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بهِ اهلل ايكمحٔ ايكسِٝ
اؿُدددؿ هلل قل ايعايددددُني ٚايُدددوٚ ٠ايهدددوّ يًددد ٢س ٝدد

اهلل ٚقندددٛي٘

ايهددك 9 ِٜقُددؿ ايُدداؾم انيَددني ٚيًدد ٢آيدد٘ ايهدداٖكٚ ٜٔيًدد ٢مجٝددل ايْ ٝددا٤
ٚايدُكنًني  َٔٚت عِٗ باسهإ إىل  ّٜٛايؿٚ . ٜٔبعؿ 9
قؿ غًل اهلل ن شاْ٘ ايْهإ َؿْٝاّ به ع٘ إدتُايٝاّ أيٝفداّ غًكد٘ٚ ،ايٓفدٛى
اي ًك ١ٜكتًف 9 ١بعٓٗا َا ٌ٥إىل اهلؿٚ ٤ٚاـد ٚايُدوعٚ ،بعٓدٗا َا٥دٌ إىل
ايعؿٚإ ٚايظًِ ٚايدكاّ ،بٌ ايدذكٜدُ ١سكٝكد ١قاُ٥د ١جم فتُدل ايْهدإ َٓدف
ايكؿّ يٛدٛؾ ْٛاليٗا جم باطٖٓ٘ٚ ،هفا سداٍ َددذتُل اؿٝدٛإ 9فد ِٗٝانييٝد
ايًٚ ، ّٔٝف ِٗٝايدُفرتى ايدُعتؿ. ٟ
ٚي قٜدد

جم إ فتُددل اينددوّ ٚسظدد  ٠ايٜدددُإ نهددا٥ك ايدددُذتُعات

اي ًددك 9١ٜفدد ِٗٝايْهددإ ايُايددض ايدددُهتكٚ ،ِٝفدد ِٗٝايْهددإ ايهايددض ايهددكِٝ
ٚف ِٗٝايدُتفبفل بني ٖؤيٖٚ ٤ؤيٚ ،٤وُدٌ جم فدتُعِٗ ايفهداؾ ٚايعُدٝإ
ٜٚتشكل ف ٘ٝاإلْكاق ٚاإلدكاّ ٚ،وتداز  -يهدوَ ١ايددُذتُل ٚإندتت ال أَدٔ
ايفددكاؾ -إىل تًددكٜل ايعكٛبدد ١يددكؾ ايدددُفهؿ ٚايدددُذكّ ٚايهدد،٤ٞإـ (َددٔ أَددٔ
ايعكددال أنددا ٤انيؾل) فًددا ٤ايدددًُكّ اينددوَ ٞاي ددشه ِٝيُددوع ايدددُذتُل
ٚأفددكاؾٚ ٙأقاؾ تًددكٜل ايعكٛبدد ١سفاً داّ يًددْ ٢ظدداّ ايدددُذتُل ايدددُهًِ ٚأَددٔ
أفكاؾٚ ٙانتككاق ادتُايِٗٚ ،نإ تًكٜل ايعكٛبدٚ ١ايددذما ٤جم ؾٜٓٓدا ايددشٓٝ
ْكٚقٜ ّ٠كتٓٗٝا أَٔ ايدُذتُل ٚنوَ ١أفكاؾَٚ ٙوع إدتُاي٘ .
ٚدا٤ت تًكٜعات ايندوّ ايددذما - ١ٝ٥سدؿٚؾٚ ٙتعمٜكاتدَ٘ -جداٍ ايعدؿٍ
ٚايكهط بًٗاؾ َٔ ٠يايٛا ته ٝكات يكٜع ١اينوّ ٚتٓفٝف يكٛبات٘ جم يُدٛق
ايكندداي ١ايٚىل ،فهددإ ايدددُذتُل ايدددُهًِ أْددمٚ َٙأطٗددكَ ٚآَددَٔ ايدددُذتُعات
اي ًك ١ٜسه ُا  ٜؿ ٚيدُتت ل تأقٜؼ ايًعٛل ٚايدُذتُعات ايدُاْ. ١ٝ
ثِ ْدك ٍٛباغتُاق  9ايدشهُ ١فد ٞتًكٜل ايدشؿٚؾ ٚايددتعمٜكات َٖ ٛدٓدل
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ايدُعاَ ٞجم َدذتُل اينوّ ٚسظ  ٠اإلٜدُإ ٚتأؾٜد

ايعُداٚ ٠ايددُذكَني

ف ٘ٝتدُٗٝؿ ّا يُوع ايدُذتُل ٚإَوع أفكاؾٚ ٙنوَ ١أَٓ٘ ٚإنتككاق. ٙ
ٚي قٜ

جم ْكٚق ٠إطو أٌٖ ايعًِ ٚايدؿ ٜٔيًد ٢تًدكٜعات ايعكٛبدات

اينوَ ١ٝجم مجٝل دٛاْ ٗا ٚغَُٝٛاتٗا 9
أٚيّ 9يًتع دكّف يًدد ٢نددع ١ايتًددكٜل اينددوَٚ ٞانددتٝعاب٘ ؾُٝددل َُددا
ايْهإ ٚفايت سٝات٘  9ايفكؾٚ ١ٜايدتُايٚ ،١ٝإلبوغٗا إىل َٔ ي ٜعكفٗا .
ٚثاْٝاّ 9يته ٝكٗا إـا أَهٔ تٓفٝفٖا ٚإدكاؤٖا جم يُكٕ َا أَُ ٚدكٕ َدا ،فدإ
ايدشؿٚؾ ٚايتعمٜكات تأؾ ٜات إَوس ، ١ٝهلا ؾٚق ايدُٓل ٚايمدك ئ اؾكٜددُ١
ٚايدددُعُٚ ١ٝاي ددذٓا ١ٜيًدد ٢ايدددُذتُل اينددوَٚ ٞأفددكاؾٚ ،ٙتددؤؾ ٟإىل قق دّٞ
ايدُذتُل َٚوع ايدشٝا ٠ايدتُاي. ١ٝ
ٚثايجاّ 9يًفا٥ؿ ٠ايعظٚ ١ُٝايفا٥ك ١يً ٢نج ٕ َٔ اي شٛخ ايفكٗٝد ،١تتذًد ٢جم
نجك ٠ايغ اق ايهايف ١ئ ايسهاّ ٚته ٝل ندج َدٔ ايهاٜدات ايَدٛي ١ٝفٗٝدا
نُٝا أسهاّ تعاقض ايغ اقْ ٖٛٚ،فل يظٜ ِٝعكف٘ أٌٖ ايدػاٚ ٠ايعًِ .
ثددِ إٕ (فكدد٘ اؿددؿٚؾ ٚايتعمٜددكات) داْ د

َددٔ نٝددإ ايعكٛبدد ١اينددوَ١ٝ

ايدًُكّي ١جم يايدِ ايؿْٝا ٜ ،شجد٘ ايفكٗدا ٤جم نتدال َهدتكٌٖٚ ،د ٛفداٍ قسد
ٚنددٝل ٚنٝددإ تًددكٜع ٞقهددِ ْم ٜدٜ٘ ،عتُددؿ ايددٝكني ٚايؿقدد ١جم ث ددٛت اؾك ٜددُ١
َِٗ َٚعًِ َٔ َعايدِ ايعكٛبات اينوَ ١ٝايد

ٚتكتّ

ايعكٛبٖٚ ،١فا داْ

تهً

ئ تأطٓك ايعكٛب ١ايندوَ ١ٝبُد ة ١ايٓماٖدٚ ١ايهٗداقٚ ٠انيفٓدًَ ١ٝدٔ

نٌ تًكٜعات ايعكٛب ١ايدُج ت ١جم ايؿنات انيقْٚ ١ٝايكٛاْني ايْٛع. ١ٝ
ٖف ٙايعكٛبات َُؿام إقاَ ١ايكهط ٚايعؿٍ ايف ٟأَكْا يكياّ بٜ٘ ،هفدٞ
َددؿٚق تكٓٗٓٝددا َددٔ ًَ دكّ يً د ِٝب ددُونات انيسهدداّ َ ددشٝط ب ددػَُٝٛات
ايدُْٛٛيات ٚأسٛاٍ ايع اؾ ٚطٛاق ٤٣إدتُايِٗ  ٖٛٚسهد ِٝيهٝد

قؤٚف

بع اؾ ٙقسٚ ،ِٝقؿ يكّيٗا ن شاْ٘ يدًُُشتِٗ َهتةٓٝاّ ئ طدايتِٗ ٚت عٝدتِٗ
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قاغ داّ جم َددوسِٗ ٚنددوَ ١أَددِٓٗ ٚإدتُددايِٗ ٚنددٝاؾ ٠ايعددؿٍ جم فددتُعِٗ،
ٖٚف ٙايعكٛبات تؤؾ ٟقٗكاّ إىل إْدشهاق ايدذكٜدَُ َٔ ١ددذتُل ايندوّٚ ،قدؿ
يدداٖؿ ايٓدداى جم يُددٛق اينددوّ انيٚىل ٚبع د
اؿؿٚؾ ايًكي ١ٝيًَ ٢هكع ايٛاقل جم بعد

ايعُددٛق اي د

أق ُٝد

ايددُذتُعات ٚقأٚا نٝد

ايٓاى آَٓني َهدتككَ ٜٔايددشني ٚاؾيدني ،بدٌ ناْد

فٗٝددا
يداٍ

اقاَد ١اؿدؿٚؾ كَُٛداّ

ٚته ٝددل ايتً دكٜعات اينددوَ ١ٝيُ َٛداّ َددٔ أن د ال قق د ّٞايدددُذتُل ايدددُهًِ
ٚأند ال قفعتدد٘ -إـا قددٝو إىل ايدددُذتُعات ٚاؿٓدداقات اي ًددك ١ٜجم ايعُددٛق
ايدُاْٚ،١ٝـيو بان ١اينوّ ايعظٚ ِٝتًكٜعات٘ يَُٛاّ ٚيكٛبات٘ غَُٛاّ.
بٌ مل لؿ ْظ اّ يًُذتُل اينوَ ٞاني ٍٚجم ايكقٚ ّٞانئَ ٚايندتككاق،
ٜٚدُهٔ ايك 9ٍٛإٕ ايدُذتُل ايدُهًِ جم اطداق ٙايدؿٜا ايعداّ ٖد ٛأققدٚ ٢آَدٔ
َٔ بداق ٞايددُذتُعات ستد ٢ايددُتهٛق ٠جم يُدٛقْا ٚايد

تعدؿّ أققد ٢يُدٛق

ايتكٓني َٚكايا ٠سكٛم ايْهإ بٌ ٚاؿٛٝإ ،فاْو تدذؿ ايددشٛاؾخ ايددذكَ١ٝ
جم يُدد ّٛايدددُذتُعات أٚنددل ؾا٥ددكٚ ٠أنجددك إْتًدداقاّ ٚأق د ض َددٛق ٠جم بًددؿإ
اينوّ  ٖٞ ٚي ته ّل ايتًكٜعات اينوَٚ ١ٝيكٛباتٗا ،فهٝد
َدذتُعاتٗاَ -دُا ٜهً

ئ ؾٚق ايتًكٜعات اينوَٚ ١ٝايغوق ١ٝيَُٛداّ جم

ايتأث يً ٢فتُعِٗٚ ،ؾيًٓٝا ٖ ٛايسُا٤ات ايد
أٚقبا ٚايًدكم اني ٚندط ٚايد
ايْرتْ ٝد

إـا ط ّكتٗدا جم

ػكٜٗدا ايدؿٚا٥ك ايعًُٝد ١جم

تُدؿق ْتا٥ذٗدا ٚتظٗدك بعٓدٗا يًدَ ٢دفشات

 ٜددُهٔ َكادعتٗددا َٚوسظتٗددا َٚكاقْتٗددا جم ْتا٥ذٗددا بايدددُذتُعات

اينوَ ١ٝايدشاْك ٠فٓوّ ئ ايدُذتُل اينوَ ٞاي ٍٚجم َؿق اينوّ .
ٚبتع

ثإ ٍ 9ؾٚق ايتًدكٜعات ايندوَ ١ٝجم تٗدفٜ

ايٓفدٛى َٓٚعٗدا يدٔ

اؾكٜدُٚ ١اْض ٚفاقم بٚ ٘ٓٝبني ايتًكٜعات ايكاْ ١ْٝٛانيقْ ١ٝجم ايددُذتُعات
غ اإلنوَ ،١ٝفإ طُأْ ١ٓٝايٓفٛى ٚانييكاض ٚانيَدٛاٍ ٖد ٞغاٜدٚ ١غدكض
أندداى  ُٜد  ٛايٝدد٘ ايعكددو ٤جم ادتُددايِٖٗٚ ،ددَ ٞكغٛبددَ ١كُددٛؾ ٠جم بًددؿإ
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اينددوّ ٚقددؿ ناْد

بًددهٌ أيظددِ جم ايمَددإ ايهددابل يًدد ٢دًٓٝددا سٝددح نددإ

ايُوع جم بًؿآْا ٜةً

يً ٢ايفهاؾ ،غوف يُٛقْا ٖفٚ ،ٙيدفا ندإ انيَدٔ

ٚاينتككاق أيظِ َدُا ٖ ٛجم لَآْا ،بٌ ندإ انيَدٔ جم لَدإ ته ٝدل ايددشؿٚؾ
ٚايتعمٜددكات جم َددؿق اينددوّ ٚجم بع د
سه د ُا وهدد ٞايتددأقٜؼ ٚتهًددف٘ بع د
يويرتاف بدذكَِٗ ٚطً

ايعُددٛق ايدددُاْ ١ٝأيظددِ ٚأيظددِ
انيساؾٜددح اي ددشان ١ٝي ددُ اؾق ٠اي ددذٓا٠

ايتهٗ َٔ ايٛلق ٚايدذكّ ايف ٟإقرتف. ٙٛ

إـٕ َٔ ايدذؿٜك بأٌٖ ايعًِ ٚايٜدُإ إٔ ٜتعكّفدٛا يًد ٢سدؿٚؾ ٚيكٛبدات
ايًددك اإلن دوَٚ ٞقٛآْٝدد٘ ايتأؾٝ ٜددَ ١عكف د ّ١تفُدد ١ًٝٝيتهددَ ٕٛعددكفتِٗ نددوساّ
يًُٝاّ يًؿفا ئ ب ١ٓٝاينوّ ٚئ تًدكٜعات٘ ايتأؾٝ ٜد ١ايد

َٚدفٗا أيدؿاؤٙ

باي ؿاٚ ٠ٚايدذفاٚ ٤بدُٓافاتٗا يدشكٛم ايْهإٖٓٚ ،ا ْهأٍ 9
ٖددٌ نددإ ي ددشكٛم ايْهددإ تًددكٜل أيظددِ ٚأن د ل َددٔ تًددكٜعات سكددٛم
ايْهإ ٚايدشٛٝإٚ ،اي

ْظُٓٗا اينوّ جم تًكٜعات٘ ؟ .

ٚايدذٛال يٓؿ ايعاقفني ايدُهًعني يً ٢أسداؾٜجِٗ(ٚ )اْدض ي ندُٝا
بع د

غه د

أَ د ايدددُؤَٓني ( )جم ْٗددر بوغتدد٘ ٚجم (قندداي ١اي ددشكٛم)

يوَاّ يً ٞبٔ ايدشهني ل ٜٔايعابؿ. )( ٜٔ
ثدددِ ْكددد 9 ٍٛإٕ ايكتدددٌ جم تًدددكٜعات ايدددشؿٚؾ ايندددوَ ١ٝيددكّ يبدددؿ َٓددد٘
ٚتًكٜل ْكٚق ٠ست ٢تُٓش ٞاؾكٜدُ ١ايعظُ 9٢لْا ايدُشُٔ ٚيٛاطدٜ٘ٚ -كدٌ
أٜٓ ٚعددؿّ ايكتددٌ جم فتُددل اينددوّٚ ،يددٝو ايكتددٌ جم يددكٜع ١ايكُدداّ أ ٚجم
يكاٜل ايدشؿٚؾ إي تأؾ ٜاّ ْكٚقٜاّ ٜكاؾ َٓ٘ ق ٛاؾكٜددُٚ ١إمهداقٖا أ ٚتكًًٝدٗا
جم ايدددُذتُلٚ ،يددٝو فٝدد٘ دفدد ٠ٛأ ٚقهدد ٠ٛنُددا ٜددؿي ٞايعًُدداْ ٕٛٝايدددُشؿَثٕٛ
ايددفٜ ٜٔت ددان ٕٛيًدد ٢ايدددُذكّ ٜٓٚهدد ٕٛأٜ ٚتٓاندد ٕٛاؾكٜدددُٚ ١اؾٓاٜدد ١ايدد
َؿقت يٓ٘ٚ ،يفا تكاِٖ ٜٓهك ٕٚبًؿ ٠يكٛبد ١اييدؿاّ ٚايدكدِ ٚقهدل ايٝدؿ،
ٜٚدتدٓان ٕٛفدظاي ١ايدذكٜدُ ١اي

إقرتفٗا ايدُذكّ ٚآثاقٖا جم َدذتُل اينوّ

أٌَ إسرتاّ ايْهإ ٚإنكاَ٘ )8( ....................................................

ايفٜ ٟع ٌٝفٚ ،٘ٝقؿ ٜدذًٗ ٕٛيؿ ٠ؼّٛط اينوّ جم إقاَ ١ايددشؿّ ٚايكُداّ
سٝح تتٛق

إقاَتٗا يً ٢ايٝكني عُ ٍٛاؾكّ ايدًُٗٛؾ بايعني اي اَك. ٠

ٚأغ د اّ ْكدد ٍٛهلددِ َدددػتُكا ً 9إٕ يكٛبدد ١ايدددُذكّ دددما ٤يدداؾٍ ي ددذكَ٘
ْٚدذا ٠يدُذتُع٘ ٚنوَ ١نيفكاؾٚ ، ٙي َٓافا ٠فٗٝا َل سكٛم ايْهإ .
ٚنيدددٌ ايتعددكّف يًدد ٢يددكٜع ١اينددوّ ٚسددؿٚؾ ٙايتأؾٝ ٜدد ١يددكي

جم

َ اسجد د( ١ايددددشؿٚؾ ٚايتعمٜدددمات) بد ددشجاّ إندددتؿييٝاّ قاقٝد داّ ٚ ،قدددؿ أغدددفت جم
اطكٚساتدَْ٘ٛ 9دٛي ١ٝاي شدح ٚتددُٝٝم ايددُ اسح ايهاٜٚد ١ايهداق ١ٜجم يُددّٛ
ايعكٛبددات ٚتكؿٜدددُٗا ٚفُددًٗا يُددا ٖددَ ٛدددػتِ بٓدد ٛأ ٚبدد ع
فذعً

انيْددٛا ،

هلدف ٙايطكٚسد ١عٛثداّ تددُٗٝؿ ١ٜناٜٚد ١ق دٌ ايٛيدٛز جم غَُٛدٝات

أسهاّ اؿؿٚؾ ،نُا أغفت داْ

ايتْٝٛض ٚايتشكٜك بٓشٍٜ ٛتو ّ٤اي شح َل

ايتةّٝكات ايفهك ١ٜايدشاًَ ١جم يُٛقْا ايدشؿٜج. ١
ٚق ٌ ايٛيدٛز جم بددشٛخ (ايددشؿٚؾ ٚايتعمٜدكات) أس د

ايتُٗٝدؿ ب ٝدإ

أٌَ يكيٚ ٞأنداى قكآْد ْ ٞد ّٔٝفٝد٘ أْ ٚؤنّدو قايدؿ ٠يدكي ١ٝتكتهدم يًٗٝدا
ٚتٓ جددل َٓٗددا ٚؽددكز يٓٗددا (أسهدداّ اي ددشؿٚؾ ٚايتعمٜددكات) اي د

ٖدد ٞايه د ٌٝ

ايتًدددكٜع ٞاإلَدددوس ٞيددددُذتُل ايندددوّ ٚسظدد  ٠اإلٜددددُإ يٓدددؿَا تتٝهدددك
ايظددكٚف ايكابًدد ١يته ٝددل أسهدداّ اينددوّ ْظاَداّ نٝانددٝاّ ٚإدتُايٝداّ إَددوسٝاّ
ٜهع ٢بؿنتٛقٚ ٙقٛاْ ٘ٓٝاىل إَوع ايدُذتُل ٚأفكاؾ. ٙ
ٖفا انيٌَ ايًكي ٖٛ ٞأٌَ إسرتاّ اإلْهإ ٚإنكاَ٘ٚ ،ايعاقف بهتال
اهلل ند شاْ٘ ٚنددٓ ١قنددٛي٘(ٚ )يرتتدد٘ ()ايكدداق ٤٣نيساؾٜجُٗدداٜ -وسد
تٛنٝؿُٖا يدٗفا انيٌَ ايًكي ٞايعظ ِٝستَ ٢داق َد ة ّ١يًتًدكٜل اإلندوَٞ
َٛٚقْ ّ٠اَع ١تتُجٌّ بٗا يُ ّٛانيؾٜإ ايهُاٚ ١ٜٚت تا يًٗٝا .
ٖفاانيٌَ9إسرتاّ ايْهإ ٚإنكاَ٘ -قؿ غكز يٓ٘ ٚإنتجا َٓ٘ تًكٜعات
(اي ددشؿٚؾ ٚايتعمٜددكات) يةددكض إَددوع ايع دداؾ ٚاي د وؾ ٚتعددٜٛ

اييتددؿا٤
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ٚتأؾٜ

ايدذٓا ٠جم ؾا٥دك ٠ايدتُدا اي ًدك ،ٟفدٓوس ٖدفا ايَدٌ ايتًدكٜعٞ

َهتُؿاّ َٔ ِّْ قكآْ ٞدً ٌٝجم نٛق ٠اإلنكا ٖٛٚ ، 61 9٤قٛي٘ تعاىل يأْ٘ 9
ِ َِ دٔك ايهٖ ََ ٝدداتِ
ِ فِدد ٞا ِي َ د َك َٚا ِي َشك د ٔك ََ ٚقلَقَِٓدداٖف ك
س ًََُِٓدداٖف ك
ط َٚيَكَ دؿك نَ ْكَكَٓددا بَِٓدد ٞآؾَ َّ ََ ٚ

غًَكَِٓا تَفِِٓٝوّص.
ٔ َ
يًََ ٢نجِ ٕ َُِْ ك
ِ َ
ًَِٓٓاٖف ك
َٚفَ ْ
أ ٟدعًٓا يإلْهإ  -أ ّٟإْهإ 9اياّ ٚايفدادكٚ -يدكّيٓا تهكٜددُ٘ بددُا ٖدٛ
َدػًٛم هلل ن شاْ٘ ٚيكّيٓا إسرتاَ٘ ٚتًكٜف٘ يً ٢نا٥ك ايدُددػًٛقاتٖٚ ،دفا
َظٗك تًكٜع ٞيونوّ ايعظ ٖٛ 9 ِٝتهك ِٜبا آؾّ قاط . ١
َ َٔٚظاٖك تًكٜف٘ إٜاِٖ ٚتهكٜدُِٗ  9إٔ محًِٗ جم اياّ ٚاي شدك ٚايددذّٛ
ٚنػّك هلِ نا٥ك كًٛقات٘ فٗٝا ٚقلقِٗ َٔ ايه ّٝات ٚفًِّٓٗ يًد ٢ندج َددُٔ
غًل َٚهِٓٓٗ َٔ ايْتفا بأيٛإ ايدُهايِ ٚايدًُاقل ٚايدُوبو ٚايدُكان
ٚايفكٍ ٚمٖٛا َٔ ايدًُفات اي

قلقٗا اهلل ي ا آؾّ .

ٖفا ٚغ ْ َٔ ٙعِ اهلل ن شاْ٘ يً ٢با آؾّ َُٖ ٞداؾٜل تهكٜددُِٗ ايد
أنكَِٗ اهلل بٗاَ ٖٞٚ ،هاقّ يظْٚ ١ُٝعِ ده ١ُٝي تعؿّ ٚي تدشًُ -٢اٖكّ٠
جم غًك٘ إٜاِٖ ٚجم َدػًٛقات٘ ايددُهػّك ٠هلدِ ٚ ،أٖدِّ ْعُد٘  9ايعكدٌ ٚايؾقاى
ايددف ٟإغددتِ بدد٘ ايْهددإ فددٛم َددا  ٖٚدد٘ يهددا٥ك َدددػًٛقات٘ اي د
ايْهإ جم اييٓاٚ ٤ايدشٛاى اي

تًددرتى َددل

ت ٗك ايعك ٍٛايعاقفٚ ١ايـٖإ ايعايدُ. ١

ٖف ٙأماَُٚ ٤اؾٜل َٔ ايتهك ِٜايدُاؾ ٟايتهدٜٛاٚ ،ثددُْ ١د ٛآغدك َدٔ
ايتهك ٖٛ ِٜايتهكٚ ِٜايتًكٜ

ايتًكٜع ٞسٝح دعٌ اهلل ي٘ تًدكٜعات تهدكِٜ

ٚإسرتاّ ٚدعٌ ي٘ سكَ ّ١تفٛم سكَ ١نا٥ك كًٛقات٘ٚ ،إٕ سكَتد٘ ثابتد ١يد٘ سٝداّ
َٝٚتاّٚ ،إٕ تًكٜعات٘ ايتهكٜدُ ١ٝنج  َ ٠جٛث ١جم أبٛال ايفك٘ ٚفكٚي٘ ايًكٜف. ١
ٚقؿ إغتِ ايتهدك ِٜايفدا٥ل بايْهدإ مل ًٜداقن٘ أسدؿ َدٔ كًٛقاتد٘ غد
با آؾّٚ ،فًِّٓٗ ن شاْ٘ يً ٢نج َدُٔ غًل ٚبكأ ،أ ٟدعٌ يإلْهإ فٓوّ
فا٥كاّ  ١ َٖٛٚلا٥ؿ ٠يً ٢أنجك َدػًٛقات٘ .

أٌَ إسرتاّ ايْهإ ٚإنكاَ٘ )00( ....................................................

ٖف ٙاآل ١ٜبٝإ إَتٓإ ٚتفّٓدٌ ٚسهاٜد ١تًهٓد

َٓد٘ ند شاْ٘ يًد ٢بدا آؾّ

قاط  9 ١اياّ َِٓٗ ٚايفادك ،ايدُؤَٔ َِٓٗ ٚايهافكٜ -كاؾ َٓٗا ايتفنك ٚاإلتعداً
ٚايعاٚ ٠اييت اقٚ ،ط ل ايعاقٌ ايًايك إٔ ًٜهكايدُٓعِ ايددُتفٌّٓ ٚإٔ ٜعتدا
َٔ َٛايظ٘ ٜٚهتفٝؿ َٔ إقياؾات٘ .
ٚقددؿ تٓ دُّٓ

اآلٜدد( 9١ايتهددك(ٚ )ِٜايتفٓدد9 )ٌٝط َٚيَكَ دؿك نَ ْكَكَٓددا بَِٓدد ٞآؾََّ ...

غًَكَِٓددا تَفِِٓددٝوّص ُٖٚددا ًَددرتنإ جم أَددٌ ايعهددا٤
ٔ َ
يًَدد ٢نَ دجِ ٕ َُِْدد ك
َٚفَْٓ دًَِٓاٖفِك َ
ٚايدُٓش ١ايكباْ ، ١ٝيهدٔ ايتهدك ِٜدداَ ٤هًكداّ َٓفتشداّ ٚندٝعاّ  ،بُٓٝدا ايتفٓدٌٝ
غًَكَِٓاص.
ٔ َ
يًََ ٢نجِ ٕ َُِْ ك
دا ٤أْٝل ؾا٥كٚ ّ٠أقٌ مشٛي ّ١ٝط َ
ٚايظاٖك ن ٕٛايتهك ِٜيه ١ّٝإيدَٗ ١ّٝهًك ١غِّ اهلل بٗا با آؾّ ؾ ٕٚتدُاّ
َدػًٛقات٘ ٚ ،ايتهكْ ِٜدشٛإ َ 9اؾ ٟتهٜٛا ٚ ،تًكٜع. ٞ
ٚايتهك ِٜايدُاؾٜ ٟتذً ٢بدُا غِّ اهلل ب٘ ايْهإ َٔ بني ندا٥ك كًٛقاتد٘
ِ فِد ٞا ِي َدكَ
س ًََُِٓداٖف ك
بأيٛإ ايٓعِ ٚايدػ ات ٚبؿقد ١ياي ١ٝيً ٢تدُاّ كًٛقات٘ط ََ ٚ

َٚا ِي َشككٔ ََ ٚقلَقَِٓاٖفِك َِٔك ايهٖ ََ ٝاتِص ٚايدًُفات ايدشٝات ١ٝايؿْٜٛٝد ١بددُا ي ٜٓايد٘ ندا٥ك
َدػًٛقات٘ َٔٚ ،أيظُٗا 9ايعكٌ ايفٜ ٟدؿقى بد٘ اييدٝاٜٚ ٤ددُتال يٓدؿ ٙايددشل
َٔ اي اطٌ ٚايٓافل َٔ ايٓاق ٚايددػ َدٔ ايًدكٖٚ ،د ٛأيًد ٢تهدكٚ ِٜأيظُد٘
 ٜٓٓدِّ اىل أيددٛإ ايتهددكٚ ِٜايسددرتاّ انيغددك ٣اي د
ايدشٛٝإ ٚايٓ ات ٚايهٛان

بٗددا إَتددال ايْهددإ يددٔ

ٚنا٥ك ايدُػًٛقات .

ٚايتهك ِٜايتًدكٜعٜ ٞتذًد ٢جم ايتًدكٜل ايهدُا ٟٚايٓدالٍ َدٔ ايهدُا ٤اىل
ايقض ٚايدف ٟت ًٓةدد٘ ايْ ٝدداٚ ٤ايَٚددٝاٚ ٤ايٚيٝدداٚ ٤ايعًُدداٚ ٤ايُددًشا ٤يًدد٢
إغتوف ايدؿقدات ،نًدٗا يُايددض اي ًدك ٚإليوٗ٥دِ ٚتهكٜددُِٗٚ ،بد٘ ٜهُدٌ
ايتهكٚ ِٜايتًكٜ

ٚإسرتاّ ايْهإ .

بُٓٝا ايتفٓ ٌٝايفٖ ٟدَٓ ٛشد ١إيددٗ -١ٝغد ٚندٝل ايدؿا٥كَٓ ، ٠شد ١فاقد
َٓشدد ١نددج َددٔ َ ددػًٛقات اهلل ن د شاْٜ٘ٚ ،دددُهٔ إٔ ٜهدد ٕٛايدددُكاؾ 9تفٓددٌٝ
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ايْهإ يً ٢ايددشٛٝإ ٚايددذإ ،ؾ ٕٚايددُو٥ه ١ايد

ٖدٚ ٞددٛؾات ْٛقاْٝد١

ًَةٛي ١بفنك اهلل ٚطايت٘ ٚ .ايفْ ٟدعدتكؿ ٙإٔ ايْهإ بٛددٛؾ ٙايتهٜٛددا قدؿ
فًّٓ٘ اهلل يً ٢ايدشٛٝإ ٚايدذإٚ ،مل ٜفًّٓ٘ يً ٢ايدُو٥ه. ١
ْعِ ايْهإ بٛدٛؾ ٙايكٚس ٞايٜدُاْ ٞاـا إتّهِ بهاي ١ايكمحٔ ٚإَتجداٍ
أٚاَكٚ ٙإدتٓال ْٛاَٖ - ٘ٝاق أفٓدٌ َدٔ ايددُو٥ه ١ايددُذ ٛي ١بكٚسٗدا يًد٢
طايدد ١اهلل ن د شاْ٘ ،نيْدد٘ بٛدددٛؾ ٙايدددُاؾ ٟايةكٜددم ٟتددكى اينددتذاب ١يٓمياتدد٘
ٚقغ ات٘ ايةكٜم ١ٜفُاق أفٌٓ َٔ ايدُو٥هٚ ١أنكّ يٓؿ اهلل ن شاْ٘ َِٓٗ .
ٚايتهكٚ ِٜايتفٓ ٌٝنوُٖا يها ٤قباْ ٞدً ١َّٓٚ ٌٝقمحاْ ١ٝسه ،١ُٝهلدا
َظدداٖك ٚتدددذًٝات ،أيظُٗددا ايكدد ٠ٛايفهكٜددٚ ١ايكددؿق ٠ايعكًٝدد ١ايكابًدد ١يًكقددٞ
ٚايتكؿّ ٚايتهٛقٚ،اي

أٚد

يً ّٛبا آؾّ ٚقفعتِٗ يً ٢مجٝل غًل اهلل .

َٚددٔ تددذًٝاتُٗا 9إيتددؿاٍ ايكاَدد ١يٓددؿ ايْهددإ ٚإنددتٛا ٤ايدددػًكٚ ١سهددٔ
ايُٛقٚ ٠ق ٠ٛايٓهل ٚايسهاى ٚايتُٝٝم ٚؾق ١يٌُ اييٓا ٤ايد

ٗ ٖٚدا اهلل

ن شاْ٘ ي ا آؾّ بدُا ٜفٛم َا  ٘ ٖٚيها٥ك َدػًٛقات٘ .
 َٔٚتدذًٝاتُٗا  9قابًٝد ١ايتهدًط ٚايْتفدا َدٔ َددػًٛقات اهلل ند شاْ٘ جم
ايا ٚايدذٚ ٛاي شكٚ ،تهػ َا جم ايقض َٚا يًٗٝدا َٚدا تددشتٗا بهدع ٍ١ند ٠
تفٛم َا أقؿق اهلل تعاىل يًٝد٘ ندا٥ك َددػًٛقات٘ غد ايْهدإ ٚ .غد ـيدو َدٔ
َظاٖك تهكٜدُ٘ ند شاْ٘ يوْهدإ ٚتددذًٝات تفٓدٚ ً٘ٝايد

ي تعدؿّ ٖ -دف ٙقدؿ

أثدُكت قق ّٞايْهإ ٚيً ّٙٛيً ٢ندا٥ك َددػًٛقات٘ ند شاْ٘ٚ ،أٚد د

إنكاَد٘

ٚسكَتدد٘ ْتٝذدد ١ت ددذُّل َظدداٖك ايتهددكٚ ِٜت ددذًّٝات ايتفٓددٚ ٌٝبفعددٌ إْٓددُاّ
بعٓٗا ي ع

جم ايدػًكٚ ١ايدػَُٝٛات ٚايدُٓافل .

ٖفا ايتهدكٚ ِٜايتفٓد ٌٝبعُد ّٛتددذًّٝاتُٗاٖ -دْ ٞعدِ اهلل يًد ٢بدا آؾّ،
 ٖٞٚتٛد

يً ِٗٝايًهك ي اقٚ ِٗ٥إْكٝاؾِٖ يدػايكِٗ ،فإ نٌ ياقدٌ ٜدؿقى

يم ّٚيهك ايدُٓعِ يًٚ ،٘ٝايدُٓعِ ايدشكٝك ٖٛ ٞاهلل ٚسؿ ٙن شاْ٘ .

أٌَ إسرتاّ ايْهإ ٚإنكاَ٘ )02( ...................................................

إٕ إْعاّ اهلل ن شاْ٘ ٚتهكٜدُ٘ يإلْهإ ٚايتفٌّٓ يً ٘ٝبايٓعِ ايعظداّ ايد
ي تعؿّ ٚي تدشُٖ - ٢فا ٜدهتدٛد

ايًهك ايعًُ ٞايدُتُجٌّ باتّ دا أٚاَدك اهلل

ْٛٚاٖٚ ٘ٝإَتجاٍ ٚاد ات٘ ٚإدتٓال َدشكَات٘ٚ ،اي

َُٖ ٞايدض يًع اؾ 9

قؿ تهَُ ٕٛايددض يػُد ١ٝدمٝ٥دَ ١رتتّ د ١يًد ٢فعدٌ ايددُأَٛق بد٘ أ ٚتدكى
ايدُٓٗ ٞيٓ٘ .
ٚقؿ تهَُ ٕٛايدض ْٛي ١ٝإدتُايٝد ١تعدٛؾ اىل يُد ّٛاي ًدك ٚإدتُدايِٗ،
بإٔ تًُض َدذتُعِٗ ٚتددشفظ٘ َدٔ ايفهداؾ ٚايْددشكاف ٚايهدكٛط ،أ ٚتكفعد٘
اىل ايؿقدات ايعً. ٢
ٚقدؿ دعددٌ اهلل ند شاْ٘ يوْهددإ ايددػٝاق ٚايغتٝداق ٚايقاؾ ٠ايتاَدد ،١فًددِ
ٜدذاِٖ يً ٢يٚ ٤٢ٝمل ٜهكِٖٗ يً ٢فعٌ ،بٌ أيهداِٖ سكٜد ١ايغتٝداق طيَ
إٔنِكَا َٙفِ ٞايؿَٜٔٔص فًِ ُٜدؿق يٓد٘ اإلندكا ٙيًد ٢إتّ دا ؾٜٓد٘ ٚإيتدماّ تًدكٜعات٘،
ٚيفا تك ٣ايدُذتُعات اي ًدك ١ٜداقٜد ١يًد ٢ايهدٓ ١ايهلٝد ١ايتهٜٝٓٛدٚ ١تدك ٣جم
أفددكاؾِٖ 9ايدددػّٝك ايدددُهتكٚ ِٝتددك ٣ايعاَدد ٞايًددكّٜكٖٚ ،ددفا ٜتهًدد

تًددكٜل

ايعكٛبات 9ايدشؿٚؾ ايدُاْع ١ئ ػداٚل ايعاَدني ٚتعدؿ ٟانييدكاق ايددػاقدني
يً ٢تٛدٗٝات ايًك ايهل ٞاؿه ،ِٝفهإ جم ايندوّ ايددشٓٝ

 9تًدكٜعات

ايدشؿٚؾ ٚايتعمٜكات يهفاّ َٔ اهلل يًد ٢ي داؾٚ ٙيًد ٢إدتُدايِٗ ،يُٝدًٛا اىل
َُاي ددشِٗ ايفكؾٜددٚ ١ايدددُذتُع ٜٚ ١ٝتعددؿٚا يددٔ ايدددُٓاق ٚايدددُفانؿ ايددٛاقؾ٠
يً ِٗٝأ ٚيً ٢فتُعِٗٚ ،بفيو ُٜد ض ايْهدإ أققد ٢ايددُٛدٛؾات ٚأَدًض
ايدُػًٛقات ،نُا ًُٜض ايدُذتُل ايف ٟتكاّ ف ٘ٝايعكٛبٚ ١هال ٣ف ٘ٝايدُذكّ
بايٓش ٛايف ٟيكّي٘ اهلل ن شاْ٘ َدٔ ايعكٛبدٚ ،١قؾ جم اـدا ندؤاٍ َدٔ ايَداّ
ايهدداًِ ( )يددٔ قٛيدد٘ تعدداىل9ط فٜشك ٝد ٔٞانيَ كقضَ بَعك دؿَ ََٛكتَِٗدداصقدداٍ َ ددذ ٝاّ9
طيٝو ٜدشٗٝٝا بايكهكٚ ،يهٔ  ٜعح اهلل قدايّ فٝشٝد ٕٛايعدؿٍ فتشٝد ٢ايقض
إلسٝا ٤ايعؿٍصثِ قاٍ 9طٚإلقاَ ١ايدشؿ ف ٘ٝأْفل جم ايقض َدٔ ايكهدك أقبعدني
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َ اساّص ٚقاٍ قن ٍٛاهلل(9 )ط ناي ١إَاّ ٍياؾٍ ٍأفٌٓ َٔ ي داؾ ٠ند عني
نٓٚ ،١سؿّ ٜكاّ هلل جم ايقض أفٌٓ َٔ َهك أقبعني َ اساّص(.)0
ٖف ٙايُٓٚ ّٛغ ٖا تهً

يدٔ يظدْ ِٝفدل ته ٝدل ايعكٛبد ١اييددٗ ١ٝجم

ايقض يً ٢ايدُذكَني .
إـٕ ايتًددكٜعات ايي ددٗ ١ٝايدددُكت ه ١بايدددشؿٚؾ ٚايتعمٜددكات ٖدد ٞاينددتجٓا٤
ايدػاقز ئ ايكايدؿ ٠ايعاَد ١ايقتهالٜدٚ ١ايكداْ ٕٛايعُد 9 َٞٛتهدك ِٜايْهدإ
ٚتفٓ ٌٝبا آؾّ ٜٚ ،ك ٢ايتهكٚ ِٜايسرتاّ أَوّ َكتهماّ ٚأناناّ قكآْٝاّ ياَداّ
ٜعً ٛايتًكٜعات ايدذماٜٚ ١ٝ٥دشهِ ايعكٛبات ايهلٜٚ ١ٝتكؿّ يًٗٝدا ستدٜ ٢ج د
ايًٓكٜل ايدػاّ 9ايدُػُِّ أ ٚايدُكّٝؿ ايدػاقز ئ أٌَ ايتهك. - ِٜ
ثِ ٜكل ايهوّ جم تدُٗٝؿات ايدشؿٚؾ ٚايتعمٜكات  ْٚ ،ؿأ ب شح 9

الفرق بني احلدّ والتعسير:
ايعكٛب ١اينوَ ١ٝيً ٢ايدذكٜدُ ١ايفكؾ ١ٜأ ٚايدتُايْ ١ٝدشٛإ 9
ايٓشددد ٛاني 9 ٍٚايدددشؿّ ايًدددكيٜٚ ،ٞدددكاؾ َٓددد٘ ايعكٛبددد ١ايددددُشؿّؾ ٠يدددكياّ
ٚايدددُعَ ّٔٝكددؿاقٖا جم أؾيتدد٘ ايتفُددٚ ١ًٝٝايدددُكؿّقَ - ٠ددٔ ايبتددؿا -٤بدددُكؿاق
ٍَدػُٚ ّٛيوََ ١دشؿّؾ ٠ي ٜدذٛل تددذاٚلٖا ٚي ْكُداْٗا ٚتكًًٝدٗا نايكتدٌ
أ ٚايدذًؿ َأ ٠نٛط أ ٚثدُاْني أ ٚأقٌ أ ٚأنجك ٚم ٛـيو .
ٚأٌَ ايًفظ ١جم ايًة ١ايعكبٖٚ - ١ٝدَُ ٞدؿق 9سدؿّ ٜددشؿّٜ -عدا ايددُٓل،
ٖٚفا ٖ ٛأَدٌ ايددُعٓ ٢ايَدهوس ٞأًَٓ ٚدأ إَدهوس٘ بًشداً َدا يًشدؿٚؾ
ايًكيَ ١ٝدٔ ؾٚق ايددُٓل ٚايددشًٛٝي ١ؾٚ ٕٚقد ٛايددُعُٚ ١ٝايدذكٜددُ ١أ ٚؾٕٚ
إْتًاقٖا جم أقٌ تكؿٜك .
ٚقؿ أث

اهلل ن شاْ٘ جم تكٓٚ ٘ٓٝتًكٜع٘  9يكٛبات َدشؿؾٚ ٠سؿٚؾ َع١ٓٝ

( )0ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 07ل َٔ 0ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع + 2ع . 4

ايفكم بني اؿؿ ٚايتعمٜك)04( ..........................................................

يًددَ ٢ددكته

اي ددذكا ِ٥ايعظُدد ٢جم ايدددُذتُل ايدددُهًِ ْظ د ايمْددا ٚايًددٛاط

ٚايهكقٚ ١يكل ايدػُك ٚقهل ايهكٜل بًٗك ايهوع ٚإفهاؾ ايقض .
ٚيًشؿّ إَهدوع ثإ ٍفدْ ٞدُ ّٛايًكٜعَ ١أغٛـ َٔ َعٓ ٢ايفٌُ قداٍ
ن شاْ٘ ط ِتًِدوَ سفدؿفٚؾف ايًٖدِ٘ فَدوَ َتعكتَدؿفَٖٚاص اي كدكٜ -0769 ٠عدا 9تًدو تًدكٜعات٘
ايفاًَ ١بني ايدشل ٚبني اي اطدٌٖٚ ،د ٞتعدِ ندٌ ايسهداّ ٚايتًدكٜعات ٚ ،ي
ؽتِ بايعكٛبات ايدُكؿّق ٠يكياّ نُا ٖ ٛايدُعٓ ٢ايَهوس ٞايدُ شٛخ .
ٚقؿ انتعٌُ ايدشؿ بهو ايدُعٓٝني جم بع

انيغ داق ْظد َدا ٚقؾ جم غدا

يُك ٚبٔ قٝو ( )1ئ ايُداؾم َدٔ قٛيد٘ ( 9)طإٕ اهلل سدؿّ جم انيَدٛاٍ إٔ
ي تؤغف إي َٔ سًٓٗا ،فُٔ أغفٖا َٔ غد سًٓٗدا قهعد

ٜدؿ ٙسدؿاّ يددُذاٚل٠

ايدشؿصأَٓ ٟعاّ ي٘ يتذاٚل ٙتًكٜل اهلل ايفاٌَ بني اؿل ٚبني اي اطٌ ،ثِ قداٍ
(9 )طٚإٕ اهلل سؿّ إٔ ي ٜٓهض ايٓهاع إي َٔ سًٓ٘ َٔٚ ،فعٌ غ ـيدو إٕ
نإ يمباّ سدؿّ صأ ٟدًدؿ طٚإٕ ندإ قُدٓاّ قددِ يددُذاٚلت٘ ايددشؿص ٜعدا9
إنتشكاق٘ ايدشؿّ يدُذاٚلت٘ ايدشؿ ايًكي ٞايفاٌَ بني اؿل ٚبني اي اطٌ.
ايٓش ٛايجاْ 9ٞايتعمٜك ايًكيٜٚ ،ٞكاؾ َٓ٘ ْدكل تأؾٜد ٍ ٚيكٛبد ١إَدوع
تٛقؾ يً ٢ايدُذكّ ايعاَ ٞقب٘ ٚمل تتشؿؾ يدكياّ بددُكؿاق كُد ّٛجم أؾيد١
ايًك ايتفُد ،١ًٝٝبدٌ أٚندٌ ايًداق َُٗد ١ايتشؿٜدؿ إىل ٚيد ٞايَدك ٖٚ،د ٛجم
يُٛق اية 9١ ٝايدُذتٗؿ ايعؿٍ ايدُ هٛطٜ ١ؿ ٙجم ايدُذتُل ايدُهًِ .
ٚقددؿ انددتعٌُ ايتعمٜددك بدددُعٓ ٢ايتأؾٜدد

ٚايعكٛبدد ١ايَددوس ١ٝايدد

مل

ٜتش دؿّؾ َكددؿاقٖا جم أغ دداق يؿٜددؿْ ٠ظ د َعتددا ٠محدداؾ ( )2ايهدداَ ٌ٥ددٔ ايَدداّ
ايُاؾم ( )نِ ايتعمٜك؟ فكاٍ(9)طؾ ٕٚايدشؿص فهأٍ 9ؾ ٕٚايجُداْني؟
قدداٍ9طيٚ ،يهددٔ ؾ ٕٚاقبع دني ،فاْٗددا سددؿ ايدددًُُٛىصفهأٍٚ 9نددِ ـاى؟ قدداٍ
( )1ايٛنا9 ٌ٥ز 9 07ل َٔ 1ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع. 2
( )2ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل َٔ 01ابٛال بك ١ٝاؿؿٚؾ  9ع + 2ع. 0
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(9)طيً ٢قؿق َا ٜكا ٙايٛاي َٔ ٞـْد

ايكددٌ ٚقد ٠ٛبؿْد٘ص ْٚظد َعتدا٠

انشام ئ ايهاًِ ( )ايف ٟنأي٘ ئ ايتعمٜك  9نِ ٖ ٛ؟ فأداب٘ (9 )
طبٓع ١يًك نٛطاّ َا بني ايعًك ٠إىل ايعًكٜٔص.
ٚايهددؤاٍ جم اـدداٜ ٜٔهً د

يددٔ انددتككاق ايَددهوع ايفكٗدد ٞجم ـٖددٔ

ايكا - ٟٚايفك ٘ٝايها 9ٌ٥اندشام بدٔ يُداق ٚمحداؾ بدٔ يجُدإ -نُدا ٜهًد
اـددا اني ٍٚيددٔ إٔ ايتعمٜددك ٜوسدد فٝدد٘ ايددٛي ٞايًددكي( ٞاؾددكّ ٚفؿاستدد٘)
ٜٚوس د أ ٜٓداّ يددػِ ايدددُذكّ ٚقدد ٠ٛبؿْدد٘ َٚكؿقتدد٘ يًدد ٢ؼُّ دٌ ايٓددكل
ٚايعكٛبٖٚ ،١فا َٚ -

ايتعمٜك ٖٛ -غوف َٚد

ايددشؿّ ايًدكي 9ٞسٝدح

ي ٜوس ف ٘ٝيػِ ايدُذكّ ٚاْدُا ٜوس ف ٘ٝاؾكّ ٚسؿ. ٙ
ٚأٌَ يفظ ١ايتعمٜك  -جم ايًةٖٚ ١دَُ ٞدؿق 9يدمّق ٜعدمّقٜ -عدا ايتأؾٜد
ٖٚفا ٖ ٛأٌَ ايدُعٓ ٢ايَهوسَ ٞل لٜاؾ ٠جم ايَهوع ايفكٗ ٖٞ ٞيدؿّ
تكدؿٜك ايعكٛبددٚ ١يددؿّ ؼؿٜددؿ ايًدداق يًتأؾٜد ٖٚ ،ددف ٙاؾٗدد 9١ايتشؿٜددؿ ٚيددؿّ
ايتشؿٜؿ ٖٛ -ايفاقم بني ايددُُهًشني ايفكٗدٝني 9ايددشؿ ٚايتعمٜدك ،ثدِ بًشداً
نُْٗٛا سكاّ هلل ن شاْ٘ ٚتًكٜعاّ قٓداّ َٓد٘ ند شاْ٘ ٜددُتال اؿدؿ ٚايتعمٜدك يدٔ
ايكُاّ  -ايكٛؾٚ -مَ ٙٛدُا ٖ ٛسل ق
ٖددفا نًدد٘ ت ددُٗٝؿ تكددكٜ
ٚايتعمٜكٚ ،ي َٛد

ي ا آؾّ .

يًُعٓدد ٢ايًةددٚ ٟٛايَددهوس ٞيًفظ د

اي ددشؿّ

يوطاي ،١ثِ ْ شح9

أِىية إقاوة الـحدود والتعسيرات :
قؿ ٚقؾت انيغ اق( )3ايعؿٜؿ ٠بأُٖ ١ٝاقاَد ١اؿدؿٚؾ ٚايتعمٜدكات ٚبكناتٗدا
جم ايدُذتُل ٚيً ٢انيقض اي

ٜع ٌٝيًٗٝا ايدُذتُع ٕٛسٝدح ٚقؾ جم يدؿؾ

َٔ انيغ اق 9إ إقاَ ١سؿّ جم انيقض غ ٚألندَ ٢دٔ َهدك أقبعدني َد اساّ أٚ
َهك أقبعني يٚ ١ًٝأٜاَٗاٚٚ،قؾ جم غدإ َٓٗدا يدٔ ايَداّ ايهداًِ ( )تفهد
( )3ايٛنا 9 ٌ٥ز 07ل  َٔ 0ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ .

أُٖ ١ٝإقاَ ١اؿؿٚؾ ٚايتعمٜكات)06( ..................................................

نيقكضَ َب كعؿَ ََٛكتَِٗاص قاٍ 9طيٝو ٜدشٗٝٝا ٚيهدٔ  ٜعدح اهلل
قٛي٘ تعاىل 9ط َ ٚفٜشك ٔٞٝا َ
قدايّ ٜدش ٕٛٝايعؿٍ فتش ٢ٝانيقض إلسٝا ٤ايعؿٍٚ ،إلقاَ ١ايدشؿ ف ٘ٝأْفدل جم
انيقض َٔ ايكهك أقبعني َ اساّص .
ٖٚف ٙايُٓ ّٛتهً

يدٔ يظد ِٝاٖتُداّ ايًداق باقاَد ١اؿدؿٚؾ ٚيدٔ

يظ د ِٝأثكٖددا يًدد ٢ايدتُددا اي ًددكٚٚ ،ٟدٗدد٘ ٚاْددض 9فددإ اي ددشؿّ تأؾٜدد
إَوس ٞيًعاَ ٞايددُذكّٚ ،اقاَد ١اؿدؿٚؾ لٚاددك َٛٚاْدل يً ًدك ايددُهتعؿ
يًذكّ ٚاؾٓاٚ ١ٜايعُٝإ ٚاإلفهاؾ جم انيقضٚ ،بإقاَتٗدا ٜتدأؾّل ايددُذكَٕٛ
 ٜٚدتّع ايدددكاغ ٚ ،ٕٛبٗددا تهددًِ ايٓفددٛى ٚانييددكاض ٜٓٚذددْ ٛظدداّ ايدتُددا
اي ًك َٔ ٟايدػًٌ ٚايفهاؾ ٚاهلكز ٚايدُكز .
ٖٓ َٔٚا ٜتٓض نكّ إٖتُاّ قن ٍٛاهلل (|) باقاَ ١اؿدؿٚؾٖٚ ،هدفا أَد
ايدددُؤَٓني (ٚ )بعدد

اـًفدداٚ ٤انيَددكاٚ ٤ايفكٗددا ٤ايددف ٜٔبهدده

أٜددؿِٜٗ

ٚتٝهّكت أسٛاهلِ ،فاقاَٛا اؿدؿٚؾ ٚمل ٜعهًدٛا يد٦ٝاّ َدٔ سدؿٚؾ اهلل ند شاْ٘
ٚتعمٜكات٘ ٚنإ ي٘ انيثك ايعُٝل ايدُتذفّق جم ْفٛى ايت ا َٚوع ايدتُا .
ٚقؿ أيهٌ ؾيا ٠ايعًُٓٚ ١ايتشدؿٜح يًد ٢ايعكٛبدات ايندوَ ١ٝبايددذف٠ٛ
ٚايكهْٚ ،٠ٛهٛا يظُ ١اؾدكّ ٚفؿاسد ١ايددذٓاٚ ١ٜيدؿ ٠ايددُعُٚ ١ٝأثكٖدا يًد٢
ايدُذتُل ٚأفكاؾ ،ٙفت انٛا يً ٢اؾاْٚ ٞتٓانٛا ايٓشاٜا ايدُذا يً. ِٗٝ
ْٚك ٍٛهلِ 9إٕ إقاَ ١اؿؿٚؾ اي

يكّيٗا اؿه ِٝايًهٝ

بع اؾ ٖٞ ٙيدني

ايكأفددٚ ١ايًهد ٖٚ ،دد ٞدددما ٤يدداؾٍ يددُذكّ ٍندداقطٖٚ ،دد ٞتكبٝدد ١يةد َٓٚ ٙددل
ٚلدك يدٔ تهدكاق اؾكٜددَُٚ ١دؿٚق اؾٓاٜدَٓ - ١د٘ أَ ٚدٔ غد ٚ - ٙتدؤؾ ٟإىل
نوَ ١ايدُذتُل ٚأَٖٓ٘ٚ ،ف ٙفٛا٥ؿ يظٜ ١ُٝكدٖٛا ايعكو ٤جم ادتُايِٗ .
ثِ ْفنٓك ٖدؤي ٤بددشاٍ ايددُذتُل ايندوَ ٞيُدك ايكند ٍٛانيندكّ(|)
ٚيٗؿ اَ ايدُؤَٓني (ٚ )بع

ايعُٛق ٚاي ًؿإ اي

أقُٝ

فٗٝدا سدؿٚؾ

اهلل ند د شاْ٘ ،سٝدددح ندددإ ايدتُدددا اي ًدددك ٟجم أسهد دٔ سددداٍ َدددٔ انيَدددٔ
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ٚاينتككاق ٚايطُٓ٦إ يً ٢انيْفو ٚانييكاض ٚانيَٛاٍ ست ٢بًغ انيَدك إٔ
ٜدذ ٤ٞايكدٌ ٚايدُكأ ٠إـا أددكّ ٜٚدهً

إْدماٍ ايعدكٛب ١يًَ ٘ٝعدرتفاّ بدذكَ٘،

ٖهفا ٜكبّ ٞاينوّ أت اي٘ ٜٚدشُِّٓٗ َٚدذتُعِٗ َٔ ايدذكٜدُ. ١ثِ ْ شح 9

وَ يقيي الـحدود والتعسيرات:
ٚقل ايدػوف ايفكٗ ٞفٜ ُٔٝدشل ي٘ ايتُدؿ ٟإلقاَد ١اؿدؿٚؾ ٚايتعمٜدكات
جم يُٛق غ ١ ٝايَاّ  -ايٛي ٞايدشكٝك ٞانيٌَ يذٌ اهلل فكد٘ 9 -
فايدًُٗٛق ايدُعكٚف بني فكٗآ٥ا (قض) ٖ ٛددٛال تُدؿّ ٟايفكٝد٘ ايعدؿٍ
يقاَ ١اؿؿٚؾ ٚايتعمٜكات ،نُا ي٘ ايددشهِ ٚايكٝداؾ ٠ايهٝاند ١ٝيٓدؿ بهدط ٜدؿٙ
َل انئَ َٔ ايٓكق َٚؤاغف ٠نًهإ ايدذٛق .
يهددٔ وهدد ٢غددوف بعد

ايفكٗددا ٤ايدددُتكؿَني بٓشدد ٛايتٛقد

جم ايفتٝددا أٚ

بٓشَٓ ٛل ايًكي ١ٝية ايَاّ ايددُعُ( ّٛيذدٌ) َُٓٚدٛب٘ ايددػاّ  -يًد٢
ايهاٍ ٚغُٛض جم ايع اق ٠ايدُأثٛق ٠يِٓٗ .
ٚايدُِٗ َوسظَ ١ا ٜؤؾ ٜ٘ايؿي ٌٝايدػاّ  ،فٓك9 ٍٛ
ايظدداٖك إٔ إقاَدد ١اؿددؿٚؾ ٚايتعمٜددكات ًٝٚفدد ١فعٛيدد ١يددكياّ  -جم يُددٛق
اية -١ ٝيدػُ ّٛايدُذتٗؿ ايعؿٍ اؾداَل يًدكا٥ط ايٛيٜدَٗٓٚ ،١دا بهدط ٜدؿٙ
َٚكؿقتددد٘ يًددد ٢اقاَددد ١اؿدددؿٚؾ َدددٔ ؾَٓ ٕٚاليددد ١ندددًهإ اؾدددٛق أَٓ ٚددكّت٘
َٚهاً٥ت٘ٚ ،يٝو نيسؿٍ ايتُؿ ٟهلا ن ٣ٛايدُذتٗؿ ايعؿٍ  ٘ ُٜٓ َٔٚيفيو.
ٜٚؿيٓا يًدٖ ٢دفا 9ايطُٓ٦دإ ٚايٛثدٛم بٗدفا اؿهدِ بدٌ ايدٝكني ْايد٦اّ َدٔ
ٚدٚ ٙٛأؾي ١تؤؾ ٟبايدػ

اىل ايٛثٛم أ ٚايٝكني9 ٖٞٚ ،

ايٛد٘ اني 9ٍٚايُٓ ّٛايظداٖك ٠جم إٜهداٍ أَدك ايددشهِ ٚإددكا ٤اؿدؿٚؾ
ٚايتعمٜددكات ٚمُٖٛددا َددٔ ايهٝانددات ايدتُايٝدد ١ايَددوس ١ٝإىل ايعدداقف
بأسهاَِٗ ٚسوهلِ ٚسكاَِٗ ْٝاب ّ١ئ ايٛي ٞانيٌَ يٓؿ غٝاب٘ (يذٌ)9
ْددظ َا ق ٟٚجم (ايفدك(ٚ )٘ٝايدتٗفٜد ) بددهٓؿُٖا اىل سدفِ بٔ غٝاخ
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ٚايدُتُٓٓ ١نؤاي٘ َٔ ايَاّ ايُداؾم (َ9)دٔ ٜكد ِٝاؿدؿٚؾ 9ايهدًهإ أٚ
ايكاْٞ؟ قاٍ ( 9)طإقاَ ١ايدشؿٚؾ إىل َٔ اي ٘ٝايدشهِص(. )4
ٖٚف ٙايكٚاَ ١ٜظٓ ١ْٛايُؿٚق دؿاّ ،يهٔ ي ٚثٛم بهٓؿٖا يٛق( ٛايكانِ
بٔ قُؿ) ايَد ٗاْ ٞجم طكٜكٗدا فاْد٘ قا ٟٚنتدال سفدِ ٖٚد ٛغد َكْد،ٞ
يهٔ ايكٚاَ ١ٜظٓ ١ْٛايُؿٚق يػُٝاّ ٚ .ؾييتٗا ًاٖك ٠جم إٜهداٍ ًٝٚفد ١إقاَد١
ايتكاؾْددا،

اؿدؿٚؾ إىل ايَدداّ ايعددؿٍ فاْدد٘ ٜهددٓؿ ايٝدد٘ ايددشهِ يددكياّ ٚبدددشه

ٚيٓؿ غٝاب٘ ٜكْ ّٛا ٘ ٥ايدُذتٗؿ ايعؿٍ َكاَ٘ ،نيْد٘ ْا ٥د٘ ٚسذتد٘ يًد ٢ايع داؾ،
ٚنيْ٘ ايكؿق ايدُتٝكٔ َٔ بني ايدُشتُوت .
ٖٚهفا قٚاٜات ايدشهِ ٚايكٓا ٤بني ايٓاىْ 9ظ َك ٛي ١يُدك بدٔ سٓظًد١
جم َٓالي ١قدًني جم ؾ ٜٔأَ ٚد اخ ٚقدؿ قداٍ ( )فٗٝدا 9طٜٓظدكإ َدٔ ندإ
َٓهِ َدُٔ قؿ ق ٣ٚسؿٜجٓا ْٚظك جم سويٓا ٚسكآَا ٚيكف أسهآَا فً ْدٛا
ب٘ سهُاّ فداْ ٞقدؿ دعًتد٘ يًدٝهِ سانُداّص(َٚ )5دٔ ايٛاْدض إ ايددُ ْٛٛي
ٜٓه ل دًٝاّ ٚي ُٜؿم ٚاْشاّ إي يً ٢ايدُذتٗؿ ايدكا ٟٚيددشؿٜجِٗ ايٓداًك جم
سوهلدِ ٚسددكاَِٗ َددٔ قٚاٜدداتَِٗٚ ،كتٓدد ٢دعًد٘ سانُداّ إٔ ٜددشل يدد٘ اقاَدد١
ايدشؿٚؾ ٚايتعمٜكات يٓؿ بهط ٜؿٚ ٙقؿقت٘ يً ٢اقاَتٗا َٔ ؾ ٕٚتكتّ

َفهؿ٠

أَٓ ٚكَّ ٠دشتًُ ١يًْ ٢فه٘ أ ٚيً ٢ايدُؤَٓني .
ْٚظدد َك ٛيدد ١أبدد ٞغؿهدد 9١طإْظددكٚا إىل قدددٌ َددٓهِ ٜعًددِ يدد٦ٝاّ َددٔ
()6

قٓاٜاْا فادعً ٙٛبٓٝهِ فاْ ٞقؿ دعًت٘ قاْٝاّ فتشانُٛا ايٝد٘ص

ٚقدؿ يكْدٓا

ي شح ايت اق نٓؿٖا َٚك ٛيٝتٗا جم (فكد٘ ايكٓداَ )٤فُدوَّٚ .دٔ ايككٜد

ددؿاّ

ًٗٛقٖا ٚؾييتٗا يً ٢دعٌ ايدُذتٗؿ ايفٜ ٟعًِ ي٦ٝاّ َٔ قٓاٜاِٖ ٚفتداٚاِٖ
( )4ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 17ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع. 0
( )5ايٛنا 9 ٌ٥ز  07ل َٔ 00ابٛال َفات ايكاْ 9 ٞع. 0
( )6ايٛنا 9 ٌ٥ز 07ل َٔ 0ابٛال َفات ايكاْ 9 ٞع. 4
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سانُاّ يً ٢ايٓاى ،فإ ايكاْ ٞجم تًهدِ ايعُدٛق ندإ ٜتدٛىل إددكا ٤اؿدؿٚؾ
ٚقؤٜد ١اهلدوٍ ٚمُٖٛددا َددُا ٜعدؿّ ٚقت٦ددف َدٔ تٛابدل ايكٓدداًٝٚٚ ٤فد ١يًكاْددٞ
ايدُُٓٛل ،فذعً

ٖفا ايدػا 9ايعاقف بايكٓدا ٤ايًدكي ٞقاْدٝاّ َدٔ ق ًدِٗ

ٜؤؾًٝٚ ٟف ١ايكاْ َٔٚ ٞتٛابعٗا9إقاَ ١اؿدؿٚؾ،نُا أَدك ايددػا أت دايِٗ إٔ
ٜتشانُٛا اىل ايفك ٘ٝايعؿٍ جم أَٛق ؾٚ ِٜٗٓيٝكٓد ٞهلدِ جم ْمايداتِٗ ٚيٝدؤؾٟ
ََُٗ ١عاق  ١ايدُذكَني ٚإقاَ ١اؿؿٚؾ يً ِٗٝيةكض إَوع َدذتُعِٗ .
ْٚظ َشٝش ١نًُٝإ بدٔ غايدؿ9طإٕ اؿهَٛد ١اْددُا ٖد ٞيإلَداّ ايعدامل
بايكٓا ٤ايعاؾٍ جم املهًُنيص(ٚ )7ايتٛقٝدل ايددًُٗٛق9طٚاَا اؿدٛاؾخ ايٛاقعد١
فاقدعٛا فٗٝا اىل قٚا ٠سؿٜجٓا فاِْٗ سذ

يًٝهِ ٚاْا سذ ١اهللص(. )8

ايٛددد٘ ايجدداْ 9ٞإطوقددات ٚيَُٛددات ُْدد ّٛاؿددؿٚؾ جم ايكددكإٓ ٚايهددٓ١
 ٖٞٚتأَك باؾًؿ أٚايكدِ أٚقهل ايٝؿ أٚمٖٛا َٔ ؾ ٕٚإٔ تتكّٝدؿ بمَدإ َعدني
أ ٚبًؿ َعني أ ٚيػِ َعني ٖٞٚ ،تٓهل بْٛٛع ٚتأَك ظًدؿ ايماْدٚ ٞايماْٝد١
نٌ ٚاسؿ َُٓٗا َا ١٥دًؿ َٔ ٠ؾ ٕٚإٔ تأغفْا قأف ١بُٗا ،نُدا تدأَك بكهدل ٜدؿ
ايهاقم ْهاّيّ ٚيكٛبٚ ،١مُٖٛا ندج  ،نُدا تدأَك أٜٓداّ بايتج د

ٚايتشكدل َدٔ

سُ ٍٛايدذكٜدُٚ ١يؿّ ايتهك جم اقاَ ١ايدشؿ ق ٌ ايتشكدل َدٔ ث دٛت ند ٘ 9
ايدذكّ ايدُػُ. ّٛ
 ِّْٓٚهلف ٙايُٓ 9ّٛاـا ايعً ٟٛايدُك ٟٚبهكم َتعدؿؾٚ ٠قدؿ تٓدُّٔ
إقكاق إَكأ ٠بايمْا يٓدؿ )( ٙاقبدل َدكات ٚقٛيد٘ بعدؿٖا طايًدِٗ اْد٘ قدؿ ث د
يًٗٝا اقبل يٗاؾات ٚاْو قؿ قً

يٓ ٝو | فُٝا أغات٘ َدٔ ؾٜٓدوٜ 9دا قُدؿ

َٔ يهٌٓ سؿّاّ َٔ سؿٚؾ ٟفكؿ ياْؿْٚ ٞطً

بفيو َٓاؾتٞص (. )01

( )7ايٛنا 9 ٌ٥ز 07ل  َٔ 2ابٛال َفات ايكاْ9 ٞع. 2
( )8ايٛنا 9 ٌ٥ز 07ل َٔ 00ابٛال َفات ايكاْ9 ٞع. 8
( )01ايٛنا 9 ٌ٥ز 07ل  َٔ 0ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع . 5
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ٖٚفا ايدػا َهُإٔ بُؿٚق ٙيٓ٘ (ْ )اي٦اّ َٔ َوسظ ١تدُاّ أنداْٝؿٙ
 ٖٛٚوه ٞتًكٜعاّ ٚاْشاّ  9سكَ ١تعه ٌٝايدشؿّ ايًكي ٞيً ٢اؾاْ ٞايدُذكّ
بعؿ إقكاق ٙبفات٘ أ ٚيٗاؾ ٠ايعؿ ٍٚيًَ ٘ٝتدٝكٓٝدٔ َٔ دكَ٘ ايدًُٗدٛؾًٚ ،اٖك
ايدػا 9إطوم َفاؾٚ ٙمشٛي٘ يدذُٝل ايلَدإ ٚايعُدٛق َدٔ ؾ ٕٚإغتُداّ
بمَدددإ سٓدددٛق ايَددداّ ايددددُعُ ، )( ّٛفدددإ تعهٝدددٌ ايد ددشؿ جم يُدددٛق
سٓددٛقِٖ ٚجم يٗددٛؾ غ ٝددتِٗ نددٛا ٤جم َٓدداؾّت٘ يتًددكٜع٘ ٚإقاؾتدد٘ ٚندددٛا٤
جم َ ة ١ْٝٛايدًُكّ انيقؿى دٌّ ٚيو يدُا ٜٓاؾّ إقاؾت٘ ٚتًكٜع٘ .
ٚاؿاٌَ َدُا تكدؿّ إندتفاؾَ ّ٠دٔ َوسظد ١ايُٓد ّٛايهدج  ٠جم ايهتدال
ٚايهٓ 9١سكَ ١تعه ٌٝاؿؿٚؾ ٚٚدٛل اقاَتٗا ٚتٓفٝفٖا يًَ ٢هدتشكٗٝا ،يهدٔ
َل ايتأنؿ ٚايتج

ٚايتشكل َٔ سُ ٍٛاؾكّ بهكٜل إث ات َك  ٍٛيكياّ .

ثِ اْ٘ َٔ ايدُكه ٛب٘ يؿّ تٛد٘ اـهال إىل نٌ اْهإ ،بٌ ٖدَ ٛتٛدد٘
يدػُ ّٛمجل قً ِٖ ٌٝأٌٖ ايدشٌّ ٚايعكؿٚ ،ايكؿق ايددُتٝكٔ ٖد ٛايددُذتٗؿ
ايعاؾٍ ايكداؾق يًٗٝدا َدٔ ؾَ ٕٚفهدؿ ،٠نيْد٘ ْا٥د

ايَداّ انيَدٌ ٚسذد ١اهلل

يًدد ٢اي ددػًل ٚايدددُهؤ ٍٚيددٔ اقاَدد ١اي ددشؿٚؾ،فٝه ٕٛإدكاؤٖددا سدداٍ اية ٝدد١
ًٝٚف ١ايدُذتٗؿ ايعؿٍ بعؿ ايتج ّ

َٔ سُٛهلا غاقداّ .

ٚي وتُددٌ إٔ ٜهدد ٕٛإدددكا ٤اؿددؿ ًٝٚفدد ١غ د ايدددُذتٗؿ ستدد ٢ايدددُؤَٓني
ايعددؿ ،ٍٚيْٛددٛع اْدد٘ يدد ٛدددال يةد ايدددُذتٗؿ ايعددؿٍ إدددكاؤ َٚ ٙايددكت٘ يددمّ
اهلدددكز ٚايددددُكز ٚايعدددؿا ٤بدددني ايفدددكاؾ ٚيدددمّ ايفهددداؾ ٚايغدددتوٍ جم فتُدددل
اينوّٖٚ ،فا َدشفٚق فانؿ يكياّ َٚا ًٜمّ َٓ٘ ايفهاؾ فانؿ نُا ي ىف. ٢
ٜٚؤنؿ َا ـنكْا َٔ يؿّ دٛال تُؿ ٟنٌ أسدؿ ٍإلقاَد ١ايددشؿ ندَ ٣ٛدٔ
ُْ ٘ اهلل هلا َ9شٝش ١ؾاٚؾ ( ،)00قاٍ 9مسع

أبدا ي دؿ اهلل(ٜ )كد 9ٍٛطإٕ

أَشال قن ٍٛاهلل | قايٛا يهعؿ بدٔ ي داؾ 9٠أقأٜد
( )00ايٛنا 9 ٌ٥ز 07ل  َٔ 1ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع. 0

يدٚ ٛددؿت يًد ٢بهدٔ
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اَكأتو قدوّ َا نٓد

أْدكب٘ بايهد ، ٝقداٍ 9فػدكز

َداْعاّ بد٘ ؟ قداٍ 9نٓد

قن ٍٛاهلل | فكاٍَ 9إـا ٜا نعؿ؟ فكاٍ نعؿ 9قايٛا 9يٚ ٛدؿت يًد ٢اَكأتدو
قد دوّ َددا نٓ د

َدداْعاّ بدد٘ ،فكً د  9أْددكب٘ بايهدد ، ٝفكدداٍ 9فه ٝد

بانيقبعدد١

ايًٗٛؾ؟ فكاٍٜ 9ا قن ٍٛاهلل | بعؿ قأ ٟيٝا ٚيًِ اهلل إٔ قؿ فعدٌ؟ قداٍ9
أٚ ٟاهلل بعؿ قأ ٟيٓٝو ٚيًِ اهلل إٔ قدؿ فعدٌ ،إٕ اهلل قدؿ دعدٌ يهدٌ يد٤ٞ
سؿاّ ٚدعٌ يدُٔ تعؿ ٣ـيو ايدشؿ سؿاّ ص .
ايٛد٘ ايجايح 9إ تًكٜل اؿؿٚؾ ٚتكٓٗٓٝا قؿ سٌُ يةكض ٚسهُ ١يايٝد١
ٖ ٞتٓم ٜ٘ايدُذتُل َٔ ايدُفانؿ ايعظُٝدَٚ ١دٔ اْتًداقٖا بدني ايٓداى ٚتعهٝدٌ
أسهاّ اهلل جم اـًلٖٚ ،فا ايةدكض َٛددٛؾ جم ندٌ َُدك ٚيُدك ٚي ىدتِ
بددمَٔ ايدددُعُ ّٛأ ٚبدددُُكٚ ،ٙي َهددّٛغ يتعهٝددٌ اؿددؿٚؾ جم يٗددٛؾ اية ٝددد١
ايهًٜٛدد ،١بددٌ قأٜٓددا َددٔ تعهًٝددٗا 9إْتًدداق ايفهدداؾ ٚإغددتوٍ انيْٚددا ٚيددٝا
اؾكاٖٚ ِ٥تو انييكاض ٚانيَٛاٍ ٚإندت اس ١ايٓفدٛى ٚيظدا ِ٥ايددُشكَات،
بُٓٝدا ًٜدٗؿ ايتدأقٜؼ بٓماٖدد ١اجتُعدات ايد

ادكٜد

فٗٝددا اؿدؿٚؾ ٚيدا فٗٝدا

ايتؿٚ ٜٔايُوع،ي أقٌ َٔ يؿّ اْتًاق اؾكا ِ٥فٗٝا ٚقًتٗا ْٚكِ آثاقٖا.
ٚبتعدد ٍثددإ ٍ 9ايةددكض ايدددُكتٓ ٞيتًددكٜل اؿددؿٚؾ َٛدددٛؾ جم يُددٛق
اؿٓٛق ٚيٗٛؾ ايةٖٚ ،١ ٝدٜ ٛكتٓد ٞإدكاٖ٤دا ٚإقاَتٗدا جم ندٌ َُدك ٚجم ندٌ
يُك ٜتٝهك يًفك ٘ٝإدكاؤٖدا ٜٚدتُهٔ َدٔ اقاَتٗدا فٝد٘ َدٔ ؾ ٕٚقدفٚق فاندؿ،
َٚعدد٘ ي َددذاٍ يًكدد ٍٛبإغتُدداّ يددكيٝتٗا بمَددإ سٓددٛق ايَدداّ ( )أٚ
ايك ٍٛبعؿّ يكيٝتٗا جم لَٔ ايةٚ ١ ٝيُٛقٖا نُا سه ٞئ بع

ايفكٗا. ٤

ْعِ قؿ ٜهتؿٍ يوغتُاّ عؿٜح ايُاؾم ()01( )سانٝداّ يكد ٍٛددؿٙ
أَ ايدُؤَٓني (9)طي ًُٜض ايدشهِ ٚي ايدشؿٚؾ ٚي ايدذُع ١إي بإَاّص

(َ )01هتؿقى ايٛنا9 ٌ٥ل َٔ 4ابٛال َو ٠اؾُع 9 ١ع. 3

َٔ ٜك ِٝايدشؿٚؾ ٚايتعمٜكات)12( ....................................................

َ ٖٛٚكنٌ جم نتال (ؾيا ِ٥اينوّ) ْٚعٝ

ايهٓؿ جم نتال (اييدعجٝات)

ٚإقناي٘ أْ ٚعف٘ َاْل ئ ايستذاز ب٘ ٚاينتٓاؾ اي ٘ٝسذ ّ١يً ٢أَكيكي.ٞ
ٜٓاف اي 9 ٘ٝقدُٛق ايؿييد ١يً ٢ايدُدٓل ايدُهدًل ئ اقداَ ١ايدشؿٚؾ فددٞ
يُٛق غٝد  ١ايَاّ (يذٌ) ،فإ ٖفا ايدُُٓ ٕٛبدٝإ يًتًكٜل انيٚي ٞايكابدٌ
يتًكٜل ٍثاٍَْٛٓ ٟٛطٍ باإلـٕ ٚايكغُ ١بددُعٓ ٢ند ٕٛاؿهدِ ٚاؿدؿٚؾ ٚاؾُعد١
َُٓ اّ يوَاّ انيٌَ بايؿقد ١انيٚىلٜٚ ،دُهٔ َؿٚق اإلـٕ َٔ ايَاّ ()
بٓش ٛاإلـٕ ايعاّ أ ٚبٓش ٛاإلـٕ اـاَ. ١
ٚبتع ٍآغك 9إـا نًُٓٓا َؿٚق ايدشؿٜح فٗد ٜ ٛد ّٔٝايًٝٛفد ١انيٚيٝد 9١يدؿّ
َوع اؿهِ ٚاؿؿٚؾ ٚاؾُع ١إي باَاّ َعُٜٚ ، ّٛدُهٔ إ ٜج د

ايُدوع

يدُٔ ٜأـٕ ي٘ ايَاّ ٜٚكغُّ٘ جم اؿهِ ا ٚجم إقاَ ١اؿؿٚؾ ا ٚجم َو ٠اؾُعد١
أ ٚجم مجٝعٗا َٔ ،ؾ ٕٚتٓاجم اإلـٕ بفيو َل اؿؿٜح ايدُ  ّٔٝيًًٝٛف ١انيٚيٝد١
ٚايتًددكٜل انيَددً9 ٞيددؿّ اؾدٛال يةد ايَدداّ ،فاْدد٘ َددل سُدد ٍٛاؿهددِ بدإـٕ
ايَاّ أ ٚؼكدل إقاَد ١اؿدؿٚؾ بكغُدت٘ أ ٚاقاَدَ ١دو ٠اؾُعد ١بإـْد٘ ٜ -هدٕٛ
فعًِٗ َوساّ نيٕ ايدُأـ ٕٚبفعٌ يكي ٞسهُ٘ سهدِ انيَدٚ ٌٝنأْد٘ سُدٌ
ايفعٌ َٔ ايَاّ انيٌَ نُا ي ىف ،٢فو َٓافاٚ ٠ي ايهاٍ .
ٚاؿاٌَ ْكٚق ٠اقاَ ١اؿؿٚؾ جم اـًل يٓدؿَا تهدايؿ ايظدكٚف ٜٚهدٕٛ
ايفك ٘ٝايعؿٍ َ هٛط ايٝؿ قاؾقاّ يً ٢اقاَتٗا آَٓاّ َٔ ندًهإ اؾدٛق َٚؤاغفتد٘
 َٔٚتكتّ

َفهؿ ٠يُ ١َٝٛأغك ٣أَٓ ٚكّ ٠يػُ ١ٝيً ٢بعد

َٔ ٜكاّ يً ٘ٝايدشؿ ،فإـا بهه

ايددُؤَٓني أٚ

ٜؿ فكٚ ٍ٘ٝأَٔ اـهك ٚايٓكق ٚايفهداؾ ناْد

إقاَ ١اؿؿٚؾ ٚإدكاؤٖا يًَ ٢هدتشكٗٝا غد اّ يًُذدكّ ٚيعُد ّٛايفدكاؾ ٚندإ
إَتجايّ يألٚاَك ايًدكي ١ٝايعظُٝد ١جم ايهتدال ٚايهدٓٚ ،١غ ٜتد٘ تعدِّ ايددُذتُل
ٚافكاؾ ٙقاط  ١ستدٚ ٢قؾ جم يدؿؾ َدٔ انيغ داق (ٚ -)02بعٓدٗا َدشٝض ايهدٓؿ-
( )02ايٛنا 9 ٌ٥ز 07ل  َٔ 0ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ .

( ......................................... )13بًك ٣ايفكاٖ - ١فك٘ اؿؿٚؾ ٚايتعمٜكات

طإقاَ ١سؿّ غد َدٔ َهدك أقبعدني َد اساّص فدإ َهدك ايهدُا ٤أقبعدني َد اساّ
و ٞٝانيقض بعؿ َٛتٗاٚ ،غ َٓ٘ اقاَ ١ايدشؿ أٚايتعمٜك تأؾ ٜاّ يدُهتشك٘ .
ٚيبؿ َٔ اييتفات إىل ْكٚقَ ٠هايؿ ٠ايدُؤَٓٝدٔ يًفك ٘ٝجم يًُ ١ٝإددكا٤
ايدشؿٚؾ ايًكي ١ٝيًَ ٢هدتشدكٝدٗا،فاْ٘ نُا ٜدذ

يً ٢ايفكٗا ٤نفا 9 ّ١ٜإددكا٤
يًدد٢

اي ددشؿٚؾ يٓددؿ َهددايؿ ٠ايظددكٚف ايهٝانددٚ ١ٝايدتُايٝدد ،١نددفيو ه د

يُدد ّٛايٓددداى َهدددايؿ ٠ايفكٝددد٘ ايعدددؿٍ َٚعاْٚددد ١ايددددُتُؿ ٟيقاَددد ١اؿدددؿٚؾ
ٚايتعمٜكاتٚ ،ـيو يةكض إَوع ايدُذتُل ٚأفكاؾ. ٙ
ٜٚتأنؿ ايٛدٛل يً ٢ايددُؤَٓني ايددًُتمَني ايكداؾق ٜٔيًد ٢ايددُع ١ْٛفاْد٘
تعا ٕٚيً ٢اياّ ٚايتك ٖٛٚ ٣ٛق ٛل َهًٛل يكياّ،ينُٝا ٚإٔ اقاَ ١اؿؿٚؾ
ٚادكاٖ٤ا َٔ انييُاٍ اي

ي ٜك ٣ٛايدُذتٗؿ ٚسؿ ٙيًٗٝا ،فوبدؿ َدٔ َعْٛد١

ايدُشهٓني ي٘ ٚتعاَ ِْٗٚع٘ يً ٍَٛٛإىل ايدشل ٚايًك ايدشٓٝ

ٚته ٝك٘ .

ثِ اْ٘ َل بهط ٜؿ ايفكٚ ٘ٝتٛفك ايدُكؿق ٠ي٘ يًد ٢اقاَد ١اؿدؿٚؾَ ،دٔ ؾٕٚ
قددفٚقَ 9دداْل يددكي ٞأَ ٚفهددؿَ ٠رتت دد ١يًدد ٢فددك ٟايدددشؿ أ ٚيًدد ٢بعدد
ايددُؤَٓني ٜ -ددتعني تُددؿ ٟايفكٝد٘ ايدددُ هٛطٜ ١ددؿ ٙإلقاَد ١اؿددؿٚؾ ٚايتعمٜددكات
عه

ايدُٛال ٜٔايًكي ١ٝايدُُٓ ١َٛجم اؾي ١اؿؿٚؾ ٚايتعمٜكات.
ٜٚدُهٔ إ ٜأَك ايفك ٘ٝايدُفنٛق بتًه ٌٝؾٓ ١يًُٖٝٚ ١ٝدأ ٠يدكيَ ١ٝؤيفد١

َٔ قداٍ ايؿ ٜٔايفٓدو ٤ايعداقفني بفكد٘ اؿدؿٚؾ ٚايتعمٜدكات ٚؼد

إيدكاف

ايددُذتٗؿ ايعددؿٍ ،عٝدح تعُددٌ اهلٝدأ ٠ط ددل فتدا ٣ٚايدددُذتٗؿ ايعداؾٍ جم َكدداّ
ايدُشانُٚ ١إدكا ٤اؿؿ أ ٚايتعمٜك بعؿ إث ات َؿٚق َٛد
ٚيبؿ هلِ َٔ ايتشكل ئ ؾي ٌٝإث ات ايدشؿ سه

فتدا ٣ٚايفكٝد٘ ايعدؿٍ

ٚيبؿ َٔ إيكاف٘ يً ٢أيٓا ٤اهلٝأٚ ٠تٛد ٘ٗٝهلِ  ،أُٜٓ ٚ
َٚوس٘ يإليكاف يًٚ ِٗٝبدشه

أسؿُٖا .
َٔ ٜجل بأًٖٝتد٘

فتداٚآُٜ - ٙد ٘ قُّٝداّ يًدَٛ ِٗٝدّٗداّ هلدِ

يقاَ ١ايدشؿٚؾ ٚايتعمٜكات ٖٓٚ .ا ْ شح 9

إث ات َٛد

ايدشؿ ٚايتعمٜك)14( ....................................................

إثبات ووجب الـحد والتعسير :
يبؿ َٔ ؼكل ايفك ٘ٝأَُٛٓ ٚب٘ ابتؿا ً٤ئ ؾي ٌٝإث ات يكي ٞيدُا ٜٛد
ايدشؿّ أ ٚايتعمٜك ،فإ ٖفا َٔ أِٖ َا ًٜمّ ايفكٚ ٘ٝاهلٝأ ٠ايًدكيَ ١ٝدٔ تددشكك٘
ق ٌ إدكا ٤ايدشؿّ أ ٚايتعمٜدك يًدَ ٢هدتشك٘ ٚ ،يبدؿ َدٔ ند ٕٛاإلث دات سهد
فت ٣ٛايدُذتٗؿ ايعؿٍ ٚنٚ ْ٘ٛفل ايدُهًٛل يكياّ تدشُ ً٘ٝق ٌ إدكا ٤ايددشؿّ
أ ٚايتعمٜك  ،بٌ ْٖ ٛكٚقَُ ٠شّش ١يدكا ِٖ٤ايدشؿّ .
ٚأيظِ ؾي ٌٝإث ات ٖد ٛاإلقدكاق أ ٚايًدٗاؾ( ٠اي ٓٝدٚ )١فُٗٝدا تفُد ٌٝبٝدإ
ٜأت ٞجم قً٘ يٓؿ يكض َٛد ات ايدشؿّ أ ٚايتعمٜك ٚأسهاَُٗا 9
أ  -ايقكاق ٖ ٛاإليٗاؾ يً ٢ايٓفو بدشلّ يًة ا ٚإيرتافاّ بايددذكّٚ ،فٝد٘
غَُٝٛات جم بع

ايدُٛاقؾ ْتعكض هلا جم قاهلا ايدػاَ. ١

ل  -ايًٗاؾٚ ٠يبؿ َٔ َؿٚقٖا َ ايكَ ّ٠دٔ يداٖؿ اؾدكّٚ ،قدؿ يكْدٓا
ؾيًٓٝدا يًد ٢سذٝد ١اي ٓٝد ١تفُدٝوّ جم أٚاغدك عدٛخ (ايددُهان

ايددُشكَ )١جم

اؾم ٤ايجاْ ٞجم َٛنٛي( ١بًك ٣ايفكاٖٜ )١ددُهٔ َكادعتد٘ٚ ،ي تٓفدل ايًدٗاؾ٠
ايفكي ، ١ٝسٝح تكهِّ ايًٗاؾ ٠إىل انيًَٚ ١ٝايفكي. ١ٝ
ٚايدُكاؾ َٔ ايًٗاؾ ٠ايًَ 9١ٝيٗاؾ َٔ ٠قأ ٣اؾكّ بع ٘ٓٝأ ٚمسل باـْد٘9
ايكفف أٚم َ ٙٛايك َٔ ّ٠اؾاْ َٔ ٞؾٚ ٕٚنٝط .
ٚايدُكاؾ َٔ ايًٗاؾ ٠ايفكي 9١ٝيٗاؾ ٠أسؿٍ يً ٢يٗاؾ ٠غ  ٙيًذكّ 9قؤٜد١
أ ٚمساياّ نإٔ ٜك ٍٛلٜؿ( 9مسع

َٔ بهك أْد٘ قأ ٣فوْداّ ٜمْد 9 ٞقأ ٣ايددٌُٝ

جم ايدُهشً )١أ( ٚمسل فوْداّ ٜكدفف فوْداّ) ٚمل ٜهدُل ايًداٖؿ باـْد٘ ايكدفف
ٚمل َٜكَ ايدذكّ اآلغك بع ٘ٓٝأَوّٚ،ي تدٓفل ايًٗاؾ ٠ايفكي ١ٝجم إث ات اؿؿٚؾ .
ٚيبؿ َٔ ايًٗاؾ ٠انيًَ ١ٝأيا يٗاؾ ٠ايكا ٞ٥يًذكّ أ ٚايهاَل ي٘ .
أ ٚإقددكاق ايدددذاْ ٞبايدددذكّٖٚ ،ددفا ؾيٝددٌ َٗددِ َج دد
ٚوٌُ أسٝاْاّ  .ثِ ْ شح 9

يدددشؿٚخ ايدددذكّ
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ودرك ححية اإلقرار وشروطْ :
 ٜٓةٖٓ ٞا بٝإ َؿقى َج ت ١ٝاإلقدكاق ٚسذٝتد٘ جم يُد ّٛايددُٛاقؾ َدٔ ؾٕٚ
إغتُاّ بدُٛقؾ َعدنيٜٚ ،دؿيٓا يًدَ ٢ك ٛيٝد ١اإلقدكاق يًد ٢ايدٓفو يدكياّ أٚ
ٚقل اإلنتؿيٍ يً ٢سذٝت٘ يَُٛاّ بأَٛق 9
اي9 ٍٚايدػا ايٓ  ٟٛايدًُٗٛق9طإقكاق ايعكو ٤يً ٢أْفهِٗ دا٥مص(.)03
إي إٔ ٖفا ايددػا مل ٜعدكف َُدؿق ٙانيَدٌ ٚي ندٓؿ يد٘ ٚي يدٗك ٠يد٘ جم
نت

ايفكٗا ٤ايدُتكؿَنيْ ،عدِ ـندك ٙايددُشكل ايهكند ٞجم (دداَل ايددُكاَؿ)

ٚايتٗك َٔ بعؿَٚ ،ٙجً٘ ي ًُٜض سذ ّ١يً ٢ايدشهِ ايًكي. ٞ
ايجاْ 9 ٞاإلمجا ايفتدٛاٚ ٞ٥ايددتهامل ايفددكٗا ٞ٥بدٌ ٚايعددكوٚ ٞ٥ايكاْددْٞٛ
يً ٢قد د ٍٛإقدكاق نٌ ياقدٌ يًْ ٢دفده٘ ٚإيدماَد٘ بدُا إيدتدكف ب٘ يً ٢غددوف
ًَُشت٘ ،جم ق اٍ إقكاق ٙيدًُُشْ ١فه٘ فاْ٘ ي ٜك ٌ أسؿ َٓ٘ إي بإث ات ؾيٛاٙ
بًٗاؾ ٠يؿيني أ ٚمٖٛا َٔ ٚنا ٌ٥اإلث ات ايًكي ،ٞبُٓٝدا إقدكاق ٙيًدْ ٢فهد٘
تكاَ ٙك ٛيُ يٓؿ اؾُٝل ي تكًَ ٣ههاّ ٚي َرتؾؾاّ فٗٝدا ٖٚ .ددفا ؾيددٚ ٌٝاْدض
يًَ ٢ك ٛي ١ٝايقكاق جم اؾًُٚ ١تهايؿَ ُّْٛ ٙتفكق ُْٔ ١أغ اق ايسهداّ
جم ابٛال اإلقكاق ٚايكٓاٚ ٤اؿؿٚؾ ٚايعتل ٚأسهاّ ايٚيؾ ٚغ ٖاٚ ،أْٚض
ٖف ٙايُٓ ّٛؾيي ّ١يً ٢سذ ١ٝإقكاق ايعاقٌ يًْ ٢فه٘  -ايِّٓ 9
ايجايحَ 9دشٝض قُدؿ بدٔ قدٝو ( )04ايددُك ٟٚبهدكم َتعدؿؾ ٠جم (ايهداجم)
(ٚايفكٝدد٘) (ٚايتٗددفٚ ) ٜطكٜددل ايُددؿٚم َددشٝض دمَداّ ٚبدد٘ ايهفاٜددٖٚ ، ١ددٞ
تدشه ٞق ٍٛاَد املدؤَٓني(9)طٚي أق دٌ يدٗاؾ ٠ايفاندل إي يًدْ ٢فهد٘ص
 ٖٞٚتؿٍ ٚاْشاّ يً ٢ق  ٍٛإقكاقايعاقٌ ايفانل يًْ ٢فهد٘ ،ثدِ ٜهد ٕٛق دٍٛ

( )03ايٛنا 9 ٌ٥ز9 05ل َٔ 2ابٛال ايقكاق 9ع. 2
( )04ايٛنا9 ٌ٥ز 9 07ل َٔ 21ابٛال ايًٗاؾات ع+ 3لَٗٓ 21ا  9ع. 3
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إقدددكاق ايعاقدددٌ ايعددداؾٍ جم ندددًٛن٘  -إيرتافددد٘ يًدددْ ٢فهددد٘  -ق دددٛيّ ٚاْدددشاّ
ٚبايفشٚ ،٣ٛقؿ ٜهتهً

َٔ ايدػا َ 9فكٚغ ١ٝق  ٍٛيٗاؾ ٠ايفاندل ٚإقدكاقٙ

يًْ ٢فه٘ ،فذا ٤اينتجٓا٤طإي يًْ ٢فه٘صٚ ،ايةكض انيناى َٔ اي ٝإ ٖدٛ
بٝإ يؿّ ق  ٍٛيٗاؾ ٠ايفانل ية ٚ ٙيدًُُش ١غ ٚ ،ٙاَا ق  ٍٛيدٗاؾت٘ يًد٢
ْفه٘ اي

ٖ ٞإقكاق يً ٢غوف ًَُشت٘ فٗ ُْٔ ٛقاَْ 9 ٕٛك ٛي ١ٝإقكاق نٌ

ياقٌ يًْ ٢فه٘  ٖٛٚ ،قاْ ٕٛيكو ٞ٥أَٓا ٙايًاق ايدُكؿى .
ٚايدشاٌَ ٖ ٛايٛثدٛم بكدد  ٍٛإقددكاق ندٌ ياقددٌ يًدْ ٢ددفه٘ ْ ،ايد٦اّ َدٔ
ايدػا ايُشٝض  َٔٚغ َ ٙؿيَٛاّ بتهامل ايفكٗاٚ ٤ايعكو ٤ناف ١يًد ٢ايك د.ٍٛ
ٖفا نً٘ بًشاً نً ٞايقكاق ٚيَُُ ّٛاؾٜك٘ .
يهٔ ايك ًَ ٍٛكٚط بأَٛق 9بعٓٗا يكٚط ياَٚ ،١بعٓدٗا يدكٚط غاَد١
بددانيَك املعددرتف بددْ٘،كد ٤٢اـاَدد ١يدددُشاهلاْٚ ،عددكض ٖٓددا يًًددكٚط ايعاَدد١
ايٛاقؾ ٠جم ق  ٍٛنٌ إقكاق ٖٞٚ،اي ًٛغ ٚنُاٍ ايعكٌ ٚاإلغتٝاقٚ،تفًُٗٝا 9
ايًكط اي 9ٍٚبًٛغ ايدُككّ يًْ ٢فه٘ ٚايدُعرتف يًدْ ٢فهد٘ بددشل أ ٚبددُا
ٜٛد

اؿؿّ أ ٚبأَك ٍيُايدض غ  ، ٙفو ٜك ٌ إقكاق ايُ

ايف ٟمل ً ٜغ اؿًدِ

نٛا ٤نإ َكاٖكاّ َؿقناّ يألَٛق أّ نإ غ َددُّٝم أ ٚغد َدؿقى يددُا ٜعدرتف
ب٘ ٚ ،ـيو يعؿّ إيت اق ايًاق إقكاق غ اي ايغ ٜٚ .ؿيٓا يًٚ ٘ٝدٗإ 9
ست ٢وتًِص

اني 9 ٍٚايدشؿٜح ايدُهُ ٔ٦بُؿٚقٙطقفل ايكًِ ئ ايُ

ٖٚفا اـدا (ٚ )05إٕ مل ً ٜدغ سدؿّ ايُدشٚ ١مل ٜهدٔ غدا ثكد ١يدٔ ثكد ،١إي اْد٘
تٛدددؿ َعدد٘ أَدداقات ايٛثددٛم بُددؿٚق ٙيكْددٓاٖا جم بعدد

عددٛخ اي ٝددل جم

َٛنٛيتٓا (بًك ٣ايفكاٖ 9 ١ز. )2
ٚيلّ قفدل ايكًددِ يددٔ ايُد

إٔ ي ٜك دٌ إقددكاق ٙأ ٚي ٜرتتد

أثددك يددكيٞ

يً ٢إقكاق ٙفإ قًِ ايتًكٜل َكف ٛيٓد٘ ستد ٢ودتًِ ،فداـا أقدكّ ايُد
( )05ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 0ل َٔ 3ابٛال َكؿَ ١ايع اؾات ع. 00

ٚ -يدٛ
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نإ َكاٖكاّ  -بدُا ٜٛد

اؿؿّ َدجوّ مل ٜج د

يًٝد٘ اؿدؿّ ْ ،عدِ ٜعدمّق ٙاجتٗدؿ

ايعؿٍ بدُا ٜكا ٙتأؾ ٜاّ َٚوساّ َتٓان اّ َل يُكَٚ ٙكؿقت٘ اي ؿْٚ ١ٝقؿق ؼًُّ٘.
ايجاْ 9 ٞإقتهالات ايفكٗاٚ ٤تهايدُِٗ يً ٢يؿّ ق  ٍٛإقدكاق ايُد

بًد٤ٞ

ٜعٛؾ يً ٘ٝأ ٚإيٚ ،٘ٝقؿ إؾي ٢مجدل َدٔ ايفكٗدا ٤ايمجدا ا ٚيدؿّ اـدوف جم
َهددًٛل ايع دداق )٠ب ددُعٓ ٢يددؿّ إيت اقٖددا

ـيوٚ،ايددتٗك تع د ِٖ بإٔ(ايُ د

يددكياّٚنيدً٘ يدد ٛإؾيدد ٢فكٝدد٘ إيت دداق إقكاقايُد

بًددَ ٤ٞعد ّٔٝطٛيد

باقاَدد١

ايؿي ٌٝيً ٢ؾيٛا ٙبًكط إٔ ي ٜه ٕٛؾي ً٘ٝيني ؾي ٌٝسذ ١ٝايقكاق ْٚفٛـ. ٙ
ايًددكط ايجدداْ 9ٞنُدداٍ يكددٌ ايدددُعرتف يًددْ ٢فهدد٘ بدددشل ا ٚبدددشؿّ ا ٚبددأَك
يدددًُُش ١غد  ،ٙفددو ٜك ددٌ إقددكاق ايددُذَٓ - ٕٛهددًٛل ايعكددٌ بايتُدداّ ٚ -اـا
إيددرتف بًدد ٤ٞمل ٜرتتد

انيثددك ايًددكي ٞيًدد ٢إقددكاقٖٚ ،ٙددفا نُددا يدد ٛإيددرتف

اجٓدد ٕٛبمْددا ٙبٗٓددؿ ٖٚدد ٛفٓدد ٕٛأ ٚنددإ غد يددايك بدددُا ٜكدد ٍٛأ ٚنددإ دْٓٛدد٘
أؾٚاقٜاّ ٚإيرتف ساٍ إفاقت٘ بمْا ٙساٍ دٓٚ. ْ٘ٛميهٓٓا اإلنتؿيٍ يً ٘ٝبٛد9ٙٛ
اني 9 ٍٚاؿددؿٜح ايدددُهُ ٔ٦بُددؿٚق9ٙطقفل ايكًددِ يددٔ ايدددُذٓ ٕٛستدد٢
ٜفٝلص (ٖٚ ، )06فا اـا ٚإٕ مل ً ٜغ سؿّ ايُشٚ ١مل ٜهٔ غدا ثكد ١يدٔ ثكد،١
إي اْ٘ تٛدؿ َع٘ أَاقات ايٛثٛم بُؿٚق ٙيكْدٓاٖا جم بعد

عدٛخ اي ٝدل جم

َٛنٛيتٓا (بًك ٣ايفكاٖ 9 ١ز. )2
ٚيلّ قفل ايكًِ ئ ايدُذٓ ٕٛإٔ ي ٜك ٌ إقكاق ٙأ ٚي ٜرتتد

أثدك يدكيٞ

يً ،٘ٝفإ قًِ ايتًكٜل َكفد ٛيٓد٘ ستدٜ ٢فٝدل ،فداـا أقدكّ ايددُذٓ ٕٛبددفعٌ َدا
ٜٛد

اؿؿ ساٍ دٓ ْ٘ٛمل ٜج

يً ٘ٝاؿؿ ْ ،عِ ٜعمّق ٙايدُذتٗؿ ايعؿٍ ساٍ

إفاقت٘ بدُا ٜكا ٙتأؾ ٜاّ َٚوساّ َٚتٓان اّ َل ساي٘ ٚقؿق ؼًُ٘ .
ايجاْ 9 ٞإقتهدالات ايفكٗداٚ ٤تهايددُِٗ يًد ٢يدؿّ ق د ٍٛإقدكاق ايددُذٕٓٛ
بًددٜ ٤ٞعددٛؾ يًٝدد٘ أ ٚإيٝدد٘ٚ ،قددؿ إؾيدد ٢مجددل َددٔ ايفكٗددا ٤ايمجددا ا ٚيددؿّ
()06ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 0ل َٔ 3ابٛال َكؿَ ١ايع اؾات ع. 00
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اـوف جم ـيدوٚ ،ايدتٗك تعد ِٖ بدإٔ (ايددُذَٓ ٕٛهدًٛل ايع داق )٠بددُعٓ٢
يؿّ إيت اقٖا يكياّٚ ،نيدً٘ ي ٛإؾيد ٢فكٝد٘ إيت داق إقدكاق فٓد ٕٛبًدَ ٤ٞعدني
طٛي

باقاَ ١ايؿي ٌٝيً ٢ؾيٛا ٙبًكط إ ٜه ٕٛغ ؾي ٌٝسذ ١ٝايقكاق .
ايجايددح 9قٚاٜددات َتفكقدد ١جم ابددٛال اؿددؿٚؾ تددؿٍّ يًدد ٢يددؿّ ق دد ٍٛإقددكاق

ايدُذٓٚ - ٕٛي ٛجم ابٛال ايدشؿٚؾ ْ -ظ َشٝش

أب ٞايع اى ٚأب ٞبُ

ايٛاقؾتني جم سؿ ايمْا فكادعُٗا (ٜٛٚ،)07دؿ غ ُٖا جم ابٛال اؿؿٚؾ ٜددُهٔ
تت عٗاٜٚ ،هتفاؾ َٔ َوسظتٗا 9ايرتاط ق  ٍٛاإلقكاق بهُاٍ يكٌ ايدُككّ .
ايًددكط ايجايددح 9إغتٝدداق ايدددُككّ سدداٍ إيرتافدد٘ ،فوبددؿ يك دد ٍٛايقددكاق َددٔ
َؿٚق ٙئ إغتٝاق تاّ ٚإقاؾَ ٠هتكًٚ ١قْا باطا بددُا ٜعدرتف بدَ٘ ،دٔ ؾٕٚ
إنكا ٍٙيًٚ ٘ٝي إد اق أسؿ ي٘ يًد ٢ايقدكاقَٚ ،دٔ ٖٓدا ي ٜك دٌ إقدكاق َدٔ أندكٙ
يً ٢ايقكاق ٖٚؿّؾ بايْكاق بد٘ يد ٛمل ٜكدكّ ٚي ٜك دٌ اقدكاق َدٔ أددا يًٝد٘ اٚ
أيدذ ٤٢اي ،٘ٝبٌ يبؿ َٔ َؿٚق ٙئ إغتٝاق ٚإقاؾ ٠ستٜ ٢رتت

انيثك يً. ٘ٝ

ٜٚؿيٓا يًٖ ٢فا  9اؿؿٜح ايٓ  ٟٛاملًٗٛق املك ٟٚبهٓؿ َشٝض جم غُداٍ
ايُؿٚم ٚتٛسٝؿ 9ٙط قفدل يدٔ أَّد َ 9دا إندتهكٖٛا يًٝد٘ص( )08بتككٜد
إقكاق املهك ٙبفعٌ ٜٛد
يً ،٘ٝفو ٜرتت

 9إٕ

اؿؿّ ا ٚبدُاٍ ٍ نيسؿٍ ا ٚم ٛـيو  ٖٛ -فعٌ َهدتهكٙ

يً ٘ٝانيثك ايًدكيَ ٞهًكداّ 9ايتهًٝفدَٓ ٞد٘ ٚايْٛدع ٞناؿدؿّ،

ٚقؿ قكّبٓا ؾيي ١اؿؿٜح يًْ ٢ف ٞاآلثاق ايًكي ١ٝيَُٛاّ َل يٛاٖؿ ٙجم عٛثٓدا
ايَٛي9١ٝأغ اق اياا9 ٠٤سؿٜح ايكفلٚ ،ؾفعٓا يٓ٘ اإليهايت ايٛاقؾ ٠يً. ٘ٝ
ٜٚؤٜؿ ٙأَكإ 9
اي 9ٍٚغا أب ٞاي ػرت )11(ٟئ ايُاؾم(9)طإٕ أَ ايدُؤَٓني 
( )07ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 04ابٛال سؿ ايمْا 9ع + 1ل َٗٓ 05ا  9ع. 1
( )08ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 00ل َٔ 45ابٛال دٗاؾ ايٓفو  9ع + 0ز  05ل َٔ 05ابٛال انيميإ .
( )11ايٛنا9 ٌ٥ز  9 07ل َٔ 6ابٛال سؿ ايهكق 9 ١ع. 1
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قاٍ َٔ 9أقدكّ يٓدؿ ػكٜدؿ أ ٚؽٜٛد

أٚسد و أ ٚتٗؿٜدؿ فدو سدؿّ يًٝد٘ص ٖٚدٛ

ٚاْض ايؿيي ١يًد ٢إْتفداَ ٤هًدل ايددشؿّ يٓدؿ ايندكا ٙيًد ٢ايقدكاقٚ ،ي ٚدد٘
ٚاْض يدذعٌ َاس

ايٛنا(ٌ٥قؿ )ٙايدػا ُْٔ انيغ اق ايددػاَ ١بدايقكاق

بايهكق ١بٌ ٖ ٛغدا ٚاْدض اإلطدوم ٚايعُد ّٛيهدٌ إقدكاق ندٛا ٤ندإ إقدكاقاّ
بايهكق ١ا ٚبة ٖا َٔ َٛد ات ايدشؿ ْ ،عِ ايدػا يٓع

نٓؿًُٜ ٙض َؤٜدؿاّ

 ي ؾيٝوّ ٚسذ. ١ايجاْ 9 ٞايمجدا ٚايتهدامل ايفتدٛا ٞ٥يًد ٢يدكط ١ٝايغتٝداق ٚيدؿّ ق دٍٛ
إقكاق غ ايدُػتاق نايدُهكٚ ٙايدُذ ٛقيًٚ ٘ٝايدًُذ٤٢ايٖٚ ،٘ٝفا َؤٜؿ .
ٚاؿاٌَ ْٛٚع سذٝد ١ايقدكاق بددُٛد

ايددشؿ ًَدكٚطاّ ب ًدٛغ ايددُككّ

ٚنُاٍ يكً٘ ٚاغتٝاق ٙايتداّ ،فداـا ؼكدل إقدكاق دداَل يًدكا٥ه٘  -أسدكل ؼكدل
ايدذكّ َٓ٘ ٚث

ايفعٌ ايدُعرتف ب٘ بهكٜل يكيَ ٞك . ٍٛثِ ْ شح 9

ٚسٝح ي ٜتُهٔ ايفك - ٘ٝيهجدكًَ ٠داغًَ٘ -دٔ ايتُدؿ ٟايددُ ايك يقاَد١
ايدشؿٚؾ ٚايتعمٜكات فايدشٌّ ايُشٝض ُْ

فٓو ٤جم ايفتٝدا َعتُدؿ ٜٔنيَاْد١

إقاَ ١اؿؿٚؾ ٚايتعمٜكات ٖٚ ،دِ ًٜدهًٓ ٕٛيددذٓ ١أٖٝ ٚدأ ٠جم ندٌ بًدؿ تتُدؿ٣
يتددؿ ٜٔٚايًددٗاؾٚ ٠يدددشاً َك ٛيٝتٗددا يددكياّ ٚيددكض ايٓتددا٥ر يًدد ٢ايفكٝدد٘ أٚ
ايفاٌْ ايدُُٓٛل يً ّ جم ث ٛت ايدشؿ أ ٚايتعمٜك َكؿَ ّ١يقاَت٘ .
ٖٚف ٙايًذٓ ١أ ٚايًذإ تعه ٢قٚات
إـا ْكِ ٚأيٛل َا جم بٝ

َاي َٔ ١ٝبٝ

َاٍ ايددُهًُني ستد٢

ايدُاٍ  -إنتؿإ ايفك ٘ٝيؿفل قٚاتد ِٗ قٜجُدا ٜتٝهدك

اؿاٍ ٚتٌُ ايَدٛاٍ ،فدإ يُدٌ ايًذٓدَٗ ١دِ يدكياّ ٜٚتهًد
ن شاْ٘ 9بفٍ دٗٛؾِٖ نُا ٜتهً

اقاَد ١سدؿ اهلل

تج ّتِٗ َٔ سُ ٍٛاؾكّ ق ٌ إدكا ٤اؿدؿ،

ٚدٗؿ نٌ ٚاسؿ َِٓٗ قرتّ يكياّ ٜهتشل انيدك يً ٘ٝدمَاّ  .ثِ ْ شح 9

يؿّ ق  ٍٛايًٗاؾ ٠ايفكي ١ٝجم إث ات اؿؿ )20( ....................................

عدً قبوه الشّادة الفرعية يف إثبات احلد :
يبؿ إلث ات ايدشؿّ ٚإدكا ٙ٤يً ٢أسؿٍ  َٔ -إقدكاق ايددذاْ ٞبددذكَ٘ إقدكاقاّ
َك ددٛيّ يددكياّ أ ٚيددٗاؾ ٠ايدددُهًل يًدد ٢دٓاٜتدد٘ ايعددؿٍ جم نددًٛن٘ نددًٜ ٞددٗؿ
َ ايك ّ٠يًَ ٢ؿٚق َٛد

ايدشؿّ يٖٓ٘ٚ ،ف ٙيٗاؾ ٠أًَ. ١ٝ

ٚث ددُ ١يددٗاؾ ٠فكيٝددٖ ١دد ٞيددٗاؾ ٠ايعددؿيني يًدد ٢يددٗاؾ ٠يددؿيني ا ٚيددؿٍٚ
َهًعني يً ٢اؾكٜدُٚ ١اؾٓاٜد،١نإٔ ًٜدٗؿ أقبعد ١يدؿ ٍٚيًد ٢لْدا أ ٚيدٛاط أٚ
نشام أَاّ يؿيني ثِ ٜأت ٞايعؿيٕ ياٖؿ ٜٔيددُا مسعدا َدٔ ايًدٗٛؾ ايقبعد١
فًٗٝؿإ اَاّ ايكاْ ٞبأُْٗا مسعا يٗاؾ ٠ايقبع ١بمْا لٜؿ بٗٓؿ ٚقأٚا ايددٌُٝ
جم ايددُهشً ،١فددإ يددٗاؾ ٠ايعددؿيني  -ايفكيٝدد -١ي تهددُل ٚي تك ددٌ يددكيأّ يددُا
ث

بايِّٓ ايدُعتا َٔ اْ٘ طي ػدٛل يدٗاؾ ٠يًد ٢يدٗاؾ ٠جم سدؿّ صٚإٔ يًٝداّ

( )نددإ طي  ٜددذٝم يددٗاؾ ٠يًدد ٢يددٗاؾ ٠جم س دؿّص(َٚ . )10كتٓدد ٢إطددوم
اؿؿٜجني ٖ ٛيؿّ ايفكم بني َا نإ ايدشؿّ سكداّ هلل قٓداّ نايمْدا ٚبدني َدا ندإ
سكاّ ًَرتناّ نايهكقٚ ١ايكففٚ ،إؾي ٞايمجا يً ٢ايٓش ٛاي. ٍٚ
قً َٔ ٌٝايفكٗا ٤جم ايٓش ٛايجاْ 9ٞق  ٍٛايًدٗاؾ ٠يًد ٢ايًدٗاؾ ٠جم

ٚغاي

ايدشل ايدًُرتىٚ ،يعً٘ بًشاً إٔ سؿ ايهدكقٜ ١ج د

باي ٓٝد ١ايددُتعاقف9١يدٗاؾ٠

ايعؿيني َٚ ،كتٓ ٢إطوم ؾيًٗٝا 9نفا ١ٜايًٗاؾ ٠يً ٢ايًٗاؾ. ٠
يهٔ ايكٚاٜتني ايددُعتاتني ؾيٝدٌ غداّ َددػُِّ يطدوم ؾيٝدٌ سذٝد١
اي ٓٝدد ١جم ث ددٛت سددؿ ايهددكقٜٚ ،١كّٝددؿٖا بدددػُ ّٛايًددٗاؾ ٠انيَددً ،١ٝؾٕٚ
ايفكي ، ١ٝيطوم ِّْ يؿّ دٛالٖا جم اؿؿٚؾ .
باي  ١ٓٝايفكي 9١ٝايًٗاؾ ٠يً ٢ايًٗاؾ ٠جم ايهدكق - ١سدل اآلؾَدٞ

ْعِ ٜج
غاَ ، ١فٝذ
اي

تدج

قؾّ ايعني ايدُاي ١ٝايدُهكٚق ١أ ٚبؿهلا ،فاْد٘ َدٔ سكدٛم ايٓداى

بايًٗاؾ ٠ايدفكيٚ ، ١ٝي َاْل َٔ ايدتفهٝو اييدت اق ٟبٝدٔ أسهاَ٘

( )10ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 34ابٛال ايًٗاؾات  9ع + 1ع. 0
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ايتع ؿ ١ٜايدُذٗٛي ١يٓا َوناتٗا َٓٚاي ٤ٞإيت اقٖا  .ثِ ْ شح 9

قضاء الفقيْ بعمىْ يف حدود اهلل شبحاٌْ :
ي إيهاٍ ٚيغوف جم ث ٛت ايمْا ٚايهدكقٚ ١مُٖٛدا باي ٓٝد ١أ ٚبدايقكاق،
فٝرتت

يً ٘ٝانتشكام اؿؿّ ايدُعني  -جم اؾًُٜٚ ١أت ٞايتفُ -ٌٝيهٔ اـوف

ٚقل جم ث ٛت َا ٜٛد

اؿؿ ايًكي ٞبعًِ ايفك. ٘ٝ

ٚايدُكاؾ َٔ يًِ ايفكٜ 9٘ٝك ٘ٓٝبتشكدل َدا ٜٛدد

اؿدؿّ ٚإطويد٘ ايكهعدٞ

َٔ طكٜل ايدشوّ ايٛاْض ايدذً ٞايدُتشدكل بكؤٜدت٘ ي٘ َٔ ؾ ٕٚتكؾّؾ أ ٚيو
جم سُٛي٘ ٚؼكك٘ غاقداّ،أ ٚايدُتشكل بهُاي٘ يًكفف أ ٚيًًتِٖٓٚ،ا أقٛاٍ9
فايدًُٗٛق فدت ٖٛ ً٣ٛدٛال قٓا ٤ايفك ٘ٝبعًُ٘ ٚث ٛت ايدشؿّ ب٘ َهًكاّ َ 9ا
نإ َٔ سكٛم اهلل ن شاْ٘ َٚا نإ َٔ سكٛم اآلؾَ َٔ ،ٞؾ ٕٚتٛقد

يًد٢

اقاَ ١اي  ١ٓٝأ ٚايُٝني اَ ٚؿٚق ايقكاق َدٔ ايددُتِّٗ بداؾكّٚ ،ـيدو يٓدؿ ٜكدني
ايدُذتٗؿ 9قؤٜت٘ بايعني يًذكّ ايددُٛد

يًشدؿ ،نكؤٜتد٘ يًماْد ٞأ ٚايو٥دط أٚ

ايهاقم ٜ ٖٛٚدذكّ َٔ ؾ ٕٚي ٗ ١أ ٚاستُاٍ غوف ٚ -يْ ٛعٝف ّا . -
ٖٚفا ايدُكاٍ ٖ ٛايُشٝض يً ٢تفُ ٌٝآتٍ .
ٚجم ق اي٘ أقٛاٍ َتعؿؾْ ٠عٝف ١نك ٍٛاينهاجم 9يدؿّ ددٛال قٓدا ٤ايفكٝد٘
باؿؿ يٓؿ يًُ٘ ٜٚك ٘ٓٝبتشكك٘ َهًكاّٚ ،ق ٍٛبتػُد ِٝاؾدٛال عكدٛم ايٓداى
غاَٚ ،١ق ٍٛبتػُ ُ٘ٝعكٛم اهلل ن شاْ٘ غاَٜ ،١دُهٔ َكادعتٗا (.)11
ٚقؿ ـنكْا جم عٛخ (فك٘ ايكٓدا 9)٤ددٛال قٓدا ٤ايفكٝد٘ بعًُد٘ ايٛددؿاْٞ
َٔ ؾ ٕٚتٛقٓد

يًد ٢قٝداّ اي ٓٝد ١أ ٚاؿًد

يًد ٢اؿدل أ ٚيًدْ ٢فٝد٘ ٚي يًد٢

إقكاق ايدػُِ يدػُُ٘ بدشك٘ يً ، ٘ٝبٌ ٜهف ٘ٝيًُ٘ بايدشل أ ٚبايدؿ ٜٔا ٚبددُا
ٜٛد

اؿؿ ايًكي َٔ ٞؾ ٕٚفكم بني سل اهلل ٚسؿّٚ ٙبني سكٛم ايٓاى .

( )11جم دٛاٖك ايهوّ ز . 80 – 779 319

قٓا ٤ايفك ٘ٝبعًُ٘ جم سؿٚؾ اهلل ن شاْ٘)22( .........................................

َ َٔٚةكٜات ٖف ٙايفتٝاَ 9ا مٔ ف - ٘ٝث دٛت اؿدؿّ ايًدكي ٞبعًدِ ايفكٝد٘
ٜٚك ٘ٓٝبتشكل َٛد

اؿؿ ٚن ٘ٚ ،قأ ٟايدًُٗٛق ٖٓا ٖ ٛايدُُٓٛق بايؿي.ٌٝ

ْعِ ٖفا  -ث ٛت اؿدؿّ بدايعًِ  -كُد ّٛبايددُذتٗؿ ايعدؿٍ ،ؾ ٕٚغد ٙ
ست ٢ايفٓو ٤ايدُُٓٛبني َٔ ق ًد٘ يقاَد ١اؿدؿٚؾ ٚتٓفٝدفٖا ،نيٕ ايظداٖك َدٔ
ٚبًشداً قٝداّ ايددُذتٗؿ ايعدؿٍ

ايُٓ ّٛاآلتٝد ١اْد٘ سهدِ يًُكداّ ٚيًددُُٓ

َكاّ ايَاّ انيٌَ (يذٌ) ساٍ غ ٝت٘ ْ .عِ يبدؿ ٖٓدا َدٔ ايتفُد ٌٝبدني سدؿ
اهلل قٓاّ ٚبني سؿ اهلل ايف ٖٛ ٟسل اآلؾَ9 ٞ
أ -أَددا اؿددؿٚؾ ايدددُشْٓ ١ظدد سددؿ ايمْددا ٚايًددٛاط ٚايهددشام ٚايهددكق١
ٚيكل اـُك ،فو قٜد

يٓدؿْا جم ث ٛتٗدا يٓدؿ ث دٛت َٛد ٗدا جم يًدِ ايفكٝد٘،

نإٔ ٜك ٣ايفك ٘ٝبع 9٘ٓٝلْا لٜؿ بٗٓؿ أ ٚيٛاط٘ ب هك أ ٚنشام ٖٓؿ َل أغتٗدا أٚ
َؿٜكتٗا ا ٚقؤٜت٘ لٜؿاّ ٜهكم ثِ ًٜػِّ فايٌ اؾكّ ٚايدُفع ٍٛبد٘ ٜكٓٝداّ َدٔ
ؾ ٕٚتكؾؾ أ ٚاستُاٍ غوف ،فٝشلّ ي٘ يٓؿ٥دف اقاَد ١اؿدؿ ٚإددكاؤ ٙتٓفٝدفاّ يد٘
نُا ولّ ي٘ ايكٓا ٤جم يُ ّٛاؿكٛم بٝك ٘ٓٝسه ُا تكؿّ جم (فك٘ ايكٓا. )٤
ٚيً ٘ٝإـا ْظك إىل لٜؿ ٖٓٚؿ ٜمْٝدإ ٜكٓٝداّ أَهٓد٘ إ ودؿُّٖا إـا سُدٌ يد٘
َٔ ايكؤٜ ١ٜكٝدٔ بايمْا َٔ ؾ ٕٚتكؾؾ أ ٚاستُاٍ غوف أ ٚايت ا ٙايفدايًني َدل
تأنؿ َٔ ٙيؿّ ٚدٛؾ يكؿ  -ؾا ِ٥أَٓ ٚكهل -بُٗٓٝا أ ٚي ٗ ١يكؿ .
فإـا سٌُ ايٝكني ايدُفنٛق يٓؿ ايفكٝد٘ فدو ايدهاٍ جم ددٛال إقاَتد٘ اؿدؿّ
يًُٗٝا عه
ْا٥

يًُ٘ ٜٚكَ ٘ٓٝدٔ ؾ ٕٚتٛقفد٘ يًد ٢اي ٓٝد ١ا ٚايقدكاق ،نيٕ ايفكٝد٘

ايَاّ ( ٖٛٚ)أَني اهلل جم غًك٘ َاؾاّ ايَاّ انيٌَ (يذٌ) غا ٥داّ،

فإ يًِ ايفك ٘ٝايٛدؿاْ ٞعَُ ٍٛا ٜٛد

اؿؿّ يعً٘ أقٚ ٣ٛأٚثدل َدٔ اي ٓٝد١

ٚـيو يستُاٍ نفل ايًاٖؿ ٜٔقغِ يدؿايتُٗا ٚيدؿّ تٛقدل ايهدفل جم يًدِ
ايكاْ ٞإـا ؼكل يكطٓا  ٖٛٚايعًدِ ايددشهّ ٞعُدَٛ ٍٛدد

اؿدؿ َدٔ ؾٕٚ

تكؾؾ ٚاستُاٍ غوف ،نإٔ ٜك ٣ايفك ٘ٝايدماْٝني أ ٚايهداقم َدل تددُٝٝم اؾداْٞ
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َٔ ؾ ٕٚتكؾؾ ٚاستُاٍ غوفٚ ،إـا ؼكل ث ٛت اؿؿّ بايًٗاؾ ٠فٝهد ٕٛث ٛتٗدا
بعًِ ايدُذتٗؿ ايعؿٍ  -ايٛي ٞايًكي - ٞيعً٘ أٚىل ٚأٚثل ٚأْٚض .
لٚ -اَددا اؿددؿٚؾ ايًددكي ١ٝايد

ٖدد ٞسددل اآلؾَدد ٞنشدؿّ ايكددفف ٚتعمٜددك
اؿدؿ ٖٚدٛ

ايًتِ فًٝو يًفك ٘ٝاقاَد ١اؿدؿّ جم َدٛاقؾ يًُد٘ ٜٚكٓٝد٘ بددُا ٜٛدد

سل َٔ سكٛم اآلؾَ ٞايدُذا يً ٘ٝنايدُكفٚف ٚايدًُتٚ ّٛايددُهكٚم َايد٘
إي بعؿ َهاي  ١ـ ٟاؿل بادكا ،ٙ٤فُٔ قففد٘ غد  ٙأ ٚيدتُ٘ ٚقدؿ يدٗؿ ٙايفكٝد٘
ايعؿٍ ٚمسل قفف٘ أ ٚيتُ٘  -يٝو يًفك ٘ٝاقاَ ١اؿؿ يً ٘ٝق دٌ َهاي د ١اآلؾَدٞ
َاس

اؿل باقاَ ١اؿؿ أ ٚايتعمٜدك ايدف ٟىُّد٘ ٜٚهدتشك٘ ٚ ،بعدؿ ايددُهاي ١

ٜهفدد ٞايفكٝدد٘ يًُدد٘ ٜٚكٓٝدد٘ بدددُا ٜٛددد
يهً

ايدددشؿّ أ ٚايتعمٜددك إلدددكا ٙ٤تٓفٝددفاّ

َهتشك٘ ايدُكفٚف أ ٚايدًُت. ّٛ
ٚقددؿ ن د ل جم (فكدد٘ ايكٓددا )٤اينددتؿيٍ يًدد ٢دددٛال قٓددا ٤ايفكٝدد٘ بعًُدد٘

ٜٚك َٔ ٘ٓٝؾ ٕٚتٛقٓ
ب ددُا ٜٛددد

يً ٢اي ٓٝد ١أ ٚايقدكاق أ ٚايدُٝني ،فدإ ايعًدِ ايٛددؿاْٞ

اؿددل ندداف ٍيًفكٝدد٘ جم َكدداّ اإلث ددات ٖٚددٚ ٛيدد ٞايَددك ،فٝهددٕٛ

سهُ٘ بانتشكام اؿؿّ سهُاّ بايعؿٍ ٚايكهط ٚقؿ أَكْا ب٘ يكياّ .
ٜدٓاف اي 9 ٘ٝؾيي ١بع

ايكٚاٜات يً ٢ايتدفُ ٌٝايدُمبٛق جم سدؿٚؾ اهلل

بني َا ٖ ٛسل اهلل ٚبني َا ٖ ٛسل اآلؾَٖٚ ، ٞف ٙايكٚاٜات (9)12
أ -غا اؿهني بدٔ غايدؿ يدٔ ايُداؾم ( )ايددُك ٟٚجم (ايهداجم) ٚجم
(ايتٗف ٜني) 9طايٛاد

يً ٢ايَاّ إـا ْظدك إىل قددٌ ٜمْد ٞأًٜ ٚدكل اـُدك

إٔ ٜك ِٝيً ٘ٝاؿؿّ ٚي وتاز إىل بَ ١ٓٝل ْظك ٙنيْ٘ أَني اهلل جم غًك٘ٚ ،إـا ْظدك
اىل قدٌ ٜهكم إٔ ٜمبكٜٗٓٚ ٙاٜٚ ٙدُٜٓٚ ٞؿيد٘ص قًد ٚ 9نٝد
طنيٕ اؿددل إـا ندإ هلل فايٛادد

ـيدو؟ قداٍ9

يًدد ٢ايَدداّ اقاَتدد٘ٚ ،إـا نددإ يًٓدداى فٗددٛ

يًٓاىصٜٚ ،دُهٔ إٔ ٜهتفاؾ َدٔ طكٜكد ١اي ٝدإ َٚدٔ قكٜٓد ١ايٓٝابد ١يدٔ ايَداّ
( )12ايٛنا9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 21ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع + 2ع + 1ع. 0

قٓا ٤ايفك ٘ٝبعًُ٘ جم سؿٚؾ اهلل ن شاْ٘)24( ..........................................

( 9 )قٝدداّ اجتٗددؿ ايعددؿٍ َكدداّ ايَدداّ املعُدد ،)(ّٛفٝهدد ٕٛاجتٗددؿ جم
يٗددٛؾ اية ٝدد9 ١طأَددني اهلل جم غًكدد٘ص ٜٚؤنددؿ ٖددفا اـددا  9إغتُدداّ ايًٝٛفدد١
بايدُذتٗؿ ايعؿٍ  -ؾ ٕٚغ  َٔ ٙاي ًك ست ٢فٓو ٤اؿٛل. ٠
لَ -شٝش ١ايفٌٓ ايدُك ١ٜٚجم (ايهاجم) ئ ايُاؾم ( )قداٍ 9طَدٔ
أقكّ يًْ ٢فه٘ يٓؿ اإلَاّ بدشل أسؿ َٔ سكٛم ايدُهًُني فًدٝو يًد ٢ايَداّ
إٔ ٜك ِٝيً ٘ٝاؿؿّ ايف ٟأقدكّ بد٘ يٓدؿ ٙستد ٢وٓدك َداس ٘ سدل اؿدؿ أٚ ٚيٝد٘
ٜٚهً ٘ عك٘صٚإقكاقاؾاْ ٞبدذٓاٜت٘ ٜٛد
(يذٌ) فٝكٓ ٞبعًُ٘ َعًكاّ يً ٢طً

ايعًِ ياؾ ٠يٓؿ ايفكْ ٘ٝا٥
َاس

ايَداّ

اؿل .

ددَ -شٝش ١ايفٌٓ انيغك ٣املك ١ٜٚجم (ايتٗف ٜني) ئ ايُداؾم (9)
طَٔ أقكّ يًْ ٢فه٘ يٓؿ ايَاّ علٍّ َٔ سؿٚؾ اهلل َكٚ ٠اسدؿ - ٠سدكاّ ندإ أٚ
ي ؿاّ ،أ ٚسك ٠ناْ

أ ٚأَد - ١فعًد ٢ايَداّ إٔ ٜكد ِٝاؿدؿ يًٝد٘ يًدف ٟأقدكّ بد٘

يًْ ٢فه٘ نآ٥اّ َٔ نإ ،إي ايماْ ٞايدُشُٔ فاْ٘ ي ٜكمج٘ ستدًٜ ٢دٗؿ يًٝد٘
اقبع ١يٗؿا ،٤فإـا يٗؿٚا ْكب٘ اؿؿ َا ١٥دًؿ ،٠ثِ ٜكمج٘صٚ ،قاٍ أب ٛي دؿ
اهلل ( 9)طَٚددٔ أقدكّ يًددْ ٢فهدد٘ يٓددؿ ايَدداّ عددل  9سددؿ َددٔ سددؿٚؾ اهلل جم
سكٛم ايدُهًُني فًٝو يً ٢ايَاّ إٔ ٜك ِٝيً ٘ٝاؿؿ ايف ٟأقكّ ب٘ يٓؿ ٙست٢
وٓك َاس

اؿدل أٚ ٚيٝد٘ فٝهاي د٘ عكد٘ص فكداٍ يد٘ بعد

ي ؿ اهلل فُا ٖف ٙاؿؿٚؾ اي

أَدشابٓا ٜ 9دا أبدا

إـا أقكّ بٗدا يٓدؿ ايَداّ َدكٚ ٠اسدؿ ٠يًدْ ٢فهد٘

أق ِٝيً ٘ٝاؿؿ فٗٝا؟ فكاٍ( 9)طإـا أقكّ يًْ ٢فه٘ يٓؿ ايَاّ بهكق ١قهعد٘،
فٗفا َدٔ سكدٛم اهللٚ ،إـا أقدكّ يًدْ ٢فهد٘ اْد٘ يدكل

دكاّ سدؿّ ،ٙفٗدفا َدٔ

سكٛم اهللٚ ،إـا أقكّ يًْ ٢فه٘ بايمْا  ٖٛٚغد قُدٔ فٗدفا َدٔ سكدٛم اهللص
قاٍ9طٚأَا سكٛم ايدُهًُني فدإـا أقدكّ يًدْ ٢فهد٘ يٓدؿ ايَداّ بككٜٓد ١مل ودؿّٙ
ستٜ ٢دشٓك َاس

ايفك ١ٜأٚ ٚيٚ،ّ٘ٝإـا أقكّ بكتٌ قدٌ مل ٜكتً٘ ستٜ ٢دشٓك

أٚيٝا ٤ايدُكت ،ٍٛفٝهاي ٛا بؿّ َاس ِٗص  .ثِ ْ شح 9
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تعحين إقاوة الـحد :
إـا ث

ايه

ايدُٛد

يًشؿّ ايًكي ٞنُا ي ٛقاَد

اي ٓٝد ١ايددُعتا ٠أٚ

إيرتاف اؾاْ ٞيًَ ٢ؿٚقايمْا َٓ٘ أ ٚايهكق ١أ ٚيكل اـُك ٚد

ايتعذٝدٌ

ٚاي ؿاق إىل اقاَ ١اؿؿّ ايدُعني يكياّ ساٍ بهط ٜؿ ايفكٚ ٘ٝتُؿّ ٜ٘يقاَ ١اؿؿّ،
ًَكٚطاّ باْتفا ٤ايدُفهؿ ٠ايٓٛي ١ٝيً ٢ايفك ٘ٝأ ٚيً ٢ايدُؤَٓني ٚإْتفدا ٤املٓدك٠
ايًػُ َٔ ١ٝادكا ٤اؿؿ يً ٢اؾاْٚٚ . ٞد٘ ـيو  -بعدؿ ايمجدا ايددُؿّي٢
ٚيؿّ اـوف ف ٘ٝبني انيَشال ٚ ٖٛ -قٚؾ قٚاٜتني ()13ؾايتني يًُٖٚ ،٘ٝا9
اني ٚىلَ 9عتا ٠ايهده ْٞٛايٓاطكد ١باْد٘طيٝو جم اؿدؿٚؾ ْظدك نداي١ص فدو
هٛل -بعؿ ث ٛت َٛد

اؿؿّٚ -ي ًٜك تأد ٌٝإدكاٚ ٙ٤إْظاق اؾداْ ٞنداي١

ٜعددا ٚقت داّْٗ 9دداقاّ أ َٜٛ ٚداّف أ ٚان د ٛياّ ،فددإ ايهدداي ١ي دداق ٠يددٔ ايٛق د

يًدد٢

ايطوم،ي إٔ ٜكاؾ َٓٗا ايدُعٓ ٢ايًا٥ل جم يُٛقْا ٚايدُها ٟٚيهتني ؾقٝك.١
ايجاَْ 9١ٝا قٚا ٙايُدؿٚم َكندوّ يدٔ أَد ايددُؤَٓني (9)طإـا ندإ جم
اؿؿ يعٌ أ ٚيه ٢فايدشؿ َعهٌص ٚقؿ ث

يكياّ يؿّ دٛال تعهٝدٌ اؿدؿٚؾ

َل إَهإ ايفك ٘ٝاٜا ،ٙبٌ ٚقؾ جم اـا ق ٍٛاَد ايددُؤَٓني(َٓ )ادٝداّ قبد٘9
طايًِٗ اْو قً

يٓ ٝو | فُٝا أغات٘ َٔ ؾٜٓوٜ 9ا قُؿ َٔ يهٌ سؿّاّ َدٔ

سؿٚؾ ٟفكؿ ياْؿْٚ ٞطً

بفيو َٓاؾتٞص (. )14

ٖٚددف ٙايكٚاٜدد ١ايجاْٝدد ١يدددُا ناْ د
َاس

َكنددً ١مل ْعتُددؿٖا سذددٚ ،١قددؿ ايددت ٘

(ايٛنا )ٌ٥سني دعًٗا َٔ قٓداٜا أَد ايددُؤَٓني (َ )ددُا ٜدٛسٞ

بُش ١ايدػا فإ يًُؿٚم نٓؿاّ َشدٝشاّ اىل قٓاٜا أَ ايدُؤَٓني ،يهٔ
( )13ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 14ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ +ل َٔ 01ابٛال سؿ ايمْا 9ع. 7
( )14ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 0ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع. 5

تعذ ٌٝإقاَ ١ايدشؿ)26( .............................................................

َكادعدد ١اـددا جم ايددُُؿق انيَددٌ()15تددؤؾ ٟإىل ايكهددل باييددت اٚ ٙإ ايددػا
َكنٌ ئ أَ ايدُؤَٓني (ٚ ،)يٓؿ٥ف تهدَ ٕٛؤٜدؿ ٠يددُعتا ٠ايهده ْٞٛجم
ايؿيي ١يً ٢يؿّ دٛال تأد ٌٝاؿؿّ بعؿ ث ٛت٘ يكياّ ٚإْتفدا ٤ايددُفهؿ ٠ايٓٛيٝد١
َددٔ ادددكاٚ ٙ٤اْتفددا ٤ايدددُٓكّ ٠ايًػُدد ١ٝيًدد ٢ايدددُشؿٚؾ نايدددُكض ٚاؿُددٌ
ٚاينتشاْ ١نُا ٜأتٖٚ ،ٞهفا ي ٛتدماسِ ٚادد

اقاَد ١اؿدؿ َدل إث دات سدل

يكي ٞيدُؤَٔ أ ٚمدَ ٙٛددُا ٖد ٛأٖدِّ َدٔ تعذٝدٌ اقاَد ١اؿدؿ ،فٝؤددٌ قٜجُدا
ٜتشكل ايِٖ أٜٓ ٚتف ٞايٓكق ئ ايدُشؿٚؾ .
ٚايظاٖك إ َوى ايتأغ ايدُُٓ ٛيٓد٘ يدكي ّا ٖدَ ٛدؿم تعهٝدٌ اؿدؿ أٚ
ايتفكٜط ٚايتهاَض جم اقاَت٘ ،فو ٜٓكّ تأغ اؿدؿّ يدٔ أ ٍٚايٓٗداق يًدؿ ٠ايداؾ
إىل ٚنه٘ ٚ -ق
ايُٝ

ؾجم ٤اؾد ٛجم ايًدتاٚ -٤ي تأدًٝد٘ إىل ايددُةكل يٝػد ّ سدكّ

ساٍ إدكا ٤اؿؿخ  .ثِ ْ شح 9

الشفاعة يف احلد:
إـا ث

ايه

ايدُٛد

يًشؿّ ايًكي ٞنُا ي ٛقاَد

اإلقكاق ايُشٝض ٚإيرتاف اؾاْ ٞبدُا ٜٛد

اي ّٓٝد ١ايددُعتا ٠أٚ

اؿؿ 9ايهدكق ١أٚايكدفف أ ٚايمْدا

ا ٚمٖٛا  -ي ٜدذٛل يًشانِ ايعف ٛيٓ٘ ٚإنكاط اؿؿّ بًفاي ١أسدؿ انيقكبدا ٤أٚ
انيَؿقا ٤أ ٚمُٖٛا ،فاْد٘ ي تًدك ايًدفايٚ ١ي ٜددذٛل ايعفد ٛيدٔ اؿدؿّ بعدؿ
ث ٛت٘ يكياّ ب  ١ٓٝأ ٚمٖٛاٚ ،قؿ إؾي ٞايمجا يًٚ ٘ٝيؿّ اـوف فٝد٘ٚٚ ،قؾ
ايٓٗ ٞايدُتهكق ئ ايًفاي ١جم اؿؿ بعؿ ث ٛت٘ يٓؿ إَداّ املهدًُني ٚبًٛغد٘ ايٝد٘
ٚقؿ ؾي

يؿ َٔ ٠ايكٚاٜات ( )16يً ٢اْ٘ طي يفاي ١جم سؿص9

َٓٗا َشدٝشَ ١دشُؿ بٔ قٝو ئ اي اقك ( 9 )ط نإ نيّ نًُ ١لٚز
( َٔ )15ي وٓك ٙايفك 9 ٘ٝز 9 25 9 3ع . 8
()16ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 11ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ .
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ايٓ

| َٔ أَ ١فهكق

فكدداٍ ايددٓ

َدٔ قد ،ّٛفدأت ٞبٗدا ايدٓ

| فهًُتد٘ أّ ندًُ ١فٗٝدا

ٜ 9ددا اّ نددًُٖ ١ددفا سدؿّ َددٔ سددؿٚؾ اهلل ي ٜٓددٝل ،فكهعٗددا قنددٍٛ

اهلل|ص.
َٗٓٚاَ 9عتا ٠ايهه ْٞٛيدٔ ايُداؾم ( )سانٝداّ يكد ٍٛأَد ايددُؤَٓني
(9)طي ًٜفعّٔ أسؿ جم سؿّ إـا بًغ ايَاّ فاْد٘ ي ٜددًُه٘ٚ ،ايدفل فُٝدا مل
ً ٜغ ايَاّ إـا قأٜ

ايٓؿّص ٜٚهتفاؾ َٔ ٖف ٙايدُعتا ٠بْٛدٛع 9يدؿّ ددٛال

ايًفاي ١جم اؿؿّ يكفع٘ ئ َهتشك٘ أ ٚتددػفٝف٘ يًٝد٘ بعدؿ ث دٛت َٛدد
باي  ١ٓٝايدُعتا ٠يكياّٚ ،ـيو نيْ٘ ي ٜدًُو أسؿ ايًدفاي ١أٚؽفٝد

اؿدؿ

ايددشؿ أٚ

ْف ٝد٘ َٚ،ددٔ ٖددفا ايددِّٓ ْفٗددِ دددٛال ايًددفاي ١جم اؾًُدد ١بددٌ ْفٗددِ َٓدد٘ َٚددٔ
ُْ ّٛأغك 9٣دٛال ايًفاي ١جم َٛقؾ9 ٜٔ
انيَ 9ٍٚددا إـا مل ً ٜددغ ايَدداّ نددإٔ ٜهددع ٢أسددؿ ق ددٌ اقاَدد ١ايًددٗاؾ ٠يٓددؿ
ايَاّ يً ٢اجكّ يددُٓل اقاَد ١ايًدٗاؾٚ ٠إث دات أثكٖدا ٚ 9ددٛل إددكا ٤اؿدؿ-
ف ْٖ ٞفا ايًاٖؿ ٚـاى يًد ٢يدؿّ ايًدٗاؾ ٠ستد ٢ي ً ٜدغ اؾدكّ إىل ايَداّ
ٚي ُٜددٌ يعًُددٖ٘ٚ ،ددفا ٜفٗددِ َددٔ َعتددا ٠ايهدده ْٞٛطٚايددفل فُٝددا مل ً ٜددغ
اإلَاّصص  َٔٚايُشٝض ايدُأثٛق ئ ايُاؾم (9 )طَٔ أغف نداققاّ فعفدا
يٓ٘ ففيو ي٘،فاـا قفل اىل ايَاّ قهع٘ ،فإ قاٍ ايف ٟنكم ي٘9أْا أٖ د٘ يد٘ مل
ٜؿي٘ اإلَاّ ستٜ ٢كهعد٘صنيْد٘ بًدغ ايَداّ َٚٚدً٘ ؾيٝدٌ إث دات َٛدد

اؿدؿ

طٚامنا اهل  ١ق ٌ إٔ ٜكفل اىل ايَاّص(. )17
ٖٚفا اؿهِ َدػُ - ّٛنُا تفٝؿ َعتا ٠ايهدهًَٚ -ْٞٛدكٚط بددُا إـا
قأ ٣املهً د

تٛبدد ١اؾدداْْٚ ٞؿاَتدد٘ يًدد ٢فعًت د٘ ايهددٚ ٤ٛدك ٜددُت٘ ايٓهددكاٚ ٤ي

ٜدذٛل ي٘ ايهعَ ٞهًكاّ ٚإٕ مل ٜك أثك ايتٛب ١يً. ٘ٝ

( )17ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل َٔ 06ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع. 2

ايًفاي ١جم اؿؿ ويؿّ دٛال ايتهكٜض بهفاي)28( .....................................١

ٚأَا بعؿ بًٛغ اؾكّ إىل ايَداّ  -بًدٗاؾ ٠ايعدؿيني أ ٚايعدؿ - ٍٚأ ٚث ٛتد٘
يً ٢أسؿٍ فاْ٘ ي ٜدًُو أسؿ اينكاط أ ٚايعفٚ ،ٛي ػدٛل ايًدفاي ١يؿٜد٘ٚ ،ي
ٜدشل يوَاّ ايعف ٛإي إٔ هؿ ًَُش ّ١أققدٚ ٢أٖدِّ يدكياّ فٝتمامحدإ ٜٚدكدض
انيِٖ يكياّ أ ٚقتٌُ ايُٖ - ١ٝيًَ ٢ا ٖ ٛكتاقْا جم انيَ. - ٍٛ
ايجاَْ 9ٞا إـا بًغ اؾكّ ايَاّ بهكٜل إقكاق اؾاْ - ٞؾ ٕٚايًٗاؾٚ ٠اي ّٓٝد١
فاـا تاّ اجكّ باييرتاف بدذكَ٘ ايدُٛد

يًشدؿّ ٚناْد

يكٛبد ١دكَد٘ سكداّ

هلل ند شاْ٘ نايمْددا ٚيددكل اـُددك  ،فاْدد٘ سٝددح نددإ يوَدداّ سددل ايعفدد - ٛأٟ
ٜددًُو ايَدداّ ايعفدد ٛبعددؿ إقددكاق ايددذاْ ٞبدذكٜدددُت٘ نُددا نددٝأت ٞؾيًٝدد٘ 9ايدِٓ
ايًكي ٞايدُعتا ايؿاٍ يً ٢إٔ ايدُوى ايدُُشض يعف ٛايَداّ يدٔ اجدكّ ٖدٛ
إقددكاق ٙبدداؾكّ ايددفٖ ٟدد ٛسددل اهلل ند شاْ٘ َددل يددؿّ قٝدداّ اي ٓٝدد ١يًد ٢دكَدد٘-
ٚيٓؿ٥ف  9ي َاْل َٔ يفاي ١أسؿٍ يُايدض ايدُعرتف ظكَ٘ نٜ ٞعف ٛايَاّ يٓ٘
ٜٚهددكط يٓدد٘ اؿددؿْ ،عددِ ايسددٛط ٚدٛب داّ يددؿّ ايعفدد ٛيٓدد٘ ق ددٌ إًٗدداق تٛبتدد٘
ْٚؿاَت٘ يً ٢ن ٤ٛفعً٘ ٚنٝأت ٞتفُ ٌٝبٝاْ٘  .ثِ ْ شح 9

عدً جواز التصريح بكفالة :
إـا ث د

ايه د

ايدددُٛد

يًش دؿّ ايًددكي ٞيٓددؿ اي ددشانِ ايًددكي ٞب ّٓٝدد١

َعتا ٠أ ٚإقكاق َدشٝض يدكياّ  -أٚؾ ايهدذٔ قٜجُدا ٜدتِّ اددكا ٤اؿدؿ يًٝد٘ ،
ٚمل هم نيسؿٍ إ ًٜفل يًذاْ ٞبتهكو٘ َدٔ ايهدذٔ ستدَ ٢دل تعّٗدؿٚ ٙتهفًٓد٘
يًشانِ باسٓاق ٙلَٔ َهاي  ١اؿانِ ٚإقاؾت٘ إلدكا ٤اؿؿّ يً. ٘ٝ
إـٕ ي ٜدذٛل تهكٜض َٔ ث

يكياّ يً ٘ٝايدشؿ ٚي إغكاد٘ َٔ ايددُعتكٌ

ٚي تٓفل ايهفاي ١يٓ٘ٚ ،ي هدٛل يًشدانِ ايتهدكٜض بهفايدَ ٍ١دٔ ٜتعٗدؿ اسٓداقٙ
ٚإٕ ٚثل بكؿقتد٘ يًد ٢إسٓداق ،ٙبدٌ يبدؿ َدٔ بكدا ٙ٤جم اؿد و قٜجُدا ٜتشكدل
ايٛق

ايدُٓان

 9لٚاٍ ايداؾ ايكداقّ أ ٚايٓٗداق إىل ٚنده٘ َدجوّ  ،أ ٚلٚاٍ
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اؿكّ ايًؿٜؿ ٚنط ايٓٗاق إىل غكٚل ايًُو ٚ -ـيو يقاَ ١اؿؿ ،فٝكاّ يًٝد٘
اؿؿ ثِ ٜهًل نكاس٘ .
ٚقؿ ؾٍّ يً ٢ـيو  9ايدشؿٜح ايددُعتا ندٓؿ ٙايٛاْدش ١ؾييتد٘ ٖٚد ٛغدا
ايهه )18( ْٞٛئ ايُاؾم ( )سانٝاّ يك ٍٛدؿ 9)|( ٙطي نفاي ١جم سدؿّص
ٚقؿ إؾي ٞايمجا يً ٢اؿهِ ٚيؿّ اـوف ف. ٘ٝ
ٚيعدددٌ َٓدددل ايهفايددد ١جم ايددددشؿّ نيددددٌ إندددتًمّ ق ددد ٍٛايهفايددد ١إطدددوم
نكاع اؾداْ ٞايددُعتكٌ بعدؿ ث دٛت َٛدد

اؿدؿّ يًٝد٘ ،فدإـا فدكض إ أطًدل

نددكاس٘ يهفايددَ ١ددٔ ٜجددل اؿددانِ باسٓدداق ٙاٜددا ٙيهٓدد٘ غددال أ ٚإغتفدد ٢فتعددفق
إسٓاق ٙست ٢يً ٢ايهافٌ ايدُتعّٗؿ ،فاْ٘ ًٜمّ تأغ اؿؿّ يدٔ ٚقتد٘ ٚقدؿ ث د
بددؿي ٌٝيددكي ٞأْدد٘ ي تددأغ فٝدد٘ ٚطيددٝو جم اؿددؿٚؾ ْظددك ن داي١ص ( )21فٝتع دّٔٝ
ايدُٓل َٔ نفاي ١أسؿٍ ٚيؿّ ق ٛهلا ست ٢ي ٛتعٗؿ أسؿ يًشانِ باسٓاق. ٙ
ْعددِ ٜدددُهٓٓا انددتجٓاَ ٤ددٛاقؾ ٚدددٛل تددأغ إدددكا ٤اؿددؿّ ْظدد َددٛاقؾ
محددٌ اؾاْٝددٚ ١إقْدددايٗا ايً ددا ٤يٛيٝدددؿٖا ،فاْدد٘ ٜؤدّددٌ إددددكا ٤اؿددؿ يًٗٝدددا
 نُددا نددٝأت - ٞستددٜ ٢ددم ٍٚايعددفق ايدددُاْل َددٔ إْفددإـٚ ٙإدددكا ،ٙ٤يهددٔ َددلاستُدداٍ ٖكبدد٘ َددٔ ؾاق ايعؿايدد ١أ ٚإغتفا٥دد٘ يٓٗددا يبددؿ َددٔ اؿ د و جم َعتكددٌ
أ ٚنفاي ١أسؿٍ -قاؾق يً ٢ايسٓاق ٚق

لٚاٍ ايعفق ٜ -تعٗؿ باسٓاق اؾاْٞ

َكؿَ ّ١يدكا ٤اؿؿ يً . ٘ٝثِ ْ شح 9

()18ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 10ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع. 0
()21ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 14ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع . 0

ي ميني جم سؿّ ويؿّ إقخ ايدشؿ )30( .................................................

ال ميني يف حدّ:
إـا إؾي ٢أسؿ يً ٢أسؿ أ ٚإتِٗ غ  ٙبأْ٘ قفف٘ أ ٚنكق٘ أ ٚلْا ب ٓت٘ َجوّ،
فهاي ٘ اؿانِ ايًدكي ٞباي ٓٝد ١ايًداٖؿ ٠يد٘ يًد ٢ؾيدٛاَ ٙدا ٜٛدد

اؿدؿ يًد٢

غُُ٘ ٚمل تهٔ يٓؿ ٙبٚ ١ّٓٝي سٌُ إقكاق َٔ اية  -فٗدٌ ودل يًُدؿي ٞإٔ
ٜهً

َٔ ايكاْ ٞإسوف ايدُتِّٗ يًْ ٢ف ٞايؿي ٣ٛايدُٛدٗ ١اي ٘ٝ؟ .
ايظاٖك َٔ ُْد ّٛيؿٜدؿٖ ٠د ٛايعدؿّ  -أ ٟي ًٜدمّ إسدوف ايةد ٚيدٛ

يؿفل ايتُٗ ١ئ ْفه٘ ٚي ٜج د
يؿٜؿ ٠اْ٘ 9طي ٜهتشً

َاس

ايددشؿّ يد ٛمل ٜددشً  ،فكدؿ ٚقؾ جم أغ داق

()20

ايدشؿص نُا جم َعتا ٠غٝاخ بٔ ابكاٖ ِٝظ

 ِّٜٓٓٚايٗٝاَ 9ا ٚقؾ جم َعتات ٞاي مْهدٚ ٞابدٔ ابد ٞيُد ٚايددُتُٓٓتني
ق ٍٛايُاؾم( )إتٝإ قدٌ نيَد ايددُؤَٓني ( )بكددٌ ،فكداٍ يإلَداّ 9
ٖفا قففاٚ ،مل تهٔ ي٘ ب ،١ٓٝفكاٍٜ 9ا أَ ايدُؤَٓني إندتشًف٘ ،فكداٍ (9)
طي ٜدُني جم سؿص ٖٚ .اتإ ايكٚاٜتإ َشٝشتا ايهٓؿ إىل اي مْهدٚ ٞابدٔ ابدٞ
يُ َكنًني يًكٚا( 9١ٜئ بع

أَشابٓا)ٚ ،سهد

ايددُ ٓ ٢ايددُػتاق ُٖدا

َشٝشتإ نيُْٗا يكفا أُْٗا ي ٜكٜٚإ ٚي ٜكندوٕ إي يدٔ ثكدٚ . ١ق ٣ٚفددٞ
(ايتٗف ) ٜبهٓؿ ٙايدُعتا إىل اندشام بٔ يُاق ئ ايُاؾم( )ئ اي داقك
( 9)إ قدوّ إنتعؿ ٣يًٝاّ يً ٢قدٌ ،قاٍ 9اْد٘ إفدرت ٣يًد ، ّٞفكداٍ يًدٞ
( )ي٘ 9أفعً

َا فعً ؟ فأدال 9ي ،ثِ قاٍ يًُهتعؿ 9ٟأيو بٓٝد١؟ فكداٍ9

َا ي ٞب ،١ّٓٝفأسًف٘ ي ،ٞقاٍ يً 9)( ٞطَدا يًٝد٘ ٜددُنيص أ ٟمل هعدٌ اهلل
ن شاْ٘ ٜدُٓٝاّ يًَ ٢اس

اؿدؿٚ ،اْددُا دعًد

اي ٓٝدَ ١ج تد ّ١يدؿي ٣ٛايفدرتا٤

 ٖٞٚغ َٛدٛؾ ٠يٓؿ ايدُؿي، ٞفو ي ٤ٞيً ٢ايدُتِٗ ٚي ٜدُني يًٚ - ٘ٝيدٛ
يةكض ْف ٞايتُٗٚ ١ايؿي ٣ٛايدُٛدٗ ١اي . - ٘ٝثِ ْ شح 9
()20ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 10ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ.
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عدً إرث الـحد:
اؿدددؿٚؾ ايًدددكي ١ٝنًدددٗا سدددل اهلل ٚسد دؿّٚ ٙتًدددكٜع٘ دد دٌّ ٚيدددو ،يهدددٔ
بعٓٗا سؿّ هلل َدشٓاّ نشدؿّ ايمْدا ٚايًدٛاطٚ ،بعٓدٗا سدؿ اهلل ُٜٚدش ٗا سدل
اآلؾَدد ٞنايهددكقٖٚ ١ددفإ قهددِ أٚ ، ٍٚبعٓددٗا سددؿّ هلل ندد شاْ٘ ٖٚدد ٛسددل
يآلؾََ ٞدشٓ ّا نشؿ ايكفف .
ٚي ايددهاٍ ٚي غددوف ٚي إستُدداٍ إقخ ايدددشؿّ َددٔ ايكهددِ اني ،ٍٚفدإـا
َات َٔ ث

يًٝد٘ سدؿّ ايمْدا ي ٜدكخ أسدؿ سدؿّ ايمْدا يٓد٘ ٚي ٜكداّ يًد ٢غد

َهتشل ايدشؿ طَٚيَ تَ ٔم فق َٚا ٔل َق ْ ٚٔ ٠كل َق ُأغككَ٣صايْعاّ . 0539
ٚاْدُا اإليدهاٍ ٚاـدوف جم إقخ اؿدؿ ايدفٖ ٟد ٛسدل يآلؾَدٚ ٞىُّد٘
ْظ د سددؿ ايكددفف ،ف دإـا قددفف لٜددؿ بهددكاّ جم أَدد٘ أ ٚأغتدد٘ أ ٚلٚددد٘ أ ٚبٓتدد٘،
ثِ ث

ايكفف ب َ ١ّٓٝعتا ٠أ ٚإقكاق َشٝض ثِ َات َدٔ يًٝد٘ اؿدؿ ايدفٖ ٟدٛ

سددل اآلؾَدد - ٞإْتفدد ٢اؿددؿ ٚمل ٜددكؾ يًددٚ ٢قثتدد٘  ،يهددٔ يددَ ٛددات ـ ٚاؿددل
 َهتشل إدكا ٤اؿؿ يً ٢قإـف٘ ٜ ٌٖ -كث٘ ابٓ٘ أ ٚأب ٙٛنُا ٜكخ َاي٘ ؟ .قؿ ٚقؾ جم َعتا ٠ايهه 9ْٞٛطايدشؿّ ي ٜٛقخص (ٚٚ )21قؾ جم غددا َٛثّدل
يعُاق ايهاباط ٞئ ايُاؾم ( )اْ٘ قاٍ 9ط إٕ ايدشؿ ي ٜٛقخ نُا تٛقخ
ايؿٚ ١ٜايدُاٍ ٚايعكاقٚ ،يهٔ َٔ قاّ ب٘ َٔ ايٛقث ١فهً ٘ فٗدٚ ٛيّٝدَ٘ٚ ،دٔ مل
ٜهً ٘ فو سلّ ي٘ٚ ،ـيو َجٌ قدٌ قفف قدوّ ص ٜعا قفف٘ جم اَ٘ نُدا ٜفٗدِ
َٔ يسل ايدػا9طٚيًُكفٚف أؽ ،فإ يفا يٓ٘ أسؿُٖا نإ يآلغك إٔ ٜهً د٘
عكدد٘ نيْٗددا أَُٗددا مجٝعداّ ٚايعفدد ٛايُٗٝددا مجٝعداّص ٖٚددف ٙقٚاٜددَ ١عتددا ٠ايهددٓؿ
ٚاْش ١ايؿيي ١يً ٢يؿّ ايقخ ٚإٔ ايكدفف ٜٛيٓدؿ سكداّ يهدٌ َدٔ ٜتعًدل بد٘،
فدإـا َددات ايدددُكفٚف أ ٚتددكى ايدددُهاي  ١بددشك٘ أ ٚيفددا يددٔ قإـفدد٘ نددإ اآلغددك
( )21ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ12ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع  +1ع. 0

تعؿؾ َٛد

ايدشؿ ايًكي)32( .....................................................ٞ

َهتشكاّ  -ي بدُا ٖٚ ٛاقخ ،بٌ بدُا ٖدٚ ٛيد ّٞاؿدل ٜٚعُّد٘ ايكدفف بًشداً إ
انيّ ايدُكفٚف ٖٞ ١أّ ايدُكفٚف ايددُػاط

بايكدفف نُدا ٖد ٞأّ يآلغدك 9أؽ
إىل

ايدددُكفٚف أ ٚأغتدد٘ -فٝهددتشل ايدددُهاي  ١عكدد٘ ٚقددفف أَّد٘ ٜٚكفددل ايهًد
ايدُذتٗؿ ايعؿٍ إلث ات ايكفف يٓ٘ َكؿَ ّ١يدكا ٤ايدشؿ .
ٚباغتُاق 9غ ايدُكفٚف ٚايدُػاط

بايكفف ٜهتشل ايدُهاي  ١بادكا ٤اؿؿ

يً ٢ايكاـف بعؿ إث ات٘ اَاّ اؿانِ ايًكيٖٚ ،ٞفا سكٓ٘ ٚتهَ ٕٛهاي ت٘ باؿدؿ
َٔ بال انتشكام ايدُهاي ٚ ١يُ ّٛايدشل ي٘ ،ي َٔ بال إقخ اؿؿ َٔ أغٝد٘
أ ٚأَّ٘ أ ٚمُٖٛا  .ثِ ْ شح 9

تعدّد ووجب احلدّ الشرعي :
إـا تعؿّؾ َا ٜٛد
نددإ أّ اَددكأٚ -٠ث دد

سدؿٚؾ يًد ٢أسدؿ  -قددوّ

ايدشؿّ ايًكيٚ ٞادتُعد

انددتشكاق٘ يدددشؿّ ٜٔأ ٚثوثدد ١أ ٚأنجددك  -نُددا يدد ٛث دد

يدددكب٘ يًػُدددك ٚندددكقت٘ ٚلْددداٚ ٙقففددد٘ َدددجوّ -فدددو ىًددد ٛتٓفٝدددفٖا ٚإدكاؤٖدددا
َددٔ سددايتني 9قددؿ ٜدددُهٔ اؾُددل بُٗٓٝددا ٚ،قددؿ ي ٜدددُهٔ مجعٗددا بددٌ ٜفددٛت
بعٓٗا يٓؿ تكؿ ِٜبعٓٗا يً ٢بع

ٚ ،تْٛش9 ٘ٝ

اؿاي ١انيٚىل 9إٔ ٜدُهٔ اؾُل بني ايدشؿ ٜٔأ ٚايدشؿٚؾ جم َكداّ اإلددكا٤
 َٚددذاٍ ايتٓفٝددف َددٔ ؾَٓ ٕٚافددا - ٠نُددا يدد ٛث د

نددكق ١لٜددؿ ٚيددكب٘ يًػُددك،

فٝتػ ايَاّ جم تكؿ ِٜأُٜٗدا يداَ ٤دٔ اؿدؿّ ، ٜٔسٝدح ي ٜفدٛت يدَُٗٓ ٤ٞدا
يٓؿ تكؿٖ ِٜفا أ ٚتكؿ ِٜـاى .
اؿايدد ١ايجاْٝدد 9١إ ي ٜدددُهٔ اؾُددل بددني ايدددشؿّ ٜٔأ ٚايدددشؿٚؾ جم بعدد
َٛقٚ ٙفك - ْ٘ٚنُدا يد ٛلْدا ايددُشُٔ ٚندكم ٚيدكل اـُدك ٚث د

يدكياّ

يً 9٘ٝايدشؿٚؾ ايجوث ،١فاْ٘ جم فكض تكؿ ِٜايكدِ  -سؿ ايمْا َدل ايسُدإ-
ٜفٛت سؿ ايهكقٚ ١اـُكٚ ،إٕ قؿّّ انيغ  ٜٔمل ٜف

سؿ لْا ايدُشُٔ .

ٚجم ٖف ٙايدشايًٝٚ ١ف ١ايَاّ جم َكاّ إدكا ٤ايدشؿّ ٚتٓفٝف ٙإٔ ٜكؿّّ َا ي
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ٜفٛت َع٘ ايدشؿ اآلغك 9نإٔ هًؿ ٙسؿّ يكل اـُك ثِ ٜكهل ٜؿ ٙسدؿّ ايهدكق١
ثِ ٜكمج٘ سؿّ ايمْا َل ايسُإ .
ٖٚهفا إـا لْد ٢ايًدٝؼ ايددُشُٔ أ ٚايعذدٛل ايددُشُٓ ١فاندتشكا اؾًدؿ
ٚايكدِ َعاّ بؿأ َٓفٓف ايددشؿ  9ايَداّ آَُ ٚدٛب٘ إلددكا ٤اؿدؿٚؾ -باؾًدؿ ثدِ
ايكدِ ،ؾ ٕٚايعهو نيْ٘ بايكدِ ٜفٛت اؾًؿ .
ٖٚفا ايتفُ ٌٝبني ايدشايتٝدٔ َٖ ٛكتٓ ٢ايكايؿ ، ٠فاْ٘ مجل بني ايه ني
املٛد ني يًشؿ َٔ ؾ ٕٚتفٜٛ

اسؿٖا أ ٚأسؿُٖاٚ ،قؿ إؾي ٞايمجا يًٗٝدا

جم بع د

ايهًُدداتٚ ،جم اؿايدد ١ايجاْٝدد ١باـُدد ّٛقددؿ ؾي د

ايكٚاٜات

()22

باؿؿٚؾ اي

ايُشٝش ١ايٓاطك ١باْد٘ إـا ادتُعد

يًٗٝددا يددؿؾ َددٔ

سدؿٚؾ أسدؿٖا ايكتدٌ بدؿأ

ٖ ٞؾ ٕٚايكتٌ ثِ ٜكتدٌ اؾداْٚٚ ،ٞقؾ جم بعٓدٗا 9طقٓد ٢أَد

ايدُؤَٓني  ف ُٔٝقتٌ ٚيكل

كاّ ٚنكم ،فأقاّ يً ٘ٝايدشؿّ فذًؿ ٙيًدكب٘

اـُك ٚقهل ٜؿ ٙجم نكقت٘ ٚقتً٘ بكتً٘ص  ٖٛٚغا َٛثدل ايهدٓؿ ٚاْدض ايؿييد١
يً ٢ايدشاي ١ايجاْ . ١ٝثِ ْ شح 9

جواز تأخري اقاوة احلد:
ن ل اْ٘ ًٜمّ ايَاّ َٓفٓف ايدشؿ ٜٚدذ

يً ٘ٝتعذ ٌٝإددكا ٤ايددشؿٖٓٚ ،دا

ْهأٍٜ ٌٖ 9دذٛل تأغ اقاَتد٘ اؿدؿّ يعدفق؟ ٖٚدفا ىتًد

فاْد٘ قدؿ ٜج د

يًد٢

ايدذاْ ٞسؿّ ٚاسؿ ٖٚ ،فا َا ْؤغك بدشج٘ .
ٚقؿ تج د

يًٝد٘ سدؿٚؾ َتعدؿؾ ٠فٗدٌ ٜددذٛل تدأغ بعٓدٗا ٖٚدٌ ًٜدك

ايفٌُ بني إقاَتٗا ؟ أّ ي ًٜك ؟ .
ٖفإ نؤايٕ ئ سايتني ْ شح دٛابُٗا جم َكسًتني  ْ ،ؿأ ب شح 9

()22ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل َٔ 04ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ .

دٛال تأغ اقاَ ١اؿؿ )34( ..........................................................

التأخري والفصن بني احلدود الـىتعددة:
َل تعؿؾ ايدشؿ ٚادتُا سؿٚؾ يكي ١ٝيً ٢أسؿٍ ٖدٌ ًٜدمّ ايفُدٌ بٗٓٝدا
جم َكدداّ اإلدكا،٤قٜجُددا ٜدداأ دهددُ٘ ٚدًددؿَ ٙددٔ اي ددشؿّ ايهددابل ؟ أّ ي ًٜددمّ
ايفٌُ بٌ ٜتعني اإلنكا ٚيؿّ اإلْتظاق؟ ٖفا َا اغتًف
ففٖ

ف ٘ٝايْظاق (9 )23

مجل اىل يم ّٚايفٌُ بني ايدشؿ ٜٔبكؿق ٜتٛقل بدك ٤دًدؿٚ ٙلٚاٍ

أثك ايدشؿ ايهابل يٓ٘ٚ،قؿ ٜٛدّ٘ بإٔ ايفٌُ ٚتأغ إقاَد ١ايددشؿّ ايجداْ ٞتأنٝدؿ
جم ايمدك ٚاملٓل ئ اؾكٜددُٖٚ ،١دفا غدكض َكُدٛؾ َدٔ إددكا ٤اؿدؿٖٚ ،دفا
ٚد٘ انتشهاْ ٞي ًُٜض ؾيٝوّ يً ٢سهِ ي ْعكف َوى تًكٜع٘ .
ٚقددؿ ـٖ د

ابددٔ اؾقٜددو ( )24إىل إنددتش ال ايفُددٌ بددني اؿددؿ ،ٜٔقدداٍ9

(ٚق ٣ٚأَددشابٓا اْ د٘ ي ٜددكدِ ستددٜ ٢دداأ دًددؿ ،ٙف دإـا بددك ٤ٟقدددِٚ ،انيٚىل
محٌ ايكٚا ١ٜيً ٢دٗ ١اينتش ال ؾ ٕٚايفدكض ٚايهدال ،نيٕ ايةدكض جم
ايكدِ إتوف٘ ٖٚون٘) ٖٚف ٙايكٚا ١ٜمل تًُٓا ٚمل ْهًٓدل يًٗٝداٚ ،يًد ٢فدكض
َٛٚهلا ايَ ٘ٝشٝش ١ايهٓؿ مل ٜهٔ َٛد

يكفل ايٝؿ ئ ًٗٛقٖا جم ايفكض

ٚايهالَٓ،افاّ إىل إٔ ايةكض ايدُمبٛق َهتٓ ط ٚي ٜهتؿي ٞاينتش ال.
ٚسه ٞئ أب ٞيً ٞابٔ اؾٓٝؿ ق ٍٛثايح ٖ ٛأْ٘ ٜرتبِ بايدُشؿٚؾ َٜٛاّ
ٚاسددؿاّ فاَددوّ بددني اؾًددؿ ٚبددني ايددكدِٚ ،يعًدد٘ َهددتٓؿ يدددُا ق ٟٚيددٔ أَدد
ايدُؤَٓني ( َٔ)اْ٘ دًؿ نكاد ١ايماْ ١ٝايدُشُٓ ١ايعذٛل  ّٜٛاـُٝو ثدِ
قمجٗا  ّٜٛاؾُعٖٚ . )25( ١ف ٙايكٚاَ ١ٜكنً ١ي سذ ١ٝفٗٝا ٚي تهتؿي ٞأنجدك
َٔ انيٚي ١ٜٛاينتشهاْ ١ٝنُا َٓعٓا ٙجم فتاَٗٓ( ٣ٚاز ايُايدشني) .
( )23قادل ايقٛاٍ جم  9دٛاٖك ايهوّ  9ز . 2359 30
()24قادل  9ايهكا٥ك  9ز – 340 9 2ط ع ١سؿٜج. ١
( )25ايهٓٔ ايها ٣يً ٗٝك 9 ٞزَ + 111 9 7هتؿقى ايٛنا 9ٌ٥ل َٔ 0ابٛال سؿ ايمْا .
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ٚثدُ ١ق ٍٛقابل ٖٛ 9يؿّ دٛال ايفٌُ ٚايتأغ جم اقاَ ١اؿؿّ ايجداْ ٞيدٔ
انيٚ ،ٍٚانتؿٍ يد٘ ايًدٗٝؿ ايجداْ( ٞقدؿ )ٙبكٛيد٘ (نيْد٘ ي تدأغ جم سدؿّٚ ،يددُا
ق ٟٚإٔ يًٝدداّ  دًددؿ ايدددُكأٜ ٠دد ّٛاـُددٝو ٚقمجٗددا ٜدد ّٛاؾُعددٚ ،١نيٕ
ايكُؿ ايتوف فو ٚد٘ يًتأغ ) (. )26
ٖٚددفا ايدددُكاٍ ٖدد ٛانيقددكل يدددُا ٚقؾ جم اـددا ايدددُعتا نددٓؿ ٙإىل أَدد
ايدُؤَٓني ( 9)طيٝو جم اؿؿٚؾ ْظك نداي١ص ٚايهداي ١جم ايًةد ١ايعكبٝد ١ي
ٜددكاؾ َٓٗددا ايٛقد

ايدددُشؿؾ جم يُددٛقْا بهددتني ؾقٝكدد ،١بددٌ ٜددكاؾ َٓٗددا ايٛقد

ايدُعتؿ ب٘ ٚ .تؤٜؿ 9ٙقٚا ١ٜايُؿٚم َٚكنًت٘ ئ أَ ايددُؤَٓني (9 )طإـا
نإ جم ايدشؿ يعٌ أ ٚيه ٢فايدشؿ َعهٌص  َٔٚايدٛاْض سكَ ١تعه ٌٝاؿدؿ،
ٖٚددفا َعًددَ ّٛفددكٚغ َٓدد٘ ٜٚدد ٤َٞٛايٝدد٘ أَد ايدددُؤَٓني ()جم اـددا ايجدداْ،ٞ
فٗفإ اـاإ(ٜ )27دُٓعإ ئ تدأغ إددكا ٤ايددشؿ ٚإ ندإ َعد٘ سدؿ ثدإٕ أٚ
ثايح ْ .عدِ انيٚىل ايفُدٌ ايٝهد بدني اؿدؿّ - ٜٔندإٔ ٜفُدٌ بُٗٓٝدا ْٗداقاّ أٚ
َٜٛاّ ٚاسؿاّ ي أنجك ٚعٝح ي ُٜؿم ايتأغ ٚايْظاق  .ثِ ْجا اي شح ئ 9

تأخري احلد الواحد عَ شاعة ثبوتْ:
ن ل جم اي شح ايدُاْ ٞيدكض قٚاٜدتني ٚاْدش
دٛال تأغ ايدشؿّ ئ ٚق

ث ٛت٘ طيٝو جم اؿؿٚؾ ْظدك نداي١صطإـا ندإ جم

اؿؿ يعٌ ٚيه ٢فايدشؿ َعهٌصٚ ،يًٜ ٘ٝرتت
تددأغ ايدددشؿ يددٔ ٚق د

ايؿييد ١يًد ٢يدؿّ

أَدٌ فكٗدٖ 9ٞد ٛيدؿّ ددٛال

ث ٛتددْ٘ٚ ،هددتجا َٓدد٘ سددايت إْددهكاق ١ٜأ ٚيفقٜدد،١

ْٚعددددددددددددددددكض فكٚيدددددددددددددد داّ ته ٝكٝدددددددددددددددد ١هلددددددددددددددددفا ايَددددددددددددددددٌ -9
(َ )26هايو ايفٗاّ 9ز . 272 9 03
()27ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 14ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع + 0ع. 1

تأغ اؿؿ ايٛاسؿ ئ ناي ١ث ٛت٘)36( ...............................................

ايفددك اني 9ٍٚيددؿّ دددٛال تددأغ ايددكدِ أ ٚايكتددٌ ،فددإـا َددؿق ايمْددا َددٔ
َ ٖٛٚدشُٔ أ ٚيط  -فايوّ اَ ٚفعدٛيّ بد٘ ٖٚ -هدفا ايددُهتشاْ١

ايدُكٜ

اـا َؿق َٓٗا ايمْا َ ٖٞٚدشُٓ ،١بٌ َهًل ايو٥ط ٚايددًُٛط إـا ندإ قُدٓاّ
ي هٛل تأغ قتًدُٗا بايهكٜكد ١ايددُشؿّؾ ٠يدكياّ -قمجداّ أْ ٚدكب ّا بايهدٝ

أٚ

مُٖٛاٚ -ي ٜدُٓل ايدُكض أ ٚاينتشاْ ١أ ٚمُٖٛا ئ تعذ ٌٝاؿدؿّ يًٝد٘،
ٚـيو يدُا يًِ َٔ ُْ ّٛايًك  9إقاؾت٘ ن شاْ٘ ايتعذٚ ٌٝيؿّ ايتأغ .
ٜٓاف ايٝد٘ 9إٕ َهدتشل ايكتدٌ ي ٜفدكم سايد٘ بدني ايُدشٝض ٚايددُكٜ

،

فإ سؿّ ٙايكتٌ بهكٜكَ ١ع ١ٓٝيكياّٚ ،ي ٜدُٓل يٓ٘ ايدُكض أ ٚاينتشاْ ١أٚ
مُٖٛا ،بٌ ي يفق يًتأغ ئ اقاَ ١اؿؿ بعدؿ ث ٛتد٘ يدكياّ ٚ ،يعًد٘ يددٗفا مل
ٜدػتً

ايفكٗا ٤جم ايدشهِ سه ُا سه. )28( ٞ

ايفك ايجاْ 9ٞدٛال تأغ ايددشؿّ غد ايكتدٌ إـا ندإ يعدفقٕ نايددُهتشاْ١
ؾ ٕٚاؿا٥

ٚ ،ـيدو نيٕ اينتشاْدَ ١دكض غداقز يدٔ ايددُماز ايه ٝعد،ٞ

ٚقؿ ٚقؾ ايِٓ ( )31ايدُعتا نٓؿ ٙئ ايهه ْٞٛئ ايُاؾم ( 9)طي ٜكداّ
ايدشؿّ يً ٢ايدُهتشاْ ١ستدٜٓ ٢كهدل ايدؿّ يٓٗاصٖٚدف ٙايكٚاٜدَ ١عتدا ٠ايهدٓؿ
ٚاْش ١ايؿيي ١ايدُهًك ١يً ٢تأغ ايدشؿّ ئ اينتشاْ 9 ١أ ٟسؿّ َدٔ ؾٕٚ
اغتُاّ بٓ ٛؾ. ْٛ ٕٚ
بُٓٝا ايدشا٥

ساهلا َٛافل يًُماز ايه ٝعٚ ٞيٝو اؿٝ

َكْداّ ،فٝكداّ

يًٗٝددا اؿددؿ َددٔ ؾ ٕٚتددأغ ي ددُا ؾٍ ايددِٓ ايدددُعتا ( )30يًدد ٢اْدد٘ طيددٝو جم
ايدشؿٚؾ ْظدك نداي١ص أ ٟي هدٛل ايتدأغ ٚايْتظداق بعدؿ ايتشكدل ٚايج دٛت ،
ٚمل ٜكؾ ِْ غاّ َعتا ايهٓؿ بتأغ ايدشؿّ يٓٗا ،فوبدؿ إٔ ػًدؿ َدٔ ؾٕٚ
( )28جم دٛاٖك ايهوّ  9ز . 228 9 30
()31ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 02ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع . 2
()30ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 14ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع. 0
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تٛقٓفدد٘ يًدد ٢طٗكٖددا ْٚكدداٖ ٤ددا ْ .عددِ ٚقؾ جم قٚاٜددتني إسددؿاُٖا ْددعٝف ١ايهددٓؿ
ٚايغكَ ٣كنً ١تؤؾٜإ 9اْ٘ طيٝو يً ٢اؿا٥

سؿّ ست ٢تهٗكص ُٖٚا غد

َايدشتني يوستذاز بُٗا يً ٢سهِ يدكيٖ ٞد ٛغدوف ًداٖك ايدِّٓ ايدؿاٍّ
باطوق٘ يً ٢يؿّ دٛال تأغ ايدشؿّ ٚاْ٘ طيٝو جم اؿؿٚؾ ْظك ناي١ص (.)31
ْعِ  ٜٓة ٞتأغ ايٓفها ٤يٚ ٛد

يًٗٝا سؿّ ستٜٓ ٢كْٓ ٞفاندٗا ٜٚهدتككّ

ساهلا ،فإ ايٓفهاَ ٤كٜ ١ٜٓدػً ٢يًٗٝا َٔ ايدذًؿ ٚمٚ . ٙٛتؤٜؿ 9ٙايدُكنً١
ايٓاطك ١باْ٘ طي يً ٢ايٓفها ٤سؿّ ست ٢تهٗكص (ٚ )32ق ٟٚيدٔ أَد ايددُؤَٓني
( )بإٔ طغاؾَاّ يكن ٍٛاهلل (|) لْ
سؿٜجدد ١يٗددؿ بٓفانددٗا فػًددٝ

فأقنًا ايٗٝا نيْكبٗا ،فٛددؿتٗا

إٕ أْددا ْددكبتٗا إٔ أقتًددٗا ،فددكؾؾت يٓٗددا ستدد٢

تدُاثٌ ٚتًتؿ  ،قاٍ 9أسهدٓ ص(ٖٚ )33اتدإ َكندًتإ تُدًشإ َؤّٜدؿاّ يًٛدد٘
اينتشهاْ ٞايدُتكؿّ .
ْعِ ي ٛغٝ

يً ٢ايٓفها 9٤ايدُٛت أ ٚايٓكق ايًدؿٜؿ تعد ّٔٝتدأغ ايددشؿ

أ ٚايدذًؿ يًٗٝا قٜجُا ٜم ٍٚغٛف ايٓكق أ ٚايدُٛت يٓٗدا فتذًدؿ ،فدإ إْدماٍ
ايٓكق يًَ ٢هتشل ايدشؿ لا٥ؿاّ يًَ ٢ا ٜؤؾٜد٘ اؿدؿّ غد َكغدٛل فٝد٘ يدكياّ
َ ٖٛٚكفٛض يًًاق  ،فٝتعني تأغ اؿؿّ يٓٗا قٜجُا ٜم ٍٚايدُاْل ايدُتٛقل.
ايفك ايجايح 9دٛال تأغ اؿؿ  -غ ايكتدٌ -يعدفق ايددُكض ،فدإـا لْد٢
ايعً ٌٝب ع

انيَكاض أ ٚايككٚع اي

ٜٓكّ ٙاؾًؿ َعٗا 9فكدؿ ٜكدد ٢يدفاؤٙ

ٚىً ٢تٓكّق َٔ ٙايدشؿ ساٍ ايدُكضٚ ،قؿ ي ٜكد ٢يدفاؤٚ ٙيٜددؤَٔ يًٝد٘
 أ ٟىً ٢تٓكق ٙأَٛ ٚت َٔ اؾًؿ  -فٗاتإ َٛقتإ9أ  -أَا إـا نإ ٜدكد ٢يدفا ٤ايدُكٜ

ٚلٚاٍ يًٓت٘ َ -كْ٘ أ ٚنهك ٙأٚ

(َ )31هتؿقى ايٛنا 9 ٌ٥ل  َٔ 00ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع  + 3ع .8
(َ)32هتؿقى ايٛنا 9 ٌ٥ل  َٔ 00ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع . 4
( )33ايهٓٔ ايها ٣يً ٗٝك 9 ٞز. 118 9 7
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قكٚس٘ٚ -نإ ىً ٢تٓكقَ ٙدٔ اقاَد ١اؿدؿ يًٝد٘ 9اؾًدؿ أ ٚمد -ٙٛفدو هدٛل
تعذ ٌٝايددشؿ ،بدٌ ًٜدمّ تدأغ  ٙستدٜ ٢دؤَٔ يًٝد٘ َدٔ ايددُٛت ا ٚايتٓدكق أٚ
ًٜفٜٚ ٢اأ َٔ يًٓتَ٘ 9كْ٘ أ ٚقكس٘ أ ٚنهك ،ٙفٝذًؿ ايدشؿ ايجاب

يً.٘ٝ

ٜٚؿيٓا يً 9٘ٝقٚاٜتإ (ُٖ )34ا 9
ايٚىلَ 9عتا ٠ايهه ْٞٛيدٔ ايُداؾم ( 9)طأتد ٞأَد ايددُؤَٓني 
بكدددٌ أَددال سددؿاّ ٚبدد٘ قددكٚع جم دهددؿ ٙنددج  ،٠فكدداٍ أَ د ايدددُؤَٓني 9 
أقكّ ٙٚست ٢تاأ ،ي تٓهؤٖا يً ٘ٝفتكتًٙٛص ٖٚفَ ٙعتا ٠ايهدٓؿ ٚاْدش ١ايؿييد١
يًدد ٢إٔ ايكددكٚع ايهددج  - ٠اي د

يدد ٛأدددك ٟاي ددشؿّ يًدد ٢دهددؿ ٙىًدد ٢يًٝدد٘

ايدُٛت أ ٚايٓكق ايًؿٜؿ  ٖٞ -يفق َؤق

ئ إدكا ٤ايدشؿّ ستٜ ٢اأ َٓٗا .

ايجاَْ ٖٞٚ 9 ١ٝدؤٜدؿ ٠يألٚىل  ٖٞٚقٚاَ ١ٜهُل ئ ايُاؾم (ٚ )فدٗٝا
ٜك ٍٛأَ ايدُؤَٓني (9)طأغّك ٙٚست ٢تاأ ،ي تٓهدأ قكٚسد٘ يًٝد٘ فُٝدٛت،
ٚيهٔ اـا بك ٤ٟسؿؾْاٙص .
لٚ -اَددا إـا نددإ ي ٜكددد ٢يددفاؤ ٙجم ٚق د

َٓظددٛق ٚنددإ ىًدد ٢يًٝدد٘

ايدُٛت أ ٚايٓكق ايًؿٜؿ َٔ اقاَ ١اؿؿ ايًكيَ ٞل ايٝدأى َدٔ بدكٚ ٙ٤يدفا٘٥
ياؾ - ّ٠فو َهٛغ يتأغ اقاَد ١اؿدؿّ ،بدٌ هدك ٟيًٝد٘ اؿدؿّ بٓشدَ ٛددػُّٛ
بّٓٝتددد٘ ايكٚاٜدددات ( )35ايعؿٜدددؿْ ٠ظدد َدددشٝش ١ابددد ٞايع ددداى َٚعتدددا ٠مسايددد١
ٚغ ُٖا ٚقؿ تُٓٓ

َدذ ٤ٞقن ٍٛاهلل (|) بكدٌ َكٜ

 -قؿ نك ٢بهٓ٘

أ ٚؾقّت يددكٚم بهٓدد٘ أ ٚبددؿت يددكٚم فػفٜدد٘ ٚ -قددؿ أَددال ايمْددا ٚمل ٜهددٔ
أسُددٔ فددؿيا بعددفم  9يكددد ٕٛنًدد ١فٝدد٘ َ٦دد ١مشددكاؽ -ثددِ ْددكب٘ َددكٚ ٠اسددؿ
بًُاقٜدػ٘ٚ ،دعً٘ سؿاّ يً ،٘ٝفكادل .
ٚايظاٖك َٔ ٖف ٜٔايدػاٚ ٜٔغ ُٖا 9إٔ ٖفا ايدشهِ ٚاقؾ فدَْٛٛ ٞ
()34ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 02ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع  + 3ع . 5
()35ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 02ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع +0ع +4ع+ 6ع+ 7ع. 8
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ايٝددأى يدداؾَ ٠ددٔ ايدداٚ ٤ايًددفا ٤جم ٚقدد

َٓظددٛق َٚهددتك ٌ قكٜدد

سٝددح ٜهددتفاؾ ٖددفا َددٔ غَُٛددٝات ايماْدد ٞايدددُكٜ

َتٛقددل،

ايدددُٓكٚل بايعددفم

 ٖٞٚغَُٝٛات إـا آِّْ ايٗٝا ايِّٓ ايدُعتا ايدؿاٍ يًد ٢تدأغ ايددشؿّ يدٔ
ايددددُكٜ

أ ٚـ ٟايكدددكٚع -نًدددف

أ ٚإْهًد د

ايُٓ ٖٛٚ 9ّٛايٝأى َٔ ايًفا ٤ايككٜ

َدددٔ َوسظتُٗدددا َْٛدددٛ

 ،بٌ ٜهتفاؾ َٔ غا و ٢ٝبدٔ ي داؾ

املهَ ٖٛٚ - )36( ٞظٓ ٕٛايُؿٚق دؿاّ -إٔ ايدُوىطإٕ أق ِٝيً ٘ٝايدشؿّ َدات
ا ٚغافٛا إٔ ٜدُٛتص ٚب٘ ايهفا. ١ٜ
ٚايظداٖك اْد٘ ي ٜعتدا َٚد ٍٛنددٌ مشدكاؽ جم ايعدفم إىل دهدؿٚ ٙدًددؿ،ٙ
ٚـيو يطوم ايؿيًٛٗٚ ٌٝق ايِّٓ جم ايٓكل ايدُتعاقف ايف ٟي وٌُ ف٘ٝ
 ٍَٛٚتدُاّ ايعفم ٚنٌ مشكاؽ ف ٘ٝإىل دًؿ اؾاْ ٞفإ قن ٍٛاهلل (|) قؿ
ْكل يفم ايعكدَ ٕٛكٚ ٠اسؿ ٠سؿاّ يًدُكٜ
ٚبتعدد

ايدُفنٛق .

ثددإٕٜ 9هددتفاؾ َددٔ ايُٓدد ّٛإٔ سددؿ ايدددُكٜ

أ ٚايدددُككٚع أٚ

مُٖٛا َدُٔ ٜٓكّ ٙاقاَ ١اؿدؿّ ايًدكي ٞانيَدً ، ٞفُٝداق فٝد٘ إىل اقاَد ١اؿدؿ
ايًكي ٞايعفق ٟإـا سٌُ ايٝأى يداؾَ ٠دٔ بك٥د٘ ٚيدفا ٘٥قك ٜد ّا ٚغٝد

يًٝد٘

ايدُٛت أٚايٓكق ايًؿٜؿ .
ٚسؿّ 9 ٙإٔ ٜٓدكب٘ َدكٚ ٠اسدؿ ٠عمَد ١قٓد إ أ ٚيكدد ٕٛنًد ١فٝد٘ َا٥د١
مشكاؽ أ ٚثدُاْ ٕٛأ ٚايكؿق ايدُهًٛل يكي ّا جم اؿؿ ،ثِ 9
إ نإ مشاقٜؼ ايعكد ٕٛبكؿق َا ٜكاؾ سؿّ ٙب٘ يكياّ فٗ ٛغ .
ٚإ لاؾ ايعكد ٕٛقهل َٓ٘ ايما٥ؿ ْٚكل باي اق. ٞ
ٚإ ْكِ ئ قؿق ايددشؿّ إنتشُدٌ يكدد ٕٛفٝد٘ ايعدؿؾ ايددُهًٛل ،أٚ
ٜماؾ يً ٢ـاى ايعكد ٕٛيؿؾ ايًُاقٜؼ ايٓاقُ ١إلتدُاّ ْكِ مشاقٜؼ ايعفم
ايفٜٓ ٟكل ب٘ َهتشل ايدشؿ .
()36ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 02ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع. 0
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ٚقؿ ٜدهتددفاؾ َددٔ ٖف ٙايٓددُ 9 ّٛيؿّ ددٛال تددفكٜددل أددددما ٤ايدددعفم
ٚمشاقى٘ سني ايٓكل سؿاّ ،فاْ٘ ػاٚل يًد ٢اؿدؿّ ايددُُٓ ّٛجم ايُدشٝض
ايظاٖك جم تع ّٔٝايهٝف ١ٝبككَٓ ١ٜٓان  ١اؿهِ ٚايدُ ْٛٛايددُعَٚ ،ّٔٝدٔ ػداٚل
اؿؿّ نإ يً ٘ٝاؿؿ نُا ْهك
ايفددك ايكابددل 9إـا ث د

بع

ايكٚاٜات ايُشٝش. )37( ١

يًٗٝددا َددا ٜٛد د

س دؿّٖا ف دو  ٜددػً ٛساهلددا َددٔ

انتشكام ايكدِ أ ٚايكتٌ أ ٚانتشكاقٗا اؾًؿَ -اؾ ٕٚايكتٌ -ففٗٝا سايتإ9
اؿايدد ١انيٚىل 9اؿاَددٌ غ د ايدددُشُٓ ١إـا ندداسك
أ ٚقفف

نكق
ثِ طًك

أ ٚلْ

اـُددك أٚ

أ ٚيددكب

ٚمل تهٔ َدشُٓ ١سني ايمْا نُدا يد ٛناْد

بآ٥اّ  ٖٞٚساٌَ فمْ

ايمْا ،فإ ايدذًؿ ٜؤدٌّ إـا ناْ

أ ٚتدٛجم يٓٗدا لٚدٗدا فمْد

َتمٚدد١
َدٔ

أ ٚمحًد

فَٓ ٘ٝك ٠يً ٢ايدذٓنيٜٚ ،عذٌّ ي ٛمل تهٔ

جم ايدذًؿ َٓك ٠يً ٢ايدذٓني ٚٚ .د٘ ٖفا ايتفُ9ٌٝ
إْ٘ َل ايدُٓك9 ٠غٛف تٓكق اؾٓني أَٛ ٚت٘ ًٜ -مّ تدأغ ايددذًؿ تددشفظاّ
يً ٢ايدذٓني ايا ٤ٟايف ٟي ـْ

ي٘ ،فإ قداْ ٕٛايًدك ايددُكؿى 9طَٚيَ تَدمٔقف

َٚالٔ َقٔٚ ْ٠لكقَ أُغككَ٣ص فاطك. 079
َٚل إْتفا ٤ايدُٓكّٚ ٠يؿّ ؽّٛف ايدُٛت يً ٢اؾٓني ي ٛدًؿت أَ٘ هد
()38

ايتعذ ٌٝيؿيي ١ايُٓ ّٛيً ٢اْ٘طيٝو جم ايددشؿٚؾ ْظدك نداي١ص

ٚيعدؿّ

ايدُكغِّ جم تأغ ايدشؿّ .
ٚايددف ٜ ٟددشؿّؾ تٓ دكّق اي ددذٓني َددٔ دًددؿ انيّ ٖدد ٛاي ددػ
ايعكو ٤يً ٢ايكد ٛإىل ايدػ
ايدشاي ١ايجاَْ9١ٝا اـا ناْ

ايه ّ د ٞيت دداْٞ

جم َٛاقؾ ايدذٌٗ ٚيؿّ ايعًِ ٚايدػا. ٠
ايدشاٌَ تهتشل ايكتٌ أ ٚايكدِ يمْاٖا يهْٗٛا

َدشُٓ ١أ ٚيكتًٗا بك٦ٜاّ يُؿاّ  ٖٞٚ -ي ٜكاّ يًٗٝا ايدشؿ ٚي ايكُاّ  ،فإ
()37ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 1ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ .
()38ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 14ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع + 0ع. 1
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اؾدداَْ ٞهددتشل يًش دؿّ يهددٔ ي ـْ د

يًذددٓني جم بهٓٗددا ستدد ٢تددكدِ أ ٚتكتددٌ

 ٜٚددُٛت َعٗددا اؾددٓني ٚقددؿ قدداٍ اهلل ن د شاْ٘9طَٚيَ تَ دمٔقف َٚالٔ َقٔٚ ْ٠لكقَ أُغك دكَ٣ص
ايكٚاٜات ( )41يٓدؿَا

فاطكٚ ،07 9قؿ أَٚأ هلف ٙايٓهت 9١أَ ايدُؤَٓني جم بع
أقاؾ ايدػًٝف ١يُك إدكا ٤سؿّ ايمْا يً ٢ساٌَ قؿ لْ
يًدد9)( ٞطٖد

فأَك بكمجٗا  ،فكاٍ ي٘

يددو ند  ٌٝيًٝدد٘،أ ٟند  ٌٝيددو يًددَ ٢ددا جم بهٓٗددا ؟ ٚاهلل

ٜكَٚ 9 ٍٛيَ تَمٔقف َٚالٔ َقٔٚ ْ٠لكقَ أُغككَ٣ص فكاٍ يُك 9ي يً

يدُعًٓ ١ي ٜه ٕٛهلا

أب ٛاؿهٔ ،ثِ قاٍ 9فُدا أَدٓل بٗدا ٜدا أبدا اؿهدٔ؟ قداٍ(9)طإسدتط يًٗٝدا
ست ٢تًؿ ،فإـا ٚيؿت ٚٚدؿت يٛيؿٖا َٔ ٜهفً٘ فأقِ ايدشؿّ يًٗٝاص .
إـٕ ايًٝٛفَ ١ل ايددشاٌَ إقددا ٤سدؿّٖا يدشٝددٔ ْٚدل محًدٗا ٚقدؿ إؾيدٞ
يً ٘ٝيؿّ ايددػوف بدٌ ايمجدا  ،نُدا ؾيد

يدًٝددد٘ بددع

ايكٚاٜدددات ْددظ

َعدتدا ٠يدُاق ايهاباط )40( ٞايهداَ ٌ٥دٔ ايَداّ ايُداؾم ( )يدٔ َددشُٓ١
لْ

 ٖٞٚس ً٢؟ قاٍ ( 9)طتدككّ ست ٢تٓل َا جم بهٓٗا ٚتكْل ٚيؿٖا ثدِ

تددكدِص ٖٚددف ٙايكٚاٜددَ ١عتددا ٠ايهددٓؿ ٚاْددش ١ايؿييدد ١يًدد ٢إقدددا ٤س دؿّٖا -
قمجٗا -يدشني ْٚل محًٗا ٚإقْايٗا ايٛيؿ ثِ تكدِ ٜٚ ،ؿ َٔ ٚتع ٖدا إٔ
تأغ قمجٗا نيدٌ ايتشف يً ٢اؾٓني  -ايدٓفو ايا٦ٜدٚ -١نيدًد٘ إـا تٛقد
سف سٝات٘ يً ٢ايكْا بإٔ مل ٜتٝهّك نافٌ ٚي َكْع - ١تع ّٔٝتأغ قمجٗدا
يدشني ٜتٗٝأ نافٌ يًٛيٝؿ ٚتتٝهّك ي٘ َكْع. ١
ًٚاٖك اطوم ايكٚا ١ٜايدُعتا 9٠ايكْا ايتاّ ياَني أدوّ يًكدِ ،فٝذٛل
تأغ  ٙيدشني تدُاّ ايكْا نٛا ٤نإ يًٛيٝؿ َدٔ ٜهفًد٘ ٜٚكْدع٘ اّ مل ٜهدٔ،
ٚنٛا ٤تٓكق ايٛيٝؿ َٔ فكؿ أَّ٘ بعؿ قمجٗا َٚا ي ٛمل ٜتٓكق َٓ٘ ،سٝح تؿٍ
يً ٢تأد ٌٝايدشؿّ يً ٢نٌ تكؿٜك يدشني تدُاّ ايكْا سٛيني ناًَني .
( )41ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 05ابٛال سؿ ايمْا 9ع. 6
()40ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 05ابٛال سؿ ايمْا 9ع . 3
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ٚقؿ ٜؤنؿ ايظٗٛق ايطوق ٞبايدُعتا ٠ايدُتُٓٓ ١يكغدُ ١أَ ايدُؤَٓٝددٔ
( )باقْددا ايماْٝدد ١ايدددُشُٓ ١سددٛيني ندداًَني بعددؿ إقكاقٖددا بايمْددا ٖٚددٞ
ساٌَٚ ،قٛي٘( 9)طفاْهًك ٞفاقْع ٘ٝسدٛيني نداًَني نُدا أَدكى اهللص

()41

ٖٚددَ ٞكٜٚدد ١بهددكم َتعددؿؾ ،٠جم غاي ٗددا اي هددا٥ا ،يهددٔ يًهًٝا(قددؿ )ٙطكٜددل
َشٝض سٝح ٜكٜٗٚا ئ يؿ َٔ ٠أَدشابٓا يدٔ اياقد ٞيدٔ غًد
ٖٚدد ٛطكٜددل َددشٝض ،فددإ غً د

بدٔ محداؾ

َك دد ٍٛايكٚا١ٜيٓددؿْا يكٚاٜددَ ١ددفٛإ يٓدد٘،

َٚشّش٘ أنتاـْا ايدُشكل(قؿ )ٙيٛق ٛامس٘ جم (تفه ايكُ. )ٞ
ٖٚف ٙايك ١ٜٚي ّك يٓٗا أنتاـْا ايدُشكل (قؿ)ٙ
بٔ ْ دات )١يهٓ٘ ندٗ َٔ ٛقددًُ٘ ايًكٜددد

()42

ٖٓا َ ( 9عتدا ٠ايَد غ

فكاددل ي اقتدد٘،فإ َعددتا ٠ايَد غ

قٚاٖا ايُؿٚم (َ )43تُّٓٓ ١إلقكاق قدٌ بايمْاٚ،يٝو فٗٝا اَكأ ٠قُدَٓ ١كدكّ٠
بايمْا ٚقؿ أَكٖا بايكْا سٛيني ناًَني ٚ ،قٚاٖا ايُؿٚم َكنً ّ١بعؿ َعتا٠
ايَ غ ٚيٝو فٗٝا َْٛل ايًاٖؿ 9طأقْع ٘ٝسٛيني ناًَنيص .
ْعِ ٖفا ايدَُُٓٛ ٕٛدٛؾ جم َعتا ٠غً

بٔ محاؾ ايد

قٜٚد

بهكٜدل

َشٝض جم (ايهاجم 9ز )077 96نُا قٚاٖا بدًَُُٓ ٕٛداب٘ جم (ايهداجم 9ز96
ٚ )075جم ( ايدددُشانٔ) ( ٚايتٗددف ) ٜيهددٔ ايهددٓؿ ْددعٝ
تُٓٓ

باي هددا٥ا ٚقددؿ

أَدك أَد ايددُؤَٓني ( )ايددُكأ ٠ايماْٝد ١اؿاَدٌ ايددُككّ ٠بمْاٖدا َدل

إسُاْٗا طإْهًك ٞفٓعَ ٞا جم بهٓوص ثِ جم ٚق

يسل  9أَكٖدا طفداْهًكٞ

ٚأقْع ٘ٝسٛيني ناًَني نُا أَكى اهللص .
ٜٚكؾ يًَٓ ٘ٝعاّ يظٗٛقإطوم قغُ ١ايكْا سٛيني ناًَني أدوّ يًكدِ9
إْ٘ ي ٜدشكل إْعكاؾ ايطوم َكاؾ ّا دؿٜاّ َٔ َعتا ٠ايهاباط. ٞ
()41ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 05ابٛال سؿ ايمْا  9ع . 0
( )42قادل  َ 9اْ ٞتهًُ ١املٓٗاز 9ز1049 0
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ٜهفٓٝددا ي ددُٓل اإلطددوم 9تُددكٜض َددشٝش ١ابددَ ٞددك ِٜيددٔ اي دداقك ()
بإدكا ٤ايدشؿّ يًٗٝا يكٝ
قاٍ ( 9)طأت
بٛدٗ٘ يٓٗا فتشٛي

ْٚل محًٗا َٔ ؾ ٕٚإْتظاق َٓ ّٞسٛي ٞايكْا ،

اَكأ ٠أَ ايدُؤَٓني  فكاي  9إْ ٞقدؿ فذدكت ،فدأيكض
ست ٢انتك ً

ٚدٗ٘ ،فكاي  9إْ ٞقؿ فذدكت ،فدأيكض

يٓٗددا،ثِ انددتك ًت٘ فكاي د  9إْدد ٞفذددكت ،فددأَك بٗددا فش ه د

ٚناْ د

سدداَوّ،

فرتبِّ بٗا ستْٚ ٢دع  ،ثدِ أَدك بٗدا بعدؿ ـيدو فشفدك هلدا سفد  ٠جم ايكس د١
ٚغاط يًٗٝا ثٛباّ دؿٜؿاّ ٚأؾغًٗا اؿف  ٠إىل ايددشكَْٛٚ ٛدل ايجدؿٜني ٚأغًدل
بال ايكس ٚ ١قَاٖا عذك....ص (ٚ ٖٞٚ)44اْش ١ايؿييد ١يًد ٢ايدكدِ يكٝد
ايْٛددل َ ايددك ٠سٝددح سفددك هلددا سفد  ٠جم ايكس ددٚ ١غدداط يًٗٝددا ثٛبداّ ٚقَاٖددا
بدشذك ايكدِ ،فإ ٖفا ايتعدد ٝدك ايدُعُٚ َٞٛاْض ايؿيي ١يً ٢يدؿّ تأغدد
ايكدِ نيدٌ قْا سٛيني ناًَني .
ٚقؿ قّٝؿٖا انتاـْا ايدُشكل (قؿ)45( )ٙبكٝؿ (ايقْا َؿ ٠ايً ا ٤بًشاً إٔ
ايهفٌ  -يًَ ٢ا ق -ٌٝي ٜع ٌٝبؿٖٚ )ْ٘ٚفا تكٝٝؿ تاي ٞيٝو ي٘ ياٖؿ .
ْعددِ ي قٜد

جم دددٛال ايتددأغ يكْددا ايً دداٚ ٤ؼُدد ٌٝايهافددٌ ٚايدددُكْل إـا

غً ٞيًد ٢ايٛيٝدؿ ايددُٛت يعدؿّ تٝهّدك ايددُكْع ١ايهافًد ١يد٘ فٝدأَك ايددُذتٗؿ
ايعؿٍ  -بعؿ ًَٛق ٠ايه ٝ

ايدُػتِ  -بتأغ ايكدِ قٜجُا ٜتٝهك ايهافً ١يد٘

أ ٚتٓتفدد ٞايدددُٓكّ ٠يددٔ ايٛيٝددؿ بفكددؿ أَّد٘ ايدددُكْع ١يدد٘ٚ ،ـيددو َكايددا ٠يددشاٍ
اؾٓني ايٛيٝؿ ايا ،٤ٟفإ قدِ أَد٘ ايددُذكَ ١ايماْٝد ١إتدوف يد٘ أ ٚإْدكاق بد٘
ط َٚيَ تَدمٔقف َٚالٔ َقٔٚ ْ٠لكقَ أُغكدكَ٣ص ٖٚددفا ٖدد ٛايدددُكّٝؿ يدددُعتا ٠يُدداق ايدددُتكؿَ،١
فٓٝتظك لٚاٍ ايٓكق ئ ايٛيٝؿ ايا ٤ٟست ٢إـا ٚدؿ َٔ ٜهفً٘  -قمجد
ايماْ ١ٝبعؿ ايها ٤ايٛيٝؿ يهف َٔ ً٘ٝؾ ٕٚتأغ .
()44ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 05ابٛال سؿ ايمْا 9ع. 4
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ايّ

تأغ اؿؿ ايٛاسؿ ئ ناي ١ث ٛت٘)44( ...............................................

ٚبٗفا اي ٝإ ايتٛدٜ ٞٗٝدُهٓٓا تكٝٝؿ َعتا ٠يُاق 9ط تدككّ ست ٢تٓل َا جم
بهٓٗا ٚتكْل ٚيؿٖا ثِ تكدِصا ٚفِٗ إقدا ٤ايكدِ ست ٢تكْل ٚيدؿٖا بكدؿق
ساد ١ايٛيٝؿ َا ؾاّ ي نافٌ ي٘ ٚي َكْل غ ايّ ،فًدِ  ٜدل إطدوم ٜتُهدو
ب٘ يتأغ ايكدِ ستد ٢تددُاّ ايكْدا سدٛيني نداًَني ٖ .دفا نًد٘ يد ٛندإ ثددُ١
إطوم جم َعتا ٠يُاق .
ٚبٗددفا ايتككٜدد

ْكّٝددؿ إطددوم َعتددا ٠غًدد

( )46ايدددُتُٓٓ ١نيَددك أَدد

ايدددُؤَٓني ( )ايماْٝدد ١ايدددُشُٓ ١بكْددا ٚيٝددؿٖا سددٛيني ندداًَني طإْهًكددٞ
فٓعَ ٞا جم بهٓو ٚ ...أقْع ٘ٝسٛيني نداًَنيص فًد ٛؼكدل إطوقٗدا ٚندٛف
ْٓفْ - ٘ٝكّٝؿٖا بدُا إـا مل ٜٛدؿ نافٌ َٚكْع ١تدُاّ اؿٛيني ،فتش و ٚتكْل
ٚيٝدؿٖا ياَٝدٔ أ ٚأقٌ ست ٢ي ٜتدٓكق ايٛيٝؿ اي دك َٔ ٤ٟفدكؿ أَّ٘ يد ٛقددُ .
بٌ َكتٓ ٢ايتشكٝل إٔ ٜكاٍ  9إٕ َعتا ٠غً

بٔ محداؾ أدٓ ٝد ١يُدا مدٔ

ف ،٘ٝفاْٗا ًاٖك ٠جم يؿّ ث ٛت ايمْا يً ٢اؿاٌَ سدني أَكٖدا بكْدا ٚيٝدؿٖا،
سٝددح أَكٖددا بدد٘ ق ددٌ َددؿٚق ايقددكاق ايكابددل ايددفٜ ٟددتِّ بدد٘ ؾيٝددٌ إث ددات ايمْددا
اي ددُؤؾ ٟإلنددتشكام ايددكدِ ٚ .بتع د

ث دإٕ  9ايمْددا ٜج د

بدداقكاق َتهددكق أقبددل

َكات ٚ ،قؿ أَكٖا ايَاّ ( )باقْا ٚيٝؿٖا ق دٌ إٔ ُٜدؿق يٓٗدا ايقدكاق
ايكابل ايفٜ ٟج

ب٘ ايمْا ٚتهتشل ايكدِ يهْٗٛا َددشُٖٓٚ ،١دفا غد َدا إـا

يٗؿ ايعدؿ ٍٚانيقبعد ١أ ٚسُدٌ ايقدكاق ايددُتهكق أقبعداّ ٖٚد ٞساَدٌ فٝدؤغّك
قمجٗا يدشني ْٚل محًٗا ٚإقْايٗا يٛيٝؿٖا سٛيني ناًَني .
ٖفا نً٘ ي ٛبك ٞايٛيٝؿ سٝاّ مل ٜدُ  ،فًَ ٛات ايٛيٝؿ بعؿ ْٚع٘  -بكًٝدٌ
َٔ ايٛق

أ ٚنج  -ددك ٣يًٗٝدا ايدكدِ فدٛقاّ َدٔ ؾ ٕٚتدأغ نيْد٘ طيدٝو جم

ايدشؿٚؾ ْظك ناي١ص نُا ٚقؾ جم ايدػا ايُشٝض  .ثِ ْ شح 9
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زواُ إجراء احلد :
بعددؿ إٔ تدددشكل إٔ انيَددٌ إدددكا ٤ايدددشؿ ايًددكيَ ٞعذددوّ  -بعددؿ ث ٛتدد٘
يكياّ َٔٚ -ؾ ٕٚتأغ 9
فإـا نإ ايدشؿ قتوّ -قمجاّ أ ٚغ  -ٙفو َهّٛغ يًتأغ ستٜ ٢عتدؿٍ اؾدٛ
ٜٚددم ٍٚاؿدكّ أ ٚايدداؾ ايًددؿٜؿ ٜٔإـا مل ًٜددمّ َٓدد٘ َفهددؿ ٠أَٓ ٚدكّ ٠يًدد ٢غد
اؾدداْٜٚ ،ٞكدداّ اي ددشؿّ  -ايكتددٌ أٚايددكدِ  -جم نددٌ ايسددٛاٍ اؾٜٛدد ١ايدددُعتؿي١
ٚغ ايدُعتؿي9 ١سكاّ أ ٚبكؾاّ ٚ .ايٛددٖ٘ 9د ٛؾييد ١ايدِّٓ ايُدشٝض طيدٝو جم
اؿؿٚؾ ْظك ناي١ص ( )47يً ٢تعذ ٌٝإقاَ ١ايدشؿ ٚيؿّ تأغ . ٙ
ٚاَا إـا نإ ايدشؿ غ ايكتٌ نايٓكل ٚقهل ايٝؿ فايددًُٗٛق اْد٘ ي ٜكداّ
ايدشؿ جم يؿ ٠اياؾ أ ٚجم يؿ ٠ايدشك غً ١ٝاهلوى ٚايددُٛت أ ٚايٓدكق ايما٥دؿ
ئ ايدُتعاقفٚ ،يًٜ ٘ٝدتٛغَّ ٢دك ِٝايدشؿ جم ايًتاٚ ٤نط ايٓٗاق ٚجم ايُٝ
طكفا ايٓٗاق َ اساّ ٚغكٚباّ .
ٚقؿ ٜهتؿٍ يً ٘ٝبكٚاٜتني (َ )48كنًتني نيب ٞؾاٚؾ ايدُهرتم ٚندعؿإ بدٔ
َهًِ ٚقؿ تُّٓٓتا ؼؿٜؿاّ يٛق

إدكا ٤اؿؿ 9ط ٜٓة ٞيدُٔ ٜدشؿّ جم ايًدتا 9٤إٔ

ٜدشؿّ جم سكّ ايٓٗاقٚ ،يدُٔ سؿّ جم ايُٝ

إٔ ٜدشؿّ جم بكؾ ايٓٗاقص .

يهٔ نوّ َٔ ايكٚاٜتني َكنًَٓ ١كهع ١ايندٓاؾ ي ٜعًدِ فُٗٝدا ايدكا ٟٚيدٔ
ايَاّ (( 9)ئ بع

أَشابٓا) فو تًُشإ سذ ّ١يً ٢اؿهِ ايًدكي،ٞ

َٓافاّ إىل إيعاق نًُ ١ط ٜٓةٞص باينتش ال ٚيؿّ ايٛدٛل .
ْعِ ٜدُهٔ إ ٜهتؿٍ يً ٘ٝبأسؿ اَك9ٜٔ
اي 9ٍٚإٔ ٜدػً ٢انيـٚ ٣ايٓكق لا٥ؿاّ يًَ ٢ا ٜتعاقف َٔ أيدِ ايدشؿ
( )47ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 07ل  َٔ 01ابٛال سؿ ايمْا  9ع . 7
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لَإ إدكا ٤ايدشؿّ)46( ...............................................................

يؿٜؿ اياؾ أ ٚيؿٜؿ اؿك ،أ ٚىً ٢يً ٘ٝايدُٛت أٚ

ياؾ ٠يٓؿَا ٜكاّ جم ٚق

ايٓددكق ايًددؿٜؿٚ ،جم َجًدد٘  ٜٓةددَ ٞكايددا ٠ايٛق د

انينددًِ  -غف ٝد

ايدداؾ أٚ

اؿك -سفقاّ َٔ ايٓكق ايًؿٜؿ .
ايجاَْ9 ٞا قٚا ٙايًٝػإ ايهًٝا ٚايهٛن )51( ٞبهٓؿ َشٝض إىل َدفٛإ
ئ اؿهٔ بٔ يهٖٚ - ١ٝفا نٓؿ نً ِٝيٓؿْا -ئ ًٖاّ بٔ امحدكٖٚ ،دفا مل
ٜكؾ ف ٘ٝتٛثٝل ٚاْض ،إي اْ٘ َدُؿٚع به َٔ ْ٘ٛغٛاّ ايهاًِ ( ٜٚ )ؿٚ
َٔ بع

ايكٚاٜات ( )50إيتُاؾ ٙجم بع

اإلَدداّ ( ،)فتٛددد

ايدُُٗات َدُا ٜهً

ئ قكبد٘ َدٔ

ٖاتددإ اي ددػَُٝٛتإ  9ايظددّٔ انينٝددؿ أ ٚايطُٓ٦ددإ

بك  ٍٛقٚاٜت٘ٚ ،قؿ تٓدُّٓ

إٔ ايع دؿ ايُدا ( )ندإ دايهداّ جم ايددُهذؿ

ٚأْا َع٘ فهُل َٛت قدٌ ٜٓكل َو ٠ايةؿا ٠فد ّٜٛ ٞيؿٜؿ اياؾ  ،فكاٍ 9
َددا ٖددفا ؟ قددايٛا 9قدددٌ ٜٓددكل ،فكاٍ9طن د شإ اهلل جم ٖددف ٙايهدداي ١اْدد٘ ي
ٜٓكل أسؿ جم ي َٔ ٤ٞايدشؿٚؾ جم ايًتا ٤إي جم آغدك ندايَ ١دٔ ايٓٗداقٚ ،ي
جم ايُٝ

إي جم أبكؾ َا ٜه َٔ ٕٛايٓٗاقص .

ٚبعؿ ٖف ٜٔايٛدٗني ٜددُهٔ ايكد 9ٍٛاْد٘ َدل غدٛف تٓدكّق ايددُشؿٚؾ َدٔ
يؿّ ٠اياؾ أ ٚيؿّ ٠ايدشكّ ٜؤغّك إدكاؤٜ ٙه اّ ستٜ ٢عتؿٍ ايددذٜٚ ٛدم ٍٚايددشك
أ ٚاياؾ ايًؿٜؿ  َٔ ،ؾ ٕٚإٔ ٜتٓاف ٢ايتأغ ايٝه َدل إقاؾ ٠ايًداق يتعذٝدٌ
إدكا ٤اؿؿّ ْ .عِ إـا مل ٜددػٌ ايتٓدكق ايما٥دؿ يدٔ ايددُتعاقف ٜعذّدٌ إددكا٤
ايدشؿّ ٚي ٜؤغّك ،يعؿّ ايدُهّٛغ بٌ يًؿي ٌٝيً ٢اقاؾ ٠ايتعذ. ٌٝ
ٚيً 9٘ٝي ٛتٓكق ايدُشؿٚؾ َٔ اقاَ ١ايدشؿّ لا٥ؿاّ يًَ ٢ا ُٜدٓع٘ فٝد٘ ـات
ايدشؿٚ ،مل ٜهٔ َٔ ايددشؿاؾ تكُد أ ٚلٜداؾ ٠جم ايهدِ أ ٚايهٝد
يعؿّ ايدُٛد

ي٘ .

()51ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 6ابٛال َكؿَات اؿؿ ٚؾ  9ع . 0
( )50أَ ٍٛايهاجم  9ز 9 0بال َٛيؿ أب ٞاؿهٔ ايكْا 9 375 9ّ ع. 0

فدو ْدُإ

( ........................................ )47بًك ٣ايفكاٖ - ١فك٘ اؿؿٚؾ ٚايتعمٜكات

ْعِ إـا قدُّك جم ادكا ٤سدؿّ ٙبدمٜاؾ ٠ايعدؿؾ أ ٚبدًؿ ٠ايٓدكل لا٥دؿاّ يً٢
ايدددُهًٛل يددكياّ نددإ ْددآَاّ ،نيْدد٘ إيتددؿا ٤غدد َ دأـ ٕٚفٝدد٘ يًدد ٢ايْهددإ
ايددُشرتّ طَٚا ِيشف فكََداتف قَُِدداّص فٝهدتشل ايددُشؿٚؾ قُدداّ سدؿاؾ ٙبددُجٌ
ايمٜاؾ ،٠أُْ ٚإ ايعٝ

ايٛاقؾ يً ٢دهؿ ٖٛٚ ٙيٝ

بدُكتٓ ٢أؾيُْ ١إ ايعٝ

غ َهتشل ،فٓٝدُٓ٘

ٚايدُٓافل ٚأؾي ١قُاّ اييٓا . ٤ثِ ْ شح 9

وكاُ إجراء الـحدّ :
ـنددك انيَددشال (قض) َٓددل إدددكا ٤ايددشؿ جم َْٛددعني 9جم أقض ايعددؿٚ
ايهافكٚ ،جم َٓهك ١ايدشكّ ايًك ْٚ ، ٜشجُٗا يا َكسًتني 9
ايدُكسً ١انيٚىل 9اقاَ ١ايددشؿّ جم أقض ايعدؿ - ٚبدوؾ ايهفدكٚ -ايددًُٗٛق
ب ِٗٓٝفتٝاّ 9يؿّ دٛال اقاَ ١ايدشؿّ فَ ٘ٝدػاف ١إٔ ٜدشًُ٘ ايٛدل ٚايةٓ

يً٢

اييتشام بانييؿاٚ ٤إيتٓاق٘ ايهفك .
ًٚاٖك ي اقاتِٗ ٖ ٛايتشك،ِٜيهٔ َكّع ايًٗٝؿ ايجاْ( ٞقؿ)ٙبأْ٘ ( ٜهكٙ
إقاَ ١ايددشؿ جم أقض ايعدؿَ)51( )ٚدل إٔ ًداٖك ايدِٓ اآلتدٖ ٞد ٛايتشدكٚ ِٜي
قك ١ٜٓيً ٢ايرتغ ِٝايدُُشّض يًشٌُ يً ٢ايهكاٖ ،١بٌ ٜك ٣ٛايتشدك ِٜيٓدؿ
غً ١ٝغكٚد٘ َٔ اينوّ ْٚمٚي٘ إىل ايهفك ٚايًكى .
ٚقؿ ٚقؾ جم ٖفا ايدُ9 ْٛٛغاإ (َ )52عتاإ نٓؿاّ ُٖا 9
انيَ 9ٍٚعتددا ٠أبددَ ٞددك ِٜيددٔ أبدد ٞدعفددك اي دداقك ( )سانٝد ّا يكدد ٍٛأَد
ايدددُؤَٓني (9)طي ٜكدداّ يًدد ٢أس دؿٍ س دؿّ بددأقض ايعددؿٚصأ ٟانيقض اي د
ًٜٝل فٗٝا ايهفك أ ٚايًكى أ ٚمُٖٛا سٝح ٜه ٕٛأًٖٗا أيؿا ً٤يدؿ ٜٔايندوّ
ايدشَٓ ٖٞٚ، ٝهًك ١تعِّ َا إـا غٝ

يً ٢ايدُشؿٚؾ َٔ ايًشام بايدًُكنني

(َ )51هايو ايفٗاّ  9ز. 270 9 03
()52ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 01ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع  +0ع. 1

َهإ إدكا ٤ايدشؿّ )48( ..............................................................

ٚايهافكٚ ٜٔايتٓاق٘ طكٜكتِٗ َٚا إـا مل ى

َٔ اقاَ ١اؿؿ يً.٘ٝ

اـا ايجاَْ 9ٞعتا ٠غٝاخ بٔ ابكاٖ ِٝأ ٚاندشام بدٔ يُداق يدٔ ايُداؾم
()سان ٝد ّا يكدد ٍٛد دؿّ ٙأَ د ايدددُؤَٓني ( 9)طي أقدد ِٝيًدد ٢قدددٌ سددؿاّ
بأقض ايعؿ ٚستٜ ٢دػكز َٓٗداَ ،ددػاف ١إٔ تددشًُ٘ ايددشُ ١ّٝفًٝشدل بايعدؿٚص
َٚدٔ ايٛاْددض إ نًُدد ١طَدددػاف١ص َفعد ٍٛنيدًددٜ٘ٚ ،ددُهٔ إٔ ٜهد ٕٛتعًددٝوّ
ٜٚدُهٔ إٔ ٜه ٕٛسهُٚ ،١نو ايستُايني قؿ اندتككب٘ مجدلٚ ،ي  ٜعدؿ نْٛد٘
يًَّٝٓ ّ١ك ١يًشهِ ايدُعًٌٓٚ ،يلَ٘ دٛال اقاَ ١اؿؿّ بأقض ايًكى إـا أسدكل
يؿّ ايًشام بايًكى ٚاييؿا. ٤
ٚبتع

ثإ ٍ 9بٓا ٤يً ٢ايتعًٜ ٌٝتكّٝؿ إطوم ايدُعتا ٠انيٚىل بكٝؿ طَدػاف١

إ تدشًُ٘ ايدشُ ١ّٝفًٝشل بايعؿٚصٚ ،يً ٘ٝإـا مل ٜددػ

ايًشدام بايعدؿ ٚيٓدؿ

ادكا ٤ايدشؿ يً ٢أسؿٍ فو سكَٚ ١ي َٓل .
ٚيً ٢نٌ تكدؿٜك 9فايعًد ١أ ٚايددشهُ ١ايددُٛدٛؾ ٠جم ايكٚاٜد ١طَددػاف ١إٔ
تدشًُ٘ ايدشُ ١ّٝفًٝشل بايعؿٚص تؿٍ يً ٢اغتُاّ ايدشهِ ايدُُٓ ّٛبة
ايكدِ َٔ اؾًؿ ٚقهل ايٝؿ ،بدُعٓ ٢يؿّ يُ َ٘ٛيًكدِ فإ اقاَ ١سدؿّ ايدكدِ
أ ٚايكتٌ ٜؤؾ ٟإىل َٛت ايدُشؿٚؾ ٚي سٝا ٠ي٘ ست ٢ىً ٢إٔ ًٜشل بايعؿ.ٚ
ايددُكسً ١ايجاْٝد 9١اقاَدد ١ايددشؿ جم أقض ايددشكّٚ ،ايدددًُٗٛق فتد ً٣ٛاْدد٘ ي
ٜدذٛل اقاَ ١ايددشؿّ يًدَ ٢دٔ دٓد ٢غداقز ايددشكّ  -بمْدا أ ٚبةد  -ٙثدِ ٖدكل
ٚإيتذددأ إىل ايددشكّ ايدددُه ٞايًددكٜ

 -إسرتاَداّ يًشددكّ يكٛيدد٘ ند شاْ٘9ط َََٚدٔك

غ ًَ٘ف نَإَ آًَِٓاص آٍ يُكإٖٚ ،86 9فا إًْا ٤تًكٜل  -ي َددش
َؾ َ
يًُٓا َٔ ٙبع

إغ داق -نُدا

ايغ اق ( )53ايدُاْ ١ٝجم (فكد٘ ايددشر ٚايعُدكٚ )٠إٔ ايًٝٛفد١

ٖ ٞايتٓٝٝل يًَٚ ٘ٝددشاَكت٘ 9فدو ٜفهعدِ ٚي ٜفهدك ٢إي َدا ٜهدؿّ بد٘ قَكد٘ ٚي
ٜفهًِ ٚي ٜدف اٜل ستٜ ٢دػكز َٔ ايدشكّ فدٝفدكاّ يً ٘ٝايدشؿّ غاقد٘ .
( )53ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 8ل َٔ 25ابٛال نفاقات ايُٝؿ  9ع +0ع. 1
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ٜٚؿيٓا يً 9 ٘ٝايدػا ايُشٝض ايدف ٟقٚا ٙايدًدٝدػإ ايددُؿٚم ٚايهٛندٞ
بهٓؿُٖا ايُشٝض إىل ابٔ اب ٞيُ ئ ًٖاّ بٔ اؿهِ يدٔ ايُداؾم ()
نا٥وّ ئ ايكدٌ ٜدذا جم غد اؿدكّ ثدِ ًٜذدأ إىل اؿكّ،فأددال( )طي
ٜكاّ يً ٘ٝايدشؿ ٚي ٜهعِ ٚي ٜهكٚ ٢ي ٜهًِ ٚي  ٜاٜل،فاْ٘ إـا فعدٌ بد٘ ـيدو
ٜٛيو إٔ ٜدػكز فٝكاّ يً ٘ٝايدشؿّٚ ،إٕ دٓ ٢جم ايدشكّ دٓا ّ١ٜأق ِٝيً ٘ٝاؿدؿ
جم ايدشكّ فاْ٘ مل ٜك يًشكّ سكَ١ص (ْٚ )54هتفٝؿ َٔ ايتأٌَ جم ايكٚا ١ٜأَٛق9
اني 9ٍٚإٕ اؿهِ ٖ ٛتدشك ِٜإقاَ ١ايدشؿ جم اؿكّ إـا دٓ ٢غاقز اؿدكّ،
ٖٚفا اؿهِ اسرتاّ يًشكّ نُا ٜهتفاؾ َٔ ـ ٌٜايُشٝش9١طفاْ٘ مل ٜك يًشكّ
سكَ١ص ٖٚفا اؿهِ ٖ ٛايدًُٗٛق  ٖٛٚايُشٝض إنتظٗاقاّ َٔ ايُشٝش. ١
ايجدداًْٗ 9ٞددٛق إطددومطي ٜهعددِ ٚي ٜهددك٢ص جم ايتٓددٝٝل ايتدداّ ٚايدددُٓل
ايدددُهًل ،يهددٔ مجعداّ َددٔ ايفكٗددا ٤قّٝدؿ ٙٚبددُا لاؾ يددٔ َهددو قَكدد٘ فأدددالٚا
إطعاَدد٘ ٚنددك ٘ٝبكددؿق ٜه د ٜه دؿّ بدد٘ قَكدد٘ٚ ،يعًدد٘ نيدددٌ إبكددا ٙ٤س ٝداّ َكؿَ دّ١
إلغكاد٘ َٔ ايدشكّ سّٝداّ  -بعدؿ ايتٓدٝٝل ٚايددشُاق -ستدٜ ٢كداّ يًٝد٘ ايددشؿّ
غاقز اؿكّٖٚ ،فا ايتكٝٝؿ َشٝض إنتظٗاقاّ َٔ ايِّٓ ًَ٦تُاّ َدل قٛيد٘ 9طإـا
فعٌ ب٘ ـيو ٜٛيو إٔ ىكز فٝكاّ يً٘ٝص .
ٚقددؿ ٜكدداٍ  9اْدد٘ ٜتٓدداف ٢ايطعدداّ ٚايهددك ٞايكًٝددٌ َددل ايعًدد ١ايتٛدٝٗٝدد١
ايددددُُٓ 9١َٛطي ٜهعدددِ ٚي ٜهدددكٚ ٢ي ٜهًدددِ ٚي  ٜددداٜل ،فاْددد٘ إـا فعدددٌ بددد٘
ـيو ٜٛيو إٔ ٜدػكز فٝكاّ يً ٘ٝايدشؿص .
يهددٔ ٖددفا ايتٓدداجم غدد َتشكددل بعددؿ اييتفدداف إىل تكٝٝددؿ فتدد ٣ٛايطعدداّ
ٚايههٔ (بدُا ٜهؿّ َع٘ قَك٘) ٚيٝو َهًل ايطعاّ بٌ ايكً ٌٝددؿاّ ايددُشاف
يً ٢بكا ٤قٚس٘ جم بؿْ٘ ٚيؿّ َٛت٘ ست ٢ىكز َٔ اؿكّ سٝاّ فٝكاّ يً ٘ٝاؿؿ.
ايجايحٜ9هتفاؾ َٔ (اؾٓا )١ٜايدُأغٛـ ٠جم َ ْٛٛاؿهِ9طٜدذا جم غ
()54ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 23ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع . 0

َهإ إدكا ٤ايدشؿّ )50( ..............................................................

اؿكّص طدٓ ٢جم ايدشكّ دٓا١ٜص مش ٍٛايدشهِ ٚيُ َ٘ٛيهٌ دٓا 9 ١ٜلْا أٚ
غ  َٔ ٙايدُعاَ ٞايه  ٠اي

أث

ايًاق يًٗٝا اؿؿ ايًكي ٞايدُعني .

ايكابددل 9ايظدداٖك اقاؾ ٠اؿددكّ ايدددُه ٞايدددُعٗٛؾ َددٔ نًُدد ١طاؿددكّص جم
ايُشٝش ،١يهٔ مجعداّ َدٔ ايفكٗدا ٤ايكدؿَا ٤أيددشكٛا سدكّ ايدٓ

(|) أَ ٚدل

سددكّ اني ُ٥دد ١ايدددُعَُٛني(^) بددٌ أي ددشل ايدددُفٝؿ جم (ايدددُكٓع )١ايدددُهادؿ
يَُٛاّ إـا إيتذأ ايٗٝدا ايددذاْ ،ٞقداٍ ايًدٝؼ اؾدٛاٖكٚ(9ٟي ؾيٝدٌ يًد ٢يد٤ٞ
َُٓٗا) َٔ ايكأٜني 9إيدشام سكّ ايٓ

(|) أَ ٚدل سدكّ انيُ٥د )^( ١أَ ٚدل

إيدشام ايدُهادؿْٚ،ظ  ٙق ٍٛايًٗٝؿٚ(9مل ْك

ي٘ يًَ ٢أغف َايدض) (.)55

يهٔ ٜدُهٔ اينتؿيٍ هلِ بايتعً ٌٝايٛاقؾ جم ـ ٌٜايُشٝش9١طٚإٕ دٓ٢
جم اؿكّ دٓا ّ١ٜأق ِٝيً ٘ٝاؿؿ جم اؿكّ فاْ٘ مل ٜك يًشكّ سكَ١ص َددُا ٜهًد
ئ ن ٕٛيً ١ايدتشك ِٜجم َؿق ايُشٝش ١نيدٌ سكَ ١ايدشكّ ،فٝأت ٞايدشهِ
 تدشك ِٜيؿّ دٛال إقاَ ١ايدشؿ  -جم ايدُهادؿ يدُعً ١َٝٛسكَتٗا يكياّ .ٖٚفا اينتؿيٍ ٜتٛق

يًد ٢إسدكال ند ٕٛاملٛاْدل املكؿند - ١ايددًُاٖؿ

ٚايددددُهادؿ -ـات سكَددد ١تدددُٓل َدددٔ اقاَددد ١اؿدددؿ فٗٝددداٖٚ ،ددد ٛأ ٍٚايهدددوّ،
فاْ٘ ي ؾيٚ ٌٝي ياٖؿ يً ٢ايدشكَ ١ايدُػُْ ، ١َٛعِ ي إيدهاٍ جم سكَتٗدا
بفاتٗا ٚاسرتاَٗاٚ،يفا فدانيٚىل إغدكاز اؾداَْ ٞدٔ ايددًُٗؿ ايددُكؿى أَ ٚدٔ
ايدُهذؿ ثِ اقاَ ١ايدشؿ يً ٘ٝغاقد٘ تٓمٜٗاّ يًُهذؿ ٚاسرتاَ ّا ي٘ .
ٜٚؤنددؿ انيٚيٜٛددَ 9١كنددً ١يًدد ٞبددٔ ان د اط يددٔ ايُدداؾم (9)طدّٓ ددٛا
َهادؿنِ اي ٝل ٚايًدكاٚ ٤ايددُذاْني ٚايُد ٝإ ٚانيسهداّ ٚايٓدايٚ ١اؿدؿٚؾ
ٚقفل ايُٛتص( )56فإ انيَك طدٓدّ ٛاص ي ًُٜض ؾيٝوّ يً ٢اييماّ بايفعدٌ 9
دّٓ ٛا  -دمَاّ بكك ١ٜٓايهٝام ٚيٓع

نٓؿ ايكٚا ١ٜأ ٚإقناهلا .

( )55قادل 9دٛاٖك ايهوّ  9ز َ + 2349 30هايو ايفٗاّ  9ز. 2719 03
( )56ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 3ل  َٔ 16ابٛال املهادؿ 9ع. 0
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ْعِ ي ٛانتًمّ اقاَ ١ايدشؿ ْدذان ١ايدُهذؿ ا ٚايدًُٗؿ نكهل ٜؿ ايهاقم
أ ٚإنتًمّ تكت

َفهؿ ٠أغدكٚ - ٣دد

ايددػكٚز َٓد٘ ٚاقاَد ١ايددشؿ غاقدد٘

اسرتاَاُ ٚاد ّا يًًُٗؿ ٚايدُهذؿ .
دددال

ايددػاَو 9إـا أسددؿخ ايدددُذكّ دٓاٜتدد٘ جم ايددشكّ ايدددُه ٞايًددكٜ

اقاَ ١اؿؿ يً ٘ٝجم اؿكّ إلْتٗان٘ سكَ ١اؿكّ طمل ٜك يًشدكّ سكَد١ص فتٓتٗدو
ايُددشٝش ١جم مجًتٗددا ايجاْٝددٚ ١ي

سكَتدد٘ فٝدد٘ ٜٚكدداّ ايددشؿ يًٝدد٘ نُددا َدكّس
إيهاٍ فٚ ٘ٝيعً٘ ي غوف  .ثِ ْ شح 9

مساع االٌكار بعد اإلقرار باجلرً :
إـا أقكّ ايدُذكّ بدذٓاٜت٘ ثِ َؿق َٓ٘ اإلْهاق بعؿ تدُاّ اإلقكاق ٌٖ ٜهُل
َٓ٘ ايْهاق ٜٚهكط يٓ٘ ايدشؿ؟ ًاٖك ايُٓ ٖٛ ّٛايتُٝٝم بني سايتني 9
اؿاي ١انيٚىل9اييرتاف بدُا ي ٜٛد

ايكدِ َٔ َٛد ات ايدشؿّ ايًكيٞ

ناييرتاف بايهكق ١أ ٚيكل ايدػُك أ ٚايكفف  ،فإ ايْهاق بعؿ ايقكاق ايتاّ
ايُددشٝض ايدددُك  ٍٛيددكيأّ ي أثددك يدد٘ ٚي ٜٛدد

نددكٛط اؿددؿ يٓدد٘ ،بددٌ  ٜكدد٢

ايدشؿّ يًًٜ ٘ٝدمّ إددكاؤٖ، ٙدفا ٖد ٛايددًُٗٛق فتد ً٣ٛيدٗك ّ٠يظٚ،ّ١ُٝقدؿ ؾيد
يً ٘ٝايكٚاٜات ( )57ايُشٝش ١نٓؿاّ ايٛاْش ١ؾيي ّ١يًد ٢يدؿّ ندكٛط ايددشؿ9
ْظد َددشٝش

ايددشً

ٚقُددؿ بددٔ َهددًِ ايدددُتُٓٓ ١يكدد ٍٛايَدداّ ايُدداؾم

(9 )طإـا أقكّ يًدْ ٢فهد٘ يٓدؿ ايَداّ أْد٘ ندكم ثدِ دشدؿ قهعد
قغددِ اْفدد٘ٚ ،إٕ أق دكّ يًددْ ٢فهدد٘ أْدد٘ يددكل
دًؿ٠صٚ ،جم َشٝش ١اؿً

ٜدؿٚ ٙإٕ

ددكاّ أ ٚبفك ٜد ٍ١فادًددؿ ٙٚث ددُاْني

انيغدك 9٣طإـا أقدكّ ايكددٌ يًدْ ٢فهد٘ بددشؿّ أٚ

فك ٍ١ٜثِ دشؿ دًؿصَٚ ،شٝشَ ١دشُؿ بٔ َهًِ  9طَٔ أقكّ يًْ ٢فه٘ بددشؿّ
أقُت٘ يً ٘ٝإي ايكدِ فاْ٘ إـا أقكّ يًْ ٢فه٘ ثِ دشؿ مل ٜكدِص .
()57ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 01ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع  +0ع + 1ع. 2
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ٖٚف ٙايكٚاٜات َشٝش ١ايهدٓؿ ٚاْدش ١ايؿييد ١يًد ٢بكدا ٤ايددشؿّ ٚيدمّٚ
تٓفٝف ٙيًٚ ٘ٝيؿّ مسا اإلْهاق بعؿ اإلقكاق بدُا ٜٛد

ايدشؿّ غ ايكدِ .

يهٔ يبؿ َٔ ن ٕٛاإليدرتاف تاَداّ َهدتٛفٝاّ يًدكٚط تدأث 9ٙاي ًٛغ ٚايعكدٌ
ٚاإلغتٝاقٚ ،يبؿ َٔ ْٛٚع اييرتاف فدإـا ؼكدل اييدرتاف ايتداّ ايددُهتٛجم
يًكٚط ق ٛي٘ يكياّ ثِ تعكٓ ٘ اإلْهاق ٚاؾشدٛؾ ٚايكدد ٛيدٔ اييدرتاف  -مل
ٜهُل دشٛؾٚ ٙمل ٜددُٓل قدٛيد٘ يدٔ تدأث اإلقدكاق ٚإٜددذاب٘ ايددشؿّ ايًدكيٞ
بدُٛد

ايكٚاٜات ايُشٝش. ١

اؿاي ١ايجاْ 9 ١ٝايقكاقبددُا ٜٛدد

ايدكدِ9ايكتدٌ املػُد ّٛايجابد

يٓدؿ

لْا ايدُشُٔ أ ٚيٛاط٘ -إـا تعكٓ ٘ اإلْهاق ٚدشٛؾ ايدُعرتف ٚقدٛي٘ يٓ٘ .
ايدددُعكٚف ٚايدددًُٗٛق بددني ايَددشال ٖدد ٛمسددا اإلْهدداق َٓٚددل ايددكدِ
ٚنكٛط٘ ئ ايدُككّ ايدُٓهك ،يهٔ َل إث ات اؾًؿ 9ايٓكل َأ ٠ندٛط -يًٝد٘،
ٚقددؿ إؾيدد ٞيًٝدد٘ ايمجددا ٚيددؿّ اـددوفٚ ،ايعُددؿ ٠ؾييدد ١بعد

ايُٓددّٛ

ايُشٝش ١يًد ٢ندكٛط ايدكدِ ٚإندت ؿاي٘ بايٓدكل ٚايددذًؿ ْظد ايُدشٝش١
ايدُتكؿَ ١اي

قٚاٖا ايًٝػإ جم (ايهداجم) (ٚايتٗدف ) ٜيدٔ قُدؿ بدٔ َهدًِ

ئ ايُاؾم ( 9)طَٔ أقكّ يًْ ٢فه٘ بدشؿّ أقُت٘ يًٝد٘ ،إي ايدكدِ فاْد٘ إـا
أقدكّ يًددْ ٢فهدد٘ ثددِ دشددؿ مل ٜددكدِص (ٖٚ )58ددٚ ٞاْددش ١ايؿييدد ١يًدد ٢مسددا
اإلْهاق ٚنكٛط ايكدِ  َٔ ،ؾ ٕٚؾييتٗا يً ٢إث ات اؾًؿ .
يهٔ جم َشٝشت٘ انيغك ٣ايددُٛافكَٓ ١دُْٛاّ يُدشٝش ١ايددشً

 -ؾييد١

يً ٢نكٛط ايكدِ ٚث ٛت ايدذًؿ ،سٝح نأي ئُ أقكّ يًْ ٢فه٘ بدشؿّ هد
ف ٘ٝايكدِ أنٓ

قامج٘ ؟ فكداٍ9طيٚ ،يهدٔ نٓد

َٔ ن َْٛٛ ٕٛايدشهِ ٖ ٛاإلقكاقايدُتعكٓ

ْداقب٘ ايددشؿّص(ٚ )61يبدؿ

بايدذشٛؾ ٚاإلْهاق -يككٜٓتٝدٔ9

()58ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 01ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع . 2
()61ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 01ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع . 0
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بايدذشٛؾ طأقدكّ

ايكك ١ٜٓانيٚىل 9ن ٕٛايهؤاٍ ايهابل جم اإلقكاق ايدُتعكٓ

يًْ ٢فه٘ اْ٘ نكم ثِ دشؿصٜٚ ،ؤنؿ ٙغً ّٛايهؤاٍ ايوسل ي٘ ئ ايدذشٛؾ
يدٔ تعًٝدل

َ ٖٛٚا ي ٛأقكّ أْد٘ يدكل اـُدك أ ٚقدفف غد  ٙبفكٜدَ ٍ١ددُا ٜهًد

اي ددشهِ يًدد ٢اي ددذشٛؾ بعددؿ اإلقددكاق جم ٖددف ٙايدددُٛاقؾ ايدددُفنٛق ٠جم ايددِٓ
ايًكٚ ، ٜب٘ ٜتأنؿ إقاؾ ٠ن َْٛٛ ٕٛاؿهِ  9ايقكاقايدُتعك

باؾشٛؾ .

ايكك ١ٜٓايجاْ ١ٝغاقد ٖٞ ١ٝاْ٘ ي ٜتٛقل إٔ ٜككّ بدُا ٜٛدد

ايدكدِ ٜٚهدٕٛ

اقددكاقَ ٙددشٝشاّ تاَداّ ثددِ ي ٜكمجدد٘ ايَدداّٚ ،ي وتُددٌ نددكٛط ايددكدِ ٚت ؿيدد٘
بٓكل اؿؿّ ،إي اـا دشؿ ٚاْهك َا أقك ّٚايرتف ب٘.
اـٕ  ٜددؿ ٚدًٝداّ َددٔ ٖدداتني ايكددكٜٓتني إٔ اؾشددٛؾ قٝددؿ َهددت هٔ جم ايكٚاٜدد١
َفكٚغ يٜٓ٘ٚ ،ؤٜؿُٖا  9فِٗ ايفكٗا ٤قاط  ١يًكٚا. ١ٜ
ْٚظ َشٝش

اؿً

ٚابٔ َهًِ َ 9شٝش ١اؿً

( )60انيغدكٚ ٣فٗٝدا

ٜهأٍ ايُاؾم ()ئُ أقكّ يًْ ٢فه٘ عؿ ً ٜدغ فٝد٘ ايدكدِ أنٓد
قاٍ 9طيٚ ،يهٔ نٓد

تكمجد٘؟

ْداقب٘صفاْٗا بٓدُ ١ُٝايكدكٜٓتني َؤٜدؿ ّ٠بفٗدِ ايفكٗدا٤

قاط  ١تهً ٕٛاٖكَ ٠ل ايُشٝشتني جم نكٛط ايكدِ ٚث ٛت ايٓكل.
ًٚاٖك ايِٓ ْ 9كل َأ ٠ندٛطٜٚ ،ؤندؿ ٙتعد
طٚيهٔ نٓ

ايُدشٝشتني ايهدابكتني9

ْاقب٘ ايدشؿص فإ سؿّ ايمْا جم ايككإٓ ٚايَُٓ ّٛأ ٠نٛط.

ٚي  ٜعؿ إْه ام إطوم ايِّٓ يًد ٢ايو٥دط ٚايددًُٛط ااـا إيدرتف ظٓاٜتد٘
ٚانتشكاق٘ ايكدِ يٓؿ قدٛي٘ ئ إقكاقٚ ٙدشؿ ٙي٘ ،فاْ٘ ٜٓكل َأ ٠نٛط،
ٚقؿ ؾي

بع

ُْ ّٛايًٛاط ( )61إٔ غ ايدُشُٔ هًؿًٚ ،داٖك إطوقٗدا

دًدددؿ ٙسد دؿّ ايماْددد ٞغد د ايد ددُشُٔ َ 9دددأ ٠ندددٛط  ،بدددٌ َد دكّس
بٗفاٚ،نٝأت ٞيكْ٘ جم َدشً٘ إٕ يا ٤اهلل تعاىل .
( )60ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 07ل  َٔ 01ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع. 1
( )61ايٛنا 9 ٌ٥ز  907ل  َٔ 0ابٛال سؿ ايًٛاط .

بعٓدددٗا

مسا ايْهاق بعؿ ايقكاق باؾكّ )54( ................................................

ًٜ ٌٖٚشل ايكتٌ بايكدِ ؟ فاـا أقكّ بدُا ٜٛد

ايكتٌْ -ظ ايمْا بانيغ

ٚمٖٛا َٔ احملاقّْٚ ،ظد يدٛاط ايددُشُٔ اـا مل ْٛدد

قمجد٘ أ ٚمل ٜج د

يكي ١ٝقمج٘  -ثِ أْهك َا إيرتف ب٘ ٚدشؿ إقكاق ٙفٌٗ ٜهكط يٓ٘ ايكتٌ؟.
قؿ ٜكداٍْ 9عدِ ٜهدكط يٓد٘ ايكتدٌ ٜٚهدتؿٍ يًٝد٘ بددُا قٚا ٙايهًدٝا بهدٓؿٙ
ايُشٝض اىل مجٝدٌ بدٔ ؾقاز يدٔ بعد

اَدشاب٘ يدٔ اسدؿُٖا ( )قداٍ9

طإـا أقكّ ايكدٌ يًْ ٢فه٘ بايكتٌ -قتدٌ اـا مل ٜهدٔ يًٝد٘ يدٗٛؾ  ،فدإ قددل
ٚقاٍ 9مل افعٌ -تكى ٚمل ٜكتٌص (. )62
يهٔ ٖفا ايدُكاٍ ْعٝ
أٚيّ 9يٓع

9

اـا ٚإقناي٘ ٚاْكها انٓاؾ ٙفًدِ ٜعدكف ايدكا ٟٚايٛانده١

بني مجٚ ٌٝبني ايَاّ ( ٖٛ ٌٖ )ثك ١اّ ي ؟ فو ٚثٛم بُؿٚق ايكٚا. ١ٜ
ٚثاْٝاّ 9يستُاٍ إ ٜه ٕٛإقكاق ايكدٌ بايكتٌ اؾٓدا ٞ٥ايعُدؿ ،ٟييرتافد٘
باؿؿ ايدُٛد

يًكتٌ نايمْا ا ٚايًٛاط َٔ ايددُشُٔ ٚمل ٜهدٔ يًٝد٘ يدٗٛؾ،

بٌ وتُدٌ إٔ ٜهد ٕٛايددُكاؾ اْد٘ ايدرتف بكتًد٘ ايعُدؿ ٟيةد  ٙفاندتشل ايكتدٌ
قُاَاّ ثِ أْهك ايكتٌ ٚقدل ئ إيرتاف٘ ب٘ ٚقاٍ 9مل افعً٘ اْاٚ ،يًٝد٘ فتهدٕٛ
ايكٚا ١ٜيً ٢فكض َشتٗا ادٓ  ١ٝئ قٌ اي شح .
اـٕ ايُشٝض يدؿّ اييددشامٚ ،يًٝد٘ اـا ايدرتف عدؿّ ٜٛدد

ايكتدٌ غد

ايكدِ مل ٜهكط اؿؿ يٓ٘ باْهاقٚ ٙدشؿ ٙبعؿ َا َؿق َٓد٘ ايقدكاق ايُدشٝض
ايتاّ ايدُؤثك يكيا ًْ .عِ يٛنإ ايقكاق غ تاّ أ ٚغ دداَل يًدكا٥ط ايك دٍٛ
فٝه ٕٛايْهاق َؤثكاّ يًهكٛط يكياّ ،يٝو نيدٌ (اإلْهاق بعؿ ايقدكاق)  ،بدٌ
يعددؿّ تددُاّ ايقددكاق ايددُؤثك يددكياّْ ،عددِ اـا ٚدددؿ ايًددٗٛؾ ايعددؿ ٍٚيدداٖؿٜٔ
باتٝاْ٘ اؾكّ املٛد
ٜج

يًكتٌ فو أثك يدذشؿٚ ٙاْهاقٚ ، ٙإي فايدُتِٗ بك ٤ٟست٢

دكَ٘ بهكٜل يكيَ ٞك  . ٍٛثِ ْ شح 9

( )62ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 019ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع. 3
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عفو االواً عَ الـىحرً :
ٌٖ ًٜك ايعف ٛئ اؾكٜدُٚ َٔ ١ي ٞايَك اّ ي ًٜدك ؟ ي ٜددػً ٛاؿداٍ
َٔ ث ٛت اؾكّ بهكٜل اي  ١ٓٝايًداٖؿ ٠يًد ٢دكَد٘ ،أَٚدٔ ث ٛتد٘ بدإقكاق اجدكّ
ٚايرتاف٘ ظكَ٘ ،فٗاتإ سايتإ ٚاقؾتإ جم اؿؿٚؾ ٚايتعمٜكات ايد

ٖد ٞسدل

اهلل ن شاْ٘ٚ ،تٛدؿ ساي ١ثايجٖ ١د ٞايعفد ٛيدٔ اؿدؿٚؾ ٚايتعمٜدكات ايد

ٖدٞ

ؿ ايكفف ٚتعمٜك ايًتِْ ،عكض هلف ٙاؿايت تفُٝوّ 9
سل اآلؾَ ٞنش ّ
اؿاي ١ايٚىل 9إٔ تكد ّٛاي ٓٝد ١ايًداٖؿ ٠يًد ٢اؾدكّ ايُداؾق َدٔ ايددُذكّ
ايدُعني ،فًٗٝؿ ايعؿ ٍٚبفعً٘ َا ٜٛد

ايددشؿّ ٜٚهد ٕٛايددشؿ أ ٚايتعمٜدك سدل

اهلل ن شاْ٘  ،نإٔ ًٜٗؿ ايعؿ ٍٚبمْا لٜؿ بٗٓدؿ أ ٚيٛاطد٘ ب هدك أ ٚمُٖٛدا ،أٚ
ًٜٗؿ ايعؿيٕ بفعٌ َا ٜٛد

ايتعمٜك ندإٔ ًٜدٗؿا يًد ٢لٜدؿ إفهداق ٙيُدؿاّ جم

يٗك قَٓإ َتذاٖك ّا ب٘ َٔ ؾ ٕٚيفقٕ َهّٛغ يوفهاق ا ٚيًتذاٖك ب٘ .
ٚجم ٖف ٙاؿاي ١يٝو يوَاّ انيَدٌ ٚي يٓا ٥د٘ ايعداّ  -ايددُذتٗؿ ايعدؿٍ -
سل ايعفد ٛيدٔ دكَد٘ٚ ،ي بدؿ َدٔ تعمٜدكٚ ٙتأؾ ٜد٘ أ ٚإقاَد ١اؿدؿّ يًٝد٘  -ندٌ
سه

دكَ٘ ٜٚ . -ؿيٓا يً ٢اؿهِ غاإ َشٝشإ 9
اـددا ايَ 9ٍٚددا قٚا ٙاي ددًُاٜؼ جم نت د ِٗ ايجوثدد ١بهددٓؿِٖ اي ددُتٌُ اىل

ْددكٜو ايهٓاندد ٞيددٔ اي دداقك (9)طي ٜعفدد ٢يددٔ اؿددؿٚؾ ايدد
()63

ايَاّص

هلل ؾٕٚ

ٖٚفا اـا ي٘ اناْٝؿ َتعؿؾ ٠بعٓٗا َشٝض ٚبد٘ ايهفاٜد ١جم َكداّ

اؿذٚ ،١ٝؾييت٘ ٚاْدش ١يًد ٢يدؿّ يدكي ١ٝيفد ٛغد ايَداّ يدٔ سدؿٚؾ اهلل
ن شاْ٘ٚ ،تهداؾ تهد ٕٛؾييتد٘ ٚاْدش ١يًد ٢ددٛال ٚيدكي ١ٝيفد ٛايَداّ يدٔ
اؿؿٚؾ اي

هلل ن شاْ٘ٚ ،اطوق٘ ٜعِّ َا ي ٛأقك اجكّ بفْ ٘ َٚدا يد ٛث د

يًٝد٘

اؾكّ ب  ١ٓٝيكيٚ ،١ٝنٛف ْدػكز يَٓ٘ٛ 9ق ٠ث ٛت سؿّ اهلل باي  ١ٓٝفدو ٜددشل
( )63ايٛنا 9 ٌ٥ز9 07ل  َٔ 07ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع. 0
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يإلَاّ ايعف ٛيٓ٘ يدُا نٝأت َٔ ٞايؿي ٌٝاـاّّ 9ايددػا ايجداْ ٜٚ -ٞكد ٢اؿهدِ
ايدُُٓ9ّٛدٛال يف ٛايَاّ كتُاّ بدُا ي ٛاقك ايدُفْ

بدذكَ٘ يٓؿ ايَاّ .

ٍ
ؿ ايكدفف فاْد٘ ؾ ّ
ؿ سكد ّا يآلؾَد ٞنشد ّ
ٖٚهفا ٜدػكز َٛ 9قَ ٠ا ندإ اؿد ّ
ايِٓ ايُشٝض ْفه٘ جم يك٘ ايجاْ ٞيً ٢يكي ١ٝيف ٛغ ايَاّ طي ٜعف ٢ئ
ايدشؿٚؾ اي

هلل ؾ ٕٚايَاّ ،فأَا َا نإ َٔ سل ايٓاى جم سؿّ فو بدأى بدإٔ

ٜعف ٢يٓ٘ ؾ ٕٚايَاّصٖٚفا ٜعا يكي ١ٝيفَ ٛاس
اؿؿ ٚي وتٌُ ث ٛت سل ايعف ٛإي يُاس

اؿدل -نايكدفف -يدٔ

ايدشل َٔ اآلؾَٝني .

اـا ايجاَْ 9ٞا قٚا ٙايًٝؼ جم (ايتٗدف ٜني) بهدٓؿ ٙاىل طًشد ١بدٔ لٜدؿ
ئ دعفك( )قاٍ 9طسؿثا بع

()64

اًٖ9 ٞإٔ ياباّ أتد ٢اَد ايددُؤَٓني 

فأقكّ يٓؿ ٙبايهكق ،١فكاٍ ي٘ يً 9  ٞاْ ٞأقاى ياباّ ي بأى بٗ تو فٌٗ تكدكأ
ي٦ٝاّ َٔ ايككإ ؟ قاٍْ 9عِ نٛق ٠اي كك ،٠فكاٍ 9قؿ ٖٚ

ٜؿى يهٛق ٠اي كك٠ص

قاٍ( 9 )طٚاْدُا َٓع٘ إٔ ٜكهع٘ نيْ٘ مل ٜكِ يً ٘ٝب١ٓٝص ٖٚدفا اـدا بهكٜدل
ايًٝؼ جم (ايتٗف ٜني) َعتا ايهدٓؿ دمَد ّا اىل طًشد ١بدٔ لٜدؿ ايدف ٟيد٘ نتدال،
ٚنتاب٘ َعتُؿ نُا جم فٗكى ايًٝؼ ايهٛن. ٞ
ٚق ٟٚاـا بدُنت ثإٕ ٖ ٛاْٚض ؾييٖٚ ،١دَ ٛدا قٚا ٙايُدؿٚم َكندوّ
ئ اَ ايدُؤَٓني (ٚ)ق ٟٚجم (ايتٗدف ٜني) بهدٓؿ َدشٝض اىل اياقد ٞيدٔ
بع

اَشاب٘ ئ بع

ايُاؾقني( ٖٞٚ )تً ٘ َُٓ ٕٛايددُنت ايهدابل،

يهددٔ ايددف ٌٜاْٚددض سٝددح ٜكدد )(ٍٛدٛابداّ يددٔ إيددهاٍ بعٓددِٗ بعددؿ يفددٛ
ايَاّ ئُ أقكّ بايهكق ١فكاٍ يإلَاّ يً 9)(ٞأتعهٌ سؿاّ َٔ سدؿٚؾ اهلل ؟
فأداب٘ بأْو ي تؿقَ ٟا ايدشهِ 9فاْ٘طاـا قاَ

اي  ١ٓٝفًٝو يإلَاّ إٔ ٜعفد،ٛ

ٚاـا أقكّ ايكدٌ يًْ ٢فه٘ ففاى اىل ايَاّ إ يا ٤يفاٚ،إ يا ٤قهلص(. )65
()64ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 07ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع. 0
()65ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 07ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع . 2
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ٖددفإ اـدداإ ايُددشٝشإ ٚاْددشا ايؿييدد ١يًدد ٢يددؿّ انددتشكام ايَدداّ
ايعف ٛئ اؾكّ ايجاب

يً ٢ايددُذكّ ايددُعني ب ّٓٝد ٍ١تكد ّٛيداٖؿ ٠يًد ٢اؾدكّ

ٚتك ٌ يكياّ ،فو بؿ َٔ إقاَ ١ايدشؿ بعؿ تدُاّ اي ٚ ١ٓٝي بؿ َدٔ اددكا ٤ايتعمٜدك
ٖٚفًٝٚ ٙف ١ايَاّ اَُٛٓ ٚب٘ يًشؿٚؾ9ايدُذتٗؿ ايعؿٍ جم يُٛق اية.١ ٝ
اؿايد ١ايجاْٝد 9١إٔ ٜكدكّ ايددُفْ
ٜٛدد

ٜٚعددرتف اجدكّ بددُا أدددكّ ٚأنداَ - ٤ددُا

اؿددؿ ايًددكي 9ٞقمجداّ ا ٚدًددؿاّ -اٜٛ ٚدد

ايتعمٜددكٚ ،جم َجًدد٘ ًٜددك

يإلَاّ ايعفٚ ٛي ًٜك ية  ٙايعف ، ٛانتٓاؾاّ اىل اـا ٜٔايدُاْٝني9
َشٝض ايهٓان9 ٞطي ٜعف ٢ئ اؿؿٚؾ اي
ٜهً

ئ إٔ يوَاّ سل ايعف ٛئ اؿؿٚؾ اي

هلل ؾ ٕٚايَاّص فاْد٘ تعد
هلل ن شاْ٘ .

َٚعتا ٠طًش ١بٔ لٜؿ9طٚاْدُا َٓع٘ إ ٜكهع٘ نيْ٘ مل ٜكِ يًٝد٘ بٓٝد )١أٟ
نيْ٘ أقكّ يًْ ٢فه٘ بايدشؿ ايف ٟهلل ٚمل تكِ ب ١ٓٝيً ٢دكَ٘ٚ .ايكٚا ١ٜبٓهػتٗا
ايجاْ 9١ٝطاـا قاَ

اي ٓٝد ١فًدٝو يوَداّ إ ٜعفدٚ ،ٛاـا أقدكّ ايكددٌ يًدْ ٢فهد٘

ففاى اىل ايَاّ 9إ يا ٤يفاٚ ،إ يا ٤قهلص .
ٖف ٙايُٓٚ ّٛاْش ١ايؿيي ١يً ٢ث ٛت ايُوس ١ٝايًدكي ١ٝيوَداّ 9إٔ
ٜعف ٛئ اؿؿ ايف ٟهلل  9نكق ١اّ غ  ،ٙفإ غَُٛ ّٛقؾ اـا ي ىُّدِ
ايٛاقؾ املهًلطنيْ٘ مل ٜكِ يً ٢ب١ٓٝصَ ِْ ٖٛٚشٝض ًاٖك جم ايتعًٜٚ ٌٝفٝؿ
اْ٘ اـا مل تكِ يً ٢ايدُذكّ ب ١ٓٝيً ٢نكقت٘ اٚمٖٛا هٛل يوَاّ ايعف ٛيٓ٘.
ٚايٓهػ ١ايجاْ َٔ ١ٝايِٓ ًٖ ٛاٖك ايطوم سٝح سهد ٢ندؤاٍ اسدؿِٖ
َددٔ اَد ايددُؤَٓني ( )بعددؿ يفدد ٙٛيددٔ ايًددال ايهدداقم 9أتعهددٌ سددؿاّ َددٔ
سددؿٚؾ اهلل ؟ فأدابدد٘ ( 9)طَٚددا ٜددؿقٜو َددا ٖددفا ؟ اـا قاَد

اي ٓٝدد ١فًددٝو

يوَاّ إ ٜعفٚ ،ٛاـا أقكّ ايكدٌ يًدْ ٢فهد٘ فدفاى اىل ايَداّ  9إ يدا ٤يفدا ،
ٚإ يا ٤قهلص فإ ايتع

ًاٖك ايطوم ٚمش ٍٛاؿؿٚؾ نًٗاٚ ،يهٔ ندكز

يف ٛايَاّ ئ اجكّ)58( ............................................................

َٓٗا اىل اؿؿٚؾ اي

ٖ ٞسل اآلؾَ ٞيؿييَ ١شٝشْ ١كٜو 9ط فأَا َا ندإ

َٔ سل ايٓاى جم سدؿّ فدو بدأى بدإٔ ٜعفدا يٓد٘ ؾ ٕٚايَداّصٜعا غد ايَداّ
َ ٖٛٚاس
ٚي قٜدد

اؿل نايدُكفٚف .
جم ث ددٛت َددوس ١ٝايعفدد ٛيددٔ ايدددُكك ظكَدد٘ يوَدداّ املعُددّٛ
ايَدداّ جم يٗددٛؾ اية ٝدد ١اـا

ايَددٌ( )يهددٔ اييددهاٍ جم ايتعددؿ ٟاىل ْا٥د

نايؿت٘ ايظكٚف يً ٢اقاَ ١اؿؿٚؾ فٌٗ ًٜك يًفك ٘ٝايعؿٍ جم يٗدٛؾ اية ٝد9 ١
ايعف ٛئ اؿؿ ايف ٟهلل اـا ث

باقكاق اؾاْ - ٞي بكٝاّ اي  ١ٓٝيً ٢دٓاٜت٘ ؟.

قاٍ ايًدٝؼ اؾدٛاٖك( ٟقدؿً( 9 )66( )ٙداٖك ايدِٓ ٚايفتد ٣ٛقُدك اؿهدِ
يً ٢ايَاّ يً ٘ٝايهوّٚ ،قبدُا استٌُ ث ٛت٘ يةد َ ٙدٔ اؿهداّ) ٜعدا يًفكٝد٘
ايعؿٍ ايتكْ - ٞا٥

ايَاّ  -جم يُٛق اية. ١ ٝ

ٚي  ٜعؿ اندتشكام ايددُذتٗؿ ايعدؿٍ ايكداَ ِ٥كداّ ايَداّ ٚايدف ٟتهدايؿٙ
ايظكٚف يًد ٢اقاَد ١اؿدؿٚؾ ،نيْد٘ َُٓدٛل ايَداّ ايددُعُ )(ّٛبايدؿيٌٝ
ايعاّ ايدُج

يقاَ ١اؿؿٚؾ ٚبٛدد ٙٛثوثدَ ١دٔ ايؾيدَٗٓ 9 ١دا اـدا ايددُهُإٔ
()67

بُؿٚق9ٙطاقاَ ١اؿؿٚؾ اىل َٔ اي ٘ٝاؿهِص
اية ٝدد ١عه د

ٚايف ٟاي ٘ٝاؿهِ جم يٗدٛؾ

يكٝددؿتٓا ٖدد ٛايفكٝدد٘ ايعددؿٍ ايددف ٟتهددايؿ ٙايظددكٚف ايهٝاندد١ٝ

ٚايدتُاي ١ٝيً ٢إقاَتٗاٚ ،تؿٍ ايكٚا ١ٜيً ٢إ اقاَ ١اؿدؿٚؾ يدٝو يًهدًهإ
ٚيٝو يًكاْ ،ٞبٌ يًفك ٘ٝايف ٟدعٌ اهلل ي٘ اؿهِ ٚقٝاؾ ٠ايٓداىٚ ،قدؿ ند ل
ايتعكض ايتفُ ًٞٝيؿي ٌٝايٓٝاب ١جم عح (َٔ ٜك ِٝاؿؿٚؾ ٚايتعمٜكات).
ٚيًٝدد٘ فٝشددل يًُذتٗددؿ ايعددؿٍ ايعفدد ٛاـا نددايؿت٘ ايظددكٚف يًدد ٢إقاَدد١
ايدشؿٚؾ بدُكتٓ ٢ؾي ٌٝايٓٝاب. ١
ًٜ ٌٖٚك يٓا٥

ايدُذتٗؿٚٚن ً٘ٝجم إؾاقٖٝ ٠أ ٠إقاَ١اؿؿٚؾ ٚايتعمٜكات

( )66دٛاٖك ايهوّ  9ز . 183 9 30
( )67ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 07ل  َٔ 17ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع. 0
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سل ايعف ٛئ ايدُعرتف ظكَ٘؟ ايظاٖك يؿّ اؿل ،يعؿّ ْٛٚع ؾي ٌٝيً.٘ٝ
ْدعِ ث د

قٝداّ ايددُذتٗؿ ايعدؿٍ َكداّ ايَداّ جم اقاَد ١اؿدؿٚؾَٚ ،كتٓد٢

اطوم ايغ اق فُٝا مٔ ف 9٘ٝقٝاّ ْا٥د

ايَداّ َكداّ ايَداّ انيَدٌ جم يًُٝد١

ايعف ٛئ اؿؿّ ايف ٟهلل اـا ايرتف ايدُذكّ بدُٛد ٘ .
ٚي ؾي ٌٝيً ٢قٝاّ ْا٥

ايدُذتٗؿ َكاّ ايَاّ جم ايعف ،ٛبدٌ يعدٌ ايدؿيٌٝ

يً ٢غوف٘ ٚاْض فإ ٖفا َكاّ مل هعً٘ اهلل ن شاْ٘ إي يوَداّٚ ،قدؿ تعدؿّٜٓا
َٓ٘ اىل ْا ٘ ٥ايدُذتٗؿ ايعؿٍ بؿي ٌٝايٓٝابٚ ،١ي ٜددُهٔ ايتعدؿ ٟاىل غد  ، ٙبدٌ
ًاٖك ُْ ّٛدعٌ اؿل يوَاّ يؿّ َوس ١ٝغ اجتٗؿ يًعف ٛئ ايددُذكّ
ايدُعرتف ظكَ٘ .
ٚساٌَ ايدُهتفاؾ َٔ ايُٓ ّٛاْ٘ اـا ايرتف ايدُفْ

ظكَ٘ ايدُٛد

يًشؿّ ا ٚيًتعمٜك نإ يوَاّ سل ايعف ٛيٓ٘ َٔ ؾ ٕٚتٛقف٘ يً ٢إًٗاق ايدُذكّ
املعرتف ظكَ٘ ٚإبكال ٙيتٛبت٘ٚ ،يعٌ اطدوم ايُٓد ّٛؾاٍّ يًد ٢يدكي ١ٝيفدٛ
ايَاّ َٔ ؾ ٕٚفكم بني تٛب ١ايددُكك ايددُعرتف ظكَد٘ ٚبدني يدؿّ تٛبتد٘ ،يهدٔ
ايددًُٗٛق فتٛاٝ٥داّ تٛقد

ايعفدد ٛيًدد ٢إًٗدداق ايتٛبدد ١بعددؿ اييددرتاف ،يهددٔ قدداٍ

ايًٝؼ اؾدٛاٖك( 9ٟيدٝو جم يدَٗٓ ٤ٞدا ٜ -عدا َدٔ ايغ داق -إيت داق ايتٛبد،١
ٚيعددٌ اتفدداقِٗ يًٝدد٘ نددافٍ جم تكٝٝددؿٖا)

()68

ٜعددا  9تكٝٝددؿ ايغ دداق بإًٗدداق

ايددُذكّ ايتٛبددٚ ،١قدداٍ انددتاـْا ايددُشكل

()71

َتعكْد ّا يفتٝددا ايددًُٗٛق 9تكٝٝددؿ

يكي ١ٝيف ٛايَاّ ئ ايدُككّ باؾكّ باًٗاق ايتٛبدٚ( 9١ؾيًٝد٘ غد ًداٖك إي إٔ
ٜتِ امجا يًٚ ،٘ٝيهٓ٘ غ تاّ) .
 ٜٚؿ َٔ ٚفتا ٣ٚايدُتكؿَني ايدُفكٚغ َٔ ١ٝقٝؿ ايتٛبَٓٓ ١دُاّ اىل ايقدكاق
جم يكي ١ٝيف ٛايَاّ َٔ ،ؾَ ٕٚعكفد ١ؾيٝدٌ ٚاْدض يًد ٢ايت داق ايتٛبدْ ،١عدِ
( )68دٛاٖك ايهوّ  9ز . 183 9 30
( َ )71اْ ٞتهًُ ١املٓٗاز  9ز. 067 9 0
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 ٜددُهٓٓا إنتًددعاقَ ٙددٔ بع د

ايُٓددُٖٚ ّٛددا غدداإ يعًددُٗا ؾايدد ٞإمجددا

ايفكٗدداٚ ٤تهايدددُِٗ يًدد ٢ايدددُفكٚغ ١ٝاملددفنٛقٚ، ٠يعددٌ اي ددُتكؿَني َٚددًتِٗ
قٚا ١ٜثايج ١تٓهل َكواّ بًكط ١ٝايتٛبٚ ١مل تًُٓا ٚ ،اـاإ ُٖا 9
 -0ايِٓ ايدًُعك (َ ٖٛ )70ا ٚقؾ جم غا (ؼ

ايعكد 9)ٍٛطٚأَدا ايكددٌ

ايف ٟايرتف بايًٛاط فاْ٘ مل تكِ يً ٘ٝاي ٚ ،١ٓٝاْدُا ته ٛبايقكاق َدٔ ْفهد٘ص
فإ تهٛي٘ بايقكاق َٔ ْفهد٘ ٜهدت هٔ ايٓؿاَدٚ ١ايتٛبدٚ ١اقاؾ ٠ايدتهٗ بداقكاقٙ
بايًٛاط ٚطً ٘ اقاَ ١اؿؿّ يًٚ ،٘ٝأغ اق (ؼ

ايعك )ٍٛنًٗا َكان ٌٝي تعكف

أندداْٝؿٖا فًددفا مل ت ًددغ ايكٚاٜدد ١ؾقددد ١ايددشذ ١ٝايددُُشش ١يونددتٓاؾ ايٗٝددا جم
َعكف ١ايسهاّ ايًكيْ . ١ٝعِ ْٖ ٞعٝف ١اؿذ - ١ٝي فاقؿتٗا .
ٜٚدُهٔ ايتعؿَٓ َٔ ٟدُْٗٛا اـداّ بدايًٛاط اىل ندٌ سدؿ ٜكدكّ َداس ٘
ظكَ٘ ٚانتشكاق٘ يًشؿّ ،فإ ايقكاق ايغتٝاق ٟباؾكّ -أ ٟدكّ  9يٛاطاّ نإ
أّ غ ٜ -ٙهت هٔ ايٓؿاَٚ ١ايتٛبٚ ١اقاؾ ٠ايتهٗ باقكاق.ٙ
 َٔٚ -1احملتٌُ قٜٛاّ ْظك ايدًُٗٛق اىل قٝؿ ايتٛبٚ ١يكطٗا جم يف ٛايَداّ
اىل اـد دا ايُدددشٝض ( )71ايدددٛاقؾ جم سد دؿّ ايهدددكق ١كَُٛد داّ ٚ ،ايٓددداطل بدددإٔ
طايهدداقم اـا ددداَ ٤ددٔ ق ددٌ ْفهدد٘ تا ٥دداّ اىل اهلل يددمّ ٚدددٌّ ،تددكؾّ نددكقت٘ اىل
َاس ٗا ٚي قهل يً٘ٝص فاْ٘ ٚإٕ نإ كَُٛاّ بايهاقم ٚي يُد ّٛفٝد٘ يةد ٙ
َٔ ايدذٓا ٠ايدُهتشكني يًشؿّ ،إي اْ٘ ًُٜض َؤٜؿاّ إليعاق غا(ؼ

ايعك)ٍٛ

ٚإليعاق اإلقكاق اإلغتٝاق ٟبايدذكّ عُ ٍٛايتٛبدٚ ١ايٓؿاَد ١ق دٌ يفد ٛايَداّ
ئ ايدُككّ ايدُعرتف ظكَ٘.
فاـا اْفٓا يدُا تكؿّ َ 9ا  ٜؿَ َٔ ٚفكٚغ ١ٝايرتاط ايتٛبد ١جم يفد ٛايَداّ
يًَ ٢ا ٜظٗك َٔ فتا ٣ٚنج َٔ ايدُتكؿَني ٚايدُتأغك -ٜٔوٌُ ايظٔ ايكٟٛ
( )70ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 07ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع. 3
()71ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 05ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع . 0
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بايددرتاطٗاٖٚ ،دد ٛايددؿاي ٞيستٝاطٓددا ايٛدددٛب ٞبانتشُدداٍ ايفكٝدد٘ ايتٛبددَ ١ددٔ
ايدُككّ ايدُعرتف ظكَ٘ ق ٌ يف ٙٛئ سؿّ. ٙ
اؿايدد ١ايجايجدد 9١اؿددؿٚؾ ٚايتعمٜددكات ايد

ٖدد ٞسددل اآلؾَدد ٞنشدؿّ ايكددفف

بايمْددا ا ٚبددايًٛاط ٚتعمٜددك ايه د ال ٚايًددتِ ًًُ داّ ،فددإ سددل ايعفدد ٛيددٔ اؿ دؿّ
ٚايتعمٜك َكت ط بف ٟايدشل َٔ اآلؾَٝني ٚمل ٜج

سل ايعفد ٛيةد ـ ٟاؿدل،

ٚقؿ ٚقؾ جم َشٝض قُؿ بٔ َهًِ ق ٍٛايَاّ قُؿ اي اقك ( )يدُٔ نأي٘ 9
قدددٌ دٓدد ٢اي د ّٞأيفدد ٛيٓدد٘ ؟ ا ٚأقفعدد٘ اىل ايهددًهإ ؟ ٚدٛابدد٘( 9)طٖددٛ
سكو 9إ يفٛت يٓ٘ فشهٔ ٚإ قفعت٘ اىل ايَاّ فإمنا طً

سكوص (. )72

ْعدددِ يإلَددداّ ايد ددُعُ )( ّٛسدددل ايعفددد ٛبايٛيٜددد ١ايعاَددد ١نيْددد٘ اٚىل
بايدُؤَٓني َٔ أْفهِٗ نُا ؼكل جم قً٘ .
 ٜٚددُهٔ إ ٜهددتفاؾ ٖددفا َددٔ َددشٝشْ ١ددكٜو ايهٓاندد )73( ٞيددٔ اي دداقك
( 9 )طي ٜعفدد ٢يددٔ اؿددؿٚؾ ايد

هلل ؾ ٕٚايَدداّ ،فأَددا َددا نددإ َددٔ سددل

ايٓاى جم سؿّ فو بأى بإٔ ٜعفا يٓ٘ ؾ ٕٚايَاّص أٜ ٟعف ٛيٓ٘ َاس
غد ايَدداّٜٚ ،ددُهٔ إٔ ٜهددتفاؾ َددٔ ٖددفا ايتعد

ايددشل

9ط ٜعفددا يٓدد٘ ؾ ٕٚايَدداّص

َوس ١ٝيفد ٛايَداّ نُدا ٜهدتفاؾ َٓد٘ َدوس ١ٝيفد ٛغد ايَداّ -ـ ٟايددشل
اآلؾَ ٞغاَ ١ؾ ٕٚغ . ٙ
يهٔ اي شدح جم يفد ٛغد ايَداّ انيَدٌ ( )فايظداٖك اْد٘ يدٝو نيسدؿٍ
ايعف ٛإي َاس

اؿل نايدُكفٚف بمْا ا ٚبًٛاط اـا يفا ندكط اؿدؿّ أَ ٚدات

فعفددا ٚقثتدد٘ ،أ ٚغاطد

ايكدداـف اؿدد ٞقاـفداّ نيَّدد٘ بايمْددا ثددِ يفد

انيّ سدداٍ

سٝاتٗا أٚيفٚ ٢قثتٗا بعؿ َٛتٗا نإ اؿؿّ ناقهاّ نيٕ يف ٟاؿل اندكاط سكد٘،
ٚانكاط ايدشل ٖٓا انكاط يًشؿّ ايًكي. ٞ
()72ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 06ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع . 0
()73ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 07ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع . 0
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ٜٚؿيٓا يًَ 9٘ٝشٝش ١ايهٓان9 ٞطفأَا َا نإ َٔ سدل ايٓداى جم سدؿّ فدو
بأى بإٔ ٜعفا يٓ٘ ؾ ٕٚاإلَاّص ٚايفٜ ٟعف ٛؾ ٕٚايَاّ ٖد ٛاآلؾَدَ ٞداس
اؿل -نُا ن ل قك ٜاّٚ -ي وتٌُ ق  ٍٛيف ٛغ ـ ٟايدشل َٔ اآلؾَٝني .
ٜٓاف ايٗٝاَ 9عتا ٠مساي١

()74

يدٔ ايكددٌ ٜكدفف ايكددٌ بايمْدا فٝعفدٛ

يٓدد٘ ٚهعًدد٘ َددٔ ـيددو جم سددٌ ثددِ اْدد٘ بعددؿ  ٜددؿ ٚيدد٘ جم إ ٜكؿَّدد٘ ستدد ٢هًددؿ،
فكاٍ( 9)طيٝو ي٘ سؿ بعؿ ايعفٛص فاْ٘ َكٜض جم نكٛط ايدشؿ بفعدٌ يفدٛ
ـ ٟاؿل  9ايدُكفٚف بايمْاٚ -دعٌ قاـف٘ جم سٌ .
ٖ َٔٚف ٙايكٚا ١ٜاملعتداْ ٠هتهًد

اؿهدِ املُٓد ّٛفٗٝداٖٚ ،د ٛاْد٘ اـا

يف ٢ـ ٚاؿل ئ سك٘ ٚدعً٘ جم سٌ فهكط سؿّ ٙثِ تكاددل يدٔ يفدٚ ٙٛأقاؾ
اقاَ ١اؿؿ يً ٢قاـف٘ مل ٜهٔ ي٘ ـيو نيٕ اؿلّ ٚاؿؿّ نكط بإنكاط٘ ٚيفد،ٙٛ
ٚي ٜعددٛؾ اي ددشل ا ٚايدددشؿ بددايرتادل ا ٚايٓددؿّ سُٓٝددا ط ٜددؿ ٚيدد٘ جم إ ٜكؿَّدد٘
يوَاّ ست ٢هًؿٙصسٝح ادال ايَاّ (9 )ط يٝو ي٘ سؿ بعؿ ايعفٛص .
ٖددفا نًدد٘ جم ايددشؿٚ ،أيددشكٓا ايتعمٜددك بدد٘ جم ايع دداقات ٚايسهدداّ املتكؿَدد١
بع اق ٠فًُ ١وهٔ بٓا تفًُٗٝا  ،فٓك9 ٍٛ
أ  -ايظاٖك اْ٘ يٝو يوَاّ ايعف ٛئ ايتعمٜك اـا قاَ
يدددُٛد

يًٝد٘ اي ٓٝد ١ايددُج ت١

ايتعمٜددكٚ ،ـيددو يعددؿّ ايددؿي ٌٝيًدد ٢نددكٛط ايتعمٜددك بعفدد ٛايَدداّ،

فٝهت ٟٛايدشؿ ٚايتعمٜك جم ٖفا اؿهِ  -يدؿّ يدكي ١ٝايعفد - ٛيٓدؿ قٝداّ اي ٓٝد١
يً ٢اؾكّ ٚايهٚ ١٦ٝإٕ إغتًفا جم ايؿي ٌٝيً ٢اؿهِ .
ل ٚ -ايظاٖك اْ٘ يٝو يوَاّ ا ٚايدُذتٗؿ ايعؿٍ سدل ايعفد ٛيدٔ ايتعمٜدك
ايف ٖٛ ٟسل اآلؾَ ٞنايًتِ ٚايه ال ٚايدٗتو نيْ٘ سل اآلؾَٚ ،ٞيد٘ غاَد١
سل ايعفٚ ،ٛـيو يعؿّ ؾيي ١ؾيٚ ٌٝاْض يً ٢سل ايفكٝد٘ جم ايعفد ٛيدٔ سدل
اآلؾَٚ ٞتعمٜددك ٙإي َٔ بال ايٛيٜدد ١ايعاَ ١اـا أثد تٗا ايفكد ٘ٝيدٓفه٘ ٚ ،ؾْٗٚا
()74ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 07ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ 9ع . 1
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غكط ايكتاؾ يٓؿ ايدًُٗٛق .
ددٚ -ايظاٖك إٔ يوَاّ انيٌَ سل ايعف ٛيدٔ ايددُذكّ ايددُعرتف ظكَد٘
ايدُٛد

يًتعمٜك ،بٌ يًفك ٘ٝايعؿٍ غاَ ١ايف ٟتهايؿ ٙايظدكٚف يًد ٢إقاَد١

اؿددؿٚؾ ٚايتعمٜددكات سددل ايعفدد ٛيددٔ اي ددُه ٤ٞاي ددُعرتف بفْ دد٘ اي ددُهتٛد
يًتعمٜك بعؿ إقكاق ٙبفْ ٘ ٚإًٗاق ٙيتٛبت٘ ثِ هؿ ايفك ٘ٝايددًُُش ١جم ايعفد ٛيٓد٘
 نتًذٝع٘ يً ٢ايُوع ٚتدكى ايعُدٝإ ٚايفهداؾ -فدإ ايتعمٜدك سدل ٚٚيٜد١َٛنٛيدد ١اىل ايَدداّ ()ا ٚايفكٝدد٘ اي ددُ هٛطٜ ١ددؿ ،ٙفدداـا قأ ٣اي ددًُُش ١جم
تكن٘ ٚايعف ٛيٓ٘ دال ي٘ ـيو مبكتٓٚ ٢يٜت٘ يً ٢ايتعمٜك.
بددٌ ٜهفدد ٞيعفدد ٛايفكٝدد٘ إ ي  ٜددذؿ َفهددؿ ٠جم ايعفدد ٛيددٔ املعددرتف بفْ دد٘
ايتا٥

َٓ٘ ،فٝعٌُ ايفكٚ ٘ٝيٜتد٘ يًد ٢ايتعمٜدك ٜٚعفد ٛبًدكط إٔ ي ًٜدمّ فهداؾ

َٔ ايعف ٛا ٚتهكاق ايعفٚ ٛنجكت٘ ٚي تتشكدل َفهدؿ ٠نداغتوٍ ْظداّ ايددُذتُل
ايدُهًِ ٚؽًػٌ َظاٖك ٙايٜدُاْ ،١ٝفداـا يدمّ ٖدفا ايددُشفٚق ايعُد َٞٛإْتفد٢
دٛال ايعفٚ ، ٛاـا أسكل يؿَ٘ دال يًفك ٘ٝايعف ٛئُ أقدكّ بفْ د٘ ٚأًٗدك تٛبتد٘
َٔ ن٦ٝت٘ٚ ،ي  ٜعؿ ؾييَ ١شٝش ١ايهٓان 9ٞط ي ٜعفد ٢يدٔ اؿدؿٚؾ ايد

هلل

ؾ ٕٚايَاّص ٚايتعً ٌٝجم َعتا ٠طًشد9 ١طٚاْددُا َٓعد٘ إ ٜكهعد٘ يْد٘ مل ٜكدِ
يًٝدد٘ بٓٝدد١ص ٚي اقددٌ َ دٔ إيددعاقٖا بًددكي ١ٝايعفددٜٓٓٚ ،ٛددِ ايٗٝددا 9اقتهددالات
ايفكٗا( ٤قض) يً ٢إْؿقاز ايتعمٜكات جم اؿؿٚؾ ٚتهداُٜٗٚا جم اؿهدَِٚ ،دا
 ٜؿَ ٚدٔ يُد ّٛاغ داق اؿدؿٚؾ َدٔ ايْدؿقاز ٚمشد ٍٛايتعمٜدك ٚتهداُٜٗٚا جم
ايسهاّ  ،فٝتٛيؿ ايطُٓ٦إ بًكي ١ٝايعف. ٛ
يهٔ قؿ ٜكاٍ 9ي ؾي ٌٝيً ٢إيدشام ايتعمٜك باؿدؿ جم ٖدف ٙايفتداَ ٣ٚدل إ
ايكٚاٜات املتكؿَ ١نًٗا ٚاقؾ ٠جم اؿؿًّٚ ،اٖكٖا اؿؿ ايًكي - ٞاملعني َكؿاقٙ
َٔ ايًاق ٚ -ي يُ ّٛفٗٝا يًتعمٜك ٚايتأؾٜ
اي

ي تٛد

سؿاّ َعٓٝاّ .

ايجاب

جم ايددُعاَٚ ٞايهد٦ٝات

يف ٛايَاّ ئ اجكّ)64( ............................................................

فاْ٘ ٜكداٍ إيدهايّ َٓٚعداّ ٜ 9ددُهٔ إٔ ٜهتهًد

اإليددشام َدٔ اقتهدالات

ايفكٗددا ٤جم فتدداٚاِٖ َٚددٔ ًٗددٛق اغ دداق اؿددؿٚؾ ٚايتعمٜددكات جم تهدداُٜٗٚا جم
ايسهاّ إي َا غكز بؿي ،ٌٝفتدؿٍ ايغ داق ٚايقتهدالات َعداّ يًد ٢إ ايددشؿ
ٚايتعمٜك َتهاٜٚإ جم سهِ ايعفٚ ٛيؿَ٘ٚ ،يعدٌ َدوى يفد ٛايَداّ يدٔ اؿدؿ
ٖدد ٛي دني َددوى يفدد ٙٛيددٔ ايتعمٜددك ،بًشدداً إٔ اؿددؿٚؾ ٚايتعمٜددكات تأؾ ٜددات
إَوس ١ٝيًفكؾ ايدُذكّ ٚنيفكاؾ ايدُذتُل قاط ٚ ،١هلدا غدكض يدكي ٞيظدِٝ
ٖ ٛاَوع ايدُذتُل ٚأفكاؾٜٚ ، ٙدُهٔ ؼكل ايَوع بايعف ٛئ ايتعمٜك بعؿ
ايتٛبٚ ١ايدُٛيظ ١ينُٝا ٚإٔ ايتعمٜك َوس ١ٝايَداّ ا ٚايددُذتٗؿ ٜكايد ٞفٝد٘
ايدًُُش ١أ ٚأقدض ايدًُُشتني.
ٜٓاف اي 9٘ٝإ يف ٛايَاّ ٖٚ -هفا ْا ٘ ٥جم يٗٛؾ اية 9 ١ ٝاجتٗؿ ايعؿٍ-
تهدد ٕٛيدددًُُش ٍ١هددؿٖا جم إيفددا ٤ايدددُذكّ ايدددُككّ ظكَددٖ٘ٚ ،ددفا ٚ -دددؿإ
ايدًُُش ١جم ايعفًٜ -ٛتَ ِ٦ل إقاؾ ٠ايَوع َٔ تًكٜل ايتعمٜكات ،فو َٓافا٠
بني ايعف ٛاإلَوسٚ ٞبني ايةكض اإلَوس َٔ ٞتًكٜل ايتعمٜكات .
ٚبٗفا ايتككٜ

ٜت ني اْ٘ ي ًٜمّ َٔ يف ٛايَاّ ئ تعمٜك ايدُككّ ايدُعرتف

بفْ ٘ بعؿ تٛبت٘  -ؾَ ٕٚا ي ٛث

يً ٘ٝاؾكّ باي ٚ -١ٓٝي ٜهتًمّ يف 9 ٙٛتعهٌٝ

ايُٓ ّٛا ٚتعه ٌٝايعكٛبٚ ١ايتعمٜك ايجاب

يً ٢ايدُه ٤ٞاَوّ  .ثِ ْ شح 9

الدفاع عَ الـحريي والعرض :
ٖٓٚددا ْ شددح أَددك 9ٜٔيددكي ١ٝايددؿفا يددٔ ايددٓفو ٚايعددكض ٚايدددُاٍ،
ٚٚدؿإ ايكدٌ أدٓ ّ ٝا جم بٝت٘ َل بع

أفكاؾ يٝاي٘ ْ ،ؿأ ب شح 9
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شرعية الدفاع عَ الٍفض والعرض والـىاه :
ي ايهاٍ ٚ -يعً٘ ي غدوف -جم ددٛال ؾفدل ايْهدإ ايعدؿٚإ ٚاهلذدّٛ
يً ٢بٝت٘ ا ٚيكْ٘ ا ٚاَٛايد٘ اـا ؼكدل َدٔ يؿٚاْٝتد٘ ٚاقاؾتد٘ ٖتدو يكْد٘ اٚ
ْفهدد٘ اَ ٚايدد٘ َددٔ ؾغٛيدد٘ ي ٝتدد٘ ا ٚي ددُشً٘ ا ٚي هددتاْ٘ ،بددإٔ غً د

يًددًٓ ٢دد٘

ايعؿٚإ َٔ ؾغٛي٘ بة إـْ٘ ،اًٗ ٚكت يٛاٖؿ ايعؿٚإ َدٔ تُدكفات٘ ٚسداٍ
ؾغٛي٘،فًٛمل ٜتشكل َٔ يؿٚاْٝت٘ ا ٚيٗك ٙايهوع ا ٚمُٖٛا مل هم ي٘ قتاي٘،
ْعِ ًٜك ي٘ َؿافعت٘ بايٝؿ ا ٚبايعُا إلغكاد٘ َٔ بٝت٘ اَ ٚدشً٘ ا ٚبهتاْ٘ .
ٚاَا َل تدشكك٘ َٔ يؿٚاْٝت٘ ٚقُؿ ٙايه -٤ٛنايهدكق ١ا ٚايكتدٌ اٖ ٚتدو
ايعكض  -فو قٜ

جم دٛال َكاتًت٘ ٚإغكاد٘ ٚاْد٘ ؾفدا ًَدك ٚدمَداّٚ ،إٕ

أؾ ٣اىل قتً٘ فٗ ٛيٗٝؿ ،يدُا ٚقؾ جم اـا ايُدشٝض 9طَدٔ قتدٌ يٓدؿ َظًُتد٘
فٗ ٛيٗٝؿص (ٚ)75قؿ فهّك ٙايددػا ايُدشٝض بدإٔ ط ٜكتدٌ ايكددٌ ؾ ٕٚأًٖد٘ اٚ
ؾَ ٕٚاي٘ ٚاي ا ٙـيوصٚ ،جم غا َشٝض  9قاٍ قن ٍٛاهلل ( 9)طَٔ قتدٌ
()76

ؾَ ٕٚاي٘ فٗ ٛيٗٝؿص

ايغ اق أنجك َدٔ ايكغُدٚ ١ايًدكي ١ٝففد ٞاـدا

بٌ قؿ ٜهتفاؾ َٔ بع

ايع ؿ ٜدؿغٌ يًٝد٘ جم بٝتد٘ فدو ٜكاتدٌص(ٚ )77جم

ايدُعتا نٓؿاّ 9طإٕ اهلل يُٝك
َشٝش ١اي مْه ٞئ بع

اَشابٓا يدٔ ابد ٞي دؿ اهلل (ٖٚ )دَ ٞدشٝش١

يً ٢املػتاق َٔ ق َ ٍٛكان ٌٝاي مْه ،ٞقداٍ( 9)طإـا قدؿقت يًد ٢ايًدِ
()78

فابؿقٚ ٙاْا يكٜهو جم ؾَد٘ص

فكدؿ ٜهدتفاؾ َدٔ ٖدف ٙايُٓدٚ 9 ّٛددٛل

ايؿفا ئ ايٓفو ٚايعدكض ٚايددُاٍٚ ،جم غدا َعتدا ايهدٓؿ اىل غٝداخ 9طإـا
()75ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 00ل  َٔ 35ابٛال دٗاؾ ايعؿ 9 ٚع  + 7ع . 8
( )76ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 07ل  َٔ 3ابٛال ايؿفا  9ع + 0ع. 1
()77ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 00ل  َٔ 35ابٛال دٗاؾ ايعؿ 9 ٚع . 1
()78ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 07ل  َٔ 0ابٛال ايؿفا  9ع. 0

يكي ١ٝايؿفا ئ ايٓفو ٚايعكض ٚاملاٍ )66( .......................................

ؾغٌ يًٝو قدٌ ٜكٜؿ أًٖو َٚايو فابؿق ٙبايٓكب ١إٕ إنتهع
()81

قاقل هلل ٚيكنٛي٘ فُا ت عو َٓ٘ ي ٤ٞفٗ ٛيًّٞص

فدإ ايًدِ

ٚجم غا اؿً

سها١ٜ

ق ٍٛاَ ايددُؤَٓني ( 9)طاـا ؾغدٌ يًٝدو ايًدِ ايددُشاقل فاقتًد٘ ،فُدا
أَابو فؿَ٘ جم يٓكٞص (. )80
ٚيً ٘ٝي ٛتٛق
تٛقد

سف ْفه٘ َدٔ املٗدادِ يًد ٢بٝتد٘ ا ٚيٝايد٘ ا ٚأَٛايد٘ ،اٚ

سفد يكْدد٘ ا ٚأَٛايدد٘ يًدد ٢ايكتدداٍ فٗدد ٛدددا٥م يدد٘ ًَددك ٚؾفايداّ يددٔ

ايٓفو أٚايعكض أٚاملاٍٚ ،اـا َات املدؿافل ؾ ٕٚيكْد٘ اَ ٚايد٘ اْ ٚفهد٘ فٗدٛ
يددٗٝؿٚ ،اـا قتددٌ ايدددُؿافل َٗامجدد٘ أ ٚدكسدد٘ نددإ ؾَددد٘ ا ٚدكسدد٘ ٖدددؿقاّ
بايُٓ ّٛاملتكؿَٚ ١ايمجا ايدُؿيَٓ ،٢دافاّ اىل أغ داق
بٝ

()81

ايطدو يًد٢

اية ٖٚتو سكَ ١يٝاي٘ ٚقؿ أدالت فكأ يٚ ٘ٓٝدكس٘ ْٚف
ٚاَا اـا مل ٜتٛق

ايؿ ١ٜيٓ٘ .

سف ْفه٘ ٚيٝاي٘ يً ٢ايكتاٍ فو هدٛل يد٘ ايكتدٌ نُدا

اـا أَهٓ٘ ؾفع٘ بايُٝاع ٚمجل ايٓاى يًٚ ،٘ٝإٕ مل ٜٓؿفل بايُٝاع ايتُؿ ٜؿٙ
ا ٚيُا ٙا ٚمُٖٛا ٚؾافع٘ ٚأغكد٘ َٔ بٝت٘ ا ٚقًٖ٘ٚ ،هفا .
ٚيبؿ َٔ ايتؿقز ٚايْتكاٍ َٔ انيغ

اىل انييؿ َٔ َكات

ايددٓفو ٚايعددكض ٚاملدداٍ يدد ٛاَهددٔ َكايدداَ ٠كاتد

ايؿفا ئ

ٚؾقدددات ايددؿفا ٚ ،إي يددٛ

ٖادِ َفاد٦اّ مل ًٜمَ٘ ايتؿقز فً ٛأَهٓ٘ ايؿفا ٚد

يًٝد٘ ايدؿفا ٚاملكاتًد،١

ٚإ يمّ َٓ٘ قتً٘ ا ٚدكس٘ ا ٚإتوف َاي٘ نإ َاٍ اْ ٚفو ايدُٗادِ ٖؿقاّ.
ٚبتع

ثإٕ  9اْ٘ تٛدؿ ٖٓا سايتإ 9

ايٚىل 9اْدد٘ اـا تٛق د
ٚتٛقف

ايددؿفا يددٔ ايددٓفو ا ٚايعددكض ا ٚاملدداٍ املعت دؿّ بدد٘

ندوَ ١ايدٓفو ا ٚايعدكض يًد ٢ايكتداٍ ندإٔ يدٗك اهلاتدو ايددُٗادِ

()81ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 07ل  َٔ 4ابٛال ايؿفا  9ع . 0
()80ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 07ل  َٔ 5ابٛال ايؿفا  9ع. 0
( )81ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 07ل  َٔ 14أبٛال ايكُاّ جم ايٓفو .
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نوس٘ ا ٚتؿافل َل َاس

ايدُشٌ ا ٚاي ٝد

ٚنإ ؾَد٘ ٖدؿقاّ ،بًدكط أ ٕ ٜتٛقد

ٚايعٝداٍ ددالت َكاتًتد٘ ٚقتًد٘

ايدؿفا يًدَ ٢كاتًتد٘ ٚي ٜتٝهدك يد٘ ند ٌٝ

غوّ َٓ٘ ن ٣ٛقتً٘.
ايددُٗادِ ايددُؿف ٛا ٚإؾيد ٢أقكبداؤ ٙايكتدٌ

ْعِ اـا إؾيدٚ ٢قثد ١ايددُٝ

يٓؿ ايدشانِ ايدُتهًط أ ٚجم ايدُشهُ ١ايتابع ١يًؿٚي ١أ ٟإؾيٛا اؾٓا ١ٜيًٝد٘ -
تعد ّٔٝيًدد ٢ايددؿافل إث ددات ٖذَٛدد٘ يًٝدد٘ ٚؾفايدد٘ بًددٗٛؾٍ ٚقددكا ٔ٥يٓددؿ قاند ت٘
قاّْ ْٝٛا ي ٛيكف قتً٘ اٜاٚ ٙمل ٜدُهٓ٘ ايتًُِ  ٚايتػًِ َٔ نً

قتً٘ اٜا. ٙ

ايجاْ 9١ٝاـا تٛقل إْؿفا يك ايدُٗادِ بة ايكتٌ مل هم ي٘ قتً٘ٚ ،اـا تٛقل
اْؿفا يك ايدُٗادِ بٓكبٚ ٍ١اسؿ ٠مل ػدم يد٘ ايٓدكب ١ايجاْٝد ١اـا تٛقدل انيَدإ
َٔ ْدكق املٗدادِ ندإٔ ٜهدكط جم ايقض ٜٚفكدؿ ندوس٘ ٜٚعذدم يدٔ ايٜدفا٤
ٚايْكاق اٜ ٚفكّ َٔ َدشٝط ايٛاقع 9 ١ايؿاق ا ٚاحملٌ ا ٚمُٖٛا .
ٚٚدٗ٘ ٚاْض فإ أغ داق قغُد ١ايدؿفا ٖٚدؿق ؾّ ايددُٗادِ ايددُؿفٛ
اْدُا ٖ ٞنيدٌ ؾفل ْكق ايدُٗادَِٚ ،ل اسدكال ايَدإ َدٔ ْدكق - ٙيفدكاقٙ
ا ٚيهددكٛط٘ أٚمُٖٛدداَ ،ددٔ ؾ ٕٚتٛقددل ْْٗٛدد٘ -ي َه دّٛغ يؿفعدد٘ ا ٚقتًدد٘ اٚ
دكس٘ بٓكب ١ا ٚمُٖٛاٖ .فا.
ٚقؿ انتًهٌ مجل اَ ٚاٍ اىل ٚدٛل اينتهوّ جم ايؿفل ئ ايعدكض
ايعكض .

نيٚي ١ٜٛسف ايٓفو َٔ سف

يهددٔ ايٚيٜٛددٚ ١ايُٖٝددْ ١هددًُٗا يٓددؿ تعاقْددُٗاٚ ،ي ْهددًُٗا جم َددٛاقؾ
ايددؿفا يددٔ ايعددكضٚ ،يعددٌ بع د

ايعكددوٚ ٤اي ددُتًكي ١يٓددؿِٖ ايددؿفا يددٔ

ايعكض اِٖ َٔ ايؿفا ئ ايٓفو  ،نُا إ ايظاٖك َٔ ايُٓ ّٛايددُتكؿَ9 ١
انتٛا ٤يكي ١ٝايؿفا ئ ايٓفو َل يكي ١ٝايؿفا ئ ايعكض ٚيؿّ ٚدٛل
اينتهوّ ؼفظ ّا يً ٢ايٓفو بدٌ ي َٛدد
ايؿفا ئ ايعكض ٚي َٛد

يونتهدوّ َدل ًدٔ ايٓذدا ٠يٓدؿ

يونتًهاٍ جم يكي ١ٝايؿفا ئ ايعدكض َدل

ٚدؿإ ايدٓ

جم بٝ

َل بع

يٝاي٘)68( ..........................................

ٚقٚؾ ايكٚاٜددددات ايُددددشٝش )82( ١جم يددددكي ١ٝايددددؿفا يددددٔ ايعددددكض ٚإٔ ؾّ
اي ددُٗادِ اي ددُعتؿٖ ٟددؿق ْ ،ظ د َددشٝش ١ابددٔ نددٓإ ايددف ٟمسددل ايُدداؾم
(ٜ )ك ٍٛدٛاباّ ئ نؤاٍ 9جم قددٌ أقاؾ اَدكأ ٠يًدْ ٢فهدٗا سكاَداّ فكَتد٘
عذك فأَاب

َٓ٘ َكتوّ ،فكداٍ 9ط يدٝو يًٗٝدا يد ٤ٞفُٝدا بٗٓٝدا ٚبدني اهلل يد ّم

ٚدٌّ ٚ ،إٕ قؿَّ

اىل إَاّ ٍياؾٍ أٖؿق ؾَ٘ص  .ثِ ْ شح ثاْٝاّ 9

وجداُ االجٍيب يف بيت وع بعض عيالْ:
اـا ٚدددؿ ايْهددإ قد دوّ أدٓ  ٝداّ جم بٝتدد٘ ا ٚبهددتاْ٘ ا ٚقًدد٘ ٜعُددٌ ايهدد٤ٛ
ٚايفهاؾ اٜ ٚكٜؿ يًُ٘ َل ابٓ٘ ا ٚاَكأت٘ أ ٚاغت٘ أ ٚابٓت٘ فو ىً َٔ ٛسايتني9
اؿاي ١ايٚىل  9قؿ ٜه ٕٛجم َكؿَات ايفهاؾ ايعكْ ٞفًٝمَ٘ َؿافعت٘ بهدٌ
َٛقَ ٠ددُهٜٓ ١دتُهٔ بٗدا َدٔ ؾفدل ايددٓ
يكْ٘ ٜٚكل ايفهاؾ ،بٌ ي ٛغاف َاس
ايهوع ٚتؿافل َل َاس

اي ٝ

يدٔ بٝتد٘ ٚسكٜددُ٘ ند ٞي ٜٗتدو
اي ٝ

َٔ ايكدٌ ايهد ٤ٛندإٔ يدٗك

ٚمل ٜٗكل َٓ٘ يٓؿ إطوي٘ يًٚ ٢ددٛؾ ٙجم

بٝت٘ بؿ ٕٚإـْ٘ عٝح مل ٜهٔ ي٘ ن  ٌٝغوّ َٓ٘ غ َكاتًت٘ دال ي٘ َكاتًتد٘،
ٚإٕ أؾ ٣اىل قتً٘ فؿَ٘ ٖؿق ،ا ٚقتً٘ املٗادِ نإ َظًَٛداّ يدٗٝؿاّ َدؿافعاّ يدٔ
يكْ٘ ٚسكٜدُ٘ نُا اندتفؿْاَ ٙدٔ ايُٓد ّٛاملاْد 9١ٝطإٕ اهلل يُٝكد

ايع دؿ

ٜؿغٌ يً ٘ٝجم بٝت٘ فو ٜكاتٌصطَٔ قتٌ يٓدؿ َظًُتد٘ فٗد ٛيدٗٝؿصطإـا ؾغدٌ
يًٝددو قدددٌ ٜكٜددؿ اًٖددو َٚايددو فابددؿق ٙبايٓددكب ١إ انددتهع

فددإ ايًددِ

َ ددشاقل هلل ٚيكنددٛي٘ ،فُددا ت ع دو َٓدد٘ يدد ٤ٞفٗدد ٛيً دّٞص(ٚ ، )83تددؿٍ يًٝدد٘
قٚاٜات ( )84أغكْ ٣ظ َعتا ٠ايهه ْٞٛقاٜٚاّ يكد ٍٛقند ٍٛاهلل (9)طَدٔ
( )82ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 08ل  َٔ 12 9ابٛال ايكُاّ جم ايٓفو .
( )83ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 00ل َٔ 35ابٛال دٗاؾ ايعؿ + ٚز  07ل  +3ل َٔ 4ابٛال ايؿفا .
()84ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 08ل  َٔ 11ابٛال ايكُاّ جم ايٓفو .
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يٗك نٝفاّ فؿَ٘ ٖؿقص َٚشٝش ١اؿً

طَٔ بؿأ فايتدؿ ٣فايتدؿ ٟيًٝد٘ فدو

قٛؾ ي٘ص ٚغ ُٖا .
ْعِ ؾَ٘ ٖؿق ،يهٔ يبؿ َٔ ايتج د

ٚايدتػًِ َدٔ ايددُشان  ١ايكاْْٝٛد،١

ٚيددفا ٜددتعني بددؿٚاّ 9ايتشددكل َددٔ اي ددُكاتًٚ ١ايكتددٌ بانددتعُاٍ ايُددٝاع ٚايمدددك
ٚػُٝل ايٓاى ،فإ مل ٜٓفل ٚقؿ ؼكل َدٔ َؿافعتد٘ ٚيدٗك ٙايهدوع ا ٚإقاؾتد٘
ايدددُكاتً ١أٚؽددٛف َٓدد٘ إٔ ٜكتًدد٘ فٝشددٌ َؿافعتدد٘ بايدددُكاتًٜٚ ١هددٛغ يدد٘ قتددٌ
ايدُٗادِ يً ٢يكْ٘ ٚسكٜدُ٘ ٚبٝت٘ ٜٚه ٕٛؾَ٘ ا ٚدكس٘ ٖؿقاّٖ ،فا سهُد٘
يٓؿ ايَاّ ايعاؾٍ َٚل قب٘ ايدُهًٓل يً ٢ايهكّ ٚايعًٔ .
ٚقؿ ٜتعكض يًشهال ايكاْ ْٞٛيٓؿَا ٜؿي ٞيً ٘ٝاٌٖ ايدُٗادِ ٚاقكباؤٙ
يً ٘ٝقتً٘ ا ٚدٓاٜت٘ يً ٘ٝأٚدكس٘ اٜا ٙيؿٚاْاّٚ ،س٦ٓٝف يبؿ َدٔ إث دات ٖذَٛد٘
ٚاقاؾت٘ ايهد ٤ٛبد٘ أٚايفهداؾ بأًٖد٘ ٚافدكاؾ ياً٥تد٘ َدٔ طكٜدل يدٗٛؾٍ أ ٚقدكأ٥
ٜعكْٗا يًشانِ ا ٚايكاْ ٞستٜ ٢تػًِ َٔ ايدُشان  ١ايكاْ ١ْٝٛيً ٢دكسد٘
ا ٚقتً٘ٚ ،يفا  ٜٓة ٞجم ٖف ٙاؿايت إيٗاؾ اؾدٛاق ٚايٓداى يًد ٢ند ٤ٛقُدؿٙ
ٖٚذَٛدد٘ يًدد ٢بٝتدد٘ َٚددا يددابٗ٘ َدددُا ٜدددُهٔ اْتفايدد٘ َٓدد٘ سدداٍ ايدددُشانُ١
ٚايدُشان  ١ايكاْ ،١ْٝٛفإ مل هؿ ٚناقي٘ ايدُٗادِ فاْهك يددُكاتًت٘ ثدِ قتًد٘
تع ّٔٝيً ٘ٝإيٗاؾ اؾٛاق ٚػُٝل ايككا ٔ٥ايًاٖؿ ٠يًدٖ ٢ذَٛد٘ َٚكاتًتد٘ٚ ،إٕ
مل ػتُل يٓؿ ٙقكاٖ ٔ٥ذ َ٘ٛأَهٓ٘ إْهاق ايكتٌ ٚايتٛق ١ٜبعؿ إغكاد٘ َٔ بٝتد٘
ٚقاٚي ١ايتػًِ َٔ قتً٘ باإلغفا ٤أ ٚاإلغتفا ٤ئ ايْظاق أ ٚمُٖٛا .
اؿاي ١ايجاْٝد 9 ١إٔ ٜدؿغٌ ايْهدإ بٝتد٘ ا ٚبهدتاْ٘ فٝذدؿ ايددٓ

فٝد٘ ٚقدؿ

تً ّو بفعٌ ايهٚ ٤ٛايفهاؾ َدل ابٓد٘ ًٜدٛط بد٘ أٚ ٚددؿَ ٙدل ابٓتد٘ ا ٚاَكأتد٘ أٚ
اغت٘ ٜمْ ٞبٗا فٌٗ هٛل يد٘ قتًدُٗا ا ٚقتدٌ اسدؿُٖا اّ ي هدٛل؟ ٚايددُفكٚض
يؿّ ن ٕٛايكدٌ فكٗٝاّ يؿيّ ي٘ ٚي ١ٜاقاَد ١ايددشؿّ ايًدكي ٞيٓدؿ يًُد٘ ٜٚكٓٝد٘

ٚدؿإ ايدٓ

بدُٛد

جم بٝ

َل بع
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اْظاق ايفكٗا ٤فٝدَ٘ٓٚ ،ظدٛقِٖ ٚددؿإ ايكددٌ

أدٓ ٝاّ ٜمْ ٞبمٚدت٘ٚ ،مٔ ٚنّعٓا َ ْٛٛاي شح نُا تك ٣جم ؼكٜك. ٙ
أ ٜ -ؿ َٔ ٚبع

ايفكٗا( ٤قض) ٚيعً٘ ايدًُٗٛق بني ايدُتعكْني يًفك 9

دددٛال قتددٌ ايمٚدددٚ ١ايماْدد ٞبٗددا فُٝددا اـا تددٝكٔ ايددمٚز َددٔ لْاُٖددا قدداٍ جم
(ايًكاٜل) (ٚاؾٛاٖك)( 9اـا ٚدؿ َل لٚدت٘ قدوّ ٜمْ ٞبٗا ٚيًِ بدُهاٚيتٗا
ي٘ فً٘ قتًدُٗا ٚإ مل ٜهدٔ يد٘ اندتٝفا ٤ايددشؿّ ٚي اثدِ يًٝد٘  -نُدا يدٔ ايًدٝؼ
ٚمجاي ١ايكهل ب٘) ثِ أفاؾا (قؿُٖا) إٔ (ٖفا اؿهدِ جم ايٛاقدل بٓٝد٘ ٚبدني اهلل
ن شاْ٘ تاّ ،يهٔ جم ايظاٖك يً ٘ٝايكٛؾ إي إٔ ٜأت ٞيً ٢ؾيٛا ٙب  ١ّٓٝاُٜ ٚدؿّق٘
ايٛيٜ )85( )ٞعٓٝإ ٚ 9ي ٞايدُٗادِ ايدُكت. ٍٛ
ل  ٜٚ -ؿ َٔ ٚبعد

ايفكٗدا( ٤قض) يدؿّ ددٛال قتًدُٗا ستد ٢اـا تدٝكٔ

ايمٚز َٔ لْاُٖا ٚقآ ٙبع ٘ٓٝستٜ ٢ك ِٝايًدٗٛؾ يٓدؿ ايددُذتٗؿ ايعدؿٍ ف مجدا
ا ٚهًؿا سه

ايًٝٛف ١ايًكي ،١ٝفًٝمَ٘ ايتُؿ ٟيإليٗاؾ يً ٢ايعٌُ ايهد٤ٛ

َل أفكاؾ يٝاي٘ يٝج

ايمْا ا ٚايًٛاط يٓؿ ايدُذتٗؿ ايعدؿٍ َكؿَد ّ١يقاَد ١اؿدؿ

ايًكي ٞيًُٗٝاٖٚ ،فا ٖ ٛايُشٝض .
ٚقؿ ٜهتؿٍ يًك ٍٛاي ٍٚبعؿؾ َٔ ايكٚاٜات ْ ،ظد َكندً ١ايًدٗٝؿ اآلتٝد١
 ٖٞٚأْٚشٗاْٚ ،ظ َشٝش ١ي ؿ اهلل بٔ نٓإ ئ ايُاؾم( )جم قددٌ
أقاؾ اَكأ  ٠يًدْ ٢فهدٗا سكاَد ّا فكَتد٘ عذدك فأَداب

َٓد٘ َكدتوّ ،فكداٍ(9)

طيٝو يًٗٝا ي ٤ٞفُٝا بٗٓٝا ٚبني اهلل يدم ّٚددٌّٚ ،إٕ قدؿَّ

اىل اَداّ يداؾٍ

اٖؿق ؾَ٘ص ْٚظ غا ي ؿ اهلل بٔ طًشد١ئ ايُداؾم(ٖٚ )د ٛطٜٛدٌ ٚجم
آغك ٙق ٍٛقن ٍٛاهلل(9)طَٔ نابك اَكأ ٠يٝفذدك بٗدا فكتًتد٘ فدو ؾٜد ١يد٘ ٚي
قٛؾص (ٚ )86غا ايفتض ايددذكداْ ٞيدٔ ابد ٞايددشهٔ( )جم قددٌ ددا ٤ؾاق
( )85قادل  9دٛاٖك ايهوّ  9ز . 257 9 30
()86ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 08ل  َٔ 12 9ابٛال ايكُاّ جم ايٓفو  9ع + 0ع. 1
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آغك يًتًُِ ا ٚايفذدٛق فكتًد٘ َداس

ايدؿاق أٜكتدٌ بد٘ أّ ي ؟ فكداٍ(9)

طإيًِ إ َٔ ؾغٌ ؾاق غ  ٙفكؿ أٖؿق ؾَ٘ ٚي ه

يً ٘ٝي٤ٞص (. )87

ٚيعددٌ َكنددً ١ايًددٗٝؿ جم ايددؿقٚى( 9ق ٟٚإ َددٔ قأ ٣لٚدتدد٘ تمْدد ٞفًدد٘
قتًُٗا) تً اىل تًهِ ايكٚاٜاتٚ ،إٕ نإ جم تهابكُٗا إيهاٍ ٚغُٛض.
ٖف ٙايغ اق غ ايدُكنً ١بعٓٗا َشٝض ايهٓؿ ٚاْض ايؿيي ١يًٖ ٢دؿق
ؾّ ايدُٗادِ ايكاَؿ يويتؿا ٤يً ٢ايعكض ايدشكاّٚ ،تدُاَٗا ٚاقؾ جم ايدؿفا
بعؿ اهلذ ّٛيًفذٛق ا ٚيًتًُِٚ ،فتٛاِٖ دٛال قتٌ ايكدٌ لٚدت٘ ٚايماْدٞ
بٗددا بعددؿ ٚدددؿاُْٗا َتً ّهددني ظك ٜددُ ١ايمْدداٖٚ ،ددف ٙايغ دداق ندد ٣ٛاملكنددً ١ي
تهابل ا ٚي تٓه ل يً ٢قٌ اي شح  َْٛٛٚفتٝا ايدًُٗٛق .
ٚقؿ ٜهدتؿٍ ثاْٝد ّا بايمجدا يًد ٢اؿهدِ ٚقدؿ اؾيدا ٙايددُشكل انيقؾبًٝدٞ
(قؿ )ٙقاٍٚ( 9ؾي ً٘ٝنأْ٘ ايمجا املؤٜؿ باييت اق ايعكً. )88( )ٞ
ٚي سذ ١ٝيويت اق ايعكً ٞفاْ٘ انتشهإ ٚايت اق ي ُٜدًض ؾيدٝو ٚسذد١
يً ٢اؿهِ ايًكيٚ ،ٞنإٔ ايدُشكل ايقؾب ًٞٝمل تهًِ يٓؿ ٙقٚاَ ١ٜدشٝش١
سذ ١يً ٢اؿهِ فاستٌُ ؾي ١ًٝٝايمجا  ،يهٔ َٔ ايدُكه ٛب٘ يدؿّ اْعكداؾٙ
يهجك ٠ايفكٗا ٤ايف ٜٔمل ٜتعكْٛا يًفك امل شدٛخٚ ،يد ٛفدكض اْعكداؾ ٙي ؼدكل
تع ؿٜت٘ ٚنًف٘ ئ قأ ٟايدُعُ. )(ّٛ
ٚقددؿ ٜهددتؿٍ ثايج داّ يًًُددٗٛق 9ايددكأ ٟاي ٍٚب ددُا ٚقؾ جم بع د

ايكٚاٜددات

ايُددشٝش ١املكت هدد ١بدداطو اسددؿ يًدد ٢ؾاق غدد ٚ ٙيكْدد٘  -أيددا َددشٝش١
اؿً  9طأٜدُّا قدٌ يؿا يً ٢قدٌ يٓٝكب٘ فؿفع٘ يدٔ ْفهد٘ فذكسد٘ ا ٚقتًد٘
فدو يد ٤ٞيًٝدد٘ٚ ،اٜددُّا قددٌ اطًددل يًد ٢قد ّٛجم ؾاقٖددِ يٓٝظدك اىل يددٛقاتِٗ
ففكؤٚا ي ٘ٓٝا ٚدكس ٙٛفو ؾ ١ٜيً٘ٝص ٚقاٍ 9طَٔ بدؿأ فايتدؿ ٣فايتدؿ ٟيًٝد٘
( )87ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 08ل  َٔ 16ابٛال ايكُاّ جم ايٓفو  9ع. 1
( )88فُل ايفا٥ؿٚ ٠اياٖإ  9ز . 84 9 02
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فو قٛؾ ي٘ص َٚشٝش ١نًُٝإ بٔ غايؿ  9طَٔ بؿأ فايتؿ ٣فايتؿ ٟيً ٘ٝفدو
قٛؾ ي٘ص

()011

ٖٚف ٙاؾًُ ١املتهدكق ٠قدٌ ايًداٖؿ فاْٗدا ندا ٣نًٝد ١تدؿٍ يًد٢

دٛال قتٌ ايدُعتؿٖٚ ، ٟفا ايدٓ

 -جم ايفك امل شٛخ  -ايدؿاغٌ ؾاق غد ٙ

بة اـْ٘ ٚفايٌ ايهَ ٤ٛل ٚيؿ ٙا ٚبٓتد٘ ا ٚلٚدتد٘ ا ٚاغتد٘ قدؿ بدؿأ باييتدؿا٤
فٝذٛل اييتؿا ٤يًٚ ٘ٝقتً٘ ٚي قٛؾ ي٘ .
ٜٚكؾ يً 9 ٘ٝقُدٛق ايُدشٝشتني يدٔ ايؿييد ١يًد ٢فتٝدا ايددًُٗٛق 9ددٛال
قتٌ ايدُعتؿٚ ٟلٚدتد٘ ايدفٚ ٜٔددؿُٖا َتً ّهدني بعُدٌ ايهد 9 ٤ٛايمْداٚ ،اْددُا
تؿٍ يً ٢دٛال قؾّ ايعؿٚإ ٚقتٌ ايدُعتؿٚ ٟي قٛؾ ٚي قُداّ يًد ٢قاتًد٘،
ٖٚددفا غ د قددٌ اي شددح ٚ 9دددؿإ ايدددٓ

جم ؾاقَ ٙتً ّه داّ بعُددٌ ايهددَ ٤ٛددل

يكْ٘ ٚقتًُٗا ،فو تٓه ل ايُشٝشتإ يً ٢قٌ اي شح ٚفتٝا ايدًُٗٛق .
ٚيعدددٌ ددددٛال اييتدددؿا ٤يًددد ٢ايددددُ تؿ ٤٣بايعدددؿٚإ ٚددددٛال ايكتدددٌ  -جم
ايُددشٝشتني ٚجم َددشٝش ١ابددٔ نددٓإ املتكؿَددَ -١ددٔ بددال ايددؿفا يددٔ ايددٓفو
ٚايعكض ،ي َٔ بال إدكا ٤اؿؿّ ايًكي ٞيً ٢املعتؿٚ ٟايمٚدد ١ايماْٝدَ ١عد٘
ينددُٝا َددل اييتفددات اىل إ سددؿّ ايماْٝدد ١ايدددُشُٖٓ ١دد ٛايددكدِ ٖٚدد ٛقتددٌ
كَُ ّٛةاٜك يدُهًل ايكتدٌ ٚايدف ٟوُدٌ بايهدٝ

ٚمد ،ٙٛفدو تدتِ ؾييد١

ايُشٝشتني يً َْٛٛ ٢اي شح ٚفتٝا ايدًُٗٛق .
ٜٚك ٣ٛاييهاٍ يٓؿَا ْوس إطوم بع

املتعكْني يًفتٝا بٓشًٌُٜ ٛ

ايماْ ٞايدُشُٔ ٚغ ايدُشُٔ ،بٌ َدكع بعٓدِٗ بدايتعَُٚ ،ِٝدٔ املعًدّٛ
إ ايماْ ٞغ ايدُشُٔ يٜكتٌ ٚي ٜكدِ ،إي إٔ ٜعتكؿَٗ ٙامجاّ َكاتوّ فكتًد٘
ؾفاياّ ٚيٝو سؿاّ يَ٘ٚ ،فكٚض اي شح قتً٘ سؿاّ .
اـٕ مل ٜهًِ ؾيٚ ٌٝي سذ ١يً ٢دٛال قتٌ ايمٚددٚ ١ايماْد ٞبٗدا -ايفتٝدا
ايدًُٗٛق ٠ا ٚايدُؿي ٢يٗكتٗا. -
( )011ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 08ل  َٔ 11ابٛال ايكُاّ جم ايٓفو  9ع + 0ع. 3
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ٚيٓؿ٥ددف  ٜدتعني ايكدد ٍٛاآلغددك يًُٓدد ّٛايُددشٝش ١ايؿايدد ١يًٝدد٘ ْ ،ظدد
َشٝش ١ؾاٚؾ بدٔ فكقدؿ ( )010يدٔ ايُداؾم ( )قداٍ 9طإٕ أَدشال قندٍٛ
اهلل  قايٛا يهعؿ بٔ ي اؾ 9 ٠أقأٜ
نٓ

َاْعاّ ب٘ ؟ قاٍ 9نٓ

يٚ ٛدؿت يً ٢بهٔ اَكأتدو قددوّ َدا

أْكب٘ بايهٝ

قاٍ 9فػكز قند ٍٛاهلل  فكداٍ9

َاـا ٜا نعؿ؟ فكاٍ نعؿ  9قايٛا 9يٚ ٛدؿت يً ٢بهٔ اَكأتو قددوّ َدا نٓد
َاْعاّ ب٘ ،فكًد

9أ ْدكب٘ بايهد ، ٝفكداٍٜ 9دا ندعؿ فهٝد

بايقبعد ١ايًدٗٛؾ؟

فكاٍٜ 9ا قن ٍٛاهلل  بعؿ قأ ٟيٝا ٚيًدِ اهلل إٔ قدؿ فعدٌ ؟ قداٍ  9أٟ
ٚاهلل بعؿ قأ ٟيٓٝو ٚيًِ اهلل إ قؿ فعٌ ،إٕ اهلل قدؿ دعدٌ يهدٌ يد ٤ٞسدؿاّ
ٚدعٌ يدُٔ تعؿ ٣ـيو ايددشؿ سدؿاّص ٖٚدَ ٞدشٝش ١ايهدٓؿ ٚاْدش ١ايؿييد١
يً ٢يم ّٚاييٗاؾ يً ٢ايعٌُ ايهدٚ ٤ٛاقاَد ١ايًدٗاؾ ٠يٓدؿ ايددشانِ ايًدكيٞ
ثِ ٜكٓ ٞايٛي ٞايًكي ٞبج ٛت اؿؿّ ٜٚتٛىل اًٜ ٚدكف يًد ٢إدكا٥د٘ ٚتٓفٝدف،ٙ
 َٔٚؾ ْ٘ٚوٌُ ايتعؿ ٟيً ٢اؿهِ ايًكيٚ ٞقؿ دعٌ اهلل يدُٔ تعؿ ٣اؿدؿ
سؿاّ  9فاـا قتٌ لٚدت٘ ٚايماْ ٞبٗا إقتٝؿ ب٘ ٚإقتِ َٓ٘ إي إٔ ٜأت ٞب َ ١ّٓٝك ٛيد١
يكياّ تًٗؿ ي٘ يًَ ٢ا قأ. ٣
ٜٚعٓددؿ َددشٝش ١ؾاٚؾ  9بعدد

ايكٚاٜددات ايدددُؤنؿ ٠يدددُُْٓٗٛاَٗٓ 9ددا

َددشٝش ١ثاْٝدد ١يددؿاٚؾ بددٔ فكقددؿ ( )011ؼهدد ٞسددؿٜح ايَدداّ ايُدداؾم (9)
طنأيا ؾاٚؾ بٔ يً ٞئ قدٌ نإ ٜأت ٞبٝ
إٔ ٜفعٌ ،ففٖ

قدٌ فٓٗا ٙإٔ ٜدأت ٞبٝتد٘ فدأب٢

اىل ايهًهإ ،فكاٍ ايهًهإ 9إٕ فعٌ فاقتً٘ ،قاٍ 9فكتًد٘ فُدا

تك٣؟ فكً  9أق ٣إ ي ٜكتً٘ص ٖٚف ٙاؾًُ )( َ٘ٓ ١تؤنؿ يؿّ دٛال قتدٌ
ايدددؿاغٌ بٝتددد٘ َدددٔ ؾ ٕٚاـْددد٘ غوفدداّ يفتٝدددا ايهدددًهإ ا ٚيكغُدددت٘ ،ثدددِ ٚدّدد٘
ايَاّ( )فتٝا 9ٙيؿّ تكغ ِٝقتً٘ بكٛي٘ طإْد٘ إٕ إندتكاّ ٖدفا ،ثدِ يدا ٤إٔ
( )010ايٛنا 9 ٌ٥ز 9 07ل  َٔ 1ابٛال َكؿَات اؿؿٚؾ  9ع. 0
( )011ايٛنا 9 ٌ٥ز  9 08ل  َٔ 58ابٛال قُاّ ايٓفو 9ع + 0ع . 2

ٚدؿإ ايدٓ

جم بٝ

َل بع

يٝاي٘)74( ..........................................

فكتًت٘ص أ ٟاـا دال َ ايك ٠ايكتٌ يددُذكؾ

ٜك ٍٛنٌ اْهإ يعؿ 9 ٙٚؾغٌ بٝ

إٔ ٜأت ٞبٝت٘ فٗٓٝاٚ ٙي ٜكتؿ ئ تكى اتٝإ بٝت٘ ًٜ -مّ ايفٚ ٢ْٛايتدفاق ندٌ
ٚقدؿ ْٗٝتد٘ فًدِ ٜكتدؿ فكتًتد٘) ٖٚدفا

اسؿ ٜكٜؿ قتٌ يؿ - ٙٚبأْد٘ (ؾغدٌ بدٝ
َكفٛض يكوّ ٚيكوٝ٥اّ .

ٚاؿاٌَ يؿّ دٛال قتٌ ايكددٌ ايماْد ٞايددُتٛادؿ جم ؾاقَٚ ٙدل يكْد٘
ٚيؿّ دٛال قتٌ ايمٚد ١ا ٚاي ٓ

ا ٚمُٖٛا ستٜ ٢ج د

لْدا ٙباسٓداق يدٗٛؾ

ًٜٗؿ ٕٚيً ٘ٝايفعٌ ايه ٤ٛيٓؿ اؿانِ ايًكي ٞفٝكٓ ٞيً ٘ٝباؿدؿّ ايًدكي،ٞ
ٚي ٜهف ٞيكتًٗا 9يًِ ايكدٌ َاس

ايؿاق بدُهاٚي ١لٚدتد٘ ا ٚبٓتد٘ يد٘ يًد٢

ايعٌُ ايه. ٤ٛ
ٚيً ٢نٌ تكؿٜك 9يدَ ٛدؿق ايكتدٌ اْتكاَد ّا ٚددما ً ٤هلتدو يكْد٘ ْٚاَٛند٘
ٚيكف٘ نإ يً ٘ٝايكٛؾ َل يؿّ ٚدؿاْ٘ ايًٗٛؾ ،بدو ايدهاٍ ٚي غدوف
ٚي ٜٓفع٘ ايعفق 9اْ٘ (ؾغٌ بٝ

َٔ ؾ ٕٚإـْ ٞفكتًت٘) نُا ؾي

ؾاٚؾ املاْ ١ٝاٜ ٚعتفق اْ٘ (ٖتو يكْٚ ٞيكجم) إي إٔ ٜج

()012

يًَ ٘ٝشٝش١
ؾيٛا ٙبًٗٛؾ .

ْعِ ٜٓفع٘ إتٝإ ايًٗٛؾ يً ٢ؾغٛي٘ ؾاقٚ ٙلْدا ٙا ٚيٛاطد٘ جم يكْد٘،ست٢
اـا نإ فرت٥اّ يً ٢قتًُٗا ْفع٘ ايًٗٛؾ انيقبع ١بًٗاؾتِٗ يًَ ٢ؿم ؾيٛا. ٙ
ٜٚؤنؿَ 9 ٙا قٚا ٙايًٝػإ ايُؿٚم ٚايهٛنَ َٔ ٞهات َ ١عا ١ٜٚاىل ابٞ
َٛندد ٢اييددعك 9ٟإٕ ابددٔ ابدد ٞاؾهددكٚ ٜٔدددؿ قددوّ َددل اَكأتدد٘ فكتًدد٘ٚ ،قددؿ
أيددهٌ يًد ّٞايكٓددا ٤فهددٌ يدد ٞيًٝداّ يددٔ ٖددفا ايَددك ...فكدداٍ (( 9)أْددا ابددٛ
ايدشهٔ 9إٕ دا ٤بأقبعًٜٗ ١ؿ ٕٚيًَ ٢ا يٗؿٚ ،إي ؾفل بكَت٘) ( )013أ ٟؾفعد٘
بتُاَ٘ يًكُاّ َٓ٘  ،نُا ق ٣ٚاي ٗٝكٖ ٞفا ايدشؿٜح ٚ ،نٓؿ ٙظُٝدل طكقد٘
ْعٝ

يع

ايدُذاٖ ، ٌٝفَٗ ٛؤٜؿ ٚؾايِ يدُا إغدرتْا َٔ ٙتٛقد

غوَ٘

( )012نُا اؾيا ٙجم دٛاٖك ايهوّ 9ز . 258 9 30
()013ايٛنا 9ٌ٥ز  908ل  َٔ 58ابٛال قُاّ ايٓفو 9ع  + 1ايهٓٔ ايها ٣يً ٗٝك9 ٞز.1209 7
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َٔ ضباغبت٘ عً ٢ايكتٌ عً ٢إتٝإ ؾٗٛز أضبعةٜ ١ؿةٗس ٕٚبايفعةٌ ايػة ٤ٛايةصٟ
ؾٗسٚ ٙضآ َٔٚ ، ٙزٜ ْ٘ٚسفع يًكهاٜٚ ٤كه ٞايةشانِ عً ٘ٝبايككام ٚايكةٛز
يجبٛت قتً٘ ٚدساْاً ،إَ ٫ع إثبات عةصضٙ

قتًة٘ ،ب ثبةات َٗاتتة٘ يبٝتة٘ ٚظْةاٙ

بعٚدت٘ أ ٚبٓت٘ أ ٚعبُٖٛا  .ثِ ْبشح :

ال يقًم الـخدّ من هلل علًه حدّ :
ٚقع ايه ّ٬ب ِٗٓٝفُٝا اشا ٚدب ضدةِ أسةسه ٖةٌ ةٛظ يهةٌ أسةسه ضتة٘
ست ٢اشا نإ َطًٛباً هلل  :ضتاً أٚسسّاً َٔ ايةشسٚز ٚإ مل ٜهٔ ضتاً ؟ .
ايةةُؿٗٛض ٖةة ٛازبةةٛاظ عًةة ٢نطاٖٝة١ه ٚ ،قبايةة٘ قةة ٍٛبعةةسّ ازبةةٛاظ ٚاْةة٘ ٫
ٜطدِ َٔ هلل عً ٘ٝضدِ ا ٚسسّ ْ ،عِ قاسب ازبٛاٖط (قةس )ٙعًةل عًة ٢قةٍٛ
احملكةةل

ايؿةةطاٜع( :قٝةةٌٜ ٫ :طتةة٘ َةةٔ هلل قبًةة٘ سةةس) بكٛيةة٘ (ٚإٕ نٓةةا مل

ْتشكك٘) ق ً٫ٛبعسّ ازبٛاظ ،ثِ سه ٢بعض ايطٚاٜات َٝٚةٌ قةاسب ايطٜةا
اىل ذبط ِٜتكس ٟايطدِ َةُٔ هلل

عٓك٘ سس ،قةاٍ (إ ٫اْةا مل ْةةذس بة٘ قةاً٬٥

قطحياً ٚاْةُا سها ٙاملكٓف) (ٚ )1ايظاٖط ٚدةٛز ٙقبةٌ ظَةإ ايةةُشكل ْٚػةب
ايك ٍٛاىل ابٔ محع ٠ايطٛغٚ ٞابٔ ظٖطٚ ٠اب ٞايك٬ح اسبًيبٚ ،اختاض ٙقًٌٝ
َٔ ايفكٗا ٤ايةُتأخطْ ،ٜٔعِ ايؿٗط ٠ايعظ ١ُٝعً ٢ايهطاٖٚ ١عسّ ايةشطَ. ١
ٚايعُةةس٬َ ٠سظةة ١ايٓكةةٛم ايؿةةطعَٚ ١ٝةةا ت٪زٜةة٘ ٚ ،ظاٖطٖةةا ايتشةةطِٜ
ايةُطًل َٓٚع تكسَ ٟةٔ نةإ هلل عًٝة٘ سةسّ َةٔ سةسٚز ٙغةبشاْ٘  -ضتةاً اٚ
غريَٚ -ٙباؾطت٘ يطدِ َٔ ٜػتشك٘ باسبذاض ٠بٌ تسٍ عًة ٢ايةةُٓع َةٔ َباؾةط٠
ايةشس َٔ

عٓك٘ سةسّ هلل غةبشاْ٘ :ضدةِ أَ ٚطًةل ايةةشس :دًةس أ ٚقطةع ٜةس-

فإ ظاٖطايٓكٛم ا٫طة٬م أعةِ َةٔ ثبةٛت ايةطدِ عًٝة٘ ا ٚايةةشس ايةةُُاثٌ
يًشس ايةُطاز اقاَت٘ ٚتٓفٝص َٔٚ ٙايةشس غري ايةُُاثٌ نُا غٝتبني َٔ ايطٚاٜات
( )1دٛاٖط ايه : ّ٬ز . 356 + 355 : 41

ٜ ٫ك ِٝاسبس َٔ هلل عً ٘ٝسس)87( ....................................................

