٛا ٜعسفْٛ٘ نأَساض 

ٚضا٥ٌ يًكتٌ ٚايدَاز ٚايطًب ٚايعًِ ٚغريٖا،قاٍ اإلَاّ ايسضا خطري٠ ٚ
)نًُا أسدخ ايعباد َٔ ايرْٛب َا مل ٜهْٛٛا ٜعًُٕٛ أسدخ اهلل  :_

نُا إٔ ايرْٛب تصزع أَجاهلا ٚتٛيد ، هلِ َٔ ايبال٤ َا مل ٜهْٛٛا ٜعسفٕٛ(
ّٕ عكٛب١  بعضٗا بعضا ست٢ ٜعص ع٢ً اإلْطإ َفازقتٗا ٚارتسٚز َٓٗا فإ

ّٕ بعض املرْبني ٜستهب ايرْب َٔ غري ير٠ ، ١٦ ض١٦ٝ بعدٖاايطٝ ست٢ أ
 دندٖا ٚال داٍع إيٝ٘ إال ملا دند َٔ أمل َفازق١ ايرْب.
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إٕ ايرْٛب تكؿس ايعُس ٚمتشل ايربن١ ٚتٛزخ ايرٍ ٚتطكط ادتاٙ ٚاملٓصي١  .14
عٓد ايٓاع ٚحتدخ ارتٛف يف ايكًٛب َٔ ايطًطإ ففٞ ايدعا٤ املأثٛز: 

 :_. ٚقاٍ اإلَاّ ايؿادم اعتو ٚال تريين مبعؿٝتو()ايًِٗ أعصْٞ بط
ّٕ أسدنِ يٝهجس ب٘ ارتٛف َٔ ايطًطإ َٚا ذيو إال بايرْٛب فتٛقٖٛا َا  )إ

 .اضتطعتِ ٚال متادٚا فٝٗا(

ٚيف ارتتــاّ يــٛ مل ٜهــٔ يف تـــسى ايــرْٛب إال إقاَــ١ املــس٠٤ٚ ٚؾـــٕٛ       
ملؿاحل ايـدْٝا  ايعسض ٚسفغ ادتاٙ ٚؾٝا١ْ املاٍ ايرٟ دعً٘ اهلل تعاىل قٛاَا 

ٚاآلخس٠ ٚستب١ ارتًـل ٚؾـالح املعـاؽ ٚزاسـ١ ايبـدٕ ْٚعـِٝ ايكًـب ٚطٝـب         
ايــٓفظ ٚاْػــساح ايؿــدز ٚاألَــٔ َــٔ شتــاٚف ايفطــام ٚايفذــاز ٚقًــ١ اهلــِ 
ٚايػِ ٚاذتصٕ ٚعص ايٓفظ عٔ استُاٍ ايرٍ ٚؾٕٛ ايكًب إٔ تطف٦ـ٘ ظًُـ١   

جٓا٤ اذتطـٔ  ايرْب ٚتٝطري ايسشم عًٝ٘ َٔ سٝح ال ذنتطب ٚتٝطري ايعًِ ٚاي
بني ايٓاع ٚنجس٠ ايدعا٤ ي٘ ٚاملٗاب١ اييت ٜهتطبٗا ٚدٗ٘ اييت تًكـ٢ يف قًـٛب   
ــِ عــٔ عسضــ٘ إذا      ــ٘ إذا أٚذٟ ٚظًِ،ٚذبٗ ــتِٗ ي ــاع ٚاْتؿــازِٖ ٚمحٝ ايٓ

ــ٘ َػتــاب، ــتِٗ     اغتاب ــ٘ ٚقضــا٤ سٛا٥ذــ٘ ٚخطب ــافظ ايٓــاع عًــ٢ خدَت ٚتٓ
ايكبٝشـ١  ملٛدت٘ ٚؾـشبت٘ يهفـ٢ يف ذيـو يـرتى ايـرْٛب ايـيت هلـا َـٔ اآلثـاز          
 املر١ََٛ املضس٠ بايكًب ٚايبدٕ يف ايدْٝا َا ال ٜعًُٗا إال اهلل تعاىل.



 

 

 العمائم تيجان العرب

F 
ٚادتُر  ،ُرا٥ِ    َٔ يباع ايرسسع ٖٚرٛ َرا ًٜري ،ًٝر٘       )بايهطس( ايعُا١َ

 ٚسزخر٢ ،ُاَتر٘    ٚحطٔ ايع١ُ سٟ ايرتعُِ   سيبطت٘ ايعُا١َ  ٚ،ُُت٘: ٚ،ُاّ 
ّٕ ايسجٌ إمنا ٜسخٞ ،ُاَت٘ ،ٓد ايسخا٤ قاٍ ايػا،س:  سَٔ ٚتسف٘ أل

 قاٍ: سجٌ ايػٝب؟ فكًت: قٝي  ٚقاٍ: سيك٢ ،ؿاٙ ٚسزخ٢ َٔ ،ُاَت٘

ٌُ َُِّ ررُ،َٚ  ٘      - َدّٛ ُضرر :ايسجرر َ رر ِٛ َُكاررد َاق م قا ّٕ تٝجررإ  -سٟ ؾرراز َضررّٝداق  أل
. قراٍ  َُِّ ر َرٔ ايتراج قٝرٌ م ايعرسب ،ُ     َجّٛ ايعسب ايعُا٥ِ فهُا قٌٝ م ايعجرِ ُتر  

 :اُجّجايَع

َِ املعُِ ِّ  ٚفِٝٗ إذا ُ،

ْٛا إذا ضررٛدٚا زجرر   ٚنررا  َُِّ ررقررد ُ، :َدّٛ ٚايعررسب تكررٍٛ يًسجررٌ إذا ُضرر  
،ُُررٛٙ ،ُاَرر١ ٚايعُررا٥ِ تٝجررإ ايعررسب فايتٝجررإ ارر  ترراج ٖٚررٛ َررا ٜؿررا      

ّٕ ايعُررا٥ِ  ٚتٛجترر٘ إذا سيبطررت٘ ايترراج  يًًُررٛى َررٔ ايرررٖب ٚادتررٖٛس. ٚاملررساد س
ٚتعترب ايعُا١َ سقردّ سيبطر١ ايرسسع ،ٓرد ايعرسب       يًعسب مبٓصي١ ايتٝجإ يًًُٛى 

ا سؾربخت تساارا َٛزٚارا ْٚلرس يًسجرٌ      ٚايعساقٝني خاؾ١ ٖٚٞ باقٝر١ حتر٢ َٜٛٓر   
ٚنراْٛا     ايرٟ ٜبدٚ ،ازٟ ايسسع َٔ ايعُاَر١ ضراقا املرس٠٤ٚ  ترازى ا،داب     

 جيٝصٕٚ خً  ايعُا١َ ٚنػي ايسسع إ  م املٓاضو تعبدا هلل جٌ ج ي٘.

 2َكاٍ: 
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َ هٓ ١ َٔ اذترس   )ُجٓ ١ م اذتسب  ٚقد ٚؾفٗا سبٛ األضٛد ايدؤيٞ بكٛي٘: ٚ 
 ٚشٜراد٠ م ايكاَر١    ٚٚاقٝر١ َرٔ األحردا      از م ايٓردٟ  ٚٚقر  َٚدفأ٠ َرٔ ايكرس   

 ٖٚٞ تعد ،اد٠ َٔ ،ادات ايعسب(.

ِٕ ٜطررتفٝدٚا َٓٗررا فسمبررا   ٚايعررسب ي ٜهتفررٛا بًبطررٗا بٌ تعررد٣ األَررس إي س
ّٕ األحٓي بٔ قٝظ حني ،كد يعبظ بٔ طًرل ايًرٛا٤    جعًٖٛا يٛا٤  إمنرا ْرص     فإ

ا٥ِ سٚضراطِٗ ،ٓرد ادٗرد٠ ٚإذا    ،ُاَت٘ َٔ زسض٘ فعكدٖا ي٘ ٚزمبا غردٚا بايعُر  
 طايت ايعكب١ قاٍ ايػا،س:

 ،٢ً نبد ي ٜبل إ  ؾُُٝٗا خًًٝٞ غدٚا يٞ بفكٌ ،ُاَيت

ٚناْت ايعسب تعترب ايعُا١َ يباع ،رص ٚفدرس ٚديٝرٌ اةٝبر١ ٚايٛقراز فرإذا       
ِٕ ٜتؿدز ادايظ فإّْر٘ ًٜجرأ    ِٕ ٜكفٞ ،٢ً ْفط٘ اةٝب١ ٚايٛقاز ٚس سزاد غدـ س

 بعُاَت٘ قاٍ ،ٓرت٠ ايعبطٞ:إي ا ،تٓا٤ 

ِٕ تهٕٛ ،ُاَيت  ٟد َِٓهٛز٠ األطساف بايؿازّ اة  َٚا ايفدس إ  س

 فايعُا٥ِ تٝجإ امل ٥ه١ ٚايعسب  ٚقد حث اإلض ّ ،٢ً يبظ ايعُا١َ 
ّٕ ايعسب إذا ٚقعٖٛا ٚق  اهلل ،صِٖ  )ايعُا٥ِ  :fقاٍ زضٍٛ اهلل  ٚإ
. ٚزٟٚ ،ٔ اإلَاّ ايباقس ،صِٖ(تٝجإ ايعسب فإذا ٚقعٛا ايعُا٥ِ ٚق  اهلل 

ّٕ يبظ  )ناْت ،٢ً امل ٥ه١ ايعُا٥ِ ايبٝض املسض١ً ّٜٛ بدز(: _ نُا س
 .)ا،تُٛا تصدادٚا حًُا( :fقاٍ ايسضٍٛ األ،لِ  ايعُا٥ِ تصٜد م اذتًِ 

ٜٚتأند اضتخباب يبظ ايعُا١َ م سفكٌ األٚقات ٚسغسف األَانٔ 
 :f،ٔ ايسضٍٛ ايهسِٜ فأفكٌ األٚقات خؿٛؾا م ايؿ ٠ فكد زٟٚ 

ّٕ يبطٗا َٔ َلإ إجاب١  )زنعتإ بعُا١َ سفكٌ َٔ سزبع١ بغري ،ُا١َ( ٚإ
)إْٞ   س،جب ممٔ ٜأخر  :سْ٘ قاٍ _ففٞ املأاٛز ،ٔ اإلَاّ ايؿادم  ايد،ا٤ 

 .م حاج١ ٖٚٛ َعتِ حتت حٓه٘ نٝي   تككٞ حاجت٘(
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ّٕ يبظ ايعُا١َ م ايطفس ٜدف  ايب ٤  )قُٓت  :_فعٔ ايؿادم  نُا س
ِٕ ٜسج  إيٝ٘ ضاملا( )سْا  :_ٚ،ٔ اإلَاّ ايهاظِ  ملٔ خسج َٔ بٝت٘ َعتُا بأ

ِٕ   ٜؿٝب٘ ايطسم ٚاذتسم  قأَ ا ااق ملٔ خسج َعتُا حتت حٓه٘ ٜسٜد ضفساق س
ٖٚٛ إداز٠ طسف ايعُا١َ حتت  َٚٔ ٖٓا ْتبني س١ُٖٝ ايتخٓٝو  ٚايغسم(

ز ايعُا١َ حتت حٓه٘ )َٔ خسج م ضفسٙ ٚي ٜر :_فعٔ ايؿادم  اذتٓو 
ّٔ إ  ْفط٘(  .فأؾاب٘ سي   دٚا٤ ي٘ ف  ًَٜٛ

ّٕ اهلل َٚ ٥هت٘ ٜؿًٕٛ ،٢ً  :fٚزٟٚ م املأاٛز ،ٔ زضٍٛ اهلل  )س
ٚسٖداٖا إي  )ايطخاب( f. ٚتط٢ُ ،ُا١َ زضٍٛ اهلل سؾخاب ايعُا٥ِ(

)ستانِ ،ًٞ م  :fفسمبا طً  اإلَاّ ،ًٞ فٝٗا فٝكٍٛ ايٓيب   _ اإلَاّ ،ًٞ
ّٕ ايٓيب اب(ضخ ٚنريو  دخٌ َه١ ّٜٛ ايفتح ٚ،ًٝ٘ ،ُا١َ ضٛدا٤  f. ٚإ

 ّٜٛ ارتٓدم.

بني املطًُني ٚاملػسنني بايعُا٥ِ ،٢ً ايك ْظ  fٚقد فسم ايسضٍٛ 
. بٌ حث اإلض ّ ،٢ً تعُِٝ املٝت فإّْ٘ )ا،تُٛا خايفٛا األَِ قبًهِ( فكاٍ:

ِٕ تداز ،٢ً ٚاأل ٜطتخب م ايهفٔ ايعُا١َ يًسجٌ ٜٚهفٞ فٝٗا املط٢ُ  ٚي س
زسض٘ ٚجيعٌ طسفاٖا حتت حٓه٘ ،٢ً ؾدزٙ األمئ ،٢ً األٜطس ٚاألٜطس ،٢ً 

 األمئ.

جيًظ ايؿخابٞ بني ٜدٜ٘ فٝٓكض  fٚنثريا َا نإ ايسضٍٛ األ،لِ 
َّا يتأَريٙ ،٢ً غص٠ٚ سٚ يكٝاد٠ سَس َا سٚ يبٝإ نٝف١ٝ  ،ُاَت٘ بٝدٙ ٜٚعُُ٘ إٜاٙ إ

 ._َ  اإلَاّ ،ًٞ  fؾٓع٘ ايسضٍٛ  ٚق  ايعُا١َ ٦ٖٝٚتٗا فُٓٗا َا

ٚم املأاٛز ،ٔ نٝف١ٝ ٚق  ايعُا١َ ذنس بإيكا٤ طسف َٓٗا بني ايٝدٜٔ 
 _ٚطسف بني ايهتفني سٚ نًُٝٗا ،٢ً ايهتفني ٚذيو نُا ؾٓع٘ اإلَاّ ،ًٞ 

ٚاألٚي تكؿري َا ،٢ً   _ّٜٛ ايغدٜس ٚنُا ؾٓع٘ اإلَاّ شٜٔ ايعابدٜٔ 
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 _َ  اإلَاّ ،ًٞ  fارتًي َكداز سزبع١ سؾاب  ٚذيو نُا فعٌ ايٓيب 
ّٕ اذتٓو شتؿٛف برات ايطسف ايٛاحد.  ٚايلاٖس س

ِٕ ٜتعُِ ايسجٌ َٔ ق  ٍّٜٚطتخب س ٚ،د يفٗا َٔ  ٚنريو يفٗا   ٝا
ِٕ ٜكٍٛ ،ٓد تعُُ٘: ادتًٛع َٔ َٛزاات ايفكس  بطُٝا٤  ِٞٓ ُِ)ايًِٗ ُض ٚس

ٚقًدْٞ حبٌ اإلض ّ ٚ  ختً  زبك١ اإلميإ َٔ  إ ٚتّٛجين بتاج ايهسا١َ اإلمي
)ايًِٗ ازف  ذنسٟ ٚا،ٌ غأْٞ بعصتو ٚسنسَين  نُا زٟٚ د،ا٤ آخس: ،ٓكٞ(

 .ايًِٗ تٛجين بتاج ايهسا١َ ٚايعص ٚايكبٍٛ( بهسَو بني ٜدٜو ٚبني خًكو 

ّٕ ٖرا اي ًٕٛ نإ ستبباق ٚايعُا١َ م ؾدز اإلض ّ غايبا َا ناْت بٝكا٤ أل
ّٕ زج ق خسج َٔ َٓصي٘ ّٜٛ ايطبت َعتُا  :fٚ،ٔ ايٓيب  َٚسغٛبا  )يٛ س

بعُا١َ بٝكا٤ قد حٓهٗا حتت حٓه٘ اِ ست٢ إي جبٌ يٝصًٜ٘ َٔ َهاْ٘ ألشاي٘ 
 .َٔ َهاْ٘(

َٚٝص نرب حجِ ايعُا١َ سحٝاْا ايفسد ٚايطبك١ ا جتُا،١ٝ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا 
ٚقد متٝصت ،ُا٥ِ املطًُني ،ٔ  ييت ٜػغًٗا ٚحت٢ ْٛ  اذتسف١ ٚايٛظٝف١ ا

ٚقد بًغ َٔ س١ُٖٝ  ،ُا٥ِ غريِٖ َثٌ املطٝخٝني ٚايٝٗٛد ٚايطٛا٥ي األخس٣.
ِٕ تعددت سمساؤٖا ٚسْٛا،ٗا ٚسيٛاْٗا تبعا  ايعُا١َ ٚغٝٛ  اضتعُاةا س
يًػدـ َٚسنصٙ ٚسُٖٝت٘ م ايٛظٝف١ ٚطبكت٘ ا جتُا،١ٝ. فهإ يًفكٗا٤ ،١ُ 

ًهطب١ ،١ُ يأل،ساب ،١ُ فُث  ناْت ،ُا٥ِ ايككا٠ نبري٠ ٚيًدًفا٤ ،١ُ ٚي
ّٕ غري املسغٛب بِٗ ٜؤَسٕٚ بٓص   ٚ،ُا٥ِ اذتان١ ؾغري٠ اذتجِ  نُا س

ٚيهٔ جٛش خًعٗا م َٓاضبات شتتًف١ م ،بادات َع١ٓٝ  ،ُا٥ُِٗ حتكرياق ةِ 
ّٕ ارتًفا٤   تعص٣ م ايعُا٥ِ   م سدا٤ َٓاضو اذتج ٚ،صا٤ ارتًفا٤ حٝث س

فاملػٝعٕٛ ميػٕٛ خًي ْعؼ ايعاي حاضسٟ  يطري م تػٝٝ  ايعًُا٤ ٚا
 ايسؤٚع.
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ٚنإ َٔ ايسضّٛ املتبع١ ،ٓد دخٍٛ ايٓاع ،٢ً ارتًفا٤ ٚاألَسا٤ 
َُ ِٕ ٜدخًٛا ِٖٚ  ّٕ ذيو سغب٘ بايتعلِٝ   َُُُِٕٛ َعٚايطاد٠ ٚايعلُا٤ س أل

طِٗ م ٚسجدز سٕ ٜفؿًٛا بني سْ ٚاإلج ٍ ٚسبعد ،ٔ ايتبرٍ ٚا ضرتضاٍ 
فُٔ دخٌ ،ًِٝٗ ٚي ٜس  َٔ ايسضّٛ املتبع١  َٓاشةِ َٚٛاق  اْكباقِٗ 

بػإٔ ايعُا٥ِ َهػٛف ايسسع سٚ ٜٓص،ٗا ،ٓدِٖ ٜ قٞ َٔ األَس سزذي٘ َٚٔ 
ٚناْت ايعُا١َ يباضا َ شَا يًدًفا٤ م َعلِ األحٝإ حت٢  اإلٖا١ْ سقبخٗا 

 ات ايسمس١ٝ ٚناْت ضٛدا٤ ا،تربت َٔ سيبط١ ارت ف١ ٚزجاٍ ايدٚي١ م املٓاضب
نُا  ٚناْت ايكسٚز٠ تكتكٞ ،٢ً ارتًٝف١ يبظ ايعُا١َ سآا٤ تٛيٝ٘ ارت ف١ 

ناْت ايعُا١َ َٔ ا١ً امل بظ اييت تًبظ م املٓاضبات املدتًف١ نايطري م 
ٚحكٛز زتًظ ارتًفا٤ ٚيباضا َ شَا يًككا٠ ٚناْت ،ُا٥ُِٗ نبازاق  املٛانب 

 ممٝص٠.

 ني ارتً  اييت تفكٌ ،ٓد اإلٖدا٤ م املٓاضبات املدتًف١ ٚناْت ايعُا١َ ب
فهاْت خً  سؾخاب  فهإ ارتًٝف١ خيًعٗا ،٢ً زجاٍ حاغٝت٘ ٚاملكسبني إيٝ٘ 

 ادتٝٛؽ ٚٚ ٠ اذتسٚب.

ٌ ايفكٗا٤ ٚبعض سٌٖ َبَٚا شايت ايعُا٥ِ حت٢ َٜٛٓا اذتاقس تًبظ َٔ ق 
 ٌ َبَٔ ق  ُسََُتِعكس ُتُا١َ ذات ايًٕٛ األضٛد ٚاألخايعًِ ٚاألدب ٚظًت ايع

ٚم  ٚايعُا١َ ايبٝكا٤ َٔ قبٌ ايعٛاّ.  fايطاد٠ سحفاد ايسضٍٛ ستُد 
ايٓجي األغسف ايبص٠ املُٝص٠ يط ب ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ ٚايفكٗا٤ ٚايسٚحاْٝني ٖٞ 

 ايع١ُ ايطٛدا٤ ملٔ ٜٓخدز َٔ ايط ي١ اةامش١ٝ ٚايبٝكا٤ يغريِٖ.

مما ٜطٍٛ غسح٘ ٜٚعطس َٓاي٘ م  ٚسخباز ايعُا٥ِ ٚسحهاَٗا ٚسدبٗا ادتِ
ألٕ سخبازٖا َٓثٛز٠ م نثري َٔ نتب ايرتا  ايعسبٞ اإلض َٞ  َكاٍ سٚ حبث 

ّٕ غري ٚاحد َٔ املؤيفني األقدَني ٚاحملداني سفسد ةا نتابا قا٥ُا  فك ق ،ٔ س
ين  َطا١َ( حملُد بٔ جعفس ايهتاْٞ اذتا)ايد،ا١َ م سحهاّ ض١ٓ ايعُ برات٘ َٓٗا:
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  بٔ ٚقاح األْديطٞ  )ٚحتف١ األ١َ بأحهاّ ايع١ُ(  باع ايعُا٥ِ()ٚفكٌ ي
ََايَغ زَُّد)ٚحملُد بٔ سمحد املعسٚف بابٔ اإلَاّ   -سٟ ايعُا١َ- ١ م دز ُا

)ايػفا ايثُا١َ  ٚغازح املهٞ  ُّٞ َتِٝألمحد بٔ حجس اةا ايطًٝطإ ٚايعُا١َ(
 يًػٗاب سمحد بٔ ستُد ارتفاجٞ ٚغريِٖ. م ؾي ايعُا١َ(



 

 

 بطل العلقمي

F 
أبٛ ايؿضٌ ايعباؽ ابٔ أَري املؤَٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚاضث تًو 
ايؿُا٥ٌ ايع١ًٜٛ ٚذا٥ع جٌ تًو ايصؿات اذتٝسض١ٜ، ؾايبطٛي١ ٚايؿصاذ١ 
ٚايعًِ ٚايػدا٤ ٚايٓحس٠ ٚاملٗاب١ ٚايصالح ٚايتك٣ٛ ٚايعٖس ٚايبصري٠ ٚق٠ٛ 

ٖحط١ٜ ؾٝهٕٛ  62غ١ٓ  _ٚادتُاٍ ٚايصباذ١ ٚايك٠ٛ ٚايصنا٤. ٚيس  اإلميإ
زٕٚ ايبًٛؽ، ٚقس تطب٢ يف أذضإ  _عُطٙ عٓس ٚؾا٠ أبٝ٘ أَري املؤَٓني 

اإلَا١َ ْٚؿأ يف ذحٛض ايعص١ُ ٚؾب َطتضعّا زض ايٓب٠ٛ ْٚؿأ يف َس١ٜٓ ايٓيب 
عًٞ ابٔ  اإلَاّطٝب١ َس١ٜٓ ايٛذٞ عاص١ُ ايٓب٠ٛ، ٚال خالف أْٓ٘ ٖاجط َع أبٝ٘ 

اذتػٔ  اإلَاَني أخٜٛ٘ؾت٘، مِ ضجع َع ايعطام َس٠ خال إىل _أبٞ طايب 
إىل ايعطام  _اذتػني  أخٝ٘ٚأقاّ يف خسَتُٗا ذت٢ خطد َع  Lٚاذتػني 
 َس٠ خالؾت٘.

ٕٔتَٓاِم :أضبع ن٢ٓ _ٚيػٝسْا ايعباؽ ابٔ أَري املؤَٓني   عطف بُٗا قسميّا  ا
ٕٔتَٓٚاِم  عطف بُٗا ذسٜثّا عطؾت٘ ب٘ ايعٛاّ، ٚنٓٝت٘ أبٛ ايؿضٌ ٖٞ املؿٗٛض٠ ا

قس اؾتكت َٔ ؾضا٥ً٘ ؾإْ٘  _ذت٢ ال ٜهاز ٜعطف غريٖا، ٚإٕ ٖصٙ ايه١ٝٓ ي٘ 
قس تٛمسٛا ؾٝ٘ مسات ايؿضٌ َٓص ايصػط ٚظَٔ ايطؿٛي١ٝ ؾًكبٛٙ ب٘ ٚإيٝ٘  _

 ٜؿري ايؿاعط:

ِٕ تهٕٛ ي٘ أبا     با ٚاإلأبا ايؿضٌ ٜا َٔ أغؼ ايؿضٌ   أب٢ ايؿضٌ إال أ

 3َكاٍ: 
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ايبس١ٜٚ، ؾأبٛ ؾاضٌ ٖٛ أبٛ ٚأَا ايهٓٝتإ ايعاَٝتإ ؾأبٛ ؾاضٌ ٚابٔ 
ناْت َٔ ايعطب اييت  _ٚابٔ ايبس١ٜٚ ْظطّا إىل أّ ايعباؽ  ايؿضٌ غٛا٤،

تكطٔ ايباز١ٜ أْؿ١ َٔ شٍ األَصاض، ٚؾطاضّا َٔ ٖٛإ اذتضاض٠ ايصٟ تأباٙ 
َٓا ايكسمي١  ْؿٛؽ ايعطب األقراح. ٚأَا أيكاب٘ ؾٗٞ ْٛعإ قسمي١ َٚػترسم١ أ

ال٤ ٜٚػ٢ُ يصيو أبا قطب١ ٚقُط ايعؿري٠ أٚ قُط ؾايػكا٤ أٚ غٓكا٤ عطاؾ٢ نطب
بين ٖاؾِ ٚبطٌ ايعًكُٞ ٚبطٌ املػٓا٠ ٚذاٌَ ايًٛا٤ أٚ ذاٌَ يٛا٤ اذتػني 

، ٚذاَٞ ايظع١ٓٝ أٚ _ٚنبـ ايهتٝب١ ٚايعُٝس أٚ عُٝس عػهط اذتػني  _
 ذاَٞ ظع١ٓٝ نطبال٤ ٖٚصا ايًكب َؿٗٛض قاٍ ايػٝس جعؿط اذتًٞ: 

َُ              ٝع١ْذاَٞ ايظع١ٓٝ أٜٔ َٓ٘ ضب  ( )ُّسََّهأّ أٜٔ َٔ عًٝا أبٝ٘ 
ٔ ناْات َأ ذاني غااض اذتػاني      ٥عاا يًٖظ _ٚقس عطف إٔ محا١ٜ ايعباؽ 

ط٠ اياايت أقاَٗااا  َؿااايَعٜاااّ األَاأ املسٜٓاا١ إىل إٔ ْااعٍ ايػاضااط١ٜ، ٚنااصيو     _
أَاري اذتاطؽ    Lذتا٢ اغتؿاٗس ٚناإ ايعبااؽ أبأ أَاري املاؤَٓني         _اذتػني 

 ّٛ عطاغ١ املدِٝ اذتػٝين.اذتػٝين ايصٟ ٜك

ُّ َسٓكااٚقااس َع أبااٞ ايؿضااٌ ايعباااؽ َٓااص    ِ٘ٔٝاأخايًااٛا٤َ أَل _ َُِٔٝػاااذُت اإلَااا
َاأ شنااط ايًااٛا٤ نكااٍٛ  _خطٚجاا٘ َاأ اذتحاااظ ٚقااس أنثااط ايؿااعطا٤ يف َطامٝاا٘ 

 :_بعضِٗ ع٢ً يػإ اإلَاّ اذتػني 

 ينمشًٞ ٚيف ضٓو ايعذاّ ٜكٝ             ملٔ اي٣ًٛ أعطٞ َٚٔ ٖٛ جاَْع

ٜػطع يف قضا٤  _ٗا ايعباؽ املػتعحٌ ٜعٕٓٛ أْ٘ َُِٓٔؾٚأَا أيكاب٘ ايعا١َٝ 
املعتسٟ  أٚذٛا٥خ ايطاغبني إيٝ٘، ٚأبٛ ايؿاض٠ َٚعٓاٙ أْ٘ ٜصٝب اذتايـ نصبّا 

بٓهب١ إَا َٛت أٚ ذطم أٚ غطم أٚ َطض َٚا ؾانٌ شيو َٔ ايٓهبات. َٚٓٗا 
عسّ مساذ٘ يًحا٥ط ٚعسّ أبٛ ضأؽ اذتاض َٚعٓاٙ غطع١ غضب٘ يف شات اهلل ٚ

                                                           

ََّه ( ) ِٝثٞ ذاَٞ ايظع١ٓٝ َٔ ؾحعإ ايعطب يف ادتا١ًٖٝ، ضاجع أخباضٙ يف ضبٝع١ بٔ  ًٓ سَّّ ايهٓاْٞ اي
 )األغاْٞ( ألبٞ ايَؿَطٔد األصؿٗاْٞ.
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 عؿٛٙ عٔ اجملطّ َُٗا نإ. َٚٓٗا باب اذتٛا٥خ ٚقاضٞ اذتاجات.

َٔ أذػٔ ايٓاؽ  L ٚأَا صؿات٘ ايبس١ْٝ ؾكس نإ غٝسْا ايعباؽ بٔ عًٞ
ٜٚعٓس َٔ ضجاٍ بين ٖاؾِ املتُٝعٜٔ  َٔخًك١ ٚؾهاّل ٚأمتِٗ بسّْا ٚستأغ

اٍ ايباٖط ٚنإ ٜطنب بصؿاتِٗ ادتػُا١ْٝ َٔ ادتػا١َ ٚطٍٛ ايكا١َ ٚادتُ
ايؿطؽ املطِٗ ٚضجالٙ ختطإ يف األضض، ٚقس اجتُعت ايصؿات األضبع١ 
ٖٚٞ طٍٛ ايكا١َ ٚطٍٛ ايعٓل ٚطٍٛ ايػاعس ٚادتػا١َ يف ايعباؽ األنرب ابٔ 

، ٖٚصٙ ٖٞ ايبطٛي١ ايعطب١ٝ، ؾًٝؼ ايبطٌ Lأَري املؤَٓني عًٞ ابٔ أبٞ طايب 
يكا١َ ايضدِ ادتػِ ايؿسٜس ايعضس عٓس ايعطب إال ايؿحاع ادتط٤ٟ ايطٌٜٛ ا

 ايطٌٜٛ ايػاعس.

عاؾط أنطّ  _١ نإ نطميّا غدّٝا ؾالؾو أْ٘ ٝٓٔكًُارُت _ ُ٘ؿاُتٚأَا ٔص
ٜٚسٍ ع٢ً نطَ٘ ٓأْ٘  Lاذتػٔ ٚاذتػني  َٜ٘ٛارتًل ٚأجٛزِٖ أباٙ عًّٝا ٚأَخ

ّٔ ٘جاز بٓؿػ٘ ألخٝ  ._ نٔيَػاذُت اإلَا

 ٔزِٛادُت أقص٢ غا١ٜٔ بايٓؿٔؼ ٚادتُٛز    بٗا  ادتٛاُز ََّض ٚجاز بايٓؿؼ إِش

إٜثاضٙ ايعطاؾ٢  _نُا ٜسٍ ع٢ً غدا٤ أبٞ ايؿضٌ ابٔ أَري املؤَٓني 
َٔ ايؿكٗا٤ ايعظاّ ٚايعًُا٤ األعالّ ٚنإ  _َٔ أًٖ٘ ع٢ً ْؿػ٘، ٚنإ 

َٓا ؾحاعت٘  ؾٗٞ املثٌ األع٢ً ٚٚصؿٗا األنٌُ  _َعطٚؾّا بؿصاذ١ ايًػإ، ٚأ
األمط يف صؿٛف أٌٖ ايهٛؾ١، ٜٚهؿٞ َٔ ؾحاعت٘ ْٚعتٗا األمت ٖٚٞ عظ١ُٝ 

َا نإ َٓ٘ ّٜٛ نطبال٤ ؾكس قتٌ مثاْني بطاّل، ٚضٟٚ إٔ ايعباؽ ابٔ عًٞ  _
 _ٚعٓسَا ضأ٣ مجع عػهط اذتػني  _نإ ذاٌَ يٛا٤ أخٝ٘ اذتػني  _

قتًٛا ٚأخٛت٘ ٚبين عُ٘ به٢ ٚإىل يكا٤ ضب٘ اؾتام ٚذٔ ؾرٌُ ايطا١ٜ ٚجا٤ 
قاٍ ٜا أخٞ ٌٖ َٔ ضخص١ ؾبه٢ اذتػني بها٤ّا ؾسٜسّا ٚ _حنٛ أخٝ٘ اذتػني 

ذت٢ ابتًت ذتٝت٘ بايسَٛع مِ قاٍ: ٜا أخٞ نٓت ايعال١َ َٔ عػهطٟ ٚزتُع 
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عسزٟ ؾإشا أْت قتًت ٜؤٍ مجعٓا إىل ايؿتات ٚعُاضتٓا تٓبعث إىل ارتطاب 
: ؾساى ضٚح أخٝو ٜا غٝسٟ قس ضام صسضٟ َٔ ذٝا٠ _ؾكاٍ ايعباؽ 

 : إشا ععَت _ثأض َٔ ٖؤال٤ املٓاؾكني ؾكاٍ اذتػني ايسْٝا ٚأضٜس أخص اي
  _ع٢ً ادتٗاز ؾاطًب هلؤال٤ األطؿاٍ قًٝاّل َٔ املا٤ ؾًُا أجاظ اذتػني 

 أخاٙ ايعباؽ بطظ نادتبٌ ايعظِٝ ٚقًب٘ نايطٛز ادتػِٝ ألْ٘ نإ ؾاضغّا 
ُٖاَّا ٚبطاّل ضطغاَّا ٚنإ جػٛضّا ع٢ً ايطعٔ ٚايضطب يف َٝسإ ايهؿاح 

ؾايؿحاع١ ايع١ًٜٛ غست َٓٗا غسّا ٖٚصا ايؿبٌ َٔ شاى االغس ٚقس  ٚاذتطب
 قٌٝ ؾٝ٘:

 ؾٝٗا أْٛف شٟٚ ايضالي١ تطغِ        بطٌ تٛضث َٔ أبٝ٘ ؾحاع١ 

ٚؾّٝا نطميّا ٚايٛؾا٤ ؾ١ُٝ َٛضٚم١ ي٘ َٔ أغالؾ٘ ايهطاّ  _ ُ٘ نإٚإَّ
صؿات ٚغح١ٝ ُطٔبَع عًٝٗا ٖٚٛ غالّ ٚايٛؾا٤ َٔ أنطّ خصاٍ ايعطب. َٚٔ اي

احملُٛز٠ اييت عطض هلا ايتاضٜذ عًٝٗا ٚأنس االيتعاّ بٗا، ٚؾٗس اإلَاّ جعؿط 
)أؾٗس يو بايتػًِٝ بكٛي٘:  _بٛؾا٤ ايعباؽ  _بٔ ستُس ايصازم 

ٚايتصسٜل ٚايٛؾا٤ ٚايٓصٝر١ رتًـ ايٓيب املطغٌ ٚايػبط املٓتحب ٚايسيٌٝ 
 _ط َٔ ظٜاضت٘ ٚيف َٛضع آخ املبًؼ ٚاملظًّٛ املٗتضِ(. ٞٓٔصَٛايعامل ٚاِي

)ؾحعاى اهلل أؾضٌ ادتعا٤ ٚأٚؾط ادتعا٤ ٚانثط ادتعا٤ ٚأٚؾ٢ جعا٤ اذس ممٔ 
شا إبا٤ ٚمح١ٝ  _. ٚنإ ٚٓؾ٢ٔ ببٝعت٘ ٚاغتحاب ي٘ زعٛت٘ ٚأطاع ٚال٠ أَطٙ(

ٍَ ي٘ األَإ َٔ قبٌ مشط بٔ شٟ ادتٛؾٔ ذني  خايص١ ٚأْؿ١ عطب١ٝ ؾكس ُبٔص
: _يعباؽ ٚعثُإ ؾكاٍ اذتػني ْاز٣: أٜٔ بٓٛا أخيت عبس اهلل ٚجعؿط ٚا

أجٝبٛٙ ٚيٛ نإ ؾاغكّا ؾإْ٘ بعض أخٛايهِ، ؾكاٍ ي٘ َا ؾأْو، ؾكاٍ: ٜا بين 
أخيت أْتِ إَٓٓٛ ؾال تكتًٛا أْؿػهِ َع أخٝهِ اذتػني ٚايعَٛا طاع١ أَري 
املؤَٓني ٜعٜس، ؾكاٍ هلِ ايعباؽ بٔ عًٞ تبت ٜساى ٚب٦ؼ َا ج٦ت ب٘ َٔ 

إٔ ْرتى غٝسْا اذتػني بٔ ؾاط١ُ ْٚسخٌ يف طاع١  اَاْو ٜا عسٚ اهلل أتأَطْا
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 Lايًعٓا٤ ؾطجع ايؿُط إىل عػهطٙ َػضبّا. ٚقس ٚاغ٢ ايعباؽ ألخٝ٘ اذتػني 
َٛاغا٠ ايعباؽ ألخٝ٘ ؾكس قاٍ اإلَاّ جعؿط ايصازم  eٚقس َسح أٌٖ ايبٝت 

. )أؾٗس يكس ْصرت هلل ٚيطغٛي٘ ٚألخٝو ؾٓعِ اإلر املٛاغٞ ألخٝ٘(: _
 _ألخٝ٘ اذتػني  (_)املؤَٓني  أَريبٞ ايؿضٌ ايعباؽ ابٔ ٚأَا َٓاصر١ أ

َٓا ايكٛي١ٝ ؾكٛي٘  )ذاَٛا عٔ غٝسنِ ٚإَاَهِ  خٛت٘إلؾكس ناْت قٛي١ٝ ٚؾع١ًٝ أ
)تكسَٛا با بين أَٞ ذت٢ أعًِ أْهِ قس  ألؾكا٥٘ _ ٚقٛي٘ (_اذتػني 

٘ . ٚأَا املٓاصر١ ايؿع١ًٝ ؾأمطٖا ظاٖط قطعت ميٝٓ٘ ٚمشايْصرتِ هلل ٚضغٛي٘(
ٖٚٛ ٚاقـ يف ذ١َٛ اذتطب مابت يف غاذ١ ايكتاٍ مل ٜطًب يٓؿػ٘ ًَح٦ّا ٚال 
َأَّٓا ٚمل ٜعس ألخٝ٘ اذتػني ذنتُٞ ب٘ َٔ األعسا٤ ذاشض إٔ ٜػتِٓ ألجً٘ 

بت يف َطنعٙ بعس قطع ٜسٜ٘ ٚٚقـ َٔ غري ٜسٜ٘ ٜصب بُٗا عٔ ؾث _اذتػني 
ٕٓ ٖٝبت٘ متٓع  ْؿػ٘ ؾهأْ٘ قطع١ جبٌ ال ٜتعععع أٚ ظبط٠ ذسٜس مل تترًرٌ، ٚإ
ايعسٚ َٔ االقرتاب إيٝ٘ ذت٢ اغتاي٘ بعضِٗ َػترتّا بٓد١ً ؾؿضذ ٖاَت٘ بعاَٛز 
جًٗا. َٔ ذسٜس ؾاجنسٍ صطٜعّا ع٢ً ٚج٘ ايثط٣ ؾٗسٙ َٔ أعظِ املٓاصر١ ٚأ

قاٍ اإلَاّ أبٛ  eٚقس َسح بٗصٙ املٓاصر١ ٚأم٢ٓ بٗا عًٝ٘ األ١ُ٥ املعصَٕٛٛ 
)أؾٗس يو بايتػًِٝ يف ظٜاضت٘.  _عبس اهلل جعؿط بٔ ستُس ايصازم 

ٚايتصسٜل ٚايٛؾا٤ ٚايٓصٝر١ رتًـ ايٓيب املطغٌ ٚايػبط املٓتدب ٚايٛصٞ 
س أْو قس بايػت يف )أؾٗ. ٚيف ستٌ آخط: آخطٙ( إىل …املبًؼ ٚاملظًّٛ املٗتضِ

)أؾٗس أْو قس ْصرت ٚيف َٛضع آخط َٓٗا:  ايٓصٝر١ ٚأعطٝت غا١ٜ اجملٗٛز(
)أؾٗس أْو قس بايػت يف ايٓصٝر١ ٚأزٜت  ٚنصيوهلل ٚيطغٛي٘ ٚألخٝو( 

اإلٜثاض ٚإٜثاض أبٞ  _. َٚٔ صؿات ايعباؽ األنرب ابٔ أَري املؤَٓني األَا١ْ(
مما ال ؾو ؾٝ٘ ٚال اضتٝاب،  ّٜٛ نطبال٤ _ايؿضٌ ايعباؽ ألخٝ٘ اذتػني 

ٚاإلٜثاض خصً٘ محٝس٠ ٚغح١ٝ ؾاض١ً َٔ غحاٜا ايهطاّ ٚأخالم أٌٖ ايعؿ١ 
ب ؾٝ٘ إال أعٛد ْٛٗا َٔ صؿات املسح ؾُُا ال ٜطتاٚأضباب اجملس ٚايػؤزز ٚن

ايػًٝك١ أٚ جاٌٖ ستض ال إملاّ ي٘ بػري ايعكال٤ ٚال َعطؾ١ عٓسٙ بأزي١ األذهاّ. 
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بٓؿػ٘ ؾُػتبني َٔ تضر١ٝ ْؿػ٘ أَاَ٘ ٚقس صطذت  ٚإٜثاض ايعباؽ يًرػني
 بٗصا أؾعاضٙ اييت َٓٗا:

 ْؿػٞ يٓؿؼ ايطاٖط ايطٗط ٚقا

ٚنصيو إٜثاضٙ ذني ض٢َ املا٤ َٔ ٜسٙ ٚقاٍ ال شقت املاا٤ ٚابأ ضغاٍٛ اهلل    
عطؿإ َع نْٛ٘ قس أؾطف عًا٢ املاٛت َأ ايظُاأ ٚقاس ْطكات باصيو أؾاعاضٙ         

 نكٛي٘:

ِٕ تآاٚبعسٙ ال ن        ٜا ْؿؼ َٔ بعس اذتػني ْٖٛٞ  هْٛٞات أ

 نياااضز املعاااٚتؿااااااااطبني ب        ااني ؾاااضب املٕٓٛاااٖصا ذػااا

ٕٓ ايعباؽ ابٔ أَري املؤَٓني قس ؾب ْٚؿأ يف صرب١ أظٖس ارتًل أبٝ٘ أَري  إ
ؾانتػااب ؾضاا١ًٝ  Lاملااؤَٓني عًااٞ اباأ أبااٞ طايااب ٚأخٜٛاا٘ اذتػاأ ٚاذتػااني 

ٕٓ ايطباع تتاأمط باملصااذب١، ٚقٝاٌ: املاط٤ ٜأخاص َأ زٜأ        ايعٖس بربن١ صربتِٗ ؾإ
صسٜك٘ ٚقس قٝاٌ: ٚياس ايؿكٝا٘ ْصاـ ؾكٝا٘، ؾاأبٛ ايؿضاٌ ايعبااؽ أٚاّل ناإ َأ           
بٝت خًكِٗ اهلل يآلخط٠ ال يًسْٝا ؾٗٛ بطبع٘ ٚجبًت٘ ٜطًب َاا خًال يا٘ ٚدناْاب     

يعبااؽ ابأ   َا مل رنًل ي٘ ؾال دنس يٓعِٝ ايسْٝا ٚال يعخاضؾٗا ؾا٥س٠. ٚأَا عبااز٠ ا 
ؾكااس ناْاات ظُٝااع أعضااا٤ٙ ؾًػاااْ٘ عبااس اهلل بايااصنط ٚايؿااهط  Lأَاري املااؤَٓني  

ٚايااسعا٤ ٚاالغااتػؿاض ٚاألَااط باااملعطٚف ٚايٓٗااٞ عاأ املٓهااط ٚايسعاٜاا١ إىل إَاَاا٘ 
، ٚأَاا ظبٗتا٘ ؾكاس أماط با٘ ايػاحٛز ٚأَاا عٝٓا٘ ؾكاس ْبات بٗاا            _ٚأخٝ٘ اذتػني 

ا َاأ ايعْااس بعااس إٔ عبااس بٗااا اهلل ايػااِٗ يف جٗاااز زٕٚ إَاَاا٘ ٚأَااا ٜااساٙ ؾكطعتاا 
أْٛاعااّا َاأ ايعباااز٠ جاٖااس بٗااا األؾااطاض ٚضؾعٗااا يف األشناااض ٚبػااطٗا يف ايعطااا٤  
ٚايػحٛز ٚايطنٛع ٚغري شيو، ٚأَا ضأغ٘ ؾكاس ؾضادت ٖاَتا٘ بعااَٛز اذتسٜاس      
 إىلٚأَاا ضجاالٙ ؾكااس قااّ بٗاا بهااٌ عبااز٠ ٚغااع٢ بٗاا إىل ناٌ خااري َٚؿا٢ بٗااا         

٢ آٍ ستُاس ٚآخاط عبااز٠ عباس بٗاا أْا٘ جعاٌ ٜؿرا          ادتٗاز ٚمحٌ املا٤ يعطاؾا 
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ؾٝٗااا ذااني غااكط عًاا٢ ؾاااط٧ ايعًكُااٞ َؿضااٛر اهلاَاا١ َكطااٛع ايٝااسٜٔ، ٚأَااا  
ٚجٗا٘ ايهاطِٜ ؾكاس غاايت عًٝا٘ ايااسَا٤ يف غابٌٝ اهلل ٚغااٍ عًٝا٘ َاذ ايٝاااؾٛر          
املؿضٛر، ٚأَا صسضٙ ايؿطٜـ ؾكاس ٚظعتا٘ األغا١ٓ ٚايػاٝٛف ٚايٓبااٍ احملاسز٠،       

عضا٥٘ ذت٢ جا٤ يف ٚصؿ٘ أْ٘ إشا مجاٌ َٓا٘ جاْاب غاكط     ٖٚهصا غبٌٝ غا٥ط أ
اآلخط يهثط٠ ضطب ايػاٝٛف ٚطعأ ايطَااح. ٚناإ ايعبااؽ ابأ أَاري املاؤَٓني         

جاٖس َع أبٞ عباس اهلل نُاا ٚصاؿ٘ اإلَااّ ايصاازم       اإلميإْاؾص ايبصري٠ صًب 
)أؾٗس أْو مل تٗٔ ٚمل تٓهٌ ٚأؾٗس أْو َضٝت ع٢ً بصري٠ َٔ بكٛي٘:  _

 .بايصاذتني َٚتبعّا يًٓبٝني( زٜٓو َكتسّٜا

ٌٔ   ُٙاأخا  _ٚقس أٓبٔ غٝس ايؿٗسا٤ أبٛ عبس اهلل اذتػني   اَؽٓبا ايَع أباا ايَؿِضا
  ِٕ ذني اغتؿٗازٙ ؾأتاٙ نايصكط إشا احنسض ع٢ً ؾطٜػ١ ؾؿطقِٗ ميّٝٓا ٚمشاال بعاس أ

ٖٚاٛ ٜٓاازٟ ٚا أخااٙ ٚا     _قتٌ َٔ املعطٚؾني غبعني ضجااّل ؾحاا٤ حناٛ ايعبااؽ     
اْهػط ظٗطٟ ٚقًت ذًٝيت ماِ احنٓا٢ عًٝا٘ يٝرًُا٘ ؾؿاتب ايعبااؽ        عباغاٙ اآلٕ

ٜطٜاس إٔ ذنًُا٘ ؾكااٍ يا٘: إىل أٜأ تطٜاس ٜاا أخاٞ           _عٝٓٝ٘ ؾطأ٣ أخاٙ اذتػاني  
ؾكاٍ إىل ارت١ُٝ، ؾكاٍ ٜا أخٞ عل جسى ضغٍٛ اهلل عًٝو إٔ ال حتًُين زعاين  

ٗا باملاا٤  ملاشا  قاٍ ألْٞ َػتٕب َٔ ابٓتاو غاه١ٓٝ ٚقاس ٚعاست     _يف َهاْٞ ؾكاٍ 
ٚمل أتٗاا با٘ ؾٛضاع٘ يف َهاْا٘ ٚضجااع إىل ارتُٝا١ ٜهؿهاـ زَٛعا٘ بهُا٘، ؾًُااا         
ضأٚٙ َكباّل أتت إيٝ٘ أبٓت٘ غه١ٓٝ ٚيعَت عٓإ جٛازٙ، ٚقايت: ٜا أبتااٙ ٖاٌ ياو    

أضاٙ أبطاأ ٚقاس ٚعاسْٞ باملاا٤ ٚياٝؼ يا٘ عااز٠ إٔ رنًاـ          _عًِ بعُٞ ايعباؽ 
٤ٙ أّ ٖااٛ دناٖااس األعااسا٤  ٚعااسٙ، ؾٗااٌ ؾااطب َااا٤ّا ٚبااٌ غًًٝاا٘ ْٚػاا٢ َااا ٚضا 

ٚقاٍ: ٜا ابٓتاٙ إٕ عُو ايعباؽ قس قتٌ ٚبًػت ضٚذ٘  _ؾعٓسٖا به٢ اذتػني 
صطخت ْٚازت ٚاأخاٙ ٚاعباغاٙ ٚاقًا١ ْاصاطاٙ    Hادتٓإ ؾًُا مسعت ظٜٓب 

تاٙ بعاسٙ ٚاْكطااع ظٗاطاٙ    عإٟ ٚاهلل ٚاضٝ _ٚاضٝعتاٙ بعسى، ؾكاٍ هلا اذتػني 
   ٘ َعٗأ. ٚناإ يًعبااؽ     _ٚبها٢ اذتػاني    ؾحعًت ايٓػا٤ ٜابهني ٜٚٓاسبٔ عًٝا
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، ٚاحنصاط  ْتِٓا هلل ٚايؿضاٌ ٚاذتػأ ٚايكاغاِ ٚبٔ   َٔ األٚالز مخػا١ عبٝاس ا   _
عكب ايعباؽ ابٔ أَري املؤَٓني يف ٚيسٙ عبٝس اهلل ٚظاز بعض ايعًُا٤ ايعكاب يف  

يف ٚاقعا١ ايطاـ َاع     _اذتػٔ بٔ ايعباؽ، ٚقس اغؿتٗس بعض أٚالز ايعباؽ 
٘ ٖاصٙ املكايا١ أبٝاات يًُطذاّٛ مساذا١ آٜا١ اهلل ايعظُا٢        أبِٝٗ ٚخاري َاا خناتِ با    

ايؿااٝذ ٖااازٟ ناؾااـ ايػطااا٤ ذٝااث أْؿااس قصااٝس٠ يف غااٝسْا ايعباااؽ اباأ أَااري  
 املؤَٓني يف املكبٛي١ اذتػ١ٝٓٝ ْكتطـ بعض األبٝات َٓٗا:

 أبا ايؿضٌ قس أؾبٗت بايؿضٌ ذٝاسضاّ 
 ألْااااو أْاااات ايباااااب يًػاااابط َثًُااااا 
 ٚناااااااإ ٚظٜاااااااطّا يًااااااآيب َؤٜااااااااسّا    

 َت عًاا٢ األعااسا٤ صااٛيت٘ اياايت   ٚصااً
    ٘  بػاااٝـ أبٝاااو اياااسٜٔ ناْااات ذٝاتااا
 أبااااٛى ؾااااس٣ اهلااااازٟ اياااآيب بٓؿػاااا٘
 ٚيهٓاااااا٘ َاااااأ نٝااااااس أعسا٥اااااا٘ جنااااااا 
   ِ  ظ٦ُااَت ٚأضٜٚاات ايثااط٣ َاأ زَااا٥ٗ
ِٕ قطعاااٛا ٜاااسا    َٚٓااو بػاااٝـ ايبػااٞ أ
 أباااٛى ٜالقاااٞ ادتاااٝـ يف خاااري عاااس٠    
  ِ ِٕ ٖاااااٛ ْااااااز٣ أجنستااااا٘ ضاااااطاغ  ٚإ
  ٘  غااا٣ٛ صااااضَّا غضاااب حتًااا٢ دتٝٓااا

ٌٕتػاااااري اىل اهل  ٝحاااااا٤ َٓاااااو ظرؿااااا
 ٚنٓااااات َعٝٓاااااّا يًرػاااااني ْٚاصاااااطاّ  
 ؾٝاااا اباااأ عًااااٞ ٚايعااااال يااااو ؾاااا١ُٝ 

 

 أبااااااى ؾاااااأذطظت ايؿدااااااض املدًاااااسا    
ْٞ ناااااإ باباااااّا ألمحاااااسا     أباااااٛى عًااااا
 نُااااا نٓاااات يًػاااابط ايااااٛظٜط املؤٜااااسا 
 تػااااااازض مشااااااٌ ايضاااااااملني َبااااااسزا   
 ٚنٓاات يػاابط املصااطؿ٢ يف ايٛغااا ؾااسا  
 ٚياااٛالنِ يف ايطاااـ أٚز٣ بااا٘ اياااطز٣

 صاااعٝس َٛغااااسا ٚبااات عًااا٢ ٚجااا٘ اي   
 غااسا٠ غااس٣ طعااِ ايااطز٣ يااو َااٛضزا  
 ؾكاااس نٓااات يف املعاااطٚف أطاااٛهلِ ٜاااسا 
 ٚأْات تالقاٞ ادتاٝـ يف اذتاطب َؿاطزا     
 ٚأْااااات إشا ْازٜااااات مل تًاااااَل َٓحاااااسا
 ضقاب األعازٟ َٔ زّ ايرتؽ عػاحسا 
 َااأ ايعاااعّ َاااإض َاااا ْٚااا٢ أٚ تاااطززا
 ٚبعاااااسى مل ٜبصاااااط َعٝٓاااااّا َٚػاااااعسا
 يكااس طباات َٛيااٛزّا نُااا طباات َٛيااسا   
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F 
ٔ  ٖٞ فاط١ُ بٓج ذزاّ بٔ خايد بٔ ربٝع١ ايٛذٝد بٔ نالبة بالٔ ربٝعال١     بال

 ايعاَرٟ. عاَر بٔ صعصع١

ٗالالا ٖٚالالِ أبمالالاٍ َ الالٗٛرٕٚ ٥ُِاٚأشالالرافٗا ٚ َع ايعالالرِة أًٖالالٗا َالالٔ تالالا اِح
ِِٕرٜٚعرفٓالالا ايثالالارٜذ بالالإ أبٓا٤ٖالالا َالالٔ ُف يالالرنرٜاح ايعالالرة ا ادتاًٖٝالال١ ٚ الالِ ا تالالا

اجملٝد٠ ا املغالا ٟ بايررٚتال١ٝ ٚايالالاي١ َالز ايزعاَال١ ٚايلالى   ذثال٢ أ عالٔ  الِ          
ّٕ َٔ قَٛٗا أبا عاَر بٔ َايو بٔ جعرر بٔ نبة جالد   اَال١ ٚايالد٠   ُخُاملًٛى.. فإ

 َبعب األت١ٓ يررٚتٝث٘ ٚشحاعث٘. َبكُِّيأّ ايآني ٖٚٛ ادتد ايداْٞ ألّ ايآني 

ٖٚرٙ املرأ٠ ايٓا١ًٝ ايصاذت١  اح ايرضٌ ٚايعر١ ٚايصٝا١ْ ٚايالٛر  ٚايدٜاْال١   
نرمي١ قَٛٗا ٚعك١ًٝ أترتٗا فٗٞ تٓثُٞ ألشرف ايكاا٥ٌ ايعرب١ٝ شالرفا ٚأععٗالِ   

 مي١ اييت ترثدر بٗا تا اح ايعرة.يًُآخر ايهر

لالاة ايعالرة   ِٖٚ ايرٜٔ عٓاِٖ عكٌٝ بٔ أبٞ طايب ٚنإ ْلاب١ عاملالا باْ 
ٚأخاارِٖ )يٝس ا ايعرة أشالحز َالٔ ابا٥ٗالا ٚف أفالرحق فرالل ألَالن املالىَٓني        

ألٕ ايآالج اياليت    إٔ ٜرغب ا ايٛصال١ً ايصالٗر١ٜ بٗالِ..    _عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 ٘ خط ايهثا٥ب أعزفراح ي ٜبعب أطراف األت١ٓ عاَر

 4َكاٍ: 
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قد ٚيدٖا َدٌ ٖىف٤ األبماٍ اي حعإ دتالدٜر٠ إٔ تٓحالب فُٝالا تًالد ٚف تًالد  ف      
 ١ ع١َُٛ ٚخىٚي١.شحاعًا بمب قد ضِ بني طرا ايامٛي١ ٚايررٚتٝ

)اخرت يٞ اَرأ٠ قد ٚيالدتٗا ايررٛيال١   ألخٝ٘ عكٌٝ:  _فكٍٛ أَن املىَٓني 
ٚملا أشالار صالاذب اي الرٜع١ اذتكال١      َٔ ايعرة ألتزٚجٗا يثًد يٞ غبَا فارتًاق

ٖرٙ املالرأ٠ ارترتَال١    ََٚيَدِحفكد  )ارتاٍ أذد ايضحٝعني فثدنٚا يٓمرهِقبكٛي٘: 
اًَا ٖٚٛ ذرٟ بثًالو اي الحاع١ اياالاٖر٠ ألْٗالِ     أعظِ ايرجاٍ شحاع١ ٚخااتا ٚ قد

 )فاطُال١ق أّ اياالٓني   _َعرٚفٕٛ فٝٗا َٔ نب طرفٝ٘..فكالد تالزٚد أَالن املالىَٓني     
 ح يالال٘ أربعالال١ بالالٓني  ََٚيالالَدٚ Hبعالالد ٚفالالا٠ ايصالالدٜك١ تالالٝد٠ ايٓلالالا٤ فاطُالال١ ايزٖالالرا٤   

 ٖالالِ ايعاالالاح امللالال٢ُ بايلالالكا ٜٚلالالُٝ٘ أٖالالٌ ايٓلالالب أبالالا ايكربالال١ ٚصالالاذب راٜالال١     
 ٚعاالالد او ٚعدُالالإ ٚجعرالالر ٚقالالد اتث الالٗدٚا عٝعالالًا َالالز       _ اإلَالالاّ اذتلالالني 
ٔ  _اإلَالالالاّ اذتلالالالني    ا ٚاقعالالال١ نالالالربب٤ ٜالالالّٛ عاشالالالٛرا٤ ٚف بكٝالالال١  الالالِ  ف َالالال

 ايعااح.

ناْج أّ ايآني َٔ ايٓلا٤ ايراضبح ايعارفاح حبل أٌٖ اياٝج شتًصال١ ا  
رتٗالا  ٚف٥ِٗ ممرض١ ا َٛ تِٗ ٚ ا عٓدِٖ ادتاٙ ايٛجٝ٘ ٚارتالٌ ايرفٝالز ٚقالد  ا   

 ٜٓب ايهرب٣ بعد ٚصٛ ا املدٜٓال١ املٓالٛر٠ تعزٜٗالا باٚف ٖالا األربعال١ نُالا ناْالج        
تزٚرٖا أٜاّ ايعٝد ٚبًغ َٔ عظُثٗا َعرفثٗا ٚتاصرتٗا مبكاّ أٌٖ اياٝالج أْٗالا ملالا    

ٚنالإ اذتلالٓإ َرٜضالني أخالرح تبطالو ايكالٍٛ        _ خًج ع٢ً أَن املىَٓني 
َٚالا برذالج    حالاَز ايكًالٛة..  َعُٗا ٚتًكٞ  يُٝٗا َٔ طٝب ايهالبّ َالا ٜاخالر مب   

ا  يالو   َ ِدٚختضالز  ُالا نالاألّ اذتٓالٕٛ ٚف ِبال      ع٢ً  يو حتلٔ ايلن٠ َعُٗا..
فإّْٗا ضحٝع١ شالد  اإلميالإ قالد اتثضالا٤ح بالاْٛارٙ ٚربالج ا رٚضال١ أ ٖالارٙ         

 ٚاتثرا ح َٔ َعارف٘ ٚتا بج با ب٘ ٚختًكج باخبق٘.

ادتًًٝال١ اياليت ذااٖالا    ٚف أرٜد  طاي١ ا املكد١َ ايثُٗٝدٜال١ عالٔ ٖالرٙ ايلالٝد٠     
او  رخالًا أصالالٝب ا اي الالرف ٚايلالٝا ٠ ٚايرفعالال١ ٚاملهاْالال١ فٗالٞ فاطُالال١ بٓالالج ذالالزاّ    
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 ايهبب١ٝ.

ّٕ قَٛٗا ٚرٖمٗا َٔ األعُالاّ ٚاألخالٛاٍ ٜثُثعالٕٛ بهالٌ خصال١ً فاضال١ً        فإ
ج١ًًٝ، ٚذااٖا او نريو زتدًا ٚشرفا فذكا جا٤ٖا بعد  ٚاجٗالا َالٔ أتالد او    

فهاْج بالريو أفضالٌ    _ملىَٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚأتد رتٛي٘ اإلَاّ أَن ا
حتٛ  ع٢ً اي رف ٚاجملالد ٚايرفعال١ َالٔ     - َٔ غن اياٝج ايٓاٟٛ اي رٜو -اَرأ٠ 

نٌ جاْب ٚيٓدخٌ ا رذاة تنتٗا ايرات١ٝ بغٝال١  عمالا٤ صالٛر٠ يكالرا٤ ايرالراح      
 ايهراّ.

 َوَنَسُبها: اسمها الكريم

بالٔ ايٛذٝالد بالٔ نعالب      ارتٌ بٔ خايد بٔ ربٝعال١  ٖٞٞ فاط١ُ بٓج ذزاّ أب
ََال ُخبٔ عاَر بٔ نبة ٚأَٗا  تالٌٗ بالٔ عالاَر بالٔ َايالو بالٔ جعرالر بالٔ          جبٓال  ١ُُا

 نبة.

 ٣ُالا  ُج 41ٚيدح ع٢ً األرجال  بعالد ا حالر٠  ُالس تالٓني ٚتٛفٝالج ا       
عًال٢ َالا تالرٖب  يٝال٘ بعال        _بعالد َكثالٌ اذتلالني     44ّٜٛ ادتُع١ عاّ  اآلخر٠

 ايرٚاٜاح.

 :اأوالده

 باربع١ َٔ ايآني: _املىَٓني ر قج َٔ عًٞ أَن 

 ٖال.64شعاإ  4ايعااح بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب املٛيٛ   .4

عاد او بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب عُرٙ ّٜٛ ايمو مخس ٚع رٕٚ  .6
 ت١ٓ.

عدُإ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب نإ ّٜٛ ايمو ابٔ خبث ٚع رٜٔ  .1
 ت١ٓ.

 جعرر بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٖٚٛ أصغرِٖ ّٜٛ ايمو. .4
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 :اقىمه

اخٓإ ا شحاع١ قَٛٗا ٚبلالايثِٗ ٚصتالدتِٗ ٚ قالداَِٗ ا تالاذ١     ف خيثًو 
اذترة ٚاملٝدإ فُِٓٗ َايو بٔ ايربا٤ َبعب األت١ٓ َٚالِٓٗ عالاَر بالٔ ايمرٝالٌ     
ٖٚالالٛ ٜضالالُٕٛ ايهالالرّ ٚايلالالدا٤    ايٓحالالد٠ ٚايررٚتالال١ٝ ٚا قالالٍٛ عكٝالالٌ ألخٝالال٘   

 مّلا أرا  ايزٚاد فاشار عًٝ٘ باّ ايآني. _اإلَاّ عًٞ 

ُٙ داطاًاَُ _قاٍ اإلَاّ عًٞ  ٌ ٚنإ ْلالاب١ عاملالا باخاالار ايعالرة     ِِٝكَع أخا
أبغين اَرأ٠ قد ٚيدتٗا ايررٍٛ َٔ ايعرة ألتزٚجٗا فثًالد يالٞ غبَالًا     :ٚأْلابِٗ
فكاٍ ي٘ عكٌٝ: أٜٔ أْج َٔ فاطُال١ بٓالج ذالزاّ بالٔ خايالد ايهببٝال١ فإّْال٘         أتدًا..

 يٝس ا يعرة أشحز َٔ ابا٥ٗا ٚف أفرح.

 :في سمى شخصيتها ما جاء

أندالر ممالا    Hناْج ترع٢ أٚف  ايزٖالرا٤   _ملا  خًج بٝج أَن املىَٓني 
ُٖىُخترع٢ أبٓا٤ٖا ُٚت ُالا أصالابِٗ َالٔ ذالزٕ ٚفكالدإ      ِي عًال٢ أٚف ٖالا تعٜٛضالاً    ِِر

ٜا أبا اذتلٔ:  _املىَٓني  ِرَِِٝأل ٚقايج ًَٜٛا ذٓإ ملٛح أَِٗ ايزٖرا٤ اياثٍٛ..
اياالٓنيق ٚف تالرنر ا الٞ )فاطُال١ق فكالاٍ  الا اإلَالاّ        ْا ْٞ بهٓالٝيت املعرٚفال١ )أّ   

ملا ا؟ قايج أخ ٢ إٔ ٜلالُز اذتلالٓإ فٝٓهلالر خاطرُٖالا ٜٚثصالد  قًاُٗالا        _
فاٟ اَرأ٠ جًًٝال١ َىَٓال١ صالابر٠ صالاذت١ ٚقالٛر       يلُا   نر اتِ أَُٗا )فاط١ُق.

يرا صار  ا جاٙ عظِٝ ٚشإ نالرِٜ   -طٝب او خراٖا ْٚٛر ضرحيٗا-ٖرٙ املرأ٠ 
ٚأٖالالٌ بٝثالال٘ ايغالالر املٝالالاَني فُالالا تٛجالال٘  ْلالالإ    او   f ٚعٓالالد رتالالٛي٘ عٓالالد او

ايعًالالٞ ايعظالالِٝ ٚتالالاي٘ حبكٗالالا  ف قضالالٝج ذاجثالال٘ َالالا خم تهالالٔ سترَالال١ أٚ شتايرالال١      
ٚيريو أغرّ ايٓاح بٗا ٚخاص١ أٌٖ ايٓحالو فرتاٖالِ ٜعكالدٕٚ     يًُ ١٦ٝ اإل ١ٝ.

 اجملايس ٜٚمعُٕٛ ايمعاّ ٜٚٛ عٕٛ اذت٣ًٛ ا خٛابٗا.

٘    َٚٔ باة عر  Hٚر  عالٔ ايزٖالرا٤    ،فإ ادتُٝالٌ َٚكابًال١ اإلذلالإ مبدًال
ٜالالّٛ اذت الالر ختالالرد َالالٔ حتالالج عاا٤تٗالالا نرالالني َكمالالٛعني ُٖٚالالا نرالالا أبالالٞ ايرضالالٌ    
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ٔ       _ايعاالالاح    ٚتكالالٍٛ: ٜالالا عالالدٍ ٜالالا ذهالالِٝ اذهالالِ بالالٝين ٚبالالني َالالٔ قمالالز ٖالالرٜ
 ايهرني.

املد١ٜٓ بعد قثٌ اذتلني ٚايرجٛ  َٔ ايليب  Hٚملا  خًج ايلٝد٠  ٜٓب 
خاٙ ٚا عااتاٙ فاجابثٗا أّ اياالٓني  ا أٗا بٓظراح أّ ايآني صاذج ٚٚايثكج ْظرات
 ذلٝٓاٙ. ٚا ٚيداٙ ٚا

ٚأَا َا ٚر  ا شإ عاا تٗالا ٚصالبتٗا ٚتٛجٗٗالا    او ٚترالٜٛ  األَالر      
 يٝ٘ فٗٛ ش٤ٞ جًٌٝ َِٗ ا تًٛى ٖرٙ املرأ٠ اذتر٠ اي رٜر١ ايهرمي١  اح ادتالرر  

 ٌ ٚايلحاٜا ايمٝا١.ايهرِٜ األصٌٝ ا شث٢ املهارّ ٚايرضا٥

ّٕ تالن ايعظُالا٤ ا تالارٜذ     .Hٜكٍٛ أذد ايدارتني ي دصال١ٝ أّ اياالٓني     
ّٕ أّ اياالٓني ناْالج           اإلتبّ أعالبّ  ْلالا١ْٝ با خال١ ٜهربٖالا مللالًِ ٚغالن امللالًِ ٚ 
أقالال٣ٛ جالالرأ٠ ٚشالالحاع١ ٚأصالالًب املىَٓالالاح عًالال٢ حتُالالٌ ايصالالعاة تمًالالب اجملالالد     

املدالالالالاطر ٚايثضالالالالر١ٝ    ٚايهراَالالالال١ ٚاجملالالالالد ف ٜٓالالالالاٍ  ف باملصالالالالاعب ٚرنالالالالٛة    
 ٚافتثالاٍ.

يكد ناْالج أّ اياالٓني ايكالد٠ٚ اذتلال١ٓ ٚاملدالٌ األعًال٢ ايالرٟ حيثالرٟ ٚناْالج          
عٓٛاْالالالا يًداالالالاح ٚاإلخالالالبة ٚايالالالالاي١ ٚايثضالالالر١ٝ ٚايرالالالدا٤ ٚاي الالالرف ٚايعالالالز٠  

ِٕ بًغٗالالا َكثالالٌ     ٚايهراَالال١ ا تالالاٌٝ اذتالالل ٚايعدايالال١.   ٖالالرٙ ايلالالٝد٠ املصالالٕٛ َالالا  
ا ايعرب٠ فهاْج تاهٞ بهالا٤ ايدهالا  صالااح    ّٜٛ عاشٛرا٤  ف ٚخٓكثٗ _اذتلني 

ني فًٝاالو اياالانٕٛ ٚيٝضالخ    فع٢ً َدٌ اذتل َلا٤ تعانًا عٔ َ اعرٖا ٚأذزاْٗا.
 ايضاجٕٛ.

 ٕ ا ذٝالالا٠ ٖالالرٙ ايلالالٝد٠ ادتًًٝالال١ أخاالالارًا طرٜرالال١ ٚاخالالار ممثعالال١ جعًثٗالالا َدالالاف 
صاذتا ٚقالد٠ٚ ذلال١ٓ ا املعالارف ٚايصالبح ٚ جابال١ و ٚيًرتالٍٛ ايهالرِٜ ذالني         

بالالٛ  أٖالالٌ اياٝالالج ٚذالالاِٗ ٚٚفٜالالثِٗ ٚافتاالالا   الالِ ٚايثُلالالو       fستُالالدًا أَالالر 
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ِٕ ٜثاالالز ٜٚثُدالالٌ أَالال  ر ربالال٘ ٚأَالالر رتالالٛي٘ ايٓاصالال  بعالالرٚتِٗ ٚجالالدٜر بهالالٌ َلالالًِ أ
 ٚإٔ ف ٜعدٍ عٔ ٖرا األَر قٝد أمن١ً. األَني.

ٚمثالال١ شالال٤ٞ ٜٓاغالالٞ إٔ ٜعالالرف ٖٚالالٛ قالالد نالالإ يلالالع١ اطبعٗالالا ا األَالالٛر          
أخالالر ذاتالالِ ا تعًالالل ايٓالالاح بٗالالا ٚخكالالثِٗ     ٚ خبصالالٗا ايهالالرِٜ َٚاضالالٝٗا اجملٝالالد   

     ٚ بعالد ْظرٖالا   ٚستاثِٗ اييت ف ذد  الا ب دصالٗا فاتالثماعج حبهُثٗالا ٚصالربٖا 
ِٕ  ٍ ع٢ً ش٤ٞ فإمنا ٜالدٍ ذٓهثٗالا ٚجًالدٖا     ايثغًب ع٢ً نٌ ايصعاة. ٖٚرا  

 طالار األخالبم ايعربٝال١ ٚايرتبٝال١ اإلتالب١َٝ األصال١ًٝ        ُِِِٔضا َٚعدْٗا األصٌٝ 
ألٕ املالرأ٠ عظُٝال١ املٓزيالال١    َالٌ َالز ادتُٗالٛر ا اذرتاَٗالا  الِ.     ٚتكايٝالدٖا ا ايثعا 
عظُٝال١ املٓزيال١ عٓالد     ا ايعًِ ٚاذتًِ ٚاملعارف ٚايصبح. _عٓد أَن املىَٓني 

 ايٓاح.