ايكشٝش )2( ١ايةُتهُٓ ١يًُٓع ْٚ ،عطنٗا تباعاً :
اشبرب اَ : ٍٚ٫ا ضٟٚ

(ايهةا ) (ٚايتٗةصٜب) (ٚايفكٝة٘) (ٚايةةُشاغٔ)

َٔ ق ٍٛاَري ايةَُٓ٪ني(َٓٚ)ازات٘ قبةٌ ضدةِ اَةطأ:٠طإٕ اهلل عٗةس اىل ْبّٝة٘
عٗساً عٗس ٙضبُس  إي ّٞبأْ٘ ٜ ٫ك ِٝايةشس َٔ هلل عً ٘ٝسسص ٖٚصا ظاٖط
ا٫ط٬م َةٔ دٗةتني  :ط ٜ ٫كة ِٝايةةشسص أ ّٟسةسّ  -ضتةاً ا ٚغةري ٙطَةٔ هلل
عًٝةة٘ سةةسص ضتةاً أ ٚغةةري . ٙثةةِ فةطّي عًٝةة٘ :طفُةةٔ نةةإ هلل عًٝةة٘ َجةةٌ َةةا يةة٘
عًٗٝاص ٚايةُجًٜ ١ٝةُهٔ إٔ ٜطاز َٓٗا  :ايةُجً١ٝ
دةةساً َةةع ظةةاٖط ا٫طةة٬م

دٓؼ ايةةشسّ ٚأقةً٘ ،فًٝتةِ٦

ازبًُةة ١ايػةةابكٜٚ ،١ةةةُهٔ إ تهةة ٕٛايةةةُجً١ٝ

خكٛم ايةشس (عً ٘ٝضدِ نُا عًٗٝا) فٝػتفاز َٓ٘ ا٫ختكام أٜ ٟفِٗ َةٔ
ايطٚا ١ٜثبٛت ايطدِ عً ٘ٝهلل َجٌ َا هلل غبشاْ٘ عً ٢ايةةُطأ ٠ايةةُطاز ضتٗةا،
يهٓةة٘ تفطٜةةع ٬ٜسةةخ فٝةة٘ خكٛقةة ١ٝايةةُٛضزٜٓ ٫ٚ ،ةةا إطةة٬م ايعٗةس ا٫هلةةٞ
ايةُعٗٛز اىل ضغٛي٘ ٚٚق( ّ٘ٝعًُٗٝا ايػ. )ّ٬
ٚايطدشإ ي٬ستُاٍ ا : ٍٚ٫فاْ٘ ٜةُهٔ فِٗ ايةُجً١ٝ

ثبٛت اقٌ اسبةس

ٚاسبل هلل عً٪ٜٚ ،٘ٝنس : ٙقٛي٘ ( )بعسٖاطفاْكطف ايٓاؽ ٦َٜٛص نًةِٗ َةا
خةة ٬أَةةري املةةَٓ٪ني ٚاي ةةشػٔ ٚاي ةةشػني  )فاْةة٘ ٜبعةةس ثبةةٛت ايةةطدِ عًةة٢
ايةذُٝع ،بٌ ٜكطب ثبٛت ايطدِ عًة ٢بعهةِٗ ٚثبةٛت قطةع ايٝةس عًة ٢بعةض
ٚثبٛت ايةذًس عًة ٢بعةض آخةط ٖٚ .ةصا اشبةرب َةط ٟٚبأغةاْٝس َتعةسز ٠بعهةٗا
نعٝف ايػٓس ٚ ،بعهٗا قشٝض ايػٓس  ٖٛٚططٜكإ :
اَ ٍٚ٫تٝكٔ  ٖٛٚططٜل ايهًةٝ

(عةٔ عةسَ ٠ةٔ اقةشابٓا عةٔ امحةس بةٔ

ضبُس عٔ ضبُس بٔ خايس عٔ خًف بٔ محاز عٔ ابة ٞعبةس اهلل ٜ ٫ٚ )بعةس
ضٚا ١ٜخًف عٔ اَ٫اّ ايكازم ( )فاْ٘ مسع َٔ ابٓ٘ ايهاظِ (َٚ )ةٔ
ايكطٜةب إزضان٘ يًكازم ٚمساع٘ َٓ٘ ٖصا ايةدرب  ٖٛٚثةك ١بتةكطٜض ايٓذاؾٞ
( )2ايٛغا : ٌ٥ز  : 18ب  َٔ 31ابٛاب َكسَات اسبسٚز .
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ٚضٚا ١ٜقفٛإ عٓ٘ ٚتكطٜض ابٔ ايغها٥ط ٟجبٛاظ إٔ خيطز سسٜج٘ ؾاٖساً .
ٚايجةةاَْ ٞظٓةة ٕٛايكةةشٖٚ ١ةة ٛططٜةةل ايكةةسٚم اىل قهةةاٜا اَةةري ايةةَُٓ٪ني
(ٚ )ايةُظٓ٬َ َٔ ٕٛسظ ١ايطٚا١ٜ

(ايفك:٘ٝز )22 :4أْٗا َٔ قهاٜا أَةري

ايةَُٓ٪ني ( )اييت يًؿٝذ ايكسٚم ططٜل قشٝض ٜط ٟٚب٘ قهاٜا. ٙ
ٜ ٫ٚتِ َا أفاز ٙا٫غةتاش (:قةاسب ايٛغةاْ ٌ٥ػةبٗا اىل ضٚاٜة ١ايكةسٚم
باغٓاز ٙاىل قهاٜا اَري ايةَُٓ٪نيٚ ايظاٖط اْ٘ غٗ َٔ ٛقًُ٘ ايؿطٜف) (.)3
 ٫يٝؼ غٗٛاً بٌ َٖ ٛظٓ ٕٛيكاض ٤ٟايةدرب ٚايةُتأٌَ

َهةُ ٕٛايطٚاٜة١

ايؿاٖس بهْٗٛا َٔ قهاٜا أَري ايةَُٓ٪ني(ٚ )يعً٘ قطع ب٘ اسبط ايعاًَ. )4( ٞ
ْعِ أستٌُ نَ ْ٘ٛطٜٚاً يًكسٚم بططٜكة٘

اشبةرب ايػةابل (عةٔ غةعس بةٔ

ططٜف عٔ ا٫قبغ بٔ ْبات. )١
اشبرب ايجاَْ :ٞا ضٟٚ

(ايها ) (ٚايتٗصٜب) بػٓس قةشٝض اىل ابةٔ ابةٞ

عُري عُٔ ضٚا ٙعٔ اب ٞدعفط ( :)طأت ٞاَري ايةَُٓ٪ني بطدٌ قس أقةطّ
عًْ ٢فػ٘ بايفذٛض ،فكاٍ اَري ايةَُٓ٪ني ٭قشاب٘ :إغةسٚا عًةَ ّٞتًةجُني،
فكاٍ هلِ َٔ :فعٌ َجٌ فعً٘ فةٜ ٬طتة٘ ٚيٓٝكةطف ،فاْكةطف بعهةِٗ ٚبكةٞ
بعهِٗ فطت٘ َٔ بكَِٗٓ ٞص ٚ .قس ٜظٗط َٓ٘ إختكةام ايةةُٓع بةةُٔ فعةٌ
َجٌ فعً٘  -ايفذٛض ٚايعْا ايةُٛدب يًطدِ ،نُا قس ٜبس َٔ ٚايطٚا ١ٜايطابعة،١
ٖٚصا ايتعبري ٜٓ ٫ا ا٫ط٬م ايظاٖط َٔ ايطٚاٜتني  :اٚ٫ىل ٚايجايج. ١
ٖٚصا اشبرب عبّط عٓ٘ قاسب ازبٛاٖطَ( :طغٌ ابةٔ ابة ٞعُةري) ٚعبّةط عٓة٘
اغتاشْا ايةُشكل ٚغري ٙبكشٝض ظضاض ٖٛٚ ٠اؾتباْ ٙاؾ َٔ ٤ٞاؾةتبا ٙقةاسب
(ايٛغا )ٌ٥سٝةح ضٚا ٙعةٔ (ظضاضٚ )٠يعًة٘ تكةشٝف (عُةٔ ضٚا )ٙايةةُٛدٛز
ْػةةديت (ايهةةا ) (ٚايتٗةةصٜب) ايةةةُطبٛعتني ايةةةُشككتنيٖٚ ،هةةصا ْػةةد١
(َ )3باْ ٞتهًُ ١املٓٗاز  :ز. 174 : 1
( )4ايٛغا : ٌ٥ز  : 18ب  َٔ 31ابٛاب َكسَات اسبسٚز :ح . 1
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ايفٝض ايهاؾاْٞ

()5

فتهة ٕٛايطٚاٜةَ ١طغةً ١نُةا أفةاز ايؿةٝذ ازبةٛاٖط،)6( ٟ

ْعِ ٖ ٞقشٝش ١عً ٢اية ُدتاض َٔ تٛثٝل َةٔ ٜطغةٌ عٓة٘ ابةٔ ابة ٞعُةري ٭ْة٘
عطف اْ٘ ٜ ٫طغٌ ا ٫عٔ ثك. ١
اشبرب ايجايحَ :ةا ضٚاٙ

(ايهةا ) َطفٛعةاً ٚضٚا ٙايكُةٞ

تفػةري ٙبػةٓس

قشٝض َطُإٔ به ْ٘ٛدع َٔ ً٤تفػري ٙبًشاظ ايػٓسٚ ،قةس تهةُّٔ صبة ٤ٞضدةٌ
بايهٛف ١اىل اَري ايةَُٓ٪ني َعرتفاً بايعْاٚ ،ق ٍٛاَ٫اّ ( )بعس زع ٠ٛايٓةاؽ
يطت٘ ٚٚنع٘

سفطت٘:طَعاؾط املػًُني ،إٕ ٖص ٙسكٛم اهلل،فُٔ نةإ هلل

عٓكةة٘ سةةل فًٓٝكةةطف ٜ ٫ٚكةة ِٝسةةسٚز اهلل َةةٔ

عٓكةة٘ سةةسّ ،فاْكةةطف

ايٓاؽ...ص ٖٞٚ .قةشٝش ١ايػةٓس ٚانةش ١ايس٫ية ١عًة ٢ايةةُٓع ايةةُطًل ط٫
ٜك ِٝسسٚز اهلل َٔ

عٓك٘ سسص سٝةح تٓفة ٞإقاَة ١سةسٚز اهلل ٖٚ -ة ٛتةع

َهاف ٜفٝس ايعُٚ ،ّٛطَٔ

عٓك٘ سسص َطًل ٚانض ا٫ط٬م ٚايؿُ. ٍٛ

اشبرب ايطابع َ :ا ضٚا ٙايكسٚم

(ايفك )٘ٝبػةٓس ٙايكةشٝض اىل غةعس بةٔ

ططٜف عٔ ا٫قبغ بٔ ْبات ٖٛٚ ،١غٓس َعترب َكبة ٍٛعًة ٢ايظةاٖطٚ ،غةعس بةٔ
ططٜةةف قةةاٍ عٓةة٘ ايؿةةٝذ

ضدايةة٘ (قةةشٝض اسبةةسٜح)ٚ ،يعةةٌ تهةةعٝف ابةةٔ

ايغها٥ط ٟيةُا شنط ٙايٓذاؾة ٞعٓة٘ (ٜعةطف ٜٓٚهةط) فاْة٘ ٜعة

إٔ ية٘ ضٚاٜةات

تعطف َهاَني بعهٗا ٚتٓهط َهاَني بعهٗا اٯخطٖٚ ،صا ٜ ٫ةُٓع عةٔ ٚثاقة١
ايةُدرب عٓسْا بٌ ٜطزّ ايةُهُ ٕٛايةُٓهط عًُ٘ اىل أًٖ٘ .
ٚباختكاض :تعبري ايؿٝذ ( :قشٝض اسبسٜح) ٜهاز ٜه ٕٛقطحياً

ٚثاقتة٘

ٚقب ٍٛخرب٪ٜٚ ، ٙنس : ٙضٚا ١ٜابٔ اب ٞعُري عٔ غعس .
ٚقس تهُّٔ ايةدرب صبة ٤ٞضدةٌ ٭َةري ايةةَُٓ٪ني َعرتفةاً بايعْةا ٚقةس طًةب
سهةةٛض املػةةًُني َتًةجُني ستةةٜ ٫ ٢عةةطف بعهةةِٗ بعهةاً ،فغةةسٚا قبةةٌ إغةةفاض
( )5ايٛا :ب  َٔ 38 :ابٛاب قف ١ايطدِ .
( )6دٛاٖط ايه : ّ٬ز . 356 : 41
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ايكبض ٚأقبٌ عً )(ٞفكةاٍ :طْؿةست اهلل ضدةَ ً٬ةٓهِ هلل عًٝة٘ َجةٌ ٖةصا
اسبل إٔ ٜأخص هلل ب٘ ،اْ٘ ٜ ٫أخص هلل حبل َٔ ٜطًب٘ اهلل بةُجً٘ص.
ٖٚص ٙايطٚا ١ٜقشٝش ١ايػٓس ٚانش ١ايس٫ي ١عًة ٢ايةةُٓعٚ ،قةس ٜةطاز َةٔ
ايةُجً :١ٝايةُُاثً١
ا٫طةة٬م

أقٌ ايةةشس ٚايةةشل هللٚ ،تًتة ِ٦ايطٚاٜة ١دةساً َةع ظٗةٛض

بعةةض ايطٚاٜةةات ايةةُان ،١ٝيهةةٔ قةةس ٜةةطاز َٓٗةةا ايةةُُاثً١

ْةةٛي

ايةشس  -سل ايطدِ هلل -فٝػةتظٗط َٓٗةا إختكاقةٗا بةةُٓع اقاَة ١ايةةشس َةةُٔ
عًَ ٘ٝجٌ اسبس ايةُطاز اقاَت٘ .
يهٔ عً ٢فط
ٚايجايةةح ،إش  ٫تعةةاض

ظٗٛضٖا فٜٗٓ ٫ ٛةا ايعُة ّٛايظةاٖط َةٔ اشبةرب ٜٔاٍٚ٫
 ٫ٚتهةةاز بةةني ايةةسيًٝني اي ةةُجبتني  :اي ةةدام ٚايعةةاّ

ستًٜ ٢عّ ايتكٝٝس ٚايتدكٝل ،إش إثبات ايةُٓع يًدام (ٜ ٫أخص هلل حبةل َةٔ
ٜطًب٘ اهلل بةُجً٘) ٜٓ ٫ا ثبٛت٘ يةُطًل ايةشس َٚطٜس إدطا ٤اسبس :طٖص ٙسكٛم
اهلل فُةةٔ نةةإ هلل

عٓكةة٘ سةةل فًٓٝكةةطف ٜ ٫ٚكةة ِٝسةةسٚز اهلل َةةٔ

عٓكةة٘

سسّصطٜ ٫ٚك ِٝاسبس َٔ هلل عً ٘ٝسس ص .
ٚاسباقٌ ظٗٛض ايطٚاٜات ايكةشٝش ١ا٫ضبعة١

ايةةُٓع ٚتةةشط ِٜتكةسٟ

َةةٔ عًٝةة٘ ايةةةشس  -ضتةةاً ا ٚغةةري - ٙإلدةةطاَٚ ٤باؾةةط ٠سةةسّ َةةٔ سكةةٛم اهلل
ٚسسٚزٖٓ َٔٚ ، ٙا َاٍ بعهِٗ اىل ٖصا ايظاٖطٚ ،إغتؿةهٌ آخةط

ايهطاٖة١

ايةُؿتٗط ٠ب ، ِٗٓٝبٌ أفت ٢ا٫غتاش عًٚ ٢فل ايظاٖط .
ٚعً ٘ٝعبتاز يةُٛافك ١ايةُؿٗٛض اىل قط ١ٜٓقاضف ١عٔ ظٗٛض ايٓٗٚ ٞايةةُٓع
ايتشةةطٚ ِٜايةةةُٓعٚ ،مل ظبةةس قطٜٓةةٚ ١انةةش ١قةةاضفْ ،١عةةِ دعةةٌ قةةاسب
ازبةةةٛاٖط (قةةةس )ٙا٫تفةةةام ايةةةُسعٚ ٢ا٭قةةةٌ قةةةاضفاً ،قةةةاٍ بعةةةس إغةةةتظٗاضٙ
(ا٫تاي ايةُٓك)ٍٛ

بعض ايهًُات َٔٚ( :شيو نً٘ ٜك ٣ٛعةسّ ايٛدةٛب

يٮقٌ ٚمحٌ ايٓٗ ٞايةُعبٛض عً ٢ايهطاٖ. )١
ٚف :٘ٝأ :ً٫ٚعسّ ق٬ح ا٭قٌ قط ً١ٜٓقاضف ً١يظاٖط ا٫خباض .

ٜ ٫ك ِٝاسبس َٔ هلل عً ٘ٝسس)91( .....................................................

ٚثاْٝةاً :إٕ ا٫تةةاي َٓكةة ٫ ٍٛسذٝةة ١فٝةة٘  ٫ٚقةة٬س ١ٝيكةةريٚضت٘ قةةاضفاً
يظاٖط ٖص ٙا٫خباضْ ،عِ حيتٌُ قٜٛاً إٔ ايةُتكسَني ٚدةسٚا قطٜٓة ً١قةاضف ١عةٔ
ظاٖط ا٫خباض ٚمل تكًٓا ٚمل ظبسٖا  ،يهةٔ ا٫ستُةاٍ ٚايظةٔ ٜ ٫كةًض سذة١
يطفع ايٝس عٔ ايظاٖط ايةةشذ ١عًٓٝةا َةٔ زَ ٕٚعةاض

ٚقةاضف يًظةاٖط ،فة٬

َٓام َٔ ايعٌُ بايظاٖط .
ٚقس تب ّٔٝظٗٛض ا٫خبةاض

َٓةع َطًةل َطًةٛب ايةةشس عةٔ ايةةُػاُٖ١

َباؾطَ ٠طًل ايةشس ،فٜ ٬طدِ َٔ عً ٘ٝضدِ ا ٚدًس ا ٚقطع ٜس ً ٫ٚس ٫ٚ
ٜكطةةع ٜةةس ايػةةاضم َةةٔ عًٝةة٘ ضدةةِ ا ٚدًةةس ا ٚقطةةع ٜةةس ٖٚ .هةةصا فٗةةِ ؾةةٝدٓا
ازبةةٛاٖط ٟاي ةةُعظِ ايعُ ة ّٛسٝةةح قةةاٍ ( :اي ةةُتذ٘ ثبٛتٗةةا ٜ -ع ة
بةُطًل اسبس ٚإٕ مل ٜهٔ َجٌ ايص ٟأق ِٝعًة ٢ايةةُشسٚز)

()7

ايهطاٖةة-١

ٖٚةصا ايتعُةِٝ

ٖ ٛايكشٝض ايظاٖط َٔ ا٫خباض .
إ ٫إٔ عبةةةا٥ط بعةةةض ايفكٗةةةاَٚ - ٤ةةةِٓٗ اغةةةتاشْا احملكةةةل (قةةةس -)ٙظةةةاٖط٠
ا٫ختكام بةُباؾط ٠ايطدِ ،قاٍٛ ٌٖ( :ظ تكس ٟايةطدِ يةةُٔ نةإ عًٝة٘
سسّ َٔ سسٚز اهلل اّ  ٫؟) (ٚ )8قس أؾةهًٓا عًٝة٘ (قةسٚ )ٙقةا َباسجتة٘ فٛافةل
(قس)ٙ

اي ّٛٝاي٬سل عً ٢ظٗٛض ا٫خباض

ايتعةس ٟاىل تكةس ٟغةري ايةطدِ

َٔ سسٚز اهلل نذًس ايعاْٚ ٞقطع ٜس ايػاضم َةُٔ عً ٘ٝسس َٔ سسٚز اهلل .
ٚاشا مل ٜػةةُض ايؿةةاضي ايةةةُكسؽ بتكةةسَ ٟةةٔ عًٝةة٘ ضدةةِ ا ٚدًةةس اٚ
ْةشُٖٛا َٔ اسبسٚز ٌٖ ٛظ سهٛضٙ
يغط

َٛنع إدطا ٤اسبس ؟ ايظاٖط دٛاظٙ

ا٫تعاظ ٚاشبؿٚ ١ٝا٫عتباض ٚاْ٫عداض عٔ املفاغس ٚايكبا٥ض ٚا٫دطاّ:
أ :ً٫ٚاْ٘  ٫زيَ ٌٝاْع عٔ ايةشهٛض دعَاً ،فإ ايطٚاٜةات زيةا عًة ٢اْة٘

ٜ ٫ك ِٝاسبس َٔ هلل

عٓك٘ سسٚ ،اسبهٛض

( )7دٛاٖط ايه : ّ٬ز . 356: 41 :
(َ )8باْ ٞتهًُ ١املٓٗاز  :ز . 222: 1

صبًةؼ اقاَة ١اسبةس ي تعةاظ غةري
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اقاَةة ١اسبةةس َٚباؾةةطتْ٘ ،عةةِ تهةةُٓا ا٭خبةةاض إْكةةطاف أنجةةط ايٓةةاؽ ا ٚنةةجري
َِٓٗ ،إ ٫أْ٘  -سػب ظاٖط بعض ا٫خبةاض -تكةطف ؾدكةَ ٞةِٓٗ مل ٜهةٔ
بأَط اَ٫اّٜ ٫ٚ ،هؿف عٔ إضاز ٠ايؿاضي إْكطافِٗ ٚإعتعاهلِ َٛنع إدةطا٤
اسبسٚ ،اْةُا نؿفا ا٫خباض نًٗا عٔ َٓع ايةُباؾطٚ ٠عٔ عسّ ضنةا ايةةُؿطي
بتكسَٔ ٟ

عٓك٘ سسّ إلدطا ٤ايةشسّ .

ْعِ أَطت بعض ا٫خباض باْ٫كطاف طفٜ ٬طتة٘ ٚيٓٝكةطفص ٚايظةاٖط
إضاز ٠اْ٫كطاف عٔ ايةدط ا ٍٚ٫ايةُباؾط يًطدِ ا ٚيًذًس ،فإ ٖصا ايةُعٓ٢
َػتفاز َٔ َ٬سظ ١صبُٛي ٖص ٙا٫خباضٚ ،عً ٫ ٘ٝبأؽ بايبكا٤

َٛقع َتأخط

عٔ َك ُٞٝايةشس ٭دٌ اإلتعاظ ٚايةدؿ. ١ٝ
ٚثاْٝاً  :يًٓكٛم ايساي ١عً ٢ضدشإ سهٛض ايٓاؽ ا ٚايةةَُٓ٪ني ٫قاَة١
س ةسّ ايعْةةا ايةةصٖ ٟةةَ ٛجةةاٍ يًذةةطا ِ٥غةةري ا٫خ٬قٝةة ،١قةةاٍ غةةبشاْ٘

آٜةة ١سةةس

ٔ ايُْةة َِِْٓ٪نيَص
س عَةةصَابََُٗا طَاِ٥فَةة َِْ ١ةة ْ
دًِةةةسٚا َٚ ....يَْٝؿْةة َٗ ْ
ايعْةةاطايعَّاَِْٝةة ََٚ ١ايعَّاِْةةة ٞفَا ْ
ايٓةةٛض ٚ ،2:ايطٚاٜةة ١اي ةةُعترب ٠أَةةط أَةةري اي ةةَُٓ٪ني اي ةةُػًُني بةةاشبطٚز اىل
َهإ ايةطدِ يؿةٗاز ٠اسبةس :طفعةعّ عًةٝهِ اَةري املةَٓ٪ني يةةُا خةطدتِ ٚاْةتِ
َتٓهطٕٚص( َٔٚ )9ايةُشتٌُ قً ٜٛا عسّ اختكام اسبهِ بايعْا يعسّ ايفطم .
ٜٚك ٣ٛا٫ستُاٍ دساً :عٓس َ٬سظ ١ايغط

ا٫قك َٔ ٢ايةشهٛض ايصٟ

ٖ ٛا٫تعاظ ٚاْ٫عداض عٔ ازبطٜةُٜٚ ،١كة ٣ٛا٫ستُةاٍ أنجةط ٚقةس ٜبًةغ زضدة١
ا٫طُٓ٦إ بايعُ ّٛعٓس َ٬سظ ١قشٝش ١ابة ٞبكةري

()19

تفػةري ايكُة ٞايةيت

ذبهَٓ ٞازا ٠أَري ايةَُٓ٪ني بعس إقطاض ضدٌ بايعْا ٚطًبة٘ إقاَة ١اسبةس عًٝة٘:طٜا
َعؿط ايةُػًُني :إخطدٛا يٝكاّ عًٖ ٢صا ايطدٌ ايةشس) فإ اسبس َطًةل ٭ْة٘
اغِ دٓؼ ٚإٕ نإ ٜةشتٌُ ن ٕٛاي ّ٬يًعٗس ايصنط ،ٟيهٔ استُاٍ ايةذٓػ١ٝ
( )9ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 31 :ابٛاب َكسَات اسبسٚز  :ح . 1
()19ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 31 :ابٛاب َكسَات اسبسٚز  :ح . 3
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ٚعسّ خكٛق ١ٝايةُٛضز إستُاٍ ق ٟٛدساً .
ٚايةُتشكٌ سطََ ١ؿةاضنَ ١ةٔ هلل

عٓكة٘ سةسّ َٚػةاُٖت٘

ازبًس ا ٚقطع ايٝسٚ ،دةٛاظ ايةةشهٛض يغةط

ايةطدِ اٚ

ا٫تعةاظ يةةُٔ نةإ هلل

عٓكة٘

سس َٔ سةسٚز اهلل٫ ،غةُٝا فػّةام اَ٫ةٚ ١ؾةبابٗا ايةةُشتٌُ قةسٚض ازبةطاِ٥
عةةِٓٗ يٓٝعدةةطٚا عٓٗةةا ٜٚػةةًِ ايةةةُذتُع َةةٔ فٛاسؿةةِٗ ٚدةةطا ُِٗ٥اٜ ٚكةةٌ
سكٛهلا ٖ .صا

سل َٔ حيتٌُ

سك٘ ا٫تعاظ ٚا٫ضتساي عٔ ايةُٓهطات .

ٜٓٚبغ ٞيٛي ٞاَ٫ط إٔ ٜأَط ايؿطط ١بةُٓع أٚغاز ايٓاؽ  ِٖٚايػفً ١ايةصٜٔ
ٜةةشهط ٕٚيًتفةةطز ٚايؿةةُاتٚ ١ايهةةشو ٜ ٫ٚهةة ٕٛهلةةِ اٖتُةةاّ با٫تعةةاظ َةةٔ
إدطا ٤ايةشس ٚايعكاب ٜ ٫ٚتٛقع َِٓٗ ا٫ضتساي ٚاْ٫عداض عةٔ ٖةص ٙايةةُفاغس
ٚازبطاٖٚ ،ِ٥صا إقتسا ٤بكةٓع ايةٛي ٞا٫عظةِ اَةري ايةةَُٓ٪ني()
سُٓٝا د ٤ٞبطدٌ يٝكاّ عً ٘ٝايةشسّ فٓظط
َطسبةةا بٛدةة ٫ ٙٛتةةط ٣إ٫
طأَطِٗ ع

ايبكةط٠

ٚد ٙٛتع َٔ ايٓةاؽ ٚقةاٍ:ط٫

نةةٌ غةة ٖ ، ٤ٛة ٤٫٪فهةة ٍٛايطدةةاٍص ثةةِ قةةاٍ:

ٜا قٓةربص (ٚ )11اَ٫ةط باَ٫اطةٜ ١عة

طًةب ايطةطز ٚا٫بعةاز عةٔ

َةذُع اقاَ ١ايةشسّ  .ثِ ْبشح :

تـخدير الـمخدود أو الـمعسّر :
ٖٓٚا غ٪اٍ ٜططح ْفػة٘

ٖةص ٙايعكةٛض ايةيت تطةّٛضت فٗٝةا تكٓٝة ١ايطةب

ازبطاسٚ ،ٞساقٌ ايػ٪اٍ ٜ ٌٖ :ةُهٔ ٛ ٚظ ؾةطعاً :ربةسٜط َةٔ ٜةطاز إقاَة١
اسبس عً ٘ٝا ٚايتععٜط ستٜ ٫ ٢ةةشؼّ بةأمل ايةةشسّ ٚعصابة٘  -نةطباً ا ٚدًةساً اٚ
قطع ةاً ا ٚعبٖٛةةا ٚ ،اشا أَهةةٔ شيةةو ؾةةطعاً فٗةةٌ ٜةةةشل يًُشةةسٚز ا ٚايةةةُععّض
ايةُطايب ١بايتدةسٜط ربفٝفة ًا عًٝة٘ ٜٚبكة ٢أثةط ايةةشس ا ٚايتععٜةط َةٔ قطةع ايٝةس اٚ
ؾٗط ٠ايتشسٜس ا ٚايتععٜط بني ايٓاؽ ٚتفطّدِٗ عًٚ ٘ٝعب ٛشيو َٔ اٯثاض ؟.
( )11ايٛغا : ٌ٥ز  : 18ب  َٔ 22ابٛاب َكسَات اسبسٚز .
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ٖٚص َٔ ٙايةُػا ٌ٥ايةُػتشسث ١ايةيت  ٫صبةاٍ يًبشةح عٓٗةا غةابكاً ْ٫تفةا٤
َٛنٛعٗا ٚعسّ ٚدٛز ايتدةسٜط ستةٜٓ ٢كةسح

أشٖةإ ايفكٗةا ٤حبةح إَهاْة٘

حبل ايةُشسٚز ا ٚايةُععّض .
ٚازبةٛاب ٖةة ٛايٓفةة ٞطبعةاً فةة ٬ةةٛظ يةةةُٔ ٜةةذط ٟايةةشس آٜ ٚفةص ايتععٜةةط
ربةةسٜط ايةةةُذطّ ايعاقةة ، ٞنُةةا ٜ ٫ةةةشل هلةةصا :ايةةةُطايب ١بايتدةةسٜط َكسَةةً١
يتدفٝف ايعكاب ٚايعصاب عً. ٘ٝ
ٚٚدٗ٘٬َ :سظ ١أزي ١اسبسٚز ٚايتععٜطات
أ -إٕ ْكٛم ايةةشسٚز
ظاٖط٠

ايهتاب ٚايػٓٚ ،١تفك:ً٘ٝ

ايهتةاب ايكةٚ ِٜٛايسغةتٛض ا٫غة َٞ٬اسبهةِٝ

زخاي ١ايعصاب ٚاإلٜة ّ٬دةعا ً ٤يةةُا نػةب ايةةُذطّ ايعاقةٚ ،ٞيةصا

٫بس َٔ ٚضٚز اٜ٫صاٚ ٤ا ّ٬ٜ٫عً ٢ايةةُشسٚز ا ٚايةةُععّض حبػةب َةا ٜكتهة٘ٝ
طبع ايةشس ا ٚايتععٜط ايةُػتشل هلصا ايعاق ٞا ٚشاى َةٔ ز ٕٚظٜةاز ٠تعةصٜب
ٚتٓه ٌٝفٛم َكته ٢ايةشس ايةُذع ٍٛؾطعاً عًَ ٢عكٝت٘  ،فٝشػٔ بٓا عط
ؾٛاٖس َٔ ايهتاب ايععٜع تفٝس ٖصا ايةُسّع: ٢
س٠ه ص
سسه ََُِْٓٗا َِا َ َ١٥دَ ًْ َ
ْظري آ ١ٜسس ايعْا طايعَّاِْ ََٚ َ١ٝايعَّاِْ ٞفَادًِْسٚا نٌََّ َٚا ِ
سٝح تهُٓا  :ط  َ٫َٚتَأْخصْنَِْ بَُِِٗا ضَ ْأ َف ْ١فِ ٞزِ ِٜٔايًَّةِ٘ إِْٕ نَٓةتِْ تَِْٓ٪ة َٕٛبِايًَّةِ٘
عصَابََُٗا طَا َِ ٥ف َِْٔ ْ١ايَُِِْْٓ٪نيَصايٓٛضٖٚ،2:صا  -ايتعةصٜب
َٚايْ َِّْٛٝاٯخِطِ َٚيَْٝؿْ َٗسْ َ
بايةشسّ ٜ -تٓاف ٢قطٜةشاً َع دٛاظ ايتدةسٜط ايةةُ٪زْ٫ ٟعةساّ ا٫سػةاؽ بةأمل
ازبًس ،بٌ ْٖ ٛلّ ٚانض ايس٫ي ١عًَٓ ٢ع ايتدسٜط فاْ٘ ضأف ١بةايعاْٚ ٞايعاْٝة١
عً ٢سػاب ز ٜٔاهلل ٚسهُ٘ غبشاْ٘ بعصاب٘ٚ ،قس ْٗٓٝا عٔ ايطأف ١بُٗا .
ِ فَمشَُٖٚةةاص
ْٚظةةري آٜةة ١ايعْةةا ا ٚايًةةٛا ا ٚايػةةشل:طَٚايًَّ ةصَإِ َٜأْتَِٝاَِْٗةةا َِ ة ْٓهَ ْ
ايٓػاٖٚ،16:٤صا أَط باٜصا ٤ايعاْ ٞأٚاي٥٬ط اٚايةُػاسك ١عٓس إتٝإ ايفاسؿ. ١
سََُٜٗا دَةعَاِ ً٤بَُةا نَػَةبَا
ْٚظري آ ١ٜسس ايػطق :١طَٚايػَّاضِم َٚايػَّاضِ َق َ١فَاقْطَعٛا َأْٜة ِ

َْهَا َِْٔ ً٫اي ًَِّ٘صاملا٥سٜ ،38 :٠ع  :إٕ قطع ٜس ايػاضم ٚايػاضق ١دةعاَ ٤ةا نػةبا
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ٚايكطع ْهاٍ ٚعصاب َٔ اهلل غبشاْ٘ ٖ ٛدعا ٤فعةٌ ايػةطقٚ ، ١عٓةس ايتدةسٜط
ايةُطًٛب يًؿاضي َةٔ قطةع

ٜٓتف ٞأثط ايةذعا ٤نُا ٜٓتف ٞايعصاب  ٖٛٚايغط

ايٝس،سٝح قاٍ غبشاْ٘:طَْهَا َِْٔ ً٫ايًَّة ِ٘ص أ ٟعةصاباً َةةذعَ ً٫ٛةٔ اهلل عًُٗٝةا،
َٚع ايتدسٜط ٜٓتف ٞايعصاب نً٘ أ ٚأنجط. ٙ
ٚاسباقٌ َٔ َ٬سظْ ١كٛم اسبسٚز

ايهتاب ايععٜع ٖ ٛيع ّٚظٗةٛض

اإلٜصاٚ ٤اإلٚ ّ٬ٜايعصاب عً ٢دػس ايعاق ٞايةُػتشل يًشسّ ٚبايكةسض ايةصٟ
تكته ٘ٝايعكٛب ١ايةُشسّز ٠ؾطعاً عٓس إدطاٖ٤ا عً ٢بسٕ ايةُػتشل هلا .
بٖٚ -هصا ْكٛم ايػٓ ١ايةُطٗط ،٠فإ َ٬سظتٗا ٚتتبّعٗا ٜؿٗس بًةعّٚ
ظٗٛض ايعصاب ٚٚضٚز اإل ّ٬ٜعً ٢دػس ايةُػتشل يًشسّ ا ٚايتععٜط :
ْظري َا ٚضز

قةشٝشتني َتهةُٓتني يةةٗطٚب ايعاْةَ ٞةٔ سفةري ٠ايةطدِ

عٔ ايكازم(:)طستٜ ٢كٝب٘ أمل ايعصابصطأقاب٘ أمل ايةشذاض٠ص(. )12
ْٚظري ضٚاٜات سسّ ايًٛا عً ٢اي٥٬ط ٚايةًُ َٔ ٛنةطبُٗا بايػةٝف اٚ
إٖةةسابُٗا َةةٔ دبةةٌ َؿةةسٚز ٟايٝةةسٚ ٜٔايةةطدًني َةةع سطقُٗةةا بايٓةةاض ،فطادةةع
ابٛاب سسّ ايًٛا

(ايٛغا. )ٌ٥

ٖٚص ٙايطٚاٜةةات تةهةؿةف عٔ عةظة ِٝدطّ ايًٛا ٚعةظة ِٝسةةسّٚ ٙيةةعّٚ
ٍ َؿةسٚز ايٝةسٜٔ
ذبػّؼ ايةةُذطّ بةأمل قتًة٘ بايػةٝف ا ٚإٖسابة٘ َةٔ دبةٌ عةا ا
ٚايطدًني  ،فإ إسػاؽ ايةُذطّ بعصاب سسّ ٙأَط َطًٛب يًُؿطّي زخٝةٌ
تؿطٜع٘ سػبُا ٜظٗط َٔ ْكٛم ايةشس امل ٢َٛايٗٝاٚ ،ي ٛظاٍ ا٫تعاظ ٚإْتفة٢
ايتأزٜب ٚايتأزّب َٓ٘ بًشاظ َٛت٘ عٓس إدطا ٤ايةشسّ عً - ٘ٝمل ٜةعٍ ٚمل ٜٓعةسّ
إتعاظ اٯخطٚ ٜٔإعتباضِٖ َكسَ ً١إلَتٓاعِٗ عٔ اإلدطاّ ايةُُاثٌ .
ٚباختكاض :غط

ايةُؿطّي َٔ تؿطٜع ايةشسٚز ٚايتععٜةطات ٖة( ٛتأزٜةب

ايعاق(ٚ )ٞإعتبةاض ايغةري بايعكٛبةٚ ،)١اشا إْتفة ٢أسةسُٖا
( )12ايٛغا : ٌ٥ز: 18ب َٔ 15ابٛاب سس ايعْا  :ح+ 3ح. 5
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ٜٓتف ايغط

اٯخطَ ٫ٚ ،ةذاٍ َع٘ يتذٜٛع ايتدسٜط قبٌ ايةةشسّ ايكاتةٌ ،فةإ

اَ ّ٬ٜ٫تشكل

َكةسَات ايةةُٛت ٚططٜكة ١ايكتةٌ ٖٚة - ٛاإلٜةَ - ّ٬طًةٛب

يًُؿطّي بةشػب ظاٖط ايٓكٛم .
ْٚظري ضٚاٜةات سةس ايكةصف :طٜهةطب دػةس ٙنًة٘ فةٛم ثٝاب٘صٚطٜةةذًس
ايعاْ ٞأؾسّ ايةشسّٜٚ ٜٔةدًع ....ثٝاب٘ص،فطادع (. )13
 ٚضٚاَ ١ٜعترب:٠طغٓٛدع٘ نطباً ٚدٝعاً ست٪ٜ ٫ ٢ش ٟايةُػًُنيص(.)14
 ٚقشٝش ١ضبُس بٔ َػًِ غ٪اٍ عٔ ؾاضب اشبُط ٚدٛاباَ٫اّ ()
طأَا ضدٌ ناْةا َٓة٘ ظية ١فةاَْ ٞعةعّضٚ ، ٙأَةا آخةط ٜةسَٔ فةاْ ٞنٓةا ًَٗهة٘
عكٛب ً١٭ْ٘ ٜػتشٌّ ايةُشطَّات نًٗاص ( )15أ ٟعٓسَا ٜؿطب ايةدُط إزَاْاً عً٘ٝ
ٜٚفكس عكًة٘ ٚؾةعٛض ٙغةريتهب ايةةُشطَات فأًٖهة٘ عكٛبة ً ١٭ْة٘ ٜفػةس بعًُة٘
صبتُع ا٫غّٜٚ ّ٬ةةدتٌ أَٓة٘ ْٚظاَة٘ ٚإغةتكطاض ،ٙثةِ قةاٍ (:)ط ٚية ٛتةطى
ايٓاؽ ٚشيو يفػسٚاص ٚفػس صبتُعِٗ بفػاز أفطاز ٙعٓس إزَاِْٗ عً ٢ؾةطب
ايةدُط .
ٚفة ٞضٚاَ ١ٜعةترب ٠سها ١ٜغة٪اٍ أَري ايةَُٓ٪ني ( )عٔ ضانب ايبٗ١ُٝ
س ٚيهةٔ ٜعاقةب عكٛبةَٛ ١دعة١ص
فكةاٍ  :ط ٫ضدةِ عًٝة٘  ٫ٚسة ّ

()16

أٜ ٟظٗةط

أثطٖا عً ٢دػس ٙبإٔ تٛدع٘ ٚت٪يةَُ٘ٚ،ع ايتدسٜط ٜع ٍٚا٭مل نً٘ ا ٚأنجط. ٙ
ٖةةصْ ٙةةةُاشز َةةٔ ايطٚاٜةةات ايؿةةطٜف ١ايسايةة ١عًةة ٢يةةع ّٚذبػّ ةؼ ايعاقةةٞ
ٚايةُذطّ بايعكٛب : ١أمل ايةشسّ ٚٚدع ايتععٜط ستٜ ٢تشكل غط

ايةُؿطّي َٔ

تؿةةطٜع اسبةةسٚز ٚايتععٜةةطات ٜٚهةة ٕٛتأزٜبةاً يًعاقةةٚ ٞإعتبةةاضاً َٛٚعظةة ١يغةةريٙ
()13ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 15ابٛاب سس ايكصف .
()14ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ24ابٛاب سس ايكصف :ح . 1
()15ايٛغا : ٌ٥ز َٔ 4: 18ابٛاب سس املػهط  :ح. 6
()16ايٛغا : ٌ٥ز َٔ 11 : 18ابٛاب سس ْهاح ايبٗا : ِ٥ح . 11
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َةُٔ ذبسّث٘ ْفػ٘ بايةذطٜةُ ١ا ٚقسضت َٓ٘ فعٚ ً٬مل تجبا عًٝة٘ ؾةطعاً َٚ ،ةٔ
ٖٓا أتع ايفكٗا ٤عً ٢إٔ ايػهطإ ٜ ٫كاّ عً ٘ٝاسبس ستٜ ٢ع ٍٚغهطٜٚ ٙفٝةل
َٚةةا ٖةةصا ايةةشهِ اإلتةةاع ٞإ ٫يهةةٜ ٞتشكةةل غةةط
ايةذًس ٚعكٛب ١ايةشس ا ٚايتععٜةط ،فةإ ايغةط

ايةةةُؿطّي ٜٚةةةشؼ بةةأمل

ايتؿةطٜعَ ٞةٔ اْؿةا ٤ايةةشسٚز

ٚدعٌ ايتععٜطات َٚةٔ إقاَتٗةا ٖة( ٛايتأزٜةب ٚإقة٬ح ايعاقة(ٚ )ٞاإلعتبةاض
ٚإتعاظ اٯخط ٫ٚ ، )ٜٔحيكٌ ايتأزٜب إ ٫باسػةاؽ ايعاقة ٞبةايٛدع ٚا٭مل
ستةةٜ ٢تةةأزب ٜٚةةةُتٓع عةةٔ ازبطٜةةةُٜ ٫ٚ ١عةةٛز ايٗٝةةاٚ ،بةةصيو ٜكةةًض صبتُةةع
ا٫غٚ ّ٬سظري ٠اٜ٫ةُإ َٔ َفاغس ايعباز َٚعاقٚ ِٗٝدطا. ُِٗ٥
ٚايةشك٬َ َٔ ١ًٝسظْ ١كٛم ايهتاب ٚايػٓ ٖٛ ١عسّ دٛاظ ربسٜط َةٔ
ٜطاز َعاقبت٘  -سسّ ٙا ٚتععٜطٚ - ٙعسّ تةُهَ ٘ٓٝةٔ ربةسٜط دػةس ٙيتدفٝةف أمل
ايةشس ٚعصاب٘ أ ٚأمل ايتععٜط ٚأشا. ٙ
ثةةِ بعةةس ٖةةصا ايتُٗٝةةس عةةٔ ا٫سهةةاّ ايهًٝةة ١ايعاَةة ١يتُةةاّ اسبةةسٚزٜ -كةةع
ايهّ٬

ا٫سهاّ ايؿطعٚ ١ٝايفطٚي ايةداق ١باْٛاي اسبسٚز فٓبشح ا٫غةباب

ايةداق ١ايةُٛدب ١يًشسّ ا ٚيًتععٜةطٖٚ ،ة ٞأغةباب عسٜةسْٚ ، ٠كةسّ ايهةّ٬
َٛدبات ايةشسّ ايؿطعْٚ ،ٞتعةط

نةُٓٗا يةبعض ايتععٜةطات عٓةسَا تكتهةٞ

ايةُٓاغب ،١ثةِ بعةس تةةُاّ بةةشجٓا عةٔ َٛدبةات ايةةشس ْتعةط
َٛدبات ايتععٜطٜٚ ،تعاضف ايتعط
َتفطقً١

يةةُذُٛعَ ١ةٔ

يةةُذُٛع ١أخةطَ ٣ةٔ َٛدبةات ايتععٜةط

ا٭بٛاب ايفكٗ ١ٝايةُٓاغبْٚ ،١بسأ َٔ َٛدبات ايةشس ببشح فطٚي :
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ح ّد السنا
ايعْةةا عُةةٌ ؾةةٓٝع

تٝةةع ايةةسٜاْات ايػةةُاٚ ،١ٜٚقباستةة٘ ٚسطَتةة٘ َةةٔ

نطٚضات ز ٜٔا٫غ ّ٬ف ٬حيتاز اىل إثبات ٚ .يهٔ َع شيةو ْتةربى بةايتعط
ٯٜاته ث٬ثْ ١عيا

سس ايعْا ٚعكٛبت٘ :إثٓتإ َٓٗا

غٛض ٠ايٓػا ٤اييت ْعيةا

املس ١ٜٓاملٓٛض ٠بس ٚاهلذط ٠ايٗٝا  ،ثِ ْعيا آ ١ٜثايج ١نةُٔ غةٛض ٠ايٓةٛض ايةيت
املس ١ٜٓاملٓٛض ٠بعس غٛض ٠ايٓػا. ٤

ْعيا

ٚإعتكازْا ايةذاظّ ايطاغذ إٔ ايتؿطٜعات ايةُُْٗ ١عيا بايتسضٜر .
َٚةةٔ ٖةةص ٙايتؿةةطٜعات :تؿةطٜع سةةس ايعْةةا ٚعكٛبتةة٘ َ :ةةأ ٠دًةةس، ٠سٝةةح
ْعيةةا

املطسًةة ١اٚ٫ىل آٜتةةإ

غةةٛض ٠ايٓػةةا ،16+15: ٤ثةةِ ْعيةةا آٜةة ١غةةٛض٠

ايٓٛض َ -2:ب ١ّٓٝيًشس ايؿطع ٞايجابا ايةُػتكط َ :أ ٠دًس. ٠
قاٍ غبشاْ٘  :طَٚايَّ٬تَِٜ ٞةأْتِنيَ ا ْيفَاسِؿَةَِ َ١ةْٔ ِْػَةا ِ٥هَِْ فَاغْتَؿْةِٗسٚا عًََةَِّْٔٗٝ
ػهَ َّٖٔٛفِ ٞايْبٛٝتِ سَتََّٜ ٢تَ َٛفَّأَّٖ ايَُْْٛت أََٜ ْٚذْعٌََ
أَضْبَ َعْٓ َِ ً١هَِْ فَ ِْٕ ؾَِٗسٚا فَأََْ ِ
غبِ ً٬ٝص ايٓػا. 15 : ٤
ايًَّ٘ يََّٗٔ َ
ٚقةةاٍ عكٝبٗةةا :ط َٚايًَّةةصَإِ َٜأْتَِٝاَِْٗةةا َِةة ْٓهَِْ فَمشَُٖٚةةا فَةة ِْٕ تَابَةةا َٚأَقْةة ًَشَا
فَأَعْطِنٛا عََُْٓٗا إَِّٕ اي ًََّ٘ نَإَ تََّٛابًا ضَسًُِٝاص ايٓػا. 16 : ٤
طٚاي٬تٞصاغِ َبِٗ يًُْ٪ح ،تع (اييت) تعبرياً عٔ ْػاَ ٤تعسازت .
ٚطايفاسؿ١ص َٔ ايفشـ  ٖٞٚايؿةٓاعٚ ١ايفعةٌ ايكبةٝضٖٚ ،ةصا املعٓةٜٓ ٢طبةل
بعَُٛةة٘ عًةة ٢ايعْةةا ٚعًةة ٢ايًةةٛا ٚعًةة ٢ايػةةشل ٚ ،ايةةُؿٗٛض اْةة٘ ٜةةطاز َةةٔ
ايفاسؿٖٓ ١ا ايعْا  ،ا ٚتٓطبل ايًفظ ١بعَُ ّٛعٓاٖا عً ٢ايعْا ايةصٖ ٟةَ ٛكاضبة١
ايطدٌ يًُطأ٠

فطدٗا  -قبًٗا ا ٚزبطٖا  -بةس ٕٚعكةس ؾةطعَ ٞػةّٛغ ٚبةسٕٚ

ؾبٗ ١عكس َٚ ،عٓ ٢طٜةأتني ايفاسؿة١ص ٜ :فعة ٕ٬ايعْةا ٜٚعُْ٬ةٖ٘ٚ ،ةصا فٗةِ
َؿٗٛض ايةُفػط. ٜٔ
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ٚقةةس ٜةةطاز َةةٔ ايفاسؿةة:١ايًٛا ا ٚايػةةشل -عًةة ٢قةةْ ٍٛةةازض -فاْةة٘ قةةس تطًةةل
ايفاسؿةة١

ايكةةطإٓ ايععٜةةع عًةة ٢ايًةةٛا

ٚعًةة ٢ايػةةشل  :قةةاٍ تعةةاىل طأَتَةأْتَٕٛ

س هس َِْٔ ا ْيعَا َيُِنيَص ايعٓهبٛت .28 :
ٔ َأ َ
غبَ َكهَِْ بَِٗا َِ ْ
ؿ َََ ١ا َ
ايْفَاسِ َ
ٚيةة ٛأضٜةةس أسةةسُٖا َةةٔ ايفاسؿةة١

اٯٜةة ١اي ةةُبشٛث ١ثةةِ ثبةةا قةةسٚض

أسسُٖا َٔ إسسأٖ فعكٛبت٘ دعا ٤آخط أٚنشت٘ ايػٓ ١املطٗط. ٠
ٚقةةس أَةةطت اٜ٫ةة ١املباضنةة ١ب ؾةةٗاز أضبعةة ١ضدةةاٍ عًةة ٢فاسؿةةتٗٔ ٖٚ ،ةةصا
أقٌ ؾطع٪َ ٞغّؼ بٗص ٙا ١ٜ٫غٛا ٤أضٜس (ايعْا) َٔ ايفاسؿة ١اّ أضٜةس َٓٗةا
(ايػةةشل) ا( ٚايًةةٛا )ٚ ،قةةس أنةةست ايػةةٓ ١احملُسٜةة ١املطٗةةطٖ ٠ةةصا ا٭قةةٌ
ايؿطع ، ٞفٗص ٙا ١ٜ٫أقًّا يةسي ٌٝإثبةات ايفاسؿة : ١ب ثباتٗةا بؿةٗٛز أضبعة، ١
فاشا ؾٗس ضداٍ اضبع ١عً ٢إتٝإ اَطأ ٠يًفاسؿٚ ١دب سبؼ املةطأٚ ٠إَػةانٗا
بايبٝا َٓٚعٗا عٔ ايةدطٚز َٓ٘ .
طفَ ة ِْٕ ؾَ ةِٗسٚا فَأََْػِ ةهَ َّٖٔٛفِةة ٞايْبٝةةٛتِصٖةةص ٙايعكٛبةة ١اٚ٫ىل -اي ةةشبؼ
بايبٝةةا ٚايػةةذٔ ايةةُ٪بّس ٖٚ -ةة ٞطبتكةة ١بايٓػةةاَٚ ٤فطٚنةة١

بةةس ٚا٫غةةّ٬

ٚأٖ ٍٚذةةط ٠ايطغةة )( ٍٛاىل املسٜٓةة ١املٓةةٛض ،٠فةةإ غةةٛض ٠ايٓػةةاْ ٤عيةةا
املسٜٓةةة ١املٓةةةٛض ٠بةةةس ٚاهلذةةةط ٠ايٗٝةةةاٚٚ ،ضز

ْةةةل (َ )17ةةةأثٛض عةةةٔ اَ٫ةةةاّ

ايبةةاقط( : )طٚغةةٛض ٠ايٓةةٛض أْعيةةا بعةةس غةةٛض ٠ايٓػةةا٤ص ايةةيت فٗٝةةا اٯٜتةةإ
ايةُبشٛثةتإ ٚ ،قس َّٗست ٖص ٙايعكٛب ١يةشس ايعْا َ :أ ٠دًس ٠اييت إغتكطت
ؾطي ا٫غ ّ٬ايةدايس .
ٚقس دعٌ اهلل غبشاْ٘ ٖةص ٙايعكٛبة: ١ايةةشبؼ امل٪بةس َ -غٝةا ٠اىل إسةس٣
غاٜتني  :طسَتََّٜ ٢تَ َٛفَّأَّٖ ايَُْْٛتص ٜٚأٜتٗٔ ا٭دةٌ ٖٚةٔ ضببٛغةات

ايبٝةٛت

طأََٜ ْٚذْعَةةٌَ ايًَّةة٘ يَٗةةَّٔ غَةةبًِ٬ٝص ٚططٜكةةاً يًةةةتدًل ٚايةةةدطٚز َةةٔ ايةةةشبؼ
ٚايػذٔ ايةُ٪بس ٚ ،قس دعٌ اهلل غبشاْ٘ ايػب٫ ٌٝسكةاً سةني أْةعٍ آٜة ١غةٛض٠
( )17أق ٍٛايها :ز. 33 : 2
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ايٓٛض ،فكس ٚضز

ا٭ثط ايةُٓكٛم َتعةسزاً عةٔ ضغة ٍٛاهلل( )بعةس ْةعٍٚ

آ ١ٜغٛض ٠ايٓٛض املتهةُٓ ١زبًةس ايعاْٝةٚ ١ايعاْةَ ٞةأ ٠غة ٛقةاٍ (:)طخةصٚا
ع

 ،قس دعٌ اهلل هلٔ غةب : ً٬ٝايبهةط بةايبهط دًةس َةأْٚ ٠فة ٞغةٓٚ ، ١ايجّٝةب

بايجّٝب دًسَ ٠أٚ ٠ايطدِ بايةشذاض ٠ص (. )18
قةةاٍ ايطربغةةٚ( : ٞسهةةِ ٖةةص ٙاٯٜةةَٓ ١ػةةٛر عٓةةس تٗةةٛض ايةةُفػط، ٜٔ
 ٖٛٚايةُط ٟٚعٔ أب ٞدعفط ٚأب ٞعبس اهلل )
بةةةإٔ (اَ٫ةةة ١مل ربتًةةف

()19

ٖٚهصا شنةط ايةةذكام

ْػةةةذ ٖةةةص ٜٔاسبهُةةةني عةةةٔ ايةةةعاْٝني) (ٜ )29ككةةةس

ػهَ َّٖٔٛفِ ٞايْبٛٝتِص طفَمشَُٖٚاص .
بايةشهُني ايةُٓكٛقني :طفَأََْ ِ
طَٚاي ًَّصَإِ ص إؾاض ٠اىل ايطدٌ ايعاْٚ ٞايةُطأ ٠ايعاْ١ٝطَٜأْتَِٝاَِْٗا َِ ْٓهَِْصأٟ
ٜأتٝإ ايفاسؿ ١املة ٢َٛايٗٝةا

اٯٜة ١ايةةُان ١ٝطفَمشَُٖٚةاص بةايتٛبٝذ ٚايتعةٝري

ٚايةذفاٚ ٤غذٔ ايٓػا ٤ا ٚآشُٖٚا بايٓٝةٌ بايًػةإ ا ٚبايهةطب بايٓعةاٍ اٚعبةٛ
شيو َةُا شنط

بعض ايتفاغري ٫ٚ ،زيٚ ٌٝانةض عًةْ ٢ةٛي اٜ٫ةصاٖٚ ، ٤ةصٙ

ادتٗازات َٔ ايةُفػط ٫ ٜٔسذ ١عًٗٝةا ٚ ،ايٛانةض نة ٕٛا٭َةططفَمشَُٖٚةاص
تةُٗٝساً يًعكٛب ١ا٭قٌ  :دًس َأ ٠غٖٚ ، ٛص ٙايعكٛب١

اٯٜة ١تعةِ ايطدةاٍ

ٚايٓػاَ ٤ةُٔ ٜباؾط ايفاسؿٚ ١تجبٝا عً ٘ٝبسي ٌٝإثبات ؾطع،ٞثِ قاٍ تعاىل:
طفَ ة ِْٕ تَابَةةاص ٚتطادعةةا عةةٔ َفػةةس ٠ايعْةةا ْٚةةسَا عًةةَ ٢ةةا َهةة َُٗٓ ٢ةا
طَٚأَقْ ًَشَاص غًٛنُٗا ٚ ،ايتٛب ١ايةةشكٝك ١ٝتتكة ّٛبايٓساَة ١عًةَ ٢ةا َهةَ ٢ةٔ
ايعكةةٝإ ٚباقةة٬ح ايعُةةٌ ي ةةُا ٜػةةتكبٌ َةةٔ ايعَةةإ ٚ ،عٓس٥ةةص طفَأَعْطِنةةٛا
عََُْٓٗاص ٚنفٛا عٔ إٜصاُٖ٤ا ٚإٖذطٚا تعصٜبُٗا .
ٖاتإ اٯٜةتإ تةعةبّةطإ عٔ تةؿطٜع مسا ٟٚيةعكٛب ١ايعْاْ ،عيةتا
( )18قشٝض َػًِ  :باب سس ايعْا َٔ نتاب اسبسٚز .
( )19صبُع ايبٝإ  :ز. 21 : 3
( )29أسهاّ ايكطإٓ  :ز. 197 : 2

اٚا٥ةٌ
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غٓني اهلذط ٠ايٓب ١ٜٛاىل املسٜٓة ١املٓةٛض ٠تةسض اً ٚتٗٝةأ ً٠يًشةسّ ا٭قةٌ ٚايعكٛبة١
ايةُػتكط ٠ايةُػتُط ٠ست ٢قٝاّ ايػاع ٖٛٚ ١دًس َأ ٠غ ، ٛثِ بعس فةرتٜ ٠ػةري
ْعيا ا ١ٜ٫ايعظُ٢

غٛض ٠ايٓٛض :

س٠ه َ َ٫َٚتأْخةصْنَِْ بِ َُِٗةا َض ْأفَةْ١
دًْة َ
سسه ََُِْٓٗا َِا ََ َ١٥
دًِسٚا َنٌَّ َٚا ِ
طايعَّاِْ ََٚ َ١ٝايعَّاِْ ٞفَا ْ
س عَ ةصَابََُٗا طَاِ٥فَ ة ْ َِ ١ةْٔ
َِٓ٪ةة َٕٛبِايًَّ ة ِ٘ َٚايْ َٝة ِّ ْٛاٯخِ ة ِط َٚيَْٝؿْ ة َٗ ْ
ٔ ايًَّ ةِ٘ إِْٕ نَٓةةتِْ ت ْ
فِةة ٞزِ ٜة ِ

ايُْ َِِْٓ٪نيَص ايٓٛض. 2 :
ٚايتعةبري عةةٔ فاعةةٌ ايعْةةا َةةٔ ايٓةٛعني  :ايةةصنط ٚاْ٫جةةَ ٢عةاً ٖ -ةة ٛتأنٝةةس
٫غتٛا ٤ايةشهِ ٚايعكٛب ١بُٗٓٝةا ٚتةأت ٞايةةذعا ٤عًُٗٝةا َةٔ ز ٕٚفةطم بُٗٓٝةا
ٚدط ٟايعكاب عًُٗٝا َٔ ز ٕٚاغتجٓا ٤اْ٫ج ٢أٚايةصنط عٓٗةا ٖٚ ،ةْ ٞظةري آٜة١
ػبَا َْهَا َِْٔ ً٫اي ًَِّ٘ص تهطاض
سََُٜٗا دَعَاِ ً٤بَُا نَ َ
ايػطق ١طَٚايػَّاضِم َٚايػَّاضِ َق َ١فَاقْطَعٛا َأ ِْ ٜ
ٜطاز ب٘ ايتأنٝس ٚايتشصٜط عٔ إستُاٍ اختكام ايعكٛب ١باسساُٖا .
ٚقس قسّّ ايةُٛىل اْ٫ج ٢طايعَّاِْ ََ١ٝص عً ٢ايصنط طايعَّاِْٞص يعً٘ يةدكٛق١ٝ
اْ٫جةٖ ، ٢ة ٞاستُةاٍ نةة ٕٛايةةُطأ ٠انجةط ؾةَٗ ً٠ٛةةٔ ايطدةٌ ٚأقة ٣ٛغطٜةةعً٠
زافع ً١يًعْا  ٖٞٚ ،أنجط سٝا َٔ ً٤ايطدٌ  ،فاشا ظْا شٖبا خكٛقة ١ٝايةةشٝا٤
ْٚععا ثٛب ايؿطف فهإ ايفعٌ َٓٗا أؾس قبشاً ٚأفشـ ٚأؾٓع سطَ ،ً١فكسّّ
ايباض ٟدٌّ ٚع ٬شنط ايةُطأ ٠هلص ٙايةذٗ. ١
دًِسٚاصنإٔ ايكه ١ٝؾططٚ ١ٝنأْ٘ قاٍ (اشا ظْ ٢ظإا ا ٚظاْ ١ٝفادًسٚا
طفَا ْ
 )...أ ٖٞ ٚحبهِ ايكه ١ٝايؿطط ،١ٝفةسخًا فةا ٤ازبةعا ٤عًة ٢ايفعةٌ اَ٫ةط
اٯٜةة ١املباضنةةٖٚ ، ١ةةصا ٪ٜنةةس َ ةا شنطْةةاٙ
ايؿطع١ٝ

حبٛثٓةةا ا٫قةةٛيَ ١ٝةةٔ إٔ ايكهةةاٜا

ايغايب ٖ ٞقهاٜا سكٝك ١ٝت ٍ٩ٛاىل قهة ١ٝؾةططَ ١ٝطنبةَ ١ةٔ فعةٌ

ايؿط َٖٛ ٛنٛي اسبهِ  َٔٚدعا ٤ايؿط ٖ ٛاسبهِ  :اَ٫ط أٚايٓٗ. ٞ
دًِسٚاص خطاب اىل أٚيٝا ٤اَٛ٫ض ٚايفكٗا ٤ايةص ٜٔبٝةسِٖ
ٖٚصا اَ٫ط طفَا ْ
ايػًطٚ ١ايةُكسض ٠عً ٢اقاَ ١ايةشس  :دًس ا ٚعب َٔ - ٙٛزَٓ ٕٚاظي .
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د ًْسَ ه٠صبايػ ٛايةةُتعاضف
سسهصَٔ ايعاْٚ ٞايعاْ١ٝطَِا ََ َ١٥
دًِسٚا َنٌَّ َٚا ِ
طفَا ْ
ٔ ايًَّ ةِ٘ص ٚطاعةة ١أٚاَ ةطٚ ٙسةةسٚزٙ
اي ةةُتٛغط طَ َ٫َٚتأْخ ةصْنَِْ بِ َُِٗةةا َض ْأفَ ة ْ١فِةة ٞزِ ٜة ِ
ٚتؿةةطٜعات٘  ٫ٚترتنةةٛا إقاَةة ١سةةسّ هلل ٚعكٛبتةة٘ ٭دةةٌ ايطأفةةٚ ١ايؿةةفك ١عًةة٢
ايةُشسٚز  :ايةُذطّ ايٛادب سسَّٚ ٙعاقبت٘ ،بٌ ٫بس إٔ تكسَّٛا ز ٜٔاهلل َٚةا
ٜتطًب٘ َٔ ايعكٛب ١عً ٢ضغب ١ايؿفكٚ ١ايطأف ١بايةُذطّ ايٛادب ١عكٛبت٘ .
ط َٚيَْٝؿْ َٗسْ عَصَابََُٗاص:عصاب ايعاْٚ ٞايعاْ ١ٝططَاَ ِ٥فَِ ْ١ةْٔ ايُْة َِِْٓ٪نيَص ٚاسةس
فُةةا ظاز ٜؿةةٗس عةةصابُٗا َٚعاقبتُٗةا ٚدًةةسُٖا  ،يهةةٜ ٞعتةةرب ايةةُؿاٖس ٜٓٚكةةٌ
اشبرب يًغا٥ب عٔ َٛنع ايعكاب نٜ ٞةتّعخ ٜٚةةُتٓع عةٔ ازبةطأَ ٠ػةتكب ً٬عًة٢
ايعْا

صبتُةع ا٫غةٚ ّ٬سظةري ٠اٜ٫ةةُإ َٚ ،ةٔ ايٛانةض إٔ ؾةٗٛز ايطا٥فة١

ٚإط٬عٗا عً ٢إدطا ٤اسبس ٚايعكاب ْةٛي تؿةٗري ٚعكٛبةٚ ١عةصاب ْفػةٚ ٞاضز
عٔ ايعاْٚ ٞايعاَْ ، ١ٝهافاً يًعصاب ايبسْ : ٞدًس َأ ٠غ. ٛ
ٖةص ٙاٯٜةة ١أقةٌ قطآْةة ٞعظةةِٝ
ايٓكٛم ايةُعك١َٝٛ

بٝةإ سةةس ايعْةا ٚعكٛبتةة٘ ٚ ،قةةس ٚضزت

ايػٓ ١ايةُطٗط ٠يبٝإ خكٛقٝات أسهاّ سس ايعْا.

ٚعبٔ ْعتكس إٔ ايكطإٓ ايععٜع ايص ٖٛ ٟايعُاز ا٭غاؽ ٚزغتٛض ا٫غةّ٬
ايعظٜ - ِٝتهُٔ أق ٍٛايتؿطٜعات ايػُا ، ١ٜٚثِ تتهفةٌ ايػةٓ ١ايةةُعك١َٝٛ
ايةُطٗط ٠ؾطح ايسغتٛض ٚتفػةري أغةاؽ ايتؿةطٜع ايةٛاضز
ٖٚةةصا َةةا غةةٛف ْػتعطنةة٘
ٚخكٛقٝات تؿطٜع سسّ ايعْا

ايكةطإٓ ايةةُذٝس ،

ايبشةةٛخ اي ةةُكبًْ :١ػةةتٓطل دعٝ٥ةةات ا٫سهةةاّ
أسازٜح ايػةٓ ١ايةةُطٗط ٠نُةا ٖة ٛسايٓةا َةع

باق ٞايٓكٛم ايكطآْ ١ٝايةُؿطّع ١٭غاؽ ايةذعاٚ ٤ايعكٛبٚ ١ايةةشس ايةةُذعٍٛ
عً ٢ايةذٓا ٠ايةُذطَني ايةُفػسٜٔ

ا٫ض

إشٕ َا ٖ ٛايعْا ايصْ ٟطٜس إغتعطا
ايعْةةا ٖةة ٛإٜةة٬ز ايطدةةٌ سؿةةف ١شنةةطٙ

ٚايةُذتُع .
أسهاَ٘ ؟
ف ةطز إَةةطأٖ ٠ةة ٞسةةطاّ عًٝةة٘

ا٫قٌ ،٭ْ٘ ٜٛ ٫دس بُٗٓٝا عكس ْهاح زا ِ٥أَٓ ٚكطع  ٫ٚتٛدس ؾبٗ ١عكس:
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أ ٜٚ -سيٓا عً ٢ايكٝس ا٭ - ٍٚإٜة٬ز ايةةشؿف١

ايفةطز ا٭ْجة - ٟٛأخبةاض

قةةشٝش ١تفٝةةس ثبةةٛت ايةةةشسّ بتشككةةْ٘ ،ظةةري قةةشٝض ابةة ٞبكةةري:طإشا إيتكةة٢
ايةدتاْإ فكس ٚدب ايةذًسص(ٚ )21قشٝشني أخطٜني ٜس )22( ٕ٫قطٜةةشاً عًة٢
ايةُفطٚغٚ َٔ ١ٝدٛب ايةشس عٓس إيتكا ٤ايةدتاْني  ،فتهَ ٕٛفػّط ٠يةُا زٍّ َةٔ
ايكةةشٝض عًةة ٢أْةة٘ طاشا أزخًةة٘ فكةةس ٚدةةب ايغػةةٌ ٚاي ةةُٗط ٚايةةطدِص
ٚاإلزخاٍ ظاٖط

()23

ايسخ ٍٛايتاّ  ،يهٔ أخباضاً قشاح تبة ّٔٝايةةُطاز ايةةذسٟ

َٔ ا٫زخاٍ ٚاْ٘ ٜهفَ ٞػُّا : ٙقسض إيتكا ٤ايةدتاْني ايص ٖٛ ٟغٝبٛب ١ايةةشؿف١
نُا دا٤

قشٝض ابٔ بعٜع عٔ اَ٫اّ ايطنا(. )24( )

ب ٜٚ -سيٓا عً ٢ايكٝس ايجاْ ٖٛ :ٞإٔ قٛاّ (ايعْا) بةشػب ايتبازض ايصٖ
ايعُ َٞٛبا٬ٜ٫ز

فطز ٖ ٛسطاّ عً ٢ايفاعٌ بةةشػب ا٭قةٌٚ ،ايةةشطَ١

ا٫قً ١ٝتتشكةل  -بةةشػب ا٫ضتهةاظات ايؿةطعٚ ١ٝايةةُتؿطع -١ٝبعةسّ ٚدةٛز
عكس ؾطع ٞزا ِ٥آَ ٚكطع ٚبعسّ ٚدٛز ؾبٗ ١عكس

ايبني .

ٚإ - ٫اشا ٚدةةس عكةةس ؾةةطع ٞبةةني ايفاعةةٌ ٚاي ةةُفع ٍٛبةة٘ -نةةإ اٜ٫ةة٬ز
سةة ً٫٬يةة ٫ٛايعةةاض

 :اي ةةشٝض ا ٚايٓفةةاؽ ا ٚايكةة ّٛا ٚا٫سةةطاّ ي ةةشر أٚ

يعُط ٠ا ٚعبٖٛا  ٫ٚ ،سطَ ١أقً ٫ٚ ١ٝسسّ .
ٖٚهصا ا٬ٜ٫ز

َٛضز ايؿةبٗ ١نُةٔ ٚدةس عًة ٢فطاؾة٘ إَةطأ ٠فاعتكةسٖا

ظٚدت٘ فكاضبٗا ثِ تبني نْٗٛا أخا ظٚدت٘ ا ٚظٚدة ١أخٝة٘ َةجٚ ، ً٬نُةٔ عكةس
عً ٢اَطأ ٠زاُ٥اً أَٓ ٚكطعاً  ٖٞٚظٚد ١أبٝة٘ ا ٚظٚدة ١ابٓة٘ دةاٖ ً٬بايةةُٛنٛي
ا ٚبايةشهِ َتد ً٬ٝقش ١تعٚدّ٘ بٗا ٚعكس ٙعًٗٝا فٛقةع عًٗٝةا ثةِ اْهؿةف ية٘
بط ٕ٬عكس ٙؾطعاًٚ ،س٦ٓٝص  ٫سسّ عً ٢ايةُؿتب٘ ٭دٌ ؾبٗ ١ايعٚد. ١ٝ
( )21ايٛغا : ٌ٥ز  : 18ب  َٔ 19أبٛاب سس ايعْا ح. 17 :
( )22ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 6ابٛاب ازبٓاب : ١ح + 4ح. 5
( )23ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 6ابٛاب ازبٓاب : ١ح. 1
()24ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 6ابٛاب ازبٓاب : ١ح. 2
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ٚغط اْةتةفا ٤ايةشس  :تك ّّٛايعْةا با٫غتكةاب ٚايفذةٛض ٚعةسّ ا٫غةتشكام
س فادطاً َغتكباً بًشةاظ إعتكةازٙ
ؾطعاً ٚ ،ايٛاط ٤ٞؾةبٗ ١يٝؼ نصيو أٜ ٫ ٟع ّ
سني ايفعٌ إغتشكاق٘ ي٘ ثِ ٜٓهؿف عسّ إغتشكاق٘  ،فٜ ٬كسم عًة ٢عًُة٘ :
ايفاسؿٚ ١ايفذٛض عطفاً .
ٜٚعٜس ا٭َط  -إْتفا ٤ايةشسٚ -نٛساً عٓس َ٬سظة ١بعةض ايٓكةٛم ْظةري
قشٝش ١عبس ايكُس طأٜةُا ضدٌ ضنب أَطاً جبٗاي ١ف ٬ؾ ٤ٞعً٘ٝص(ٖٚ )25ةصا
ايةُؿتب٘ قس ضنب اَ٫ط بةذٗايٚ ١عسّ تعُّس ٚعسّ عًِ ف ٬ؾ ٤ٞعًْٚ ،٘ٝظةري
قةةشٝش ١ابةة ٞبكةةري عةةٔ ايكةةازم(ٚ )قةةس غةةأي٘ عةةٔ اَةةطأ ٠تعٚدٗةةا ضدةةٌ
فٛدس هلا ظٚداً ؟ فأداب٘ ( :)طعً ٘ٝايةذًس ٚعًٗٝا ايطدِ ٭ْ٘ تكسّ بعًةِ
()26

ٚتكسَا ٖ ٞبعًِ...ص

ٖهصا

(ايٛغةاٚ )ٌ٥عًٝة٘ اشا تكةسَا ا ٚاسةسُٖا

اىل ايةُكاضب ١عٔ دٌٗ بعةسّ ا٫غةتشكام فة ٬سةسّ  ٫ -دًةس  ٫ٚضدةِ -عًة٢
َٔ دٌٜٗ َ٘ٓٚ ،تبني إٔ ايعًِ بعسّ إغتشكام ايفطز َك ّّٛيةُٛنٛي سس ايعْا
ايةُٛدب يًذًس ا ٚيًطدِ .
ٖٓٚا ْعط

يفطي فكٗ ٞقس ِٜسسٜح  ،عطن٘ بعض ايفكٗةا ٤ايػةابكني

(فك٘ ايطٗاضٜٚ )٠أتْ ٞظريٙ

فك٘ ايةشسٚزٜٚ ،تُجٌ فُٝا اشا أزخٌ أسةس شنةطٙ

ًَفٛفاً بةدطق ١أ ٚخٚ ٛٝأٚيةذ٘

قةبٌ غري سًًٝت٘ ،فٌٗ ٜتشكل ايعْةا ٜٚجبةا

عًُٗٝا سسّ ٙاشا ؾٗس عًُٗٝا ايؿٗٛز ايعس ٍٚأٚتهطض اإلقطاض ب٘ َٔ ايةةُذطّ؟
ٖٚصا َا ٜتساٍٚ

عكطْا َٔ ٚنع نٝؼ َطا عاظٍ عً ٢ايةصنط ٜٚػةتعًُ٘

نةةجري َةةٔ ايفاغةةس ٜٔايةةةُػتشًني يًعْةةا يغةةط

َٓةةع ايةةشٌُ سةةني َكاضبةة ١غةةري

سًًٝت٘ ،أ ٚتةذعٌ ايةُطأ ٠اسبادةب ايعةاظٍ

قبًةٗا َاْعةاً عةٔ تةةذاٚظ ايةةُ

اىل باطٔ ضمحٗا خٛفاً َٔ إْةعكاز ايةٓطةف ١ايبؿطٚ ١ٜبس ٚايةدًةك ١اٯزَ ١ٝبفعٌ
( )25ايٛغا : ٌ٥ز : 9ب  َٔ 45ابٛاب تطٚى ا٫سطاّ  :ح. 3
( )26ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 27ابٛاب سس ايعْا  :ح. 5
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ايةُكاضب ١ايةذٓػ ،١ٝفٌٗ ٜجبا ايعْةا ٜٚةةذب إقاَة ١سةسّ ٙعًُٗٝةا بفعةٌ إزخةاٍ
شنطٙ

قبٌ اْ٫ج ٖٞٚ ٢غري سً ١ًٝ؟ أّ ٜ ٫جبةا ايعْةا  ٫ٚايةةشس بفعةٌ عةسّ

تةُاؽّ ٚتَ٬ؼ دًس ٠شنطَ ٙع قبًٗا بػبب ايهٝؼ ايةُطا أ ٚايةدطقًَ ١فٛفاً
عً ٢شنط ٙأٚ ٚدٛز ايعاظٍ

قبًٗا ٜٓٚتفة ٞتةةُاؽّ دًةس ٠ايةصنط بايكبةٌ ٚقةس

ٜةُتٓع بًٛغ ايةُٛاز ايةُٓ ١ٜٛاىل باطٔ ايطسِ أسٝاْاً ٜٚتشكل ايغةط
اي ٘ٝ؟ ٖ .صا ايفطي ايفكٗ ٞتعطّ

ايةةُ٢َٛ

ي٘ تع َٔ فكٗا ٤ا٫غ: ّ٬

ٚايةُؿٗٛض فت ً٣ٛعٓس فكٗا ٤اَ٫اَ١ٝ

(فك٘ ايطٗاضٚ ، )٠يعً٘ فتٝا َؿٗٛض

فكٗا ٤ايػٓ :١تةشكل ايةذٓاب ١بايةُكاضبَ ١ع ن ٕٛايصنط ًَفٛفاً بةدطق ١أ ٚعبٖٛا،
٫ٚظَ٘  :إشعاِْٗ ٚفتٝاِٖ بتشكل ايعْا عٓس َكاضب ١غري ايةشً ١ًٝنصيو .
ٚيبعض ايفكٗا : ٤ايع ١َ٬ايةشًٚ ٞايؿافع -ٞإستُاٍ عسّ تةشكل ايةذٓاب١
أ ٚايعْا عٓس٥ص(ٚ ،)27يعً٘ ٭دٌ إٔ إيتكا ٤ؾ٦ٝني نايفاضغني ٜ ٫ع
بٌ ٜع

إيتكاقُٗا

تةشاشُٜٗآٖ َٔٚ ،ا ٜةُهٓٓا إٔ ْعًٌ اإلستُاٍ باستُاٍ عةسّ تةةشكل

ايتشاش ٟايتاّ بني ايفطدني بفعٌ ايعةاظٍ ٚبعةسّ ٚقة ٍٛبًةٌ فةطز ا٭ْجة ٢اىل
ايصنط ٚعسّ إسػاغُٗا بايةشطاض ٠ايةداق ١اييت ٜةشؼّ بٗا ايططفإ فًٝعّ َٓة٘
نعف ايًص ٠ايةذٓػ ١ٝعٓةسُٖا ،٭ٕ ايًةص ٫ ٠تهُةٌ إَ ٫ةع إضتفةاي ايةةشادب
ٚسك ٍٛايتُاؽّ ايتاّ ٚاإلسػاؽ ايعاي ٞبايةشطاضٚ ٠ايبًٌ ايةُٛنع. ٞ
ٚقةةس ٜٛدّةة٘ اإلستُةةاٍ ثاْ ٝةاً باي ةةدرب ايةةص ٟضٚا ٙأبةةٛزاٚٚز بػةةٓس ٙاىل أبةةٞ
ٖطٜط ٠عٔ ايٓيب:طاشا قعس بني ؾعبٗا ا٫ضبع ٚأيةعم ايةةدتإ بايةةدتإ فكةس
ٚدةةب ايغػةةٌص(ٚ )28عٓةةس يةةفّ ايةةصنط تةةةُاَاً أ ٚدعةةٌ ايةةةشادع أ ٚايعةةاظٍ
ايةةةُ ٢َٛايٝةة٘ ٜ ٫ةةشكٌ يةةعم ايةةةدتإ بايةةةدتإ ٚإيتكةةاقُٗا ٚ ،اشامل ٜةةذب
( )27ضادع ْٗ :ا ١ٜا٫سهاّ  :ز + 96 : 1إٜهاح ايفٛا٥س ؾطح ايكٛاعس  :زَ + 49: 1فتاح ايهطاَ: ١
ز + 113 : 3ايةُذُٛي  :زٖٚ + 134 :2اَؿ٘ :فتض ايععٜع :ز. 119: 2
( )28غٓٔ أب ٞزاٚٚز ايػذػتاْ: ٞز - 54: 1باب

ا٫نػاٍ :ح. 216
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ايغػةةٌ مل ٜجبةةا ايةةشسّ بةةُكته ٢ايةةُ٬ظَ ١ايةةُفَٗ ١َٛةةٔ ايٓكةةٛم اٯتٝةة:١
طاشا أٚيةةةذ٘ ٚدةةب ايغػةةٌ ٚايةةةُٗط ٚايطدِصطنٝةةف ٜٛ ٫دةةب ايغػةةٌ،
ٚايةشس ٜةذب ف٘ٝص .
َٚا ق ٌٝتٛدٗٝاً يعسّ تةشكل ايعْا أ ٚايةذٓابَ ١طزٚز :
أ :ً٫ٚإٕ خرب اإليعام نعٝف غٓساً ٜ ٫كةًض سذة ١عًة ٢سهةِ ؾةطع،ٞ
َٚع غةض ايطةطف عةٔ نةعفْ٘ ،كة ٫ :ٍٛضٜةب
ا٫ضبع ٚاقعةاً ٫ٚ

تةةشكل ايكعةٛز بةني ؾةعبٗا

قةسم إيةعام ايةةدتإ بايةةدتإ عطفةاً ٚإٕ ٚدةس ايعةاظٍ :

ايةدٝط أ ٚايكُاف ايةًُفٛف عً ٢شنط ايطدٌ أ ٚبطٔ فطز ا٭ْج. ٢
ٚثاْٝاً:اْ٘ ٜٛ ٫دس عٓسْا ْل ؾطعٚ -ٞي ٛنإ نعٝف ايػٓسٜ -سيٓا عًة٢
زخايةة ١ايًةةص٠

تةةةشكل ايةةةذٓاب ١ستةةٜ ٢ةةسٚض ثبةةٛت ايةةةشس

تةةةشكل ايعْةةا أٚ

ٚايةذٓابَ ١ساض تةشكل ايًصْ ٫ٚ، ٠ةلّ ٜةسٍ عًة ٢زخاية ١ايًةص ٠أ ٚايةةشطاض ٠أٚ
ايتبًٌ قٜٛاً،ستٜ ٢ةُٓع َٔ تةشكل ايعْا أ ٚايةذٓاب ١عٓس نعف اَٛ٫ض ايج٬ث. ١
ٚايكشٝض تةشكل ايةذٓابٚ ١تةشكل ايعْا عٓس إزخةاٍ شنةطًَ ٙفٛفةاً بةةدطق١
أ ٚنٝؼ أٚعٓس دعٌ ايةشادب ايعاظٍ

قبًٗا اشا مل ٜهٔ بُٗٓٝا ٚد٘ سً. ١ٝ

ٚايٛد٘ ٚايةُسضى  :إٕ ايعْا ٜتشكل با٬ٜز ايصنط ٚطايةُٛاقع١

ايفطزص

غري ايةشً َٔ ١ًٝز ٕٚإغتشكام أ ٚؾبٖٗٚ ،١صا ايةُعَٓ ٢تشكةل َةع ٚدةٛز
ايعاظٍ

أسس ايفطدني ٜٚ ،كةسم -عكٝ٥٬ةاً َٚتؿةطعٝاً -عٓةٛإ َةةٛاقع ١غةري

ايةشً١ًٝ

فطدٗا ٚاإلزخاٍ ٚإتٝإ ايةُطأٚ ٠إيتكا ٤ايةدتاْني ٚغٝبٛبة ١ايةةشؿف١

ٚعبٖٛا َٔ ايعٓا ٜٔٚايةُٓكٛق١

()29

أسةازٜجِٗ(ْ )ظةري ايكةشٝش:١طاشا

أزخًةة٘ فكةةس ٚدةةب ايغػةةٌ ٚايةةةُٗط ٚايةةطدِص  ٫ٚضٜةةب

تةةةشكل إيتكةةا٤

ايةدتاْني عٓس٥ةص بةةُعٓ ٢تةةشاشُٜٗا عٓةس إٜة٬ز ايةصنط ٚإزخاية٘ ًَفٛفةاً أَ ٚةع
عاظٍ

فطز ا٭ْج ،٢نُا  ٫ضٜب

قسم طايةُٛاقع١

ايفطزص.

( )29ضادع  :ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 6ابٛاب ازبٓاب + ١ب َٔ 9ابٛاب ْٛاقض ايٛن : ٤ٛح. 4

سكٝك ١ايعْا املٛدب يًشس )197( ......................................................

بٌ ٜظٗةط َةٔ بعةض ايٓكةٛم ايكةشٝش :١ايةةُفطٚغَ ١ٝةٔ ثبةٛت ايةةشس
سٝةةح ؾةةهو بعةةض ايكةةشاب١

ثبةةٛت ايغػةةٌ اشا إيتكةة ٢ايةةدتاْإ َةةٔ زٕٚ

إْعاٍ ايةُا ،٤فأداب٘ اَ٫اّ عًٚ )(ٞزسض ؾبٗت٘ قا:ً٬٥طنٝف ٜٛ ٫دةب
ايغػٌٚ ،ايةشس ٜةذب ف٘ٝصأٟ

إيتكا ٤ايةدتاْني ٚي َٔ ٛز ٕٚإْعاٍ ايةُ

.

اشٕ ظاٖط ايٓكٛم ٖ ٛتةشكل ايعْا ٚإغتشكام ايةشس ٚ ،تةشكل ايةذٓابة١
ايةُٛدب ١يًغػٌ

ايةشاي ١ايةُبشٛث. ١

ٜ ٌٖٚػت ٟٛايٛقاي

ايسبط َع ايٛقاي

ايكبٌ

ذبكةل َٛنةٛي ايعْةا أٚ

تطتب ايةشس عًٝة٘ ؟  .فٝة٘ خة٬ف عًةَ ٢ةا ٜظٗةط َةٔ ابةٔ محةع )39( ٠قةاٍ:
( ٚايٛط٧

زبط ايةُطأ ٠ق :ٕ٫ٛاسسُٖا إٔ ٜه ٕٛظْا  ٖٛٚا٭ثباٚ ،ايجةاْٞ

إ ٜه ٕٛيٛاطاً) .
يهةةٔ ٜؿةةهٌ عٓةةسْا ذبكةةل ايعْةةا ٚقةةسق٘ نُةةا ٖةةَ ٛؿةةهٌ عٓةةس ايػةةٝس
ايةدْٛػاض ٟايةُعاقط(قسٚٚ ،)ٙدٗ٘  :عسّ إسطاظ نْٛة٘ َكةسام ايعْةا ايةصٟ
ٌ َٚاسِةسه ََُِْٓٗةةا َِاَ٥ةَ١
دًِةةسٚا نَة َّ
ٖةةَٛ ٛنةةٛي ايةةشسّ ايؿةةطع: ٞطايعَّاَِْٝة ََٚ ١ايعَّاِْةة ٞفَا ْ

د ًْ َس٠ه صايٓٛض ْ ،2:عِ ٖ ٛفاسؿٚ ١فذٛض عطفاً ،يهٔ قسم (ايعْا) غري َةةشطظ
َ
بٌ ٜبس ٚايةُٓع دًٝاً

عباض ٠ايؿٝذ ايةُفٝس

(ايةُكٓع )١فطادع(.)31

ْعِ أطًل ايًغٚ ٕٜٛٛايفكٗا ٤ا ٚأطًكا عبا٥طِٖ بٓشةٜ ٛفٗةِ عُة ّٛايعْةا
يهٌ (إ٬ٜز غري َػتشل) ،يهٔ ٜ ٫ةشطظ إضازتِٗ شيو ،يتعةاضف تػةاضبِٗ
ايتعبري ٚاط٬م ايعبةاض٠

َةٛاضز نةجريٜٚ ٠طٜةسَٗٓ ٕٚةا خكةٛم ايةةُعٓ٫ ،٢

عُ ،َ٘ٛف ٬حيطظ قسم يفظ ١ايعْا يغ ً١عًٚ ٢ط ٞاملطأ ٠اسبطاّ

زبطٖا .

ٖٚهصا ْ ٫ةشطظ قسم ( ايًٛا ) عًٚ ٘ٝإٕ إسةتًُ٘ ابٔ محع٠
( )39ضادع  :ايٛغ – 499: ١ًٝطبع ١ضبكك. ١
( )31ضادع  :داَع املساضى  :ز + 3 : 7دٛاٖط ايه : ّ٬ز. 261 : 41
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ايةُتكسَ ،١٭ٕ ايةُتبازض َٓ٘ ٖ( ٛا٬ٜز ايصنط
عً( ٢ا٬ٜز ايطدٌ

زبط ايصنط) ْ ٫ٚةشطظ قةسق٘

زبط ايةُطأ )٠ايةُشطَ ١عً٘ٝ

ا٫قٌ .

ٖٚهصا ٜٓ ٫فع اط٬م بعض ايٓكٛم ْظري قشٝش ١ضبُس بٔ َػةًِ

()32

عٔ اسةسُٖا (ٚ ) قةس غةأٍَ :تة ٢ةب ايغػةٌ عًة ٢ايطدةٌ ٚاملةطأ ٠فكةاٍ
( :)طإشا أزخً٘ فكس ٚدب ايغػٌ ٚاملٗط ٚايةطدِص فةإ اطة٬م ا٫زخةاٍ
تعبرياً عٔ ايعْا املٛدب يًطدِٜ ٫ -ةشطظ إضازت٘ دةساً يةةُطًل ا٫زخةاٍ بٓشةٛ
ايةسبطٚ ،عًة ٢فطنة٘ فكةس ةب ايغػةٌ ٚ -ية ٛاستٝاطةاً٫ٚ -

ٜعِ ا٫زخةاٍ

ب ايةشس ايعكٛب ١يعسّ اسطاظ عُ ّٛاملٛنٛي ٚيبٓا ٤اسبسٚز عً ٢ايتدفٝف.
ٜٚتأنةةس ايؿةةو

ايكةةسم :عٓةةس ا٫يتفةةات اىل بٓةةا ٤اسبةةسٚز عُ َٛةاً عًةة٢

زضٖ٤ا ساٍ ايؿبٗٚ ١عسّ ايعًةِ بايةةُٛنٛي ا ٚبةاسبهِ  -نُةا ٖة ٛاسبةاٍ ٖٓةا
سٝح ٜ ٫ةشطظ اْطبام َٛنٛي ايعْا ا ٚايًٛا عًٚ ٢ط ٞزبط ايةُطأ ٠اسبطاّ.
ٖٓ َٔٚةا عبتةا ٚدٛبةاً بةادطا ٤ايتععٜةط  -ز ٕٚايةةُأ ٠غةٚ ، ٛية ٛغةٛطاً
ٚاسساً ز ٕٚايةشس ايتاّ ٚز ٕٚايةطدِ عٓةس إٜة٬ز ايطدةٌ شنةطٙ
اسبطاّ عً٘ٝ

زبةط املةطأ٠

ا٫قٌ .

َٚع ا٬ٜ٫ز

ايكبٌ ٜتشكل ايعْا ٜكٓٝاً ٚ ،اشا ثبا ؾطعاً  -ببٓٝة ١أ ٚإقةطاض

َتهةةطضٜ -جبةةا سةةس ايعْةةا غةةٛا ٤اٜ٫ةة٬ز ايتةةاّ َةةع اْ٫ةةعاٍ ا ٚبسْٚةة٘ ٚاٜ٫ةة٬ز
ايٓاقل ،يةُا زيةا عًٝة٘ ايٓكةٛم ايةةُتكسََ ١ةٔ ثبةٛت سةس ايعْةا عٓةس َةؼّ
اي ةةدتإ اي ةةدتإ ا ٚعٓةةس إيتكةةا ٤اي ةةدتاْني  -اي ةةُفػّط

اي ةةدرب ( )33ايكةةشٝض

بغٝبٛب ١ايةشؿف -١فاْٗا تعِّ ا٬ٜ٫ز ايٓاقل بٌ تكةطّح بعهةٗا بةةُؼّ ايةةدتإ
ايةدتإ بةُعٓ ٢ا٬ٜ٫ز ايةُدتكط ٖٞٚ ،قشٝش ١ايةشًيب ايػا ٌ٥عٔ ايطدةٌ
ٜكٝب ايةُطأ ٠فٜٓ ٬عٍ ،أعً ٘ٝغػٌ؟ قاٍ( :)طنإ عًةٜ  ٞكة : ٍٛاشا
()32ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 6ابٛاب ازبٓاب : ١ح. 1
()33ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 6ابٛاب ازبٓاب :١ح. 2
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َؼّ ايةدتإ ايةدتإ فكس ٚدب ايغػٌص ٚقاٍ:طنإ عًةٜ  ٞكة : ٍٛنٝةف
ٜٛ ٫دب ايغػٌٚ -ايةشس ب ف ٘ٝ؟ص(ٚ )34إط٬قٗا ٜعِ َا يةَ ٛةؼّ أسةسُٖا
اٯخطَٔ ز ٕٚإ٬ٜز أنجطَٔ غٝبٛب ١ايةشؿف ١فٝذب ايغػٌ ٜٚجبا ايةشس .
َٚكطٛي ايةشؿفٜ ١هفة ٞيتشكةل ظْةا ٙزخة ٍٛقةسض َةٔ اٯية١
سطاّ عً٘ٝ

فةطز أْجة٢

ا٭قٌ ٚإٕ مل ٜهٔ ايساخٌ قسض سؿف ،١يكسم ايعْا با٫زخةاٍ

َةةٔ َكطةةٛي ايةةشؿف ،١فتٓطبةةل ايطٚاٜةةات ايكةةشٝش ١املتكسَةةَٗٓٚ ،١ةةا قةةشٝش١
ضبُةةس بةةٔ َػةةًِ طاشا أزخًةة٘ فكةةس ٚدةةب ايغػةةٌ ٚاملٗةةط ٚايةةطدِص(٫ٚ ، )35
ايٓكٛم ذبسٜس َكساض ايساخٌ َٔ َكطٛي اسبؿف ،١فٝهفَ ٞػُّا. ٙ

ٜٛدس

يهٔ ايؿٝذ ازبٛاٖط ٟشنط إستُايني آخط ٜٔفكاٍ ٚ( :قس قطح غري ٚاسس
باعتبةةاض غٝبٛبةة ١قةةسض ايةةةشؿفَ ١ةةٔ َكطٛعٗةةاٚ ،قةةس حيتُةةٌ اعتبةةاض زخٛيةة٘
()36

اتع)

ٚنُٖ٬ةا ٜفكةسإ ايةسي ٌٝايةةُعترب ،بُٓٝةا ايةةُدتاض قةسم إزخةاٍ

ايةُػُّ ٢إغتفاز َٔ ٠ايكشٝش ١ايةُتكسَ. ١
ٖٚةةٌ ٜتشكةةل ايعْةةا َةةٔ اي ةةدٓجٖٚ - ٢ةة ٞايةةيت هلةةا فةةطز ا٭ْٛثةةٚ ١عهةةٛ
ايصنٛض ٠؟ ٚايةدٓج ٢قػُإ :
أ -ايةدٓج ٢ايةُُتاظٖٚ : ٠ة ٞايةيت هلةا فةطز اْٛ٫ثةٚ ١عهة ٛايةصنٛضٚ ٠قةس
إَتاظ ْٛعٗا َٔ بعض ايعَ٬ات نايبٖ َٔ ٍٛصا ايفطز ا ٚشاى  ،ا ٚغبل ايبٍٛ
َٔ اسسُٖا ي ٛنإ خيطز بٛي٘ َٔ ن ٬ايعهة ،ٜٔٛأٚعبة ٛشيةو َةةُا ٜةةُتاظ بة٘
ْٛع٘ :شنطاً ا ٚأْج. ٢
ٚعٓس٥ص :ي ٛاَتاظ ْةٛي اشبٓجة - ٢شنةطاً ا ٚاْجة -٢بأَةاض ٠ؾةطع ١ٝا ٚسكةٌ
ايٝكني بٓٛع٘ ٚذبكل اْ٘ شنط ٚقس ثبا ؾطعاً أْ٘ أزخٌ آي ١ايصنٛض٠
()34ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 6ابٛاب ازبٓاب : ١ح. 4
()35ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 6ابٛاب ازبٓاب: ١ح . 1
( )36دٛاٖط ايه : ّ٬ز. 261 : 41
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اغتشل اسبس  -ضتةاً ا ٚدًةساً سػةب ساية٘ َةٔ سٝةح ا٫سكةإ ا ٚعسَة٘-
َٚسضن٘  :إط٬م ا٫زي. ١
ٚي ٛأزخٌ أسس شنطٙ

فطد٘ إغتشل ايةدٓج ٢ايتععٜةط ز ٕٚاسبةس ايتةاّ:

(  99غ ) ٛعً ٢ا٫س ٛعٓسْا يًتٛد ٘ٝايةُتكسّ :عسّ إسطاظ ايعْا .
ٚإٕ تةشكل بأَاض ٠ؾطع ١ٝا ٚسكٌ ايٝكني بٓٛي اشبٓجةٚ ٢ذبكةل اْٗةا أْجة٢
ٚثبا ؾطعاً أْ٘ قس أٚيةر ضدٌ شنطٙ

قبًٗا إغةتشكا اشبٓجة ٢اسبةس:ضتاً اٚ

دًساً سػب ساهلا  -إسكاْاً أٚعسََ٘ٚ -سضن٘ اط٬م أخباض سس ايعْا .
ٚي ٛأزخًا اشبٓج ٢آي ١ايصنٛض ٠عٓةسٖا بفةطز أْجة ٢إغةتشكا ز ٕٚاسبةس
ايتاّ عً ٢ا٫س ٛيًٛد٘ املتكسّ .
ب  -ايةدٓج ٢ايةُؿهً ٖٞٚ : ١اييت هلا فطز اْٛ٫ثٚ ١عهة ٛايةصنٛضٚ ٠قةس
أؾهًا سايتٗا فًِ ٜعًِ  َٔ -أَاض ٠ؾةطعْٛ -١ٝعٗةاٖ :ةٌ ٖة ٞاْجة ٢اّ شنةط؟
ٚشيو يعسّ ز٫ي ١ايعَ٬ات ايؿطع ١ٝعًْٛ ٢عٗا نإٔ تبةَ ٍٛةٔ نة ٬ايعهةٜٔٛ
ايصنٛضٚ ٟا٭ْجٚ ٟٛخيطز ايبَُٗٓ ٍٛا ٚقتاً ٚاسساً ٜٓٚكطعإ ٚقتاً ٚاسساً .
ٚعٓةةس إؾةةهاٍ ايةةةدٓجٚ ٢عةةسّ ٚنةةٛح ْٛعٗةةا ٜ -ؿةةهٌ قةةسم (ايعْةةا)
ايةُٛدب يًشس ايةُعني :دًساً ا ٚضتاً ،فةإ ٖةصا ايعٓةٛإ بكٝةس( ٙايةةُٛدب
يًشسّ ايةُعني) ٜ ٫ةشطظ إْطباق٘ ٜ ٫ٚعًةِ قةسق٘ عًٝة٘ ٫ستُةاٍ ظٜةاز ٠ايعهةٛ
ايفاعٌ ا ٚايةُفع ٍٛب٘ ٚعسّ ن ْ٘ٛايعه ٛا٭قً ٞهلصا ازباْ: ٞايعاْ. ٞ
ٜٚعزاز ا٫ؾهاٍ عٓس ا٫يتفات اىل ايكاعس ٠ايؿطع ١ٝايةُػًُ ١ايكان ١ٝبإٔ
(ايةشسٚز تسضأ بايؿةبٗات) َٚ،ةٔ ٖٓةا استطٓةا ٚدٛبةاً

(َٓٗةاز ايكايةةشني)

بعسّ إدطا ٤اسبسّ ايتاّ ٚبايتععٜط تػعٚ ١تػعني غٛطاً بسٍ ازبًس ا ٚايطدِ .

شرائط ثبىت حدّ السنا :
ٜؿرت

ثبٛت سس ايعْا عً ٢اسسه بعةس قةسٚض ايفعةٌ ايكبةٝض َٓة٘ ٚاقعةاً

أَٛض ٫بس َٔ ادتُاعٗا: ٖٞٚ ،

ؾط ٚثبٛت سس ايعْا)111( ...........................................................

ايؿط ا : ٍٚ٫ثبٛت ايعْا بططٜل إثبات ؾطعٜ ٫ٚ ،ٞجبا ايعْا ؾةطعاً إ٫
بؿٗازَ ٠تهطض َٔ ٠ؾٗٛز أضبع ١عس ٍٚأ ٚإقطاض َتهطض َٔ ايةذاْ : ٞايعاْ ٞأٚ
ايعاْٚ ، ١ٝغٝأت ٞتفك ٌٝايبٝإ عُٓٗا .
ٖٚصا ايؿةط ٚاعبكةاض ايجبةٛت بطةطٜكني ٖ -ة ٛايةةُؿٗٛض ايةةُعطٚف بةني
فكٗآ٥ا بٌ َٖ ٛةٔ ايٛانةشات ايةةُػًُات ايفكٗٝة ١ايةةُػتفازَ ٠ةٔ ايٓكةٛم
ايؿطع ١ٝف ٬حيتاز -

أقً٘ -اىل إثبةات ،بةٌ ٜػةتفاز ايةةُفطٚغَٓ ١ٝة٘ ٜٚفٗةِ

َٔ ايٓكٛم اٯت ١ٝايةُتهُٓ ١يكٛٝز َعترب ٠ؾطعاً إلثبات سس ايعْا بأسةسُٖا :
ايب ١ٓٝا ٚا٫قطاض .
ٚعًٛ ٫ : ٘ٝظ إدطا ٤سسّ ايعْا عً ٢أسسه َٔ ز ٕٚإقطاض ٙب٘ اضبع َطات،
ا ٚؾٗاز ٠عس ٍٚاضبع ١عًَ ٘ٝع ادتُاي ايؿط ٚاملعتربٚ ٠ايكٛٝز اٯت. ١ٝ
ْعِ ٜةُهٔ إدطا ٤ايةشس بططٜل ثايح  ٖٛ :سك ٍٛايعًِ بتشكةل ايعْةا ٚايةٝكني
ب٘ عٓةس ايةةشانِ ايؿةطع - ٞايةةُذتٗس ايعةسٍ شاتة٘ ،زٚ ٕٚن٥٬ة٘ َٚعتُسٜة٘ -
ْاؾةة٦اً َةةٔ إط٬عةة٘ اي ةةشػ -ٞبطٜ٩تةة٘ ا ٚعبٖٛةةا َةةٔ ايػةةبٌ اي ةةُتعاضف ١عك ٝ٥٬ةاً
يةشك ٍٛايةٝكني ٚ ،قةس غةبل حبةح تفكة ًٞٝعةٔ نفاٜة ١عًةِ ايةةُذتٗس ٜٚكٓٝة٘
بكسٚض َا ٜٛدةب ايةةشسّ َةٔ ضدةٌ َعةني ا ٚاَةطأَ ٠عٓٝة ،١فةاشا تٝكٓايةةُذتٗس
ايعسٍ بٓفػ٘ َٔ ظْةا ؾةدل َعةني أَهٓة٘ إدةطا ٤اسبةسّ عًٝةَ٘ ،ةٔ ز ٕٚتٛقفة٘
عً ٢ؾٗاز ٠ايعس ٍٚا ٚإقطاض ازباْ. ٞ
ايؿط ايجاْ : ٞايبًٛغ فٜ ٬كاّ ايةشسّ عً ٢ايكيب ا ٚايكب ١ٝايص ٟمل ٜبًغ
ايةشًِ بهُاٍ ايػٔ ا ٚبا٫ست ّ٬ثِ ذبكةل ظْةاٚ ٙثبةا ؾةطعاً بططٜةل ايؿةٗاز٠
()37

ايتاَ ١عًٚ ،٘ٝشيو يسي ٌٝطضفع ايكًِ عٔ ايكيب ست ٢حيتًِص

فإ غةٓسٙ

ٚإٕ نإ نعٝفاً ،إ ٫إ َهُ ْ٘ٛثابا ؾطعاً بايٓكٛم ايهجريٚ ، ٠قس عطنةٓا
يتفكًٗٝا

َٛغٛعتٓا (بؿط ٣ايفكاٖ :١ز. )3

()37ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 4ابٛاب َكسَ ١ايعبازات :ح. 11
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٪ٜٚنس قسٚضَ : ٙعتةربٜ ٠عٜةس ايهٓاغة :ٞطازباضٜة ١اشا بًغةا تػةع غةٓني
شٖب عٓٗا ايٝتِ ٚظّٚدا ٚأقُٝا عًٗٝةا ايةةشسٚز ايتاَة ١هلةا ٚعًٗٝةاص فػةأٍ
ايهٓاغ َٔ ٞاَ٫اّ ايباقط ( )عٔ ايغ ّ٬اشا ظّٚد٘ أبٚ ٙٛزخةٌ بأًٖة٘ ٖٚةٛ
غةري َةسضى أتكةاّ عًٝة٘ اسبةسٚز عًة ٢تًةو اسبةاٍ؟ قةاٍ( :)ط أَةا اسبةسٚز
()38

ايهاًَ ١اييت ٪ٜخةص بٗةا ايطدةاٍ فة٬ص

ٖٚةصا ايةٓل ٚانةض ايس٫ية ١عًة٢

عسّ ثبٛت ايةشس ايتاّ ايص٪ٜ ٟخص ب٘ ايطدٌ ايبايغ ،يهٔ ٜٓ ٫تف ٞعٓ٘ ايعكاب
تةةُاَاً ،بةةٌ ٜعةعّض ٜٚةة٪زّب سػةب َكسضتةة٘ نُةةا زٍّ عًٝةة٘ قٛيةة٘
ايهٓاغ : ٞطٚيهٔ ٜةذًس
اهلل

شٜةةٌ َعتةةرب٠

ايةشسٚز نًٗا عًةَ ٢بًةغ غةّٓ٘ ٫ٚ ،تبطةٌ سةسٚز

خًكة٘ ٫ٚ ،تبطةةٌ سةةسٚز املػةةًُني بٝةةِٓٗص ٖٚةةصا ٚانةةض ايس٫يةة ١عًةة٢

يع ّٚتععٜط ايكيب اشا ذبكل ظْا ٙأ ٚعبَٛ َٔ ٙٛدبات ايةشس ايتاّ عًة ٢ايهبةاض
ايبايغني ايةُسضنني ،فٝشل يٛي ٞاَ٫ط  -ايةُذتٗس ايعسٍ ايةُبػٛطٜ ١س -ٙدًس
ايكيب ٚايكب ١ٝاشا ظْ ٢اسسُٖا ٚذبكل ظْا ٙا ٚظْاٖةا بططٜةل ؾةطعَ ٞكبة،ٍٛ
دًساً ضبسٚزاً ٬ٜسخ ف ٘ٝغّٓ٘ ٚعُطٚ ٙت٬سخ َكسضت٘ عً ٢ايتشُةٌ  ٫ٚتٓتفةٞ
عٓ٘ ايعكٛب ١بتُاَٗاٚ ،اْةُا ٜٓتف ٞايةشس ايتاّ .
٪ٜٚنس :ٙضٚاٜتإ ( )39قشٝشتإ عٔ اَ٫اّ ايكةازم ()زيتةا عًة ٢إ
ايغ ّ٬ايكغري ايص ٟمل ٜسضى ٚمل ٜبًغ اسبًِ  -ابٔ عؿط غٓني -اشا ٚقع عًة٢
اَطأٚ ٠فذط بٗةا طٜهةطب ايغة ّ٬ز ٕٚايةةشسٜٚ ،كةاّ عًة ٢ايةةُطأ ٠ايةةشس) أٚ
طتةذًس ايةُطأ ٠ايةشس ناًَ٬ص .
ايؿط ايجايح :ايعكٌ فاشا ذبكل دٓ َٔ ٕٛثبا عً ٘ٝايعْا  -شنةطاً نةإ اّ
أْج - ٢ف ٬سسّ عًٚ ٘ٝفاقاً يًُؿةٗٛضٚ ،خةايف تةع َةٔ املتكةسَني فةصٖبٛا اىل
إٔ ايةُذٜٓ ٕٛةشسّ اشا ٚط ٧عاقً ١غٛا ٤نإ سس ٙايطدِ اّ ايةذًس .
( )38ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 6ابٛاب َكسَات اسبسٚز  :ح. 1
()39ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 9ابٛاب سس ايعْا  :ح + 1ح. 2

ؾط ٚثبٛت سس ايعْا)113( ..........................................................

ٚاغتسيٛا عًَ ٢ةدتاضِٖ بطٚا ١ٜأبإ بةٔ تغًةب عةٔ ابة ٞعبةس اهلل(:)
()49

طاشا ظْ ٢ايةُذٓ ٕٛا ٚايةُعت ٙٛدًِسَ ايةشسّٚ ،إ نإ َةشكٓاً ضدِِص
إ ٫إ ايطٚا ١ٜنعٝف ١ايػٓس يٛقٛي (ابطاٖ ِٝبٔ ايفهٌ)

.

غٓسٖا  ْ٘٫مل

ٜطز ب٘ تٛثٝل اَ ٚسح َعتس ب٘ ،ف ٬تكًض سذ ١عً ٢اسبهِ ايؿطع ٞا٫هل. ٞ
ٜهاف اي : ٘ٝإَهإ ايةُٓاقؿ١

ز٫يتٗا بًشاظ ازبًُ ١اي٬سكة ١يةصاى اسبةسٜح

سٝح غأٍ ايطاَٚ :)(َ٘ٓ ٟٚا ايفطم بةني ايةةُذٓٚ ٕٛايةةُذٓٚ ١ْٛايةةُعتٙٛ
ٚايةُعت ١ٖٛ؟ فكاٍ(:)طايةُطأ ٠اْةُا تة٪تٚ ٢ايطدةٌ ٜةأتٚ ،ٞاْةةُا ٜعْة ٞاشا
عكٌ نٝف ٜأت ٞايًص ٠؟ ٚإٕ ايةُطأ ٠اْةُا تػتهطٜٚ ٙفعٌ بٗةا ٖٚة ٫ ٞتعكةٌ َةا
ٜفعٌ بٗاص فُٔ ايةُشتٌُ اضاز ٠ايةُذٓ ٕٛايصٜ ٟعكٌ فعً٘ ٜٚسضى يص ٠عًُ٘،
فٜ ٬عِ ضبٌ ايبشح ايةُذٓٚ ٕٛايةُذٓ ١ْٛايصٜ ٫ ٜٔعك ٕ٬غ ٤ٛفعٌ ايعْةا ٫ٚ
ًٜتصإ ب٘ ،ف ٬سسّ عًُٗٝا ٭ُْٗا ٜفكسإ ايعكٌ ايةةُسضى يًةص ٠ايفعةٌ اسبةطاّ،
ٚتةةسٍ ٖةةص ٙايطٚاٜةة١

قةةسضٖا عًةة ٢ثبةةٛت اسبةةس عًةة ٢اي ةةُذَٓٚ ،ٕٛكتهةة٢

ايكط ١ٜٓمحً٘ عً ٢نعٝف ايعكٌ  ٫ -فاقسٚ -ٙايصٖ ٟةٜ ٛؿةب٘ ايةةُعت ٙٛفاُْٗةا
ٜةشسإ دًساً ا ٚضتاً سػب ساي٘ َٔ سٝح ا٫سكإ ٚعسَ٘ .
ٚايةشاقٌ عسّ تةُاّ زية ٌٝعً ٢ايةك ٍٛبةةجةةبٛت ايةشس عًة ٢ايةةُذٓ، ٕٛ
ٚايكشٝض ٖ ٛعسّ اسبسّ عً ٢اجملْٓٛةٚ ١اجملٓة ٕٛاشا قةسض َُٓٗةا ايفعةٌ ايكبةٝض
ساٍ ازبٓ ٕٛبٓشٛا مل ٜةًُو اَطٚ ٙمل ٜهتٌُ عكً٘ سني قسٚض ايفعٌ َٓ٘ :
أٜ -سيٓا عً ٢إْتفا ٤ايةشس عٔ ايةُذٓ: ١ْٛايٓل ٚا٫تاي عً ٢إ اجملٓ١ْٛ
اشا ظْا  ٫ ٖٞٚتؿعط  ٫ٚتةًُو اَطٖا  ٫سسّ عًٗٝاٚ ،ايٓل سسٜجإ :
()41

أٚهلُةةا سةةسٜح  :طضفةةع ايكًةةِ عةةٔ اي ةةُذٓ ٕٛستةةٜ ٢فٝةةلص
قسٚض ٙبا٫طُٓ٦إ ايؿدك َٔ ٞقطا ٔ٥عطنٓاٖا
( )49ايٛغا : ٌ٥ز: 18ب َٔ 21ابٛاب سس ايعْا :ح. 2
()41ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 4ابٛاب َكسَ ١ايعبازات :ح. 11

بةشٛخ ايبٝع .

ايجابةةا
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ٚايجاْ ٞقشٝض ضبُس بٔ َػةًِ (ٚ )42قةس غةأٍ عةٔ اَةطأَ ٠ةةذٓ ١ْٛظْةا،
ٚأداب ( :)طاْٗا  ٫تةًُو اَطٖا ،يٝؼ عًٗٝا ؾ٤ٞصٚيعً٘  ٫خ٬ف فةٞ
عسّ ثبٛت ايةشس عً ٢ايةُذٓ. ١ْٛ
بٜٚ -سيٓا عً ٢عسّ ثبٛت ايةشس عًة ٢ايةةُذٓٚ - ٕٛفاقةاً يًُؿةٗٛض بعةس
َٓع سذ ١ٝايةدرب ايةُػتسٍ ب٘ عً ٢ثبٛت ايةشسّ :
أَ :ً٫ٚا اؾتٗطت ضٚاٜت٘ ٚتًكا ٙايفكٗا ٤سسٜجاً َكبٖٛ ً٫ٛطضفةع ايكًةِ عةٔ
اجملٓ ٕٛستٜ ٢فٝلص فاْ٘ ٜسٍ عً ٢ضفع قًِ ايةُ٪اخصٚ ٠ايعكٛب ١عٔ ايةُذٓ.ٕٛ
ٚتٜ٪س ٙأخباض عسٜس ٠تٓف ٞايةشس عٔ ايةُذْٓ ٕٛظري خرب محاز:ط ٫سةس عًة٢
صبٓ ٕٛستٜ ٢فٝلص ٚقس عبّةط ( )43عٓة٘ بايكةشٝضٖٚ ،ة ٛاؾةتباٚ ٙانةض يًدةبري
بايطداٍْٚ ،ظري خرب ا٫قبغ بٔ ْبات )44( ١عةٔ عًة )(ٞايةساٍ عًة ٢غةكٛ
ايةشسّ ٚايتهًٝف عٔ ايةُذٓ ٕٛايةُغًٛب عً ٢عكً٘ .
ٚثاْٝاً :يًتعً ٌٝايٛاضز

قشٝض ضبُس بٔ َػًِ ايساي ١عًْ ٢ف ٞاسبسّ عةٔ

اجملٓ ١ْٛاشا ظْا ٭ْٗا ط ٫تةًُو اَطٖاص فاْ٘ تعًٚ ٌٝاضز

ايةُذٓ٫ ْ٘٫ ٕٛ

ٜةًُو أَطٜ ٫ٚ ٙةُّٝع ايعٌُ ايػ - ٤ٛايعْا  -عٔ غري ، ٙفٜ ٬ة٪اخص عًة ٢فةةعً٘
ٚيٝؼ عً ٘ٝسس نُا يٝؼ عً ٢ايةُذٓ ١ْٛسسّ َا زاَا ٜ ٫ةًُهإ أَطُٖا .
ٚثايجاً :يطٚاٜتني َعتةربتني غةٓس ًا ٚانةشتني ز٫ية ١عًة ٢عةسّ ثبةٛت ايةةشس
عً ٢ايةُذٓٚ ٕٛايةُذَٓ ١ْٛطًكاً  -أ ٟسةس َةٔ ؾةطع -ٞسٝةح ٜكة ٍٛاَ٫ةاّ
ايكازم ( )فُٗٝا :ط ٫سةسّ يةةُٔ  ٫سةس عًٝةٜ٘ ،عة

ية ٛإٔ صبْٓٛةاً قةصف
()45

ٕ مل ٜهةٔ عًٝة٘ سةسص
ضد ً٬مل أض عً ٘ٝؾ٦ٝاًٚ ،ي ٛقصفة٘ ضدةٌ فكةاٍٜ :ةا ظا ا

ٖٚصا ايتفػري طٜع ص ظاٖطاً ٖ ٛدع َٔ ٤ن ّ٬اَ٫اّ( )بكط ١ٜٓقٛية٘ طمل
()42ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 2 1ابٛاب سس ايعْا  :ح. 1:
( )43دٛاٖط ايه : ّ٬ز. 275: 41
()44ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 1ابٛاب سس ايعْا  :ح + 16ح. 17
()45ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 1 9ابٛاب َكسَات اسبسٚز .

اؾرتا ايعكٌ ٚظْا اجملٓ)115( .......................................................ٕٛ

أض عً ٘ٝؾ٦ٝاًص ٚ ٖٛٚانض ايس٫ي - ١عٓس َ٬سظ ١ايكةسض ايةةُفػّط ٚايتفػةري-
عً ٢إٔ ايةُذٓ ٕٛاشا فعٌ َا ٜٛدب ايةشس  -قصفاً ا ٚغري - ٙيٝؼ عً ٘ٝسس ،
ٚاشا قصف٘ ضدٌ أ ٚفعٌ ب٘ َا ٜٛدب ايةشس مل ٜهٔ ي٘ سسّ عً ٢قاشف٘ .
ٚايظاٖط إ غةك ٛاسبةس عةٔ ايةةُذٓٚ ٕٛايةةُذٓ ١ْٛطبةتل بةةُا اشا نةإ
صبًٓ ْٛا ا ٚصبَٓ ١ْٛػًٛب ٞايعكةٌ سةاٍ فعةٌ ايعْةا ،فًة ٛنةإ عةاق ٬سةني ايفعةٌ
ايكبٝض ثِ دّٔ ايفاعٌ ا ٚدّٓاِ ايةُفع ٍٛبٗا فٜ ٬ػكط اسبس عٓ٘ ا ٚعٓٗةا ،فاْة٘
خاضز َفاز ايٓكٛم ايةُان. ١ٝ
٪ٜٚنس: ٙخرب ( )46قشٝض ٭ب ٞعبٝةس ٠عةٔ ابة ٞدعفةط ايبةاقط( )غةاً٬٥
عٔ ضدٌ ٚدب عً ٘ٝايةشس فًِ ٜهطب ستة ٢خةٛيط ،فكةاٍ( :)طإٕ نةإ
س ٖٚة ٛقةشٝض  ٫عًة ١بة٘ َةٔ شٖةاب عكةٌ أقة ِٝعًٝة٘
اٚدب عًْ ٢فػ٘ ايةة ش ّ
ايةشس نآ٥اً َٔ نإص فاْ٘ ٚانض ايس٫ي ١عًَ ٢ا اغتظٗطْا َٔ ٙن ٕٛايعةرب٠
غك ٛايةشس عةٔ ايةةُذٓٚ ٕٛايةةُذٓ ١ْٛإ ٜهة ٕٛدُْٓٗٛةا ثابتةاً سةاٍ ايعْةا،
ٚأَا اشا طة طأ ازبٓةٚ ٕٛشٖةاب ايعكةٌ بعةس قةسٚض ايفعةٌ ايكبةٝض َٓة٘

قةش١

ٚإزضاى فٝذط ٟعً ٘ٝايةشس ست ٢اشا خٛيط ٚظاٍ عكً٘ بعس اْتٗا ٤ايفعٌ .
ايؿةةط ايطابةةع  :ا٫ختٝةةاض ب ةةُعٓ ٢عةةسّ اإلنةةطا ٙعًةة ٢ايعْةةا ،فةةاشا اْتفةة٢
اإلختٝاض

ظْا ٙاٚ

اتع ايفكٗا( ٤ض
ٚاختًفٛا

ظْاٖا اْتف ٢عٓة٘ ايةةشس ؾةطعاً فة ٬ضدةِ  ٫ٚدًةسٚ ،قةس
) عً ٢ذبكل ا٫نطا ٙعًة ٢ايعْةا

املةطأٚ ٠ضفةع ايةةشس بة٘،

ايطدٌ ٌٖ ٜتشكل إنطاٖة٘ عًة ٢ايعْةا فٓفةا ٙبعةض ٚأثبتة٘ بعةض،

ٜٓٚبغ ٞتفك ٌٝايةُكاٍ ْٚبسأ ببٝإ ايةُٛنٛي ٜتً ٙٛبٝإ ايةشهِ ٚزي: ً٘ٝ

حقًقة اإلختًار :
أ -قةةةس ٜطًةةةل ا٫ختٝةةةاض ٜٚةةةطاز َٓةةة٘ ا٫ضاز ٠ايةةةُػتكً ١قبةةةاٍ ا٫نةةةططاض
يًؿٚ ٤ٞاإليةذا ٤ايٚ ٘ٝايةذرب عًْ ،٘ٝظري سطنٜ ١س ايةُطتعـ فاْٗا سطن ١خاي١ٝ
()46ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 9ابٛاب َكسَات اسبسٚز .
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ا٫ختٝاض ٚا٫ضاز ٠ايةُػتكًٖٚ ،١صا خاضز عُا عبٔ بكسز حبج٘ .
ب ٚ -قس ٜطًل ا٫ختٝاض ٜٚطاز َٓ٘ َا ٜ ٫تهُٔ محةٌ ايغةري ٚقٗةط ٙعًة٢
فعٌ ٖٚ ،صا ٜعِ ا٫نططاض اىل ايفعٌ ست ٢ايةُكاسب ٫ختٝاض ايفعةٌ ،نُةٔ
ٜهطط يبٝع زاض ٙا ٚعطبت٘ ا ٚنتاب٘ يةشفخ ْفػة٘ ا ٚعطنة٘ اٚ ٚفةا ٤زٜٓة٘  ،فاْة٘
فعٌ اختٝاضٜ ٟكسض عٔ اضازَ ٠ػتكً ١يهٓٗا َٓبعج ١عٔ ا٫نططاض َٔ ز ٕٚإ
حيًُ٘ اسس عًٝة٘ اٜ ٚكٗةط ٙعًة ٢فعًةٖ٘ٚ ،ةصا ايةةُعٓ ٢خةاضز عُةا عبةٔ بكةسز
بةشج٘  ،يهٔ غٓدتِ ايبشح

ايةُهطط يًعْا ٚاْتفا ٤اسبسّ عٓ٘ .

دة ٚ -قس ٜطًل ا٫ختٝاض ٜٚطاز َٓ٘ ايطنا ٚطٝب ايٓفؼ

ا ةاز ايفعةٌ،

ٖٚةة ٛقبةةاٍ ا٫نةةطا ٙعًٝةةٖ٘ٚ ،ةةصا اي ةةُعٖٓ ٢ةة ٛضبةةٌ اي ةةشادٖٚ ١ةة ٛاي ةةُككٛز
بايؿطط ، ١ٝفٝه ٕٛاملطاز َٔ ؾط ا٫ختٝةاض :إٔ ٜكةسض ايعْةا َٓة٘ اَٗٓ ٚةا عةٔ
طٝب ْفؼ ٚضنا با از ٙخاضداً َٔ ز ٕٚقٗط ا ٚإنطا.ٙ
ٚقةةس سككٓةةا

حب ةٛخ ايبٝةةع إٔ ا٫نةةطا ٙسكٝكةة ١يغٜٛةةَ ١ؿةةتكَ ١ةةٔ ايهةةطٙ

ٚايهطاٖ ١اييت ٖ ٞايةُبغٛنَ ١ٝكابٌ ايةُشب ،١فاملطاز َٔ ا٫نطاَ ٖٛٚ - ٙعٓ٢
ٜكابٌ ا٫ختٝاض ٖٛ -محٌ ايغري ٚقٗط ٙعً ٢فعٌ ٜهطٖ٘ ٜ ٫ٚطغب فٝة٘ ،فٝةأتٞ
ايةُهط ٙبايفعٌ ايةُهط ٙعً ٘ٝقٗطاً عًَ ٘ٝبغٛنةاً ية٘ َةٔ ز ٕٚضغبة ١فٝةٜ٘ ،كةاٍ:
(ٖص ٙايةُطأَ ٠هطٖ ١عً ٢ايعْا) ٜع
ايعٌُ ايةُبغٛ

نْٗٛا َغتكب ١عً ٢ايفعةٌ َكٗةٛض ٠عًة٢

هلا حبػب طبعٗا ٚخًكتٗا أ ٚحبػب ؾطعٗا ٚزٜٗٓةاٚ ،اْةةُا

أقسَا عً ٘ٝخٛفاً َٔ ايهطض ايةةُتٛعس بة٘ ية ٛتطنةا ايفعةٌ ايةةُهطٖ ١عًٝة٘ .
ٖص ٙسكٝك ١ا٫نطاٜٚ ٙةُهٔ إ ٜػتفاز َٓٗا ٚتػتٓبط َكَّٛات ا٫نطا: ٖٞٚ،ٙ
اي ةةُك ّّٛا :ٍٚ٫ايظةةاٖط تك ة ّّٛا٫نةةطا ٙبٛدةةٛز ؾةةدل ظةةامل ٜكٗةةط غةةريٙ
ٚحيًُ٘ عً ٢فعٌ ايعْا  ،فٝتكة ّٛايفعةٌ املهةط ٙعًٝة٘ بكةسٚضْ ٙاؾةً ٦ا َةٔ محةٌ
ايظامل يًُهط ٙايةُكٗٛض عًة ٢ايفعةٌ َٚةٔ ٚعٝةس ٙايةةُتٛقع تطتّبة٘ عًٝةٖ٘ٚ ،ةصا
ايةُعٜٓ ٢تطًب  -يتشكل َفٗ ّٛا٫نةطاٚ -ٙدةٛز ؾةدل َتغًةب ٜكة ٣ٛعًة٢
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محٌ املهط ٙعً ٢خ٬ف ضغبت٘ ٜٚتُهٔ بايٛعٝس ٚايتدٜٛف َةٔ قٗةط ٙعًةَ ٢ةا
ٜطٜس حبٝةح ٜكةسض ايفعةٌ ا ٚايةرتى َةٔ ايةةُشُ ٍٛايةةُكٗٛض ْاؾة٦اً َةٔ محةٌ
ايةُهطٚٚ ٙعٝس. ٙ
ٚعًٝةة٘ اشا قةةسض ايفعةةٌ َةةع طٝةةب ْفةةؼ ايفاعةةٌ ٚفةةل ضغبتةة٘ يةةساي ه َةةٔ
ايسٚاع ٞايٓفػ ١ٝا٫ختٝاض ٫ - ١ٜاْ٘ قسض ايفعٌ ْاؾ٦اً َةٔ محةٌ ايغةري ٚقٗةطٙ
إٜا ٙعً ٢ا از -ٙمل ٜهٔ ايفعٌ انطاٖٝةاً ،بةٌ ٖة ٛفعةٌ اختٝةاضٚ ٟإٕ قاضْة٘ اٚ
غبك٘ محٌ ايغري ٚقٗطٚ ٙانطاٖ٘ ٚٚعٝس ،ٙنُا ي ٛاَط ايظامل غري ٙببٝع زاض ٙاٚ
عطبت٘ ٚقٗط ٙعًٖٚ ٘ٝسّزٚ ٙتٛعّسْ ٚ ٙفػ٘ ْ ١ٝبٝع زاض ٙا ٚعطبت٘ ٫ستٝاد٘ اىل
ايةةجُٔ

غةةب ٌٝتةةعٜٚر ابٓةة٘ اَ ٚعازبةةَ ١طٜهةة٘ ،فبةةاي هلةةصا ايغةةط

ٚاقعةاً٫ ،

ذبصضاً َٔ ٚعٝس ايةُهط ٙنإ ايبٝع إختٝاضٜاً  ٫ -إنطاٖٝاً .
ايةُك ّّٛايجاْ :ٞايظاٖط تكة ّّٛا٫نةطا ٙخبةٛف ايهةطض ايةةُتٛعس بة٘ ية ٛتةطى
ايفعٌ املأَٛض ب٘ املهط ٙعً ٢ا از ،ٙفٝتٛقٌ ايظامل ايكةازض عًة ٢ا٫نةطاض اىل
ايفعٌ املةطاز ية٘ بٛاغةط ١ايٛعٝةس بةا٫شٚ ٣اإلنةطاض بةايغري ية ٛمل ٜفعًة٘ حبٝةح
ٜتٛيس اشبٛف ايباط

يس ٣ايةُهط. ٙ

ٚايةدٛف ٜتشكل َع ايظٔ برتتٝب ايهطض ايةُتٛعس ب٘ اٚا٭ش ٣ايةُٗسز ب٘
نُا ٜتشكل َةع ا٫ستُةاٍ املعتةس بة٘ َةع قةسض ٠ايظةامل عًة ٢اْةعاٍ ايهةطض بة٘،
سٝح ٜٓكسح اشبٛف

ايٓفؼ ايبؿط ١ٜعاز ،ً٠فٝسع ٙٛاشبٛف اىل فعٌ َةا انةطٙ

عًٜ ٫ ٖٛٚ ٘ٝطغب فٜ ٫ٚ ٘ٝطٜةس ٙبصاتة٘ ية ٫ٛاَةط ايظةامل ايةةُهطٚٚ ٙعٝةس ٙأٟ
ٜسع ٙٛاىل اداب ١اَط ايةُهط : ٙايتشصض َٔ ٚعٝسٚ ٙانطاض. ٙ
ٖٓٚا ٜٓبغ ٞايتُٝٝع بني قٛضتني:
أ  -تةةاضٜ ٠تٛعةةس ايةةةُهط ٙبايهػةةطعً ٢فعةةٌ هٜةةأَط غةةري ٙبا ةةازٜٗٚ ٙةةسّزٙ
با٫نطاض ب٘ ي ٛاَتٓع عٔ إَتجاٍ أَط ٙحبٝح خاف ايغري تطتب ايهطض عًٝة٘ َةٔ
تطى ايفعٌ ايةُهط ٙعً ،٘ٝنُا ي ٛانطٖ٘ ا ٚانطٖٗا عً ٢فعٌ ايعْا َٔ ا٫بتسا،٤
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 ٖٛٚخ٬ف َا اشا انطٖ٘ عً ٢زفع َاٍ بكسضاَعني َج ً٬ثِ إنطط يتشكة ً٘ٝاىل
بٝع زاض ٙا ٚظْا ابٓت٘ ا ٚعبُٖٛا  ،فٗصا انططاض  ٫ -انطا. ٙ
فً ٛقاٍ ايظامل َتٛعساً(:إظٕ بٗص ٙاملطأٚ ،٠إ ٫قتًتو) ا ٚعب،ٙٛا ٚقاٍ هلا:
(َهٓٝ

َٔ ْفػو يًعْاٚ ،إ ٫قتًتو) أٚ( ٚإٖ ٫تها عطنو) أ ٚعبة ٛشيةو

نإ ايعْا َٓ٘ اَٗٓ ٚا َهطٖاً عًٜٚ ٘ٝه ٕٛا٫ختٝاض َٓتفٝاً ٜػكط َع٘ ايةشسّ .
ب ٚ -تاضٜ ٠تٛعس ايةُهط ٙعً ٢فعٌ نسفع َاٍ َعني املكساض ٜأَط بة٘ غةريٙ
ٜٗٚسز ٙب نطاض ٙي ٛاَتٓع عٔ اَتجاٍ اَط ٙحبٝح خياف ايغري تطتب ايهطض عً٘ٝ
َٔ تةطى ايفعةٌ املهةط ٙعًٝة٘ نةإ ايفعةٌ  -زفةع َةاٍَ -هطٖةاً عًٝة٘  ،يهةٔ يةٛ
تٛقةةف عًةةَ ٢كسَةة١ه نبٝةةع زاض ٙا ٚعطبتةة٘ ا ٚنتةةاب َةةةدط ٛاَ ٚتةةاي ْفةةٝؼ
يٝتٗٝةةأ عٓةةس ٙاملكةةساض املعةةني َةةٔ املةةاٍ  ٫تهةة ٕٛاملكسَةة ١فعةةَ ً٬هطٖةةاً عًٝةة٘،
ٚيصا ٜكةض بٝعة٘ يكةسٚض ٙعةٔ طٝةب ْفةؼ ٚضنةا ٚإٕ قةسض َٓة٘ ايبٝةع يةسفع
ايهطض املتٛعس ب٘ عٔ غاست٘.
ٖٚهةةصا يةة ٛتٛقةةف زفةةع املةةاٍ املهةةط ٙعًٝةة٘ عًةة ٢ايعْةةا ا ٚايًةةٛا َكسَةة١
يتشك ٌٝاملاٍ ٚزفع٘ يًُهط َٔ ٙز ٕٚإنطاٖ٘ عً ٢ايفعٌ اسبطاّ مل ٜهةٔ ايعْةا
ا ٚايًٛا َهطٖاً عً ٫ٚ ٘ٝبس َٔ غًٛى غب ٌٝس ٍ٬نايعٌُ ٚايةدسَ٫ٚ ، ١
ٜكري َهططاً اي ٫ٚ ٘ٝحيٌ إ ٫اشا إْػست بٛدٗ٘ غبٌ اسبك ٍٛعً ٢ايةُاٍ .
اشٕ ي ٛإْكبّ ا٫نطا ٙعً ٢إسهاض قسض َعني َٔ املةاٍ ٚ ،تٛقةف ذبكةً٘ٝ
عً ٢بٝع زاضَ ٙج ً٬فكسض َٓ٘ ايبٝع بطٝةب ْفػة٘ َكسَة ً١يتشكة ٌٝاملةاٍ ٚزفعة٘
اىل املهط - ٙبايهػط  -يًتدًل َٔ نطّٚ ٙاشا ٙف ٬إنطا ٙعً ٢ايبٝع  ،ا ٚتٛقف
ذبك ٌٝاملاٍ املهط ٙعً ٘ٝعً ٢ايعْا ا ٚايًٛا فكسض َٓ٘ ايفعةٌ ايكبةٝض َهةططاً
اي ٘ٝف ٬إنطا ٙعً ٢ايعْا ا ٚايًٛا  ،إش اإلنطاَ ٙتٛد٘ اىل إسهاض املاٍ .
ايةُك ّّٛايجايح :ايظاٖط تك ّّٛا٫نطا ٙبايٛعٝس بانطاض بؿط ٟغةري َػةتشل
أ َٔ ٟز ٕٚإ ٜه ٕٛايهطض املتٛعس ب٘ َػتشكاً عً ٢ايةُهط ٙعً ٢ايفعٌ ،فًٛ
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قاٍ ايكازض املكتٚ ٍٛيس٫ ٙبٓ ١قاتً٘ َجَ( :ً٬هٓٝ

َٔ ْفػو بايعْةاٚ ،إ ٫قتًةا

أباى قكاقاً) ا ٚقايا اَطأ ٠يةُسٜٗٓا( :افعٌ بة ٞايعْةاٚ ،إ ٫اغتكهةٝا زٜة
َٓو) فاْ٘ سٝح ٜه ٕٛايكتٌ قكاقاً َػتشكاً ؾطعاً ٖٚهصا اغتكها ٤ايس- ٜٔ
مل ٜهٔ ا٭َط بايعْا ٚايٛعٝس عً ٢عسّ ا٫غتذاب ١انطاٖاً .
ٖٚهةةصا خيةةطز ايهةةطض ا٫ضنةة ٞا ٚايػةةُا ٟٚاي ةةُدٛف اي ةةُتٛقع ٚضٚزٙ
عً ٢ايؿدل  ،فً ٛفعةٌ ايعْةا ا ٚفعةٌ بة٘ تٛقٝةاً َةٔ ايهةطض املةصنٛض مل ٜهةٔ
إنطاٖاً ٜ ٫ٚ ،تشكل ا٫نطا ٙإ ٫بايفعٌ ايبؿط. ٟ
 ٫ٚبس َٔ تٛعس ٙبهطض َعتس ب٘ بًشاظ ساي٘ ا ٚبٓش ٛاؾس َٔ فعٌ ايعْةا،
فً ٛانطٖ٘ عً ٢ايعْا ٚتٛعس ٙاشا مل ٜفعٌ َا أَطٜ ٙأخص عطبت٘ َٓةٖ٘ٚ ،ة - ٞيةٛ
اخصٖا َٓ٘  ٫ -تهطّ حباي٘ نطضاً َعتس ًا ب٘ مل ٜهٔ َهطٖاً عً ٢ايعْا .
ٚاسباقٌ تك ّّٛا٫نطا ٙبايفعٌ ايبؿط ٟايهاضّ يعسٚاْٝتة٘ ٚعةسّ اغةتشكاق٘
حبٝح ٜطبطة٘ ايةةُهط - ٙبايهػةط -بايةةُهط ٙايةةُتٛعسْ :فػة٘ ا ٚعطنة٘ اَ ٚاية٘
املعتس ب٘ حبػب ساي٘ ؾطفاً ٚنع ،١غٓٚ ً٢فكطاًٜٚ ،هة ٕٛايهةطض املدةٛف تطتبة٘
ٚاقعاً عً ٘ٝا ٚعًة ٢قطٜةب َٓة٘ ُّٜٗة٘ أَةط ٙعةاز ً٠نةا٭ب ٚا٭ّ ٚا٫بةٔ ٚايبٓةا
ٚايعٚدْٚ ١ةشَ ِٖٛةُٔ ٜعٓ ٘ٝأَط٪ٜٚ ٙيةُ٘ تهطض ٙبةشٝح ٜهٚ ٕٛضٚز ايهطض
عً ٘ٝنأْ٘ ٜطز عً ٢شات٘ حبػب َتعاضف ايعك. ٤٬
ايةُك ّّٛايطابع :ايظاٖط اْ٘ ٜؿرت

ذبكةل ا٫نةطا : ٙايعذةع عةٔ ايتفكةٞ

ٚايتدًل َٔ نطض ايظامل املهطٚ ٙعسّ ايةُهٓ ١عً ٢ايتدًل عُةَ ً٬ةٔ أش٣
املهةةط ٙبايهػةةط ،فًةة ٛأَهٓةة٘ ايةةتدًل َةةٔ ٚعٝةةس ٙعًةة ٢فعةةٌ ايعْةةا مل ٜتشكةةل
ا٫نطا ٙعً ٢ايفعٌٖٚ ،صا نُٔ تةُهٔ َٔ ايةٗطب َةٔ ايظةامل اىل بًةسه ثةإا اٚ
تةُهٔ َٔ ا٫ختفةا ٤عةٔ أْظةاضٚ ٙعْٛٝة٘ أ ٚأَهٓة٘ ا ٚأَهٓٗةا ا٫غةتعاْ ١بكةٟٛ
حيُ َٔ ٘ٝإنطاض ايظامل املهةط - ٙفاْة٘ ةب عًٝة٘ ايةتدًل ايعًُةٚ ٞايتةٛاضٟ
عٔ أْظاض ايةُهط ٙايظامل نٜ ٫ ٞةهطةط اىل ايعْاٚ ،فةٖ ٞص ٙايةشايٜ ٫ ١ةتشكل
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َٛنٛي ا٫نطاٜ ٫ٚ ٙرتتب سهُ٘ .
ٖ ٚص ٙايةُكَٛات نٚ ّ٬تفك ٌٝبٝإ عطنٓاٙ

حبٛخ ايبٝةع

أٚاخةط

ازبع ٤ايجايح َٔ َٛغٛعتٓا (بؿط ٣ايفكاٖ . )١ثِ ْبشح ايةشهِ ٚزي:ً٘ٝ

دلًل إشرتاط االختًار:
اشا إدتُعةةا َكَٛةةات ا٫نةةطا ٙذبكةةل ا٫نةةطاٚ ٙإْتفةة ٞا٫ختٝةةاض ٚايةةةشسّ
ايؿطع ٞاجملع ٍٛعً ٢ايعاْٚ ٞايعاْ ١ٝبايٓل ٚا٫تايٚ ،تفكً٘ٝ

َطسًتني:

اٚ٫ىل :اَا با٫ناف ١اىل ايةُطأ ٠املفع ٍٛبٗا نطٖاً ف ٬ضٜةب  ٫ٚخة٬ف
ذبكةةل ا٫نةةطا ٙعًةة ٢ايعْةةا َةةٔ دٗةة ١املةةطأٖٚ ،٠ةةصا نُةةا اشا تٗةةسز ايظةةامل ٖٓةةساً
ٚتٛعسٖا بايكتٌ ا ٚعب ٙٛاشا مل تةُهٔ ْفػةٗا َٓة٘ يٝعْة ٞبٗةا فاغةتذابا خٛفةاً
َٔ ايكتٌ اٖ ٚتو ايعط

.

ٚايٓكٛم َتعسزَ ٠ػتفٝه : ١اٚهلا سسٜح ضفع ا٫نطا ٙطضفع عٔ أَةيت
َ ....ا أنطٖٛا عً٘ٝص( ٖٛٚ )47سسٜح قشٝض سككٓا قشت٘ ٚز٫يت٘
اقٌ ايرباٚ ٠٤ظٗةٛضٙ

حبةٛخ

ْفة ٞا٫ثةاض ايؿةطع ١ٝايتهًٝفٝةٚ ١ايٛنةع ١ٝعةٔ ايفعةٌ

املهط ٙعًَ ،٘ٝهافاً اىل أخباض عسٜس ٠عُستٗا َا قةضّ غةٓسٚٚ ٙنةشا ز٫يتة٘
ٖٚةةة :ٞقةةةشٝش ١ابةةة ٞعبٝةةةس ٠عةةةٔ ايبةةةاقط( )اسبانٝةةة ١يةةةسض ٤اسبةةةس عةةةٔ
اي ةةُػتهطٖ ،١قةةاٍ :طإٕ عً ٝةاً  أتةة ٞبةةاَطأَ ٠ةةع ضدةةٌ فذةةط بٗةةا ،فكايةةا:
إغتهطٖ

ٚاهلل ٜا أَري ايةَُٓ٪ني ،فسضأ عٓٗا اسبسٚ ،ي ٛغ ٤٫٪ٖ ٌ٦عٔ شيةو

يكايٛا ٫ :تكسّم  ،قس ٚاهلل فعً٘ أَري املَٓ٪ني ص ٚقشٝش ١ضبُس بةٔ قةٝؼ
اَطأ ٠أقطّت عًةْ ٢فػةٗا اْة٘ إغةتهطٖٗا ضدةٌ عًةْ ٢فػة٘ قةاٍ :طٖةَ ٞجةٌ
ايػا٥ب ٫ ١تةًُو ْفػٗا ،فً ٛؾا ٤يكتًٗا فًٝؼ عًٗٝا دًس ْ ٫ٚفة ٫ٚ ٞضدةِص
ٚقشٝش ١ضبُس بٔ َػًِ َجٌ ا٫خري ،٠فطادع (.)48
( )47ايٛغا : ٌ٥ز : 11ب َٔ 56ابٛاب دٗاز ايٓفؼ  :ح. 1
( )48ايٛغا : ٌ٥ز  18ب  َٔ 18ابٛاب سس ايعْا .
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سس ايعْا )121( ....................................................

٪ٜٚنس َفاز ا٫خباض  :ا٫تاي ٚايتػامل ايفتٛا ٞ٥ايصٜٓ ٟهِّ اىل إط٬م
ايٓكٛمٜٚ ،تِ زي ٌٝايةةشهِ ٜٚجبةا قطعةاً  :غةك ٛايةةشس عةٔ ايةةُػتهطٖ١
عً ٢ايعْا  ٫ٚاؾهاٍ .
ًٜٚشل با٫نطاٙ

ْفة ٞاسبةسّ  -بٓشة ٛاؾةسّ ٚأٚنةض :ا٫دبةاض عًة ٢ايعْةا

ٚاإليةذا ٤اي ،٘ٝنُا اشا فذط ايظامل باملطأ ٠غكباً ٚقٗطاً عًٗٝا َةع اَتٓاعٗةا عٓة٘
َٚةُاطًتٗا اٜا ٙفغًبٗا ٚأيةذأٖا اىل فعةٌ ايعْةا بتهتٝفٗةا ٚسذعٖةا عةٔ اسبطنة١
ٚاَ٫تٓاي ،فاْ٘ إنطاٚ ٙإدباض ٚإيةذآٜ ٤تفَ ٞع٘ اسبسّ دعَاً.
املطسًةة ١ايجاْٝةةٚ :١اَةةا با٫نةةاف ١اىل ايطدةةٌ ايفاعةةٌ يًعْةةا نُةةا اشا تٗ ةسّز
ايظامل ظٜساً ٚتٛعّس ٙاشا مل ٜفذط بٗٓس َجٚ ً٬املهطٜ ٫ ٙطٜس ايفعةٌ ايكبةٝض يهةٔ
ربّٛف َٔ ايظامل إ ٜكتً٘ اٜٗ ٚتو عطن٘ ي ٛمل ٜباؾط ايعْةا ،فعْةا بٗٓةس خٛفةاً
َةةٔ ايهةةطض ٚ .قةةس اختًفةةا أْظاضايفكٗةةا٤

ذبكةةل إنةةطا ٙايطدةةٌ عًةة ٢ايعْةةا

فصٖب تع اىل عسّ ذبكل ا٫نطا ٙعً ٢ايعْا

ططف ايطدٌ ٫عتكةازِٖ

()49

إٔ (ا٫نطاٜ ٙةُٓع اْتؿاض ايعهٚ ٛاْبعاخ ايك ٣ٛايؿةٗ ١ٜٛعبة ٛايةةُطأ ٠ايةةُهطٙ
عً ٢ايعْا بٗةا ،يتٛقفُٗةا عًة ٢ايةةُ ٌٝايٓفػةاْ ٞايةةُتٓا َةع اْكةطاف ايةٓفؼ
ايةدّٝط ٠عةٔ ايعْةا ٚايةةُتٛقف عًٝة٘ قةسم ا٫نةطا ٚ ،)ٙنؿةف ايًجةاّ  -نُةا
سهاٙ

(ازبٛاٖط)  -تعً ٌٝعسّ ذبكل ا٫نطاٙ

ططف ايطدٌ بسع( ٣ٛعسّ

اْتؿاض ا٫ي ١عٓس ايطدٌ إ ٫عٓس ايؿٜٗ ٖٛٚ ،٠ٛتٓافَ ٢ع اشبٛف ٚا٫نطا.)ٙ
ٖٚصا ا٫ؾهاٍ قابٌ يًسفع:
أ :ً٫ٚيٛنٛح إ اْتؿاض ايعه ٛا٫يٜٓ ١بعح عٔ ايؿةٗ ٠ٛازبٓػةٚ ١ٝايطغبة١
ايطبٝعٝةة ١املٛدةةٛز ٠عٓةةس ايطدةةٌٜٓ ٫ٚ ،افٗٝةةا  ٜ ٫ٚةةُٓعٗا ع ةٔ اغةةتذاب ١ايٓةةسا٤
ايغطٜةةع ٟغةة ٣ٛايةةةُبغٛن ١ٝايؿةةطعٚ ١ٝايةةةشطَ ١ا٫هلٝةة ،١فٝشكةةٌ اْ٫تؿةةاض
بايٛدسإ يهٔ ٜةُٓع٘ عٔ ايفعٌ  :سطَت٘ ؾطعاً َٚبغٛن ١ٝايؿاضي ي٘ قطعاً .
( )49ضادع  :دٛاٖط ايه : ّ٬ز . 265 : 41
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ٚبتعبري ثإ هأزم :إٕ تةدٜٛف ايةُهطَ ٙةتٛدّة٘ اىل تةطى فعٌ ايعْا ٚيةٝؼ
َتٛدٗاً اىل ايفعٌ ستٜ ٢ةُتٓع اْتؿاض ايعهٚ ،ٛاْةةُا ٜةةُٓع٘ عةٔ ايفعةٌ خٛفة٘
َةةٔ اهلل تعةةاىل ا ٚؾةةطف٘ ا ٚعبُٖٛةةا َةةُا ٜٛيةةس ضغبتةة٘ ؾدكةةٝاً عةةٔ فعةةٌ ايعْةةا
املهط ٙعًٜٚ،٘ٝةُهٔ َع٘ إْتؿاضعه ٙٛاشا قاض ايتُهني فعًٝاً  ْ٘٫تبع ايؿٗ.٠ٛ
()59

ٚثاْٝاً :يةُا شنط ٙايؿةٝذ ازبةٛاٖط( ٟقةس)ٙ

َٓعةاً يعةسّ قةسم ا٫نةطاٙ

ٚإلثبةةات تةةةشكك٘ ( :إَهةةإ فطنةة٘ ٚتةةةشكك٘ بسْٚةة٘  -أ ٟبةةس ٕٚاْ٫تؿةةاض -بةةإٔ
ٜسخٌ اسبؿف١

ايفطز ٖٚة ٛغةري َٓتؿةط) فٝتشكةل ٜٚةتدًل َةٔ ظًةِ املهةطٙ

 ٖٛٚظْا َهط ٙعً ٘ٝفٓٝتف ٞعٓ٘ اسبس دعَاً .
اشٕ ٜةُهٔ ذبكل ا٫نطا ٙعً ٢ايعْا َٔ ططف ايطدٌ ايفاعٌٚ ،املِٗ تةٛفط
َكَّٛات ا٫نطا ٙاملتكسَ ١يٓٝتف ٞا٫ختٝاض ٜٚػكط ايةشسّ  ،بفعٌ اط٬م سةسٜح
ضفع ا٫نطا ٙايةُؿٗٛض خرب ٙايكشٝض غٓس ٙايٛانض ظٗٛضٚ ٙز٫يت٘ عًةْ ٢فةٞ
اٯثاض ايؿطع ١ٝعٔ ايفعٌ ايةُهط ٙعً . ٘ٝثِ ْبشح :

دعىى االكراه على السنا:
اشا إزعا ايةُطأ ٠إنطاٖٗا عً ٢ايعْةا إْتفة ٢عٓٗةا ايةةشسّ دعَةاً اشا سًفةا
عً ٢انطاٖٗا عًٚ ٘ٝعسّ اختٝاضٖا ف ،٘ٝأٜ ٟهف ٞزعٛاٖا ٜٓٚبغ ٞنِّ ايةشًف
اىل ايسعٜٚ ، ٣ٛسيٓا عً: ٘ٝ
أ :ً٫ٚايسي ٌٝايعاّ َ ٖٛٚا عًِ َٔ َصام ايؿطي ا٫قسؽ َةٔ إٔ ايةةشسٚز
تةةسضأ بايؿةةبٗات َّٜ٪ةساً بايةةُطغً ١ايةةُؿٗٛض ٠عةةٔ ضغةة ٍٛاهلل( :)طإزضأٚا
ايةشسٚز بايؿبٗاتص (ٚ )51اشا إزعا إَطأ ٠إنطاٖٗا عً ٢ايعْا سكةًا ايؿةبٗ١
دعَاً ٚاْتف ٢ايةشس ظاٖطاً .
( )59دٛاٖط ايه : ّ٬ز . 266 : 41
( )51ايٛغا : ٌ٥ز: 18ب  َٔ 24ابٛاب َكسَات اسبسٚز  :ح. 4
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سس ايعْا )123( ...................................................