ٜٚظٗر يًُثثاز ألخاار أّ ايآني أْٗالا ناْالج شتًصال١ ألٖالٌ اياٝالج َثُلاله١       
د أضا٤ح طرٜالل  بٛفٜثِٗ عارف١ ب اِْٗ َلثاصر٠ باَرِٖ فهاْج ٖرٙ املاح١ً ق

 بح ٚاإلصبح ذتا ا َٔ  ٚر َِٗ ا أذداث ايثارٜذ يعربٞ ٚاإلتبَٞ.ّصاي
 

 



 

 

 

 

 سيف ذو الفقارال

F 
للسييَمنزلةلييْنة َدييْنليي ٔنمللليي فنًملوسييلدرن وييٌنً يي  ن يي  ن  زلييىنن
ُٕنًٌٍِلَحِ نمللب غٌنن وٌنمللٌ َلْنملوزليٓنن ًً  حن د نوتقّلِ ِينًب لسَمنٍُِ َحِ نملألة مل
لص ِّنجح  لنمللكف نًَدِحِ ن لٌلنمللضاللنًملل   عنةمنملألرضنًمللِليِ ضنًملوثُزيلننن

ٌِحنمللٌغٓنًُزلَتيَ  ننمللسالُحنمللُلْلَ نٌٍ نك َننهٌ ملوَي دٍم نًيفنملويورٌرننننملألًلنيفنُ 
أننملجللْنحتتنظياللنمللسيٌَ  نًأحي ملنملوسيلدٌننملاهتدي  نزيمنحَيسن يل ةتىننننننننن
ًأحك زى نًملةتربنأ ضلنملهل ملٍ نملليتنتق  نللحك  نًملألز ملٕنًمللف   ن نًزي حنن

 نًقيي نتليي ًلنٓملوثَلّليينُحِ مللسييَمنيفنملألدفنمللل بييُنيفن ييل ينًكزيي ينًكيي ننلييىنمللِقيي
أمس ٕنمللسٌَ نً ف تو  ن إذملنك ننمللسَمنة ٍضً ن َسيدٓن يفَحْ نًاذملنكي ننننن

 وييٌن قَييإ نًاذملنكيي نن يقَاًلن وييٌنح ييَإ نًاذملنكيي نن َييىننن-أِن ييػ مًل-لطَفيً نن
حةًزنةلٓنزتلىن وٌنزفق  نًاذملنك ننقط ةً ن ويٌنحسي  نًزفصيلنًهي مل  نًناذملننننن

إنملوف  لن وٌنزطبي، نًاذملنكي ننننك ننمي نيفنمللل   ن وٌنزصدم نًاذملنك ننٍصَ
ز ضييًَ نيفنمللضيي ٍبْن وييٌنر ييٌف نًناذملنكيي نن يي رزً نانٍلييز ن وييٌن دصيي زْ نننن
ًملولحيييٌظنأنلنملللييي فناح يييتنأمسييي ٕنمللسيييٌَ نحسيييإن يييٌره نًأ يييك هل ن
ًأز كمن ل ةتو  نًمل تلد هل  ن دزالناذملنملزتومنمللسَمنيفنقطعنملل ير ن َسيدٓننن

تي كٌنزيمنملل ٍيمنٍسيدٓنملو ي يف نننننننملولض نًملوصيلٌعنيفنقي ٔنزيمنأرضنملللي فنننن
ق رنأ يو نزصي دٍ،نمللسيَم ننننمللَفنملذنََمسلمللًملوصلٌعنيفنبالدنملهلل نملوول  نرمنانن

 5زق ل:ن
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ًهٌنةلٌملننمل تو نملوسيلدرنًاِننك كيتنزل  تلي نبيىنتتللي،نزيمنحَيسنكةًليىنزيمنننننننننن
نزييمنقبييلنملل  ييٌلنملألة ييمن_ةلييُنملويينزلرننأزييِ اىلنملإلزيي  ننىِٖييًاه ململلسييد ٕن
fهيي ين ييعنكييلنزللٌزييْنًردذنيفن ييَمنذِنمللفقيي رنزييمندًنن نًيفنزق لتليي ن

نمتحَص 

ًانن بإنمللتسدَْن َمنذِنمللفق رنألكىن َىنحةًزنزطدٗلْنةلٓنزتلى نق لن
ملبمنزل ٌرنيفنلس ننملللي ف:ًذًنمللفقي رنبي لفتانًمللكسي نًهيٌن يَمنزفقي  ناذملنننننننن

لفقي رننذملنملنfمسُن َمنمللليبننك نن َىنحةنأثرل ن َىن ق ن ثقَّ  نًق لنأبٌنملللب س:
ِليَمنمسيُنذًنننن_ألكىنك كتن َىنحف ن ػ رنحسي ننًقي ن يٗلنملإلزي  نمللصي د نننننن

)مسُنذًنمللفق رنألكىنز نضي فنبيىنأزي نملوينزلرنأحي مًلناانننننن:ن_مللفق ر؟ن قي لنن
ن مل تق نيفنملل كَ نزمنمل َ ّنًيفنملآلخ ّنزمنملجللْ(

ًملختلفييتنملآلريي رنملو ًٍييْنيفنزصيي رينًأ ييب فنكةًلييىنزييمنمللسييد ٕنًتيي رٍذن
 فُنبلضنملل ًملٍ ذنأننجربٍلنأكةلىنٌٍ نزل كْنب رنأًنزل كْنأحي  نًيفننكةًلىن

زمنملجللْنًكي ننآد ناي رفنأةي ملٕيننننن_بلضو نملآلخ نأننملهللنأكةلىنزعنأبَل نآد ن
)انٍةمللنأكبَ ُٖناي ربٌننبيىنكييبنبلي نننننزمنملجلمنًملل َ طر نًك ننزكتٌبً نةلَىن

ن_منأبيُنط ليإنننكييبنً ي ٍ،نبلي ن ي ٍ،نحتيٓنٍ ريىنأزي نملوينزلرنةليُنبينننننننننن
 قي نًردنيفنتفسي نمللسي ِنةيمنملبيمنةبي سنيفنننننننن  َح رفنبىنةمنملليليبنملألزيُ(نن

)أكييةلنملهللنآد نزييمنملجللييْنًزلييىن ييَمنذِنننقيي ل:ن[وأنزلناااحلديد ااد]قٌلييىنتليي ىل:ن

بليي نقتييلنمللليي ننبييمنزلبييىنمللسييودُننن_ نًقَييل:نغلدييىنأزيي نملويينزلرننمللفقيي ر(
ودُنيفنغيةًّنبي نملوصيطل،ننننًأخ ينزلى نًقَل:نغلدىنزمنزلبىنبيمنمل ري انمللسيننن

بل نأننقتلى نًقَل:نك ننزمنه ملٍ نبلقَسنزلكْن يبوناىلنكبَلي ن يلَد ننبيمندملًدننننن
 يَفىنذملنمللفقي رنريمنننننf نًقَل:ناننمل ري انبيمنةيالملنأهي ٔنل  يٌلنملهللنننننن_

اكليىنننكد نذك نمللةبَي ِنيفنتي انملللي ًس نًقَيل:ننننن_  رناىلنأز نملونزلرنةلُن
بليي نكسي ينًملهيي ذينلسيَمنذِنمللفقيي رنبييوز نننزصيلٌعنزييمن يلمنح ٍيي نيفنملليَدمنننن
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أز نز نًردنةمنأهلنبَتنملللبيٌّن يإنلنزصي رن يَمنننننن fجربملَٖلناىلنكبَل نحمد ن
ذِنمللفقيي رنهييٌنكةًلييىنزييمنمللسييد ٕنكديي نرًِنةييمنملإلزيي  نأبييُنمل سييمنةلييُنبييمنن

زيمنأٍيمننننf يولتىنةيمنذِنمللفقي رن يَمنر يٌلنملهللنننننننقي ل:نن_زٌ ٓنملل ضي نن
زييمنمللسييد ٕنًك كييتنحلَتييىنزييمن ضييىنًهييٌننن_)هييببنبييىنجربَٖييلنهييٌ؟نقيي ل:ن

ًأز نكَفَْنكةًليىنزيمنمللسيد ٕن ويٌنكدي نًردنيفنرًملٍيْنملإلزي  نمللصي د نننننننننن ةل ِ(
:ن)اننملهللنتب ر نًتل ىلنأكةلنةليٓنحمدي ن يَفً نزيمنمللسيد ٕنيفنغي نغدي  نننننننن_

 نًكةًلىنبيالنغدي نحتي ٍضنةليٓنملجلوي د نًا ي رّنننننننًق لنلى: ق تلنيفن بَلنملهلل(
نأننانٍػد  اىلنأنن َفىنٍلبػُن

)مسُن َمنأزي ننأكىنق ل:نن_ًأز نً فىن ق نرًِنةمنملإلز  نمللص د ن
ذملنمللفق رنألكىنك ننيفنً طىنخبنيفنطٌلىن  بىنبفق رنملل وي  ناىلننن_ملونزلرن

 ن(ًكي ننذًنمللفقي رنذملن يلبترننن) نًيفنحب رنملألكيٌملرننأننق لنًك كتنحلقتىن ضْ(
 َمنحملٓنق ٖدىنزيمنننfملهللن)ك ننل  ٌلنًيفنرًملٍْنةب نملهللنبمنةب سنق ل:ن

 ضْنًكللىنزمن ضْنً َىنحل،نزيمن ضيْنًكي ننٍسيدٓنذًنمللفقي ر نًك كيتنليىنننننننن
قٌسنكبعنتسدٓنمللس ملد نًك كتنلىنكل كْنتسدٓن ع نًك كتنلىندرعنً رْن
ب للح سنٍسدٓنذملذنمللفضٌل نًك كتنلىنح بيْنتسيدٓنمللبَضي ٕ نًك كيتنليىنننننن

كإ نًك كتنلىنبػلْن وب ٕنجممنٍسدٓنمللٌمل   نًك ننلىن  سنأدهمنٍسدٓنمللس
تسدٓندل ل نًك كتنلىنك قْنتسدٓنملللضب ٕنًك ننلىنمح رنٍلفيٌر نًكي ننليىنننن
 سط ملنٍسدٓنمللرتكيُ نًكي ننليىنةليةنٍسيدٓنملليَدمنًك كيتنليىنركيٌّنتسيدٓننننننننننن

نسدٓنملجل زع نًك َنًٍُك كتنلىنز آّنتسدٓنملو لْ نًك ننلىنزق ملضنمللص در ن
  يي ننةيي دّنزيي نتكتييإنةلييٓننًكيي ننمللفن لييىنقضييَإن ييٌحبنٍسييدٓنملود ييٌ (ن

)اننأةتيٓنملللي سنةليٓنننن ٌَ ومن ق نًج نزكتٌبً نةلٓنذؤملبْن َمنذِنمللفق ر:ن
ن ملهللنزمنض فنغ نض ربىنًقتلنغ نق تلى(

اننمللل سنملكوةزٌملنةيمنر يٌلنننن:_ًق نًردنيفنملألر نةمنملإلز  نمللص د ن
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ٌٍ نأح  ن ػضإنملل  ٌلنغضبً ن ي ٍ مًلنًكي نناذملنغضيإنمل ي رنةيمنننننننfنملهلل
اىلنجلبيى ن قي ل:نمل ي،نبيب نننننن_جبَلىنززلنملللنلننزمنمللل   ن ل ي ن يإذملنةليُنننن

:نٍ نر ٌلنملهللنلُنبكنمل ٌّ ن قي لنملل  يٌلننن_أبَكنزعنزمنملكوة  ن ق لنةلُن
f:ل جيلنن  كف نهنإنًك ننةلُنق نملككس ن َفى ن ق لنٍ نر يٌلنملهلل:ناننملنن

 ييَفىنذملنمللفقيي رناىلننfٍق تييلنب لسييالحنًقيي نملكقطييعن ييَفُ ن يي  عنر ييٌلنملهللنن
أح نااننfق تلنبو مل نًملنٍكمنادلنةلٓنر ٌلنملهللنن ق ل:ن_ملإلز  نةلُن

اىلنك حَيْنننf يإذملنرأًينرجليٌمل ن   ي زنر يٌلنملهللنننننن_مل تقبلىنأزي نملوينزلرننن
ٍق تيلننن_وينزلرننأحي ن ٌقيمنًكي ننمللقتي لنزيمنًجيىنًملحي  ن ليمنٍيةلنأزي نملنننننننننن

مللكفيي رنحتييٓنأ يي بىنيفنًجوييىنًرأ ييىنً يي رينًبطلييىنًٍ ٍييىنًرجلَييىنتسييلٌنننن
نج ملحْن تح زٌينًمسلٌملنزل دٍ نزمنمللسد ٕ:

نُيليييٓناانةييييًان تننننر يمناانذًنمللفقيان َ

ّننننن قي ل:ننf لةلنجربملَٖيلنةليٓنر يٌلنملهللنننن  نٍي نحمدي نهي ينًملهللنملوٌمل ي 
أزي ننٖكيْنمللسيد ٕنتلربيتنزيمنربي ذنملإلزي  نةليُننننننننًيفنرًملٍْنملبمنزسيلٌدنأننزالن

نيفنزل كْنأح  نًمسعنجربملَٖلنحرنٍل اناىلنمللسد ٕنٍقٌل:ن_ملونزلرن

نلُيييٓناانةيييان تنان َمناانذًنمللفق ر

اننزلكي نملمسيىنرضيٌملنننننن:fقي لنملليليبنننن_ًرًِنةمنةك زْنةمنةلُن
نك ننٍل دِنيفنمللسد ٕنب لك 

ن دمنذلك:ن_ْنلإلز  نةلُنًق نك منملل ل ملٕنه ينملولقب

نًلييييىنبييييالٕنٍييييٌ نأحيييي ن يييي  نننن
ناذنجيييي ٕنجربٍييييلن ليييي دٔنزللليييي نن
ٓنن نان يييَمناانذًنمللفقييي رنًان تييي

ن

نملًملو ييييي  َْنتوخييييي نملألدبييييي رننن
نيفنملوسيييلدرنًأمسيييعنملألبييي ملرمل
ناانةلييييُناننةيييي دذن ديييي رملن

ن

ن
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نًقٌلنملل  ة :

نًزييييييمنٍليييييي دِنجربَٖييييييلنزللليييييي ن
ٌن نملان ييييَمناانذًنمللفقيييي رن يييي ةلد

ن

ٔنًمل  فنق نقن ن زتنةلٓن   نملليٌر
ٓنن نًان تيييييييٓناانةليييييييُنيفنملليييييييٌغ

ن

ةي ًنملهللنز حبي نيفنًملقليْنخَيربنبي ِننننننن_ةليُننأز نملونزلرنًقتلنملإلز  ن
نمللفق رنكد نذك نيفنك منملل  ة نبقٌلى:

َْنِ ُخييي َٕنملل ملٍييي نهييي أكيييتنأزُ نمللصيييف مل
نًأكيتنغي ملنيفنمل  ي نان يكنح زييلنننن
ن صييييي د ىنيفن ييييي نمللربٍيييييْنز حيييييإن
ن ر لييييييىنيفنضيييييي بْنزييييييعنجييييييٌملدين
نًزيييييي نأزييييييرنملهللنيفنملجلييييييٌنقيييييي ٖالًن
ٓنن نًان ييييَمناانذًنمللفقيييي رنًان تيييي

ن

نُ َخِ ًأكتنلك يمنمللكي فنيفنمل ي فنُتيننننن
نليييييٌملُٖنًكيييييلنملظلييييي،ن يييييٌ نتل ييييي ننن
نةليييٓن ييي سنةييي لُنزيييمنملظَيييلنأ يييق نننن
نًأهيئٌنذبيي فنمللسييَمنيفنملألرضنافيي ن
نًقييييي نأظوييييي نمللتسيييييبَانًهيييييٌنزكيييييربننن
نول كييييييييييييْناانةلييييييييييييُنمللػضييييييييييييلف 

ن

نمللفق رنك ننبَ نأز نملونزلرنًق نًردنيفن  حنكوجنمللبالغ ناننذمل ن_ْ
نًض بومن نً طوم نًدخل نملجلدل نًقلْ نيف نملجلدل نةسك  نيف ن ػ ن مللَدلٓ
ب لسَمنق زً نق زً  نًملل ج لنتف نبرنٍ ٍىنًتلح زنةلىنميلْنًٍس ّنحتٓنخضإن

ن نةلًَ  نان نكد  نمللقتلٓ  نًملقلْنن_ملألرضنب ز ٕ نيفنٌٍ  نمللفق ر نذمل نزتقل مًل ك ن
ٌٍ نخال تىنًزب ٍلْنن_ فنمللتٌحَ  نًتقل ينملإلز  نةلُن فرنكد نج ٕنيفنكت

نًجلسنةلٓنزلربنر ٌلنملهلل نبلد زْنر ٌلنملهللننfنمللل سنلى ًك ننزتلددً 
fنًزتللاًلنكللى ن

ن ن ضَلْ نةلُنبمننِسَمنذمللًأز  ن ق نرًٔنمللص ً نةمنملإلز   مللفق ر
ن نملل ض  نن:_زٌ ٓ نة دننمللفق ر(نمل)ذسَمنمللان نبل ز  نةالز ذنملإلز   زم

ً َفىننf:ن)ًٍكٌننةل ين الحنر ٌلنملهللن_ز ذنملإلز  نً ف تىن ق لنةال
نمللفق ر( نذً نملألك   نملل  ٌل نأن نملألخب ر نًذك ذ ن)  نملونزلر ن_ألبسنأز 
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ن درةىنذملذنمللفضٌلنًأةط ين َفىنذملنمللفق رنًةددىنةد زتىنمللسح ف(

ن نللبَل  نذِنمللفق ر نزلةلْ نبون نيفنملوورٌر نًرد نللبَل ننfكد  نملللص  كدلةلْ
نن _نٌ ٓز نملإلز   نأبُنط لإنأز نملونزلرنًان نخ اناىلنن_ةلُنبم ذمل

أة ملٖىنبسَمنذِنمللفق رنأحسٌملنب ظط ن َرتملجلٌننًق نً فتنض ب ذنةلُن
نًمللق نقطعنملل ُٕنن_ نملةرتضنَقّب  نًاذمل نق   نملةتلٓن َى ناذمل نأكى ب ِنمللفق ر

ل ةتىنطًٌا نًمللقبنقطلىنة ضً  نًانلن ل ةتىنك كتنزمنمللسد ٕ نًز نك كتن 
نكبَل ن نةم نمللٌملردّ نبلضنملألخب ر نًظ ه  نأح   نةلٓ نبى نٍبػٓ نز  نمللسد ٕ زم

ٍقمنن_نةمنط ٍ،نحربنملألزْنةب نملهللنبمنةب سنأننملإلز  نةلُنfملودت رن
ًبَ ين َمنذِنمللفق رن دمنملنٍلُجنزمنملو ًرننfةلٓنمللص ململنزعنر ٌلنملهللن

ٌفنيفنزل قبىنأننةلٓنمللص ململنض فنةلقىن َوٌِناىلنمللل ر نًذك نملبمن و نآ 
تقّل ينأٍ  نًاٍتى نًأ  رذنملللصٌننأنلنذملنن_ملإلز  نةلُنبمنزٌ ٓنملل ض ن

ًاننزمنن (ةرلنملهللن  جى)مللفق رنً لناىلنملإلز  نملوو ِنمل رْنبمنمل سمن
ةالز ذنمللف انًخ ًانملإلز  نأرًملحل نلىنمللف ملٕ نًهٌنكط،ن َمنذِنمللفق رن

)قمنٍ نًلُنملهللنةلٓنمل منملهللننًخ ًجىنزمنغد ي نًكالزىنبلس ننة بُنزبر
ن َدألنملألرضنقسطً نًة ًانبل ز نزلٗتنظلدً نًجٌرمل نن  قتلنبُنأة ملٕنملهلل(

 



 

 

 

 

 فوائد رمضانية

F 
 قاه تعاىل يف حمكي كتابْ العصٖص:

عَيًَ اىَّذََِِ ٍِِْ قَبْيِنٌُْ  مَََا مُحِبَ  ََاأََُّهَا اىَّذََِِ آٍَنُىا مُحِبَ عَيَُْنٌُْ اىصَُِّاًُ] 

 [ىَعَيَّنٌُْ جَحَّقُىَُ

 ٔقاه تعاىل: 

 [وَرَبُّلَ ََخْيُقُ ٍَا ََشَاءُ وَََخْحَارُ]

ًٛ وعٍٗةٛ  ااصةطفٜ لاٗةااٚ ال ػةس وةَ      إُ اهلل اصطفٜ أغ .1 خاصًا وعٍٗني ٔأوكٍ

 [إَُِّ اىيَّهه َ اطْههىَآًَ آ ًََ وَُّىوَهها وَآهَ إِبْههزَاآٌَُِ وَآهَ عَِْههزَاَُ   غةةاٞ وةةَ ااٌ ٗةةاٞ ٔا]سضةةمني     
ٔاصةةطفٜ وةةَ ااوكٍةةٛ وٍةةر ألمةةم اهلل اازو وّةةابا لمةةٕ ٘ ٔوٍّةةا وجابةةٛ       

إلّٗةا  ٔقةد اصةطفاِا اهلل    التادٖظ ٔالع ااٚ  ٔدعن أا٠ةدٚ وةَ الٍةاع تّةٕٙ     

ً  ََها  ٔ [إَُِّ أَوَّهَ بَُْثٍ وُضِعَ ىِينَّاسِ ىَيَّذٌِ بِبَنَّةَ ٍُبَارَمًها وَ ضاٟس ااواكَ   إِِّّهٍ أََّها    ٍُىسَه

[. اااوكٍةٛ ا]طةطفاٚ وجةن ٔااٙ ،ةٕٝ      رَبُّلَ فَاخْيَعْ َّعْيَُْلَ إَِّّلَ بِاىْىَا ٌِ اىَُْقَهََّّسِ ُُهىَي  

ذد الكٕاٛ ٔوطذد ااقطٜ  ٔاصطفٜ وَ ااشوٍةٛ وٍةر   ٔا]طذد احلساً ٔوط
ألمم اهلل المٗن ٔالٍّاز تتابع أٖاوًا بعد أٖاً ٔأعٕاوًا بعد أعٕاً ٔكمّا وتػةابّٛ  
وتٍاضةةاٛ تطمةةع  طةةّا ٔتلٗةةا  ٔلكةةَ اصةةطفٜ وٍّةةا أٖاوةةًا ٔلٗةةال٘ لٍعىةةْ        

 6وااه: 
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ىَُْيَهةُ اىْقَهَّْرِ خَُْهزِ ٍِهِْ     [  ى َاإَُِّ قُزْآَُ اىْآَجْهزِ مَهاَُ ٍَشْههُ     [واىآجز وَىََُاهٍ عَشْزٍٔأاضالْ  

[  ٔاألتةةاز وةةَ ااغةةّس لسرتةةْ غةةّس   إَِّّهها أَّلَىْنَههاُِ فِههٍ ىَُْيَههةٍ ٍُبَارَمَههةٍ  [  أَىْهه ِ هَهههْزٍ

ْ زوضاُ ا] ازك إّ الػّس الٕ ٗةد الةرٙ صةس       الاةسنُ الكةسٖي بإلةْ     بامسة

 [.ََّي ىِينَّاسِ وَبَُِّنَاتٍ ٍِِْ اىْهََُّي وَاىْآُزْقَاُِهَهْزُ رٍََضَاَُ اىَّذٌِ أُّلِهَ فُِ ِ اىْقُزْآُُ آُ  :تعاىل

غّس زوضاُ ِٕ الػّس الٕ ٗد الرٙ أااو اهلل اْٗ أكجس ٌعىْ عمةٜ ع ةاآ     .2
ِٔ٘ كتابْ الرٙ ال ٖأتْٗ ال ا،ن وَ بني ٖدْٖ ٔال وةَ ألمفةْ تٍصٖةن وةَ  كةٗي      

 [.ىِينَّاسِ وَبَُِّنَاتٍ ٍِِْ اىْهََُّي وَاىْآُزْقَاُِهَهْزُ رٍََضَاَُ اىَّذٌِ أُّلِهَ فُِ ِ اىْقُزْآُُ آََُّي رٗد  

ٖتٕ د ا]طمىُٕ يف أٔقات العىن ٔالفساغ يف غّس زوضاُ ٔأٔقةات الطعةاً    .3
ٔالػةةسا   ٖٔفةةسغ عمةةّٗي صٗعةةًا صةة لٛ اجٌابةةٛ ٔالسدةةٕ  إىل اهلل ضةة  اٌْ       
ٔتعةةاىل  ٖٔس،ةةا ألطةةٍتّي بالتطةة ٗي ٔالتاةةدٖظ  ٔغةةّس زوضةةاُ قةةد أ ةةن     

بٗةةٍّي يف وػةةازر اازو ٔولازبّةةا عمةةٜ األةةت   ألطةةٍتّي   ا]طةةمىني ٔٔ ةةد
ٔألةةةٕاٌّي  ٔٔ ةةةد بٗةةةٍّي يف غةةةعٕزِي ٔضةةةسٔزِي  ٔ ةةةد بٗةةةٍّي يف لٗمةةةّي  
ٌّٔازِي  ٔيف ٔقت ،عاوّي ٔغسابّي. دعن ااةساِٞي ٔأنٍٗةاّٟي ٔ كةاوّي    

 ٔحمكٕوّٗي ٔزداهلي ٌٔطاّٟي يف ذلك ضٕاٞ.

عةةي اهلل بّةةا عمةةٜ  اس ةةت اسٖضةةٛ الطةةًٕ يف غةةّس زوضةةاُ ا] ةةازك الةة  أٌ   .4
ع ةةاآ  ٔالةة  دعمةةّا زكٍةةًا وةةَ أزكةةاُ اٖةةَ اجضةة ً  ٔعٍطةةسًا وةةَ عٍاصةةس   
الػخطٗٛ اجض وٗٛ  اةنُ اهلل ضة  اٌْ ٔتعةاىل قةد زاةع غةأُ غةّس زوضةاُ          
اسضي بٍفطْ أضمٕ  تكسميْ ٔوظّس تعظٗىْ  ااارتو عمٜ ا]طمىني يف صٗةع  

 باا  اازو صٕوْ.

وةَ  ٗةاٚ وااٖةٛ وظمىةٛ إىل  ٗةاٚ زٔ ٗةٛ        خيمع ا]ؤوَ يف غّس زوضاُ ٌفطْ .5
وض٠ٗٛ  اٗخمع ٌفطْ وَ ِىًٕ الدٌٗا ٔأكدازِا إىل لرٚ ال ٖعرتّٖا أمل ٔضةعااٚ  
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ال ٖعساّا غةااٞ  اٗ ةدأ ٖٕوةْ: بامسةك المةّي صةىت  ٔخيةتي ٌّةازٓ: بامسةك          
 المّي ااطست  ٔاٗىا بني الٕقتني ٖاةًٕ هلل قاٌتةًا ٖسكةع وطة  ًا ٖٔطةذد ااعٗةًا       

وةةستً  ٔ ٗةةْ ٔقسنٌةةْ  تةةٜ وطمةةع الفذةةس إذ إُ زٔ  اجٌطةةاُ يف ِةةرا الػةةّس      
 ا] ازك وتلم ٛ عمٜ وا ضٕاِا  قاِسٚ لػّٕات اجلطي ٔوطال ْ ا]ااٖٛ.

ٖةةٕ ٘ غةةّس زوضةةاُ بعٕاوةةن الٍطةةس ٔاللم ةةٛ  بةةأُ الٍطةةس وعاةةٕا بالطةة      .6
ٔاجألةة و ٔالتاةةٕٝ  افةة٘ ِةةرا الػةةّس ا] ةةازك شعصعةةت  طةةُٕ الػةةسك      

وَىَقََّْ َّصَهزَمٌُْ اىيَّه ُ بِبَهَّْرٍ وَأَّْهحٌُْ أَةِىَّهة        :ٔال ّتاُ يف نصٔٚ بدز قاه تعاىلٔالض ه 

[  كىا ٖٕ ٘ ِةرا الػةّس ا] ةازك بةالفتي ااعظةي      فَاجَّقُىا اىيَّ َ ىَعَيَّنٌُْ جَشْنُزُوَُ

الرٙ عاا بْ أٌطاز اهلل ٔأٔلٗاٞٓ إىل أٔ،اٌّي بعد أُ أألسدةٕا وٍّةا بلةق  ةم     
لٕا زبٍةةا اهلل  ذلةةك احلةةااخ الةةرٙ ،ّةةس اٗةةْ بٗةةت اهلل وةةَ ااصةةٍاً    إال أُ قةةا

ٔاأثاُ ٔأص  ت كمىٛ اهلل ِ٘ العمٗا ٔكمىٛ الض ه ٔال ّتاُ ِة٘ الطةفمٜ   

عَيَُْهلَ وَََهْهَََِّلَ    ىَُِغْآِزَ ىَلَ اىيَّ ُ ٍَا جَقًََََّّ ٍِِْ ةَّْبِلَ وٍََها جَهخَخَّزَ وََُهحٌَِّ ِّعََْحَه ُ     * إَِّّا فَحَحْنَا ىَلَ فَحْحَا ٍُبُِنَا 

 [.وَََنْصُزَكَ اىيَّ ُ َّصْزَا عَلَِلَا * طِزَاًُا ٍُسْحَقََُِا

 دسٝ اجض ً يف تػسٖعْ لمطًٕ عمٜ ضٍتْ يف تكمٗة  الٍةاع  ةا ال ٖعٍةتّي     .7

ا  ٔدٕ  عمٜ ا]طااس ٔا]سٖض ٔكن وةَ   [ٍَا جَعَوَ عَيَُْنٌُْ فٍِ اىََِِِّّ ٍِِْ وَزَجٍ 

 الػٗخ الك ق ٔا]سأٚ العذٕش. ٖػم عمْٗ الطًٕ وَ

الطًٕ ع ج ٌااع لكةجق وةَ العةااات ا]ألٕاةٛ  ٔ ةسَٖ عمةٜ الةتخم  وةَ          .8
ضمطاٌّا  ٔالتخف  وَ أع اّٟا ٔأثااهلا  ٔتركق لإلٌطةاُ بةأُ ِةرٓ العةااات     
ًٛ ال وٍاو لْ وٍّا  ٔإمنةا ِة٘ أغةٗاٞ اس ةّا عمةٜ ٌفطةْ أٔ        لٗطت أوٕزًا ، ٗعٗ

ٔلٕ عصً ٔصةىي انٌةْ ٖطةتطٗع أُ ٖرتكّةا ٖٔتخمةٜ      اس تّا عمْٗ ظسٔ   ٗاتْ 
 عٍّا أُ أُ ٖطٗ ْ أذٝ أٔ ٖم اْ  سز.
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الطًٕ تعٕٖد عمٜ الط  ٔ ةسَٖ عمٗةْ  ٔالطة  ِةٕ ألمةم ااألة ر ٔزٔ         .9
الفضاٟن اجٌطاٌٗٛ  ااد ٔزا أُ الطةًٕ ٌطة  الطة  ٔالطة  ٌطة  اجميةاُ       

ٝ بعٍٗةْ أ،اٖةا    ٗح ٖد  الطاٟي ،عاوْ ٔغسابْ ٔكن وا تػةتّْٗ ٌفطةْ  ٖٔةس   
وةا تةسك اٗكةة ي صةا  ٌفطةْ اوتجةةااًل اوةس اهلل. أو ةا ِةةؤالٞ الةرَٖ ٖلضةة ُٕ يف        
غّس زوضاُ ٖٔجٕزُٔ اتفْ ااض ا  ٔال ٖتطم ُٕ بالط   اّي الرَٖ ظٍةٕا  
أُ الطةةٗاً عإبةةٛ ٔ سوةةاُ  اجةةازت لةةرلك ٌفٕضةةّي ٔا ةةطسبت أعطةةابّي    

زدةةً  ثةةاٟسًا ٔقةةد   ٔألسدةةٕا عةةَ اتةةصاٌّي. ٔوةةَ العذٗةةا أُ الٍةةاع إذا زأٔا   
أألسدْ اللضا عَ  دٓ يف غّس زوضاُ قالٕا: ال عتا عمْٗ ٔال و وةٛ اّةٕ   
صاٟي  كةأُ الطةٗاً وة ز لملضةا ٔالطةخا ٔوطةأق ااألة ر أال ضةاٞ وةا          

 حيكىُٕ.

ٔالعمةَ    إُ يف الطًٕ تعٕٖد الٍفظ عمٜ ا]ساق ةٛ ٔاخلةٕ  وةَ اهلل يف الطةس     .10
ٔالك قٚ  ٔتتىجن اْٗ ِٗ ٛ وةٕالٓ ٔوساق تةْ    ارتٝ الطاٟي أوًٍٗا زقٗ ًا يف الطلقٚ

كأمت وا تكُٕ. اذةدٖس با]طةمىني أُ ٖفاّةٕا إحيةاٞات ِةرا الػةّس ا] ةازك ٔأُ        
ٖركسٔٓ ٖٔعىمةٕا  اتضةآ اىس  ةًا بةك أّٖةا الػةّس الكةسٖي  ٠ٍِٗٔةًا لكةي أّٖةا           

 الطاٟىُٕ ا]ؤوٍُٕ احملتط ُٕ.  
 



 

 

 

 

 رض العربأقدسية 

F 
طررضِ ٚ لّٗررض وّرر    ٛارض العرر أ ضل ررن  اررض  اهرض هٌّررض ارض   ٗرر 

 ٔاهٔلٗررضٞالصررضني س  ٔاهٟىررٛ اهٌ ٗررضٞالررٕذ٘ انيرر س ٔر ررضبي الٍ ررٗس ٔو ا رر   
ٔالصضحلس ٔتطمق ارض الع أ عمٜ اإل مٗي الريٙ ٖكرهٍْ العر أ ٔالريٙ ِرٕ      

  العر أ ورَ جٍٕ ّرض ٔ مرٗخ     ٔحبر  ش ْ جزٖ ٚ ذنٗ   ّض حب  اهمح  وَ غ  ّض،
ٔضوررض وررَ جّررٛ الاررىضه لررض  م ٕا      ال صرر ٚ ضٙ ايمررٗخ الع  رر٘ وررَ شرر  ّض،  

ذ ِض،لا  ٌان عَ اهصىع٘ ضُ جزٖ ٚ الع أ ورض  رس عر بُ   ر د الر اه  مر        
 ضلٗىَ إىل رٖف الع اق   الطٕه، ٔالع ض وَ اه مرٛ ِٔر٘ ٌضذٗرٛ   ال صر ٚ     

 إىل ج ٚ.  

ٞب ٔرٔٝ ض ررٕ نيأني    عررُٕ انيع ررٕني  رررُ جزٖرر ٚ العرر أ وررض  ررس      ىررض جررض
ٔرمبرض  ٗرن إٌّرض ورَ رٖرف       الٕانيٙ إىل ض صٜ الٗىَ إىل ختًٕ الع اق إىل ال رر . 

ٔذ ر    ض ٘ وٕ ٜ إىل الٗىَ طًٕب ٔوَ رون تربٖرز إىل وٍاطرا الكرىضٔٚ ع .رًض.    
ايمٗررن ضُ ضرض العرر أ ٖطمررق عمّٗررض ضٖ ررًض جزٖرر ٚ العرر أ هُ ال رررضر ٌّٔرر     

ٌٔكرر ب إىل العرر أ هٌّررض ضرض العرر أ ٔوكررهٍّي  ذضطررب  ّررض.ال رر اي  رر  ض
 ِٔيا ِٕ و اني ت كريِي هلض. ٔوع ٌّي.

ٔنيررض  ضٌررب ضرض العرر أ وٍ ررب اإل رروً ٔع ٍٖررْ ٔلّٗررض  ٗررب ا  ٔوّرر    
 لا  ا  صب عَ  ضٟ  ال وني اإل ووٗٛ   عض اهذهضً وٍّض: الٕذ٘،

 7واضه: 
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  :الحكم األول: منع سكنى الكفار أرض العرب

)ضٌررْ ضٔصررٜ   و ررٛ   :fعررَ الررٍ   عٍّىررضر.رر٘ ا  ع ررض  رٔٝ ا ررَ 
ض  جٕا انيا  س وَ جزٖ ٚ الع أ ٔضجٗزٔا الٕل   ٍرٕ وض  ٍب   ضه: ضشٗضٞ،

)ه ر جَ الّٗرٕني ٔالٍصرضرٝ ورَ      :fٔ ضه  .ضجٗزِي، ٔ هب عَ ال ضلث(
 . جزٖ ٚ الع أ لو ضت ك لّٗض إبَّ وكمىًض(

ضٔصرٜ   fضلرب: إُ ال  رٕه   إٌّرض    ر.ر٘ ا  عٍّرض  ٔرٔٙ عَ ضً  مىٛ 
ٔ   رررب نيعررضٟي  عٍرر  ٔلضتررْ ضُ خترر د الّٗررٕني ٔالٍصررضرٝ وررَ جزٖرر ٚ العرر أ.  

)ض  جرٕا الّٗرٕني ورَ احلحرض       ضُ  رضه:  fاإل وً اُ آ   وض تهمي  رْ الرٍ    
 .ٔضِن جن اُ وَ جزٖ ٚ الع أ(

ٔا  مررف ال اّررضٞ لٗىررض ٍٖط ررق عمٗررْ ِرريا احلهرري وررَ جزٖرر ٚ العرر أ لٍّررض    
 رضٖضُ:

وٍرررا ضِرررن اليورررٛ  رررهٍٜ جزٖررر ٚ العررر أ  مرررّض ض ررريًا   رررضِ    هٔه:الررر ضٙ ا
)ه ر جَ  : fاهذضنيٖث الار ٖ ٛ الرٕارنيٚ   ذلرن وٍّرض ورض رٔٙ عرَ الرٍ         

. ٔضٖ رض ورض رٔٙ   الّٕٗني ٔالٍصضرٝ وَ جزٖ ٚ الع أ ذ ٜ ب ضني  إبَّ وكمىًض(
. لرو كهرَ هِرن    )ب دن ىا   جزٖ ٚ الع أ نيٍٖضُ(: f عَ ال  ٕه اه  ً

ليوٛ وَ الكهٍٜ   جزٖر ٚ العر أ فروم ضوصرضر انيكرمىس الر  لٗكرب ورَ         ا
 جزٖ ٚ الع أ.  

وٍرا ضِرن اليورٛ ورَ  رهٍٜ ارض احلحرض   ضصرٛ ٔانيعر٘ عر ً           ال ضٙ ال ضٌ٘:
ايرروم   ذلررن  ررن اإلقررض ، لارر   صررب  عررض اه  ررضر جزٖرر ٚ العرر أ      

ٍٖٔ ررا ٔلرر ك   ضحلحررض ، ٖٔعررف ال اّررضٞ  ضحلحررض  وهررٛ ٔاني ٍٖررٛ ٔالٗىضوررٛ ٔ ٗرررب
ا. ٖٔكرىٜ  ْام ِٔر٘ اني ٍٖرٛ ٔالص ر   وخ ر ِض و ُ ر ٔاذ ر ٕبٔخمضلٗ ّض، ٔانيخضلٗف الُه

ذحض ًا هٌْ ذحز  رس جنر  ٔتّضورٛ  هكر  ال رضٞ  مر  ورض ٔراٞ وهرٛ. ٔضنيلر ّي ورض           
)ض  جرٕا الّٗرٕني ورَ احلحرض  ٔضِرن جنر اُ ورَ         اٌرْ  رضه:   fرٔٙ عَ الٍ  
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عَ ض ْٗ اإلوضً وٕ ٜ  َ جع    . ٔوض رٔٙ عَ عم٘  َ جع  جزٖ ٚ الع أ(
) رل ْ عَ الّٕٗنيٙ ٔالٍص اٌ٘ ِرن ٖصرمد هلري ضُ ٖكرهٍٕا   نيار       ضه: _

ُ  ٌزلٕا  ّض ٌّضرًا ٔ  جرٕا   اهلح ٚ؟  ضه: ضّوض ضُ ٖم  ٕا  ّض لو ٖصمد، ٔ ضه: إ
 . وٍّض  ضلمٗن لو  ر (

ضورض اله ررضر لٗىٍعرُٕ وررَ  ررهٍٜ جزٖر ٚ العرر أ وّىرض  ضٌررب صرر ضتّي ضٔ     
تّي. ٔب كٍا ضِن اليوٛ وَ ر ٕأ حب  احلحض  هٌْ   ٗن الع ٕر ٔكٍعرُٕ  نيٖضٌض

وَ انياضً    ٕاذمْ، ٔ يا إُ  ضٌب   حب  احلحض  جزاٟ  ٔج ضه تكهَ هٌّرض  
وررَ ارض احلحررض  ;  ررن وٍررا  عررض ال اّررضٞ وررَ  ررهٍٜ ذ ررٜ ا ررزر ال ررري         

ٖضً ضٙ إذا  رضُ  وكهٌٕٛ، ٔذ  ٔا ب دنٕ  هلي اإل ضوٛ   و  ب ض    وَ  و ٛ ض
مبٕ.ا ٔاذ . ٖٔ ٝ ال اّضٞ اٌْ ب دنٕ  ني ٕه اله ضر احل ً انيه٘ حبضه، ٔضورض  
ذ ً اني ٍٖٛ لرٌْ ب كٍا وَ ني ٕلْ ل  ضلٛ ضٔ جتضرٚ ضٔ محن و ض ، ٔضوض ورض عر ا   
ذلن وَ ارض الع أ لو ٖ  مْ اله ضر إبَّ  ررذُ ضٔ صرمد  ردرانيٚ عار  جزٖرٛ      

 طٗن لّٗض انيهث ذ ٜ ٖ خي لّٗض وكهًٍض.  ضٔ ِ ٌٛ نيصمرٛ عمٜ اُ ب ٖ

ٔوَ ال اّضٞ وَ ذ ني و ٚ اإل ضوٛ لمهضل    ضرض الع أ   و ٛ ضٖضً غرري  
ًٖٕ ني ٕلْ ٔ  ٔجْ.ٌّٔص ال اّضٞ ضُ وَ ُضذُ لْ وَ اله رضر  ر  ٕه شر٘ٞ      
ارض العرر أ لررزاني   اإل ضوررٛ عمررٜ انيرررذُٔ لٗررْ ٖعررزر وررض   ٖهررَ لررْ عررير.       

 ض ل ى ٖ  اإل ضوٛ   ارض احلحض :ٔاهعيار ال  ذ  ِٔ

ٖ َ :ضًٔب : ضُ ٖهُٕ الهضل  ني ن   حضرٚ لصضر لْ نيَٖ لدُ  رضُ الر َٖ ذرضًب    ال ب
كٍا وَ اإل ضوٛ إُ ضوهَ ال ٕ ٗن ٔإب اجرب غ كْ عمٜ ٔلضْٟ لٗخ د، ٔإُ  رضُ  

 ال َٖ وؤجًو   ٖهَ وَ اإل ضوٛ ذ ٜ ذنن.

الهرضل  ورَ ارض العر أ ني .رْ جرض        إذا ع ىب انياراٛ   ٌارن   اني ض:  ضًٌٗض:
 اررض ٓ وررض  اه   و .ررْ، ٔإُ   تع رري انيارراٛ   ٌامررْ ٔ  رنررف  ٖررضنيٚ و .ررْ 
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 ٍٖان حل وٛ احلن.  

دنٕ  لمهضل  اإل ضوٛ   ارض الع أ ل ٗا   ضع ْ هُ تهمٗ رْ      ضل ًض: ال حضرٚ:
 َ ذلرن  ر  ت رٕي انيصرمرٛ ٔتمررق       ت  ّض ضٔ محمّض وعْ .ٗض  وضلْ ٔإذا وٍا ور

 اني  ٚ  ضٌاطض  ال  ضٟا إىل ضرض الع أ.  

ٔات ررق ال اّررضٞ عمررٜ عرر ً جررٕا  ني ررٕه  ررضٟ  اله ررضر احلرر  ٗس ضرض       
الع أ  ن  ضٟ   وني انيكمىس إبَّ  دذُ اإلورضً ضٔ ٌضٟ رْ، ٔورَ ني رن ورٍّي نئُ      

ٔإُ    إذُ لدٌْ ٖعزر ٔرن د. ٔكٍا الهرضل  ورَ شر اٞ ضرض   جزٖر ٚ العر أ     
ٖاي  ّض،  ىرض ب دنرٕ  ضُ كهرث  رررض العر أ ضذر  ورَ ضِرن الار ك ٔع ر ٚ           
اهٔ ضُ ٔال ِ ٖس ٔحنِٕي  يوٛ ضٔ غريِض،ٔلهَ دنٕ  ضُ ٖاٗي  رضرد احلحرض    

 ضِن اليوٛ وَ الّٕٗني ٔالٍصضرٝ ٔاجملٕ .  

 الحكم الثاني: منع دفن الكفار بأرض العرب:  

ُّ ورَ ورضي ورَ ضِرن اليور      ٛ   احلحرض  نئُ احلر ً ٍٖارن    ضٔ.د ال اّضٞ ض
ٔب ٖ لَ ٍِضك ٔإُ تعير ٌامْ نيلَ لم  ٔرٚ، ٔضوض احلر ً لرو ٖر لَ لٗرْ حبرضه،      
ٔضوررض احل  رر٘ ٔاني ترر  لررو ٖرر لَ   احلحررض  لرردُ ضّذٝ رذنّىررض غٗ ررب جٗ  ّىررض،  
ٔضل ٜ  ع ّي ضُ الهضل  لٕ ني ن احل ً وك رتًا ٔوضي ٌ ش ٔض  جرب ع ضورْ;   

َ اليو٘ ضٔ الهضل    واض   انيكرمىس ٔ ضٌرب وٕ ٕلرٛ     ن ضل ٜ  ع ّي ضٌْ لٕ نيل
ذ ورٛ   ٖ رضل٘  ضني مرٛ لدٌرْ ب    عمٜ انيكمىس ٌ ش ل٠و ٖ رذٝ انيكمىُٕ  عيا ْ، ٔب

 لْ.

   :الحكم الثالث: منع دور العبادة للكفار في أرض العرب

ص ح ال اّضٞ  رٌْ ب دنٕ  إذ اث  ٍٗكٛ ضٔ  ٗعرْ ضٔ صرٕوعٛ ضٔ  ٗرب ٌرضر     
ضرض الع أ ت  ًٗو هلض عمٜ غريِض ٔتطّريًا هلض عَ ال َٖ ال ضطرن  ضٔ صٍي   

ٔ ٕاٞ   و ٌّض ضٔ   اِض ضٔ جيرِض، ب دنٕ  إ ارضٞ شر٘ٞ وٍّرض  ر ث ضٔ  ر ٖي      
 ث ٔجرب عمرٜ انيكرمىس ٔعمرٜ ٔلرّٗي       ض ق عمرٜ ال ر د اإل روو٘ ٔلرٕ ضذر     
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  ال ْ هٌّْ وَ ال وه لٗحب  ىعْ.إ

ذر اث شر٘ٞ وٍّرض    إض مي ضِمّض لو دنرٕ    ٔضوض  ضٟ  ال وني اإل ووٗٛ لىض
ضٖ ًض ٔ يلن ممض ض  ح ٓ انيكرمىُٕ ٔضذر  ٕٓ  ضل صر ٚ ٔ  ر اني ٔالهٕلرٛ ٔ ر        
وَ رضٝ ٔقمٛ وَ  وني ا زاٟ  ممض وّص ِض انيكمىُٕ، ضٔ لر د عٍرٕٚ ضٔ صرمرًض    
عمٜ ضُ تهُٕ اهرض لمىكمىس لإلقرض  عمٗرْ، لرو دنرٕ  لرٕل٘ انيكرمىس ضُ       

 ٞ ال ٗعرٛ ضٔ الهٍٗكرٛ ضٔ صرٕوعٛ ال اِرب ضٔ   ىرا لصروتّي،        ٖا ِي عمٜ إٌارض
عمر٘  رَ   ضوري انيرؤوٍس  ٔإُ صضحلّي عمٜ ذلن  طن. ٔذلن نيض رٔٙ عَ اإلوضً 

ً   f )ضُ ر ٕه ا  :_ض ٘ طضلرب   (. ٌّٜ إذ اث الهٍرضٟ    نيار اإل رو
)ضكرض وصر  وصر تْ     :fعرَ الرٍ     ىرض ر.٘ ا  عٍّٔوض رٔٙ عَ ض َ ع ض  

  لمعحي ضُ ٖ ٍٕا لْٗ  ٗعٛ ٔب ٖ   ٕا لٗرْ ٌض ٕ رًض ٔب ٖار  ٕا لٗرْ     الع أ لمٗ
 . مخ ًا، ٔب ٖ خئا  ٍزٖ ًا(

رًض عمررٜ ضُ ْمذرر اث وعض رر    ضرض ل رررب ُصررإاليوررٛ  هِررنٌعرري دنررٕ  
 تهُٕ اهرض هلي ٖٔؤنئُ اي اد لر٠ٍٗي كهَ إ  ارِي عمٜ وعض  ِي.

هذهررضً الارر عٗٛ الرر   ٔخنرر ي انياررضه  ضلكررؤاه ضٖررَ انيكررمىُٕ وررَ ِرريٓ ا  
جررضٞي  ّررض شرر ٖعٛ  ررض  الٍ ررٗس ٔ ررٗ  اني  ررمس الرر  ذوهلررض ذرروه إىل ٖررًٕ    

 ًض ررّ الاٗضوررٛ ٔذ اوّررض ذرر اً إىل ٖررًٕ الاٗضوررٛ؟ ذٗررث ضصرر رب ضرض العرر أ ٌب   
الار عٗٛ ال ٔلٗرٛ     ض ري لمطضوعس وَ طٕاغٗب اهرض ورَ صرّضٍٖٛ ٔضو ٖهرضُ    

مّي احل  ٗرٛ ٔوعر اتّي العكره ٖٛ    لّريٓ ض رضطٗ   ٔال كا اطٗٛ ٔذارٕق اإلٌكرضُ،  
جتٕأ   ضرض الع أ ٔوٗضِّض نئُ راني  ضٔ وٍه  جضٞي ل زٔ  روني انيكرمىس   

العر أ ٔ رر  رٔٙ عرَ جررض    رَ ع رر  ا  اهٌصررضرٙ     ٔإلذبهٔوعارن انيررؤوٍس  
المرّي إٌّرض    )إذا ذلرب العر أ ذه اإل روً(    رضه   fاُ الرٍ    ىرض ر.٘ ا  عٍّ

ز  ّض اإل روً ٔضِمرْ ٔتريه اله ر  ٔضِمرْ، ٔت   ٍرض       ٌ غب إلٗن   ضوٛ   كٛ تع
  ّض   اوٛ ال ٌٗض ٔاآل  ٚ.  
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 ِةدََّوامَل ضاُتو َِّقُم

F 
سسصت اهػسٙعٞ اإلضالًٚٞ بت٘دٚٔاتٔا اهصا٢بٞ ٗتعوٌٚاتٔا اهطدٙدٝ عوٟ 
غسع احلب ٗامل٘دٝ يف اهِف٘ع هٚعٚؼ بِ٘ اهبػس سٚاٝ كؤا زغد ٗضسٗز 
ٗحتف بٔا األفساح ٗٙػٌسٓا اإلخا١ ٗاه٘فا١، ٗسرزت ٗأُرزت اهِاع ًّ كى 

ػضا١ ملا يف ذهم ًّ ضسز ٗخطس عوٟ ًا ٙبعح يف اهِف٘ع ًّ اهضػا٢ّ ٗاهب
اجملتٌع ٗاهفسد، فِٔت عّ اهتدوق بلى اهصفات املق٘ضٞ هوٌ٘دٝ اهيت تقطع 

 ٓرٖ اهصوٞ اهسٗسٚٞ ٗاهسابطٞ املقدضٞ ٗٓٛ:

ٗٓ٘ اجلسثً٘ٞ اهفتاكٞ اهيت تِدس يف ٓٚلى املو٘دٝ اهويت تقضوٕ ًوّ      اهتٌوق: .1
خال  يف بواإل  fأضاضٕ ٗتق٘ض دعا٢ٌٕ، هرهم أًسُوا اهسضو٘ي األععوٍ    

 :fامل٘دٝ ٗسرزُا ًوّ اهتٌووق ٗأُورزُا بع٘ا بوٕ اه٘خٌٚوٞ،  واي زضو٘ي ا         
ذا اهِاع أظٔسٗا اهعوٍ، ٗضوٚع٘ا اهعٌوى، ٗحتواب٘ا باألهطوّ، ٗتباغضو٘ا      )

بوواهقو٘و ٗتقووا ع٘ا باألزسوواَ هعوؤٍِ ا  عووص ٗدووى ٗأصوؤٌٍ ٗأعٌووٟ       
 ب٣ظ اهعبد عبد ٙلْ٘ ذا ٗدٔوري ) :_ٗ اي اإلًاَ اهعطلسٜ  (.أبصازٍٓ

ِْ ابتووٟ      ِْ أععطوٛ سطودٖ ٗن ٗذا هطاُري ٙطسٜ أخاٖ غآدا ٗٙأكوٕ غا٢بوا، ن
 (.خرهٕ

ٗٓٛ ًّ أفضع اجلسا٢ٍ ٗأ بض اهسذا٢ى تلػف عّ خبح اهطسٙسٝ  اخلٚاُٞ: .2
ٗاحنطاط األخالق، هورهم سورزٗا أٓوى بٚوت اهعصوٌٞ املوم اإلضوالًٛ ًوّ         

 8ًقاي: 
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ال ٙعوا أخواٖ   )املونيًّ  : _اهتو٘خ بٔرٖ اهصفٞ اهسذٙوٞ،  واي أًوا املونيًِري    
. ًٗصادٙق اخلٚاُٞ عدٙدٝ ًِٔا: ٗال خيُٕ٘ ٗال ٙتٌٕٔ ٗال خيرهٕ ٗال ٙتربأ ًِٕ(

ّْ فٕٚ ضسزا عوٕٚ فقود خِوت،    نذا اضتػازن أخ٘ن فأغست عوٕٚ بسأٜ تعوٍ أ
ّْ اهسغد يف غاٖ  :fكٌا  اي زض٘ي ا   )ًّ أغاز عوٟ أخٕٚ بأًس ٙعوٍ أ

ّْ حتفغ عوٟ أخٚوم بعو   د خإُ( ض شالتوٕ هتفضوشٕ بوري اهِواع،     ، ًِٗٔا: أ
)أدُوٟ اهلفوس أْ    ٗٓرٖ اهِاسٚٞ نزي اهلفس أ سو ملوا زٜٗ عوّ ُول اهس وٞ:    

ٙطٌع اهسدى ًّ أخٕٚ كوٌٞ فٚشفعٔا عوٕٚ ٙسٙد أْ ٙفضشٕ بٔوا أٗه٣وم ال   
، ًِٗٔا: أْ ٙطوتعري بوم أخو٘ن يف سادوٞ فوال تبواهؼ يف  ضوا٢ٔا        خالق هلٍ(

زدى ًّ أصشابِا اضوتعاْ بوٕ    أميا) :_بلى دٔدن،  اي اإلًاَ اهصادق 
زدى ًّ نخ٘إُ يف سادٞ فوٍ ٙباهؼ فٚٔا بلى دٔدٖ فقد خاْ ا  ٗزض٘هٕ 

 (.ٗاملنيًِري

ًُ اجلوودي ٗاملووسا١: .3 ًُ  اْزدّ ل ووٌٗٓووا  هوودعا٢ٍ  ْضوواّ٘ ق هوصووفا١ بووري اهِوواع ٗ
ّْ ًّ عاغس اهِواع ٗٗ وف    األخ٘ٝ ٗه٘ كاْ املسا٢ٛ ٗاجملادي ذلقا يف ددهٕ فإ

ًوا هوٌذادهووٞ ٗاملداصووٌٞ ًوّ ًضوواز ٗخٌٚووٞ ُٗتووا٢ر   عووٟ غوونيٍُٗٔ ٙوٌووظ  
ضوو٣ٚٞ ت٘ ووع اهضووسز اهععووٍٚ ٗتوو٘زخ يف اهقووو٘و اهعووداٗٝ ٗاهبػضووا١.  وواي      

نٙاكٍ ٗاملسا١ ٗاخلصً٘ٞ فإٌُّٔا ميسضاْ اهقوب عوٟ : )fاهسض٘ي األععٍ 
املووسا١ ٙفطوود ) :_(. ٗ وواي اإلًوواَ اهلووادٜ اإلخوو٘اْ ِٗٙبووت عوٚٔووا اهِفوواق

اهعقدٝ اه٘ثٚقٞ، ٗأ ى ًا فٚوٕ أْ تلوْ٘ فٚوٕ املػاهبوٞ     اهصدا ٞ اهقدميٞ، ٗحيى 
 (.ٗاملباهػٞ أع أضاع اهقطعٚٞ

: fٗٓ٘ اهدا١ اهعضاي هقطٚعٞ اهِاع ٗاهتدابس،  اي زض٘ي ا   اهتلوف: .4
)غوس األهفوٞ توسن     :_، ٗ واي أًوا املونيًِري    )غس األصد ا١ ًّ تلوف هٕ(

 بق٘هووٕ: f ، ٗٙعووسا املتلووف باهعالًووات اهوويت ذكسٓوا زضوو٘ي ا   اهلوفوٞ( 
)نْ هوٌتلوووف ًووّ اهسدوواي ثووالخ عالًووات: ٙتٌوووق نذا غوؤد ٗٙػتوواو نذا  



 513                                                                                                                    مقوضات املودة

 

 .غاو، ٗٙػٌت باملصٚبٞ(

ٗٓٛ أْ ٙفسح سيا ٙقع عوٟ أخٕٚ ًوّ بوٚوٞ ًٗصوٚبٞ أٗ ٙبودٜ بأُوٕ       اهػٌاتٞ: .5
ًطووتشق ملجووى ٓوورا اهطوو١٘ فعوووٕ ٗعٌوووٕ، ٗاهػووٌاتٞ ال تلووْ٘ نال ًووّ اهعوودٗ   

    ْ أْ حيورزٖ ٗٙتقوٛ غوسٖ ٗٓو٘ أضود       املطترت اهرٜ ًوّ اهصوعب عووٟ اإلُطوا
عوٟ اإلُطاْ ًّ اهعدٗ اهعوآس، ألْ اإلُطواْ ٙطوتطٚع أْ ٙبتعود عوّ عودٖٗ       

 ٗٙفس ًِٕ ه٣ال ٙصٚبٕ ًِٕ أذ٠ ٗٙق٘ي اهػاعس املتِل يف ٓرا:

 عدٗ هٕ ًا ًّ صدا تٕ بُد ًّٗ ُلد اهدُٚا عوٟ احلس أْ ٙس٠

رًٍٚ، ٗأًسُٗوا  ًّ اهتدوق بٔرا اخلوق اه _زُا أٓى اهبٚت رَّٗهرهم َس
)ًوّ توت سيصوٚبٞ    : _أْ ُِطٜ٘ عوٟ  وب ضوٍٚ،  اي اإلًواَ اهصوادق   

 .ُصهت بأخٕٚ مل خيسز ًّ اهدُٚا ستٟ ٙفتذي(

ٗٓووٛ أْ ٙٔووتٍ بِفطووٕ دْٗ غوواٖ، ٗال ٙفلووس يف ًصوووشٞ ضوو٘اٖ،    األُاُٚووٞ: .6
فِفطووٕ ٓووٛ املطٌووض األيووٟ يف سٚاتووٕ، ًٗصوووشتٕ ٓووٛ اهػاٙووٞ اهقصوو٠٘ يف  

 ٞ ٙطووتِلسٓا كووى نُطوواْ، ٗهلووّ  ووى ًووا خيووو٘ ًِٔووا    دُٚوواٖ ٗٓووٛ صووفٞ بػٚضوو
نُطاْ، ٗهقد كافض اإلضالَ األُاُٚٞ ًلافشٞ ال ٓ٘ادٝ فٚٔا سٚح بِوٟ ًبواد١ٖ   
اهطاًٚٞ ٗتعاهٌٕٚ اهعاهٚٞ عوٟ املصوا  اهعاًوٞ ٗاملِوافع املتبادهوٞ ٗزكوص أضطوٕ       

ال ٙونيًّ  بق٘هوٕ: )  fعوٟ اهقاعدٝ اهلرب٠ اهيت صدع بٔا صاسب اهسضواهٞ  
 (.حيب ألخٕٚ ًا حيب هِفطٕ أسدكٍ ستٟ

ٗٓ٘ أكرب ًق٘ض هلٚاْ امل٘دٝ ًفسق هإلخا١، هورهم أًسُوا أٓوى     اهِطٚاْ: .7
بووأْ ٙتعآوود اإلُطوواْ أخٚووٕ ٗال ِٙطوواٖ فاهِطووٚاْ ٙطووبب     _بٚووت اهعصووٌٞ  

اهتباعد ٗٙقطع عال٢ق امل٘دٝ ٗاإلخا١ كٌا  اي أبو٘ األ٢ٌوٞ ٗضوٚد األًوٞ عووٛ      
 _. ٗضو٣ى  )ٗتسن اهتعآد هوصودٙق داعٚوٞ هوقطعٚوٞ(   : Lبّ أبٛ  اهب 

)ن عوواَ اهطعواَ، ٗتعآوود األخو٘اْ، ٗكووف األذ٠ عووّ   عوّ املووس١ٗٝ فقواي:   
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 .اجلااْ(

ٓ٘ اهعاًى اهس٢ٚطٛ يف أسوداخ اهضوػا٢ّ يف اهقوو٘و، فالبود أْ      اهتفسٙق: .8
ٙطوواٜٗ اإلُطوواْ يف املعووآس اه٘دٙووٞ بووري اهِوواع ًووّ سٚووح اإل بوواي عوووٍٚٔ     

اهتشدخ ًعٍٔ ٗاإلصػا١ نزي كالًٍٔ ًٗوا غوابٕ ذهوم ًوّ     ٗاهرتسٚب بٍٔ ٗ
ًعآس اه٘د فٌٚا ه٘ كاُ٘ا دلتٌعري أًا ه٘ ال ٟ اإلُطواْ أخواٖ ًِفوسدا فووٚع      

)نذا كواْ ثالثوٞ يف    _كى ذٜ سق سقٕ، ٗازي ٓورا أغواز اإلًواَ اهصوادق     
ّْ ذهم مما ٙػٌٕ(  .بٚت فال ٙتِادٟ اثِاْ دْٗ صاسبٌٔا فإ

ّْ ٓورا   ُعٍ جي٘ش هإلُطاْ أْ ٙف سق بري اهِاع ًّ سٚح احلب اهقول فوإ
ًتفاٗت ال ذلاهٞ حبطب صفات احملب٘و ٗممٚصاتوٕ ٗخصا٢صوٕ، كورهم ميلوّ     
أْ ٙفسق بري اهِاع ًّ سٚح اهتقدٙس ٗاإلكباز اهػدصٛ، فٚعطٛ كاًل ًؤٍِ  
ّْ اهِواع خيتوفوْ٘ ًوّ سٚوح امل٘آوب         ًا ٙطتشق ًّ اإلكساَ ٗاالسورتاَ فوإ

ٗ بقووات فِٔاهووم  بقووٞ اهعوٌووا١ ٗاحللٌووا١  ٗاخلصووا٢و ٗاملولووات دزدووات
ٗاألتقٚا١ ٗٓٛ اهطبقٞ اهعوٚا، ِٗٓاهم  بقٞ اجلٔاي ٗاهفطاق ٗاألغساز ٗٓٛ 
اهطبقٞ اهطفوٟ ٗبري ٓاتري اهطبقتري ًِاشي ًتعددٝ ًٗساتب كجاٝ، ٗ د ُوو  

لليَرْفَعع ْللَّهُععلَّللَُّععآمينَل  َ َّععى]  اهقووس ْ اهلووسٍٙ عوووٟ ٓوورا اهتفوواٗت ٗاالخووتالا بق٘هووٕ:

لنظُعرْلََْْع َلفَلُعهْ َتللللط ص ٗ اي ضبشإُ ٗتعوازي:  م ْكُمْلوَلَُّآمينَلأُوتُىلللَّْعمهْمَلدَرَجَعت  ل

أَمْلط ص ٗ وى عوص غوإُٔ:   بَعْلَهَّمْلعَهَىلبَعْعٍ لوَََّهْعِرمرَ َّلأََْرَعرَّلدَرَجَعت  لوَأََْرَعرَّلتَلْلمعْه تلللللل

ٕ    صنَجْعَعُُللََُّّْعقنُيم َلََتَّْلُجرعترِللل َُعنْلََعت َل َّمْ م  عتلَََُعنْلََعت َللللللأَفَ] :ٗ واي دووت  دزتو

 [.فَتسمني تلََّتليَسْقَىَّو َ

سٚح املبدأ ٗاهِٔاٙٞ ض٘اضوٚٞ كأضوِاْ املػو  كوؤٍ  دَ      ُعٍ اهِاع ًّ
 ٗ دَ ًّ تساو.
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ّْ كجاا ًّ اهِواع ًوّ    اإلٙرا١: .9 ٗٓ٘ أْ ميظ اإلُطاْ أخاٖ بط١٘ ٗأذ٠ فإ
  ٘ ْ أُٔوٍ حيطوِْ٘   ٙطتطٚػْ٘ نٙرا١ نخ٘أٍُ بأٙدٍٙٔ أٗ بأهطِتٍٔ ٗٓو٘ حيطوب

صووِعًا، فوورت٠ بعضوؤٍ ٙ٘دووٕ أ طووٟ اهلوٌووات ٗأ بشٔووا أٗ أغوود اهضووسبات    
املنيملٞ هصاسبٕ، فإذا اضتِلس صاسبٕ ًِٕ ذهوم اعتورز بأُوٕ ميوصح ٗميوسح ٗ ود       
ُٔاُا اهسض٘ي األععٍ ٗأٓى بٚتٕ عّ اإلٙورا١ ٗاالعتودا١ ٗعودٗا ذهوم خس وا      

ّْ املو٘دٝ ٙػورتط    فٚٔوا خو٘ٓوا ًوّ اإلٙورا١،     حلق٘ق امل٘دٝ ٗاُتٔاكًا حلسًتٔا فإ
. ُعوٍ  )ال حيى هوٌطوٍ أْ ٙػا نزي أخٕٚ بِعسٝ تنيذٕٙ( :f اي زض٘ي ا  

بأْ تبِٟ سٚاٝ اهِاع عووٟ اإلُصواا ٗاإلسطواْ     eأًس أٓى بٚت اهعصٌٞ 
)ثوالخ جيوودي   : _ٗاهس ٞ ٗأال ٙط١ٛ أسد نزي أسد  اي اإلًواَ اهصوادق   

هػوودٝ ٗاالُطوو٘ا١ عوووٟ  وووب    املعاغووسٝ ٗامل٘اضوواٝ يف ا يف  امل٘دٝ:اإلُصوواا
 .ضوٍٚ(

ٓ٘  طع سبى امل٘دٝ ُٗقض عقد األخ٘ٝ ٗفصٍ عوس٠ اهصودا ٞ    اهلذساْ: .11
ٗٓذساْ اإلُطاْ ألخٕٚ عٌى ٙطوتِلسٖ اهعقوى اهطووٍٚ ٗٙأبواٖ اهضوٌا احلوٛ       

يف ٗصوٚتٕ ألبوٛ ذز زضو٘اْ ا  عوٚوٕ: )ٙوا أبوا ذز نٙوان         f اي زضو٘ي ا   
ّْ اهعٌووى ال ٙتقبووى ًووع    اهلذووساْ ٙووا أبووا ذز أُٔووان عووّ   ٗٓذووساْ أخٚووم فووإ

اهلذساْ ٗنْ كِت البود فواعال فوال تٔذوسٖ فو٘ق ثالثوٞ أٙواَ فٌوّ ًوات فٚٔوا           
بصووٞ   eًٔادسًا ألخٕٚ كاُت اهِاز أٗزي بٕ( ٗ د أًسُا أٓى بٚوت اهعصوٌٞ   

)صووو٘ا : _األخوو٘اْ ٗهوو٘ بطٚووب اهلووالَ فقوواي اإلًوواَ اهصووادق اهصوودٙق  
ّْ اه٘صووى بعوود   و(أخووُ٘لٍ ٗبووسٍٗٓ ٗهوو٘ حبطووّ اهلووالَ ٗزد اجلوو٘ا     ٗأ

اهلذساْ ٗاهسد٘ع بعد اإلدباز حيتواز نزي أًوس ٙطوا ٗٓو٘ غو١ٛ ًوّ سوالٗٝ        
اهوطاْ ٗ ال ٞ اه٘دٕ ٗاإلغضا١ عّ اإلضا١ٝ ٗاهصفض عّ اهرُب كٌوا  واي   

ّْ ضوسعٞ ا٢وتالا  وو٘و األبوساز نذا اهتقو٘ا ٗنْ مل       :_اإلًاَ اهصوادق   )ن
ِْ بعد ٙعٔسٗا اهت٘دد بأهطِتٍٔ كطسعٞ اختالط ًا١ اهطٌا ١ سيا١ األُٔاز، ٗن
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ِْ أظٔووسٗا اهتوو٘دد يف أهطووِتٍٔ كبعوود     ا٢ووتالا  ووو٘و اهفذوواز نذا اهتقوو٘ا ٗن
ِْ  اي اعتالفٔا عوٟ ًرٗد ٗاسود(  ٗاملورٗد ًعووق    اهبٔا٢ٍ ًّ اهتعا ف ٗن

اهدابٞ ٗكوٌا كاْ اهلذس أ ٘ي كاْ أععٍ دسًا ٗأكرب نمثًا، كٌا  اي زضو٘ي  
 .دًٕ()ٓذس اهسدى أخاٖ ضِٞ كطفم : fا  

أْ  _ٗيف اخلتاَ ُطأي ا  تعازي جباٖ ًّ هرُا جب٘ازٖ ً٘الُا أًا املونيًِري  
جيِبِا ًق٘ضات امل٘دٝ ٗحيبب نهِٚا عال٢ق األخ٘ٝ نُّٕ يٚع دلٚوب ٗ خوس دع٘اُوا    

 أْ احلٌد   زو اهعاملري.
 



                                              

  

 ُةَعِدالِب

 هاُدِوُدُحها.. َووُمُهْفَم

F 
يف صسح التػسٓع اإلضالمٕ الْثٔل  اٌوّدٍَ ٌلَِْعإٌ اإلسداخ يف الدًٓ ِم

ٍّْ مً أخطس ما َٓدد نٔاٌ األم٘ باالىَٔاز ّالتفسق٘ ّمً ٍيا أند الػسع 
 مل الدًٓ ّّسدٗ املطلنني قال زضْل اهللالكْٓه علٙ خطْزٗ البدع٘ علٙ معا

f: )٘فالبد مً  )مً أدٚ أميت سدٓجا ٓكاو بُ ضي٘ أّ ٓجله بُ بدع٘ فلُ اجلي
)ال ٓرٍب مً الطي٘  :fمْادَ٘ البدع٘ ّإال اىدزضت الطي٘ قال زضْل اهلل 

ّلرلو أمس الػازع املكدع مبكاطع٘ املبتدع  غٕٛ ستٙ ٓظَس مً البدع٘ مجلُ(
ّأمس  )مً أتٙ ذا بدع٘ فعظنُ فإمنا ٓطعٙ يف ٍدو اإلضالو(لُ: يف الدًٓ بكْ

)إذا ظَست بإظَاز العامل عنلُ لٔهٌْ سدا فاصال بني الطي٘ ّالبدع٘ قال 
 ّمع  البدع يف أميت فلٔظَس العامل علنُ فنً مل ٓفعل فعلُٔ لعي٘ اهلل(

و قْو تأنٔد اإلضالو علٙ ىفٕ البدع عيُ فكد سدثت فُٔ ّهلا أتباع; بل ٍيال
تْضعْا يف مفَْو البدع فصعنْا مشْلُ إىل نل أمس سادخ بعد سٔاٗ السضْل 
إىل ثالث٘ قسٌّ مً بعد حلْقُ بالسفٔل األعلٙ ّأدٚ ذلو إىل عصل الػسٓع٘ 
الطنش٘ مً التفاعل مع سٔاٗ الياع ّنأىَا ال متتلو مكْمات الدميْم٘ 

 ّاالضتنساز.