ٚثاْٝاً :ايسي ٌٝاشبام  ٖٛٚقشٝض اب ٞعبٝس ٠عٔ اب ٞدعفط ايباقط(:)
طإٕ عًٝاً  أت ٞباَطأَ ٠ع ضدٌ فذط بٗا ،فكايةا :إغةتهطٖ

ٚاهلل ٜةا اَةري

ايةَُٓ٪ني ،فسضأ عٓٗا ايةشسّٚ ،ي ٛغ ٤٫٪ٖ ٌ٦عٔ شيو يكايٛا ٫ :تكسّمٚ ،قس
ٚاهلل فعً٘ أَري ايةَُٓ٪ني ص (. )52
اشٕ ايظاٖط نفا ١ٜزع ٣ٛايةةُطأ ٠ا٫نةطا ٙعًة ٢ايعْةا يٓفة ٞايةةشس عٓٗةا اشا
غاعست ايكطا ٔ٥ايةُشتف ١بعٌُ ايػ ٤ٛعً ٢قةسقٗا أ ٚاشا مل تػةاعس ايكةطأ٥
عً ٢نصبٗا أٚمل حيكٌ ايعًِ بهصبٗا ٚ ،ازباَع استُاٍ قسقٗا .
ٜٓٚبغةة ٞإسةة٬ف اي ةةُسع ١ٝا ٚسًفٗةةا اختٝةةاض ًا يتكٜٛةة ١استُ ةاٍ ايكةةسم اٚ
يتٛيٝسٚ ،ٙب٘ ٜتٝكٔ ؾطع ١ٝايعفٚ ٛزضأ ايةشس .
ٜ ٌٖٚهف ٞإزعا ٤ا٫نطا َٔ ٙزٜ ٕٚةُني ؟ ايظاٖط نفاٜت٘ فإ قشٝض ابٞ
عبٝسٚ ٠إٕ تهُٔ ايةشًف ،يهٓ٘ تربي َٔ املسّعٚٚ ١ٝاضز
ٚيٝؼ دع َٔ ً٤نة ّ٬اَ٫ةاّ (ٚ ،)قةشٝشتا ابة

بٝإ َسع ١ٝا٫نةطاٙ

َػةًِ ٚقةٝؼ

()53

زيتةا

بٛنٛح عً ٢نفا ١ٜزع ٣ٛا٫غتهطا َٔ ٙزٜ ٕٚةُني .
ْعِ ْػتشػٔ نِّ ايُٝني ًْ ٫ٚعّ ب٘ دةعَ ً٤ةٔ َٛنةٛي سهةِ اْتفةا ٤اسبةسّ
عٔ َسع ١ٝا٫نطاٖٚ ،ٙصا ًَتَ ِ٦ع ايطٚا )54( ١ٜايةُعترب ٠ايةُتكسَ ١ايٓاطك ١باْ٘
يٝؼ عً ٢ايةُتِٗ بايةشس ٜةُني .
 ٌٖٚاَ٫ط نصيو

سل ايطدٌ اشا إزع ٢أْة٘ َهةط ٙعًة ٢ايعْةا ٚاستُةٌ

قسق٘ ْاؾ٦اً َٔ ايكطا ٔ٥ايةُشتف ١بايعٌُ ايػةٚ ٤ٛايةةُاْعَ ١ةٔ سكة ٍٛايةٝكني
بهصب٘ ؟ ايظاٖط نفا ١ٜايسع ٣ٛايةُكاسب٫ ١ستُاٍ ايكسم ْاؾة٦اً َةٔ ايكطٜٓة١
ايةُشةتةفٚ ،١زيةٝةًةٓا عةًَ ٘ٝا عةًِ َٔ َصام ايؿاضي ايةُكسؽ يةسض ٨ايةشسٚز
()52ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ18ابٛاب سس ايعْا  :ح. 1
()53ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 18ابٛاب سس ايعْا :ح + 2ح. 4
()54ايٛغا : ٌ٥ز: 18ب  َٔ 24ابٛاب َكسَات اسبسٚز  :ح. 3
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بايؿبٗات ٚاٖتُاّ ايةُؿطّي بايػرت عً ٢ازباْٚ ٞدٓاٜتة٘ ٚإضازتة٘ يتٛبة١ه ْكةٛح
َٓ٘  ٖٞٚعٓس ٙغبشاْ٘ خري َٔ ايهؿف ٖٚتو ايػرت .
ْعِ ٜٓبغ - ٞيًتأنس ٚا٫ستٝا  -إس٬ف َسع ٞا٫نطا ،ٙفاشا سًةف عًة٢
زعٛا ٙا٫غتهطا ٙعً ٢ايعْا إْةتف ٢عٓ٘ ايةشس دعَاًٚ،ي ٛمل حيًف أَهٔ ؾطعاً:
زض ٨ايةشس عٓ٘ يؿبٗ ١ا٫نطا ٙإستٌُ بةشك٘ ،يٛدٗني ْفكٌ ايك ٍٛعُٓٗا :
أ -إٕ سسٜح طإزضأٚا اسبةسٚز بايؿةبٗاتص ضَ ٟٚطغة ً٬عةٔ ضغة ٍٛاهلل
()

ايٛغةةةاَ ٚ ٌ٥ػةةةتسضن٘ ( )55نُةةةا ٖةةةَ ٛةةةطٟٚ

غةةةٓٔ ايرتَةةةص: ٟ

طإزضأٚا اسبةةسٚز عةةٔ ايةةةُػًُني َةةا اغةةتطعتِص( ٚ )56غةةٓٔ ابةةٔ َادةة: ١
طإزفعٛا اسبسٚز َا ٚدةسمت ية٘ َةسفعاص ( ٚ )57غريُٖةا َةٔ نتةب اسبةسٜح .
ٚقس ٚقف ابٔ ازضٜؼ ( )58خربطإزضأٚا اسبسٚز بايؿبٗاتص بكٛي٘ (ايةُذُع
عًٝةة٘) َ ةةُا ٜهؿةةف عةةٔ تًكةةَ ٞتكةةسَ ٞا٫قةةشاب يةة٘ بةةايكبٚ ،ٍٛقةةس إزعةةٞ
ا٫تاي عً ٢ايعٌُ بةُ٪زاٙ

نًُات عةسَ ٠ةٔ ايفكٗةاٚ ،٤قةس ٜظٗةط يًُتتبةع

تػايةِ فكٗا ٤ا٫غ ّ٬قاطب ١عً ٢ا٫خص ب٘ ٚايعٌُ ٚايفتٝةا عًة ٢طبكة٘ بٓشة٫ ٛ
ٜكبٌ اشب٬ف ا ٚايٓكاف أٚا٫ؾهاٍ ،فًٝؼ ٖصا سسٜجاً َطغ ً٬قاب ً٬ي عةطا
عٓةة٘ ا ٚايتهةةعٝف يةة٘ ،بةةٌ ٖةة ٛسةةسٜح تًكةةا ٙايفكٗةةا ٤بةةايكبٚ ٍٛاضتهةةٚ ٙٛبٓةةٛا
فكِٗٗ عًٚ ٘ٝأتعٛا عً ٢ايعٌُ ب٘ .
ٚيعٌ َطاز ايػٝس ايطباطٝا ٞ٥قاسب ايطٜا

 -آخط بةشٛخ سسّ ايػطق،١

َٔ قٛي٘( :عُة ً٬بةايٓل ايةةُتٛاتط بةسفع ايةةشس بايؿةبٗات) ٖةٖ ٛةصا ايةةُعٓ:٢
()55ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 24ابٛاب َكسَات اسبسٚز َ +ػتسضى ايٛغا : ٌ٥ب  َٔ 24ابٛاب
َكسَات اسبسٚز .
( )56غٓٔ ايرتَص : ٟز : 4ب َٔ 2ابٛاب اسبسٚز  -ذبكٝل نُاٍ ٜٛغف .
( )57غٓٔ ابٔ َاد: ١ز : 2ب َٔ 5ابٛاب اسبسٚز  -ذبكٝل ضبُس ف٪از عبس ايباق. ٞ
( )58ايػطا٥ط  :ز - 446 : 3طبع ١ضبكك. ١
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ايتةةٛاتط ا٫تةةاي ٞايةةةُكطٛي عٓةة٘ بكةةسٚض ايةةةشسٜح عةةٔ ضغةة ٍٛاهلل (، )
ز ٕٚايتٛاتط ايًفظ ٞا ٚايةُعٓ ٟٛيًشسٜح فاْ٘  ٫ذبتُةٌ إضازتة٘ اٜةاٖٚ ٙةَ ٛةٔ
اد ٤٬ايفكٗا. ٤
ب ٚ -إٕ إٖتُةةاّ ايؿةةاضي ٚضغبتةة٘ بايػةةرت عًةة ٢ازبةةاْٚ ٞدٓاٜتةة٘ ٚاضز
ْكٛم ( )59عسٜس ٠بعهةٗا قةشٝض ايػةٓس ْظةري َعتةرب ٠ابة ٞايعبةاؽ ايةةشان١ٝ
يك ٍٛضغ ٍٛاهلل ()

ايعاْ ٞطي ٛإغترت ثةِ تةاب نةإ خةرياً ية٘ص َٚعتةرب٠

ا٭قبغ ايةشان ١ٝيك ٍٛاَري ايةَُٓ٪ني( :)طأٜعذةع أسةسنِ اشا قةاضف ٖةصٙ
ايػ ١٦ٝإٔ ٜػرت عًْ ٢فػ٘ نُا غرت اهلل عًٝة٘ص َ ٚطفةٛي ابةٔ خايةس ايةةُطٟٚ
قشٝشاً

تفػري ايكُ ٞعٔ اب ٞبكري سانٝاً يك ٍٛاَري ايةَُٓ٪ني( :)طَةا

أقبض بايطدٌ َٓهِ إٔ ٜأت ٞبعض ٖةص ٙايفةٛاسـ فٝفهةض ْفػة٘ عًة ٢ضٚ٩ؽ
ايةُٮ ،أ ف ٬تاب

بٝت٘ ،فةٛاهلل يتٛبتة٘ فُٝةا بٓٝة٘ ٚبةني اهلل أفهةٌ َةٔ إقةاَيت

عً ٘ٝايةشسّصٚغريٖا َتفطم

اسازٜح ايةشسٚز  .ثِ ْبشح :

إنتفاء الـخدّ عن الـمضطر اىل السنا :
غبل بٝإ إخت٬ف اإلنططاض عٔ اإلنطا ٙسٝح إٔ ايةُهط ٙحيًُ٘ ايظايةةِ
عً ٢ايفعٌ ايكبٝض ٜٚتٛعّس ٙعً ٘ٝفٝهطط يفعً٘ خٛفاً َٔ تٓفٝص ايظايةةِ ٚعٝةس،ٙ
بُٓٝا ايةُهطط حيًُ٘ عً ٢ايفعٌ دٛع٘ أ ٚعطؿ٘ ٚتسع ٙٛيًفعةٌ نةطٚضت٘ إىل
ايطعاّ أ ٚايؿطاب أ ٚايةُاٍ أ ٚعبٖٛا ،فًٝتكٝإ
ا٫ختٝاض ايتاّ

داَع َٛنٛع( ٖٛ ٞإْتفا٤

ايفعٌ)ًٜ ٌٖٚ ،تكٝإ سهُاً ٚإٔ ايةةُهطط أ ٚايةةُهطط ٠إىل

ايعْةةا خٛف ةاً َةةٔ اهلةة٬ى يؿ ةسّ ٠دةةٛي أ ٚعطةةـ ًَٗةةو خيةةاف َعةة٘ اهلةة٬ى أٚ
ايكطٜب َٓ٘ ٌٖ ٜطتفع عٓ٘ ايةشس ؟ .
ايظاٖط اْتفا ٤ايةشس عٓس إنططاض ايةُطأ ٠إىل ايعْا خةٛفا ًَٔ ايةٗ٬ى يةؿسّ٠
()59ايٛغا : ٌ٥ز: 18ب  َٔ 16ابٛاب َكسَات اسبسٚز  :ح + 5ح + 6ح . 2
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دٛي أ ٚعطـ،يهٓ٘ َؿط ٚباْةشكاض ططٜل اشب٬م َٔ اهل٬ى باغتذابتٗا
إلضاز ٠ايعْةةا بٗةةا قبةةٌ إطعاَٗةةا ضفعةاً يةةذٛعٗا أ ٚقبةةاٍ إضٚاٗ٥ةةا ضفعة ًا يعطؿةةٗا،
حبٝح إْتفا عٓسٖا ايٛغ ١ًٝيبًٛغ ايةةُطعِ أ ٚايةةُؿطب ايةةُٓذَ ٞةٔ اهلة٬ى
غة ٣ٛا٫غةةتذاب ١إلضاز ٠ايظةةامل ايعُةٌ ايػةة ٤ٛبٗةةا ستة ٢خؿةةٝا عًةةْ ٢فػةةٗا
اهلةة٬ى أ ٚتًةةف بعةةض ا٭عهةةا ٤ايةةةُُٗ١

ٚدٛزٖةةا يةة ٛمل تػةةتذب يةةسع٠ٛ

ايفاسؿةةٚ ١إضازتٗةةا َٓٗةةا قبةةاٍ بةةصٍ ايطعةةاّ ٚايؿةةطاب هلةةا ،فٗةةًَ ٞتذ ٦ة ١إىل
ا٫غتذاب ١إلضاز ٠ايػَٗٓ ٤ٛا ٚ ٫ٚغ ١ًٝعٓسٖا غريٖا.
ٖٚهةةصا ايظةةاٖط إْتفةةا ٤ايةةةشس عٓةةس انةةططاض ايطدةةٌ ٚإيتذا٥ةة٘ إىل ايعْةةا
إغةةتذاب ١إلضازَ ٠ةةٔ ٜةةةُهٓ٘ تةةةدًٝك٘ َةةٔ اهلةة٬ى أ ٚتًةةف بعةةض ا٭عهةةا٤
ايةُُٗ١

ٚدٛز ٚ ٙبسْ٘ ،نُا يةٚ ٛقةع

قةشطا٤

ساية ١دةٛي ؾةسٜس ٖٚةٛ

 ٫ٚطعاّ عٓسٚ ٫ٚ ٙغ ١ًٝيًد٬م غ ٣ٛاغتذابت٘ يسع ٠ٛايعْةا أ ٚايفاسؿة،١
فًَٗ ٛتذ ٧إىل ا٫غتذاب ١إلضاز ٠ايػٚ ٫ٚ َ٘ٓ ٤ٛغ ١ًٝعٓس ٙغريٖا .
ٜٚسيٓا عً ٘ٝزيٚ ٕ٬ٝانشإ َٜ٪سإ بةدرب ٜٔزايني عً ٢إْتفا ٤ايةشس :
ايةةسي ٌٝا : ٍٚ٫آٜةةات ا٫نةةططاض

ايكةةطإٓ ايةةةُذٝس نكٛيةة٘ غةةبشاْ٘ :

ٕ ايًَّة َ٘ َغفَةٛض َضسِةِٝصايبكةط، 173:٠
ع ًَْٝة ِ٘ ِإ َّ
ِ َ
ِ ٬إثْة َ
 ٫عَةا هز فَة َ
غ ََ ٚ
غ َْ ٝط بَا ا
ط َّط َ
نَ
ٔا ْ
ط َف َُ ْ
ك١ه غَْٝطَ َ َتذَاِْفه ِي ِثِْا فَة َِّٕ ايًَّةَ٘ غَفَةٛض َضسِةِٝصايةةُا٥س53 :٠
دَُ َ
ط َفَُْٔ انْطَطَّ فِْ ََ ٞ
ط َفَُْٔ انْطَطَّ غَْٝطَ بَاغا  َ٫َٚعَازه َف َِّٕ اي ًََّ٘ غَفَٛض َضسِِٝص ايٓشٌ 115 :فةإ تكةطحيُٗا
باْتفا ٤اإلثِ ٚغفطإ اهلل ي٘ زيٚ ٌٝانض عً ٢اْتفا ٤اإلثِ عٔ ايةةُهططَٚ ،ةع
اْتفا ٤اإلثِ ًٜعّ اْتفا ٤ايةشس يًت٬ظّ ايٛانض بُٗٓٝا .
٪ٜٚنس ٖصا ايت٬ظّ  :ايكةشٝش ١ايةةُتهُٓ ١يًػة٪اٍ عُةٔ ٜةصٖب بكةطٙ
فٝأت ٘ٝا٭طبا ٤فٝكٛيْ :ٕٛساٜٚو ؾةٗطاً أ ٚأضبعةني يًٝةَ ١ػةتًكٝاً نةصيو ٜكةًٞ؟
فطخّةل

ِ َعًَ ْ ِ٘ٝص
 ٫عَا هز فَ َ٬إِثْ َ
غ َ َٚ
شيو ٚقاٍ :ط َفَُْٔ انْطَ َّط غَْٝطَ بَا ا

( )69ايٛغا : ٌ٥ز : 4ب َٔ 7ابٛاب ايكٝاّ

ايك : ٠٬ح. 1
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ا٫غةتس ٍ٫عً ٢ايرتخةٝل ايٛنةع ٞبمْ ١ٜةف ٞاإلثِ ناؾةف عةٔ ايةةت٬ظّ بةني
ْف ٞاإلثِ ٚبني ايطخك ١ايٛنعْٚ ١ٝف ٞايةذعٚ ١ٝ٥ايؿطط ١ٝايفا٥ت. ١
ايسي ٌٝايجاْ: ٞسسٜح ضفةع َةا إنةططٚا إيٝة٘ (ٚ ، )61قةس سككٓةا

حبةٛخ

اقٌ ايرباٚ ٠٤أخباضٖا  :قشت٘ ٚٚنٛح ز٫يت٘ فاْ٘ ٜٓفة ٞاٯثةاض ايؿةطع ١ٝعةٔ
ايفعٌ ايةةُهطط إيٝةَ٘ٗٓٚ ،ةا ثبةٛت ايةةشس عًة ٢ايعْةا ،فة شا نةإ َهةططاً إيٝة٘
ًَتذ٦اً ٜٓتف ٞعٓ٘ أثط ايةشسّ ايؿطع. ٞ
اشبةةربا ٍٚ٫اي ةةُّٜ٪سَ :ةةا ٚضا ٙايؿةةٝدإ ايكةةسٚم ٚايطٛغةةَ )62( ٞةةٔ أْةة٘
أتا اَطأ ٠إىل عُط فكاياٜ :ا أَري ايةَُٓ٪ني إْ ٞفذطت فأقِ ّ سسّ اهلل ،فأَط
بطتٗا ٚنإ عً )(ٞسانطاً فكاٍ ي٘ :غًٗا نٝف فذطت؟ قايا :نٓا
ف َٔ ٠٬ا٭ض

فأقاب

عطـ ؾسٜس ،فطفعا ي ٞخ ١ُٝفأتٝتٗا فأقةبا فٗٝةا

ضد ً٬أعطابٝةاً ،فػةأيت٘ ايةةُا ٤فةأب ٢عًة ّٞإٔ ٜػةكٝ

إ ٫إٔ أَهٓة٘ َةٔ ْفػة،ٞ

فٛيٝا َٓ٘ ٖاضب ،١فاؾتسّ ب ٞايعطـ ست ٢غاضت عٓٝةاٚ ٟشٖةب يػةاْ ،ٞفًُةا
بًغ َ

أتٝت٘ فػكاْٚٚ ،ٞقع عً ،ّٞفكاٍ ي٘ عً:)(ٞطٖص ٙاييت قاٍ اهلل ععّ

ٌ غبًٗٝاص
 ٫عَازه ٖ،ص ٙغري باغ ٫ٚ ١ٝعاز ١ٜإي ٘ٝفد ّ
ٚدٌَّ :فَُْٔ انْطَطَّ غَْٝطَ بَاغا َ َٚ
فكاٍ عُط( :ي ٫ٛعً ٞهلًو عُط)ٚ ،اسبسٜح ٚانض ايس٫ي ١عً ٢اْتفا ٤ايةشس
عٓس خٛف اهل٬ى َٔ ؾسّ ٠ايعطـ ٚعسّ ايٛغ ١ًٝغري إداب ١زع ٠ٛايعْا .
اشبرب ايجاْ ٞايةُٜ٪سَ :ا ٚضا ٙايؿةٝذ ايةةُفٝس

إضؾةاز ،)63( ٙقةاٍ( :ض٣ٚ

ايعاَٚ ١ايةة داق ١إٔ اَةطأ ٠ؾةٗس عًٗٝةا ايؿةٗٛز أْٗةِ ٚدةسٖٚا

بعةض َٝةاٙ

ايعةةطب َةةع ضدةةٌ ٜطأٖةةا ٚيةةٝؼ ببعةةٌ هلةةا ،فةةأَط عُةةط بطتٗةةاٚ ،ناْةةا شات
بعٌ ،فكايا :ايًِٗ أْو تعًِ أْ ٞبطٜة ،١فغهةب عُةط ٚقةاٍٚ :دبةطح ايؿةٗٛز
( )61ايٛغا : ٌ٥ز: 11ب َٔ 56ابٛاب دٗاز ايٓفؼ  :ح. 1
( )62ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 18ابٛاب سس ايعْا  :ح. 7
()63ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 18ابٛاب سس ايعْا  :ح. 8
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اٜهةاً؟ فكةةاٍ أَةةري ايةةةَُٓ٪ني :ضزّٖٚةةا ٚاغةةأيٖٛا فًعةٌ هلةةا عةةصضاً ،فةةطزّت
ٚغً٦ا عٔ ساهلا ،فكايا :نإ ٭ًٖ ٞإبٌ فدطدا َع إبةٌ أًٖةٚ ٞمحًةا
َعَ ٞاٚ ،ً٤مل ٜهٔ

إبً ٞيديٚ ،خةطز َعة ٞخًٝطٓةا ٚنةإ

َا ٞ٥فاغتػكٝت٘ فأب ٢إٔ ٜػكٝ

إبةٌ ية٘ ،فٓفةص

ستّة ٢أَهٓة٘ َةٔ ْفػة ٞفأبٝةا  ،فًُةا نةازت

ْفػ ٞإ ربطز أَهٓت٘ َٔ ْفػ ٞنطٖةاً ،فكةاٍ أَةري ايةةَُٓ٪ني:طاهلل أنةرب،
ِ َعًَ ْ ،ِ٘ٝفًُا مسع عُط شيو خً ٢غبًٗٝاص.
 ٫عَا هز فَ َ٬إِثْ َ
غ َ َٚ
َفَُْٔ انْطَ َّط غَْٝطَ بَا ا
ٖصإ سسٜجإ -ي ٫ٛإضغاهلُا يهاْا زيًٝني عً ٢اْتفا ٤ايةشس ٚعًة ٢نفاٜة١
زع ٣ٛايهطٚض ٠إىل ايعْا يٓف ٞايةةشس -نُةا ٖة ٛاسبةاٍ

اإلنةطاٜ٪ٜٚ ،ٙةسُٖا

()64

عًةة ٢اٖتُةةاّ ايؿةةاضي

زيٝةةٌ (زض ٤ايةةشسٚز بايؿةةبٗات) َعتهةةساً بةةُا زٍّ

بػةةرت ازبةةاْٚ ٞزعٛتةة٘ إىل ايتٛبةة ١ايٓكةةٛح ٚدعًةةٗا خةةرياً َةةٔ إقاَةة ١اسبةةس عًٝةة٘
ٖٚتو ْفػ٘ عً ٢ايةُٮ ٚتعطٜهٗا إلدطا ٤ايةشسّ ايؿطع . ٞثِ ْبشح :
ايؿط ايةداَؼ:عًِ ايفاعٌ بةشطَ ١ايفعٌ سني اإل٬ٜز ،فاْ٘  ٫إؾهاٍ
 ٫ٚخ٬ف

أْ٘ ٜؿةرت

ثبةٛت ايةةشس ايؿةطع ٞعًة ٢أسةس :عًُة٘ َٚعطفتة٘

سني إ٬ٜد٘ به ْ٘ٛظْاً ضبطَاً عً ٘ٝؾطعاً حبٝةح مل ٜؿةتب٘ عًٝة٘ فعًة٘ ٚنْٛة٘ ظْةا
ٚمل ٜةةةرتزز

سهُةةة٘ ٖٚةةة ٛايتشةةةط ،ِٜفةة شا نةةةإ عايةةةةُاً حبطَةةة ١فعًةةة٘ سةةةني

ايةُُاضغٚ ١مل ٜؿتب٘ عً ٘ٝايةُٛنٛي دط ٣عً ٘ٝايةشسٚ ،إ ٫إشا دٗةٌ اسبهةِ
يكطب عٗس إغة َ٘٬أ ٚيبعةس َٛطٓة٘ عةٔ سةٛظات ايعًةِ ٚايةةُعطف ، ١أ ٚدٗةٌ
ايةُٛنٛي ثِ أٚية ر شنط ٙبغةري اغةتشكام ؾةطع ٞفة ٬سةس عًٝة٘ ٫ ،دًةس ًا ٫ٚ
ضتاً ٜٓٚ .بغٖٓ ٞا تعطٜف ايةذٌٗ :
 -1ايةذٌٗ بةشهِ ايةشطَٜ ١ع

عةسّ ايةةُعطف ١بتؿةطٜع سطَة ١ايعْةا نةإٔ

ٜهةة ٕٛقطٜةةب ايعٗةةس باإلغةة ّ٬فهةةإ دةةاٖ ً٬بأغةةؼ تؿةةطٜعات٘ نتشةةط ِٜايعْةةا
ثِ قسض َٓ٘ ايعْا ،أ ٚإٔ ٌٗ ذبط ِٜايعكس عً ٢ا٭ّ أ ٚا٭خا بايطناع ١أٚ
()64ايٓٛض+ 19:ايٓػا + 148:٤ايٛغا:ٌ٥ز : 18ب َٔ 16ابٛاب َكسَات اسبسٚز:ح+2ح+5ح.6
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بعٚد ١ا٫بٔ أ ٚبعٚد ١ا٭ب غري أَ٘ ثِ ٜعكس عًٗٝا ٜٚباؾطٖا بعس٥ص .
ٜٚسيٓا عًة ٢إْتفةا ٤ايةةشس َةع ازبٗةٌ بايةةشهَِ :ةا ضٚا ٙايؿةٝذ ايكةسٚم
بططٜك٘ ايكشٝض إىل ايةشًيب عٔ ايكةازم( )قةاٍ:طي ٛإٔ ضدة ً٬زخةٌ
اإلغٚ ّ٬أقطّ ب٘ ثِ ؾةطب اشبُةط ٚظْةا ٚأنةٌ ايطبةا ٚ ،إشا دٗةٌ شيةو أعًُتة٘
ٚأخربت٘ :فإ ضنب٘ بعس شيةو دًستة٘ ٚأقُةا عًٝة٘ ايةةشسص َٚجًةٗا قةشٝشتا
ضبُس بٔ َػًِ ٚأب ٞعبٝس ٠اسبصا ٤ايةةُطٜٚتإ (ايهةا ) (ٚايتٗةصٜب) َّٜ٪ةس٠
بغريٖا ٚ)65( ٖٞٚ ،انش ١ايس٫ي ١عً ٢عصض ١ٜايةذاٌٖ حبهِ ايعْا ٚعسّ إقاَ١
اسبسّ َا زاّ داٖ ً٬مل ٜتبني ي٘ سطَ ١ايعْا ٚمل ٜعًِ بٗا .
ٜٚهفةة ٞزعةةٛا ٙايةةذٌٗ بايةةشهِ إشا استُةةٌ قةةسق٘ ٚمل ٜتةةٝكٔ ايةةشانِ
ايؿطع ٞبهصب٘ أٚنصبٗا ،فً ٛتٛقع ايهصب مل ٜػةكط ايةةشسٚ ،ضز
ابةة ٞعبٝةةس٠

قةشٝش١

ايعاْٝةة ١ايةةةُتعٚد ١غةة٪اٍ :فةة شا ناْةةا داًٖةة ١بةةةُا قةةٓعا؟

فكاٍ( :)أيٝؼ ٖٞ

زاض اهلذط٠؟ قاٍ :بًة ،٢قةاٍ( :)طَةا َةٔ اَةطأ٠

َٔ ْػا ٤ايةُػًُني إ ٖٞٚ ٫تعًةِ إٔ ايةةُطأ ٠ايةةُػًُ ٫ ١حيةٌّ هلةا إٔ تتةعٚز
ظٚدنيٚ ،ي ٛإٔ ايةُطأ ٠إشا فذطت قايا :مل أزض ،أ ٚدًٗةا إٔ ايةص ٟفعًةا
سطاّ ٚمل ٜكِ عًٗٝا ايةشس إشاً يتعطًا ايةشسٚزص(. )66
ٜٚتشكٌ َٔ ٖصا :أْ٘  ٫تكبٌ زع ٣ٛازبٗةٌ َةةُٔ حيتُةٌ قٜٛةاً أ ٚعًةِ
َعطفت٘ حبطَ ١ايعْا يهٚ َٔ ْ٘ٛانشات ايؿطي َٚطتهعات ايعكٖٚ ٤٬ةٜ ٛعةٝـ
بني ايةُػًُني ايعاضفني بايةشطَ. ١
 -2ايةذٌٗ بةُٛنٛي ايةشطَٜ ١ع

عسّ َعطفت٘ به ٕٛفعً٘ َكسام ايعْا

نُٔ ٜعكس عً ٢اَطأٜ ٫ ٖٛٚ ٠عًِ بايٛاقع ٚأْٗا َتعٚد ١غابكاً َٔ ابٓ٘ أ ٚأبٝة٘
ظٚاداً خةفةٝاً  -زٚاَاً أ ٚاْةكطاعاً  -أٜ ٚةعكس عً ٢اَطأ ٖٞ ٠فة ٞايةٛاقةع أَّ٘ أٚ
()65ايٛغا:ٌ٥ز : 18ب َٔ 14ابٛاب َكسَات اسبسٚز :ح+ 1ح+2حٚ 3غريٖا.
( )66ايٛغا :ٌ٥ز: 18ب  َٔ 27ابٛاب سس ايعْا :ح. 1
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اخت٘ َٔ ايطناعٜ ٫ ٖٛٚ ١عًِ بعًك ١ايطناي ٚيةَ ٛةع َعطفتة٘ بةةشهِ تةةشطِٜ
ايعٚاز َٔ ا٭ّ ٚا٭خا ايطناع ،١ٝفإ ايعكس ٚاإل٬ٜز َٓةسضز ذبةا (ٚطةٞ
ايؿبٜٗٓٚ )١تفَ ٞع٘ ايةشس .
ٜٚسيٓا عً ٢إْتفا ٤ايةشسّ َع ازبٗةٌ بايةةُٛنٛي َ :عتةرب ٠أبة ٞبكةري
اييت ضٚاٖا ايؿٝدإ ايهًٝ

()67

ٚايطٛغ( ٞايها ) (ٚايتٗصٜبني) ٚقس غأٍ َةٔ

اإلَاّ ايكازم( )عٔ اَطأ ٠تعٚدٗا ضدٌ فٛدس هلةا ظٚدةاً ،قةاٍ (: )
طعًٝةة٘ ازبًةةس ٚعًٗٝةةا ايةةطدِ ،٭ْةة٘ تك ةسّّ بعًةةِ ٚتك ةسًَا ٖةة ٞبعًِصنةةصا
(ايتٗصٜبني) ٖٞٚ ،تسٍّ ٚانةشاً -بايس٫ية ١ا٫يتعاَٝة -١عًةَ ٢عصٚضٜة ١ازباٖةٌ
إشا تكسّ إىل ايتعٚز  ٖٛٚداٌٖ بإٔ هلا ظٚداً .
يهةةٔ ايطٚاٜةة( ١ايهةةا ) (ٚايٛا ):ط٭ْةة٘ تكةةسّ بغةةري عًةةِص فٝدةةتل
ا٫غتس ٍ٫ب٬ظّ ازبًُ ١ايجاْ١ٝطٚتكسَا ٖة ٞبعًةِص ،يهةٔ ايتعةبري

ازبًُة١

ا٭ٚىل:طتكسّ بغري عًِص َؿةهٌ دةساً َةٔ دٗة ١إثبةات اسبةس عًٝة٘ َةع دًٗة٘
به َٔ ٕٛتعّٚدٗا شات بعٌ ،فًصا محٌ ايةةُذًػٞ
ايةذًسص عً ٢ايتععٜط يتككريٙ

(َةطآ ٠ايعك:)ٍٛطعًٝة٘

ايتفتٝـ أ ٚعًَ ٢ا إشا ظٔ إٔ هلا ظٚداً.

َٚع غض ايططف عٔ ٖص ٙايطٚاٜ ١ٜةُهٔ ا٫غتس ٍ٫يةُعصٚض ١ٜايةذاٌٖ
َطًكاً  :ازباٌٖ بايةُٛنٛي ٚازباٌٖ باسبهِ  -بكشٝش ١عبس ايكُس بٔ بؿةري
سل ازباٌٖ حبطَ ١يبؼ ايكُٝل ايةُدٝط ساٍ اإلسةطاّ سٝةح قةاٍ اإلَةاّ
ايكازم()

ختاَٗا:طأ ٟضدٌ ضنب أَطاً جبٗاية ١فة ٬ؾة ٤ٞعًٝة٘ص

ف ٕ إط٬قٗا ٜعِّ داٌٖ اسبهِ ٚداٌٖ ايةُٛنٛي نُا ذبكل

()68

أخباض ايربا.٠٤

ٜٚةُهٔ تأٜٝس ايةُعصٚض ١ٜايظةاٖطَ ٠ةٔ ايٓكةٛم باإلتاعةات ايةةُسعا٠
عً ٢اؾرتا ايعًِ

ثبٛت سسّ ايعْا ،قاٍ

ايؿطاٜع ٚؾطس٘ ٫ (:خ٬ف

()67ايٛغا :ٌ٥ز: 18ب  َٔ 27ابٛاب سس ايعْا :ح. 5
( )68ايٛغا : ٌ٥ز: 9ب َٔ 45ابٛاب تطٚى ا٫سطاّ :ح. 3
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أْ٘ ٜؿرت

تعًل ايةشسّ بايعاْٚ ٞايعاْ :١ٝايعًِ بايتشط ِٜعً ٘ٝسني ايفعٌ ...

بٌ ٜةُهٔ ذبك ٌٝاإلتاي عً ٘ٝفه ً٬عٔ َةشه. )69( )ّ٘ٝ
ًٜٚشل بازبٌٗ :ايؿبٗ ١فاْ٘ ٜٓتف ٞسسّ ايعْا عٔ ايةةُؿتب٘ إشا أٚيةةر يؿةبٗ١
عكسه قةشٝض ٜعتكةس َعة٘ -ايفاعةٌ ٚايةةُفع ٍٛبٗةا أ ٚأسةسُٖا  -سةٌّ اإلٜة٬ز
نُٔ ظفا إيٝة٘ اَةطأ ٠إعتكةسٖا عطٚغة٘ ايةيت عكةسٖا ظٚدة ً١ية٘ ثةِ بةإ نْٗٛةا
غريٖةا  ،أٚ ٚدةةس عًةة ٢فطاؾةة٘ اَةةطأ ً٠اعتكةسٖا ظٚدتةة٘ فأٚيةةر ثةةِ تبة ّٔٝايٛاقةةع
ٚاْهؿةةف اشبةة٬ف :عةةسّ نْٗٛةةا ظٚدتةة٘ ٚاقع ةاً  ،فةةإ اسبةةسٚز ايؿةةطع ١ٝتةةسضأ
بايؿةةبٗٚ ١تٓةةسفع بٗةةا نُةةا ٚضز

بعةةض ايطٚاٜةةات ايةةةُتكسَ ١قطٜب ةاً ٚأتعةةا

ايفتا ٣ٚعً ٢طبكٗا .
ٚايؿةةبٗ ١ايةةيت تٓفةة ٞاي ةةشسّ عةةٔ ايةةةُؿتب٘ ٖةة ٞايؿةةبٗ ١ايةةيت ٜعتكةةس َعٗةةا
ايةةةُؿتب٘ دٗةة :ً٬إغةةتشكاق٘ اإلٜةة٬ز ٚسةةٌّ ايةةسخ ٍٛعًٝةة٘ سةةني ايةةةُُاضغ١
 ٬قكةٛضٜاً أٚ
ٚايةُباؾط ،٠ثِ ٜٓهؿف خطأ إعتكازٜٚ ٙتبة ّٔٝدًٗة٘ بةايٛاقع دٗة ً
َع تككري

بعض ايةُ كسَات نةإٔ ٜةط ٣اَةطأ ٠عًة ٢فةطاف ايعٚدٝةٖٚ ١ة٫ ٛ

ٜعطف نْٗٛا اخا ظٚدت٘ ْا ً١ُ٥عً ٢فطاف ظٚدت٘ فاعتكسٖا ظٚدتة٘ ٚباؾةطٖا
بايٛقاي َٔ ز ٕٚإٔ ٜتفشّل أٜ ٚتأنس نْٗٛا ظٚدت٘ قبٌ َباؾةطتٗا ثةِ اْهؿةف
ي٘ ايٛاقع ٚأْٗا أخا ظٚدت٘ ٚيٝػا ظٚدت٘ .
ٚباختكاض :ايؿبٗ ١ايطافع ١يًشسّ ايؿطع ٞإٔ ٜتة ِّٖٛايفاعةٌ أ ٚايةةُفعٍٛ
بٗا ٜٚعتكس ايعٚدٚ ١ّٝسةٌّ ايةةُٛاقع ١ثةِ ٜٓهؿةف اشبة٬ف ٚاقعةاً عكٝةب تةةُاّ
ايةُباؾطٚ ٠ايةُٛاقع،١فٗصا َعصٚض ٚإٕ نإ َككّطاً

ايفشل ٚايةُكسَات.

ٚأَةةا إشا نةةإ دةةاٖ ً٬بةةاسبهِ عةةٔ تككةةري َةةع إيتفاتةة٘ إىل دًٗةة٘ سةةاٍ
ايةُباؾطٚ ٠ايةُٛاقعٚ ١عًُ٘ إتا ً٫بٛدٛز سهةِ ٚاقعة ٞبةةشك٘ ٚقةس قكّةط
ايفشةةةل عٓةةة٘ ٚتػةةةاَض ٚمل ٜتشكةةةل عةةةٔ ايٛاقةةةع َةةةع قسضتةةة٘ عًةةة ٢ايتشكةةةل
( )69دٛاٖط ايه : ّ٬ز . 261: 41

( .........................................)132بؿط ٣ايفكاٖ – ١فك٘ اسبسٚز ٚايتععٜطات

ٚايتفشّل عٔ ايةشهِ َٚع إستُاي٘ سطَ ١اإل٬ٜز ٚعةسّ سًة٘ عًٝة٘ مل ٜعةصض
تككريٚ ٙمل ٜػةكط عٓة٘ سةسّ ايعْةا ٜ ٫ٚةةُٓع دًٗة٘ عةٔ إدةطا ٤ايةةشسّ عًٝة٘
ٚتٓفٝص ٙبةشك٘ ،٭ْ٘ َككّط
ٚعًٝةة٘ َةةٔ تعٚدةةا -

ايتعًِ .
عةةسّ ٠طةة٬م أٚ ٚفةةاٖٚ -٠ةة ٞتعًةةِ إٔ عًٗٝةةا

ا٫عتساز ٚايرتبل ٚاَ٫تٓاي عةٔ ايتةعّٚز قبةٌ اْكهةا ٤ايعةسّ ٠أ ٚناْةا ذبتًُة٘
استُاَ ً٫عتسّاً ب٘ ٚمل تتفشل عٔ ايةشهِ ٚمل تػأٍ عٔ ايٛظٝف ١ايؿطعَ ١ٝع
تةُهٓٗا َٔ ايػ٪اٍ يةُعطف ١ظَٔ ايعسّٚٚ ٠قةا اْكهةاٗ٥ا ثةِ تككّةط

ايػة٪اٍ

ٚايتعطّف ٚتتعٚز قبةٌ َهةٚ ّٞقةا ايعةسّ ٠ثةِ تةةُهٔ خطٝبٗةا َةٔ ْفػةٗا فةرت٠
ايعسّٚ ٠اقعاً فإ ايةشذ٫ ١ظَ ١عًٗٝاٜٚ ،ه ٕٛتةُهٗٓٝا إٜةا ٙضبهَٛةاً عًٝة٘ بايعْةا
ًٜٚعَ٘ ثبٛت ايةةشسّ عًٗٝةا بةٌ ٚعًٝة٘ ية ٛنةإ َجًةٗا عاضفةاً بٛدةٛب ا٫عتةساز
عًٗٝةةا يعةةسّ إْكهةةا ٤ايعةسّٚٚ ، ٠دٗةة٘  :إٕ ايةةةُككّط ايةةةُصنٛض عايةةةِ بايةةشهِ
ايظاٖطٜ ٫ٚ ٟه ٕٛدًٗة٘ بةايٛاقع عةصضاً ية٘ َةع إيتفاتة٘ ٚتةةُهٓ٘ َةٔ ايفشةل
ٚايػ٪اٍ ٚتطن٘ ية٘ ،فة ٬تؿةًُ٘ أزيةَ ١عصٚضٜة ١ازباٖةٌ عةٔ إْفةاش ايةةشسّ عًٝة٘
بفعٌ تككريٙ

ايػ٪اٍ عٔ سهُ٘ ٚايفشل عٔ ساي٘ ٚٚظٝفت٘.

بٌ تسٍ قشٝش ١ايهٓاغ ٞعً ٢تةُاّ ايةشذ ١عً،٘ٝسٝح ض ٣ٚايؿةٝدإ
(ايها ) (ٚايتٗصٜب) بططٜل قشٝض غة٪اَ ً٫ةٔ ايكةازم( )عةٔ اَةطأ٠
تعٚدا

عسّتٗا ٚ ..قاٍ

إ ٖٞٚ ٫تعًِ إٔ عًٗٝةا عةسّ٠

آخطٖا :ط َا َٔ اَطأ ٠ايْ َٔ ّٛٝػا ٤ايةُػًُني
طة٬م اَ ٚةٛت) فػةأٍ  :فةإ ناْةا تعًةِ إٔ

عًٗٝةةا ايعةةس ٫ٚ ٠تةةسض ٟنةةِ ٖةةٞ؟ فكةةاٍ:)(:طإشا عًُةةا إٔ عًٗٝةةا ايعةةس٠
يعَتٗةةا ايةةشذ ،١فتػةةأٍ ستةة ٢تعًةةِص ٖٚةة ٞتةةسٍ بٛنةةٛح عًةة ٢إٔ َةةٔ يعَتةة٘
ايةشذ٫ ١بس ي٘ َٔ ايتشكل ٚايػة٪اٍ ٚتعًةِ ايةةشهِ ٚايٛظٝفة ١ايؿةطعٚ ،١ٝإشا
مل تػأٍ ٚمل تتعًِ سهُٗا ٚٚظٝفتٗا مل تعصض ٚمل ٜػكط ايةشس عٓٗا .
ٜٚةتةشكٌّ َةُا تةكسّ  :إٔ ايعًِ بةُٛنٛي ايعْا ٚبةشهُة٘ دعَٛ ٤نةٛي
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سسّ ايعْا ؾطعاًٜٚ ،كَ ّٛكاّ ايعًِ ايٛدساْ : ٞايعًِ ايتعبس ٟن خباض ايعسيٝةٔ
أ ٚايعسٍ ايٛاسس أ ٚايجك ١بايةُٛنٛي ٚايةشهِ  ،فة شا عًةِ ٚدةساْاً أ ٚبططٜةل
تعبس ٟبه ٕٛايةُطأ ٠ايةُفع ٍٛبٗا أدٓب ١ٝيٝػا بعٚدةٚ ١عًةِ بةةشهِ تةةشطِٜ
ايعْا ثبا عً ٘ٝايةشس عٓس تةُاّ زي ٌٝاإلثبات  :ايب ١ٓٝايعازي ١أ ٚاإلقطاض ايتةاّ ،
ٚإشا مل ٜعًِ بايةُٛنٛي أ ٚبايةشهِ أ ٚبُٗا ف ٬سسّ عً. ٘ٝ
ٚإشا تةشكٌ ن ٕٛاإل٬ٜز ؾبٗ ً١غكط عٓ٘ ايةشس :
ف ٕ نإ ا٫ؾةتباَ ٙةٔ ايطةطفني ايطدةٌ ايفاعةٌ ٚايةةُطأ ٠ايةةُفع ٍٛبٗةا -
إْتف ٢عُٓٗا ايةشس  ،نُٔ عكس عً ٢ظٚد ١أب - ٘ٝغري أََ٘ -عتكساً قش ١ايعكس
عًٗٝا بعس ٚفا ٠أبٚ ٘ٝإْكها ٤عس ٠ايٛفا ٠ثةِ زخةٌ بٗةا َتةُّٖٛني سةٌّ شيةو ثةِ
عًُا بةشطَ ١ايعكس ٚبط ْ٘٬مل ٜجبا ايةشس عًُٗٝةا بًشةاظ ايةةُان ٞبةةُكته٢
َةةا زٍّ عًةةَ ٢عصٚضٜةة ١ايةةةُؿتب٘ ٚازباٖةةٌ بةةايتشط ِٜأ ٚايةةةُٛنٛيْ ،عةةِ إٕ
إغتُطا بعس ايعًِ ٚثبا ايفعٌ عًُٗٝا ؾطعاً إغتشكا ايةشس ايؿطع ٞدعَاً .
ٚإشا نإ ا٫ؾتبا َٔ ٙأسس ايططفني :ايطدٌ أ ٚايةُطأ -٠دط ٣اسبس عًة٢
ايعاضف باسبهِ ٚايةُٛنٛي َعاً :عسّ ؾطع ١ٝايعكس عً ٢ظٚد ١ا٭ب ٚسًًٝت٘
ٚن ٕٛايةُعكٛز عًٗٝا ظٚد ١أبٜ ٫ٚ ،٘ٝجبةا اسبةس عًةَ ٢ةٔ ٜعتكةس ايةةشٌ ٚمل
ٜعةةطف ايتشةةط ِٜأَ ٚةةٔ مل ٜعةةطف ايةةةُٛنٛي أْٗةةا ظٚدةة ١أبٝةة٘ يهْٗٛةةا نةةصيو
بايةدفاٚ ٤ايػطّ .
ٚبتعةةبري ثةةإا  :إشا ناْةةا ايؿةةبٗ ١أ ٚازبٗايةةَ ١ةةٔ طةةطف ز ٕٚطةةطف غةةكط
اسب ةس عةةٔ ايةةةُؿتب٘ ازباٖةةٌ بةةاسبهِ أ ٚبايةةةُٛنٛي خاقةةٚ ١ثبةةا عًةة ٢غةةري
ايةُؿتب٘ ٖٚ ،صا نُا ي ٛتؿبّٗا اَطأ ٠يطدٌ بؿب٘ ظٚدت٘ فكاضبٗا َعتكساً نْٗٛا
ظٚدت٘ ،أ ٚإٔ ٜٓاز ٟأعُ ٢عً ٢ظٚدت٘ فتةسخٌ ايغطفة ١غةري ظٚدتة٘ فٝعتكةسٖا
ظٚدتةة٘ ٜٚكاضبٗةةا ٖٚةة ٞتعًةةِ بعةةسّ ظٚدّٝتةة٘ هلةةا فهةةإ ا٫ؾةةتباَ ٙةةٔ طةةطف
ايةُ ّٖٛٛايةُدسٚي أ َٔ ٚططف ا٭عُ ٢خاقٜٚ ١ػةكط عٓة٘ ايةةشس ي٬ؾةتباٙ
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ٚدٗايتةة٘ بعةةسّ نْٗٛةةا ظٚدتةةٜ٘ٚ ،جبةةا اي ةةشس عًةة ٢ايةةةُطأ ٠ايةةةُتؿبّٗ ١بعٚدةة١
ايطدٌ يعًُٗا ٚعسّ اؾتباٖٗا  ،فٝتشكل َٛنٛي ايعْا

سل ايةُطأٚ ٠تػتشل

ايةشس ايؿطع. ٞ
ثةةِ إْةة٘ إشا إزعةة ٢ايطدةةٌ ايفاعةةٌ أ ٚإزعةةا ايةةةُطأ ٠ايةةةُفع ٍٛبٗةةا ؾةةبٗ١
ايعكةةس أ ٚدٗايةة ١اي ةةشطَ ١أ ٚايعْةةا ٚاستُةةٌ ايةةةشانِ ايؿةةطع ٞقةةش ١زعةةٛاٙ
 -قةةسقٗا أ ٚقةةسق٘

زعةة ٣ٛازبٗايةة ١أ ٚايؿةةبٗ - ١قبًةةا زعةةٛاٚ ٙغةةكط عٓةة٘

ايةشس ،نُا ي ٛإعتصض ا٭عُ ٢بظّٓ٘ نْٗٛا ظٚدت٘ سني ايةُباؾطٚ ٠ايةةُُاغ ١ثةِ
اْهؿف ي٘ خ٬ف٘ بعس تةُاّ اإل٬ٜزٚ ،نُا ي ٛنإ سةسٜح ايعٗةس باإلغةّ٬
بًسإ ايهفط ٚإغتشٌّ ايعْا بغري عًِ بايةشطَٚ ١إطُإٔ ايةشانِ بكةسم زعةٛاٙ
ايةةةذٗايٚ ١عةةةسّ عًُةة٘ أ ٚإستُةةةٌ قةةةسق٘ بعةةةس تةةةشكك٘  -بٛاغةةةطَٓ ١سٚبٝةةة٘
ايةُعتُس -ٜٔعٔ ساي٘ ٚأْ٘ مل ٜتعطف عً ٢سطَ ١ايعْا

ؾطٜع ١اإلغ. ّ٬

ٚايٛد٘ فة ٞقةب ٍٛايسعَ ٣ٛع استُاٍ ايكسم أ ٚظّٓ٘ أ ٚا٫طُٓ٦ةإ بة٘ :
ٖةة ٛنْٛةة٘ َك ةسام ايؿةةبٗ ١ايةةيت ٜةةسضأ بٗةةا اسبةةسٚز ٪ٜٚ .نةةس : ٙايطٚاٜةةات
ايكةةشٝش ١ايةةةُتعطن ١ي ةةشهِ َةةٔ زخةةٌ

()79

اإلغةةٚ ّ٬اعةةرتف بةة٘ ثةةِ ؾةةطب

ايةدُط ٚظْٚ ٢أنٌ ايطبا ٚمل ٜتبني ي٘ ؾةَ ٤ٞةٔ اسبةٚ ٍ٬اسبةطاّ  ،قةاٍ ()
:طمل أقِ عً ٘ٝايةشس إشا نإ داٖ ،ً٬إ ٫إٔ تكة ّٛعًٝة٘ ايبٓٝة ١أْة٘ قةطأ ايػةٛض٠
اييت فٗٝا ايعْا ٚايةدُط ٚأنٌ ايطباص  ٚضٚاَٗٓ ١ٜا :طإٕ أبةا بهةط أتة ٞبطدةٌ
قةةس ؾةةطب اشبُةةط ،فكةةاٍ يةة٘  :مل ؾةةطبا اي ةةدُط ٖٚةة ٞضبطَةة ١؟ فكةةاٍ  :إْةةٞ
أغًُا َٓٚعي ٞبني ظٗطاْ ّٞقٜ ّٛؿطب ٕٛايةدُط ٜٚػتشًْٗٛاٚ ،ي ٛأعًةِ أْٗةا
سطاّ إدتٓبتٗا ،فكاٍ عً  ٞ٭ب ٞبهط  :إبعح َع٘ َٔ ٜسٚض ب٘ عً ٢صبةايؼ
ايةُٗادطٚ ٜٔا٭ْكاض ،فُٔ نإ ت ٬آ ١ٜايتشط ِٜفًٝؿٗس عً،٘ٝف ٕ مل ٜهٔ تة٬
عً ٘ٝآ ١ٜايتشط ِٜف ٬ؾ ٤ٞعً ،٘ٝففعٌ فًِ ٜؿٗسعً ٘ٝأسس ،فدً ٢غبً٘ٝص.
()79ايٛغا:ٌ٥ز : 18ب َٔ 14ابٛاب َكسَات اسبسٚز .
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طرق إثبات السنا :
ٜجبا ايعْا ايةُٛدب يةشسّ ٙبططٜكني  :اإلقطاض أ ٚايب. ١ٓٝ
ٜٚؿهٌ عٓةسْا ثبٛتة٘ بعًةِ ايةةشانِ ايؿةطع - ٞايةةُذتٗس ايعةسٍٜٚ -كٓٝة٘
بعْا ؾدل َعني أ ٚاَطأَ ٠ع،١ٓٝبةُعٓ ٢ايفتٝا إستٝاطاً بعسّ تطتٝةب أثةط ايةةشس
عًةة ٢عًةةِ ايفكٝةة٘ بعْةةا أسةةس ٖٚ ،هةةصا ايًةةٛا ٚايػةةشل ٚٚ ،دٗةة٘  :ايعًةةِ
ايٛدساْ ٞايةةُشػٛؽ ايةةُػتكَ ٢ةٔ ايٓكةٛم اٯَةط ٠بايتؿةسّز ايةةؿطعٞ
إدةةطا ٤ايةةةشسٚز ايج٬ثةةٚ ١عةةسّ ايتػةةطي باقاَتٗةةا َةةٔ ز ٕٚايؿةةٗاز ٠ا ٚا٫قةةطاض
ايةُتهطضٚ ،بؿطٜ ٚأت ٞعطنٗا ٚأزيتٗا .
ٚبتعبري هثإ هٜ :بس َٔ ٚضٚاٜات سس ايعْا إٔ اهلل ٜةةشب ايػةرت

ايةةشسٚز

ايج٬ث٫ٚ ١بس َٔ ؾٗاز ٠ا٫ضبع ١بايةذطٜةُ ١أ ٚا٫قطاض ايةُطبعَٚ ،ع عًِ ايفك٘ٝ
بايةذطٜةُٜٓ ١بغ ٞي٘ ايػرت ٚعسّ تطتٝب أثط ايةةشس عًٝةٜ٘٪ٜٚ ،ةس : ٙقٛية٘ ()
قه ١ٝايةُ٬عٓ ١اييت مل تجبا قش ١غٓسٖا :طي ٛنٓا ضاتةاً َةٔ غةري بٓٝة١
()71

يطتتٗةةاص

فاْةة٘ قةةس ٜػةةتفاز َةةٔ ايتأَةةٌ

ايػةةرت ٚعةةسّ ايتػةةطي

صبُةةٛي أخبةةاض سةةس ايعْةةا ٚيةةعّٚ

إقاَةة ١ايةةةشس  :تعبسٜةة ١اإلثب ةات ٚيةةع ّٚؾةةٗاز ٠أضبعةة١

عس ٍٚا ٚإقطاضات أضبع َٔ ١ايةُذطّ عًْ ٢فػ٘ ٫ٚ ،حيةل يًفكٝة٘ إدةطا ٤اسبةس
عٓس عًُ٘ بٌ ًٜعَ٘ ايػرت ٚاهلل ايعامل .
ثِ إْ٘  ٫إؾهاٍ  ٫ٚخ٬ف

ثبٛت ايعْا باإلقطاض أ ٚبايبّٓٝة ١عًة ٢إقةرتاف

ايعْاٚ ،شيو إلط٬م زي ٌٝإثباتُٗةا ٚٚنةٛس٘ ٚعةسّ ايةةشاد ١إىل ا٫غةتسٍ٫
عً ،٘ٝيهُٓٗا َؿطٚطإ بؿةطٚ ٚقٝةٛز ؾةطعٜ ١ٝةطاز َٓٗةا ايتأنةس َةٔ اقةرتاف
ايةذطٜةةةَُ ١ةةٔ ايةةةُذطّ ايةةةُعنيٖٓٚ ،ةةا ْبشةةح فةةطٚي اإلقةةطاض بايعْةةا ٚايبٓٝةة١
ايةُكبٛي ١ايؿاٖس ٠بْ٘ٚ ،بسأ بفطٚي :
( )71ايػٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك : ٞز. 497 : 7
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اإلقرار بالسنا:
 ٫إؾهاٍ  ٫ٚخ٬ف فكٗٝاً  ٫ٚعكٝ٥٬اً

سذ ١ٝإقطاض ايعاقةٌ عًةْ ٢فػة٘

 قبةةاٍ إقةةطاض ٙيٓفػةة٘ ٚيةةةُكًشت٘ ف ْةة٘ ٜ ٫كبةةٌ َٓةة٘ َةةا ٜةةسع ٞإ ٫إٔ ٜجبتةة٘بؿاٖس ٜٔعازيني ا ٚعبُٖٛا َٔ ٚغا ٌ٥ا٫ثبات ايؿطع. ٞ
يهةةٔ اقةةٌ اإلقةةطاض عًةة ٢ايةةٓفؼ ٚخةة٬ف َكةةًشتٗا ٖةةَ ٛكبةة ٍٛؾةةطعاً
ٚعكٝ٥٬اً ٚقاْْٝٛاً ،فُٔ ٜكطّ عًْ ٢فػ٘ بس ٜٔا ٚظٚد ١ٝا ٚفطق ١ا ٚبٝةع ا ٚعبٖٛةا
٪ٜخص بةُا ٜكطّ ٜٚعرتف ب٘ ٜٚطايب بتٓفٝصٚ ٙتطتٝب آثاض ٙعًٖٚ ، ٘ٝهصا ا٫قطاض
عً ٢ايٓفؼ بايعْا فاْ٘ ٜكبٌ بؿط ٚآت. ١ٝ
ْٚػتسٍ عً ٢قب ٍٛإقطاض ايعاقٌ عًْ ٢فػ٘ بأَٛض :
ا : ٍٚ٫اي ةةدرب ايٓبةة ٟٛاي ةةُؿٗٛض أخةةرياً :طإقةةطاض ايعكةة ٤٬عًةة ٢اْفػةةِٗ
دا٥عص ( ، )72إ ٫إٔ ٖصا اشبرب مل ٜعطف َكسض ٙا٫قٌ  ٫ٚغٓس ي٘  ٫ٚؾةٗط٠
ي٘

نتةب ايةةُتكسَني ْ ،عةِ شنةط ٙايةةُشكل ايهطنةٞ

(دةاَع ايةةُكاقس)

ٚاؾتٗط َٔ بعسَٚ ، ٙجً٘ ٜ ٫كًض سذ ً١عً ٢اسبهِ ايؿطع. ٞ
ايجاْ : ٞا٫تاي ايفتٛاٚ ٞ٥ايتػامل عً ٢قبة ٍٛإقةطاض ايعاقةٌ ايبةايغ عًة٢
ْفػ٘ ٚإيعاَ٘ بةةُا إعةرتف بة٘ ٖٚ ،ةصا ا٫تةاي إَتةساز يتػةامل ايعكة ٤٬قاْْٝٛةاً
عً ٢قبٛي٘ ٚتطتٝب ا٫ثط ايكاْ ْٞٛعً ،٘ٝفَٗ ٛكبٍٛ

ازبًُٚ١تػاعسْ ٙكٛم

ٜٓهؿف َٓٗا َفطٚغ ١ٝقب ٍٛايؿاضي إلقطاض ايعاقٌ عًْ ٢فػٖ٘ٚ ،ص ٙايٓكٛم
َبجٛثةة ١نةةُٔ أخبةةاض ا٭سهةةاّ

أبةةٛاب ايكهةةاٚ ٤ايةةشسٚز ٚايعتةةل ٚأسهةةاّ

ا٫ٚ٫ز ٚغريٖاٚ،أٚنض ٖص ٙايٓكٛم ز٫ي ً١عً ٢سذ ١ٝإقطاض ايعاقٌ :
ايجايح :قشٝش ١ضبُس بٔ قٝؼ ( )73ايةُط ١ٜٚبططم َتعسز٠
( )72ايٛغا : ٌ٥ز : 16ب َٔ 3ابٛاب ا٫قطاض  :ح. 3
()73ايٛغا : ٌ٥ز  :18ب  َٔ 39ابٛاب ايؿٗازات  :ح + 4بَٗٓ 32ا :ح. 4

(ايهافة)ٞ

زي ٌٝسذ ١ٝاقطاض ايعاقٌ عًْ ٢فػ٘ )137( ............................................

(ٚايتٗصٜب) (ٚايفكٚ )٘ٝططٜل ايكسٚم قشٝض ب ٬إؾهاٍ ٚب٘ ايهفاٖٞٚ ،١ٜ
تةشه ٞق ٍٛاَري ايةَُٓ٪ني (: )ط ٫ٚأقبٌ ؾٗاز ٠ايفاغل إ ٫عًةْ ٢فػة٘ص
 ٖٞٚتسٍ ٚانشاً عً ٢قب ٍٛإقةطاض ايعافةٌ ايفةاٜل عًةْ ٢فػة٘ ٜٚ ،هة ٕٛقبةٍٛ
إقةةطاض ايعاقةةٌ ايعةةازٍ

غةةًٛن٘ عًةةْ ٢فػةة٘ بٓشةة ٛأٚنةةض ٚبةةايفشٚ ، ٣ٛقةةس

ٜػتهؿف َٓٗا َفطٚغٝة ١قبة ٍٛؾةٗاز ٠ايفاغةل ٚإقةطاض ٙعًةْ ٢فػة٘  ،فذةا٤
ا٫غتجٓاٚ ، ٤ايغط

ا٭غاؽ

بٝإ اَ٫اّ ( ٖٛ)بٝإ عسّ قبة ٍٛؾةٗاز٠

ايفاغل يغريٚ ٙيةُكًش ١غريٚ ، ٙاَا قب ٍٛؾٗازت٘ عًةْ ٢فػة٘ ايةيت ٖة ٞإقةطاض
عًْ ٢فػ٘ ٚبةد٬ف َكًشت٘ فَٗٓ ٛسضز نُٔ َكبٛي ١ٝإقطاض نةٌ عاقةٌ عًة٢
ْفػ٘  ٖٛٚ ،قاْ ٕٛعك ٞ٥٬أَها ٙايؿاضي ايةُكسؽ

ْكٛم أسهاَ٘ .

ٚايةشاقٌ ايٛثٛم بكب ٍٛإقطاض نٌ عاقٌ عًْ ٢فػة٘ َةٔ ٖةص ٙايكةشٝش١
 َٔٚغريٖاَ ،سعَٛاً بتػامل ايفكٗاٚ ٤ايعك ٤٬قاطب ١عً ٢ايكب ٍٛب٘ ٖ .ةصا نًة٘
بًشاظ نً ّٞا٫قطاض َٔ ز ٕٚخكٛق. ١ٝ
ٚأَا ا٫قطاض بايعْا فٝؿرت
عاَ١

قشت٘ ٚقبٛي٘ أَٛض أضبع:١ث٬ثَٗٓ ١ا ؾطٚ

نٌ إقطاضٚ ،ايطابع ؾط يةدكٛم َٛنٛي ايبشح :ايعْا: ٖٞٚ ،
ا٭ : ٍٚبًةةٛغ ايةةةُكطّ ،فةةٜ ٬جبةةا اي ةةشسّ يةة ٛمل ٜهةةٔ ايةةةُكطّ بايعْةةا بايغ ةاً

 َطاٖك ةاً نةةإ أّ زْٚةة٘ ٚ -شيةةو يعةةسّ اعتبةةاض إقةةطاض ٙؾةةطعاً َةةا زاّ مل ٜبًةةغايةشًِ ٜٚ ،سيٓا عً: ٘ٝ
أ -زي ٌٝضفع ايكًِ عٔ ايكةيب ستة ٢حيةتًِٖٚ ،ةصا َهةُ ٕٛخةرب ( )74مل
ٜتِ ي٘ غٓس قشٝض ،يهٓا سككٓا

َٛغٛعتٓا ايفكٗٝة :١بةةشٛخ ايبٝةع :ز - 3:

أَاضات ايٛثٛم بكسٚض ٙعٓ٘(. )
ٚعً ٘ٝفكًِ ايتؿطٜع َطفٛي عٔ ايكيب َا زاّ مل حيتًِ٫ٚ ،ظَ٘ إٔ  ٫أثط
إلقطاض ٙبايعْا ٜ ٫ٚرتتب عً ٘ٝايةشسّ ايؿطع ٞايةُرتتب عً ٢ايةُك ّط بايعْا .
( )74ايٛغا : ٌ٥ز : 1ب َٔ 4ابٛاب َكسَ ١ايعبازات  :ح . 11
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ب -إضتهاظ ايفكٗاٚ ٤تػايةُِٗ عً ٢عسّ قب ٍٛإقطاض ايكيب بؿةٜ ٤ٞعةٛز
عًٝةة٘ بايه ةطّ َطًك ةاً  -غةةٛا ٤ايةةةُطاٖل ٚغةةريٚ -ٙإٔ عباضتةة٘ َػةةًٛب ١ا٫عتبةةاض
ايؿةةطعٚ ،ٞيةصا تةةطاِٖ إشا إزعةةٛا إعتبةةاض إقةةطاض ٙبؿةةَ ٤ٞعةةني إستةةادٛا إلقاَةة١
ايةةسي ٌٝعًٝةة٘ بايةةةدكٛم حبٝةةح ٜهةة ٕٛغةةري زيٝةةٌ سذٝةة ١اإلقةةطاض ْٚفةةٛشٙ
ٚدٛاظ ،ٙفٝشتاز قب ٍٛإقطاض ايكيب بعْا ٙإىل زيَ ٌٝةدكٛم  ٫ٚزيٖٓ ٌٝا .
ٚايةشاقٌ اؾرتا قش ١اإلقطاض ْٚفٛش ٙببًةٛغ ايةةُكطّ ،فة شا أقةطّ ايكةيب
ٚاعرتف بعْا - ٙإعرتافاً َتهطضاً -مل ٜجبةا عًٝة٘ ايةةشس ايؿةطع ٞايةةُعني ستة٢
إشا نإ َطاٖكاً َا زاّ مل ٜةشتًِ ٚمل ٜبًغ ايػٔ ايةُع : ١ٓٝمخػ ١عؿط غةٓ ١أٚ
تػع غٓٛات .
ْعِ إقطاض ٖٛٚ ٙقيب إَا إٔ ٜه ٕٛناشباً ف ٘ٝأ ٚقازقاً بكسٚض ايعْا َٓة٘،
ٚعً ٢نٌ تكسٜط ٚظٝف ١ايةشانِ ايؿطع ٞايةُبػٛطٜ ١س ٙإٔ ٪ٜزّب٘ ٜٚععّض ٙبةةُا
ٜطآَ ٙاغباً َع عُطَٚ ٙكسضت٘ ايبسْٚ ١ٝقسض تةشًُ٘ .
ايؿط ايجاْ : ٞنُاٍ عكٌ ايةُكطّ ايةُعرتف بايعْا فٜ ٬جبةا سةسّ ايعْةا يةٛ
أقطّ ٚإعرتف بايعْا ساٍ ن ْ٘ٛصبْٓٛاً فاقةس ايعكةٌ ،نُةا ية ٛنةإ دْٓٛة٘ أزٚاضٜةاً
ٚسةةني إفاقتةة٘ إعةةرتف بايعْةةا سةةاٍ دْٓٛةة٘ مل ٜةةشسّ يًةةٛدٗني ايػةةابكني

عةةسّ

قب ٍٛإقطاض ايكيب قبٌ إستُٖٚ ،َ٘٬ا ٪ٜزٜإ َػًٛب ١ٝعباض ٠ايةُذٓٚ ٕٛعةسّ
إعتباض إقطاض ٙبفعٌ هساٍ دٓ. ْ٘ٛ
٪ٜٚنس : ٙبعض ايطٚاٜات ايظةاٖط٠

عةسّ قبة ٍٛإقةطاض ايةةُذْٓ ،ٕٛظةري

قةةشٝش ١أبةة ٞايعبةةاؽ ( )75ايةةيت حيهةة ٞفٗٝةةا اإلَةةاّ ايكةةازم( )غةةٓ ١دةةسٙ
ضغ ٍٛاهلل( )ف ُٔٝأقطّ عًةْ ٢فػة٘ ٚإعةرتف بايعْةا سٝةح غةأي٘ ( )بعةس
إقطاض ٙبايعْا  :أبكاسبهِ بأؽ ؟ ٜع
بكةةري

دّٓة ،١فكةايٛاْٚ ،٫ :ظةري قةشٝش ١أبةٞ

تفػةةري ايكُةة ٞايةةةُتهُٓ ١٭َةةط ايةةةُعرتف بايعْةةا سٝةةح طغةةأي٘ أَةةري

()75ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 15ابٛاب سس ايعْا  :ح. 2

اؾرتا ايبًٛغ ٚايعكٌ ٚا٫ختٝاض

قب ٍٛا٫قطاض )139( ................................

ايةَُٓ٪ني  :أبو دٓة ١؟ قةاٍ ٫ :ص فة ٕ ايػة٪اٍ

ايكةشٝشتني ٚازبةٛاب

ٜهؿف عٔ َاْع ١ٝازبٓ ٕٛعٔ قب ٍٛاإلقطاض بايعْا .
ْعِ ٜععّض ايةُذٓ ٕٛايةُعرتف بايعْا ٪ٜٚزّب سػب َكسضتة٘ ٚسةاٍ إفاقتة٘
ن٪ٜ ٞثّط ف ٘ٝايتععٜط ٜٚتشكل ايغط

ايؿطع. َ٘ٓ ٞ

ٚي ٛأقطّ ايةةُذٓ ٕٛا٭زٚاض ٟسةاٍ إفاقتة٘ بعْةا ٙسةاٍ إفاقتة٘ ٚظَةإ عكًة٘
ٚإزضان٘ ٚإدتُعةا ؾةطا٥ط قبة ٍٛاإلقةطاض  -ايةيت عبةٔ بكةسز عطنةٗا ٚبٝةإ
زيًٗٝا -دط ٣عً ٘ٝايةشسّ ايةُعني ٚإٕ دّٔ ٚقا إقاَ ١اسبس يتُاّ ايةشذ. ١
ايؿط ايجايح  :ا٫ختٝاض ف٬بس َٔ قسٚض اإلقطاض بايعْا َٔ ايبايغ ايعاقٌ
ايةُدتاض غري ايةُهط ٙايةًُتذ ٧إىل اإلقطاض ،ف شا أنط ٙأسس عً ٢اإلقةطاض بايعْةا
ٚقٗط ٙعً ٘ٝبتدٜٛف٘ أ ٚتٗسٜس ٙأ ٚسبػ٘ ٚنةطب٘ حبٝةح فكةس اإلختٝةاض ٚاإلضاز٠
ايةُػتكًٚ ١ايطنا ايباط

بةاإلعرتاف َٚة٪زا - ٙأعة

ايعْةا -مل ٜرتتةب ا٭ثةط

ايؿطعٚ ٞايةشس ايةُعني عً ٢إقطاض. ٙ
ٚٚدٗ٘ :سسٜح ايطفع :طضفع عٔ أَيت َا إغتهطٖٛا عً٘ٝص( )76بتكطٜب:
إٕ إقطاض ايةُهط ٙبايعْا فعٌ َػتهط ٙعًٜ ٫ ٘ٝرتتب عً ٘ٝا٭ثط ايؿطعَ ٞطًكاً :
ايتهًٝفٚ َ٘ٓ ٞايٛنع َ٘ٓٚ ،ٞأثط ايةشس ايةُعني ؾطعاً عً ٢ايعاْٚ ، ٞقس قطّبٓةا
ز٫ي ١ايةشسٜح عًْ ٢ف ٞاٯثاض ايؿطع ١ٝايتهًٝفٝةٚ ١ايٛنةعَ ١ٝةع ؾةٛاٖس حبجةاً
َفكً٬

َباسح ا٭ق ٍٛايعًُ : ١ٝأخباض ايرباٚ ٠٤زفعٓا عٓ٘ اإلؾها٫ت .

ٜ٪ٜٚس ٙعسز َٔ ايطٚاٜات  :نطٚاٜة ١أبة ٞايةبدرت ٟعةٔ ايكةازم (: )
طإٕ أَري ايةَُٓ٪ني قاٍ  َٔ :أقطّ عٓس دبطٜس أ ٚربٜٛف أ ٚسبؼ أ ٚتٗسٜةس
ف ٬سس عً٘ٝص ( ٖٞٚ ، )77يهعف غٓسٖا تكًض َٜ٪سٚ ،٠ز٫يتٗا عًة ٢إْتفةا٤
َطًل ايةشس عٓس اإلنطا ٙعً ٢اإلقطاضٚ -انش ١دًٚ ٫ٚ ،١ٝد٘ زبعٌ قاسيب
( )76ايٛغا : ٌ٥ز : 11ب َٔ 56ابٛاب دٗاز ايٓفؼ  +ز  :16ب َٔ 16ابٛاب ا٭ٜةُإ .
( )77ايٛغا : ٌ٥ز: 18ب َٔ 7ابٛاب سس ايػطق: ١حَ +. 2ػتسضى ايٛغا : ٌ٥بَٗٓ 7ا.

( .........................................)149بؿط ٣ايفكاٖ – ١فك٘ اسبسٚز ٚايتععٜطات

ايٛغاَٚ ٌ٥ػتسضنٗا إٜاٖا نُٔ ا٭خباض ايةداق ١باإلقطاض بايػطق. ١
ٖٓٚةةا ْٓ ة ّٙٛبةةايفطم ايهةةبري بةةني ايتؿةةطٜع اإليةةةٗ ٞايةةةُتُجٌّ بػ ةّٓ ١ضغةةٍٛ
اهلل(ٚ )أَري ايةَُٓ٪ني(ٚ )بني ايتؿطٜع ا٭ضن ٞايصٜ ٟتكس ٣يتعصٜب
ايةةةُتِّٗ ٚاْتةةعاي اإلقةةطاض َٓةة٘ بةةايهطٚ ٙايكٗةةط ٚايتعةةصٜب ٚايتدٜٛةةف ٚايتذطٜةةس
ٚايهطب

ايةُعتكٌ ايةُشبٛؽ ف ٘ٝثةِ تعكبة٘ ايةةُشاغب ١ايكاْْٝٛة ١عًة ٢طبةل

اإلقطاض اإلنطاٖة ٞايكةازض عٓة٘  .بُٓٝةا غةّٓ ١ضغة ٍٛاهلل(ٚ )أَريايةةَُٓ٪ني
( )سػةةبُا دةةا٤

ضٚاٜةةتني ( )78قةةشٝشتني أْةة٘ داُٖ٤ةةا ايةةةُعرتف بايعْةةا

َةدتاضاً َ ٫ -هطٖاً -فأعطنا بٛدُٗٗا عٔ ايةُعرتف يعً٘ ٜرتادع عةٔ إقةطاضٙ
نُا ٚضز

ضٚا : )79( ١ٜقٛي٘ ( )يةُاعع ايةُعرتف بايعْا  :طيعًو قبًّةا أٚ

غُعت أْ ٚظطتصٚ .ثةُ ١ضٚاٜات ( )89تةشحّ عً ٢ايتٛبٚ ١ايػةرت عًة ٢ايةٓفؼ
ٚأْٗا أفهٌ َٔ ا٫عرتاف أَاّ ايةُٮ إلقاَ ١ايةشس عً. ٘ٝ
ٚنٝف نإ إشا أخطأ أسس َٔ ايكها ٠أ ٚايؿطط ١أ ٚايعاًَني ٚإغتشكةٌ
اإلقطاض بايعْا أ ٚعب َٔ ٙٛازبةطا ِ٥عةٔ إنةطا : ٙبتعةصٜب أ ٚسةبؼ أ ٚتٗسٜةس أٚ
ربٜٛف أ ٚدبطٜس ،ثِ عط

اإلقطاض عً ٢ايةشانِ ايؿطع -ٞايةُذتٗس ايعسٍ-

ٚدةة ٤ٞبايةةةُكطّ ايةةةُعرتف بايعْةةا إيٝةة٘ ٚق ةسّم إعرتافةة٘ ٚأسةةطظ ايةةةُذتٗس ظْةةاٙ
بكطا ٔ٥طبكٛق ١أ ٚب عرتاف دسٜس َٓ٘ ٚسكٌ ي٘ ايٝكني باضتهاب٘ ايعْا أَهةٔ
ايةةةُذتٗس ايعةةازٍ إدةةطا ٤س ةسّ ايعْةةا عًٝةة٘ قانةةٝاً بعًُةة٘ ايةةةُدكٛم ٜٚكٓٝةة٘
اي٬سل َٓهُاً إلقطاض ٫ -ٙيٓفةٛش اإلقةطاض ايةةُهط ٙعًٝة٘ ،يةةُا تكةسّ َةٔ عةسّ
ْفٛش إقطاض ايةُهط ٙبايعْا ،فٝه ٕٛثبٛت سس ايعْا بعًةِ ايةةُذتٗس َةع ا٫قةطاض،
 ٫بايب ٫ٚ ١ٓٝباإلقطاض َٓفطزاً ٚ .عٓس٥ص ه٫بس َٔ تأنس ايةُذتٗس َٔ إقرتاف٘ ايعْا
()78ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 15ابٛاب سس ايعْا  :ح + 2بَٗٓ 16ا :ح. 1
( )79غٓٔ أب ٞزاٚز :ز : 146 : 4ح . 4427:
()89ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب َكسَات اسبسٚز .

اؾرتا تهطاض ا٫قطاض

قبٛي٘)141( ...................................................

بةشٝح حيكٌ ي٘ ايعًِ ٚايٝكني ،نةٜ ٞهة ٕٛقهةا ٙ٩بجبةٛت اسبةس عًٝة٘ َعتُةساً
عً ٢عًُ٘ ٜٚكَ ٘ٓٝػتفٝساً َٔ ططٜل إقطاضٚ ٙإعرتاف٘ ا٫ختٝاض ٟاي٬سل .
ايطابع  :تهطاض اإلقطاض أضبع َطات َ :ط ٠بعس أخط ٣غٛاَ ٤ع ا٫تكاٍ أٚ
َع فكٌ ظَاَْ ٞعتسّ ب٘ بني نٌ إقطاض ،فٜ ٬هف ٞاإلقطاض َط ٠أَ ٚطتني أ ٚث٬ثاً
ٜ ٫ٚجبا ب٘ ايةشسّ ايؿطع ٞباإلتاي ٚايتػايةِ ايفتٛا.ٞ٥
ٚمل خيايف ف ٘ٝإ( ٫ابٔ أب ٞعكٝةٌ) ايةصْ ٟػةب إيٝة٘ نفاٜة ١اإلقةطاض َةط٠
ٚاسسْٚ ،٠ػب إىل تع نبري َٔ عًُا ٤ايػَٓٚ ،١ةسضنِٗ إطة٬م زيٝةٌ ْفةٛش
إقطاض ايعك ٤٬عً ٢أْفػِٗ .
يهٓ٘ َؿهٌ بٌ َةُٓٛي يةدطٚز اإلقطاض بايعْا عٔ إط٬ق٘ نُا غٝأت. ٞ
بُٓٝا ي ٛأقط بايعْا أضبع َطات  ٖٛٚبايغ عاقٌ َةدتاض سةاٍ إعرتافة٘ بايعْةا
ثبةةا عًٝةة٘ اي ةةشس باإلتةةاي  -ضت ةاً نةةإ أّ دًةةساً سػةةب سايةة٘ َةةٔ سٝةةح
اإلسكإ ٚعسَ٘ ٚ -قس إغتفانا ْكٛم أخباض ايفطٜكني ( )81بايس٫ي ١عً٘ٝ
 ٚفٗٝا ايةدرب ايكشٝض غٓس ٙايٛانش ١ز٫يت٘ عً ٢يع ّٚتهةطاض اإلقةطاض أضبةعَطات ٚإٔ اإلقطاض بةُٓعي ١ايؿةٗاز ٠ايةةُطًٛب فٗٝةا ايتهةطاض أضبةع َةطات ،فة٬
ٜجبا ايعْا ؾطعاً ٜ ٫ٚةذب ايةشس عً ٘ٝإَ ٫ع تهطاض اإلقةطاض ازبةاَع يًؿةطا٥ط
أضبع َطات ،نُا ٜ ٫جبا ايعْا ٜ ٫ٚةذب ايةشسّ إَ ٫ع ايؿٗاز ٠ايةةُتهطضَ ٠ةٔ
أضبع أؾدام .
َٚكتهٖ ٢ص ٙايٓكٛم عسّ ايفطم بني إقطاض ايطدٌ ٚبني إقةطاض ايةةُطأ٠
ف ٕ قشٝش ١خًف بٔ محاز ٚاضز٠

إقطاض اَطأ ٠بايعْا ٚقةشٝش ١أبة ٞبكةري

فة ٞإقةطاض ضدٌ بايعْا ٖٚ ،اتإ ايكشٝشةتإ

()82

ٚغريُٖا قس إدتُعا عً٢

( )81ايػٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك : ٞز  + 225 :8ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب سس ايعْا  :ح +1ح2
 +ح + 5ب َٔ 12ابٛاب َكسَات اسبسٚز :حٚ 5غريٖا .
()82ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب سس ايعْا  :ح +1ح.2
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ايس٫ي ١ايٛانش ١عً ٢عسّ ثبٛت سسّ ايعْا إ ٫باإلقطاض ايةُتهطض أضبع َطات .
ْعِ ٖاتإ ايكةشٝشتإ ٚغريُٖةا َٛضزُٖةا ايةطدِ ٚنة ٕٛايةةُكطّ ضبكةٓاً
ٜػتشل ايطدِ عٓس إقطاضَ ٙهطضاً أضبعاً .
ٚقةةس ٜكةةاٍ  ٫ :زيٝةةٌ عًةة ٢ايتعةةس ٟإىل ايةةةُكطّ بايعْةةا ٖٚةة ٛغةةري ضبكةةٔ،
فٝهتف ٞف ٘ٝباإلقطاض َط ٠إلط٬م زيْ ٌٝفٛش اإلقطاض .
يهةةٔ ْكةة ٜ : ٍٛةةُهٓٓا ايتعةةسَ ٟةةٔ ٖةةاتني ايكةةشٝشتني إىل اي ةةذًس ٚنةةٕٛ
ايةُكطّ ايةُعرتف غري َةشكٔٚ ،شيةو يظٗةٛض قةشٝش ١خًةف بةٔ محةاز -
تٓعٍّ اإلقطاض َٓعي ١ايؿٗازٚ ٠ز٫يتٗا عً ٢إعتبةاض اإلقةطاض ؾةٗازَ ً٠ةٔ ايةةُذطّ
ايعاْةة ٞعًةةْ ٢فػةة٘ ٚ .س٦ٓٝةةص نُةةا ًٜةةعّ نةة ٕٛايؿةةٗازَ ٠تهةةطض ٠أضبعةةاً عًةة٢
ايةُشكٔ ٚعً ٢غري ايةةُشكٔ  ،نةصيو ًٜةعّ تهةطاض اإلقةطاض أضبعةاً َةٔ زٕٚ
فطم بني ايعْا ايةُٛدب يًطدِ ٚبني ايعْا ايةُٛدب يًذًس .
ٖٚهصا ظٗٛض قشٝش ١أب ٞبكري ف ْٗا تهُٓا غ٪ا َٔ ً٫أَري ايةةَُٓ٪ني
(َ )ةةٔ ايةةُكطّ بايعْةةا  :أبةةو دّٓة ١؟ قةةاٍ  ،٫ :فكةةاٍ  :طإشٖةةب عة

ستةة٢

ْػأٍ عٓوص فً ٛنإ اإلقطاض َطٚ ً٠اسس ٠نافٝاً يجبٛت ايةذًس يتعة ّٔٝدًةسَ ٙةٔ
ز ٕٚإْتظاض ٚ ٫ٚد٘ يتأخري )( ٙايةشس عٔ ٖصا ايةُعرتف بعْا. ٙ
ٚاسباقٌ َٔ َ٬سظٖ ١اتني ايكشٝشتني إٔ  ٫فطم بني إقطاض ايةةُشكٔ
بايعْا ايةُػتشل يًطدِ ٚبني إقطاض غري ايةُشكٔ ايةُػتشل يًذًس ،يس٫يتُٗا
عً ٢إٔ اإلقطاض ؾٗاز َٔ ٠ايةُكطّ عًْ ٢فػ٘ أ ٚبةُٓعي ١ايؿٗازٚ ، ٠نُةا ٜطًةب
ايؿٗاز ٠تعسز ايؿٗٛز ٜطًب

اإلقةطاض ايتهةطاض أضبةع َةطات ،٭ٕ اإلقةطاض

قاَ ِ٥كاّ ايؿٗازَٓٚ ٠عٍ َٓعيتٗا .
٪ٜٚنس : ٙخربإ قشٝشإ آخطإ ٚاضزإ

ايعاْ ٞايةُشكٔٚ ،قةس ز٫

عً ٢إضاز ٠ايةُؿطّي إقطاضات أضبع ١إلثبات ايةشس عً ٢ايةُكطّ ايةةُعرتف بايعْةا،
ٜٚبسَٗٓ ٚا عُ ّٛاإلثبات بتهطاض اإلقطاض أضبعاً: ٖٞٚ ،

اؾرتا تهطاض ا٫قطاض

قبٛي٘)143( ..................................................

أ -قشٝض أبَ ٞط )83( ِٜعٔ ايبةاقط(: )طأتةا اَةطأ ٠أَةري ايةةَُٓ٪ني
فكايا  :إْ ٞقةس فذةطت ،فةأعط

بٛدٗة٘ عٓٗةا فتشٛيةا ستة ٢اغةتكبًا

ٚدٗ٘ ،فكايا  :إْة ٞقةس فذةطت ،فةأعط

عٓٗةا ،ثةِ اغةتكبًت٘ ،فكايةا  :إْةٞ

فذطت ،فأَط بٗا فشبػا ٚناْا ساَ ،ً٬فرتبّل بٗةا ستةٚ ٢نةعا ،ثةِ أَةط
بٗا بعس شيو فشفةط هلةا سفةري٠

ايطسبةٚ ١خةا عًٗٝةا ثٛبة ًا دسٜةس ًا ٚأزخًةٗا

ايةشفري ٠إىل ايةشكَٛٚ ٛنع ايجسٜني ٚأغًل باب ايطسبٚ ١ضَاٖا بةشذط ٚقاٍ :
بػةِ اهلل ايًةِٗ عًة ٢تكةسٜل نتابةو ٚغةْٓ ١بٝةو ...ص ٖٚةصا اشبةرب ايكةةشٝض
ظاٖطايس٫ي ١عً ٢إستٝاز اإلقطاض إىل ايتهطاض أضبعاً .
ب -قشٝض ضبُس بٔ َػًِ ( )84ايص ٟضٚا ٙايةُؿا٥ذ

دٛاَعِٗ ايج٬ث١

عٔ اإلَاّ ايباقط ( ٚ )قس غ ٌ٦عٔ ضدةٌ قةاٍ ٭َطأتة٘ ٜ :ةا ظاْٝة ١أْةا ظْٝةا
بو ،قاٍ  :طعً ٘ٝسس ٚاسس يكصف٘ إٜاٖاٚ ،أَا قٛي٘  :أْةا ظْٝةا بةو ،فة ٬سةسّ
فٝةة٘ ،إ ٫إٔ ٜؿةةٗس عًةةْ ٢فػةة٘ أضبةةع ؾةةٗازات بايعْةةا عٓةةس اإلَةةاّص ف ة ٕ ٖةةصٙ
ايكشٝش ١تسٍ بٛنةٛح عًة ٢إٔ سةسّ ايعْةا َطًكةاً  -ضتةاً نةإ أّ دًةساً٫ -
ٜرتتب عً ٢اإلقطاض َطٚ ٠اسس ،٠قاٍ ( : )طٚأَا قٛي٘  :أْا ظْٝا بةو -فة٬
سس ف٘ٝص بٌ ٫بس َٔ تهطاض ٙأضبع َطات عٓس اإلَاّ طإ ٫إٔ ٜؿٗس عًْ ٢فػة٘
أضبع ؾٗازات بايعْةا عٓةس اإلَةاّص فة ٕ ٖةصا ايكةاشف يعٚدتة٘ قةس قةصفٗا سةاٍ
إسكاْ٘ ٚتعّٚد٘ بٗا ،يهٔ ايعْا ايةُكصٚف ١بةٜ٘ :ةةُهٔ قةسٚضَٓ ٙة٘ سةاٍ عةسّ
إسكاْ٘ ٚعٓس عسّ تعٚدة٘ َٓٗةا أَ ٚةٔ غريٖةا ،نُةا ٜةةُهٔ سكة ٍٛظْةا ٙبٗةا
ساٍ إسكاْ٘ بعٚد ١غريٖاٚ ،نجرياً َا حيكٌ ايعْا ثةِ ٜعكبة٘ ايةعٚاز بايةةُعْٞ
بٗا ،فٝعِّ ايةدرب ب ط٬ق٘ ايعْا سةاٍ اإلسكةإ ٚسةاٍ عةسّ اإلسكةإٜٚ ،ةسٍ
عً ٢عُ ّٛإؾرتا تهطاض اإلقطاض  :ايؿٗاز ٠عًْ ٢فػ٘ بايعْا أضبع َطات ساٍ
()83ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب سس ايعْا  :ح . 5
()84ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 13ابٛاب سس ايكصف  :ح. 1
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إسكاْ٘ ٚساٍ عسَ٘ .
ٜٚةُهٔ تٛنٝس يع ّٚتهطاض اإلقةطاض ستة٢

َةٛضز ايةةذًس يعةسّ إسكةإ

ايعاْ ٞف ْ٘ قس أقطّ عًْ ٢فػ٘ بايعْا ٚي ٛنإ ٜرتتب ايةةذًس َةٔ ز ٕٚسادة ١إىل
تهطاض اإلقطاض يهإ قس دًس ٙبايةةُط ٠ا٭ٚىل ستة ٢إشا نةإ ظْةا ٙسةاٍ إسكةاْ٘
ٚمل ٜٛقف إسساز )( ٙعً ٢تهطاض اإلقطاض َٓ٘ ٚايؿٗاز ٠عًةْ ٢فػة٘ بايعْةا،
َ ةةُا ٪ٜنةةس تٛقةةف سةةس ايعْةةا  -ايةةطدِ ٚاي ةةذًس َع ةاً  -عًةة ٢تهةةطاض اإلقةةطاض
ٚايؿٗاز ٠عًْ ٢فػ٘ بايعْا أضبعاًَ .
ٚبٗةةص ٙا٭خبةةاض ايكةةشٝش ١ا٭ضبعةةٚ ١بتكطٜةةب َتكةةسّ ْػةةتسٍ عًةة ٢يةةعّٚ
تهطاض اإلقطاض أضبعاً غٛا ٤نإ ايةُكطّ بايعْا ضبكةٓاً سةاٍ ايعْةا أ ٚغةري ضبكةٔ،
ٚبُٗا ْةكّٝس َا زٍّ َٔ ايةُطًكات عًْ ٢فةٛش اإلقةطاض بايؿةٚ ٤ٞيةَ ٛةطٚ ٠اسةس٠
(إقطاض ايعاقٌ عًْ ٢فػ٘ دةا٥ع ْافةص) ،فٓدكّكة٘ ( :إ٫

اإلقةطاض بايعْةا ٫بةس

َٔ تهطض ٙأضبع َطات غٛا ٤ايةُشكٔ ساٍ ايعْا ٚغري ايةُشكٔ) .
ْعِ ٚضز

قشٝش ١ايفه )85( ٌٝق ٍٛاإلَةاّ ايكةازم(: )طَةٔ أقةطّ

عًْ ٢فػ٘ عٓس اإلَاّ بةشل َٔ سةسٚز اهلل َةطٚ ٠اسةس - ٠سةطاً نةإ أ ٚعبةساً،
ٚسةةط ٠ناْةةا أ ٚأَةة - ١فعًةة ٢اإلَةةاّ إٔ ٜكةة ِٝايةةشسّ عًٝةة٘ يًةةص ٟأقةطّ بةة٘ عًةة٢
ْفػ٘ ،نآ٥ةاً َةٔ نةإ ،إ ٫ايعاْة ٞايةةُشكٔ ف ْة٘ ٜ ٫طتة٘ ستةٜ ٢ؿةٗس عًٝة٘
أضبع ١ؾٗسا ،٤ف شا ؾٗسٚا نطب٘ ايةشسّ َا ١٥دًس ٠ثِ ٜطت٘ . )...
ٖٚص ٙايكشٝش ١تسٍ ٚانشاً عً ٢قب ٍٛاإلقطاض بايعْا َطٚ ٠اسةسٚ ٠يةعّٚ
إقاَ ١ايةشسّ عً ،٘ٝف ٕ ايعْا سل ٚسس َةٔ سةسٚز اهلل غةبشاْ٘ ،فًة ٛأضٜةس َٓٗةا
ايعُ : ّٛمش ٍٛايعْا َطازاً دسٜاً -ضززْا ٙإىل أًٖة٘ ،فة ٕ ٖةصا ايةةُهُ ٕٛقةس
أعةةط

عٓةة٘ ايةةةُؿٗٛض بةةٌ تٝةةع ايفكٗةةا ٤غةة ٣ٛابةةٔ أبةة ٞعكٝةةٌٚ ،يعةةٌ

إعطانِٗ عٔ ايةدرب ايكشٝض ٭دٌ تهُّٓ٘ ٭َط: ٜٔ
()85ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 32ابٛاب َكسَات اسبسٚز :ح. 1
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ا٭ : ٍٚز٫يت٘ عًْ ٢فٛش إقطاض ايعبس ٚا٭َة ١بةةُا ٜٛدةب ايةةشس ايؿةطعٞ
َع أْ٘ طبايف يةُصٖب اإلَاَٚ ١ٝأخباضِٖ(َٛٚ )افل يفتا ٣ٚايعاَ. ١
ايجاْ : ٞز٫يت٘ عً ٢إٔ ايعْا ايةُٛدب يًطدِ  -أعة

ظْةا ايةةُشكٔ٫ -

ٜجبا باإلقطاض أقٚ ،ً٬أْ٘ ٫بس َٔ ؾٗاز ٠ايعس ٍٚا٭ضبع ١بةٖ٘ٚ ،ةصا َةةدايف
يفتا ٣ٚعُ ّٛايفكٗا ٤يتػايةُِٗ عً ٢ثبٛتة٘ بةاإلقطاض إَةا َةطٚ ٠اسةس ٠نُةا ٖةٛ
َصٖب بعض فكٗا ٤ايػٓ ، ١أ ٚأضبع َطات نُا ٖ ٛفتٝا َؿةٗٛض فكٗةا ٤اإلَاَٝة١
ٚفاق ةاً ٭خبةةاض أُ٥ةةتِٗ(ٖٚ )ةة ٛفتٝةةا تةةع نةةبري َةةٔ فكٗةةا ٤ايػةةَٓٛٚ ١افةةل
٭خباضِٖ فطادع ( ، )86فُهُ ٕٛايةدرب :عسّ ثبةٛت ظْةا ايةةُشكٔ بةاإلقطاض
أقَ -ً٬ةُا ُع ايةُػًُٚ ٕٛتتفل فتاٚاِٖ عً ٢خ٬ف٘ .
ٚبعس٥ص  :فظاٖط قشٝض ايفهة ٌٝثبةٛت ايعْةا ايةةُٛدب يًذًةس بةاإلقطاض
َةةطٚ ٠اسةةسٚ ٠عةةسّ ثبةةٛت ايعْةةا ايةةةُٛدب يًةةطدِ بةةاإلقطاض إَ ٫ةةع ؾةةٗاز٠
ايعةةسٖٚ ،ٍٚةةصا َطفةةٛ

ٜةةطزّ عًُةة٘ إىل أًٖةة٘ (ٖٚ ،)ةةصا يهجةةط ٠ا٭خبةةاض

ايةُدايف ١هلص ٜٔايةُهُْٛني ٚؾٗط ٠ضٚاٜتٗا ٚؾصٚش ٖص ٙايطٚاٜةٚ ،١قةس أَطْةا
عٓس إخت٬ف َهُ ٕٛا٭خباض  :با٭خص بةةُا إؾةتٗطت ضٚاٜتة٘ بةني ا٭قةشاب
ٚتطى ايطٚا ١ٜايؿاشَ ، ٠هاف ًا يتهُّٓٗا َا خيايف ايةُصٖب ٜٛٚافل ايعاَ. ١
ٚاسباقٌ ٖ ٛايٛثٛم بًع ّٚتهطاض اإلقةطاض َةٔ ايعاْة ٞأضبةع َةطات ستة٢
ٜػتشل ايةشس  ٚط ٟعً. ٘ٝ
ٜ ٌٖٚعترب تعسز َةذايؼ اإلقطاض ايةةُتهطض بةإٔ ٜكةطّ ٜٚعةرتف بايعْةا نةٌ
َط٠

صبًؼ غري ايةُذًؼ ايص ٟأقطّ ف ٘ٝبايعْا

ٖصا َا إختًفا ف ٘ٝأْظاض ايفكٗا(٤ض

ايةُط ٠ايػةابك ١أّ ٜ ٫عتةرب ؟

) فصٖب ايةُؿٗٛض إىل عسّ ا٫ؾرتا .

ٚشٖب تع َٔ ايةُتكسَني إىل إؾرتا تعسز ايةةُذايؼٚ ،اغةتسٍ هلةِ
باإلتاي ايةص ٟإزعا ٙايؿٝذ ايطٛغٞ

(ايةد٬ف) ٖٛٚ،نعٝف ْعًِ بعسّ

( )86غٓٔ اب ٞزاٚز :ز + 147 : 4:نٓع ايعُاٍ :ز + 226 :5ايػٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك:ٞز. 225 :8

( .........................................)146بؿط ٣ايفكاٖ – ١فك٘ اسبسٚز ٚايتععٜطات

إ ْعكازٚ ٙعسّ نؿف٘ عٔ ضأ ٟايةُعك. )( ّٛ
ٚاغتسيٛا هلِ ثاْٝاً با٭قٌٚ ،يعٌ ايةُطاز :أقٌ عسّ ثبٛت سس ايعْا إشا
مل تتعسز صبايؼ اإلقةطاضْ ٫ٚ ،عاضنة٘ بأقةٌ ايةرباَ ٠٤ةٔ ا٫ؾةرتا أ ٚأقةٌ
عةةسّ ا٫ؾةةرتا  .بةةٌ ْكةة : ٍٛا٭قةةٌ زيٝةةٌ سٝةةح  ٫زيٝةةٌٚ ،غةةٝتبني ٚدةةٛز
ايسي ٌٝعً ٢عسّ ا٫ؾرتا َٔ ا٭خباض .
ٚاغتسيٛا هلِ ثايجاً ببعض ا٭خباض ايكشٝش ١ايةيت ٚقعةا فٗٝةا أقةاضٜطِٖ
صبايؼ َتعسز ٠عٓس ضغ ٍٛاهلل(ٚ )عٓس أَري ايةَُٓ٪ني(. )
ٖةةص ٙا٫خبةةاض -قةةس سكةةٌ اتفاقةةاً ٚ

يهةةٔ ٖةةصا  -تعةةسز ايةةةُذايؼ
ظطٚفه إغتسعا تعةسز ايةةُذايؼ يغةط

ؾةطع ٞسهةٖ ِٝة ٛقةسّ ايةةُعرتف

بايعْةةا عةةٔ إقةةطاضٚ ٙإٜةةةذاز ايةةةُاْع عةةٔ تةةةُاّ اإلقةةطاض ٚثبةةٛت ايةةةشس عًٝةة٘
ٚاغتشكاق٘ إٜا ٙنُا ٜبس ٚدًٝاً يةُٔ ٜكطأ ا٭خباض ايكشٝش ١ايةُتهُٓ ١يًتفطٜةل
ٜٚتأٌَ فٗٝا  ٚفكطاتٗةا فطادةع قهةَ ١ٝةاعع

()87

نتةب سةسٜح أٖةٌ ايػةٓ١

ٚقشٝش ٞخًف بٔ محاز ٚأب ٞبكري ايةُتكسَتني (ٜٚ، )88تشكٌ َٓٗا :اْ٘ ٫
ز٫ي١

ٖص ٙا٫خباض عً ٢اؾرتا تعسز صبايؼ ا٫قطاض ايةُتهطض .
بٌ ٜٛدس َا ٜسٍ ظاٖطاً عً ٢عسّ ا٫ؾرتا َ ٖٛٚا ٜبس َٔ ٚقةشٝشيت

أبَ ٞطٚ ِٜأب ٞايعباؽ ايةُتكسَتني ( )89سٝح ٜظٗط َُٓٗا نفاٚ ١ٜسةس ٠صبًةؼ
اإلقطاضات ايةُتهطض ٠فطادع .
ٚبتعةةبري َةةدتكط  ٫ :ز٫يةة١

بعةةض ا٭خبةةاض ( )99ايكةةشٝش ١عًةة ٢يةةعّٚ

تعسز صبايؼ إقطاضات ايعْةا ،يًكطٜٓة ١ايةةُتكسَ ،١فة ٬تكةًض َعاضنةاً يًدةربٜٔ
( )87قشٝض ايبداض :ٟز + 59 :7ز + 295 :8قشٝض َػًِ :ز + 1318: 3غٓٔ ابٔ َاد : ١ز: 2
 + 854غٓٔ ايرتَص: ٟز. 27: 4
()88ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب سس ايعْا  :ح +1ح.2
()89ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب سس ايعْا :ح + 5ب َٗٓ 15ا:ح. 2
()99ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب سس ايعْا :ح + 1ح. 2
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ايكةةشٝشني ايةةص ٜٔحيهةة ٞفُٗٝةةا اإلَةةاّ ( )صبةة ٤ٞضدةةٌ إىل ايةةٓيب()
ٚاَطأ ٠إىل أَري ايةَُٓ٪ني (ٚ )إعرتافُٗةا بايعْةا  ،أعكبة٘ إعطانةُٗا ()
عُةةٔ دةةا٤ا َعرتفةةني بايعْةةاٚ ،عةةازا ي٬عةةرتاف ثاْٝةة ١فأعطنةةا عُٓٗةةاٚ ،عةةازا
ي عرتاف ثايج ١فأعطنا عُٓٗا ،ثِ عازا ي عرتاف ضابع ١فأقاّ نٌ َُٓٗا ايةشس
()91

عً ٢ايةُعرتف ،فطادع

تةذس ظاٖطُٖةاٚ :سةس ٠ايةةُذًؼ ٚٚسةس ٠ايعَةإ

أ ٚتكةةاضب أظَٓةة ١اإلقةةطاضات ا٭ضبعةة ١ايةةةُٓؿأ ٠يغةةط

تةةةُاّ زيٝةةٌ اإلثبةةات

إلغتشكام ايةشسّ .
ٚايةشاقٌ ٖ ٛعسّ اؾرتا تعسز صبةايؼ ا٫قةطاض ،فة ٬فةطم بةني اتكةاٍ
اإلقطاضات ا٭ضبع ١ظَاْاً ٚسكٛهلا

صبًؼ ٚاسةس نُةا ٖةَ ٛةٛضز قةشٝشيت

أبةةَ ٞةةطٚ ِٜأبةة ٞايعبةةاؽ ٚ ،بةةني إْفكةةاهلا بةةةُعٓ ٢سكةة ٍٛايفكةةٌ ايعَةةاْٞ
ايةُعتس بة٘ بةني إقةطاض ٚبةني إقةطاض هآخةط بةإٔ تتهةطض

صبةايؼ َتعةسزٚ ٠أظَةإ

طبتًف ١نُا َٖٛ ٛضز قشٝشيت خًف ٚأب ٞبكري ٖٚ ،ص ٙايتػة ١ٜٛتتشكةٌ اٚ
تػتفاز َٔ ايةذُع بني ا٭خباض ايؿطع ١ٝايةُطًك ١ايةُ ٢َٛايٗٝا .
ٚعً ٘ٝإشا مل تهتٌُ أقاضٜط ٙأضبعاً مل ب سسّٚ ٙمل ٜػتشك٘ .
 ٌٖٚب تععٜط ٙإلقطاض ٙبايعْا َط ٠أ ٚاثٓتني أ ٚث٬ثاً ؟ .
شٖب تع َٔ ايفكٗا( ٤ض

) إىل ٚدٛب ايتععٜط ،إلطة٬م زيٝةٌ ْفةٛش

ا٫عرتاف َ ٖٛٚا زٍ عًْ( ٢فٛش إقطاض ايعاقٌ عًْ ٢فػ٘) ْٚةكتكط

اشبةطٚز

َٓ٘ عً ٢ايةشس ،بةُعٓ ٢ايتُػو يتععٜط ٙب ط٬م زيْ ٌٝفٛش اإلقةطاضٚ ،قةس أقةطّ
س يس٫يةة ١ايةةٓل ايكةشٝض ايةةةُتكسّ عًةة٢
ايعاقةة ٞعًةةْ ٢فػةة٘ فٝعةعّضٜ ٫ٚ ،ةةش ّ
يع ّٚتهطاض اإلقطاض أضبعاً ستٜ ٢جبا عً ٘ٝسسّ ايعْا  ،فطادع (. )92
يهٔ ٖصا اإلطة٬م  -عً ٢فط

تةػًةَ - ُ٘ٝةكةٝسّ بسية ٌٝخام بةُشٌ

()91ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب سس ايعْا :ح + 5ب َٗٓ 15ا :ح . 2
( )92دٛاٖط ايه : ّ٬ز . 282: 41
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ايبشح زيٓا عً ٢عسّ ايتععٜط ٖٛٚ ،ظٗٛض َعترب ٠ا٭قبغ بةٔ ْباتة ١ايةةُتهُٓ١
يك ٍٛأَري ايةَُٓ٪ني( )يةُٔ أقطّ بايعْا ث٬ثاً  :طإشٖب ستةْ ٢ػةأٍ عٓةو
ايػطّ نُا غأيٓاى

ايع ،١ْٝ٬فة ٕ مل تعةس إيٓٝةا مل ْطًبةوصثِ يةةُا عةاز ضابعةاً

ٚإعةةرتف بايعْةةا قةةاٍ يةة٘  :طيةة ٛمل تأتٓةةا مل ْطًبةةوص

()93

فة ٕ ٖةةاتني ازبًُةةتني

تس ٕ٫ز٫ي ١إيتعاَٚ ١ٝانش ١عً ٢عسّ ثبةٛت ايتععٜةط َػةتفازاً َةٔ ٫ظّ عةسّ
طًب ايةُكطّ بايعْا قبٌ انتُاٍ أضبع إقطاضات .
َٚةةةع ظٗةةةٛض ايةةةٓل ايكةةةشٝض ٚ -يةةة ٛبةةةا٫يتعاّٜ ٫ -كةةةاض إىل ا٭قةةةٌ
ايةُتكسّ أ ٚبعض ايٛد ٙٛا٭خط ،٣فايظاٖط عسّ اغتشكام ايتععٜط .
ثةةِ إْةة٘ يةة ٛنةةإ ايةةةُكطّ بايعْةةا أخةةطؽ ٜ ٫كةةسض عًةة ٢ايٓطةةل بة قطاض ٙعًةة٢
دطٜةُت٘  :ايعْا -تهف ٘ٝاإلؾاض ٠ايةُفُٗ ١نُا ٖ ٛايةةشاٍ

غةا٥ط تعبرياتة٘ عةٔ

َطازات٘ َٚكاقس٫ٚ ، ٙبةس َةٔ تعةسز اإلؾةاض ٠باإلقةبع أضبةع َةطات نُةا ٖةٞ
ايٛظٝف ١ايعاَ١

اإلقطاض ايةُٛدب يةةشس ايعْةا٫ٚ ،بةس َةٔ ذبطٜةو يػةاْ٘ َةع

نٌ إؾاض ٠باقبع٘ بس ً٫عٔ ايٓطل ايةُتعصض عً. ٘ٝ
ثِ إشا زيا إؾاضت٘ عً ٢ظْاٚ ٙإقطاض ٙب٘ َتهةطضاً ٚدةب سةسّ : ٙضتةاً أٚ
دًساً سػب ساي٘ َٔ اإلسكإ أ ٚعسَ٘.
ٜٚةةسيٓا عًةة ٢شيةةو :بعةةض ايطٚاٜةةات (ٚ )94عُةةستٗا َعتةةرب ٠ايػةةه ْٞٛعةةٔ
ايكةةازم(: )طتًبٝةة ١ا٭خةةطؽ ٚتؿةةٗسٚ ٙقطا٤تةة٘ ايكةةطإٓ

ايكةة ٠٬ذبطٜةةو

يػاْ٘ ٚإؾاضت٘ باقبع٘ص ف ْٗا بهُ ١ُٝعسّ ايفطم بني ايةةُطازات ايةةُٓكٛق١
ٚبةةني غريٖةةا َةةٔ َكاقةةسَٚ ٙطازاتةة٘ َٗٓٚ -ةةا اعرتافةة٘ بايعْةةا  -تهةةٚ ٕٛانةةش١
ايس٫ي ١عًَ ٢سخً ١ٝإؾاض ٠ا٫قبع ايةُفُٗٚ ١ذبطٜو ايًػإ .
٪ٜٚنسٖا َعتربَ ٠ػعس ٠عٔ ايكازم: طإْو قس تط َٔ ٣ايةُشطّ َٔ
()93ايفك: ٘ٝز :21: 4ح + 31ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب َكسَات اسبسٚز :ح. 6
( )94ايٛغا: ٌ٥ز: 4ب  َٔ 59ابٛاب ايكطا٠٤

ايك : ٠٬ح + 1ح. 2
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ايعذِ ٜ ٫طاز َٓ٘ َا ٜطاز َٔ ايعايةِ ايفكٝضٚ ،نصيو ا٭خطؽ

ايكةطا٠٤

ايكٚ ٠٬ايتؿٗس َٚا أؾب٘ شيو ،فٗصا بةُٓعي ١ايعذِٚ ،ايةُشطّ ٜ ٫طاز َٓ٘ َةا
ٜطاز َٔ ايعاقٌ ايةُتهًِ ايفكٝضص فاْٗا ٚانش ١ايس٫ي ١عً ٢إٔ ايةُٝػٛض ٖٛ
ايةةةُطًٛب ٖٚةة ٛايةةةُطاز َةةٔ ايعذةةِ َٚةةٔ ايبةةسٚ ٟٚايطٜفةة ٞايةةص ٟمل خيةةايط
اي ةةشهط ٚمل ٜةةتعًِ ايهةة ّ٬ايفكةةٝض َٚةةٔ طا٭خةةطؽ

ايك ةطا٠٤

ايكةة٠٬

ٚايتؿٗس َٚا أؾب٘ شيةوص ٚتعةِ ايؿةباٖ ١نةٌ َكاقةس ٙايؿةطع ١ٝايةيت تتطًةب
ايتًفخ ايكشٝض  ٖٛٚعادع عٓ٘ َٗٓٚ -ا عكٛزٚ ٙط٬ق٘ ٚتًبٝتة٘ ٚإقةطاض ٙبايعْةا
ٚغريٖةةاٚ ،قةةس دعًةةا ايطٚاٜةة ١ايةةةُعترب ٠ا٭خةةطؽ ب ةةُٓعي ١ايعذةةِ ٚايةةةُشطّ
ايصٜ ٫ ٜٔطاز َُٓٗا َا ٜطاز َٔ ايعايةِ ايفكٝض ٖ ،صا .
ٚي ٛفِٗ ايةشانِ ايؿطع - ٞايةُذتٗس ايعةسٍ -إؾةاضت٘ ٚسطنة ١يػةاْ٘ فٗةٛ
خريٚ ،إ ٫إستاز إىل َرتدِ ٜعطف إؾاضت٘ ٜٚفػطّٖا ي٘ .
ٜ ٌٖٚهف ٞايةُرتدِ ايٛاسةس ؟ إشا غةًُٓا نة ٕٛايرتتة ١إخبةاضاً فايظةاٖط
نفا ١ٜايةُرتدِ ايٛاسس إشا نإ َٛثٛق ًا ب٘ َٔ ايهصب ٚعاضفاً باإلؾاض. ٠
ٚإشا غًُٓا نْٗٛا ؾٗاز - ٠نُا ٖة ٛظةاٖط بعةض ايفكٗةا - )95( ٤ف٬بةس َةٔ
َرتتني عازيني ٜؿٗسإ برتت ١إؾةاضت٘ ،فة ٕ ايؿةٗاز ٠عًة ٢ا٭َةط ايؿةطعٞ
٫بس َٔ تعسزٖا ٚعساي ١ايؿاٖس ٫ٚ ٜٔتهف ٞايٛثاق. ١
ٜ ٫ٚبعس نْٗٛا إخبةاضاً فٝهفة ٞايؿةاٖس ايجكة ، ١يهةٔ ا٫ستٝةا

ايةةشسٚز

دٝس فٓشتا بتعسز ايةُرتدِ ٚعسايتُٗا ٚاهلل ايعايةِ  .ثِ ْبشح :

الـخمل من غري زوج :
إشا محًةةا اَةةطأَ ٠ةةٔ غةةري ظٚز سانةةط َعٗةةا  -نةةإٔ  ٫تهةةَ ٕٛتعٚدةة١
أ ٚناْا َتعٚدٚ ١نإ ظٚدٗا غا٥باً عٓٗا َٔ ٚقاه  ٫حيتٌُ ن ٕٛايةشٌُ َٓ٘
فٌٗ ب عًٗٝا سسّ ايعْا ؟ أ ٚتػأٍ عٔ َٓؿأ محًٗا  ،أّ  ٫؟ .
( )95دٛاٖط ايه : ّ٬ز. 283 : 41
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ظاٖط ايؿٝذ ايطٛغ( ٞقس)ٙ

َبػةٛط٘ ٚ :دةٛب ايػة٪اٍ ٚايتشكةل َٓٗةا

عٔ َٓؿأ محًٗا ؟ ف ٕ إعرتفا بايعْا ٚتهطّض َٓٗا ا٫عرتاف سسّت.
يهةةٔ  ٫زيٝةةٌ عًةةٚ ٢دةةٛب ايتشكةةل َٓٗةةا ٚايتعةةطف عًةةَٓ ٢ؿةةأ اي ةةشٌُ،
ٚايكشٝض َا ٖ ٛظاٖط َؿٗٛض ايفكٗا َٔ ٤عسّ ٚدٛب ايػ٪اٍ ٚايتشكل َٓٗا
عٔ َٓؿأ محًٗا َٔٚ ،عسّ ٚدٛب ايةشسّ عًٗٝا إشا مل تعرتف إختٝةاضاً بعْاٖةا
أ ٚتك ّٛب٘ ايب ١ٓٝايؿاٖس ٠عً ٢ظْاٖا بٓشَ ٛكب. ٍٛ
ٚٚد٘ شيو  :أقاي ١قش ١تكطف ايةُػًِ ْٚعاٖت٘ َٔ ايةشطاّٚ ،إستُةاٍ
ْؿ ٤ٛايةشٌُ بغةري ظْةا نةايٛط ٞؾةبٗ ١أ ٚبةاإلنطا ٙأ ٚبعكةس سة ٍ٬أ ٚبةةذصب
ضمحٗا يًُ  ،فٝؿو عٓس٥ص

فعًٗا فتذط ٟأقاي ١بطا ٠٤ايصَ َٔ ١اغةتشكام

ايةةشسّ َٚةةٔ َٓؿةةأ ايةةشٌُ ايفاغةةس َةةا زاَةةا مل تعةةرتف بايعْةةا ٚمل تكةةِ ايبٓٝةة١
ايؿاٖس ٠عً . ٘ٝثِ ْبشح ايةُجبا ايجاْ ٞيًعْا ايةُٛدب يًشسّ: ٖٛٚ ،

البًنة الشاهدة بالسنا :
ٜجبةةا ايعْةةا ايةةةُٛدب يًشةةس ايؿةةطع - ٞضتةاً أ ٚدًةةساً -بايبٓٝةة ١ايؿةةاٖس٠
عً ٢ايطدٌ أ ٚعً ٢ايةةُطأ ٠بايعْةا بؿةطَ ٚعٓٝةْ ١عطنةٗا تباعةاً ،أٚهلةا إثباتة٘
بايؿٗاز ٠بأسس ططم ث٬ث: ١
أ ٫ -ضٜةةب عٓةةسْا  ٫ٚخةة٬ف بٝةةِٓٗ

إٔ ؾةةٗاز ٠عةةس ٍٚأضبعةة ١عًةة ٢ظْةةا

أسسه تٛدب إغتشكام ايةشسّ ا٭عِ َٔ ايطدِ ٚازبًس سػب ساية٘ َةٔ سٝةح
اإلسكإ ٚعسَ٘ ٚ ،تؿةري إيٝة٘ ٚانةشاً  :آٜة ١سةسّ ايكةصف  :طَٚايَّةصَِٜ َٜٔطَْةَٕٛ
سً٠صايٓةٛض ،4 :
ايةُشْكََٓاتِ ثَِّ يَِْ َٜةأْتٛا بِأَضْبَعَة ِ١ؾة َٗسَا َ٤فَادًِْةس ِْٖٚثََُةاِْنيَ دًَْة َ
ف ْٗا تسٍّ بٛنٛح عً ٢قب ٍٛؾٗاز ٠ا٭ضبع ١بعْا ايةُشكٓات ايةُػًُات .
ٚايطٚاٜةةات بجبةةٛت سةةس ايةةطدِ َػتفٝهةة ١زايةة ١عًةة ٢قبةة ٍٛؾةةٗاز ٠ا٭ضبعةة١
ايعس ٍٚبايعْا عً ٢ؾدل َعني  -شنطاً أ ٚأْجْ -٢ظري قةشٝش ١اسبًيب:طسةس

ايب ١ٓٝايؿاٖس ٠بايعْا )151( .............................................................

ايةةطدِ إٔ ٜؿةةٗس أضبعةة ١أْٗةةِ ضأٜ ٙٚةةسخٌ ٚخيةةطزص َٚعتةةرب ٠أبةة ٞبكةةري  :ط٫
ٜطدِ ايطدٌ ٚايةُطأ ٠ستٜ ٢ؿٗس عًُٗٝا أضبع ١ؾٗسا ٤عً ٢ايةذُاي ٚاإل٬ٜز
ٚاإلزخاٍ نايةٌُٝ

ايةُهشً١ص .

ٚغايب ٖص ٙايطٚاٜةات

()96

ايةُشكٔ ٫ٚ ،تٛدس ضٚا١ٜ

أ ٚتةةُاَٗا ٚاضز

ثبةٛت ايةطدِ عًة ٢ايعاْةٞ

ثبٛت ايةذًس عً ٢ايعاْ ٞغري ايةُشكٔ :

إ ٫ضٚا ١ٜايؿٝذ ايكسٚم ( )97بػٓس ٙإىل عاقةِ بةٔ محٝةس عةٔ ضبُةس بةٔ
قٝؼ عٔ أب ٞدعفط( )سانٝاً يك ٍٛأَري ايةَُٓ٪ني( : )طً ٫ةس ضدةٌ
 ٫ٚاَةةطأ ٠ستةةٜ ٢ؿةةٗس عًُٗٝةةا أضبعةة ١ؾةةٗٛز عًةة ٢اإلٜةة٬ز ٚاإلخةةطاز) ،يهةةٔ
ايؿٝدني ايهًٝ

ٚايطٛغ )98( ٞضٜٚاٖا بكةٝاغ ١طٜ ٫ةطدِ ...ص فٝؿةو فُٝةا

ٖ ٛقازض ٚاقعاً عٔ أَري ايةَُٓ٪ني (. )
ْةةعِ ٜجبةةا ايةةذًس -أ ٚايعْةةا ايةةةُٛدب يًذًةةس -بؿةةٗاز ٠ايطدةةاٍ ايعةةسٍٚ
ا٫ضبع ١باإلتةاي ايفتةٛاٚ ٞ٥ايتػايةةِ ايكطعةٚ ٞبفشة ٣ٛايةٓل ايكةشٝض

()99

ايص ٟضٚا ٙايؿٝدإ ايكةسٚم ٚايطٛغة ٞبػةٓسُٖا إىل ايةةشًيب عةٔ ايكةازم
(ٚ )قةةس غةةأي٘ عةةٔ ضدةةٌ َ ةةشكٔ فذةةط بةةاَطأ ٠فؿةةٗس عًٝةة٘ ث٬ثةة ١ضدةةاٍ
ٚاَطأتإ طٚدب عً ٘ٝايطدِٚ ،إٕ ؾٗس عً ٘ٝضدٚ ٕ٬أضبةع ْػة ٠ٛفة ٬دبةٛظ
ؾٗازتِٗ ٜ ٫ٚةطدِٚ ،يهةٔ ٜهةطب سةس ايعاْةٞص ف ْة٘ ٜػةتفاز َٓٗةا بٛنةٛح
 ٚي ٛبةايفشَٚ ٣ٛفٗة ّٛايةةُٛافك -١إغةتشكام ايعاْة ٞغةري ايةةُشكٔ نةطباي ةةشس ٚدًةةس َ٦ةة ١غةة ٛإشا ؾةةٗس عًٝةة٘ ضدةةٚ ٕ٬أضبةةع ْػةة ٠ٛأ ٚث٬ثةة ١ضدةةاٍ
ٚاَطأتإ أ ٚأضبع ضداٍ عس. ٍٚ
()96ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ12ابٛاب سس ايعْا .
( )97ايفك: ٘ٝز : 15: 4ح + 4ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ12ابٛاب سس ايعْا:ح . 11 :
( )98ايها  :ز : 184 : 7ح + 2ايتٗصٜب  :ز : 1 : 19ح. 3
()99ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 39ابٛاب سس ايعْا  :ح.1
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ٜٚةةةُهٔ إغةةتظٗاض عُةة ّٛاإلثبةةات بؿةةٗاز ٠ايعةةس ٍٚا٫ضبعةة َ ١ةٔ آٜةة ١سةةس
دًِةسَ ِْٖٚثَُةاِْنيَ
ايكصف :طَٚايَّصَِٜ َٜٔطَْ َٕٛايُْشْكََٓاتِ ثَِّ يَِْ َٜأْتٛا ِب َأضْ َبعَة ِ١ؾة َٗسَا َ٤فَا ْ

د ًْ َسً٠ص ايٓٛض ،4:فإ ايةُشكٓات ٖٓا ٜطاز َٓ٘ ايةُػًُات أعِ َةٔ ايةةُشكٓ١
َ
بعٚز  َٔٚغري ايةُشكٓٚ ،١تسٍ اٯ ١ٜعً ٢إْتفا ٤سس ايكصف بؿةٗاز ٠ايعةسٍٚ
ا٫ضبعةة٫ٚ ،١ظَةة٘ ثبةةٛت سةةس ايعْةةا عًةة ٢ايةةةُػًُ ١ايةةةُكصٚف ١ايةةةُؿٗٛز عًٗٝةةا
بايعْا َٔ أضبع ١عس ٍٚأعِ َٔ تطتب ايطدِ  َٔٚتطتب ازبًس .
ٚيعٌ ٖص ٙاٯٚ ١ٜشاى ايٓل ايكشٝض ٚعبةَ ٙٛةةُا مل ٜكةًٓا َةٔ أخبةاضِٖ
ٖةةَٓ ٛؿةةأ إتةةاي ايفتةةا ٣ٚعًةة ٢ثبةةٛت ايعْةةا ايةةةُٛدب يًذًةةس بأضبعةة ١ؾةةٗٛز
عس ،ٍٚبٌ ٖ ٞبأتعٗا َٓؿأ قايةةض ي٬طُٓ٦ةإ بايةةشهِ ايعةاّ  :إثبةات سةس
ايعْا  :ايةذًس أ ٚايطدِ بؿٗاز ٠ايعس ٍٚا٭ضبع. - ١
ٚيةة ٛنٓةةا ٖٚةةص ٙايٓكةةٛم يكًٓةةا بعةةسّ ثبةةٛت ايعْةةا بغةةري ؾةةٗاز ٠ايعةةسٍٚ
ا٭ضبع ،١يهٓا ْةدطز عٔ ٖصا بطٚاٜات تسٍ عً: ٢
ب -ثبٛت ايعْا بؿٗاز ٠ث٬خ ضداٍ ٚاَطأتني قايةشتني .
دة -ثبٛت ايعْا بؿٗاز ٠ضدًني عازيني َع أضبع ْػا ٤قايةشات .
ٚايةةُؿٗٛض بةةني فكٗآ٥ةةا (ض

) ٖةة ٛايجبةةٛت بةةايططٜكني ا٭ٚيةةني (أ  +ب)،

٫ٚبس َٔ ايسي ٌٝايؿطع٫ ،ٞغُٝا ٚقس ٚضزت ضٚاٜةات (ْ )199اطكة ١بعةسّ ْفةٛش
ؾةةٗاز ٠ايٓػةةا٤

ايةةشسٚز َطًكةاً ْظةةري قةةشٝش ١تٝةةٌ بةةٔ زضاز ٚضبُةةس بةةٔ

محطإ ٚقةس غةأ ٫ايكةازم ( : )أتةةذٛظ ؾةٗاز ٠ايٓػةا٤

اسبةسٚز ؟ قةاٍ

( : )ط ايكتةةٌ ٚسةةس ،ٙإٕ عًٝةاً نةةإ ٜكةةٜ ٫ : ٍٛبطةةٌ زّ اَةطَ ٨ػةةًِص
َٚعتةةرب ٠غٝةةاخ بةةٔ إبةةطاٖ : ِٝط ٫دبةةٛظ ؾةةٗاز ٠ايٓػةةا٤
ايػةةه :ْٞٛطؾةةٗاز ٠ايٓػةةا ٫ ٤دبةةٛظ

ايةةةشسٚزص َٚعتةةرب٠

طةة٬م ْ ٫ٚهةةاح ٫ٚ

ايسَٚ ٕٜٛا ٜ ٫ػتطٝع ايطداٍ ايٓظط إي٘ٝص ٚغريٖا .
( )199ايٛغا :ٌ٥ز: 18ب َٔ 24ابٛاب ايؿٗازات  :ح+ 1ح + 29ح . 42
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ٖٚص ٙايطٚاٜات ايٓاف ١ٝيةذٛاظ ْٚفٛش ؾٗاز ٠ايٓػا٤

ايةشسٚز َطًكاً ْأخةص

ب ط٬قٗا ،إ ٫إٔ ٜأت ٞزيَ ٌٝةدايف َكّٝةس إلط٬قٗةا ،فٓكّٝةسٖا بغةري ايعْةا  -أٟ
ايةةذًُ١

ْةدطز َٓٗا سس ايعْا فتذٛظ ؾٗاز ٠ايٓػا٤

سةس ايعْةا ،يٓكةٛم

خاق ١قشٝش ١تسٍ عًٝة٘ بايةةدكٛم٪ٜٚ ،نةس ا٫ختكةام ٚايةةدطٚز َةٔ
ٖص ٙايةُطًكات  :قشٝش ١عبس ايطمحٔ  :طتةةذٛظ ؾةٗاز ٠ايٓػةا٤

ايةةشسٚز

َع ايطداٍص(ٜٚ . )191تشكٌ َٔ ايةذُع بني ٖص ٙا٭خباض  :عسّ قبة ٍٛؾةٗاز٠
ايٓػآَ ٤فطزاتٚ ،قب ٍٛؾٗازتٗٔ َع ايطداٍ

ايةذًُٚ ،١تفك: ً٘ٝ

إْ٘ ٜػتفاز َٔ ايٓكٛم ايكةشٝش : ١قبة ٍٛؾةٗاز ٠اَةطأتني قايةةشتني َةع
ث٬خ ضداٍ ٖٞٚ ،أخباض عسٜس ٠نجري َٓٗا قشٝض ايػٓس ٚانةض ايس٫ية ١عًة٢
س ايةطدِ عٓةس ؾةٗاز ٠ث٬ثة ١ضدةاٍ عةسَ ٍٚةع اَةطأتني ٜؿةٗس ٕٚبعْةا
ثبٛت س ّ
ايةُشكٔ ْ :ظري قشٝش ١ايةةشًيب ايةةشان ١ٝيػة٪اي٘ عةٔ ضدةٌ َةةشكٔ فذةط
باَطأ ٠فؿٗس عًٝة٘ ث٬ثة ١ضدةاٍ ٚاَطأتةإ ،قةاٍ (: )طإشا ؾةٗس عًٝة٘ ث٬ثة١
()192

ضداٍ ٚاَطأتإ ٚدب عً ٘ٝايةطدِص
دبٛظ ؾٗاز ٠ايٓػا٤
ْػٛ ٚ ،٠ٛظ

ٚقةشٝش ١عبةس اهلل بةٔ غةٓإ :ط٫

ض ١ٜ٩اهلٛ ٫ٚ ،ٍ٬ظ

شيو ث٬ث ١ضداٍ ٚاَطأتإص ٚغريُٖا ( )193نجري .

يهٔ ٚضزت قشٝش ١ضبُةس بةٔ َػةًِ

(ايتٗةصٜبني) عةٔ ايكةازم ()

قاٍ :طإشا ؾٗس ث٬ث ١ضدةاٍ ٚاَطأتةإ مل ٜةةذع
ايٓػا٤

ايطدِ ؾةٗاز ٠ضدًةني ٚأضبةع

ايكتٌص(ٖٚ )194ةص ٙايكةشٝش ١تعةاض

ايةطدِ ٫ٚ ،تةةذٛظ ؾةٗاز٠
ايطٚاٜةات ايهةجري ٠ايظةاٖط٠

دٛاظ ؾٗاز ٠ايةُطأتني ايكايةشتني َع ؾٗٛز ث٬ث ١عس ، ٍٚف٬بس َٔ َ٬سظ١
()191ايٛغا :ٌ٥ز: 18ب َٔ 24ابٛاب ايؿٗازات  :ح .24
()192ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 39ابٛاب سس ايعْا  :ح.1
()193ايٛغا :ٌ٥ز: 18ب َٔ 24ابٛاب ايؿٗازات  :ح +3ح+4ح+5ح+7ح+19ح+11ح+25ح. 32
()194ايٛغا :ٌ٥ز: 18ب َٔ 24ابٛاب ايؿٗازات  :ح. 28
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َطدّض ايطٚا ١ٜايةُعاضنٚ ،١ايةُطدشات ث٬ث٬ْ ،١سخ َٓٗا إبتسا:ً٤
أ -ايرتدٝض بةُٛافك ١ايهتةاب ٚايظةاٖط عةسّ دةسٚآٖ ٙةا ْ٫ة٘ ٜٛ ٫دةس فٝة٘
ز٫ي ١عً ٢سهِ  :إثبات ايةشس ايةُٛدب يًطدِ ،نْ ٞطدض إسس ٣ايةةشذتني
بةةُٛافك ١ايهتةةاب ْ .عةةِ ٚضز

ايهتةةاب ايةةةُذٝس :طيَة ٫ْٛدَةةاٚ٤ا عًََْٝةِ٘ بِأَضْبَعَةِ١

ؿِْ َِْٔ َ١ػَا ِ٥هَِْ فَاغْتَؿِْٗسٚا عًََةَِّْٔٗٝ
ؾ َٗسَاَ٤ص ايٓٛض  ،13 :طَٚاي٬تَِٜ ٞأْتِنيَ ا ْيفَاسِ َ
أَضْبَعَ ةْٓ َِ ً١هَِْصايٓػةةاٚ ، 15 : ٤ايفاسؿةة ١تع ةِّ إتٝةةاْٗٔ ايعْةةا ٚايػةةشل ٚايًةةٛا
َفع ً٫ٛبٗٔ ،يكسم اغِ ايفاسؿ ١عً ٢ايج٬ث ٖٞٚ ،١تتطًب اإلؾةٗاز عًةٔٗٝ
بأضبع ١ضداٍ  ٫ٚ ،تتعط

آ١ٜ

ايكةطإٓ يؿةٗاز ٠ث٬ثةَ ١ةٔ ايطدةاٍ ٚاَةطأتني

  ٫ثبٛتاً ْ ٫ٚفٝاً -ستْ ٢طدض بٗا إسس ٣ايطٚاٜتني .ٚعٓس٥ص ْطدض ايطٚاٜات ايهجري ٠عً ٢ايكشٝش ١بةُطدشني آخط: ٜٔ
ا٭ : ٍٚؾٗط ٠ايطٚاٜة ١بةني ا٭قةشاب ٚ -عٓةسْا ثةةُاْ ١ٝأ ٚأنجةطٚ -ؾةصٚش
قةةشٝش ١ضبُةةس بةةٔ َػةةًِ فاْٗةةا ٚاسةةسٚ ،٠قةةس أَطْةةا با٭خةةص ب ةةُا اؾةةتٗط َةةٔ
ضٚاٜتِٗ ز ٕٚايؿاش. ٠
ايجاْ : ٞإٔ ْكري إىل تةطدٝض ا٭خبةاض ايةةُدايف ١يًعاَةٚ ،١محةٌ ايةةُٛافل
هلِ عً ٢ايتكٖٚ ،١ٝصا َتشكل ظاٖطاً

قشٝش ١ضبُس بٔ َػًِ  ،فإ ايظاٖط

َةةٔ نتةةبِٗ :ؾةةٗط ٠ايفتٝةةا بعةةسّ ثبةةٛت ايعْةةا بؿةةٗاز ٠ايٓػةةآَ ٫ - ٤فةةطزات ٫ٚ
َٓهُات -فتشٌُ عً ٢ايتك : ١ٝقةشٝش ١ضبُةس بةٔ َػةًِ يةةُٛافكَ ١هةُْٗٛا
يفتاٚاِٖ٪ٜٚ ،خص بايطٚاٜات ايعسٜس ٠ايةُدايف ١هلِ .
ٚإشا ثبا ايطدِ بٗص ٙايٓكٛم بؿٗاز ٠ث٬خ ضدةاٍ ٚاَةطأتني فاْة٘ ٜجبةا
ايةذًس بايفشٚ ٣ٛبظٗٛض ايكشٝش ١اٯت ١ٝعٔ ايةشًيب ( )195ايساي ١عًة ٢أْة٘ إشا
ؾةةٗس ضدةةٚ ٕ٬أضبةةع ْػةةا ٤عًةة ٢ايعْةةا َةةٔ ايةةةُشكٔ ثبةةا عًٝةة٘ ايةةذًس زٕٚ
ايطدِ ف ْ٘ ٜةُهٔ إٔ ٜػتفاز َٓٗا ٚ -ي ٛظٓاً -ثبٛت ازبًس عً ٢غري ايةُشكٔ
()195ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 39ابٛاب سس ايعْا  :ح. 11
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عٓس ؾٗاز ٠ايطداٍ ايج٬ثَ ١ع اَطأتني عً ٢غري ايةُشكٔ بايعْاٚ،عٓس٥ص:
ٜةُهٔ إٔ ٜتٛيس  َٔ -صبُٛي َا تكسّ -ا٫طُٓ٦إ بايجبٛت ايةُصنٛض .
ٚقس ٜكاٍ  :إشا ثبا ايطدِ بؿٗاز ٠ث٬ث ١ضدةاٍ عةسَ ٍٚةع ؾةٗاز ٠اَةطأتني
قايةشتني فجبٛت ايةذًس  -ايص ٖٛ ٟأخفّ َٔ ايطدِ -بططٜل أٚىل قطعاً .
يهةةٔ ٜكةةاٍ ٖ :ةةصا حيتةةاز إىل ايتشكةةل ٚايةةٝكني بأٚيٜٛةة ١ازبًةةس َةةٔ ايةةطدِ
بايةشهِٚ ،سك ٍٛايٝكني قعب ،إَ ٫ع ا٫ط٬ي عًة ٢أقٛاٝ٥ة ١ايةةُ٬ى ف ْٗةا
اييت تٛدب أٚي ١ٜٛايةشهِ ٖٚصا قعب أٜهاً ،أ ٚا٫ط٬ي عًة ٢ا٭ٚيٜٛةَ ١ةٔ
فش ٣ٛايٓل ايكشٝض نإٔ ٜفٗةِ َةٔ ايةٓل ٜٚػةتظٗط ايةةُٛنٛي ايعةاّ ْظةري
اغتظٗاض َٛنةٛي (ايةةُٗاْٚ ١اإلٜةصاَ )٤ةٔ قٛية٘ تعةاىل طفَة ٬تَكَةٌْ يََُٗةا أَفص
اإلغطا ،23 : ٤ف ٕ اٯ ١ٜإظٗاض يةشطَ ١ايكٚ ٍٛايفعةٌ ايةةُ٪ش ٟيٮبة ٜٔٛبأقةٌ
زضدات اإلٜصا ٖٛٚ ٤ق ٍٛطأفص ايهاؾف عةٔ ايتهةذّط َُٓٗةا ،فٝتعةس ٣إىل
نٌ إٜصا ٤يٮب ٖٛ ٜٔٛأؾس َٔ ق ٍٛطأفص .
ْعةةِ تكةةًض ا٭ٚيٜٛةةٖٓ ١ةةا َٛيةةس ٠ي٬ستُةةاٍ  ٫ -يًةةٝكني ٚايكطةةع ،أعةة
إستُةةاٍ أٚيٜٛةة ١اي ةةشهِ باغةةتشكام اي ةةذًس فُٝةةا يةة ٛنةةإ ايعاْةة ٞغةةري ضبكةةٔ
ٚأؾس ١ٜثبٛت ايةشهِ ف َٔ ٘ٝثبٛت٘ فُٝا ي ٛنإ ايعاْ ٞضبكةٓاً َػةتشكاً يًةطدِ
 حبػب ايةشهِ ا٭ٚي ٞي ٛثبا بؿٗاز ٠أضبع ضداٍ عس. -ٍٚثِ تٓهِّ ا٭ٚي ١ٜٛايةُشتًُ ١إىل إضتهاظ ايفتٝا

أشٖإ ايفكٗا ٤نًِٗ .

ثِ ٜٓهُّإ إىل قشٝش ١ايةشًيب ( )196عٔ ايكازم(. )
فٝشكٌ ا٫طُٓ٦إ بايةشهِ  :اغةتشكام دًةس ايعاْة ٞغةري ايةةُشكٔ عٓةس
ؾٗاز ٠ث٬خ ضداٍ ٚاَطأتني بعْاٚ ،ٙقس تهُٓا ايكشٝش ١غة٪ا ً٫عةٔ ضدةٌ
ضبكٔ فذط باَطأ ٠فؿٗس عً ٘ٝث٬ث ١ضداٍ ٚاَطأتإط ٚدب عً ٘ٝايطدِٚ ،إٕ
ؾٗس عً ٘ٝضدٚ ٕ٬أضبع ْػ ٠ٛف ٬دبٛظ ؾٗازتِٗ ٜ ٫ٚطدِ ٚيهٔ ٜهطب سس
()196ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 39ابٛاب سس ايعْا  :ح.1
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ايعاْٞصٚقس زيا ايكشٝش١

تًتٗا ا٭خري ٠عً ٢عسّ قب ٍٛؾٗاز ٠ضدًني

َع أضبع ْػة ٠ٛعًة ٢ايعْةا ٚعةسّ ثبةٛت ايةطدِٚ ،يعًة٘ ٭ٕ ايةطدِ قتةٌ ٚأَةط
ايكتٌ عظ ِٝعٓس اهلل ،فًصا ْفا ايةشهُني .
ثِ أثبتا قشٝش ١ايةشًيب نطب سسّ ايعاَْ :ٞا ١٥دًس ،٠فٗص ٙايكةشٝش١
زيٚ ٌٝانض عً ٢ايٓش ٛايجايح إلثبةات ايعْةا ،غاٜتة٘ عٓةس ؾةٗاز ٠ايعةسيني َةع
أضبع ْػا ٤قايةشات ٜ ٫رتتب ضدِ ايةُشكٔ بٌ ًس َأ ٠دًس. ٠
ٚبٗةةص ٙايكةةشٝشْ ١فٗةةِ قةةشٝش ١ابةةٔ غةةٓإ ٚعبٖٛةةا (َ )197ةةُا ْطةةل:ط٫ٚ
ت ةةذٛظ ؾةةٗاز ٠ايٓػةةا -٤إشا نةةإ ضدةةٚ ٕ٬أضبةةع ْػةة ٫ ٠ٛت ةةذٛظ ؾةةٗازتٗٔ
ايطدِصفإ ٖص ٙايكشٝشَ ١ع قشٝش ١اسبًيب َتعانستإ عًة ٢عةسّ تطتةب
ازبًسٚ ،تجبا قشٝش ١اسبًيب نطب ايةُؿٗٛز عًَ ٘ٝأ ٠دًس. ٠
ٚبعبةةاض ٠ثاْٝةة :١قةةشٝش ١اي ةةشًيب ت ةةُٓع دةةٛاظ ؾةةٗاز ٠ايٓػةةاَ ٤ةةع ضدًةةني
ايطدِٚ ،تكّٝس  -ظٜاز ٠عً ٢شيو -ثبٛت ايةذًس سس ايعاْ ٞي ٛؾٗس ضدٕ٬
ٚأضبع ْػٖٚ ،٠ٛصا  -ثبٛت دًس َا ١٥غ ٛعً ٢ايعاْ ٞايةةُشكٔ َ -هةُٕٛ
ًَتَ ِ٦ع ْف ٞايطدِ بٗص ٙايؿٗاز. ٠
ٚعً :٘ٝي ٛؾٗس ضدٚ ٕ٬أضبع ْػ ٠ٛعً ٢ايعاْ ٞغري ايةةُشكٔ فاغةتشكاق٘
يًذًس ٜةُهٔ اغتفازت٘ َٔ ٖص ٙايكشٝشّٜ٪َ ١ساً باستُاٍ ا٭ٚيٜٛة( :١اشا ثبةا
ايعْةا َةٔ ايةةُشكٔ بؿةٗاز ٠عةسيني ٚاضبةع ْػة ٠ٛقايةةشات ٚٚدةب ازبًةس -
فجبٛت٘ يعْا غري ايةُشكٔ بؿٗاز ٠ايعسيني َع اضبعْ ١ػا ٤قاسبات بططٜةل أٚىل
ٚاٚنض ٚبفش ٣ٛايٓل ايكشٝض) َهافاً اىل إضتهاظ ايفتٝا ب٘

فتاٚاِٖ .

ٖٚهصا ْػتسٍ بٗص ٙايكةشٝش ١بهةُ ١ُٝا٭ٚيٜٛة ١ايةةُشتًَُ ١ةع ا٫ضتهةاظ
ايفكٗا ٞ٥ي ٛؾٗس ث٬خ ضداٍ َع اَطأتني قاسبتني عً ٢ظْا غةري ايةةُشكٔ
اغةةتشكام اي ةةذًس َٚ .عةة٘ ًٜ ٫تفةةا إىل قةة ٍٛبعهةةِٗ بجبةةٛت اي ةةشسّ ٚاي ةةذًس
()197ايٛغا :ٌ٥ز: 18ب َٔ 24ابٛاب ايؿٗازات  :ح +5ح+7ح+19ح+11ح+25ح. 32
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بؿٗاز ٠ضدٌ َع غا ْػةا ٤ف ْة٘  ٫زيٝةٌ خةام عًٝة٘ ْةةدطز بة٘ عةٔ إطة٬م
ا٭خباض

()198

ايةُاْع ١عٔ ْفٛش ؾٗاز ٠ايٓػا٤

ايةشسٚز .

ٖٚهصا ًٜ ٫تفا إىل ق ٍٛتع بعسّ ثبٛت ايةشس ٚايةةذًس بؿةٗاز ٠ضدًةني
ٚأضبع ْػ ،٠ٛف ْ٘ بعس ز٫ي ١قشٝش ١ايةشًيب عًة ٢ثبةٛت ايةةذًس ز ٕٚايةطدِ
ٜكري ق ً٫ٛنعٝفاً طبايفاً يظاٖط ايكشٝش ١ايةُعُ ٍٛب٘ .
ٜٓ ٫ٚفع اغتس ٍ٫ايعَ٬ة١

َةةدتًف٘ ية٘ با٭قةٌ ٚبايةةُ٬ظَ( : ١ية ٛثبةا

ايعْا بؿٗازتِٗ يجبا ايطدِ ٚ ،ايتاي ٞباطٌ فايةُكسّ َجً٘)ٚ ،شيو :
أ : ً٫ٚ٭ٕ ا٭قٌ زيٝةٌ سٝةح  ٫زيٝةٌ  ٫ٚأَةاضٖٓٚ ،٠ةا قةشٝض ايةةشًيب
ٚانض ايس٫ي ١عً ٢ثبٛت ازبًسَٚ ،ع٘ ٜ ٫كاض إىل ا٭قةٌٚ ،نأْة٘ مل ًٜتفةا
إي ٘ٝايؿٗٝس سني قاٍ( :يٝؼ

ا٫خباض تكطٜض بجبٛت ايةةذًس بؿةٗاز ٠ضدًةني

ٚاضبع ْػ. )199( )٠ٛ
ٚثاْٝةاً  :إٕ ايةةةُ٬ظََ ١ةةُٓٛع ١غةةري تاَةة ١دعَةاًٚ ،شيةةو يعةةسّ ايةةةُاْع َةةٔ
ايتفهٝو بني ايةشهُني ٚعسّ ت٬ظَُٗا إشا زيا ايكشٝش ١عً ٢ايتفهٝو ٚأْ٘
إشا ثبةةا ايعْةةا بؿةةٗاز ٠ضدًةةني َةةع أضبةةع ْػةةٚ ٠ٛدةةب ايةةةذًس طٜهةةطب س ةسّ
ايعاْٞصز ٕٚايطدِ ٚ ،إشا ثبا ايعْا بأضبع ضداٍ أ ٚبج٬ث ١ضداٍ َةع اَةطأتني
ٜطدِ ٜٚ .تشكٌ َٓ٘ :إٔ  ٫تة٬ظّ بةني ثبةٛت ايعْةا ٚبةني ايةطدِ حبٝةح نًُةا
ثبا ايعْا عً ٢ايةُشكٔ ٫بس إٔ ٜطدِ .
بةةٌ عبةةٔ أتبةةاي ايةةسيٚ ٌٝايةةٓلّ ايؿةةطع ٞايتعبةةسٚ ،ٟقةةس زٍّ عًةة ٢أْةة٘ َةةع
ؾٗاز ٠ضدًني عسيني ٚأضبع ْػا ٤بايعْا ٜجبا ايةةذًس ز ٕٚايةطدِ ،غةٛا ٤نةإ
ايةُؿٗٛز عً ٘ٝبايعْا ضبكٓاً أّ نةإ غةري ضبكةٔٚ ،بسيًٝة٘ ايةةُتكسّ  :قةشٝش١
ايةشًيب ٚفشٛاٖا ٜ -فِٗ ايةُطاز ايةذس َٔ ٟايكشٝش ١ا٭خط : ٣ط تةذةةٛظ
( )198ضادع :ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 24ابٛاب ايؿٗازات  :حٚ 29:غريٙ
()199ضادعَ :ػايو ا٫فٗاّ ؾطح ؾطاٜع ا٫غ : ّ٬ز. 248 : 14

ٖصا ايباب ٚغري. ٙ

( .........................................)158بؿط ٣ايفكاٖ – ١فك٘ اسبسٚز ٚايتععٜطات

ؾٗاز ٠ايٓػا٤

ايةشسٚز َع ايطداٍص (. )119

ثِ اْ٘  ٫فطم

قب ٍٛايبٓٝة ١ايؿةاٖس ٠بايعْةا با٭عبةا ٤ايج٬ثة ١ايةةُتكسَ ١بةني

ن ٕٛؾٗازتِٗ عً ٢ؾدل ٚاسس  :ضدٌ أ ٚاَطأ ،٠أ ٚعً ٢ؾدكني :ايعاْٝة١
ٚايعاْ ،ٞأ ٚعً ٢أؾدام ضداٍ أْ ٚػا ٤أَُٗٓ ٚةا َعةاًٚ ،شيةو نًة٘ إلطة٬م
ا٭خبةةاض ايةةةُتكسَ ١ايسايةة ١عًةة ٢إثبةةات ايعْةةا بؿةةٗاز ٠أضب ةع عةةس ٍٚأ ٚبؿةةٗاز٠
عس ٍٚث٬ثَ ١ع اَطأتني قاسبتني أ ٚبؿٗاز ٠عسيني َع أضبع ْػ٠ٛقاسبات .
ٚشيو ٭ٕ ؾٗاز ٠نٌ ٚاسس َٔ ايؿٗٛز ا٭ضبع ١أ ٚاشبُػ ١أ ٚايػت ١تٓشٌ
إىل ؾةةٗازتني إشا ؾةةٗسٚا عًةة ٢ايطدةةٌ ايعاْةةٚ ٞايةةةُطأ ٠ايعاْٝةةٚ ١تٓشةةٌ إىل
ؾٗازات أضبع ١إشا ؾٗسٚا عً ٢ضدًني ظاْٝني ٚاَطأتني ظاْٝتني  ،نإٔ ؾٗس نٌ
 ،٬فؿةٗاز ٠نةٌ ٚاسةس َُٓٗةا
ٚاسس َِٓٗ بعْةا ظٜةس بٗٓةس ٚظْةا عتبة ١بكةفَ ١ٝةج ً
َٓشً ١إىل أضبع ؾٗازات  :ؾٗاز ٠بعْا ظٜس ٚؾٗاز ٠بعْا ٖٓس ٚؾٗاز ٠بعْةا عتبة١
ٚؾٗاز ٠بعْا قف ، ١ٝفتعُّٗا َطًكات ا٭خباض ايةُان. ١ٝ
بةةٌ ٜةةسٍ عًٝةة٘ َ ةةدكٛقاً  :قةةشٝش ١أبةة ٞبكةةري

()111

قةةاٍ أبةة ٛعبةةس اهلل

ايكازم (: )طٜ ٫طدِ ايطدٌ ٚايةُطأ ٠ستٜ ٢ؿةٗس عًُٗٝةا أضبعة ١ؾةٗسا٤
عً ٢ايةذُاي ٚاإل٬ٜز ٚاإلزخاٍ نايةٌُٝ

ايةُهشً١ص ف ٕ ايؿةٗٛز ا٭ضبعة١

ٜؿٗس ٕٚعً ٢اثٓني -ايطدٌ ٚايةةُطأٖٚ -٠ةصا ايةٓل ايكةشٝض ٪ٜنةس زعٛاْةا :
إعبةة ٍ٬ايؿةةٗاز ٠ايٛاسةةس ٠ايةةةُطتبط ١بةةايعاْٝني إىل ؾةةٗازتني ٚقةةس زٍّ ايةةةدرب
ايكشٝض عً ٢قبٛهلا عً ٢ا٫ثٓني .
ْٚظري ٙايةدرب ايكشٝض ( )112ايص ٟضٚا ٙايكسٚم بػٓس ٙاىل ضبُس بٔ قةٝؼ
عٔ أب ٞدعفط ( )عةٔ أَةري ايةةَُٓ٪ني (: )طٜ ٫ةةذًس ضدةٌ  ٫ٚاَةطأ٠
()119ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 24ابٛاب ايؿٗازات :ح . 21:
()111ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 12 :ابٛاب سس ايعْا  :ح . 4
()112ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 12 :ابٛاب سس ايعْا  :ح. 11
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ستٜ ٢ؿٗس عًُٗٝا أضبع ١ؾٗٛز عً ٢اإلٜة٬ز ٚاإلخةطازص ٖٚةصا ايةةدرب أٜهةاً
٪ٜنس زعٛاْا إْةش ٍ٬ايؿٗاز ٠ايٛاسس ٠ايةُطتبط ١بايعاْٝني إىل ؾٗازتني .
ٖٚهةةصا  ٫فةةطم

قبةة ٍٛايبٓٝةة ١ايؿةةاٖس ٠بايعْةةا با٭ْةةشا ٤ايج٬ثةة ١بةةني نةةٕٛ

ؾٗازتِٗ بايعْا عًَ ٢ػًِ ٚبني نْٗٛةا عًة ٢نةافط ٫ٚ ،بةني نة ٕٛايةةُعْ ٞبٗةا
َػًُٚ ١بني نْٗٛا نافط ،٠ف ٕ إط٬م ا٭خباض ايةُان ١ٝبأْةشا ٤ايؿٗاز ٠ايج٬ثة١
تؿٌُ شيو نًة٘ َةٔ ز ٕٚإؾةهاٍٖٚ ،ة ٞأخبةاض ظةاٖط٠

َ٪زّاٖةا ٚنْٗٛةا

َكاّ ايبٝإ .
ٜ ٫ٚجبا سسّ ايعْا بغري ا٭ْةشا ٤ايج٬ث ١ف ٬تهفة ٞؾةٗاز ٠عةسيني ٜ ٫ٚجبةا
بٗا ايعْا ٜ ٫ٚةذط ٟعً ٢ايةُؿٗٛز عً ٘ٝأ ٚعًٗٝا سسّ ايعْةا ٫ٚ ،تهفة ٞؾةٗاز٠
ايٓػاٜ ٫ٚ ٤جبا بٗا ايعْا  ٫ٚط ٟعًة ٢ايةةُؿٗٛز عًٝة٘ أ ٚعًٗٝةا سةسّ ايعْةا ،
بٌ إٕ ظاٖط ضٚاٜات ايؿةٗاز ٠عًة ٢ايعْةا  :عةسّ نفاٜة ١غةري اإلقةطاض ٚايؿةٗاز٠
ايةشػّ ،١ٝفٜ ٬هف ٞعًةِ اإلَةاّ أ ٚايفكٝة٘ بعْةا أسةسه َةا مل ٜكةطّ أٜ ٚؿةٗس عًٝة٘
ايؿٗٛز  .ثِ ْبشح :

نقصان البًنة الشاهدة بالسنا :
يْ ٛكل عةسز ايؿةٗٛز ايةةشانط ٜٔعةٔ أضبعة ١أ ٚعةٔ مخػة ١أ ٚعةٔ غةت١
با٭عبا ٤ايةُتكسَ ،١أ ٚؾٗست ايٓػا ٤بايعْا َٓفةطزات مل ٜجبةا عًة ٢ايةةُؿٗٛز
عً ٘ٝايعْاٚ ،مل ٜػتشل عًٝة٘ سةسّٜٓ ٫ٚ ، ٙتظةط اإلَةاّ أ ٚايفكٝة٘ انتُةاٍ عةسز
ايؿٗٛز ايعس ٍٚضٜجُا ٜكسّ ايباقٜٚ ٕٛتِ ايعسز ايةةُطًٛب

ايؿةٗاز ٠ايةةُجبت١

يًعْا ايةُٛدب يًشس ايةُعني.
بةةٌ حيػةةب اإلَةةاّ أ ٚايفكٝةة٘ ايؿةةٗٛز ايةةةُصنٛضَ ٜٔفرتٜةةٔ قةةاشفني يغريٖةةِ
س ايكصف ٚإٕ استٌُ أ ٚظٔ ايفك ٘ٝقسقِٗ .
بايعْا فٝشسِّٖ س ّ
ٜٚسيٓا عً : ٘ٝايهتاب ٚايػٓ ،١فايهتاب قٛي٘ تعاىل  :طَٚا َّيصَِٜ َٜٔطَْ... َٕٛص
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ايٓةةٛض ،4:فةةإ ايؿةةاٖس عًةة ٢غةةري ٙبايعْةةا قةةاشف يةة٘ٚ ،عًٝةة٘ اشا تةةةُّا ؾةةٗاز٠
ايعس ٍٚبايعْا ثبا سس ايعْا عً ٢ايةُؿٗٛز عًٚ ،٘ٝاشا مل تةتِ ؾةٗاز ٠ايعةسٍٚ
فٝشسّ نٌ ؾاٖس سس ّ ايكصف ٚايفط ١ٜعً ٢ايةُػًِ بايعْا سػب ز٫ي ١اٯ. ١ٜ
 ٚايػٓ ١عةسز َةٔ ا٭خبةاض ( )113تةسٍ عًة ٢شيةو ْ :ظةري ايةةدرب ايةةُعترب
غٓس ٙايٛانش ١ز٫يت٘ عًَ ٢ا شنطْاَ ٖٛٚ ،ا ضٚا ٙايةُؿاٜذ
ٜ ٖٛٚةشه ٞق ٍٛعً)(ٞ

نتةبِٗ ا٭ضبعة١

طث٬ث ١ؾةٗسٚا عًة ٢ضدةٌ بايعْةا ،فكةاٍ عًةٞ

( : )أ ٜٔايطابةع ؟ قةايٛا  :اٯٕ ة ،٤ٞفكةاٍ عًة : ٞسةسّ ِٖٚفًةٝؼ
ايةةشسٚز ْظةةط غةةاع١ص ٚخةةرب عبّ ةاز ايةةةُتهُٔ يػةة٪اٍ ايبةةاقط( )عةةٔ ث٬ث ة١ه
ؾٗسٚا عً ٢ضدٌ بايعْا ٚقةايٛا  :اٯٕ ٜةةذ ٤ٞايطابةع ،قةاٍ (: )ط ًةسٕٚ
سسّ ايكاشف ثةُاْني دًس : ٠نٌ ضدةٌ َةِٓٗص َ ٚعتةرب ٠ضبُةس بةٔ قةٝؼ عةٔ
ايبةةاقط( )سهاٜةة ١سةةسٜح عًةة : )(ٞط ٜ ٫ةةذًس ضدةةٌ  ٫ٚاَةةطأ ٠ستةة٢
ٜؿٗس عًُٗٝا أضبع ١ؾةٗٛز عًة ٢اإلٜة٬ز ٚاإلخةطازص ٚقةاٍ  :ط ٫أنة ٕٛأٍٚ
ايؿٗٛز ا٭ضبع ، ١أخؿة ٢ايطٚعة ١إٔ ٜٓهةٌ بعهةِٗ فأدًةسص أ ٟأنةطب سةس
ايكصف يْ ٛهٌ بعهِٗ ٚمل تهتٌُ ايب ١ٓٝبؿٗازت٘،ضٚاٖا ايكسٚم (. )114
َ ٚعترب ٠سطٜع :طف ٕ ؾٗس ي٘ ث٬ثٚ ١أبٚ ٢اسس ٜةذًس ايج٬ثة ٫ٚ ١تكبةٌ
ؾٗازتِٗ ستٜ ٢ك ٍٛأضبع : ١ضأٜٓا َجٌ ايةٌُٝ

ايةُهشً١ص(. )115

ٖٓٚا فطعإ ٚقع ا٫خت٬ف فُٗٝا ٚقٌّ ايةُتعط

هلُا :

ا٭ : ٍٚي ٛادتُع ؾةٗٛز أضبعة ١عًة ٢ايعْةا فؿةٗسٚا بة٘ ثةِ قبًةا ؾةٗاز٠
بعهةةِٗ ٚضزّت ؾةةٗاز ٠بعهةةِٗ يعةةسّ ايٛثةةٛم بعسايةة ١ايةةبعض ٚعةةسّ تةةةُاّ
ايؿٗاز ٠ايةُطًٛب ١ؾطعاً ٌٖ ٜةشس ٕٚسسّ ايكصف أّ  ٫؟ .
()113ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 12 :ابٛاب سس ايعْا  :ح  + 8 :ح  + 9:ح. 11 :
(٫ َٔ )114حيهط ٙايفك : ٘ٝز. 15: 4
()115ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 2 :ابٛاب سس ايكصف  :ح. 5
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قس ٜكاٍ (ٚ( : )116ي ٛؾٗسٚا ٚناْٛا فػّاقاً نة ً٬أ ٚبعهةاً سةسّٚا)ٜٚ .ةةُهٔ
ا٫غةةتس ٍ٫يةة٘ بةةةُا ضٚا ٙايؿةةٝذ ايطٛغةةٞ
ايبطا٥

(ايتٗةةصٜب) بػةةٓس قةةشٝض إىل

عٔ أب ٞبكةري ايػةاَ ٌ٥ةٔ اإلَةاّ ايكةازم( )عةٔ أضبعة ١ؾةٗسٚا

عً ٢ايطدٌ بايعْا فًِ ٜعسّيٛا ،قاٍ (:)طٜهطب ٕٛايةشسصأ ٟسس ايكصف .
يهٔ اشبرب ( )117نعٝف يٛقٛي ايبطا٥

غٓس. ٙ

٫ٚبس يٓا َٔ ايتفك ٌٝبني سايتني سػبُا تكته ٘ٝا٭زي ١ايعاَٚ ١اشباق:١
ا٭ٚىل  :إشا نةةإ ايؿةةٗٛز نًةةِٗ فػّ ةاقاً َعًةة َٞٛايفػةةل أ ٚنةةإ بعهةةِٗ
َعًةة ّٛايفػةةل ستةة ٢٭قةةشاب٘ ايؿةةٗٛز ٚنةةاْٛا ٜعًُةة ٕٛعةةسّ قبةة ٍٛؾةةٗاز٠
ايفاغلٖٚ ،ةصا ْةازض ايتشكةلٖٓٚ ،ةا ٜةةُهٔ ايكة ٍٛبةأِْٗ ٜةةشسّ ٕٚ٭ٕ ٚدةٛز
ايفاغل نعسَ٘ فهأِْٗ ْاقك َٔ ٕٛا٭ ، ٍٚفتأت ٞا٭خباض املانة ١ٝايساية ١عًة٢
أْ٘ ٜٓ ٫تظط اإلَاّ أ ٚايفك ٘ٝإنتُاٍ عسز ايؿٗٛز،بٌ حيس ٕٚسس ايكصف .
ايجاْ : ١ٝإشا نإ ايؿٗٛز ظةاٖط ٟايعساية ١يهةٔ بعةس ايؿةٗاز ٠بايعْةا قبًةا
ؾٗاز ٠بعهةِٗ يجبةٛت عةسايتِٗ ٚضزّت ؾةٗاز ٠بعهةِٗ يعةسّ ثبةٛت عةسايتِٗ
فٗةةٌ حيةةسّ ايؿةةٗٛز ؟ ا٭قةة ٣ٛأْٗةةِ  ٫حيةةسّ ٕٚسةةسّ ايكةةصف إلنتُةةاٍ ايعةةسز
ٚإستُةةاٍ قةةسقِٗ تٝعةةاً ٚإستُةةاٍ عسايةة ١تةةٝعِٗ ستةة ٢ايةةص ٟمل تجبةةا
عسايتٜ٘ ٫ٚ ،كًض خرب أب ٞبكري ايةُان ٞسذ ً١عً ٢إغتشكاقِٗ سسّ ايكصف
ٚا٭قٌ ايربا - ٠٤تةذط ٟبعةس إ مل تكةًٓا سذةَ ١طًكة ١تةسٍ ّعًة ٢أْة٘ ٜةةشسّ
ايؿٗٛز سسّ ايكصف .
ٜٚةُهٔ إٔ ْػتسٍ يةُدتاضْا بةُعترب ٠عُاض ( )118اييت ضٚاٖةا ايةةُؿا٥ذ
أقٛهلِ ايةشسٜج ١ٝا٭ضبعٚ ١قةس غةأٍ اإلَةاّ ايكةازم ( )عةٔ ضدةٌ ؾةٗس
( )116دٛاٖط ايه : ّ٬ز. 396 : 41
()117ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 12 :ابٛاب سس ايكصف  :ح. 4
()118ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 12 :ابٛاب سس ايعْا  :ح. 6
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عً ٘ٝث٬ث ١أْ٘ ظْ ٢بفٚ ١ْ٬ؾٗس ايطابع أْ٘ ٜ ٫سض ٟبةُٔ ظْ ٢قةاٍ  :طٜ ٫ةةذًس
ٜ ٫ٚةةطدِص ٖهةةصا

(ايهةةا ) ،يهٓٗةةا

(ايفكٝةة٘) (ٚايتٗةةصٜبني) (ٚايةةٛا ):

طٜ ٫ةةةشسّ ٜ ٫ٚةةطدِصأ ٜ ٫ ٟةةشسّ اي ةةُؿٗٛز عًٝةة٘ ٜ ٫ٚةةطدِٚ ،شيةةو يعةةسّ
ثبٛت ايعْا بٗص ٙايؿٗاز ٠يةذٌٗ ايؿاٖس ايطابع بايةُطأ ٠ايةُعْ ٞبٗا .
ٚتكطٜب ا٫غتس :ٍ٫نة ٕٛاإلَةاّ

َكةاّ ايبٝةإ ٚقةس أفتة )( ٢بعةسّ

تةُاّ ايةشذٚ ١عسّ ايةةذًس ٚايةطدِ عًة ٢ايةةُؿٗٛز عًٝة٘ٚ ،ية ٛنةإ ٜػةتشل
ايؿٗٛز سسّ ايكصف يعّ بٝاْ٘ ي٘ تًطفاً َٔٚ ،عسّ ايبٝإ ٚإط٬م ايبٝإ ايكازض
ْػتهؿف عسّ إغتشكام سسّ ايكصف .
ايفةةطي ايجةةاْ : ٞيةة ٛؾةةٗس ايعةةس ٍٚأَ ٚةةع ايٓػةةا ٤بأسةةس ا٭ْةةةشا ٤ايج٬ثةة١
ايةُتكسَ ١ثِ عسّيٛا ٚقبًا ؾٗاز ٠تٝعِٗ يتةٛفط ايعسايةٚ ١عبٖٛةا َةٔ ؾةطٚ
قب ٍٛايؿٗاز ٠بايعْا ،ثِ ضدع عٔ ايؿٗازٚ ٠اسس َِٓٗ أ ٚأنجط بطًةا ؾةٗازت٘
قٗطاً قطعاً ٚإغتشل سس ايكصف  ،يهٔ ٌٖ حيس ايؿةٗٛز تةةُاَِٗ أ ٚخكةٛم
ايطادع َِٓٗ ؟ ٜ ٌٖٚفرتم اسباٍ بني ايطدٛي قبٌ اسبهِ باسبسّ ٚب ٘ٓٝبعس ٙ؟.
قاٍ ايؿٝذ ازبٛاٖطٚ( : )119( ٟي ٛضدعٛا عٔ ايؿةٗاز ٠نة ً٬أ ٚبعهةاً قبةٌ
ايةشهِ فعً ِٗٝأتع ايةشسّ إ ٫إٔ ٜعف ٛايةُكصٚف ٫ٚ ،خيتل ايطادع بايةشسّ
 ٫ٚبايعفٚ،ٛأَا إشا ضدعٛا بعس اسبهِ فٝدتل ايطادع باسبس أخصاً ب قطاض. )ٙ
س ايكصف بايطادع عةٔ ؾةٗازت٘ إشا
يهٔ ايظاٖط ٖ ٛايةشهِ باختكام س ّ
نإ ايطدٛي بعس تةُاّ ؾٗاز ٠ا٭ضبعٖٚ ،١صا َعٓ ٢ايطدةٛي عةٔ ايؿةٗاز ٠ف ْة٘
قس ٜػتبطٔ ايطدٛي عٔ ؾٗازت٘ بعس إْؿاٖ٤ا ٚتةُاّ ؾٗاز ٠ا٭ضبع. ١
ٚعٓس ٥ةصه  ٫فةةطم بةةني ايطدةةٛي عكٝةةب ايؿةةٗازات َتك ة ً٬بٗةةا قبةةٌ سهةةِ
اإلَاّ أ ٚايفك ٘ٝبجبٛت ايةشسّ َكسَ ً١إلدطا ٤ايةةشس عًة ٢ايةةُؿٗٛز عًٝة٘ ٚبةني
ايطدٛي عكٝب تةُاّ ايؿةٗازات ٚسهةِ ايةةشانِ ايؿةطع :ٞاإلَةاّ أ ٚايفكٝة٘-
( )119دٛاٖط ايه : ّ٬ز. 396: 41
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بجبٛت ايةشس عً ٢ايةُؿٗٛز عًٚ ،٘ٝشيو يعسّ ايسي ٌٝعً ٢ايتفك ٌٝايةُصنٛض
(ايةذٛاٖط) بٌ يًسي ٌٝعً ٢عسَ٘ :
أ : ً٫ٚإْةة٘ بعةةس إنتُةةاٍ ايبّٓٝةةٚ ١ت ةةُاّ ؾةةٗاز ٠ايعةةس ٍٚا٭ضبعةة ١يةة ٛسكةةٌ
ايطدةةٛي َةةٔ بعهةةِٗ  ْ ٫ةةذس زيةةٜ ً٬ٝكتهةة ٞدًةةس ايؿةةاٖس غةةري ايطادةةع عةةٔ
ؾٗازت٘ بةشس ايكصف .
ْعِ ي ٛضدع عٔ ؾٗازت٘ قبٌ تةُاّ ايؿٗازات ا٭ضبع ١أْ ٚهةل ٚأسذةِ
عٔ ايؿٗاز ٠قبٌ إْؿا ٘٥هلا ف ٬ؾٗاز ٠ضباع ،١ٝفٝشسّ تٝةع ايؿةٗٛز بةةُكته٢
ايطٚاٜةةات ايةةةُتكسَ ،١ف ة ٕ ايؿةةٗاز٠

شاتٗةةا قةةصف بايعْةةا ي ةةُػًِ أَ ٚػةةًُ١

تػةةتٛدب س ةسّ ايكةةصف  ،إ ٫إٔ تةةتِ ايؿةةٗازات ا٭ضبعةة ١ناًَةة ١ايعةةسز َكبٛيةة١
فٝشسّ ايةُؿٗٛز عً ٘ٝبايعْا ٜٓٚتف ٞسس ايكصف .
ٚثاْٝاً  :إْ٘ ٜةُهٔ إٔ ٜػتفاز َٔ قشٝش ١ضبُس بٔ قٝؼ ( )129ايس٫ي ١عًة٢
اختكام سسّ تٝع ايؿٗٛز بةُا إشا مل تتِ ايؿٗاز ٠ايطباعٝة ١ايتاَةٚ ،١أْة٘ ٫
سسّ َع تةُاّ ايؿٗاز ٠ايطباع ،١ٝأعِ َٔ ايطدةٛي بعةس تةةُاّ ؾةٗازتِٗ أ ٚبعةس
ايةةشهِ ٚايؿةةٗازٖٚ ،٠ةة ٞايةةيت ضٚاٖةةا ايهًةةٝ

ٚايكةةسٚم سانٝةة ١يكةة ٍٛأَةةري

ايةَُٓ٪ني ( : )ط ٫أن ٕٛأ ٍٚايؿٗٛزص أ ٫ ٟأبتسأ بعط

ايؿةٗاز ٠عًة٢

ايعْةةا بةةٌ أنةة ٕٛأخريٖةةِ طأخؿةة ٢ايطٚعةة ١إٔ ٜٓهةةٌ بعهةةِٗ فأدًةةسص سةةسّ
ايكصفٚ ،ايٓه ٖٛ ٍٛإَتٓاي بعض ايؿٗٛز ْٚهٛق٘ عٔ ايؿٗازٚ ٠تطادع٘ بعس
إ غتعساز ٙهلا ٚسهةٛض ٙصبًػةٗا فةٝشذِ ٜٚرتادةع عةٔ ايؿةٗاز ٠بايعْةاٖٚ ،ةصا
ظاٖط

إغتشكام ايةذًس ٚسسّ ايكةصف إشا ضدةع ايؿةاٖس ْٚهةٌ عةٔ ؾةٗازت٘

قبٌ إنتُاٍ ايبٚ ١ّٓٝتةةُاّ ؾةٗاز ٠ايعةس ٍٚا٭ضبعةٖٚ ،١ةصا ايةةدرب ٜهؿةف دًٝةاً
عٔ عسّ خؿٝت٘ ايطٚعٚ ١ايعةصاب ية ٛتطادةع بعهةِٗ عةٔ ؾةٗازت٘ بعةس تةةُاّ
ؾٗاز ٠ايؿٗٛز ا٭ضبع. ١
()129ايها  :ز +219 : 7ايفك :٘ٝز + 15: 4ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 12 :ابٛاب سس ايعْا :ح . 11
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ٚيفخ ايٓهٜ ٍٛع

ايطدٛي عٔ ايؿٗاز ٠قبٌ تةةُاَٗا ؾةٗاز ٠ضباعٝة - ١إش

ايٓه ٍٛعٔ ايؿٜ - ٤ٞةُني أ ٚؾٗاز - ٠حبػب َعٓا ٙايًغةٖ ٟٛة ٛاَ٫تٓةاي عةٔ
ايؿٚ ٤ٞتطى اإلقساّ عًٚ ،٘ٝيٝؼ َعٓا ٙايٓهٛم ٚايرتادةع عةٔ ايؿةٗاز ٠بعةس
إْؿا ٙ٤هلا ٚبعس إٜةذازٖا .
ٜٚػتشػٔ َٔ ايةشانِ ايؿطع : ٞايةُذتٗس ايعةسٍ -تفطٜةل ايؿةٗٛز بعةس
إدتُةةةاعِٗ عٓةةةسٚ ٙسهةةةٛضِٖ بةةةُذُٛعِٗ

َةةةذًؼ ايكهةةةا ٤ايؿةةةطع،ٞ

فٝفطّقِٗ ٭دٌ إْؿا ٤نٌ ٚاسس َِٓٗ يؿٗازت٘ َٓفطزاً عٔ ؾٗاز ٠اٯخط .
ٚايٛد٘ ف : ٘ٝإْ٘ ٚإٕ نإ َكته ٢إط٬م أزي ١إثبات ايعْا بايؿٗاز ٠ايتاَة١
ٚايب ١ّٓٝايطباعٖ ١ٝة ٛعةسّ ايفةطم بةني ادتُةاعِٗ

َةةشهط ايةةشانِ ايؿةطعٞ

 َٚةةذًػ٘ ٚإْؿةةا ِٖ٤ايؿةةٗازٚ ٠اسةةس ٠بعةةس ٚاسةةس َ ٠ةٔ ز ٕٚفكةةٌ ظَةةاْ ٞأٚ
سادع َهاْٚ ٞبني عسّ ادتُاعِٗ بةُعٓ ٢تفطّقِٗ  :نٌ ٚاسةس ٜٓؿة ٧ؾةٗازت٘
َػتكَٓ ً٬فك . ً٬إ ٫إٔ ا٫ستٝا بايتفطٜل سػٔ ٫غُٝا ي ٛنإ َٛافكةاً يًػةرت
عً ٢ايعاَْ ٖٛٚ ٞةشبٛب ؾطعاً

ضٚاٜات ( )121عسٜسٚ ،٠با٫ستٝا ْػتشػٔ

تفطٜل ايؿٗٛز َهاْاً ساٍ إقاَتٗةا يةس ٣ايةةشانِ ايؿةطعٚ ٞعكٝةب إدتُةاعِٗ
عٓسٚ ٙإنتُاٍ عسزِٖ يسٖٚ ،ٜ٘صا ا٫ستٝا ًٜتَ ِ٦ع بٓا ٤ايةشسٚز ؾطعاً عً٢
ايتدفٝف ٚايسض ٤عٓس ايؿبَٗٚ ١ع ايػرت ايةُشبٛبٖٚ ،صا ا٫ستٝا َػتشػٔ
غري ٫ظّ يعسّ ايسي ٌٝعً ٢يع ،َ٘ٚبٌ يًسي ٌٝعً ٢عةسّ يعَٚةٖ٘ٚ ،ة ٛإطة٬م
أخباض إثبات ايعْا .
ثِ ْبشح ؾططاً آخط يرتتّب سسّ ايعْا : ٖٛ ،

()121ايٛغا : ٌ٥ز : 18ب  + 15:ب  َٔ 16ابٛاب سس ايعْا .
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لشوم حسّيّة الشوادة :
ايـُػٗٛز بـ

اصؾـخا

(زض) ٖـ ٛعتبـاز ايػـٗاد ٠ايـخطــ ١ٝيف ايبٍٓٝـ١

عً ٢ايصْا ٖٛٚ ،ايؿخٝذ ؾال تكبٌ غٗاد ٠ايػٗٛد بايصْا ذا مل تهـٔ غـٗادتِٗ
عٔ حظٍ ٚزؤٚ ١ٜاطالع عًٜ ٢الج ايؿسج يف ايؿسجٜٚ ،ديٓا عًٚ ٘ٝدٗإ :
ايٛدــ٘ اصْ : ٍٚــ٘ َىٓــ ٢ايػــٗاد ٠عًــ ٢االطــالم وٖ ٚــَ ٛكتكــاٖا ؾ ْٗــا
تتطًب ايـخظٍ ٚايسؤٚ ١ٜاالطالع ايٝكٝين حتـ ٢تؿـذ غـٗاد ٠عًـ ٢ايصْـا ،ؾـ ٕ
ايػــٗاد ٠تىــين ايػــٗٛد ٚايــخكٛز قــاٍ تىــا

ر َٚيَْٝػْـ َٗدْ عَـرَابََُٗا طفا َ٥ؿفــََ ١ـَٔ

ايـُؤَََْٓ َد ايٓٛز ، 2:و ٟالبـد َـٔ حكـٛز طا٥ؿـَ ١ـٔ ايــُؤَٓ

عـرا

حـدٍ

ايصْا ٚعكٛبت٘ ،ر َٚفنؿف ٢بَاي ًََّ٘ غَِٗٝدًاد ايٓطا ،79: ٤و ٟنؿ ٢ب٘ ضبخاْ٘ حاقسا
َطًىــا ،ؾــال ٜهؿــَ ٞطًــل ايىًــِ بايصْــا ايـــُػٗٛد بــ٘ حتــ ٢ذا نــإ ْاغــ٦ا عــٔ
حدع ٚاضتٓباط حؿ ٍٛايصْا َٔ بىض ايكسا. ٔ٥
ٚقد ٚقع ايهالّ ب ِٗٓٝيف (ؾك٘ ايػٗادات) يف نؿاَ ١ٜطًـل ايىًـِ يف قبـٍٛ
ايػٗاد - ٠و ٟغٗاد -٠عً ٢غ ٕ ٚ ٤ٞناْت ْاغ َٔ ١٦حدع ايػٚ ٤ٞاعتكادٙ
 ٚعُاٍ ايكٛاعد ايٓعس ١ٜؾاْ٘ ٜؿدم عً ٘ٝوْ٘ خيرب بىًِ عٔ ؼكل ايــُػٗٛد بـ٘
خازداٖٚ ،را َٖ ٛـدتاز مجع َـٔ ايؿكٗـا( ٤قـدِٖ) َـِٓٗ ايػـٝذ اؾـٛاٖسٟ
َطتٓدا

(عُ ّٛودي ١قب ٍٛايػٗاد. )5( )٠

خالؾا يـُا اختاز ٙمجـع خخـس َـٔ يـص ّٚضـتٓاد ايىًـِ بايــُػٗٛد بـ٘
ايـخظ  :مساع َا ٜطُع وَ ٚػـاٖدَ ٠ـا ٜـسٜٚ ٣بؿـس -نُـا ٜبـدَ ٚـٔ َــخكل
ايػساٜع حٝح قاٍ عٔ ايػٗادَٚ(:٠طتٓدٖا وَا ايـُػاٖد ٠و ٚايطُاع وُٖ ٚا).
ٚايجاْ ٞوقس

عـٓدْا ٚوٚقذ ْ ،اغـ٦اَ َٔ ْؿٛف ايكسخٕ اييت اضتـىًُت

ايػٗاد ٠يف ايـخكٛز ٚايػٗٛد ايـخطٍٚ،ٞال ٜعٗس ايىُ ّٛو ٚاالطالم َٔ ودي١
( )5دٛاٖس ايهالّ  :ج. 528 : 45
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قب ٍٛايػٗادٚ ٠وخباز ْؿٛذٖا حتٜ ٢ؿـذ االضـتٓاد يٝـ٘ يف نؿاٜـَ ١طًـل ايىًـِ
بايـُػٗٛد ب٘ حت ٢ايىًِ ايٓاغ َٔ ٧ايـخدع ٚاالدتٗادٚ ،يـرا نـإ ايــُىتُد
عٓدْا يف َكاّ ايػٗاد ٠عً ٢غـ ٤ٞنايصْـا و ٚيف َكـاّ ايٓـصاع ٚايرتاؾـع ٚايككـا٤
يسؾع ايـدؿ ٖٛ ١َٛايػٗاد ٠ايـُطتٓد٠
ٜطُعٚ -ال تٓؿع ايػٗاد ٠ايـُطتٓد٠

ايـخظٍ  -زؤَ ١ٜا ٜس ٣و ٚمساع َـا
ايـخدع عَُٛا َٓٚ -ـ٘ ايػـٗاد ٠عًـ٢

ايصْا َـدؿٛؾا  ،البد ؾٗٝا َٔ ايـُػاٖدٚ ٠ايسؤ. ١ٜ
ايٛد٘ ايجاْٜٛ ْ٘ : ٞدد ديٝـٌ خـاف بــخدٍ ايصْـا ٚايػـٗاد ٠عًٝـٖ٘ٚ ،ـٞ
زٚاٜات ( )2عدٜد ٠تدٍٍ عً ٢وْ٘ ال ٜسدِ زدٌ ٚال اَسوٚ ٠ال جيًد حتـٜ ٢ػـٗد
عًُٗٝــا وزبىــ ١غــٗٛد رعًــ ٢االٜــالج ٚاالخــساجد اٚرزوٜ ٙٚــدخٌ ٚخيــسجد
ٖٚــ ٞزٚاٜــات ؾــخٝخ ١ايطــٓد ٚاقــخ ١ايداليــ ١عًــ ٢يــص ّٚنــ ٕٛايػــٗاد٠
حطْ ١ٝاغ ١٦عٔ َػاٖدٜ ٠ك ٚ ١ٝٓٝطالع حطٍـ ٞقطىـ ، ٞؾًـ ٛمل ْىتـرب يف عُـّٛ
ايػٗاد : ٠ايىًِ ايـخطٍ ٞو ٚذا انتؿٓٝا بـايىًِ اصعـِ َـٔ ايــخطٚ ٞايــخدضٞ
البد يف ايػٗاد ٠عً ٢ايصْا َٔ ايػٗاد ٠ايـخط ١ٝيكب ٍٛايب ١ٓٝعً ٢ايصْا ٚال تٓؿـع
ايػٗاد ٠ايـخدضٖٚ ، ١ٝرا ٚاقذ ال زٜب ؾ. ٘ٝ
ٚيهــٔ غــرتط مجاعــ ١يف قبــ ٍٛايػــٗاد ٠عًــ ٢ايصْــا  :ايسؤٜــَٚ ١ػــاٖد٠
االٜالج ٚاالخساج :رايـُ ٌٝيف ايـُهخً١د َطـتٓدٜٔ

َىتـرب ٠ايــخًيب عـٔ

وب ٞعبد اهلل (:)رحدٍ ايسدِ وٕ ٜػٗد وزبـع وْٗـِ زوٜ ٙٚـدخٌ ٜٚــدسجد
َٚىترب ٠وب ٞبؿري عٔ وبـ ٞعبـد اهلل(: )رال ٜـسدِ ايسدـٌ ٚايــُسو ٠حتـ٢
ٜػــٗد عًُٗٝــا وزبىــ ١غــٗدا ٤عًــ ٢اي ــذُاع ٚاالٜــالج ٚاالدخــاٍ نايـــُ ٌٝيف
ايـُهخً١د َٚىترب ٠حسٜص عٔ وب ٞعبد اهلل(: )رٚال تكبـٌ غـٗادتِٗ حتـ٢
ٜك ٍٛوزبى ١زوٜٓا َجٌ ايــُ ٌٝيف ايــُهخً١د (ْٚ )3ــخٖٛا ٚ .عًٝـ٘ البـد يكبـٍٛ
( )2ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 52ابٛا

حد ايصْا .