ص علٙ سسمتَا الهتاب الهسٓه ّتعترب البدع٘ مً املعاصٕ الهبريٗ اليت ى

 9مكال: 



 حبوث ومقاالت                                                                                        815

 ٌّ ّالطي٘ الػسٓف٘ ٍّٕ ضالل٘ تؤدٖ بصاسبَا إىل ضْٛ اجلشٔه ّذلو أل
علٙ اهلل ّزضْلُ ّألىُ ٓطْم األم٘ ّفكا ألٍْاُٜ ٓيتَٕ  ٍسَتِفاملبتدع يف الدًٓ ُم

ى وَهَيْ أَظْلَنُ هِوَّيْ افْتَرَطإىل الفسق٘ ّالتياسس قال اهلل تعاىل يف حمهه نتابُ العصٓص: 

ّقد عسف عله اهلدٚ الطٔد  صعَلَي اللَّوِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِوِ إًَِّوُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِوُوىَ

 )الصٓادٗ يف الدًٓ أّ اليكصاٌ مً غري إضياد إىل الدًٓ(املستطٙ البدع٘ بأىَا 
فإسدخ أمس يف الػسٓع٘ مل ٓسد فُٔ ىص بدع٘ ضْاٛ ناٌ أصلَا مبتدعا أّ 

ا مبتدع٘ ّمجال اخلصْصٔات املبتدع٘ بأىا ىعله أّىُ ٓطتشب فعل خصْصٔاتَ
الصالٗ يف نل ّقت ّلهً لْ عني عدد زنعات معٔي٘ خمصْص٘ علٙ ّدُ 

 خمصْص يف ّقت معني صازت بدع٘ بال ىص ّزد فَٔا.

ُّٛقد اضتدل  علٙ سسم٘ االبتداع يف األسهاو الػسعٔ٘ بكْلُ  الُفَكَا

ٌّ يْ افْتَرَى عَلَي اللَّوِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِوِ إًَِّوُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِوُوىَوَهَيْ أَظْلَنُ هِوَّطتعاىل:  ص فإ

الهرب مً احملسمات ّاملْبكات اليت ّعد اهلل علُٔ الياز ّالبدع٘ مً أفشؼ 
الهرب ألىَا افرتاٛ علٙ اهلل ّزضْلُ ّاملفرتٖ مبتدع ألىُ ٓسٓد أٌ ٓكْل عً 

أىُ ميُ فٔصٓد فُٔ ما لٔظ ميُ أّ ٓكْل عً غٕٛ أىُ لٔظ  غٕٛ لٔظ مً الدًٓ
مً الدًٓ ٍّْ مً الدًٓ فٔيكض مً الدًٓ غّٔٝا ٍْ ميُ ننا أندت الطي٘ 

قال  زضٕ اهلل عيُالػسٓف٘ علٙ سسم٘ البدع٘ فعً الصشابٕ دابس األىصازٖ 
ٌّ أصدم فشند اهلل ّأثيٙ علُٔ ثه قال:  fخطبيا زضْل اهلل  )أما بعد فإ

ح نتاب اهلل ّإٌ أفطل اهلدٚ ٍدٚ حمند، ّغس األمْز حمدثَا ّنل احلدٓ
)ٓأتٕ علٙ الياع شماٌ ّدٍَْه ّدِْ  أىُ قال: fّعيُ  بدع٘ ضالل٘(

ّزّٚ عً أٍل  اآلدمٔني ّقلْبَه قلْب الػٔاطني الطي٘ فَٔه ّالبدع٘ ضي٘(
)إذا ظَست البدع يف أميت فلٔظَس العامل علنُ فنً مل  :e بٔت العصن٘

)مً مػٙ إىل صاسب بدع٘ فْقسِ فكد مػٙ إىل ٍدو ّ فعلُٔ لعي٘ اهلل(ٓفعل 
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. فاألسادٓح الػسٓف٘ طاٜف٘ ميَا سسمت االبتداع يف الدًٓ ّبعطَا اإلضالو(
اآلخس سدد أضلْب التعامل االدتناعٕ مع صاسب البدع٘ ّسرزت طاٜف٘ 
أخسٚ مً التعامل مع صاسب البدع٘ ّىطتدلص أٌ البدع٘ تتكْو بأمسًٓ ٍنا 
األّل االختصاص باألمْز الػسعٔ٘ فال تهٌْ مً البدع٘ العادات املتػريٗ 

ٌّ األدَصٗ يف الهتاب٘ نذَاش احلاضْب مجال ّ األعساف املتبآي٘ لدٚ الياع فإ
أّ غريِ مً أدَصٗ الهتاب٘ بعد أٌ ناٌ ٓطتددو الدّاٗ ّالكله ال ٓعد بدع٘ 

 مبفَْمَا الػسعٕ.

ّقد ساّل البعض تْضٔع معيٙ البدع٘ إىل مدٚ أّضع لٔػنل نل أمس 
ناٌ بيشْ مً األحناٛ ستٙ ّإٌ  fسادخ مل ٓهً ّقع يف شمً السضْل 

َٓدف إىل خدم٘ الدًٓ ّأٍدافُ املكدض٘ فكد دفع التشذس بعض ٍؤالٛ ممً 
قصسّا عً فَه الدًٓ ّالطي٘ الػسٓف٘ إىل االعتكاد بأٌ نل أمس البد أٌ ٓأتٕ 
فُٔ ىص اخلاص الرٖ ٓػري إلُٔ بػهل صسٓض ّإٌ نل ما مل ٓسد بػأىُ دلٔل 

ٌّ الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘ عكٔن٘ دامدٗ ال خاص فإّىُ ٓيدزز يف قاٜن٘ االبتداع  ّنأ
متلو الطْابط العام٘ ّالكْاىني الهلٔ٘ اليت ميهً تطبٔكَا علٙ املْضْعات 

 ّاحلْادخ املطتذدٗ.

ّقد قطه البعض البدع٘ إىل سطي٘ ّضٔٝ٘ ّذلو خللطَه بني البدع٘ 
مبعياٍا اللػْٖ ّاليت معياٍا إسداخ غٕٛ لٔظ علٙ مجال ضابل ّمعياٍا 

ٌّ البدع٘ باملعيٙ اللػْٖ مجل االستفال بْٔو االصطال سٕ الػسعٕ فإ
ٌّ ٍرا سالل  االضتكالل أّ االستفال التأبٔين لتهسٓه بطل مً األبطال فإ
بالرات ال ماىع ميُ إذا مل ٓسد فُٔ ىَٕ مً الػازع املكدع أما غأٌ البدع٘ يف 

ٌّ اقتصاز اليص ْص املصطلض الػسعٕ فَٕ حمسم٘ مطلكا تأبٙ التكطٔه فإ
الػسعٔ٘ يف ذنس البدع٘ علٙ الرو ّاالىتكاد الػدٓد ٓبطل مكْل٘ البدع٘ احلطي٘ 

ٌّ احلدٓح املتفل علُٔ  مشْل  )نل بدع٘ ضالل٘ ّنل ضالل٘ بالياز(ننا أ
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مجٔع أىْاع البدع ّقد أّضض الػَٔد األّل يف قْاعدِ علٙ أٌ البدع٘ ال 
تكطه أقطامّا  fالييب  )حمدثات األمْز بعدتطلل إال علٙ ما ٍْ حمسو بكْلُ: 

 .ال تطلل اضه البدع٘ عيدىا إال علٙ ما ٍْ حمسو ميَا(

ع ميَا تٍْه املبالػ٘ يف التعبد هلل تعاىل َدٍّيالو عدٗ أضباب يف ىػْٛ الِب
ّذلو بأٌ ٓعتصل اليطاٛ أّ ٓصْو الدٍس نلُ أّ ال ٓهله أسد ّٓعتصل الياع أّ 

ُ إمنا ٓتكسب إىل اهلل تعاىل أنجس ال ٓطتظل مً الػنظ ّغريٍا ظاىا بإدَاد ىفط
 مً غريِ.

ّقد غذب الكسآٌ الهسٓه يف أمانً متعددٗ ظاٍسٗ السٍبي٘ ّحتنٔل 
اليفظ املػام ّالصعْبات ّزد علٙ ٍرا امليَر امليشسف يف احلٔاٗ االدتناعٔ٘: 

 .صالرِّزْقِ قُلْ هَيْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّوِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ هِيْط

ّمً أضباب ىػْٛ البدع اتباع اهلْٚ فكد خطب اإلماو أمري املؤميني علٕ 
)أَٓا الياع إمنا بدٛ ّقْع الفنت: أٍْاٛ تتبع ّأسهاو فكال:  _بً أبٕ طالب 

 .تبتدع خيالف فَٔا نتاب اهلل(

 _ىطأل اهلل تعاىل جباِ مً لرىا جبْازِ مْىل الجكلني مْالىا أمري املؤميني 
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F 
باتباع طسٜل احلقل ٚاسضقاكا١َو ٚاياُطقو بايؿقدم      أَسْااحلُد هلل ايرٟ 

ٚايؿال٠ ٚايطالّ عًق٢   ٚاألَا١ْوْٚٗاْا عٔ ايهرب ٚايغؼ ٚاياديٝظ ٚاخلٝا١ْو
ضٝد اخلًل زافع َٓاز احلل ضٝدْا ذلُد أفطٌ املسضًني ٚخامت ايٓبٝني ٚعًق٢ ليق٘   

  احلافيني حلدٚ  اهلل ٚاملاُطهني بحكهاّ ايدٜٔ ايغس املٝاَني ٚؾحب٘ املٓاجبني

اعًِ إٕ اهلل )ضبحاْ٘ ٚتعاىل( خًل اإلْطإ َدًْٝا بايطبعو أٟ ذلااجقًا إىل  
َٔ ٜابا ٍ َع٘ املٓفع١ إذ يٛ يقصّ نقٌ إْطقإ ايعصيق١ ٚاباعقد عقٔ إخٛاْق٘ يؿقع          

َِٚ  كٝات٘ ٚضا٤ت َعٝػا٘  ٚملقا نقإ اإلْطق    إ ذا عًٝ٘ احلؿٍٛ ع٢ً َا ٜكّٛ ب٘ َأ
ْفظ أَاز٠ بايط٤ٛو ٚاحلسص ٚايطُع َٔ عا اتٗا املاحؾ١ً فٝٗاو ٚضع ايػقازع  
احلهِٝ قاْْٛا يًُعاَالت ٚكدًا يًاؿسفات كا٢ س ٜحخر املس٤ َا يٝظ يق٘ ققلو   

ٚتهقٕٛ   ٚس تطقٝع احلكقٛمو   كك٘ يهقٞ تطقاكِٝ أكقٛاٍ ايعقا و     ٘ٚس ٜطٝع عًٝ
إٕ َٔ ْيس يف أكٛاٍ ايعا  ٚجقد  املٓافع َابا ي١ ع٢ً أكطٔ ايٛجٛٙ ٚأمتٗا  ثِ 

إٔ املٓاشعققات ٚاملصاؾققُات احلاؾقق١ً بققني األفققسا  ٚاهُاعققات ضققببٗا ضقق٤ٛ        
اإلْطإ َعاًَق١ أخٝق٘و ٚاسبقٔ َعاًَق١      أكطٔاملعاَالت ٚض٤ٛ اياؿسفات  فًٛ 

ٚاألب َعاًَقق١ بٓٝقق٘و ٚاياققاجس ٚايؿققاْع ٚايققصازع ٚة ٖققِ َعاًَقق١     أَقق٘ ٚأبٝقق٘و
ٝعققًا يف ٖٓققا٤ ٚؾققفا٤و ٚشايققا بٝققِٓٗ ايعققدا٠ٚ  بعطققِٗ بعطققًا يعققاؽ ايٓققاع   

ٚايػققحٓا٤و ٚضققا  ايٓيققاّ ٚاضققاا  األَققٔ ايعققاّ  ٚيهققٔ َققع األضقق  ايػققدٜد    
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أؾبحا َعا١ًَ ايٓاع نًٗا يف ٖرا ايصَٔ ةػًا ْٚفاقًاو ٚهلرا احنطا األضٛام 
ٚؾقازت احلايق١ س تطقام  ٚس عقالا هلقرا ايقدا٤ ايقدفني         ٚتدٖٛزت األخقالمو 

ايقدٜٔو ٚاياُطقو قطقٔ املعاًَق١ بقني طبكقات ايٓقاع عًق٢         ض٣ٛ اتباع أكهقاّ  
اخاالف املًٌ ٚاألجٓقاع  ٚهلقرا ٚإجابق١ يطًق  بعقو األخقٛإ إٔ اناق  َقا         
ٖٞ املطاحبات اييت ْابعٗقا يف األضقٛام ياهقج  األزشام فحقسزت ٖقرٙ ايطقطٛز       

ايعبققا ٠ ضققبعٕٛ ) fَطققاعًٝٓا بققاحلٞ ايكٝققّٛ: فًكققد ٚز  عققٔ ايسضققٍٛ ايهققسِٜ  
سَا ٜفعً٘ بعو اياجاز ايرٜٔ ٜفؿًٕٛ بني ايقدٜٔ   (ًٗا طً  احلالٍجص٤ًا أفط

ٚاملعا١ًَ ٚاييت تهٕٛ َعاَالتِٗ َػب١ٖٛ بايػب١ٗ ٚاحلساّ  ٚيرا كقح اإلضقالّ   
كهِ باضاحباب ايافكق٘ يؿقاك  اياجقاز٠و فكقد زٟٚ عقٔ أٖقٌ بٝقا ايعؿق١ُ         

حا   نُقا أٚضق  (َقٔ ارقس بغق  عًقِ فكقد ازتطقِ بايسبقا       )ٚ( ايفك٘ ثقِ املاجقس  )
األكا ٜققح ايػققسٜف١ بققحٕ ٖٓايققو ل ابققًا َٚطققاحبات يف املعاًَقق١ يهققٌ َققٔ ايبققا٥ع  
ٚاملػقق ٟ  ققا ٜصٜققد يف ايسشم فٝطققاح  يًبققا٥ع إٔ ٜكٝققٌ املػقق ٟ ايٓققا ّ عًقق٢      

 (َقٔ أققاٍ َطقًًُا ْا َقًا أققاٍ اهلل عجستق٘ ٜقّٛ ايكٝاَق١        )غسا٤ٙ يًطقًع١ ملقا زٟٚ   
ٜٚطاح  يًبا٥ع اياط١ٜٛ بني املػ ٜٔ يف ايقجُٔ  ٚس بقحع ب جقٝه أٖقٌ ايقدٜٔ      
ٚيهٔ َع األض  إٕ بعقو ايبقا٥عني ااقاز ايطقًع١ ايس ٦ٜق١ يسجقٌ ايقدٜٔو ألْق٘         
 ٔ ٜحَٔ َٓ٘و ٚإٔ ٜهٕٛ ايسبه ٜط ًا ع٢ً املؤَٔ قٝح ٜسبه عًٝق٘ ققٛت َٜٛق٘    

شا   ٚإٔ اق  املػق ٟ فُٝقا     ( أي   ٜٓقاز فُقا  51فكط فُٝا إذا نإ مثٔ ايطًع١ )
س َا ٜفعً٘ ايبا٥عٕٛ يف ايٛقا احلاضقس َقٔ زفطقِٗ      -ايطًع١-ٜحخرٙ َٔ ايبٝع 

ملظ املبٝع فطاًل عٔ ختٝ  يف أخر ايطًع١و ٚابادا٤ ؾاك  ايطًع١ بايطقّٛ نُقا   
ٖٛ املحيٛف  ٚايسجٛع يف طسٜل   ٜرٖ  فٝ٘ ألْ٘ أنجس زشققًاو ٚأكهقاّ املعاًَق١    

١ ايالش١َ  ٚٚضع نٌ غ٤ٞ ٚعسض٘ يف ضٛق٘ ٚعٌُ نٌ عاَقٌ يف  بإٜكاع ايؿٝغ
ايطققٛم املعققد٠ يعًُقق٘ ألْقق٘ َأَ ز  زشقققًاو ٚاملعاًَقق١ َققع َققٔ ْػققح يف اخلقق و ٚاختققاذ    
 َهطققب٘ يف بًققدٙ ٚاإلتٝققإ سٝققد ايطققًع١ ٚتققسى ز ٦ٜٗققا  نُققا ٜطققاح  املُانطقق١    

١ املهسَقق١  إس يف أزبعقق١: األضققح١ٝ ٚايٓطقق١ُ ٚاألجققس٠ إىل َهقق  -ٖٚققٞ املعاًَقق١-
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ْٚؿه املطاػ  ٚقبٍٛ ْؿح٘ فإٕ املؤَٔ َسل٠ أخٝ٘و َٚػازن١ أزبقاب احليقٛ    
فحْٗا تصٜد يف احلظ ٚتبدٌٜ ايؿٓا٥ع كا٢ ٜٛافقل كايق٘ فٝٗقا طقايع ضقعد  نُقا يف       
املػقق ٟ يف أٜققاّ ايغققال٤ إٔ ٜػقق ٟ قٛتقق٘ َٜٛققًا فَٝٛققًا  ٚ ققا ٜصٜققد ايققسشم ٖققٛ          

إو ٚاحملافيق١ عًق٢ اياعكٝق  إىل َقا بعقد      اسضاعا١ْ بدعا٤ اإلخٛإ إذا جاز ايصَ
إْقا  )طًٛع ايػقُظ فإْق٘ أجًق  يًقسشم َقٔ ايطقسب يف ايقبال و ٚققسا٠٤ ضقٛز٠          

أٚ اآلٜات اييت تستبط بايسشم  ٜٚٓبغٞ إٔ جيعٌ لخس ايدعا٤ إذا فسغ َٔ  (أْصيٓاٙ
٘ )ؾال٠ ايفجس   (ضبحإ اهلل ايعيِٝو اضاغفس اهلل ٚأتٛب إيٝ٘ ٚاضحي٘ َٔ فطقً

َٚٓٗققا إطقققالم ايٛجققق٘ َققع ايعقققاًَني ٚكطققٔ ايطقققًٛى َعٗقققِو      عػققس َقققسات 
ٚاضاعُاٍ احلًِ َٚهقازّ األخقالم فاْق٘ ا عق٢ يًقسشمو ٚاختقاذ َهطقب٘ دلقاٚزًا         

ايققدٜٕٛ ٖٚققٛ َطققاح  نإبسا٥قق٘ يكققٍٛ اإلَققاّ ايؿققا م ( 0)ألٖققٌ ايققدٜٔو ٚإْيققاز
ُ٘؟) :_ ًّ َّ إس   حيٛٙ قاهلا ثالثًا فٗابٛا إٔ ٜطق  (َٔ أزا  إٔ ٜيً٘ اهلل ّٜٛ س  

ِِٓيِس َعطسًا أٚ ٜدع ي٘ َٔ كك٘) كا٢ قاٍ: ُٝ ًْ    (َف
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 أهمية الصالة

F 
ْ ن اا إ نننن إُٔا نُمااٍنله ااوٞنهوملاهنو هواإنًٗلُ٘اإ نٗٓااٛنإٌا٘ضنلهااهّٙن اا 
ْ ن لوا ننننننننن   عنلههّٙنكوٕ نٗإِهً نحي صا نلهملاهن ٔاٛن ٗينًا نحي صا نإوٚإن ا 
 لىنً نص٘لٓ نٗإْنرضتنرضنً نصا٘لٓ  نٗهٔا نهو اهٗرنلولوً٘اٞن،او ١ نٗهِٔاٛننننننن

ً  رٝنه هض١٘نضٗل١نحٚحنتِٔ ٓ نإّنلو ِلزنٗلهوخش ١ ن ٚ هل نًاّنإٌاىنننلهِوطنلأل
جوٚىنٗ مىنذٜن ثزنمجٚى نتمزجنهٕنلهِوطنحن٘نلوول٘تنلألإوٟ نٗتضتِشقنهإنن
،ذ٠نلهضم ضٝنلوجوٟنلهيتنٙزكضنهل نلوتواْ٘ نٗلؤِاىنلهاذٜنٙلازعنًاّنرحٚوإننننننن
له اا نْ٘نحٚااحنٙوااينلو ااوٛن ًاا َنل،اامينٗل،ااوٗت ن ًاا َنرهاإنٗ  هواإننننننن

ٗنن إشتاإنٗجمهاإنٗمج هاإنُٗمٌاإنٗ  ١ٖنننوضاا٘عنٗ شاا٘ع نثااٍنٙت اا٘رنإ ٌتاإن
صاز ٞن نٗجإنًاّننننن)لهللن كاو ننٗٙوٚضٕنهضا ٢زنلهل ٢ِا تنٗلو٘جا٘ضلتن ٚوا٘ي نننن

ثٍنٙضتمنينهٕنإواٟنداهٖنٗلهشالزنإواٟنلوشٙاهنًاّنردتإنٗلهجِا ١ننننننننننطػ نٗتلو.
ثااٍنٙت اا٘رن ه   اإننن.)هضااٍنلهللنلهاازدّنلهاازحٍٚ ننإوااٟن اا٘ن هصااٚتٕنهو٘هاإ ن
)لنٌاهننجم٢ىنُمٌٕنله  ٓزٝنٗلهل طِٞن ٚخٌهٖن ا ٢م ننلهض هوٞنٗ ٙ ضٕٙنله٘لصمٞنٗ

ثاٍنٙاهرننلنِا ْنٗلهزداٞنننننن)ربنلهما وني نٗلصو نهٕنهأجوٟنُم٘تٕن ٚوا٘ي نننهلل 
)لهزدّنلهزحٍٚنً همنَٙ٘نًّنذهمنلوله نلهوٚ ضنإوٕٚنٗإوٟنلهم ونين ٚو٘ي ن

٘رنإىلن ٔ٘نإهٕٚنتزجعنلهضم ضٝنلألههٙٞنٗلهشو ١نلخل هاه نثاٍنٙضا٘ ٕنلهشامنننننلههّٙ 
لهول١ٝنإٌّنص٘لٖنممّن هلضٕنل،ٔىنٗلهػلا ٗٝنلهوهلصاٞنليهلٚاٞنٗ ُ إنٓا٘نل ٌا٘ضننننننن

 11ًو ي ن
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هتوااامنله اااو تنلهم ٌٚاااٞنلو  ااا٘دنهتوااامنلهملااا ضلتنل،وٚواااٞن نًااا نِٙختااإنن
 ٚضتمنينهتوامننن)إٙ ننُملهنٗإٙ ننُضتمني لهِ حتْ٘نًّنلألصِ َنٗلألٗث ْنهو٘هٕن

 نٙضات ٚعنهإنصاِم نٗ نٙواهرنإوٚإننننننلهزدٞنلو ووٞنٗلهضو  ْنلهو ٓزنإوٟنكىنًان
ٗٓا٘نجوا نننن ًزًل نٗكٚينٙضتمنينهػريٖنًّنً ِ٘عنكٚوإنلهلا٠٘نٗحنتإنلخلٚا ي نننن

إ ٌتاإنٗإاامنصااو  ُٕنهٚااهٖنًولاا٘تنلهضااٌ٘لتنٗلألرضنٗإهٚاإنتزجااعنلألًاا٘رنننن
ٗتِوو نلألح٘لي نثٍنٙضتجهٜنذهمنلهازبنهوما ونينلووامنهٚاَ٘نلهاهّٙنلهلهلٙاٞننننننن

ٝن نلهاهلرّٙنٗلهوا٘سنه هِشاأتنينذهامنلهضازلطننننننإىلنله زلطنلهذٜنٙ٘صىنلهضم ض
  ُ إن ارينًا ننننن)إٓهُ نله زلطنلوضتوٍٚ لوضتوٍٚنصزلطنلهلهلٙٞنٗلهز، ضنهو٘هإ نن

ٙزغا نإهٚاإنلهزلغلااْ٘نٗٙت ولإنله اا هلْ٘ نثااٍنحزصا نإوااٟنله٘صاا٘ينإىلنلهػ ٙااٞنننن
)صازلطننخيصنذهمنله زلطنهِم ن  زنٙ٘جإنطولإنإهٚإنضْٗنًا نإاهلٖنهو٘هإ ننننننن

ْ نُمٌٕن، ًوٞنهوض ينٗلؤتهٜنٗلوػض٘بنإوٚإنننلهذّٙن ُمٌ نإوٍٚٔ  ٗحٚحن 
)غاارينلوػضاا٘بنإوٚاإنٗ ننٗلوز ااٛنإِاإن ااصنلهااذٜن ُمٌاا نإوااٍٚٔنهو٘هاإ ننن

ثٍنإذلنلُتٔاٟنهإنلناهٙحن نله٘صاينٗله وا نصاموٕنذهامنل،امي ننننننننننلهض هني 
ينًِشٓا نهلا نننٗرلإتٕنتومنلهلٚلٞنلحنِٟنرلكم ن  ،ام نًضتشامزلنهم ٌاٞن نت٘صانننن

 ندهٖن ا ٢م ن)صالخ ْنرهاٛنلهم اٍٚنٗ(ٌاهٖ ثٍنإا ضنًشات   نهاذهمنل،ٌا ينننننننننن
ٗل،مينً ضلنطز ٕنحنا٘نلهزداٞنلو وواٞنًشاريلنهوموا٘ن نلهم ٌاٞنها همو٘نلوا ضٜننننننننن
ْ نٓاذلنل ٌا٘ضن نٙضاٚعنإِاهٖنداهنلن ًاهّٙنٗ ن،الزنلهشا كزّٙننننننننننن ً ازح نهاأ

م٘رلنًّنتومنلهم ٌٞن زنص جهلنهل نٗإذلنلًتألن،ن) عنلهللنوّندهٖ   ٢م ن
ثاٍنٙز اعنننن)صلخ ْنرهٛنلألإوٟنٗ(ٌاهٖ نٗٓ٘نًمرت  نهمو٘ن ٘قنً ن ضركٕن  ٢م ن

)لصاتػوزنلهللنرهاٛنٗ تا٘بننننر صٕنًضاتػوزلنًضاتِٚل نت ٢لا نًاّنكاىن  ٣ٚاٞن ا ٢م نننننننن
ن.إهٕٚ 

ٗٓلذلنٙلزرنذهمنمبوهلرنً نٙشامزنهإنًاّنإ ٌتإنٗجمهإنثاٍنٙز اعنٙهٙإننننننننن
 ه   ٕنلهزه ُٚٞنٗٙضتهرنلهزدٞنليهلٚٞن ن ض ١نح٘ل٢جٕنٗتٚضرينن  ُت نهللنٙضتِشي
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ثااٍنِٙٔااٛنلهمٌااىن(ٌااهٖنلهااذٜن نأااىنٗٙشاأهنهأُاإنٓاا٘نليهاإنٗحااهٖن نننن ًاا٘رٖ 
،زٙمنهٕنٗ ْنحمٌهلنإلهٖنٗرص٘هٕنلهذٜنٓاهلٖنه زٙاقنلهِجا عنٗإز إنله٘صاٚوٞنننننن

ٚا نُلٚإنننهوومعنًِذن حازَنه امتٕن ا ذلنإا ضنًاّنذهامنل ُو ا عنٗتوامنلهػٚلاٞنحننننننننن
نٗله  ننينًّنلهمل ضنًّٗنك ْنههٕٙنه هتضوٍٚنً نحيٛنهٕنلهو ضَنًّنٙوهَنإوٕٚ.

هوهنلصتوهُ نٓذلنله٘صينهلذلنلهمٌىنلهملا ضٜنل،وٚاىنٗكاٍنهإنًاّن ٘ل٢اهننننننن
 ٌٚااٞنٗ ثاا رنطٚلااٞنًااّنكتاا بنلهلوااٍنله ٚاا نهوٌزحااَ٘نٗلهااهُ ن  حااٞن ٙااٞنلهللننننن

نلهم ٌٟنلهشٚخنإوٛنك ،ينلهػ  ١.
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 الِةيف الصَّ فاُنْرالِع

F 
َٚهْٛ٘ ٚعٓدَا حياسب ايعبد فٗٞ أٍٚ َا  إّْٗا ْعِ ايص١ً يًعبد غايك٘،

ّٕ قبًت قبٌ َا سٛاٖا. ٚإٕ زدت زد َا سٛاٖا ٖٚٞ عُٛد  حياسب عًٝ٘ فإ
ّٕ ضاعت ضاع ايدٜٔ نً٘، ٚبٗا يًصدٚز امله١ًَٛ شفا٤ ٚيٓٗٞ ايٓفص  ايدٜٔ فإ

َّاز٠ بايش٤ٛ دٚا٤ حٝح تٓ فٝاهلا َٔ عٌُ جًٌٝ  ٗاٖا عٔ املٓهس ٚايفخشا٤،األ
ٚفعٌ ذٟ اثس مجٌٝ تعسج ب٘ ايٓفص حنٛ املًهٛت األع٢ً، ٚتشتٓشل ب٘ شر٣ 
ايشعاد٠ املج٢ً اييت ٜسنض هلا املتكٕٛ ٚاملٌٓٗ ايرٟ ٜهسع َٔ زحٝك٘ 

أَاّ زب٘ ٚخايك٘  ايصاحلٕٛ حٝح ٜكف املصًٞ أَاّ اجلالٍ ٚاجلربٚت،
ز عظُت٘ ٚجالي٘ ْٚعُ٘ ٚآال٤ٙ ٜٚكٝش٘ بشا٥س ثِ ٜتصٛ غضٛع ٚخشٛع.

 ثِ ٜشتعني ب٘ ع٢ً محدٙ بكٛي٘: )اهلل أنرب(ايها٥ٓات ٚاملٛجٛدات فٝكٍٛ: 
، ثِ ٜتصٛز أيطاف٘ ايشابػ١ ٚأٜادٜ٘ ايٛاسع١ )بشِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ(

، ثِ )زب ايعاملني(ٚاصفًا ي٘ بأج٢ً ْعٛت٘ فٝكٍٛ:  )احلُد هلل(فٝخُدٙ قا٥ال: 
ٓإ ٚايسمح١ َٔ ذيو املبدأ ايفٝاض عًٝ٘ ٚع٢ً ايعاملني فٝكٍٛ: ٜدزى احل

ٚايرٟ إيٝ٘ َسجع ايشعاد٠ األبد١ٜ ٚايشكا٤  )ايسمحٔ ايسحِٝ َايو ّٜٛ ايدٜٔ(
اخلايد،ثِ ٜشٛق٘ ايشعٛز بايٛاجب يف ايربا٠٤ عُٔ سٛاٙ ممٔ أيبش٘ اجلٌٗ 

دصٛص١ ٚايػبا٠ٚ عٔ ايكداس١ اإلهل١ٝ ٚأْ٘ ٖٛ احملُٛد بتًو ايصفات امل
ع٢ً نٌ  )إٜاى ْعبد ٚإٜاى ْشتعني(بايعبادات ال َا ٜٓختٕٛ َٔ األصٓاّ بكٛي٘: 

 21َكاٍ: 
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َا ال ْشتطٝع ي٘ أَسًا ٚنٝف ْشتعني بػريى َٔ َصٓٛع نٝف٘ اهل٣ٛ ٚحنت٘ 
 اخلٝاٍ؟

األبدٟ ٚايداز  ّسَكًَُْثِ ٜشتجدٜ٘ اهلدا١ٜ إىل ايصساط ايرٟ ٜٛصٌ ِي
)اٖدْا ايصساط ١ٜ ٚايسشاد بكٛي٘: اخلايد٠ ذيو ايصساط املشتكِٝ صساط اهلدا

ثِ حسصا ع٢ً  ٖٚٛ خري َا ٜسغب إيٝ٘ ايساغبٕٛ ٜٚتطًب٘ ايطايبٕٛ، املشتكِٝ(
ايٛصٍٛ إىل ايػا١ٜ خيص ذيو ايصساط بٓعت آخس ٜٛج٘ طًب٘ إيٝ٘ دٕٚ َا 

ّٕ ْعُ٘ شا١ًَ يًضاٍ  )صساط ايرٜٔ أْعُت عًِٝٗ(عداٙ بكٛي٘:  ٚحٝح أ
)غري سضٞ عٓ٘ خص ايرٜٔ أْعِ عًِٝٗ بكٛي٘: ٚاملٗتدٟ ٚاملػصٛب عًٝ٘ ٚامل

ثِ إذا اْت٢ٗ ب٘ احلدٜح يف ايٛصف ٚايطًب  املػصٛب عًِٝٗ ٚال ايضايني(
صعك٘ ذيو اجلالٍ ٚزاعت٘ تًو اهلٝب١ احن٢ٓ زانعا خاشعا َشتشعسا يعظ١ُ ال 

، ثِ عاد )سبخإ زبٞ ايعظِٝ ٚعُدٙ(تٛصف َٓزًٖا هلا يف محدٙ قا٥ال: 
َشتاقا يريو اجلُاٍ ٚاجلالٍ َادًا طسف٘ حنٛ ايسمح١ املطًك١ َشبٗا يًعًٛ يف 
ايعظ١ُ بايعًٛ املادٟ َصسحا بإٔ ٖرا احملُٛد ال ٜضٝع عٓدٙ محد احلاَدٜٔ 

ٚإذا اَتأل شعٛزا َٔ تًو  )مسع اهلل ملٔ محدٙ(ٚال شهس ايشانسٜٔ قا٥ال: 
)سبخإ زبٞ م َا أدزن٘ قا٥ال: ايعظ١ُ خس ساجدًا هلا ٖٚٛ َعرتف بعًٛ فٛ

، ثِ ٜسفع زأس٘ َشتػفسا َشتٓٝبا تا٥با َٔ نٌ خط١٦ٝ قا٥ال: األع٢ً ٚعُدٙ(
ٖٚهرا ٜهسز ذيو مبكداز َا ٜشعس ب٘ َٔ عظُت٘  إيٝ٘( ٚأتٛب)استػفس اهلل 

ٚجالي٘ ثِ ٜٓٗٞ ايعٌُ عُدٙ ايرٟ ال ميٌ ٜٚشٗد بأْ٘ ٖٛ اإلي٘ ٚحدٙ ال 
بدٙ ٚزسٛي٘ ايرٟ ٖداٙ يطسٜل ايٓجاح ٚنإ ٚس١ًٝ شسٜو ي٘ ٚإٔ حمُدًا ٖٛ ع

ايفالح ٚحٝح قد اْكطع عٔ اخلًل ٚغاب عٔ ايعامل َٓر أحسّ صالت٘ فإذا 
عاد َٔ ذيو االْكطاع ٚتًو ايػٝب١ حٝا ْبٝ٘ ٚايصاحلني َٔ ايعباد َٚٔ نإ 

 يدٜ٘ بايتشًِٝ مبا حيٞ ب٘ ايكادّ َٔ ٜكدّ عًٝ٘ ٚايٛافد َٔ ٜفد عًٝ٘.

ٜشتٓزٍ بٗا األيطاف  )عز ٚجٌ( أٚقاتٗا ْعِ ايص١ً باخلايلفايصال٠ يف 
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ايسبا١ْٝ ٜٚشتدز بٗا ايسمح١ اإلهل١ٝ ٜٓاشد فٝٗا زب ايشُاٚات ٚاألزضني 
بهربٜا٥٘ ٚعظُت٘ ٜٚشتٓجد ظٛدٙ ٚجربٚت٘ ٜٚشتعطف٘ بعفٛٙ ٚزمحت٘ إٔ ٜدخً٘ 

ٍَ ًايف نٌ خري دْٟٝٛ ٚأخسٟٚ أدخٌ فٝ٘ حمُد  ٚخيسج٘ َٔ نٌ س٤ٛ حمٍُد ٚآ
ٖٚٓاى ايشعاد٠ اييت ٜسنض إيٝٗا املتكٕٛ  fٚآٍ حمُد  ًاٚشس اخسج َٓ٘ حمُد

 ٚاملٌٓٗ ايعرب ايرٟ ٜهسع َٔ زحٝك٘ ايصاحلٕٛ.

ٖرا َا استفدْاٙ َٔ نتاب ايهًِ ايطٝب يٛايدْا مساح١ املسحّٛ آ١ٜ اهلل 
 ايعظ٢ُ ايشٝذ عًٞ ناشف ايػطا٤.
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 تشريع احلج وفلسفته

F 
َا فزض اهلل احلج َٚا خص٘ َٔ مجٝع ايطاعات إىل ْفض٘ بكٛي٘ عش َٔ 

إال جلُع ايه١ًُ ٚتٛحٝد ايصف  [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَهْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا]قا٥ٌ

ٚدْٝاِٖ ٚايتعارف بني املضًُني يتفِٗ قضاٜاِٖ ٚتغاٚرِٖ فُٝا خيص آخزتِٗ 
ّٕ يف َٓاصه٘ عخ١ٓ رٚح١ٝ متأل ايٓفط عطفا ٚحٓاْا ٜٚكظ١ حنٛ املجٌ ايعًٝا  فإ

 َهاْا ٚسَاْا.

ٜزَش إيٝ٘ ٖٚدف صاَٞ  ًاعظُٝ ًايهٌ َٓضو َٔ َٓاصو احلج صز َّإإال 
ّٕ يف اإلحزاّ ايتبتٌ هلل يف احلزنات ٚايضهٓات، ٚنف ايٓفط  ٜرتتب عًٝ٘، فإ

ٛجب ايضٝطز٠ ع٢ً صًطإ اهل٣ٛ ٜٚزنش فٝٗا عٔ املدْضات ٚاملٛبكات بٓخٛ ٜ
اإلميإ ٚايتك٣ٛ ٚعٓد يبط ثٛبٞ اإلحزاّ رَش خلزٚج اإلْضإ َٔ حفز٠ قربٙ 
َؤتشرا بجٛبٞ نفٓ٘ قد فارم األٌٖ ٚاألحب١ َٚباٖج احلٝا٠ َٚٛارد ايجز٠ٚ فال 
املاٍ ٜٓفع٘ ٚال األٚالد ٚاألحب١ تضعدٙ، ٚيف ايتًب١ٝ ْدا٤ ميأل ايكًب صزٚرا 

تش ب٘ املغاعز بٗج١ ٚحبٛرا تٓطًل ب٘ أيض١ٓ احلجٝج عٓدَا جيد بٗا ايضري ٚتٗ
حنٛ املغاعز املغزف١ ٚايبكاع املكدص١ َع١ًٓ بعظ١ُ اهلل عش ٚجٌ خاضع١ جلالٍ 
قدرت٘ ٚمجاٍ يطف٘ عاخص١ بأبداْٗا حنٛ ايبٝت ايعتٝل َٔ نٌ فج عُٝل ٚنٌ 

احلج ّٜٛ دعا اهلل ايٓاظ أرب صخٝل، ٚيف ايتًب١ٝ رَش إلجاب١ دع٠ٛ اهلل ألدا٤ 

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى مُلِّ ] بكٛي٘ عش َٔ قا٥ٌ: fع٢ً يضإ ْبٝ٘ 

 31َكاٍ: 
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 [.ضَامِزٍ يَأْتِنيَ مِهْ مُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

ٚيف ايطٛاف حٍٛ بٝت اهلل احلزاّ سٜار٠ يصاحب ايبٝت حبا يذات٘ 
ِ ٚتطًعا يٛجٗ٘ ايهزِٜ ٚتعًكا بغدص٘ اجلًٌٝ بعد املكدص١ ٚعغكا ملكاَ٘ ايعظٝ

إٔ جزد ايطا٥ف ْفض٘ َٔ نٌ تعًل ص٣ٛ اهلل تعاىل، ٚقطع نٌ ارتباط مبٔ 
عداٙ بإحزاَ٘ َٔ املًذات َٚٔ فٛتٔ احلٝا٠، ٖٚذا أبًغ َع٢ٓ يف ايشٜار٠ 
يًُخبٛب ٚأق٣ٛ ارتباط بني ايطايب ٚاملطًٛب، ٚيف ايدٚرإ املتهزر صبعا 

ارى رَش يتٛج٘ ايشا٥ز يدار املشٚر بهًٝت٘ ٚاْكطاع ايكاصد يًُكصٛد بايعدد املب
يًكزب َٔ املشٚر، ٚاالتصاٍ ب٘ َٔ طزٜل  ٌٌّصَٛظًُت٘، ٚيف اصتالّ احلجز َت

)احلجز  :fبٝت٘ املعُٛر، ٚفٝ٘ رَش يًُصافخ١ يزب ايبٝت، فعٔ رصٍٛ اهلل 
 .األصٛد ميني اهلل يف خًك٘ ٜصافح بٗا خًك٘(

صتار ايهعب١ تعًل َٔ احلاج بزب ايبٝت ٚاالْكطاع إيٝ٘، ٚفٝ٘ ٚيف ايتعًل بأ
 يًتطًع حملٝاٙ: يًكٝاٙ ٚحبًا رَش يتعًل ايشا٥ز باملشٚر عٛقًا

 ٚيهٔ حب َٔ صهٔ ايدٜارا َٚا حب ايدٜار عغفٔ قًيب 

ٚيف ايضعٞ حنٛ اهلل ٚايرتدد يف ايذٖاب ٚاإلٜاب باألعوٛاط ايضوبع١ يشٜوار٠    
ب ايغوواَذ َكاَوو٘ ٚاصووتٗداف ايبًووٛظ يعًووٛ عظُوو١ ايغووٛم ٚاحلووب يذاتوو٘ ٚايكووز

عأْ٘ ٚايٛصٍٛ يغعا٥ز جالي٘ ٚمجاي٘ بعد احلًٍٛ بفٓوا٤ بٝتو٘ احلوزاّ ٚتوزددٙ يف     
 ايغدٚ ٚايزٚاح يًظفز باملشٚر ٚايتٛفٝل يًُجٍٛ بني ٜدٜ٘.

ٚيف ايٛقووٛف بعزفووات بًووٛظ ايغووٛم يووذات اهلل ايكدصوو١ٝ أ وو٢ َزاتبوو٘       
حوٍٛ ايبٝوت طٛفوإ ايعاعول ايٛهلوإ ٚصوع٢       ٚأع٢ً أْٛاع٘ فإّْ٘ بعد إٔ طواف  

حنٛ اهلل صعٞ احملب ايضُإٓ عوخٓت ْفضو٘ بغود٠ ايغوٛم ٚاالعوتٝام ٚاَوتألت       
ٚعوول ايصووخزا٤ ٚايٛدٜووإ حنووٛ   بايعغوول ٚاهلٝوواّ ٖوواّ حنووٛ ايووربارٟ ٚايكفووار،    

عزفات طًبا يًكزب يذات٘ املكدص١ ٚتطًعا ألْوٛارٙ املتألي٦و١ ٚيف كيوو رَوش هلٝواّ      
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       ّٕ ايعاعل يف طًب َعغٛق٘، ٚتزن٘ ًَوذات احلٝوا٠ يف صوبٌٝ ايظفوز مبطًٛبو٘، فوإ
ايغٛم إكا اعوتد ٚاحلوب إكا بًوغ ْٗاٜو١ احلود احنصوز بواحملبٛب ٚاْصوزف احملوب          

ب عُووا عووداٙ، فٝفووز يًفضووا٤ املطًوول حٝووح ايصووخار٣ عُووا صووٛاٙ، ٚنووزٙ ايطايوو
 ٚايٛدٜإ ٚاجلباٍ، حٝح ال أْط ٖٓاى ٚال أْٝط ٚال  ري ٖٓاى ٚال جًٝط.

ٚيف ايٛقٛف باملغعز ايدخٍٛ يف احلزّ يف أصز َٔ ايعبٛدٜو١ ٚايطاعو١ بعود    
ّٕ املغووعز َوؤ احلووزّ دٕٚ عزفووات ٚفٝوو٘ رَووش يعووٛد   اخلووزٚج عٓوو٘ يف عزفووات، فووإ

يووودٜار احملبوووٛب يٝخظووو٢ بوووايعطف ٚاحلٓوووإ عًٝووو٘ ٚايتٛجووو٘   ايعاعووول ايٛهلوووإ
 ٚااليتفات إيٝ٘.

ٚيف ايزَٞ ايزجِ يتُجاٍ ايغٝطإ إعالْوا يًخوزب عًو٢ ايغوٝطإ ايوداعٞ      
يعبوواد٠  ووري ايزوووإ ٚاملٛصووٛظ يف ايصوودٚر بايوودع٠ٛ يًعصووٝإ تصوودٜكا َوؤ   

ٚحودٙ يف  احلاج ملا صوبل َٓو٘ َؤ اإلخوالت هلل تعواىل يف ايعبواد٠ ٚاالْكٝواد يو٘،         
ايطاع١ بٓبذٙ يًُضوًني ٚحزبو٘ يًغوٝاطني، فواجلُزات رَوش يًغوٝاطني ايوزادعني        

 َٔ ايفض١ًٝ ٚايداعني يًزك١ًٜ.

آخز َٔ احلاج ملا صبل َٓ٘  ٌلِْٜدْصٚيف ايذبح إراق١ ايدّ قزباْا هلل تعاىل َت
َٔ اإلخالت يف ايعبٛد١ٜ ٚاالعرتاف هلل ٚحدٙ بايزبٛب١ٝ حٝح قدّ قزباْ٘ 

 ال يغريٙ َٔ أصٓاّ نٝفٗا اهل٣ٛ ٚحنتٗا اخلٝاٍ.ففٝ٘ ايزَش يًتضخ١ٝ يذات٘ تعاىل
مبا ميًو يف صبٌٝ اهلل خايص١ يٛجٗ٘ ايهزِٜ َٔ دٕٚ فا٥د٠ د١ْٜٛٝ أٚ َع١ٜٛٓ 

 ص٣ٛ اإلطاع١ ي٘ تعاىل ٚاالْكٝاد ي٘.

 لبيك اللهم لبيك

ْدا٤ ْادتو ب٘ أٍٚ ايبصا٥ز َٔ ّٜٛ ناْٛا يف أصالب ايزجاٍ ٚأرحاّ 
َع١ًٓ يف ٖذا ايّٝٛ يعظُتو خاضع١ جلالٍ قدرتو ٚمجاٍ يطفو، ايٓضا٤ 

َاد٠ أعٓاقٗا حنٛ عاَذ َكاّ قدصو، عاخص١ بأبداْٗا حنٛ ايبٝت ايعتٝل َٔ 
نٌ فج عُٝل كيو ايبٝت ايذٟ َٔ حج إيٝ٘ ْاٍ ايضعاد٠ بغفزإ كْٛب٘ ٚنإ 



 حبوث ومقاالت                                                                                      415

 نّٝٛ ٚيدت٘ أَ٘ تبارى اهلل أحضٔ اخلايكني.

 لبيك ملبيك الله

 ايكًٛب ْٛرا ٚايٓفط صزٚرا ٚتٗتش بٗا املغاعز بٗج١ ٚحبٛرا، ن١ًُ متأل
تٓطًل بٗا أيض١ٓ احلجٝج عٓدَا جيد بٗا ايضري حنٛ ايزو١ املطًك١ ٚايغعا٥ز 
املغزف١ ٚايبكاع املكدص١، فٗٓاى ٖٚٓاى ايضعاد٠ األبد١ٜ ٚايتجًٝات اإلهل١ٝ تكف 

ٛار ايكدص١ٝ ٚتٓعغو دْٚٗا األفهار حا٥ز٠ ٚاأليباب َتخري٠، ٚتضعو فٝٗا األْ
األيطاف ايزبا١ْٝ، فتُت٤٢ً َٓا اجلٛاْب ٚاجلٛاْح خغ١ٝ ٚرٚع١ َٓاد١ٜ َٔ 

 .[رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَاوَلَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ]َضتضز صزٖا

 لبيك ملبيك الله

أدا٤ ملا فزضت٘ ع٢ً ايعباد َٔ عبادتو َٔ حج بٝتو احلزاّ يًغزض 
ز٢َ إىل اجتُاع عاّ يف حغد صٟٓٛ ضدِ جيُع ع٢ً صعٝد ٚاحد ايذٟ ٜ

خمتًف ايطٛا٥ف اإلصال١َٝ يف إطار دٜين تشن٢ فٝ٘ رٚح األخ٠ٛ َٚغاعز املٛد٠ 
ٚحيٝا ب٘ ايغعٛر ايدٜين ٜٚبعح ايعٛاطف حنٛ َجًٗا ايعًٝا ٚبٓٛر ايفهز٠ 

 اإلصال١َٝ بأ ٢ أٖدافٗا ٚأٚصع ْطاقٗا.
 

 



 

 

 

 

 اجلسور دَُّم

 واجلامعات األكادميية ن احلوزة العلميةـبي

F 
احَلمُد اهلِل رب العاملني والصالُة والسالُم على أشرِف اخللِق أمجعني 

 حممٍد صلى اهلل عليه وعلى آله الغر امليامني وأصحابه املنتجبني.

إٕ اذتٛش٠ ايع١ًُٝ يف ايٓذف األشسف تعترب َٔ أقدّ اذتٛشات ايع١ًُٝ 
ملدزض١ ايهٛف١ اييت ٚضع أضطٗا األٚىل أَري  اَتداد، فٗٞ اإلضالَٞعاملٓا يف 

َّ  سُٝٓا تٛىل ارتالف١ يف ايهٛف١، _ املؤَٓني األَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب ثِ أقا
ََٗا ايعاّ ٚطٛزٖا بشهٌ نبري  اإلَاَإ ايباقس ٚايصادم دعا٥ُٗا ٚٚضَع ََْعا

L. 

دزاضاتٗا أْك٢ َعسف١ً ٚأصف٢ ٚحتع٢ اذتٛش٠ ايع١ًُٝ مبها١ْ َسَٛق١ُ ألٕ 
 عًًُا، فإٕ درٚز ذيو ايعًِ متتد إىل تًو ايٝٓابٝع ايصاف١ٝ املتُج١ً بأٌٖ ايبٝت

e .فال ايطػا٠  ٚايكا١ُ٥ ع٢ً ايتك٣ٛ ٚايٛقٛف إىل داْب اذتل ٚايتضش١ٝ
ٚايطالطني ٚادتا٥سٕٚ هلِ ٜد تأثرٍي عًٝٗا ٚال ايشٗٛاُت ٚاملٓاصُب ٚاملٓافُع هلا 

ٚأٌٖ  fٚثٝكًا بايٓيب  ازتباطًاٖرٙ اذتٛش٠ ايشسٜف١.ْعِ ٖٞ َستبط١ٌ تأثرٌي ع٢ً 
 بٝت٘ ايهساّ.

ٚقد ٍَس ع٢ً اذتٛش٠ ايشسٜف١ سني َٔ ايدٖس ناْت فٝ٘ ستاَصس٠ً َٚٓص١ًٜٚ 

 41َكاٍ: 



 حبوث ومقاالت                                                                                                                 835

 

ٌِ أعدا٥َٓا، ٚمل تهٔ ٖٓايو عالق١ٌ َابني اذتٛش٠َ ايشسٜف١َ  إىل سد نبري َٔ قب
ٚادُتُصِز املٓفص١ًَ عٔ بعضٗا ٚبَكٞ  ٚادتاَعاَت األنادمي١َٝ ٚبكٝت املؤضطتإ

َ٘ ٚال ُٞ ٜدُٚز يف فًَو اختصاَص ِّ األخس  ايطايُب ادتاَع ٜهاُد ٜفك٘ ش٦ًٝا عٔ ايعًٛ
ٚعًّٛ ايشسع خاص١ مما أٍد٣ إىل ْتا٥ر ضًب١ُٝ ع٢ً صعَٝد ايسؤ١َٜ ايفهس١َٜ 

 يًُطتكبٌ.

ُّ ٚاذتُد اهلَل فاذتٛش٠ُ ايع١ًُُٝ تعُٝش يف ظسَٚف ختت ًُف متاًَا عٔ ٚأَا ايٝٛ
ايعسَٚف ايطابك١َ فٝذب إٔ تفتَح ع٢ً ايعامل ارتازز، ٚالُبٍد َٔ إٔ تطتذَٝب 

َُُتطًباَت املعسن١َ ايَكا١َُ٥َ ٚامُلَتٍُج١ً بصساع اذتضازات. َٚٔ األبعاَد  يف سِسنتٗا َي
َٙ املعسن١َ ايَبعُد ايجكايف ٚاألَٛز ذاُت ايعالق١ بفِٗ ايٓعس١ٜ  امل١ُٗ يف ٖر

َٚٛقف اإلضالّ َٔ ايكضاٜا ٚايتشدٜاَت ايَهَجري٠ نكض١ٝ ايشباَب  اإلضال١َٝ،
 ٚاملسأ٠َ ٚايعالقات ايدٚي١ٝ ٚايعالق١ بني اذتهِ ٚاحملهّٛ ٚبني ايفكسا٤ ٚاألغٓٝا٤.

إٕ ايتعإٚ ٚايعٌُ املشرتى بني اذتٛش٠ ايع١ًُٝ ٚادتاَعات األنادمي١ٝ 
ايعًّٛ َٚٛانب١ عصس ٜطاِٖ َطا١ُٖ فعاي١ يف ٚضع ارتطط املطتكب١ًٝ يتدزٜظ 

ايتكدّ َٚٛاد١ٗ ايتشدٜات ٚايسد ع٢ً األباطٌٝ َٚعادت١ املطتذدات بطسٜك١ 
 شسع١ٝ أضاضٗا ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايشسٜف١.

جياد دٌٝ ًَتصّ ٚاٍع َتدًل، ٚعامل بأَٛز ايدٜٔ، ٚيف إنُا تطاِٖ يف 
ذدات ايٛقت ْفط٘ ًَِ باألسداخ ميهٓ٘ َٔ َٛاد١ٗ ايتشدٜات َٚعادت١ املطت

 ٚقٝاد٠ األ١َ.

إٕ ايٛاقع املتطٛز ايطسٜع ٚايتشدٜات ايطافس٠ ٚاملطتذدات اييت حتدخ 
َٔ سني آلخس، ٚايػصٚ ايجكايف نًٗا تتطًب ضسع١ ايتعاٌَ َعٗا، ٚإعطا٤ زأٟ 

فٝٗا، ٚمت٤ًٞ ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً اذتٛش٠ ايع١ًُٝ ٚادتُاعات  اإلضالَٞايشسع 
ٍَد ادتطٛز يتبادٍ املعًَٛات ٚارتربات ٚايبشٛخ ايصشٝش١ ست٢  ١األنادميٝ

تهٕٛ ٖرٙ املؤضطات ايع١ًُٝ ق٠ٛ زادع١ يًشب٘ ٚاألباطٌٝ، ٚقادز٠ ع٢ً ايعطا٤ 
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املتال٥ِ َع نٌ عصس تٓري يأل١َ ايطسٜل ٚتصٚدِٖ بايبشٛخ ايصشٝش١ يف نٌ 
 اجملاالت ٚتتصد٣ يًػصٚ ايجكايف.

َٓاٖذ٘، َٚٔ ٖٓا نإ البد يًدزاضات إٕ ايتكدّ ايعًُٞ َسٖٕٛ بتكدّ 
اذتٛش١ٜٚ إٔ تطتفٝد َٔ املٓاٖر اذتدٜج١ يف تطٜٛس طسم ايتدزٜظ، ٚمجع 
املعًَٛات َٚعادت١ َشهالت ايٛاقع مبٓعاز َٓٗذٞ َعاصس ٚيٝظ َٔ خالٍ 

قدمي١ ناْت صاذت١ يٛقتٗا، ألٕ املٓاٖر يف ايٓٗا١ٜ ٖٞ ٚضا٥ٌ  ٚأدٚاتَٓاٖر 
 اضتبداهلاْٗدف إيٝ٘ صاز َٔ ايالشّ  ٖا عٔ حتكٝل َاغاٜاًت فإذا أثبت عذص ال

ٚشبه١  االتصاالتبٛضا٥ٌ أخس فكد تطٛز ايبشح ايعًُٞ خاص١ َع ثٛز٠ 
ايعًّٛ بعضٗا ع٢ً بعض. فٓأٌَ َٔ  ٚاْفتاحاملعًَٛات ٚتكٓٝات اذتاضٛب 

َٚ ُ٘ ٚأصايت٘ َٚٔ ادتدٜد تطٛزٙ  ََُِِٜ٘ٛٝسادتاَعات إٔ تأخر َٔ ايكدِٜ عُك ، ت
ٌَ َٔ ايدزاضات اذتٛش١ٜٚ إٔ تهٕٛ دزاض١ً َٓتع١ًُ يف اذتًكات نُا ْأ

املطذد١ٜ ٚخصٛصًا يف َسس١ً املكدَات ٚايططٛح اييت تعد ايطايب ملسس١ً 
ايطايب ع٢ً ْفط٘ يف ايػايب، فُسس١ًُ  اعتُادايبشح ارتازز سٝح ٜهٕٛ 

ميهٔ إخضاع ٖرٙ املسس١ً  ايبشح ارتازز تأب٢ تعدٌٜ شهًٗا ٚستتٛاٖا، ٚال
ٟ تٓعِٝ َٓٗذٞ خا،، ٚتبك٢ َسس١ً ايططٛح ٚاملكدَات ٖٞ اييت حتتاز أل

 إىل ايتٓعِٝ ٚاملٓٗذ١ٝ.

ٚيبٝإ ارتطٛات ايع١ًُٝ اييت تعُل ايعالق١ بني اذتٛش٠ ايع١ًُٝ ٚادتاَعات 
 :١األنادميٝ

دت١ُٓ تٓطٝك١ٝ َابني اذتٛش٠ ايع١ًُٝ ٚادتاَعات األنادمي١ٝ تتهٕٛ َٔ  إجياد أٚاًل:
ش٠ ٚأضاتر٠ ادتاَعات يهٞ تطتفٝد اذتٛش٠ ايع١ًُٝ َٔ ايتدصصات فضال٤ اذتٛ

اييت تُٗٗا يف ادتاَعات يف تشدٝص املٛضٛعات ٚيتبادٍ ارتربات ٚاملعًَٛات 
 بني أضاتر٠ اذتٛش٠ ٚادتاَعات.

ايتدابري ايالش١َ يريو،  ٚاختاذعكد ْدٚات َٓع١ُ يدزاض١ املطتذدات  ثاًْٝا:
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بايرتاخ اإلضالَٞ ٚايعٓا١ٜ باملدطٛط  ٚاالٖتُاّٚتطٜٛس طسم ايتدزٜظ 
 خصٛصًا.

 إْشا٤ زت١ً تعٓيت بٓشس عٛخ اذتٛش٠ ايع١ًُٝ ٚادتاَعات األنادمي١ٝ. ثايجًا:

َٙ أَري املؤَٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب ٍُ ظاٙ َٔ يرْا ظٛاز إٔ  _ ٚختاًَا ْطأ
ٜٛفل ارتطٛات املبازن١ يًٓٗٛض ايعًُٞ يف نًتا املؤضطتني اذتٛش٠ ايع١ًُٝ 

 .١األنادميٝدتاَعات ٚا



 

 

 

 

 األمة ىاألفراد وفتاو ىفتاو

F 
اييت  اإلْطا١ْٝبايؼ يد٣ األٚضاط  اٖتُاّناْت ايفت٣ٛ َٚاشايت حمط 

 االٖتُاّٜكف ٖرا  ميجٌ فٝٗا ايدٜٔ حمسنًا أضاضًٝا يًطًٛى ٚأمناط ايتفهري، ٚال
عٓد املطًُني فحطب، بٌ أخرت ايفت٣ٛ َهاْتٗا يد٣ نٌ ايعكا٥د ملا هلا َٔ 

ٛدٝ٘ األفعاٍ ٚحتدٜد ايسؤ٣ ٚاألفهاز. غري إٔ ايفت٣ٛ يف أثس ْفطٞ بايؼ يف ت
جتاٙ  َِطؤٚيٝاتٗاإلضالّ هلا غإٔ أعظِ ٚأخطس، خاص١ عٓد َٔ ٜطتػعس 

ع٢ً ايٓاع يكٛي٘  _زبِٗ ٚأَتِٗ. ٚذيو ملا دٍ ع٢ً إٔ ايعامل حذ١ األَاّ 
ٚإٔ اذتذ١ جيب أتباعٗا فٝهٕٛ  حذيت عًٝهِ ٚأْا حذ١ اهلل( فإِْٗ) :_

ع٢ً ايعامل اجملتٗد  اإلفتا٤ادب األتباع يف فتٛاٙ. َٚٔ املعًّٛ ٚدٛب ايعامل ٚ
َٔ غري  اإلفتا٤يف شَٔ ايػٝب١ فُٝا مل ٜهٔ خياف ع٢ً ْفط٘ نُا إٔ ادتسأ٠ ع٢ً 

 عًِ تؤدٟ بصاحبٗا إٔ ٜهب٘ اهلل ع٢ً َٓخسٜ٘ يف ْاز دِٗٓ.

ٚايػسٚط ايٛادب  اإلفتا٤ت باذتدٜح عٔ َتألإ نتب ايفك٘ قد إ
، ٚيهٔ أًُٖت اذتدٜح عٔ اإلفتا١ٝ٥ا يف املفيت ٚاملطتفيت ٚاذتاي١ تٛافسٖ
ادتُاعٞ اييت ٜتعًل باأل١َ ٚنٝاْٗا ٖٚرٙ ايفت٣ٛ زمبا تعًكت عاي١  اإلفتا٤
أٚ ايتصسف  االعتكادتتعد٣ صاحبٗا َٔ ايتٛدٝ٘ إىل ايفعٌ أٚ  فسد١ٜ ال إْطا١ْٝ

كت ايفت٣ٛ ظُاع١ أٚ ْطًل عًٝ٘ فتاٟٚ األفساد ٚاألعٝإ. ٚزمبا تعً ٖٚٛ َا
 ْطًل عًٝ٘ مبصري ايػعٛب ٚاألَِ ٚاذتطازات، ٖٚٛ َا ٚازتبطتأ١َ، 
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 يف غا١ٜ ارتطٛز٠ ٚاذتطاض١ٝ، الضُٝا َا اإلفتا٤ٚعٓدٖا ٜهٕٛ  )فتاٟٚ األ١َ(
نإ َتصاًل بايعالقات ايدٚي١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ايػسع١ٝ، ألْٗا َٛد١ٗ يطبك١ أٚضع، 

ايٓفٛذ، نُا أْٗا تتعًل بكطاٜا املطًُني ٚ االْتػازٚتأخر غهاًل أفكًٝا يف 
ع٢ً طبٝع١  ٚحتدٜاتِٗ اذتطاز١ٜ ٚاإلضرتاتٝذ١ٝ املُتد٠.نُا أْٗا تؤثس بػهٌ َا

 ايعالق١ بني ايدٚي١ ٚأفسادٖا أٚ بني ايدٚي١ ٚغريٖا، أٚ ع٢ً أ١َ جتاٙ أ١َ أٚ
 حطاز٠ جتاٙ حطاز٠ أخس٣ ختتًف يف املٛزٚخ ايعكا٥دٟ ٚايجكايف ٚغريُٖا.

متس يف َسح١ً عصٝب١ ٚبًدْا ايعسام خاص١ حٝح إ  ١اإلضالَٝأل١َ ٕ اإٚ
 ٚاالضتفتا٤أعطا٤ نتاب١ ايدضتٛز  االْتخابفتاٟٚ األ١َ َجٌ فت٣ٛ ٚدٛب 

ع٢ً غهٌ ْظاّ اذتهِ، البد َٔ دزاض١ ممٝصات  االْتخابعًٝ٘ أٚ ٚدٛب 
فتاٟٚ األ١َ ٚغسٚطٗا ٚخصا٥صٗا ٚممٔ تصدز ٚفسقٗا عٔ فتاٟٚ األفساد 

يف ٖرا اجملاٍ نُا أصبح  اإلفتا٥ٞايفت٣ٛ ٚذيو رتطٛز٠ ايػإٔ  ظتطٝٝ ٚعدّ
 اْتػازٖآٖايو شٜاد٠ غري َطبٛق١ ع٢ً طًب فتاٟٚ األ١َ ٚأصبحت ضسع١ 

ٚٚضا٥ٌ األعالّ  (اإلْرتْٝت) بطبب ٚدٛدٖا ع٢ً ايفطا٥ٝات ٚايػبه١ ايعامل١ٝ
 األخس٣ َٔ َطُٛع١ َٚكس٠٤ٚ َٚس١ٝ٥.

د ٚفتاٟٚ األ١َ ٖٞ إٔ فتاٟٚ األفساد ٖٞ إٕ ايفسم بني فتاٟٚ األفسا
ايفتاٟٚ اييت تتعًل بأفعاٍ املهًفني املرنٛز٠ يف ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ يًُذتٗدٜٔ 

ت نتب ايفك٘ بٗا، أَا فتاٟٚ األ١َ فٗٞ اييت تتعًل بكطاٜا املطًُني َتألااييت 
َٔ ايتحدٜات اذتطاز١ٜ ٚاإلضرتاتٝذ١ٝ يأل١َ فٗٞ فتاٟٚ َٛاقف األ١َ يف 

اجملتٗدٜٔ ع٢ً أض١ً٦  اضتفتا٤اتايعاّ ٚإٕ فتاٟٚ األفساد تهٕٛ أدٛب١  إطازٖا
 فٗٞ ال اضتفتا٤املكًدٜٔ، بُٝٓا فتاٟٚ األ١َ ٜتصد٣ هلا املسدع حت٢ َٔ دٕٚ 

 تٓتظس املطتفيت نُا إْٗا تطتدعٞ َسادع األ١َ هلا.

حانِ َعني  ف١٦ أٚ ٚأَا خصا٥ص فتاٟٚ األ١َ فٗٞ يٝطت ملصًح١ فسد أٚ
ٓٗا ملصًح١ األ١َ اإلضال١َٝ، ٚإٔ ٜطتػعس املسادع قطاٜا األ١َ اإلضال١َٝ يه
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َٚصًحتٗا قبٌ ٚأثٓا٤ ايفت٣ٛ. ٖٚٞ اييت جتُع األ١َ اإلضال١َٝ ٚال تفسقٗا. 
ٜٚصدزٖا املسدع ايدٜين فكط ألْ٘ ٜهٕٛ أعًِ شَاْ٘ ٚأفطًِٗ ٚأبصسِٖ 

٢ األْاّ َٚٛنٍٛ ي٘ ايػؤٕٚ، ٚباعتباز إٔ ي٘ ايٛال١ٜ عً ٚإداز٠بتدبري األَٛز 
، ٜٚتٛىل غؤٕٚ املطًُني يف أَٛز _تدبري ايٓظاّ ٚحيتٌ َسنص ْٝاب١ األَاّ 

فتاٟٚ  إصدازايدْٝا ٚايدٜٔ فُٔ أْطبل عًٝ٘ ٖرا ايعٓٛإ ناْت ي٘ األ١ًٖٝ يف 
 األ١َ.

ٖٚٛ  اإلفتا٤أَا فتاٟٚ األفساد فُٝهٔ إٔ ٜصدزٖا نٌ َٔ نإ ي٘ أ١ًٖٝ 
هٔ أعًِ أٌٖ شَاْ٘ ٚأفطًِٗ ٚأبصسِٖ بتدبري ٚإٕ مل ٜ االدتٗادَٔ أٌٖ 

ايػؤٕٚ ٚهلرا ْكٛهلا بصساح١ إْٓا خناف إٔ تتحٍٛ فتاٟٚ األ١َ  ٚإداز٠األَٛز 
 أ١َ فت٣ٛ نُا غاٖدْا ذيو يف أٜآَا ٖرٙ اييت متس بٓا. إىل

ٚايرتانِ ٚادتدٍ ع٢ً املطت٣ٛ ايػعيب  ٚاالْتػازٚتتُٝص بايرٜٛع 
١ زأٟ عاّ. ٚإٔ ممازض١ ايطػط ايطٝاضٞ فتتحٍٛ ايفت٣ٛ ذتاي ٚايسمسٞ،

ٚاقعًا َٚٛدًٗا ع٢ً فتاٟٚ األ١َ دٕٚ فتاٟٚ اإلفساد َجٌ فتاٟٚ ايعًُٝات 
 أٚ فتاٟٚ األقًٝات ٚاملظاٖسات. االضتػٗاد١ٜ

َاْع يف فت٣ٛ األ١َ إٔ ٜكّٛ املسدع بتعدٌٜ ايطؤاٍ إٔ يصّ األَس َٚا  ٚال
 نٝف ٜطأٍ َٚا ٜفرتض إٔ ٜفرتض إٔ ٜطأٍ فٝ٘ حت٢ ٜعًِ املسدع املطتفيت

 ٜطأٍ فٝ٘؟

إىل غسٚط صالح١ٝ ايفت٣ٛ ايعا١َ إ تهٕٛ صادز٠ َٔ املسدع  ٚإضاف١
 االختصاصأٌٖ  ٚاضتػاز٠طالع ٚاألخطاز َطتػازٜ٘ عًٝٗا، اايدٜين بعد 

باملتخصصني يف خمتًف ايتخصصات تهٕٛ ايفت٣ٛ  االضتعا١ْفٝٗا ضسٚز٠ إٔ 
َع٢ٓ يًُسدع إٔ ٜصدز فت٣ٛ  قع، ألْ٘ الَٓاضب١ ٚحكٝك١ يف تعبريٖا عٔ ايٛا

يأل١َ عٔ ٚاقع يٝظ ي٘ دزا١ٜ ب٘ ٚإٔ ٜالحظ فٝٗا تٓصٜ٘ ايفت٣ٛ َٔ ايطػٛط 
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ايطٝاض١ٝ َٚآالت ايفت٣ٛ ٚاألضساز ٚاألفطاز فُٝا أذا ناْت ٖٓايو تابع١ 
 يًفت٣ٛ.

ٜهٕٛ ي٘  ٚأل١ُٖٝ فتاٟٚ األ١َ فال بد َٔ ايتصدٟ ٚايٓكد يهٌ ممٔ ال
ايطًيب الَتال٤ ايطاح١ يف عصسْا  يتأثريٙبل عًٝ٘ عٓٛإ املسدع١ٝ ٜٓط أ١ًٖٝ ٚال

ٚيف نٌ عصس مبٔ ٜصاحِ املسدع١ٝ بسأٜ٘ مما خيًط اذتابٌ بايٓابٌ فًٝٗو ايطسع 
 ٚاذتسخ ٚاهلل املطتعإ.

 



 

 

 

 

 حملات عن مواقف علماء النجف

 نـمن قضية فلسطي

F 
ٍٍيطت مُب ّٕ ألضس٠ آٍ ناغف ايػطا٤ ايٝد ايطٛىل يف ذلازب١  ػا إذا قًت: إ

ايٝٗٛد، فكد سازبِٗ يف ايعسام ددِٖ األع٢ً ايػٝخ ايهبري ايػٝخ دعفس 
ٖـ( ّٜٛ استًٛا أزاضٞ احل١ً 1228 -ٖـ 1156نتاب نػف ايػطا٤ )صاسب 

ٚساٚيٛا تٜٗٛد أٖايٝٗا ٚقازبٛا ذيو يٛال  _سقد ذٟ ايهفٌ ايفٝشا٤ قسب َ
إٔ ٜٓربٟ ايػٝخ يًطفس ألًٖٗا َع مج١ً صاحل١ َٔ تالَٝرٙ، َٚا اْفو ايػٝخ 
دعفس حيازب ايٝٗٛد١ٜ بٝدٙ ٚيطاْ٘ ٚقًُ٘ نُا دا٤ يف نتاب٘ نػف ايػطا٤ يف 

ا ملالسك١ ايسد ع٢ً ايٝٗٛد١ٜ بعدَا أتكٔ ايًػ١ ايعرب١ٜ ٚدزع ايتٛزا٠ سسفا سسف
 ايٝٗٛد١ٜ، ٚقد أضًِ ع٢ً ٜدٙ َِٓٗ زٖط نجري.

ثِ قاَت أضس٠ آٍ ناغف ايػطا٤ دٝال بعد دٌٝ باحملازب١ هلرٙ ايف١٦ 
بأقالَِٗ ٚأيطٓتِٗ ْٚفٛضِٗ فكد اضتٓٗض آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ املسسّٛ ايػٝخ 

ٖـ( املطًُني ٚاضتٓفسِٖ يف دفع ايٝٗٛد 1361 –ٖـ 1290ادٟ ناغف ايػطا٤ )ٖ
ٖـ يف فت٣ٛ ْكتبظ َٓٗا: )أَا بعد فكد 1356ني يف مجادٟ ايجا١ْٝ ض١ٓ عٔ فًطط

بًػهِ َٚأل أمساعهِ َا أفت٢ ب٘ عًُاؤنِ ايسٚسإْٝٝٛ شعُا٤ ايدٜٔ ٚأ١ُ٥ 
املطًُني ٚسذر اهلل ع٢ً ايعاًَني َٔ ٚدٛب اجلٗاد ع٢ً نٌ َطًِ يف غسم 

 األزض ٚغسبٗا.