()3ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 52ابٛا

حد ايصْا:ح +5ح+ 4ح+ 2

 َٔ 2ابٛا

حد ايكرف:ح. 5
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غــٗادتِٗ عًــ ٢ايصْــا َــٔ تؿسٜـــخِٗ بايسؤٜــَٚ ١ػــاٖد ٠االٜــالج يف ايؿــسج
نايـُ ٌٝيف ايـُهخً ،١ؾً ٛؾسحٛا بايصْا ٚمل ٜػٗدٚا عً ٢زؤ ١ٜايٛيٛج حدٍٚا
حدٍ ايكرفٚ ،مل حيدٍ ايـُػٗٛد عً ٘ٝيطكٛط حدٍ ايصْا عٓد ايػبٗ. ١
ٜٚسد عًْ : ٘ٝـ٘ ال ديٝـٌ ٚاقـذ يف ٖـر ٙايٓؿـٛف عًـ ٢اغـرتاط ايسؤٜـ١
ايـــُصبٛز ْ ٚ ٠ــخؿاز ايجبــٛت بايبٍٓٝــ ١ؾٗٝــاْ ،ىــِ ٖــ ٞوٚقــذ َؿــادٜل ايبٓٝــ١
ايـخط ١ٝعً ٢ايصْا ،ؾايرٜ ٟس ٣االٜالج نايــُ ٌٝيف ايــُهخًَ ١ـٔ دَ ٕٚىسؾـ١
عكد ْهاح ُبُٗٓٝا ٜـخل ي٘ ايػٗاد ٠ؾ ْ٘ غاٖد يًصْا عٔ طالع ٜكٝين عًٚ ٘ٝعـٔ
زؤَ ١ٜباغس ٠يىًُ ١ٝاالٜالج ايـخساّ ٚال غبٗٚ ١ال تسدد ٚال خالف .
يهــٔ ال ديٝــٌ عًــْ ٢ـــخؿاز َؿــدام ايػــٗاد ٠ايـــخط ١ٝبايصْــا بسؤٜــ١
ايـذُاع  :ايـُ ٌٝيف ايـُهخًْ . ١ىِ البد يًػاٖد َٔ تدقٝل ايٓعس قبٌ ايػـٗاد٠
عًــ ٢ايصْــا حــرزا َــٔ حؿــ ٍٛايتؿدٝــر بُٗٓٝــا ٚحــدع ايػــاٖد َٓــ٘ حؿــٍٛ
ايـذُاع بُٗٓٝا ،ؾٝهَ ٕٛـدط٦ا يف غٗادت٘ ٚحدض٘ .
ٜٚـــُهٔ ايػــٗاد ٠بايصْــا َــٔ طسٜــل زؤٜــ ١ايـــُالشّ ايكسٜــب يًُباغــس٠
َٚالحع ١ايـخسن ١ايـذطد ١ٜايـُدؿٛؾ ١ايـُالشَ ١يإلدخاٍ ٚيًذُـاع عٝـح
حيؿٌ ايٝك

ايىاد ٟباالٜالج ايــخساّ َـٔ زؤٜـ ١ايــخسن ١ايــداؾ ١ايــُالشَ١

يًـُذاَىٚ ١نأْ٘ حؿًت ي٘ زؤ ١ٜايـُباغسٚ ٠دخ ٍٛايؿسج يف ايؿسج .
يهــٔ ايسؤٜــ ١ايـــُباغسْ - ٠ــادز ٠ايـــخؿٚ ٍٛايتخكــل دــدا  ،يـــخًٛٝي١
وعكا ٤بدٕ ايصاْٝ

 ٚيتؿاقُٗا َٓٚى٘ عٔ زؤٚ ١ٜيٛج ايؿسج يف ايؿسجٚ ،يىًـ٘

عد ِٜايتخكل يف ايػايب ،ؾً ٛاعتربْا ٙغـسطا يف ؾـخ ١ايػـٗاد ٠بايصْـا يـصّ وٕ
ٓ ٜطد بـا

ايػـٗاد ٠بايصْـا َـع وْٗـا بـا

َؿتٛحـٚ ،١قـد ؼكـل يف عٗـد زضـٍٛ

اهلل(ٚ )يف عٗد وَري ايـُؤَٓ ( )ثبـٛت ايصْـا بايبٓٝـ ١ايػـاٖد ٠عًٝـ٘ ٚال
ْـتٛقع حؿ ٍٛغٗادتِٗ بايصْا بسؤٜتِٗ ايــُذاَى( ١ايؿـسج بـايؿسج نايــُ ٌٝيف
ايـــُهخً )١د ٕٚغريٖــا ،بــٌ ايـــُتٛقع حؿــ ٍٛايػــٗاد ٠عًــ ٢ايصْــا بسؤٜــ١
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ايـُالشَات ايكسٜب ١يًُباغسٚ ٠ايـُذاَىْ ١عري زؤ ١ٜاؿسن ١ايــُالشَ ١يًُكازبـ١
ٚاالدخاٍ ٚاالخساج عٝح تهػـ قطىٝا عٔ االدخاٍ ايـخساّ ،ؾ ْ٘ ايـُؿدز
ايػايب يًػٗاد ٠ايـخط ١ٝايكطى ١ٝبايصْاٖٚ ،را َؿدام َٛقٛع ايـخد ٚايسدِ
يف اصخبــاز نؿــخٝخ ١وبــ ٞبؿــري (: )4روزبىــ ١غــٗدا ٤عًــ ٢اؾُــاع ٚاالٜــالج
ٚاالدخــاٍ نايـــُ ٌٝيف ايـــُهخً١د ؾ ْــ٘ يــ ٛزو ٣اي ــخسن ١ايـــُالشَ ١الدخــاٍ
ايؿسج يف ايؿسج ثِ غٗد بايصْا ؾ ْ٘ ٜؿدم وْ٘ رغـٗد عًـ ٢ايــذُاع ٚاالٜـالج
نايـــُ ٌٝيف ايـــُهخً١د ٚال ٜٓخؿــس ايؿــدم بــُٔ زو ٣ايؿــسج يف ايؿــسج ؾ ْــ٘
ؼ ٍٛوعكا ٤بدٕ ايصاْٝ

يف ايػايب حا٥ال َاْىا عٔ زؤ ١ٜايؿسج يف ايؿسج .

ٜٚؤند : ٙوْ٘ ( )مل ٜكٌ (غٗدا ٤عً ٢اؾُـاع  :ايــُ ٌٝيف ايــُهخً)١
بٌ قاٍ رنايـُ ٌٝيف ايـُهخً١دَ ،ـُا ٜؤند َا ذنسْا َٔ نؿا ١ٜزؤٜـ ١ايــخسن١
ايـُالشَ ١يتخكل ايـذُاع .
ٖٚهرا ٜؿدم ايـدرب ايؿخٝذ :رزخٜ ٙدخٌ ٚخيسجدعً ٢زؤ ١ٜايــخسن١
ايـُالشَ ١ايكسٜب ١يإلٜالج ،ؾٝػٗد ب٘ ٚتؿذ غٗادت٘ الْطبام ايٓؿٛف .
ْىِ ال ٜؿدم َٛقٛع ايٓؿٛف عٓد زؤ ١ٜحسنـٜ ُ١ــخدع َٓٗـا االٜـالج
ٜٚىتكــد ؾــدٚزَُٗٓ ٙــا يسؤٜــ ١بىــض ايــخسنات ايــيت ال تهػـــ عــٔ االٜــالج
نػؿا قطىٝا ٚبـخطب ايىادٚ ٠ايتىـازفٖٚ ،هـرا يـ ٛناْـت غـٗاد ٠ايػـٗٛد وٚ
بىكِٗ بايصْا ْاغ َٔ ١٦حدع ايؿىـٌ ايــخساّ نسؤٜتُٗـا يف غسؾـَ ١ػًكـ ١و ٚيف
ؾساؽ ٚاحد ٚؼت غطـا ٤ؾـازد َـٔ دَ ٕٚىآٜـٚ ١يـٛج ايؿـسج يف ايؿـسج َٚـٔ
د ٕٚزؤ ١ٜايـخسن ١ايكسٜب ١ايـُالشَ ١يًٛيٛج ايهاغؿ ١قطىٝا عٔ حؿٛي٘ .
بُٓٝا زؤ ١ٜايسدٌ َالؾكا يًُـسو ٠دايطـا َٓٗـا فًـظ ايسدـٌ َـٔ اَسوتـ٘
ٜٚتخسى حسن ١ايـُكازبٚ ١االدخاٍ ٚاالخساج بٓخ ٛحيؿـٌ يـ٘ ايـٝك

ب دخـاٍ

ؾسد٘ يف ؾسدٗا  ٖٞٚحساّ عًٝـ٘  -ال عكـد بُٗٓٝـا ٚال غـبٗ ١عكـدٖ -ـرا نـافُ
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يًػٗاد ٠بايصْا صْ٘ ٜؿدم عًٗٝا وْٗا غٗاد ٠بسؤ ١ٜاالدخـاٍ ٚاالخـساج ٚجيـٛش
يًػٗٛد َىٗا :ايػٗاد ٠باؾُاع ٚبأِْٗ(زوٚا َجٌ ايـُ ٌٝيف ايـُهخًَ )١ع وْٗـِ
زوٚا ايـخسن ١ايـُالشَ ١يًدخٜ ٚ ٍٛالج ايؿسج يف ايؿسج  ،ؾٝؿـدم ايــُٛقٛع
ايـُٓؿٛف غسطا يجبٛت حدٍ ايصْا َٔ د ٕٚوٕ ٜٓخؿـس ايؿـدم بسؤٜـ ١ايؿـسج
داخال يف ايؿسج .
ٜٚؤند َا ذنسْا َ :ا زٚا ٙايػٝذ ايطٛض ٞيف (ايتٗـرٜب)  :بطـٓد ؾـخٝذ
شزاز ٠عٔ وب ٞدىؿـس( )قـاٍ  :ر ذا قـاٍ ايػـاٖد ْ :ـ٘ قـد دًـظ َٓٗـا
فًظ ايسدٌ َٔ اَسوت٘ وقـ ِٝعًٝـ٘ اؿـدد (ٚ )5ايعـاٖس قاَتـ٘ حـدٍ ايصْـا عًـ٢
ايـُػٗٛد عً ٘ٝاير ٟزخ ٙايػاٖد دايطا فًظ ايسدٌ َٔ اَسوتـٖ٘ٚ ،ـ ٛعـاد٠
اصقــس

يكــُري رعًٝــ٘د

ٖٚــ ٛايـــُػٗٛد عًٝــ٘ وْــ٘ دًــظ َٓٗــا ايـــُذًظ

ايـــدافَ ،ــع احتُــاٍ عــٛد ايكــُري
ايكــُري

(ايػــاٖد) يهٓــ٘ بىٝــد يكاعــد ٠عــٛد

اصقــس ٚ ،صدًــ٘ ال ٜؿــذ احتُــاٍ وٕ ٜــساد َــٔ ر وقــ ِٝعًٝــ٘

ايـخدد :حد ايكرف ٜكاّ عً ٢ايػاٖد .
 َٔٚايػسٜب َا عٔ مجع َٔ ايؿكٗـا ٤ايــُتكدَ

ٚتـبىِٗ يف (ايٛضـا)ٌ٥

َٔ احتُاٍ قاَ ١ايتىصٜس د ٕٚايـخد ،ؾ ْـ٘ ؾـسف يعـاٖس ايًؿـغ :روقـ ِٝعًٝـ٘
ايـخدد َٔ د ٕٚقس ١ٜٓؾازؾ. ١
ٚاحتٌُ مجع خخس قاَ ١ايـذًد حدا د ٕٚايـسدِٖٚ ،ـرا تكٝٝـد َـٔ دٕٚ
غاٖدٚ ،ظاٖس اـرب:روقـ ِٝعًٝـ٘ ايــخدد حـد ايصْـا  :ايــذًد يػـري ايــُخؿٔ
ٚايسدِ يًُخؿٔ .
ثِ اْ٘ قد عتكد بىكِٗ وٕ اؾُع ب
ب

حدٍ ايـذًد ٚب

اصخباز ٜٛدب ضـتعٗاز ايتؿؿـٌٝ

ايسدِ  -يف غرتاط ايــُىا -١ٜٓؾكـاٍ  ٕ :اصخبـاز ايدايـ١

عً ٢ايـخدٍ َطًك ١مل تػرتط يف ثبٛت ايـذًد  :ايـُىا ١ٜٓنايـُ ٌٝيف ايــُهخً،١
()5ايٛضا : ٌ٥ج: 58
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بُٓٝــا اصخبــاز ايدايــ ١عًــ ٢ايــسدِ تــدٍ عًــ ٢وْــ٘ ٜػــرتط يف ثبٛتــ٘  :ايـــُىا١ٜٓ
نايـُ ٌٝيف ايـُهخًٖٚ ،١را ايتكٝٝد ٚاالغرتاط ٖ ٛظاٖس ونجس اصخباز .
ٚؾٝـــ٘ ْ :ـــ٘ تؿؿـــ ٌٝغـــري ظـــاٖس َـــٔ َالحعـــَ ١ـــذُٛع اصخبـــاز ،ؾــ ٕ
ختؿاف ونجس ايسٚاٜـات بـايسدِ يــدؿٛؾٝت٘ ٚععُـ ١قباحتـ٘ بؿىـٌ ؾـدٚز
ايصْا َـُٔ َٖ ٛـخؿٔ ري٘ ؾسج ٜػـدٜٚ ٚـسٚح عًٝـ٘دٖٚ ،ـرا االختؿـاف ال
ٜـــُٓع عــٔ طــالم ؾــخٝذ شزاز:)6( ٠روقــ ِٝعًٝــ٘ ايـــخدد حــد ايصْــا  :زدــِ
ايـُخؿٔ ٚدًد غري ايـُخؿٔ ،نُا وٕ اصخباز ايهجري ٠ال تكتك ٞاختؿـاف
غسط ايـُىا ١ٜٓبـدؿٛف ايب ١ٓٝايػاٖد ٠بـُا ٜٛدـب ايـسدِ  -وعـين ايػـٗاد٠
بصْا ايـُخؿٔ -يىدّ ايتٓايف ب

طالم ايـُطًل ٚب

ايـداف .

ٚباختؿــاز  :ال ديٝــٌ عًــْ ٢تؿــا ٤ايػــسط يف ايبٓٝــ ١ايػــاٖد ٠بصْــا غــري
ايـُخؿٔ ،بٌ طالم ؾخٝذ شزازٜ ٠ىـٍِ غـري ايــُخؿٔ ؾـ ٕ عبـاز: ٠روقـِٝ
عً ٘ٝايـخدد َطًكٚ ١اصخباز اصخس ٣ال تـُٓع عٔ االطالم ٚال تٓاؾٝـ٘ ،بـٌ ال
تدٍ عً ٢االختؿاف ،ؾايؿـخٝذ طـالم َٛقـٛع ايػـٗادٚ ٠غـسطٗا  :زؤٜـ١
دخ ٍٛايؿسج يف ايؿسج ،و ٚزؤ ١ٜايؿىٌ ايـُالشّ ايكسٜـب ايهاغــ قطىٝـا عـٔ
ٚيٛج ؾسد٘ يف ؾسدٗا،ضٛا ٤ايػٗاد ٠عً ٢شْا ايـُخؿٔ و ٚشْا غريايـُخؿٔ.
ٚعًٝــ٘ :ذا غــٗد اصزبىــ ١نًــِٗ عًــ ٢زؤٜــ ١ايؿــسج يف ايؿــسج و ٚزؤٜــ١
ايـخسن ١ايـُالشَ ١يـدخ ٍٛايؿـسج يف ايؿـسج ثـِ تــخكل عـدّ ايىكـد بُٗٓٝـا ٚال
غبٗ ١عكد بُٗٓٝا  -حدٍ ايـُػٗٛد عًُٗٝا .
 ٚذا غٗد اصزبى ١نًِٗ و ٚبىكِٗ عً ٢شْـا زدـٌ بـاَسوَ ٠ـٔ د ٕٚزؤٜـ١
ايؿسج يف ايؿسج  َٔٚد ٕٚزؤ ١ٜايـخسن ١ايــُالشَ ١يـدخ ٍٛايؿـسج يف ايؿـسج -
مل حيـدٍ ايــُػٗٛد عًٝــ٘ بايصْــا يىــدّ نــ ٕٛايػــٗاد ٠حطــ ،١ٝبــٌ ٜــخدٍ ايػــٗٛد
ٜٚـذًد ٕٚي ٛؾدز َِٓٗ ايكرف بايصْا ؾسٜـخا  ٚ ،ال ٕ مل ٜؿسٍحٛا بصْاُٖا
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ٚدب تىصٜسِٖ بـُا ٜسا ٙايـخانِ ايػسع ٞذا نإ َبطٛط ايٝد .
ٖٚهرا ي ٛغٗد بىض اصزبى ١بايـُىاٚ ١ٜٓغٗد بىكِٗ بصْا شٜد بٗٓـد َـٔ
دَ ٕٚىآٜــ ١ايؿىــٌ ايكبــٝذ وَ ٚىآٜــَ ١الشَاتــ٘ ايـــُٛدب ١يًــٝك

ؾ ْــ٘ ال ٜجبــت

ايـخدٍ عً ٢ايـُتٍِٗ بايصْا و ٚايـُتُٗ ١بٜ٘ٚ ،ــخدٍ ايػـٗٛد ذا ؾـسحٛا بايكـرف
بايصْــا ٚ ،ال ذا مل ٜؿــسح بىكــِٗ و ٚت ــُاَِٗ بايكــرف بايصْــا ال  ٜــخدٍ يى ـدّ
ؼكــل ايكــرف ايٛاقــذ َــِٓٗ ٜٚــتُهٔ ايؿكٝــ٘ وٚ ٚنًٝــ٘ ايـــُىتُد َــٔ تأدٜبــ٘
ٚتىصٜس . ٙثِ ْبخح :

وحدة مضمون الشوادة :
ٌٖ ٜىتـرب يف قبـ ٍٛغـٗاد ٠ايػـٗٛد بايصْـا  :نـَ ٕٛـؤد ٣غـٗادتِٗ بؿىـٌ
ٚاحد َتٍخد يف ايصَإ ٚايــُهإ ٚايــدؿٛؾٝات ايـيت تٛدـب تــخاد ايؿىـٌ
ٚتٓؿ ٞتىدٍدٚ ٙاختالف غٗاد ٠عٔ غٗاد ٠؟ .
قد وطًكت ؾتا ٣ٚايـُتكدَ

 -غـايبِٗ -يهـٔ ؾـسح مجـع َـٔ ايؿكٗـا٤

بًص( ّٚتٛازدِٖ عً ٢ايؿىٌ ايٛاحد ٚايصَإ ايٛاحـد ٚايــُهإ ايٛاحـد حتـ٢
ٜتخكل قرتاؾ٘ ايصْا ايـُػٗٛد عً ٘ٝايـُٛدب يـخدٍ ايصْا) ؾً ٛاختًؿـٛا يف شَـإ
اؾسٜـُ ١وَ ٚهاْٗا مل ٜجبت ايـخد عً ٢ايـُػٗٛد عً ٘ٝبايصْا ،بٌ تـخدٍ ايػٗٛد
يكرؾِٗ َطًُا بايصْاٚ ،يىٌ ٖرا ٖ ٛايـُػٗٛز ب

ايؿكٗا ٤ايـُتأخس ٜٔايباحج

يؿك٘ ايـخدٚد حت ٢ق( : ٌٝبال خالف ودد. )7( )ٙ
ٚايتخكٝل وْ٘ ٜـُهٓٓا وٕ ْتؿٛز يف ايػٗاد ٠ؾٛزت
اصٚ

:

طـــالم ايػـــٗاد ٠بايصْـــا ٚعـــدّ تىـــسض ايػـــٗٛد يصَـــإ َٚهـــإ

ٚؾؿات ايصْـا ايؿـادز َـٔ شٜـد َـع ٖٓـدٖٓٚ ،ـا ضـؤاٍ ٖ :ـٌ ٜػـرتط تىـسض
ايػٗٛد يكٛٝد ٚؾؿات ايصْا ايؿادز ناضِ ايصاْٚ ٞايصاَْٚ ١ٝهإ ايصْا ٚشَاْ٘
( )7دٛاٖس ايهالّ  :ج. 312 : 45
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ْٚـخٖٛا َٔ ايـدؿٛؾٝات ؟.
ايجاْ : ١ٝغتُاٍ ايػٗاد ٠بايصْا عً ٢بىض خؿٛؾٝات ايصْا ايؿـادز َـٔ
شٜـــد َـــع ٖٓـــدٚ ،ؾٝـــ٘ ؾـــٛزتإ  :قـــد تتٍخـــد غـــٗاد ٠ايػـــٗٛد اصزبىـــ ١يف
ايـدؿٛؾٝات ايـُرنٛزٚ ،٠قد تـدتًـ ٜٚ ،كع ايهالّ يف َسحًت
ايـُسحً ١اصٚ

:

 :ذا وطًكت ايػٗاد ٠بايصْا ؾٗـٌ ٜػـرتط يكبـ ٍٛايػـٗاد٠

تىسض ايػٗٛد يصَإ ايصْا ايـُػٗٛد ب٘ َٚهاْ٘ ٚبىض خؿٛؾٝات٘ ؟.
ختًؿت نًُات ايؿكٗا ٤ايـُتكدَ
خالف يف يـص ّٚتىـٝ

عٔ نًُات ايـُتأخسٚ،ٜٔال زٜب ٚال

ايػـٗٛد يًصاْـٚ ٞايــُصْ ٞبٗـا  -بػدؿـٗا و ٚبامسٗـا-

ٚايـدالف يف يص ّٚذنس شَإ ايصْا َٚهاْ٘ ٚبىض ايـدؿٛؾٝات اصخس: ٣
قاٍ ايػٗٝد ايجـاْ( ٞقـدٚ( : )ٙايٓؿـٛف خايٝـَ ١ـٔ اغـرتاط ذيـو ٚدايـ١
عًــ ٢االنتؿــا ٤بــاالطالم)

()8

ٚذيــو الطــالم االخبازايدايــ ١عًــ ٢ثبــٛت حــد

ايصْا بايػٗاد َٔ ٠د ٕٚتكٝٝدٖا برنس خؿٛؾ ١ٝايصَإ ا ٚايـُهإ ا ٚمُٖٛا،
ثِ قاٍ ٖٚ( :را ٖ ٛايعاٖس َٔ نالّ ايـُتكدَ ) ٜىين  ٕ :عدّ اغـرتاط ذنـس
خؿٛؾ ١ٝشَإ ايصْا َٚهاْ٘ ٚبىض ايـدؿٛؾٝات اصخس ٖٛ ٣ظاٖس ؾتـا٣ٚ
ايـُتكدَ

.

يهٓو تـذد نًُات ايــُخكل ٚايىالَـٚ ١غريُٖـا َـٔ ايــُتأخس ٜٔظـاٖس٠
يف االغرتاط ٚعدّ نؿا ١ٜطالم ايػٗادٚ ،٠ال ٜبد ٚيٓا ديٚ ٌٝاقذ ْ َٔ -ـ
و ٚمجاع -عً ٢عدّ نؿا ١ٜطالم ايػٗاد ،٠بٌ قد ؾـسٍح بسدخاْـ٘  :ايػـٗٝد
ايجاْ ٞيف َطايه٘ ٚايهاغاْ ٞيف َؿاتٝخٖ٘ٚ ،را ٖ ٛايؿـخٝذ ،ؾ ْـ٘ ال ديٝـٌ يف
ايٓؿـٛف ايػــسع ١ٝال عًــ ٢ايتىـسض يسؤٜــ ١االٜــالج ٚاالخـساج ايػــاٖد بصْــا
زدٌ باَسوٚ ،٠ظاٖسٖا وْ٘ ال ًٜصّ ايتىسض يصَإ َٚهإ زؤ ١ٜايصْـا ٚمُٖٛـا
َٔ خؿٛؾٝات ايصْـا ايــُػٗٛد بـ٘ حطـٝا ،يهْٗٛـا يف َكـاّ ايبٝـإ ٚمل تبـ،ٍٔٝ
(َ )8طايو االؾٗاّ غسح غساٜع االضالّ  :ج. 354 : 54
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ؾتهؿ ٞايػٗاد ٠بايصْا عً ٢زدٌ ٚاَـسوَ ٠ىٝـٓ

ذا وطًكـت ٚمل ٜىـ ٍٔٝايصَـإ

ٚايـُهإ ٚبىض ايـدؿٛؾٝات اصخس. ٣
ايـُسحً ١ايجاْ : ١ٝغـتُاٍ ايػـٗاد ٠بايصْـا عًـ ٢بىـض خؿٛؾـٝات٘ٚ ،قـد
ختًؿت وْعاز ايباحج

يؿك٘ اؿدٚد ْٚ ،ىسض ٖٓا َا ْسا ٙؾخٝخا َطتكَٔ ٢

ايٓؿٛف ايـُىؿ ، ١َٝٛؾٓك: ٍٛ
يــ ٛتىــسض بىــض ايػــٗٛد و ٚتـــُاَِٗ يًؿــؿات ٚخؿٛؾــٝات ايؿىــٌ
ايـُػٗٛد ب٘ ؾال ٜـدً ٛايـخـاٍ َٔ ؾٛزت
اصٚ

:

 :وٕ تـدتًـ غٗاد ٠ايػٗٛد يف خؿٛؾٝات ال تٛدب تىدٍد ايصْـا

 ٚختالف ايـُػٗٛد ب٘ ٚال ٜكسٍ ٖرا بكب ٍٛغٗادتِٗٚ ،ذيـو نُـا يـ ٛاختًــ
ايػٗٛد يف ْطب ايصاْـ ٞو ٚايصاْٝـ ١و ٚعػـريتُٗا و ٚاضـِ شٚج ايصاْٝـ ١وْ ٚــخٛ
ذيو َٔ ايـدؿٛؾٝات اييت ال زبط هلا بايػٗاد ٠عً ٢ايؿىٌ ايكبٝذ ٚال تـُٓع
عٔ قب ٍٛايػٗادٚ ٠ال تكـسٍ بٛثـٛم قرتاؾُٗـا يًصْـا َـا داَـا َىٍٝـٓ

باالضـِ وٚ

بايػدـ .
ٚٚدٗـــ٘  ٕ :اخـــتالؾِٗ يف ٖـــر ٙايـ ــدؿٛؾٝات ال ٜكـ ـ ٍس بجبـــٛت ايصْـــا
ايـُػٗٛد ب٘ يىدّ دخايتٗـا يف ثبـٛت ايصْـا ايــُٛدب يًخـد ،ؾُـا داّ ايػـٗٛد
َتؿك

عً ٢غدـ ايصاْٚ ٞايصاْ ١ٝمل ٜكسٍ خـتالف ايػـٗٛد يف خؿٛؾـٝات

ال دخٌ هلا يف ثبٛت ايصْا ايـُٛدب يًخد .
ايجاْٝــ : ١وٕ ؽتًـــ غــٗاد ٠ايػــٗٛد يف خؿٛؾــٝات ايـذس ٜــُ : ١ايصَــإ
ٚايـُهإ ايـخاؾٌ ؾ ٘ٝايـذسٜـُٚ ١مُٖٛا ٚ .ح٦ٓٝر ْؿؿٌ ب

حايت

:

و -ذا نإ االختالف بٓخٜ ٛـُٓع حؿ ٍٛاالطُٓ٦إ به ٕٛايػـٗاد ٠عًـ٢
ؾىٌ ٚاحد ٚشْا ؾازد نـإٔ ٜػـٗد وحـدِٖ بايصْـا ٜـ ّٛايــذُىٜٚ ١ػـٗد ايبـاقٕٛ
بايصْــا ٜــ ّٛايطــبت ،وٜ ٚػــٗد بىكــِٗ ب ٜكــاع ايصْــا يف ايصاٜٚــ ١ايػــسق ١ٝيًبٝــت
ٜٚـػٗد بىكِٗ عًٜ ٢ـكاع٘ يف ٚضط ايداز بـخٝح وٚدــب خـتالؾِٗ غتـباٙ
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ايـُػٗٛد ب٘ ٚتصيصٍ ايٛثٛم بايػٗاد. ٠
ٚايعــاٖس اْتؿــا ٤ايــخد عــٔ ايـــُػٗٛد عًٝــ٘ و ٚعًٗٝــا بايصْــاٜ ،هؿٓٝــا يٓؿــٞ
ايـخد:طس ٤ٚايػبٗٚ ١قد عًُٓا َٔ َرام ايػازع وٕ تدزو ايـخدٚد بايػبٗات .
  ٕ ٚنإ االختالف ٜطريا ال ٜـُٓع َٔ ايٛثٛم بطـالَ ١ايػـٗاد ٠بصْـاايـــُىٓٝ

ايـــُػدؿ

ٚال ٜٛدــب غــتبا ٙايـــُػٗٛد بــ٘ ٜ -ـــُهٔ َىــ٘ قبــٍٛ

ايػٗادٚ ٠تستٝب ايـخدٍ عً ٢ايـُػٗٛد عًٖٚ ،٘ٝرا نُا ي ٛغٗد مجـع بؿـدٚز
ايصْا َٔ شٜد ٖٓٚـد َػدؿـ

َىـسٚؾ

يهـٔ اختًؿـٛا يف حؿـ ٍٛايصْـا ٜــُ

ايػسؾــ ١ا ٚحؿــٛي٘ يف ٜطــازٖا ،و ٚختًؿــٛا يف حؿــٛي٘ عًــ ٢ؾــساؽ ا ٚعًــ٢
بطــاط ،و ٚختًؿــٛا يف حؿــٛي٘ يف ايطــاع ١ايىاغــس ٠ا ٚيف ايطــاع ١ايتاضــى ،١اٚ
م ٛذيو َٔ االختالف ايٝطري اير ٟال ٜٛدب غتبا ٙايصْا ايـُػٗٛد ب٘ ؾاْـ٘ ال
ٜكسٍ بايػٗادٚ ٠ال ٜـُٓع عٔ قبٛهلا نُا ال ٜـُٓع َٔ ايٛثـٛم بــخؿ ٍٛايــذسّ
َٔ ايؿاعٌ ايـُى

ٚايـُؿى ٍٛبٗا ايـُى. ١ٓٝ

ٜٚؤنــد َــا ذنسْــا َــٔ ايتؿؿــَٛ : ٌٝثــل عُــاز ايطـاباط )9( ٞايطــاَ ٌ٥ــٔ
االَاّ ايؿادم ( ) عٔ زدـٌ ٜػـٗد عًٝـ٘ ثالثـ ١زدـاٍ وْـ٘ قـد شْـ ٢بؿالْـ١
ٜٚػــٗد ايسابــع وْــ٘ ال ٜــدز ٟبـــُٔ شْــٚ - ٢ظــاٖس ايتىــبري وٕ ايسابــع ٜػــٗد
بـخؿ ٍٛدسٜـُ ١ايصْا يهٓ٘ ال ٜـدز ٟبــُٔ شْـ ٢ايسدـٌ و ٟال ٜىـسف ايــُصْٞ
بٗا ،قاٍ (: )رال ٜـخد ٚال ٜسدِد و ٟايـُػٗٛد عً ٘ٝبايصْا يىـدّ نتُـاٍ
ايػٗاد ٠ايٛاقخ ،١ؾ ٕ ثالثٜ َِٗٓ ١ػٗد ٕٚغـٗادٚ ٠اقـخ ١بصْـا ؾـالٕ بؿالْـ١
ٜٚػٗد ايسابع بايصْا دَ ٕٚىسؾ ١ايـُصْ ٞبٗا ٚ .قد ْؿ )( ٢ايــخد ٚايـسدِ،
ٚيىًــ٘ يىــدّ ت ــُاّ ايػــٗاد ٠ايسابىــٚ ١اقــخ ١دًٝــَ ١ــٔ حٝــح ايـــُؿى ٍٛبٗــا،
ٜٚطتؿاد َٓ٘ يص ّٚذنس خؿٛؾ ١ٝايصاْٚ ٞايـُصْ ٞبٗا يتهتٌُ ايػٗادٚ ٠تهـٕٛ
ٚاقخ ١قابً ١يالعتُاد عًٗٝـا ٚ ،ال ٜطـتؿاد َـٔ َٛثـل عُـاز َـا ٖـ ٛوشٜـد َـٔ
()9ايٛضا : ٌ٥ج: 58
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ذيو ٚال دالي ١ؾ ٘ٝعًـَ ٢ـا اغـتٗس بـ

ايــُتأخسَ ٜٔـٔ يـص ّٚذنـس خؿٛؾـ١ٝ

ايصَإ ٚايـُهإ ايرٚ ٟقع ؾ ٘ٝايصْا ايـُػٗٛد ب٘ .
ْىِ ي ٛاختًـ ايػٗٛد يف ايصَإ و ٚيف ايـُهإ بٓخ ُ ٛوٚدب غتبا ٙايصْا
ايـــُػٗٛد بــ٘ ،ؾًٝــصّ ْتؿــا ٤ايــخد عــٔ ايـــُػٗٛد عًٝــ٘ يًػــبٗٚ ١عــدّ نتُــاٍ
ايػٗاد ٠ايٛاقخًٜٚ ،١صّ حدٍ ايػٗٛد ٚدًدِٖ يًكرف ٚايؿس. ١ٜ
ٚقد ٜكـاٍ  :ال ٜبىـد طـالم َٛثـل عُـاز ،ؾٓتىـد ٣ا

اعتبـاز خؿٛؾـ١ٝ

ايصَإ ٚايـُهإ ٚمُٖٛا تـُطها باطالق٘ .
يهٓ٘ َسؾٛض  ،ؾاْ٘ ال طالم يف َٛثل عُاز ٚال يف غري ٙعٝح ٜطـٛؽ يٓـا
ايتىــد ٟايـــُصعٚ ّٛال لــد ديــٝال خخــس عًــ ٢اغــرتاط ذنــس ايصَــإ ٚايـــُهإ
ٚمُٖٛا َٔ خؿٛؾٝات ايؿىٌ ايـُػٗٛد ب٘ عًـ ٢االطـالم حتـ ٢اذا ختًــ
ايػٗٛدٚ -ي ٛختالؾا ٜطريا -بطًت غٗادتِٗ ٚحدٍٚا حد ايكرف .
ٚبتىبري َـدتؿس ٚاقذ  :البد َٔ ايتؿؿ ٌٝب
اصٚ

حايت

:

وٕ ٜهــ ٕٛخــتالف ايػــٗٛد َٛدبــا يتصيــصٍ ايٛثــٛم بؿــدٚز دــسّ

ايصْا و ٚتصيصٍ غٗادتِٗ عً ٢ايؿاعٌ ٚايـُؿى ٍٛبٗاٚ ،عٓد٥ر تـسؾض ايػـٗاد٠
ٜٓٚتؿ ٞايـخد عٔ ايـُػٗٛد عًٚ ٘ٝعًٗٝـا  ،بـٌ ًٜـصّ حـدٍ ايػـٗٛد يـ ٛؾـسٍحٛا
بكرف ايػدـ ايـُى

بايصْا .

ٚايٛد٘ ؾ : ٘ٝعدّ ايٛثٛم بػٗادتِٗ بايصْا ؾال ٜـُهٔ ايسنـٕٛ

غـٗادُ٠

ال ٚثٛم بٗاٜ ،هؿٓٝا حؿ ٍٛاالغتبا ٙيف ثبٛت ايـخد ٚاؿدٚد تدزو بايػبٗات،
ٚنُا ذا دتُـع ثالثـ ١عًـ ٢ايػـٗاد ٠بصْـا َىٝـٓ

ٚدـب ايــخد عًـ ٢ايػـٗٛد

يكــرؾِٗ د ٕٚايـــُػٗٛد عًٝــ٘ ٚعًٗٝــا  -نُــا ٚزد يف اي ــدرب ( - )51نــريو يــٛ
دتُع وزبى ١عً ٢ايػٗاد ٠بايصْا  ٚختًؿٛا يف ذنس خؿٛؾٝات ُوٚدبت تصيـصٍ
ايٛثٛم بؿخ ١غٗادتِٗ ٚؾدقٗا َٚطابكتٗا يًٛاقع .
()51ايٛضا : ٌ٥ج: 58
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ايجاْ : ١ٝوٕ ال ٜه ٕٛختالف ايػـٗٛد َٛدبـا يتصيـصٍ ايٛثـٛم بػـٗادتِٗ،
ٚعٓد٥ر ال َطٍٛؽ يسؾض غٗادتِٗ ٚال َؿـخٍذ يكـ ٍٛوضـتاذْا ايــُخكل ( )55يف
َكــاّ االضــتدالٍ عًــَ ٢اْىٝــ ١خــتالف ايػــٗٛد يف ايصَــإ ٚايـــُهإ عًــ٢
االطـــالم ( :صْـــ٘ َـــع االخـــتالف ال ٜجبـــت ايصْـــا بػـــٗادتِٗ) ٚ ،ذيـــو صٕ
االخــتالف ايٝطــري يف بىــض ايــدؿٛؾٝات حتــ ٢ايـــُهاْٚ ١ٝايصَاْٝــ ١ال ديٝــٌ
عً ٢وْٗا تكسٍ ٚتــ ُٓع َـٔ قبـ ٍٛايػـٗاد ٠بايصْـا ذا نـاْٛا غـٗدٚا بـاالٜالج وٚ
بـُالشَات٘ ايكطىٚ ١ٝعٍٛٓٝا ايسدٌ ٚايـُسو ٠ايصاْٝ

ٚمل ٜرتددٚاٚ ،عٓد٥رُ نٝـ

ال ٜجبت ايصْا بػٗادتِٗ ؟ .
 َٔٚؾسٚع االختالف يف غٗاد ٠ايػٗٛد بايصْا َ :ا ي ٛغٗد بىض اصزبىـ١
بصْا شٜد بٗٓد عٔ طٛاعٝـَ ١ـٔ دَ ٕٚىسؾـ ١عكـدُ بُٗٓٝـا ٚغـٗد ايـبىض ا خـس
بصْــا ٙبٗــا َهسٖــا هلــا ،ؾٗــٌ االخــتالف يف نــ ٕٛايصْــا َــٔ ايـــُسو ٠نساٖٝــا وٚ
ختٝازٜــا َــٔ قبٝــٌ االخــتالف ايٝطــري يف ايصَــإ و ٚايـــُهإ ؟ ٖٚــٌ ٜكــسٍ
بػٗادتِٗ عً ٢شْا ايسدٌ ايـُى

؟.

وق : ٍٛوَا ذا غٗد ايىد ٍٚاصزبى ١عً ٢زدٌ وْ٘ شْ ٢بؿالَْ ١هسٖـا هلـا
تـُاّ عًُ ١ٝايصْا ؾايـخد ثابت عً ٢ايسدٌ د ٕٚايـُسو ٠يـُا تكدّ َٔ َىرٚز١ٜ
ايـُهس ٙعً ٢ايصْـا ٚعـدّ ضـتخكاق٘ ايــخدٚ ،يهـٔ ايهـالّ يف غـٗاد ٠بىكـِٗ
ب نسا ٙايسدٌ ايـُسو ٠عً ٢ايصْا بٗا ٚغٗاد ٠بىكِٗ بـُطاٚعتٗا ؾٓك: ٍٛ
و -ايعاٖس عدّ ثبٛت ايـخد عً ٢ايـُسو ٠يًػبٗٚ ١اغتبا(ٙاالٜالج ايـُتٝكٔ
حؿٛي٘) ْاغ٦ا َٔ ايػٗاد ٠ايـُتىدد ،٠يهـٔ ال ٜـدزٚ ٟال ٜىًـِ ؾـدٚز ٙعٓٗـا
ختٝازا حتـ ٢تطـتخل ايــخد ايػـسعٚ ،ٞمل ٜجبـت بػـٗاد ٠تاَـ ١ؾـدٚز ٙعٓٗـا
ختٝازا ٚمل ٜتخكل َٔ غٗاد ٠ايػٗٛد َ :طاٚعتٗا يًصْا بٗا  ،قاٍ ايـػٝذ
(َ )55باْ ٞتهًُ ١املٓٗاج  :ج. 581 : 5
( )52دٛاٖس ايهالّ  :ج. 313 : 45
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اؾٛاٖس(:ٟال حدٍ عًٗٝا مجاعا يىدّ ثبٛت شْاٖا)و ٟعٔ ختٝاز ٚطٛاع. ١ٝ
 ٜ ٌٖٚجبت ايـخد عً ٢ايسدٌ َع اختالف ايػٗٛد َٔ حٝح االنساٙو ٚايـُطاٚع١؟ ؾ ٘ٝخالف ب

ايؿكٗا ٤ب

َٔ وثبت ايـخد عًٚ ٘ٝب

َٔ ْؿا. ٙ

ٚايعاٖس ثبـٛت ايــ خد عًـ ٢ايسدـٌ ايجابـت شْـا ٙبايػـٗاد ٠ايسباعٝـ ١يهـٔ
بػسط وٕ ال تص ٍٚعداي ١ايػـٗٛد ايػـاٖد ٜٔبطٛاعٝـ ١ايــُسو ٠يف ايصْـاٚ ،ذيـو
صٕ بىـض ايػـٗٛد ٖٚ -ــِ ايـر ٜٔغـٗدٚا بطٛاعٝــ ١ايــُسو -٠ذا ؾـسٍحٛا بصْــا
ايـُسو ٠ؾكدٚا ايىدايـ ٚ ١ضـتخكٛا ايــذًد حـدا يًكـرف ٚال تكبـٌ غـٗادتِٗ ٚال
تٓؿع غٗاد ٠ايىد ٍٚا خس ٜٔيىدّ نتُاٍ ايػٗاد. ٠
 ٚذا مل ٜؿسٍحٛا بصْا ايــُسو ٠نُـا يـ ٛغـٗدٚا بسؤٜـ ١اؾُـاع بٗـا طٛاعٝـ١
يسؤٜتِٗ ٚيـٛج ايؿـسج يف ايؿـسج و ٚزؤٜـَ ١الشَـ٘ ايكسٜـب دـدا ايهاغــ عـٔ
ايـــذُاع قطىـــا ٚ -مل ٜؿـــسحٛا بصْـــا ايــــُسوٚ ٠قـــرؾٗا ،ؾ ْـــ٘ الحتُــاٍ نـــٕٛ
َطاٚعتٗــا باي ــذُاع يػــبٗ ُ١و ٚالنــسا -ُ ٙال تهــ ٕٛغــٗادتِٗ قــرؾا ٚمل ٜهْٛــٛا
بػٗادتِٗ قاذؾ

هلـا ،ؾٗـِ بـاق ٕٛعًـ ٢عـدايتِٗ حـاٍ ايػـٗاد ٠عًـ ٢ايسدـٌ

ٚايـــُسوَ ٠طاٚعــ ١يًؿىــٌ ،ؾتكبــٌ غــٗادتِٗ َــع وؾــخابِٗ ٜٚجبــت ايصْــا عًــ٢
ايسدــٌ عٓــد غــٗادتِٗ عًٝــ٘ بــاالٜالج ٚاؾُــاع ،ؾٝكــاّ عًٝــ٘ اي ــخد ايػــسعٞ
النتُاٍ ْؿا

ايػٗاد ٠بصْا ٙضـٛاَ ٤ـٔ غـٗد بصْـاَ ٙـع طٛاعٝـ ١ايــُسوَٚ ٠ـٔ

غٗد بصْاَ ٙع نساٖ ١ٝايـُسو ٚ ٠نساٖٗاٚ ،ال ٜجبت اؿد عً ٢ايـُسو ٠يًػبٗ. ١
ٚبٗرا ايتكسٜب ال ْكبٌ االضتدالٍ()53عًْ ٢ؿ ٞاؿد عٔ ايسدٌ بأَس:ٜٔ
اص : ٍٚوؾاي ١بسا ٠٤ذَ ١ايسدٌ ايـُػٗٛد عً ٘ٝو ٚوؾٌ ايربا َٔ ٠٤ثبٛت
ايـخدٍ عً ،٘ٝؾـ ٕ ٜــذا

ايــخد ٜــختاج

ديٝـٌٚ ،ال ديٝـٌ ٚاصؾـٌ قـاض

بايرباٖ ، ٠٤را تٛقٝذ َا وؾاد ٙايػٝذ ايطٛض( ٞقد. )ٙ
يهٔ اصؾٌ دي ٌٝحٝح ال ديٚ،ٌٝايدي ٌٝتاّ عً ٢عدّ ضتخكام ايسدٌ
( )53ايـدالف يًػٝذ ايطٛض : ٞج. 585 : 3
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ايـخد حاٍ عدّ تؿسٜذ ايػٗٛد بصْـا ايــُسو ٠ؾتبكـ ٢عـدايتِٗ ٚال تٓتؿـ ٞعُـٔ
غٗد بايـذُاع طٛاع ١ٝصْـ٘ حيتُـٌ اغـتباٖٗا و ٚنساٖٗـا ،ؾُعٗـس ايطٛاعٝـ ١ال
ٜطتًصّ ايسَ ٞبايصْا ؾال ٜه ٕٛايػاٖد قاذؾا ٚال ٜؿبذ بػٗادت٘ ؾاضكا .
ايجــاْ ٕ : ٞايػــٗاد ٠مل تهتُــٌ بؿىــٌ ٚاحــد ٕ ٚ ،غــٗاد ٠ايػــٗٛد عًــ٢
ؾىً ـ  :بىكــِٗ ٜػــٗد بايصْــا طٛعــا ٚ٠،بىكــِٗ ٜػــٗد بايصْــا نسٖــاٚ ،ايصْــا
االنساٖ ٞغري ايصْا ايـُطاٚعٚ ،ٞال ٜجبت ايصْا بايػٗاد ٠ايـُدتًؿ. ١
ٚؾٝــ٘  ٕ :ايـــُطاٚعٚ ١ايهساٖــ ١خؿٛؾــ ١ٝيف ؾىــٌ ايـــُسوٚ ٠يــٝظ يف ؾىــٌ
ايسدٌٚ ،ايػٗاد ٠عً ٢شْاَ ٙهتًُ ١ايٓؿا ٚ ،ايؿىٌ ايؿادز َٓ٘ ٚاحـد ٖٚـٛ
ايصْا عٔ َطاٚعت٘ ٚاختٝازٚ ،ٙال وثس النـسا ٙايــُسو ٠وَ ٚطاٚعتٗـا يف ؼكـل شْـا
ايسدٌ اير ٟغٗد عً ٘ٝايىد ٍٚاصزبى . ١ثِ ْبخح :

الشوادة بالشنا على من تدّعي العذارة :
ذا غٗد عد ٍٚوزبى ١بصْا ايـُسو ٠قبال  -وَ ٚطًكا َـٔ د ٕٚتكٝٝـد بصْاٖـا يف
ايكبٌ -ؾأْهست ايـُسو ٠ايصْا  ٚدعت وْٗا بهس عـرزا -٤ؾايٛظٝؿـ ١ايػـسعٖ ١ٝـٞ
وٕ تـٓعس ْطا ٤ؾايـخات وزبى١

ايـُٛقع ايـُدؿٛف ،ؾ ٕ ٚدـدْٗا بهـسا

ٚغــٗدٕ بىــرزٜتٗا ضــكط عٓٗــا حـدٍ ايصْــا باالمجــاع ايـــُدع ٢ظــاٖسا ٚؾــسحيا
ٚبايٓـ ايـُ ىترب ايٛاقذ  ٖٛٚايىُـد ٠ؾكـد زٜٚـت ثـالخ زٚاٜـات ديـت عًـ٢
ْؿ ٞايـخد عٔ ايـُسو ٠عُدتٗا ؾخٝخ ١شزاز - )54( ٠عً ٢طسٜل ايؿدٚم دٕٚ
طسٜل ايػٝذ يٛدٛد (خساؽ) ؾ ٖٛٚ ٘ٝفٗ ٍٛاؿاٍَٚ -ىتـرب ٠ايطـهٚ ْٞٛقـد
ٚزدتا يف اَسو ٠غٗدٚا عًٗٝا بايصْا ٚادعت وْٗا بهس ؾأَس وَري ايــُؤَٓ ()
ايٓطا ٤ؾٓـعسٕ يٗٝا ؾٛددْـٗا بهسا عرزا ٤ؾـكبٌ غـــٗادتـٗٔ ٚ ،قـاٍ يف َىتــرب٠
ايطه :ْٞٛرَا نٓت صقس
( )54ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 24ابٛا

َٔ عًٗٝا خاتـِ َٔ اهللد .
ايػٗادات :ح. 44
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ٚايػٝذ ايطٛضٜ ٞس ٟٚيف (ايتٗرٜب) َىتـرب ٠ايطـهْٞٛ

()55

يف َٛقـى

ُٖٚا َتكازبتإ َىٓٚ ً٢ايعاٖس ٚحدتُٗا ٚ ،يف ايــُٛقع ايجـاْ( : ٞوتـ ٢زدـٌ
باَسو ٠بهس شعِ وْٗا شْت) ٚقسٜب َٓٗا زٚاٜـ ١ايؿـدٚم ( )56يف (عٝـ ٕٛوخبـاز
ايسقا) .
ٖٚر ٙايسٚاٜات مل تؿسٍح بىدد ايٓطا ٤ايٓاظسات

ايـُتٍُٗ ١بايصْـا ،يهـٔ

ايتىبري ايـُتهسز يف ايسٚاٜات رْعس ايٓطا ٤يٗٝاد ٜهاد ٜه ٕٛظاٖسا يف اصزبىـ١
الضُٝا َع االيتؿات

نْٗٛا غـٗاد ٠ال خبـازا ،حٝـح قـاٍ االَـاّ يف َىتـرب٠

ايطه:ْٞٛرٚنإ جيٝص غٗاد ٠ايٓطا ٤يف َجٌ ٖـراد ؾ ْـ٘ ال ٜٓطبـل ظـاٖسا عًـ٢
ايجٓت

عدد غٗٛد ايب ٚ ،١ٓٝال يكـاٍ ( :اَسوتـإ) ٚمل ٜكـٌ رايٓطـا٤د ٚايجالثـ١

عــدد غــري َتىــازف ٚال ٜك ـ

ب ـ دصا ٕ ٚ ٙ٤ؾــدم عًــ ٔٗٝعٓــٛإ (ايٓطــا، )٤

ٖٚهرا ايىـدد ايصا٥ـد عًـ ٢اصزبىـ ١ال ديٝـٌ عًٝـ٘ ٚال َٛدـب يـ٘ ،بُٓٝـا عـدد
اصزبى ٖٛ ١ايــُتٝكٔ دـصاؤٖٚ ٙـَ ٛتؿـل عًـ ٢دـصا ٙ٤ب مجـاع ايؿكٗـاٚ ٤عـدّ
خالؾِٗ ؾٖ .٘ٝرا نً٘ ؾُٝا ي ٛغٗد وزبى ١بصْاٖا ٚغٗدت ايٓطا ٤بىرزٜتٗا .
ٚيــ ٛدــا ٤زدــٌ ٚاحــد و ٚاثٓــإ و ٚثالثــ ١بــاَسو ٠تُٖٗٛــا بايصْــا ٚوْهستــ٘
ٚادعت نْٗٛا بانسا ،ؾٗرا َا ٚزدت بـ٘ َىتـرب ٠ايطـه )57( ْٞٛبٓطـدتٗا ايجاْٝـ١
رعٔ عً  ٞوْ٘ وت ٢زدٌ باَسو ٠بهس شعِ وْٗـا شْـت ،ؾـأَس ايٓطـا ٤ؾٓعـسٕ
يٗٝا ؾكًٔ ٖ ٞعرزا ،٤ؾكاٍ عًَ : ٞا نٓت صقس

َـٔ عًٗٝـا خاتــِ َـٔ

اهلل ٚنإ ٜـذٝص غٗاد ٠ايٓطا ٤يف َجٌ ٖرا د ٚقد ْؿٍت ايـُىـتـرب ٠عً ٢قبٍٛ
غٗاد ٠ايٓطا ٤بىرزٜتٗا ْ ٚتؿا ٤ايـخد عٔ ايـُسو ٠ايـُتُٗ ١بايصْا .

( )55ايتٗرٜب  :ج  :51ح + 566ح + 57ايٛضا : ٌ٥ج: 58
 َٔ 25 :ابٛا

 َٔ : 24ابٛا

ايػٗادات  :ح+ 53

حد ايصْا  :ح . 5

()56ع ٕٛٝوخباز ايسقا :ج:39 :2ح+ 557 :ايٛضا : ٌ٥ج: 58
( )57ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 25 :ابٛا

حد ايصْا  :ح . 5

 َٔ 24ابٛا

ايػٗادات :ح.49
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ٜ ٌٖٚـخدٍ ايػـٗٛد اصزبىـ ١ايـر ٜٔغـٗدٚا عًٗٝـا بايصْـا ؟ ؾٝـ٘ خـالف بـ
اصؾخا

ب

َجبت ٚب

ْافُٚ ،اصقـس

عـدّ حـدٍِٖٚٚ ،دٗـ٘ :االطُٓ٦ـإ

بايىدّ ْاغ٦ا َٔ يـخاظ وَس:ٜٔ
اص : ٍٚضهٛت ايسٚاٜات ايـُتكدَ ١عـٔ ايتؿـسٜذ باضـتخكام ايــذًد حـد
ايكرفٚ ،قد ؾسٍحت بىض زٚاٜات ايػـٗاد ٠بايصْـا ايــُسدٚد ٠بــخد ايػـاٖد
يًكــرف ٚمل تؿ ـسٍح ب ــخدِٖ ح ـدٍ ايكــرف ت ــُاّ ايسٚاٜــات ٖٓــا  -ايؿــخٝخ١
ٚايكىٝؿَ - ١ـُا قد ٜهػـ عٔ عدّ اضتخكام ايػٗٛد حد ايكرف .
ايجاْ ٕ : ٞايكرف ايــُٛدب يًخـد ْــُا ٜتخكـل ذا مل تهـٔ بٓٝـ : ١غـٗٛد
وزبىٜ ١ػٗد ٕٚعً ٢ايصْا ،قاٍ اهلل ضـبخاْ٘ رَٚايَّـرََٜ َٜٔسَْـ َٕٛايــُخْؿََٓاتَ ثـِِ
يفِْ َٜأْتٛا بَأفزْبَ َى َ١غ َٗدَا َ٤ؾفادًَْد ِْٖٚثََُاَْ َ دَ ًْدَ٠د ايٓـٛز  ٚ ،4 :ذا ٚدـدت بٓٝـ١
تػٗد عً ٢ايـُخؿٓ ١بايصْا ؾال قرف و ٚال حدٍ عًٚ - ِٗٝعًـ ٢االطـالم حتـ٢
ذا ضكطت غٗادتِٗ عٔ ايـخذ ١ٝيتىازقٗا َع غٗاد ٠ايٓطا ٤بىرازتٗا .
ٖ َٔٚر ٜٔايٛدٗ
اصزبى ١ايـُتٍُٗ

ٜتٛيد اطُٓ٦إ عاد ٟباْتؿا ٤حدٍ ايكـرف عـٔ ايػـٗٛد

يًُـسو ٠بايصْـاَٚ ،ىـ٘ ال فـاٍ يكبـ ٍٛاالضـتدالٍ عًـ ٢ثبـٛت

ايـذًد  -حدٍ ايكرف -بإٔ تكد ِٜغٗاد ٠ايٓطا ٤يف ايٓؿٛف ٜطتًصّ زدٍ غٗاد٠
ايػٗٛد ٚبطالْٗاَ ٖٛٚ ،طتًصّ يتهرٜب ايػٗٛد ايـُتُٗ

يًُسو ٠بايصْا .

ٚذيو يعٗـٛز اصخبـاز يف دـٛاش غـٗاد ٠ايٓطـاٚ ٤قبٛهلـا َـٔ د ٕٚضـتًصاّ
تهرٜب ايػٗٛد عًـ ٢شْـا ايــُسو ،٠ؾـُٝهٔ ؾـدم ايػـٗٛد ٚضـكٛط غـٗادتِٗ
بايـُىازقَ ١ع غٗاد ٠ايٓطا،٤ؾٝه ٕٛقرؾِٗ َػتبٗا ٚاؿدٚد تدزو بايػبٗات.
ْىــِ ايعــاٖس ثبــٛت ح ـدٍ ايكــرف عًــ ٢ايػــٗٛد ذا نــاْٛا وقــٌ َــٔ وزبىــ١
ٚاتٍُٖٗٛا ؾسحيا بايصْا َطًكا و ٚيف ايكبٌ يعٗٛز خ ١ٜحـدٍ ايكـرف يف ذيـو ٚوْـ٘
ذا مل ٜأت ايـُتِٗ بأزبى ١غٗدا ٤عدٜ ٍٚـػٗد ٕٚعً ٢زَ ٞايـُخـؿٓ ١بايصْا
ضتخل ايـخدٍ  :ايـذًد .

ايػٗاد ٠بايصْا عً َٔ ٢تدع ٞايىراز)585(.......................................... ٠

ٖٓٚا ؾسع َطتخدخ :
ٖ ٛوْ٘ ي ٛغٗد وزبى ١عد ٍٚو ٚوقٌ َٔ وزبى ١عًٗٝا بايصْـا ٚقـد َكـٜ ٢ـّٛ
و ٚونجــس عًــ ٢حؿــ ٍٛعًُٝــ ١ايصْــا ؾٓعــست ايٓطــا ٤يٗٝــا ٚغــٗدت بىــرزٜتٗا
 ٚحتٌُ ن ٕٛايىرزَ ١ٜؿطٓى ١يف دٚا٥س ايطب ايـخدٜح ايكادز ٠عًـ ٢خٝاطـ١
ٚتسقٝع ايـُٛقع  ٚظٗاز ن ٕٛايجٍٝـب بـانسا ،ؾٗـرا االحتُـاٍ ٜٛدـب ايسدـٛع
ايطبٝبــ ١اي ــدبري ٠الضتخؿــاٍ تكسٜــس طــيب عٓٗــا ،ؾ ـ ذا ؼكــل نــ ٕٛايبهــاز٠
حدٜجــَ ١سقّىــ ١وخــر اي ــخانِ ايػــسع ٞبػــٗاد ٠ايىــد ٍٚاصزبىــٚ ١وقــاّ اي ــخدٍ
عًٗٝا ،و ٟمل ٜٓتـ عٓٗا ايـخد ح٦ٓٝر ٖ .را نً٘ ي ٛغٗدٚا عًٗٝـا بايصْـا َطًكـا
َٔ د ٕٚتـدؿٝؿ٘ بايكبٌ وَ ٚع تـدؿٝـ غٗادتِٗ بايصْا يف ايكبٌ .
ٚوَا ذا غٗدٚا عًٗٝا بايصْا يف ايدبس ٚشعُـت ٖـ ٞايبهـازٚ ٠ايىـراز ٠ثبـت
عًٗٝــا ايؿىــٌ ايكبــٝذ بػــٗاد ٠اصزبىــ ١عًٗٝــا ٚال ٜك ـسٍ بٗــا دعٛاٖــا ايبهــاز ٠وٚ
غٗاد ٠ايٓطا ٤ببهازتٗا نُا ال خيؿ ٢يىدّ ايتٓايف .
ال وٕ ايهــالّ يف تستٍـب اي ــخدٍ ايهاَــٌ ٦َ :ــ ١ضــٛط و ٚايــسدِ -يــ ٛناْــت
قؿ ـٓٚ - ١قــد وغــهًٓا ؾُٝــا َكــ ٢عًــ ٢ؾــدم ايصْــا و ٚايًــٛاط عًــٜ ٢ــالج
ايسدٌ ذنس ٙيف دبس ايـُسو ٠اصدٓبٚ ،١ٝقد احتطٓا ب دساَ ٤ـا د ٕٚايــخد عًٗٝـا
( 99ضٛط) ضٛا ٤ايـُخؿٓٚ ١غري ايـُخؿٓٚ ١ضـبل ايتؿؿـ ٌٝيف بـدَ ٚباحـح
حدٍ ايصْا  .ثِ ْبخح :

شوادة الشوج بشنا سوجتى :
ذا غٗد بصْا اَـ سو ٠وزبىـ ١غـٗٛد عـد ٍٚوحـدِٖ شٚدٗـا ؾٗـٌ ٜجبـت ايصْـا
عًٗٝا بػٗادتِٗ ٚجيب حدٍٖا ؟ ؾ ٘ٝخالف ب
ذٖب مجع نبــري َٔ ايؿـكٗا٤

ٚدــٛ

اصؾخا

:

ايـخد عً ٢ايــُسو ٠بىـد غــٗاد٠

اصزبى ١بصْاٖا  َِٗٓٚشٚدٗا ذا ادـتُىت غسا٥ط ايػٗادَٗٓٚ ٠ا وٕ ال ٜكرؾٗا
شٚدٗا بدٚا قبٌ ايػٗاد ٠عٓد ايـخانِ ايػسع ٚ،ٞال ؾطل ٚزدٍت غٗادت٘ .
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ٚذٖــب مجــع خخــس َــٔ ايؿكٗــا٤

عــدّ ثبــٛت ايصْــا بػــٗادتِٗ ٚوْــ٘ حيـدٍ

ايػٗٛد ايجالث ١حدٍ ايكرف ٜٚالعٔ ايصٚج ٚتـخسّ عًَ ٘ٝؤبـدا ٕ ٚ ،مل ٜالعـٔ
حدٍ يًكرف ٚ .ثـُ ١احتُاٍ خخـس ٚ .ايــُِٗ بـدٚا َالحعـ ١ايٓؿـٛف ايـٛازد٠
ٚتـخكٝل داليتٗا ٚحذ ١ٝاضٓادٖا ٖٞٚ ،ثالث: ١
اصَ : ٍٚا زٚا ٙايػٝذ يف (ايتٗرٜب ) بطٓد ٙايـُتؿٌ

بساٖ ِٝبٔ ْىـِٝ

عٔ ايؿادم (ٚ )قـد ضـأي٘ عـٔ وزبىـ ُ١غـٗدٚا عًـ ٢اَـسو ٠بايصْـا ،وحـدِٖ
شٚدٗا ،قاٍ ( : )رتـذٛش غٗادتِٗد(ٚ ٖٞٚ )58اقخ ١ايدالي ١عً ٢ثبٛت
ايصْا ٚقب ٍٛغٗاد ٠اصزبى ١اير ٜٔوحدِٖ شٚدٗا ٖٛٚ ،دي ٌٝايك ٍٛاص. ٍٚ
يهٔ ضٓدٖا قىٝـ يٛقٛع (عباد بٔ نجري)  ٖٛٚايبؿس ٟايـر ٟمل ٜـسد ؾٝـ٘
تٛثٝل وَ ٚدح بٌ ٚزد ذٍَ٘ يف بىض ايسٚاٜات  :قد زٚاٖا ايهػ ٞيف زدايـ٘ يف
تسمجــ( ١عبــاد بــٔ ؾــٗٝب) ،ؾــال تٓؿــع زٚاٜتــ٘ عــٔ ( بــساٖ ِٝبــٔ ْىــ )ِٝوبــٞ
ايؿباح ايهٓاْ ٖٛٚ ٞثك ١دً ٌٝايكـدزٚ ،ال ٜؿـذ ايتىـبري عـٔ ايــدرب بايــُٛثل
َع ٚدٛد (عباد) يف طسٜك٘ .
ايجــاَْ : ٞــا زٚا ٙايػــٝذ يف (ايتٗــرٜب ) بطــٓدَ ٜٔتؿــً

شزاز ٠عــٔ

وحدُٖا( )يف وزبى ١غٗدٚا عً ٢اَسو ٠بايصْا،وحـدِٖ شٚدٗا،قـاٍ (:)
رٜالعٔ ايصٚج ٜٚـذًد ا خسٕٚد (ٚ ٖٞٚ )59اقخ ١ايدالي ١عً ٢عـدّ ثبـٛت
ايصْــا عًــ ٢ايـــُسوٖٚ ،٠ــ ٛديٝــٌ ايكــ ٍٛايجــاْٖٚ ،ٞــ ٞتىــازض ايسٚاٜــ ١اص، ٚ
ٚتدٍ بٛقٛح عً ٢وٕ ايصٚج ٜالعٔ شٚدت٘ ٚؼسّ عًَ ٘ٝؤبدا ٚ ،ال حـدٍ حـدٍ
ايكرف نُا ٜـخدٍ ايجالث ١ا خس . ٕٚيهٔ ايطــٓد قىٝـ يٛقٛع ( مساعــ ٌٝبٔ
خساؽ) و( ٚعٔ خساؽ) ؾ ْ٘ َـذٗ ٍٛال ٜىًِ حاي٘ .

( )58ايٛضا : ٌ٥ج: 55
()59ايٛضا : ٌ٥ج: 55

 َٔ 52ابٛا
 َٔ 52ابٛا

ايًىإ :ح. 5
ايًىإ :ح. 2

غٗاد ٠ايصٚج بصْا شٚدت٘ )583(.....................................................

ايجايح َ :ا زٚا ٙايػـٝدإ يف (ايؿكٝـ٘) (ٚايتٗـرٜب) بطـٓد َتؿـٌ

وبـٞ

ضــٝاز َطــُع عــٔ وبــ ٞعبــد اهلل( )يف وزبى ـ ُ١غــٗدٚا عًــ ٢اَــسو ٠بؿذــٛز
وحدِٖ شٚدٗا ،قاٍ (: )رٜـذًد ٕٚايجالثٜٚ ١العٓٗا شٚدٗا ٜٚؿسٍم بُٗٓٝا
ٚال تـخٌ ي٘ وبداد  ٖٞٚبـُؤداٖا تطابل ايسٚاٜـ ١ايجاْٝـ ١بـٌ تٛقـخٗا ٚتؿـًذ
ديٝال يًك ٍٛايجاْٚ ،ٞقد غؿٌ غٗٝد ايـُطايو ٚؾاحب اؾٛاٖس (قدُٖا) عٔ
ٖر ٙايسٚا ١ٜؾًِ ٜرنساٖا يف ضـتدالهلُاٚ،ذنسٖا وضـتاذْا ايــُخكل (قـد)ٙ

()21

ٚعبٍس عٓٗا بؿخٝخَ ١طُع ،يهٔ ايعاٖس قىؿٗاٚٚ ،دٗ٘ :
ٕ ايٓاظس

ضٓد ايسٚاٜـ ١يف (ايٛضـا( : )ٌ٥عـٔ ايــخطٔ بـٔ قبـٛ

عـٔ

بساٖ ِٝبٔ ْى ِٝعٔ وب ٞضٝاز َطُع) ٜىتكد ؾخ ١ايطٓد ٚال غهاٍ ؾ ،٘ٝؾـ ٕ
( بساٖ ِٝبٔ ْى ٖٛ )ِٝوب ٛايؿباح ايهٓاْ ٖٛٚ ٞثك ١دً ٌٝايكدزٚ ،باق ٞزداٍ
ايطـــٓد ودـــال ٤ثكـــا . ٠يهـــٔ ايطـــٓد يف ايــــُؿدز ٜٔاصؾـــٌ (( : )25ايؿكٝـــ٘)
(ٚايتٗرٜب) َػاٜس يـُا يف (ايٛضا )ٌ٥ؾكد ٚزد ؾُٗٝا (ْى ِٝبـٔ بـساٖٖٚ )ِٝـٛ
زاَ ٚـذٗ ٍٛايـخاٍ مل ٜسد ؾٝـ٘ تٛثٝـل وَ ٚـدح ،ز ٣ٚعـٔ َطـُع ٚز ٣ٚعٓـ٘
ايـخطٔ بٔ قبٛ

يف زٚاٜات عدٜدَٗٓ ،٠ا ٖر. ٙ

ٚاؿاؾـــٌ قـــىـ وضـــاْٝد ايسٚاٜـــات ايـــٛازد ٠يف ايــــُكاّ ٚعـــدّ َهـــإ
االضتٓاد

ٚاحـدَٗٓ ُ٠ـا حذـً ١عًـ ٢ايــخهِ ايػـسع ٞايــُبخٛخٚ،ال غـٗس٠

عٌُ بٛاحدَٗٓ ُ٠ا حتٜ ٢دع ٢الباز ايكىـ بػٗس ٠ايىٌُ بٗا عً ٢ايــُطًو
ايكا٥ــٌ بااللبــازٚ ،ح٦ٓٝــر ال َ ــذاٍ يالضــتٓاد
ايسدٛع

ٖــر ٙايسٚاٜــات ٚالبــد َــٔ

اصدي ١ايـُطًك ١ايؿٛم ،ؾٓكٖٓ : ٍٛا ؾٛز ْبخجٗا :

ايؿٛز ٠اصٚ

 :وٕ ٜسَ ٞايصٚج اَسوت٘ بايصْا ثِ ٜأت ٞبػٗٛد عد ٍٚوزبىـ١

ٜػٗد ٕٚعً ٢شْاٖا غٗاد ٠داَى ١يػسا٥ط قبٛهلا،ؾ ذا قبًٗا ايـخانِ ايـُػٗٛد
(َ )21باْ ٞتهًُ ١املٓٗاج  :ج. 583 : 5
( َٔ )25الحيكس ٙايؿك : ٘ٝج + 37 : 4ايتٗرٜب  :ج. 79: 51
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بصْا ايـُسو ٠عٓد - ٙحدٍت حدٍ ايصْا ٚ ،ال ذا مل ٜكبًٗا ايـخانِ ايػسع ٞيـدًٌ
يف ايػٗاد ٠و ٚيف ايػٗٛد  -العٓٗا شٚدٗا  ٚؾرتقا ٚال ؼٌ ي٘ وبدا .
ايؿــٛز ٠ايجاْٝــ : ١وٕ ٜػــٗد شٚدٗــا عًٗٝــا بايصْــا وَــاّ ايـــخانِ ايػــسعٞ
ٜٚػٗد َى٘ غـٗٛد ثالثـ ١عـد ٍٚو ٚوقـٌ ؾايعـاٖس يـص ّٚدًـد ايػـٗٛد  -ذا مل
ٜهتًُٛا وزبى ١غري ايصٚج -يكرؾِٗ ايـُسو ٠بايصْا َـٔ د ٕٚغـٗاد ٠تاَـ ١عًٗٝـا،
ٚايــصٚج ًٜصَــ٘ َالعٓــ ١شٚدتــ٘ ايـــُتُٗ : ١ؾ ـ ٕ العٓٗــا ؾرتقــا ٚحسَــت عًٝــ٘
َؤبدا ٚ ،ال دًد حد ايكرف وٜكا .
ايؿٛز ٠ايجايج : ١وٕ ٜٓكٍِ ايـصٚج
عًٗٝــا بايصْــا ؾٝهْٛــ ٕٛغــٗٛدا

ايػـٗٛد ايىـد ٍٚاصزبىـ ١يف ايػـٗاد٠

طــ -١حـدٍت ايـــُسو ٠حــد ايصْــا يجبٛتــ٘ عًٗٝــا

بػـٗاد ٠ايىـد ٍٚاصزبىـ ١عًٗٝـاٚ ،مل حيـدٍ ايػـٗٛد اصزبىـ ١حـدٍ ايكـرف يتُـاّ
غٗادتِٗ ب ١ٍٓٝزباع ١ٝناًَ ١عً ٢ايصاْ. ١ٝ
ٚايـــُطتٓد يف وحهــاّ ٖــر ٙايؿــٛز ٖ :ــ ٛطالقــات وديــ ١ثبــٛت حــد ايصْــا
بايبٓٝــ :١غــٗاد ٠ايىــد ٍٚاصزبىــ ١عًــ ٢ايصْــا ٚ ،طالقــات وديــ ١ايـــُالعَٓ ١ــع
ايصٚدــ ٚ ،١طالقــات وديــ ١دًــد ايكــاذف ٚحــد ٙذا مل تــتِ غــٗاد ٠ايػــٗٛد
ايىد ٍٚاصزبى ١عً ٢ايكرف بايصْا  .ثِ ْبخح :

التوبة ال تسقط الـخدّ :
ذا تـا

ْٚــدّ ايصاْـ ٞعًــ ٢ؾىًتـ٘ ايطــٖ ٤ٛـٌ ٜطــكط عٓـ٘ ايــخد ؟ ٖٚهــرا

اؿاٍ يف ايًٛاط ٚايطخل ذا تا

وحدُٖا ْٚدّ عًـ ٢ايؿىًـ ١ايطـ ٤ٛايؿـادز٠

َٓ٘ ؟ ْٚبخح اصَس يف ايصاْٚ ٞايصاْٚ ،١ٝبىٜ ٘ٓٝأت ٞايهالّ يف ايال٥ط ٚايــًُٛط
ب٘ ٚيف ايـُتطاحكت ْٚ ،ك: ٍٛ
وَا ذا دا ٤ايصاْـ ٞو ٚايصاْٝـ١

ايـُذـــتٗد ايىـادٍ َــكسٍا َىتــسؾا بــذسَ٘

تا٥با ْادَا ؾً٘ ايىؿ ٚ ٛضكاط ايــخدٍ عٓـ٘ بــُكتك ٢ايـٓـٍ ايؿـخٝذ:ر ....اذا
قاَت ايب ١ٓٝؾًٝظ يإلَاّ وٕ ٜىؿٚ ،ٛاذا وقسٍ ايسدٌ عًْ ٢ؿط٘ ؾراى ا

االَاّ

ايتٛب ١ال تطكط اؿد )585(.........................................................

ٕ غا ٤عؿا  ٕ ٚ ،غـا ٤قطـع د (ٚ )22قـد تكـدّ يف ايبخـٛخ ايتــُٗٝد ١ٜتؿؿـٌٝ
ايك ٍٛحٛي٘  .يهٔ ايهالّ يف ايطكٛط حاٍ قٝاّ ايب ١ٓٝعً ،٘ٝؾٓك: ٍٛ
قد ٜتٛ

ايصاْ ٞو ٚايصاْ ١ٝقبٌ قٝاّ ايب ١ٓٝعً ٘ٝبـإٔ ٜٓـدّ عًـَ ٢ـا ؾىـٌ قبـٌ

ايػٗاد ٠عً ٘ٝبايصْا ٜٚطًّع ايـُذتٗد ايىدٍ عً ٢تٛبت٘ اييت وظٗسٖـا قبـٌ تــُاّ
غٗاد ٠ايػٗٛدٚ ،قد ٜتٛ

ٜٓٚدّ بىد تــُاّ ايػـٗاد ٚ ٠نتُـاٍ ايبٓٝـ ١ايػـاٖد٠

عً ٘ٝبايصْا ،ؾايبخح يف َسحًت
ايـُسحً ١اصٚ

 :ذا تا

:
ايصاْ ٞو ٚايصاْ ١ٝعٓد ايـخانِ ايػسع ٞبىد قٝـاّ

ايب ٚ ١ٓٝنتُاٍ غٗاد ٠ايىـد ٍٚاصزبىـ ١عًٝـ٘ بايصْـا ؾـال ٜطـكط عٓـ٘ ايــخد عٓـد
ايـُػٗٛز  ٖٛٚايـُٓؿٛز بايدي. ٌٝ
ٚيف قباهلِ َا ذٖب ي ٘ٝايػـٝذ ايــُؿٝد ٚوبـ ٛايؿـالح ايــخًيب َـٔ تــدٝري
االَاّ ب

قاَت٘ عًٚ ٘ٝب

ايىؿ ٛعٓ٘ نُا ي ٛتا

ْٚدّ َٔ ؾىًت٘ بىد االقـساز،

ٚال ٜىسف يًتدٝري َطتٓد ٚاقذ ٜؿًذ حذ ١عً. ٘ٝ
بُٓٝا ق ٍٛايـُػٗٛز َدع ّٛبايدي ٖٛٚ ٌٝوَٛز :
و -طالم َـا دٍٍ َـٔ ايٓؿـٛف عًـ ٢ثبـٛت ايــخد عٓـد ايػـٗاد ٠ايسباعٝـ١
ايتاََ ١ع عدّ ايدي ٌٝايٛاقذ عً ٢ضـكٛط ايــخد بايتٛبـ ١و ٚبـايىؿ ٛعٓـ٘ بىـد
قٝـاّ ايبٓٝـٚ ،١يـ ٛغـو  ٚحتُـٌ ايطـكٛط بايتٛبـْ ١طتؿـخب بكـا ٤ايــخد عًــ٢
ايصاْٚ ٞايصاْ ١ٝبىد ثبٛت٘ ب طالم اصديٜ ١كٓٝا  ٚحتُاٍ ضكٛط٘ بايتٛب ١ايالحكـ١
بىد قٝاّ ايبٚ ١ٓٝال ٜـذٛش ْكض ايٝك

بايػو .

َ -ا زٚا ٙايـُػا٥ذ يف دٛاَىِٗ ايجالث ١بطٓدِٖ

وب ٞبؿـري ( )23عـٔ

وبــ ٞعبــد اهلل ( )يف زدــٌ وقُٝــت عًٝــ٘ ايبٓٝــ ١باْــ٘ شْــ ٢ثــِ ٖــس

قبــٌ وٕ

ٜكس  ،قاٍ(:)ر ٕ تا

ؾُا عً ٘ٝغٚ ٕ ٚ،٤ٞقع يف ٜد االَاّ وقاّ عً٘ٝ

( )22ايٛضا: ٌ٥ج َٔ 58 : 58ابٛا
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ايـخد ٕ ٚ ،عًِ َهاْ٘ بىح اي٘ٝد .
ٖٚر ٙايسٚاٜـ ١ؾـخٝخ ١بطسٜـل ايػـٝد
ايؿــدٚم َ -تؿــً١

ايهًـٝين ٚايطٛضـ ٞد ٕٚطسٜـل

ؾــؿٛإ عــٔ بىــض وؾــخابٓا عــٔ وبــ ٞبؿــريٚ ،عًــ٢

ايـُطًو ايـُدتاز  :قبَ ٍٛسضـالت ؾـؿٛإ يــُىسٚؾٝت٘ بأْـ٘ ال ٜسضـٌ ال عـٔ
ثكــ -١تؿــبذ ايسٚاٜــ ١ؾ ـخٝخٖٚ ، ١ــٚ ٞاقــخ ١ايداليــ ١عًــ ٢قاَــ ١االَــاّ وٚ
ايـُذتٗد ايىدٍ ايـخدٍ عً َٔ ٢قاَت عًٝـ٘ ايبٓٝـ ١غـاٖد ٠بصْـا ٙثـِ ٖـس
دًد ٕ ٚ ٙتا

 :رؾ ٕ تا

ؾُا عً ٘ٝغ٤ٞد ؾُٝا بٚ ٘ٓٝب

قبـٌ

اهلل ضـبخاْ٘ ،يهـٔ

ي ٛظؿس ب٘ ايـخانِ ٚٚقع يف ٜد ٙوقـاّ عًٝـ٘ حـد ايصْـا ٕ ٚ ،غـا

ٚعًـِ َهاْـ٘

بىح عً ٘ٝالدسا ٤ايـخد عً ،٘ٝنُا ٖـ ٛايــخاٍ يف تٛبـ ١ايــُستد ايؿطـسٜ ٟبكـ٢
حد ٙبىد تٛبت٘ ٜ -كتٌ  ٕ ٚتا

ايـُستد ايؿطسٚ ٟؾًخت عكٝدت٘ ٚضًٛن٘ .

دـٜٚ -ـُهٔ تأٜٝـد ٙبــُىترب ٠ايطـه ْٞٛعًـ ٢زٚاٜـ ١ايؿـدٚم (ٚ )24ايــخس
ايىاًَ ٞيف (ايٛضاٚ )ٌ٥بىض ْطذ (ايهايف) ٚقد تكُٓت ق ٍٛوَري ايــُؤَٓ
(: )رال ٜػؿىٔ وحـد يف حـدٍ ذا بًـؼ االَـاّ ؾ ْـ٘ ال ٜــًُه٘) و ٟال ٜــًُو
ضكاط٘ ٚايىؿ ٛعٓ٘ٚ ،البد ي٘ َٔ قاَت٘ ٚتٓؿٝـر ٙيبًـٛؽ االَـاّ ٚتــُاّ ايــخذ١
ٚدي ٌٝاالثبات عً ٘ٝعٓدٖٚ ،)( ٙرا قد ٜؤند عدّ ضكٛط ايـخد بىـد ثبٛتـ٘
بايب ١ٓٝايػاٖد ٠عً ٕ ٚ ٘ٝتا

ْٚدّ ٚوظٗس تٛبت٘ .

يهٔ يف غايب ْطذ ايسٚا ١ٜيف (ايهايف) (ٚايتٗرٜب) :رؾ ْ٘ ٜـًُه٘د ؾكد
ٜتصيصٍ ايتٛنٝد ٚتص ٍٚايداليٜٚ ،١ـُهٔ وٕ ٜساد :ؾإ ايـخدٍ ٜـًُه٘ االَـاّ ،اٟ
ٕ ايـخد ذا ثبت عً ٢ايصاْ ٞؾ ْ٘ ٜــًُه٘ االَـاّ بــُىٓ ٢وْـ٘ ًٜصَـ٘ تٓؿٝـرٚ ٙال
ٜكبٌ ايىؿ ٛعٓ٘ بىد ايبًٛؽ

االَاّ .

دٚ -قد ٜطتدٍ يًُــػٗٛز زابىا بـُىترب ٠حطٝـٔ بٔ خايد ايٛازد ٠يف زدٍ
( )24ايؿك: ٘ٝج : 3ح + 45 :ايٛضا :ٌ٥ج َٔ 21 : 58ابٛا
 + 254ايتٗرٜب  :ج. 524 : 51
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ايـٗاز

اير ٟقاَت عً ٘ٝايب ١ٓٝايػاٖد ٠بصْا ٙذا ٖس

َٔ ايـخؿري ٠حتٜ ٢كاّ

عً ٘ٝايـخد (. )25
يهٓــ٘ َػــهٌ ؾـ ٕ ٖسٚبــ٘ َــٔ دــسا ٤ايــخد عًٝــ٘ ْاغــَ ٧ــٔ تــخطٍط٘ ويـــِ
ايىرا

ٚايـخد ٖٛٚ ،وعِ َٔ تٛبت٘  َٔٚعدَٗا  َٔٚغؿًت٘ عٓٗا ،ؾال ٜهػــ

ٖسٚب٘ عٔ تٛبت٘ حت ٢تٓدزج ايسٚا ١ٜؼـت َٛقـٛع ايبخـح َ :ـٔ قاَـت عًٝـ٘
ايب ١ٓٝثِ تا

.

ايـُسحً ١ايجاْ : ١ٝذا تا

ايصاْ ٞو ٚايصاْٚ ١ٝوظٗس تٛبت٘ قبٌ قٝاّ ايب ١ٓٝعً٘ٝ

و ٚقبٌ تـُاّ غٗاد ٠ايػٗٛد بصْا ٙؾايـُػٗٛز ايـُىسٚف ب ٖٛ ِٗٓٝضكٛط ايـخدٍ
عٓ٘ ،بٌ ادع ٢عً ٘ٝاالمجاع ،يهٔ دي ً٘ٝغري تاّ :
وَــا االمجــاع ؾًــِ حيــسش ْىكــاد ٙناغــؿا عــٔ زو ٟايـــُىؿْ ،)(ّٛىــِ
ضكٛط ايـخد َٖ ٛػٗٛز ايؿكٗا( ٤زض) غٗس ٠عع ،١ُٝيهـٔ ايهـجري مل ٜــخسٍز
ايؿسع ؾًرا ال طُٓ٦إ باْىكادٜٚ ٙؿىب ضتهػاف زو ٟايـُىؿ،َ٘ٓ )(ّٛ
ْىِ َٖ ٛعٓ ٕٛددا ؾًرا ْساع ٘ٝيف احتٝاطٓا نُا ضٝتب

.

ٚوَا ايٓؿٛف ؾُا ضتدٍ ب٘ وحادٜح ْطتىسقٗا :
اص ٖٛٚ : ٍٚعُدتٗا َٔ حٝح ايدالي ١د ٕٚايطٓد َ ٖٛٚ ،ا زٚا ٙايػٝدإ
يف (ايهايف) (ٚايتٗرٜب) بطٓد َىترب

مج ٌٝبٔ دزاج (عٔ زدٌ) و( ٚعـٔ

بىض وؾخابٓا) عٔ وحدُٖا ( )يف زدٌ ضـسم و ٚغـس
ؾًِ ٜىًِ ذيو َٓـ٘ ٚمل ٜؤخـر حتـ ٢تـا

ايــدُس و ٚشْـ٢

ٚؾـًذ ،ؾكـاٍ ( : )ر ذا ؾـًذ
()26

ٚعسف َٓ٘ وَـس مجٝـٌ مل ٜكـِ عًٝـ٘ ايــخدد

ٖٚـٚ ٞاقـخ ١ايداليـ ١عًـ٢

قب ٍٛايتٛب ١ايطابك ١عً ٢ايىًِ بـذسَ٘  :شْـا ٙو ٚضـسقت٘ و ٚغـسب٘ اـُـس -يهـٔ
ايطٓد َٓكطـع َسضـٌ ٚمل تـتِ عٓـدْا وَـاز ٠عًـ ٢قبٛيـْ٘ ،عـري وَـاز ٠وؾـخا
()25ايٛضا : ٌ٥ج َٔ 56 : : 58ابٛا
()26ايٛضا: ٌ٥ج َٔ 56 : 58ابٛا
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االمجاع عً ٢تؿخٝذ َا ٜؿذ عٓ٘ ٚ -مجَ ٌٝـِْٓٗٚ ، -عـري ْــذباز ايــدرب
.

ايكىٝـ بىٌُ ايـُػٗٛز بٗا ،ؾاْ٘ مل تتخكل عٓدْا وَازٖ ١ٜات

ْىــِ اصَــاز ٠اصخــري ٠وقٛاٖــا ،يهــٔ يف ايــٓؿظ َــٔ نًُٗٝـا غــهاٍ نــربٟٚ
عسقــٓا ٙيف عٛثٓــا اصؾــٛيَٚ ،١ٝــع ذيــو ؾــايعٔ ايكــ ٟٛبايؿتٝــا ايـــُػٗٛز٠
ايـُدع ١َٛبسٚا ١ٜمجٜ ٌٝدعْٛا

االحتٝاط اير ٟضٓرنس ٙقسٜبا .

ايجاَْ :ٞىترب ٠عبد اهلل بٔ ضٓإ ( )27عٔ ايؿادم(:)رايطازم ذا دـا٤
اهلل عصٍ ٚدـٌ تـسدٍ ضـسقت٘

َٔ قبٌ ْؿط٘ تا٥با

ؾـاحبٗا ٚال قطـع عًٝـ٘د

 ٖٞٚت دٍ بٛقـٛح عًـ ٢وٕ فـ ٤ٞايطـازم َـٔ قبـٌ ْؿطـ٘  -تا٥بـا

اهلل َـٔ

ؾىًت٘  ،و ٟدا ٤تربعا َٔ ذات٘ ٚيٝظ بطًب َٔ ايـخانِ ايػـسع ٞو ٚضـتدعا٤
ايػسط ١ايىاديٖ - ١را تؤخـر َٓـ٘ ايطـسقٚ ١تـسدٍ

ؾـاحبٗا ٚال ٜــذس ٟعًٝـ٘

حد ايطسق : ١قطع ايٝد  .ال وٕ ٖـر ٙايسٚاٜـ ١ايؿـخٝخ ١ضـٓدا ايٛاقـخ ١داليـ١
َـدتؿ ١بـخد ايطسقٖٚ ،١هرا ٜٛدد ْـ يف حد ايـُخاز ٚ ،ال غاٖد ؾُٗٝـا
ٜؿخذ ايتىدَٗٓ ٟا

باق ٞاؿدٚد نايصْا .

ايجايح َ :ىترب ٠ايطه ْٞٛاييت زٚاٖـا ايــُػا٥ذ يف دـٛاَىِٗ ايجالثـٖٚ ١ـٞ
تتكُٔ ق ٍٛوَـري ايــُؤَٓ

( : )رال ٜػـؿىٍٔ وحـد يف حـدٍ ذا بًـؼ االَـاّ
()28

ؾ ْ٘ ال ٜـًُه٘ٚ ،وغؿع ؾُٝـا مل ٜبًـؼ االَـاّ ذا زوٜـت ايٓـدّد

عً ٢وْ٘ ذا ظٗست ايتٛبٚ ١ايٓداَ َٔ ١ايـُذسّ قبٌ بًٛؽ ايـذسٜــُ١

ٖٚـ ٞتـدٍ
االَـاّ

ٚقبٌ ثبٛتٗا عٓـد ٙوَهـٔ ايػـؿاعٚ ١ايىؿـ ٛعـٔ ايــُذسّ ايتا٥ـب ايـر ٟظٗـست
تٛبت٘ ْٚداَت٘ .
ال وٕ ٖرا ايـُؿاد  :قب ٍٛايىؿٚ ٛايػؿاع ١بىد ايتٛبـ ١قبـٌ ايجبـٛت َ -ػـاٜس
يـُا مٔ ؾ :٘ٝضكٛط ايـخد بايتٛب ،١ؾ ُْٗا َٛقٛعإ َتػاٜسإ نُا ال خيؿ. ٢
()27ايٛضا: ٌ٥ج َٔ 56 : 58ابٛا
()28ايٛضا: ٌ٥ج: 58

 َٔ 21 :ابٛا

َكدَات اؿدٚد  :ح . 5
َكدَات اؿدٚد  :ح. 4

ايتٛب ١ال تطكط اؿد )589(.........................................................

ْىِ قد ضبل وْ٘ ٜطتؿاد َٔ زٚاٜات ؾخٝخ )29( ١وٕ يإلَاّ ايىؿ ٛعٔ اؿـدٍ
ذا نإ ثبٛت٘ باالقساز ٚوٕ اصزدذ ايتٛبٚ ١ايتطرت عً ٢ايٓؿظ طٗاز ٠هلا ٖٞٚ
وؾكٌ َٔ ٖتو ايٓؿظ ب عالٕ اؾسٜـُٚ ١االقساز بٗا ٚطًب قاَ ١ايـخد عً،٘ٝ
ْعري َىترب ٠اصؾبؼ :روٜىذص وحدنِ ذا قازف ٖر ٙايط ١٦ٝوٕ ٜطرت عًْ ٢ؿط٘
نُا ضرت اهلل عً٘ٝدرٚو ٟطٗاز ٠وؾكـٌ َـٔ ايتٛبـ١د ٚؾـخٝخ ١وبـ ٞايىبـاع
ري ٛضترت ثِ تا

نإ خريا ي٘د َٚىترب ٠وب ٞبؿري رَـا وقـبذ بايسدـٌ َـٓهِ

وٕ ٜأت ٞبىض ٖر ٙايؿٛاحؼ ؾٝؿكذ ْؿطـ٘ عًـ ٢زؤٚع ايــُأل ،وؾـال تـا
بٝت٘ ،ؾٛاهلل يتٛبت٘ ؾُٝا بٚ ٘ٓٝب

يف

اهلل وؾكٌ َٔ قاَيت عً ٘ٝايـخدد .

 َٔٚودٌ َا تكدّ نً٘ ال ْؿـيت بطـكٛط ايــخد زوضـا عٓـد ايتٛبـ ١قبـٌ قٝـاّ
ايب ١ٓٝعً ٢ايصاْ ٞو ٚايال٥ط و ٚايـُطاحكٚ ١قبٌ تـُاّ ايـخذٚ ١بًٛغٗا يإلَـاّ،
زغِ ظٔ ايٓؿظ بؿدٚز زٚا ١ٜمجَ ٌٝىتكد ٠بؿتٝا ايـُػٗٛز .
بٌ ْــختاط ٚدٛبـا يًُذتٗـد ايىـادٍ ايــُبطٛطٜ ١ـدَٚ ٙكدزتـ٘ عًـ ٢قاَـ١
ايـ ــخدٚد  :ذا زؾـــع يٝـــ٘ ايــــُذسّ  -ايــــُػٗٛد عًٝـــ٘ بايصْـــا و ٚبـــايًٛاط وٚ
بايـُطاحكٚ ١قد تا

ٚؾًذ ْٚ -طتخطٔ َٓ٘ وٕ حيرتّ تٛبت٘ ٜٛٚقــ ايػـٗاد٠

عًٜٚ ٘ٝىؿ ٛعٓ٘ بىد وخر قـساز ٙباؾسٜــُ : ١ايصْـا و ٚايًـٛاط و ٚايطـخلٚ -قـد
ثبت وٕ يإلَـاّ ايىؿـ ٛعـٔ ايــُذسّ بٗـر ٙايؿـٛاحؼ ذا دـا ٤ايــُذسّ االَـاّ
ٚاعرتف وَاَ٘ ظسٜـُت٘ عٓدٚ ٙوظٗس تٛبت٘ ْٚداَت٘ ٚزغبت٘ يف ؾالح ْؿط٘ قبٌ
تـُاّ ايب : ١ٓٝغٗاد ٠ايىد ٍٚاصزبى ١عً ٢شْا. - ٙ
ٚعً : ٘ٝذا طًب ايـُذتٗد ايىادٍ َٔ ايـُذسّ  :االعرتاف بايـذسّ ٚايتٛب١
قبٌ عسض غٗاد ٠ايػٗٛد عً ٢ايـُذتٗد ايىدٍ ٚقبـٌ نتُـاٍ ايبٓٝـ ١ايػـاٖد٠
عً ٢شْا - ٙوَهٓ٘ ايىؿ ٚ ٛضكاط ايـخد عٓ٘  ٕ ٚغٗد ايىـد ٍٚاصزبىـ ١الحكـا
عً ٢شْا . ٙثِ ْبخح :
()29ايٛضا: ٌ٥ج َٔ 56 : 58ابٛا

َكدَات اؿدٚد  :ح + 2ح + 5ح. 6
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سنا الكافز بكافزة أو لواطوما أو مساحقتوما :
ذا شْ ٢ناؾس بهاؾس ٠و ٚالط ناؾس ناؾسا و ٚضاحكت ناؾسَ ٠ع ناؾس ٠يف بالد
االضــالّ ثــِ ثبــت عًُٗٝــا ايؿىــٌ ايػــٓٝع  -ايصْــا و ٚايًــٛاط و ٚايطــخام -بــإٔ
قاَت ايب : ١ٓٝايػٗٛد ايىد ٍٚاصزبى ١عً ٢دسٜـُتُٗا ؾايـُػٗٛز غٗس ٠عع١ُٝ
وْ٘ ٜتدريٍ َاّ ايــُطًُ

 :ايــُذتٗد ايىـادٍ وَ ٚـٔ ْؿـب٘ يألَـٛز اؿطـب ١ٝوٚ

يـدؿٛف قاَ ١اؿدٚد ٚايتىصٜسات ب
ايـُطًُ

قاَ ١ايــخد ايػـسع ٞعًُٗٝـا نطـا٥س

حهُِْ بَ َِْْٗٓٝبََُا وف ْصٍََ ايًَّ٘دايـُا٥دٚ ، 49 : ٠بـ
رَٚوفِٕ ا ْ

د ٕٚتطبٝــل اي ــخهِ ايػــسع ٞاالضــالَٚ ٞدؾىُٗــا

تسنُٗـا َـٔ

وٖــٌ دٜاْتُٗــا يٝكُٝــٛا

عًُٗٝا ايـخد و ٚايتأدٜب ايـُػسٚع يف دُٜٗٓا .
قاٍ ايػـٝذ اؾـٛاٖس( ٟقـدٚ( : )ٙيـ ٛشْـ ٢ذَـ ٞبرَٝـ ١و ٚنـاؾس ٠غـري ذَٝـ١
دؾى٘ االَاّ

وٌٖ مًت٘ يٝكُٛٝا ايـخدٍ عًَ ٢ىتكدِٖ ٕ ٚ ،غـا ٤وقـاّ ايــخد

بـُٛدب غسع االضالّ بال خالف ودد ٙؾ. )31( )٘ٝ
ٜٚــدٍٍ عًــ ٢ايتدــٝري ايـــُػٗٛز :االمجــاع ايـــُدع ٢و ٚعــدّ ايــدالف َــع
ايٓـ ايكسخْ ٞايعـاٖس يف خٝـاز ٚيـ ٞاصَـس يف حـل ايهؿـاز ايــُسادى

يٝـ٘ يف

حهُِْ بَ َِْْٗٓٝوف ْٚوفعْ ِسضْ عَِْْٓٗ  ِْٕ َٚتىْ ِسضْ
وَٛزِٖ َٚػانًِٗ  :رؾفإْ دَاٚ٤ىف ؾفا ْ
حهُِْ بَ ْٝـَِْٓٗ بَايْكَطْ ـطَ ِِٕ ايًَّ ـَ٘ ٜخَ ـبّ
حهفُْ ـتَ ؾفــا ْ
عَ ـِْْٓٗ ؾفًف ـْٔ َٜك ـسّٚىف غَ ـً٦ْٝا َ ِْٕ َٚ
ايـُكْطَطَ َدايـُا٥د ٖٞٚ ،42 : ٠ظاٖس ٠يف خٝـاز ٚيـ ٞاصَـس بـ

حهُـ٘ ؾـِٗٝ

بــُا وْــصٍ اهلل َــٔ تػــسٜع ايــخد ايـــُدؿٛف ٚوحهاَــ٘ ايـــُدؿٛؾٚ ١ب ـ
االعساض عِٓٗ ( ٜرتنِٗ ٚغأِْٗ) ٚ .قـد شاد بىـض ايؿكٗـاٚ ٤دـٛ
وٌٖ دٜ ِٜٗٓكك ٕٛؾ ِٗٝبايىكٛب ١بـخطب تػسٜىِٗ .
( )31دٛاٖس ايهالّ  :ج. 335 : 45

دؾىٗـِ

شْا ايهاؾس بهاؾس ٠ا ٚيٛاطُٗاوَ ٚطاحكتُٗا )595(.....................................

ٜٚؤٜد ايـخهِ ايـُػٗٛز :خرب وب ٞبؿـري ( )35عـٔ وبـ ٞدىؿـس ( )قـاٍ :
ر ٕ ايـخانِ ذا وتا ٙوٌٖ ايتٛزاٚ ٠وٌٖ االْـذٜ ٌٝتخانُ ٕٛي ٘ٝذا نإ ذيـو
ي ٕ : ٘ٝغا ٤حهِ ب ٕ ٚ ، ِٗٓٝغا ٤تسنِٗد ٚدؾىِٗ

وٌٖ دٜ ِٜٗٓككـٕٛ

ؾ ِٗٝبـخطب غسٜىتِٗ ٚدٖٚ ،ِٜٗٓر ٙايتهًُـ ١قتًُـ ١االزادَ ٠ـٔ ٖـرا اــرب
ايكىٝـ ضٓد ٙنُا ٖ ٞقتًُ ١االزاد َٔ ٠ايٓـ ايكسخْ. ٞ
ٜٚؤند غـسع ١ٝايــخهِ عًـ ٢ايهؿـاز بايــخد ايػـسع ٞذا ودسَـٛا يف بـالد
االضالّ  ٖٛٚ -وحد ايـدٝاز : - ٜٔعد ٠زٚاٜـات عُـدتٗا ؾـخٝخ ١وبـ ٞبؿـري
اييت زٚاٖا ايؿدٚم بطسٜك ١ايؿخٝذ ٚزٚاٖا ايطٛض ٞيف تٗرٜب٘ بطسٜل َىتـرب
عٓــدْاٚ ،قــد ضــأٍ ؾٗٝــا َــٔ االَــاّ ايؿــادم( )عــٔ ايٗٝــٛد ٚايٓؿــاز ٣ذا
وخـرٚا يف بــالد ايـــُطًُ

ٖٚــِ ٜىًُــ ٕٛايؿاحػـ ١وٜكــاّ عًــ ِٗٝايــخد ؟ قــاٍ

( : )رْىِ حيهِ ؾ ِٗٝبأحهاّ ايـُطًُ د (ٚ )32ز ٣ٚاؿُـري ٟيف (قـس
االضـٓاد)  :قـ ٍٛاالَـاّ ايهـاظِ( )يــُٔ ضـأي٘ عـٔ ٜٗـٛد ٟوْ ٚؿـساْ ٞوٚ
فٛضــ ٞوخــر شاْٝــا و ٚغــاز
ايـــُطًُ
ايـُطًُ

ــس َــا عًٝــ٘ ؟ ؾأدابــ٘ :رٜكــاّ عًٝــ٘ حــدٚد

ذا ؾىًــٛا ذيــو يف َؿــس َــٔ وَؿــاز ايـــُطًُ
ذا زؾىٛا

و ٚيف غــري وَؿــاز

حهاّ ايــُطًُ د(ٚ ، )33ز ٟٚيف نتـب اؿـدٜح يف

ؾخٝخ ٞايبدازَٚ ٟطًِ ٚيف ضٓٔ وبـ ٞداٚد ( : )34زٚاٜـات يف زدـِ زضـٍٛ
اهلل( )يٗٝــٛدٚ ، ٜيف بىكــٗا ؽــٝري اهلل ضــبخاْ٘ يسضــٛي٘ بكٛيــ٘ ضــبخاْ٘ :
حهُِْ بَ َِْْٗٓٝوف ْٚوفعْ ِسضْ عَِْْٓٗد .
ٕ دَاٚ٤ىف ؾفا ْ
رؾف ِ ْ
ٚقد ؾدز َٔ وضتاذْا ايـُخكل (قد )ٙاالضتدالٍ عً ٢ايـدٝاز بايـذُع ب
( )35ايٛضا: ٌ٥ج َٔ 27 : 58ابٛا
( )32ايٛضا : ٌ٥ج: 59
()33ايٛضا: ٌ٥ج: 58

 َٔ 53ابٛا
 َٔ 29ابٛا

نٝؿ ١ٝاؿهِ :ح. 5
دٜات ايٓؿظ  :ح.8
َكدَات اؿدٚد  :ح . 5

( )34زادع َجال  :ضٓٔ اب ٞداٚٚد :ج. 555: 4
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ديًٝ

مجىا عسؾٝاُٖٚ ،ا  :اصَ ٍٚا دٍ عً ٢يص ّٚايـخهِ عًـ ٢ايهؿـاز بــُا

وْــصٍ اهلل َــٔ تػــسٜع يف دٜــاْتِٗ ٚتػــسٜىاتِٗ ٚ .ايجــاَْ : ٞــا دٍ عًــ ٢يــصّٚ
ايــخهِ عًــ ِٗٝبــُا تكتكــ ٘ٝايػــسٜى ١االضـالََٚ ،١ٝكتكــ ٢اؾُـع بُٗٓٝــا ٖــٛ
ايتدــٝري بُٗٓٝــا ٚزؾــع ايٝــد عــٔ ظٗــٛز نــٌ َُٓٗــا يف ايٛدــٛ

ايتىٝــٝين بــٓـٍ

ايدي ٌٝا خس ٚؾساحت٘ (. )35
ٚال ٜــتِ عٓــدْا ٖــرا االضــتدالٍ ،ال ذا وحسشْــا ٚدــٛد ايــديًٝ

َىــا ،ؾـ ٕ

وحــدُٖا َٛدــٛد يف ايكــسخٕ ايـــُذٝد  :قــاٍ ضــبخاْ٘ رَٚوف ْ َصيَْٓــا ِيف ْٝـوف ا ْيهَتَــا َ
حهُِْ بَْٝـَِْٓٗ بََُـا وفْْـصٍََ
د ْ َََٔ َٜ٘ا ْيهَتَا َ ًََََُْٓٝٗٚـا عًَفْٝـَ٘ ؾفـا ْ
ؿدِّقا يََُا بََ َٜ َْٔٝ
بَا ْيخَلِّ َ َ
ايًَّ٘دايـُا٥دٚ ،48 : ٠مل ْـذد ديٝال يصاَٝـا ٚحذـٚ ١اقـخ ١وخـس ٣يريؾـع بٗـا
.

ايٝد عٔ ٖرا االيصاّ ٚايتىٝ

ٚبتىبري ُثإ ُ :مل ْـذد ديٝال ٚاقخا ٜديٓا عً ٢يص ّٚايـخهِ عً ٢ايٓؿاز٣
ٚايٛٗٝد بـُا تكتك ٘ٝغسٜىتِٗ ٚبٓخ ٛااليصاّ ٚايتىٝ
يف ايتىٝ

 ،يريؾع ايٝد عـٔ ظٗـٛزٙ

ٜٚــخٌُ عًـ ٢ايتدـٝري مجىـاٚ ،مل ٜػـس (قـد )ٙيف نالَـ٘ ا

ايدي ٌٝيف ايهتا

َٛقـع

ا ٚايطْٓ ،١ىِ ٚزد ؾُٗٝا(:تسنِٗ ٚاالعـساض عـِٓٗ) ٖٚـرا

غري ذاى ْ .ىِ حي تٌُ ْعـس( ٙقـد )ٙيف ديٝـٌ يـص ّٚايــخهِ عًـ ِٗٝبــُا تكتكـ٘ٝ
غــسٜىتِٗ ا

َىتــرب ٠ايطــهْٞٛ

()36

بٝـ ٗٛد:١ٜرٚوَا ايٛٗٝد ١ٜؾابىح بٗـا ا

ايـــُتكُٓ ١يكــ ٍٛعًــ )(ٞؾــ ُٔٝشْــ٢
وٖـٌ ًَتٗـا ؾًٝككـٛا ؾٗٝـا َـا وحبـٛاد

يهٔ َٔ ايٛاقذ خـتالف (قكـا ِٖ٤ؾٗٝـا بــُا وحبـٛا) ٚبـ

ايؿتٝـا بككـاِٖ٤

ؾٗٝا ٚبـخطب غسعِٗ .
ٚايـخاؾٌ اْ٘ تهؿٓٝـا داليـ ١ا ٜـ ١ايهسٜــُ - ١بعاٖسٖـا -عًـ ٢ايتدـٝري بـ
ايـخهِ ؾ ِٗٝبايكطط ٚب

االعساض عِٓٗ  ٚبىادِٖ

(َ )35باْ ٞتهًُ ١املٓٗاج  :ج. 588 : 5
()36ايٛضا : ٌ٥ج َٔ 8 : : 58ابٛا

حد ايصْا  :ح. 5

وٌٖ ًَتِٗ .

ايصْا برات قسّ)593(.............................................................

ٜٓٚبػــ ٞيًؿكٝــ٘ ايىــادٍ  -ايــر ٟتهــ ٕٛيــ٘ ٚالٜــ ١اي ــخهِ ٚايككــاٚ ٤تٓؿٝــر
ايـــخدٚد ايػــسعَ -١ٝالحعــ ١ايـــُؿًخ ١ايدٜٝٓــ ١يف بــالدٚ ٙشَاْــ٘ ٚظــسٚف
ايـُذتُع ايدٚيٚ ٞقٛاَْٚ ٘ٓٝا تكتكَ ٘ٝـٔ ايــدٝاز اص ٍٚو ٚايجـاْ ٞؾٝدتـاز َـا
ٖ ٛوؾًذ ٜٛٚاؾل ايـُؿًخ ١ايدٚ ١ٜٝٓايـُرٖبٚ ١ٝيىباد اهلل ،ثِ ْبخح :

أقسام حد الشنا :
ٜٓكطِ حد ايصْـا غـسعا

وقطـاّ َتىـدد : ٠قتـٌ بايطـٝـ  -وَ ٚطًكـا -وٚ

زدِ بايـخذاز ٠و ٚدًد بايىؿٚ ٢دصٍ ٚتػسٜـب ْ :ؿـَ ٞـٔ بًـد

بًـدٚ -قـد

ٜٓؿسد وحدٖا ٚقد جيتُع ونجـس َـٔ ٚاحـد يف بىـض ايــُٛازدٚ ،البـد َـٔ تبىٝـ١
ايٓـٍ ايػسع ٞايكطىْٚ ، ٞؿؿٌ ايك ٍٛعٔ االقطاّ يف ٖرا ايؿؿٌ َٔ عٛخ
حد ايصْاْٚ ،بدو ببخح َٛازد ثالث ١يًكتٌْ ،بدو باالَٗٓ ٍٚا : ٖٛٚ ،

الشنا بذات مـخزم :
ايـُىسٚف ٚايـُػٗٛز بـ

اصؾـخا

(زض) وْـ٘ ذا شْـ ٢االْطـإ بـرات

قــسّ نــاصّ و ٚاصخــت و ٚايىُــ ١و ٚايـــداي ١و ٚايبٓــت و ٚبٓــات ٖــر ٙايٓطــا٤
ايـُخازّ ٚمٖٛا  -قتٌ بايطٝـ ٜ :كس

قسب ١يف عٓكـ٘  :زقبتـ٘ (وخـرت َٓـ٘

َا وخرت) ب غساف ايـُذتٗد ايىدٍ ايـُبطٛطٜ ١د ٙبىد زؾع اصَس ي. ٘ٝ
ٖٚهرا حهـِ ايــُخسّ ايــُصْ ٞبٗـا ذا تابىتـ٘ ٚطاٚعتـ٘ ٚمل تهـٔ َهسٖـ١
عًٝــٖ٘ٚ ،ــرا ٖــ ٛايؿــخٝذ ٜٚ .ــديٓا عًٝــ٘ ْ :ؿــٛف ( )37عدٜــدٚ - ٠بىكــٗا
ؾخٝذ ايطٓد َىترب ايطسٜل ٚاقذ ايدالي ١عًـ ٢قـسب٘ و ٚقـسبٗا يف ايىٓـل وٚ
ايسقب ١بايطٝـ وخرت َٓ٘ وَٗٓ ٚا َا وخرتَٗٓ ،ا ؾخٝخ ١وبـ ٞوٜـ ، ٛقـاٍ :
()37ايٛضا : ٌ٥ج َٔ59 : : 58ابٛا
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مسىت بهري بٔ وع

 -نرا يف (ايهـايف) (ٚايتٗـرٜب) ٚال ٜبىـد نْٛـ٘ اصؾـذ

بٌ ٖ ٛايعاٖس بكس ١ٜٓتىبري( ٙعـٔ وحـدُٖا)  ،يهـٔ يف (ايؿكٝـ٘) (ٚايٛضـا: )ٌ٥
ابٔ بهـري ٜ -ـس ٟٚعـٔ وحـدُٖا ( )قـاٍ  :رَـٔ شْـ ٢بـرات َــخسّ حتـ٢
ٜٛاقىٗا قس

قسب ١بايطٝـ وخرت َٓٗا َا وخرتد ق ٌٝي٘  :ؾُٔ ٜكـسبُٗا

ٚيــٝظ هلُــا خؿــِ ؟ قــاٍ (: )رذاى عًــ ٢االَــاّ ذا زؾىــا يٝــ٘د ٖٚــٞ
ؾخٝخ ١ايطـٓد عٓـدْا ٚاقـخ ١ايداليـ ١عًـ ٢وٕ ايصاْـ ٞبـرات َــخسّ ٜكـس
بايطٝـ وخرت َٓ٘ َا وخرت ٚبًػت َٓ٘ ايكسبَ ١ـا بًػـتٖٚ ،هـرا ايــُخسّ
ايـُصْ ٞبٗا ذا تابىت٘ َطاٚع ١عً ٢ايصْا بٗا .
ْٚعريٖــا زٚاٜــات بىكــٗا ؾــخٝخٖٚ ١ــٚ ٞاقــخ ١ايداليــ ١عًــ ٢اؿهــِ
ايـــُرنٛزَٛٚ ،قــٛعٗا( :ايصْــا بــرات قــسّ) و ( ٚتٝــإ ذات قــسّ) ٚحهُٗــا
قس

عٓك٘ ٚعٓكٗا بايطٝـ ضٛا ٤ايـُخؿٔ ٚغري ايـُخؿٔ ٖٓٚ .ا عٛخ :

اص ٕ : ٍٚتـُاّ ايسٚاٜات َـذُى ١عً ٢تىـبري (ايكـس

بايطـٝـ) وخـرت

ايكسب َ٘ٓ ١وَٗٓ ٚا َا وخرتٚ ،ظاٖسٖا ايكسب ١ايٛاحد َٔ ٠د ٕٚتهساز.
ٚعٓد٥ر قد ٜكاٍ  :ايكسب ١قد ال تؤد ٟيًكتٌ ٚال تالشَ٘ الَهإ وٕ ٜكس
بايطٝـ َٔ د ٕٚوٕ تؤد ٟايكسب١
ٜكس

و ٚتكس

قتً٘ و ٚقتًٗا ،ؾتهـ ٕٛاصخبـاز َطًكـ: ١

بايطٝـ قسبٚ ١احد ٠وخرت َٓ٘ وَٗٓ ٚـا َـا وخـرت ،وعـِ

َٔ تستٍب ايكتٌ  َٔٚعدّ تستٍب٘ ،بـٌ ٚزد يف زٚاٜـ ١قـىٝؿ ١صبـ ٞبؿـري:رَـٔ
شْ ٢برات َـخسّ قس

قسب ١بايطٝـ َات َٓٗا و ٚعاؽد(. )38

يهٔ ٖرا ايـُكاٍ َسدٚد ببىض ايٓؿٛف ايـُؿسح ١بأْـ٘ ٜكـس
و ٚزقبتــ٘ٚ ،تستٍ ـب ايكتــٌ عًــ ٢ايكــس
ٜتدًـ ايكتٌ عاد ٠عٔ ايكس

يف عٓكـ٘

بايطــٝـ يف ايىٓــل ٚاق ـذ ،ذ وْــ٘ ال

بايطٝـ يف عٓك٘ و ٚعٓكٗا .

ٚايٓـ ٖ ٛؾخـٝذ مج - ٌٝعً ٢طسٜــل ايؿدٚم ٚوحد طسٜـك ٞايهًٝين
(َ)38طتدزى ايٛضا: ٌ٥
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ٚ ٕ ٚقع ؾ( ٘ٝايـخهِ بٔ َطه ) ؾ ْ٘ َٛثل عًَ ٢طًهٓا يسٚا ١ٜايبصْطٚ ٞابٔ
وبــ ٞعُــري عٓــ٘ ،د ٕٚطسٜــل ايػــٝذ ايطٛضــٚ ٞطسٜــل خخــس يًهًــٝين ٚقــع ؾٝــ٘
(ضٌٗ بٔ شٜاد)ٚ ،يف ٖرا ايـدرب ايؿـخٝذ ٜطـأٍ مجٝـٌ َـٔ االَـاّ ايؿـادم
( : )وٜ ٜٔكس
(:)رتكس

ايرٜ ٟأت ٞذات َـخسّ بايطٝـ ،وٖ ٜٔـر ٙايكـسب ١؟ قـاٍ

عٓك٘د و ٚقاٍ  :رتكس

زقبت٘د (. )39

بٌ ٜـُهٔ ايك ٕ : ٍٛايكتٌ ٖ ٛايـُؿٗ ّٛعسؾا يف شَإ ؾـدٚز ايسٚاٜـات
َٔ ٖر ٙايٓؿٛف ايٓاطك: ١رٜكس

قسب ١بايطٝـ وخـرت َٓـ٘ َـا وخـرتد

َــع تؿــسٜذ ؾــخٝخ ١مجٝــٌ بــإٔ ايكــس

يف ايىٓــل و ٚيف ايسقبــ ،١وٖ ٕ ٟــرا

ايتىــبري ايـــُتخد يف زٚاٜــات (ايصْــا بــرات قــسّ) ظــاٖس عسؾــا يف قتًــ٘ بٓخــٛ
كؿٛف ٖ ٛايكس
ايبدٕ نايكس

بايطٝـ يف عٓك٘ و ٚزقبت٘ َـدؿٛؾا د ٕٚبـاق ٞوعكـا٤

بايطٝـ يف ؾدز ٙوٜ ٚد ٙو ٚزدً٘ وَ ٚـذاز ٟبٛيـ٘ و ٚمٖٛـا،

بٌ البد َٔ قسب٘ يف عٓك٘ و ٚزقبت٘ َٔ ايـدًـ ؾ ٕ قس

ايصاْ ٞو ٚايصاْ ١ٝيف

عٓك٘ و ٚزقبت٘ ٖ ٞقسبْ ١اؾر ٠يىسٚم اؿٝاٚ ٠ال ٜتٛقع اؿٝا ٠عادَ ٠ىٗا .
ٜٚـُهٓٓا وٕ ْؤٍٜـ د ؾٗـِ ايكتـٌ َـٔ قـسب ١ايطـٝـ يف عٓكـ٘ وخـرت َٓـ٘ َـا
وخـرت  -بـسٚاٜت

( )41يطـًُٝإ بـٔ ٖـالٍ ٚازدتـ

ايبٗــاٚ ِ٥قــد ؾطٍ ـست (ايكــس

يف حـد ايًـٛاط ٚيف ْهـاح

بايطــٝـ قــسب ١وخــر ايطــٝـ َــا وخــر) بأْــ٘

(ايكتٌ) ،نُا ْؤٜد ٙبسٚا ١ٜثايجْ ١ب ١ٜٛظاٖس ٠و ٚؾسٜــخ ١يف ايكتـٌ حٝـح زٟٚ
قــ ٍٛزضــ ٍٛاهلل(: )رَــٔ ٚقــع عًــ ٢ذات َ ــخسّ ؾــاقتًٙٛد ( )45زٚا ٙاب ـٔ
َاد٘ يف ضٓٓ٘ ٚايبٗٝك ٞيف ضٓٓ٘ .
ٚايـخاؾٌ عدّ دصا ٤قسب٘ و ٚقسبُٗا يػري ايىٓل و ٚايسقب َٔ ١وعكا٤
()39ايٛضا : ٌ٥ج: 58
()41ايٛضا : ٌ٥ج: 58
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بدٕ ايصاْ ٞبرات ايـُخسّ و ٚايـُصْ ٞبٗاٚ ،وٕ ظاٖس ايسٚاٜات بـٌ ايــُطُإٔ
ايىٓـل و ٚايسقبـ ١بايطـٝـ،

ب٘ َٔ َالحع ١فُٛعٗا ٖ ٛزاد ٠ايكتٌ َـٔ قـس

بــُىٓ ٢قــسب٘ يف َٓخــسَٚ ٙكتًــ٘ قــسب ١قاتًــٖٚ ، ١هــرا ؾٗــِ نــجري َــٔ ايؿكٗــا٤
اير ٜٔعبٍسٚا بكتٌ َٔ شْ ٢برات قسّٚ ،مل ٜىبٍسٚا بايكس
ايبخح ايجاْ : ٞي ٛقس

.

ايصاْ ٞبرات َـخسّ و ٚايــُصْ ٞبٗـا ايــُطاٚع١

قــسب ١بايطــٝـ يف زقبتــ٘ و ٚعٓكــ٘ ٚمل  ٜــُت ثــِ يتــأّ اي ــذسح ٚخًـــ َــٔ
ايـُٛت ٖٚـرا ؾـسض ْـادز ايتخكـل  -مل ٜــذص قـسب٘ ثاْٝـ ١يعٗـٛز اصخبـاز يف
نْٗٛا قسبٚ ١احد ٠رقس

قسب ١بايطٝـ وخرت َٓ٘ َا وخرتد .

َٚكتكٖ ٢ر ٙايٓؿٛف تسنـ٘  ٚخـال ٤ضـب ً٘ٝيىـدّ ٚدـٛد ديٝـٌ ٚاقـذ
عً ٢غـسع ١ٝقـسب٘ ثاْٝـ ١و ٚقتًـ٘ بػـري ايكـسب ١ايــداؾْ ،١ىـِ ٚزد يف زٚاٜـت
اصَس بـخبط٘ َؤبٍدا حتٜ ٢ـُٛت ُٖٚا (: )42
وَ -ا زٚا ٙايػٝدإ يف (ايهايف) (ٚايتٗرٜب ) بطٓد َٓكطـع ايٛضـط (عـٔ
بىض وؾخاب٘) َٓٚكطع ا خس (عُٔ ذنس )ٙعٔ وبـ ٞعبـد اهلل ( : )ضـأيت٘
عٔ زدٌ ٚقع عً ٢وخت٘ ،قاٍ (: )رٜكس

قسب ١بايطٝـد ؾطأٍ  :ؾ ْـ٘

ٜـدًـ  ،قاٍ( :)رٜـخبظ وبدا حتٜ ٢ـُٛتد .
ٖٚر ٙايسٚآَ ١ٜكطى ١االضٓاد يف ايٛضط ٚيف اصخري غـري َىًـ ّٛايـسا،ٟٚ
َكاؾا

قىـ (ابٔ َٗسإ) ايٛاقع يف ايطٓد ؾٗ ٞزٚا ١ٜقىٝؿ ١ددا .
َ -ا زٚا ٙايػٝذ ايؿدٚم ب ضٓادٙ

ؾؿٛإ بٔ َٗسإ عٔ عاَس بـٔ

ايطُط  ،نرا يف (ايٛضا )ٌ٥و ٚعُس ٚيف (ايؿك )٘ٝعـٔ عًـ ٞبـٔ اؿطـ ()
يف ايسدٌ ٜكع عً ٢وخت٘ ،قاٍ :رٜكس

قسب ١بايطٝـ بًػت َٓـ٘ َـا بًػـت،

ؾ ٕ عاؽ خًّد يف ايطذٔ حتٜ ٢ــُٛتدٖٚ .ـر ٙايسٚاٜـ ١قـىٝؿ ١وٜكـا صٕ يف
ضٓدٖا( :عاَس بٔ ايطُط) َ ٖٛٚـذٗ ٍٛايـخاٍ ال وَازَ ٠ىترب ٠عًٚ ٢ثاقت٘ اٚ
()42ايٛضا : ٌ٥ج: 58
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ؾ( : ٘ٝعُس ٚبٔ ايطُط)  ٌَُٗ ٖٛٚغري َىسٚف .
ٚايـخاؾٌ قىـ ضٓد ايسٚاٜت

ٚعدّ حساش عٌُ اصؾخا

بُٗا ٚقد

قاٍ وضتاذْا ايـُخكل(قد(:)ٙمل لد قا٥ال بـُكُُْٗٛا) ؾًرا ال تؿًخإ حذـ١
عً ٢ايـخهِ ايػسعٚ ٞال ٜـُهٔ اعتُادُٖا ديٝال ٚاقخا ٚحذَ ١كبٛي. ١
ْىــِ ٖــرا اي ــخد  :ايكــس

بايطــٝـ -ي ــُا نــإ ايــالشّ وٕ ٜػــسف عًٝــ٘

ايـُذتٗد ايىدٍ ايـُبطٛطٜ ١دٜ - ٙـُهٓ٘ بايٛال :١ٜايـخهِ عً ٘ٝبايـخبظ حتـ٢
 ٜــُٛتٖٚ ،ــ ٛعُــٌ بــايسٚاٜت

يهــٔ بىــد عُــاٍ ايؿكٝــ٘ ٚالٜتــ٘  -ضــٛا ٤قًٓــا

بايٛالٜـــ ١ايىاَـــ ١وّ قًٓـــا بٛالٜـــ ١ايـ ــخطب ١بطـــىتٗا ايٛضـــٝى ١حطـــبُا اخرتْـــاٙ
ٚوٚقخٓا تؿؿٝالت٘ يف عٛخ ٚال ١ٜايؿك ٘ٝيف (بػس ٣ايؿكاٖ : ١اؾص ٤ايجايح) .
ايبخح ا يجايح  ْ٘ :بىد ؾٗـِ ايكتـٌ ايـالشّ ايكسٜـب ايػايـب َـٔ (قـس
ايىٓل بايطٝـ) ايـُٓؿٛف يف وخباز حدٍ ايصْا بـرات قـسّٖ -ـٌ ٜـتى

ايكتـٌ

بايطٝـ وّ جيٛش ايكتٌ بايطسم ايـخدٜج ١ايــُتطٛز ٠نـايطًل ايٓـازٚ ٟايػـٓل يف
ايـُكؿًٚ ١ايهسض ٞايهٗسبا ٞ٥؟ .
قد ٜكاٍ  ٕ :ايطٝـ يف شَإ ؾدٚز ايسٚاٜات ٖ ٛا يـ ١ايكاتًـ ١ايطـسٜى١
يف شٖام ايسٚح ،ؾٝه ٕٛايكتٌ بايطًل ايٓاز ٟو ٚبايػـٓل بايــخبٌ يف ايــُكؿً١
و ٚبايهسض ٞايهٗسباْ ٞ٥عري ، ٙوٖ ٚـ ٛوؾكـٌ ٚوٚ

َٓـ٘ بًخـاظ تطـٛز ايىؿـس

ٚعدّ َكبٛي ١ٝايكتٌ بايطٝـ يف اصٚضاط ايىؿس ١ٜاؿدٜج. ١
يهــٔ ْكــ : ٍٛايتىــد ٟايـــُصبٛز حيتــاج

االطــالع ايكطىــ ٞعًــَ ٢ــالى

اؿهِ ٚاؿدٍ ايػسع ٞيًصْا برات ايـُخازّ ٚعك ٍٛايبػس قاؾس ٠عٔ دزان٘.
و ٚوٕ ٜٛدد غاٖد عً ٢ايتىدٟ

َطًل ايكتٌ :بايطٝـ و ٚبػـريَ - ٙـٔ

ْـ َىؿْٚ ،َٞٛؿٛف اصخباز َكٍٝـد ٠يًكـس
ايـُالى ايداع ٞيًخهـِٚ ،ال غـاٖد عًـ ٢ايتىـدٟ

بايطـٝـ ٚضـانت ١عـٔ بٝـإ
َطًـل ايكتـٌ ،ؾايعـاٖس

مؿــاز ايكتــٌ يف خيــ ١ايطــٝـ يعٗــٛز ايسٚاٜــات يف ْ ــخؿاز اؿــد بايكــس
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بايطــٝـ يف عٓكــ٘ وخــرت َٓــ٘ َــا وخــرتٚ ،ال داعــَ - ٞــع بطــط ٜــد ايؿكٝــ٘-
يًتٛق َٔ ٞاصعدا ٤يف َكاّ تطبٝل وحهاّ اهلل ضبخاْ٘ ٚحدٚدٜ ،ٙهؿـ ٞايتهـتِ
ٚعدّ ايتعاٖس بتٓؿٝر ايـخد ايـُرنٛز ٚاهلل ايىاؾِ .
ٚاؿاؾــٌ ظٗــٛز ايٓؿــٛف يف عــدّ دــٛاش قتــٌ ايصاْــ ٞبــرات ايـــُخسّ
ٚقتٌ ايصاْ ١ٝايـُخسّ بػري ايطٝـ َٔ خالت ايكتٌ ايطسٜع -ايـخدٜج ١ايــُتطٛز٠
ايػا٥ى ١يف عؿٛزْا ،نُا ال جيٛش قتًُٗا بايكس

بايطٝـ يف غـري ايىٓـل ،ؾـ ٕ

ظاٖس ايٓؿٛف -تـُاَٗا  :ايكىٝـ ٚايؿـخٝذٖ -ـ ٛايكتـٌ (قـسب ١بايطـٝـ)
ٚقد تكٝدت قسب ١ايطٝـ بايىٓل يف ؾخٝذ مجٝـٌ -د ٕٚبـاق ٞوعكـا ٤ايبـدٕ
ٚد ٕٚباق ٞخالت ايكتٌ ايطسٜعٚ ،ال قٝـ عٔ االيتصاّ بعـاٖس ايٓؿـٛف ٚال
َطٍٛؽ ياليتصاّ بـدالف ظاٖسٖا .
ايبخح ايسابع  ٕ :ايعاٖس َٔ طالم ايٓؿـٛف  :عـدّ ايؿـسم بـ

نـٕٛ

ايصاْ ٞو ٚايصاْ ١ٝايـُخسّ َـخؿٓا وَ ٚـخؿٓ - ١و ٟي٘ ؾسج ٜػد ٚعًٝـ٘ ٜٚـسٚح
نُا يف ايٓـٍ ( )43ايـُؿطٍس يإلحؿإٚ -ب
نَ ْ٘ٛطًُا وَ ٚطًُٚ ١ال بـ

نْٛـ٘ غـري َــخؿٔٚ ،ال ؾـسم بـ

نْٛـ٘ نـاؾسا و ٚنـاؾسٚ ، ٠ال بـ

نْٛـ٘ غـٝدا وٚ

ن ْ٘ٛغابا  ،ؾ ٕ ايصْا برات َـخسّ ؾاعال َٚؿىٛال ب٘ ٜكتٌ بايطٝـ ذا زؾع
َاّ ايـُطًُ

نُا ديت عًَ ٘ٝىترب ٠بهري (. )44

بــٌ ٕ ٖــر ٙايٓؿــٛف ظــاٖس ٠يف وٕ اي ــخدٍ ايـــُى  -قــسب ١بايطــٝـ يف
عٓك٘ وخرت َٓـ٘ َـا وخـرت  -يــدؿٛؾ( ١ٝايصْـا بـرات قـسّ) ٖٚـرا ايعـاٖس
ٜؤند ايتطٚ ١ٜٛتىُ ِٝايــخهِ يًــُخؿٔ ٚغـري ،ٙؾتهـٖ ٕٛـر ٙايٓؿـٛف َـع
ايكسٚ ١ٜٓظٗٛز ايـدؿٛؾ ١ٝكسد ١هلرا ايـُٛقٛع  :ايصاْٚ ٞايصاْ ١ٝايـُخسّ-
عٔ طالم ودي ١دًد ايصاْ ٞغري ايـُخؿٔ ٚزدِ ايصاْ ٞايـُخؿٔ .
()43ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 2 :ابٛا

حد ايصْا  :ح+ 5ح + 4ح. 6

()44ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 59 :ابٛا
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ْىــِ ٚزد يف َىتــرب ٠وبــ ٞبؿــري  -ايــيت زٚاٖــا ايػــٝذ يف (ايتٗــرٜب ) عــٔ
ايؿادم (: )ر ذا شْ ٢ايسدٌ برات قسّ حـدٍ حـد ايصاْـ ،ٞال وْـ٘ وععـِ
()45

ذْباد

َ ٖٞٚىترب ٠ايطـٓد ٚاقـخ ١ايداليـ ١عًـ ٢اْـدزاج ايصْـا بـرات قـسّ

ؼت طالم ودي ١حد ايصْا ،ؾُٔ ٜصْ ٞبـرات َــخسّ ٜــذًد َـع عـدّ حؿـاْ٘
ٜٚسدِ َع حؿاْ٘ نطـا٥س ايصْـا ، ٠ال وٕ ايصْـا بـرات َــخسّ وععـِ ذْبـا َـٔ
غري : ٙايصْا بػري ذات َـخسّ .
ايكتــٌ ٚايكــس

ٚظــاٖس ايسٚاٜــ ١عــدّ ٚدــٛ

بايطــٝـ يف عٓكــ٘ٚ ،عــدّ

خؿٛؾــ ُ١ٝيًصْــا بــرات قــسّ ال يف غــد ٠ايــرْب ٚاالثــِ ٚايىكــا  ،ؾٝىــازض
ظاٖسٖا تًهِ ايسٚاٜات ايعاٖس ٠يف وٕ يًصْا برات قسّ خؿٛؾ ١ٝيف ْٛع اؿدٍ
ايـُكاّ عً ٢ايصاْٚ ٞايصاْْ ٖٞٚ ١ٝاطك ١بأْ٘ رٜكس

قسب ١بايطـٝـ يف عٓكـ٘،

و ٚزقبت٘ -وخرت َٓ٘ َا وخرتد .
ٜٚـُهٓٓا تسدٝذ ايٓـ ايـُىازض ايجاْ َٔ ٞدٗت
اصٚ

:

 :ب حساش ن ٕٛايسٚاٜات ايهجري ٠كايؿ ١يًك ّٛؾته ٕٛضً ١ُٝاؾٗ،١

ٚؼٌُ عً ٢بٝإ اؿهِ ايٛاقىٜٚ ،ٞه ٕٛخرب وب ٞبؿري َٛاؾكا يؿتـا ٣ٚايكـّٛ
ؾتخٌُ عً ٢ايتك ١ٝحٝح وٕ ؾتاٚاِٖ تهاد تـذُع عًـ ٢وٕ ايصاْـ ٞبـرات قـسّ
نطا٥س ايصْاٜ :٠ـذًد غري ايـُخؿٔ وٜ ٚسدِ ايـُخؿٔ ؾسادع .
ٚايجاْ : ١ٝبايػـٗس ٠ايسٚاٝ٥ـ ١ؾـ ٕ خـرب ايكـس

بايطـٝـ َػـٗٛز بـ

زٚا٠

االؾخا ٜ :س ٜ٘ٚعدد َٔ ايسٚا ٠اصدال ،٤بُٓٝا خرب وب ٞبؿري غاذ ال ٜسٜٚـ٘
غريٚ ،ٙقد وَسْا يف َكبٛي ١ابٔ حٓعً )46( ١باصخـر بــُا غـتٗس بـ

اصؾـخا

ٚتسى ايػاذ ايٓادز .
 َٔٚايػسٜب  :تسدـٝذ وضــتاذْا ايـُخــكل بٗر ٙايـذٗ ١ايـُكـبٛي ١عــٓدْا
()45ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 59 :ابٛا

()46ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 9 :ابٛا

حد ايصْا  :ح. 8
ؾؿات ايكاق : ٞح. 5
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ايـُسؾٛق ١عٓد ٙوؾٛيٝا ،قاٍ(:ؾتطسح يػرٚذٖا ٚغـٗس ٠تًـو ايسٚاٜـاتٚ ،ال
ٜبىد محًٗا عً ٢ايتك )47( )١ٝؾاْ٘ يف بـخٛث٘ اصؾًٚ ١ٝايؿكٗٝـٜ :١طتكـىـ ضـٓد
َكبٛي ١عُس بٔ حٓعً ١اييت ٖ ٞعُد ٠ايـدي ٌٝعًـ ٢ايرتدـٝذ بايػـٗس ٠بـٌ ٖـٞ
ايدي ٌٝايـُٓخؿس ٚال ديٝـٌ غـريٚ ،ٙيـرا دىـٌ َـسدخ
ُٖا َٛاؾك ١ايهتا

يألخبـاز ايــُتىازق١

ٚكايؿـ ١ايىاَـٚ ،١ال ٜستكـ ٞايرتدـٝذ بايػـٗس ٠الْــخؿاز

َدزنٗا بايـُكبٛي ١اييت ٜساٖا قىٝؿ ١يـذٗاي ١عُس بٔ حٓعً ١عٓدٖ ، ٙرا .
ٚقد حا ٍٚايػـٝذ ايطٛضـ ٞيف تٗرٜبٝـ٘ ايــذُع بـ
ايكتٌ بايطـٝـ ٚبـ

خرب وب ٞبؿري بتدٝري االَاّ ب

اصخبـاز ايهـجريٚ ٠بـ
ايـسدِ ايـرٜ ٟـأت ٞعًـ٢

ايٓؿظ ؾٝكتًٗا يف اصخري  .يهٓٗا َـخاٚي ١غري َكبٛي: ١
وٚال  :صٕ خرب وب ٞبؿري ٜٓطل (حدٍ حَدٍ ايصاْ )ٞوٜ ٟـذًد غـري ايــُخؿٔ
ٜٚــسدِ ايـــُخؿٔٚ ،مل ٜــسد يف خؿــٛف ايـــُخؿٔ حتــ ٢خيــتـ بــايسدِ
ٜٚتدري االَاّ ب
االَاّ ب

ايكتٌ بايطٝـ ٚب

ايكتٌ بايطٝـ ٚب

ايـسدِ ٚ .نـإ اصٚ

وٕ ٜكـ ٍٛبتدـٝري

ايـذًد و ٚايسدِ حطب حاٍ ايصاْ. ٞ

ٚثاْٝا  :يعٗٛز ن ْ٘ٛمجىا تربعٝا ال غاٖد عًٜ ٘ٝطاعد عًـ ٢قبٛيـ٘ ،ؾٝـتى
حؿــ ٍٛايتىــازض ب ـ
َسدخ

ايطــا٥ؿت

ايرتدــٝذ ٚ ،قــد ضــبل بٝــإ ٚدــٛد

ٜٚــتى

يألخباز ايهجري. ٠

ايبخح ايـداَظ  :يف ايـُساد َٔ (ذات قسّ)ٚ ،ايعاٖس نـ ٕٛايــُساد َٓـ٘
(َٔ حسّ عً ٘ٝعكد ايٓهاح عًٗٝا بٓطب و ٚزقاع وَ ٚؿاٖس )٠ؾ ْٗا َؿـادٜل
عسؾٚ ١ٝغسع ١ٝيىٓٛإ (ذات قسّ) ؾتٓطبل عًٗٝا قٗساٚ ،حيتاج ايــدسٚج عٓٗـا
دي ٌٝخاف نُا دا ٤يف شٚد ١اص

.

ثِ إ ظاٖس طالم ايٓؿٛف:رشْ ٢برات قـسّد عُـ ّٛاؿهـِ يًُخـسّ
ايسقاع ٞنـاصّ ٚاصخـت ٚايبٓـت بايسقـاعٚ ،١عَُٛـ٘ يًُخـسّ ايــُؿاٖسٟ
(َ )47باْ ٞتهًُ ١املٓٗاج  :ج. 595: 5
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نــأّ ايصٚدــٚ ١بٓتٗــا ،ؾٝتىاق ـد طــالم ايٓؿــٛف َــع ْطبــام ايىٓــٛإ قٗسٜــا
يف ايداليــ ١عًــ ٢تــأت ٞاي ــخهِ ٚايــخدٍ عٓــد ايصْــا بــرات قــسّ َطًكــا  ،ال َــا
خسج بدي ٌٝخاف .
يهٔ خايـ مجع نبري َـٔ ايؿكٗـا( ٤زض) ٚؾـسٍحٛا باختؿـاف ايىٓـٛإ
بايـُخسّ ايٓطيب  -د ٕٚايسقاعٚ ،ٞد ٕٚايــُخسّ ايــُؿاٖسْٚ -ٟطـب
ايـــُػٗٛز ٚ ،ايٓؿــٛف خايٝــَ ١ــٔ تــدؿٝـ ايـــُخسّ بايٓطــيبْ ،ىــِ يىًــِٗ
عتكــدٚا ْؿــساف رذات قــسّد ايــٛازد يف ايٓؿــٛف

ايـــُخسّ ايٓطــيب

كؿٛؾاٜٚ،طاعد ٙدع ٣ٛايػٗٝد((:)48ايـُتبادز َٔ ذات ايـُخسّ:ايٓطب.)١ٝ
يهٓ٘ ال وضاع ؾخٝذ يدع ٣ٛاالْؿساف ا ٚايتبـادزٖٚ ،ـ ٛتــدؿٝـ بـال
َــدؿـ َىتــرب ذ مل ٜعٗــس َــٔ ايــٓـ داليــ ١عًــ ٢االختؿــافٚ ،ال غــاٖد
عً ٢االْؿساف ايـُرنٛز و ٚايتبادز ايــُصعٚ ،ّٛال ٜــُٓع (عـدّ عُـٌ َىعـِ
اصؾخا

َٚػٗٛزِٖ بايىَُ )ّٛا داّ ظـاٖسا َـٔ ايٓؿـٛف :رشْـ ٢بـرات

قسّد ؾ ٕ ايعاٖس حذٜ ١ىٌُ ب٘ َا مل ٜكـِ ديٝـٌ َىتـرب ٚاقـذ ايداليـ ١عًـ٢
خالؾ٘ َٚ ،ع عدّ حساش دي ٌٝايـدالف ٜىٌُ بعاٖس ايٓؿٛف :
ٖٓٚــا ظــاٖس ايٓؿــٛف عُــ ّٛاالْطبــام ٚايؿــدم عًــ ٢وّ ايصٚدــٚ ١بٓتٗــا
 -ايـــُخسَت

بايـــُؿاٖسٚ -٠عًــ ٢اصّ ٚاصخــت ٚايبٓــت بايسقــاعٚ ١عًــ٢

ايـــُخسّ ايٓطــيب ،عًــ ٢حــد ضــٛا ٤يف ايؿــدم ايىــسيف ٚاالْطبــام ايكطىــَ ٞــٔ
د ٕٚؾازف َىترب و ٚحذَ ١ـدايؿ. ١
َٚع ايؿدم ٚاالْطبام ايٛاقذ ٜه ٕٛايتىُ ِٝعُال بايٓـ ايػـسعٚ ،ٞال
ٜــأتَ ٞىــ٘ غــهاٍ بىكــِٗ  ٕ :ايــتٗذِ عًــ ٢ايــدَا ٤ايـــُخرتَ ١بكتــٌ ايصاْــٞ
بــأَ ٟـــخسّ حتــ ٢ايـــُخسّ ايـــُؿاٖس ٟو ٚايسقــاع - ٞؾــىب ٜتٓــاؾَ ٢ــع
زاد ٠ايػازع ايتخؿغ عً ٢ايدَا ٤ايرب ١٦ٜاييت مل ٜىًِ حًّٗا ،ؾٝػهٌ وٜ ٚـُتٓع
(َ )48طايو االؾٗاّ غسح غساٜع االضالّ  :ج. 365 : 54
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تىُ ِٝايـخهِ ٚايتىد ٟعٔ ايـُخسّ ايٓطيب

ايـُخسّ ايطبيب ٚايسقاع.ٞ

ؾ ٕ ٖرا االغـهاٍ يف غـري قًـ٘ ٚال ٜـأت ٞعًـَ ٢ـٔ ٜىتُـد ايـٓـ ايػـسعٞ
ايـُطًل ايعـاٖس يف االْطبـام ايىـاّ ٚيف

ـ ٍٛايــخهِ يهـٌ قـسّ ْ :طـيب وٚ

زقاع ٞوَ ٚؿاٖسَ ٟا داّ ايىٓٛإ ؾادقا عًٗٝا عسؾا عاَا َٚتػسعٝا .
ْىِ َٔ ايكسٜب دـدا عـدّ اْطبـام رذات قـسّد عًـَ ٢ـٔ حـسّ ْهاحٗـا
تأدٜبا نايـُالعٓٚ ١ايــُطًك ١تطـىا ٚوخـت ٚوّ ٚبٓـت ايــًُٛط بـ٘ ،ال وقـٌ َـٔ
ايػو يف ايؿدم ٚاالْطبام ،ؾٝه ٕٛحد ايصْا بٗر ٙايٓطا ٤نطا٥س ايــُؿادٜل :
ٜـذًد َع عدّ االحؿإ ٜٚسدِ َع االحؿإ .
ايبخح ايطادع ٚ :قـع ايهـالّ يف عُـ ّٛحهـِ حـد ايصْـا بـرات ايــُخسّ
ايٓطيب -يًخالٍ َٓ٘ ٚايـخساّ و ٚختؿاؾ٘ بايٓطـب ايػـسع( ٞذات ايــُخسّ
َٔ حالٍ) ؾاحتٌُ ايػٝذ اؾٛاٖس(ٟقد )ٙاختؿاف ايـخهِ برات ايــُخسّ
َٔ حالٍ ،قاٍ ( :قد ٜكاٍ باختؿاف ذيو بايٓطب ايػـسعٚ ،ٞوَـا ايــُخسّ
َــٔ ايصْــا ؾــال ٜجبــت يــ٘ ؾٗٝــا اي ــخد ايـــُصبٛز) ٜىــين ايكتــٌ بايطــٝـَ ،طــتٓدا
(يألؾٌ ٚغري )ٙثِ قاٍ (ٚمل ٜـخكسْ ٞا ٕ ْـٍ صؾخابٓا ؾ. )49( )٘ٝ
ٚؾ ٕ : ٘ٝاصؾٌ يٝظ َدزنا ٖٓـا صْـ٘ ديٝـٌ حٝـح ال ديٝـٌٖٓٚ ،ـا ايـديٌٝ
َٛدٛد  ٖٛٚايؿدم ايىسيف ٚاالطالم ايكطى: ٞ
ؾ ٕ ايبٓت ايـُتٛيدَ َٔ ٠ا ٤شْا ٖٞ ٙبٓت ي٘ عسؾا ٚحساّ عًٝـ٘ غـسعا ٕ ٚ
مل تسث٘ ٚمل ٜسثٗا يدي ٌٝغسع ٞخاف عً ٢عدّ االزخ بايصْا ،ؾـ ذا شْـ ٢بٗـا
ٜؿدم وْ٘ شْ ٢برات قسّ  ٕ ٚتٛيدت َٔ شْا .
ٖٚهرا ي ٛشْ ٢وب ٙٛؾتٛيد َٔ شْا ٙبٓت ٖ ٞوخت٘ بٓطـب غـري غـسع ٞؾـ ذا
شْ ٢بٗا ؾدم عسؾا وْ٘ شْ ٢بأخت٘ ،ؾتـأت ٞاصخبـاز :رٜكـس

قـسب ١بايطـٝـ

وخرت َٓ٘ َا وخرتد ٚال غاٖد عًْ ٢ؿساف رذات َـخسّد عٔ ايـُخسّ
( )49دٛاٖس ايهالّ  :ج. 353: 45

شْا ايهاؾس مبطًُ)213(.............................................................١

غري ايػسع : ١ٝوعين ايـُتٛيد َٔ ٠ايصْا ايـخساّ .
ٚاي ــخاؾٌ ظٗــٛز ايٓؿــٛف يف عــدّ ايؿــسم ب ـ

ايـــُخسّ ايـــُٓىكدَ ٠ــٔ

حالٍ ٚايـُٓىكد َٔ ٠شْا حساّ َا داّ ٜؿدم عٓٛإ رَـخسّد عًٗٝا  :وخـت
و ٚبٓت و ٚعُ ١وْ ٚـخٖٛا .
ايبخح ايطابع ٜ :طتجٓ َٔ ٢عُ ّٛرايصْا برات قسّ ٜ -كس
عٓك٘د :ايصْا بصٚد ١اص

بايطٝـ يف

ؾ ٕ ايصاْـ ٞبٗـا ٜـسدِ  ٕ ٚمل ٜهـٔ قؿـٓاٚ ،ذيـو

يدي ٌٝخاف ْٚـٍ (َ )51ىترب االضـٓاد ٚاقـذ ايداليـ ١عًـ ٢ايـسدِ ٖٚ ،ـَ ٛـا
زٚا ٙايػـــٝدإ يف (ايؿكٝـــ٘) (ٚايتٗـــرٜب) بطـــسٜك

َىتـــربٜٔ

مساعٝـــٌ

ايطه ْٞٛعٔ دىؿس عٔ وب ٘ٝعـٔ وَـري ايــُؤَٓ (: )ر ْـ٘ زؾـع يٝـ٘ زدـٌ
ٚقع عً ٢اَسو ٠وب ٘ٝؾسمج٘ ٚنإ غري قؿٔد ٚ ٖٞٚاقخ ١ايدالي ١عً ٢نٕٛ
ايــخد يف ايصْــا بــاَسو ٠وبٝــ٘ ٖــ ٛايــسدِ عًــ ٢االطــالم ضــٛا ٤ايـــُخؿٔ ٚغــري
ايـُخؿٔٚ ،قد ؾسحت ايـُىترب ٠باالطالم .
ثِ ْ٘ قد ويـخل بىكِٗ ايصْا بصٚد ١االبٔ بـخهِ ايصْا بصٚد ١اص  ،يهٓ٘
دتٗاد  ٚيـخام َسؾـٛض الْـ٘ ال ٜطـاعد ٙايـديٚ ،ٌٝايـٓـ ايــُٛدب يًـسدِ
خــاف بايصْــا بصٚدــ ١اص

ٚال غــاٖد ٜطــٛؽ َىــ٘ ايتىــدٟ

شٚدــ ١االبــٔ

 ٚيـخاقٗا بايصْا بصٚد ١اص  ،ؾتٓدزج تـخت طالقات وديـ ١حـد ايصْـا  :دًـدا
يػري ايـُخؿٔ ٚزمجا يًُخؿٔ  .ثِ ْبخح قطُا ثاْٝا َٔ اقطاّ ايصْا:

سنا الكافز بـمسلمة :
ايـُىسٚف ٚايـُػٗٛز ب

ؾكٗآ٥ا وْ٘ ذا شْ ٢ايرَ ٞبـُطًُ ١قتـٌ ٚ ،دعـٞ

عً ٘ٝاالمجاع ٚ ،ضـتدٍ يـ٘ بــُىترب ٠حٓـإ بـٔ ضـدٜس ( )55عـٔ ايؿـادم()
()51ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 59 :ابٛا

حد ايصْا  :ح. 9

()55ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 36 :ابٛا

حد ايصْا  :ح . 5
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ٚقد ضأي٘ عٔ ٜٛٗد ٟؾذس بـُطًُ ،١ؾأداب٘(: )رٜكتٌد َٚكتكـ ٢طـالم
ايسٚاٜــٖ ١ــ ٛايــخهِ بكتــٌ ايٗٝــٛدَ ٟطًكــا ضــٛا ٤ايـــُخؿٔ ٚغــري ايـــُخؿٔ
ٚضٛا ٤ايػا

ٚايػٝذ ٚ .ظـاٖس ايسٚاٜـ ١بــخطب طالقٗـا ٚعـدّ تكٝٝـدٖا ٖـٛ

اصعِ َٔ ن ٕٛايٛٗٝد ٟذا ذًََ ١تصَا بٗا ٚبـُكتكٝاتٗا و َٔ ٚد ٕٚذَ. ١
ٜٚـُهٔ وٕ ٜطتؿاد َٓٗا عُـ ّٛايــخهِ يهـٌ نـاؾس ٜٛٗ -دٜـا وْ ٚؿـساْٝا وٚ
غريُٖا ،ؾ ٕ ايهؿس ًَٚ ١احدٚ ، ٠ايصْـا ايؿـادزَِٓٗ ؾىـال بــُطًُٖ ١ـٖ ٛتـو
يإلضــالّ ٚػــاٚش عًٝــ٘ٚ ،يــ ٛنــإ ذَٝــا يف دٚيــ ١االضــالّ نــإ خازقــا يرَــ١
االضالّ ٚعٗدَ ٙع دٚي ١االضالّٚ ،ي ٛمل ٜهٔ ًَتصَا برََ ُ١ع دٚيـ ١االضـالّ
نإ ؾىً٘ ٖتها يـخسَ ١االضالّ َطتخكا يًكتٌٚ،يىً٘ صدً٘ وَس( )بكتً٘ .
ٚنٝـ نإ ال ٜبىد ظٗٛز ايسٚا ١ٜيف عُ ّٛايـخهِ يهٌ نـاؾس  ٕ ٚمل ٜهـٔ
ٜٛٗدٜا ٜٚ ،ؤٜد : ٙزٚا ١ٜاصؾبؼ بٔ ْباتَ ٖٞٚ -)52( ١ؿؿًٍ ١صْـٛاع حـدٍ ايصْـا-
ٚؾٗٝا تىً ٌٝقس

عٓل ذَ ٞشْا بـُطًُ ١بأْ٘ رنإ ذَٝـا ؾدـسج عـٔ ذَتـ٘ مل

ٜهٔ ي٘ حد ال ايطٝـدٚاْـُا خسج عٔ ذَت٘ يـٗته٘ ايـُطًُٚ ١حسَ ١ضالَٗا
بصْا ٙبٗا ،نُا ٜؤٜـد : ٙخـرب دىؿـس بـٔ زشم اهلل ( )53ايـٛازد ٠يف ْؿـساْ ٞؾذـس
باَسوَ ٠طًُ ،١ؾ ْٗا تؤٍٜد ٚتك ٍٟٛظٗٛز ايىُ ّٛو ٚضتعٗاز َٔ ٙايـُىترب. ٠
ٚقد ٜؤٜد ايتىُ ِٝيػري ايٗٝـٛدَ ٟـٔ ضـا٥س ايهؿـاز بأٚيٜٛـ ١ثبـٛت ايكتـٌ يف
غري ايٛٗٝد َٔ ٟثبٛتـ٘ يف ايٗٝـٛدٚ ٟايٓؿـساْ ،ٞبـٌ ٜــُهٔ ايكـ ٕ : ٍٛضـا٥س
ايهؿــاز  -غــري ايٗٝــٛدٚ ٟايٓؿــساْٖ - ٞــِ َ ــُٔ ال ت ــخرتّ دَــاؤِٖ يف دٚيــ١
االضــالَّٚ ،ــع عــدّ يتــصاَِٗ برَـٚ ُ١عٗـدُ ؾٗٝــا ذا ؾذــسٚا بــُطًُٖٚ ١تهــٛا
حسَ ١االضالّ ضتخكٛا ايكتٌ دصَا .
ٖٓٚا (ايـكتٌ) َطـًل ؾـ ٞايـٓـٍ ايـؿخـٝذ ٜىٍِ ايكس
()52ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 5 :ابٛا

()53ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 36 :ابٛا

حد ايصْا  :ح . 56
حد ايصْا  :ح . 2

بايطـٝــ ٚغـري، ٙ
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ؾٝطــت ٟٛيف اي ــخهِ :رٜكتــٌد ايكتــٌ بايطــٝـ و ٚبــا الت اي ــخدٜج ١نــايطًل
ايٓازٚ ٟايػٓل بايـُكؿًٚ،١حيطٔ بايؿكَ -٘ٝع بطط ٜدٚ ٙتؿـد ٜ٘الداز ٠دٚيـ١
االضالّ -وٕ ٜـدتاز ايٛضا ٌ٥ايـخدٜج ١بىادا يإلغهاٍ عٔ بٝك ١االضالّ .
ٜ ٌٖٚطكط ايكتٌ عٔ ايٛٗٝد ٟو ٚايٓؿساْ ٞو ٚايهاؾس ايصاْ ٞبـُطًُ ١ذا
وضًِ طٛعا قبٌ قاَ ١حدٍ ايكتٌ عً ٘ٝ؟ ٖٓٚا ؾٛزتإ ْالحعُٗا :
ايؿٛز ٠اصٚ

 :وٕ ٜطًِ بىد ثبٛت شْا ٙبـُطًُ ١عٓد ايـخانِ ايػسع،ٞ

ٚايعاٖس عدّ ضكٛط حدٍ ايكتٌ عٓـ٘ ح٦ٓٝـرٚ ،ال ٜـتدًـ َٓـ٘ ب ظٗـاز ضـالَ٘
ٚال ٜىسف ؾَ ٘ٝـدايـ ٚٚ ،دٗ٘ :
وٚال  :الطالم ايسٚا ١ٜايـُىترب ٠ايداي ١عً ٢وْ٘ ٜكتٌ ايٗٝـٛد ٟايـر ٟؾذـس
بـُطًُ - ١ضٛا ٤وضًِ بىد ثبٛت شْا ٙبـُطًُ ١وّ مل ٜطًِ .
ٚثاْٝا  :يدالي ١ا ٜت

ايًت

ضتػٗد بُٗا االَـاّ اهلـاد )(ٟيف زٚاٜـ١

دىؿس دٛابا عً ٢ايؿكٗـا ٤ايـر ٜٔوغـهًٛا عًٝـ٘ ؾتـٛا ٙبكـس
ٜـُٛت بأْ٘ ال وضاع هلا يف نتا

ايٓؿـساْ ٞحتـ٢

و ٚضٓ ،١ؾهتب االَاّ( )خٜت

َٔ ضٛز٠

غاؾس  : 85+84 :رؾفًفُِا َز فوْٚا َب ْأضَـَٓا قفـايُٛا فخ ََِٓـا بَايًَّـ َ٘ َٚحْـدَ َٚ ٙفن فؿ ْسَْـا َبَُـا ُنِٓـا بَـ َ٘
َػْسِنَ َ  ،ؾفًفِْ َٜوُ ْٓ َٜؿفىِْٗ ِميَاِْْٗ يفُِا زَوفْٚا بَ ْأضََٓا ضـ ِٓ١ف ايًَّـَ٘ ايَّتَـ ٞقفـدْ خًَفـتْ ؾَـٞ
عبَادََٚ َٙخَطَ َس َٖٓا َيوف ا ْيهفاؾَسَٕٚد .
َ
ايؿٛز ٠ايجاْ : ١ٝوٕ ٜطًِ طٛعا قبـٌ ثبـٛت شْـا ٙعٓـد ايــخانِ ايػـسع،ٞ
ٚقد ختًؿت وْعازِٖ يف ٖر ٙايؿٛز ٠ب
عٓ٘ ٚب

َؿتُ وَ ٚـختٌُ يطكٛط حد ايكتٌ

َؿتُ بىدّ ضكٛطٜ٘ٚ ،ـُهٔ االضتدالٍ عً ٢ايطكٛط بٛدٗ

:

وٚال :اي ــخدٜح ( )54ايـــُػٗٛز ؾكٗــا :راالضــالّ  ٜــذبٍ َــا قبًــ٘د ٖٚــرا
ايهاؾس ايصاْ ٞبـُطًُ ١قد وظٗس ضالَٖ٘ٚ ،ـرا ٜــذبٍ َـا قبـٌ ضـالَ٘ ٜٗٚـدّ
ٜٚدؾع ايـخدٍ اير ٟثبت عً ٘ٝؾىال  ٖٛٚعٌُ ًَخٛم ب ضـالَ٘ ،ؾٝذـبٍ ٜٚـدؾع
( )54نٓص ايىُاٍ يًُتك ٞاهلٓد : ٟج: 5ح  + 243ح . 298

( .........................................)216بػس ٣ايؿكاٖ – ١ؾك٘ اؿدٚد ٚايتىصٜسات

َا قبً٘  .ال وٕ ٖـرا ايــخدٜح مل ٜجبـت يـ٘ ضـٓد ؾـخٝذ ٜــُهٔ ايسنـ ٕٛيٝـ٘
حذ ١عً ٢ايـخهِ ايػسع. ٞ
 ٕ ايـــُطتؿاد َــٔ زٚاٜــ ١دىؿــس وٕ عــدّ ضــكٛط حــدٍ ايكتــٌ عــٔايٓؿــساْ ٞصدــٌ وٕ تٛبتــ٘  ٚضــالَ٘ حؿــٌ بىــد زؤٜتــ٘ بــأع االضــالّ ٚقٛتــ٘
ٚحهــِ ايػــسع عًٝــ٘ بايكتــٌ ٜ -كــس
ي ٛتا

حــد ايـــُٛت  ، -ؾٝــدٍ اـــرب عًــ ٢وْــ٘

ٚوضًِ قبـٌ زؤٜتـ٘ بـأع االضـالّ ٚثبـٛت شْـا ٙبــُطًُ ١عٓـد ايــخانِ

ايػسع ٞمل ٜـذب قتً٘ .
ٜٚــسدٍ ٕ : ٙاي ــخدٜح ( )55زٚا ٙايـــُػاٜذ يف دــٛاَىِٗ اي ــخدٜج ١ٝايجالثــ١
بطــٓدِٖ

ايـــُتٛنٌ زدــٌ ْؿــساْ ٞؾذــس

دىؿــس بــٔ زشم اهلل وْــ٘ قــدّ

باَسوَ ٠طًُٚ ١وزاد وٕ ٜك ِٝعً ٘ٝايـخد ؾأضًِ  ،ؾكاٍ حي ٢ٝبٔ ونجِ  :قد ٖدّ
ٜـُاْ٘ غسن٘ ٚؾىً٘ٚ ،قاٍ بىكِٗ ٜ :كس
ب٘ نرا ٚنرا ،ؾأَس ايـُتٛنٌ بايهتا
ذيو ،ؾًُا قدّ ايهتـا

ثالث ١حدٚد ،قاٍ بىكـِٗ ٜ :ؿىـٌ
وب ٞايـخطٔ ايجايحٚ ضؤاي٘ عـٔ

نتـب وبـ ٛايــخطٔ( : )رٜكـس

حتـٜ ٢ــُٛتد

ؾأْهس حي ٢ٝبٔ ونجِ ٚوْهس ؾكٗا ٤ايىطهس ذيو ٚقايٛا ٜ :ـا وَـري ايــُؤَٓ
عٔ ٖرا ؾ ْ٘ غ ٤ٞمل ٜٓطـل بـ٘ نتـا
ايـُطًُ

ضـً٘

ٚمل ػـ ٤ٞبـ٘ ايطـٓ ،١ؾهتـب  ٕ :ؾكٗـا٤

قد وْهسٚا ٖراٚ ،قايٛا  :مل تـذ ٤ٞب٘ ضٓٚ ١مل ٜٓطل ب٘ نتا  ،ؾبٍٔٝ

يٓــا بـــُا وٚدبــت عًٝــ٘ ايكــس

حتــٜ ٢ـــُٛت ؟ ؾهتــب ( : )ربطْــِ اهلل

افيْ ـسَحَُِْٔ افيْ ـسَحَ ِِْٝؾفًفٍُــا زَوْٚا بَأضَ ـَٓا قفــايُٛا خفََِٓــا بَايًَّ ـَ٘ َٚحْ ـدَ َٚ ٙفنؿفسَْْــا بََُــا نُِٓــا بَ ـَ٘
َػْسِنَ َ  ،ؾفًفِْ َٜوُ ْٓ َٜؿفىِْٗ ِميَاِْْٗ يفُِا زَوفْٚا بَ ْأضََٓا ضـ ِٓ١ف ايًَّـَ٘ ايَّتَـ ٞقفـدْ خًَفـتْ ؾَـٞ
عبَادََٚ َٙخَطَ َس َٖٓا َيوف ا ْيهفاؾَسَٕٚد قاٍ  :ؾأَس ب٘ ايـُتٛنٌ ،ؾكس
َ

حتَ ٢ات .

يهٔ ايـدرب قـىٝـ ايطـٓد ؾـ ٕ دىؿـس مل ٜٛثٍـلٚ ،ايعـاٖس َٓـ٘ ضـتخكام
ايكتٌ بىد زؤٜت٘ بأع االضالّٚ ،يٝظ يف ايـدرب داليَٓ - ١طٛقٝـ ١وَ ٚؿَٗٝٛـ-١
()55ايٛضا : ٌ٥ج: 58
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عًــ ٢عــدّ اضــتخكاق٘ ايكتــٌ قبــٌ زؤٜتــ٘ بــأع االضــالّ ٚقبــٌ ثبــٛت شْــا ٙعٓــد
ايـخانِ ايػسعٚ ٞقبٌ ايـخهِ عً ٘ٝبايكتٌْ ،ىِ َٖ ٛػىس بـخدٍ االحتُاٍ ٚال
عتباز ب٘ ٚال ق ١ُٝي٘ ي ٛتــخكل االغـىاز ٚثبـت ؾـخ ١ايــدرب ٚؾـدٚز ٙؾكـال
عٔ قىؿ٘ نُا ٖٚ ٛاقذ .
ٚباختؿاز :ايطٓد قىٝـ ٚايدالي ١قىٝؿ ١ؾال حذ ١ٝؾ ، ٘ٝبٌ ٕ َكتك٢
طالم َىترب ٠حٓإ ايداي ١عً ٢قتٌ ايٛٗٝد ٟي ٛؾذس بـُطًُ ٖٛ ١ثبـٛت ايكتـٌ
حت ٢ذا وضًِ بىد ايصْا ٚقبٌ ثبٛت٘ عٓد ايـخانِ ايػسع ،ٞؾكال عُا ي ٛوضًِ
بىد ثبٛت شْا ٙعٓد ايـخانِ ايػسع. ٞ
ٜٚتخؿٌ َٔ فُٛع َا تكدّ  :عدّ ضكٛط حدٍ ايكتٌ عٔ ايهاؾس ذا ؾذس
بـُطًُ ، ١ضٛا ٤وضًِ وّ مل ٜطًِ ٚ ،ضٛا ٤وضًِ قبٌ ثبٛت شْا ٙعٓد ايـخانِ
وّ وضًِ بىد ثبٛت٘ ٚقٝاّ ايب ١ٓٝايػاٖد ٠عً ٢ؾذٛز ٙبايـُطًُ. ١
ٚايـُطًُ ١اييت غـٗد ايىـد ٍٚبصْـا ايهـاؾس بٗـا ٜــذس ٟعًٗٝـا حـد ايصْـا :
دًدا ي ٛمل تهٔ َـخؿٓ ،١و ٚزمجا ي ٛناْت َـخؿٓ ،١بـُكتك ٢طـالم وديـ١
حدٍ ايصْا ،ؾٗ ٞنطـا٥س ايصْـا ٠ال خؿٛؾـ ١ٝهلـا ؽسدٗـا عـٔ طـالم وديـ ١حـد
ايصْاٚ ،ال ٜطكط عٓٗـا ايــخد ال ذا دعـت االنـساٚ ٙضـاعدت بىـض ايكـسأ٥
عً ٢ؾدم دعٛاٖا  :نسا ٙايهاؾس ٜاٖا عً ٢ايصْا ،ؾٝطكط عٓٗا ايــخد يًػـبٗ١
ٚاغتبا ٙؾدٚز ايصْا َٓٗا باختٝازٖا ٚعدّ ايٝك

ب٘ٚ ،قـد تكـدّ تؿؿـ ٌٝحهـِ

االنساٚ ٙدي . ً٘ٝثِ ْبخح قطُا ثايجا َٔ اقطاّ حدٍ ايصْا :

إغتصاب امزأة على الشنا :
ايـُىسٚف ٚايـُػٗٛز بـ

وؾـخابٓا (زض) وْـ٘ ذا غتؿـب وحـد اَـسو٠

عً ٢ايصْا بٗا نإ حدٍ ٙايكتٌٚ ،قد دع ٞاالمجاع عًٚ ٘ٝديـت عًٝـ٘ ْؿـٛف
ؾخٝخٚ ١اقخ ١ايدالي ١عً ٢ايكتٌ ،وٚقخٗا َا زٚا ٙايـُػا٥ذ يف دـٛاَىِٗ
ايجالث ١بطسٜل ؾخٝذ

بسٜد ايىذً ٞضا٥ال َٔ وب ٞدىؿـس ايبـاقس ( )عـٔ
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زدــٌ غتؿــب اَــسو ٠ؾسدٗــا ،ؾأدــا

(: )رٜكتــٌ َ ــخؿٓا نــإ و ٚغــري

َـخؿٔد (ْٚ )56عريٖا ؾخٝخ ١شزاز ٠اييت زٚاٖا ايهًـٝين ٚايؿـدٚم ضـؤاال
عــٔ ايسدــٌ ٜػؿــب ايـــُسوْ ٠ؿطــٗاٖٚ ،ــرا ايتىــبري ٜىــين غؿــبٗا عًــ ٢ؾسدٗــا
ٚغـــسؾٗاٚ ،قـــد ودـــا (: )رٜكتـــٌد  ٚ ،طالقـــ٘ ٜىـــِ ايــــُخؿٔ ٚغـــري
ايـُخؿٖٔٚ ،را َا ؾسحت ب٘ ؾخٝخ ١ايىذً. ٞ
ٚثـُ ١زٚاٜتإ تـدايؿإ َكُ ٕٛايؿخٝخت
اصٚ

ُٖا :

َ :ىترب ٠وب ٞبؿري عٔ وب ٞعبد اهلل( )قاٍ :ر ذا نـابس ايسدـٌ

ايـــُسو ٠عًــْ ٢ؿطــٗا قــس

()57

قــسب ١بايطــٝـ َــات َٓٗــا و ٚعــاؽد

زٚاٖــا

ايػــٝدإ ايهًــٝين يف (ايهــايف) ٚايطٛضــ ٞيف (ايتٗــرٜب) ٚضــٓدُٖا ؾــخٝذ،
ٚداليتٗــا ٚاقــخ ١عًــ ٢وٕ ايـــُػتؿب ؾــسج اَـسو ٠ؾخـدٍ ٙوٕ ٜكــس
ضٛاَ ٤ات و ٚعـاؽ بىـدٖاٖٚ ،ـ ٞتىـازض ايؿـخٝخت
عً ٢وٕ حدٍ ٙايكتٌٜٚ ،ـُهٔ تسدٝذ ايؿخٝخت
ايــسٚاٜت

ايــُاقٝت

ايـُاقٝت

حٝــح زٚاُٖــا زٚا ٠نجــس ٚاغــتٗست زٚاٜتُٗــا بــ

بايطــٝـ
ايـدايت

عًٖ ٢ـر ٙبػـٗس٠
ايـــُخدٍث

ايطبكات ايالحك ١يصزازٚ ٠بسٜد ايىذً ،ٞنُـا اغـتٗس ايىُـٌ بُٗـا بـ

يف

ايؿكٗـا٤

يف عؿٛز ايػٝب ١ايؿػسٚ ٣ايهرب ٣بـٌ ومجىـت ؾتـاٚاِٖ عًـ ٢ايتىـبري بايكتـٌ
د ٕٚتىبري ايـُىترب: ٠رقس

قسب ١بايطٝـ َات َٓٗا و ٚعاؽد َـُا ٜٛدـب

ايٛثٛم ٚايطُأْ ١ٓٝبأزدخ ١ٝؾخٝخيت شزازٚ ٠بسٜد ايىذً ٞعً ٢ايـُىترب. ٠
ٚقد ْاقػٗا وضتاذْا ايـُخكل()58بكٛي٘(:ؾٗ ٞغري قابً ١يـُىازق ١ايسٚاٜـات

ايـُتكدَ ١ؾال َٓاف َٔ طسحٗاَ ،كاؾا

وْٗا غري ظاٖس ٠يف ؼكل ايصْا) .

ٖٚرا ايٓكاؽ َٓ٘ (قد )ٙغسٜب :
()56ايٛضا : ٌ٥ج: 58
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وٚال  ٕ :زٚاٜــ ١وبــ ٞبؿــري َىتــرب ٠ايطــٓد ٚاقــخ ١ايداليــ ١عًــ ٢خــالف
َكــُ ٕٛايؿــخٝخت

ؾٗــ ٞيف َــديٛهلا َىازقــ ١يًؿــخٝخت

ٚنٝـ ال تهَ ٕٛىازق ٖٞٚ ١تؿسٍح بإٔ حدٍ ٙايكس

بــال غــهاٍ،

بايطـٝـ َـات َٓٗـا وٚ

عاؽ و ٟال ٜتى ٍٔٝقتً٘  ٚشٖام زٚح٘  ،بُٓٝا ؾخٝختا بسٜـد ٚشزاز ٠تؿـسٍحإ
بايكتٌ  ٚشٖام ايسٚح َىٓٝا .
ٚثاْٝا َٓ ٕ :ع ظٗٛز ايـُىترب ٠يف تــخكل ايصْـا عذٝـبْ ،ىـِ ٜــُهٓ٘ َٓـع
ايؿــساحٚ ١ال ٜطــى٘ َٓــع ايعٗــٛز ،ؾ ـ ٕ تىــبرير ذا نــابس ايسدــٌ ايـــُسو ٠عًــ٢
ْؿطٗاد نٓا ١ٜعٔ غتؿـابٗا عًـ ٢ؾسدٗـا ٚشْـاَ ٙهسٖـا هلـا ،ؾٗـ ٛتىـبري ظـاٖس
عسؾــا يف غتؿــابٗا عًــ ٢غــسؾٗا ٚؾسدٗــاٚ ،ال َـــذاٍ يكبــ ٍٛقــ ٍٛوضــتاذْا
ايـُخكل ْٗ ( :ا غري ظاٖس ٠يف تـخكل ايصْا) .
ذٕ ايـــذٛا

ايٛاقــذ ٖــ ٛايٛثــٛم بسدخــإ ؾــخٝخيت شزازٚ ٠بسٜــد

ايىذًْ ٞاغ٦ا َٔ ٚدَ ٙٛتكدَٜٚ ،١كَ ٍٜ٘ٛـا وؾـاد ٙايػـٝذ اؾٛاٖس(ٟقـد)ٙ

()59

عٔ ٖر ٙايـُىتربٚ ٠ايسٚا ١ٜايالحك( : ١مل ودد عاَال بُٗا ؾٛدب طسحُٗـا يف
َكابٌ َا عسؾت) ٜىين ؾخٝخيت بسٜد ٚشزاز ٠بطسقٗا ايـُتهجس. ٠
ايسٚا ١ٜايجاْٝـ :١زٚاٜـ ١شزاز )61( ٠عـٔ وبـ ٞدىؿـس ايبـاقس ( : )يف زدـٌ
غؿب اَسو ٠ؾسدٗا ،قاٍ (:)رٜكس

قسب ١بايطٝـ بايػَ َ٘ٓ ١ا بًػتد

ٚقد زٚاٖا ايػٝدإ ايهًٝين يف (ايهايف) ٚايطٛض ٞيف (ايتٗرٜب) بطٓدُ زداي٘
ودال ٤ض( ٣ٛعًـ ٞبـٔ حدٜـد) ؾاْـ٘ قـىٝـ ٚقـد ؾـسٍح ايػـٝذ ايطٛضـٞ

()65

بكٛي٘ ٖٛ( :قىٝـ ددا ال ٜى ٍٛعًَ ٢ا ٜٓؿسد بٓكً٘) .
ذٕ ايسٚا ١ٜقىـٝؿ ١ايـطٓد ال تؿًذ حذ ١عً ٢حهِ غسع ٞيـٗٚ ، ٞقد
( )59دٛاٖس ايهالّ  :ج. 356 : 45
()61ايهايف :ج + 589: 7ايتٗرٜب :ج :51ح + 51ايٛضا : ٌ٥ج: 58
( )65ايتٗرٜب :ج + 515 : 7االضتبؿاز :ج. 95: 3
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ضــبل ْكــٌ حهاٜــ ١ؾــاحب اؾــٛاٖس وْــ٘ مل جيــد عــاَال بــُؤداٖا ،ؾــال تؿــًذ
ايسٚا ١ٜيـُىازق ١ؾخٝخيت بسٜد ٚشزاز. ٠
ٚقد ؼؿٌ زدخإ ايؿـخٝخ
ؾسدٗاٚ،ال ٜتكٝد ايكتٌ بايكس
ايؿخٝخ

ايــُجبت

بايطٝـ يف ايىٓل،بٌ َكتك ٢طالم ايكتٌ يف

َٖ ٛهإ ايكتٌ بايطًل ايٓاز ٟو ٚبايػٓل بايـخبٌ يف ايـُكؿً. ١

َٛٚقٛع حد ايكتٌ ٖٓا ( غتؿا
عً ٢ايصْا َع َتٓاعٗا َطـتُسا ا
غتؿــا

يًكتـٌ عًـَ ٢ـٔ غؿـب اَـسو٠

ايؿسج) ٚغايب َؿـادٜك٘ ٖـ ٛاالنـساٙ

ايٓٗاٜـٜٚ ،١ىـِ ٖـرا ايىٓـٛإ غـريَ ٙــُا ٖـٛ

يًؿــسج َــٔ د ٕٚزقــاٖا نايصْــا بايٓاُ٥ــ ١ا ٚايـــُػُ ٢عًٗٝــا ا

خخــس

ايؿىٌ ايكبٝذ .
ٚدي ٌٝحدٍ ايكتٌ َطًل ؾٝكتٌ َٔ غتؿب َسوٚ ٠قٗسٖا و ٚونسٖٗـا عًـ٢
ايصْا بٗا ضٛا ٤ايػا

ٚايػٝذ ٚايـُطًِ ٚايهاؾس ٚايــُخؿٔ ٚغـري ايــُخؿٔ

ٚقد ؾسحت ؾخٝخ ١بسٜد:رٜكتٌ َـخؿٓا نإ و ٚغري َـخؿٔد .
يهٔ البد َٔ تـخكل ايـخانِ ايػسعَ ٞـٔ حـساش االغتؿـا

و ٚاالنـساٙ

ايـُطتُس عً ٢ايصْا بايـُسوَ ٠ـٔ د ٕٚزقـاٖا َـع َىازقـتٗا َٚكاَٚتٗـا َاْىـ١
عٔ ايؿىٌ ايكبٝذ بٗا ثِ مل تكدز عًـ ٢ايــُٓع ٚاالَتٓـاع  ،ؾٝطـكط عٓٗـا ايــخد
النساٖٗا ٜٚجبت ايكتٌ عً ٢ايـُهس ٙهلا عً. ٘ٝ
ٖرَٛ ٙازد ثالث ١يًكتٌ حدا يًصْا ايـُدؿٛف  .ثِ ْبخح :

حدّ سنا الشيخ والشيخة :
ختًؿت نًُات ؾكٗآ٥ـا (زض) ٖٓـا  :ؾـرٖب بىـض
خاؾ ،١بُٓٝا ذٖب ايـُػٗٛز

ٚدـٛ

ايـسدِ

وٕ ايػٝذ و ٚايػٝد ١ذا شْـا وحـدُٖا ٚنـإ

َـخؿٓا ٜـذًد ثِ ٜسدِ وٜ ٟـذُع عً ٘ٝايـخدٍإ َىا ٖٛٚ ،ايؿخٝذ .
ٜٚديٓا عً : ٘ٝزٚاٜات تأَس بـذًد ٚزدِ ايػٝذ ٚايػٝد ١بىد تكٝٝدٖا بــُا
ذا ناْا َـخؿٓ

ٚ ،عُدتٗا ؾخٝخ ١ايـخًيب اييت زٚاٖا ايػـٝدإ ايؿـدٚم

حد شْا ايػٝذ ٚايػٝذ)255(......................................................

يف (ايؿكٚ )٘ٝايطٛض ٞيف(ايتٗـرٜب ) بطـٓد ؾـخٝذ َتؿـٌ

ايؿـادم()

قاٍ :ريف ايػٝذ ٚايػٝد ١دًد َاٚ ١٥ايسدِٚ ،ايبهس ٚايبهس ٠دًـد َا٥ـْٚ ١ؿـٞ
()62

ضــٓ١د

ٖٚــر ٙايؿــخٝخَ ١طًكــ ١تى ـٍِ ايـــُخؿٔ ٚايـــُخؿٓٚ ١غريُٖــا ،

ٚالبد َـٔ تكٝٝـدٖا بــُا ذا نـإ ايػـٝذ ٚايػـٝدَ ١ــخؿٓ  ،يداليـ ١ؾـخٝخ١
قُــد بــٔ قــٝظ عًــ ٢ايتدؿــٝـ ٚاالختؿــافٖٚ ،ــ ٞت ــخه ٞقكــا ٤وَــري
ايــــُؤَٓ ( )يف رايػـــٝذ ٚايػـــٝد ١وٕ جيًـــدا َا٥ـــٚ ،١قكـــ ٢يًُخؿـــٔ
()63

ايـــسدِد

ؾ ْٗـــا تـــدٍ عًـــ ٢ختؿـــاف ايـــسدِ بايــــُخؿٔ َـــٔ ايػـــٝذ
ؾىًُٗٝا دًد َا َٔ ١٥د ٕٚزدِ .

ٚايػٝد ،١ؾ ذا مل ٜهْٛا َـخؿٓ

ٚبتىبري خخس  :ظاٖس ؾخٝخ ١قُد بـٔ قـٝظ وٕ ايػـٝذ ٚايػـٝد ١ذا ناْـا
َـخؿٓ

ؾىًُٗٝـا اؾًـد َا٥ـٚ ١يـٝظ

عًُٗٝا ايسدِ ٚ ،ذا مل ٜهْٛـا َــخؿٓ

عًُٗٝا زدِ يكٛي٘  :رٚقك ٢يًُخؿٔ ايسدِد بىد قٛي٘:ر قكـ ٢يف ايػـٝذ
ٚايػٝد ١وٕ جيًدا َا١٥د ثِ ْكٍٝد قٛي٘:رٚقك ٢يًُخؿٔ ايسدِدبكِ اؾًـد
ا

ايسدِ يؿـخٝخ ١ايــخًيب ٚمٖٛـا ٜٚ ،ؿٗـِ َـٔ ذيـو نًـ٘ ٚ -يـ ٛبايداليـ١

االيتصاَ ٖٛ : - ١ٝوٕ اؾُع ب
ذا ناْا َــخؿٓ

اؾًد ٚايسدِ عً ٢ايػٝذ ٚايػٝد ١خيتـ بـُا

ٚال ٜىـِ غـري ايــُخؿٔ ؾـ ٕ ايػـٝذ غـري ايــُخؿٔ ذا شْـا

ٜـذًد َا ١٥ضٛط ال غري .
ٚبٗـــرا ايؿٗـــِ ايٛاقـــذ َـــٔ اؾُـــع بـ ـ
ؾــخٝخت

ايسٚاٜـــات ٜتكـــذ َـــا ٚزد يف

( )64تبٍٓٝــإ وْــ٘ دــا ٤ايــسدِ يف ايكــسخٕ  ( :ذا شْــ ٢ايػــٝذ ٚايػــٝد١

ؾازمجُٖٛــا ويبتــ ١ؾ ُْٗــا قكــٝا ايػــٗ )٠ٛؾ ْــ٘ َطًــل ٜىــِ ايـــُخؿٔ ٚغــري
ايـــُخؿٔ  .يهــٔ عًــ ٢ؾــسض ؾــدٚز ايؿــخٝخت
( )62زادع :ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 5ابٛا

يبٝــإ اي ــخهِ ايػــسعٞ

حد ايصْا  :ح + 9ح  + 55ح. 52

()63ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 5ابٛا

حد ايصْا  :ح. 2

()64ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 5ابٛا

حد ايصْا  :ح+ 4ح . 58
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ايــٛاقىٜ ٞتــب
ايصاْٝ

َــُا تكــدّ :ختؿــاف ايــخهِ بــُا ذا نــإ ايػــٝذ ٚايػــٝد١
.

َـخؿٓ

عً ٢وٕ ٖر ٙايـُكُ ٕٛايـُطًل -ي ٛؾسض زاد ٠طالق٘ دداٜ -تىـازض
َع ؾخٝخ ١قُـد بـٔ قـٝظ ايــُتكدَ: ١رقكـ ٢وَـري ايــُؤَٓ  يف ايػـٝذ
ٚايػٝد ١وٕ جيًدا َاٚ ،١٥قك ٢يًُخؿٔ ايسدِد .
ْٚـــخٌُ ايؿــخٝخت

عًــ ٢ايتكٝــ ١بًخــاظ وٕ ايتىــبري بٛدــٛد ايــسدِ يف

ايكسخٕ ٚبٗر ٙايىبـاز ٠ايــُٓؿٛؾٖ ١ـ ٞنـالّ ايــدًٝؿ ١ايجـاْ ،ٞقـاٍ ايطـٛٝط:ٞ
(و َٔ ٍٚمجع ايكسخٕ اب ٛبهس ٕ ٚ ....عُس وتـ ٢بيٜـ ١ايـسدِ ؾًـِ ٜهتبٗـا الْـ٘
نــإ ٚحــدَٚ )65( )ٙــٔ ٖٓــا ْ ــختٌُ ؾــدٚز اي ــدرب ٜٔتكٝــ ١ال يبٝــإ اي ــخهِ
ايٛاقىٚ ، ٞعً ٢ؾسض ؾدٚزُٖا يبٝإ ايـخهِ ايـٛاقىْ ٞــدؿٍؿُٗا بــُا ذا
يـؿخٝخَ ١ـخُد بٔ قٝظ .

نإ ايػٝذ ٚايػٝدَ ١ـخؿٓ

ٚبٗرا ايؿِٗ ايٛاقذ ٜٓهػـ ضتٓتادا َٔ ايـذُع ب

ايٓؿـٛف ٜٚتـب

ايـُساد ايـذدَ ٟـٔ ؾـخٝخ ١شزاز ٠بٓطـد ١ايتٗـرٜب:رايــُخؿٔ جيًـد َا٥ـ١
ٜٚسدِد ٚؾخٝخ ١قُد بٔ َطًِ :ريف ايـُخؿٔ ٚايـُخؿٓ ١دًـد َا٥ـ ١ثـِ
ايسدِد ٚؾخٝخ ١ايؿكٌ  :ر ال ايصاْ ٞايـُخؿٔ ؾ ْ٘ ال ٜسمج٘ حتـٜ ٢ػـٗد
()66

عً ٘ٝوزبىـ ١غـٗدا ،٤ؾـ ذا غـٗدٚا قـسب٘ ايــخد َ :ا٥ـ ١دًـد ٠ثـِ ٜسمجـ٘د

ٚغريٖــا ،ؾــإ ايـــُساد ٖــ ٛايػــٝذ ايـــُخؿٔ ٚايػــٝد ١ايـــُخؿٓٚ ١يــٝظ نــٌ
َـخؿٔ حت ٢ذا نإ غابا و ٚغاب. ١
ْىِ قد ٜطتػهٌ عًٖ ٢ـر ٙايسٚاٜـات ايــذاَى ١بـ
بـُا زٟٚ

()67

ؾخٝخا

ايـسدِ ٚبـ

ايــذًد

وب ٞايىباع ايبكبام يف (ايهـايف) (ٚايتٗـرٜب ) َـٔ

( )65االتكإ يف عً ّٛايكسخٕ ج. 515 : 5
()66ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 5ابٛا

حد ايصْا  :ح+ 7ح + 8ح. 55

()67ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 5ابٛا

حد ايصْا  :ح. 5
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قــ ٍٛاالَــاّ ايؿــادم(: )رزدــِ زضــ ٍٛاهللٚ مل ٜــذًدد ٚذنــسٚا وٕ
عًٝا ( )زدِ بايهٛؾٚ ١دًـد ،ؾـأْهس ذيـو وبـ ٛعبـد اهلل(ٚ )قـاٍ :رَـا
ْىسف ٖراد و ٟمل ٜـخدٍ زدال حدٍ ٜٔزدـِ ٚدًـد يف ذْـب ٚاحـدٖ ،هـرا يف
(ايهايف)

()68

يهٔ يف (ايتٗرٜب) َ( :ا ْىسف ٖرا ،قـاٍ ٜـْٛظ  :و ٟمل ْــخدٍ

زدــال حـدٍ ٜٔيف ذْــب ٚاحــد) ثــِ قــاٍ ايػــٝذ ايطٛضــَ ٞىكّبــا ( :ايــر ٟذنــسٙ
ْٜٛظ يٝظ يف ظاٖس ايـدرب ٚال ؾَ ٘ٝا ٜدٍ عً. )٘ٝ
ٚايعاٖس داليٖ ١ر ٙايؿخٝخ:١رزدِ زضـ ٍٛاهلل ٚمل جيًـدد عًـ ٢عـدّ
ايتخكــل يف شَاْــ٘(ٚ )عــدّ ايٛقــٛع خازدــا ٚ ،ال تــدٍ عًــ ٢عــدّ تػــسٜع
ايـــذُع بــ

ايـــذًد ٚايــسدِ عًــ ٢ايصاْــ ٞايـــُخؿٔ ،ؾ ْٗــا ؼهــ ٞايؿىــٌ

ايـــدازدٚ ٞايـــخد ايؿــادز َــٔ زضــ ٍٛاهلل(ٚ )وْــ٘ زدــِ ٚمل ٜـــذًد،
ٜٚـُهٔ وٕ مل ٜجبت ايصْـا يف عٗـد )(ٙعًـ ٢غـٝذ قؿـٔ و ٚغـٝد ١قؿـٓ١
ٚمل جيب حد ايصْا عً ٢وحدُٖا حتٜ ٢ــذُع( )يـ٘ ايــذًد ٚايـسدِ َىـا،
ٚثبت يف عٗد وَري ايـُؤَٓ ( )ؾؿٓى٘ داَىا بُٗٓٝا .
ٚقد ؼؿٌ ق ٠ٛايك ٍٛبهـ ٕٛحـدٍ ايػـٝذ ٚايػـٝد ١ايــُخؿٓ
ايـــذُع بـ
وخس٣

()69

اذا شْٝـا :

ايـــذًد ٚايــسدِ ،يؿــخٝخ١اؿًيب ايـــُتكدَٚ . ١تؤٜــدٖا زٚاٜــات
ْعري زٚاٜـيت ابـٔ طًخـٚ ١ابـٔ ضـٓإ :ر ذا شْـ ٢ايػـٝذ ٚايىذـٛش

دًدا ثِ زمجا عكٛب ١هلُا ٚ ،ذا شْ ٢ايٓؿـ َٔ ايسداٍ زدِ ٚمل ٜـذًد ذا
نإ قد وحؿـٔ ...د ٚايٓؿــ َـٔ ايسدـاٍ ٖـ ٛايــُتٛضط بـ
ايػٝذ ايـُطٍٔٚ ،زٚا ١ٜعبد ايسمحٔ :رنإ عًٜ  ٞكس

ايػـا

ٚبـ

ايػٝذ ٚايػٝد١

َا٥ـــٜٚ ١سمجُٗـــا ٜٚ ،ـــسدِ ايــــُخؿٔ ٚايــــُخؿٓ١د ٚظـــاٖس ٙوْـــ٘ ٜـــسدِ
ايـُخؿٔ ٚايـُخؿٓ ١ايًر ٜٔمل ٜهْٛا غٝدا و ٚغٝدٖٚ ، ١ر ٙايسٚاٜات تؤٜد
( )68زادع :ايهايف :ج + 577: 7ايتٗرٜب ج. 6: 51
()69ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 5ابٛا
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ختؿاف ايـذُع ب

ايسدِ ٚب

ايـذًد بايػٝذ ٚايػٝد. ١

ٚايىرب ٠بايؿدم ايىسيف ،ؾـ ذا ثبـت شْـا زدـٌ بـاَسوٚ ٠ؾـدم عسؾـا عًـ٢
ايصاْــ ٞو ٚايصاْٝــ ١عٓــٛإ (ايػــٝذ) و( ٚايػــٝد )١و( ٚايىذــٛش) ٚت ــخكل نْٛــ٘
َـخؿٓا مجع ايـخانِ ايػسع ٞعً ٘ٝب

قسب٘ َا ١٥ضٛط ٚبـ

زمجـ٘ الحكـا

بـُكتكَ ٢ا تكدّ َٔ ايٓـٍ ايؿخٝذ ايـُؤٜد ببىض ايٓؿٛف اصخس. ٣
ٚعً ٘ٝذا غو يف ؾدم ايىٓٛإ (ايػٝذ) و( ٚايػـٝد )١و( ٚايىذـٛش) مل
ٜـذُع ايـخانِ ايػسع ٞعً ٘ٝب

ايـذًد ٚبـ

ايـسدِ ،يىـدّ حـساش َٛقـٛع

ايــخهِ ،ؾــال ٜرتتــب ال زدــِ ايـــُخؿٔ بــُكتك ٢طــالم ايسٚاٜــات ايـــُجبت١
يًسدِ عً ٢ايصاْ ٞايـُخؿٔ َٚ ،ىٓ ٢ايسدِ ٖـ ٛايكتـٌ زَٝـا بايــخذاز ٠بىـد
حؿس َٓدؿض يف اصزض ٚدؾٓ٘ ؾٚ ،٘ٝضٝأت ٞايتؿؿ . ٌٝثِ ْبخح :

حدّ سنا الشاب والشابة :
ٕ ايػا

ٚايػاب ١و ٚغري ايػٝذ ٚغري ايػٝد ١ي ٛشْا وحـدِٖ ٖٚـ( ٛغـري

َـخؿٔ) و( ٟيٝظ ي٘ ؾسج ٜػد ٚعًٝـ٘ ٜٚـسٚح) نـإ حـدٍ ٙاؾًـد َا٥ـ ١ضـٛط،
ٖــرا ٖــ ٛايـــُػٗٛز  ٚدعــ ٞعًٝــ٘ االمجــاع ٚمل ٜىــسف ؾٝــ٘ َـــدايـٖٚ ،ــٛ
ايؿخٝذٜٚ ،ديٓا عًٝـ٘ ا ٜـ ١ايــُبازن ١يف ضـٛز ٠ايٓـٛز :24 :رايصِاََْٝـَٚ ُ١ايصِاَْـٞ
دُ٠د ٚبىـض ايسٚاٜـات ايؿـخٝخْ )71( ١عـري
حدُ َََُْٓٗـا َََ٦ـ١ف دًَْـ َ
ؾفادًَْدٚا نٌُِ َٚا َ
ؾخٝخ ١شزاز: ٠رايـر ٟمل ٜــخؿٔ ٜــذًد َا٥ـ ١دًـدٚ ٠ال ٜٓؿـٚ ،٢ايـر ٟقـد
وًَو ٚمل ٜدخٌ بٗا ٜـذًد َآٜٚ ١٥ؿ٢د َٚىترب ٠مساعـ ١رايــخس ٚايــخس ٠ذا
شْٝا دًـد نـٌ ٚاحـد َُٓٗـا َا٥ـ ١دًـد ،٠ؾأَـا ايــُخؿٔ ٚايــُخؿٓ ١ؾىًُٗٝـا
ايسدِد ٖٚرا اؿهِ ٚاقذ َٔ ديٚ ً٘ٝال خالف ؾ. ٘ٝ
ٚيهٔ ختًؿت وخبازْا ٚؾتا ٣ٚوؾخابٓا (زض) يف حدٍ ايػا
()71ايٛضا : ٌ٥ج: 58

 َٔ 5ابٛا

حد ايصْا  :ح  + 7ح. 3

و ٚايػاب١
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ذا شْا وحدُٖا ٚنإ َـخؿٓا ب
ايسدِ ،بُٓٝا ذا مل ٜهٔ ايػا
ٚقد ٜطتدٍ يًذُع ب

ن ْ٘ٛايـسدِ ٚحـدٚ ٙبـ

نْٛـ٘ ايــذًد قبـٌ

و ٚايػابَ ١ـخؿٓا ؾخدٍ ٙايـذًد ٚحطب .

ايـخدٍ ٜٔبـبىض ايسٚاٜـات ( )75ايؿـخٝخ ١ايــُجبت١

ي ــُٗا :ريف ايـــُخؿٔ ٚايـــُخؿٓ ١دًــد َا٥ــ ١ثــِ ايــسدِد ب ــخطب طالقٗــا
ايػاٌَ يًػٝذ ٚايػا

ٚايػٝدٚ ١ايػاب ،١يهٔ ٜتى

عًٓٝا -بـُكتك ٢ايبخـح

ايـُاق -ٞتكٝٝد طالم تًهِ ايسٚاٜات ايؿخٝخ ١غؿٛف ايػـٝذ ٚايػـٝد،١
حٝح اضتؿدْا َٔ ؾخٝخيت ايــخًيب ٚقُـد بـٔ قـٝظ ايــُتكدَت
ايػــٝذ ٚايػــٝد ١ايـــُخؿٓ

ٖــ ٛايـــذُع بــ

نـ ٕٛحـد

ايـــذًد ٚايــسدِٚ ،حــدٍ غــري

ايـُخؿٔ َُٓٗا ٖ ٛايـذًد ؾكط .
ؾٝبك ٢غري ايػٝذ ٚايػٝد ١تـخت طالم بىض ايسٚاٜات ( )72ايؿـخٝخ:١
َٓٗا ؾخٝخ ١وب ٞبؿري عٔ وب ٞعبد اهلل( )قاٍ :رايسدِ حدٍ اهلل اصنـرب،
ٚايـذًد حدٍ اهلل اصؾػس ،ؾ ذا شْ ٢ايسدٌ ايـُخؿٔ زدِ ٚمل ٜـذًدد َٗٓٚا
َىترب ٠مساع ١عٔ ايؿـادم(: )رايــخس ٚايــخس ٠ذا شْٝـا دًـد نـٌ ٚاحـد
َُٓٗــا َا٥ــ ١دًــد ، ٠ؾأَــا ايـــُخؿٔ ٚايـــُخؿٓ ١ؾىًُٗٝــا ايــسدِدٜٚ -هــٕٛ
ايـــُساد ايـــذد : ٟشْــا ايسدــٌ ايـــُخؿٔ غــري ايػــٝذ ايىذــٛش ٚشْــا ايـــُسو٠
ايــُخؿٓ ١غــري ايػــٝد ١ايىذــٛشٖٚ ،ــرا ايؿٗـِ َطــتكَ ٢ــٔ َالحعــْ ١ؿــٛف
اصخباز ايؿخٝخ َٔٚ ١ايـذُع بٗٓٝا نُا تب

َؿؿال يف ايبخح ايـُاق. ٞ

ٚايـــُتخؿٌ ثبــٛت ايــسدِ خاؾــ ١عًــ ٢ايصاْــ ٞايـــُخؿٔ غــري ايػــٝذ
ٚايػٝدٜ ،١هؿـ ٞوٕ ال ٜىًـِ و ٚال ٜجبـت نـ ٕٛايصاْـ ٞغـٝدا و ٚغـٝد ،١ضـٛا٤
ثبت ن ْ٘ٛغابا و ٚغـاب ١و ٚنـإ َػـهٛى ايػـبا

ٚايػـٝدٛخ ،١ؾـ ذا غـو يف

ؾدم عٓٛإ (ايػـٝذ) و( ٚايػـٝد )١و( ٚايىذـٛش) عًـ ٢ايصاْـ ٞايــُخؿٔ وٚ
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ايصاْ ١ٝايــُخؿٓ ١نؿـ ٢ايػـو يٓؿـ ٞنـ ٕٛحـدٍ ٙايـسدِ َـع قـٍِ ايــذًد يٝـ٘،
الْطبـــام ؾـــخٝخ ١وبـــ ٞبؿـــري:رؾ ذا شْـــ ٢ايسدـــٌ ايــــُخؿٔ زدـــِ ٚمل
جيًددعًٝــٖ٘ٚ ،هــرا َىتــرب ٠مساعــ: ١رؾأَــا ايـــُخؿٔ ٚايـــُخؿٓ ١ؾىًُٗٝــا
ايسدِد ( )73ؾ ُْٗا َطًكإ قد خسج عُٓٗا (ايػٝذ) (ٚايػٝدٚ )١ايـُؿسٚض
عدّ حساش ؾدم عٓٛاُْٗا .
بك ٞبٝإ وَسَ ٜٔستبط

بٗرا ايـُبخح :

اصْ : ٍٚــ٘ قــد ٚزد يف زٚاٜــَ )74( ١ىتــربَ ٠كبٛيــ ١ايطــٓد زٚاٖــا ايػــٝذ يف
تٗرٜب ٘ٝبطٓدٙ

شزاز ٠عٔ وب ٞدىؿس ايباقس(: )رقك ٢عً ٞيف اَسو٠

شْت ؾخبًت ؾكتًت ٚيـدٖا ضـسا ،ؾـأَس بٗـا ؾذًـدٖا َا٥ـ ١دًـد ،٠ثـِ زمجـت
ٚناْت و َٔ ٍٚزمجٗاد ٚقد ٜت ِٖٛداليتٗا عً ٢ايـذُع ب

ايــذًد ٚايـسدِ

يف ايـــُسو ٠ايــيت ال ٜؿــدم عًٗٝــا (ايػــٝد )١بًخــاظ وٕ َٛزدٖــا َٛٚقــٛعٗا :
ايـُسو ٠اييت حبًت ٚقد حهِ ( )بأْٗا تـذًد ٚتسدِ ،ؾتىازض ؾـخٝخيت
وب ٞبؿري ٚمساعـ ١ايًـت

ديتـا عًـ ٢وٕ ايــُسو ٠ايــُخؿٓ ١ذا مل تهـٔ غـٝد١

تسدِ ذا شْت َٔ د ٕٚدًد .
ٚقــد دؾــع وضــتاذْا ايـــُخكل (قــد )ٙايتــٚ ِٖٛاالغــهاٍ عًــَ ٢كتكــ٢
ايؿٓاع ،١ؾسادى٘ (ْٚ ، )75دؾى٘ بـُا ٖ ٛوقٖٚ ، ٣ٛـ ٛايسدـٛع

زٚاٜـ ١ثاْٝـ١

تؿطٍس ٖر ٙايسٚاٚ ١ٜتدؾع حتُاٍ داليتٗا عً ٢ايـذُع ب

ايـذًد ٚبـ

يف حدٍ غري ايػٝدٚ ،١يىً٘ مل ٜالحعٗا اصضتاذ ؾاقطس

َا ودا

ايـسدِ
ب٘ .

ٚايسٚاٜــ ١ايـــُؿطٍسٖ ٠ــ ٞايــيت زٚاٖــا ايـــُػا٥ذ ايجالثــ ١بطــسم َتىــدد، ٠
ٚوحدٖا ؾخٝذ دصَا  ٖٛٚطسٜل ايؿدٚم يف (ايؿكٝـ٘) د( ٕٚعًـٌ ايػـسا٥ع)
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ٚد ٕٚطسٜل (ايهايف) (ٚايتٗرٜب) ٚ -قد ضأٍ ؾٗٝا قُد بٔ قـٝظ َـٔ االَـاّ
ايباقس( )عٔ اَسو ٠ذات بىٌ شْت ؾخًُت ؾًُا ٚيدت قتًـت ٚيـدٖا ضـسا؟
ؾكاٍ (: )رتـذًد َا ١٥دًد ٠يكتًٗا ٚيـدٖا ٚتـسدِ صْٗـا َــخؿٓ ،)١قـاٍ :
ٚضأيت٘ عٔ اَسو ٠غري ذات بىٌ شْت ؾخًُت ؾًُا ٚيدت قتًت ٚيـدٖا ضـسا ؟
()76

قاٍ (: )رتــذًد َا٥ـ ١صْٗـا شْـتٚ ،تــذًد َا٥ـ ١صْٗـا قتًـت ٚيـدٖاد
ؾـ ٕ ٖــر ٙايسٚاٜــ ١ايـــُىتربَٛ ٠قــٛعٗا ٚحهُٗــا عـ

َٛقــٛع ٚحهــِ َىتــرب٠

شزازَ ٠ع تؿطري ايـذًد بأْ٘ حدٍ يكتـٌ ٚيـدٖا ٚ ،يـٝظ حـدٍا يصْاٖـا َٓكـُا
ايسدِ ٚ ،ب٘ ٜٓدؾع احتُاٍ ايـُىازق. ١
ٖ َٔٚر ٙايسٚاٜ ١ٜؿِٗ وٕ َٔ ٜكتٌ ٚيد ايصْا بىد ٚقى٘ ٜـخد بـُ ١٦ضٛط
 ٕ ٚنإ ايكاتـٌ غـري اصّ ايٛايـدٚ ،٠ذيـو َؿـاد ايتىًٝـٌ ايـٛازد يف ايؿـخٝخ١
رتـذًد َا ١٥يكتًٗا ٚيدٖادٚال خؿٛؾ ١ٝيًٛايد ٠يف ثبٛت حد قتً٘ .
ايجاْ : ٞقد تـخؿٌ وٕ ايصاْ ٞايـُخؿٔ ذا نإ غٝدا و ٚغٝد ١دًد ثـِ
زدــِ  ٚ ،ذا مل ٜهــٔ غــٝدا زدــِ ٖٚ ،ــرا ايــخهِ ايتؿؿــ - ًٞٝيف ايـــُخؿٔ
ٚايـُخؿٓٚ - ١اقذ ددا ؾُٝا يـ ٛنـإ ايصاْـ ٞبايػـا عـاقال ٚنـإ ايــُصْ ٞبٗـا
بايػ ١عاقًٚ ١ال غهاٍ ؾٚ ٘ٝال خالف .
ٚاالغــهاٍ ؾُٝــا ذا نــإ ايـــُصْ ٞبٗــا ؾــب - ١ٝمل تهُــٌ ايتاضــىَ ١ــٔ
عُسٖــا -و َ ٚــذٓ ١ْٛؾٗــٌ ٜجبــت عًــ ٢ايصاْــ ٞايـــُخؿٔ ٖٚــ ٛبــايؼ عاقــٌ :
ايـخهِ ايـُرنٛز وّ ال ؟ .
قد ٚقع ايـدالف ؾ ٘ٝب
ايػــساٜع-

اصؾخا

(زض):ؾرٖب مجع َ َِٗٓ -ـخكل

ختؿــاف حهــِ ايــسدِ بــُا يــ ٛشْــ ٢ببايػــ ١عاقًــ ،١ؾًــ ٛشْــ٢

ايـُخؿٔ بايؿب ١ٝو ٚبايـُذٓ ١ْٛدًد َا٥ـ ١ضـٛط ٚمل ٜـسدِ  ٚدعـ ٞغـٗست٘،
يهٓ٘ مل ٜتخككٗا ايػـٝذ اؾٛاٖس(ٟقـدٚ ،)ٙقـد ضـتدٍ هلـِ باصؾـٌ ٚ -يىًـ٘
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ٜسٜد وؾٌ ايربا َٔ ٠٤ايسدِ ٚ -بـٓكـ حسَـ ١ايؿـبٚ ١ٝايــُذٓ ١ْٛبايٓطـب١
ايهاًَٚ ١بٓكـ ايًر ٠يف ايؿػري. )77( ٠
ٚذٖب مجع خخس

عُ ّٛحهِ ايسدِ ٚثبٛتـ٘ عًـ ٢ايصاْـ ٞايــُخؿٔ

ضٛا ٤شْ ٢ببايػ ١عاقًـ ١و ٚبــُذٓ ١ْٛو ٚبؿـب ١ٍٝمل تهُـٌ ايتاضـىَ ١ـٔ عُسٖـا،
ٖٚرا ٖ ٛايؿـخٝذ تــُطٍها ب طالقـات اصديـْ : ١ؿـٛف زدـِ ايــُخؿٔ َـع
عدّ ؾالح َا ذنس ٙيف (ايـذٛاٖس) َك ٍٝدا هلر ٙايـُطًكات :
وٚال  :صٕ اصؾـــٌ ايىًُـــ ٞال ٜؿـــًذ َكٍٝـ ـدا يًُطًكـــات يىـــدّ تهـ ـاؾؤ
ايـُستب ،١بٌ يىدّ اعتبازَ ٙع ٚدٛد اصَاز ٠ايـُطًك. ١
ٚثاْٝا  :صٕ ْكـ حسَ ١ايؿبٚ ١ٝايــُذْٓٚ ١ْٛكــ ايًـر ٠يف ايؿـػري ٠يـٛ
ت ــخككا و ٚوحــدُٖا ؾُٗــا ٚدٗــإ عتبازٜــإ  ٚضتخطــإ ال ٜٛدــب ال ايعــٔ
ايــر ٟال ٜؿــًذ َكٍٝـدا الطــالم ايٓؿــٛف ايػــسع ١ٝايؿــادز ٠عــٔ ايـــُىؿّٛ
( )نُــا ال ٜـــدؿٚ . ٢بتىــبري ثــإ ْ ٕ :كـــ حسَــ ١ايؿــبٚ ١ٝايـــُذٓ،١ْٛ
ٖٚهرا ْكـ ايًر - ٠ي ٛتـخككا -مل ٜـُٓىا َٔ ؾدم حؿـإ ايسدـٌ ايصاْـ،ٞ
ٚمل ٜعٗــس َــٔ ْؿــٛف ايػــسع َدخًٝتــ٘ يف ْكـــ اي ــخد و ٚتػ ٍٝـسٚ ،ٙال ٜٓؿــع
االضتخطإ ديٝال عًَ ٢دخًٝت٘ وؾال .
ٚايـــُتخؿٌ عُـــ ّٛايـــخهِ ٚعـــدّ اختؿاؾـــ٘ٚ ،وٕ ايٛظٝؿـــ ١زدـــِ
ايـــُخؿٔ َطًكــا حتــ ٢ذا شْــ ٢بؿــب ١ٝو ٚبــُذٓٚ ١ْٛوٕ ايٛظٝؿــ ١ايــسدِ بىــد
ايـذًد ي ٛنإ ايصاْ ٞغٝدا .
ْىــِ يــ ٛاْىهــظ ايؿــسض بــإٔ ؾسقــٓا حؿــ ٍٛشْــ ٢ايـــُسو ٠ايـــُخؿٓ١
ٚايصاْ ٞؾيب غـري َـدزى يًخًـِ ؾ ْـ٘ قـد ٚزد ايـٓـ ايــُىترب ايٛاقـذ داليـ١
عًــ ٢اختؿــاف زد ـِ ايـــُخؿٓ - ١ال ايـــُخؿٔ  -ب ــُا ذا شْــ ٢بٗــا ايبــايؼ
ايـُدزى ٚوْ٘ ذا شْ ٢بٗا ؾـيب مل ٜبًـؼ ايــخًِ ؾ ْٗـا ال تـسدِ بـٌ تــذًد َـأ٠
( )77دٛاٖس ايهالّ  :ج. 321 : 45
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ضــٛط ٜٚىــصٍز ايؿــيبٖٚ ،ــرا ايــٓـ ايؿــخٝذ (ٖ )78ــَ ٛــا زٚا ٙايهًــٝين يف
(ايهايف) ٚايؿدٚم يف (ايؿكٝـ٘) (ٚايىًـٌ) ٚايطٛضـ ٞيف (ايتٗـرٜب) بطـٓدِٖ
ايـــُتؿٌ

وبــ ٞبؿــري ضــا٥ال َــٔ االَــاّ ايؿــادم(ع) عــٔ غــالّ ؾــػري مل

ٜدزى :ابٔ عػس ضٓ

شْ ٢باَسو ،٠قاٍ :رٜــذًد ايػـالّ د ٕٚايــخدٚ ،تــذًد

ايـُسو ٠ايـخد ناَالد ق : ٌٝؾـ ٕ ناْـت قؿـٓ ١؟ قـاٍ :رال تـسدِ ،صٕ ايـرٟ
ْهخٗــا يــٝظ ب ــُدزىٚ ،يــ ٛنــإ َــدزنا زمجــتد  ٚدزاى ايػــالّ  :بًٛغــ٘
ايـخًِٖٚ ،ر ٙايسٚاْ ١ٜـ ؾخٝذ ايطٓد ٚاقذ ايدالي ١عً ٢اختؿاف زدِ
ايـُخؿٓ ١بـُا ذا نإ ايصاْـ ٞبايــُسو ٠بايػـا ،ؾٝدؿٍــ ايــُطًكات ايــُاق١ٝ
ايداي ١عً ٢زدِ ايـُخؿٓ ١عً ٢االطالم بـُا ذا نإ ايصاْ ٞبٗا بايػا .
ٚايـــُتخؿٌ وٕ ايٛظٝؿــ ١دًــد ايـــُخؿَٓ ١ا٥ــ ١ضــٛط ٚ ،تىصٜــس ايؿــيب
ايصاْ ٞبـُا د ٕٚايـخد ايهاٌَ عً ٢قدز َا ٜتخًُ٘ ضٍٓ٘ ٚعاؾٝت٘ َٚكدزت٘ .
ٚقــد ضــتدٍ غــٝذ ايــذٛاٖس (قــد )ٙبؿخــ ٣ٛايــٓـٍ ايؿــخٝذ عًــْ ٢ؿــٞ
ايسدِ ذا شْ ٢ايبايؼ ايىاقٌ بؿب.)79( ١ٍٝ
ٖٚــرا االضــتدالٍ َػــهٌ دــدا ،ؾــإ اي ــُٛقٛع َ ــدتًـ َتػــاٜس ،ؾــإ
َٛقٛع ايٓـٍ ايؿخٝذ ( :شْا ايػالّ ايؿػري بايبايػ ،)١بُٓٝا َٛقٛع ايبخـح
اير ٟتىدٍ ٣ايٝـ٘ ايػـٝذ ايــذٛاٖس ٟبـايؿخ( : ٣ٛشْـا ايبـايؼ ايىاقـٌ بؿـب ١ٍٝاٚ
َـ ــذٓٚ ،)١ْٛال ٜتكـــذ َـــٔ ايـــٓـٍ ٚدـ ـٌ٘ يًتىـــد ٟا

ايـ ــُٛقٛع ايـ ــُػاٜس،

َٚكتك ٢طالم ودي ١حدٍ ايصْا ٖ ٛدًد غري ايـُـخؿٔ ٚزدِ ايـُخؿٔ .
ٖٚهـــرا تكتكـــ ٞايـــُطًكات ؾُٝـــا يـــ ٛشْـــ ٢ايــــُذٓ ٕٛايبـــايؼ بايــــُسو٠
ايـُخؿٓ - ١ايبايػ ١ايىاقًَٚ -١هّٓت٘ َٔ ْؿطٗا ٚمل تهـٔ َهسٖـ ١ؾ ْٗـا تـسدِ،
بٌ ي ٛناْت عذٛشا دًدت ٚزمجت الطالم َا دٍٍ عً ٢زدـِ ايــُخؿٓ ١وٚ
()78ايٛضا : ٌ٥ج: 58
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َع ايـذًد ؾ ْ٘ َٔ دَ ٕٚـدؿـ ،ذ ايٓـٍ ايـُدؿٍـ كـتـ بــُا يـ ٛشْـ٢
ايؿيب اير ٟمل ٜدزى ايـخًِ بايـُسو ٠ايـُخؿٓ. ١

محل الشانية وقتل وليدها :
ذا محًت ايصاْ َٔ ١ٝشْاٖا ٜكٓٝا ثِ قتًت دٓٗٓٝا ب ضكاط٘ و ٚتسنتـ٘ حتـ٢
ٚيدت٘ ؾكتًت٘ ضسٍا ٚنإ ايـخٌُ َٔ ايصْـا َتٝكٓـا َـٔ د ٕٚغـتبا ٙيف ْتطـاب٘
ايصْا مجع ايـخانِ ايػسع ٞهلـا  -بىـد ثبـٛت ايصْـا ٚقتـٌ ايــذٓ
ب

ايـذًد ٚب

و ٚايٛيٝـد -

ايسدِ و ٚايـذًد  :تـذًد َا٥ـ ١ضـٛط وٚال يكتًـٗا ٚيٝـدٖا ،ثـِ

ػًد و ٚتسدِ حطب حاهلا َٔ االحؿإ و ٚعدَ٘ .
ٜٚديٓا عًَ ٘ٝىترب ٠قُـد بـٔ قـٝظ ( )81عًـ ٢طسٜـل ايؿـدٚم يف (ايؿكٝـ٘)
عــٔ االَــاّ ايبــاقس(ٚ )قــد ضــأي٘ عــٔ اَــسو ٠ذات بىــٌ شْــت ؾخًُــت ؾًٍُـا
ٚيدت قتًـت ٚيـدٖا ضـسا ،ؾكـاٍ :رتــذًد َا٥ـ ١دًـد ٠يكتًـٗا ٚيـدٖاٚ ،تـسدِ
صْٗــا َــخؿٓ١د قــاٍ ٚ :ضــأيت٘ عــٔ اَــسو ٠غــري ذات بىــٌ شْــت ؾخًُــت ؾًُــا
ٚيدت قتًت ٚيدٖا ضـسا ،قـاٍ :رتــذًد َا٥ـ ١صْٗـا شْـتٚ ،تــذًد َا٥ـ ١صْٗـا
قتًت ٚيدٖاد  ٖٞٚتـدٍٍ بٛقـٛح عًـ ٢وٕ ايصاْٝـ ١تــذًد َا٥ـ ١دًـد - ٠ضـٛا٤
ايـُخؿٓٚ ١غريٖا  -يكتًـٗا ٚيٝـدٖا ،ثـِ تــذًد َا٥ـ ١ضـٛط يصْاٖـا ذا مل تهـٔ
َـخؿٓ ١ببىٌ ٜسٚح عًٗٝا ٜٚػد،ٚو ٚتسدِ بىد دًد ايـُا ١٥ذا ناْت قؿٓ.١
ثِ ٕ ايسٚا ١ٜتىسٍقت يكتٌ ايٛيٝد بىد ٚقىًْ٘ٚ ،خل ب٘ ضكاط ايـذٓ
قبٌ ٚيٛج ايسٚح و ٚبىـد ٚيٛدٗـا ،يتىـبري االَـاّ( )يف اــرب ايؿـخٝذ

()85

عٓ٘ بايكتٌ:رصْٗا قتًت٘د ٖٛٚطالم غسع ٞتىبدْ ٟأخر ب٘ ذعاْا ٚزنْٛا ا
عتباز ايػازع ًْٚخل ضكاط ايـذٓ
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عقوبتا الهفي والـحلق :
إذا شٌ ٜغري الـىرصَ فّن ٖـحب يف ذدٓٓ  -شاٟـدا عمـ ٜالــحمد -تغسٖبـْ
عَ بمدٓ ٌٔفْٗ عَ وصسِٓٔ ،ن ٖــحب جـصٓ غـهسٓ ٔ ذمقـْ فٗـْ طـبني بـ
األصراب ٔإطتبني يف الٍصٕصٍٖ ،بغ٘ إضتهساضـّا ٔإضـتعّاز الــرق وٍّـا
فإٌّا الهىد ٚيف الٍعس .
ٔالعاِس وَ وبذع ٛالٍصٕص  :إطتصاص عقٕب ٛالٍف٘ عـَ البمـد ضـٍٛ
كاومٔ ٛعقٕب ٛذمق غهس الس ع بـظصٕص الصاٌ٘ الر ٙعقـد ٔ ومـل لٍحاذـْ
ٔمل ٖــدطن بلِمــْٔ ،إطتصــاص الصاٌٗــ ٛالــه ومحّــا ط ٗبّــا ٔمل ٖــدطن بّــا
بالتغسٖب ٔالٍفـ٘ فقـ  ٔ ،وـا غريِىـا فالــحمد ٔذـدٓ ِـٕ ذـدٓ الصاٌـ٘ الػـاب
ٔالػابٔ ٛالػٗع ٔالػٗظ ٛالرَٖ مل ٖحٌٕٕا وـرصٍ

ِٕٔ الـر ٙلـٗظ لـْ فـسد

ٖغدٔ عمٗـْ ٖٔـسٔضٖ ،حفٍٗـا عـدً الـدلٗن عمـ ٜلـصًٔ ٔاذـد وٍّىـا ،بـن ٖٕجـد
الدلٗن يف الٍصٕص الٕاصم ٛإلٍٗا عم ٜعدً مشٕهلي بالهقٕبت

كىـا ضٗتطـس

وَ وبذعـ ٛالٍصـٕص الـٕازي فّٗـا الٍفـ٘ ٔالتغسٖـب ٔ ذمـق الػـهس ٔجـصٓٓ،
ٌطتهسضّا تفصٗب ِٔ٘ :
 وهترب ٚذٍاُ الــراكٗ ٛلطـااه اموـاً الصـاي ( )عـَ البحـس ٖفحـسٔقــد تــصٔٓد ففحــس قبــن ُ ٖــدطن بلِمــْ ،فقــاه (: )شٖطــسب واٟــٖٔ ٛــحصٓ
غهسٓ ٍٖٔف ٜوَ الـىصس ذٕال ٖٔف ٓس بٍْٗ ٔب

ِمْز ِٔـ٘ وهقٕيتـْ الـه مل

ٖدطن بّا بهد .
ب -صرٗر ٛعم٘ بَ جهفـس الطـاٟن وـَ طٗـْ( )عىـَ تـصٔٓد اوـس ٚ
ٔمل ٖدطن بّا فصٌ ٜوا عمْٗ قاه :شٖـحمد الــردٓ ٖٔــرمق ز ضـْ ٖٔفـ ٓس بٍٗـْ
ٔب

()2

ِمْ ٍٖٔف ٜضٍٛز

.
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ِٔاتــاُ السٔاٖتــاُ وهتربتــاُ ضــٍدا ٔاضــرتاُ ياللــ ٛعمــ ٜذحــي وٕضــٕ
وتٓرد  :الـىتصٔٓد الر ٙمل ٖدطن بلِمْ ،فب ٖهي الــىتصٔٓد الـداطن بلِمـْ ٔال
غري الـىتصٔٓدِٔ،ىا ٖدالُ عم ٜعقٕبت

شاٟدت

عم ٜادتمد وا ٟٛضٕطِ،ىا :

الهقٕبــ ٛاألٔ : :جــصٓ الػــهس يف زٔاٖــٔ ،ٛذمــق غــهس ز ضــْ يف ال اٌٗــ،ٛ
ٔوقتط ٜالـحىع بٍّٗىا ِٕ التظٗري بٍّٗىا ٔعدً تهٗ

ذـدِىا عمـ ٜالــراكي

الػسع٘ الـىبطٕطٖ ٛدٓ ٔالـىتصد ٙلهقٕبتْ بٍفطْ ٔ بٕكٗمْ.
ٔال ٖٕجــد هلــرٓ الهقٕبــ ٛطــرب هالــا غــري ِــرَٖ الـــظربَٖ الـــىظتص
بالسجن الصاٌ٘ ئُ الصاٌٗٔ ٛبـىَ ومل ٔمل ٖـدطن بّـا ،فببـد وـَ ختصـٗ
ِــرٓ الهقٕبــ ٛالــٕازي ٚيف ِــات

الصــرٗرت

بالسجــن الصاٌــ٘ غــري الـــىرصَ

ٔالر ٙعقد ٔمل ٖدطن بّا .
ٔال تػىن ِرٓ الهقٕب - ٛالــحصٓ ٔالــرمق -الــىس  ٚالصاٌٗـ ،ٛلهـدً الـدلٗن
عم ٜعىًٕ الـرحي هلا ،بن لمدلٗن عم ٜعدً الهىًٕ ِٕٔ ٔضـٕض إطتصـاص
ٌصٕص الـحصٓ ٔالـرمق بالسجن ٔعدً ٔضٕض بالسجن ٔعدً ٔضٕض عىٕوّـا
لمىــس  ،ٚوطــافا إ :اال

ـا الـــىدٓعٔ ٜإطبقــات ٌصــٕص جمــد الصاٌٗــ ٛغــري

الـىرصٍ ٛلـظمِٕٓا عَ التهسض لـحصٓ غهسِا ٔ لـرمق غهس ز ضّا .
كىـــا ٌـــْ ال يلٗـــن عمـــ ٜتهىـــٗي الهقٕبـــ ٛلـــى مق غـــري الــــىرصَ ،بـــن
امطبقات الدال ٛعم ٜجمد الصاٌ٘ غري الـىرصَ يلٗن عم ٜعدً ٔجٕب ِرٓ
الهقٕب ٛعم ٜالصاٌ٘ ٔ الصاٌٗ ٛغري الـىرصَ وٍّىا إال إذا كاُ عاقدا مل ٖدطن
بـىهقٕيتْ .
الهقٕب ٛال اٌٗ :ٛالتفسٖق ب

الصاٌ٘ ٔ الصاٌٗٔ ٛبـ

وهقـٕيٓ عمـ ٜالـصٔاد،

ٌٔف٘ ضٍ ٛعـَ الــىصس الـر ٙقـٗي عمٗـْ ذـدٓ الــحمدٔ ،قـد ٔزيت الهقٕبـ ٛيف
ِرَٖ الـظربَٖ الـىظتص

بـىَ ومل ٔمل ٖدطن بـىهقٕيتْ .

ٔهـى ٛزٔاٖات طس ٝيف ٌف٘ الصاٌ٘ عَ البمد :
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جـ -صرٗر ٛالـرميب عَ الصاي (: )شيف الػٗع ٔالػٗظ ٛجمد واٟٛ
ٔالسجئ ،البحس ٔالبحس ٚجمد وأٌ ٟٛف٘ ضـٍٛز ٌٔعريِـا زٔاٖـ ٛعبـد الـس

َ

الـراكٗ ٛلقطا ٞعم٘(:)شٖٔـحمد البحس ٔالبحسٍٖٔ ٚفّٗىـا ضـٍٛز (ٔ ، )2قـد
هبتت ِاتاُ السٔاٖتاُ (ٌفـ٘ ضـٍ )ٛبامضـاف ٛإ :جمـد واٟـ ٛضـٕط عمـ ٜالبحـس
ٔالبحس ٚإذا شٌٗا ،فىا الـىساي وَ البحس .
العــاِس وــَ المغــ ُ ٛالبحــس غــري الـــىتصٔدٔ ،البحــس ٚالهــرزا ٞالــه مل
تتصٔد ٔمل تـصه بحازتّـا ،فـٗهي المفـغ وـَ عقـد عمـ ٜشٔجتـْ ٔمل ٖـدطن بّـا
ٔوَ مل ٖهقد عقد الصٔاد صبٔ ،و مّا يف الهىًٕ السٔاٖ ٛالبذق: ٛ
ي -زٔاٖات ( )2جتهن الٍف٘ جـص ٞذـدٓ الصاٌـ٘ بهـد جمـدٓ ،عىـدتّا وهتـربٚ
مساعــ ٛالــه زٔاِــا الـــىػاٟع يف جــٕاوهّي ال بهــ ٛب سٖــق وهتــرب إ :اموــاً
الصاي ()شإذا شٌ ٜالسجن ٍٖبغ٘ لإلوـاً ُ ٍٖفٗـْ وـَ األزض الـه جمـد
فّٗا إ :غريِا ،فإٌـىا عم ٜامواً ُ ٖـظسجْ وَ الـىصس الر ٙجمد فْٗز.
ٔوطىُٕ السٔاٖت

الـىهتربت

( :جـ  +ي) تهىٓىـاُ ذـدٓ الٍفـ٘ وـَ البمـد

الر ٙجٍٔ ٜجمد فْٗ إ :وصس هاٍُ لحن زجن غري وـرصَ ضٕا ٞومـل ٔعقـد
ٔمل ٖتــصٔد ٔ مل ٖ ــىمل ٔمل ٖهقــد بهــد ،لحــَ البــد وــَ زفــع الٗــد عــَ ِــرا
الهىًٕ العاِس لـظصٕص السٔاٖت

البذقت

:

ِـ -وهتـرب ٚشزاز ٚالـه زٔاِـا الػـٗظاُ يف (الحـايف) ٔ(التّـرٖب ) بطـٍد
صرٗس إ :شزاز ٚعَ ب٘ جهفس(: )شالر ٙمل ٖـرصَ ٖـحمد واٟـ ٛجمـدٚ
ٔال ٍٖفٔ،ٜالر ٙقد ومل ٔمل ٖدطن بّا ٖـحمد وأٍٖ ٟٛفٜز(ِٔ)4ـ٘ صسٖــرٛ
يف إطتصاص الٍف٘ ٔالتغسٖب بـظصٕص الر ٙومل ٔمل ٖدطن بّا ٔ ،عدً
()2الٕضاٟن  :د : 21ب 2وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض + 9ض. 22
()2الٕضاٟن  :د : 21ب  24وَ ابٕاب ذد الصٌا .
()4الٕضاٟن  :د : 21ب 2وَ ابٕاب ذد الصٌا :ض. 7

( ...................................... )224بػس ٝالفقاِ – ٛفقْ اذتدٔي ٔالتهصٖسات

عىٕوْ لغريٓ وَ الـىرصٍ

.

الـىتصٔج

ٔ -صرٗر ٛستىد بَ قٗظ اله حتحـ٘ قطـا ٞوـري الــىاوٍ (: )شيف
البحس ٔالبحس ٚإذا شٌٗا جمد وأٌ ٟٛف٘ ضٍ ٛيف غـري وصـسِىأِ ،ىـا المـراُ قـد
ومحا ٔمل ٖدطن بّاز ِٔ٘ صسٖـر ٛيف االطتصاص كىا ِ٘ ظـاِس ٚجمٗـ ٛيف
تفطري (البحس(ٔ )ٚالبحس) الـٕازيَٖ يف بهـا السٔاٖـات الــىاضٗ - ٛكصـرٗرٛ
اذتميب -بـظصٕص وَ ومـل ٔعقـد ٔمل ٖـدطن بــىهقٕيتْ ،فتٍفـ٘ امطـب
الـىٕجٕي فّٗا ٔتبَٗٓ ُ اذتحي شتت

بدٔا ،ال ُ ٌقٗٓدٓ بهد هبٕت إطبقْ .

ِٔن ٖهي التغسٖب ٔالٍف٘ :الـىس  ٚالصاٌٗ ٛاله ومحت ٔمل ٖدطن الهاقـد
بّا ،فتٍف ٜوَ بمد الصٌا ٔالـحمد إ :بمدٕ هاٍُ ً ال ٖهىّٓا .
الـــىهسٔني ٔالـــىػّٕز بٗــٍّي عــدً هبــٕت ٌفــ٘ الـــىس  ٚالصاٌٗــ ٛذتــ ٜإذا
كاٌت وـىمٕك ٛمل ٖـدطن بّـا شٔجّـا ٔ ،طـال

ـع قمٗـن ٔ هبـت التغسٖـب

ٔالٍف٘ عم ٜالـىس  ٚالصاٌٗ ٛاله عقدت ٔمل ٖدطن بّا عاقدِأِ ،ـرا التهىـٗي
ِٕ الصرٗس لهدً الدلٗن عم ٜاالطتصاص ،بن الدلٗن عم ٜالهىًٕ وٕجٕي،
ٔتٕضٗس ِرَٖ الٕجّ

يف وسذمت

:

الـىسذم ٛاألٔ::ال يلٗن هلي عم ٜاالطتصاص الـىصعًٕ:عدً هبٕت ٌف٘
الصاٌٗ ٛاله ومحت ٔمل ٖدطن بّا ،زغي غّستْ  -ضٕٔ ٝجٕٓ ضهٗف: ٛ
األٔه  :األصــن ٖهــل صــن الــربا ٚٞوــَ ٔجــٕب ٌفّٗــا ٔ صــن عــدً
ٔجٕب ٌف٘ الـىس  ٚالصاٌٗ ٛعَ بمد شٌاِا ٔجمدِا .
لحَ االصن وـرحًٕ مطبقات األيلٔ ٛطصٕصاتّا اآلتٗ. ٛ
ال ــاٌ٘  :إُ تغسٖــب الـــىس  ٚالصاٌٗــٖ ٛتٍــاف ٜوــع زغبــ ٛالػــاز يف ذػــىتّا
ٔصٗاٌ ٛغسفّا وَ الفطائ،الٍف٘ عَ البمد ٔتغسٖبّا وهسض الفطاي ٔاهلتل .
لحَ ِرا الٕجْ غري واٌع عـَ الٍفـ٘ وـع الــرفاظ عمـ ٜغـسفّا ٔ ٌٕهتّـا،
فإٌْ ٖـىحَ تــدازكْ بـٍـقمّا إ :بمد ٕٚفـّٗا قسٖـبّا  ٔ ،فـْٗ وسكص طـري ٙلـرىاٖٛ
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غسفّا ٔ ،فْٗ ضحَ إصبذ٘ تٕي فْٗ وع السعاٖ ٛأ ضتٕٓ .
ا يف (طبني الػٗع ال ٕض٘) عم ٌْ ٜال تغسٖـب

ال الا  :يعٕ ٝام

عم ٜالـىس  . ٚلحٍْ قد ٌطب الـظبني إ :بها الـىتقدو
ٔابَ الـحٍٗد  ،عم ٜوا ٖبدٔ وَ شتتم
يف (الـــىقٍع) فــب عتــسش إٌهقــاي اال

 -كابَ بـ٘ عقٗـن

الهبؤ ٛوطالل الػّٗدٔ ،كالصـدٔ
لــىا ال

ــا وــع شتالفــ ٛعــاظي الـــىتقدو

ٖـرسش كػفْ عَ وٕافق ٛالـىهصًٕ( )عم ٜفسض ٔجٕي طسٖق الضتحػاني
ز  ٙاموــاً ال ــرحٌ ٛعــري طسٖــق الم ـ
ٔاذـــد ٔ .كٗـــ

ام

ٖحػـــ

ـــا الــــىدٓع ٜعـــَ ز  ٙالــــىهصًٕ ()

ٔاألطبــاز الهدٖــد ٚعمــ ٜطبفــْٔ ،كٗ ـ
الـرحي وَ الـىهصٕو

الــرٖ ٙحتفــ٘ با

ــا عمىــا ٞعصــس

( )فل

ٖحػ ـ

ع ـَ اذتىــاه تمق ـ٘ الفقّــاٞ

هٕا عمْٗ وع ُ الـىتقدو

الــىاضٓط

لمفقْ امواو٘  :ابَ ب٘ عقٗن الهىاٌ٘ ٔابَ الــحٍٗد االضـحايف ٌ -طـب إلّٗىـا
عىًٕ التغسٖب لمىس  ،ٚكىا ٌطب إ :وقٍـع الصـدٔ  ،وــىا ٖاكـد عـدً تمقـ٘
الفتٗا الـىػّٕز ٚوَ الـىهصٕو

.

السابع ٔ :جْ اضترطاٌ٘ ال ٖصمس يلٗب ٔذح ٛعم ٜإطتصاص التغسٖـب
بالسجن ئُ الـىس  ٚالصاٌٗٔ،ٛقد عسضْ غٗع ادتٕاِس(قدٓ)ٖـىحَ وساجهتـْ

()2

ٔال ياع٘ لهسضْ ب ٕلْ ألٌْ غبْ باالجتّاي قباه الٍ ٓ الهاً الٕاضس عىٕوـْ
لمىس  ٚالصاٌٗٔ ،ٛلهمْ هلـرا قـاه الذقـا وػـحبٔ( :ادتىٗـع كىـا تـس ٝال ٖصـمس
يلٗب غسعٗأ ،وَ ٍِا تٕقـ
كاُ وقتط ٜالٍ

فٗـْ يف الــىطالل ٔقـاه  :إُ تــيٓ ام

ـا ٔ ،إال

هبٕتْ عمّٗا كىا ِٕ طري ٚابل ب٘ عقٗن ٔادتٍٗد) .

الـــىسذم ٛال اٌٗــ : ٛإُ السٔاٖــات الدالــ ٛعمــ ٜتغسٖــب الـــىس  ٚالصاٌٗــ ٛالــه
ومحّا عاقدِا ٔمل ٖدطن بّا  ِ٘ -يلٗن عىًٕ التغسٖب عقٕبـ ٛلمصاٌٗـ ،ٛفمـٕ
تـــرقق إ

ــا تهبــد ٙكاغــ

( )2جٕاِس الحبً  :د. 229 : 42

عــَ ز  ٙالـــىهصًٕ( )لــصً طــسض ِــرٓ
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السٔاٖات لــىهازضتّا بام

ـا  ،لحٍـْ مل ٖترقـق ام

ـا التهبـد ،ٙكىـا ال

تٕجد زٔاٖ ٛتٍف٘ التغسٖب عَ الـىس  ٚالصاٌٗ ٛاله ومحّـا عاقـدِا ٔمل ٖـدطن
بّا ذت ٜتصمس لـىهازض ٛالسٔاٖات الــى بت ٛلتغسٖـب الــىس ٌٔ ٚفّٗـا هـي حتىـن
األطري ٚعم ٜالتقٗ ٛلـىٕافق ٛوطىٌّٕا لفتأ ٝبهطّي .
إذُ ال وٕجـب لــّحساُ الهىـن بالسٔاٖــات ( )2الصـرٗر ٛالحـ رئِ ،ٚــ٘
صرٗر ٛالطٍد ٔاضر ٛالدالل ٛعمـ ٜالهىـًٌٕ ،عـري صـرٗر ٛستىـد بـَ قـٗظ:
شٔقط ٜيف البحس ٔالبحس ٚإذا شٌٗا جمد وأٌ ٟٛف٘ ضٍ ٛيف غري وصسِىأِ ،ىـا
المراُ قد ومحـا ٔمل ٖـدطن بّـاز ٔصـرٗر ٛاذتمـيب:شٔالبحـس ٔالبحـس ٚجمـد
وأٌ ٟٛف٘ ضٍٛز ٔزٔاٖ ٛعبد الس

َ :شٖٔـحمد البحس ٔالبحسٍٖٔ ٚفّٗىا ضٍٛز

ٔقد عبٓس عٍّا األضتاذ ( )7بالصرٗر ِٕٔ ،ٛإغـتبآ فـاُ يف ضـٍدِا (اذتطـَ بـَ
اذتط

المالا ِٕٔ)ٙغري وٕهق عٍدٓ ٔعٍدٌالتهازض التٕهٗق ٔالتطهٗ

فْٗ.

ٌهــي تٕجــد زٔاٖــات ( )1تــدهٓ عمــٌ ٜفــ٘ السجــن الصاٌــ٘ ٔتغسٖبــْ عــَ بمــد
جمدٓٔ ،مل تتهسض لٍف٘ الـىس ٌ ٚعري صرٗر ٛشزاز: ٚشٔالر ٙقد ومـل ٔمل
ٖــدطن بّــا ٖــحمد واٟــٍٖٔ ٛفــٜز ِٔــرا ٌـ ٓ و بــت لــٗظ فٗــْ ياللــ ٛعمــٌ ٜفــ٘
تغسٖب الـىسا ٚذتٖ ٜهازض السٔاٖات الـى بت ٛلمتغسٖب عمـ ٜالصاٌـ٘ ٔالصاٌٗـ،ٛ
عمــِ ُ ٜــرا التهــبري صالـــس لمتهىــٗي لتهــازني التهــبري عــَ الــرحي ال ــىػرتك
ب

السجن ٔبـ

الــىس  ٚبطـىري الــىركس أ بهٍـٕاُ السجـنٖ ،طـاني الٗـْ :إُ

بها االطباز جا ٞذكس السجن فّٗا يف الطااه ٔجا ٞادتـٕاب عمـٔ ٜفقـْ ٌعـري
صرٗر ٛب٘ بصري ضاٟب وَ امواً الصاي ()عـَ الصاٌـ٘ إذا شٌـٍٖ ٜفـٜ
فقاه :شٌهي وَ اله جمد فّٗا إ :غريِاز ٔضتِٕا زٔاٖات جـا ٞالطـااه فّٗـا
()2الٕضاٟن  :د : 21ب 2وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض + 2ض + 9ض. 22
( )7زاجع  :وباٌ٘ تحىم ٛاملٍّاد  :د + 202 : 2وهحي زجاه اذتدٖا  :د.229 : 4
()1الٕضاٟن  :د : 21ب 2وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض + 7ب 24وٍّا  :ضٔ 2غريٓ .
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عَ السجن وـظصٕصا ٔجا ٞالـحٕاب ٔفـق الطـااه وـَ ئُ ياللـ ٛصسٖــرٛ
عمــٌ ٜفــ٘ التغسٖــب عــَ الـــىس  ،ٚفتصــمس السٔاٖــات الـــىصسٓذ ٛبتهىــٗي الٍفــ٘
لمصاٌــ٘ ٔالصاٌٗــ ٛإذا ومحــا ٔمل ٖترقــق الــدطٕه -يلــٗب عمــ ٜتغسٖــب الـــىس ٚ
الصاٌٗ ٛوَ ئُ وهازض.
ٖٔاكـــد التهىـــٗي  :زٔاٖتـــاُ ( )9صـــرٗرتاُ يالتـــاُ عمـــ ُ ٜالــــىحٌٍٕٛ
ٔالـىطتحسِ ٛعم ٜالصٌا بّا لٗظ عمّٗىا جمـد ٔال ٌفـ٘ ٔال زجـي ،وهمـب بلٌّـا
شال تـىمل وسِاز وـىا ٖحػـ

بٕضـٕض عـَ ُ الــىسا ٚالصاٌٗـ ٛالـه تــىمل

وسِا ٔمل تحَ وـحٌٍٕٔ ٛال وطتحسِ - ٛعمّٗا (جمد ٌٔف٘) لٕ مل تحَ ستصـٍٛ
ٔ عمّٗا (زجي) لٕ كاٌت وـرصٍ. ٛ
بن إٌـْ لـٕ مل ٖ بـت يف ذـق الــىس  ٚالصاٌٗـ( ٛالٍفـ٘ ٔالتغسٖـب) لــىا كـاُ
ٔجْ لركس ٌف٘ الـىس  ٚيف الصرٗرت :شٔال ٌف٘ز ٔلحـاُ التهـبري الٕجٗـْ ٌفـ٘
الـحمد ٔالسجي ٔذطب  .هي ٌبرا :

ما يتحقق به اإلحصاى :
ال إغحاه ٔال طبني فقّٗا يف ُ السجي ال ٖتهمـق بـالصاٌ٘ ٔال بالصاٌٗـ ٛإال
وــع امذصــأُِ ،ــرا غــسط إتفــاق٘ يف هبــٕت الــسجي عمــ ٜالصاٌــ٘ ٔ الصاٌٗــ،ٛ
ٔامذصاُ يف صمْ ٖهـل الــىٍعٖٔ ،ـساي وٍـْ ٍِـا :إذصـاُ الفـسد ٔوٍهـْ وـَ
التمٕٓث بالصٌا وَ طسٖق الصٔادِٔ ،را بٗاُ وـحىن ٔالبد وَ التفصٗن ببرـا
وا ٖترقق بْ إذصاُ السجن ٔإذصاُ الـىس  ٚغسعا  ،فٍقٕه:
ٖترقق إذصاُ السجـن ٔالــىس  ٚيف شواٌٍـا ذٗـا ال عبٗـد ٔال إوـا ٞبـلوٕز
هبهــ :ٛبــالصٔاد الــداٟئ ،بالــدطٕه بّــأ ،بحٌّٕــا ٔ كٌٕــْ قسٖبــا وٍّــا ٔ وٍــْ
ٖتىحٍاُ وَ التٕاصن ٔالتقازب ٔغمق الباب  :ش لْ فسد ٖغدٔ عمْٗ ٖٔسٔض ز
()9الٕضاٟن  :د : 21ب 2 1وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض + 2ض. 2
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شٖغٍْٗ عَ الصٌا الـرساًز .
ٔبتهبري وفصن  :وا ٖترقق بْ إذصاُ السجن وٕز :
األٔه  :البد وَ كٌْٕ وتصٔٓجـا بـصٔاد ياٟـي ،فـب ٍٖفـع الـصٔاد الــىاقت
لصرئزتْ وـرصٍا ٖسجي لٕ شٌ. ٜ
ال اٌ٘ ٖ ُ :حُٕ قد يطن بصٔجتْ الداٟىٗٔ ٛشفت إلْٗ .
ال الا  ُ :تحُٕ شٔجتـْ قسٖبـ ٛوٍـْ ٖــىحٍْ الٕصـٕه إلّٗـا ٔغمـق البـاب
عمّٗا وت ٜغا ٞشلْ فسد ٖغدٔ عمْٗ ٖٔسٔضزش ٖغٍْٗ عَ الصٌا اذتساًز.
ِٔحــرا تػــرتط األوــٕز ال بهــ ٛيف ت ــرقق إذصــاُ الـــىس ٔ ٚاضــترقاقّا
السجي لٕ شٌت .
ٖٔدلٍا عمِ ٜرٓ الػسٔط ال به : ٛزٔاٖات صرٗرٌ ٛافٗـ ٛلـسجي صـاذب
الـىته ٔ ٛالر ٙلٗظ عٍدٓ اوس  ٚياٟىٗ ٔ ٛكاٌت عٍدٓ ٔمل ٖدطن بّا ٔ يطن
بّا لحَ ال ٖـىحٍْ الٕصٕه إلّٗا:
ٌعري صرٗر ٛعىس بَ ٖصٖد عَ الصاي (:)شال ٖـسجي الغاٟـب عـَ
ِمْ ٔال الـىىمل الر ٙمل ٖػتِ بلِمـْ ٔال صـاذب الــىتهٛز ٔيف ضـٍد السٔاٖـٛ
(عبد الس

َ بَ

اي) ٔمل ٖسي فْٗ تٕهٗق يف صـٕه السجـاه ،لحـَ األضـتاذ

(قــدٓ) قــد ص ـرٓرّا لٕقٕعــْ يف اض ـاٌٗد (كاوــن الصٖــازات) ٔقــد زجــع عٍــْ يف
طسٖات ٖاؤٌْ،صرٓس السٔاٖ ٛألُ (ابَ ب٘ عىري) قد زٔ ٝعٍْ فساجع (.)20
ٌٔعري صرٗر ٛستىد بَ وطمي عَ الصاي (: )شالــىغٗٓب ٔالــىغٗٓبٛ
لٗظ عمّٗىا زجي إال ُ ٖحُٕ السجن وع الـىس ٔ ،ٚالـىس  ٚوع السجنز.
ٌٔعري صرٗر ٛب٘ عبٗد: ٚشقط ٜوري الـىاوٍ  يف السجن الـر ٙلـْ
اوس  ٚبالبصس ٚففحس بالحٕفٖ ُ ٛدز عٍْ السجي ٖٔطـسب ذـدٓ الصاٌـ٘ز قـاه :
شٔقط ٜيف زجن ستبٕع يف الطحَ ٔلْ اوس  ٚذسٓ ٚيف بٗتـْ يف الــىصس ِٔـٕ ال
( )20التّرٖب :د  + 4 : 20االضتبصاز  :د. 202 : 4
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ٖصن إلّٗا فصٌ ٜيف الطحَز قاه  :شعمٗـْ الــرد ٖ -ــحمد ادتمـدٖٔ -ـدز عٍـْ
الــسجيز ِٔ .ــرٓ السٔاٖــات (ٔ )22اضــر ٛالداللــ ٛعمــ ُ ٜالصٔجــ ٛالغاٟبــ ٛعــَ
شٔجّا ٔ الغاٟب عٍّا لـربظ ٕ ٔ ضفس أ إٌفصاه ٔطساب عبق ٛال ٖسجي ٔال
تسجئِ ،حرا (الـىىمل) الر ٙعقد عم ٜشٔجتْ ٔ عقد شٔجّا عمّٗا ٔلحٍـْ
مل ٖـػتِ بّــا ٔمل تــصنيٓ إلٗــْ ٔمل ٖــدطن بّــا فــإُ الـــىهقٕي ٔ ٚالهاقــد الــر ٙمل
ٖترقق هلىا الصفاني ٔالدطٕه لٕ شٌـ ٔ ٜشٌـت مل ٖـسجي ٔمل تـسجئِ ،حـرا
لٕ تصٔد واقتا هي شٌ ٔ ٜتصٔجت وته ٛهي شٌت مل ٖسجي ٔمل تسجي .
ٌٔعريِا وهترب ٚإضرا بَ عىاز الطـاٟن وـَ اموـاً الحـاظي ( )عـَ
السجن إذا شٌٔ ٜعٍدٓ الطسٖٓٔ ٛاألو ٖ ٛلِا ،حتصٍْ األؤ ٛتحُٕ عٍدٓ قاه :
شٌهي إٌـىا ذلل ألُ عٍدٓ وا ٖغٍْٗ عَ الصٌاز هي ضله  :فإُ كاٌت عٍـدٓ اوـس ٚ
()22

وته ٛتـرصٍْ فقاه :شال ،إٌـىا ِٕ عم ٜالػـ٘ ٞالـداٟي عٍـدٓز

ِٔـ٘ إُ

ٔزيت يف إذصاُ السجـن لحـَ ٖطـتفاي وٍّـا تقـًٕٓ امذصـاُ بـالصٔاد الـداٟي
ئُ الــىٍق ع ذتـ ٜيف ذـق الــىس  ،ٚبػــّاي ٚقٕلـْ ( :)شإٌــىا ذلـل عمــٜ
الػ٘ ٞالداٟيز فإُ امغاز ٚشذللز ِ٘ إ :امذصاُ الـىطأه عٍْ ،فتده
ِرٓ الــحىم ٛعمـ ُ ٜامذصـاُ يف ٌفطـْ  -لمسجـن ٔلمــىس  -ٚوتقـًٕٓ بالػـ٘ٞ
الداٟي ئُ الـىٍق ع .
ٌٔعريِا صـرٗر ٛزفاعـ ٛالـه ضـله فّٗـا وـَ اموـاً الصـاي ( )عـَ
السجــن ٖصٌــ٘ قبــن ُ ٖــدطن بلِمــْ ٖــسجي قــاه :شالز ( )22فإٌّــا تحػ ـ
بٕضٕض عَ ُ الهقد الداٟي عمـ ٜالــىس  ٚإذا مل تـصنيٓ إلٗـْ ٔمل ٖـدطن بّـا ال
ٖحُٕ وـرصٍا وطترقا لمسجي عٍدوا ٖصٌ٘ .
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  2وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض + 2ض+ 2ض. 2
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ٌٔعريِــا ص ـرٗر ٛإمساعٗــن بــَ جــابس عــَ البــاقس(ٔ )قــد ضــللْ عــَ
الـىرصَ قاه (: )شوَ كاُ لْ فسد ٖغدٔ عمْٗ ٖٔسٔض فّٕ وـرصَز.
ٌٔعريِا صرٗر ٛذسٖص:شاوس ٖ ٚغمق عمّٗا بابْز.
فــإُ ِــرٓ السٔاٖــات

()24

الـــىهترب ٚضــٍدا ٔاضــر ٛالداللــ ٛعمــ ٜتقــًٕٓ

امذصاُ الـىٕجب لمسجي بٗطس الٕصـٕه إ :اوس تـْ ٔ ٖطـس ٔصـٕه شٔجّـا
إلّٗا ٔبإغٍاِٞا لْ عَ الصٌا ٔ إغٍا ٓٞهلا عٍْ ٖطأِ ،را ٖترقق بـلُ ال ٖحٌٕـا
وٍفصم

لطفس ذدِىا  :يف بمدٕ هاٍُ ٔ لـظساب عبقتّىا ٔ لــربظ ذـدِىا
الصٔج

ٔ ضتٕ ذلل وـىا ٖحُٕ وهْ الفصن ب

.

ٔبتهـبري هــاٍُ ٖ :طــتفاي وــَ زتىـٕ ِــرٓ السٔاٖــات ُ الهــرب ٚيف امذصــاُ
بتىحَ الصٔد وَ الٕصٕه إ :اوس تْ الداٟىٗـٔ ٛتٗطٓـس القـسب وٍّـا وتـ ٜزاي،
ٔبتىحَ الصٔج ٛوَ ٔصٕهلا إ :شٔجّا ٔاالضتىتا وت ٜغاٞت ُ ٔ ،شعٍـدٓ
وا ٖغٍْٗ عَ الصٌاز ٔ (عٍـدِا وـا ٖغٍّٗـا عـَ الصٌـا)ٔ ،وـع عـدً حتقـق ِـرا ال
ٖحُٕ الصاٌ٘ وــرصٍا ٔال تحـُٕ وــرصٍٔ ٛال زجـي وـع عـدً امذصـاُ ،بـن
ٖـحمد ٔ تـحمد و ٛ٠ضٕط  .هي ٌبرا :

زنا الـمعتدة :
ٍِٔا صتٗب عَ ضـااه ِ :ـن الــىتصٔج ٛإذا طمقـت ٔ وـات شٔجّـا تهـدٓ
ستصٍ ِ٘ٔ ٛيف الهد ً ٚال ٔالبـد وـَ التفصـٗن بـ
البأ ٍٟٛب

الـىتٕف ٜعٍّا شٔجّا  ،فاٌْ ذكس

الــى مق ٛالسجهٗـٔ ٛبـ

ع ٌٔ -طب إ :الـىػّٕزُ -

الـى مق ٔالـى مق ٛزجهٗـا ٖـسجي لـٕ شٌـ ٜشوـَ الهـد ٚالسجهٗـ ُ ٔ ،ٛالــى مق
ٔالـى مق ٛباٍٟا ٔالـىتٕف ٜعٍّا شٔجّا ال ٖسجي إذا شٌ ٜذاه الهـد ٚبـن ٖــحمد
وا ٟٛضٕطٔ ،لهمْ ال ٖهسني وـظال

هلرٓ الفتٗا التفصٗمٗ. ٛ

()24الٕضاٟن  :د : 21ب  2وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض  + 2ض + 4ض . 2
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ٔالترقٗـــق ُ ٖبذـــغ الـــدلٗن  ٔ ،وـــا اضـــتده بـــْ هلـــرٓ الفتٗـــأٌ ،بـــد
بـىبذع ٛودزك زجي الــى مق ٔالــى مق ٛالسجهٗـ ٛفإٌـْ قـد ٖطـتده عمٗـْ بلٌـْ
عمٔ ٜفق القاعدٔ ٚبلٌْ عمٔ ٜفق الٍ

ٔ ،تٕضٗرّىا :

 قــد ٖقــاه بــلُ الــسجي عمــٔ ٜفــق األيلــ ٛالهاوــٔ - ٛال ضتتــاد إ :يلٗــنطاص عمْٗ ،فإُ بها السٔاٖات ( )22يال ٛعمـ ُ ٜالــى مق ٛالسجهٗـ ٛشٔجـ،ٛ
فٗرتتب عمّٗا تـىاً ذحاً الصٔجٗٔ -ٛوٍّا السجي إذا شٌت يف ِرٓ الـراه وـع
الهمي باه،ذحي ٔالـىٕضٕ .
ٔفْٗ إغحاه ٔاضس  :فإٌْ ال إغحاه يف ُ الـى مق ٛالسجهٗ ٛشٔج ٌٛذقٗقٛ
 عم ٜاألقسب ٔ -بـرحي الصٔج ٛعٍد الـىػّٕز ،لحَ زتسي بقا ٞالصٔجٗـ ٛيفالـى مق ٛالسجهٗ ٛال ٍٖفع وا مل تتىحَ وَ الٕصـٕه إ :شٔجّـا بــرٗا ٖغٍّٗـا
عَ الصٌا كىا يلت عمْٗ السٔاٖات الـىاضٗ. ٛ
بن ِرا االغحاه ٖلت٘ يف الـى مق زجهٗا فاٌْ وتصٔد ٔقد ٖحُٕ شفت إلْٗ
شٔجتْ ٔيطن بّا لحٍْ طمقّا ٔاٌفصن عٍّا ٔمل تحَ وهْ ٔال ٖصد

ٌـْ شلـْ

فسد ٖغدٔ عمْٗ ٖٔسٔضز ٔال (عٍدٓ فسد ذبه ٖغٍْٗ عَ الــرساً) فحٗـ

ٖـتي

الـرحي الـىػّٕز عمٔ ٜفق القاعد. ٚ
ٌهي لٕ تـرقق السجٕ هي إلتقٗا ٔكاٌت وهْ ٔكاُ وهّا هي شٌ ٜصد

ُ

لْ فسجا ٖغدٔ عمْٗ ٖٔـسٔض ٔ ُ عٍـدِىا وـا ٖغٍّٗىـا عـَ الصٌـا الــرسأًِ ،ـرا
طازد وٕضٕعا عَ ستن البرا .
بٔ -الٍصٕص الـظاص ٛال تمت٠ي ياللتّا وع الفتٗا التفصٗمٗ ٛالــىػّٕز،ٚ
ِٔ٘ طباز عدٖد: ٚ
األٔ : :صرٗرٖ ٛصٖد الحٍاض٘ ( )22الطاٟن وَ الصاي ( )عَ اوس ٚ
()22الٕضاٟن  :د  : 22ب  20وَ ابٕاب اقطاً ال ب :ض + 22ب 22وٍّا  :ض. 2
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تصٔٓجت يف عدتّا فقاه(: )شإُ كاٌـت تصٔٓجـت يف عـد ٚطـب ٍ  -لصٔجّـا
عمّٗا السجه - ٛفاُ عمّٗا الـسجي ٔ،إُ كاٌـت تصٔٓجـت يف عـدٕ ٚلـٗظ لصٔجّـا
عمّٗا السجه ٛفاُ عمّٗا ذدٓ الصاٌ٘ غري الـىرصَٔ ،إُ كاٌت تصٔٓجت يف عدٕٚ
بهد وٕت شٔجّا وَ قبن إٌقطا ٞاالزبه ٛغّس ٔالهػس ٚاٖاً فب زجـي عمّٗـا،
ٔعمّٗــا ضــسب و٠ــ ٛجمــدٚز ٔوــَ الٕاضــس ُ ِــرٓ الصــرٗرٔ ٛازي ٚفــٗىَ
تصٔٓجت يف عد ٚطب ٍ ٔ عدٔ ٚفا ٕٚوـع الهمـي بالــرحي ٔالــىٕضٕ ٔ -لـٕ يف
ادتىم : ٛالهمي بٕجـٕي عـد ٚعمـ ٜالــى مق ٔ ٛالــىتٕيف عٍّـا شٔجّـا وـَ ئُ
وهسف ٛعديِا ٌٔ -متـصً بــىاياِا طاصـٔ ٛال ٌتهـد ٝوٍـْ إ :ستـن البرـا ،إذ
الصٔاد وع الهمي بالهد( ٚإضتربه) لمفسد ِٕٔ ضٕ وـَ (الصٌـا) وـس ٚيف ٖـاً
عد ٚال ب

ٔ عد ٚالٕفا ٚالر ِٕ ٙستن حب ٍـأ ،قـد ٖ بـت الــرحي يف األضـٕ

الــــىٕضٕ الــــىغاٖس األغــدٓ قبرـــأ -ال ٖ بـــت ذات الـــرحي يف الــــىٕضٕالـىبرٕث ،فب ٍٖفع االضتداله بّرٓ الصرٗر ٛعم ٜستن البرا .
ال اٌٗ : ٛوهترب ٚعىاز الطاٟن وَ الصاي ( )عـَ زجـن كاٌـت لـْ اوـس ٚ
ف مقّا ٔ واتت فصٌ ٜقاه(:)شعمْٗ السجيز ٔعـَ اوـس  ٚكـاُ هلـا شٔد
ف مقّا ٔ وات هي شٌت عمّٗا السجي قاه:شٌهيز(ٔ . )27قـد
تبها لمػٗع ال ٕض٘ عم ٜكُٕ ال ب زجهٗا ِٕٔ -
ٔ

مـّا الفقّـاٞ

ن تربع٘ بـب غـاِد،

مــٕا الٕفــا ٚعمــ ٜالــِٕي وــَ الــسأٔ ،ٙلٍــا غــل يف وــايٓ ٝالسٔاٖــ ٛلهــدً

ٔجــداُ وطــىٌّٕا ومت٠ىــا وــع طبــازِي الـــىتقدو ٛالــه تػــرتط يف الــسجي :
امذصاُ ٔ ُ لـْ ٔهلـا فسجـا ٖغٍٗـْ عـَ الصٌـا شٖغـدٔ عمٗـْ ٖٔـسٔضز ٖٔصـمّا
ٔتصــمِْٔ ،ــرا وفقــٕي يف الصٔجــ ٛالـــى مق ٔ ٛالـــىتٕيف شٔجّــا ٔيف الــصٔد
الـى مق ٔ الـىتٕفٗ ٛشٔجتْٔ ،عٍدٟر ٌقٕهِ :ـرٓ زٔاٖـٔ ٛاذـد ٚقبـاه زٔاٖـات
ك ري ٚوػّٕز ٚيف بٗاُ وا ٖترــقق بْ االذصاُ  ،فٍلطر بالـىـػّٕز ٚب
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بٗاُ كٗفٗ ٛشٌا املهتد)222(....................................................... ٚ

ٌٔرتك السٔاٖ ٛالػاذ ٚالٍايزٌٔ ٚسيٓ عمىّا إِ :مّا( )إوت اال ألوسِي (.)21
ال ال  : ٛزٔاٖتاُ لهم٘ بَ جهفس عَ طْٗ ( )ضاٟب عـَ زجـن طمـق
ٔ باٌت اوس تْ هي شٌ ٜوا عمْٗ قاه  :شالسجيز هـي ضـله عـَ اوـس  ٚطمقـت
فصٌت بهد وا طمقـت ِـن عمّٗـا الـسجي قـاه (ٌهـي) (ِٔ . )29اتـاُ السٔاٖتـاُ
ضــهٗفتا الطــٍد ال ٔهــٕ بصــدٔزِىاٖ ،طــاني إلٗــْ  :إصـ داً وطــىٌّٕىا وــع
السٔاٖات الهدٖـد ٚالــىتطىٍ ٛلتقـًٕٓ امذصـاُ بامغٍـأ ٞاالضـتغٍا ٞعـَ الصٌـا
اذتــساً بفــسد ذــبه ٖــسٔض ٖٔغــدٔ عمٗــْ ٖٔصــمّا ٔتصــمْ ،فٍػــل يف صــدٔز
الـظربَٖ ٔ ،يف األقن ٌػل يف صدٔزِىا لبٗاُ الـرحي الٕاقه٘ لقٕ ٚاذتىـاه
صــدٔزِىا ِٔ -ىــا وتهازضــاُ وــع زٔاٖــات امغٍــا -ٞلمتقٗــٔ ٛوٕافقــ ٛالقــًٕ
الـىػّٕز بٗـٍّي تقـًٕٓ امذصـاُ بـالصٔاد ٔالـدطٕه ،ئُ ٖطـس الٕصـٕه إ:
الفسد ٔالسٔاض ٔالغدٔٓ عمْٗ ٔالرٔ ٙزي يف اطباز الهرت ٚال اِس.)( ٚ
ٖٔاكد وا ذكسٌا وَ تقًٕٓ امذصاُ بٗطس الٕصٕه إ :شٔجتْ ٔٔصٕهلا
إلْٗ  :صرٗر ٛب٘ عبٗد ٚضاٟب وَ امواً الصـاي ( )عـَ اوـس  ٚتصٔجـت
زجب ٔهلا شٔد ،فلجابْ(:)شإُ كاُ شٔجّا األٔه وقٗىا وهّـا يف الــىصس
اله ِ٘ فْٗ تصن الْٗ ٖٔصن الّٗا فاُ عمّٗا وا عم ٜالصاٌ٘ الــىرصَ:السجي
ٔاُ كاُ شٔجّا االٔه غاٟبا عٍّا أ كاُ وقٗىا وهّا يف الــىصس ال ٖصـن إلّٗـا
ٔال تصن إلٗـْ فـإُ عمّٗـا وـا عمـ ٜالصاٌٗـ ٛغـري الــىرصٍٔ ٛال لهـاُ بٍّٗىـاز .
ِٔرٓ السٔاٖ ٛصرٗر ٛالطٍد يف (الحايف) ٔ(التّـرٖب) ٔٔاضـر ٛالداللـ ٛعمـٜ
تقًٕٓ امذصاُ الـىٕجب لمسجي بالتصٔٓد وع ٖطس ٔصٕهلا إلٗـْ ٖٔطـس ٔصـٕلْ
إلّٗا ٖٔ .صٖدِا تٕكٗدا :وا عمىٍا وَ وـرا الػـس األقـدع وـَ يز ٞالــردٔي
ٔيفهّا بالػبّات ِ٘ٔ ،تمت٠ي وع زفا السجي .
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ٔعٍدٟــر البــد وــَ السجــٕ إ :عىٕوــات األطبــاز ٔو مقاتّــا الـــىتقدوٛ
الـــىبٍٗٓ ٛلقــٕاً امذصــاُ الـــىٕجب لمــسجي بالػــسٔط ال بهــٌٔ ،ٛتٗحتــْ ُ
الـى مق ٛزجهٗا ٔ الـى مق زجهٗا إذا شٌـ ٜوـع ٌـْ ال شٔجـ ٛلـْ ٔتــرقق عـدً
ٔجداٌْ لفسد ياٟى٘شٖغدٔ عمْٗ ٖٔسٔضز ٔ شٌت وع عدً تٗطس ٔصٕلْ إلّٗـا
ٔعدً زجٕعـْ بّـا كـاُ ذـدِٓا الــحمد ئُ الـسجي ،مٌتفـا ٞوقـًٕٓ امذصـاُ
الـىٕجب لمسجي ٖٔ .اكد ٌف٘ السجي :اٌْ قتن ٔشِـا زٔض ال جتـٕش الفتٗـا بـْ
وَ ئُ ت بت ٔحتقق ٖقٗل ٔ ،ال ٖق

عٍدٌا ٍِا ٔ ،االذتٗاط يف الـدوا ٞقـاضٍ

بالهدً اٖطا،فمرا ٖقٕ ٝعٍدٌا كفاٖـ ٛالــحمد وـل ٚضـٕط طـرا باآلٖـ ٛالــىبازكٛ
اله فسضت الـردٓ الـىظصٕص :جمد ول ٚضٕط .
ٔ ٔضس وٍْ  :وـا لـٕ شٌـت شوـاُ عـدٔ ٚفـا ٚشٔجّـا ٔ شٌـٔ ٜقـت ٔفـاٚ
شٔجتْ وع عدً ٔجداٌْ لصٔجٕ ٛياٟىٖٗ ٕٛغـدٔ عمّٗـا ٖٔـسٔضٔ ،ذـدٓٓ ادتمـد و٠ـٛ
ضٕط ٔ ،شٌت شواُ عـد ٚال ـب البـا ٔ َٟشٌـ ٜالــى مق البـا َٟشوـاُ عـدٚ
شٔجتْ فردٓٓ الـحمد و ٛ٠ضٕط ٔ .ودزكـْ :إطـب يٖـ ٛضـٕز ٚالٍـٕز ٌٔصـٕص
طباز جمد غري الـىرصَ وَ ئُ وهازض قٕ ٝطتسد بْ عَ إطب اآلٖ. ٛ
ٌهي لٕ تصٔٓجت يف عـد ٚطـب شٔجّـا زجهٗـا ِٔـ٘ تهمـي ٔ -لـٕ عمىـا
إ

الٗا بلصن الهدٔ ٚالرتبٓ

الـى مٕب وٍّا غسعا ٔاالوتٍا عَ الصٔاد وـَ

ئُ وهسفتّا كي عدي ٖاوّـا ٔوقـدازِا فإٌّـا تـسجي بــىقتط ٜصـرٗرٖ ٛصٖـد
الحٍاض٘ ( )20اله يلت عم ٜالسجي ٔ ٌْ إذا عمىت ُ عمّٗا الهـدٔ ٚال تـدزٙ
وقدازِا -لصوتّا الـرح ٛفببد ٔ ُ تطله لتهمي وقدازِا ٔٔقت إٌقطاّٟا .
بق٘ بٗاُ ذحي الـى مق طُمها ،فإُ ال ب الـظُمه٘ طب با َٟتٍفصـن
فْٗ الصٔج ٛعَ الـصٔد ٔال ٖــىحَ ُ ٖصـن ذـدِىا اآلطـس ،فٍٗتفـ٘ وٕضـٕ
امذصاُ الـىقًٕٓ مضترقا السجي لٕ فسض ُ ال فـسد يطـس لدٖـْ ،لحـَ لـٕ
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زجهت الصٔج ٛيف برهلا ٔزجع الصٔد بّا ٔعايت الصٔجٗ ٛبٍّٗىـا هـي شٌـٔ ٜ
شٌت البد وَ التفصٗن ب

ذالت

:

 إذا يطن بّا بهد السجٕ عَ البره ٔزجٕ الصٔد بّا هي شٌ ٔ ٜشٌـتزجــي الصاٌــ٘ وٍّىــا لترقــق امذصــاُ الـــىقًٕٓ لمــسجي ذٗــا حتقــق لمسجــن
ٔالـىس  ٚالٕصٕه ٔاالتصاه ٔحتقق ُ لْ ٔهلا وا ٖغٍّٗىا عَ الصٌا اذتساً .
ب -إذا شٌ ٔ ٜشٌت قبن ُ ٖدطن الصٔد بصٔجتْ بهد زجٕعّا عَ البره
ٔزجٕ الصٔد بّأ ،يف ِرٓ الـرال ٛال زجي عمْٗ ٔال إذصاُ عٍدٓ وـا ياً مل
ٖدطن بّا فٗترقق إذصاٌّىا ٔ .ذٍٗ٠ـر لـٕ شٌـ ٜذـدِىا جمـد الصاٌـ٘ وٍّىـا،
ٔذلــل ألُ الــصٔج

طسجــا بــال ب ال ــظمه٘ عــَ ذالــ ٛامذصــاُ هــي بهــد

السجٕ يف البره ٔزجٕ الصٔد تترقق الصٔجٗ ٛبٍّٗىا ،لحَ وا مل ٖدطن بّـا
ٔتصــبس وٗطــٕز ٚلــْ ٖٔصــبس وٗطــٕزا هلــا لإلتصــاه ٔالتٕاصــن ٖٔطــتغل بّــا
ٔتطــتغل بــْ عــَ الصٌــا ال ــرساً ال ٖترقــق فّٗىــا ٔص ـ

امذصــاُ الـــىقًٕ

مضترقا السجي  ،فٗحُٕ ذدٓ شٌآ :الـحمد و ٛ٠ضٕط  .هي ٌبرا :

السنا الـمتكرر:
الـىػّٕز ب

الفقّـا(ٞزض) ٌـْ إذا شٌـ ٜزجـن ٔ اوـس  ٚوـسازا ِٔـٕ غـري

وـرصَ ٔمل ٖقي عمْٗ الـرد الػسع٘ فّٗا هي هبت شٌآ الـىتحسز -بإقسازٓ عمٜ
ٌفطْ زبها ٔ بػـّاي ٚالهـدٔه -كفـ ٜذـدٓ ٔاذـد ٖقـاً عمٗـْ لـت ّريٓ وـَ ٔشز
الصٌا ،ذت ٜإذا حتقق ٔهبـت تهـدي الصٌـا الصـايز وٍـْ -زبهـا ٔ زبهـ

وـسٔ ٚ

ك س ٔ قن -مل ٖـحب إال ذدٓ ٔاذد ٔجمد فازي ٌ .هي ضٗلت٘ ٌْ لٕ حتقق وٍـْ
الصٌا وع إهباتْ غسعا ٔتستٓب الــحمد عمٗـْ ٔتحـسز الصٌـا وٍـْ ٔالــرد عمٗـْ هبهـا
قتن يف السابهٔ ،ٛإال إذا مل ٖقي عمْٗ الـرد كف ٜذدٓ ٔاذد عـَ الصٌـا الــىتهدي
عٍد الـىػّٕز فتٕاٟٗا ب

فقّاٍٟا(زض) .

ٔتـرقٗق ِرَٖ الـىٕضٕع

ٖـىسٓ عرب وسذمت

:
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الـــىسذم ٛاألٔ : :الـــىػّٕز بٗــٍّي ُ الصٌــا الٕاذــد ٔ الـــىتهدي إذا هبــت
غسعا ٖرتتٓب عمْٗ ذدٓ ٔاذد ،فمٕ تهـدي الصٌـا وٍـْ ٔ وٍّـا هـي هبـت الصٌـا وـاً
الـراكي الػسع٘ هبت عمْٗ ذدٓ ٔاذد ضٕا ٞكاُ تهديٓ وَ ذٗا األٖاً ٔ وَ
ذٗا عدي الـىسات ٔ تهـدي الٍطـا ٞالــىصٌ٘ بّـَ ،فإٌـْ يف تــىاً الــراالت ال
ٖتهدي الـرد وا ياً مل ٖ بت عمْٗ غسعا ٔمل ٖـحس ٔعمْٗ الـرد بهد كن شٌٗ. ٛ
ٔيلٗمٍا عمْٗ  :إطب

يل ٛذدٓ الصٌا  -ز

ا ٔ جمدا ٌ -عري اآلٖ ٛالـىبازكٛ

يف ضٕز ٚالٍٕز اله جهمـت وٕضـٕ الــرد  :الصاٌـ٘ ٔالصاٌٗـِٔ ،ٛىـا عٍٕاٌـاُ
صايقاُ عم ٜوَ إتـرد شٌآ ٔوَ تحـسز وٍـْ ٔتهـدي الصٌـا يف ٖٓاوـْ ٔ وسٓاتـْ ٔ
ٌطــا ٓٞالصاٌــ٘ بّ ـَٓ ٔ زجالــْ الصٌــا ،ٚفــإُ الحمىــ ٛاضــي جــٍظ ٖصــد عمــٜ
الٕاذد ٔالـىتهدي عم ٜذد ضٕا. ٞ
ٔاذتاصــن ٔذــد ٚالهٍــٕاُ الـــىحهٕه وٕضــٕعا لمرــدٓ الػــسع٘ (الصاٌــ٘
ٔالصاٌٗ )ٛفب تهدي يف الطبب الـىٕجب لمرـدٓ ذتـ ٜتـلت٘ قاعـد ٚعـدً تـداطن
األضباب ٔ ُ (تهـدي الطـبب ٖٕجـب تهـدي الــىطبب)ٔ ،وـع الػـل فاألصـن
بسا ٚٞالرو ٛوَ تهدي الـردٓٔ ،بّرا ٖتب َٓٗ عدً تـىاً تـىطل بهـا األصـراب
بالقاعد ٚالـىتقدو ٛلتهدي الـرد ،فب وٕجب لـْ ِ .ـرا شتتازٌـا ِٔـٕ الــىػّٕز
الـىٍصٕز بالدلٗن .
لحــَ طــال
ٔفصٓب ب

الـــىتقدوَ

 :االضــحايف ٔالصــدٔ  -عمــ ٜوــا ذحــ٘ (- )22

الصٌا الـىتحسز يف ًٖٕ ٔاذد باوس ٔ ٚاذد ٚفٗردٓ ذدٓا ٔاذدأ ،بـ

الصٌا الـىتهدي بٍطٕ ٚوتهديات فالـردٓ وتهدي بهدي الٍطا. ٞ
ٔودزك التفصـٗن ِـٕ وـا زٔآ الــىػاٟع يف جـٕاوهّي ال بهـ ٛبطـٍدِي إ:
ب٘ بصري عَ ب٘ جهفس ( )ضاٟب عَ السجن ٖصٌ٘ يف الًٕٗ الٕاذد وـسازا
ك ري ،ٚفقاه :شإُ شٌ ٜباوس ٔ ٚاذد ٚكرا ٔكرا وس ٚفاٌـىا عمْٗ ذدٓ ٔاذد ،فإُ
( )22زاجع :جٕاِس الحبً  :د. 224: 42

بٗاُ ذحي الصٌا املتحسز )227(....................................................

ِٕ شٌ ٜبٍطٕ ٚغت ٜيف ًٖٕ ٔاذد ٔيف ضاعٔ ٛاذد ٚفإُ عمْٗ يف كن اوس  ٚفحس
بّا ذـداز (ٔ . )22ضـٍد السٔاٖـ ٛضـهٗ

التفـا

ضـاٌٗد الــىػاٖع عمـٔ ٜقـٕ

الب اٟل يف طسٖقّي إ :ب٘ بصري ِٕٔ ،غري وـرسش الٕهاقٔ ٛال ٖـىحَ السكـُٕ
إ :طــربٓ ذحــ ٛعمــ ٜالــرحئ ،مل ٖهىــن وػــّٕز الفقّــا ٞبالــظرب الـــىركٕز
ذتٖ ٜدع ٜإٌـحباز ضهفْ بهىمّي بٍا ّٞعم ٜوطمل االٌـحبازٔ ،ذٗـا ال يلٗـن
طاص يطس فالـىسجع ِٕ األيل ٛالهاؤ ٛإطبقـات يلـ ٛذـدٓ الصٌـأِ ،ـ٘ تفٗـد
ٔذــد ٚال ــردٓ الـــىقاً عم ـ ٜالصٌــا ال ابــت ٔإُ هبــت تهــدي الصٌــا الصــايز وٍــْ،
ٖٔترصن وــىا تقـدً  :عـدً تهـدي ذـدٓ الصٌـا ذتـ ٜإذا هبـت غـسعا تهـدي الصٌـا
الصايز وَ الصاٌ٘ .
الـىسذم ٛال اٌٗ : ٛلٕ قٗي ذدٓ الـحمد عم ٜالصاٌ٘ غـري الــىرصَ ٔ الصاٌٗـٛ
بهد هبٕتْ عمْٗ أ عمّٗا غسعا ،هي قٗي عمْٗ ذدٓ الــحمد ل بٕتـْ هاٌٗـا ٔيف شوـاُ
هاٍُ ،هي قٗي عمْٗ ذدٓ الـحمد ل بٕتْ عمْٗ هال ا ٔيف شواُ هالإ ،فـإذا هبـت عمٗـْ
الصٌا يف الـىس ٚالسابه ٛقتن ٔمل ٖـحمدِ ،را ِٕ الـىػّٕز فتٕٔ ،ّٝيف قبالْ قـٕه
بقتمْ يف الـىس ٚال ال  - ٛال السابهٔ ، -ٛلحن وَ القٕل

ٌصاز وفت

.

ٔقــد اضــتده لمقــٕه بقتمــْ يف ال ال ــ ٛبصــرٗرٖ ٛــٌٕظ عــَ الحــاظي(: )
ش صراب الحباٟس كمّا إذا قٗي عمّٗي الـردٓ وست

()22

قتمٕا يف ال ال ٛز

ِٔ٘

صــرٗر ٛالطــٍد وسٖٔــ ٛيف األصــٕه الــردٖ ٗ ٛاألزبهــٔ ِ٘ٔ،ٛاضــر ٛالداللــٛ
بهىٕوّا عم ٜالقٕه بقتن الصاٌ٘  ِٕٔ -وَ صراب الحباٟس -يف الـىس ٚال ال ـٛ
إذا قٗي عمْٗ الـرد جمدا وست
إال ُ ِرا الهىًٕ وــظصٓ

.
بـدلٗن القـٕه اآلطـس ،فإٌـْ ٔزي بـْ طـرب بـ٘

بصــري عــَ الصــاي (: )شالصاٌــ٘ إذا شٌــٖ ٜــحمد هبهــا ٖٔقتــن يف السابهــٛز
()22الٕضاٟن  :د : 21ب 2 2وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض. 2
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  2وَ ابٕاب وقدوات اذتدٔي  :ض. 2
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ِٔــٕ ٔاضــس الداللــ ٛعمــ ُ ٜالصاٌــ٘ إذا هبــت عمٗــْ الصٌــا غــسعا ٖــحمد هــبث
وسات هي ٖقتن يف الـىس ٚالسابهِٔ ،ٛرا الـظرب ٔاضس الداللِٔ ٛـٕ وــظصٕص
بالصاٌ٘ ٖٔصمس وـظصصا لهىًٕ الـظرب الطابق ٔوـظسجا لمصاٌ٘ عٍْ.
ِٔرا الـظرب زٔآ الحمٗل ب سٖق وٕهٓـق ٔزجالـْ وهتـربُٔ ال إغـحاه عٍـدٌا
يف قبٕه زٔاٖتّي ،إال ٌْ قـد ٌـاقؼ فٗـْ الػـّٗد ( )24بــىا ٖـايِ ُ ٙـرا الــظرب
وٕهــق ال ٖصــمس ل ــىهازض ٛطــرب ٖــٌٕظ الصــرٗس ٔ ،لهمــْ ٖــبل عمــ ٜذحٗــٛ
الصرٗس ئُ الـىٕهٓق ٔ ٖبل عم ٜاألطر بالـظرب الـىٕهق وـا ياً مل ٖهازضـْ
األقٕ ،ٝفإذا عازضْ األقٕ ٝزجس الـظرب الصرٗسِٔ ،ـرا الــىبٍٔ ٜذاك غـري
تاً عٍدٌا بن ٔعٍد الـىػّٕز بـرطب ال سٖق ٛاالضتداللٗ ٛالطاٟد.ٚهي ٌبرا:

حدّ السنا إذا أعقبه الـجهوى :
إذا هبت ذدٓ الصٌا عم ٜذـد  -ذكـسا ٔ ٌ ـِٔ -ٜـٕ صـرٗس ضـمٗي الهقـن،
لحــَ مل ٖطــسب ٔمل ٖــحمد ذتــ ٜطــٕل ٔ صــاب عقمــْ الــظمن ٔالفطــاي مل
ٖطق الـردٓ عٍْ بن ٖقاً عمْٗ الـردٓ ذاه جٌٍْٕٔ ،ذلـل لداللـ ٛصـرٗر ٛبـ٘
عبٗد ٚعَ بـ٘ جهفـس ( :)يف زجـن ٔجـب عمٗـْ الــرد فمـي ٖطـسب ذتـٜ
طٕل  ،فقاه :شإُ كاُ ٔجب عمٌ ٜفطْ الــردٓ ِٔـٕ صـرٗس ال عمـ ٛبـْ وـَ
ذِاب عقن قٗي عمْٗ اذتد كاٍٟا وا كاُز(ِٔ .)22ـ٘ ٔاضـر ٛالداللـ ٛعمـ ٜوـا
ذكسٌأ ،ظاِسِا جمٗـا عـدً اطتصـاص الــرحي بــردٓ الصٌـا ،بـن كـن ذـدٓ إذا
هبت عم ٜغظ

ِٕٔ صرٗس ضمٗي الهقن ٔمل ٖطسب ذدٓٓ ٔمل ٖـحمد ذتـٜ

طٕل عقمْ ٔفطد  -قٗي عمْٗ الـردٓ ذاه جٌٍْٕ .
كىا ُ ظاِسِا بـرطب إطب الـردٓ :شإُ كاُ ٔجب عمٌ ٜفطْ الـردٓ
( )24وطالل االفّاً غسض غساٖع االضبً  :د. 272: 24
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  9وَ ابٕاب وقدوات اذتدٔي  :ض. 2
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 ...قٗي عمْٗ الـردٓزِٕ عدً الفس ب

كُٕ الـردٓ جمدا ٔ ز

ا ٔ ضتِٕىا

فإٌْ ٖقاً عمْٗ الـردٓ ٔال ٍٖتعس إفاقتْ وَ جٌٍْٕ ٔتهسض لْ ذال ٛاميزاك .
ٌهي قد اذتىن بها األعبً ضقٕط الـردٓ و مقا عَ الـىحٍُٕ الــى بق
ٔ ذتٖ ٜفٗق لٕ كاُ جٌٍْٕ ئازٖا  ،لعـاِس زٔاٖـٛ

ـاي (: )22شال ذـدٓ عمـٜ

وـحٍُٕ ذتٖ ٜفٗقز ٖٔدزك لـي الــردٓ ذتـٍٖ ٜتّـ٘ عـَ الــىٍحس الـر ٙفهمـْ.
ِٔــرا اذتىــاه وــَ الـــىرقق األزيبٗمــ٘ (( )27قــدٓ) وطــتٍدا لسٔاٖــ ٛضــهٗفٛ
تٍاضــب االذتىــاهٔ ،لــٗظ إجتّــايا ٔ ز ٖــا قاطهــا ذتــٖ ٜػــحن عمٗــْ غــٗع
ادتٕاِس بلٌْ (كاالجتّاي يف وقابم ٛالٍ ٓ ٔالفتٕ. )ٝ
ٌهي ِٕ اذتىاه ضهٗ

وسفٕض لمصرٗر ٛالــىتقدو ٛالٕاضـر ٛياللتّـا

عمــ ٜإقاوــ ٛال ــرد ذــاه جٌٍٕــْٔ ،زٔاٖــٛ

ــاي ضــهٗف ٛالطــٍد يف (التّــرٖب)

وسضــم ٛيف (الفقٗــْ) ال إعتبــاز بّــا ٔال ذحٗــ ٛهلــا يف قبــاه صــرٗر ٛبــ٘ عبٗــدٚ
الٕاضـــر ٛيف ياللتّـــا ِٔ .ـــرا تهبٓـ ـد بصـــرٗر ٛبـــ٘ عبٗـــدِٔ ٚـــ٘ ٔاضـــرٛ
االطتصاص بـىا إذا قاوت البٍٗٔ ٛهبت بّا وٕجب الــرد  :الصٌـا ٔ المـٕاط ٔ
ضتِٕىا  -ذاه كٌْٕ صرٗرا ضمٗي الهقـن ،ذٗـا قـاه(: )ش ٔجـب عمـٜ
ٌفطْ الــردٓ ِٔـٕ صـرٗس ال عمـ ٛبـْز فٗظـسد عٍـْ  :وـا إذا شٌـا ِٔـٕ صـرٗس
الهقن لٗظ يف عقمْ عمٔ ٛطمـن لحـَ طـٕل ٔشاه عقمـْ قبـن قٗـاً البٍٗـ ٛعمٗـْ
ٔغّاي ٚالػّٕي ،فإٌْ ال يالل ٛيف الصرٗر ٛعم ٜغسعٗ ٛإقاو ٛالـرد عمْٗ ،بـن
تــلت٘ ٌصــٕص ( )21زفــع القمــي عــَ الـــىحٍُٕ ذتــٖ ٜفٗــق ،فــإذا فــا ٔ -لــٕ
لـحٌٍْٕ األئازٔ -ٙقاوـت عمٗـْ البٍٗـ ٛالػـاِد ٚعمـ ٜشٌـآ ٔ لٕاطـْ ٔ قرفـْ
لغريٓ ٔ ضتٕ ذلل قٗي عمْٗ الـرد ذاه إفاقتْ ،بن ٔلٕ ذـاه جٌٍٕـْ لـٕ عسضـْ
( )22الٕضاٟن  :د : 21ب  1وَ ابٕاب وقدوات اذتدٔي  :ض. 2
( )27زاجع  :زتىع الفاٟدٔ ٚالربِاُ  :د + 12 : 22جٕاِس الحبً :د. 242: 42
( )21قد ذققٍاِا ٔصررٍاِا يف حبا وفصن يف ِرٓ املٕضٕع :ٛبػس ٝالفقاِ: ٛد، 2فساجع .
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بهد هبٕت الـرد عمْٗٔ ،ذلـل لصـد وٕضـٕ الــرحي يف الصـرٗرٛشٔجب
عمْٗ الـرد ِٕٔ صرٗس ال عم ٛبْ وَ ذِـاب عقـنز فٗرتتـب الــرحي :ش قـٗي
عمْٗ الـردٓ كاٍٟا وَ كاُز.
إذُ ال إغحاه ٔال طمن يف الطٍد ٔال يف الدالل . ٛهي ٌبرا :

حضور الـمصلمني إجراءَ حدّ الساني :
ٍِا فسعاُ ٌبر ّىا مطتبني الفقّا ٞفّٗىا ِٔ،ىا :
لـىػّد إقاو ٛالـرد  :الــحمد ٔ

البرا األٔه  :ذطٕز بها الـىطمى

عرَابَُّىَا طَا ٟٔفَـ ٌٛؤـََ الــىاِؤٍٔ َزالٍٕز:
السجي ٔ ،صمْ األوس القسيٌ٘:ش َٔلَْٗػِ َّدِ َ
ِٔ ،2ن ِٕ عم ٜذدٓ الٕجٕب ً ِٕ عم ٜاالضترباب ِرا وا إطتمفـت فٗـْ
ٌعـس الفقٗـْ الٕاذـد كالــىرقق الــرم٘ ذٗـا ٖعّـس

ٌعاز الفقّا ،ٞبن إطتم

الٕجٕب وَ وـظتصسٓ الٍافع ٖٔعّس االضترباب وَ غساٟهْ .
ٔالعــاِس لٍــا ٔجــٕب الــرطٕز طــرا بعــاِس األوــس يف يٖــ ٛضــٕز ٚالٍــٕز،
ذٗــا ُ ظــاِس األوــس:ش َٔلَْٗػِ ـ َّدِزِــٕ الٕجــٕب وطــافا لهــدً ظّــٕز قسٍٖــٛ
الرتطٗ

السافه ٛلمعّٕز ٔالٍافٗ ٛلمٕجٕب .

ٔٔقع ارتبني بٗـٍّي ٍِـا يف الهـدي الـرٖ ٙترقـق بـْ شطَا ٟٔفَـٌٛز الـٕازي يف
اآلٖ ٛالػسٖف ٛعم ٜقٕه وتهديِ ٚىّا :
 -هبه : ٛقاه

ع ( :قن الـحىع هبهٔ ،ٛال اٟفـٛ

ـع) ٖٔػـّد لـْ يٖـٛ

ي طَا ٟٔفَـ ٌٔ ٛل َٗ َتفَقُّـٕا فٔـ٘
ن ٔف ِسقَـ ٕ ٛؤـ ٍِ ُّ ِ
َ كلـ ف
الٍفس يف ضٕز ٚبسا 222 : ٚٞش َف َمِٕال ٌَ َف َس ؤـ ِ
الدفَِٖ َٔلُٔٗ ٍِرٔزُٔا قَِٕوَُّيِز .
ب -عػسٔ : ٚلهمْ بمراظ ٌّا قن

ع الح س. ٚ

جـٔ -اذد فىا شائِ :را ِٕ الصرٗس فـإُ (طاٟفـ )ٛتهـل (

اعـ ٛوـَ

الٍاع ٔتقع عمـ ٜالٕاذـد) كـرا يف ٌّاٖـ ٛابـَ األهـريِ ،ـرا حبطـب المغـِٔ ٛـٕ

ذطٕز املطمى

اجساٞذد الصٌا )242(..........................................

تفطري وآٖد الطتٗازٌا القٕه األطري  :كفاٖ ٛالٕاذد ٔعـدً الــىاٌع عـَ الصٖـايٚ
عمْٗٔ .الـرح ٛالـى هتىد ٚعمٗـْ ِـ٘ زٔاٖـ ٛوٕهقـ ٛالطـٍد ٔاضـر ٛالداللـ ٛعمـٜ
كفاٖ ٛالٕاذد فىا شاي ِ٘ٔ ،وا زٔآ الػٗع يف تّرٖبْ بطٍد وهترب إ :غٗاث بَ
إبــساِٗي زأٖــا لقــٕه وــري الـــىاوٍ ( )يف تفطــري األوــس القسيٌــ٘ بػــّايٚ
عــــراب الصاٌــــ٘ ٔالصاٌٗ(ٛطاٟفــــ ٛوــــَ الـــــىاوٍ ) قــــاه ( : )شال اٟفــــٛ
()29

ٔاذدز

ِٔ٘ تده عم ٜكفاٖ ٛالٕاذد يف يٖـ ٛغـّٕي الــرد ٔذطـٕزٓٔ ،ال

يالل ٛهلا عم ٜتفطري ال اٟف ٛبٕاذد يف كن وٕزي ٔاضتهىاه غسع٘ .
البرا ال اٌ٘  :إعبً الـىطمى

بإقاو ٛالـرد لٗرطسٔٓ ٖٔػّدٔا عـراب

الـــىردٔي ٖٔتٓهعــٕا وــَ إقاوــ ٛذ ـدٓ الصاٌــ٘ ٔ الصاٌٗٔ،ٛالـــىػّٕز إضــتربابْ،
ٖٔبدٔ وـَ الػـّٗد يف ذاغـٗتْ عمـ ٜإزغـاي الهبوـ - ٛعمـ ٜوـا ذحـ٘ -القـٕه
بٕجٕب امعبً ٔ .الـىػّٕز ِٕ الـىٍصٕز:
ٔذلل لهدً الدلٗن الٕاضس عمٔ ٜجٕب االعبً ضٕ ٝوسَٖ:
االٔه  :الـىبشو (:ٛاذا ٔجب الـرطٕزلصً االعبً ذتٖ ٜـرطسٔا) .
لحــَ ٖـــىحَ االلتــصاً بٕجــٕب الـــرطٕز لداللــ ٛالــدلٗن ٖٔـــىحَ تـــرقق
اذتطٕز وَ ئُ تٕقفْ عم ٜاالعبً كلُ ٍٖتػس ارترب ٔعتطسالٕاذد فىا شاي.
ال اٌ٘ :يالل ٛاالطباز عمـ ٜالٕجـٕب .لحٍّـا حتحـ٘ عىـن وـري الــىاوٍ
( )يف اذتدٔي اله قاوّا ٌعري صرٗر ٛب٘ بصري يف (تفطري القى٘) ٔفّٗا
:شٌاي ٝوري الـىاوٍ  يف الٍاع ٖ :ا وهػس الـىطمى

اطسجٕا لٗقاً عمـٜ

ِرا السجن الـرد ٔال ٖهسفَٓ ذدكي صاذبْز (ٌٔ )20عـري صـرٗر ٛطمـ
اي عَ الصاي (ٔ )قد تطىٍت عصً وري الـىاوٍ

بـَ

( )عم ٜالٍاع

شلــىا طــسجتي ٔ ٌــتي وتٍحـسُٔ ٔوهحــي ذحــازكي ال ٖتهــسني وــٍحي ذـدْ إ:
()29الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض. 2
()20الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب وقدوات اذتدٔي  :ض + 2ض. 2
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ذدٕ ٔ ...طسد الٍاع وهْ وتٍحـسَٖ وتمـ ٓى

بهىـاٟىّي ٔبـلزيٖتّي ...ز ٔقـد

ضبق حتقٗق صر ٛضٍد الـظربَٖ ٔيفع امغحاه الـى سٔض .
لحــَ ِــرٓ األطبــاز ذاكٗــ ٛلهىــن الـــىهصًٕٔ ،ال تــده عمــ ٜك ــس وــَ
السجراُ ٔالـىربٕبٗ ٛالـىمت٠ى ٛوع فتٗا الـىػّٕز باالضترباب ،لٕضـٕض عـدً
يالل ٛالفهن الـىرح٘ عَ الـىهصًٕ ( )عم ٜك س وَ السجراُ ،فب يلٗن
عم ٜالٕجٕب ظاِسا .
ٔال زٖب يف اٌْ ٖطترطَ طـسٔد الٍـاع وتٍحـسَٖ وتمـ ى

غـري وهـسٔف

شال ٖهسفَ ذـدكي صاذبْزشلــىا طـسجتي ٔ ٌـتي وتٍحـسُٔزٔ ،الــرحى ٛيف
تػسٖع الـرطٕز ٔاضر ِ٘ ٛامتٓهاظ وَ إقاو ٛالـرد عمـ ٜادتـاٌ٘ -الصاٌـ٘ أ
غــريٓ  -ذتــٍٖ ٜصجــس الساٟــ٘ الػــاِد ٖٔـــظرب غــريٓ ٖٔػــٗع الـــظرب ٍٖٔصجــس
الطاوهُِٕٔ ،رٓ الـرحى ٛتطاعد عم ٜوـربٕبٗ ٛالـظسٔد ٔالـرطٕز ٔغـّايٚ
إقاو ٛالـرد عم ٜوطترقْ .
ٔالعاِس ذسوـ ٛالــظسٔد لمتفـسد ٔلمتمـّ٘ ٔ لمػـىات ،ٛفـإُ الـرٖ ٙقـاً
عمْٗ الـردٓ ضٗ ّس ٖٔتصكٖٔ ٜغفـس ا

لـْ ٖٔصـمس بالهقٕبـٔ ،ٛإُ التفـسد عمٗـْ

تمّٗا ٔ مشات ٛبْ إٖرأ ٞظمي ذساً .
بن ٍٖبغ٘ تصد ٙاذتاكي الػسع٘ ٔ وٍصٕبْ مقاو ٛاذتدٔي ٔالتهصٖسات،
ٔعتطَ وٍع الطفمٔ ٛاألٔغاي وَ الـرطٕز ِٔي الرَٖ ٖـلتُٕ لمتفـسٓد ٔالتمـّ٘
ٔال ٖساِي الٍـاع إال يف زتـالظ الطـٕٔ ٞوػـاِد الػـسِٔ ،ـرا الــىٍع لمتلضـ٘
بلوري الـىاوٍ

( ) فإٌـْ وـس ب ـسيِي ٔوـٍهّي وـَ غـّاي ٚالــردٓ ٔذطـٕز

وػّد إقاوتْ ،فقد زٔ ٝالػٗع يف تّرٖبْ بطٍدٓ  ِٕٔ -ضٍد غـري وهتـرب ٖٔقـٕٝ
كٌْٕ غري وتصن بلوري الـىاوٍ ( -)قاه :ش تـ ٜوـري الــىاوٍ

ِٔ ـٕ

بالبصس ٚبسجن ٖقاً عمْٗ الـرد ... ،فمىا قسبٕا ٌٔعس يف ٔجِّٕي قـاه  :فلقبـن
اع ٛوَ الٍاع ،فقاه وري الـىاوٍ

ٖ : ا قٍـرب اٌعـس وـا ِـرٓ ادتىاعـٛ
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قـاه  :زجــن ٖقــاً عمٗـْ الــرد ،قــاه  :فمىــا قسبـٕا ٌٔعــس يف ٔجــِّٕي قــاه  :ال
وسذبا بٕجٕٕٓ ال تس ٝإال يف كن ضِٕ ، ٞاال ٞفطٕه السجاه ،ؤ ُّْـي عـل ٖـا
قٍربزٔ .قد ضبق يف وقدوات ذحاً الـردٔي  :وبرا (ال ٖقٗي ذدٔي ا

وَ

يف عٍقْ ذد) وا لْ صم ٛبالـىقاً ٔ ،قد اطرتٌا عدً جٕاش تصـد ٙوـَ يف عٍقـْ
ذدٓ ا

ٔذسو ٛوباغستْ لمسجي أ الـحمد ٔضتِٕىا وَ ذدٔي ا

زٖد إقاوتّا ٔتٍفٗرِا عم ٜعبايٓ الـىطترق

ضبراٌْ لـٕ

لمرد  .هي ٌبرا :

كيفية رجم الـمحصو :
قد إطتمفت كمىات الفقّا( ٞزض) يف ذدٔي ٔكٗفٗ ٛالسجي إطتبفا ك ريا
ٔوَ جّات ٔطصٕصٗات ال تــحتىع حتـت جـاوعٔ ،إُ

هـت عمـ ٜصـن

الــسجئ ،الهىــد ٚالٍعــس إ :الٍصــٕص ( )22الصــرٗر ٛالــٕازي ٚيف الـــىقاً،
فٍطتهسضّا بدٔا قبن البرا عَ طصٕصٗاتّا ٔوفايِا: ِ٘ٔ ،
الــٍ ٓ األٔه :وهتربتــا بــ٘ بصــري ٔمساعــ ٛزٔاِىــا الػــٗع الحمــٗل يف
(الحايف) ٔ -الٍ

فّٗىا وتقازب وهٍٔ -ّٜفّٗىا ٖقٕه الصاي (: )شتـدفَ

الـــىس  ٚإٔ :ضــ ّا إذا زائا ُ ٖس

ِٕــا ٖٔسوــ٘ اموــاً هــي الٍــاع بهــدُ

بلذحازٍ صغازٍز ٔال إغحاه عٍدٌا يف ضٍدِا .
الــٍ ٓ ال ــاٌ٘  :وهتــرب ٚمساعــ ،ٛزٔاِــا الػــٗع الحمـٗل يف (الحــايف) عــَ
الصــاي (:)شتــدفَ الـــىس  ٚإٔ :ض ـ ّا هــي ٖسوــ٘ اموــاً ٖٔسوــ٘ الٍــاع
بلذحازٍ صغاز ٕٔال ٖدفَ السجن إذا زجي إال إ :ذقٕٖـْز ٔال غـل يف اعتبـاز
ضٍدِأٖ ،قسب جدا عٍدٌا كٌّٕا تمل السٔاٖ ٛوع شٖايٚ

م ٛيف يطسِا ،لهمـْ

ٌطّٗا بها زٔا ٚالٍ ٓ األٔه .
الٍ ٓ ال الا :وا زٔآ الػٗع الحمٗل بطٍد وهترب إ :صفٕاُ (عىَ زٔآ
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  24وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض +2ض+ 2ض + 2ب 22وٍّا :ض. 2
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عَ ب٘ عبد ا ِٔ )را الطٍد عم ٜالـىطمل الـىظتاز صـرٗس لــىا عـسني
بْ صفٕاُ وَ عدً إزضالْ عَ غري ال قٌٔ ،ٛعريٓ ضٍد (التّرٖب) .
لحــَ زٔاِــا الصــدٔ يف (الفقٗــْ) طبهــ ٛالٍح ـ

الـــىرققٔ(: ٛيف زٔاٖــٛ

صفٕاُ ٔابَ الـىغري ٚعىَ زٔآ عَ بـ٘ عبـد ا ) (ِٔ )22ـرا ٖمتـ٠ي وـع ضـٍد
الػٗظ

ٔال ٖـىٍع عَ تصـرٗرْ عمـ ٜالــىطمل الــىظتاز ،قـاه بـٕ عبـد ا

(: )شإذا قسٓ الصاٌ٘ الـىرصَ كاُ ٔه وَ ٖس
قاوت عمْٗ البٍٗ ٛكاُ ٔه وَ ٖس

ْ امواً هي الٍاع ،فـإذا

ْ البٍٗ ٛهي امواً هي الٍاعز .

الٍ ٓ ال سابع  :وـا زٔآ الصـدٔ بطـٍد وهتـرب ٔإُ ٔقـع فٗـْ (الــرحي بـَ
وطــح ) فإٌــْ وقبــٕه السٔاٖــ ٛلسٔاٖــ ٛالبصٌ ــ٘ ٔابــَ بــ٘ عىــري عٍــِْٔ ،ــ٘
صرٗر ٛب٘ وسٖي عـَ بـ٘ جهفـس البـاقس( )ذحاٖـ ٛلقطـٗ ٛزجـي ذصـمت
شوَ وري الـىاوٍ (ٔ )فّٗا بهد امقساز زبها بالصٌا يف الــىس  ٚالــىرصٍ،ٛ
قاه :شهي وس بّا بهد ذلل فرفس هلـا ذفـري ٚيف السذبـٛز ِٔـرٓ ستمـ ٛبالحٕفـٛ
شوَ وـري الــىاوٍ ()شٔطـاط عمّٗـا هٕبـا جدٖـدا ٔ يطمـّا الــرفري ٚإ:
()22

الـرقٕ ٔوٕضع ال دٖ ز

ِحرا يف (الٕضاٟن) ٔ(الفقْٗ) الـى بٕ ذدٖ ا،

لحَ يف (الٕايف) ٔيف (ادتٕاِس) (: )24شإ :الـرقٕ ئُ وٕضع ال دٖ ز .
ٔه ــى ٛزٔاٖــات بهطــّا صــرٗر ٛتــلوس بال ــرفس ٔالــدفَ يف ال ــرفسٌ ٚعــري
صرٗر ٛطم

بَ

اي :شفلوس ُ ٖـرفس هلا ذفري ٚهي يفٍّا فْٗز ٔصرٗرٛ

ب٘ بصري يف تفطري القى٘ :شهي ٔضهْ يف ذفستْز (. )22
ٍِٔا بـرٕث ٌطتفٗدِا وَ ِرٓ الٍصٕص :

( )22زاجع :الحايف  :د : 214 : 7ض+ 2التّرٖب :د : 24: 20ض + 224الفقْٗ :د: 22 : 4ض . 22
()22الفقْٗ :د : 4ص : 20:ض+ 20الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض.2
( )24الٕايف  :باب صف ٛالسجي  +جٕاِس الحبً :د. 247: 42
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب وقدوات اذتدٔي  :ض + 2ض. 2
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البرا األٔه  :يفَ الـىسجًٕ ٔالـىسجٕو ،ٛال إغحاه ٔال طـبني يف ُ
الصاٌــ٘ الـــىرصَ تــرفس لــْ ذفــري ٚوقدوــ ٛلــدفَ الصاٌــ٘ الـــىرصَ ٔ الصاٌٗــٛ
الـــىرصٍ ٛفّٗــا ذتــٖ ٜــسجئِ ،ــرا الـــىفاي تتفــق عمٗــْ األطبــاز الـــىتقدو،ٛ
ٔوقتط ٜإطبقّا عدً الفس ب

هبٕت الصٌا عمْٗ ٔ عمّٗا بالبٍٗ ٔ ٛبامقساز.

لحٍْ قد فصٓـن بهـا الفقّـا ٞاألقـدو

بـ

هبـٕت الـسجي بـامقساز ٔبـ

هبٕتــْ بالبٍٗــ ،ٛفــإذا هبــت شٌــا الـــىرصَ ٔ الـــىرصٍ ٛبػــّٕي عــدٔه ٔ بهمــي
امواً تـدفَ الــرفسٖ ٙ ،ٚـسيٓ تسابّـا عمّٗـا بهـد إٌـصاه الصاٌـ٘ ٔ الصاٌٗـ ٛفّٗـا
ٔلهمْ لمترفغ عمْٗ وَ الفساز ،بٍٗىا إذا هبـت شٌـآ ٔ شٌاِـا بـامقساز مل تـدفَ
ال ــرفسٔ ٚمل ٖــسيٓ تسابّــا فّٗــا بهــد إٌــصاه الصاٌــ٘ ٔالصاٌٗــ ٛبــن ٖــرتك ٌــاشال يف
الـرفري ٚوَ ئُ ضغ الرتاب حبٗا ٖـىحٍْ الفساز بٗطس .
ِٔرا التفصٗن ٖـىٍهٍا عَ التصدٖق بْ :
ٔال  :عدً ٔجداُ غاِد ٖده عمْٗ ٖٔسغد إلْٖٗٔ ،حفـ٘ امطـب يافهـا
هلرا التفصٗنٔ ،امطب وٕجٕي يف السٔاٖـات الصـرٗر ٛالدالـ ٛعمـ ٜالــرفس
ٔالدفَٔ ،وهٍ ٜالـدفَ ِـٕ إٌـصاه الصاٌـ٘ ٔ الصاٌٗـ ٛيف الــرفس ٚوـع زيٓ الـرتاب
فّٗا لٗصد الدفَ .
ٔهاٌٗــا  :إٌــْ ٖفّــي وــَ بهــا السٔاٖــات الصــرٗر ٛفطــاي التفصــٗن ِٔــ٘
صرٗر ٛطم

بَ

اي -الـٕازي ٚيف امقـساز بالصٌـأِ -ـ٘ تٍ ـق :شفـلوس ُ

ٖـرفس هلا ذفري ٚهي يفٍّا فْٗز ٔوهٍ ٜالدفَ ِٕ امٌصاه يف الـرفري ٚوع زيوّا
ٔزيٓ الرتاب فّٗأِ ،رٓ السٔاٖ ٛصرٗر ٛيف بها طسقّا وآٖـد ٚب ـس عدٖـدٚ
هلأ ِ٘ٔ ،اضر ٛالدالل ٛعم ٜطبني تفصٗن القًٕ  :الـىقسٓ ٖـرتك يف الــرفسٚ
ٔال ٖسيٓ الرتاب عمْٗ ،فإٌْ طبني ٔاضس لمصرٗرٛشفلوس ُ ٖـرفس هلا ذفـريٚ
هي يفٍّا فْٗز .
ٍٖٔبغ٘ ُ ٖمبظ زتس ٙالـردٓ الـصاٌٗ ٛهٕبا ٖطرتِاذاه السجي تلضٗا بفهن
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وريالـىاوٍ

( )كىا يف صرٗر ٛب٘ وسٖي:شهي وـس بّـا بهـد ذلـل فرفـس

هلا ذفري ٚيف السذبٔ ٛطاط عمّٗا هٕبا جدٖدا ٔ يطمّا الـرفري.. ٚز .
البرا ال اٌ٘  :يفَ الصاٌ٘ الــىرصَ ٔالصاٌٗـ ٛالــىرصٍ ٛإ :الٕضـ يف
الـرفري ٚوقدو ٛلس

ِْٔ ،را وا تٕافقت عمْٗ السٔاٖات الصرٗر ،ٛلحَ ٔقـع

الـظبني يف قدز الٕض ٔتـردٖدٓ بالدق: ٛ
وــا بمرــاظ يفــَ السجــن فالعــاِس يفٍــْ إ :ذقٕٖــْ  -و ٍــ ٜال ــرقٕ ِٔــٕ
الـظاصسٔ ٚوٕضع غدٓ األشزازٔ -ال طبني يف الٍصـٕص ذٕلـْ ،فقـد ٔزي يف
وهترب ٚمساعـ : ٛشٔال ٖـدفَ السجـن إذا زجـي إال إ :ذقٕٖـْز ِٔـ٘ ٔاضـرٛ
الدالل ٛعم ٜوا ذكسٌا ٔال وهازض هلا يف الٍصٕص الصرٗرٔ ٛغريِا .
ٔ وا يفَ الـىس  ٚفقد إطتمفت الفتـأ ٝفالــىػّٕز فتٕاٟٗـا ٌّـا تـدفَ إ:
صدزِا -وٕضع ال دٖ ٔ -ذِب

ع ا :يفٍّا حتت صـدزِا فـٕ الــرقٕ،

ٔالٍصــٕص وـــظتمفٖ ٛطــا :فــٕزي يف وهتربتــ٘ مساعــٔ ٛوهتــرب ٚبــ٘ بصــري ٌــْ
شتدفَ الـىس  ٚإٔ :ض ّا إذا زائا ُ ٖس

ِٕاز(. )22

ٔإطتمفــت ٌطــع صــرٗر ٛبــ٘ وــسٖي الــه زٔاِــا الصــدٔ  :ففــ٘ ٌطــظٛ
(الفقْٗ) ب بهتْ الـىرقق ٛالـى بٕع ٛيف الٍح

االغـسني ٔيف (الٕضـاٟن) طبهـٛ

ياز إذٗــــا ٞالــــرتاث:شٔ يطمــــّا الــــرفري ٚإ :الــــرقٕ ٔوٕضــــع ال ــــدٖ ز
ٔذٗا كاٌت ٌطظ( ٛالٕضاٟن) ِ٘ الـىٍعٕز ٚألضتاذٌا الـىرقق (قـدٓ) فقـاه:
(ِٔرٓ الصرٗر ٛتحُٕ قسٍٖ ٛعمـ ُ ٜالــىساي بالٕضـ يف وهتـرب ٚمساعـِ ٛـٕ
وٕضــع ال ــدٖ )()27بــحهن الــٕأ ع ـ

تفطــري يف قٕلــْ  : شالــرفري ٚا:

الـرقٕ ٔوٕضع ال دٖ ز .
لحَ ٌطظ ٛالسٔاٖ ٛيف(الٕايف  :باب صف ٛالسجي) ٌقب عَ (الفقْٗ):شإ:
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض.2
( )27وباٌ٘ تحىم ٛاملٍّاد  :د. 227 : 2
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اذتقٕ ئُ وٕضع ال دٖ ز فإٌّا تفٗد ٔض ٗ ٛلمىس  ٚالـىسجٕو ٛغـري الٕضـ ٗٛ
اله تفٗدِا ٌطظ( ٛالٕضاٟن) اله تهَٗٓ ٔض ّا بـىٕضع ال دٖ  ،بٍٗىا ٌطـظٛ
زٔاٖ( ٛالفقْٗ) يف (الٕايف) تفٗد تهَٗٓ ٔضـ ّا ئُ وٕضـع ال ـدٖ  ،فتتهـازض
الٍطظتاُ ٔال ٖهمي الصايز وَ امواً (ٖ )ا وَ الهبازت
ِٔحرا إطتمفت ٌعاز الفقّا ٞب

.

وــردٓي لـدفٍّا إ :وٕضـع ال ـدٖ

ٔبـ

و ــردٓي هلــا إ :ال ــرقَٕٖ ِٔ -ىــا ال ــظاصستاُ ٔ -لهــن القــدز الـــىتٗقَ وــَ
الٍ ٓ الػـسع٘  -بمرـاظ ٌطـظتْٗ ِ -ـٕ يفٍّـا لــىا ئُ وٕضـع ال ـدٖ

فـٕ

الـرقَٕٖ فإٌـْ وصـدا شتـدفَ الــىس  ٚإٔ :ضـ ّاز الـٕازي يف وهتربتـ٘ بـ٘
بصري ٔمساعٖٔ ،ٛمت٠ي وهْ القدز الــىتٗقَ وـَ صـرٗر ٛبـ٘ وـسٖي ،بـن بّـرا
التردٖــد :يفٍّــا وــا ب ـ

ذقّٕٖــا ٔوٕضــع هــدّٖٗا -تمتقــ٘ وطــاو

األطبــاز،

ٔوٕافقتّا ٔ :عٍدٌا وَ وٕافق ٛوػّٕز الفقّـا(ٞزض) ،فـاُ كمىـاتّي ()
ٌابه ٛوَ وصدز التػسٖع ِٔ٘ وقدٖؤ ٛزاجر ٛعم ٜكن غ٘. ٞ
ٌٔاٖــد ِــرا  -لــٕ بقــ٘ االغــتبآ ٔإضــتقس الػــل يف ذحٗــ ٛال ــظربمطتبني
ٌطــظتْٗ  :بـــحسٖاُ صــن الــربا ٚٞوــَ ٔجــٕب يفــَ الصاٟــد عىــا ئُ وٕضــع
ال دٖ  ،بن ٔ صن عدً ٔجٕب يفَ الصاٟد شال ذطب الـىظتاز صٕلٗا .
البرا ال الا  :السجي بلذحاز صغاز ،البد وـَ حتقـق الـسجي بالــرحازٚ
الصغري ٚئُ الـرحاز ٚالحبرئ ٚئُ الصظسٔ ٚئُ الـرصٔ ،ٜذلل ٔاضس
لتصــسٖس السٔاٖــ ٛالـــىهترب ٚبــلُ ٖــسجي بلذحــاز صــغاز يف وهتــرب ٚبــ٘ بصــري
ٔوهتربت٘ مساعِٔ ، )21( ٛرا شبلذحاز صـغاززقٗد إذـرتاش ٙالبـد وٍـْ ِٔـٕ
ٍٖف٘ إجصا ٞالطسب باذتص ٜذت ٜالحبري وٍّا لهدً صد الـرحس ،كىـا ٍٖفـ٘
القٗد  :السجي بلذحاز كباز ٔ بصظس ٔ ب

ٔ بـظصني أ بهعي ذٕٗاُ .

إذُ البد وَ زو٘ الـىسجًٕ ٔ الـىسجـٕو ٛبلذحاز صغاز ذت ٜالـىٕت،
()21الٕضاٟن  :د : 21ب  24وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض + 2ض. 2
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ٔقد ٔزي يف صـرٗر ٛبـ٘ وـسٖي (ِٔ - )29ـ٘ يف زجـي وـَ قـسٓت عمـٌ ٜفطـّا
بالصٌــا ِٔــ٘ وـــرصٍٔ ٛتطــىٍت قــٕه وــري الـــىاوٍ ( )لقٍــرب  :شإٟــرُ
ألصــراب ستىــد  :فــدطمٕا فسوِٕــا بـــرحس ذحــس هــي قــاوٕا ال ٖــدزُٔ
ٖهٗدُٔ ذحازتّي ٔ ٖسوُٕ بـرحاز ٚغريِا ٔبّا زوق ،فقالٕا ٖ :ا قٍرب طـربٓ
ٌا قد زوٍٗا بـرحازتٍا ٔبّا زوق كٗـ

ٌصـٍع فقـاه  :عـٕئا يف ذحـازتحي،

فهائا ذت ٜقطتزٔوٍّا ٖفّي ُ ال واٌع وَ عٕي السو٘ بالـرحاز ٚالـىسو٘
بّا ذت ٜتـىٕت ٔ ٖـىٕت الصاٌ٘ الـىرصَٔ،البد وَ السو٘ حبحس صغري .
البرا السابع ٍٖ :بغ٘ ُ ال ٖتهىد الساو٘ الساجي إصاب ٛالـس ع ٔالٕجـْ
يف عىمٗــ ٛالــسجئٍٖ ،بغــ٘ ُ ٖحــُٕ السوــ٘ ٔالــسجي وــَ ٔزا ٞالـــىسجًٕ،
ٔالـىطتٍد ِٕ زٔاٖ ٛستىد بَ وطمي عَ ب٘ جهفس (: )شالـر ٙظتـب عمٗـْ
السجي ٖسجي وَ ٔزأ ْٟال ٖسجي وَ ٔجّْ ،ألُ السجي ٔالطـسب ال ٖصـٗباُ
الٕجــْٔ ،إٌــىا ٖطــسباُ عمــ ٜالــحطد عمــ ٜاألعطــا ٞكمــّاز (ِٔ )40ــ٘ زٔاٖــٛ
ٌــاظس ٚإ :الــسجي ٔالــحمدٔ ،ضــٗلت٘ ذحــي الــحمد ٔالطــسب ٔ ٌــْ ال ٖطــسب
الصاٌ٘ عٍد جمدٓ عمٔ ٜجّْ ٔز ضْ .
ٖٔطتفاي وَ ِرٓ السٔاٖ : ٛتهَٗٓ السجي وَ ٔزا ٞالــىسجًٕ ٔتهـَٗٓ السوـ٘
عمــ ٜغــري الٕجــِْٔ ،ــرا التهــٗ

طــبني األيلــ ٛالـــى مق ٛلمــسجي بهــد الــرفس

ٔالدفَ لمٕض ٔ ،ال ٖصاز إلْٗ إال وع إذساش ذحٗ ٛالـظرب ِ٘ٔ ،غـري وــرسشٚ
فإُ يف طسٖق الـظرب (الطٍد ٙبَ السبٗع) ٔ(عم٘ بـَ

ـد بـَ ستىـد بـَ بـ٘

ٌصـس) ٔلـٕ وحـَ ب سٖـقٍ وـا :تصـرٗس طـرب الطـٍد ٙمل ٖــىحَ الـتظم

وــَ

جّال ٛعم٘ بَ البصٌ ٘ ظاِسا .
ٌهي ٌـرتىن صدٔز السٔأٖ ،ٛألجن ِرا االذتىاه ٌطترطَ ُ ال ٖتهىد
()29الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا :ض. 2
()40الٕضاٟن  :د : 21ب  24وَ ابٕاب ذد الصٌا :ض. 2
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الساو٘ الساجي إصاب ٛز ع الـىسجًٕ ٔ ٔجّْ ٔ ُ ٖسوْٗ وَ طمفْٔ ،ال ضـري
عٍد الـىظالف ٛالضٗىا عٍد عدً التهىد .
البرا الـظاوظ  :وَ ٖبد السجئ ،الـىػّٕز فتٕاٟٗـا ِـٕ التفصـٗن بـ
هبٕت الصٌا عم ٜوَ ٖساي ز
ٔبـ

ْ بـامقساز فـلٔه وـَ ٖس

ـْ اموـاً هـي الٍـاع،

ُ ٖحــُٕ ال بــٕت بالبٍٗــ ٛالػــاِد ٚعمٗــْ بالصٌــا فٗبــد الػــّٕي بــالسو٘ هــي

اموــاً هــي الٍــاع ٔ .طــال

ضــتاذٌا الـــىرقق(قدٓ) ٔاضــتقسب ٔجــٕب بــدٞ

امواً بالسجي هي الٍاع عم ٜامطب ضٕا ٞهبت الصٌا بامقساز ً بالبٍٗ. ٛ
ٔوطتٍد الـىػّٕز ِٕ زٔاٖ ٛوسضم ٛلصفٕاُ عىَ زٔآ عـَ بـ٘ عبـد ا
( )قاه :شإذا قسٓ الصاٌ٘ الـىرصَ كاُ ٔه وَ ٖس
()42

الٍاعز

ْ البٍٗ ٛهي امواً هـي

ِٔ٘ ٔاضر ٛالداللـ ٛعمـ ٜالتفصـٗن ،لحـَ امغـحاه يف ضـٍدِا،

فإٌّا زٖٔت بطٍد صرٗس إ :صـفٕاُ يف (الحـايف) ٔيف (التّـرٖب) عىـَ زٔآ
(ٔ )الطٍد صرٗس عٍدٌا ذطب الـىطمل الـىظتاز ٔ ،قد

عَ ب٘ عبد ا

عبٓس عٍّا الػٗع الـحٕاِس ٙبـظرب شزازٔ ،ٚلهمْ اعتىد بها الحتب ٔ بهـا
ٌطــع ال ــردٖا ٔقــد ذصــن فٗــْ االغــتبآ بتصــرٗ

(عىــَ زٔآ) إ( :عــَ

شزازٔ ،)ٚت ــظٗن (قــدٓ) صــر ٛالٍطــظ ٛوهتىــدا عمــ ٜإغــتبآ بهطــّي فقــاه:
()42

(لـظرب شزاز)ٚ

ٔكلٌْ طرب وطـتقن غـري طـرب صـفٕأُ .لـٗظ األوـس كـرلل

فإٌْ ال ٖٕجـد إال طـرب زضـمْ صـفٕاُ عىـَ زٔآٌ ،هـي ٔزي يف (الفقٗـْ) (: )42
(يف زٔاٖ ٛصفٕاُ ٔابَ الـىغري ٚعىَ زٔآ عـَ بـ٘ عبـد ا )ٔ ،ال ٖطـس ِـرا
بقبــٕه الـــظرب عمــ ٜوطــمحٍا الـــىظتاز وــَ تٕهٗــق وــَ ٖــسٖٔ ٔ ٙسضــن عٍــْ
صفٕاُ ،فٗحُٕ الــظرب صـرٗرا وقبـٕال ٌلطـر بـْ ٌٕٔافـق الــىػّٕزٌٔ ،اكـدٓ
()42الٕضاٟن  :د : 21ب  24وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض. 2
( )42جٕاِس الحبً  :د. 222: 42
( )42وَ العتطسٓ الفقْٗ  :د : 4ص  :22ض. 22
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بـىا زٔ ٙصرٗرا عَ ب٘ وسٖي يف (الفقٗـْ) ٔبصـرٗر ٛبـ٘ بصـري يف (تفطـري
()44

القى٘)

المت

تطىٍٓتا بدٔ وري الـىاوٍ

 بالسو٘ فٗىَ قس عمـٌ ٜفطـْ

بالصٌا ذٗا طر وري الـىاوٍ ( )ذحسا ٔكبٓس زبـع تحـبريات هـي زوـآ هـي
زوآ الـرطَ  هي الـرط

.

لحــَ األضــتاذ ذٗــا ال ٖهتىــد الحــرب ٝالـــىظتاز ٚفــاعترب زٔاٖــ ٛصــفٕاُ
وسضم ٛضهٗف ٛغري قابم ٛلبضتداله بّا ٔ ،طر بالسٔاٖات الـى مق ،ٛكىا ٌـْ ال
ٖهــتل بــىطمل إٌــحباز ال ــظرب الطــهٗ

بهىــن الـــىػّٕز فمــي ٖلطــر بال ــظرب

صبٌٔ ،ــرَ ٌهتىـدٓ لــىطمل تٕهٗـق صـفٕاُ لــىَ ٖسضـن عٍـْ ،ال لــىطمل
االٌـحباز لهدً إعتىايٓ وصرٓرا لمظرب الطهٗ

.

ٔقــد اعتىــد األضــتاذ (قــدٓ) السٔاٖــات الـــى مق :ٛوهتربتــ٘ مساعــ ٔ ٛبــ٘
بصريشٖسو٘ امواً هي ٖسو٘ الٍاعز  .إال ُ ِات

السٔاٖت

طــرٌا بــىسضم ٛصــفٕاُ صــمرت وقٗٓـد ٚلمى مــق ،فٗظــت

و مقتأُ ،لــىا
ذــدٖا :شٖسوــ٘

امواً هـي ٖسوـ٘ الٍـاعز بــىا إذا هبـت شٌـا الــىرصَ بـاالقساز أ هبـت بهمـي
االواً أ الـراكي الػسع٘ -عم ٜالقٕه ب سٖقٗ ٛعمىْٔ ،قد ٌفٍٗاِـا إذتٗاطـا -
ٌٔـظسد عَ إطب الـىهتربت

 :وا اذا هبت شٌا الـىرصَ بالبٍٗٓ ٛفإُ الـىسضمٛ

الـىهترب ٚيلت بالـظصٕص عم ٜبدٔ الػّٕي بالسو٘ هي امواً هي الٍاع .
ٔالعــاِس ُ الـــىساي باموــاً ٔ :لــ٘ األوــس ٔال ــراكي الػــسع٘ الـــىحسٙ
لمرـدٓ ٔالهقٕبــٔ ٛالتهصٖــس فإٌــْ ٖهبٓـس عٍــْ باموــاً يف ٌصــٕص األطبــاز ال ضــٗىا
طباز الـردٔي ألٌْ القدٔٔ ٚالـىتٕل٘ ألوـس الــردٖٓٔ ،ــظت

بالــىبطٕطٖ ٛـدٓ

وَ الـىحتّدَٖ ٔوَ ٖقًٕ وقاوْ يف إجسا ٞالـردٔي ٔالتهصٖسات .
ٔظاِس ِرٓ األذايٖا  -تـىاوّا ِٕ -األوس الٕجٕب٘ ٔالتهَٗٓ ،لحَ وـاه
بهطّي إ :االضترباب قاه الػّٗد ٖٔ ( :ـرتىن
()44الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا :ض+ 2ض. 2
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لطه

الـىطتٍد عَ إهبات الٕجٕب) (. )42
ٔالـىطتٍد وسضم ٛصفٕاُ ِٔ٘ ذحـ ٛعٍـدٌا عمـ ٜالتفصـٗن ٔوهتـرب ٚبـ٘

بصــري ِٔــ٘ تــدهٓ عمــ ٜتهــٗ

البــدٔ باموــاً ،فال ــرىن عمــ ٜاالضــترباب ٔ

اذتىالــْ وــَ ئُ إقاوــ ٛقسٍٖــٔ ٛاضــر ٛوػــحنٔ ،ال تقبــن إال بقسٍٖــ ٛتصــسني
إ:

العـــاِس ٔتسفـــع الٗـــد ألجمـــّا عـــَ ظّـــٕز الـــظرب يف الٕجـــٕب ٔالتهـــٗ

اضترباب البد ٞبامواً ٔ بالػّٕي هي الٍاعٔ ،ذٗـا ال قسٍٖـٔ ٛال يلٗـن يطـس
عم ٜكفاٖ ٛبد ٞغري االواً فمرا ال ٌقبن
بق٘ طرب يف الب

ن بدٔ االواً عم ٜاالضترباب .

ظاِسٓ عدً ذطـٕز زضـٕه ا ( ٔ )وـري الــىاوٍ

( )وػّد زجي (واعص بَ والل) فٗتٍاف ٜظاِس الـظرب وـع ٔجـٕب ذطـٕز
امواً ٔبدٔٓ يف السو٘ ٔالـسجي ذـاه إقـساز الصاٌـ٘ الــىرصَ بصٌـآِٔ ،ـٕ وـا
زٔآ الػٗع الحمٗل ٔالربق٘ بطٍد صرٗس إ( :الـرط
ب

بَ طالد) ِٕٔ وـسيي

(الـظفاني) الٕجْٗ الـىهترب طربٓ ٔالر ٙلـْ كتـب ٔقـد زٔ ٝعٍـْ ابـَ بـ٘

عىري ٔصفٕأُ ،ب

(الصرييف) الـىحّٕه عٍدِي لحٍـْ وقبـٕه السٔاٖـ ٛعٍـدٌا

لسٔاٖ ٛصفٕاُ ٔابَ ب٘ عىـري عـَ الــرط
فظرب ( )47الـرط

بـَ طالـد الصـرييف فساجـع (، )42

عٍدٌا صرٗس ال إغحاه يف ضٍدٓ عٍدٌا عم ٜكن تقدٖس .

ِٔحرا ال إغـحاه يف الــظرب ( )41الصـرٗس الــىتقدً الـداه عمـٔ ٜجـٕب
بــدٔ اموــاً بــالسجي ٔزوٗــْ الـــىسجًٕ قبــن الٍــاع ،و ــىا ٖط ـتب َ ٔ ٖطــتمصً
ٔجٕب ذطٕز الٕل٘ يف وٕقع السجي ذتٖ ٜبد بـالسجي قبـن الٍـاع ،لحٍـْ يف
صرٗس اذتط

يف قطٗ ٛزجي (واعص بَ والل) ٖبدٔ ختمـ

( )42وطالل االفّاً غسض غساٖع االضبً  :د. 212 :24
( )42الحايف  :د + 299 : 2د. 29 : 7
()47الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض . 2
()41الٕضاٟن  :د : 21ب  24وَ ابٕاب ذد الصٌا :ض  + 2ض + 2د. 2
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ٔ وــري الـــىاوٍ
زضٕه ا

( )عــَ ال ــرطٕزٔ ،لهــن ت ــظمفّىا كــاُ لهــرزٍ ٔ ٔكــن

وس السجي لبها صرابتْ فقصٓسٔا جّـب ٔعـاتبّي (ٔ )ضـٗلت٘

بٗاُ ٌ ٓ الـظرب تفصٗب يف البرا البذق .
البرــا الطــايع ِ :ــسب الـــىسجًٕ ٔ الـــىسجٕو ٛوــَ ال ــرفري ،ٚفــإذا
ِـسب الـــىساي ز
مكىاه ز

ــْ وـَ الــرفري ٚالـــىدفُٕ فّٗـا ِــن ٖــحب زيٓٓ إ :ذفستــْ

ْ ِرا وا ٔقع الحبً فْٗ ب

األصراب ِٕٔ وٕضـع طـبني يف

بها طسافْ ٔ ،تٕضٗرْ :
 -2وــا إذا هبــت شٌــا الـــىرصَ ٔ الـــىرصٍ ٛبالبٍٗــٔ ٛالػــّٕي الهــدٔه
ِٔسب وَ الـرفرئ ٚجبت إعايتْ إ :الـرفري ٚضٕا ٞذا

لــي اذتحـاز ً ٚمل

ٖرقْ ٔمل ٖصبْ وٍّا غ٘ - ٞفببد وـَ زيٓٓ مكىـاه الـسجي عمٗـْ ذتـٖ ٜــىٕت
وَ ئُ طبني فْٗ ب

األصراب بن إيع٘ عمْٗ ام

ٖٔــدلٍا عمٗــْ  -بهــد ام
الـرط
فصٓمت ب

ا .