 16َكاٍ: 



 حبوث ومقاالت                                                                                       546

 

طاز ٚاألَضاز ايعسبٞ ٚايفازضٞ ٚاهلٓدٟ ٚايرتنٞ َٔ ضا٥س األق

بايهتب ٚايهتا٥ب ٚاخلطب  صوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُىَّةٍط ٚايػعٛب

ٚايسضا٥ٌ ٚاالضتٓٗاض ٚاالضتٓفاز ٚايرتغٝب ٚايرتٖٝب ٚايًطإ ٚايطٓإ 
ٚاألَٛاٍ ٚايسداٍ ٚغري ذيو َٔ غت٢ ايٛضا٥ٌ اييت حيضٌ بٗا ايٓضس ع٢ً 

ٔ ايٝٗٛد يف فًططني ايرٜٔ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜطتعبدٚا أعدا٤ ايدٜٔ املعتدٜٔ اآلمثني َ
 األسساز ٚميًهٛا ْٛاصٞ ايعباد ٜٚأب٢ اهلل ٚزضٛي٘ ٚأْٛف مح١ٝ ٚغِٝ عسب١ٝ.

فٝا أبطاٍ ايٛغ٢ ٜٚا يٝٛخ اهلٝذا٤ ٜٚا قاد٠ دٓدْا ٜٚا أبا٠ ايضِٝ ٜٚا 
محا٠ ايعسٜٔ طٝبٛا عٔ أْفطهِ ْفطًا ٚضريٚا إىل املٛت ضرّي ضذشًا ٚأعريٚا 

مجامجهِ ضاع١ ست٢ ٜٓذًٞ عُٛد احلل ٚأْتِ األعًٕٛ ٚاعًُٛا إٔ اهلل 
اجلٗاد باب َٔ أبٛاب اجل١ٓ فتش٘ اهلل خلاص١ أٚيٝا٥٘ ٖٚٛ يباع ايتك٣ٛ ٚدزع 
اهلل احلض١ٓٝ ٚدٓت٘ ايٛاق١ٝ فُٔ تسن٘ زغب١ عٓ٘ ايبط٘ اهلل ثٛب ايرٍ ٚاهلٛإ 

ٚيًػٝخ  َأيّٛ.ٚمشً٘ ايبال٤ ٚاخلطسإ( ٚقد أ٢ْٗ فتٛاٙ بكًب َهًّٛ ٚصدز 
 ٍ فٝٗا:اقضٝد٠ ٜتعسض فٝٗا يكض١ٝ فًططني ق زمح٘ اهلل ٖادٟ

 عٛا بٗاـــــَا صٓٚ ٚاضأٍ فًططًٝٓا
 ٚاالعتدا٤ ع٢ً ايضعٝف ضذ١ٝ

 

 مما ٜضٝل بٛصف٘ ايتعبرُي  
 فِٝٗ ٚأَس ظاٖس َػٗٛزُُ  

 

ٚقد ٚقف املسسّٛ آ١ٜ اهلل ايهرب٣ ايػٝخ ذلُد سطني ناغف ايػطا٤ 
َِٚثًَٛدفاع عٔ فًططني َفَٛاقف دلٝد٠ ي ١ األضد ايس٥باٍ ايرا٥د عٔ سٝاض َبِثب 

أغباي٘، فطافس إىل املؤمتس اإلضالَٞ يف فًططني ٚمبعٝت٘ ايعال١َ ايػٝخ عبد 
ايسضٍٛ ناغف ايػطا٤ صاسب دل١ً يٛا٤ ايٛسد٠ اإلضال١َٝ َٚؤضظ مجع١ٝ 

طب ايٛسد٠ اإلضال١َٝ ٚسطظ ايعامل اإلضالَٞ خبطس ايضْٗٝٛٝني ٚخطب اخل
ايعدٜد٠ يف ذلافٌ ساغد٠ ٚادتُاعات ساف١ً بعبازات نًٗا آٜات بٝٓات 
َطتٓٗضا ُُِٖٗ.ٚقد صدزت َٓ٘ عد٠ ْدا٤ات سٍٛ قض١ٝ فًططني، َٓٗا َا 
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ّ يف 1938آب  6( بػداد/ ايطبت يف 11) ْػست٘ مجع١ٝ ايدفاع عٔ فًططني زقِ
ٛايهِ ٖـ ْض٘ )اْفسٚا خفاقا ٚثكاال ٚداٖدٚا بأ1357َمجادٟ اآلخس٠  5

ٚأْفطهِ أٜٗا ايعسب أٜٗا املطًُٕٛ، إٕ اجلٗاد أصبض ٚادبًا عًٝهِ يف ضبٌٝ 
 ايٛطٔ(.

ٚقد ٚد٘ مساس١ اإلَاّ ايػٝخ ذلُد سطني ناغف ايػطا٤ ْدا٤ عاَا إىل 
ّٜٛ فًططني ٚقد دا٤  1938ّآب ض١ٓ  5األ١َ اإلضال١َٝ ٚدعٌ ّٜٛ اجلُع١ 

طًُٕٛ; بٌ أٜٗا ايبػس ٚأٜٗا ايٓاع يف ٖرا ايٓدا٤ َا ْض٘: )أٜٗا ايعسب ٚأٜٗا امل
أصبض اجلٗاد يف ضبٌٝ فًططني ٚادبا ع٢ً نٌ إْطإ ال ع٢ً ايعسب ٚاملطًُني 

ْعِ ٖٛ ٚادب ع٢ً نٌ إْطإ ال حبهِ األدٜإ ٚايػسا٥ع فكط; بٌ  فكط.
حبهِ احلظ ٚايٛددإ ٚٚسٞ ايضُري ٚصش١ ايتفهري ٚاخلط١ ايع١ًُٝ يف ذيو 

دٟ فًططني بٓفط٘ فًًٝتشل بِٗ ٚال أقٍٛ: إْٞ إٔ َٔ ٜطتطٝع ايًشٛم مبذاٖ
ّٕ املكاّ أد٢ً ٚأع٢ً َٔ  يف بدز. fضُني ي٘ أْ٘ ناجملاٖدٜٔ َع ايٓيب  فإ

ذيو املكاّ َكاّ غسف ٚغري٠ ٚسظ ٚغعٛز ال َكاّ طًب أدس ٚثٛاب ٚإٕ 
نإ ذيو بأع٢ً َساتب٘ َٚٔ مل ٜطتطع ايًشٛم بٓفط٘ فًُٝدِٖ مباي٘ إَا 

يًٝشل بِٗ أٚ بإزضاٍ املاٍ إىل اجملاٖدٜٔ ٚعٝاهلِ  بتذٗٝص َٔ ال َاٍ ي٘
ٚأطفاهلِ، َٚٔ عذص عٔ ذيو فعًٝ٘ إٔ جياٖد ٜٚطاعد بًطاْ٘ ٚقًُ٘ َٚطاعٝ٘ 
ّٕ ايكض١ٝ  دٗد إَهاْ٘ ٖٚرٙ أد٢ْ املساتب، ٚيٝهٔ نٌ أسد ع٢ً عًِ داشّ أ

 قض١ٝ َٛت ايعسب ٚسٝاتِٗ(.

ٝخ ٢ُ املسسّٛ ايػثِ قاّ بعد ذيو َؤضظ اجلاَع١ مساس١ آ١ٜ اهلل ايعع
ٛب اجلٗاد عٔ فًططني يف ٖــ( فأفت٢ بٛد1411 - 1331عًٞ ناغف ايػطا٤ )

ٖـ يف ْدا٤ ٚدٗ٘ يعا١َ املطًُني ايرٟ ْػست٘ ايضشف ذبت عٓٛإ 1376ض١ٓ 
ايٓدا٤ ايعاّ يف اجلٗاد عٔ فًططني ْٚكتطع بعضا َٔ ْضٛص٘: )أٜٗا املطًُٕٛ 

ّٕ َٔ ٖصٍ ايدٖس إٔ ٜتطاٍٚ ع٢ً أ١َ ذلُ غسذ١َ يفعٗا ايػسب ع٢ً  fد إ
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غاط٧ ايبشس ٚقا٤تٗا ايٝٗٛد١ٜ يف فًططني، َٚٔ أغالط ايصَٔ إٔ ٜػني نسا١َ 
إٕ ايدفاع  fأبٓا٤ ايضاد ذبت مسا٥ِٗ ف١٦ باغ١ٝ تعد باألصابع.ٜا أ١َ ذلُد 

عٔ فًططني باب َٔ أبٛاب اجل١ٓ فُٔ تسن٘ أيبط٘ اهلل ثٛب ايرٍ ٚاهلٛإ 
َٚين بايبال٤ ٚاخلطسإ، فذاٖدٚا يف ضبٌٝ اهلل أعدا٤ اهلل املعتدٜٔ اآلمثني 
ايرٜٔ ٜسٜدٕٚ إٔ ٜطتعبدٚا أسسازنِ ٜٚطًبٛا دٜازنِ ٚأزاضٝهِ، فطازعٛا 

هلِ َا اضتطعتِ َٔ ق٠ٛ  إىل نبض مجٛعِٗ بعصّ ثابت ٚقدّ زاضخ ٚأعدٚا

إِنْ تَنصُزُوا اللَّهَ يَنصُزْكُمْ طفإّْهِ  ٚزباط اخلٌٝ تسٖبٕٛ ب٘ عدٚ اهلل ٚعدٚنِ.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُىا طست٢ ٜٓذًٞ عُٛد احلل ٚأْتِ األعًٕٛ  صوَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

 .صرَبِّهِمْ يُزْسَقُىنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْىَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ

 يف ذلسّ املضادف 19ٚعٓد شٜاز٠ ايػٝخ عًٞ ناغف ايػطا٤ يف 
إىل غص٠ ايرٟ نإ ٜرتأع ايٛفد ايعساقٞ ملؤمتس ايبشٛخ  1965ّ /5 /20

اإلضال١َٝ يف ايكاٖس٠ ٚمبعٝت٘ ايعال١َ غٝخ األشٖس سطٔ َإَٔٛ ٚزٖط نبري َٔ 
ٕٓٛ سٝح ناْت احلدٚد زداٍ ايدٜٔ ٚعٓدَا ٚصٌ بِٗ ايطري إىل داز س

ايفًطط١ٝٓٝ ٚاحلدٚد ايٝٗٛد١ٜ املػتضب١، فتأثس ايػٝخ ناغف ايػطا٤ نجريًا ع٢ً 
ضٝاع أزض ايٛطٔ ايعسبٞ بٝد ايٝٗٛد املػًٛي١، فأْفذس مساست٘ نايربنإ ثا٥س 
بػكػك١ ٖدزت، فتضاعدت َٔ صدز مساست٘ احلطسات ٚاألْات خبطب١ 

 ذيو اجلُع احلاغد أبهت اجلُٝع محاض١ٝ ازدباي١ٝ ٚنإ هلا ٚقع ععِٝ يف
 ٚخػعت هلا ايكًٛب ٚايٓفٛع.

نإ مساس١ ايػٝخ عًٞ ناغف ايػطا٤  1967ّٚيف أٜاّ سسب ض١ٓ 
حيسض اجلُاٖري ع٢ً َػتضيب فًططني ٜٚبعح احلُاع فِٝٗ بكًُ٘ ٚيطاْ٘، 

زبٝع  4ّٜٛ ايجالثا٤ يف  3759 /22ٚقد أعًٓت ايضشف َجٌ املٓاز يف عددٖا 
ّ صّٛ مساس١ ايػٝخ عًٞ 1967سصٜسإ  13ــ املضادف 1387ٖايجاْٞ 
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ناغف ايػطا٤ ْضس٠ يًعسب ٚاملطًُني ع٢ً ايضٗا١ٜٓ اجملسَني ٚقد طًب َٔ 
زداٍ ايدٜٔ إٔ ٜطتػًٛا مجٝع إَهاْٝاتِٗ يًُطا١ُٖ يف ْضس٠ اجلٝٛش ايعسب١ٝ 
 ٚإٔ ٜبٝٓٛا يًُطًُني أبعاد املؤاَس٠ ايض١ْٝٛٝٗ اييت سٝهت يضسب األ١َ ايعسب١ٝ

 ٚاإلضال١َٝ باالغرتاى َع أعدا٥ِٗ َٚرتبضني ايدٚا٥س بِٗ.

ثِ بعد ٖرا أقاّ دلًظ ايفاذب١ ع٢ً أزٚاح ايػٗدا٤ ايرٜٔ ضكطٛا دفاعا 
عٔ فًططني يف داَعت٘ يف ايٓذف األغسف ثِ أصدز مساست٘ ْدا٤ عاَا 

ٖــ 1387مجادٟ ايجا١ْٝ ض١ٓ  16تازٜخ يًُطًُني ْػست٘ ايضشف ايعساق١ٝ ب
ذبت عٓٛإ اإلَاّ ناغف ايػطا٤ ٜدعٛ  1967ّأًٍٜٛ ض١ٓ  20املضادف 

املطًُني يتشسٜس األزاضٞ املكدض١، ٚقد طًبت َٓع١ُ فتض فت٣ٛ باجلٗاد َٔ 
ّ ٚقد أزضًت ْط 1969 /1 /15مساس١ ايػٝخ عًٞ ناغف ايػطا٤ بتازٜخ 

ايفت٣ٛ.نُا استر مساس١ ايػٝخ عًٞ ناغف ايػطا٤ يد٣ األَِ املتشد٠ 
إلْطإ ع٢ً اجلسمي١ اييت اقرتفتٗا ايضٗا١ٜٓ بدفٓٗا عددا َٔ ٚمجع١ٝ سكٛم ا

نُا اضتٓهس مساست٘ دسمي١ ايض١ْٝٛٝٗ  1969ّ /2 /23ايعسب األسٝا٤ بتازٜخ 
بإسسام املطذد األقض٢ ايػسٜف، ْٚاغد مساست٘ ناف١ ايػعٛب اإلضال١َٝ 

١ٓ ٚاجلٝٛش ايعسب١ٝ ٚايفضا٥ٌ ايفدا١ٝ٥ بتػدٜد ايضسبات ايطاسك١ إىل ايضٗاٜ
ٚاملطتعُسٜٔ الزتهابِٗ اجلسمي١ ايبػع١ ايٓهسا٤ حبسم أٚىل ايكبًتني ٚثايح 
احلسَني املطذد املكدع يد٣ أٌٖ ايػٗادتني ٚقد دا٤ ذيو يف بسق١ٝ بعح بٗا 
مساست٘ زدا ع٢ً بسق١ٝ تًكاٖا َٔ االذباد ايعاّ يطًب١ فًططني ٚاالذباد ايعاّ 

٤ يف بسق١ٝ مساست٘ )يكد نإ يعُاٍ فًططني ٚاذباد املسأ٠ ايفًطط١ٝٓٝ ٚدا
 ّٕ يربقٝتهِ األثس ايبًٝؼ يف ْفٛضٓا فكد شادت بٗا يٛاعر األغذإ ٚاألسصإ، ٚإ
ّٕ شفساتٞ متتصز باحلطسات ع٢ً  عرباتٞ يف ٖرا اجملاٍ تطبل ايعبازات، ٚإ

فٝا  ايعٌُ اإلدساَٞ ايرٟ ازتهب٘ ايضٗا١ٜٓ باْتٗانِٗ سس١َ املطذد األقض٢.
َٔ ٖؤال٤ ايعتا٠ املسد٠ فأٜٔ ذٟٚ ايٓذد٠ َٔ ايضًشا٤  هلل ٚيًُطذد األقض٢
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ٚاألبساز َٚٓػدٟ ايعداي١ اإلْطا١ْٝ يف غسم األزض ٚغسبٗا َٔ اضرتداع 
احلل ألًٖ٘ ٚتطٗري األزض ٚقد أداد ايػاعس يف قضٝدت٘ الضتٓٗاض األ١َ 

 ايعسب١ٝ يًدفاع عٔ فًططني بكٛي٘:

ــساز   ــِ األسـ ــس َٓـــو تفٗـ ــا َضـ  ٜـ
 عٝٓٗـــا َـــا باهلـــا زقـــدت ْٚاَـــت

ّٕ عًـ٢ األذ٣     ْٗضا بين قَٛٞ فـإ
   ِ  أتكاعطـــت يًعـــٌ زاٜـــ١ عـــصن
ــٌ ٖٚــرٙ   ــايٓصز ايكًٝ ــا ايعــسب ب َ 
ــا  ــو داؤٖــــ ــا دا٤ ايتفهــــ  يهُٓــــ
 تكضـــ٢ فًطـــطني أضـــ٢ َـــا بٝٓٓـــا

ــدٜٓا   ــٌ أٜـــ ــٓٓاٚتػـــ ــا ٚأيطـــ  َعـــ
 أبـــين ايعسٚبـــ١ ٚايعسٚبـــ١ ٚســـد٠
 ال سهـــِ يألقـــالّ تٓكـــر ٖايهـــا   
 فُت٢ تـس٣ يًعـسب دٝػـا ٚاسـدا    

ــد٣ زضــٍٛ اهلل ضــا    ز ٚعصَــ٘بٗ
 ٜٚعٝــد ٚقعــ١ َسســب ٚصــسٜعٗا   

 

ــٛازُ    ــو ايجــ ــاٍ ٚأًٖــ  دزع ايٓضــ
ــازُ    ــتبٝض اجلــ ــِٝ ٚاضــ ــرٍ خــ  ٚايــ
 يـــــبين ايعسٚبــــــ١ ال ٜكــــــس قــــــسازُ 
ــػازُ    ــاز صـ ــِ ايهبـ ــٓهِ اهلُـ  أّ َـ
ــازُ   ــا األَضـ ــت بٗـ ــسٚاتهِ غضـ   ثـ
 إٕ ايتفهــــــــو يًــــــــدٜاز دَــــــــاُز
ــازُ  ــا اجلبــــــ ــد يف إٖالنٗــــــ  ٚجيــــــ
ــازُ   ــا األبضــ ــل َٛتٗــ ــٌ تسَــ   ٚتعــ

 عاُزٚايضــــاد أصــــٌ ٚاإلبــــا٤ غــــ 
 َٓـــــــــا إذا مل حيهـــــــــِ ايبتـــــــــاُز
 ٚغـــــعازٙ ٜـــــّٛ اهلذـــــّٛ ايجـــــاُز
 يف ايٓا٥بــــــــات ميٓــــــــ٘ ايهــــــــسازُ  
 يف تــــٌ أبٝـــــب عذًــــٗا اخلـــــٛازُ  

 

 



 

 

 

 

 _ نـاملكانة األمسى للحسي

F 
ما عطٙ أٌ ٓهتب اإلىطاٌ ّٓيطلل اللطاٌ عً املػاعس املتصامح٘ اليت 

الرٖ جاٛ مرتمجا  _غّصت بَا الكلْب يف ذنسٚ مْلد اإلماو احلطني 
للفهس اإلضالمٕ الطامٕ ّالعكٔدٗ الدٓئ٘ الصحٔح٘ ّالْطئ٘ العسبٔ٘ احلك٘، 

ٔل٘ يف ضبٔل العص ّالػسف ّالهسام٘ ّغازحا لطنْحات اإلىطاٌ حنْ الفط
  ّالعنل الصاحل.

أال ّإٌ أقصٙ ما ٓبلغُ اإلىطاٌ يف ٍرا املكاو أٌ ٓػري إىل احملل األمسٙ 
ّاحملو األمسٙ لراتُ املكدض٘، فكد جاٛ مْلدِ  _لػخصٔ٘ اإلماو احلطني 

بػريا مبٔالد الصنْد يف ّجُ الطغٔاٌ يف األٓاو الطْد ّباضتَالل اخلري  _
ٖ طال اىتظازِ، ّباضرتداد الكٔه العلٔا بعد اهلْاٌ إىل مهاىتَا املجلٙ، فكد الر

عيدما اىتَص األقْٓاٛ فسص اجلَال٘ ّالطالل فاضتعبدّا الػعْب  _ىَض 
ّاضتبدّا بالكلْب ّاضتحلْا لػَْاتَه ّميافعَه خريات األزض ّالطناٛ 

مَه مبا حتٙ ضّجت األزض مما تيْٛ بُ مً غس ّبغٕ ّضالل ّطغٔاٌ فكاّ
ميلو مً ىفظ ّىفٔظ عً احلل ّمحآ٘ للْطً ٓسٓد للياع برلو صح٘ 
العكٔدٗ ّٓسدٍه لصْاب الدًٓ ّٓطنْ بَه إىل الػسٓع٘ احلئف٘ الطنح٘ اليت 

فهاٌ ذلو غسبل٘ ّمتحٔصا للنؤميني ، fدعا هلا جدِ السضْل األعظه 
ّتيكٔ٘ لصفْف املطلنني اضتعدادًا ملا قدزِ اهلل تعاىل بعدٍا مً بدٛ مسحل٘ 
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جدٓدٗ تبتدئ باجلَاد ممً ناٌ للياع إمامًا ّللحل ميازًا، ّتيتَٕ باليصس 
الهامل لبياٛ جٔل جدٓد ٓلتصل بْاقع احلٔاٗ خيْض معسن٘ قاضٔ٘ مسٓسٗ ضد 

اقتحنت نل األضْاز للعبْدٓ٘ العنٔاٛ حطنت الكْٔد اليت طغن٘ عاصٔ٘ لئٔن٘ 
غل بَا األحساز مربدًا برلو ضحب الظله ّالظالو الرٖ خٔه علٙ زجال 

 األم٘ الهساو.

العربٗ ّىطتخلص ميَا  _ّإىيا ىطتْحٕ مً ذنسٚ مْلد اإلماو احلطني 
العدٓد مً الدزّع ّاٌ ذنساِ تؤند التصنٔه احلاشو علٙ دحس األعداٛ 

ْاصل٘ الطري يف ضبٔل اليطال املػسم ّاملْاقف الكٔن٘ ّإمداد الصنْد ّم
لتحكٔل الظفس باألمل امليػْد مً حتسٓس الكدع مً بساثً الَْٔد املعتدًٓ مَنا 

 تصاعدت التطحٔات ّنجست العكبات.
 



 

 

 حملات عن الدراسة

 يف احلوزة العلمية

F 
عًٞ  اإلَاّ fغسف َسقد باب َد١ٜٓ عًِ زضٍٛ اهلل َد١ٜٓ ايٓذف األ

غسف حبد ذاتٗا َسنص دازضٞ غٝعٞ نبري ٚايٓذف األ _طايب  أبٞبٔ 
ٚتعترب املسنص ايس٥ٝطٞ يًدزاضات ايػٝع١ٝ, ٚهلا خاص١ٝ َتُٝص٠ ٚذيو 

ايػسع١ٝ فٗٞ َتطٛز٠ َتذدد٠ ٚذيو  هاّاألسباضتُساز االدتٗاد يف اضتٓباط 
( َدزض١ د١ٜٝٓ 42َٔ ) أنجسغسف , ٚيف ايٓذف األيتكًٝد ايػٝع١ يًُذتٗد اذتٞ

 ايٝصد١ٜ, اهلٓد١ٜ, خْٛد,اآل املٗد١ٜ, ناغف ايغطا٤, ايكٛاّ, : ايصدز,أغٗسٖا
تطِ اذتٛش٠ ايع١ًُٝ يف ايٓذف  شز١ٜ نُااأل ايكص١ٜٝٓٚ, ايًبٓا١ْٝ, ايربٚدسدٟ,

شتتًف ادتٓطٝات يًطًب١ ايدازضني فٝٗا َٔ ايعساقٝني ٚارتًٝذٝني  غسفاأل
 ني ٚايتبت ٚاهلٓٛد ٚغريِٖ.ٝٚايًبٓاْ ٚاألفغإ نيٚايبانطتاْٝ ٚاإلٜساْٝني

ال خيطع يٓفٛذ ايدٚي١, ٚال ميٍٛ َٔ ْعاّ ايتعًِٝ يف اذتٛش٠ ايع١ًُٝ  إٕ
ايدٜين   عًٝٗا, ٚإ ايٛاش َٔ قبٌ املتٛيني دازضٗا تدازَقبًٗا, ٚإ 

ٖٛ ايكإْٛ ايٛسٝد ايرٟ ٜدٜس ٖرٙ املدازع ايد١ٜٝٓ باط ايٓفطٞ ٚاالْط
 ٚاذتٛش٠ ايع١ًُٝ.

 ٚاألٚىلبٝطا٤  أٚ)ايسٚساْٞ( ع١ُ ضٛدا٤ ٜٚستدٟ طايب اذتٛش٠ ايع١ًُٝ 
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ايبٝطا٤ فال تدٍ ع٢ً ذيو, ٜٚعٝؼ َععِ  أَاٖامشٞ  أٚتدٍ ع٢ً اْ٘ ضٝد 
ايطعاّ  إعداديف  أْفطِٕٗٚ ع٢ً ايطًب١ يف غسف املدازع ايد١ٜٝٓ ٜٚعتُد

ٚتٓعٝف املالبظ, ٚحيصًٕٛ ع٢ً زاتب غٗسٟ َٔ املسادع ايد١ٜٝٓ املتصد١ٜ 
 يًفت٣ٛ.

, فاملتكدّ يف أخس٣ٚايطايب اذتٛشٟٚ ٖٛ طايب َس٠ َٚدزع َس٠ 
يف ٚقت  ٚأضتاذَسس١ً فٗٛ تًُٝر  َٓ٘ يألد٢ْ أضتاذاملسس١ً ايدزاض١ٝ ٜهٕٛ 

نٌ عُسٙ يف  حيًدزاض١, فايطايب زمبا ميهٜٛدد ٚقت ستدد  ٚاسد, نُا ال
خازز ايٓذف  إىلٚبعض ايطًب١ ٜدزع يفرت٠ ثِ ٜرٖب  ايدزع ٚايتدزٜظ,

 ايدٜين. يإلزخ َ٘ٛطٓ إىلٜسدع  أٚيًتبًٝغ  ٙخازز بًد أٚ

 آخسَٛضٛ   أٟ ١يدزاضفساغ٘  أٚقاتٜٚهٕٛ ايطايب سسًا يف اضتدداّ 
يف  ٘ٚقسٜٓ حبس١ٜ يف اختٝاز شًَٝ٘نُا ٜتُتع  ايػعس, أٚ األدٓب١ٝنتعًِ ايًغات 

ٚحتدٜد ضاعات ايدزاض١ َٚهإ ايدزع, ٚغايبًا  ٘ضاترت, ٚنريو أايدزع
َهاتب املسدعٝات, ٚتتهٕٛ َٔ سًكات  أٚادتٛاَع  ٚأتهٕٛ يف املدازع 

امل٦ات َٔ ايطًب١ ٖٚٓاى  إىلدزاع فكد تهٕٛ اذتًك١ َٔ طايبني ٚقد تصٌ 
 .ايهالّ عٓٗا ٜأتٞارتازز  ع ايبشحٚستاضسات اجملتٗدٜٔ ٖٚٞ دز

ٚذيو ع٢ً  آخس إىلٚخيتًف َعدٍ ايتكدّ ايعًُٞ يًطايب َٔ طايب 
 أٟيتهٌُٝ  ستدد٠ أٚقاتع٢ً دزض٘, فًٝظ ٖٓاى  ٙ ايعًُٞ َٚٛاظبت٘اضتعداد

 ايطايب اذتٛشٟٚ ال ٜطًب إَٕٔ املساسٌ بٌ تعتُد ع٢ً ايطايب, نُا  ١َسسً
نُا يف  أخس٣ إىلَٔ َسس١ً  ْتكايَ٘ٓ٘ ٚثٝك١ اَتشإ ع١ًُٝ َصدق١ ال

 ادتاَعات ٚاملدازع اذته١َٝٛ.

بعد صال٠ املغسب  إىلٚتبدأ دزٚع اذتٛش٠ َٔ بعد صال٠ ايفذس ٚتطتُس 
ايرٜٔ  أضاترتِٗايدزاض١ٝ َع  أٚقاتِٗبطاع١ ٚاسد٠, ٚحيدد ايطًب١ 

 يف شَإ ٚاسد. ْفطَ٘تعددٕٚ املٛضٛ   أضاتر٠ع , ٚزمبا ٜدّزاختازِٖٚ
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اى املباسج١ َا بني ايطايب ٚشًَٝ٘ سٝح ٖٓ ١ضٝازك١ ايدذتًىل داْب اإٚ
ايعًُٞ  ٘يف حتصًٝ ٘يكٞ عًِٝٗ ٚميًو ايطايب ٚقتٜٓاقػٕٛ ايدزع ايرٟ أ

 .٘ ملا ٜسٚٙ ضسٚزًٜاَٚسادع١ دزٚض٘ َٚباسجت ٘يػشر ذانست

 ثالث١ َساسٌ: إىلٚتكطِ ايدزاض١ يف اذتٛش٠ ايع١ًُٝ 

  :)المقدمات( األولىالمرحلة 

ايطايب  ٘املساسٌ يهْٛٗا متجٌ تّٛد أ١ِٖ املكدَات َٔ تعترب َسسً
ع٢ً دزاض١  األضاعاملؤثس  أصبشت, بٌ ٚأخالقًااملطتكبًٞ اغتغااًل ٚتدًٜٓا 

 ايًغ١ ايعسب١ٝ ٚايبالغ١ ٚاملٓطل:

 نتب ايًغ١ ايعسب١ٝ: أٚاًل:
 .دس١َٝٚاآل .8

 .قطس ايٓد٣ البٔ ٖػاّ .4

 .ٖـ(٥274ٞ )تابٔ َايو حملُد بٔ عبد اهلل بٔ َايو ايطا أيف١ٝ .3

  .َغين ايًبٝب البٔ ٖػاّ .2

 .ايصسف يف فٔ غرا ايعسف .5

 نتب ايبالغ١: :ثاًْٝا
 بٔ عبد اهلل ايتفتاشاْٞ  شتتصس املعاْٞ ٚايبٝإ ملطعٛد بٔ عُسٚ .8

 ٖـ(798 )ت

 .املطٍٛ يًتفتاشاْٞ .4

 نتب املٓطل: :ثايجًا

 .نتاب املٓطل يًػٝذ ستُد زضا َعفس .8

املال عبد اهلل بٔ غٗاب ايدٜٔ سطني  نتاب )اذتاغ١ٝ يف املٓطل( ملؤيفٗا .4
 .ٖـ(911 )ت ايٝصدٟ
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 نتب ايفك١: :زابعًا
ايكاضِ صتِ ايدٜٔ دعفس بٔ اذتطٔ املعسٚف )باحملكل  ألبٞاملدتصس ايٓافع  .8

يف َطا٥ٌ  اإلضالّنتاب )غسا٥ع  ٘ٚقد رتص فٝ (ـ272ٖ اذتًٞ( )ت
 .اذتالٍ ٚاذتساّ(

 ٖٚٞ فتاٜٚ٘ ملكًدٜ٘ َا١َٝاإلا٥ف١ يًط األع٢ًايتكًٝد ايسضاي١ ايع١ًُٝ ملسدع  .4
  .اييت جيب ايعٌُ ع٢ً طبكٗا

 المرحلة الثانية )مرحلة السطوح(

 .ايفك١ ٚايفك١ أصٍٜٛدزع ايطايب فٝٗا عًِ 

 ايفك١: أصٍٛنتب عًِ  أٚاًل:
  .َعامل ايدٜٔ يًػٝذ سطٔ بٔ شٜٔ ايدٜٔ ايػٗٝد ايجاْٞ .8

 .ايسضا٥ٌ .4

 .ايهفا١ٜ .3

 نتب ايفك١: :ثاًْٝا
 .يف َطا٥ٌ اذتالٍ ٚاذتساّ يًُشكل اذتًٞ الّاإلضغسا٥ع  .8

املعسٚف ايسٚض١ ايب١ٝٗ يف غسح ايًُع١ ايدَػك١ٝ يصٜٔ ايدٜٔ بٔ عًٞ  .4
  .ٖـ(925 )تبايػٗٝد ايجاْٞ 

 .ٖـ(8418 )ت األْصازٟ أَنيُد ستاملهاضب يًػٝذ َستط٢ بٔ  .3

 نتب عًِ ايهالّ: :ثايجًا
 .باب اذتادٟ عػساي .8

 .ايتذسٜد .4

 .َٓع١َٛ ايطبصٚازٟ .3

فُجاًل عٓد  آْفًاايهتب عٓد ايدزاض١ سطب ايتطًطٌ املرنٛز  ٙتستٝب ٖرٚ
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 أنٌُاملهاضب ٚبريو  إىلايًُع١ ايدَػك١ٝ ثِ  إىلنتاب ايػسا٥ع ٜٓتكٌ  إنُاٍ
  .ٖٚهرا يف باقٞ ايعًّٛ ٘نتب ايفك

 المرحلة الثالثة )مرحلة بحث الخارج(

ز ايعًُا٤ ٚيف ٖرٙ املسس١ً, حيطس ايطايب ايدزٚع اييت ًٜكٝٗا نبا
اجملتٗدٜٔ يف ايفك٘ ٚاألصٍٛ, ٖٚٞ آخس َساسٌ ايدزاض١, ٚقد ٜبًغ فٝٗا 
ايطايب دزد١ االدتٗاد اييت ٖٞ أع٢ً دزد١ يف دزاضت٘ ٚعٓد بًٛغ٘ ٖرٙ 

 .ايدزد١ ٜصبح زتتٗدًا

ٚقد اَتاشت داَع١ ايٓذف ايع١ًُٝ مبٓح ٖرٙ ايدزد١ ايعاي١ٝ اييت ٜعرتف 
١ٝ ٜٚعٌُ بفتا٣ٚ زتتٗدٜٗا يف تًو األقطاز. بٗا يف نجري َٔ األقطاز اإلضالَ

ٖرٙ ع٢ً طسٜك١ املٓاقػ١ ٚاحملاٚز٠ إذ  "حبح ارتازز"ٚجتسٟ ايدزاض١ يف َسس١ً 
تهٕٛ عاد٠ َٔ دٚزات )أغب٘ َا تهٕٛ بايدٚزات اييت تعكد يف ادتاَعات 
اذتدٜج١ يف َٛضٛ  َعني ٜتٛالٖا نباز ايعًُا٤ اجملتٗدٜٔ يف ايفك٘ ٚاألصٍٛ 

اضسات ١َٜٝٛ ٜػسح فٝٗا األضتاذ َطأي١ َٔ املطا٥ٌ املطسٚس١ يًبشح بإيكا٤ ست
ٜتطسم فٝ٘ إىل آزا٤ املراٖب اإلضال١َٝ املدتًف١, ٜٚطتعسض أديتٗا  ٚافًٝا غسسًا

سٍٛ قط١ٝ َٔ ايكطاٜا ايفك١ٝٗ أٚ األصٛي١ٝ أٚ غريٖا, ثِ ٜبدٟ زأٜ٘ ارتاص 
َٓٗر ايدزع  َع ايديٌٝ, ٚيهٌ أضتاذ طسٜكت٘ ٚأضًٛب٘ يف ايبشح ٚٚضع

ٚتعكد ٖرٙ ايدٚزات عاد٠ حبطٛز عدد نبري  ٚاألضظ ايع١ًُٝ اييت ٜكسزٖا.
َٔ ايطالب, ٜٚعتُد ذيو ع٢ً غٗس٠ األضتاذ َٚٓصيت٘ ايع١ًُٝ ٚدق١ َٓٗذ٘ 

ٜٚتُتع ايطالب يف أثٓا٤ احملاضسات باذتس١ٜ ايتا١َ يف  ٚأضًٛب٘ يف إيكا٤ ايدزع.
ايطايب عٔ َٓاقػ١ أضتاذ٠ يف أٟ قط١ٝ املٓاقػ١ ٚإبدا٤ ايسأٟ, ٚيرا ال ٜرتدد 

تتصٌ مبٛضٛ  ايدزع ٚاألضتاذ ٜٛدٗ٘ ٜٚػذع٘ ع٢ً املتابع١ ٚايتعُل يف 
مما ٜدفع ايهجري َٔ ايطالب إىل ايتصدٟ يبًٛغ دزد١  ايبشح ٚق٠ٛ املالسع١,

ٚميتاش أضًٛب ايدزاض١ يف ٖرٙ ايدٚزات بإتاس١ ايفسص١ يًطايب  االدتٗاد.
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ٜس َهتٛب١ ٜكدَٗا إىل ذٝع٘ ع٢ً إبدا٤ آزا٥٘ يف تكازيتك١ٜٛ ثكت٘ بٓفط٘ ٚتػ
 )إداش٠ االدتٗاد( ساشت زضاٙ َٓش٘ غٗاد٠ َهتٛب١ تط٢ُ أضتاذٙ فإٕ

ٚعٓدَا حيصٌ ايطايب ع٢ً ٖرٙ اإلداش٠ ٜصبح زتاشا ٖٚرا ٜعين أْ٘ بًغ 
دزد١ االدتٗاد ٚأصبح زتتٗدا.ٜتطح مما تكدّ إٔ طسٜك١ ايتدزٜظ ٖرٙ اييت 

سٜك١ ايتدزٜظ يف املدزض١ ايٓعا١َٝ أٚ املدزض١ املطتٓصس١ٜ أٜاّ قد ال تبعد عٔ ط
ٖٚٞ طسٜك١ ذات ْعاّ تعًُٝٞ ٚأضًٛب ٜطتٓد ع٢ً أضظ ع١ًُٝ  بين ايعباع,

أثبت عًِ ايٓفظ اذتدٜح فا٥دتٗا يف تسغٝب  ٚاعتبازات تسب١ٜٛ ْٚفط١ٝ,
 ايطايب يف ايدزع إذ تتاح ي٘ سس١ٜ اختٝاز َٛضٛ  ٚنتاب ايدزع املعتُد,

ّٕ َها١ْ األضتاذ َٚٓصيت٘ ايع١ًُٝ حتتٌ دٚزا َُٗا ٚسٜٝٛا يف ادتراب ن ُا أ
ٚاضتُسازِٖ ع٢ً َٛاصًت٘ ست٢ بًٛغ دزد١  ايطالب إىل سًكات ايدزع,
فًٝظ ٖٓاى نتاب َكسز  ٚنُا ضبكت اإلغاز٠, االدتٗاد ٖٚٞ أع٢ً املساسٌ.