ــا الـــىدٓعٔ ٜعــدً الــظبني فٗــْ : -صــرٗرٛ

بَ طالد ( )49الٕازي ٚيف بٗاُ ِسٔب الـىساي ز
هبٕت الصٌا بامقساز ٔب

ْ وـَ الــرفرئ ٚقـد

هبٕتْ بالبٍٗ ،ٛقـاه( )فّٗـا :شٔإُ كـاُ

إٌـىا قاوت عمْٗ البٍٖٗ ِٕٔ ٛـحرد هي ِسب زيٓ ِٕٔ صـاغس ٖقـاً عمٗـْ اذتـدز
وآٖ ـد ٚب ــىسضم ٛالصــدٔ  :ضــ٠ن الصــاي ( )عــَ الـــىسجًٕ ٖفــس قــاه
(: )شإُ كاُ قسٓ عمٌ ٜفطْ فب ٖسيٓٔ ،إُ كاُ غّد عمْٗ الػّٕي ٖسيٓز .
ٔوقتطــ ٜإطــب الــٍ ٓ الــداه عمــٔ ٜجــٕب الــسيٓ إ :الــرفري ٚمكىــاه
السجي ِٕ عـدً الفـس بـ

ِسٔبـْ بهـد ُ صـابتْ الــرحاز ٚالــىقرٔف ٛعمٗـْ

ٔوطْٓ لـىّا ٔعرابّا ٔب

ِسٔبْ قبن إصـاب ٛالــرحاز ٚجطـىْ ٔوطٓـْ لــىّا،

ٖٔتلكــد إزاي ٚامطــب يف الصــرٗر ٛبمرــاظ كٌّٕــا وفصٓـم ٛيف صــٕز ٚامقــساز
ٔو مق ٛيف صٕز ٚغّاي ٚالػّٕي .
()49الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض . 2
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 ٔ -2وا إذا هبت شٌا الـىرصَ ٔ الـىرصٍ ٛباقساز الصاٌ٘ ٔ الصاٌٗ ٛفّرٓ
الصٕز ٚوٕضع الـظبني ب

األصراب عم ٜقٕل

:

 قــٕه بهــدً زيٓٓ ٔإعايتــْ إ :ال ــرفري ٚو مقــا ضــٕا ٞذاباذتحاز ً ٚمل ٖر  ِٕٔ ،قٕه

ع وَ فقّاٍٟـا الــىتقدو

لـــي الــسجي

ٔالــىتلطسَٖ بـن

ٌطب إ :الـىػّٕز (ٔ ،)20لهمْ وطتٍد إ :إطب بها السٔاٖات اآلتٗ ٛاآلوـسٚ
بهدً زيٓ الـىقسٓ بصٌآ إ :ذفستْ .
بٔ -قــٕه وفصٓـن بـ

ِسٔبــْ وــَ الــرفري ٚبهــد إصــابتْ لـــي الــرحازٚ

الـىقرٔف ٛعمْٗ ٔلٕ بـرحس ٔاذد فب ٖسيٓ ٔال ٖهاي إ :ذفستـْ مكىـاه ز
ٔب ـ

ـْ،

ِسٔبــْ وــَ ال ــرفري ٚقبــن إصــابتْ بال ــرحاز ٚالـــىقرٔف ٛفــرييٓ ٖٔهــاي إ:

ذفستــْ لٗــرٔ عــراب الــسجي كىــا ذا لــر ٚال ــرسأً ،قــد إلتصوــْ

ــع وــَ

الفقّا ِٕٔ،ٞقسٖب جدأ.البد وَ وبذع ٛوا تفٗدٓ السٔاٖات ِٔ٘ طاٟفتاُ:
ال اٟف ٛاألٔ : :وا تدهٓ عم ٜعدً زيٓ الصاٌ٘ الــىرصَ الــىقسٓ بصٌـآ بهـد
وا صابْ وظٓ الـرحاز ِ٘ٔ ٚصرٗرتاُ (: )22
 صرٗر ٛب٘ الهباع عَ الصاي ( )يف ذحاٖ ٛزجي الصاٌـ٘ الـرٙقسٓ عمٌ ٜفطْ بالصٌا ِٕٔ وـرصَ ٔقد ذفسٔا لْ ذفري: ٚشفمىـا ُ ٔجـد وـظٓ
الـرحاز ٚطسد ٖػتدٓ فسوآ الصبري بطا بهري فهقمـْ بـْ فليزكـْ الٍـاع فقتمـٕٓ،
فلطربٔا الٍيب برلل فقاه ِ :ب تسكتىـٕٓز ِٔـ٘ تـده بٕضـٕض عمـ ٜغـقٓ
وَ التفصٗن  ُ ِٕ :الٕظٗفـ ٛعٍـد وـظٓ الــرحاز ٚلــحطد الــىقسٓ بالصٌـا ِٔـٕ
وـرصَ ِ٘ تسكْ ٔعدً إزجاعْ إ :الـرفري. ٚ
بٔ -صرٗر ٛالـرط

بَ طالـد الطـاٟن وـَ اموـاً الحـاظي( )عـَ

الـىرصَ اهلازب وَ الـرفريِ ٚن ٖسيٓ ذتـٖ ٜقـاً عمٗـْ الــردٓ قـاه (: )
(ٌ )20طبْ الّٗي يف  :جٕاِس الحبً  :د. 249 : 42
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض  + 2ض. 2
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شإُ كــاُ ِــٕ الـــىقسٓ عمــٌ ٜفطــْ هــي ِــسب وــَ الــرفري ٚبهــد وــا ٖصــٗبْ غــ٘ٞ
وَ الـرحاز ٚمل ٖسيٓز.
ِٔاتــاُ الصــرٗرتاُ يالتــاُ عمــ ٜعــدً إزجــا الصاٌــ٘ الـــىقس بصٌــآ إ:
الـ رفري ٚلٕ ِسب وٍّـا بهـد وـا صـابْ غـ٘ ٞوـَ الــرحازٔ ٚلـٕ قمـٗبٔ ،تبقـٜ
صٕزِ ٚسٔبْ قبن ُ تصٗبْ الـرحازٔ -ٚال ٔاذد ٚوٍّا -فٗطتفاي ذحىّا وَ:
ال اٟف ٛال اٌِٗٔ : ٛـ٘ زٔاٖـٔ )22( ٛاذـد ٚاطتمـ
ال ٕض٘ ٔب

ضـٍدِا ٖطـريا بـ

تهـبري

تهبري الصدٔ  ،ذٗا زٔاِا يف (التّرٖب) بطٍدٓ الصرٗس إ:

(صــفٕاُ عــَ زجــن عــَ بــ٘ بصــري ٔغــريٓ) ِٔــرا الطــٍد وقبــٕه عٍــدٌا عمــٜ
الـــىطمل الـــىظتاز وــَ تٕهٗــق وــَ ٖسضــن عٍــْ صــفٕأُ ،زٔاِــا يف (الفقٗــْ)
بإضٍايٓ الصرٗس (عَ صـفٕاُ عـَ غـري ٔاذـد عـَ بـ٘ بصـري) ِٔـرا الطـٍد
وق ٕ الصر ٛفإُ (غري ٔاذد) ظاِس يف الهدي الـىهتد بْ  :هبه ٔ ٛمخطٔ ٛ
ك سٔ ،ال ٖتٕقع ُ ال ٖحُٕ فّٗي هق ٛصـاي يف ذدٖ ـْ ،فّـرا التهـبري يف ٌفطـْ
كاغ

عَ صر ٛالسٔاٖ ٛوع غا ال سني عَ الـىطمل الـىظتاز .
ٔقد تطىٍت السٔاٖ ٛالتفصٗن ب

وـظٓ الــرحاز ٚلمىسجـًٕ فـب ٖـسيٓ إ:

الـــرفريٚشإُ كـــاُ صـــابْ ذحـــس ٔاذـــد مل ٖ مـــبزشإُ كـــاُ صـــابْ لــــي
الـرحاز ٚفب ٖسيٓز ِٔرا وا صسٓذت بْ الصرٗرتاُ الــىاضٗتاُ ٔ ،بـ

عـدً

وظٓ الـرحاز ٚفرييٓ  :شٔإُ مل ٖحَ صابْ لـي الـرحاز ٚزيٓ ذتٖ ٜصـٗبْ لــي
الهرابزٔ ،قد اطتمفت ٌطـظ ٛالسٔاٖـ ٛبـ

زٔاٖـ ٛالػـٗظ

اطتبفـا لفعٗـا ال

وهٍٕٖا فساجع (. )22
لحَ ِرٓ السٔاٖ ٛالـىفصم ٛو مق ٛوَ ذٗا هبٕت الصٌا بامقساز ٔ بالبٍٗـٛ
ٔغّاي ٚالهدٔه بْ  ،فقد ٖتِٕي تلتٓ٘ التفصٗن يف الـىػّٕي عمْٗ بالصٌا كىا ِٕ
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض  + 2ض. 2
( )22التّرٖب :د : 20ص: 20ض + 217الفقْٗ :د :4ص: 24ض. 22
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ذحي الـىقسٓ بالصٌا  ،لحَ صرٗره الـرط

ٔ ب٘ الهباع ( )24تدالُ بٕضٕض

عم ٜإطتصاص التفصـٗن بالــىقسٓ بالصٌا،ذٗـا قٗٓـدتا عـدً زيٓ الــىهرتني بصٌـآ
وـظصٕصا بقٕلْ :شبهد وا ٖصٗبْ غ٘ ٞوَ اذتحازٚزشٔجد وـظٓ اذتحـازٚز
وـىا ٖده عم ٜإطتصاص التفصٗن بالـىهرتني بالصٌا ئُ الـىػّٕي عمْٗ .
ٖٔاكدٓ  :الٍص

ال اٌ٘ وَ صرٗر ٛالـرط

يف(وـاعص) الــىهرتني عمـٜ

ٌفطْ بالصٌا ذٗا تطىٍت قٕلْ (: )شِب تسكتىٕٓ إذا ِسب ٖرِب ،فإٌـىا
ِٕ الر ٙقسٓ عمٌ ٜفطْز فإٌْ ٔاضس الدالل ٛعمـ ٜاطتصـاص تـسك الــىسجًٕ
الــر ٙصــابتْ ال ــرحازٔ ٚعــدً زيٓٓ إ :ذفستــْ صــٕص الـــىقسٓ الـــىهرتني،
ٔذلل بفهن يا ٚالـرصس شفإٌـىا ِٕ الر ٙقسٓ عمٌ ٜفطْز .
ٔبّرا التقسٖب ٖتحم ٜعدً إوحاُ التصدٖق بإطب فتٗا الــىػّٕز بهـدً
السيٓ ٔامعاي ٚإذا ِسب الـىساي ز

ْ بهد إقسازٓ عمٌ ٜفطْٔ ،لٗظ لـْ وطـتٍد

ضٕ ٝوسضم ٛالصدٔ  :ضـ٠ن الصـاي ( )عـَ الــىسجًٕ ٖفـسٓ ،قـاه :شإُ
كاُ قسٓ عمٌ ٜفطْ فب ٖـسيٓز (ِٔ )22ـ٘ ضـهٗف ٛوـسئي ٚبالسٔاٖـات الصـرٗرٛ
الـىتقدو ٛبتقسٖب ٔاضس .
البرا الطـابع ِ :ـسب الــىحمٕي ذـدٓا لصٌـآ ،فـإذا هبـت الصٌـا ِٔـٕ غـري
وـرصَ ٔإضـترق الــحمد ،هـي زٖـد جمـدٓ فّـسب مل ٖطـق عٍـْ الــردٓ التـاً
بفسازٓ ِٔسٔبْ ضٕا ٞذا

لـي الطسب ً مل ٖرقـْٔ ،ضـٕا ٞهبـت شٌـآ بـإقسازٓ

ٔ إقسازِا ٔ هبت بالػّٕي الهدٔه  -البٍٗٔ ، - ٛذلل كمْ مطب يلٗن جمـد
الصاٌ٘ ٔالصاٌٗـ ٛو٠ـ ٛجمـد - ٚيف القـسُ ٔالطـٍ -ٛوـع عـدً الـدلٗن عمـ ٜضـقٕط
الـحمد ٔ وا تبق ٜوٍْ قبن الفساز ٔاهلـسب ،فببـد وـَ زيٓٓ إ :وٕضـع الــحمد
ٔضسبْ تـىاً الـرد ِٕٔ و ٛ٠جمد. ٚ
( )24الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض  + 2ض. 2
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض . 4
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ِــرا وقتطــ ٜالقاعــد ٖٔ ،ٚــىحَ تلٖٗــدٓ يف صــٕز ٚإصــاب ٛالصاٌــ٘ بهــا
الـحمد فّسب  ،بسٔاٖٕٛ

()22

يف (التّرٖب) عَ الصاي (ٔ :)قـد ضـ٠ن عـَ

الصاٌ٘ ٖـحمد فّٗسب بهد ُ صابْ بهـا الــردٖ ،ــحب عمٗـْ ُ ٖــظب عٍـْ
ٔال ٖسيٓ كىا ٖـحب لمىرصَ إذا زجي قـاه :شالٔ ،لحـَ ٖـسيٗ ذتـٖ ٜطـسب
الـرد كاوبز قمت  :فىا فس بٍْٗ ٔب

الـىرصَ ِٔـٕ ذـدٓ وـَ ذـدٔي ا

قــاه  :شالـــىرصَ ِــسب وــَ القتــن ٔمل ّٖــسب إال إ :التٕبــ ،ٛألٌــْ عــاَٖ
الـــىٕت بهٍٗــِْٔ ،ــرا إٌــىا ٖــحمد فببــد وــَ ُ ٖــٕف ٜالــردٓ ،ألٌــْ ال ٖقتــنز
ٔالطــٍد ضــهٗ

لٕجــٕي وـــحّٕه فٗــْٖٔ ،صــمس الـــظرب وآٖــدا لـــىا تقتطــْٗ

القاعد ٚيف بها طساني الـىطلل. ٛ
البرا ال اوَ  :كٗفٗ ٛجمد السجن ٔالـىس . ٚ
وا جمد الــىس  ٚفببـد وـَ إقهايِـا ذـاه الــحمد جالطـ ٛوطـتٕز ٚب ٗابّـا
ٔتطسب الــردٓ  :و٠ـ ٛضـٕط عمـ ٜكـن عطـٕ وـَ عطـا ٞبـدٌّا ضـٕ ٝالٕجـْ
ٔالس ع ٔوٕضع الهٕز ٚكىا يلت عمْٗ بهـا الٍصـٕص ( )27كصـرٗس شزازٚ
عَ الباقس (: )شٖطسب السجن الـردٓ قاٟىا ٔالـىس  ٚقاعدٖٔ ،ٚطسب عمٜ
كــن عطــٕ ٖٔــرتك الــس ع ٔالـــىراكريزِحرا يف (الحــايف) لحــَ يف (الفقٗــْ)
ٔ(التّرٖب) :شٖٔرتك الٕجْ ٔالـىراكريز ٔال ضري لتقازب الــىهٍٔ ٜالصـد
الهسيف لحن وٍّىا عم ٜاآلطس ،فببد وَ تسك الٕجْ ٔالس ع وهأ ،يف وسضـمٛ
ذسٖص:شٖفس الـردٓ عم ٜالـحطد كمْ ٖٔتٓق ٜالفسد ٔالٕجْز .
ٔالهرب ٚبالطٕط وا ٖصد عسفا عمْٗ ٌْ ضٕط ٖطـسب بـْ إذ ال حتدٖـد لـْ
غسعا ،فالـىّي عٍدٟرٕ ُ ٖحُٕ وصدا الطٕط عسفا ٔ ُ ٖحُٕ وٕجبا لأللــي
ٔالهراب الر ٙزايٓ الػاز الـىقدع وَ تػسٖع الـرد .
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض . 2
()27الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض  + 2ض. 2
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ٔال ٍٖص وَ هٗاب الـىس  ٚالصاٌٗ ٛغـٍٖ٘ ٞحػـ

وهـْ غـ٘ ٞوـَ جطـدِا،

لق هٍا وَ طازد يل ٛالـردٓ  :إزاي ٚالػاز ضرت الـىس ٔ ٚعدً إٌحػـافّا لغـري
شٔجّا ٔستازوّاٌ ،هي ٍٖـص وـَ هٗابّـا  :الصاٟـد الـرٖ ٙــرٕه واٌهـا عـَ بمـٕ
الـحمد ٔ ذآ إ :جطىّا ٔ ،تمبظ هٕبا ضاتسا ٖــظاط هلـا كىـا صـٍع

()21

وـري

الــىاوٍ ( )وـع الــىس  ٚالــىقسٓ ٚبالصٌـا ِٔـ٘ وــرصٍ ٛهـي يطمـّا اذتفــريٚ
عرَابَُّىَاز ِٕٔ ٖ ّٓس الصاٌ٘ وـَ
لرتجي ،فإُ الـحمد ٔالسجي عراب ش َٔلَْٗػِ َّدِ َ
فهمتْ الطٗٔ ٛ٠جسٖـىتْ الٍحسا ٞذطبىا يلت عمْٗ السٔاٖات (. )29
ٔالبد وَ ضسبٍا لمصاٌ٘ ٔالصاٌٗ ٛغدٓ الطسب ٔال تلطـرٌا بّىـا ز فـ ٛكىـا
ٌ قت يٖ ٛضٕز ٚالٍٕزٔ ،2 :يلت السٔاٖات ( )20عمُ ٜشذد الصاٌ٘ كلغـد وـا
ٖحــُٕ وــَ ال ــردٔيز كىــا جــا ٞيف وهتــرب ٚمساعــ ُ ٔ ٛالصاٌــ٘ ٖـــحمدش غد
الـحمدز كىا جا ٞيف وهترب ٚإضرا بَ عىازٔ ،غريِىا وَ األطباز .
إذُ البد ُ تطـسب الصاٌٗـ ٛضـسبا غـدٖدا كىـا ٌ قـت بـْ السٔاٖـاتٔ ،ال
تلطرٌا بّا ز ف ٛيف يَٖ ا

ٔيف ت بٗق ذدٓٓ ٔقـد صـسٓذت بـْ اآلٖـ ٛالــىبازك: ٛ

طرِكليِ بِّٔىَـا زَ ْفَـ ٌٛفٔـ٘ ئٖـَِ المـْٔز فـإُ الــردٓ عـراب قبـاه المـر ٚالـه
شَٔال تَلْ ُ
إضتٕفاِا الصاٌ٘ ٔ ،يف طرب ستىد بَ ضٍاُ :شٔعم ٛضسب الصاٌ٘ عمـ ٜجطـدٓ
بلغدٓ الطسب لـىباغستْ الصٌا ٔاضتمراذ الـحطد كمْ بْ ،فحهن الطسب عقٕبـٛ
لْ ٔعرب ٚلغريٓ ِٕٔ ععي الـحٍاٖاتز ٔقد طمقت زٔاٖات (الطسب الػدٖد)
ٔيلت عم ٜإضتٕا ٞالسجن ٔالـىس  ٚيف إضترقا الطسب الػدٖد .
ٔالـىقٗاع الػـسع٘ ٔالهـرب ٚيف (الطـسب الػـدٖد) ِـٕ الصـد الهـسيف،
ٍٖٔبغ٘ وبذعـ ٛذـاه الصاٌـ٘ ٔالصاٌٗـ ٛوـَ ذٗـا الػـباب ٔالػـٗب ٔالطـه
()21الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض . 2
()29الٕضاٟن  :د : 21ب  2وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض  + 7ب 24وٍّا :ضٔ 2غريِا .
()20الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض  +4ض+ 2ض + 2ض. 1
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ٔالقــٕٔ ٚالصــرٔ ٛالـــىسضٔ ،لحــن ٔاذ ـدٕ وــَ ِــاال ٞوصــدا وــَ الط ـسب
الػدٖد عسفا البد وَ وبذعتْ .
ٌهــي ذحــ٘ عــَ بهــا الفقّــاٖ ُ ٞحــُٕ الطــسب وتٕض ـ ا ال غــدٖدا،
ٔوطــتٍدٓ طــرب وسضــن مل ٖهىــن بــْ وػــّٕز الفقّــأِ ،ٞــٕ وــا زٔآ الػــٗع يف
(التّرٖب) بطٍد صرٗس إ :ذسٖص وسضب عىَ طربٓ عَ بـ٘ جهفـس(: )
شٖفسٓ الـرد عم ٜالــحطد كمـْ ٖٔ ...طـسب بـ

()22

الطـسب ز

ِٔـٕ و مـق

ٖهي ذدٓ الصٌا  ،لحَ إزضالْ واٌع عَ االذتحـاد بـْ ٔقـد قـاه يف (الٕضـاٟن) :
(ٔلهمْ وـظصٕص بغري الصٌا)ٔ ،

مّا بهطّي عمٖ ُ ٜحـُٕ الصاٌـ٘ ضـهٗفا

ٔ وسٖطا ال ٖقٕ ٝعم ٜتـرىٓن الطسب الػدٖدِٔ ،ـٕ

ـن تربعـ٘ ال ٖصـاز

إلْٗ لـٕ ذسشٌـا صـدٔز الــظربٔ ،ذٗـا مل ٌــرسش صـدٔزٓ ب سٖـق صـرٗس مل
ٖحَ ذح ٛعمٍٗا ذت ٜتهازض وا يهٓ عم ٜالطسب الػدٖد يف ذـدٓ الصٌـا ِ .ـرا
كمْ يف جمد الـىس . ٚ
ٔ وا جمـد السجـن فببـد وـَ إجـسا ٞالــحمد عمٗـْ ِٔـٕ قـاٟي كىـا ٔزي يف
صرٗر ٛشزاز ٚشٖطـسب السجـن الــرد قاٟىـاز(ٖٔ ، )22طـسب ضـسبا غـدٖدا
ٔعمـــٜ

ٗـــع عطـــا ٞجطـــدٓ ضـــٕ ٝالٕجـــْ ٔالـــس ع ٔالــــىراكري  -اآللـــٛ

ٔالـظصٗت ٔ -ال تلطرٌا فْٗ ز ف ٛيف يَٖ ا

ٔت بٗـق ذـدٔيٓ كىـا يلـت عمٗـْ

يٖ ٛضٕز ٚالٍٕز ٔالٍصـٕص الــىتقدو ٛيف جمـد الــىس ٌ ٚعـري وهتـرب ٚمساعـ ٛيف
(الفقْٗ) ٔ(التّرٖب) عـَ الصـاي (: )شذـدٓ الصاٌـ٘ كلغـدٓ وـا ٖحـُٕ وـَ
الــردٔيز ٔزٔاٖـ ٛستىـد بـَ ضـٍاُ عـَ السضـا(: )شٔعمـ ٛضـسب الصاٌـ٘
عم ٜجطدٓ بلغدٓ الطسب لــىباغستْ الصٌـا ٔإضـتمراذ الــحطد كمـْ بـْ ،فحهـن
الطسب عقٕب ٛلْ ٔعرب ٚلغريٓ ِٕٔ ،ععي الـحٍاٖاتز .
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض . 2
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض+ 4ض. 1

كٗفٗ ٛجمد الصاٌ٘ )229(...........................................................

ٌهي البد وَ ضسب غدٖد لٗظ فْٗ ودٓ ٔ تهمٗق عم ٜطػب ٔ ٛعىٕي ذٙ
لـىا ٔزي يف وهتـرب ٚطمرـ ٛوـَ الــىٍع ،قـاه (: )شال ٖــحسٓي يف ذـدٓ

جاٌب

ٔال ٖػٍس ٖهل ٖـىدٓ)  ٙال ٖـىدٓ  -كرا يف (الفقٗـْ) ٔ(الٕضـاٟن)( ٔ -الػـبس)
بطحُٕ البا ِٕ ٞوـدٓ الػـ٘ ٞبـ
وـ ــىدٔيا بـ ـ

طػـــبت

ٔتـاي كالــربنٔ ،الــىهٍ ٜالــىٍع عـَ إلقـآٞ
يف األزض كالــــىصمٕب ،بٍٗىـــا يف ٌطـــظٛ

وقـــسٌٔت

(التّرٖب) ٔ(الٕايف)( :ال ٖػٍخ) ٖٔهـل الػـٍخ ٔ التػـٍٗخ  :تقـبٓا ٔتقمـ
الـحمد الـىطسٔب بفهن الـحمد الػدٖد جدا .
هي إٌْ قد ٔقع الـ ظبني بـ

الفقّـا ٞيف ٌـْ ٖطـسب السجـن الصاٌـ٘ عازٖـا

ٔ كاضــٗا لــٕ ٔجــد ذــاه شٌــآ كاضــٗا  ٔ ،وــا لــٕ ٔجــد الصاٌــ٘ عازٖــا فٗطــسب
عازٖا وــ حسيا عـَ ال ٗـاب وـع ضـرت عٕزتـْ جصوـا ٔلهمـْ وتفـق عمٗـْ ٔتــحتىع
عمْٗ الٍصٕص الػسعٗ. ٛ
ٔإٌ ــىا إطتمفــت الٍصــٕص ٔالفتــأ ٝفٗىــا لــٕ ٔجــد الصاٌــ٘ كاضــٗا فّــن
ٖـحسٓي ٖٔطسب عازٖا وَ ال ٗاب ضٕ ٝضاتس عٕزتْ

ً ظتمد كاضٗا كىا ٔجد

كاضٗا الـىػّٕز فتٕ )22( ّٝجمدٓ عم ٜالـرال ٛالـه ٔجـد عمّٗـا الصاٌـ٘  :إُ
عازٖــا فٗحمــد عازٖــأ ،إُ ٔجــد كاضــٗا جمــد كاضــٗا ٔ .يف قبالــْ  :قــٕه ب ــحمد
السجن الصاٌ٘ عازٖا وـحسٓيا عَ ال ٗاب ضٕ ٝضاتس الهٕز ٚعم ٜكـن ذـاه بـب
فس ب

ٔجداٌـْ عازٖـا ٔبـ

ٔجداٌـْ كاضـٗا ٔ .الهىـد ٚالٍعـس إ :الٍصـٕص

الصرٗر ٛضٍدا وقدو ٛمضتٍتاد وا ٖفّي وٍّا : ِ٘ٔ ،
األٔ : :وهتربتا إضرا بَ عىاز ( ، )24زٔاِىا الػـٗع الحمـٗل ب ـسٖق
صرٗر

ٔوـَ القسٖـب جـدا ٔذـد ٚالسٔاٖـٔ ،ٛزٔاِـا الػـٗع ال ٕضـ٘ بلذـد

ال سٖق ٔ ،قد ضله إضرا اموـاً الحـاظي( )عـَ الصاٌـ٘ كٗـ
( )22ذحآ يف جٕاِس الحبً  :د. 229 : 42
()24الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض  + 2ض. 2

ٖــحمد
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قــاه (: )ش غـدٓ الــحمدز فطــله  :فىــَ فــٕ ال ٗــاب قــاه (: )شبــن
تـظمع هٗابْز ٔيف الٍطظ ٛاألطسٝشبن ٖـحسيز ٔوقتط ٜإطبقّا عدً الفـس
يف ذحــي الــحمد عازٖــا زتــسيا وــَ هٗابــْ بـ
الهدٔه ٔب

هبٕتْ بامقساز ٔب

هبــٕت الصٌــا عمٗــْ بالبٍٗــٔ ٛغــّايٚ

هبٕتْ بهمي امواً .

ِٔرٓ السٔاٖ ٛهلا طس وتهدي ٚكمّا وهتربٖٔ . ٚهطدِا وهتـرب ٚبـ٘ بصـري
الطــاٟن عــَ ذــد الطــحساُ ٔالصاٌــ٘ قاه:شٖ ــحمداُ بالطــٗاط و ــحسيَٖ ب ـ
الحتف ز (ِٔ)22ىا ٔاضرتا الدالل ٛعمـٔ ٜجـٕب تــحسٖد الصاٌـ٘ ٔطمـع هٗابـْ
ذاه الـحمد ٔعم ٜامطب ضٕا ٞالر ٙقـسٓ عمـٌ ٜفطـْ ٔالـر ٙغـّد الهـدٔه
بصٌآ ٔالر ٙعمي امواً ٔ ٌاٟبْ بـحسوْ ٔزيٓ بهٍْٗٔ ،ضـٕا ٞالـرٔ ٙجـد عازٖـا
ٔالرٔ ٙجد كاضٗا ٔ ،تصمراُ يلٗب عم ٜالقٕه ال اٌ٘ .
ال اٌٗ : ٛوهترب ٚطمر ٛبَ شٖـد الـه زٔاِـا الػـٗظاُ الصـدٔ ٔال ٕضـ٘
يف (الفقٗــْ) ٔ(التّــرٖب) عــَ الصــاي ( )عــَ بٗــْ (:)شال ٖ ــحسي يف
ذدٔ ،ال ٖػبس ٖ -هل ٖــىد) هـي قـاه(: )شٖٔطـسب الصاٌـ٘ عمـ ٜالــراه
اله ٔجد عمّٗا  :إُ ٔجد عسٖاٌا ضسب عسٖاٌأ ،إُ ٔجد ٔعمْٗ هٗابـْ ضـسب
ٔعمٗــْ هٗابــْز (ِٔ . )22ــرٓ السٔاٖــ ٛهلــا طسٖقــاُ وهتــرباُ لمػــٗظ
ٔال ٕض٘ وآٖد ٚب سٖق الـرىري ٙيف (قسب امضٍاي) ِٕٔ ضهٗ

الصــدٔ
جدا.

ٔيالل ٛالسٔاٖ ٛعم ٜالقـٕه الــىػّٕز ٔاضـر ،ٛفٗتهـازض إطـب وهتـربٚ
إضرا الػاون لمىػّٕي عمْٗ بالصٌا شتـظمع هٗابْٖ ،ـحسيز وع وهتـرب ٚطمرـٛ
شٖطسب الصاٌ٘ عم ٜالـراه اله ٔجد عمّٗا ...ز .
ٖٔبدٔ وَ بها الفقّاٞ

()27

 :الـحىع ب

()22الٕضاٟن  :د : 21ب  1وَ ابٕاب ذد املطحس  :ض. 2
()22الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض. 7
( )27ذحآ يف جٕاِس الحبً  :د. 229: 42

الـظربَٖ بتظٗـري الٕل٘ الفـقْٗ

كٗفٗ ٛجمد الصاٌ٘ )222(...........................................................

بٍّٗىا ،لحَ وـع إوحـاُ الــحىع الهـسيف بتقٗٗـد الــى مق ال وــحاه لمىصـري إ:
التظــٗري لــٕ فــسض صــرتْ ٔإلتصاوــْ قاعــد ٚصــٕلٗ ٛيف ال ــظربَٖ الـــىتهازض
الـــىتحافٔ ، ٠قــد ذققٍــا يف األصــٕه طبفــْ ذٗــا إطرتٌــا التطــاق
الـظربَٖ الـىتحاف٠

الرَٖ لٗظ فّٗىا

صــب يف

ع عسيف ٔال وسجس غسع٘ .

قٕه  :ظاِس وهترب ٚطمر ٛهبٕت الصٌا عمْٗ بالبٍٗٔ ٛغّاي ٚالهـدٔه الـرَٖ
ٔجــدٔٓ عازٖــا ٔ كاضــٗا فٗحمــد ذطــبىا ز ٔٓ ٔٔجــدٔٓ  :كاضــٗا ٔ عازٖــا،
فتظت

وهترب ٚطمر ٛبالصاٌ٘ الـىػّٕي عمْٖٗٔ ،ـظسد عٍّـا :الــىهرتني بالصٌـا

ِٕٔ غري وـرصَ فإٌْ با ٍ حتت إطب وهتربت٘ إضرا ٔ بـ٘ بصـري اآلوـست
بتحسٖد الصاٌ٘ ٔطمع هٗابْٔ ،ظاِس األوس الٕجٕب فٗحب جمدٓ عازٖا وـظمٕ
ال ٗاب ضٕ ٝضاتس الهٕز. ٚ
ٔبتهبري هاٍُ  :وهتربتا إضرا و مقـ ٛتهـيٓ الــىقسٓ بالصٌـا ٔالــىػّٕي عمٗـْ،
ٌٔقٗٓدِا بـىهترب ٚطمرٖٔ ،ٛترصن :طسٔد الصاٌ٘ الرٔ ٙجـدٓ الػـّٕي كاضـٗا
فٗحمــد ب ٗابــْٖٔ ،بقــ ٜالـــىقسٓ بصٌــآ غــري الـــىػّٕي عمٗــْ حتــت إطــب وهتربتــ٘
إضرا شتـظمع هٗابْٖ ،ـحسيز كىـا ٖبقـ ٜالــىػّٕي عمٗـْ بالصٌـا ٔقـد ٔجـدٔٓ
عازٖا ،فٍٗتخ  :جمد الصاٌ٘ غري الـىرصَ وـحسٓيا وَ هٗابْ ضٕا ٞوـَ قـسٓ عمـٜ
ٌفطْ بالصٌا ٔوَ غّد الهدٔه عمٗـْ ِٔـٕ عـازٍ وــظمٕ ال ٗـابٔ ،جمـد الصاٌـ٘
كاضٗا إذا غّد عمْٗ الهدٔه ٌّي ٔجدٔٓ كاضٗا ذاه الصٌا .
لحَ البد وَ عدً إبقا ٞال ٗاب الح رئ ٚالطىٗح ٛاله تـىٍع ٔصـٕه لــي
الطسب ٔالـحمد ٔ تـظف

وٍْ ،فٗحط ٜال ٕب الطاتس لـحطىْ وَ ئُ شٖايٚ

ذتٖ ٜعّس لـي الـحمد ٔعراب الطسب عمْٗ ،فـإُ وهتـرب ٚمساعـ ٛيلـت عمـٜ
ُ شذد الصاٌ٘ كلغد وا ٖحُٕ وَ الـردٔيز (ٔ ، )21إذا لبظ ال ٗاب الحـ ريٚ
ٔ الطىٗح ٛمل ٖر

غد الهراب عٍد جمدٓ ذدٓ الصاٌ٘  .هي ٌبرا :

()21الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض. 4
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إشتواء السنا :
العــاِس ُ األذحــاً الـــىتقدو ٛيف الصٌــا ٔجسٖــاُ ال ــرد ٌٕٔعــْ جتــس ٙيف
وٕازيِا وَ ئُ فس ب
إطب

شٌا الـر٘ باوس  ٚذٗٓ ٔ ٛباوس  ٚوٗٓتـِٔ ،ٛـٕ وقتطـٜ

يل ٛذد الصٌا ٔزٔاٖاتْ ٌٔصٕص ذحاوْ ،فإذا شٌـ ٜالــر٘ الــىرصَ

بـىٗت ٛزجي ٔ ،إذا شٌ ٜغري الـىرصَ بـىٗت ٛجمد و٠ـ ٛضـٕطٔ ،قـد يلـت عمٗـْ
بإطبقّا  :يٖ ٛذدٓ الصٌا ٔزٔاٖات جمد غري الـىرصَ ٔزجي الـىرصَ ،وآٖدا
ببها السٔاٖات الٕازي ٚيف الصٌا بالـىٗت ٛفساجع  .هي ٌبرا :

تـجهيس الـمرجوم والـمرجومة :
الـىهسٔني ٔالـىػّٕز ب

األصراب وَ غـري طـبني ٖهـسني ٌـْ إذا فـس

امواً ٔ وَ ٖقًٕ وقاوْ ٔإٌتّ ٜوَ زجي الصاٌـ٘ الــىرصَ ٔالصاٌٗـٔ ٛتــرقق
وٕتْ ٖـحّٓص كطاٟس وٕات الـىطمى  ،لٕضٕض كٌْٕ وطمىا مل غتسد بصٌآ عـَ
امضبً،فتلت٘ األيل ٛالهاؤ ٛالـى مق ٛالٍاطق ٛبٕجٕب جتّٗصالـىٗت الـىطمي.
ٖٔاكدِا  :صرٗر ٛب٘ وسٖي ( )29الـراكٗ ٛلـسجي وـري الــىاوٍ

الصاٌٗـٛ

الـىرصٍ ٛالـىقسٓ ٚعمٌ ٜفطّا ٔقد تطىٍٓت قٕه وري الـىاوٍ ( )لصرابتْ
بهــد وٕتّــا :شفايفهِٕــا إٔ :لٗاّٟــا ٔوــسِٔي ُ ٖصــٍهٕا بّــا كىــا ٖصــٍهُٕ
بـىٕتاِيز جتّٗصا كاوب  :تغطٗن ٔحتٍٗ ٔتحف

ٔصبٔ ٚيفَ .

لحَ يف صرٗر ٛب٘ بصري ( )70اله زٔاِا القى٘ يف تفطريٓ بطٍد وٕهـٕ
بصرتْ ٔبحُٕ الـظرب جص ّٞوَ التفطري األصن  -ال وَ الـىظمٕط بـْ  -وآٖـدا
بـىسفٕع ٛالحمٗل ِ٘ٔ ،تـرح٘ زجي وـري الــىاوٍ ( )لسجـنٍ شٌـِٔ ٜـٕ
وـرصَ ٔقـد قـسٓ بــحسوْ ٔإعـرتني طالبـا مقاوـ ٛالــردٓ عمٗـْ ،فـلجس)( ٝ
()29الٕضاٟن  :د : 21ب 22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض. 2
()70الٕضاٟن  :د : 21ب  24وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض. 4

جتّٗص املسجًٕ ٔاملسجٕو)222(................................................. ٛ

عمٗــْ الــسجي  ،هــي قــاه اموــاً الصــاي ( )يف يطسِــا :شفىــات السجــن
فلطسجْ وري الـىاوٍ  فلوس فرُفـس لـْ ٔصـم ٜعمٗـْ ٔيفٍـْز فقٗـن ٖـا وـري
الـــىاوٍ

 :ال تغطٓـمْ ! فقــاه ( : )شقــد اغتطــن بــىا ِــٕ طــاِس إٖ :ــًٕ

القٗاو ، ٛلقد صرب عم ٜوس ععٗيز .
ِٔرا الـظرب الصرٗس قـد ٖصـ دً بالــظرب الصـرٗس الطـابق عمٗـْ ذٗـا
ٖفٗد األطري ٔجٕب التحّٗص الـىظتصس  -يف ادتىمٔ ٛبٍرٕ الـىٕجب ٛالـحص: ٟٛٗ
الصبٔ ٚالدفَ -وَ ئُ تغطٗن الـىسجًٕ ٔالـىسجٕو. ٛ
لحــَ ٖـــىحَ الــتظم

وــَ ِــرٓ الـــىٍافأ ٚالـــىهازضٔ ٛالتصــايً بــ

وطىُٕ الـظربَٖ الصرٗر  ،بلُ ٖقاه :
الـــىهسٔني ٔالـــىػّٕز ب ـ

الفقّــا(ٞزض) ذتــ ٜإيعــ٘ عمٗــْ ام

ٔالتطالــــي الفتـــٕاِ : ٟ٘ـــٕ ُ الــــىساي ز

ـــْ ٔ ز

ــا

ّـــاٖ -ـــلوسٓ اموـــاً ٔ

الـىحتّد الهده القاٟي وقاوْ يف عصٕز الغٗب ٖٔ ٛمب وٍـْ ُ ٖغتطـن ٖٔترـٍٓ
ٖٔــتحفَ قبــن الــسجي هــي إذا زجــي ٔوــات صــم٘ عمٗــْ ٔيفــَ وــَ ئُ تغطــٗن
الذق ،قاه غٗع ادتٕاِس ( )72بهد ٌقمْ ام

ا عمْٗ عَ بهطـّي ٔ( :األصـن

يف ِرا الـرحي  :وا زٔآ الحمـٗل ( )72بطـٍد ضـهٗ

جـدا عـَ وطـىع كـسيَٖ

عَ ب٘ عبد ا  قاه  :الــىسجًٕ ٔالــىسجٕوٖ ٛغطٓـبُ ٔعتٍٓ ـاُ ٖٔمبطـاُ
قبــن ذلــل هــي ٖس

ــاُ ٖٔصــم ٜعمّٗىــأ ،الـــىقت ٓ وٍــْ بــىٍصل ٛذلــل ٖغطٓـن

ٖٔـرٍٓ ٖٔمبظ الحفـَ هـي ٖقـاي ٖٔصـم ٜعمٗـْ) ٔ .ضـه

الطـٍد لٕجـٕي غـري

ٔاذــد فٗــْ و ــىَ مل ت بــت ٔهاقتــْ  :ل ــحّالتْ ٔ ،كربــْ ٔ ،لتهــازض التٕهٗــق
ٔالتطــهٗ

فٗــٌْٔ ،ـ

الــظرب يف (الٕضــاٟن) :شٖغطٓـبُ ٖٔــرٍٓ اُ ٖٔمبطــاُ

الحفَ ...زبالتػدٖد وع البٍا ٞالـىحّٕه  ٙبصٗغ ٛالتفهٗـن ِٔـٕ وٕافـق لــىا
( )72جٕاِس الحبً  :د. 94 : 4
()72الٕضاٟن  :د : 2ب 27وَ ابٕاب غطن املٗت  :ض. 2
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يف (الحايف)  ،بٍٗىا زٔآ يف (التّرٖب) ٔيف (الـٕايف) ِٔىـا ٖـٍقبُ الــظرب عـَ
(الحــايف) (:)72شالـــىسجًٕ ٔالـــىسجٕوٖ ٛغتطــبُ ٖٔترٍ ــاُ ٖٔمبطــاُ الحفــَ
قبن ذلل هي ٖس

اُ ٖٔصم ٜعمّٗىازبصٗغ ٛاالفتهاهِٔ،رٓ الٍطظ ٛقسب :

ٔال  :ألُ التحمٗــ

وـــستب بالـــر٘ ِٔ ،ـــٕ ٔ :بـــىباغس ٚالفهـــن وـــَ

وباغس ٚغريٓ لفهن وستب ٕ بْ  ٙ -بالـر٘ . -
ٔهاٌٗا  :لفّي الـىػّٕز لْ وَ الـظرب الضٗىا الـىتقدو
الحمٗل السأ ٙلمظرب ،فٗحػ

األقسب وٍٓا لهصس

عَ إطبعّي عمٌ ٜطظ ٛاالفتهاه ئُ ٌطـظٛ

التفهٗــن ٔ ،اذتــدٖا ٔاذــد ٔ .بهبــاز ٚهاٌٗــٌ : ٛطــع السٔاٖــ ٛشتتمفــٔ ، ٛزٔاٖــٛ
الػٗظ

ال ٕض٘ ٔالحاغاٌ٘ يف (التّـرٖب) ٔ(الـٕايف) عـَ (الحـايف) تحػـ

عــَ إطــتبني ٌطــع السٔاٖــ ٔ ٛقسبٗــٌ ٛطــظ ٛالسٔاٖــ ٛبصــٗغ ٛاالفتهــاه ،لــٕجّ
ذكسٌاِىا وٕجب

لمٕهٕ بّأ ،عمّٗا االعتىاي .

هي قاه صـاذب ادتـٕاِس ٔ( :زٔآ الصـدٔ وسضـب عـَ وـري الــىاوٍ
ُ فٗـْ إزضـاه ٔغـريٓ)
ٔ ال ػٗع بإضٍايٓ عـَ ستىـد بـَ ٖهقـٕب ٔبإضـٍا ٕي هـا ٍ
ٖهل بالغري  :جّال ٛالسأ. ٙ
ٔقــد صــمس

ــع وــَ الفقّــا( ٞزض) االضــتٍاي إ :السٔاٖــ - ٛضــهٗفٛ

الطٍد -بقاعد ٚاٌـحباز الطهٗ

بهىـن الــىػّٕز ،كصـاذب الــحٕاِس الـرٙ

قاه ...( :الٌـحبازٓ بفتٕ ٝاألصراب بْ وَ غري طبني ٖهسني كىا اعـرتني بـْ
يف الـىهترب)  ٔ ،صمرْ ضـتاذٌا الــىرقق يف حب ـْ ( )74بــىا ٖهتـربٓ (قـدٓ) يلـٗب
طاوطأ ،ذاصمْ  :إُ الـىطلل - ٛيف السجي ٔيف االقتصـاص -ستـن االبـتب ٞيف
عّد السضٕه األععي ٔ عّد وري الـىاوٍ

ٔ ،الفتٗا باغتطـاهلىا قبـن

السجي ٔاالقتصاص وػـّٕز ٚوـَ غـري طـبنئ ،مل ٖػـتّس ٔجـٕب تغطـٗمّىا
( )72الحايف :د + 224: 2التّرٖب :د + 224 : 2الٕايف  :باب القتٗن وَ ابٕاب جتّٗص املٗت.
( )74التٍقٗس يف غسض الهسٔ ٚالٕهق: ٜد. 210 : 1

جتّٗص املسجًٕ ٔاملسجٕو)222(................................................. ٛ

بهد السجي ٔالقصاص ،بـن مل ٖهـسني وفـتٕ بـالٕجٕب  -فٍٗحػـ

وـَ ذلـل

كمْ  :صر ٛالـظرب بـىهٍ ٜو ابقتْ لمٕاقع التػسٖه٘ .
ٔقد ذصن لٍا الٕهٕ الػظص٘ بالـرحي الـىٍصٕص بطٍد ضـهٗ
وبذع ٛالـظصٕصٗات الـىتقدو ٛبل
بـــرٗا مل ٖهــسني الـــىظال

بهـد

هّا ،الضٗىا إطبا الفقّـا ٞعمـ ٜالفتٗـا

هلــا وــَ القــدوا ٞأ الـــىتلطسَٖٔ ،االطىٍ٠ــاُ

وطــتٍدٌا ٔوهتىــدٌا يف صــن الــرحي ٔ .عٍدٟــر ٖتحمــ ٜإٌتفــا ٞالـــىهازض ٛبـ
الصرٗر

 :طرب ب٘ وـسٖي ٔطـرب بـ٘ بصـري (ٖٔ ، )72ترصـن ٌ :ـْ البـد وـَ

تصد ٙالـىطمى

 -بٍرٕ الٕجٕب الحفـا -ٟ٘لتحّٗـص الــىسجًٕ ٔالــىسجٕوٛ

إذا مل ٖغتطب قبن السجئ ،إال فـإُ الٕاجـب الػـسع٘ األٔلـ٘ ِـٕ ُ ٖغتطـن
وَ ٖساي ز

ْ ٔز

ّا ٖٔترٍٓغ ٖٔمبظ الحفـَ قبـن الـسجئٖ ،طترطـَ ُ

ٖلوسٓ بْ امواً ٔ وـَ ٖقـًٕ وقاوـْ يف عصـس الغٗبـ : ٛالــىحتّد الهـده ٔ وـَ
ٍٖصبْ مقاوـ ٛالــردٔئِ ،ـرا األوـس زاجـس بــرق اموـاً ٔ ٌاٟبـْ ٔإُ كاٌـت
السٔاٖ ٛو مق ٛمل تتقٗٓد باعتباز وس امواً لمىسجًٕ ٔالـىقت

وٍْ ،ال قن وـَ

كٌٕــْ ٌـــرٕا وــَ األوــس بالـــىهسٔني وتٕجّٓــا إ :الـــىسجًٕ ٔ الـــىقت

وٍــْ

ٔالفقٗــْ ٔ :وــَ كــن ذ ـدٕ بــاألوس بالـــىهسٔني ٔ ،وــَ بــاب ٔجــٕب تبمٗ ـ
األذحاً ٔتسٖٔـحّا ٔإٖصاهلا لمىبتم ٜبّا الـىرتاد إلّٗا .
فإذا اغتطن الـىسجًٕ ٔ الـىسجٕؤ ٛتـرٍٓ ٔتحفَ هي زجي ٔ ز

ـت

ذت ٜالـىٕت صم٘ عم ٜالـح ٔ ٛيفٍت وَ غري تغطـٗن كىـا فـاي صـرٗس بـ٘
بصــري (ٔ ،)72إذا مل ٖغتطــن قبــن الــسجي جّٓ ـص الـــىسجًٕ ٔ الـــىسجٕو ٛكىــا
ٖـحّٓص ضاٟس الـىطمى

كىا فاي صرٗس ب٘ وسٖي ( . )77هي ٌبرا :

()72الٕضاٟن  :د : 21ب  22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض + 2ب 24وٍّا :ض. 4
()72الٕضاٟن  :د : 21ب 22وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض. 4
()77الٕضاٟن  :د : 21ب  24وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض. 2
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حد إفتضاض البكر :
ٍٖبغــ٘ قبــن الٕلــٕد يف بٗــاُ ال ــردٓ الػــسع٘ الـــىحهٕه عمــ ٜوــَ إفــتآ
بحاز ٚاوس  ٚعرزا ٞبالصٌا ٔإيطاه الركس ٔ بامصبع ٔ باآلل ٛالسقٗق ٛكالفاكّـٛ
ٔضتِٕــا  ٖٔ -ــرطَ بٍــا بٗــاُ ال ــرحي التحمٗفــ٘ الـــىستب بافتطــاض الـــىس ٚ
الباكسٔ ٚإشال ٛعرزتّا  ،فٍقٕه :
ال ظتــٕش لمىــس  ٚالبــاكس الهــرزا ُ ٞتصٖــن بحازتّــا بلصــبهّا ٔ ب لــ ٛزقٗقــٛ
فاكّ ٔ ٛضتِٕا ،فإٌْ بمراظ الهـسني االجتىـاع٘ الــىرافغ ٖمـصً وٍـْ امضـساز
بٍفطّا ٔكٗاٌّا ِٔتل غسفّا ٔعسضـّا ٖٔمـصً وٍـْ ضـٕ ٞذاهلـا بسغبـ ٛاألشٔاد
عٍّــأ ،ذلــل ألُ الهــسني االجتىــاع٘ الـــىطمي ٖتّٓىّــا يف غــسفّا أ ٖهتربِــا
فاقــد ٚلػــسفّا كىــا ال ٖــظف ٜعمــ ٜذــدِٔ ،ــرٓ وّاٌــ ٛععٗىــ ٛقــد ذسٓوّــا ا
ضــبراٌْ ،فقــد ٔزي يف زٔاٖــات ( )71صــرٗر ٛبٗــاُ ذسوــ ٛالـــىاوَ ذٗــا ٔوٗتــا
ٔذسوــ ٛال ــحٍاٖ ٛعمــ ٜالـــىطمي ذٗــا ٔوٗتــا فساجــع  ،كىــا ُ إشالتّــا لبحازتّــا
إذاله لٍفطّا ٔقد ذسً ا

عم ٜالـىطمي ٔالـىطمى ٛإذاله ٌفطْ ٔ ٌفطّا ،فقد

ٔزي يف طباز ( )79صرٗر ٛعَ امواً الصاي (: )شإُ ا
فٕٓض إ :الـىاوَ كن غ٘ ٞإال إذاله ٌفطـْزشٔإُ ا

تبـازك ٔتهـا:

عـصٓ ٔجـنٓ فـٕٓض إ:

الـىاوَ وٕزٓ كمّا ٔمل ٖفٕض إلٗـْ ُ ٖـرهٓ ٌفطـْ ،وـا تطـىع لقـٕه ا
ٔجنٓ ٔ :

عـصٓ

الهصٔ ٚلسضٕلْ ٔلمىـاوٍ  ،فالــىاوَ ٍٖبغـ٘ ُ ٖحـُٕ عصٖـصا ٔال

ٖحُٕ ذلٗبٖ ،هصٓٓ ا

بامٖـىاُ ٔامضبًز .

ٔاذتاصــن اٌــْ ال زٖــب يف ذسوــ ٛإشالــ ٛالبــاكس الهــرزا ٞلـظات ــي ٌٕهتّــا،
ِٔحــرا ال ٖ ــحٕش هلــا ت ــىح

غريِــا وٍّــا  ٙ -ذ ـدٕ ذتــ ٜشٔجّــا يف فــرتٚ

( )71الٕضاٟن :د : 29ب + 24ب 22وَ ابٕاب يٖات االعطا. ٞ
()79الٕضاٟن :د : 22ب 22وَ ابٕاب االوس باملهسٔني :ض + 2ض. 2
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الـظ ٕبٔ ٛوا بهد الهقد قبن الصفاني االجتىاع٘ٔ ،ذلل لمتهـازني االجتىـاع٘
ٔاالزتحــاش الــرِل يف بهــا بمــداُ الـــىطمى

عمــ ٜذفــغ الهفــاني ب ــرفغ

البحاز ٚلمٗم ٛالصفاني ذرزا وَ ِتل ٌفطّا ٔفطس غسفّا لٕ شفت إلٗـْ شٔجتـْ
هي ٌحس يطٕلْ بّـا ٔ إفتطاضـْ لبحازتّـا باصـبهْ أ ضتـٕٓ  ،فتقـع يف الــىّاٌٛ
ٔالـىرلٔ ٛقد ذسًٓ ا

عم ٜالـىاوَ ٔالـىاوٍ ٛإذاله ٌفطْ ِٔتل عسضْ .

ٔلٕ غل يف إٌتاد التهازني االجتىاع٘ -قمٍا ِٕ:و ن التهازني الـظازج٘
عمــ ٜإٌتفــا ٞالٍفقــٛب

فــرت ٚالهقــد ٔب ـ

لٗمــ ٛالصفــاني،زغي ُ االٌفــا عمــٜ

الصٔجٔ ٛاجب غسع٘ تحمٗف٘ ٔوـبشً لمٕضـع ذٗـا ت بـت الٍفقـ ٛيٍٖـا عمـٜ
الصٔدٔ ،قد هـىس التهازني ضقٕط الٍفق ٔ ٛوطآ الػاز الـىقدع .
ٔلــٕ إضــتقسٓ الػــل إكتفٍٗــا بالـــررز وــَ الـــىػاكن ٔطــٕني الٕقــٕ يف
الـىّأٌ ٛضقٕط ذسو ٛالـىاوَ .
ٔ ضٕ وَ ذلل :تـىحٍّٗا لهػـٗقّا الـر ٙطـدعّا ٔٔعـدِا بـالصٔاد وٍّـا
ٔتٗطريِا يطٕلْ بّا ٔ فآ عرزتّا باصبهْ ٔ ضتٕٓ ،فاُ اذتفاظ عم ٜالػسني
ٔالهــسض ٔاجــب ٔتسكــْ ذــساً ٔ ،ضــٕ ٌــٕا ٔوصــايٖق (ِتــل الهــسض):
الباكس عػٗقّا وَ بحازتّا اله ِ٘ عٍٕاُ غسفّا ٔطاتـي ٌٕهتّا الـرٙ

تـىح
ِٔبّا ا

ضبراٌْ ٔبّا وقٗاع غسفّا ٔعفافّاِ .را كمْ يف الـرحي التحمٗف٘.

ٔلٕ صدزت امشالـٔ ٛالفـا لبحـاز ٚاوـس  ٕٚذـس ٕٚوـَ ئُ ذـق فالــىصٖن
لمبحاز ٚضاؤَ ،ال ٖـظمٕ الـراه وـَ كـُٕ الــىصٖن  :ط ٗبّـا الهاقـد عمّٗـا ،
ٔ األجٍيب عٍّا ٌٔ ،برا ذحىّىا :
البرا األٔه  :الصٔد ،قاه الػـّٗد ٔ( :لـٕ كاٌـت الــىفتطٓ ٛشٔجـ ٛفهـن
ذساوا ٔ ،عصٓزٔ ،إضتقس الـىطىٓ )ٜوَ الـىّس  :ذاضسٓ ٔغاٟبِْٔ ،ـرٓ ذحـاً
هبهٔ )10( ٛقد تلون غٗع الـحٕاِس يف الـرحى

االطريَٖ ٔإعرتني باالٔه وَ

()10وطالل االفّاً غسض غساٖع االضبً  :د + 212 :24جٕاِس الحبً  :د. 272: 42
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ئُ بٗاُ الٕجٌْٔ ،قٕه حتقٗقا :
إذا إفــتا الــصٔد بحــاز ٚشٔجتــْ بإيطــاه يلتــْ ٔ بالـــىقازب ٛالتاوــٔ ٛ
باالصــبع ٔ باآللــ ٛالسقٗقــ ٛكالفاكّــ ٔ ٛضتِٕــا ٔ -ادتــاوع إفتطــاض بحازتّــا
ٔإشال ٛعرزتّا يف الفـرت ٚالٕاقهـ ٛبـ

الصفـاني

الهقـد الـداٟي ٔ الــىٍق ع ٔبـ

ٔامعبُ فقد فهن وـرسوا ٔإُ كاُ عاقدا عمّٗا ،مزتحاش إضترقاقْ الــىقازبٛ
بهــد الصفــاني ٔالـــىهمَ  -ال قبمــْ -فتحــُٕ إشالــ ٛبحازتّــا قبمــْ ِتحــا لهسضــّا
ٔغسفّا ٔإِاٌ ٛألِمّا ٖٔـرتىن ٌصاعْ وهّا وطـتقبب ٔإتّاوّـا بهـدً عـرزٖتّا،
فتحُٕ قد ِاٌت ٌفطّا ٔ ذلت ِمّا ٔفطرت غـسفّا بطـٕ ٞعىمـّا ٔتــىحٍْٗ
وَ بحازتّا قبن شفافّا إلْٗٔ ،ال زٖب يف الـرسو ٛعٍدٟر فتلت٘ الحرب ٝالفقّٗـٛ
الـىػّٕز ٚاله عرب عٍّا الػٗع ادتٕاِس (:ٙال طبني ٔال اغحاه ٌصا ٔفتّٕٝ
يف ُ كن وَ فهن ستسوا أ تسك ٔاجبا ٔكاُ وَ الحبـاٟس فمبوـاً تهصٖـسٓ بــىا
ال ٖبم اذتدٓٔ ،تقدٖسٓ ا :االواً) (. )12
ٔال زٖب يف إضتقساز تـىاً صداقّا :الـراضس ٔالغاٟب -بهد الدطٕه بّا
ٔلٕ يف الفرت ٚالــىتظمم ٛبـ

الهقـد ٔبـ

الصفـاني ،لإل

ـا ٔالـٍ

الصـرٗس

الٍاطق بلُ الصٔدشإذا يطمْ ٔجب الغطن ٔالـىّسزٔ ٌْشإذا التقـ ٜارتتاٌـاُ
ٔ -لـحْ ،يف بها السٔاٖاتٔ -جب الـىّس ٔالهدٔ ٚالغطنز فساجع

()12

.

ِٔحرا لٕ افتآ بحازتّا باصبهْ ٔضتٕٓ فإٌّا تطترق عمٗـْ الــىّس كـاوب
لٍ ٓ ( )12صرٗس الداه عم ُ ٜوَ افتا ذس ٚبالٗـد عمٗـْ وّسِـأ ،وقتطـٜ
إطبقْ عدً الفس ب

كُٕ الـىفتآ شٔجّا ٔ غريٓ ،زجب ٔ اوس . ٚ

البرا ال اٌ٘  :الـحاٌ٘ عم ٜالهرز ٚغري الـىتصٔد هلا بهقد غسع٘  -إذا
()12جٕاِس الحبً  :د. 441 : 42
( )12الٕضاٟن :د : 22ب 24وَ ابٕاب املّٕز.
()12الٕضاٟن  :د : 21ب  29وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض + 2ض. 4
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إفتآ بحاز ٚالـىس  ِٕٔ ٚزجن جٍيب عٍّا ٔ كاٌت اوس  ٚعايٖ ٛعمّٗا ،فلشاه
بحازتّا باصبع ٔ بإيطاه يلتْ ذساوا ٔ إشالتّـا عٍّـا عـدٔاٌا وـَ ئُ ذـق -
ضــىَ الـــحاٌ٘ وّــس و مــّا وــَ الٍطــا ٞالبــاكسات ٔبـــرطب غــلٌّا ٔوقاوّــا
االجتىاع٘ٔ ،إضترق الـرد الػسع٘ عم ٜامشالِٔ ٛـٕ الــحمد هــىاٌ

ضـٕطا

عقٕب ٛعم ٜفآ البحازٔ ،ٚلٕ تـرقق وٍْ الدطٕه غـري الــىطترق غـسعا كـاُ
شٌا ٔإضترق  -بامضاف ٛإلْٗ -ذدٓ الصٌا ،مطب

يلـ ٛالصٌـا وـَ الــىرصَ ٔ

غري الـىرصَ .
ٖٔدلٍا عم ٜضىاُ وّس و مّا :زٔاٖات صرٗر ٛيلت عم ٜضىاُ الــىس ٚ
اله شالت عرز ٚغريِا -الباكس الهرزا ٞإذا كاٌت ذس ٚغـري وــىمٕكٌٔ ،ٛطـيٓ
الّٗا :الق ع ٔالٗق

بهدً طصٕصٗ ٛالـىس  ٚالـىهتدٖٔ ٛعىًٕ الــرحي لمسجـن

 ٓٙزجن ٔا ٓٙاوس ٔ . ٚاالطباز (: )14
ٌعــري صــرٗر ٛابـَ ضــٍاُ الطــاٟن وــَ اموــاً الصــاي ( )عــَ اوــس ٚ
إفتطٓت جازٖ ٛبٗدِا ،قاه(: )شعمّٗا الـىّس ٔتطسب الـردٓزٔ ،الــحازٖٛ
تطتهىن بـىهٍ ٜاألو ٛالــىىمٕكٔ ،ٛتطـتهىن بــىهٍ ٜالصـبٗ ٛالــرسٔ ،ٚالعـاِس
إزاي ٚالـىهٍ ٜال اٌ٘ ٍِا ،بقسٍٖ ٛقٕلْ(: )شعمّٗا الــىّسز فـإُ األوـ ٛلـٗظ
هلا وّس ٔإٌـىا تـُىملٔ ،بالـحٍاٖ ٛعمّٗا ته  ٜيٖتّا بمراظ قٗىتّـأ ،إقتطـاض
ادتازٖ ٛبالقاني ٔبالفا ٞكبِىا صرٗس ٔبـىهٍ ٜإشال ٛبحازتّا بالٗد ٔ بغريِا.
ٔهــى ٛصــرٗر ٛطــس ٝالبــَ ضــٍاُ تــرح٘ قطــا ٞوــري الـــىاوٍ

بــرلل

ٔقٕلْ (:)شتـحمد هـىاٌ زٔٔ ،زي يف وهترب ٚطمر ٛبَ شٖد عَ عم٘()
شإذا اغتصب و ٛفاقتطّٓا فهمْٗ عػس قٗىتّأ ،إُ كاٌت ذس ٚفهمْٗ الصدا ز
ٔوـــَ الٕاضـــس ٌّـــا ٔازي ٚيف امغتصـــاب ٔالـــدطٕه كسِـــا ٔإشالـــ ٛالهـــرزٚ
بالدطٕه غصبا ٔتاكد الـرحي بطىاُ وّس و مّأ ،تهطد صرٗر ٛابَ ضٍاُ
()14الٕضاٟن  :د : 21ب  29وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض + 2ض  + 2ض + 4ض. 2
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الدال ٛعم ٜضىاُ الـىّس عٍد إشال ٛالهرز ٚبالٗد وَ الـىس  ٚالهايٖ. ٛ
كىــا تاكــدٓ وهتــرب ٚالطــحٌٕ٘ ( )12الــه زٔاِــا الػــٗع يف تّرٖبــْ عــَ
الصاي (: )شإُ عمٗـا  زفـع إلٗـْ جازٖتـاُ يطمـت الــرىاً فاقتطٓـت
إذداِىا األطس ٝباصبهّا ،فقط ٜعمـ ٜالـه فهمـت  :عقمـّا)  ٙقطـ ٜ
عمّٗا ضىاُ وّسِا قباه إشالتّا عرز ٚصاذبتّا باصبهّا .
ٔهـى ٛصرٗر ٛو ٕل ٛلـىهأٖ ٛبَ ِٔب ( )12عـَ الصـاي (ٖ )ــرح٘
فّٗا قطٗ ٛذصمت شواُ الـظمٗف ٛال ـاٌ٘ ٔعحـصٓ عـَ القطـا ٞالــرق ٔلــحٕٓٞ
إ :وري الـىاوٍ
ٖتٗىــ ٛصــغريٚ

ٔ ،فّٗا ذحاٖ ٛاوس  ٚتـظٕٓفت وَ شٔجّا الر ٙغـبٓت عٍـدٓ
ٗمــٔ ٛتــررٓزت وــَ ُ ٖتصٔٓجّــا فمــىا غــاب شٔجّــا يف ضــفس

يعــت ٌطــٕ ٚوطــحَ الٗتٗىــ ٔ ٛشلــَ عــرزتّا ٔإتّٓىتّــا شٔجــ ٛالسجــن بالصٌــا،
فقط ٜوري الـىاوٍ

د القاذني ٔ لصوَّ
 عمَّٗ بـر ٓ

ٗهـا الهقـسز ٖهـل

صدا الٗتٗى ٛاله شلـَ بحازتّـأ ،وٍّـا ٖفّـي ٌـْ لـٕ اغـرتك

ـع يف إشالـٛ

بحازٔ ٜ ٌ ٚإفتطاض عرزتّا ٖػرتكَ يف ضىاُ وّس و مّا .
ٔقد تب

وَ األطباز الـىاضٗ :ٛضىاُ الـىصٖن عدٔاٌا لبحـاز ٌ ٚـ :ٜوّـس

و مّا ٔهبٕت الـرد عم ٜوَ إفـتآ بحـاز ٌ ٚـِٔ ٜـٕ هــىاٌ

ضـٕطا قـدز ذـدٓ

القاذنيٖ ،فّي ِراُ اذتحىاُ وَ صرٗره ابَ ضٍاُ ٔوهأٖ ٛبَ ِٔب .
ٌهي قد إطتمفت فتأاِي يف تـردٖد عقٕب ٛالـىصٖن لبحـاز ٚاألٌ ـ ٜعـدٔاٌا
وَ ئُ عقد شٔاد عم ٜقٕاه وتهدئ ، )17( ٚالـىهتىد ٔالهىد ٚيف الٍعس ِـٕ
وا ٖطتفاي وَ األطباز الصرٗر ِ٘ٔ ،ٛوتٕافق ٛعم ٜتـردٖد الهقٕبـ : ٛهــىاٌ
ضٕطاٌ ،هي صرٗر ٛابَ ضٍاُ الـىتقدو ٛشٔتطسب الـردز وـحىم ٛتٕضرّا
()12الٕضاٟن  :د  : 2 9ب 42وَ ابٕاب يٖات االعطا : ٞض.2
()12الٕضاٟن  :د : 21ب 2 9وَ ابٕاب كٗفٗ ٛاذتحي  :ض. 2
( )17زاجع  :جٕاِس الحبً :د. 272 : 42
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صرٗر ٛطس ٝوصسٓذ: ٛشتـحـمد هـىاٌ ز (. )11
لحَ الـىػّٕز إضترقاقْ التهصٖس ٔ

مـٕا صـرٗس ابـَ ضـٍاُ :شتطـسب

الـردز عمـ ٜالتهصٖـس ،قـاه غـٗع ادتـٕاِس( :هـي إُ العـاِس إزاي ٚالتهصٖـس وـَ
الـردٓ يف الصرٗس) (ِٔ . )19را

ن تربعـ٘ ضـهٗ

جـدا ٔلـٗظ ظـاِسا وـَ

الصــرٗر ٛالــٕازي ٚيف الـــىس  ٚالهايٖــ ٛالــه إفتطــت عــرز ٚادتازٖــ ٛبٗــدِا:
شتطسب الـردزبن ظاِسالسٔاٖ ٛالصرٗرٛشتـحمد هـىاٌ زِٕ تفطـري اذتـدٓ،
ٔيف وهترب ٚوهأٖ )90( ٛذحاٖـ ٛقطـا ٞعمـ٘( )عمـ ٜالــىػرتكات بافتطـاض
الٗتٗى ٛبــرد القـاذني :هــىاٌ

ضـٕطأ ،كـبً اموـاً( )إوـاً الحـبًٔ ،ال

ٌٍعس وهْ إ :قٕاه الفقّا ٞالـىظالف ٛلعاِس كبوْ(ٔ )هلـي قـٕاه وتهـديٚ
ٔفتأ ٝتقدٓز التهصٖس بـىا مل ٍٖصه ا

ضـبراٌْ بـْ ٌصٓـا يف كتابـْ ٔ ضـٍ ٛذبٗبـْ

(ٔ ٔ )لٗاٟــْ (ٔ ،)لــرا ال ٌهتىــدِا قبــاه ظّــٕز األطبــاز الـــىاضٌٗ ٛعــري
صــرٗر ٛابــَ ضــٍاُ  :شتـــحمد هـــىاٌ زالعاِس يف ته ـَٗٓ ال ىــاٌ

ئُ األقــن

وٍّــأ ،ال ٖـــىٍع عــَ الهىــن بّــرا العــاِس قــٕه صــاذب ادتــٕاِس  :إٌــْ (ال
قاٟن بـْ صـب فٗ ـسض) وـع ُ ظـاِس الهبوـ ٛيف ذـدٔي (شتتمـ

الػـٗه )ٛبـن

ٔظاِس الػّٗد ال اٌ٘ إلتصاوْ تهٍٗٗـا ٔ ،إضـتقسبْ ضـتاذٌا الــىرقق (قـدٓ) ٖطـا
فساجع ( ، )92بـن لـٕ حتقـق عـدً القاٟـن ٌمتـصً بحٌٕـْ ذـدا ال تهصٖـسأ ،بتقـدٖس
هـ ىاٌ

ضٕطا كىا ِـٕ ظـاِس جمـ٘ وـَ صـرٗره ابـَ ضـٍاُ ِ .ـرا تــىاً وـا

زيٌا بٗاٌْ وَ بـرٕث ذد الصٌا  ،هي ٌبرا فسٔ :

()11الٕضاٟن  :د : 21ب  29وَ ابٕاب ذد الصٌا  :ض . 2
()19الٕضاٟن :د : 21ب  29وَ ابٕاب ذد الصٌا :ض + 2ض + 2ض +4جٕاِس الحبً :د. 272 :42
()90الٕضاٟن  :د : 21ب 2 9وَ ابٕاب كٗفٗ ٛاذتحي  :ض. 2
( )92المىه ٛالدوػقٗ : ٛد + 222 : 9وباٌ٘ تحىم ٛاملٍّاد  :د. 240 : 2
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حد اللىاط
ايًٛاط عٌُ ؾٓٝع َٓافٕ يألخالم عٓس عُ ّٛايعكالٚ ٤قس عبٓط عٓ٘ ايكطإٓ
ؿََ َ١ا غَببَ َكهمِِ بَٔٗبا َٔبِٔ أَسَبسٕ
بايفاسؿ ١يف سها ١ٜعٌُ ق ّٛيٛط طأَتَأْتُ َٕٛا ْيفَاسٔ َ
ََٔٔ ايْعَايبُنيَص األعطاف . 88:
ٚقس مس ٞبايًٛاط الْ٘ عٌُ ق ّٛيٛط ايًص ٜٔناْٛا ٜٛقب بعهبِٗ بعهبا
ٚاغتغٓٛا بايًٛاط عٔ ْػاَ ٖٛٚ، ِٗ٥عك ١ٝنببةٖٚ ٠ب ٛأؾبس قبشبا َبٔ ايعْبا .
قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( )نُا دا ٤يف ايببدرب ايكبشٝض  :طَبٔ دباَع مالَبا دبا٤
 ّٜٛايكٝاَ ١دُٓبا ال ٜٓبكَّ ٘ٝبا ٤ايبسْٝاٚ .مهبب اهلل عًٝب٘ ٚيعٓب٘ ٚأعبسٓ يب٘ دٗبِٓ
()1

ٚغا٤ت َكةاص ثِ قاٍ :طإٕ ايصنط ٜطنب ايصنط فٗٝتع ايعطف يصيوص

.

ٖصا ايفعٌ ايكبٝض سطاّ بايهبطٚض ٠ايسٜٝٓبٚ ١مل ٜػبٓٛم٘ زٜبٔ مسباٚ ٟٚال
عكٌ بؿطٚ ٟال شٚم إْػاْ ٞغًٚ .ِٝايعاٖط ن ٕٛسطَت٘ أؾسٓ َبٔ سطَب ١ايعْبا
نُا دا ٤يف ايبدرب :طإٕ اهلل أًٖو أَ ١يبشطَ ١ايسبط ٚمل ًٜٗبو أسبسا يببشطَ١
()2

ايفطزص

 ٖٛٚإؾاض ٠يببُا ٚضز يف قكب ١قب ّٛيبٛط يف ايكبطإٓ ايببُذٝس ايبصٜٔ

أًٖهِٗ اهلل بهاًَِٗ ألدٌ ٖص ٙايفاسؿ ١اييت ؾاعت عٓبسِٖ ٚنباْٛا ٜأتْٗٛبا
يف ْٛاز َٔ ِٜٗمبة إْهباض أسبسٕ ستب ٢إنتفب ٢ايطدباٍ بايطدباٍ ٚتطنبٛا ايٓػبا٤
ٚقطعبببٛا ايػبببب ،ٌٝفأضغبببٌ اهلل إيببب ِٗٝيٛعبببا ٜبببسع ِٖٛيتكببب ٣ٛاهلل ٚادتٓبببا
ايفاسؿبببٚ ١أْبببصضِٖ ٚخب بٓٛفِٗ فتشب بسٓ :ٙٚطاِ٥تَٔٓبببا بٔعَب بصَا ٔ ايًنب ب٘ٔ إَِٕ نمِٓب بتَ َٔب بَٔ
ايكٖازٔقٔنيَص ٚقايٛا ي٘  :طيَ ِٔٔ٦يَِِ تَِٓ َت٘ٔ َٜا يمٛطم يَ َتهم ََٔٔ َْٖٔٛايببُدِ َطدٔنيَص ٚقبايٛا:
ٍ يمببٛطٕ َٔ بِٔ قَ ب ِطٔ َٜتهمِِ إَُْٖٗ بِِ أمَْبباؽْ َٜتَطَٖٗ بطَُٕٚص ٖببصَ ٙهبباَني آٜببات
طأَخِ َطدُببٛا آَ َ

( )1ايٛغا : ٌ٥ز: 14

 َٔ 17ابٛا

ايٓهاح احملطّ  :ح. 1

()2ايٛغا : ٌ٥ز: 14

 َٔ 17ابٛا

ايٓهاح احملطّ  :ح. 2
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َتفطق َٔ ١ايكطإٓ ايبُذٝس ٚضٚاٜبات َتعبسز ٠يف قكبل قب ّٛيبٛط .فاغبتشكّٛا
ايعصا

ع ًَ َِٗٝبا
ط ِطَْبا َ
د َع ًَْٓبا عَا ٔي ََٗٝبا غَبا ٔف ًََٗا ََ ٚأ َِ َ
ٚأْعي٘ عًب ِٗٝط َف ًَُٖبا دَبا ََ ٤أ َِ ُطَْبا َ

غذََِِّٓ ٌٍٝهُٛزٕص .
سذَاضَٔ َِٔٔ ٠
ٔ
ٚايًٛاط دطٜبُ ١ال أخالق ١ٝتعين إٜالز ايطدٌ شنط - ٙنً٘ أ ٚبعهب٘  -يف
زبط ضدٌ أ ٚمالّ مل ٜبًغ ايبشًِ ٖ ،صا ايبُعٓ ٖٛ ٢ايبُفٗ ّٛيغٚ ١ايبُكطًض
فكٗببا ٖٚ ،بب ٛايعبباٖط َببٔ ضٚاٜببات سببس ايًببٛاط ايبببُكطٓس ١باإلٜكببا
األعِ َٔ إٜالز ايهبٌ أ ٚايببع

ايبببُطًل

ٜٚ .ؤنبس ٙزعب ٣ٛايؿبٗٝس ( )3إتفبام ايفكٗبا٤

عً ٢ايبشس إشا ثبت إزخاٍ ؾ َٔ ٤ٞايصنط يف ايسبط ٚيَ ٛكساض ايبشؿف. ١
ٜٚػتشل ايفاعٌ ٚايبُفع ٍٛب٘ ايبشس اآلتٚ ٞايعكٛب ١ايععُ ٢اييت أعبسٖٓا
اهلل غبشاْ٘ يال٥ط ٚايبًُٛط ب٘ بعس ثبٛت٘ عً ٘ٝؾطعا .
يهٔ ال ٜبذط ٟسسٓ ايًٛاط ٚعكٛبت٘ عًب ٢ايفاعبٌ ايال٥بط أ ٚايببُفع ٍٛبب٘
إال بعس إثبات٘ بططٜل َٔ ايططم ايؿطع: ٖٞٚ ، ١ٝ
ايططٜببل األ : ٍٚإٔ حيكببٌ ايعًببِ عٓببس ايفكٝبب٘ ايعببسٍ أَٓ ٚكببٛب٘ إلقاَبب١
ايبشسٚز ٚايتععٜطات بإٔ ٜط ٣ايفعٌ َُٓٗا خاضدا ٜٚتٝكٔ َبٔ قبسٚض ايًبٛاط
َببٔ ٖببصٚ ، ٜٔقببس قكببل يف ايبشببٛخ ايتُٗٝسٜبب ١يًشببسٚز ايؿببطع : ١ٝإَهببإ
ٚؾطع ١ٝقها ٤ايبشانِ ايؿبطع ٞبعًُب٘ ٚؾبطع ١ٝتأزٜبب٘ ايببُذطّ عٓبس إعالعب٘
ٜكٓٝببا عًبب ٢دطَبب٘ إشا نببإ سببل اهلل  ،ز ٕٚسكببٛم ايٓبباؽ نشببل ايكببصف ف ْٗببا
تبشتاز إىل َطايب ١ش ٟايبشل ٚ ،سسٓ ايًٛاط ٖ ٛسبل اهلل غببشاْ٘ فٝجببت بعًبِ
اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘ ايفك ٘ٝايعسٍَ ،ؤٜٓسا بطٚا ١ٜاحلػني بٔ خايس عٔ ايكازم()
طايٛادب عً ٢اإلَاّ إشا ْعط إىل ضدٌٍ ٜعْ ٞأٜ ٚؿط

ايببدُط إٔ ٜكب ِٝعًٝب٘

ايبشس ٚال ٜبشتاز إىل بَ ١ٓٓٝع ْعط ٙألْ٘ أَني اهلل يف خًك٘ص (. )4
( )3ايطٚن ١ايبٗ ١ٝؾطح ايًُع ١ايسَؿك: ١ٝز. 143: 9
( )4ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 32ابٛا

َكسَات احلسٚز  :ح. 3
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يهٓا ْبشتاط قٜٛا يف ايًٛاط ٚايعْا ٚايػشل إٔ ال ٜعتُس ايفك ٘ٝعً ٢عًُب٘
ٜٚكٓٝبب٘ ٚال ٜكبب ِٝايبببشس عًببَ ٢ببٔ عًببِ بعْببا ٙأ ٚيٛاعبب٘ أ ٚغببشكٗا ،يعٗببٛض
ايٓكٛم ايهجة ٠يف إثبات ايعْا َبٔ تؿبسٜس األَبط ٚعبسّ إقاَب ١ايببشس إال بعبس
ايؿٗاز ٠ايبُؤنّس ٠ايبُتعسز ٠أٚاإلقطاض ايببُتعسز ٚ،قبس غببل يف ثبٛخ ايكهبا٤
ٚيف ثح إثبات ايعْا  -تبشكٝل شيو نً٘ .
ايططٜل ايجاْ : ٞإقطاض ايفاعٌ أ ٚايببُفع ٍٛبب٘ بكبسٚض ايفعبٌ ايؿبٓٝع َٓب٘
إشا أقببطٓ ٚإعبب ف بايفعببٌ اع افببا ٚانببشا َٚتهببطضاُ أضبببع َببطاتٖ ،ببصا ٖببٛ
ايبببُؿٗٛض بٝببِٓٗ بببٌ عًٝبب٘ فتببا ٣ٚاألقببشا

ايبببُشطٓض ٜٔيفتببا ٣ٚايبببشسٚز

إمجاعا بٜٚ . ِٗٓٝسٍ عً:٘ٝايٓل( )5ايكشٝض املط ٟٚيف (ايهايف) (ٚايتٗبصٜب)
بػٓس َتكٌ إىل َايو بٔ عط ١ٝعٔ ايكازم( ٖٛٚ )حيه ٞدل ٤ٞضدٌ إىل
أَببة ايبببُؤَٓني( )ب ٜكببا
طإَ

مببالّ ٚقببس عًببب تطٗببةَ ٙببٔ دطٜببُت٘ فكبباٍ :

إىل َٓعيو يعٌ َطاضا ٖاز بوص فًُا نإ َٔ مسٕ عاز إي ،٘ٝفكاٍ يب٘ :

ٜا أَة ايبُؤَٓني إْ ٞأٚقبت عً ٢مالّ فطٗطْ .ٞفكاٍ ي٘ :طإشٖب إىل َٓعيبو
يعٌ َبطاضا ٖباز ببوص ستب ٢فعبٌ شيبو ثالثبا بعبس َطتب٘ األٚىل ،فًُبا نبإ يف
ايطابع ١قاٍ ي٘:طٜا ٖصا إٕ ضغ ٍٛاهلل سهِ يف َجًبو بجالثب ١أسهباّ فباخ
أ ٜٔٗؾ٦ت ....ص ٚايبدرب قشٝض ايػٓس ٚانض ايسالي ١عً ٢تٛقف إدطا ٤سسٓ
ايًٛاط عً ٢اإلقطاض ايٛانض ايبُتهطض أضبعبا ،فبال ٜهفب ٞاإلقبطاض َبطَٚ ٠بطتني
ٚثالخ  ،إش ي ٛنإ اإلقطاض ز ٕٚاألضبع نافٝا مل ٜهٔ ٚد٘ َعكٚ ٍٛال َؿبطٚ
يتأخة ايبشس إىل تبُاّ اإلقطاضات األضبع ،١فٗصا ايبدرب ايكشٝض ناؾبف دًبٞ
عٔ تٛقف ثبٛت سس ايًٛاط عً ٢أضبع ؾٗازات .
نُا أْ٘ غبل تفكٝال يف َباسح سس ايعْا  :اؾ اط ايبًبٚ ٛنُباٍ ايعكبٌ
ٚاالختٝبباض يف ايبببُكطٓ فبباعال أَ ٚفعببٛال ،فببال ٜكبببٌ إقببطاض ايكببي أ ٚايبببُهط ٙأٚ
()5ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 5ابٛا

سس ايًٛاط  :ح. 1
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ايبببُع ف َبببذبٛضا عًٝبب٘ يًهببغط ٚايعٓببف ٚايتعببصٜب ،بببٌ البببس َببٔ نببٕٛ
ايبُع ف َبدتاضا يف إع اف٘ ٚإقطاض ٙيٝؼ عً ٘ٝنغط زافع ي٘ سل ٛاإلقطاض .
ٚالبس َٔ ن ْ٘ٛناٌَ ايعكٌ فً ٛإع ف َػًٛ

ايعكٌ ٚفاقس ٙبايتُباّ مل

ٜٓفع اع اف٘ ٚ ،ال ٜجبت ايبشس عً ٘ٝب قطاض ٙيتدًف ؾطط قب ٍٛاإلقطاض .
َٚع اإلقطاض بايًٛاط  -فاعال أَٚفعبٛال بب٘  -إشا نبإ عبسز َبطات إقبطاضٙ
ز ٕٚاألضبعبب ،١أ ٚنببإ إقببطاض ٙفاقببسا يبببع

ؾببطٚط قببش ١اإلقببطاض ٚقبٛيبب٘ مل

ٜجبت عً ٘ٝسس ايًٛاط ْ .عبِ ٜعبعض ايببُكطٓ ايببُع ف ببايًٛاط تأزٜببا بببُا ٜبطاٙ
ايبشانِ ايؿطع ٞايبُبػٛعٜ ١بس ،ٙفب ٕ ايفاغبل  -أ ٟفاغبل ٜ -بؤزٓ

ٖٚ ،بصا

ايبُكطٓ بايفعٌ ايؿٓٝع َع عسّ قب ٍٛإقطاض - ٙيٓككب٘ عبٔ األضببع َبجالٜ -تشكبل
َٔ إقطاضٜ ٙكني به ْ٘ٛفاغكا ٜػتشل ايتأزٜب .
ايططٜل ايجايح  :ايؿبٗاز ٠عًب ٢ايفعبٌٚ ،الببس َبٔ قبطاس ١ايؿبٗازٚ ٠إٔ
ايؿببٗٛز ضأٚا ايبببُ ٌٝيف ايبببُهشً ١أ ٚضأٚا اي ببشطن ١ايهاؾببفٜ ١كٓٝببا عببٔ إٜببالز
ايصنط يف ايسبطٚ ،البس َٔ ؾٗٛز أضبع ١عسٜ ٍٚؿٗس ٕٚبايفعٌ ايؿٓٝع ،فً ٛمل
َٜطَ ايؿٗٛز اإلٜالز ا ٚسطنت٘ مل ٜجبت ايببشس ،ستب ٢إشا ضأُٖٚبا عباضٜني قبت
مطاٚ ٕ٤اسسٕ ف ٕ هلُا عكٛبَ ١عٜ ١ٓٓٝأت ٞايتعطض هلا تفكٝال .
ٜٚببسيٓا عًبب ٢يببعٚ ّٚنببٛح ايؿبٗازٚ ٠تعببسزٖا َببٔ أضبعبب ١ضدبباٍ عببس:ٍٚ
ايبذُع ببني قبشٝشَ ١ايبو ببٔ عطٝب )6( ١ايسايب ١عًب ٢يبع ّٚاإلقبطاض ايٛانبض
أضبع َطات ٚبني بع

ايطٚاٜات اييت اعتربت نٌ إقطاض ؾٗازَ - ٠بُا ٜهؿف

عٔ تٓعٍٓ اإلقطاض َٓعي ١ايؿٗازْ ،٠عة قشٝش ١ذلُبس ببٔ َػبًِ ( : )7يف ضدبٌ
قاٍ الَطأت٘ ٜا ظاْ ١ٝأْا ظْٝت بو ،قاٍ (: )طعً ٘ٝسسٓ ٚاسبس يكصفب٘ إٜاٖبا.
ٚأَا قٛي٘  :أْا ظْٝت بو فبال سبسٓ فٝب٘ إال إٔ ٜؿبٗس عًبْ ٢فػب٘ أضببع ؾبٗازات
()6ايٛغا : ٌ٥ز: 18
()7ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 5ابٛا
 َٔ 13ابٛا

سس ايًٛاط  :ح. 1
سس ايكصف  :ح. 1
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بايعْا عٓس اإلَاّص ٚايعباٖط َٓٗبا دًٝبا نب ٕٛاإلقبطاض ؾبٗازَ ٠بٔ ايببُكطٓ عًب٢
ْفػ٘ بايعْاٚ ،إشا تٛقف اإلقطاض بايًٛاط عً ٢ايتهبطاض أضبعباٚ ،اإلقبطاض ؾبٗاز٠
عًبب ٢ايببٓفؼ ،فًٝببعّ يف ايؿببٗاز ٠عًبب ٢ايًببٛاط :ايتهببطاض أضبعببا ْٚ ،عةٖببا يف
ايسالي : ١قشٝش ١خًف بٔ محاز  ،فطادع (. )8
ٚعً ٘ٝإشا مل ٜؿٗس ايعس ٍٚاألضبع ١عًب ٢ايًبٛاط  -فباعال أَ ٚفعبٛال -مل
ٜػتشل ايبُؿٗٛز عً ٘ٝايبشس ٚايعكٛب ،١بٌ البس َٔ دًس ايؿٗٛز ببشس ايكصف
ٚاالف اٜٚ،٤بُهٓٓا االغتسالٍ ببُعترب ٠سطٜع ايبُط ١ٜٚيف(تفػة ايكُٚ )ٞعٓبسْا
ٚثٛم ببذعٝ٥تٗا َٔ ايتفػة االقٌٚ،قس قاٍ االَاّ ايكازمفٗٝا:طايكاشف
ٜبذًس ثبُاْني دًس٠صٚايكاشف ٜعِ ٓايبُف  ٟعًب ٢مبة ٙبايعْبا ا ٚايًٛاططفبإ
ؾٗس ي٘ ثالثٚ ١أبٚ ٢اسس ٜبذًس ايجالثٚ ١ال تكببٌ ؾبٗازتِٗ ستبٜ ٢كب ٍٛأضبعب:١
()18

ضأٜٓا َجٌ ايبُ ٌٝيف ايبُهشً١ص(ْٚ )9هِٓ ايَ : ٘ٝعترب ٠عباز ٚضٚا ١ٜايبكبطٟ

ُٖٚا ٜسالٕ عً ٢تبشكل ايكبصف ٚإغبتشكام ايببشسٓ عٓبس إتٗباّ أسبسٕ ببايًٛاط،
ٜٚهؿفإ عٔ عُ ّٛايكصف يالتٗاّ بايًٛاط فاعال اَ ٚفعٛال بب٘ٚ ،عٓس٥بص َبٔ
ايببذُع بببني ايببسيًٝني ٜببُهٔ إٔ ْػتهؿببف َُٓٗببا :تٛقببف ايبببشس عًبب ٢ؾببٗاز٠
أضبع ب ٕ١بايعْببا ا ٚايًببٛاط -ضأٚا َجببٌ ايبببُ ٌٝيف ايبببُهشً، ١نُببا ٜبببُهٓٓا تأٜٝببس
استٝاز ايبشسٓ إىل ؾٗاز ٠عس ٍٚأضبع ١باإلمجا اإلضتهاظٚ ٟبأَط ٜٔآخط: ٜٔ
ايبُؤٜٓس األ:ٍٚخربإ ظاٖطإ يف إستٝاز ثبٛت سبسٓ ايًبٛاط إىل (ؾبٗٛز)
 ٖٛٚمجع ٜهؿف عٔ عسّ نفا ١ٜايؿاٖس ٜٔايعازينيٚ ،ال عبسز ٜتٛقبع نفاٜتب٘
َٔ أعساز ايببذُع إال األضبعب،١يهُٓٗا نبعٝفا ايػبٓس ٜكبًشإ َؤٜٓبسا يًشهبِ
ايبُؿٗٛض ايبُٓبكٛض بايسيب ٌٝايبُتبكسّ  :ايبذبُع بَ ٔٓٝبفاز قشبٝشبَ ١ايو بٔ
()8ايٛغا : ٌ٥ز: 18 :

 َٔ 16ابٛا

سس ايعْا  :ح. 1

()9ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 2ابٛا

سس ايكصف  :ح. 5

()18ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 3ابٛا

سس ايكصف  :ح + 1ح.2
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عطٚ ١ٝبني قشٝشيت خًف بٔ محاز ٚذلُس بٔ َػًِ ٚ .ايبدربإ ُٖا :
أ -خرب أب ٞبهط ايبشهطَ: ٞطأتب ٞأَبة ايببُؤَٓني بباَطأٚ ٕ٠ظٚدٗبا،
قس الط ظٚدٗا بابٓٗا َٔ مةٚ ٙثكب٘ ٚؾٗس عًٝب٘ ببصيو ايؿبٗٛز ،فبأَط  بب٘
فهط

بايػٝف ...ص (ٚ )11ايؿٗٛز مجع ال ٜٓطبل عً ٢ايؿاٖسٚ ، ٜٔال ٜتٛقع

إال ايؿٗٛز األضبع. ١
 خرب عبس ايطمحٔ  :طأت ٞعُط بطدٌ قس ْهض يف زبط ٙفِٗٓ إٔ جيًبسٙفكاٍ يًؿٗٛز  :ضأٜتُٜ ٙٛسخً٘ نُبا ٜبسخٌ ايببُ ٌٝيف ايببُهشً ،١قبايٛا ْ :عبِ،
فكاٍ يعًَ :  ٞا تط ٣يف ٖصا ،فطًبب ايفشبٌ ايبصْ ٟهبض فًبِ جيبس ،ٙفكباٍ
عًبب :  ٞأض ٣فٝبب٘ إٔ تهببط

عٓكبب٘ ...ص ٚقببس أَهبب ٢عًبب )(ٞؾببٗاز٠

ايؿٗٛز  -ايبذُع . -
ايبُؤٜس ايجاَْ : ٞا دعً٘ أغتاشْا ايببُشكل ()12زيبٝال ،ببإٔ ٜكباٍ  :اإلقبطاض
أق ٣ٛإثباتبا َٚالنبا َبٔ ايؿبٗازٚ ،٠يبصا تجببت ايببشكٛم ايببُاي ١ٝبباإلقطاض َبط٠
ٚاسببسٚ ،٠ال تجبببت بؿببٗاز ٠ايعببسٍ ايٛاسببس ،بببٌ البببس َببٔ ؾبباٖس ٜٔعببازيني
ٜؿٗسإ بايبشل ايبُاي ،ٞف شا مل ٜجبت ايًبٛاط بباإلقطاض األقبَ ٣ٛبط ٠أَ ٚبطتني
فعسّ ثبٛت٘ بايؿٗاز َٔ ٠اثٓني  ٖٞٚ -األنعف َٔ اإلقطاض -بططٜل أٚىل .
ٚمل ْبذعٌ ٖصا زيٝال يعسّ ٚنٛح األٚيٚ ١ٜٛعسّ ايكطع بٗا ،ألٕ ايكطع
بأٚيٜٛبب ١اي ببشهِ  ٜببشتاز إىل اإلعببال عًببَ ٢النببات األسهبباّ ٚاىل اإلعببال
ايٝكٝين عً ٢أقٛاٝ٥بَ ١بالى اإلقبطاض َبٔ َبالى ايؿبٗازٚ ،٠زْٚب٘ خبطط ايكتباز ،
فًصا دعًٓا زي ٌٝاألغتاش َؤٜٓسا ال أنجط .
ٚايببشاقٌ عببسّ ثبببٛت ايًببٛاط ايبببُٛدب يًشبسٓ بأقببٌ َببٔ أضبعبب ١ؾببٗٛز
عبببسٜ ٍٚؿبببٗس ٕٚبطفٜببب ١ايفعبببٌ ايؿبببٓٝع  -نايببببُ ٌٝيف ايببببُهشً -١أ ٚضفٜببب١
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ايبشطن ١ايبذػس ١ٜايبُالظَ ١إلٜالز ايبصنط يف ايبسبط ٚايببُٛدب ١يًبٝكني بايفعبٌ
ايؿٓٝع ،فً ٛؾٗس األضبع ١ببس ٕٚايببُعا ١ٜٓأ ٚؾبٗس ثالثب ١أ ٚاثٓبإ َبٔ ايعبسٍٚ
إغتشكٛا سسٓ ايكصف ٚمل ٜجبت سسٓ ايًٛاط عً ٢ايبُؿٗٛز عً . ٘ٝثِ ْبشح :

تعًني حد اللىاط :
قس إختًفت ْكٛم األخباض يف تعٝني سسٓ ايًٛاط عًب ٢ايال٥بط ٚايببًُٛط
ب٘  -ايبُشكٔ ٚمة ايبُشكٔ -نُبا إختًفبت ايفتبا ٣ٚايفكٗٝب ١يف تعٓٝٝب٘ بعبس
إتفاقٗا يف اجلًُ ١عً ٢أْ٘ ايكتٌ .
أَا ايبًُٛط ب٘ فايعباٖط إٔ سبسٓ ٙايكتبٌَ -ببشكٓا نبإ أّ مبة َببشكٔ-
ٚقس إزع ٞاإلمجا عًٚ ، ٘ٝتػاعس ٙايٓكٛم .
ٚأَا ايال٥ط ايبُشكٔ فٝكتٌ إمجاعاٚ ،ايبدالف ايطٚاٚ ٞ٥ايفتٛاٚ ٞ٥اقع
يف ايال٥ط مة ايببُشكٔ فايببُؿٗٛض ببني األقبشا

ٖب ٛإٔ سبسٓ ٙايكتبٌٚ ،مل

ٜتشكل اإلمجا ايهاؾف عًٚ - ٘ٝإٕ إزعٚ . -ٞخبايف بعب
ايبببذًس عًبب ٢مببة ايبببُشكٔ ٚفاقببا يبببع

ايفكٗبا ٤فأثببت

ايطٚاٜببات ايبببُفكًٓ ١بببني ايال٥ببط

ايبببُشكٔ فٝكتببٌ ٚمببة ايبببُشكٔ فٝذًببس ٜٚ .كببع ايهببالّ يف َببطسًتني ْبشببح
سهِ ايبًُٛط  ،ثِ سهِ ايال٥ط ْٚ .بسأ يف ايبُطسً ١األٚىل ببشح :

حد الـنفعىل به الـنلىط :
ايعاٖط َٔ ايٓكٛم ايكشٝش ١ايكايبش ١سذ ١عًب ٢ايببشهِ ايؿبطع: ٞ
إٔ س بسٓ ٙايكتببٌ عًبب ٢نببٌ س باٍ  َ :ببشكٓا نببإ أّ مببة َ ببشكٔ ٚ .األخببباض
َتعسزٚ ، ٠ايعُسَٗٓ ٠ا َا قضٓ غٓسٚٚ ٙنشت زاليت٘ :
أ َ -ا ضٚا ٙايؿٝدإ ايهًٝببين ٚايطبٛغ ٞببطبطٜل قشبٝض ( )13إىل ظضاض٠
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عٔ ايباقط( )قاٍ:طايبًُٛط سسٓ ٙسسٓ ايعاْٞصٚسس ايعاْ ٞضدِ ايببُشكٔ
ٚدًس مة ايبُشكٔ .
 َببا ضٚا ٙايبببُؿاٜذ ( )14يف ايهتببب األضبعبب ١بططٜببل قببشٝض ظبباٖطا إىلمحاز بٔ عجُإ ٚقس غأٍ َٔ اإلَباّ ايكبازم( )عبٔ ايال٥بط ،ثبِ غبأي٘ :
فُا عً ٢ايبُؤت ٢ب٘ ؟ قاٍ(: )طعً ٘ٝايكتٌ عً ٢نبٌ سباٍ َ :ببشكٓا نبإ
أ ٚمة َبشكٔص  ٖٞٚتسٍ ٚانشا عً ٢إٔ ايبًُٛط بب٘ سكّب٘ ايكتبٌ عَُٛبا :
غٛا ٤نإ َبشكٓا أّ مل ٜهبٔ َببشكٓاٖٚ ،بصا اإلعبالم ٚايتعُبَ ِٝكبطٓح بب٘
يف ٖص ٙايكشٝش. ١
ٚقس اعتكس أغتاشْا ايببُشكل (قبس)ٙ

()15

زاليب ١ايطٚاٜب ١عًب ٢إعبالم ايكتبٌ

ايببصٖ ٟبب ٛسبسٓ ايبببًُٛط يف قببشٝش ١محببازَٚ ،كتهبب ٢اإلعببالم عٓببس ٙتببدٝة
اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘ بني (ايهط

بايػٝف أ ٚإٖسابب٘ َؿبسٚزَ ايٝبسٚ ٜٔايبطدًني َبٔ

دبببٌ أ ٚسلببٚ )ٙٛفٗببِ اإلعببالم َببٔ ايطٚاٜبب ١بٗببصا ايٓشبب ٛحيتبباز إىل االعُٓ٦ببإ
ب ضازت٘ يًُٛىل ايبُؿطٓ دساٚ ،زْٚب٘ خبطط ايكتباز ،فب ٕ ٖبص - ٙأسلبا ٤ايكتبٌ-
ٚاضز ٠يف ايبدرب ايبُب ٔٓٝيكتٌ ايال٥بط ز ٕٚايببًُٛط َببشٌ ايبشبحٚ ،ال ظٗبٛض
يكشٝض محاز يف ايكتٌ بٗص ٙاألْبشاٚ ،٤يعبٌ ظٗبٛض ٙدًب ٓٞيف ايكتبٌ بايػبٝف
خاق ١يه ْ٘ٛايٓش ٛايػا٥س يف ظَإ قبسٚض ايببدرب ،يهٓٓبا ْعُُٓب٘ يهبٌ ٚغباٌ٥
ايكتٌ ست ٢ايبشسٜج ١ببُكته ٢إعالم يفغ (ايكتٌ) .
دبَ -ا ضٚا ٙغعس بٔ عببس اهلل يف (بكبا٥ط ايبسضدات) بػبٓس ٙايببُتكٌ إىل
ٜعٜببس بببٔ عبببس ايبببًُو ٚقببس مسببع اإلَبباّ أبببا دعفببط(: )طإٕ ايببطدِ عًبب٢
ايٓانض ٚايبُٓهٛح شنطا نإ أ ٚأْج ٢إشا ناْبا َببشكٓنيٖٚ ،ب ٛعًب ٢ايبصنط إشا
نببإ َٓهٛسببا أسكببٔ أّ مل  ٜببشكٔص ٚزاليتٗببا ٚانببش ١عًبب ٢ضدببِ ايببصنط
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ايبُٓهٛح غا ٤أسكٔ أّ مل ٜبشكٔ ٚ ،يهٔ غبٓس ايطٚاٜب ١نبعٝف عٓبسْا ٚإٕ
ٚقببفٗا أغببتاشْا ايبببُشكل (قببس )ٙبايكببشٝش ، )16( ١يهببٔ ايتكببسٜل بكببشتٗا
ٜتٛقف عً ٢إسطاظ أَطَ ٜٔؿهٛنني ُٖ .ا :
األ : ٍٚقش ١نتا

ايبكا٥ط ٚإْتػاب٘ يػعسٚ ،إسطاظَ ٙعٓ ٕٛقٜٛا .

ايجاْ : ٞإسطاظ ٚثاق( ١قايبض بٔ عكبٜ(ٚ )١عٜس بٔ عبس ايببًُو) يف ايطٚاٜب١
ٚايبببشسٜحٖٚ ،ببَ ٛؿببهٌ دببسا بببٌ َبببُٓ ٛعٓببسْاٚ ،إٕ تكببشٝض األغببتاش
يطٚاٜتُٗا َٔ دٗٚ ١قٛعُٗا يف أغاْٝس (ناٌَ ايعٜباضات) سػبب َبٓبا ٙايكبسِٜ
ٚقس ضدع عٓ٘ .
ٚاحلاقببٌ نببعف ايطٚاٜببٚ ١عببسّ قببالسٗا سذبب ١عًبب ٢ايببشهِ ايؿببطع.ٞ
ٚتكًض َؤٜسا يطٚا ١ٜالسك ١زاي ١عً ٢ضدِ ايصنط ايبُٓهٛح : ٖٞٚ ،
زَ -ببا ضٚا ٙايؿببٝدإ يف (ايهببايف) (ٚايتٗببصٜب) بػبٓس َعتببرب إىل ايػببهْٞٛ
عٔ ايكازم( )سانٝا يك ٍٛدس ٙأَبة ايببُؤَٓني(: )طإشا نبإ ايطدبٌ
نالَ٘ نبالّ ايٓػباَٚ ٤ؿبٝت٘ َؿب ١ٝايٓػباٜٚ ٤ببُهّٔ َبٔ ْفػب٘ ُٜبٓهض نُبا تُبٓهض
ايبُطأ ٠فاضمجٚ ٙٛال تػتشٙٛٝص(ٚ )17عطٜل ايطٚاَ ١ٜعترب َٛثبٛم بب٘ ال إؾبهاٍ
ف ٘ٝعٓسْا ٚ ،زاليتب٘ ٚانبش ١عًب ٢إغبتشكام ايبطدِ َٚ ،كتهب ٢إعالقب٘ عبسّ
ايفطم بني ايبُشكٔ ٚمة ايبُشكٔ .
ٖبَ -ا ضٚا ٙايربق ٞيف (ايبُشاغٔ) عبٔ دعفبط ببٔ ذلُبس عبٔ عببس اهلل ببٔ
َ ُٕٛٝعٔ ايكازم ( )سانٝا يبشهِ أَة ايبُؤَٓني ( )يف ضدٌ قاَت
عًٝببب٘ ايبٓٓٝببب ١أْببب٘ ٜبببؤت ٢يف زببببط ٙبعبببس إٔ إغتؿببباض ٙايب ببدًٝف ١األ:ٍٚطأسطقببب٘
بايٓاضص(ٖٚ . )18ص ٙايطٚا ١ٜال ٜػعٓا قب ٍٛغٓسٖا ٚال ٜكض ايطنب ٕٛإىل (دعفبط
(َ)16باْ ٞتهًُ ١املٓٗاز  :ز. 235 : 1
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بببٔ ذلُببس بببٔ عبٝببس اهلل) إال إشا إيتعَٓببا بتٛثٝببل َببٔ ٚقببع يف أغبباْٝس (ناَببٌ
ايعٜاضات) َ ٖٛٚؿهٌ دسا ،يبذٗاي ١دعفط ٚعسّ ٚنٛح تٛثٝل نٌ َبٔ ٚقبع
يف أغاْٝس (ناٌَ ايعٜاضات) .فايطٚا ١ٜنعٝف ١ال تكًض إال َؤٜس. ٠
ٖص ٙعُس ٠ايطٚاٜبات ايبٛاضز ٠يف سبس ايببًُٛط  -ايببُفع ٍٛبب٘ٚ -ايكبشٝض
غٓسَٗٓ ٙا ايكابٌ يالستذاز ب٘ ٚاالغتٓاز إي : ٘ٝإَا إٔ ٜسٍ عً ٢ضمج٘ أٜ ٚسٍ
عً ٢قتً٘ ْ .عِ تٛدس ضٚاٜات ( )19ظاٖط ٠يف مة ايطدِ ٚايكتٌ ايبُطًل :
ْعببة ضٚاٜبب ١ابببٔ َُٝبب ٕٛايسايبب ١عًبب ٢سببطم ايبببُأت ٞيف زبببط ٙبايٓبباضٖٚ ،ببٞ
قشٝش ١ايػٓس عٓس األغتاش نعٝف ١عٓسْا ال ْطُإٔ إىل قسٚضٖا نبْ ٞعتُبسٖا
سذ ١عً ٢ايبشهِ ايؿطع. ٞ
ْٚعببة ضٚاٜبب ١عبببس ايببطمحٔ ايععضَبب ٞايببيت أَببط فٗٝببا أَببة ايبببُؤَٓني()
بهط

عٓل ايبُٓهٛح يف زبط ٙثِ سطق٘ يف ايٓاض بعس َٛت٘ .

ْٚعببة ضٚاٜببيت ايبببشهطَٚ ٞغببٝف ايتُبباض ايسايبب ١عًبب ٢نببط

ايفاعببٌ

ٚايبُفع ٍٛب٘ بايػٝف إشا نإ بايغبا ٖٚ .بص ٙايطٚاٜبات نبعٝف ١ايػبٓس ال ٜػبعٓا
اعتُازٖا سذ ١عً ٢ايبشهِ ايؿطع . ٞثِ تبك ٢عٓسْا ضٚاٜتإ :
األٚىل  :قببببشٝش ١عبببببس ايببببطمحٔ ايعطظَبببب )28( ٞايبببببُط ١ٜٚيف (ايهببببايف)
(ٚايتٗصٜبني) ٚفٗٝبا ٜكب ٍٛاإلَباّ ايكبازم(: )طٚدبس ضدبٌ َبع ضدبٌ يف
أَاض ٠عُط فٗط

أسسُٖا ٚأخص اآلخط فذ ٤ٞبب٘ إىل عُبط ،فكباٍ يًٓباؽ َ :با

تط ٕٚيف ٖصا ؟ فكباٍ ٖبصا  :اقبٓع نبصاٚ ،قباٍ ٖبصا  :اقبٓع نبصا ،قباٍ  :فُبا
تكٜ ٍٛا أبا ايبشػٔ ؟ قاٍ  :انط

عٓك٘ ،فهط

عٓكب٘ص قباٍ  :طثبِ أضاز إٔ

حيًُ٘ ،فكاٍ  َ٘ :إْ٘ قس بك َٔ ٞسبسٚز ٙؾب ،٤ٞقباٍ  :أ ٟؾب ٤ٞبكب ٞ؟ قباٍ :
إز ببشطب  ،فسعا عُط ببشطب ،فأَط ب٘ أَة ايبُؤَٓني فأسطم ب٘ص .
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َٛٚن ٛايبشهِ يف ايطٚا ١ٜايكشٝش ١دلٌُ ال ٜسض ٌٖ ٣ايبُكبٛض عً٘ٝ
ايبُأخٛش ٖ ٛايال٥ط أ ٚايبًُٛط ب٘ ؟ .
ْعببِ  ٜببشتٌُ عُبب ّٛاي ببشهِ بهببط

ايعٓببل ٚاإلسببطام بايٓبباض هلُببا يهٓبب٘

استُاٍٜ ٌٖٚ ،طق ٢زضد ١ايٛثٛم ٚاالعُٓ٦إ ؟.
ٜبُهٔ إٔ ٜكاٍ  :عسّ تببُٝٝع ايببدرب ايكبشٝض ببني ايال٥بط ٚببني ايببًُٛط،
 ٖٛٚخرب عٔ سهِ ؾطعٚ ٞقس أعًل ايبشهِ بهط

ايعٓبل ٚاإلسبطام بايٓباض

عًبب ٢ايبببُأخٛش ايبببُكبٛض عًٝبب٘ َببٔ ايبببُذطَني  :ايال٥ببط أ ٚايبببًُٛط ببب٘-
فٝهؿببف عببٔ تػبباُٜٗٚا يف اي ببشهِ ،إش يبب ٛمل ٜهْٛببا  -ايال٥ببط ٚايبببًُٛط ببب٘-
َتٓشببس ٜٔيف ايبببشهِ  :اإلسببطام بعببس ايكتببٌ -يٛدببب عًبب ٢االَبباّ ايبببشانٞ
يًٛاقعٚ ١يكها ٤دسٓ َٔٚ )(ٙبا

ايتًطف ايتؿطٜع :ٞبٝإ إختكام شيو

ايبُهُ ٕٛخبكٛم ايال٥ط ا ٚايبًُٛط ،فُٔ عسّ ايبٝإ ْػتهؿف ايعُ. ّٛ
ٚس٦ٓٝص ٜه ٕٛظاٖط قشٝش ١ايعطظَ ٞإٔ ٚظٝف ١اإلَباّ أْ ٚا٥بب٘ يف ايال٥بط
ٚايبًُٛط ٖ ٛايهط

بايػٝف يف عٓك٘ ست ٢إشا َات أسطق٘ اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘ .

يه ٓا ْطفع ايٝس عٔ تع ٔٓٝايهط

بايػٝف تبُػٓها ب عالم قشٝش ١محباز :

طعً ٘ٝايكتٌص َٔ ز ٕٚذلصٚض ،إش ايبُطًل ٚايبدام ايبُجبتإ  -نُا ٖٓا  -ال
تٓايف بُٗٓٝا ستٜ ٢كٓٝس ايبُطًل بايبدام ايببُجبت ،فًبصا جيبٛظ قتًب٘ ببايطدِ أٚ
بايػٝف أ ٚبغةُٖا نٛغا ٌ٥ايكتٌ ايبشسٜج. ١
ٚسٝح إٔ ايطٚا ١ٜعٔ إَاّ َعكبٖٚ )( ّٛب ٞقبشٝش ١ايػبٓس ٚانبش١
ايسالي ١ب عالقٗا عً ٢يع ّٚإسطام ايبًُٛط بعبس قتًب٘ ضمجبا أ ٚنبطبا بايػبٝف
يف عٓكب٘ أ ٚؾبٓكا أ ٚبطًبل ْباض ،ٟفٝهبب ٕٛاإلسبطام بعبس ايببُٛت َتُُٓبا يًشبسٓ
عًٚ ،٘ٝايبدرب قبشٝض ايػبٓسٚايساليٚ ١انبض ايساليب ،١فٓأخبص بٗبا تعببسا ٚ .ال
َكشض يسع ٣ٛبعب

االعباظِ ضخكب ١اإلسبطام ز ٕٚيعَٚب٘ ،ف ْب٘ خبالف

ظاٖط ايكشٝش َٔ ١ز ٕٚقطٚ ١ٜٓانش ١عً ٢ايطخك. ١
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ٚظاٖطٖببا

ايبببشهِ بايتفكبب ٌٝبببني ايببطدِ إشا نببإ َبببشكٓا ٚبببني ايبببذًس إشا مل ٜهببٔ
َبشكٓاَ ٖٞٚ ،عاضن ١يكشٝش ١محاز :طعً -٘ٝايبُؤت ٢ب٘ -ايكتٌ عً ٢نبٌ
ساٍ َ :بشكٓا نإ أ ٚمة َبشكٔ) ( )22ايبُؤٜس ٠بطٚاٜ ١ٜعٜس بٔ عبس ايببًُو
ط - ٖٛٚايطدِ -عًب ٢ايبصنط إشا نبإ َٓهٛسبا أسكبٔ أ ٚمل ٜببشكٔص فب ٕ
ايطدِ ايجابت يف ايطٚا ١ٜعً ٢ايصنط ايبُٓهٛح َٖ ْٛ ٛبٔ ايكتبٌ ٚعطٜكبَ ١بٔ
عطقبب٘ٚ ،يعًبب٘ ( )أضازَ ٙببٔ قببشٝش ١ظضاض: ٠طايبببًُٛط س بسٓ ٙس بسٓ ايعاْببٞ
ايبُشكٔص ٖٚصا استُاٍ .
ٚايعاٖط إتفام األقشا

عً ٢قتٌ ايبًُٛط َبشكٓا نإ أٚمة َببشكٔ

ببُعٓ ٢إعتُازِٖ َفاز قشٝش ١محاز ٚسلٖٛبا َبٔ ايطٚاٜبات  ،ز ٕٚقبشٝش١
ظضاض ٠ست ٢ق : ٌٝإْ٘ مل ٜعبطف رلبايف يف ايببشهِ ٚال عاَبٌ بببُفاز قبشٝش١
ظضاضَ ،٠بُا ٜٛدب ايٛثٛم بؿٗط ٠ايفتٝا قسٜبُا ٚسسٜجا ،بٌ ٜٛدب االعُٓ٦إ
بؿبٗط ٠ايفتٝببا َببٔ ظَبإ ايبببُعكَٛني (ٚ )إال يبًببغ ايتفكبَ ٌٝببٔ أقببشا
األُ٥بب ١إىل قببسَا ٤فكٗآ٥ببا ٚأفتببٛا أ ٚبعهببِٗ بايتفكبب ٌٝبببني ضدببِ ايبببُشكٔ
ٚدًس مة ايبُشكٔ نُا ٖ ٛساٍ ايعاْ َٔٚ ،ٞعبسّ تفكب ٌٝأسبسِٖ ْػبتفٝس
ؾٗط ٠ايعٌُ بطٚا ١ٜقتٌ ايبًُٛط َ -بشكٓا نإ أ ٚمة َبشكٔ . -
ٚايبُتشكٌ  :تطزز ايٛظٝف ١بني ضدِ ايببًُٛط ٚببني نبط
قتً٘ بٓش ٛثايح مة ايطدِ ٚنط

ايعٓبل ٚببني

ايعٓل ٖ.صا َٖ ٛفاز ايطٚاٜات ايكشٝش. ١

َٚكتهبب ٢ايببذُع ايعببطيف بببني زيٝببٌ ايببطدِ ايعبباٖط يف تعٓٓٝبب٘ ٚبببني زيٝببٌ
طإنط

عٓك٘ص ايعاٖط يف تعٓٓٝب٘ ٚببني ايبسي ٌٝايعباٖط يف إٔ ايببشس ٖب ٛايكتبٌ

عً ٢اإلعالم ٚي ٛبغة ايطدِٖ -ب ٛايتدبٝة بٗٓٝبا ،يتعبصض ايببذُع بٗٓٝبا ب بكبا٤
()21ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 1ابٛا
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نببٌ زيٝببٌ عًبب ٢ايتعببٝني ،فٓطفببع ايٝببس عببٔ ظٗببٛض نببٌ ٚاسببس َٓٗببا يف ايتعببٝني،
ْٚػتعٗط تبدٝة ايبشانِ ايؿطع ٞبٗٓٝا  :بني ضدِ ايبًُٛط ٚبني نبط

ايعٓبل

ٚبني قتً٘ ببأٚ ٟغب ١ًٝفبُٝهٔ قتًب٘ ببايطًل ايٓباض ٟأ ٚبايهطغب ٞايهٗطببا ٞ٥أٚ
بايؿٓل بايبشبٌ يف ايبُككًٖ . ١صا نًب٘ يف (سبس ايببًُٛط) ايببُفع ٍٛبب٘ ايبصٟ
َٖ ٛطسً ١أٚىل َٔ ثح ( تعٝني سس ايًٛاط)  .ثِ ْبشح يف َطسً ١ثاْ: ١ٝ

حد الالئط :
ايبُعطٚف ٚايبُؿٗٛض بني ايفكٗا( ٤ضض) إٔ سسٓ ايال٥بط ٖب ٛايكتبٌ عًب٢
اإلعالم ايؿاٌَ يًبُشكٔ ٚمة ايبُشكٔ ،بٌ إزع ٞعً ٘ٝاإلمجا يف نتبب
َتعسز ، ٠قاٍ ايؿٝذ اجلٛاٖط )23( ٟبعس إٜبذا

ايكتٌ عً ٢ايفاعٌ ٚايبُفعٍٛ

 ٣ببٌ اإلمجبا بكػبُ ٘ٝعًٝب٘) ثبِ قباٍ
بب٘ ( :ببال خبالف أدبس ٙفٝب٘ ْكٓب ا ٚفتبّ ٛ
(ٜػببت ٟٛيف شيببو  ...ايبببُشكٔ ٚمببة ،ٙبببال خببالف أدببس ٙفٝبب٘ بببٌ اإلمجببا
بكػببُ ٘ٝعًٝبب٘)ْ .عببِ ْػببب غببٝس ايطٜبباض اي ببدالف إىل بع ب

ايبببُتأخط،ٜٔ

ٜٚبُهٔ ْػب ١ايبدالف إىل َكٓع ايكسٚم فطادع .
ٚايبببُِٗ َالسعبب ١أخببباض ايبببُعكَٛني (ٚ )عٓببس تبببدايف نًُبباتِٗ
ٚفتاٚاِٖ َع َهاَني األخباض َٚا ٜكته ٘ٝايبذُع بٗٓٝا ْ -كة إىل َا ْػبتفٝسٙ
َٔ األخباض ز ٕٚفتبا ٣ٚاألقبشا  ،عًب ٢إٔ َبا اؾبتٗط يف فتباٚاِٖ بعهب٘ ال
زي ٌٝعً ٘ٝأ ٚمل ٜكًٓا ب٘ سسٜحٜٛٚ ،دس عٓبسْا زيٝبٌ عًب ٢خالفب٘ يف اجلًُب١
فكس اؾتٗط ب ِٗٓٝختٝة اإلَاّ يف ْب ٛقتًب٘ ببني أْبٛا

ػبَ ،١بع إٔ قبشٝش١

َايو بٔ عط ١ٝأفازت تبدٝة اإلَاّ ( )يًبذاْ ٞبني أْبٛا ثالثبَ ١بٔ ايكتبٌ
ال

ػ ٖٞٚ ،١بكسز بٝإ َا ؾطٓع٘ ضغ ٍٛاهلل( )يف سبس ايال٥بط ،ببٌ إٕ

بع

ايبدُػ ١ايبُؿٗٛض ٠ب ٖٛٚ -ِٗٓٝإيكا ٤دساض عً ٢ايال٥ط يُٛٝت ب٘  -ال

( )23دٛاٖط ايهالّ :ز. 378 : 41
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خرب قشٝض ٜسٍ عًبٚ ٘ٝإٕ ٚضز يف (فك٘ ايطنا) ( )24يهٓ٘ مل ٜجببت ن ْ٘ٛضٚاٜب١
فهال عٔ قشتٗا .
ٚإٕ َالسعبب ١األخببباض ال تػبباعس َببا اؾببتٗط فتٛاٝ٥ببا َببٔ عُبب ّٛاي ببشهِ
ٚإغببتٛا ٤ايبببُشكٔ ٚمببة ايبببُشكٔ يف س بسٓ ايكتببٌ ،فًبب ٛثبببت ٖببصا ب مجببا
تعبس ٟناؾف عٔ ضأ ٟايبُعكٚ )( ّٛعٔ ايٛاقبع ايتؿبطٜع -ٞضفعٓبا ايٝبس
عببٔ ظبباٖط األخببباض اآلتٝبب ،١يهببٔ ز ٕٚنؿببف اإلمجببا عببٔ ايٛاقببع ايتؿببطٜعٞ
ٚضأ ٟايبُعك - )( ّٛخطط ايكتاز .
ٚعٓس٥ص ٜٓبغ ٞايطد ٛاىل َفاز ايطٚاٜات ايكشٝشْٚ . ١بشح بسٚا :

حدّ الالئط غري الـنحصو:
األخببباض عًبب ٢عببا٥فتنيٚ ،ايعُببسَ ٠ببا قبضٓ غببٓسَٗٓ ٙببا ٚٚنببشت زاليتبب٘
ٚقًض سذ ١عً ٢ايبشهِ ايؿطع ٞاإلهل: ٞ
ايطا٥ف ١األٚىل َ :ا زٍٓ َبٔ األخبباض عًب ٢قتبٌ ايال٥بط بٓشبَ ٍٛبا ٚ -عًب٢
اإلعالم ببشٝح ٜعِٓ ايال٥ط ايبُشكٔ ٚايال٥ط مة ايبُشكٔ :
ْعببة قببشٝض َايببو بببٔ عطٝبب )25( ١ايبببُتهُٔ إلقببطاض ضدببٌ عٓببس أَببة
املؤَٓني ( )بايًٛاط أضبع إقطاضات قاٍ(:أٚقبت عً ٢مبالّ فطٗٓطْبٚ )ٞقباٍ
ي٘ أَة ايبُؤَٓني(:)طإٕ ضغب ٍٛاهلل سهبِ يف َجًبو ٜ -عبين ايال٥بط -
بجالث ١أسهاّ فاخ أ ٜٔٗٓؾ٦ت ،فكاٍ َٚ :ا ٖٔ ٜا أَة ايبُؤَٓني ؟قاٍ(: )
طنطب ١بايػٝف يف عٓكو بايغَٓ ١و َا بًغت ،أ ٚإٖسا

 -بببُعٓ ٢اإلضغباٍ

ٚاإليكا َٔ -٤دبٌ َؿسٚز ايٝسٚ ٜٔايطدًني  ،أ ٚإسطام بايٓاضص .
ْٚعة قشبٝض ايعبطظَ ٞايص ٟغبُع َٔ اإلَاّ ايكازم ( )أْ٘ ٚدبس
(َ )24ػتسضى ايٛغا: ٌ٥
()25ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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ضدٌ َع ضدٌ يف أَاض ٠عُط فٗط

أسسُٖا ٚأخص اآلخط فبذ ٤ٞب٘ إىل عُبط،

ٚقبببس اختًبببف يف سهُببب٘ أقب بشا

ذلُبببس ( )ثبببِ سهبببِ أَبببة ايببببُؤَٓني

( )ف:٘ٝطإنط

عٓك٘ أَط ببشطب ٚإسطاق٘ ب٘(. )26

عٓك٘ص ثِ بعس نط

ٖٚصا اخلربايكشٝض مل ٜتهبض َٓب٘ ايببذاْ ٞسٝبح ٖبط

أسبسُٖا ٚأخبص

اآلخط فًِ ٜتب َٔ ٔٓٝاخلرب  :ايببُكبٛض عًٝبٖ٘ :بٌ ٖب ٛايال٥بط أّ ايببًُٛط بب٘،
يهبٔ سٝبح نبإ ايببدرب بٝاْبا يببشهِ ؾبطعٚ ٞقبس أعًبل ٚمل ٜبب ٔٓٝإختكببام
ايبشهِ بايال٥ط أ ٚايبًُٛط ب٘ ،إش يب ٛنبإ َببدتكا بأسبسُٖا ألٚنبض اإلَباّ
ايكازم( )ايبشان ٞيبشهِ دس:)( ٙإٔ ايبُأخٛش ٖ ٛخكٛم ايال٥بط
ايعٓبل

ا ٚخكٛم ايبًُٛط ب٘ ،فُٔ عسّ ايتُٝٝع ٚإعالم أَبط اإلَباّ بهبط
ثِ اإلسطام بايٓاض ْػتفٝس إعالم ايبشهِ ٚمشٛي٘ يًفاعٌ ٚايبُفع ٍٛب٘.
ٖٚببصا اخلبرب ايكببشٝض زيٝببٌ عًبب ٢إٔ سببس ايال٥ببط قتًبب٘ بهببط

عٓكبب٘ ثببِ

إسطاقبب٘ بعببس ، ٙفٓٝه بِٓ إىل قببشٝض َايببو يف ايساليبب ١عًبب ٢إغببتشكام ايكتببٌ
بهط

ايعٓل َ ،ع ظٜاز ٕ٠يف زالي ١قشٝض َايو سٝح دعٌ( )ايبدٝاض بني

أْٛا ثالث َٔ ١ايكتٌ أسسٖا نط

ايعٓلٚ ،ظٜباز ٠يف زاليب ١قبشٝض ايعطظَبٞ

سٝببح أَببط( )ببب سطام ايبببُهطٚ

عٓكبب٘ بعببس َٛتبب٘ٚ ،البببس َببٔ األخببص

بايعٜازتني إال إشا ٚدس ايبُعاضض هلُا .
ايطا٥ف ١ايجاْٝبَ : ١با زٍٓ َبٔ األخبباض عًب ٢ايتفكب ٌٝببني ايببُشكٔ ٚمبة
ايبُشكٔ ٚإٔ ايال٥ط ايبُشكٔ ٜكتٌ أٜ ٚطدِٚ ،مة ايبُشكٔ ٜبذًس .
ْعة قشٝش ١ابٔ أب ٞعُة ( )27يف ايصٜٛ ٟقب:طإٕ عً ٘ٝايطدِ إٕ نإ
َ ببشكٓاٚ ،عًٝبب٘ اي ببذًس إٕ مل ٜهببٔ َ ببشكٓاصْٚعة قببشٝش ١محبباز اآلتٝبب.١
ُٖٚا قشٝشتا ايػٓس ٚانشتا ايسالي ١عًب ٢ايتفكب ٌٝيف سهبِ ايال٥بط -ايبصٟ
()26ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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ٜٛقب -بني ايبُشكٔ فٝكتٌ أٜ ٚطدِ  ْٛ ٖٛٚ -خام َٔ ايكتٌٚ -ببني مبة
ايبُشكٔ فٝذًس ٚ ،ايبُشكٔ تكسّٓ تفػة ٙبأْ٘ ايص ٟي٘ فطز زاٜ ِ٥غبس ٚعًٝب٘
ٜٚطٚح ٜٚبُهٓ٘ االتكاٍ َت ٢ؾا. ٤
ٚسلُٖٛببا ضٚاٜببات (َ )28تعببسزٚ ٠بعهببٗا قببشٝش ١تفكٓبٌ بببني ايبببُشكٔ
فةدببِ ٚبببني مببة ايبببُشكٔ فٝذًببس  ،بببٌ إٕ قببشٝش ١محبباز بببٔ عجُببإ

()29

قطٜبش ١يف ايبُٝع بني ايبُفع ٍٛب٘ فٝكتٌ عًب ٢نبٌ سباٍ َببشكٓا نبإ أ ٚمبة
َبشكٔ ٚ ،بني ايفاعٌ فكاٍ:طعً ٘ٝإٕ نإ َببشكٓا ايكتبٌٚ ،إٕ مل ٜهبٔ
َبببشكٓا فعًٝبب٘ ايبببذًسص ٚايبببُطاز َٓبب٘ دًببس َببأ ٠غببٛط سػببب إعببالم ايًفببغ
ٚإضغبباي٘ يف بٝببإ ايبببشسٚ ،ايبببُسي ٍٛااليتعاَبب ٞيًطٚاٜببات ايبببُفكًٓ ١ايبببُجبت١
يًذًس ببُسيٛهلا ايبُطابكْ ٖٛ ٞف ٞايكتٌ عٔ مة ايبُشكٔ اشا الط .
َٚكته ٢ايبذُع ايعطيف بني ايطٚاٜبات ايكبشٝش ١ايببُفكً( :١ايببُشكٔ
ٜطدِ ٚمبة ايببُشكٔ ٜببذًس) ٚايببذًس َبالظّ يٓفب ٞايكتبٌٚ .ببني قبشٝشيت
َايببو ٚايعطظَبب ٞايببسايتني عًبب ٢ايكتببٌ ٖبب ٛتبببدكٝك٘ بببايال٥ط ايبببُشكٔ.
ٚإخطاز ايال٥ط مة ايبُشكٔ عٔ إعالم ايكشٝشتني .
بٌ ٜبُهٔ ايك : ٍٛبعس قطاس ١ايطٚاٜات ايكبشٝش ١يف دًبس ايال٥بط مبة
ايبببُشكٔ تهبب ٕٛايكببشٝشتإ ظبباٖطتني يف ايال٥ببط ايبببُشكٔ قٗببطاٜٚ ،تهببض
إختكببام اي ببشهِ ايبببُٛدٛز فُٗٝببا ب ببدكٛم ايال٥ببط ايبببُشكٔ دعَببا :
فٝهط

عٓك٘ أًٜ ٚك َٔ ٢دبٌ َؿسٚز ايٝسٚ ٜٔايطدًني أٜ ٚبشطم بايٓاض .

ٚايبُشكل ايبشً(ٞقسًَ )ٙتفت إىل إخبتالف َفباز ايطٚاٜبات سٝبح قباٍ:
(ٚنٝف ١ٝإقاَٖ ١صا ايبشس :ايكتٌ إٕ نإ إٜكاباٚ،يف ضٚا:١ٜإٕ نإ َبشكٓا ضدِ
ٚإٕ نإ مة َبشكٔ دًسٚ ،األ ٍٚأؾبٗط) ٚنأْب٘ ٜؿبة إىل تعباضض األخبباض
()28ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 1ابٛا
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ٚتطدٝض خرب ايكتٌ بايؿٗط ٠ايطٚا ،١ٝ٥فاغتسضى عً ٘ٝؾٝذ اجلبٛاٖط (َ )38تعكببا
(أؾٗط ضٚا ١ٜيف ايعٌُ) ٜعين ايؿٗط ٠ايعًُٝب ١االغبتٓازٖٚ ،١ٜب ٛايكبشٝض فب ٕ
أنجط ايطٚاٜات ايكبشٝش ١تفكٓبٌ ببني ايببُشكٔ فةدبِ ٚببني مبة ايببُشكٔ
فٝذًببس  ،أ ٟإٕ ايؿببٗط ٠ايطٚاٝ٥ببَ ١ببع ايتفكببٚ ،ٌٝإٕ ؾببٗط ٠ايعُببٌ َببع ضٚاٜبب١
ايكتببٌ ،يهببٔ قببس غبببل َ ٓبا عببسّ إغببتكطاض ايتعبباضض ٚعببسّ ٚقبب ٍٛايٓٛببب ١إىل
اي دببٝض بايؿببٗط ٠أ ٚإىل ايببشٌُ عًبب ٢ايتكٝببٚ ،١شيببو يٛدببٛز ايببذُع ايعببطيف
ايبُاْع َٔ إغتكطاض ايتعاضض  َٔٚإستٝاد٘ يًعالز ٚاي دٝض .
ٚايبشاقٌ إ ايبشل يف َبدايف ١ايببُؿٗٛض َٛٚافكب ١أغبتاشْا ايببُشكل يف
دعٌ سسٓ ايال٥ط مة ايبُشكٔ ايبذًس َ ١٦غٛط  ،ال أقٌ َٔ قها ٤االستٝباط
بعببسّ قتًبب٘ ٚاالستٝبباط يف ايببسَاٚ ٤ادبببٚ ،ايببشسٚز تببسضأ بايؿبببٗات ٖٚ ،ببصٙ
األخباض ايكشٝش ١تٛدب ايؿبٗ ١يف ايبشسٓ ايبُؿٗٛض بني ايفكٗا : ٤نْٛب٘ ايكتبٌ
ٚإظٖام ايطٚح ٚايسّ ٖ .صا نً٘ يف سس ايال٥ط مة ايبُشكٔ  .ثِ ْبشح :

حد الالئط الـنحصو :
ايطٚاٜات ( )31ن ٕٛسسٓ ٙايطدِ تعٓٝٝبا ،بُٓٝبا ظباٖط قبشٝش١

ظاٖط بع
َايو بٔ عط١ٝ

()32

تع ٔٓٝأْبشا ٤ثالثبَ ١بٔ ايكتٌٚ،ظباٖط بعب

()33

ايطٚاٜبات

إٔ ايبشسٓ ٖ ٛايكتٌ عً ٢اإلعالم ٚ ،قس تكسَت ٖص ٙايطٚاٜات .
َٚكته ٢ايب ذُع ايعطيف بُٗٓٝا ٖب ٛضفبع ايٝبس عبٔ تعبٝني ايبطدِ بكبطاس١
قشٝشَ ١ايو ايعاٖط ٠يف نفا ١ٜأْٛا َٔ ايكتٌٚ ،بب عالم ايكتبٌ يف قبشٝش١
محاز  ،فٝهؿف ايبذُع ايعطيف بني ايطٚاٜات عٔ ن ٕٛسبس ايال٥بط ايببُشكٔ
( )38دٛاٖط ايهالّ  :ز. 388 : 41
()31ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 1ابٛا

()32ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 3ابٛا

()33ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 1ابٛا
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ٖببَ ٛطًببل ايكتببٌ َببٔ ز ٕٚتعببٝني ايببطدِ أ ْ ٚببشَ ٙٛببٔ أْ ببشا ٤ايكتببٌ ٖٚ .ببصا
تبشه ِٝإلعالم ايكتٌ بعس عسّ ايتٓايف بني َْ ٛعبني َبٔ ايكتبٌ ٚببني َطًكب٘،
يه ٕٛايطٚاٜات ايبُطًكٚ ١ايبُكٓٝس ٠بٓب ٛخبام َٓب٘ أ ٚببأْٛا  -زاليتٗبا َجبتب١
ٚال تٓايف بني ايبُجبتات .
إشٕ ايعاٖط َٔ ايبذُع بني ايطٚاٜات إٔ سس ايال٥بط ايببُشكٔ ٖب ٛنًبٓٞ
ايكتبببٌ  :ايبببطدِ ،أ ٚنبببط

ايعٓبببل  ،أ ٚاإليكببباَ ٤بببٔ دببببٌ َؿبببسٚز ايٝبببسٜٔ

ٚايطدًني أ ٚسلٖٛا ثِ اإلسطام بايٓاض ،أ ٚاالنتفا ٤ب سطاق٘ بايٓاض .
ٚال ٜبعس نفا ١ٜايكتٌ بايٛغا ٌ٥ايبشسٜج ١قبٌ إسطاقب٘ يعبسّ زيٝبٌ ٚانبض
عً ٢إختكاق٘ بايطدِ أ ٚباألْبشا ٤ايجالثب ١يف قبشٝشَ ١ايبو ،إعتُبازا عًب٢
إعالم ايكتٌ يف قشٝش ١محاز ،بعس عسّ ايتٓبايف ببني َفازٖبا ايببُطًل:طعً٘ٝ
إٕ نإ َبشكٓا ايكتٌص(ٚ )34بني َفاز مةٖا ايبُع ٔٓٝيًكتٌ بايطدِ أ ٚباإليكا٤
َٔ ايبذبٌ أ ٚباإلسطام بايٓاض ْ .عِ البس َٔ إسطاق٘ بايٓاض بعس قتً٘ بأْ ٟبش،ٍٛ
يسالي ١قشٝش ١ايعطظَب )35( ٞايبيت تهبُٓٓت سهبِ أَةايببُؤَٓني بهبط
ايعٓل ثِ أتبُببٓ٘ بباإلسطام بايٓباضٚ ،ايعباٖط َٓٗبا نْٛب٘ دبعَ ّ٤بٔ ايببشسٓ َتُُٓبا
يًكتٌ ًَتشكا ب٘ :طقس بك َٔ ٞسسٚز ٙؾ٤ٞص ٚفػٓط ٙباإلسطام .
ٖببصا ٖبب ٛايبببُفَٗ ّٛببٔ ايٓعببط ايفبباسل يف ايطٚاٜببات ايكببشٝشٚ ،١إٕ
إعتُازٖا ٚايفتٝا عً ٢عبكٗبا أٚىل ٚأعبصض يًعببس أَباّ اهلل غببشاْ٘ َبٔ َٛافكب١
ايفت ٣ٛايبُؿٗٛض ٠اييت ال تػباعسٖا ا ٚال تٛافكٗبا أخبباضِٖ ( )ايكبشٝش١
َٚا ٜعٗط َٓٗا دًٝا ٖٓ َٔٚ .ا ْػتؿهٌ يف قتً٘ ب يكا ٤دبساض عًٝب٘ ضمبِ ؾبٗط٠
ايفتبب ٣ٛببب٘ ٚ ،شيببو يهْٛبب٘ قببتال فٝبب٘ تعببصٜب ظا٥ببس عببٔ ايبببُتعاضف ،فٓؿببو يف
قببسم إعببالم ايكتببٌ اي ببشسٓ عًٝبب٘ ،ي ببُا عًُٓبباَ ٙببٔ َببصام ايؿبباض ٚتببأعةٙ
()34ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 1ابٛا

()35ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 3ابٛا
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يبشسٚزٚ ٙعصاب٘ ٚعكٛبات٘ باعاض ايطمحٚ ١ايطأفب ١ايببُتٓايف َبع ٖبصا ايٓبَ ٛبٔ
ايكتٌ  ،فًصا ْبػتشػٔ ايبكتٌ بايبٛغا ٌ٥ايبشسٜببج ١االقبٌ عبصابا ٖٚبَ ٞبشببكك١
يًبكتٌ ٚايبشسٓ ايؿطعٜ ٞعكب٘ اإلسطام بايٓاض سػب زالي ١قشٝش ١ايعطظَ. ٞ
ٚبعس تبشكٝل سسٓ ايال٥ط ٚايبًُٛط ْ -عطض فطٚعا َطتبط ١ب٘ :
األ : ٍٚال فطم يف سس ايًبٛاط  -فباعال -ببني ضفٜتب٘ فباعال يًفعبٌ ايكببٝض
بطدٌ سٚ ٓٞبني ضفٜت٘ فاعال يًفعٌ بطدبٌ َٝبت ،إلعبالم َبا زٍٓ عًب ٢ايببشسٓ
َٔ ز ٕٚتبُٝٝع ايفعٌ بايبش ٓٞأ ٚبايبُٝت ٖٞٚ ،أخباض ٚاضز ٠يف َكاّ ايبٝإ .
ٚعًٝبب٘ إشا الط ايبببُشكٔ ب ببُٓٝت قتببٌ ثببِ أسببطم بايٓبباضٚ ،إشا الط مببة
ايبُشكٔ ببُٝت دًس َ ١٦غٛط سػب زالي ١األخباض ايكشٝش ١ايبُتكسَ. ١
ايجاْ : ٞإشا تهبطٓض ايًبٛاط َبٔ مبة ايببُشكٔ فذًبس َبطَٚ ٠بطتني قتبٌ يف
ايجايجبب ١بعببس َببا ٜجبببت عًٝبب٘ ايًببٛاط ٖٚبب ٛمببة َ ببشكٔ بعٚدبب ١زاُٝ٥بب ٜ ١ببُهٓ٘
ايٛق ٍٛإيٗٝا َت ٢ؾاٚ ،٤سهُ٘ سهِ غبا٥ط أٖبٌ ايهببا٥ط سػببُا زيبت عًٝب٘
قشٝشٜ ١بْٛؼ عبٔ اإلَباّ ايهباظِ(: )طأقبشا

ايهببا٥ط نًبٗا إشا أقبِٝ

عً ِٗٝايبشس َطتني قتًٛا يف ايجايج١ص (ٚ )36يٝؼ هلا َعاضض أَ ٚبدكٓل .
ْعِ ٚدس يف ايعْا زي ٌٝخام ب٘ ٜبسٍٓ عًب ٢قتًب٘ يف ايطابعب ١فدكٓكبٓا بب٘
ٖص ٙايكشٝش ١نُا غبل ،يهٔ ال زيٝبٌ عًب ٢تببدكٝك٘ ثاْٝبا ببايًٛاط ،فٝبكب٢
ٖصا ايفعٌ ايؿٓٝع عً ٢عُ ّٛايكشٝش. ١
ٚي ٛقبسض ايًبٛاط َبٔ ايفاعبٌ ٚايببُفع ٍٛبب٘ ٚمل ٜكبِ عًٝب٘  :ايببذًس أٚ
ايطدِ أ ٚايكتٌ أ ٚتهطٓض َٓ٘ ايفعٌ ايكبٝض َٔ ز ٕٚإقاَ ١ايبشسٓ عً ٘ٝفًِ ٜبذًس
ٚمل ٜكتٌ  -أخبص دبعا ٙ٤يف عايببِ ايكبرب ٚايبربظر ٚيف عطقبات ايكٝاَب ١ف ُْٗبا
عايبُإ آخطإ مة عايبِ ايسْٝا َعسٓإ يًشػا

ٚايعكا

عً ٢غ ٤ٞايفعاٍ .

ٚإشا أقبٝبِ عًب ٘ٝايبشس يف عايبِ ايسْٝا ْبذٚ ٢غًِ َٔ ايعكا
()36ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 5ابٛا
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اآلخببط -يف ايكببرب ٚيف ايكٝاَببٖ -١ببصا َببا ٜػببتفاز َببٔ بع ب

األخببباض نكببشٝش١

محطإ ايبص ٟغبأٍ اإلَباّ ايبباقط( )عبٔ ضدبٌ أقب ِٝعًٝب٘ ايببشس يف ايبسْٝا
أٜعاقب يف اآلخط ٠؟ٖٚ ،صا ٜهؿف عٔ إضتهاظ ايعكا

عً ٢األفعاٍ ايببُٛدب١

يًشسٓ يف عايبِ اآلخط -٠يف ايكرب ٚعٓس قٝاّ ايػاعٚ -١قس أَها ٙاإلَباّ ٚأدابب٘
( )بكٛي٘ :طاهلل أنطّ َٔ شيوص َبُا ٜهؿف عٔ عسّ تهبطٓض ايعكبا

بعبس

عايبِ ايسْٝا إشا ْاٍ دعا ٙ٤يف عايبِ ايسْٝا ببذط ٟايبشس عً. ٘ٝ
ٚزيت بع

األخباض عً ٢عٗاض ٠اإلْػإ ايبُذطّ َبٔ دطَب٘ بعبس إقاَب١

ايبشسٓ عًْ ٘ٝعة َا ٚضز يف قشٝش ١أب ٞبكة ايبُتهُٓ ١يكب ٍٛأَبة ايببُؤَٓني
( )يبُٔ غأي٘ عٔ ايبُطد ّٛأال تغػًٓ٘ ؟ قاٍ:طقبس إمتػبٌ بببُا ٖب ٛعباٖط
إىل  ّٜٛايكٝاَ ،١يكبس قبرب عًب ٢أَبط ععبِٝص(ٚ )37ايعباٖط قبسٚض ايهبجة َبٔ
األخباض ست ٢إؾتٗط بني ايبُػًُني األٚا ٌ٥يف قبسض اإلغبالّ إٔ ايببشسٓ ايبصٟ
ُٜكاّ عً ٢ايببُذطّ ٜهب ٕٛتطٗبةا يب٘ ٚتٛببٚ ١غب ا ،فًبصا دبا ٤مبة ٚاسبس َبٔ
ايعْا ٠إىل ضغ ٍٛاهلل (ٚ )إىل أَة ايبُؤَٓني (ٜ )طًب ٕٛايطٗاض ٠ب دطا٤
ايبشسٓ عً. ِٗٝ
ٜٚؤنسَ : ٙا ٚضز يف قشٝشَ ١ايو بٔ عط ١ٝيف ايبُكطٓ عًْ ٢فػ٘ بايًٛاط
ٚعًب٘ ايطٗاض ٠طإْ ٞأٚقببت عًب ٢مبالّ فطٗٓطْبٞص سٝبح أدبط )( ٣عًٝب٘
ايبشس باإلسطام بايٓاض ثِ أخطد٘ اإلَاّ( َٔ )سفة ٠ايٓاض  -بعبس إٔ بهب٢
اإلَاّ ٚأقشاب٘ عً ٢ساي٘ ٜ ِٖٚط ٕٚايٓاض تتأدٓر سٛيب٘ٚ -قباٍ يب٘  :طقمبِ ٜبا
ٖصا ،فكس أبهٝت َال٥ه ١ايػُاَٚ ٤ال٥ه ١األضض ،ف ٕ اهلل قس تا َ عًٝو فكمِ
ٚال تعاٚزٕ ؾ٦ٝا َببُا فعًبتص ف ْٗبا ظباٖط ٠يف تٛبب ١اهلل ٚضنبا ٙعبٔ اإلْػبإ
ايبُشسٚز ٚيف عٗاضت٘ َٔ فعً٘ ايكبٝض بؿطط إٔ ال ٜعاٚز إىل ايفعٌ ايؿٓٝع .
ايجايح  :ايعاٖط َٔ ايٓكٛم ايٛاضز ٠يف قتٌ ايبًُٛط ب٘ َبشكٓا أ ٚمة
()37ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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َبشكٔ ٚيف قتٌ ايال٥ط ايببُشكٔ ببطدِ ٕأ ٚنبط

عٓبل ٕبايػبٝف أ ٚإضغباٍٍ

َٔ دبٌ َؿسٚز ايٝسٚ ٜٔايطدًني أ ٚإسطام ٕبايٓاض  ٖٛ -تبدٓٝط اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘:
ايبُذتٗس ايعسٍ ايبُبػٛعٜ ١س - ٙبني ٖص ٙاألْبشا َٔ ٤ايكتٌ .
َٚا ٜبس َٔ ٚقشٝشَ ١ايو ( َٔ )38ق ٍٛأَة ايببُؤَٓني (َ )ببداعبا
ايال٥ط :طإٕ ضغ ٍٛاهلل سهِ يف َجًو بجالث ١أسهباّ فباخ أٜٗبٔ ؾب٦تص
ٖببَ ٛببٔ قبٝببٌ دعببٌ ش ٟاي ببدٝاض سببل االختٝبباض يغببةٚ ، ٙاي ببدٝاض سكبب٘ ()
 ٜببُهٓ٘ بايٛالٜبب ١إٔ  ٜببذعً٘ يغببة ٜٚ ٙببدٓٝط ٙبببني أْببٛا ايكتببٌ ايببيت ٖبب ٞس بسٓٙ
ٚعكٛبت٘ ٚ ،بٗا عٗاضت٘ ْٚبذات٘ َٔ شْب٘ .
ايطابع  :إشا الط بايغ عاقٌ بكبي مل ٜبًبغ ايببشًِ أ ٚبببُذٖٓ ٕٛب ٛفاقبس
يًعكٌ َٚػًٛب٘ بايتُاّ ٚاقعا،أ ٚاْعهؼ األَط:الط ايكي ايبُطاٖل ايبص ٟمل
ٜبًغ ايبشًِ أٚالط ايبُذٓ ٕٛايفاقس يًعكٌ بايبُطٚ ٠نإ يٛاع٘ ببايغ عاقٌ :
فايبايغ ايعاقبٌ ٜببشسٓ ٚ ،سبسٓ ٙاشا نبإ ذلكبٓا ٜبطدِ أٜ ٚكتبٌ ثبِ ٜببشطم
بايٓاضٚ ،اشا مل ٜهٔ ذلكٓا ٜبذًس ٚ ،ايبُفع ٍٛب٘  -ايبُٓهٛح ٜ -كتٌ عً ٢نبٌ
ساٍ ثِ ٜبشطم بايٓاض .
بُٓٝا ايكي ٚايبُذٓ ٕٛال ٜكتالٕ ٚال ٜطمجبإ نُبا زيبت عًٝب٘ قبشٝش١
أببب ٞبكببة :طإٕ يف نتببا
َبذطٓز - ٜٔنط

عًبب: ٞإشا أخببص ايطدببٌ َببع مببالّ يف يبببشاف

ايطدٌ ٚأزٓ

ايغالّٚ ،إٕ نإ ثكب ٚنبإ ذلكبٓا ضدبِص

ف ٕ ظاٖط ٙتأزٜب ايغالّ ست ٢ي ٛثكب٘ ايطدٌ يعبسّ تهبطاض سهُب٘ بعبس اجلًُب١
األخةَ ٠بُا ٜسٍ عً ٢عُ ّٛايبشهِ يف ساييت ثكب٘ ٚعسّ ثكب٘ .
بٌ إٕ سسٜح ( )39ضفبع ايكًبِ عبٔ ايكبي ستبٜ ٢ببشتًِ ٚعبٔ ايببُذٕٓٛ
ستٜ ٢فٝل  -بعس ايٛثٛم بكشَ ١هبُ ْ٘ٛنُبا سككٓبا ٙيف ثبٛخ ايبٝبع ٚسككٓبا
()38ايٛغا : ٌ٥ز: 18
()39ايٛغا : ٌ٥ز: 1
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عُبَ ّٛفباز ٙيطفبع األسهباّ ايٛنبعٖ -١ٝب ٛزيٝبٌ ثبإٍ عًب ٢إْتفبا ٤ايببشسٓ عبٔ
ايكي ٚايبُذَٓ ٕٛسعَٛا بكشٝش ١أب ٞببببكة َٚبؤٜٓسا ببدبرب ايبشبهطَ: ٞ
طأت ٞأَة ايبُؤَٓني باَطأٚ ٕ٠ظٚدٗا قس الط ظٚدٗا باببٓٗا َٔ مةٚ ٙثببكب٘
ٚؾٗس عً ٘ٝبصيو ايؿٗٛز  ،فأَط ب٘  فهط

بايػبٝف ستب ٢قتبٌٚ ،نبط

ايغالّ ز ٕٚايبشسص ٚقباٍ  :طأَبا يب ٛنٓبت َبسضنا يكتًتبو إلَهاْبو إٜباَ ٙبٔ
ْفػو بجكبوص .
ٚاحلاقٌ إ ايكي ٚايبُذٓ ٕٛفاعال أَ ٚفعٛال بب٘ ال ٜكباّ عًُٗٝبا احلبس،
بببٌ ٜؤزٓبببإ ٜٚع بعٓضإ ثػببب َببا ٜببطا ٙايفكٝبب٘ ايعببسٍ ايبببُبػٛعٜ ١ببس ٙقببالسا
ٚتأزٜبا َع َالسع ١ايػٔٓ ٚايببذػِ ٚقبسض ايتشُٓبٌ سػببُا زيبت عًٝب٘ َعتبرب٠
ٜعٜس ايهٓاغ ٞايٛاضز ٠يف ايغالّ ايص ٟمل ٜسضى ايبًٚ ٛايبشًِٚ،قس غبأٍ عبٔ
إقاَ ١ايبشسٚز عًٝب٘ ٖٚب ٛمبة َبسضىٜٚ ،ػبتفاز َبٔ تعببة ايببذٛا

 :عَُٛب٘

ٚمشٛي٘ يًُذٓ ،ٕٛقاٍ (: )طأَا ايبشسٚز ايهاًَ ١اييت ٜؤخص بٗا ايطدباٍ
فالٚ ،يهٔ ٜبذًس يف ايبشسٚز نًٗا عً ٢قسض َبًبغ غب ٓ٘ٚ ،ال تبطبٌ سبسٚز اهلل
()48

يف خًك٘ص

ٖٚص ٙاجلًُ ١األخة ٠أؾب٘ بايتعًٚ ٌٝتٓطبل عً ٢ايببُذٓ ٕٛنُبا

تٓطبل عً ٢ايكي إشا اغتشل أسسُٖا ايبشس يٛال إْتفا ٤بًٛم٘ أٚعكً٘ .
ايبداَؼ  :إشا إزع ٢ايبًُٛط ب٘ نَ ْ٘ٛهطٖا عً ٢ايفعٌ َكٗٛضا عًٝب٘ َبٔ
قبٌ ايفاعٌ ب٘ ٚإستٌُ قسق٘ بأَاضٚ - ٠ي ٛنعٝفَٛ ١دبب ١الستُباٍ ايكبسم-
تطى ٚمل ٜبشسٓ ٚمل ٜكتٌ ،قاٍ ؾٝذ ايبذٛاٖط َٛافكا عًْ ٢ف ٞايبشس ٚغبكٛع٘
عببٔ َببسع ٞاإلنببطا ٙعًبب ٢ايفعببٌ ( :نُببا قببطح ببب٘ مجاعبب ١يعُبب ّٛزض ٤ايببشس
بايؿبٗ)١

()41

ٜٚ .سيٓا عً ٢اْتفا ٤ايبشس َ :ا عًُٓاَ َٔ ٙصام ايؿاض األقبسؽ

َٔ زض ٙ٤ايبشسٚز ٚزفعٗا بايؿبَٗ ١ؤٜٓسا بايببدرب ايببُطغٌ :طإزضأٚا ايببشسٚز
()48ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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بايؿبٗاتص( )42ف ْب٘ إشا قاَبت قطٜٓبٚ ١يب ٛنبعٝفَٛ ١دبب ١الستُباٍ ايكبسم يف
زع ٣ٛاإلنطاٚ ٙايكٗط عً ٢ايًٛاط ب٘  -سكًت ايؿبٗٚ ١اؾبتب٘ فعً٘ فًِ ٜعًبِ
قسٚض ٙعٔ إختٝاض ، ٙفٓٝتف ٞايبشسٓ عٓ٘ ظاٖطا يًؿبٗ. ١
ٖصا إشا ٚدبست قطٜٓب ١تػباعس عًب ٢قبسم ايبسعٚ ٣ٛتٓفب ٞايبٝكني بهبص
زعب ٣ٛاإلنببطا ٙفٝعفب ٢عببٔ َببسع ٞاإلنبطاٚ ٙال ٜكبباّ عًٝبب٘ ايببشس ،فًبب ٛتببشكل
نص

زع ٣ٛاإلنطا ٙأق ِٝعًٝب٘ ايببشس ٚال ٜعتٓب ٢ببسعٛا ٙإشا سكبٌ ايكطبع أٚ

االعُٓ٦إ بهصب٘ يف زعٛاْ ،ٙاؾ٦ا َٔ :ايكطا ٔ٥ايبداضد ١ٝايساي ١عً ٢تٗطٓب٘ َٔ
ايبشس بسعٛا ٙاإلنطا،ٙا َٔ ٚعسّ األَاض ٠ايؿاٖس ٠عً ٢قسق٘ ٚي ٛإستُاال .
ٚإشا اؾببتب٘ سبباٍ فعًبب٘ ٚاقعببا فًببِ ٜبببشتٌُ قببسق٘ إستُبباال َعتببسا ببب٘ ٚمل
ٜتشكل نصب٘ عُعٓض عًب ٢فعًب٘ تأزٜببا ٚال ٜببذط ٟعًٝب٘ ايببشسٓ ايهاَبٌ يالؾبتبا،ٙ
ٚايبشس ٜسضأ بايؿبٗ ١نُا عًُٓاَ َٔ ٙصام ايؿاض األقسؽ  .ثِ ْبشح :

عفى اإلمام عو الالئط والـنلىط به :
غبل يف ايبشٛخ ايتُٗٝس ١ٜيًشسٚز بٝإ نرب ٣فكَٗ ١ٝبشكًٓٗا ؾطع ١ٝعفبٛ
اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘  :ايبُذتٗس ايعسٍ خاقب - ١زَٓ ٕٚكبٛب٘ يًشػببٝات أ ٚإلقاَب١
ايببببشسٚز -عبببٔ بعببب

ايببببُذطَني ايببببُتذاٚظ ٜٔيببببشسٚز اهلل َٚببببشطَٓات٘

َبدكٛقا ببُا إشا أقطٓ اإلْػإ ببذطَ٘ ٚإع ف بصْب٘ ،زَ ٕٚا إشا قاَت ايب١ٓٓٝ
عً ٢دطَ٘ٚ ،تأتٖ ٞص ٙايهرب ٣يف ذلبٌ ثجٓبا سٝبح إٔ ايال٥بط أ ٚايببًُٛط بب٘
إشا داَ ٤ع فا ببذطَ٘ تا٥با يطبٓ٘ ْازَبا عًب ٢فعًب٘ عايببا يًبتطٗة نُبا ٖب ٛسباٍ
ايال٥ط ايص ٟأٚقب مالَا ثبِ دبا ٤أَبة ايببُؤَٓني ( )عايببا َٓب٘ إٔ ٜطٗٓبطٙ
ب قاَ ١ايبشسٓ عًٚ ٘ٝأدٓر عًٝب٘ ايٓباض يف ايببشفة ٠ثبِ أزخًب٘ فٗٝبا ٚبهب ٢يببشاي٘
ٚسطٜك٘:أَة ايبُؤَٓني(ٚ)أقشاب٘ ثِ عفا عٓ٘ قبٌ إٔ ٜبُٛت بايٓاض .
()42ايٛغا : ٌ٥ز: 1 8
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ٖٚصا ايعفَ ٛبدكٛم ببُا إشا اعب ف ايببُذطّ بببذطَ٘ٚ ،أَبا إشا قاَبت
ايب ١ٓٓٝايؿاٖس ٠ببذطَ٘ ٚيٛاع٘  -فباعال أَ ٚفعبٛال بب٘ -فبال سبلٓ يإلَباّ ببايعفٛ
عٓ٘ ٚال يٓا٥ب٘ :ايبُذبتٗس ايعبسٍ إشا بػبطت ٜبسٚ ، ٙشيبو يبببعسّ ايبسي ٌٝعًب٢
سل ايعفٛعٓ٘ ،بٌ يًسي ٌٝعً ٢عسّ ايبشل  ٖٛٚ ،خربإ قشٝشإ :
اي ببدرب األَ : ٍٚببا ضٚا ٙايبببُؿاٜذ يف دببٛاَعِٗ ايجالثبب ١بػببٓسِٖ ايبببُتكٌ
ايكشٝض  -يف بع

عطق٘ ٚأغاْٝس -ٙإىل نبطٜؼ ايهٓاغب ٞعبٔ ايبباقط(:)
()43

طال ٜعفبب ٢عببٔ ايببشسٚز ايببيت هلل ز ٕٚاإلَبباّص

ٖٚببٜ ٛببسٍ بٛنببٛح عًبب٢

ؾطع ١ٝعف ٛاإلَاّ عٔ ايبشسٚز اييت هلل ْعةسسٓ ايًٛاط ٚايعْا ف ُْٗبا سبل هلل
غبشاْ٘ ٚيٝػا سكا يًٓاؽ ْعبة سبس ايكبصف ،ثبِ قباٍ اإلَباّ(: )طفأَبا َبا
نإ َٔ سل ايٓاؽ يف سسٓ فال ببأؽ ببإٔ ٜعفب ٢عٓب٘ ز ٕٚاإلَباّص ٖٚبصا ٜبسٍ
عً ٢ؾطع ١ٝعف ٛقاسب ايبشل اآلزَ ٞنايكصف عٔ ايببشسٓ ٚال حيتُبٌ ثببٛت
سل ايعف ٛإال يكاسب ايبشل َٔ اآلزَٝني .
َٚكته ٢إعالم ايبدرب إغبتٛا ٤ثببٛت ايببشلٓ ٚايببشسٓ ايبصٖ ٟب ٛهلل بططٜبل
اإلقطاض أ ٚبططٜل ايبٚ ١ٓٝايؿٗٛز ايعبس ، ٍٚيهبٔ غبُٓدطز َبٔ إعالقب٘ َ :با يبٛ
ثبت ايبذطّ بايب ١ٓٓٝيسي ٌٝخام آتٕ نُا ٜبدطز عٓ٘ َ :ا نإ سكا آلزَ. ٞ
ايبدرب ايجاَْ : ٞا ض )44( ٟٚيف (ايتٗصٜبني) بػٓس ٙايبُعترب إىل عًش ١بٔ ظٜس
ايبببُكبٛي ١ضٚاٜتبب٘ عٓببسْا  ،عببٔ اإلَبباّ ايكببازم(: )طسببسثين بع ب

أًٖببٞ

إٔ ؾابا أت ٢أَبة ايببُؤَٓني فبأقطٓ عٓبس ٙبايػبطق ،١فكباٍ يب٘ عًب : ٞإْبٞ
أضاى ؾابا ال بأؽ بٗبتو ،فٌٗ تكطأ ؾ٦ٝا َٔ ايكطإٓ ؟ قاٍ ْ :عِ غٛض ٠ايبكط،٠
فكببباٍ  :قبببس ٖٚببببت ٜبببسى يػبببٛض ٠ايبكبببط٠ص ثبببِ قببباٍ اإلَببباّ ايكبببازم ()
َعكّبا :طٚإْبُا َٓع٘ إٔ ٜكطع٘ ألْ٘ مل ٜكِ عً ٘ٝب ١ٓٝص.
()43ايٛغا : ٌ٥ز: 1 8
()44ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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ٖٚص ٙايكهب ١ٝضٚاٖبا ايؿبٝذ ْفػب٘ يف (ايتٗبصٜبني) أٜهبا بػبٓس قبشٝض إىل
ايربقبب ٞعببٔ بع ب

أقببشاب٘ عببٔ بع ب

ايكببازقني ( )بكببٝام ١تؿببب٘ شاى

اي ببدرب َٚهببُٚ ،ْ٘ٛتهببُٓت ايطٚاٜبب ١إؾببهاٍ بعهببِٗ عًٝبب٘ بعببس عفبب ٙٛعببٔ
ايبببُع ف بايػببطق : ١أتعطّ بٌ سببسا َببٔ سببسٚز اهلل ؟ فأداببب٘ ( )بأْببوطال
تسضَ ٟا ايبشهِ  ،ف ْ٘ إشا قاَت ايب ١ٓٝفًٝؼ يإلَاّ إٔ ٜعفٚ ،ٛإشا أقطٓ ايطدبٌ
عًْ ٢فػ٘ فصاى إىل اإلَاّ  :إٕ ؾا ٤عفاٚ ،إٕ ؾا ٤قطعص

()45

.

ٖصا ايبدرب  -بططٜكب٘ ايكبشٝض ٚاآلخبط ايببُطغٌٖ -ب ٛزيٝبٌ ٚانبض عًب٢
اغتشكام اإلَاّ ايعف ٛإشا أقطٓ ايبُذطّ ببذطََ٘ٚ ،كته ٢إعالقب٘ عبسّ ايفبطم
بني ايعف ٛعبٔ ايببُذطّ ايببُكطٓ بببذطَ٘ قببٌ إغبتٝفا ٤ايببشسٓ َٓب٘ نُبا ٖب ٛسباٍ
ايبُع ف بايػطقٚ ،١بني ايعف ٛعٓ٘ بعس ايؿط ٚيف إغتٝفا ٤ايبشس نُا ٖ ٛسباٍ
ايال٥ط ايبُع ف أَاّ أَة ايبُؤَٓني(( : )إْ ٞأٚقبت عً ٢مالّ فطٗٓطْب)ٞ
سٝببح أزخًبب٘ ايبببشفةٚ ٠تأدٓذببت ايٓبباض يف دػببُ٘ ستبب ٢أبهبب ٢سايبب٘ أَببة
ايبببُؤَٓني (ٚ )أقببشاب٘ َٚال٥هبب ١ايػببُاَٚ ٤ال٥هبب ١األضض نُببا دببا ٤يف
قشٝشَ ١ايو بٔ عط ١ٝايبُدكٛق ١ببشس ايًٛاط عً ٢ايفاعٌ ،فٝهب ٕٛخبربا
ايػاضم ٚايال٥ط (َ )46ؤنّسا خاقا يططيف إعالم شاى ايبدرب (. )47
ٚأَببا إشا ؾببٗس عًبب ٢دطَبب٘ ايعببس ٍٚفببال سببل يًعفببٜٚ ،ٛتع ب ٔٓٝإقاَبب ١ايببشسٓ
ايؿطع ٞعً ٢ايبُؿٗٛز عًٚ . ٘ٝببُعترب ٠عًشْ ١بدكٓل إعالم خرب ايهٓاغٞ
فٝدتل ايعف ٛايص ٟيإلَاّ ببدكٛم َا إشا اعب ف ايببُذطّ بصْبب٘ ٚمل تكبِ
عًٝبب٘ بٓٓٝبب ١يكٛيبب٘ (:)طٚإْبببُا َٓعبب٘ إٔ ٜكطعبب٘ ألْببب٘ مل ٜكببِ عًٝبب٘ بٓٝببب١ص
طإشا قاَت ايب ١ٓٝفًٝؼ يإلَاّ إٔ ٜعف. ).. ٛ
()45ايٛغا : ٌ٥ز: 1 8
()46ايٛغا : ٌ٥ز: 18
()47ايٛغا : ٌ٥ز: 1 8
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ٚعً ٘ٝإشا قاَبت ايبٓ ٓٝب ١عًب ٢يٛاعب٘ فالببس َبٔ إقاَب ١ايببشس عًٝب٘ ٚال تٓفعب٘
ايتٛب ١يف إغكاط ايبشسٓ عٓ٘ ست ٢إشا أظٗطٖا ٚال ايٓساَٚ ١ال ايببُعاٖسَ ٠بع اهلل
ٚايععّ عً ٢عسّ ايعٛز .
ْعِ إشا تا

ٚأظٗط تٛبت٘ ْٚساَت٘ قبٌ تببُاّ ايؿبٗاز ٠ايطباعٝب ١عًب ٢يٛاعب٘

 فبباعال أَ ٚفعببٛال ببب٘ٚ -عاٖببس اهلل ٚعببعّ عًبب ٢عببسّ ايعببٛز ٠يًفعببٌ ايؿببٓٝعفايبُؿٗٛض غكٛط ايبشس عٓ٘  .يهٓ٘ بال زي ٌٝظاٖط َٔ ايٓكبٛم فًبصا ٜؿبهٌ
إعتُازٚ ، ٙقس غبل تفك ً٘ٝيف بع

ايبشٛخ ايبُان. ١ٝ

ْعِ ْػتشػٔ َٔ ٚي ٞاألَط ايبُبػٛعٜ ١بس : ٙإٔ ٜعفب ٛعٓب٘ بعبس إٔ ٜطًبب
َٓ٘ قبٌ إنتُاٍ ايؿٗاز ٠عً ٢دطَ٘  :اإلقطاض بصْب٘ َع ايتٛبٚ ١ايٓساَ ١ثِ ٜعفبٛ
عٓبب٘ ٜٚببعٜض ايببشس عٓبب٘ ٜٚػببتبسي٘ بببايتععٜط بببشػب َببا ٜببطا ٙقببالسا ٚتأزٜبببا،
ٚغبل تفكٚ ٌٝد٘ االغتشػإ .
ٜٚتعانس اخلربإ ايكشٝشإ ايبُانٝإ يف ايسالي ١عً ٢ؾطع ١ٝايعف ٛعُٓٔ
أقطٓ ببذطَ٘  -غطق ١أ ٚيٛاعا أ ٚمةُٖا -ف ْ٘ إشا مل تكِ ايب ١ٓٝعً ٢دطَ٘ ٚقبس
إع ف ببذطَ٘ أَاّ اإلَاّ داظ ي٘ ايعف ٛعٓ٘ بعاٖط ايببدرب ٜٔايبصٖ ٟب ٛثببٛت
سلٓ ايعف ٛعٔ ايبُع ف ببذطَ٘ يإلَاّ ايبُعك. )(ّٛ
ٖٚببٌ  ٜببُهٔ ايتعببس ٟإىل ْا٥ببب٘ ايعبباّ  :ايبببُذتٗس ايعببسٍ يف عٗببٛز ايغٝببب١
ايهرب ٣؟ فٝؿبط يب٘ ايعفب ٛعبٔ ايببشسٓ ايبص ٟهلل غببشاْ٘ إشا أقبطٓ ايببذاْ ٞبب٘ ،
زَ ٕٚا ي ٛقاَت ايب ١ٓٝعً. ٘ٝ
ال ٜبعببس إغببتشكام ايبببُذتٗس ايعببسٍ ايببص ٟتػبباعس ٙايعببطٚف عًبب ٢إقاَبب١
ايبشسٚز ببُكته ٢زيْٝ ٌٝابت٘ عٔ اإلَاّ األقٌ فب ٕطإقاَب ١ايببشسٚز إىل َبٔ
إي ٘ٝايبشهِص(ٚ ، )48ايبص ٟإيٝب٘ ايببشهِ يف عٗبٛز ايغٝببٖ ١ب ٛايببُذتٗس ايعبسٍ
ايص ٟتػاعس ٙايعطٚف االدبتُاعب ١ٝعً ٢غٝاغ ١األَٚ ١إزاض ٠ؾبؤْٗٚاٚ ،غبل
()48ايٛغا : ٌ٥ز: 1 8
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َ ٓا ببشح تفك -ًٞٝيف تبُٗٝسات ببشٛخ ايبشسٚز -تعطنٓا ف ٘ٝيسي ٌٝايٓٝاب. ١
يهببٔ ال ٜؿببط يغببة ايبببُذتٗس ايعببسٍ  :ايعفبب ٛعببٔ ايبببُذطّ ستبب ٢ايًذٓبب١
ٚاألؾببدام ايبببُٓكٛبني إلزاضٖٝ ٠ببأ ٠األَببط بايبببُعطٚف ٚايٓٗبب ٞعببٔ ايبببُٓهط
ٚإقاَبب ١اي ببشسٚز ٚايتععٜببطات ،يعببسّ ايببسي ٌٝعًبب ٢االغببتشكامٚ،زي ٌٝايٓٝاببب١
َبدتل بايبُذتٗس ايعسٍ ٚال َكشٓض يًتعسٓ ٟعٓ٘ إىل ٚن ً٘ٝايببُعتُس ْٚا٥بب٘.
بٌ ٜػتفاز َٔ ايبدرب ٜٔايكشٝشني ايبُانٝني بعبس نبِٓ زيٝبٌ ْٝابب ١ايببُذتٗس
ايعسٍٜٚ،فِٗ َُٓٗا عسّ قالس ١ٝمة ايبُذتٗس يًعف ٛعٔ ايبُع ف جبطَ٘.
ٚاألسٛط إظٗاض ايبُذطّ تٛبت٘ ْٚسَب٘ بعبس إقبطاض ،ٙفب ٕ ايببُؿٗٛض فتٛاٝ٥با
تٛقّ بف ايعفبب ٛعًبب ٢إظٗبباض ايتٛبببٚ ١ايٓساَبب ١عكٝببب االع اف،يهببٔ قبباٍ ؾببٝذ
اجلٛاٖط(( : )49يٝؼ يف ؾَٗٓ ٤ٞا ٜ -عين  َٔ :األخبباض -إعتبباض ايتٛببٚ ،١يعبٌ
اتفباقِٗ عًٝبب٘ نببافٕ يف تكٝٝبسٖا) ب ظٗبباض ايبببُذطّ تٛبتب٘ ْٚساَتبب٘ ٚ .يهببٔ ٖببصا
االتفام أ ٚايؿٗط ٠ايعع ١ُٝعً ٢اؾ اط ايتٛبب ١قايببض يالستٝباط ايٛدبٛب ٞال
يتكٝٝببس األخببباض ٖٚببَ ٞطًكبب ، ١إال إٔ ٜجبببت بببدرب قببشٝض ٚمل ٜكببًٓا ٚ،يعًبب٘
ٚقٌ ايبُتكسَني ٚإعًعٛا عً ٘ٝفكٓٝسٚا فتٝاِٖ ٚ .اهلل ايعايبِ .ثِ ْبشح :

التفخًذ مع الذكز :
قس إختًفت فتا ٣ٚفكٗآ٥ا يف سسٓ ايتفدٝص ٚسل ٙٛإشا مل ٜهٔ إٜكا

ٚثكبب:

فايبُؿٗٛض ؾٗط ٠عع ١ُٝإٔ سسٓ ٙدًس َ٦ب ١غبٛط ٚ،شٖبب مجبع إىل ايتفكبٌٝ
بني ايبُشكٔ فةدِ ٚبني مة ايبُشكٔ فٝذًس .
ٚايكببشٝض فتٝببا ايبببُؿٗٛض يساليبب ١ايبببدرب ايكببشٝض عًٗٝبباَ ٖٛٚ،ببا ضٚاٙ
ايؿٝدإ يف (ايهايف) (ٚايتٗصٜبني) بػٓسُٖا إىل أب ٞبكة عٔ ايكازم ()
طإٕ يف نتا

عً :  ٞإشا أخص ايطدٌ َع مالّ يف يبشاف َبذطز ٜٔنط

( )49دٛاٖط ايهالّ  :ز. 294: 41

ايتفدٝص َع ايصنط )299( .........................................................