٠ ٚيهٔ ٖٓاى َسادع عدٜد٠ َعتُد )حبح ارتازز( بعٝٓ٘ ٜدزع يف َسس١ً
 تٛانب تفهري ايطايب َٚطتٛاٙ ايعًُٞ.

طتُس ايطايب فٝٗا ست٢ املسس١ً ال ختطع يًصَٔ احملدد, ٚزمبا ٜ ٖٙر إٕ
 االدتٗاد. دزد١ إىلاملسس١ً ٖٞ ايٛصٍٛ  ٙ, ٚإ غا١ٜ طًب١ ٖرْٗا١ٜ عُسٙ

 ومميسات الدراسة في الحوزة العلمية:

 أناْتا٤ ضًط١ خازد١ٝ ضٛ ألٟال ختطع ايدزاض١ يف اذتٛش٠ ايع١ًُٝ  .8
 غري سه١َٝٛ. أّسه١َٝٛ 

دٚافع  إىلٜٗدف  ٌ ايعًِ يغسض ايعًِ ٚالطايب ايعًِ حيّص إٕ .4
 األسهاّٚتبًٝغ  اإلضالَٞغٗاد٠ بٌ يٓػس ايدٜٔ  أٚد١ْٜٛٝ َٔ ٚظٝف١ 

 , فًٗرا طايب اذتٛش٠ جيُع بني ايتك٣ٛ ٚطًب ايعًِ.ايػسع١ٝ

اذتٛش٠ ايع١ًُٝ  ٜتُٝص طايب اذتٛش٠ بايكٓاع١ ٚايصٖد فال سٝا٠ َرتف١ يف .3
 ايدٜٔ. إسهاّاهلل َٔ  أنسََِٗع َا ٜتصفٕٛ َٔ ايهسّ ٚادتٛد َا 
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تكّٛ ايدزاض١ يف اذتٛش٠ ايع١ًُٝ ع٢ً سس١ٜ ايتعًِٝ َطًكًا َٔ سٝح  .2
ٛدد سدٚد ٚايتًُٝر ٚايدزع ٚاملهإ ٚايصَإ, نُا ال ت األضتاذ

 .يف ايتعًِٝ األضاع, فشس١ٜ ايبشح ٖٞ يًُٓاظسات ٚاالضتفطازات

ٜعتُد ع٢ً  أخس٣َسس١ً  إىلاْتكاٍ ايطايب َٔ َسس١ً ع١ًُٝ  إٕ .5
شَٔ  . فال ٖٓايو عًٝ٘ايع١ًُٝ ٚاختبازٙ فال اَتشاْات ٚال زقٝب ٘قدزت

ٜٓتكٌ َٔ  ٘زادتبٌ ٤ًَٞ إٚال اَتشاْات َع١ٓٝ  دد٠ستدد ٚال صفٛف ست
بعد قٓاعت٘ بادتٝاش تًو املسس١ً  خسآ إىلَٚٔ نتاب  أخس٣ إىلَسس١ً 

 تٝعابٗا.بفُٗٗا ٚاض

غدص١ٝ ايطايب اذتٛشٟٚ تتأثس ٚتتهٕٛ َٔ خالٍ ايكدز٠ اذتط١ٓ  إٕ .2
ٚسًكات ايدزٚع  اإلضال١َٝٚايسفك١ ايطٝب١ ٚاجملايظ ايد١ٜٝٓ يًػعا٥س 

 .٘ ايدٜينايتصاَ إىلطافًا َ

 إىلٜهٕٛ ايطايب غري َٓتُٞ  إٜٔػرتط يف االيتشام يف اذتٛش٠ ايع١ًُٝ  .7
 ١ زمس١ٝ.فٚظٝ مجع١ٝ َا أٚ أٚتٝاز ضٝاضٞ  أٚسصب 
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 f ميالد الرسول األعظم

F 
يف ٖرا ايّٝٛ ايطعٝد املبازى تػسم عًٝٓا مشظ اهلدا١ٜ، ٜٚعٗس فٝ٘ اذتل 

ضٝد املسضًني يٝدسد ايعامل  fاملبني ٚجيٛد عًٝٓا زب ايعاملني بٓبٝٓا حمُد 
اإلْطاْٞ َٔ فِ ايدٖس املعًِ، ٚايرٟ نإ بدا١ٜ إلغسام ايعامل اإلْطاْٞ 

ٓصي١ ٚفتح أبٛاب ايطعاد٠ ايدا١ُ٥ ٚايتدزد يف َدازد بأْٛاز املعسف١ ٚمسٛ امل
ايهُاٍ ٚايتطًع ملطايع ادتُاٍ ٚادتالٍ ٚقد اٖتصت عسٚش ذٟٚ ايتٝحإ 
ٚتصعصعت ب٘ أزنإ ذٟٚ ايعسش ٚايضٛدتإ، ٚقد اتفكت ن١ًُ املؤزخني 
ع٢ً إٔ ّٜٛ َٝالدٙ ع٢ً َا ذنسٙ اجملًطٞ صاذب ايبراز عٔ عد٠ نتب َعترب٠ 

ٜٛإ نطس٣ ٖٚٛ جايظ عًٝ٘ ٚضكط َٔ غسفات٘ أزبع عػس أْ٘ ازتخ ب٘ إ
غسف١، ٚغازت حبري٠ ضا٠ٚ بُٝٓا فاض ٚادٟ ايطُا٠ٚ، ٚمخدت ْريإ فازع 

، ٚنإ َٔ عحا٥ب ايدٖس ٕاسضْٚهطت األصٓاّ بني َٔ ٜعبدٖا َٔ ايُف
ناْت أَ٘ آ١َٓ ٚذدٖا يف داز َطتكس٠ آ١َٓ إذ دخًت  fَٚعاجص ايصَٔ أْ٘ 

ٓٗٔ زا٥ر١ املطو ٚايعٓرب قد تٓكنب بأطُاز َٔ ايعكٝل عًٝٗا ْط٠ٛ ٜفٛح َ
األمحس ٚبأٜدٜٗٔ أنٛاب َٔ ايبًٛز األبٝض فكًٔ: اغسبٞ ٜا آ١َٓ َٔ ايػساب 
ايعرب ايصالٍ ٚابػسٟ بطٝد األٚيني ٚاآلخسٜٔ املضطف٢ حمُد، ٖٚتف ٖاتف 
بضٛت جيًحٌ بني ايطُا٤ ٚاألزض خرٚٙ ٚغٝبٛٙ عٔ أعني ايٓاظسٜٔ أْ٘ ٚيٞ 

ٚقد ٚضعت املٛيٛد املبازى صاذب ايٛال١ٜ ايهرب٣ ٚايسضاي١  عاملني.زب اي
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آفام ايعاملني، يف فأغسم بٓٛزٙ ايطاطع ٚملع بضٝا٥٘ ايالَع  ،fايعع٢ُ حمُد 
يف ثٛب َٔ ايضٛف  أدزدٚاضتبػست ب٘ أٌٖ ايطُٛات ٚاألزضني ٚقد 

األبٝض َكُط بكُاط َٔ ذسٜس باملطو َعطس ٖٚٛ َهرٌ خمتٕٛ ٜهاد ضٓا 
 ْٛزٙ خيطف األبضاز.

يكد َض٢ ع٢ً اإلْطإ ذٝٓا َٔ ايدٖس مل ٜهٔ غ٦ٝا َرنٛزا ٜتطهع يف 
دجيٛز ظالّ غطل داَظ ال ٜطتبني يف ذٓدض٘ ايطسٜل يًرل املبني ٚال ٜٗتدٟ 

ٙ ظًُات احملٔ ٚتعضف ب٘ عٛاصف ايهٛازث ألَاْٝ٘ ايطبٌٝ املطتكِٝ تغُس
ٚبعد إٔ انتًُت  fاهلل جًت ععُت٘ مبٝالد ايسضٍٛ األععِ  فأحتف٘ٚاإلذٔ 

غدضٝت٘ ْٚضحت قٛت٘ ٚاضت٣ٛ إىل أفل اإلْطا١ْٝ األع٢ً ٚاضتعدت ْفط٘ 
ايصن١ٝ يتًكٞ ايسضاي١ ايعع٢ُ جعً٘ اهلل ععُت آالؤٙ باعجا يف ايعامل اإلْطاْٞ 

بات٘ ايعُٝل ٚداعٝا الْعتاق٘ َٔ جًٗ٘ ايػدٜد َٚٓكرا ي٘ مما زٚح ايٝكع١ َٔ ض
يضل ب٘ خالٍ َا َض٢ َٔ ايكسٕٚ َٚٓحدا ي٘ مما ٜطتكبً٘ َٔ ايدٖس ارتؤٕٚ 
ضساجا َٓريا ٜهػف يًٓاع َا اْطٛت عًٝ٘ اإلْطا١ْٝ َٔ ايكِٝ ايعًٝا ٚاحملاضٔ 

ف نٝف املج٢ً َربٖٓا ع٢ً ذيو مبعحصات تصٜد ع٢ً األيف ٚتتحاٚش ذد ايٛص
 ال ٚقد دْا َٔ املًهٛت األع٢ً فتدىل فهإ قاب قٛضني أٚ أد٢ْ.

ايًِٗ أٌٖ ايهربٜا٤ ٚايعع١ُ ٚأٌٖ ادتٛد ٚادتربٚت أضأيو حبل ايّٝٛ 
إٔ تدخًٓا يف نٌ خري أدخًت فٝ٘ عبادى  fايرٟ تػسف بٛالد٠ ْبٝٓا املهسّ 

 ايضاذتني ٚإٔ ختسجٓا َٔ نٌ ض٤ٛ أخسجت َٓ٘ عبادى املدًضني.

َا اضتفدْاٙ َٔ نتاب ايهًِ ايطٝب يطُاذ١ ٚايدْا املسذّٛ آ١ٜ اهلل ٖرا 
 .ايعع٢ُ ايػٝذ عًٞ ناغف ايغطا٤

 



 

 

 

 

 نرْيش َِّبامُل حقيقُة

F 
 قاٍ اهلل تعاىل يف حمهِ نتاب٘ اجملٝد:

آمَهَ تَبْغُىوَهَا عِىَجًا وَأَوْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ  لِمَ تَصُدُّونَ عَهْ سَبِيلِ اللَّهِ مَهْ  أَهْلَ الْكِتَابِ قُلْ يَا]

 [عَمَّا تَعْمَلُىنَ

  صدق

صال٠ ٚايطالّ ع٢ً خري خًك٘ حمُد ٚآي٘ احلُد هلل زب ايعاملني ٚاي
  ٚصحب٘ املٓتجبني.

 ٚبعد:

ُِٗسفكد ضأيين بعض املؤَٓني ممٔ ٜػاز ع٢ً دٜٓ٘ إٔ أنتب َا  حكٝك١  ُْٜظ
املبشسٜٔ َٚا ٜكَٕٛٛ ب٘ َٔ ايتبشري بني ايعٛاّ ٚاألَٝني بتًو ايطسٜك١ اييت 

ٛاء صبػٖٛا بصبػ١ د١ٜٝٓ، ٚطًٖٛا بطالء زٚحاْٞ، ٚجعًٖٛا آي١ يإلغ
ٚايضالٍ ٚذزٜع١ يًدالف ٚايفطاد يٝتٛصًٛا بريو إىل االضتٝالء ع٢ً ايبالد 

 ٚاضتعباد األَِ ٚايشعٛب َطتػًني أٚضاع املطًُني يف ٖرا ايصَإ.

َُ أٜٗا املطًِ احرز ٖؤالء  بايٛاحد األحد ايفسد ايصُد: ًآِِٝعَتِطفأقٍٛ 
ا يف ٚضائٌ ايػش املبشسٜٔ ايرٜٔ تًكٓٛا طسم ايػٛا١ٜ ٚضبٌ اإلضالٍ ٚبسعٛ
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ٚاخلداع، ٚأدزت عًِٝٗ أخالف ايطٝاض١ ٚايعصب١ٝ األَٛاٍ ٚايسٚاتب 
فاْتشسٚا يف ضائس األقطاز ٚاألَصاز حاًَني بعض املطبٛعات املٓط١ٜٛ ع٢ً 
اخلدع ٚاألباطٌٝ ٚايشب١ٗ ٚاألضايٌٝ ٚايكدح باألْبٝاء ٚاحلط َٔ نساَتِٗ، 
ٚيٝظ َٔ ٚزاء ذيو غا١ٜ إال اإلغٛاء ٚايتضًٌٝ ٚيكاح ايفت١ٓ ٚشل ايعصا 
ٚتفسٜل ايه١ًُ ٚبح برٚز ايفطاد، فًٛ ٚمسٛا باملفطدٜٔ يهٔ ذيو بِٗ أيٝل 

ّٕ أِٖ َكاصد ايسضاي١ احملُد١ٜ ٖٞ  ٚمبكاصدِٖ أيصل. ٚاعًِ أٜٗا املطًِ أ
يشسناء ٚثبٛت املعاد حمل ايدٜا١ْ ايٛث١ٝٓ ٚإثبات ٚحدا١ْٝ اخلايل ٚتٓصٜٗ٘ عٔ ا

ٚايجٛاب ٚايعكاب، أَا ٖؤالء املبشسٜٔ فٝدعٕٛ إىل ايشسى ٚتأيٝ٘ املدًٛم 
ٚعباد٠ غري اخلايل ٚايكٍٛ باحتاد املدًٛم َع اخلايل تعاىل اهلل عٔ ذيو عًٛا 
نبريًا، ْٚطأي٘ ايٓجا٠ َٔ ٖرٙ األباطٌٝ ٚايشبٗات َٔ أصحاب ايتبشري ٚايفٛش 

 ضٛاء ايطبٌٝ، ٚضبحإ زب ايعص٠ عُا ٜصفٕٛ ّٜٛ املعاد إْ٘ اهلادٟ إىل
 ٚايطالّ ع٢ً املسضًني ٚاحلُد هلل زب ايعاملني.

 
 



 

 

 

 

 اإلسالم واحلزبية

F 
إٌ للفظ الطٔاض٘ معيٙ ٓالشمَا ٍّْ اسبصبٔ٘، ّإٌ لٕ يف اسبصبٔ٘ الطٔاضٔ٘ 

 أسب أٌ أنتنَا عيَه، أسب أٌ أفسضَا علٙ الياع، ّلهً ال آزاٛ ربصين ال
ّأزٚ أٌ مً ّاديب اليصٔش٘ خصْصًا يف مجل ٍرِ الظسّف فتدعْىٕ إىل 

َه دٔدًا أىٕ سٔينا أذبدخ عً اجملاٍسٗ بَا بْضْح ّدالٛ، ّأسب أٌ ٓف
اسبصبٔ٘ الطٔاضٔ٘ فلٔظ ٍرا ألىٕ أعسض سبصب دٌّ سصب أّ أزدض أسد 
األسصاب علٙ غريِ، أّ أىتكض أسدٍا ّأشنٕ اآلخس، لٔظ ذلو مً مَنيت، 
ّلهين ضأتياّل املبدأ مً سٔح ٍْ ّضأعسض لليتاٜر ّاآلثاز املرتتب٘ علُٔ، 

 سأٖ العاو، ّازبصاٛ مً اهلل اسبل ّسدِّأدع اسبهه علٙ األسصاب للتازٓخ ّلل

هُ أَمَدًا يَىْمَ تَجِدُ كُلُّ وَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِهْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِهْ سُىءٍ تَىَدُّ لَىْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَط

 .صبَعِيدًا

ّبادئ ذٖ بدٛ البد أٌ ىضع اهلدف ازبامع بني األسصاب اليت تدعْ إلُٔ 
اٛ ّطً مطتكس مصدٍس ٍّرا ٓطتلصو تعاٌّ ازبَْد ّتْافس الكْٚ ٍّْ بي

بهل املْاٍب، ّالتفسغ التاو ليْاسٕ اإلصالح، ّصسف مجٔع  ّاالىتفاع
ٓيكصُ إال الكٔادٗ الصاسب٘ ّالتْدُٔ الكْٓه ستٙ  ازبَْد إىل ذلو لْطً ال

ٓصبض أفضل البلداٌ ّٓكضٕ علٙ الفكس ّازبَل ّالسذٓل٘ ٍّٕ معاّل اهلدو 
 ضْع اليَضات، فإٌ بلدىا ّفري اشبريات ذّ غعب سْٖٔ ده الطاقات،ّ
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، ّمجٔعًا ىػعس بجكل ّطأٗ األعباٛ ّاالشدٍازصبَص بهل ّضاٜل التكدو 
 ّباجملَْدات العظٔن٘ اليت جيب أٌ تبدل يف ضبٔل ىَض٘ العسام.

إٌ اإلضالو دًٓ الْسدٗ ّالْفام ّضالم٘ الصدّز ّىكاٛ الكلْب 
لتعاٌّ الصادم، فإٌ ناىت اسبصبٔ٘ معياٍا سسٓ٘ السأٖ ّاألخاٛ الصشٔض ّا

اليت ٓبٔشَا اإلضالو ّحيض علَٔا ّمتشٔص األمْز ّحبح الػؤٌّ 
فٔنا ٓعسض ذبسٓا للشل، ستٙ إذا ّضض ىصل سهنُ ازبنٔع حبٔح  ّاالختالف

متفكني فُٔ، قد ىصبْا بني  ٓسٚ الكادٗ إال تظَس األم٘ إال صبتنع٘ علُٔ، ّال ال
زّساىٔ٘ اإلضالو ميَادًا ّطسٓكًا  ّاعتندّاأعٔيَه الكٔه الطامٔ٘ ّاملجل العلٔا 

 هله فإىٕ أّل امليتنني.

ّأما إذا ناىت اسبصبٔ٘ ٍٕ باب للتياسس ّالتدابس ّاشبالف ّزفع 
 الػعازات فكط ّطسٓكًا لتدخل األدييب يف غؤٌّ ّطييا فٔلْسٌْ سبصب ما

خس فٔنا إذا أزادّا أٌ ٓيالْا ميُ فٔهٌْ الػعب ٍْ اشباضس مً خبصنُ اآل
ٓيال  ّمصاسبُ،فتصبض األسصاب مطٔ٘ الػٔطاٌ ّال ّاختالقُ ّاضتكاللُنسامتُ 

 الػعب ميَا إال اشبطساٌ فإىٕ أّل الالعيني ّالداعني علَٔا بالكضاٛ.

تامًا،  اضتهنااًل اضتكاللٌُ ّطييا مل ٓطتهنل بعد إأَٓا الكازئ الهسٓه: 
ضٔاز سبنآ٘  املطامع ذبٔط بيا مً نل مهاٌ، ّال ْتشاَل اميا يف املٔصاٌ، ّْلِش امّ

 داش ّإذاّالكضاٛ علٙ تلو املطامع إال الْسدٗ ّالتهاتف،  االضتكاللٍرا 
ّفسغت مً تهًْٓ ىفطَا أٌ ، اضتكالهلا اضتهنلتلبعض األّطاٌ اليت 

مً أدل  االدباٍاتيف نل  ٌ أسصابَا صْزٓ٘ تكلٔدٓ٘ مع الْسدٗإتتشصب ف
مصاسبَا فإٌ اسبْادخ العاملٔ٘ قد أزبأت األّطاٌ إىل التذسد مً اسبصبٔ٘ 

 املطلك٘.
 



 

 

 اآليات املرسلة للتخويف

F 
نثس احلدٍث يف نػسات األخباز عن ايهٌازث ايطبَعَْ يف هرا ايصَان َن 
فَضانات ًحسائل غابات ًشالشٍ ًبسانني ًنطٌف ًخطٌف حتٓ أطًل 

فهأن ايطبَعْ أصبحت دلنٌنْ ًايتحكت بسنب ايطَاضْ  عًَوا ظنٌن ايطبَعْ،
ًضَاع احلل ًطُظ ايعدٍ َن قبٌ يف هرا ايعصس ملا انكًبت فَوا املٌاشٍن 

ًيهن َن اضتكسأ ايتازٍخ ًضرب غٌزي تتحصٌ عندي نتَحْ  طٌاغَت األزض.
بأنى نًُا اشدادت أَْ َا طػَانا ًعتٌا ًاضتهبازا ًظًًُا يآلخسٍن أزضٌ اهلل 
عًَوا آٍات ترنسهِ بكدزّ اهلل ًقٌتى ًجربًتى فُا أصاب ايبًدان ايػسبَْ َن 

فإّن  ري يف أٍاَنا هري ترنري هلِ بكدزّ اهلل تعاىل،فَضانات ًحسائل ًأعاص
شيصاال أً إعصازا أً فَضانا ًاحدا قد ٍؤدِ إىل تدَري ًخطائس نبريّ هلؤالء 
املطتهربٍن ًاملتحربٍن بأضًحتوِ احلدٍثْ عًٓ املطتضعفني َا ٍعادٍ آالف 
 ايكنابٌ ًايصٌازٍخ اييت ٍسٌَنوا عًٓ املطًُني يتخٌٍفوِ ًضًب حكٌقوِ،

يف تفطري قٌيى  (زضُ اهلل عنى)اهلل بن عباع  كد زًِ عن حرب األَْ عبدف

ًإزضاٍ اآلٍات يًتخٌٍف َن )املٌت( [ قاٍ: وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا جَخْوِيفًا] تعاىل:

قبٌ اهلل جٌ جاليى خيٌف ايناع مبا ٍػاء َن آٍاتى يعًوِ ٍعتربًن أً ٍرنسًن 
إّن اهلل عص ًجٌ قد أحاط بايناع يف قبضتى ف ًٍسجعٌن عن غَوِ ًضاليتوِ،

ًَن ٍسٍد أن  فُن ٍسٍد أن ٍرٍ خًل اهلل أذيى هلل فإّن هلل ايعصّ ًيًُؤَنني،
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 ٍػًب ايناع فإّن اهلل غايبى ًهٌ ذلَط بايهافسٍن.ًجاء يف احلدٍث ايػسٍف:
ًإنوُا ال ٍنهطفان ملٌت ًاحد ًال  إن ايػُظ ًايكُس آٍتان َن آٍات اهلل،)

فإذا زأٍتِ ذيو فافصعٌا إىل  ًيهن هلل عص ًجٌ خيٌف بوُا عبادي، ،حلَاتى
فوٌ تسعٌِ هري األَِ ايعاملْ عن غَوا ًتسجع إىل  (.ذنسي ًدعائى ًاضتػفازي

 ًترتى عبادّ يراتوا ًغوٌاتوا ًتعبد ايٌاحد األحد ايكاهس اجلباز؟ زغدها،

ْ إلزضاٍ إن نثسّ املعاصُ يف تًو ايبالد ايػسبَْ َن األضباب ايسئَط
ًقد ذنست نتب ايتفطري أن اهلل ضبحانى ًتعاىل  اآلٍات ايسبانَْ يتخٌٍفوِ،

نايطحابْ فكٌَ هلِ يتؤَنن  -ايَوٌد-زفع ايطٌز ًهٌ جبٌ فٌم بين إضسائٌَ 
فايتخٌٍف ايٌاقع عًَوِ يَنصجسًا  أً يَكعن عًَهِ فُا آَنٌا إال بايتخٌٍف.

 هلل تعاىل يف ذلهِ نتابى ايعصٍص:عُا هِ عًَى َكٌَُن َن ايهفس باهلل. قاٍ ا

[ فال نهبْ ًال فَضان ًال حسٍل أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَثْ أَيْدِيكُمْ وَمَا]

إال عكٌبْ برنٌب املطتهربٍن حَث عًٌُا املعاصُ ًمل ٍنووِ ايسبانٌَن 
 بٌ متادًا يف املعاصُ ًايعًِ، ًاألحباز ًايكططْ ًزجاٍ ايدٍن عن ذيو،

 (.املعصَْ َصَبْ: )f كد ًزد عن زضٌٍ اهللف

إن ايهفاز أغد إعحابا بايدنَا ًشٍنتوا فَعًٌُن ًٍهدحٌن يبنائوا نأنوِ 
فريضٌ اهلل تعاىل اآلٍات يَبني هلِ أن هري ايدنَا يَطت داز قساز  رلًدًن فَوا،

نُا أن إزضاٍ اآلٍات ختٌٍفًا يتطوري اخلاطئني  بٌ داز فناء يَرنسهِ بنواٍتوِ،
حتٓ أصبحت ايسذًٍْ َنتػسّ  ًاجملسَني ايرٍن اشداد عددهِ يف ايبالد ايػسبَْ،

ًأَا َا ٍكاٍ عن تًٌث ايبَئْ  يف دلتُعوِ باضِ احلسٍْ ًحكٌم اإلنطان،
ًازتفاع دزجات حسازّ األزض ًايػالف اجلٌِ ًغريها فورا مما ٍتعرز بى 

 اإلنطان ًٍسضُ بى نفطى نُا ٍتعرز باألضباب ًاملٌت ًاحد.

فاحلاصٌ عندَا ٍهٌن َنطل ايكٌّ هٌ ايطائد ًايبدٌٍ عن َنطل احلل 
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ًفسض اإلزادّ بايكٌّ ًإن نانت َنافَْ يًعدٍ فإّن اهلل ٍسضٌ  ًطُظ َعاملى،
آٍاتى ايهٌنَْ اجلبازّ حتٓ تعوس قٌتى أعًٓ َن قٌتوِ ًضًطتى أعًٓ َن 

اهلل ذلَط  ضًطتوِ ًأزادتى أعًٓ َن أزادتوِ فتهٌن ٍد اهلل فٌم أٍدٍوِ،ًإن
 بايهافسٍن.



 حبوث ومقاالت                                                                                       875

 

 



 

 

 مشروع اإلفادة

 من اخلربات احلوزوية

F 
اذتُد هلل زب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف ارتًل أمجعني حمُد 

 ٚع٢ً آي٘ ايػس املٝاَني ٚأصشاب٘ املٓتذبني.
 أَا بعد:

 fفُٔ ايٛاضح ادتًٞ إٕ ايٓذف األغسف َج٣ٛ باب عًِ زضٍٛ اهلل 
ٖٚٞ ساضس٠ ايعًِ األٚىل  _ عًٞ بٔ أبٞ طايبأَري املؤَٓني َٛالْا اإلَاّ 

ٚنعب١ أْظاز املطًُني عا١َ ٚطًب١ ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ خاص١ َٚٔ املدٕ ايعسٜك١ يف 
ٗا ختسز ايعًُا٤ ٚاملفهسٕٚ ٚاألدبا٤ فْٝػس ايعًّٛ ٚبح املعازف، ٚ

ٚاملتدصصٕٛ يف املعازف اإلْطا١ْٝ، ٚقد ًَؤٚا أمساع ايدْٝا ٚساشٚا أع٢ً 
زِٖ ايٓفٝط١ َٚصٓفاتِٗ ايبازع١ يف نٌ فٔ َساتب ايعًِ، ٚخًفٛا يٓا آثا

ٚالضُٝا يف ايفك٘ ٚأصٛي٘. ٚإٕ اذتٛش٠ ايع١ًُٝ يف ايٓذف األغسف تعترب َٔ 
أقدّ اذتٛشات ايع١ًُٝ يف عاملٓا اإلضالَٞ فٗٞ اَتداد ملدزض١ ايهٛف١ اييت 

سُٝٓا تٛىل  _ٚضع أضطٗا األٚىل اإلَاّ أَري املؤَٓني عًٞ ابٔ أبٞ طايب 
ايهٛف١ ثِ أقاّ دعا٥ُٗا ٚٚضع ْظاَٗا ٚطٛزٖا بػهٌ نبري اإلَاَإ  ارتالف١ يف

ايباقس ٚايصادم عًُٝٗا ايطالّ، ٚقد َسَّ ع٢ً اذتٛش٠ ايع١ًُٝ يف ايٓذف 

 32َكاٍ: 
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األغسف سًٝٓا َٔ ايدٖس ناْت فٝ٘ حماصس٠ َٚٓص١ٜٚ إىل سد نبري ٚمل تهٔ 
املؤضطتإ ٖٓايو عالق١ َا بني اذتٛش٠ ايع١ًُٝ ٚادتاَعات األنادمي١ٝ ٚبكٝت 

. ٚايّٝٛ يف لٌ عساقٓا ادتدٜد فنٕ ايظسٚف ايكاض١ٝ ٚيتت ٚأدبست نيَٓفصًت
فال بد َٔ ايتعإٚ َا بني املؤضطتني ٚايعٌُ املػرتى ٚاالضتفاد٠ َٔ ايطاقات 
ايع١ًُٝ يف اذتٛش٠ ايٓذف١ٝ ٚذيو ملٛانب١ عصس ايتكدّ َٚٛاد١ٗ ايتشدٜات 

بطسٜك١ غسع١ٝ أضاضٗا ايكسإٓ  ٚٚضع ارتطط املطتكب١ًٝ َٚعادت١ املطتذدات
ٚايط١ٓ ايػسٜف١، ٚأٍٚ خط٠ٛ يف َد ادتطٛز َا بني اذتٛش٠ ايع١ًُٝ يف ايٓذف 
األغسف ٚادتاَعات األنادمي١ٝ ٖٞ قٝاّ داَع١ ايهٛف١ َٔ تهسِٜ َٚٓح أضاتر٠ 
اذتٛش٠ ايع١ًُٝ يف ايٓذف األغسف يًػٗادات ايعًٝا ادتاَع١ٝ األنادمي١ٝ حتت 

 .)اإلفاد٠ َٔ ارتربات اذتٛش١ٜٚ( عٓٛإ َػسٚع َٛضّٛ

 األسباب والدواعي

يكد بات َٔ املعسٚف إٔ ايطاقات ايع١ًُٝ اإلبداع١ٝ يف ايدٍٚ املتكد١َ ٖٞ 
حمٌ ْظسٖا ٚاالٖتُاّ بٗا َٚعًّٛ إٕ ايٓذف األغسف شاخس٠ بايطاقات ايع١ًُٝ 

١ ايهٛف١ ع٢ً عاتكٗا بتهسِٜ َٚٓح اإلبداع١ٝ اذتٛش١ٜٚ، فكد أخرت داَع
أضاتر٠ اذتٛش٠ ايع١ًُٝ ايرٜٔ أْٗٛا َساسٌ املكدَات ٚايططٛح ِٖٚ َٔ طالب 
ايبشح ارتازز مبعادي١ حتصًِٝٗ ايعًُٞ اذتٛشٟٚ بايػٗادات ايعًٝا ادتاَع١ٝ 
األنادمي١ٝ َٔ غٗاد٠ املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ سطب حتصًٝ٘ ايعًُٞ ٚٚفل 

 َطتٛاٙ ايجكايف.

 هداف والغاياتاأل

يكد دا٤ت ٖرٙ االيتفاف١ ايهسمي١ ٚايفسٜد٠ َٔ ْٛعٗا ٚاألٚىل يف خطٛتٗا 
َٔ داَع١ ايهٛف١ بطبب اْفتاح ادتاَع١ ع٢ً اجملتُع ٚإعطا٤ نٌ ذٟ سل سك٘ 
َٚٔ َصداقٗا َٓح ايػٗادات ايعًٝا يطالب اذتٛش٠ ايع١ًُٝ يالضتفاد٠ َٔ 

١ًٖٝ َٔ خرباتِٗ ايع١ًُٝ بعد طاقاتِٗ ايع١ًُٝ اإلبداع١ٝ ٚزفد ايهًٝات األ
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َعادي١ حتصًِٝٗ اذتٛشٟٚ ٚدَر ايهفا٤ات املٓاضب١ َِٓٗ ممٔ ٜسغبٕٛ يف 
 ممازض١ ايعٌُ األنادميٞ.

 :شروط الترشيح لنيل الشهادة العليا

 ٖٓايو غسٚط البد َٔ حتكٝكٗا ملٔ ميٓح ايػٗاد٠:
 ٍظ. إٔ ال ٜكٌ عُسٙ عٔ أزبعني ض١ٓ عٓد َٓش٘ غٗاد٠ املادطتري ٚمخ1

 ٚأزبعني ض١ٓ عٓد َٓش٘ غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ.
. ٚثٝك١ تأٜٝد َٔ َهاتب املسادع املتصدٜٔ املعسٚفني تجبت سضٛزٙ يف 3

 حبج٘ َٚٔ طالب٘ األفاضٌ.
 . إٔ تهٕٛ دزاضت٘ اذتٛش١ٜٚ يف سٛش٠ ايٓذف األغسف سصسًا.2
 . ٚثٝك١ تجبت أْ٘ َٔ خسجيٞ املدازع اإلعداد١ٜ ع٢ً أقٌ تكدٜس.4
 .(1)َتشإ عاّ ٜط٢ُ باَتشإ نفا٠٤. خضٛع٘ ال2
. إٔ ٜهٕٛ صاسب َؤيف أٚ حبٛخ ع١ًُٝ زص١ٓٝ ْػست يف اجملالت 6

ايع١ًُٝ احمله١ُ أٚ سكل نتبًا ع١ًُٝ َٓػٛز٠. أٚ ممٔ قسض نتاب٘ أسد 
 املسادع املتصدٜٔ املعسٚفني.

. ٜهتف٢ ممٔ سصٌ ع٢ً إداش٠ ادتٗاد َٔ املسادع املتصدٜٔ املعسٚفني 7
 ٠ ايدنتٛزاٙ.َٓش٘ غٗاد

 . إٔ جيٝد ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚحيطٔ ايتهًِ بٗا ٚحيطٔ نتابتٗا.8
 . إٔ ٜهٕٛ ضاملًا َٔ ايعاٖات ايظاٖس٠ ٚاألَساض املص١َٓ ٚاملعد١ٜ.9
 . إٔ ٜهٕٛ َتُهًٓا َٔ إيكا٤ احملاضسات ٚايدزٚع.11

 

                                                           

َّ ايهفا٠٤ ٖٞ املُاث١ً َٚٓ ، ٚايصٛاب: ِنفا١ٜ;. نرا غاع ٖرا ايتعبري1 َْٚدني.  أل   ٗا ايهفا٠ُ٤ بني ايصَّ
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 ..................................................فتاّٖ األم٘فتاّٖ األفشاد ّ. 11
 ...................حملات عً مْاقف علناٛ اليذف مً قضٔ٘ فلظطني. 11
 ................................................_امللاى٘ األمسٙ للشظني . 11

211 
211 
212 
211 
 
 
 
213 
211 
221 
223 
231 
131 
131 
111 
111 
131 
131 
133 
122 
121 
121 
121 
111 



 123                                                                                                                   فهرس العناوين

 ........................حملات عً الذساط٘ العلنٔ٘ يف اليذف األػشا. 12
 ...................................................fمٔالد الشطْل األععه . 13
 ..................................................................سقٔق٘ املبؼشًٓ. 33
 ................................................................اإلطالو ّاحلضبٔ٘. 31
 .....................................................اآلٓات املشطل٘ للتصْٓف. 33
 ....................................مؼشّع اإلفادٗ مً اخلربات احلْصّٓ٘. 32

 

 .......................................................................فَشغ العيآًّ
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