ايطدٌ ٚأزٓ

ايغالّ ٚ،إٕ نبإ ثكبب ٚنبإ َببشكٓا ضدبِص(ٖٚ )58بصا ايببدرب

قشببٝض ايػببٓس ال إؾهاٍ يف إعبتبباض ضداي٘ ٖٚ ،ببٚ ٛانض ايساليب ١عًب ٢فبتببٝا
ايبُؿٗٛض :نطب٘ َ ١٦غٛط  ،يكطا ٔ٥ف: ٘ٝ
األٚىل :قٛيبب٘( : )طٚأزٓ
ز ٕٚايبشس ايتاّ،بعس قٛي٘:طنط

ايغببالّص أ ٟعبعٓض ايغببالّ يعببسّ ايبًبب ٛبببُا
ايطدٌص ف ْ٘ ٜهؿبف عبٔ نبط

ايطدبٌ

ايبايغ ايبشسٓ ايؿطع ٞايغايي ايبُتعاضف إضازت٘ يف َجبٌ ٖبص ٙاألفعباٍ ايفاسؿب١
ايبُٓاف ١ٝيألخالم  ١٦َ ٖٛٚغٛط ٜٚ .ؤنس ٙايكط: ١ٜٓ
ايجاْ : ١ٝقٛي٘ :طٚإٕ نإ ثكب ضدبِص فب ٕ ظباٖط ايببُكابًٚ ١ايتفكبٌٝ
بني ايهط

ٚبني ايطدِ ٖ ٛايهط

ببشس ايعاْ ١٦َ ٞغٛط .

ايكطٜٓبب ١ايجايجبب :١قٛيبب٘: طٚإٕ نببإ ثكببب ٚنببإ َبببشكٓا ضدِصبعبببس
قٛي٘:طنط

ايطدٌ ٚععٓض ايغالّص ف ٕ ٖص ٙايبُكابً ١تسٍ عً ٢إٔ ايبذًُتني

األٚيٝتني ظاٖطتبإ يف سكب ٍٛؾبَ ٤ٞبٔ ايطدبٌ ٚايغبالّ ايببُذطز ٜٔبببُعٓ٢
سك ٍٛعٌُ ؾَٗ ٟٛبشطّ ٖ ٛز ٕٚايجكببٖٚ ،بصا ٜعبين إيتكبام ايببذػسٜٔ
ايعبباضٜني فببٝعِٓ ايتفدٝببص ٚدعببٌ اآليبب ١بببني اآليٝببتني ٚسلُٖٛببا ٚ ،اي ببذاَع ٖببٛ
إيتكام ايبذًس بايببذًس ٚإستهانُٗبا إيتكباقا ؾبٜٗٛا ٚ .بٗبصا ٜفب م َٛنبٛ
اخلرب ايكشٝض عٔ َٛن ٛايكشٝض اآلخط

()51

ايٓاعل بأْب٘ إشا ٚدبس ضدبالٕ

يف يبشاف ٚاسس:طٜبذًسإ مة غبٛط ٚاسبسصٚايعاٖط يف ٚدبساُْٗا ناغبٝني
أَ ٚبذطزْ ٜٔاُ٥ني يف يبشاف ٚاسس َٔ مة تفدٝص ٚإيتكام دػس ٟؾٗ. ٟٛ
ٚقس تبشكٌ أْ٘ إشا ثبت تفدٝص ايطدٌ يًطدٌ أ ٚدعٌ آيت٘ بني إيبٝيت آخبط
َٔ ز ٕٚسك ٍٛإٜكا

ٚإٜبالز أَ ٚبٔ ز ٕٚثبٛتب٘ عًُٗٝبا أ ٟضفٜبا َببذطٓزٜٔ

ًَتككني تبشت مطإٚ ٤اسسٕ َٔ ز ٕٚضف ١ٜايجكب أ ٚسطنت٘ ايهاؾفٜ ١كٓٝا عٔ
()58ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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اإلٜالز نإ سسٓ ٙايبذًس َ ١٦غٛط .
ٖصا َا ٜػتفاز َٔ ايبدرب ايكشٝض ايكايبض سذب ١عًب ٢ايببشهِ ايؿبطع،ٞ
ٚثبُ ١ضٚاٜات نعٝف ١ايػٓس تكًض َؤٜٓساَٚ ،كته ٢إعالم ايٓلٓ عسّ ايفبطم
بني ايفاعٌ ٚبني ايبُفع ٍٛب٘ ٚ ،ال بني ايبُشكٔ ٚبني مة ايبُشكٔ .
يهٔ شٖب مجع َٔ ايفكٗا ٤إىل ايتفك ٌٝبني ايبُشكٔ فةدِ عٓبس ثببٛت
ايتفدٝص عً َٔ ٘ٝز ٕٚإٜكا
ايطٛغ ٞإيتعاَب٘

()52

ٚببني مبة ايببُشكٔ فٝذًبسٜٚ ،ببسَ ٚبٔ ايؿبٝذ

ٚإٔ َػبتٓسَ ٙبا ضٚا ٙب غبٓاز ٙايببُتكٌ إىل غبًُٝإ ببٔ

ٖالٍ غا٥ال َٔ اإلَاّ ايكازم( )يف ايطدٌ ٜفعبٌ بايطدبٌٚ ،أدابب٘:طإٕ
()53

نإ ز ٕٚايجكب فايبشس ...ص

ٚظاٖط إعالق٘ سس ايعْا  :ايبطدِ يًُشكبٔ

ٚايببذًس يغببة ايبببُشكٔ  .يهببٔ ٖببص ٙايطٚاٜبب ١ضٚاٖببا ايؿببٝذ ايهًببٝين بعببباض: ٠
ط ...فايبذًسص ٚيٝؼط ...فايبشسص فته ٕٛايٓػذ َتعاضنبَ ١تسافعب ١ال ٜعًبِ
ايكازض ٚاقعبا عًب ٢فبطض قبسٚض ايببدرب َبع إٔ غبٓس ٙنبعٝف فٝب٘ دٗايب ١ال
ٜكًض سذ ١عً ٢ايبشهِ ايؿطع. ٞ
ٜٚبُهٔ االغتسالٍ هلصا ايتفك ٌٝببُا زٍٓ َٔ األخباض (ٚ -)54بعهٗا َعتبرب
ايػببٓس -عًبب ٢إٔ ايًببٛاط ٖببَ( ٛببا ز ٕٚايببسبط) بهببَُ ١ُٝببا زٍٓ َببٔ األخببباض
ايبُتكسَٚ - ١بعهٗا َعترب ايػٓس -عً ٢ايتفك ٌٝيف سس ايًٛاط ببني ايببُشكٔ
فةدِ ٚبني مة ايبُشكٔ فٝذًس .
يهٔ ٖصا االغتسالٍ َطفٛض ،فب ٕ َعتبرب ٠ايػبه ْٞٛايٓاعكب:١طايًٛاط َبا
ز ٕٚايببسبطٚ ،ايببسبط ٖبب ٛايهفببطص ظاٖطٖببا ايتؿببسٜس ٚايتشببصٜط ٚايتدٜٛببف َببٔ
غ ٤ٛايعاقبٚ ١ؾس ٠ايعكٛب ّٜٛ ١ايكٝاَ ،١فٗ ٞتب ٔٓٝاألثط ايتهًٝفبٚ ٞتٓبعٍٓ ايفعبٌ
( )52ضادع  :ايتٗصٜب :ز : 18مٚ . 55 + 52 :ضادع  :ايهايف :ز. 288 : 7
()53ايٛغا : ٌ٥ز : 14

 َٔ 28ابٛا

ايٓهاح احملطّ  :ح. 1

()54ايٛغا : ٌ٥ز : 14

 َٔ 28ابٛا

ايٓهاح احملطّ  :ح  + 2ح. 3
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ايؿٓٝع َٓعي ١ايهفط يف إغتشكام عع ِٝايعكا ٚ ،ال تبشطظ زاليتٗا عًب ٢تٓعٜبٌ
ايًٛاط َٓعيب ١ايهفبط ايببُ ػ ٓ ٛيكتبٌ ايهبافط ٚتكػب ِٝأَٛايب٘ ببني ٚضثتب٘ ٚبْٛٓٝب١
ظٚدت٘ ،نُا ال تبشطظ زاليتب٘ عًب ٢تٓعٜبٌ ايتفدٝبص ٚسلبَ ٙٛببُا ٖب ٛز ٕٚايبسبط
َٓعٓي ١ايًٛاط ايبشبكٝك ٞبايبُعٓ ٢ايعطيف ببشٝح ت تٓب أسهاّ ايهفط نًبٗا عًب٢
ايسبط ٚت تب أسهاّ ايًٛاط نًٗا عً( ٢ايتفدٝص) َ(ٚا ز ٕٚايسبط) .

إٜكا

ٚثبُ ١قب )55( ٍٛثايبح سهب ٞعبٔ ظباٖط ايكبسٚقني ٚاالغبهايف بتعبٝني سبس
ايتفدٝص يف (ايكتبٌ َطًكبا)ٚ ،يعبٌ َػبتٓسِٖ َبا ضٚا ٙايببشػني ببٔ غبعٝس َبٔ
نتاببب ١ضدببٌ إىل اإلَبباّ ايببٗاز )(ٟغببا٥ال عببٔ سبسٓ ضدًببني ْهببض أسببسُٖا
اآلخط عٛعا بني فدصَٚ ٜ٘ا تٛبت٘ ؟ فأداب٘ (: )طايكتبٌص
دٛا

()56

يهٓب٘ مل َٜبطَ

اإلَاّ ( )ببدط٘ يٓتٛثٓل َٔ ضٚا ١ٜايبشػني بٔ غعٝس َبا زاّ عطٜبل

اخلرب إي ٘ٝقشٝشا ،إال إٔ ايطدٌ ايبُػتفيت َببذٗ ٍٛال ٜعبطف َبٔ ٖب ٛ؟ فبال
ٚثٛم بايبدرب ألدٌ دٗاي ١ايبُػتفيت .
ٚي ٛتهطض َٓ٘ ايتفدٝص أْ ٚبشَ ٙٛبُا ٖ ٛيعب ؾٗ َٔ ٟٛمة إٜكا

ٚثكبب

ايسبط ٚقس دًس َطٚ ٠ثاْ - ١ٝقتٌ يف ايجايجبٚ ، ١فاقبا يببذُع َبٔ ايفكٗبا( ٤ضض)
ٚإغتٓازا إىل قشٝشْٜٛ ١ؼ عبٔ ايهباظِ(: )طأقبشا

ايهببا٥ط نًبٗا إشا

أق ِٝعً ِٗٝايبشس َطتني قتًٛا يف ايجايجب١ص (ٚ )57ايػبٓس قبشٝض ٚايساليب ١سذب١
ٚانش ١عًَ ٢ا إخ ْا .
يهٔ شٖب مجع َٔ ايفكٗا ٤إىل أْ٘ ٜكتٌ يف ايطابعب ١تٓبعٜال يًتفدٝبص ٚسلبٙٛ
َٓعي ١ايعْا ايصٚ ٟضز فب ٘ٝخبرب (َ )58عبترب ايػٓس ٜسٍ عً ٢قبتً٘ فب ٞايطابعٚ ١قس

( )55سها ٙيف دٛاٖط ايهالّ  :ز . 383 : 41
()56ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 1ابٛا

()57ايٛغا : ٌ٥ز: 1 8

 َٔ 5ابٛا

َكسَات احلسٚز  :ح. 1

()58ايٛغا : ٌ٥ز: 1 8

 َٔ 5ابٛا

َكسَات احلسٚز  :ح. 2

سس ايًٛاط  :ح . 5
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خكٓكٓا ب٘ قشٝشْٜٛ ١ؼ ايببُتكسّ ْكٓبٗا عبٔ االَباّ ايهباظِ ( . )يهبٔ
ٖصا ايتٓعٜ ٌٜفكس ايسيٚ ٌٝايبشذ ١ايٛانش. ١
ٚزع ٣ٛأْ٘ ال فبطم َٛنبٛع ٞببني ايعْبا ٚببني ايتفدٝبص  -زعب ٣ٛنببة ٠ال
ٜببُهٔ إثباتٗبا ٚال قبٛهلبا بٓشبَٕ ٛبٔ األْببشاٚ . ٤زعب ٣ٛإمجبا (ايغٓٝب )١عًب٢
عسّ ايفطم ٚدعً٘ زيٝال عًٖ ٢صا ايبُكاٍ  :ايكتبٌ يف ايطابعبَ -١طفٛنب ١يعبسّ
إْعكاز اإلمجا قطعا ٚعسّ نؿف٘ ٜكٓٝا  .ثِ ْبشح :

خلىة اثهني مـجزديو حتت لـحاف :
إشا ضف ٟضدببالٕ َ ببذطٓزإ قببت ي ببشاف ٚاسببس أ ٚمطببا ٤فبباضز َببٔ زٕٚ
أسبسُٖا يخخبط أٚ

سادع فاقٌ بني دػسُٜٗا  َٔٚزَ ٕٚعطف ١ثبكب ٚإٜكا
تفدٝص أْ ٚبش. ٙٛ

ٚإشا ٚدست اَطأتإ دلطزتإ تبشت يببشاف ٚاسبس ٚمطبا ٤فباضز َبٔ زٕٚ
سادع فاقٌ بني دػسُٜٗا .
ٚإشا ضف ٟضدٌ ٚاَطأ ٠أدٓب ١ٝعٓ٘ ُٖٚبا عاضٜبإ َببذطزإ تببشت يببشاف
ٚاسببس ٚمطببا ٤فبباضز َببٔ ز ٕٚسببادع فاقببٌ بببني دػببسُٜٗا َٚببٔ ز ٕٚضفٜبب١
اإلٜالز أ ٚظٗٛض أثط ٙعًُٗٝا .
ٖببص ٙايبببُٛاضز ايجالثببَ ١ببا ٖبب ٛسهُٗببا ؟  .قببس إختًفببت فٗٝببا ايطٚاٜببات
ٚايفتاٚ ،)59( ٣ٚايبُِٗ عٓسْا َالسع ١األخباض  ٖٞٚعٛا٥ف :
ايطا٥ف ١األٚىل َ :ا زٍٓ عً ٢أْ٘ ٜبذًس ايبشسٓ ٚ ،ايعاٖط دًبسُٖا سبسٓ ايعْبا
َ ١٦غٛط  ،بٌ يف بعهٗا تكطٜض بايعسز ْعبة (َ )68عترب ٠أب ٞعببٝس ٠عٔ ايباقبط
( )59ضادع ملعطف ١ايفتا ٣ٚاملدتًف : ١دٛاٖط ايهالّ  :ز. 386 - 384 : 41
()68ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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(: )طنإ عً  ٞإشا ٚدس ضدًني يف يببشاف ٚاسبس َببذطز ٜٔدًبسُٖا
سببس ايعاْبب٦َ ٞبب ١دًببس : ٠نببٌ ٚاسببس َُٓٗبباٚ .نببصيو ايبببُطأتني إشا ٚدببستا يف
يبشاف ٚاسس َبذطزتني دًسُٖا نٌ ٚاسسَُٗٓ ٠با َ٦ب ١دًبس٠ص ْٚعبة َعتبرب٠
عبس ايطمحٔ عٔ ايكازم(: )طإشا ٚدس ايطدٌ ٚايبُطأ ٠يف يببشاف ٚاسبس
قاَت عًُٗٝا بصيو ببٓٝبٓٚ ١مل ٜبطبًع َُٓٗا عً ٢غب ٣ٛشيوص ٜعبين مل ٜبطببًع
ايؿبٗٛز عً ٢سك ٍٛظْا َُٓٗا طدًس نبٌ ٚاسبس َُٓٗبا َ٦ب ١دًبس ٠صٖٚ ،بٞ
أخباض نجبةٜ ،٠بٛدس فب( ٞايٛغاَٗٓ )ٌ٥ا ثالث ١عؿط ضٚاٜبٚ . ١ايعباٖط إٔ ٖبصٙ
ايطٚاٜات َٖ ٞػبتٓس بعب

ايببُتكسَني  -اببٔ ايببذٓٝس ٚايكبسٚم -يف فتٝباِٖ

بإٔ عكٛبٖ ١ص ٙاخلً ١٦َ : ٠ٛغٛط .
ايطا٥فبب ١ايجاْٝببَ : ١ببا زٍٓ عًبب ٢أُْٗببا  ٜببذًسإ سببسا مببة غببٛط أ ٟتػببع١
ٚتػعني غٛعا ،ف ٕ إعالم ايبشسٓ  -الغُٝا يف َجٌ ٖص ٙايبذطٜببُٜ -١بطاز َٓب٘
سسٓ ايعْا ٚدًس ٙايبُٓكٛم يف ايكطإٓ يف غٛض ٠ايٓٛض .
ْ ٖٞٚعة قشٝض عبس اهلل بٔ غٓإ عٔ ايكازم( )يف ضدًني ٜٛدسإ
يف يبشاف ٚاسس ،قاٍ (:)طٜبذًسإ مة غٛط ٚاسسص ٚقشٝض أببإ ببٔ
عجُبإ عبٔ ايكببازم (: )طإٕ عًٝبا ٚ دببس اَبطأَ ٠ببع ضدبٌ يف يببشاف
ٚاسس فذًس نٌ ٚاسس َُٓٗا َ ١٦غٛط مة غٛطصٖٚصإ ايكشٝشإ ضٚاُٖا
ايؿٝذ ايطٛغ ٞيف (ايتٗصٜبني) بػٓس ٙإىل نتا

ْٜٛؼ ٚي٘ أغباْٝس إيٝب٘ بعهبٗا

نعٝفٚ ،أسسٖا قشٝض ٚإٕ نبإ فٗٝبا اببٔ أبب ٞدٝبس ف ْب٘ ثكب ١عًب ٢ايعباٖط
يهَ َٔ ْ٘ٛؿاٜذ ايٓذاؾ ٞايص ٟؾٗس بٛثاقٜ َٔ ١ط ٟٚعٓ٘ َباؾط. ٠
ْٚعة قبشٝض سطٜبع:طإٕ عًٝبا ٚ دبس ضدبال ٚاَبطأ ٠يف يببشاف ٚاسبس
فهط

نٌ ٚاسس َُٓٗا َ٦ب ١غبٛط إال غبٛطصٚ ،ايطٚاٜبات ( )61عسٜبس ٠يهٓٗبا

أقٌ عسزا َٔ ايطا٥ف ١األٚىل،إلْٗا بًغت يف (ايٛغا )ٌ٥غت. ١
()61ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 18ابٛا

سس ايعْا:ح +2ح +3ح +16ح +18ح +19ح. 28
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ايطا٥ف ١ايجايجَ : ١ا زٍ عً ٢ايتععٜبط ثالثبني غبٛعا ٖٚب ٞضٚاٜبٚ )62( ١اسبس٠
نعٝف ١ايػٓس ٖ ٞضٚا ١ٜغبًُٝإ ببٔ ٖبالٍ سانٝبا يػبؤاٍ بعهبِٗ َبٔ اإلَباّ
ايكازم ( )عٔ ايطدٌ ٜٓاّ َبع ايطدبٌ يف يببشاف ٚاسبس  ،فكباٍ (: )
شٚا ذلببطّ ؟ فكبباٍ  :ال ،قبباٍ َ :ببٔ نببطٚض ٕ٠؟ قبباٍ :ال ،قبباٍ (: )طٜهببط
ثالثني غٛعا  ،ثالثبني غبٛعاص قباٍ  :ف ْب٘ فعبٌ ،قباٍ :طإشا نبإ ز ٕٚايجكبب
فايبشسٚ ،إٕ ٖ ٛثكب أق ِٝقاُ٥ا ثِ نط

نطب ١بايػٝف أخص ايػبٝف َٓب٘ َبا

أخصٙص قاٍ  :فكًت ي٘  :فٗ ٛايكتٌ؟ قاٍ  :طٖ ٛشاىص قًت  :فاَطأْ ٠اَت َبع
اَطأ ٠يف يبشاف؟ فكاٍ  :شٚاتا ذلطّ ؟ قًت  :ال ،قاٍ  َٔ :نطٚضٕ ٠؟ قًبت  :ال
قاٍ  :طتهطبإ ثالثني غٛعا  ،ثالثني غٛعاصقًت  :ف ْٗا فعًت ،قاٍ  :فؿبلٓ
شيو عً ٘ٝفكاٍ  :طأفٕ أفٕ أفٕص ثالثاٚ ،قاٍ  :طايبشسص .
ٚنإٔ ايبُؿٗٛض مجعبٛا ببني خبرب ٟايطا٥فب ١ايجاْٝبٚ ١ايجايجب ، ١فذعًبٛا خبرب
غًُٝإ ما ١ٜايكًٚ ١دعًٛا خرب ابٔ غبٓإ ماٜب ١ايهجبط . ٠قباٍ ايؿبٗٝسايجاْ ٞيف
َػايه٘ (:فٝه ٕٛايبشهِ يف ايغاٜتني َٚا بُٗٓٝبا َٓٛعبا بٓعبط اإلَباّ) ٚتبعب٘ يف
(اجلٛاٖط) فشه ٢عني عباضت٘ .
ٚايعبباٖط إٔ ٖببص ٙايطٚاٜبب ١بهببُ ١ُٝضٚاٜببات ايطا٥فبب ١ايجاْٝببٖ ١ببَ ٞػببتٓس
ايبببُؿٗٛض بببني ايبببُتأخط ٜٔيف فتٝبباِٖ بببايتععٜط َببٔ ثالثببني غببٛعا إىل تػببع١
ٚتػعني غٛعاٚ ،نعف ايطٚآَ ١ٜذرب عٓسِٖ بعُبٌ ايببُؿٗٛض سػببُا ٜعٗبط
َٔ ؾٝذ (اجلٛاٖط) ف ْ٘ أٚضز خرب ٟغًُٝإ ٚابٔ غٓإ ٜٚبسَٓ ٚب٘ تهبعٝفُٗا
تبعببا يًؿببٗٝس ايجبباَْ ،)63(ٞببع إٔ خببرب ابببٔ غببٓإ قببشٝض نُببا تكببسّٚ ،يعًببُٗا
(قسُٖا) ْعطا إىل بع

عطم ايؿٝذ إىل (ْٜٛؼ عٔ ابٔ غٓإ)  ٖٞٚنعٝف.١

قاٍ قاسب ايبذٛاٖط(قسَٚ( :)ٙا فُٗٝا َٔ ايهعف َٓذرب ببُا عطفت) ٜعين
()62ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 18ابٛا

سس ايعْا:ح. 21
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عٌُ بع

ايبُتكسَني ٚأنجط ايبُتأخط َٔ ٜٔفكٗآ٥ا .

ٜٚؿهٌ عٓسْا ايعٌُ ببدرب غًُٝإ َٔ دٗتني ُٖ ،ا :
اجلٗ ١األٚىل  :نعف غٓس اخلربٚ ،قس أقب ٓط بايهبعف ايعًُبإ ايببذًٝالٕ يف
(ايبببُػايو) (ٚاجلببٛاٖط) ٚ ،قببس إعتببصض األخببة يف عباضتبب٘ ايبببُتكسَ ١باْ ببذباض
ايهببعف بعُببٌ بعب

ايبُتببببكسَٚ ٔٓٝأنببببجط ايبُتأخببطَ ٜٔببٔ فببببكٗآ٥ا ٖٚ ،ببصٙ

ايهبببط ٣ال ْطتبهٝبٗا ٚقس أٚنشٓاٖا يف ببشٛثٓا األقٛي. ١ٝ
اجلٗ ١ايجاْ : ١ٝقس ٜعٗط َٔ ايببدرب :دبٛاظ ْب ّٛايطدبٌ َبع ايطدبٌ إشا نبإ
بُٗٓٝا َبشطَ ١ٝناالخٚ ٜٔٛاالخبتني ٚاالر َبع االخبت ا ٚتهب ٕٛبُٗٓٝبا قطابب١
عً ٢اإلعالم ،أ ٚعٓس االنططاض يعبسّ ٚدبسإ يببشاف ظا٥بس ٖٚ .بصا َؿبهٌ
قعب  ،قاٍ ايؿٗٝسٚ( :عسّ ايكٝبس أدبٛز ،ألٕ ايببُشطَ ١ٝال جتبٓٛظ االدتُبا
ايبُصنٛض إٕ مل تؤنس ايتشطٚ )64( )ِٜتبع٘ غٝس (ايطٜاض)  ٖٛٚايكشٝض .
ْعِ إال إٔ ٜهططا ٜٚؤَٔ عًُٗٝا َٔ ايفػاز ٚايتٗٓٝر ايببذٓػٚ ٞال ٜهْٛبإ
عاضٜني دلطز َٔ ٜٔايجٝا ٚ،يعً٘ يصا غأي٘ اإلَاّ عٔ ايٓاُ٥ني يف حلاف ٚاسس:
أَٔ نطٚض ٕ٠زعت إىل ايٓ ّٛيف يبشاف ٚاسس؟ ف ٕ ايبُهطط َعصٚضإشا مل ٜكع
ايفػاز بُٗٓٝا،أ ٟتبشصٓضا َٔ يعٚ َ٘ٚتطتٓب٘ عًَُْٗٛ ٢ا قت يبشاف ٚاسس .
ٚاحلاقٌ إٕ خرب غًُٝإ  -يهعف غٓس - ٙال ٜكًض سذبَ ١عبصٓض ٠يًفكٝب٘
نٜ ٞػتٓس إي، ٘ٝعً ٢إٔ ظاٖط ايطٚا - ١ٜي ٛتبشكل قسٚضٖا ٖٛ -تعب ٔٓٝايتععٜبط
ثالثني غٛعا ال أظٜس  ،فٝه ٕٛدعٌ َفاز ٙايغا ١ٜيف ايكًٚ ١دعٌ َفاز قشٝش١
ابٔ غٓإ ايغا ١ٜيف ايهجطٚ ٠إْاع ١ايتشسٜس فُٝبا بُٗٓٝبا بٓعبط ايفكٝب٘  -نبٌ ٖبصا
َبُا ال زي ٌٝعًٚ ٘ٝال ٜفِٗ َبٔ ايطٚاٜب ١فهبال عبٔ إٔ ٜكبضٓ مجعبا عطفٝبا ببني
ايبدرب ، ٜٔبٌ ٖ ٛمجع إق اس ٞإغبتصٚق٘ ايفكٗباٚ ٤يعبٌ يببِٗ عبصضا أ ٚخبربا
ٚقًِٗ ٚنإ سذ ١عًبٚ ِٗٝمل ٜكبًٓا فبال سذب ١عٓبسْا َعبصٓض ٠يًطنب ٕٛيًفتٝبا
(َ )64ػايو االفٗاّ :ز . 412 : 14
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ايبببُؿٗٛض ٠بببني ايبببُتأخطٚ ٜٔايبببُٓػٛب ١إىل ابببٔ ازضٜببؼ ٚايؿببٝذ ايطٛغببٞ
(قسِٖ) ٖٞٚ،إٔ ٜععٓض ايفكَ ٘ٝا بني ثالثني غٛعا إىل تػعٚ ١تػعني غٛعا .
ٚأنعف َٓ٘ َ :ا ْػب إىل ايبُفٝس ٚابٔ ظٖط َٔ ٠تععٜط ايببشانِ ايؿبطعٞ
يبُجًُٗا َا بني عؿط ٠إىل تػعٚ ١تػعني غٛعا ٚ ،قس قاٍ ( )65ؾٝذ ايبذٛاٖط :
(مل أقف ي٘ عً ٢زي. )ٌٝ
ٚايبشاقٌ قش ١عطٜل ٚاغٓاز ضٚاٜات ايطا٥فتني األٚىل ٚايجاْٜٚ ١ٝبشكٌ
ايتعاضض بني َسيٛيُٗٝا ٜٚتسافع ايبشهُإ ايبُػتفازإ َُٓٗا ٚ .عٓس٥ص :
قببس ٜكبباٍ  :إشا إختًفببت األخببباض ْ بطدٓض َببا إؾببتٗط بببني األقببشا

ايببطٚا٠

ْٚب ى ايؿبباش ايٓببازض َببٔ األخببباضْٚ ،طبٓبل عًبب ٢ايطا٥فبب ١األٚىل ايبببُجبت ١يًشبسٓ
ايهاَببٌ ؾببٗط ٠أخباضٖببا بببني األقببشا

 ،ف دببض عًبب ٢أخببباض ايطا٥فبب ١ايجاْٝبب١

إَتجاال يألَط ايٛاضز يف َكبٛي ١عُبط ببٔ سٓعًب ١عٓبس إخبتالف سبسٜجِٗ (:)
طٜٓعط إىل َا نإ َٔ ضٚاٜتِٗ عٓٓا يف شيو ايص ٟسهُا بب٘ ايببُذُع عًٝب٘ َبٔ
أقببشابو فٝؤخببص ببب٘ َببٔ سهُٓببا ٜٚبب ى ايؿبباش ايببص ٟيببٝؼ ببببُؿٗٛض عٓببس
أقشابو ،ف ٕ ايبُذُع عً ٘ٝال ضٜب ف٘ٝص(ٚ ،)66قس أؾاض ايؿٗٝس( )67إىل ٖصا
اي دٝض عٓس دٛاب٘ ٚتعًٝكب٘ عًب ٢نبالّ ايعالَب ١يف (ايببُدتًف) ايبص ٟمحبٌ
أخببباض ايببشس:طَ ١٦غببٛط مببة غببٛطص عًبب ٢أقكببْٗ ٢اٜبب ١ايتععٜببط مجعببا بببني
األزي ، ١قاٍ ايؿٗٝس ايجاْٚ( :ٞفْ ٘ٝعط ،ألٕ ٖص ٙأنجط ٚأدبٛز غبٓسا) ٚايعباٖط
إؾبباضت٘ إىل ضٚاٜببات ايببشس٦َ( :بب ١غببٛط) ايببيت ضدٓشٗببا بهجببط ٠ايعببسز ٖٚ .ببصا
قببشٝض يف ايببذًُ ١فكببس بًببغ عببسزٖا يف (ايٛغببا )ٌ٥ثالثبب ١عؿببط ،بُٓٝببا أخببباض
ايبببُ ١٦غببٛط مببة غببٛط بًغببت غببت . ١يهببٔ ال ٜكببسم عًبب ٢ايطا٥فبب ١ايجاْٝبب١
( )65دٛاٖط ايهالّ  :ز . 385 : 41
()66ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 9ابٛا

(َ)67ػايو االفٗاّ :ز . 412 : 14
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 ٖٚببب ٞغبببت ١يف (ايٛغبببا -)ٌ٥عٓبببٛإ (ايؿببباش ايبببص ٟيبببٝؼ بب ببُؿٗٛض عٓبببساألقببشا ) فببال ٜببتِ ايبببُطدٓض ايبببُٓكٛم يف ايبببُكبٛي . ١ثببِ ضدببض (قببس)ٙ
بأدٛزٜبب ١ايػببٓسٖٚ ،ببصا ال ٜٛافببل عًٝبب٘ تأَببٌ ايعببامل ايبببدبة يف أغبباْٝس أخببباض
(ايبُ ١٦غٛط) ف ٕ بعهٗا نعٝف ايػٓس  ،بُٓٝا أخباض(ايبُ ١٦غٛط مة غٛط)
أنجطٖببا أ ٚت ببُاَٗا قببشٝش ١اإلغببٓاز أَ ٚعتببرب ، ٠فطادببع إٕ نٓببت َببٔ أٖببٌ
ايبدرب ٠بطداٍ ايبشسٜح .
ٚنٝف نإ ٜبُٓعٓا عٔ األخص بأخباض ثبٛت ايبذًس َ ١٦غٛط أَطإ َُٗبإ
ٚثاُْٗٝاأقٚ ٣ٛأؾس،سكٌ عٓسْا االعُٓ٦إ ايؿدكَ َٔ ٞالسعتُٗاُٖٚ،ا:
األ : ٍٚإغتبعاز إٔ ٜه ٕٛسسٓ ايعْا  -بعس اإلقطاض ب٘ أ ٚايؿٗاز ٠عًٝب٘٦َ -ب١
غٛط ٚإٔ ٜه ٕٛسسٓ ايتالق ٞايبذػس ٟبني ايبُطأتني ايعاضٜتني أ ٚبني ايطدًني
ايعاضٜني ٚببني ايطدبٌ ٚايببُطأ ٠ايعباضٜني بتفدٝبص أْ ٚببشَ ٙٛبٔ ز ٕٚإٜبالز أٚ
غشل َ ١٦غٛط،بٌ ايكطٜب إختالفُٗا يف قسض ايعكٛبٚ ١عسّ إتبشازُٖا قسضا.
ايجبباْٖٚ -ٞبب ٛايعُببس : ٠عببسّ ايٛثببٛم بطٚاٜببات ايطا٥فبب ١األٚىل ايببيت تجبببت
ايبشسٓ ايتاّ (َ ١٦غٛط) عًَٛ ٢ن ٛايبشح ٚببُٛاضز ٙايجالث ،١ف ْ٘ بعس عبسّ
ايٛثٛم بؿٗطتٗا َع ؾصٚش َعاضنٗاْ -ك : ٍٛال ٚثٛم بكسٚضٖا يبٝإ ايبشهِ
ايٛاقع ٞاإلهل ٞبفعٌ َا ٜػتفاز َبٔ قبشٝش ١عببس ايبطمحٔ ببٔ احلذباز َبٔ
قسٚض ايبذٛا

َٓ٘( )باغتشكام ايبُ ١٦غٛط يبُا غأٍ عباز ايبكط ٟعبٔ

ايبشهِ َٚع٘ أْاؽ َٔ أقشاب٘ ايعاٖط َٓ٘ ( )خؿٝت٘ َِٓٗ ٚاالتكا ٤بعبسّ
بٝإ احلهِ ايٛاقع،ٞفأيبضٓ عً ٘ٝعباز ٚعًب بٝإ ايبشهِ ايص ٟمسع٘ َٓ٘ قببال
ٚأقطٓ عً ٢مساع٘ بعس دٛاب٘ بببُ ١٦غبٛط َبطَٚ ٠بطتني ،فأدابب٘ اإلَباّ ببٝبإ
ايبببشهِ األقببً ٞايببص ٟمسعبب٘ عببباز َٓبب٘ يف ايبببدً ٠ٛايػببابكٚ ١يعًبب٘ سكببٌ
االعُٓ٦إ عٓس اإلَاّ أخةا فأدا

ب٘ فهتبٛا ايبشسٜح عٓ٘( )عٓس٥ص .

ٚبتعبة ٕآخط  :ضٚاٜات ايطا٥ف ١ايجاْ ٖٞ ١ٝايطادش ١عً ٢ايطا٥ف ١األٚىل ف ْب٘
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ٜبُهٔ إسطاظ قسٚضٖا يبٝإ ايبشهِ ايٛاقع ٞإشا تأًَٓا قبشٝض عببس ايبطمحٔ
بٔ احلذاز ايص ٟحيه ٞزخ ٍٛعباز ايبكط ٟعً ٢اإلَاّ ايكازم(َٚ )ع٘
أْاؽ َٔ أقشاب٘ ٚنأْ٘( )خؿبَ ٞبِٓٗ ٚإتٓكب ٢يف فتبٛا ٙسٝبح غبأي٘ عبباز
ٚقاٍ ي٘  :سسثين عبٔ ايبطدًني إشا أخبصا يف يببشاف ٚاسبس ،فكباٍ يب٘  :طنبإ
عً  ٞإشا أخص ايطدًني يف يبشاف ٚاسس نطبُٗا ايبشسص (ٚ)68ظاٖط ٙدًس
َ ١٦غٛط ٖٚ ،صا َا فُٗ٘ عباز ايبكط ٟايص َٔ ٖٛ ٟعًُبا ٤ايببذُٗٛض ايبصٜٔ
ناْت هلِ عالقَٚ ١طادع ١إىل اإلَباّ ايكبازم(ٚ ،)يببُا مسبع عبباز ٖبصا
ايبشهِ َٔ اإلَاّ ايكازم( )قاٍ ي٘  :إْبو قًبت يب : ٞمبة غبٛط ،فأعباز
عً ٘ٝشنط ايبشسٜح ٚف ٘ٝايبشس ايتاّ ست ٢أعباز شيبو َبطاضا  ،فكباٍ يف اآلخبط٠
بعس إقتٓاع٘ ٚأَاْ٘ :طمة غٛطص ف ٕ ايعاٖط دًٝا إتكا ٤اإلَاّ ايكبازم()
َبُٔ نإ َع عباز (أْاؽ َٔ أقشاب٘) ٚيعً٘( )إعُإٔ أخةا فكاٍ :طمة
غٛطص فهتب ايك ّٛايبشهٛض عٓس شيو ايبشسٜح .
ٚباختكاض  :ظاٖط قشٝض ابٔ ايبشذاز إٔ شنبط ايببشسٓ ايتباّ يف أخبباضِٖ
 َٔ ز ٕٚإغتجٓا ٤غٛط -قازض ألدٌ ايتكٝبَ ١بٔ ايكبٚ ّٛيبٝؼ قبازضا يبٝبإايبشهِ ايٛاقع ،ٞأ ٟال ٚثٛم بكسٚض أخباض ايبُأ ٠غٛط يبٝإ احلهِ ايؿطعٞ
ايٛاقع،ٞست ٢تعاضض أخباض ايطا٥ف ١ايجاْْٚ ١ٝعٌُ فُٗٝا َا تكتهَ ٘ٝطدشبات
با

تعاضض األخباض ٚاختالفٗا .
ٚايٛثببٛم ايؿدكبب ٞعٓببسْا بكببسٚض ضٚاٜببات ايطا٥فبب ١ايجاْٝبب ١يبٝببإ ايببشهِ

ايببٛاقع ،ٞف ب ٕ َالسعبب َ ١ببذُٛعٗا ٖٚبب ٞقببشٝش ١ايػببٓس تببؤز ٟإىل ايٛثببٛم
ببشهِ ايتععٜط ١٦َ(:غٛط مبة غبٛط) يف ايببُٛاضز ايجالثب : ١ضفٜب ١ضدًبني ،أٚ
ضف ١ٜاَطأتني ،أ ٚضف ١ٜضدٌ ٚاَطأ ٠دلطز ٜٔقت يبشاف ٚاسس .
ٖٓٚا ببشٛخ ًَشكَ ١طتبط ١ببُا ْبشٔ فْ ٘ٝبش ٛإضتباط: ٖٞٚ ،
()68ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 18ابٛا

سس ايعْا:ح. 2

خً ٠ٛاثٓني دلطز ٜٔقت حلاف )389( ...............................................

ايبشح األٖ : ٍٚص ٙايعكٛب ١٦َ( ١غٛط مة غٛط) َبدتك ١ببُا إشا ٚدبسا
عبباضٜني َببذطزَ ٜٔببٔ ايجٝببا

تببشت مطبباٚ ٤اسببس ،فببال ٜببأت ٞفُٝببا يببٚ ٛدببسا

ناغببٝني مببة عبباضٜني أ ٚنببإ بُٗٓٝببا سببادع  ٜببشذعُٖا ٜٚفكببٌ دػببسُٜٗا،
ف ُْٗببا ٜع بعٓضإ ز ٕٚايعببسز ( )99غببٛعا ايبببُع ٔٓٝي ببُا إشا ٚدببسا عبباضٜني ،أٟ
ٜػتشكإ عسزا َٔ األغٛاط أقٌٜٚ،كسٓض ٙايبشانِ ايؿطع ٞايبُبػٛعٜ ١س. ٙ
يهٔ ايببُالسغ يطٚاٜبات ايطا٥فب ١ايجاْٝب ١ايببُعتُس ٠جيبسٖا َطًكب ١مل تتكٓٝبس
بببايتذطٓز ٚايعببطْ . ٣عببِ ًْتببعّ باختكاقببٗا بببصيو ْٚػببتفٝس قٝببس ٚدببساُْٗا
دلطز ٜٔعاضٜني يف ساي ١ايٓ ّٛقبت مطباٚ ٤اسبس أ ٚيف ثبٛ

فباضز َبٔ خبربٜٔ

قشٝشني ُٖ ،ا :
األ : ٍٚقشٝض َعا ١ٜٚبٔ عُباض (( : )69ايببُطأتإ تٓاَبإ يف ثبٛ
ايطدالٕ ٜٓاَإ يف ثٛ
ثٛ

ٚاسبس،

ٚاسس) ف ٕ ظاٖط ٙإٔ ايبُطأتني ٚايبطدًني ايٓباُ٥ني يف

ٚاسس ٖب ٛتببذطٓزُٖا ٚعطاُٖبا ٚاؾبتُاٍ ايجبٛ

ايٛاسبس عًُٗٝبا ،فٝبسٍ

ايبببدرب ايكببشٝض عًبب ٢نُْٗٛببا َبببذطز ٜٔعبباضٜني ،نُببا إٔ ٖببص ٙايكببشٝش١
تهُٓت ْف ٞثبٛت ايبشس ايتاّ عًُٗٝا طٜهبطبإص فػبأٍ  :ايببشس؟ ٜعبين ٖبٌ
ٜهطبإ ايبشس ايتاّ؟ قاٍ:طالص ٖٚصا دلٌُ تفػٓبط ٙقبشاح ( )78أخبط ٣تجببت
نط

نٌ ٚاسس َُٓٗا (َ ١٦غٛط مة غٛط ٚاسس) ف ْ٘ ز ٕٚايبشس ايتاّ .

ايجاْ : ٞقشٝض أب ٞخسٜبذ )71( ١ايبُط ٟٚيف (ايهايف) :طيٝؼ الَطأتني إٔ
تبٝتا يف يبشاف ٚاسس إال إٔ ٜه ٕٛبُٗٓٝبا سبادع ،فب ٕ فعًتبا ْٗٝتبا عبٔ شيبوص
ٚيف (ايتٗببصٜب) :ط ال ٜٓبغبب ٞالَببطأتني تٓاَببإ يف يبببشاف ٚاسببس إال ٚبُٗٓٝببا
سادع ،ف ٕ فعًتا ْٗٝتا عٔ شيوص ٖٚص ٙضٚاٚ ١ٜاسس ٠قطعاٚ ،االخبتالف ببني
()69ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 18ابٛا
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ْػدتٗٝا ٜػةٚ ،ظاٖط ايطٚا ٖٛ ١ٜتبشط ّْٛ ِٜاالَبطأتني يف يببشاف ٚاسبس َبٔ
ز ٕٚسادعٚ ،تسٍ عً ٢تطتٓب ايبشس اآلت ٞشنط ٙعً ٢ايبشطاّ ْ :ب ّٛايببُطأتني
َٔ ز ٕٚسادع تبشت يبشاف ٚاسس .
ٖٚبببص ٙايكبببشٝشٚ ١إٕ ٚضزت يف خكبببٛم ايببببُطأتني ايٓببباُ٥تني يف ثبببٛ
ٚاسس  ،إال أْ٘ ٜبُهٔ ايتعس ٟإىل ايطدًني ٚإىل ايطدٌ ٚايبُطأ ٠يعٗٛض دلُبٛ
ايطٚاٜات ايكشٝش ١يف إقاز احلهِ ٚٚسس ٠احلس ايجابت يف ايبُٛاضز ايجالث. ١
ايبشببح ايجبباْ : ٞإْبب٘ ٜتبببني َببٔ أخببص قٝببس ايتذببطٓز ٚايعببط ٣ايبببُأخٛش يف
اغتشكام ايبشس -ايتاّ أ ٚايٓباقل عًب ٢ايببدالفٜٚ -تذًب ٢إٔ ال زيٝبٌ عًب٢
سطَ ّْٛ ١ايطدًني ناغٝني أ ّْٛ ٚايببُطأتني ناغبٝتني يهبطٚض ٕ٠تػبتسع ٞشيبو
نايفكطا ٤ايص ٜٔيٝؼ هلبِ فبطاف ٚمطبا ٤نبافٕ ٜٚببذعٌ ايجبٛ

ٚمبة ٙسبادعا

عٔ ايتُاؽٓ ايبذػس ٟايبُٗٝر يًؿٗٚ ٠ٛايببُؤزٓ ٟإىل ايببُفػس ،٠ف ْب٘ ال زيٝبٌ
عً ٢سطَت٘ عٓس٥ص فهال عٔ تطتٓب ايبشس أ ٚايتععٜط عً ٢فعً٘ .
ْعِ ْ ّٛضدٌ ٚاَطأ ٠مة َتعٚدني يف فطاف ٚاسس قت مطا ٤فاضز سبطاّ
ست ٢إشا ناْا ناغبٝني ،ف ْب٘ َجباض ايؿبَٗٓٚ ٠ٛؿبأ ايفتٓبٜٓٚ ١تٗب ٞإىل ايببُفػس،٠
ف شا ٚدسا نصيو ٚدب َٓعُٗا ٚظدطُٖا عٓ٘ َٔ ببا

(ايٓٗب ٞعبٔ ايببُٓهط)

ي ٛاستُبٌ نُْٗٛبا دباًٖني أ ٚمبافًني ،فب ٕ مل ٜٓفبع أ ٚعبازا إىل ايٓب ّٛقبت
مطبباٚ ٕ٤اسببس ٚإٕ ناْببا ناغببٝني ف ْبب٘ َجبباض ايؿببَٗٛٚ ٠ٛدببب يًفتٓببٚ ١ايتُٗبب،١
ٚألدً٘ ٜػتشكإ ايتععٜط ٚايعكٛب ١ب ؾبطاف ايببُذتٗس ايعبازٍ ايببُبػٛعٜ ١بسٙ
ببشػب َا ٜطا ٙقالسا ٚتأزٜبا هلُا سػب ساهلُا ٚخكٛقٝاتُٗا .
ٖصا نً٘ يف ايبايغني ٚ .ايعاٖط إٔ ايبشهِ ٜعِٓ ايكبٝإ بعس ايعاؾبط ٠سٝبح
ٚضز األَبببط يف ايبببدرب( )72ايببببُشُس ٟايكبببشٝض بتفطٜبببل ايكبببي ٚايكبببب ١ٝيف
ايبُبهادع بٌ ٚايكبببٝٝبٓٔ ٚايكببٝبتبٓٝبٔ عً ٢اإلعبالم :األخبٜٛبٔ ٚايبكطٜبببٝبٔ
()72ايٛغا : ٌ٥ز :14

 َٔ 128ابٛا

َكسَات ايٓهاح ٚآزاب٘ .
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ٚايهٝفٝبٔ ٚمةِٖ إشا بًغٛا عؿط غٓني ست ٢إشا ناْا ناغٝٝبٔ .
ايبشح ايجايح :إٕ َكته ٢إعالم ضٚاٜاتطٜهط

َ ١٦غٛط مة غٛطص

ٖبب ٛعببسّ ايفببطم بببني إٔ ٜهبب ٕٛايببطدالٕ أ ٚاالَطأتببإ أ ٚايطدببٌ ٚايبببُطأ٠
ايبًُتشفإ قت مطاٚ ٤اسس أ ٚثٛ

فاضز ُٖبا َبٔ األقطببا ٤أَ ٚبٔ ايغطببا،٤

ٚإشا ناْا َٔ األضساّ ال فطم بني نُْٗٛا شٚا َبَشطّ أّ مل ٜهْٛا شََ ٟٚشطّ.
ْعِ يف ضٚا ١ٜغًُٝإ بٔ ٖالٍ (َ )73ا ٜبس َ٘ٓ ٚاختكبام سهبِ ايتشبطِٜ
ايبُػتٛدب يًعكٛب ١بغة ش ٟٚايبَُشطّ سٝح غبأٍ أسبسِٖ عبٔ ايطدبٌ ٜٓباّ
َع ايطدٌ يف يبشاف ٚاسبس فػبأي٘ اإلَباّ ايكبازم( : )شٚا ذلبطّ ؟ قباٍ :
طالص  -فكببس ٜػببتسٍ بٗببا يبببذٛاظ َُْٗٛببا اشا ناْببا ش ٟٚضسببِ،أٜ ٚػببتسٍ بٗببا
يعاٖط(ايؿطاٜع)اشا ناْا َٔ االضساّ) قاٍ ايبُشكل يف بٝإ َٛن ٛايبشهِ
ايبُبشٛخٚ(:ايبُذتُعإ قت اظاض ٚاسس دلطزٚ ٜٔيٝؼ بُٗٓٝا ضسِ .)...
يهٔ ايطٚا ١ٜنعٝف ١ايػٓس ال تكًض سذ ١عً ٢ايبشهِ ايؿطع ،ٞنُبا ٖبٞ
نعٝف ١ايسالي: ١
أٚال ٖٚ -بب ٛايعُببس ٠بعبببس نببعف ايػببٓسٖٚ -ببب ٛعببسّ ظٗٛضٖببا دًٝببا يف
االختكام نُا ال خيف ٢عً ٢ايبُتأٌَ ايببدبة ،ف ْب٘ َببش

غبؤاٍ يًتشكبل

عٔ ٚدٛز عصضٍ ٜسع ٛيًفعٌ ايبُػؤ ٍٚعٓ٘ ّْٛ :ضدًني يف يبشاف ٚاسس .
ْعِ ي ٛنإ ايبذٛا ْ( :عِ ُٖا شٚا ذلطّ) ثِ غأٍ  :أَٔ نطٚض ٠؟ ٚنبإ
اجلٛا ْ(:عِ)يعً٘ ٜفٝسنَ ٕٛطاز)(ٙإعصاضُٖا ٚيعً٘ ال ٜفٝس إعصاضُٖا .
يهٔ ايػؤاٍ ٚدٛاب٘ ال ٜهؿف ٚانشا عٔ َعصٚض ١ٜش ٟٚايبُشطَ. ١ٝ
ْعِ يف ايطٚا ١ٜإؾعاض بايعصض ال ٜطق ٢زضد ١ايعٗٛض ايبُكشٓض يتكٝٝس بع
ايفكٗا ٤نايبُشكل يف ؾطا٥ع٘ .
ٚثاْٝا  :ألٕ ايٛاضز فب ٞضٚا ١ٜغًُٝإ  :طشٚا ذلطّ؟ص ٚايبشبح َع ببع
()73ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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ايفكٗببا ٤يف فتببٛاِٖ ايببيت ٖبب ٞت ببدكٝل اي ببشهِ بغببة األقطبببا ٤ش ٟٚايببطسِ،
ُٖٚا  :شٚا ذلطّ،ش ٟٚضسبِ  -عٓٛاْبإ َببدتًفإ َعٓبٚ ّ٢ايٓػبب ١بُٗٓٝبا ْػبب١
ايعُٚ ّٛايبدكٛم َٔ ٚد٘ نُا ال ٜبدف ٢عً ٢ايبُتأٌَ ايعاضف .
ٚسٝح نبعف غبٓس ايببدرب ٚزاليتب٘ مل ٜكبض ايتُػبو بب٘ يتكٝٝبس َٛنبٛ
ايبشهِ ايبُبشٛخ بعسّ ايبُشطَ ١ٝأ ٚببُا قٓٝس ٙايبُشكل ٚمةٚ( ٙيبٝؼ بُٗٓٝبا
ضسِ) ،بٌ ٜعِ ايبشهِ ايطسِ األقطباٚ ٤ايبُشاضّ ٚايغطبا ٤مجٝعا .
ايبشح ايطابع  :إشا تهطض َُٓٗا ايفعٌ ايػٚٚ ٤ٛدس ايبطدالٕ أ ٚايببُطأتإ
أ ٚايبُطأٚ ٠ايطدبٌ عباضٜني أ ٚناغبٝني قبت يببشاف ٚاسبس ٚمطبا ٤فباضز ٚقبس
.

دط ٣عًُٗٝا ايبشس َطتني قتال يف ايجايج ١عٓس مجع َٔ ايفكٗا ٖٛٚ ٤األقط
ٚخايف مجع آخط فصٖبٛا إىل قتً٘ يف ايطابع ١استٝاعا يف ايسَا. ٤

ٜٚسٍ عً ٢ايكتٌ يف ايجايج:١عُ ّٛقشٝض ْٜٛؼ عبٔ اإلَباّ ايهباظِ()
طأقببشا

()74

ايهبببا٥ط نًببٗا إشا أقبب ِٝعً ب ِٗٝايبببشس َببطتني قتًببٛا يف ايجايجبب١ص

ٖٚص ٙايطٚا ١ٜقشٝش ١ايػٓس عاَ ١ايسالي ١دً ١ٓٝيف ايعُٚ ّٛمشب ٍٛايببُٛنٛ
ايبُبشٛخٖٛٚ،احلذ ١عً ٢ايك ٍٛايبُدتاض َا مل ٜعاضنٗا سذ ١أق ٣ٛزالي.١
ٚقس ٜػتسٍ يًكتٌ يف ايطابع ١بعس إدطا ٤ايبشسٓ ثالثا  -ببدرب: ٜٔ
األَ : ٍٚعترب ٠أب ٞبكة عٔ ايكازم(: )طايعاْب ٞإشا ظْبا ٜببذًس ثالثبا
ٜٚكتٌ يف ايطابع١ص( ٖٞٚ )75ضٚاَ ١ٜكبٛيَ ١عترب ٠ايػٓس أخبصْا بٗبا يف سبسٓ ايعْبا
ٚخكٓكبببٓا بٗبببا قبببشٝشٜ ١بببْٛؼ ٚغببببل ايبشبببح ٚ .ال ٜبببُهٓٓا ايتعبببسَ ٟبببٔ
َٛنٛعٗا( :ايعاْ)ٞإىل َٛن ٛايبشح(:ايعاضٜني ايبًُتشفني بًشاف ٚاسبس)
إال إٔ ٜسٍ زيٚ ٌٝانض عً ٢ايتعس ٟإيٚ ٘ٝال زيٝبٌ عًٝب٘ ،أٜ ٚكب ّٛزيٝبٌ عًب٢
ايتٓعَٓ ٌٜعي ١ايعْا ْٚبشطظ ب٘ إعتبباض ايؿباض ايببًُتشفني ظاْبٝنيٖٚ ،بَ ٛؿبهٌ
()74ايٛغا : ٌ٥ز :18
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دسا بٌ َبُٓ ٛألُْٗا َٛنٛعإ َتغاٜطإ عطفا ٚؾطعا،ف ٕ ايعاْ ٖٛ ٞايبصٟ
أٚيبر شنط ٙيف فطز أْج َٔ ٢ز ٕٚإغبتشكاقٖ٘ٓٚ ،با ال إٜبالز سػبب ايفبطض،
ٚال ٜبُهٔ -بأ ٟعطٜل -إثبات إتبشاز ايبُٛنٛعني يٝكض ايتعس ٟايبشهُ. ٞ
ايجاَْ :ٞعترب ٠أب ٞخسجي )76( ١اييت ضٚاٖا ايكبسٚم يف (ايفكٝب٘) ٚايطٛغبٞ
يف (ايتٗصٜب) َهُط: ٠طقاٍ  :ال ٜٓبغ ٞالَطأتني إٔ تٓاَا يف يبشاف ٚاسبس إال
ٚبُٗٓٝا سادع ،ف ٕ فعًتا ْٗٝتا عٔ شيو ،ف ٕ ٚدسُٖٚا بعبس ايٓٗب ٞيف يببشاف
ٚاسس دًستا نٌ ٚاسبسَُٗٓ ٠با سبسا سبساص ٖٚبصا َببذٌُ مل ٜتعب ٔٓٝفٝب٘ قبسض
ايبشسٓ ٌٖ ٖ ١٦َ ٛغٛط أّ زْٚب٘ بػبٛطٚ ،إٕ نبإ ايكطٜبب إضاز ٠األ ٍٚبربنب١
َالسع ١ايطٚاٜات األخطٚ ٣ايبذُع بٗٓٝبا نُبا تكبسّ  .ثبِ قباٍ :طٚإٕ ٚدبستا
ايجايج ١يف يبشاف سسٓتا ،ف ٕ ٚدستا ايطابع ١قتًتاص ٖصا ْل ايبدرب ايكبشٝض يف
نتبباب ٞايؿببٝدني ايكببسٚم ٚايطٛغبب( ٞقببسُٖا) ٖٚببَ ٞهببُط ٠مل تػببٓس إىل
اإلَاّٖٚ ،صا نبعف ٜػبة يف ايبٓل ،يهبٔ ايؿبٝذ ايطٛغب ٞيف (االغتبكباض)
ضٚاٖا َػٓس ٠اىل االَاّ ايكازم ( )نُا َٖ ٞػٓس ٠يف (ايهايف) (ٖ.)77بصا
َهافا إىل:نعف زالي ١اخلرب عً ٢ن ٕٛايكتبٌ يف ايطابعب ١بعبس دًبسُٖا ثالثبا،
ٚشيببو يك ب ٠ٛإستُبباٍ إٔ ايبببُط ٠األٚىل مل ٜتشكببل فٗٝببا س بسٓ أ ٚتععٜببطٚ ،اْبببُا
سكٌ فٗٝا دلطز ايٓٗ ٞعٔ ايفعٌ  ّْٛ :ايبُطأتني يف يبشاف ٚاسس ،ثبِ ٚدبستا
قببت يبببشاف ٚاسببس َببطَٚ ٠ببط ٠أخببطٚ ،٣يف األخببة : ٠ايطفٜبب ١ايطابعبب ١بعببس
دًستني -إغتشكتا ايكتٌ ،فٗ ٞتؤنس ايك ٍٛايبُدتاض:ايكتٌ بعس ايبذًس َطتني .
ٜٚؤنس ايفِٗ َ :السع ١ايطٚا ١ٜيف (ايهايف) سٝح أغٓس ايبدرب قشٝشا إىل
أب ٞخبسٜبذ ١عٔ أب ٞعبس اهلل ( )فال إنبُاض فب ٞايبدبرب  ،ببدالف ضٚاٜب١
()76ايفك : ٘ٝز : 31 : 4ح + 88ايتٗصٜب :ز : 44 : 18ح  + 159ايٛغا : ٌ٥ز: 18
سس ايعْا :ح. 2 5
( )77ايهايف  :ز + 282 : 7االغتبكاض  :ز: 217: 4ح . 811

 َٔ 18ابٛا

( ......................................)314بؿط ٣ايفكاٖ – ١فك٘ احلسٚز ٚايتععٜطات

ايؿٝدني يف (ايتٗصٜب) (ٚايفك )٘ٝفإ يف ضٚاٜتُٗا إنُاضا .
ٖٚهصا ال نعف زالي ١يف خرب (ايهبايف) عًب ٢ايتشبط ِٜسٝبح قباٍ:طيٝؼ
الَببطأتني ..ص فاْبب٘ ٚانببض ايساليبب ١عًبب ٢ايبببُٓع ٚايعدببط ايعبباٖط يف ايتشببط،ِٜ
ببدالف ْلٓ ايبدرب يف (ايتٗصٜبني) :ط ال ٜٓبغ.. ٞصفف ٞايسالي ١ؾبٗ. ١
ٖٚهصا ال إؾتبا ٙيف زالي ١ايبدرب عًب ٢ايكتبٌ يف ايجايجب ١ألٕ ضٚاٜب( ١ايهبايف)
 بػٓس ٙايبُعترب ٕإىل أب ٞخسجيب ١عبٔ أبب ٞعببس اهلل(:)طيبٝؼ الَبطأتني إٔتبٝتا يف يبشاف ٚاسس إال إٔ ٜه ٕٛبُٗٓٝا سادع ،ف ٕ فعًتا ْٗٝتا عٔ شيو ،ف ٕ
ٚدستا َع ايٓٗب ٞدًبست نبٌ ٚاسبسَُٗٓ ٠با سبسا سبسا ،فب ٕ ٚدبستا أٜهبا يف
يبشاف دًستا ،ف ٕ ٚدستا ايجايج ١قتًتباصٚ -انبض ايساليب ١عًب ٢قتبٌ ايببُطأتني
ايٓاُ٥تني أ ٚايببا٥تتني يف يببشاف ٚاسبس بعبس دًبسُٖا َبطتنيٖٚ ،بصا ٖب ٛايفٗبِ
ايبُدتاض يبُذُ ٛايطٚاٜاتٚ ،ال إؾهاٍ عٓسْا يف ايكتٌ بعس دًستني .
ثِ إٕ ٖبص ٙايكبشٝشَ ١ببدتك ١بطفٜب ١اَبطأَ ٠بع اَبطأْ ٠ا٥ببُتني يف يببشاف
ٚاسس نُبا يف (ايتٗبصٜب) أ ٚبا٥بتبتٝببٔ يف يببشاف ٚاسبس نُبا يف (ايهبايف) فكبس
ٜسٓع ٢قكٛض ايكشٝش ١عٔ إفاز ٠ايبشهِ يف ٚدبسإ ضدًبني أ ٚضدبٌ ٚاَبطأ٠
عاضٜني ًَتشفني بًشاف ٚاسس  .يهٔ ْك: ٍٛ
ٜهفٓٝا قشٝض ْٜٛؼ بعُ َ٘ٛايؿاٌَ يببٗص ٜٔايببُٛضزٖٚ ٜٔب ٛقٛيب٘ ()
طأقشا

ايهبا٥ط نًٗا إشا أق ِٝعً ِٗٝايبشس َطتني قتًٛا يف ايجايج١ص(. )78

ايبشح ايبداَؼ  :اشا ٚدس ضدٌ َع اَطأَ ٠بدتًٝني يٝال يف زاضٍ ا ٚسلٖٛبا
َٔ ز ٕٚضف ١ٜفعٌ ؾ ٤ٞعًُٗٝا دًسا  -يبشطَ ١خً ٠ٛاألدٓي باألدٓي ٖٚبٛ
َكسَ ١يًفػاز  ،فتأت ٞايهرب ٣ايفكٗ( : ١ٝتععٜط نٌ عامٍ) .
ٜٚؤنس ايبذًس  :ضٚاَ)79( ١ٜعترب ٠ايػٓس َط ١ٜٚفب( ٞايتٗصٜب) عٔ ايكازم
()78ايٛغا : ٌ٥ز :18

 َٔ 5ابٛا
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 َٔ 48ابٛا
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خً ٠ٛاثٓني دلطز ٜٔقت حلاف )315( ...............................................

(: )طاشاٚدس ايطدٌ َع اَطأ ٠يف بٝتٕ يٝال ٚيٝؼ بُٗٓٝا ضسِ دًُساص َعبا
يبشطَ ١خًٛتُٗا(ٚ ،ايً(ٚ )ٌٝعسّ ايطسِ) بُٗٓٝا يف ايطٚاٜب ١هلُبا خكٛقب١ٝ
سٝح ال ٜبشتٌُ ٚدٛز عٌُ ا ٚإتكاٍ سالٍ هلُا يف بٝتٕ ا ٚزاضٍ ،فالببس َبٔ
قكسُٖا ايػٚ ، ٤ٛب٘ ٜػتشكإ ايتععٜط .
ٚاشا ٚدس ضدٌ زاخال يف فطاف اَطأ ٠أدٓب ١ٝعٓ٘  -ععٓض ٙايفك ٘ٝايعبسٍ اشا
نإ َبػٛط ايٝس ٚقس ثبت شيو عٓس ٙباقطاض ا ٚبؿٗاز ٠عبسيني ضأٜبا ٙيف فبطاف
اَطأ ٠أدٓب ١ٝعٓ٘ َٔ زٚ ٕٚدسإ اَطأَ ٠ع٘ .
ٖٚهصا يٚ ٛدس ٙزاخال يف فطاف ضدٌ آخط ٜعتباز قباسب٘ إٔ ٜٓباّ فٝب٘ َبع
ظٚدت٘ َٔ زٚ ٕٚدسإ ضدٌ ا ٚاَطأَ ٠ع٘ يف ايفطاف .
ٖٚصإ عُالٕ ُٖا َٛنع ضٜبببَٕٚ ١كسََ ١فػس ٠أخالق ١ٝبغٝهبٜٚ ١هؿبفإ
عٔ غبْٝ ٤ٛب ١ايفاعبٌ ،فتبأت ٞايهبرب ٣ايببُػًُّ ١فكٗٝبا( :تععٜبط ايعاقب )ٞعٓبس
إْبػبباط ٜببس ايفكٝبب٘ ايعببسٍ ٚ ،قببس ٚضز خببربإ قببشٝشإ يف ٖببص ٜٔايفعًببني
ٜبشهٝإ غبة ٠اَبة ايببُؤَٓني(ٚ)تًٜٛجب٘ ايطدبٌ يف َببدطٖٚ ، ٠٤ٚب ٛاغبِ
َهإ ايتدًٚ ٞإيكا ٤ايغا٥ط ٚايب ،ٍٛسٝح نإ ايٓاؽ يف ظَإ قسٚض اخلربٜٔ
ٜتغٓٛعبب ٕٛيف ايٖٛببس: ٠االضض ايبببُٓدفه ١فتهببَ ٕٛبببذُع ايٓذاغببتنيٚ،نإ
(ٜ)أَط بتُطٜغُٗا يف ٖصا ايبُٛنع َبذُع ايٓذاغٚ ،١ايبدربإ ُٖا :
االَ :ٍٚببا ض ٟٚيف ايتٗببصٜب بػببٓس َعتببرب عببٔ ايكببازم( )اْبب٘ ضفببع اىل
اَة ايبُؤَٓني()ضدٌ ٚدس قت فبطاف اَبطأ ٠يف بٝتٗبا ،فكباٍٖ :بٌ ضأٜبتِ
مببة شيببو؟ ٜعببين أضاٜببتِ َُٓٗببا َهببادع ١ا ٚسلٖٛببا ؟ قببايٛا :ال ،قبباٍ ()
طفاْطًكٛا ب٘ اىل َبدط ٠ٓٚفُطٓم ٙٛعًٗٝا ظٗطا يبطٔ ثِ خًٛا غب ً٘ٝص (. )88
ايجاَْ : ٞا ضا ٙٚايكسٚم بػٓس ٙايكشٝض اىل ابٔ اب ٞعُة عٔ سفل ببٔ
ايبد  ٟعبٔ ايكبازم(: )طأتب ٞأَبة ايببُؤَٓني  بطدبٌ ٚدبس تببشت
()88ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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فطاف ضدٌص ٚالببس إٔ ٜهبَ ٕٛتُٓٗبا بايػبٚ ٤ٛايفػباز ٚمل ٜٛدبس َعب٘ ضدبٌ
ٜبًٛط ب٘ ا ٚاَطأٜ ٠عْ ٞبٗا نُا ٖ ٛظاٖط ايبشسٜح ،ثِ قاٍ:ط فأَط ب٘ أَة
ايبُؤَٓني  فًمٓٛخ يف َبدط٠ٓٚص (ٖٚ )81ص ٙعكٛب ١َٓٝٗ ١دسا .
ٚظاٖط ايبدرب ٜٔن ٕٛايبُعاقب َ ٓتُٗا قاقبسا يًػبٚ ٤ٛايفػباز االخالقب:ٞ
ايعْا ا ٚايًٛاط ا ٚسلُٖٛا أ َٔ ٟز ٕٚضفٜتب٘ عًٝب٘ اَ ٚبٔ زٚ ٕٚدبسإ اَبطأ٠
ا ٚضدٌ َع٘ تبشت ايًشاف ٚايفطاف .
ٚال ٜعٗط َٔ ايبدرب ٜٔايكشٝشني إْبشكاض ايعكٛب ١بصيو ،ال غُٝا ٜٓٚبسض
تبشكل ايعكٛب ١ايبُصنٛض ٠يف ظَآْا بفعٌ إْتؿاض بٝت ايبدال ٤يف عكٛضْا .
ٚاشا مل ٜسٍٓ ايبدبربإ ايكشبٝبشإ عً ٢ايبشبكط فبتأت ٞايهببرب ٣ايفبكبببٗ١ٝ
ٚتعط ٞيًفك ٘ٝايبُبػٛعٜ ١س : ٙقالس ١ٝتعٝني ايعكٛبٚ ١تكسٜطٖا بٓشٜ ٍٛتٓاغبب
َع فعًت٘ ايػٚ ٤ٛته ٕٛقالسا ٚتأزٜببا هلبصا ايطدبٌ ايفاغبس ٠أخالقب٘ٚ ،الببس
َٔ عسّ بً ٛايهط

أقٌ سسٓ  ٖٛٚأضبع ٕٛغٛعا :سسٓ ايبًُُٛى نُا غبٝأتٞ

تفك ً٘ٝيف ببشٛخ ايتععٜطات  .ثِ ٜكع ايهالّ يف ايبشح ايػازؽ :

تكبًل غالم بشهىة :
قس ٜكبٌٓ اإلْػبإ ٚيبس ٙأٚ ٚيبس أخٝب٘ أٚ ٚيبس قطٜبب٘ أ ٚقبسٜك٘  -ايكبي أٚ
ايكب ١ٝايًص ٜٔمل ٜبًغا ايبشًِ -فٝؿتب٘ ساي٘ ٚحيتٌُ أْ٘ قبًٓ٘ بؿٗٚ ،٠ٛايٛظٝفب١
ايؿطع ١ٝإٔ ٜبُشٌُ فعً٘ عً ٢ايكشٝض ز ٕٚايفاغس ،ف ٕ عبٝع ١اإلْػبإ سببٓ
ايكغة بط٦ٜا الغُٝا أٚالز األقطباٚ ٤األقسقا. ٤
ٚقس ٜكبٌٓ اإلْػإ قبٝا أ ٚقب ١ٝمل ٜبًغا ايبشًِ ٜٚتشكل ٜكٓٝا قسٚض ٙعبٔ
ؾٗٚ ٕ٠ٛتًصٓشٕ دٓػٜٚ ٞجبت بططٜل ؾبطعٖٚ ، ٞبصا فعبٌ َببشطّٓ ٚضز يف ايببدرب
ايبُعترب غٓس : ٙقٛي٘ (:)ط َٔ قبٌٓ مالَا َٔ ؾٗ ٕ٠ٛأيبذُ٘ اهلل  ّٜٛايكٝاَ١
()81ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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بًذاّ َٔ ْاضص

()82

.

ٚإشا ثبت ٚتبشكل ؾطعا تكب ٌٝايكبي أ ٚايكببَ ١ٝبع ؾبٗٚ ٕ٠ٛتًبصٓشٕ دٓػبٞ
إغتشل ايفاعٌ ايتععٜط تأزٜبا ٚإقالسا ببشػب َا ٜطا ٙايببشانِ ايؿبطعَ ٞبٔ
ايبُكًش ٖٛٚ ١ايصٜ ٟكسٓض ايعسز ،ف ْ٘ بعبس ثببٛت ايببشطاّ قبازضا َٓب٘ تٓطببل
ايهببرب ٣ايفكٗٝبب ١اإلمجاعٝبب ١ايٓاعكبب ١بببإٔ (نببٌ َببٔ فعببٌ يف َ ببذتُع اإلغببالّ
َُشطَٓا أ ٚتبطى ٚادببا ٚتببشكل ؾبطعا قبسٚضَٓ ٙب٘  -عبعٓض ٙايببشانِ ايؿبطعٞ
ايبُبػٛعٜ ١س َٔ )ٙز ٕٚفطم بني نب ٕٛايغبالّ ََشطَبا يببُٔ قبًٓب٘ أ ٚضمحبا أٚ
مطٜباٚ ،شيو يبشطَت٘ بأقػاَ٘ .
ٚال ٚد٘ يبُا أفاز ايببُشكل يف (ايؿبطا٥ع) َبٔ تكٝٝبس ايتععٜبط بهب ٕٛايغبالّ
مة ََشطّ ،قاٍ ٜ(:ععٓض َٔ قبٌٓ مالَا يٝؼ ي٘ ببَُشطّ بؿبٗ )ٕ٠ٛف ْب٘ تكٝٝبس َبٔ
زٚ ٕٚد٘ َكشٓض ،ف ٕ تكب ٌٝايبَُشطّ بؿٗ ٕ٠ٛنتكب ً٘ٝيغة ايبَُشطّ يف ايبشطَ١
ٚإغتشكام ايتععٜطٚ ،إٕ ايتؿٗٓٚ ٞايتًصٓش بايبكمبً ١سطاّ عً ٢نٌ ساٍ .
ٚيف ضٚا ١ٜإغبشام ( )83غبؤاٍ َبٔ اإلَباّ ايكبازم( )عبٔ ََشبطّ قبٓبٌ
مالَا بؿٗٚ ، ٠ٛدٛاب٘(: )طٜهط

َ ١٦غٛطص ٚقس إغتٓس إيٗٝا مجع َٔ

ايفكٗا(٤ضض)إلثبات سسٓ ايعْا ١٦َ:غٛط عًب ٢تكبٝبٌ ايغبالّ بؿبٗ،٠ٛيهٓ٘ مبة
ٚانض ايبشذْ ١اؾ٦ا َٔ دٗات ٜبُٓع ادتُاعٗا عٔ االغتسالٍ بٗا:ٖٞٚ ،
أٚال  :إْبب٘ ال ٜكببني ٚال ٚثببٛم بكببسٚض ايبببدرب ،فبب ٕ يف عطٜكبب٘ (حيٝبب ٢بببٔ
ايبُباضى) َ ٖٛٚعٓ ٕٛايكشٚ ١ايكب ،ٍٛيهٔ ايعبٔ ال ٜغبين َبٔ ايببشل ؾب٦ٝا،
ٚقس قبٌ األغتاش ايبدرب ٚإعترب ٙيٛق ٛايطدبٌ يف أغباْٝس (تفػبة ايكُبٚ ،)ٞال
ٚثٛم عٓسْا بططٜكٝت٘ .
ٚثاْٝا  :يغُٛض ايًفغ ايكازض :طَبشطّص ٌٖ ٖ ٛبهِ ايبُ ِٝاغِ فاعٌ
( )82ايٛغا : ٌ٥ز: 14

 َٔ 21ابٛا
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اإلسطاّ يعُط ٠أ ٚيبشر ،أّ ٖ ٛبفتض ايبُ ِٝايبصٖ ٟب ٛسبطاّ عًب ٢مبةٚ ، ٙال
ٜػتك ِٝاالغتسالٍ بايبدرب إال عً ٢ايٓش ٛايجاْ ٞايبُشتٌُ ٚ ،مل ٜتشكل بكطٕ١ٜٓ
ٚانش ٕ١قسٚض ايبدرب بايفتض ٚإٕ نإ َعْٓٛا .
ٚثايجببا  :إلغببتبعاز إٔ ٜهبب ٕٛسبسٓ ايتكبٝببٌ بؿببَٕٗ ٠ٛػبباٜٚا يببشسٓ ايعْببا ٦َ :بب١
غٛطَ -بُا ٜؤنس ٚدٛز خًٌ يف ٖصا ايبدرب مل ْعطف سكٝكت٘ ٜٚ .عٜس ٙبعسا:
ضابعببا :إؾببعاض ايببدرب أ ٚزاليتبب٘ عًبب ٢عببسّ ايتععٜببط يبب ٛقبٓببٌ مالَببا ََشطَببا
بؿٖٗٚ ،ٕ ٠ٛصا بعٝس دسا ف ٕ تكب ٌٝايغالّ بؿٗ ٕ٠ٛسطاّ غٛا ٤قسض َبٔ ََشبطّ
أّ قسض َٔ مة ََشطّ .
ٖببصا تبببُاّ َببا أضزْببا بٝاْبب٘ َببٔ أسهبباّ سببس ايًببٛاط ٚفطٚعبب٘ ايبببُطتبط ١ببب٘
ٚايبُٓاغب ثجٗا َع٘  َٔٚ ،اهلل غبشاْ٘ ايتٛفٝل ٚايػساز .
ثِ ْبشح أسهاّ :

تعٝني سس ايػشل بني ايٓػا)319( ................................................ ٤

سسٓ ايػشل

زز

ايػشل َٖ ٛكسض ايفعٌ (غشل) ٜٚعين (زيو إَطأ ٠فطدٗبا بفبطز إَبطأ٠
أخطٚ )٣قس عبٓطت عٓ٘ بع

األخباض(: )84طايالتٜٓ ٞهشٔ بعهبٗٔ بعهباص.

ٚسطَت٘ َبٔ نبطٚضات ايبسٚٚ ٜٔانبشات أسهاَب٘ ،ف ْب٘ ابتغبا ٤يغبة ايبعٚاز
ايؿطع ٞطفَََُٔ ابِتَغََٚ ٢ضَاَ َ٤ش ٔيوَ فَأمٚيَ ٔ٦وَ ُُِٖ ايْعَازَُٕٚصايبُؤَٓ. 7 : ٕٛ
ٚايػشل عٌُ ضشَٓ ٌٜبافٕ يألخبالم ؾبسٜس ايكباسبٚ ١ايؿبٓاعٚ ،١قبس ٚضز
ايبدرب ايبُشُس: ٟطايػشل يف ايٓػا ٤ببُٓعي ١ايًٛاط يف ايطداٍصٖٚبصا تؿبب٘ٝ
َعٓ ٟٛسهُٚ ،ٞقس أؾاضت آٜتبإ يف ايكبطإٓ إىل (أقبشا

ايبطؽ) يف غبٛض٠

ايفطقإ ٚ 38 :غبٛض( ٠مٖٚ، )25:بِ ايبص ٜٔناْبت ْػبافِٖ تطتهبب ايػبشل
فاغتشكٛا ايعصا

ألدًب٘ٚ ،قبس ٚقبًتٓا أخبباض نبجةٚ ٠بعهبٗا قبشٝض ايػبٓس

ٚفٗٝببا ايببصّ األنٝببس ٚبأيػببَٓ ١طٓٚعببَ ١صًٖبب ١يبب ٛتببأًَٔ فٗٝببا ٚفببتشٔ قًببٛبٗٔ
يبُهاَٗٓٝا -إضتسعٔ ٚخؿني ايعصا
َٔ أبٛا

ايؿسٜس ايبُتٛعٓس ب٘ فطادع ايببا

()24

ايٓهاح ايبُشطّ يف (ايٛغآٖٚ . )ٌ٥ا ثٛخْ ،بسأ ببشح :

تعًني حدّ السحل :
ايبُطأ ٠ايبُػاسٔك ١ال تبدً َٔ ٛنْٗٛا َبشكٓ ١أ ٚمة َبشكٓ: ١
أ -سس ايػشل ايكازض َبٔ مبة ايببُشكٖٓ ١ب٦َ ٛب ١دًبس ٠إشا ناْبت بايغب١
عاقًببَ ١بببدتاض ٠يف فعًببٗاٚ ،يعًبب٘ ال خببالف فٝبب٘ بٝببِٓٗٚ ،تببسٍ عًٝبب٘ بعبب
ايٓكبببٛم ايكبببشٝشْ :١عبببة قبببشٝش ١ظضاض ٠عبببٔ ايبببباقط(: )طايػببشٓاق١
تبذًسص  ٖٞٚظاٖط ٠يف إٔ ايبُػاسبك ١تبذًس َ ١٦غبٛط،ألٕ إعالمط تبذًسص
()84ايٛغا : ٌ٥ز: 14

 َٔ 24ابٛا
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ظاٖط يف ايبذًس ايبُعطٚف ببشسٓ ايعْاْٚ ،عة قبشٝش ١ذلُبس ٖٚؿباّ ٚسفبل
عٔ ايكازم( : )إْ٘ زخٌ عًْ ٘ٝػ ٠ٛفػأيت٘ اَطأ َٔٗٓ ٠عٔ ايػشل فكاٍ :
طسسٖٓا سسٓ ايعاْٞص فكايت ايبُطأَ : ٠ا شنط اهلل شيو يف ايكطإٓ ! فكاٍ  :بً،٢
قايببت ٚ :أٜببٔ ٖببٔ ؟ قبباٍ  :طٖببٔٓ أقببشا

ايببطؽص (ْٚ . )85عةٖببا َعتببرب٠

اغشام بٔ دطٜط ٚفٗٝا غؤاٍ عٔ ايًٛات ٞبايًٛاتَ ٞا سسٖٓٔ؟ فأدا (:)
طسسٓ ايعْاص(ٖٚ ، )86ص ٙضٚاٜات قشٝش ١ايػٓس ٚانش ١ايسالي ١عًب ٢إٔ سبسٓ
ايػشل سس ايعاْب ٞفب شا مل تهبٔ ايببُػاسكَ ١ببشكٓ ١تببذًس َ٦ب ١غبٛط ٚ ،ال
ٜبدايفٗا خرب قشٝض أ ٚسذَ ١عتُس. ٠
 سس ايػشل ايكازض َٔ ايبُشكٓ ٖٞٚ ١اييت هلا ظٚز زاٜ ِ٥تكٌ بٗاٚتتٛاقٌ َع٘ ٚتػتغين ب٘ عٔ ايفٛاسـ نُاغبل تٛنٝش٘ ٚاالغتسالٍ عً.٘ٝ
ٚقس إختًفت أْعاضِٖ يف سسٓ ايبُػاسك ١ايببُشكٓ ١فايببُؿٗٛض بٝبِٓٗ أْٗبا
تبذًس َ ١٦غٛط ٚ ،خايف قًَ ٌٝبٔ ايببُتكسَني َٚبٔ ايببُتأخطٚ ٜٔشٖببٛا إىل
أْٗا تطدِ  ٖٛٚايكشٝض .
ٚقبببس إغبببتسٍ يًُؿبببٗٛض بب ب عالم قبببشٝش ١ظضاض: ٠طايػب بشٓاق ١تب ببذًسص
ٚب مجا ذله(:ٞعٔ ايػطا٥ط ْػبت٘ اىل أقشابٓا َؿعطا باالمجا عً.)87()٘ٝ
ٖٚصإ ٚدٗإ قاقطإ عٔ إثبات فتٝا ايببُؿٗٛض أَباّ عبسز َبٔ ايطٚاٜبات
ٚفٗٝا ايكشٝض غٓسا ايٛانض زالي ١عًب ٢إغبتشكام ايببُشكٓ ١ايبايغب ١ايعاقًب١
ايبُدتاض ٠يًطدِ  ،بٌ قطٓست بعهٗا بايطدِ َعًًب ١بهْٗٛبا َببشكٖٓٚ ،١بٞ
ْعة قشٝش ١ذلُس بٔ َػًِ ايص ٟمسع َٔ اإلَباَني ايبباقط ٚايكبازم()
ٜكٛالٕ:طبُٓٝا ايبشػٔ بٔ عً  ٞيف دلًؼ أَة ايببُؤَٓني إش أقببٌ قبّٛ
()85ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 1ابٛا
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 َٔ 24ابٛا
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( )87ضادع :دٛاٖط ايهالّ  :ز. 388: 41
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فكايٛا ٜ :ا أبا ذلُس أضزْا أَة ايبُؤَٓني ،قباٍ َٚ :با سبادتهِ ؟ قبايٛا  :أضزْبا
إٔ ْػأي٘ عٔ َػأي ،١قاٍ َٚ :ا ٖ ٞختربْٚا بٗا ؟ قايٛا  :اَبطأ ٠داَعٗبا ظٚدٗبا
فًُببا قبباّ عٓٗببا قاَببت بببشُٛتٗا فٛقعببت عًبب ٢داضٜب ٕ١بهببط فػبباسكتٗا فٛقعببت
ايٓطف ١فٗٝا فشًُت ،فُا تك ٍٛيف ٖصا ؟ فكاٍ ايبشػٔ َ :عهًٚ ١أبب ٛايببشػٔ
هلا ٚأق ،ٍٛف ٕ أقبت فُٔ اهلل  َٔٚأَة ايبُؤَٓنيٚ ،إٕ أخطأت فُٔ ْفػبٞ
فأضد ٛإٔ ال أخط ٤ٞإٕ ؾا ٤اهلل ُٜ :عُس إىل ايبُطأ ٠فُٝؤخص َٓٗبا َٗبط ايببذاض١ٜ
ايبهط يف أ ،١ًٖٚ ٍٚألٕ ايٛيس ال ٜبدطز َٓٗا ست ٢تؿبلٓ فتبصٖب عبصضتٗا ،ثبِ
تطدِ ايبُطأ ٠ألْٗا َبشكٜٓٓٚ ،١تعط بايببذاض ١ٜستب ٢تهبع َبا يف بطٓٗباٜٚ ،بطزٓ
ايٛيس إىل أب ٘ٝقاسب ايٓطف ،١ثِ تبذًس ايبذاض ١ٜايبشسٓ ،قاٍ  :فاْكطف ايكبّٛ
َٔ عٓس ايبشػٔ  فًكٛا أَة ايبُؤَٓني  ، فكباٍ َ :با قًبتِ ألبب ٞذلُبس؟
َٚا قاٍ يهِ ؟ فأخرب ،ٙٚفكاٍ  :يب ٛأْبين ايببُػؤَ ٍٚبا نبإ عٓبس ٟفٗٝبا أنجبط
َبُا قاٍ اببينص

()88

ٖٚ .بص ٙايكهب ١ٝضٜٚبت بططٜبل ثبإٍ مبة غبً ،ِٝفتببؤٜس

ايططٜل ايكشٝض  :ضٚا ١ٜذلُس بٔ َػًِ ٚتعٜبسٖا ٚثٛقبا ٚقبشٖٚ ،١ب ٞتجببت
أسهاَا أضبع : ١أسسٖا ضدِ ايبُػاسك ١ايبُشكٓ. ١
ْٚعة َعترب ٠ايببُعً ٢ببٔ خٓبٝؼ ( )89عًب ٢األظٗبط عًب ٢عطٜبل ايؿبٝذ يف
(ايتٗصٜب)  ٖٞٚعً ٢عطٜل ايكسٚم نعٝف ١بايبطا٥ينٚ ،قبس تهبُٓٓت غبؤاٍ
ايكازم( )عٔ ضدٌ ٚعأ اَطأت٘ فٓكًت َا ٙ٤إىل داض ٕ١ٜبهط ٕفشبًبتٚ ،قبس
أدا

(:)طايٛيس يًطدٌٚ ،عً ٢ايبُطأ ٠ايطدِٚ ،عًب ٢ايببذاض ١ٜايببشسص

ٚ ٖٞٚانش ١ايسالي ١عً ٢إٔ ايبُطأَ ٠بشكٓ ١بعٚدٗا ٚقس أفت ٢فٗٝبا ببايطدِ،
ز ٕٚايبذًس ايبُٛافل يًفتٝا ايبُؿٗٛض. ٠
ٚقس ٜكاٍ:إٕ ٖص ٙايطٚاٜات -ضمِ قشتٗا -قس اْهػطت قشتٗا ب عطاض
()88ايٛغا : ٌ٥ز: 18
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ايبُؿٗٛض عٓٗا ٖٚذطاِْٗ يبُفازٖا ٚعسّ فتٝاِٖ عً ٢عبل َؤزٓاٖا .
ٚال ٜتِ عٓسْا ٖصا ايبُكاٍ  -نربٚ ّ٣قغط: -ّ٣
أٚال :إٕ ايهرب ٣مل تتشكل عٓسْا نُا أٚنشٓا ٙيف ببشٛخ األق. ٍٛ
ٚثاْٝا :إٕ ايكغط ٣ال تبتِٓ أٜها ،ألٕ ايؿٗط ٠ايبذابط ٖٞ ٠ؾبٗط ٠ايعُبٌ أٚ
اهلذببطإ َببٔ اي ببُتكسَني ايبببُكاضبني يعكببٛضِٖ ( )ف ْبب٘ قببس ٜهؿببف عببٔ
َػتٓسٕ ٚسذ ٕ١تسع ٛإىل ايبٗذط ٚاإلعطاض ٚ ،ال ٜهطٓ ببشذ ١ٝايبدرب ايكشٝض
إعطاض ايبُتأخطٚ ٜٔؾٗط ٠ايفتٝا بٝبِٓٗ عًب ٢خبالف َبؤز ٣ايببدرب ايكبشٝض
ٚعببسّ أخببصِٖ ببب٘ ٚ ،يف ٖببصا ايفببط مل تببشطظ ؾببٗط ٠ايفتٝببا بببني ايبببُتكسَني ،
نٝف ٚقس خايفِٗ ايؿٝذ ايطٛغٚ ٞايكانٚ ٞابٔ محع ِٖٚ ٠ثالث َٔ ١أدبال٤
ايبُتكسَني َ ِٖٚبدايف ٕٛيفتٝا دًس ايبُشكٓ ١؟ .
ٚايبشاقٌ ايٛثٛم ايتاّ بفتٝبا ضدبِ ايببُػاسك ١ايببُشكٓ ١إشا ناْبت بايغب١
عاقًَ ١بدتاض ٠مة َهطٖ ١ببُكتهَ ٢ا زٍٓ عً ٢عسّ إدبطا ٤ايببشسٓ ايتباّ عًب٢
ايكي ٚايبُذَٓٚ ٕٛا زٍٓ عًَ ٢عصٚض ١ٜايبُهط ٙعً ٢ايفعٌ ٚ ،قس غبل بٝبإ
َببا ٜتشكببل ببب٘ إسكببإ ايبببُطأَٚ ٠ببا ٜببسٍٓ عًبب ٢ضفببع قًببِ اي ببشسٓ عببٔ ايكببي
ٚايبُذٓٚ ٕٛايبُهطٚ ، ٙال ْعٝس .
ٚال جيط ٟايبشسٓ عًبَ ٢بٔ اتُٓٗبت بايببُػاسك ١إال بأسبس عبطٜكني تكبسَٓا يف
(إثبات سسٓ ايعْا) ُٖٚا إقطاض ٚإع اف ٚانض َتهطٓض أضبع َبطات  ،أ ٚؾبٗاز٠
عس ٍٚأضبع ١أِْٗ ضأٚا آثاض ايػشل ٜكٓٝاٚ،ال ٜهف ٞضفٜتُٗا َبذطزتني عاضٜتني
قت يبشاف فباضز أ ٚمطباٚ ٤اسبس فب ٕ عكٛببٖ ١بص ٙايبذطٜببُ ١تػبعٚ ١تػبعٕٛ
غٛعا نُا غبل اختٝاضٚ ٙقكٝل َسضن٘ ٖٞٚ،تبدتًف عٔ عكٛب ١ايػشل .
َٚسضى ايجبٛت بأسس ايططٜكني ٖ ٛتػايبِ ايفكٗاٚ ٤إمجاعِٗ قبٛال َتهبطضا
ٚإضتهبباظا ٚانببشا عًبب ٢إثبببات ايعْببا أ ٚايًببٛاط أ ٚايػببشل بٗببص ٜٔايطببطٜكني
ٚيع ّٚتهطاض اإلقطاض أضبعا ٚتعبسز ايؿبٗٛز ايعبس ٍٚأضبعبا ،ببٌ ٚضز يف ايعْبا :
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األخباض ايبُتعسزٖٚ ، ٠هصا ٚضز ايبدرب ايكشٝض يف ايًٛاط إشا اع ف ايفاعبٌ
ب٘ٚ ،غبل ثجُٗا ًٜٚ .شبل بُٗبا إثببات ايػبشل َبٔ ايببُطأتني بفعبٌ ايتػايببِ
ايفتٛاٚ ٞ٥اإلمجا اإلضتهاظ ٟعً ٢يع ّٚتهبطاض اإلقبطاض أضبعبا ٚيبع ّٚؾبٗاز٠
ايعس ٍٚاألضبعٚ ، ١ايعاٖط أْ٘ يٝؼ يف ْكٛم ايػبشل َبا ٜبسٍ عًب ٢اإلثببات
بٗص ٜٔايططٜكني ٚبايبدكٛقٝات ايبُصنٛض ، ٠فٓٝشكط زي ٌٝإثبات ايػبشل يف
ايتػايبِ ايفتٛاٚ ٞ٥اإلمجا اإلضتهاظٚ ، ٟنأْ٘ ال ٜكبٌ ايبُٓاقؿ ١ف ٘ٝأسبسْ َبٔ
ايفكٗا ٤األعالّ (ضض) .
ْعِ سه )98( ٞعٔ َبذُع بطٖإ االزضب :ًٞٝزع ٣ٛثبٛت ايػشل بباإلقطاض
َطتني ٚبؿٗاز ٠ايعسيني  .يهٓ٘ ال سذ ١عً ٢ايسع ٣ٛغب ٣ٛايببُطًكات ٚ .اشا
ضدعٓا ايٗٝا إنتفٓٝا باالقطاض َطٚ ٠اسسٚ ٠ال َٛدب يتهطٓضٖا َطتني ٚ .سٝح ال
زي ٌٝعًَ ٘ٝع يببشاظ إضتهباظات ايفكٗباٚ ٤فتباٚاِٖ عًب ٢ايتعبسز أضبعبا فٝهبٕٛ
ايتعسز سذ ١إمجاعا ٜٚ ،بُهٓٓا إٔ ْؤ ّنس اإلمجا :
بعبباٖط اآلٜبب ١ايبببُباضن ١طَٚايًنباتَٜٔ ٞبأْتٔنيَ ا ْيفَاسٔؿَبَٔ َ١بِٔ ْٔػَببا ٔ٥همِِ فَاغِتَؿِب َٗسُٚا
عًََ َِٖٔٗٝأَضِبَعَِٓ َٔ ١همِِصايٓػاٚ ،15: ٤قبس أَبطت اآلٜب ١ب ؾبٗاز أضبعبَ ١بٔ ايطدباٍ
 أَ ٟببٔ ايطدبباٍ ايعببس ٍٚاألتكٝبباَٚ - ٤ببٔ ايٛانببض قببسم :طَٚايًنبباتٔ َٜ ٞبأْتٔنيَؿ َ١ص عًَ ٢ػاسكتٗٔ طايالت ٞبايالتٞصبأٚنض َٔ قسق٘ عً ٢إتٝاْٗٔ
ا ْيفَاسٔ َ
ايعْا ايبُتشكل باتٝإ ضدٌ الَطأ. ٠
ِ يَببِِ َٜببأْتُٛا ٔب َأضِ َبعَببٔ١
ٚبعبباٖط قٛيبب٘ غبببشاْ٘:طَٚاينببصِٔ َٜ َٜٔطَُبب َٕٛا ْي ُُشِكَببَٓاتٔ ثُبب ٖ

ؾُ َٗسَاَ٤صايٓٛض  .4 :فإ ضَ ٞايبُػًُ ١بايػشل َكسام ايبُٛن ٛايبُٓكٛم
يف ٖص ٙاآل. ١ٜ
ٖٚاتببإ آٜتببإ ظاٖطت بإ يف َعٓاُٖببا ٚتؤنّ بسإ إمجببا ايفكٗبباٚ ٤تػايبببُِٗ
عً ٢يع ّٚايؿٗٛز األضبع ١يف ايػشل .
( )98ضادع  :دٛاٖط ايهالّ :ز. 391: 41
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نُببا ٜبببُهٓٓا تٛنٝببس االمجببا باالخببباض( )91ايعبباٖط ٠يف إٔ االقببطاض عًبب٢
ايٓفؼ بايعْا ؾٗازٚ ٠أْ٘ ٜتٓبعٍٓ االقبطاض َٓعيب ١ايؿبٗازٜٚ ٠تشبسإ يف اإلثببات .
ٚال ٜبعس َبذٖ ٤ٞصا يف ايػشل ايص ٖٛ ٟفاسبؿ ١تبؿاب٘ ايعْا يف َكباّ اإلثببات
ٚيف ايعكٛببببٚ ١ايب ببشسٓ ٜ .هببباف إيٝببب٘  :إٕ اعتبببباض تهبببطاض اإلقبببطاض أضبعبببا َبببٔ
ايبُػاسٔكٚ ١تهطض ايؿٗاز َٔ ٠أضبع ١عبسٖ ٍٚبَ ٛكتهب ٢االستٝباط يف ايفتب٣ٛ
ٚقاعس ٠زض ٤ايبشسٚز بايؿبٗات  ،فٝتعني االيتعاّ بٗا  .ثِ ْبشح :

تكزّر الـنساحكة والـجلد :
إشا تهبطٓضت ايبببُػاسكَ ١ببٔ ز ٕٚإدببطا ٤ايببشسٓ عًٗٝببا  :دًببسا أ ٚضمجببا
 نُا ٖ ٛايغايب  -نإ دعافٖا يف عايبُ ٞايكرب ٚايكٝاَٚ ، ١ال تكتٌ يف عايببِايسْٝا قبٌ دًسٖا َطتني بعس ثبٛتُٗا َطتني .
يهٔ ي ٛثبتت ايبُػاسك ١عًٗٝا ثِ دط ٣عًٗٝبا ايببشسٓ ٚايببذًس يف عايببِ
ايسْٝا ب ؾطاف َبذتٗسٕ عسٍٍ مل ٜتهطض عًٗٝا ايبشسٓ يف اآلخط ٠نُا تكسّ .
ٚإشا عببازت إىل ايبببُػاسكٚ ١ثبببت عًٗٝببا اي ببشسٓ ٚدببط ٣عًٗٝببا اي ببذًس
ٚتهطٓضت َٓٗا فاسؿ ١ايػشل ٚثبت عًٗٝا ايبذطّ  -إغبتشكت ايكتبٌ يف ايجايجب١
بعس دًسٖا َطتني ٚ ،خايف مجع ٚشٖبٛا إىل ايكتٌ يف ايطابع. ١
ٚايكشٝض ٖ ٛايك ٍٛبكتًٗا يف ايجايج ١بعس دًستني يعُ ّٛقبشٝض ٜبْٛؼ
ايساٍ عً ٢إٔ طأقشا

ايهببا٥ط نًبٗا إشا أقب ِٝعًب ِٗٝايببشسٓ َبطتني قتًبٛا يف

ايجايج١ص (ٚ )92ال زيٚ ٌٝانض َبدكٓل هلصا ايعُب ّٛيف سبس ايػبشل  ،فٓأخبص
بايعُ َٔ ّٛز ٕٚإؾهاٍ .
يهٔ قس ٜكاٍ  :إٕ ايكشٝش ١ايبُتبكسَ ١ايٓاعبك ١بإٔ سسٓ ايػشل ط سسٓ
()91ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 16ابٛا

سس ايعْا +

()92ايٛغا : ٌ٥ز :18

 َٔ 5ابٛا

َكسَات احلسٚز  :ح. 1

 َٔ 13ابٛا

سس ايكصف :ح. 1
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ايعاْٞص

()93

ظاٖط ٠يف عُ ّٛايتٓعٜبٌ ٚ ،قبس زٍٓ ايببدرب

()94

ايببُعترب عًب ٢إٔ

ايعاْ ٞإشا دًس ثالخ َطات قتٌ يف ايطابع ،١فٓٝعٍٓ ايػشل َٓعي ١ايعْا ٚال تكتٌ
ايبُػاسك ١إال إشا غبك٘ ثالخ دًسات .
ٚال ٜتِ ايبُكاٍ :
أٚال  :ال ٜعٗط َٔ ٖص ٙايكشٝش : ١ايتٓع ٌٜايعاّ  -تٓعٜبٌ سبسٓ ايػبشل
َٓعي ١سسٓ ايعْا  َٔ -مجٝع دٛاْبب٘ ٚخكٛقبٝات٘ ٚأسهاَب٘ يٝبتِٓ االغبتسالٍ،
بٌ ظاٖطٖا تؿباب٘ سبسٓ ايعْبا ٚسبسٓ ايػبشل يف ايببُكساض ٚايتفكب : ٌٝدًبس َ٦ب١
غببٛط يغببة ايبببُشكٔ َُٓٗبباٚ ،ضد بِ ايبببُشكٔ ٚايبببُشكٓ -١فٗبب ٛتؿبباب٘ يف
ايبُكساض ٚيف ايتفك ٌٝبني ايبُشكٔ ٚمة ايبُشكٔ َبٔ ايببُذطَني بايعْبا أٚ
بايػشل .
ٚثاْٝا ٜ :بُهٓٓا ايٓك

عً ٢االغتسالٍ بايكشٝش ١ببإٔ ايببًُٛط ٚايًبٛعٞ

ٚضز فُٗٝببا َجببٌ ٖببصا ايتؿببب ،٘ٝسٝببح ٚضز ( )95يف قببشٝش ١ظضاض : ٠طايبببًُٛط
سسٓ ٙسسٓ ايعاْٞص ٚيف خرب ٜٔآخط: ٜٔطسسٓ ايًبٛعَ ٞجبٌ سبسٓ ايعاْبٞصٚ ،مل
ٜفِٗ ايفكٗبا(٤ضض) ايتٓعٜبٌ ايعُب َٞٛايببُععٖٓ ّٛبا يف ايػبشل ٚيبصا اؾبتٗط
ب ِٗٓٝقتٌ ايبًُٛط ٚايًٛع ٞيف ايجايج ١إشا أق ِٝعً ِٗٝاحلسٓ َطتني .
إشٕ َا شنط ٙمجع ْٚػب إىل ايبُؿٗٛض َٔ قتٌ ايبُػاسك ١يف ايطابعب ١بعبس
دًسٖا ثالخ َطات  -ال زي ٌٝعً. ٘ٝ
ٚايسي ٌٝايٛانض ٖ ٛقشٝض ْٜٛؼ ف ْب٘ ببال َعباضض ٚال َببدكٓل يب٘ يف
ايػشل أقال .
ْعِ قاٍ ايؿٗٝس ايجاْٚ(:ٞظاٖطِٖ ٖٓا عسّ ايبدالفٚ ،إٕ سهُٓا بكتٌ
()93ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 1ابٛا

سس ايػشل  :ح. 1

()94ايٛغا : ٌ٥ز :18

 َٔ 5ابٛا

َكسَات احلسٚز  :ح. 2

()95ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 1ابٛا

سس ايًٛاط  :ح + 1ح + 3ح. 7
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ايعاْببٚ ٞايال٥ببط يف ايجايجبب)١

()96

 .يهببٔ ال ٚثببٛم بٗببص ٙايببسعٚ ٣ٛال إمجببا

تعبٓسٖٓ ٟا  ،بٌ ال ٜكًض َجٌ ٖصا زيٝال ٚسذ ١عً ٢ايك ٍٛبتبأخة ايكتبٌ يببُا
بعس ايبذًس ثالخ َطات  .ثِ ْبشح :

تىبة الـنساحِكة وإقزارها بها :
قس غبل َٓا َفكٓال يف َكسَات ايببشسٚز ٚتببُٗٝسات ثٛثٗبا ٚيببدٓكٓاٙ
يف ببشٛخ سس ايًٛاط ٜٚأتٖٓ ٞا :
إْ٘ إشا أقطٓت ايبُطأ ٠بايػشل ٚإع فت بفعًٗا ايػٚ ٤ٛدا٤ت تا٥بْ ١ازَ١
قبٌ قٝاّ ايبٓٓٝب ١عًٗٝبا ؾباٖس ٠عًب ٢فعًبٗا ايػب ٤ٛنبإ يإلَباّ سبلٓ ايعفب ٛعٓٗبا
ٚتطى إغتٝفا ٤ايبشسٓ َٓٗا  .بُٓٝا إشا قاَت عً ٢فعًٗا ايب ١ٓٓٝايطباعٝب ١ثبِ تاببت
َٔ فعًٗا ٚأظٗطت ْساَتٗا ٚععَٗا عً ٢عبسّ ايعبٛز مل تٓفعٗبا ايتٛببٚ ١دبط٣
عًٗٝا ايطدِ ٚإٕ ناْت َبشكٓ ١أ ٚايبذًس ٚإٕ مل تهٔ َبشكٓ. ١
ٚإشا تابت ٚأظٗطت تٛبتٗا ْٚساَتٗا ٚععَٗا عً ٢عبسّ ايعبٛز قببٌ قٝباّ
ايب ١ٓٓٝأ ٚقبٌ إنتُاٍ ايؿٗاز ٠عًٗٝا بايػشل فايبُؿٗٛض غكٛط ايبشسٓ عٓٗا .
يهٓ٘ َؿهٌ يعسّ ايسي ٌٝايٛانض ايؿاٖس عً ٢ايػكٛط ْ .عِ ْػتشػٔ
يًُذتٗببس ايعببازٍ -زَٓ ٕٚكببٛب٘ ايبببُعتُس اٚ ٚنًٝبب٘ ايبببُفٓٛض إيٝبب٘ إدببطا٤
ايبشسٚز ٚتٓفٝصٖا عًَ ٢ػتشكٗٝاْٚ -ببشتاط يب٘ خاقب ١إٔ ٜػبتسعٗٝا ٜٚطًبب
َٓٗا إقطاضٖا ببذطَٗا ٚإظٗاضٖا يتٛبتٗا ْٚساَتٗا ٚععَٗا عً ٢عسّ ايعبٛز قببٌ
إٔ تهتٌُ ايؿٗاز ٠عٓس ٙأ ٚعٓس ايبُفٓٛنني َٔ قبً٘ ثِ ٜعفب ٛعٓٗبا قببٌ إنُباٍ
ؾٗاز ٠ايعبس ٍٚاألضبعب ١عًب ٢فعًبٗا نبٜ ٞبعٜض ايببشسٓ عٓٗبا ٜٚػبتبسي٘ ببايتععٜط
بكسضٍ ٜبطا ٙايببُذتٗس قبالسا ٚتأزٜببا هلبا َبٔ غب ٤ٛفعًبٗا ٚقبس غببل ايتفكبٌٝ
ٚاالغببتسالٍ بأخببباض ٚاضز ٠يف ايبببُكاّ ٚ ،ال َٛدببب يإلعبباز . ٠ثببِ ْبشببح :
( )96ايطٚن ١ايبٗ ١ٝؾطح ايًُع ١ايسَؿك : ١ٝز. 168 : 9

ايػشل املؤز ٟيالزلا
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السحل الـنؤدي لإلنـجاب :
إشا قبباض

ايطدببٌ ظٚدتبب٘ فببأَٓ ٢يف فطدٗببا ثببِ قاَببت ظٚدتبب٘ ب ببشُٛتٗا

ٚٚقعت عً ٢اَطأ ٕ٠بهطٍ عصضاٚ ٤غاسكتٗا فاْتكًبت ايٓطفب ١ايبيت يف ضمحٗبا إىل
ايبُػاسَك ١األخط ٣فشًُت َٓٗا ٚ -دب عً ٢ايعٚد ١ايبُػاسٔك ١بسٚا  :زفع
َٗط ايبُجٌ يًبهط اييت غاسكتٗا ،ثِ تطدِ ايعٚد ١ايببُػاسكٜٓٚ ،١تعبط ببايبهط
ايبببُػاسك ١ايبببشاٌَ إٔ تهببع محًببٗا فببةزٓ إىل أبٝبب٘ ٜٚعطبب ٢يبب٘ ألْبب٘ األ
ٚقاسب ايٓطف ١ايبُٓتكً َ٘ٓ ١إىل ظٚدتب٘ ايببُػاسك ١إىل ضسبِ َبٔ غباسكتٗا،
ٚجتًس ايبُػاسك ١بعس ٚنع محًٗا .
ٜٚسيٓا عًٖ ٢بص ٙاألسهباّ األضبعب : ١ايبٓل ( )97ايكبشٝض ايببُتكسّ ايبصٟ
ضٚا ٙذلُبببس ببببٔ َػبببًِ عبببٔ اإلَببباَني ايبببباقط ٚايكبببازم( )عبببٔ ايبببشػٔ
ايبُذتبَ ،)( ٢سع ١َٛببع
بع

ايطٚاٜات أَ ٚؤٜٓس ٠بٗبا يف اجلًُبٚ ، ١بًشباظ

األسهاّ  -أنجطٖا -فطادع .
ٚايعُسَٗٓ ٠ا قشٝش ١ذلُس بٔ َػًِ َ ٖٞٚفكًٓ ١تكسّٓ ْكٌ ْكٓٗا تببُاَا

ضٚاٖا ايهًبٝين بططٜبل قبشٝض ٖٚ ،بٚ ٞانبش ١ايساليب ١عًب ٢إثببات األسهباّ
األضبعبب ١تفكببٝال ،فٝؤخببص بٗببا تعبببساٜٚ .ببسعُٗا ضٚاٜببات أخببط - ٣يف اي ببذًُ١
ٚبًشاظ أنجط األسهاّٚ -ال َبذاٍ يًٓكاف فٗٝبا ف ْب٘ َكبسام (االدتٗباز قبباٍ
ايٓل ايكشٝض ايٛانض ايساليٖٚ . )١ص ٙاألسهاّ ٖ: ٞ
ايبشهِ األ : ٍٚإٔ ٜؤخبص َبٔ ايببُطأ ٠ايببُتعٚد ١ايببُػاسكَٗ : ١بط ايبهبط
اييت غاسكتٗا ْٚكًت ْطفب ١ظٚدٗبا إيٗٝبا فأٚدبب ايٛيبسٚ ،قبس عًًب٘ ( )يف
ايكشٝش: ١طألٕ ايٛيس ال ٜببدطز َٓٗبا ستب ٢تؿبلٓ فتبصٖب عبصضتٗاص فهاْبت
ايبُتعٓٚد ١غببا إلشٖا

عصضتٗا ،فتجبت عًٗٝا ايسٚ ،١ٜزٜتٗا َٗط ْػاٗ٥ا .

ٖٚصا ايبشهِ ايبُٓكٛم قشٝشا سهِ تعبٓسَ ٟعًٌّ ٖٛٚ ،سهِ َبؤٜٓس
( )97ايهايف  :ز + 282 : 7ايٛغا : ٌ٥ز: 18

 َٔ 3ابٛا

سس ايػشل  :حٚ 1مة. ٙ

( ......................................)328بؿط ٣ايفكاٖ – ١فك٘ احلسٚز ٚايتععٜطات

بطٚا ١ٜعُط ٚبٔ عجُإ ( )98فطادع .
ٚال َبذاٍ يبتكسٜبل ايك ٍٛايبُٓهٔط يجبٛت َٗط ايبهطَ،تصضٓعا بإٔ إيببعاّ
ايبُتعٚد ١ايبُػاسٔك ١بايبُٗط َٔ ز ٕٚإنطاٖٗا يًبهط عًب ٢ايػبشل ٜتٓبافَ ٢بع
قاعس( ٠ال َٗط يبغ )ٓٞف ٕ ايبُفعٛي: َ١ايبُػاسَك َ١ضانبَ ١ٝببدتاض ٠يف فعًبٗا فٗبٞ
ببُٓعي ١ايبغ ١ٓٝقس ضنٝت بايػشلٚ ،ضناٖا إشْٕ يف االفتهاض ٚإظايب ١ايبهباض٠
فتػكط ز ١ٜبهاضتٗا ،ف ٕ ايبُػاسك ١نايعاْ ١ٝنُا أفاز ابٔ إزضٜؼ (. )99
ٚإْبببُا ال ْبببكبٌ ايبببُكاٍ يكببطاس ١ايببٓلٓ اي ببدام ب ب يعاّ ايبببُتعٚدَٗ ١ببط
ايبانط ٠ألْٗا غبب إشٖا

عبصضتٗا ايببُالظَ ١يًبٛالز ٠ايببشاقًَ ١بٔ َػباسك١

ايبُتعٓٚد ١إٜاٖاَٚ،ع ٚدٛز ايٓلٓ ايبُدكٛم ال َبذاٍ يالدتٗاز ببدالف٘ .
عً ٢إٔ إشْٗا ٚضناٖا بايببُػاسَك ١ال ٜػبتًعّ إشْٗبا يف اإلفتهباض ٚإظايب١
بهاضتٗا فال تػكط ز ١ٜبهاضتٗا ببشػب تكٓٛض ايبُؿهٌ ستَ ٢ع م

ٓ ايططف

عببٔ ايببٓلٓ ايكببشٝض اي ببدامَ ،هببافا اىل أْبب٘ ال زيٝببٌ عًبب ٢إٔ ايبببُػاسك١
نايعاْ ١ٝيف مجٝع خكٛقٝات االسهاّ يعسّ ايؿاٖس عً ٢ايتٓع ٌٜايعُ. َٞٛ
ْعِ قس ٜكاٍ  :ايكشٝشٚ ١اضز ٠يف (ايبذاض )١ٜايبُػاسكٚ ١قس تببٓكطف إىل
األَ ١ايبًُُٛن ،١يهٔ ٖصا ال ٜببُٓع َبٔ ايتعبس ٟإىل ايببانط ايببشط ٠ايببُػاسك١
َببٔ ايبببُتعٚد ١إشا قاَببت ب ببشُٛتٗا ٚسببطاضَ ٠كاضبتٗببا ٚغبباسكت بهببطا سببط٠
فشًُت َٔ ْطف ١ظٚدٗاٚ،ايبشذ ١عً ٢ايتعس ٖٛ ٟايتعً ٌٝايٛانض يف عُبّٛ
ايبشهِ يهٌ بانط -سط ٠أ ٚأَ -١فال ٜبدتل ايبشهِ باجلاض ١ٜايبًُُٛن. ١
ايبشهِ ايجاْ :ٞضدِ ايبُطأ ٠ايبُتعٚد ١ايبُػاسك ،١قاٍ (:)طثِ تطدِ
ايبُطأ ٠ألْٗا َبشكٓ١صعٓسٖا ظٚز ٜغٓٗٝا عٔ ايًذب ٤ٛإىل ايفاسؿب ١نايػبشل،
ٖٚصا ايتعً ٌٝباإلسكإ ٜفٝس ايٛثٛم بايبشهِ ٚتأنّس ، ٙفًٓتعّ ب٘ دبسا ْٚكتٓبع
()98ايٛغا : ٌ٥ز: 18
( )99ايػطا٥ط :ز. 465: 3

 َٔ 3ابٛا

سس ايػشل  :ح . 3

ايػشل املؤز ٟيالزلا
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ب٘ قٜٛا ،ألْ٘ َٓكٛم يف ضٚاٜات قشٝشٚ ١مة قشٝش ١يف ايبا
أبببٛا

ايجايح َٔ

سببسٓ ايػببشل يف (ايٛغببا ،)ٌ٥فٝتأنببس َببا إخ ْبباَ ٙببٔ إٔ ايبببُػاسك١

ايبُشكٓ ١تطدِ  ،خالفا يًُؿٗٛض ايبُفتني بايبذًس ٚعسّ ايطدِ .
ايبشهِ ايجايح  :دًبس ايبهبط ايببُػاسَكَ ١بع االْتعباض ٚاي بٓبل بٗبا ضٜجُبا
تهع محًٗا ،ف ْٗا مة َتعٚد ١سػب ايفطض ٚمة َبشكٓٚ ،١سكّٗا ايببذًس
َأ ٠غٛط ،نػا٥ط ايبُػاسكات مة ايبُشكٓات ٖٚ .صا ايببشهِ َٓكبٛم يف
ضٚاٜببات عسٜببس - ٠قببشٝشٚ ١مببة قببشٝش ١يف ايبببا

ايجايببح َببٔ أبببٛا

سببس

ايػشل يف (ايٛغاٚ )ٌ٥ال إؾهاٍ ف ٘ٝبٌ ٚال خالف نُا إزع. )188( ٞ
ايبشهِ ايطاببع  :إعطبا ٤ايٛيٝبس إىل أبٝب٘ قباسب ايٓطفبٚ ١ظٚز ايببُػاسك١
ايبُطد ١َٛألْ٘ َبدًٛم َٔ َا: ٘٥طٜطزٓ إىل أب ٘ٝقاسب ايٓطف١ص فٓٝتػب إيٝب٘
ألْ٘ قاسب ايبُا ٤نُا ٜٓتػبب إىل سانبٓت٘ يف ضمحٗبا  ،ألْٗبا قباسب ١ايببُا٤
ٚال إؾهاٍ ظاٖطا يعسّ تبشكل ايعْا ٖٓا  ،فال ٜهب ٕٛغبببا يًبٛالزٚ ٠ال ٜكبسم
عً( ٘ٝابٔ ظْا) نٜٓ ٞتف ٞايٓػب بُٗٓٝا .
ٚقس ٜؿهٌ عً ٘ٝبإٔ ايٛيٝس مل ٜٛيس عً ٢فبطاف ايطدبٌ فبال ًٜتشبل بب٘ ٚال
ٜٓتػب إيٚ ،٘ٝإْبُا ًٜتشل ايٛيٝس عٓس ايٛع ٧ايكشٝض ايبُؿطٚ - ٚيب ٛببٛعٞ
ايؿبببٗٚ -١يببٝؼ ٖببصا ايتٛيببس َببٔ قبًٝبب٘ يعببسّ ايببٛع ٞايكببشٝض ٚيبب ٛؾبببٖٗٓ ١ببا
طٚايٛيس يًفطافص (. )181
يهٔ اإلؾهاٍ َسفبب ٛبببعسّ تبشببكل ايعْا ايبُاْع َبٔ إْبببتػا
ٜٚهبب ٕٛاالْتػببا

ٚيببس ايعْبا

بببايٓلٓ ايكببشٝض ايكببطٜض ٚ ،ال ْكبببٌ اإلؾببهاٍ عًٝبب٘ ،

بٌ ايٛادب األخص ب٘ تعبٓسا ٚ ،ال ادتٗاز قباٍ ايٓلٓ ايؿطع ٞايكشٝض .
ٚايبشاقٌ عسّ ايبُٛدبب ايكشبٝبض إلؾهاٍ ابٔ ازضٜبؼ عً ٢األسهاّ
( )188دٛاٖط ايهالّ  :ز . 397 : 41
( )181ايٛغا: ٌ٥ز َٔ 58 : 14ابٛا

ْهاح ايعبٝس .
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األضبعبب ١ايبببُٓكٛق ١يف ايببدرب ايكببشٝض إال عًبب ٢أقببً٘  :أعببين عببسّ ايعُببٌ
بايبدرب ايٛاسس إال إشا نإ َبشفٛفا بكطَ ٕ١ٜٓفٝس ٕ٠يًكطع بكسٚضٖٚ ، ٙصا أقبٌ
مة أقٚ ، ٌٝتبشكٝك٘ يف َباسح أق ٍٛايفك٘ .
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حد الكًادة
ايكٝاز ٠عٌُ قبٝض ٚفعٌ ضشٜ ٌٜعين ايبذُع بني ضأغني عً ٢ايببشطاّ  :ظْبا
أ ٚيٛاط أ ٚغشل َ ٖٞٚ ،ع ١ْٛعً ٢ايبشطاّ ايفاسـ مة األخالق. ٞ
ٚسطَ ١ايكٝازٚ ٠انش ١يف أشٖإ ايبُتؿطعٚ ١مجٝع ايعكال ٤ايؿبطفاٚ ،٤قبس
ض ٣ٚايؿبببٝذ ايكبببسٚم ( )182يف (َعببباْ ٞاألخبببباض) :ط يعبببٔ ضغببب ٍٛاهلل 
ايٛاقًٚ ١ايببُػتٛقً١ص ٜعبين ايعاْٝبٚ ١ايكٛازٖ،٠هبصا فػٓبط ايببشسٜح ايٓببٟٛ
ايؿطٜفٚ ،يف (عكا

األعُاٍ) عٔ ضغب ٍٛاهلل(: )طَٚبٔ قباز ببني اَبطأ٠

ٚضدٌ سطاَا سطّٓ اهلل عً ٘ٝايبذَٓٚ ١أٚا ٙدٗبِٓ ٚغبا٤ت َكبةا ٚمل ٜبعٍ يف
غدط اهلل ستٜ ٢بُٛتص ٚال خالف يف سطَ ١ايكٝاز - ٠يف اجلًُٚ -١ال إؾهاٍ
عٓسْا يف تبشطٜبُٗا عً ٢إعالقٗا  ،ف ٕ ايبُع ١ْٛعً ٢ايعْا أ ٚايًٛاط أ ٚايػشل
َع ١ْٛعً ٢ايفاسؿٚ ١ايطشٚ ،١ًٜيعٌ تبشطٜبُٗا َٔ نطٚضات ايفك٘ َٚطتهعات
ايبُتؿطع ١فال ٜٓبغ ٞاإلؾهاٍ يف سطَ ١ايكٝاز ٠إىل ايفٛاسـ ايجالث. ١
ٚيف ايبُكابٌ  :ايبُع ١ْٛعً ٢ايعٚاز ايؿطعٚ ٞايٓهباح ٚإْؿبا ٤األغبطٖ ٠بٞ
َببٔ ايبببُػتشبات ايبببُؤنّس ٠بطٚاٜببات ( )183نببجةٚ ٠بعهببٗا قببشٝشٚ ١تٓطببل
طأفهٌ ايؿفاعات إٔ تؿفع بني اثٓني يف ْهاح ست ٢جيُبع اهلل بُٗٓٝاصطثالثب١
ٜػتعًّ ٕٛبعٌٓ عطف اهلل ٜب ّٛايكٝاَبٜ ١ب ّٛال ظبٌٓ إال ظًّب٘  :ضدبٌ ظٓٚز أخباٙ
ايبُػًِ أ ٚأخسَ٘ أ ٚنتِ ي٘ غطاص ستب ٢قباض َبٔ نبطٚضات ايفكب٘ ايؿبطٜف
ٚايببس ٜٔاي ببشٓٝف  َ :ببشبٛب ١ٝاي ببذُع بببني ضأغببني  :ضدببٌ ٚاَببطأ ٠عًبب ٢ظٚاز
ٕسالٍٚ ،فّل اهلل ايكازض ٜٔعً ٢ايعٌُ ايبُشبٛ

ايبُصنٛض ٖٓٚ .ا ثٛخ :

ايبشح األ ٌٖ : ٍٚتعِٓ سطَب ١ايكٝباز ٠ايببذُع ببني ضأغبني عًب ٢يبٛاط أٚ
غشل،أ ٌٖ ٚتكسم ايكٝاز ٠يف ايبُع ١ْٛعً ٢بً ٛايًٛاط أ ٚايػشل ؟ .
()182ايٛغا: ٌ٥ز: 14

 َٔ 27ابٛا

()183ايٛغا: ٌ٥ز: 14

 َٔ 12ابٛا

ايٓهاح احملطّ  :ح+ 1ح. 2
َكسَات ايٓهاح .
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ال ضٜب ٚال إؾهاٍ بٌ ٚال خالف يف قبسم ايكٝباز ٠عطفبا عاَبا َٚتؿبطعٝا
عً ٢مجع ضأغ ٞضدٌ ٚاَطأ ٠عً ٢ايعْبا ،ببٌ ٚضز ايبٓلٓ ايؿبطع ٞايهاؾبف
عٔ قسم ايكٝاز ٠عً ٢ايبذُع ببني ايبصنط ٚاألْجبٖٚ ،٢ب ٛخبرب َببشُس ٟضٚاٙ
ايكببسٚم يف (عكببا

األعُبباٍ) عببٔ ضغبب ٍٛاهلل(: )طَٚبٔ قبباز بببني اَببطأ٠

ٚضدٌ سطاَا ...ص( . )184إشٕ ايعاٖط قسم ايكٝاز ٠عًبَ ٢بٔ ٖٓٝبأ ايببُكسَات
ايبببُؤزٓ ١ٜإىل اي ببذُع بببني ضأغبب ٞضدببٌ ٚاَببطأ ٠عًبب ٢ايعْبباٚ ،عًبب َ ٢ببشاٚي١
إٜكاهلُا إىل ايعْا ،أعِ َٔ تبشكل ايعْا خاضدا  َٔٚعبسّ تببشكك٘ يببُاْع َبٔ
ايبُٛاْع أ ٚقاضف ٜبش ٍٛز ٕٚتبشكل فاسؿ ١ايعْا بُٗٓٝا .
ٚقس أيبشل ايببُؿٗٛض اي ًبٛاط بايعْبا يف قبسم ايكٝباز ٠عًبَ ٢بٔ مجبع ببني
ضأغ ٞشنطٚ ،ٜٔإعالق٘ ٜؿٌُ مجع ضدٌ بطدٌ ٚمجع ضدٌ بكبيٚ ،يبٝؼ
فْ ٘ٝلٓ خام ٜطًل ايكٝاز ٠عً ٢اجلُبع ببني ضأغب ٞشنبطٚ ،ٜٔيعبٌ اإليببشام
يًكسم ايعطيف ٚايبُتؿطع ٞبعس عسّ ايبٝإ ايؿبطع ٞايببُشسٓز يعٓبٛإ ايكٝباز٠
ف ٕ ايعطف ايعاّ ٚايبُتؿطعٜ ١عبٓط ٕٚبايكٓٛاز عً َٔ ٢مجع بني شنط ٚبني شنط
آخطٜٚ ،بُهٔ ْؿ َٔ ٙ٤ٛظٗٛض بع

األخبباض ايببُعك ١َٝٛيف أؾبس ١ٜايًبٛاط

َببٔ ايعْبباْ ،عببة قببشٝشٜ ١ببْٛؼ عبٔ بعب

األقببشا

عببٔ اإلَبباّ ايكببازم

(:)طسطَبب ١ايببسبط أععببِ َببٔ سطَبب ١ايفببطزٚ ،إٕ اهلل أًٖببو أَبب ١ي ببشطَ١
ايسبط ٚمل ًٜٗو أسسا يبشطَ ١ايفطزص(ْٚ )185عبة َعتبرب ٠ايػبه:ْٞٛطقاٍ أَبة
ايبُؤَٓني :ي ٛنإ ٜٓبغ ٞألسسٕ إٔ ٜطدِ َطتني يطدِ ايًٛعٞص (. )186
ٖٚهصا أيبشل مجع قبً ٌٝايػشام بايعْا ٚيف قسم ايبكٝاز ٠عً َٔ ٢مجع
بني ضأغ ٞاَطأتني  َِٗٓ -أغتاشْا ايبُشكل (قس )ٙسٝح أعًل تعطٜبف ايكٝاز٠
()184ايٛغا: ٌ٥ز: 14

 َٔ 27ابٛا

ايٓهاح احملطّ  :ح. 1

()185ايٛغا: ٌ٥ز: 14

 َٔ 17ابٛا

ايٓهاح احملطّ  :ح. 2

()186ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 3ابٛا

سس ايًٛاط  :ح .2
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ٚعُُٓ٘ يًذُع بني ايٓػاٚ ٤ايٓػا ٤يًػشل  .يهٔ أؾهٌ ؾبٝذ اجلبٛاٖط (قبس)ٙ
عً ٢اإليبشام ٚقسم ايعٓٛإ بكٛي٘ (مل أتبشكك٘ يغ ١بٌ ٚال عطفا) (. )187
ٚال ضٜب يف سطَب ١ايببذُع ببني ضأغب ٞاَبطأتني عًب ٢ايػبشل ،ف ْب٘ َعْٛب١
عً ٢ايفاسؿ ١ايعع ١ُٝسطَتٗا ٚإٕ مل تكسم ايكٝاز ٠عٓٛاْا َٛٚنٛعا يًشبس،
فتببأت ٞايهببرب ٣ايفكٗٝبب(:١نٌ َببٔ فعببٌ َ ببشطَٓا َٚعكببٜ ١ٝػببتشل ايتععٜببط َببٔ
ايبُذتٗس ايعسٍ ايبُبػٛعٜ ١س )ٙفٝذب تععٜط َٔ مجع ببني اَبطأتني يًػبشل،
َهافا إىل ايعٔ ايك ٟٛبكسم ايكٝاز ٠عطفا عً َٔ ٢مجع بني اثبٓني عً ٢ايعْا
أ ٚعً ٢ايًٛاط أ ٚعً ٢ايػشل .
ايبشببح ايجبباْ : ٞيف إثبببات ايكٝبباز ٠ف ْبب٘ البببس َببٔ ثبٛتٗببا ؾببطعا نبب ٞت تٓبب
عكٛبتٗا ٚ ،ال تجبت ؾطعا إال بأسس عطم ثالث: ١
األ : ٍٚعًِ اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘ -ايببُذتٗس ايعبسٍ -ثكب ٍٛايكٝبازَ ٠بٔ أسبس
يًذُع بني اثٓني  ،ببُعٓ ٢زاليت٘ الثٓني عً ٢ايعٌُ ايػبٚ ٤ٛغبع ٘ٝيًذُبع ببني
ضأغُٗٝا عً ٢ايعٌُ ايفاسـ .
ايجاْ : ٞؾٗاز ٠ضدًني عازيني عًٗٝا ْاؾ ١٦عٔ إعال قطعٚ ٞضفٚ ١ٜمسبا
ٜكٝين ٚ ،ال زيٖٓ ٌٝا عً ٢إعتباض ؾٗاز ٠أنجط َٔ ضدًبني عبسيني ،ببٌ ال ضٜبب
ٚال خالف يف ثبٛتٗا بؿٗاز ٠ضدًني عسيني ٜٚ .بسٍ عًب ٢ايجببٛت بٗبا  :نبٌ َبا
زٍٓ عًبب ٢ثبببٛت ايبببُٛنٛعات ايبببداضد ١ٝبؿببٗاز ٠االثببٓني ٚ ،قببس أٚنببشٓاٙ
َفكال يف (ضغاي ١ايعساي )١ايبًُشك ١ببُباسح ايبُهاغب ايبُشطَ. ١
نُا ال ضٜب يف عسّ ثبٛتٗا بؿبٗاز ٠ايٓػبآَ ٤فبطزات  ،فب ٕ ايطٚاٜبات

()188

ايعسٜس ٠زاي ١عً ٢عسّ ثبٛت ايببشسٚز بؿبٗاز ٠ايٓػباٚ ، ٤ايكبسض ايببُتٝكٔ َبٔ
ايٓف ٖٛ ٞؾٗازتٗٔ َٓفطزات  ،فال تٓفع ؾٗازتٗٔ ٚي ٛبًغٔ أضبع ١أ ٚأنجط ،إال
( )187ضادع  :دٛاٖط ايهالّ  :زَ + 399 : 41باْ ٞتهًُ ١املٓٗاز  :ز. 258 : 1
()188ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 24ابٛا

ايؿٗازات .
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إٔ ٜبشكٌ َٔ ؾٗازتٗٔ ٜٚتٛيس ايعًِ ٚايٝكني عٓس ايبُذتٗس ايعبسٍ بببشكٍٛ
ايكٝاز َٔ ٠ضدٌ أ َٔ ٚاَطأ ، ٠فتجبت بعًِ اإلَاّ .
ٖٚببٌ تجبببت ايكٝبباز ٠بؿببٗاز ٠ضدببٌ عببسٍ ٚاَببطأتني قايببشتني تٓهبُٓإ إىل
ايطدٌ ؟ ايؿٗط ٠ايفتٛاٚ ١ٝ٥االضتهاظات ايفكٗٝب ١عًب ٢عبسّ ايجببٛتٜٚ ،ؤٜبسٖا
أٜ ٚببسعُٗا :إعببالم ايٓكببٛم ايبببُاْع ١عببٔ دببٛاظ ْٚفببٛش ؾببٗاز ٠ايٓػببا ٤يف
ايبشسٚز ،فاالعُٓ٦إ ساقٌ بعسّ ثببٛت ايكٝباز ٠بؿبٗاز ٠ايببُطأتني َٓهبُتني
إىل ؾٗاز ٠ايطدٌ ايعسٍ ،إال إٔ حيكٌ ايٛثٛم بٗا عٓس اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘ .
ايجايح  :اإلقطاض ٚاإلع اف بايكٝبازَ ٠بٔ قببٌ ايفاعبٌٚ ،ايببُؿٗٛض تٛقّبف
ثببببٛت ايكٝببباز ٠عًببب ٢اإلقبببطاض َبببطتني ،قببباٍ غبببالض يف ايببببُطاغِ ٚايعالَببب ١يف
ايبُدتًف ( :نٌ َا ٜجبت٘ ؾاٖسإ َبٔ ايببشسٚز فباإلقطاض فٝب٘ َطتبإ) ٚنأُْٗبا
ٜسعٝإ ن َٔ ْ٘ٛايبُػًُّات ايبُذُع عًٗٝا بٚ ،ِٗٓٝيعًب٘ بًشباظ َبا ٜببسَ ٚبٔ
األخباض ( )189ايٛاضز ٠يف سسٓ ايعْا ٚايكصف َٔ تٓعٍٓ اإلقطاض َٓعي ١ايؿٗازَٔٚ ٠
ايتعبة عٔ اإلقبطاض بايؿبٗاز ٠أ ٚبايؿبٗاز ٠عًب ٢ايبٓفؼ ،فًٝبعّ تهطٓضٖبا َبطتني
ٚ -ي َٔ ٛبا

ؾطعا يف ايفتٚ ٣ٛيف ايعٌُ . -

االستٝاط ايبُشبٛ

 ٌٖٚتجبت ايكٝاز ٠ؾطعا ب قطاض ٚاسس َٔ ايفاعٌ ؟
ايعاٖط َٔ إعالم زي ٌٝسذ ١ٝاإلقطاض ٚإثبات٘ يبُتعًك٘ ايبُكَ ٓط ب٘ ٖ ٛايجببٛت
باإلقطاض َطٚ ٠اسس ،٠فإ إعالم زيْ ٌٝفٛش اإلقطاض ؾباٖس عًب ٢نفاٜب ١االقبطاض
َطٚ ٠اسس، ٠ف ٕ عُس ٠ايسي ٌٝعًْ ٢فٛش اإلقطاض ٖ ٛايػةُ ايعكال٥ب ٞايببُُه٢
بايٓكببٛم ايبببداق ١ايبببُتفطق ١يف َٛاضزٖببا ٚبايكببشٝش ١ايٓاعكبب ١طال أقبببٌ
()118

ؾببٗاز ٠ايفاغببل إال عًببْ ٢فػبب٘ص

ف ب ٕ ؾببٗاز ٠ايفاغببل عًببْ ٢فػبب٘ إقببطاض

ٚإعتبطاف َٓ٘ عًْ ٢بفػ٘ فبٝبكببٌ َٔ دبٗ ١نْٛب٘ إقبطاضا عً ٢ايٓفؼٚ ،إشا قببٌ
()189ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 16ابٛا

()118ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 41ابٛا

سس ايعْا  :ح+ 1
ايؿٗازات  :ح. 7

 َٔ 13ابٛا

سس ايكصف :ح. 1
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إقطاضايفاغل عًْ ٢فػ٘ فكب ٍٛإقطاض ايعازٍ ايكازم عًْ ٢فػ٘ أٚنض قبٛال .
ٜهاف إي : ٘ٝاْ٘ ال زي ٌٝهلِ عً ٢إعتباض تهطٓض اإلقطاض َطتني غ ٣ٛايؿٗط٠
ايفتٛاٚ ١ٝ٥تهطاض ايفتٝا دٝال بعس د َٔ ٌٝز ٕٚشنط َػتٓس ٚانض هلا .
ْعِ قاٍ ايؿٝذ ايبذٛاٖط( :ٟبال خالف أدس ٙفٝب٘ٚ ،نأْب٘ يفشب ٣ٛإعتبباض
األضبع فُٝا تجبت٘ ؾٗاز ٠األضببع) (ٖٚ )111بصا ايبسي ٌٝايبصٜ ٟبطاز األخبص بفشبٛاٙ
َبدكٛم بايعْا ٚي ٛقضٓ ايتعس َ٘ٓ ٟإىل َؿبابٗ٘  :ايًبٛاط ا ٚايػبشلٚ -يبٛ
إستٝاعا يف ايفتٝبا -مل ٜببُهٔ ايتعبسَٓ ٟب٘ إىل ايكٝباز ، ٠إش ال َكبشٓض يًتعبسٟ
عٓ٘ ٚاألخص بفشٛا ٙيف ايكٝباز ،٠فٗبصا قٝباؽ يًكٝباز ٠عًب ٢ايعْبا يف َجبتُٗبا ٚال
ٜكضٓ عٓسْا ايكٝاؽ ٖٓ َٔٚ .ا مل ٜٛدب أسسْ َبٔ ايفكٗبا ٤ايتعبس ٟإىل َبٛاضز
ايسعاٚ ٣ٚاي افع عٓس ايبشانِ ايؿطع ٞيف إؾ اط تعسٓز اإلقبطاض بايببشلٓ ٚيبٛ
بًشاظ ايفش ٣ٛاييت إغتٓس إيٗٝا ٖٓا قاسب ايبذٛاٖط (قس. )ٙ
ٚاحلاقٌ اْ٘ ال زي ٌٝعً ٢يع ّٚتعسز اإلقطاض بايكٝاز ٠يجبٛتٗا عً ، ٘ٝبٌ قس
 ٜبسٓعٚ ٢دببٛز ايببسي ٌٝعًبب ٢ايعببسّ ٚنفاٜبب ١اإلقببطاض َببطٚ ٠اسببسٖٚ ٠بب ٛقببشٝض
ايفه ٌٝايساٍ عً ٢إٔ سل اهلل ٚسسٓ ٙإشا طأقبطٓ عًبْ ٢فػب٘ عٓبس اإلَباّ بببشل
َٔ سسٚز اهلل َطٚ ٠اسس - ٠سبطا نبإ أ ٚعببسا أ ٚسبط ٠ناْبت أ ٚأَب - ١فعًب٢
()112

اإلَاّ إٔ ٜك ِٝايبشس عً٘ٝص

.

ْعببِ البببس َببٔ تببٛفط ؾببطٚط قببب ٍٛاإلقببطاض ؾببطعا ٖٚبب ٞايبًببٚ ٛايعكببٌ
ٚاالختٝبباض ،ف ْٗببا ؾببطٚط عاَبب ١يكببب ٍٛاإلقببطاض نُببا تبببشكل يف ذلًبب٘ ٚغبببل
ايبببشسٜح عٓٗببا ٚاالغبببتسالٍ عًٗٝببا يف بعبب

َباسبببح ايبببشسٚز ايببببُان،١ٝ

ٚألدًٗا ال ٜكبٌ إقطاض ايكي ٚال ايبُذٓ ٕٛايببُػًٛ

عكًب٘ تببُاَا ٚال تجببت

ايكٝاز ٠ب قطاضُٖا ٚال ٜبذط ٟايبشسٓ عًبُٗٝا بعس إقبطاضُٖا ْ.عِ ٜبععٓضإ تأزٜبا
()111دٛاٖط ايهالّ  :ز. 399 : 41
()112ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 32ابٛا

َكسَات احلسٚز  :ح. 1
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ٚإقالسا سػبُا ٜطا ٙايبُذتٗس ايعسٍ قالسا ٚإقالسا ٚتأزٜبا هلُا .
ٖٚهصا ال ٜكبٌ إقطاض مة ايببُدتاض نايببُهط ٙعًب ٢إقبطاضٚ ٙإع افب٘ بببذطّ
ايكٝاز ،٠ف شا تبشكل إنطاٖ٘ عً ٢االع اف مل ٜػُع االعب اف َٓب٘ ٚمل تجببت
ايػ ١٦ٝب٘ ٚال ٜبشسٓ سسٓ ايكٝاز ، ٠إال إشا أقطٓ عٓس ايفك ٘ٝايعسٍ باختٝباضٚ ٙإضازتب٘
ٚسكببٌ ايٛثببٛم باختٝبباضٚ ٙعببسّ دببرب ٙعًبب ٢اإلقببطاض بببذطَ٘ ٜٚ .هفبب ٞيببسفع
ايبشسٓ عٓ٘  :زعٛا ٙاإلنطا ٙعً ٢االع اف َٔ ز ٕٚسك ٍٛايبٝكني بهصبب٘ يببُا
عًُٓاَ َٔ ٙصام ايؿاض َٔ زض ٤ايبشسٓ بايؿبَٗ ٖٞٚ ،١تشكك ١عٓس٥ص .
ايبشح ايجايح  :تعٝني سس ايكٝاز ٖٞٚ ،٠قس تكسض َٔ ايطدٌ ٚقبس تكبسض
َٔ ايبُطأٚ ،٠ال فطم بُٗٓٝا َٔ سٝح أقٌ ايعكٛبٚ . ١ايببُؿٗٛض بٝبِٓٗ ؾبٗط٠
عع َٔ ١ُٝز ٕٚخالف ٜعطف  :إٔ عكٛب ١ايكٝاز ٠نطب٘

ػٚ ١غبعني غبٛعا

ثالث ١أضبا سسٓ ايعاْٚ ،ٞال خيً ٛايبُػتٓس َٔ أسس أَط: ٜٔ
األ : ٍٚاخلرب ( )113ايبُط ٟٚيف األق ٍٛايبشسٜج ١ٝايجالث ١ايبُٓتٗ ٞغبٓس ٙإىل
ابٔ غٓإٚ ،ايبُتهُٔ غؤاي٘ عُٔ ٜبذُع بني ايصنط ٚاألْج ٢سطاَبا ٚدبٛا
اإلَاّ ايكازم(: )طشاى ايبُؤيّف ببني ايبصنط ٚاألْجب ٢سطاَبا ٜ ...هبط
ثالث ١أضبا سسٓ ايعاْ: ٞ

ػٚ ١غبعني غٛعا ٜٓٚ ،فَ ٢بٔ ايببُكط ايبصٖ ٟبٛ

ف٘ٝص ٚيف غٓس ايبُؿاٜذ ايجالث( ١ذلُس بٔ غبًُٝإ) ٖٚبصا االغبِ ب عالقب٘ َبٔ
ز ٕٚيكب َطزز بني ايجكٚ ١مة ايجكٚ ،١ال ٜبعس ن( ْ٘ٛايبكط )ٟأ( ٚايبُكط)ٟ
ألْ٘ َصنٛضٖهصا يف (ايفكٚ )٘ٝقس نعٓف٘ ايٓذاؾٚ ٞايطٛغٚ ٞابٔ ايغها٥ط.ٟ
ٖٚص ٙايطٚاَ ١ٜبدتك ١ببُٔ ٜؤيّف بني ايصنط ٚاألْجٚ ،٢ال عُ ّٛفٗٝا يببُٔ
ٜؤيبٓف بني شنط ٜٔيًٛاط أ ٚبني أْجبٝٝبٔ يًػشل .
ايجاْ: ٞاإلمجا ايبُسٓع ٢يف نًُات مجع َٔ َتكسَ ٞفكٗآ٥ا أَٚتأخطِٜٗ
ا ٚعببسّ ايبدبالف ٚ ،ظباٖبط األٚاخبط بٌ ٚاألٚا٥بٌ َبُٔ تبعبطٓض يًشبسٚز :
()113ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 5ابٛا

سس ايػشل ٚايكٝاز: ٠ح. 1
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اغتٓازِٖ إيٚ ٘ٝتع ًِٜٗٛعً َٔ ٘ٝز ٕٚتؿهٝو أسس َٔ ايفكٗا( ٤ضض) .
ٜٚبببُهٔ االعُٓ٦ببإ ٚايٛثببٛم بايبببشهِ  :تبببشسٜس َكببساض ايبببشس ٓببببدُػ١
ٚغبببعني غببٛعاْ -عببطا يًطٚاٜببٚ ١يإلمجببا ايبببُسٓعٚ ٢ايتػايبببِ ايببصٜ ٟببأب٢
ايبدالف َٔ ،ز ٕٚفطم بني ن ٕٛايبذاْ ٞضدال أ ٚاَطأ. ٠
ٚايكٝبباز ٠إىل ايعْببا ٖبب ٞايكببسض ايبببُتٝكٔ َببٔ ٖببصا االعُٓ٦ببإ ايٓاؾببَ ٧ببٔ
اإلمجا  َٔٚايطٚا ١ٜايبُدتك ١بايتأيٝف بني ايصنط ٚبني األْجب ،٢فًبصا ٜبطدض
عٓببسْا االغببتٓاز يف تبببشط ِٜايكٝبباز ٠يًببٛاط أ ٚيًػببشل إىل نْٛبب٘ َعْٛبب ١عًبب٢
ايفشببـ ايهبببة ٚايعكببٝإ ايععبب ِٝايبببُعًَ ّٛبغٛنبب ١ٝايفعببٌ ؾببطعا ٚبسضدبب١
عايٝببٚ . ١تببشسٜس َكببساض ايعكٛببب ١عًٝبب٘ َببٔ قببالس ١ٝايبببُذتٗس ايعببسٍ سػببب
ايهببرب ٣ايفكٗٝبب ١ايبببُعطٚف َٔ(:١فعببٌ َببشطَا أ ٚتببطى ٚادبببا عببٔ عًببِ ٚعُبسٕ
ععٓض ٙايبشانِ ايؿطع ٞببُا ٜطا ٙقالسا) .
ثببِ إْبب٘ قببس إؾببتٗط بٝببِٓٗ إثبببات ْفبب ٞايكبٓٛاز َببٔ بًببسَٓ ٙهبُٓا إىل ايهببط
ٚايبذًس ٚ ،قس ٚضز يف ضٚا ١ٜابٔ غٓإ :طٜٓٚفبَ ٢بٔ ايببُكط ايبصٖ ٟب ٛفٝب٘ص
ٚمل ٜٓكٌ ايبدالف يف إغتشكام ايٓف. ٞ
يهٔ سٝح ال ٚثٛم بايطٚاٚ ١ٜال باإلمجا ايبُسٓع ٢عً ٢ايٓفٚ ٞال بسع٣ٛ
عسّ ايبدالف فْٛ - ٘ٝنٌ األَط إىل ايبشانِ ايؿبطع ،ٞفب شا ٚدبس َكبًش ١يف
ْف ٞايكٓٛاز َٔ َكط ٙإىل َكط ثإٍ نإ ي٘ األَط بٓفٚ ٘ٝجيب تٓفٝص. ٙ
ٚقس اختًفٛا يف أْ٘ ٜٓف ٢يف ايبُط ٠األٚىل أّ يف ايبُط ٠ايجاْ ١ٝ؟ ٚظاٖط ضٚا١ٜ
ابٔ غٓإ ٖ ٛايٓف ٞيف ايبُط ٠األٚىل يعطف٘ عً ٢ايبذًس َٔ ز ٕٚتكٝٝس ٙبايببُط٠
األٚىل أ ٚبايجاْ ١ٝفٝعِٓ ٚ ،يٝؼ يٓف ٘ٝيف ايبُط ٠ايجاْ ١ٝز ٕٚاألٚىل َػتٓس ٚانض
غ ٣ٛزع ٣ٛابٔ ظٖط ٠االمجا عًٝب٘ يف (ايغٓٝب )١عًبَ ٢با سهبٚ . ٞسٝبح ال
اعتباض بٗصا اإلمجا

ايبُٓبك ، ٍٛفايبعاٖط ٖ ٛايبٓف ٞيف ايبُط ٠األٚىل ٚ .عًب٢

َبدتاضْا البس َٔ ن ْ٘ٛبأَط ايفك ٘ٝإشا ٚدس َكًش ١يف ايٓف ٞتأزٜبا ٚإقالسا .
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ٚظاٖط ايبدرب أ ٚقطٜبش٘ ٖ ٛايٓف َٔ ٞايبُكط ايص ٖٛ ٟفٚ ٘ٝإخطاد٘ َٓب٘
ٚإبعاز ٙعٓ٘ إىل َكط ٕآخط  .يهٔ فػٓط ٙبعب

ايفكٗبا ٤بايببشبؼ غبٓ ١أٜ ٚتبٛ

 نُا يف اجلٛاٖط ٖٓا -اغتٓازا إىل ضٚاَ ١ٜطغً ١يف (فك٘ ايطنا)ٚ ،ال ْعتُبسٖاٚال َٓام َٔ األخص بعاٖط سسٜح ابٔ غٓإ  .يهٔ يهبعف غبٓس - ٙأٚنًٓباٙ
إىل ْعط ايبشانِ ايؿطع : ٞإشا ٚدس َكًش ١يف ْفٚ ٘ٝإبعاز - ٙأَط ب٘ .
ٜ ٌٖٚؿط أٜ ٚبذب ْف ٞايبُطأ ٠ايكٓٛاز ٠بعس ثبٛت ايكٝباز ٠عًٗٝبا ٚنبطبٗا
دًسا أ ٚعكٛب ١؟ ايعاٖط عسَ٘ بٌ إزع ٞعً ٘ٝاإلمجبا ٚعبسّ ايببدالف فٝب٘،
قاٍ ؾٝذ اجلٛاٖط ٚ( :أَا ايبُطأ ٠فتذًس بال خالفٚ ،يهٔ يٝؼ عًٗٝا دبعٓ ٚال
ؾٗطٚ ٠ال ْف ٞإتفاقا عً ٢ايعاٖط َِٓٗ) (. )114
ٚقس ٜػتسٍ عً ٢ايٓف ٞبعاٖط ايبدرب :طٜٓٚفب٢ص بًشباظ ْعبط ٙإىل ايطدبٌ،
يهٓ٘ َٛضز ايطٚاٜبَٛٚ ١نب ٛغبؤاٍ ايبطا : ٟٚأخربْب ٞعبٔ ايكبٛاز َبا سبسٓ ٙ؟
ٚاختكام َٛضز ايبدرب ال ٜكًض سذ ١عً ٢االختكام ايببشهُ ٞنُبا ٖبٛ
ٚانض يًدبة ْ .عِ اْهُاّ اإلمجا ٚايتػايبِ ايعاٖط َِٓٗ إىل ظباٖط ايببدرب
قبس ٜٛدبب ايٛثببٛم بعبسّ عُب ّٛسهببِ ايٓفب ٞيًُبطأ ،٠فُٓٝببع ٖبصا عبٔ إدببطا٤
قاعس ٠إؾب اى ايطدبٌ ٚايببُطأ ٠يف ايببشهِ  ،بُٓٝبا ايببشهِ األ ٍٚيف ايطٚاٜب:١
دًس

ػٚ ١غبعني غٛعا -تبذط ٟف ٘ٝقاعس ٠االؾ اى َٔ زَ ٕٚاْع .

ثِ إْ٘ قس أناف مجع َٔ ايفكٗا( ٤قسِٖ) إىل ايبذًس ٚايٓفٚ ،ٞظاز :سًل
ؾعط ضأؽ ايطدٌ ايكا٥س ٚإؾٗاض ٙبني ايٓاؽ  .يهٓ٘ بال زيٝبٌ ظباٖط ٚال سذب١
ٚانش ١عً ٢اإلناف١غ ٣ٛزع ٣ٛبعهِٗ اإلمجا عًُٗٝا:ايبشًل ٚايتؿٗة.
ٚتطزز فُٗٝا َبشكل ايؿطا٥ع ٚتابع٘ مجع  ٖٛٚ ،ايكشٝض ٜٚ ،هفٓٝا عسّ
ايسي ٌٝايٛانض عً ٢ايبشًل ٚايتؿٗة َٚ .ع اغتشهاّ ايؿو فأقٌ ايربا٠٤
ايؿطع ١ٝزافع يًؿو  .ثِ ْبشح :
( )114دٛاٖط ايهالّ  :ز. 481 : 41
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سس ايكصف
ايكصف ٖ ٛايطَٚ ٞاالتٓٗاّ بايعٌُ ايس ٕٚايفاسـ  ،قباٍ ايؿبٗٝس ايجباْ:ٞ
(ٚأقٌ ايكصف ايطَٜ ،ٞكاٍ  :قصف بايبشذاض ٠أ ٟضَاٖا ،فهإٔ ايػا ٓ ٜطَٞ
ايبُػبٛ

بايهًُ ١ايبُؤش. )115( )١ٜ

ٚايكصف بايفاسؿَ ١عك ١ٝنبة ٠ب مجا ايفكٗاٚ ٤قس ْلٓ ايكطإٓ ايبُذٝس
عًبب ٢شَٓٗببا ٚإثبببات ايبببشسٓ ٚايعكٛببب ١عًٗٝببا بكٛيبب٘ غبببشاْ٘ طَٚاينببصَٜٔ َٜٔطَُِببَٕٛ
ني دَ ًْسَ٠صايٓٛض .4 :
ِ يَِِ َٜأْتُٛا بٔأَضِبَ َع ٔ١ؾُ َٗسَا َ٤فَادِ ًٔسُ ُِِٖٚثََُأْ َ
ايبُشِكََٓاتٔ ثُ ٖ
ٖٚص ٙاالٖ ١ٜب ٞايطابعب ١يف غبٛض ٠ايٓبٛض ايٓاظيب ١يف ايببُس ١ٜٓايببُٓٛض ٠بعبس
ٖذط ٠ايطغ )( ٍٛايٗٝا ْٚع ٍٚايتؿبطٜعات االغبالَٚ ١ٝتفكب ٌٝاالسهباّ ،
ض ٣ٚايهًببٝين عببٔ االَبباّ ايببباقط ( )يف سببسٜح قٛيبب٘ :طْٚببعٍ باي ببُس: ١ٜٓ
ِ يَ بِِ  َٜبأْتُٛا بٔأَضِبَعَ ب ٔ١ؾُ ب َٗسَا َ٤فَادًِٔ بسُ ُِِٖٚثََُببأْنيَ
َٚاين بصَٜٔ َٜٔطَُِبب َٕٛايبببُشِكََٓاتٔ ثُ ب ٖ
دَ ًْسَ٠ص(ٖٓٚ. )116ا ٜٓبغ ٞبٝإ تفػة ٚانض َبدتكط يخ ١ٜايهطٜبُ ١فٓك: ٍٛ
قاٍ تعاىل :طَٚاينبصَٜٔ َٜٔطَُِبَٕٛص أٜ ٟػببٜٓٚ ٕٛكبصفٜٚ ٕٛؿبتُ ، ٕٛبببُعٓ٢
إتبٓٗاّ أسسْ مة ٙبايفاسؿ : ١بفعبٌ ايعْبا ا ٚببايًٛط ا ٚبايػبشل ٖٚ ،بصا ايفٗبِ
ايعاّ يًطَ ٞبايفاسؿٜ - ١ػاعس : ٙإعالم ايتعبة ايكطآْ. ٞ
طَٜطَُِببب َٕٛايببببُشِكََٓاتٔص أ ٟايعفٝفبببات ايالتببب ٞمل ُٜعبببطفٔ بببببُُاضغ١
ايفاسؿ ١ايبُكصٚف بٗا ٚمل ٜؿتٗطٕ بٗا  ،فإ طايببُشِكََٓاتٔصمجبع َببشكٓ١
َؿببتكَ ١ببٔ اإلسكببإ ٚ ،ايتشكٓ بٔ ٖبب ٛايتُ ٓ بع عببٔ ايفاسؿببٚ ١اإلَتٓببا عببٔ
ايطشٜٚ ،١ًٜػُ ٢دساض ايبًس أ ٚايساض سكٓا ألٕ ايٓاؽ ٜبُتٓع ٕٛيف زاخً٘ .
ٚتػُٓ ٢ايبُطأ ٠ايبُشكٓ ١اشا إَبتبٓعت عٔ ايفاسؿ ١سبفاظا عً ٢عبفافٗا
(َ )115ػايو االفٗاّ ؾطح ؾطاٜع االغالّ :ز. 425: 14
( )116اق ٍٛايهايف  :ز. 32 : 2
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ٚؾطفٗا ٚ -ي ٛظاٖطا أَاّ ايٓاؽ . -
ٚيفغ ايبُُشكٖٓٓ ١ا ٜطاز َٓ٘ :ايبُشافٔع ١عً ٢ؾبطفٗا ٚعفّتٗبا ظباٖطا َبٔ
ز ٕٚإؾتٗاض تبصٓهلا ٚتفشٓؿٗا  ،فٗ ٞيفع ١تعِٓ ايبُؤَٓ ١ايربٓ ٠ايببدٓٝطٚ ٠ايفبادط٠
ايبُتفشٓؿ ١بفذٛضٖا مة ايبُعًٓ ١ب٘  ،قاٍ اهلل غبشاْ٘ ط َََٚبِٔ يَبِِ َٜػِبتَطٔعِ َٔب ِٓهمِِ

عِٛال إَِٔ َٜٓهٔضَ ا ْي ُُشِكََٓاتٔ ا ْيُُ ِؤََٔٓاتٔص ايٓػاٖٚ ،25 : ٤بصا ايتعببة ٜتهبُٔ تكٓٝبس
َ
ايبُشكٓات بايبُؤَٓات ٜ -عين ايببُتسٜٓات ايببدٓٝطات ايبباضٓات ٜٚ -بسٍ عًب٢
قشَ ١ا شنطْا َٔ عُ ّٛيفعب ١ايببُشكٓ ١يهبٌ َتعفّفب ١بفطدٗبا عبٔ ايفاسؿب١
 ٚيبب ٛظ باٖطا ٚ ، -إال يبب ٛأضٜببس َببٔ اي ببُشكٓ :١خكببٛم ايعفٝفبب ١اي ببُتس١ٜٓٓايبدٓٝط ٠مل ٜكض ايٛقف ٚايتكٝٝس إال ببُؤْٚ ١تأ. ٌٜٚ
طثُِٖ يَبِِ َٜبأْتُٛا بٔأَضِبَعَب ٔ١ؾُب َٗسَاَ٤ص ٜؿبٗس ٕٚبايفاسؿب ١ايبيت ضَب ٢مبة ٙبٗبا
غٛا ٤ضَا ٙبايعْا ا ٚبايًٛاط ا ٚبايػشل ٖٚ ،صا ايتعبة ٜبسٍ عًب ٢أْب٘ اشا إتٓٗبِ
َبشكٓ ١بايفاسؿ - ١ايعْا ا ٚايًٛط اٚايػبشل ٚ -أتب ٢بؿباٖسٕ ا ٚبؿباٖس ٜٔاٚ
بجالخ ؾٗٛز نإ قاشفا َػتشكا يًشسٓ ٚايعكٛب ١ايبُٓكٛق. ١
ٖٚببصا ايببٓلٓ ٜؤنببس األقببٌ ايكطاْبب ٞايببص ٟؾ بٓٝست٘ ا ٚأغٓػ بت٘ آٜبب ١ايعْببا:
ؿَٔ َ١بِٔ ْٔػَبا ٔ٥همِِ فَاغِتَؿِب َٗسُٚا َعًَبَ َِٖٔٗٝأضِ َبعَبَٔ ١ب ِٓهمِِصايٓػبا15:٤
طَٚايالنتَٜٔ ٞأْتٔنيَ ايْفَاسٔ َ
ٚقس غبل يف بٝإ اآلٜبات ايببُؿطٓع ١يعكٛبب ١ايعْبا ٚشنطْبا إٔ إثببات ايفاسؿب: ١
ايعْببا ا ٚايًببٛاط ا ٚايػببشل -البببس َببٔ تببشكك٘ بأضبعبب ١ؾببٗٛز  ،فآٜبب ١ايفاسؿبب١
ؾٓٝست األقٌ ايؿطعٚ ٞآ ١ٜايكصف أنّست األقٌ ايكطآْ ٞايؿطعٚ ٞعُٓكت٘ .
اشٕ ايصٜ ٜٔطَ ٕٛايبُشكٓات ٜٚكصفٜٚ ْٔٗٛتُٓٗ ْٔٗٛبايفاسؿ :١ايعْبا اٚ
ايًببٛاط ا ٚايػببشل ،ثببِ ال ٜببأت ٕٛبؿببٗٛز عببس ٍٚأضبعببٜ ١ؿببٗس ٕٚبايفاسؿبب١
َتٝكٓني َبُٓا ٜؿٗس ٕٚب٘ ٖ -ؤال ٤أَط اهلل غبشاْ٘ جبًسِٖ بكٛي٘ :
طفَادِ ًٔسُ ُِِٖٚثََُأْنيَ دَ ًْسَ٠ص ٚانطب ِٖٛبايػٛط تأزٜبا ٚإقالسا ٚعكٛب١
عًْ ٢ؿط ايفاسؿٚ ١تُٗ ١ايبُشكٓ ١ايبُتعفف ١ايبُتػ ٠سصضا َٔ إْتؿاض ايتُٗ١

تفػة ا ١ٜسس ايكصف )341( .......................................................

ٚتبشٛعا عًَ ٢بذتُع االغالّ َٔ ؾ ٛٝايطشٚ ١ًٜاالتٗاّ .
ٖببص ٙاالٜبب -١بأيفاظٗببا  َ -ببدتك ١بطَبب ٞايٓػببا ٤اي ببُشكٓات ٚقببصفٗٔ ،
ٚيعًٗا َٗتُ ١بؿأْٗٔ َٚؼٓ عفافٗٔ  ،ألْٗٔ َػتهبعفات عٓبس ايطدباٍ ٜػبٌٗ
ضَٜٚ ٔٗٝػط قصفٗٔ إلغتهعافٗٔٚ،إال فايبشهِ ايببُٓكٛمطفَادًِٔبسُُِِٖٚص
ثابت عاّ ٜ :عِٓ قصف ايطدٌ ٚإتٓٗاَ٘ بايفاسؿ ١نُبا ٜبأت ٞيف قبصف ايببُشكٓ١
ٚإتٗاّ ايبُطأ ٠ايعفٝف ١بايفاسؿٖٚ ،١صا ايعَُٓ ّٛكٛم يف ايػٓ ١ايبُطٗط. ٠
ٚقس ٚضزت ايطٚاٜات ( )117ايعسٜس ٠يف شّٓ ايكبصف ٚايٓٗب ٞعبٔ ضَب ٞأسبسٕ
ست ٢مبة ايببُػًِ ٚإٔ اهلل غببشاْ٘ ٜببُشبط عًُب٘ ٜٚببذًسٜ ٙب ّٛايكٝاَب ١إشا مل
ٜبذًس يف ايسْٝا ٚ ،سطَ ١ايكصف َٔ نطٚضات ايفك٘ ايؿطٜف ٖٓٚ .ا ثٛخ :
ايبشح األ : ٍٚأععِ َكازٜل ايكصف ٚأٚنشٗا ٖ ٛايطَب ٞبايعْبا ٚإتٗباّ
ايغة بٖ٘ٚ ،بَٓ ٛكبٛم يف أخبباض ( )118قبشٝشَ ١ؤنّبس ٠يببُكساقٝت٘ ْعبة َبا
ضٚا ٙايؿٝدإ يف (ايهايف) (ٚايتٗصٜب) عٔ ايكازم( )سانٝبا يكهبا ٤أَبة
ايبُؤَٓني(: )طإٕ ايفطٜب ١ثبالخ ٜ -عبين ثبالخ ٚدب : -ٙٛإشا ضَب ٢ايطدبٌ
ايطدببٌ بايعْبباٚ ،إشا قبباٍ  :أَٓب٘ ظاْٝببٚ ،١إشا زعببا ٙيغببة أبٝبب٘ ،فببصيو فٝبب٘ سبسٓ :
ثبُإْٛص َٚعترب ٠ايػه ْٞٛعٔ ايكازم(: )طإشا غأيت ايفادط َٔ ٠فذبط
بو ؟ ،فكايت  :فالٕ ،ف ٕ عًٗٝا سسٓ : ٜٔسسٓا َٔ فذٛضٖا ٚ ،سسٓا َٔ فطٜتٗبا
عً ٢ايطدٌ ايبُػًِص .
ٚأيبشل ايبُؿٗٛض َكبساقا ثاْٝبا ٖب ٛايطَب ٞببايًٛاط أ ٟايكبصف بفاعًٝتب٘ :
(أْت ال٥ط) أ ٚببُفعٛيٝت٘ ( :أْبت َٓهبٛح يف زببطى) ٖٚ .بصا إيببشام قبشٝض
تاّ بايسيٚ ٌٝايٓل ايكشٝض  ،فكس ٚضز يف ضٚاٜتني (َ )119ا ٜبسَُٗٓ ٚا :إْطبام
()117ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 1ابٛا

سس ايكصف .

()118ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 2ابٛا

سس ايكصف  :ح+ 2ح. 3

()119ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 3ابٛا

سس ايكصف  :ح + 1ح. 2
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ايكبصف عًب ٢ايكبصف ببايًٛاطْ ،عببة ضٚاٜب ١ايبكبط ٟعبٔ ايكببازم( : )إشا
قصف ايطدٌ ايطدٌ فكاٍ  :إ ْبو تعُبٌ عُبٌ قب ّٛيبٛط تبٓهض ايطدباٍ  ،قباٍ
دلٝبا  :طٜبذًس سسٓ ايكباشف  :ثببُاْني غبٛعاص َٚعتبرب ٠عبباز ببٔ قبٗٝب عبٔ
ايكببازم(: )طنببإ عًببٜ ٞكبب : ٍٛإشا قبباٍ ايطدببٌ يًطدببٌ ٜ :ببا َعفببٛز
ٜا َٓهٛسا يف زبط ، ٙف ٕ عً ٘ٝسس ايكاشفص .
ٖٚاتبإ ايطٚاٜتبإ ٚ -ايعُبسَ ٠بٔ سٝبح ايػبٓس ٚايببشذ : ١ٝايجاْٝبَُٗٓ ١با-
تسالٕ ٚانشا عً ٢إٔ ايكصف بايًٛاط فاعال أَ ٚفعٛال ٜػتٛدب سس ايكصف.
ٚاي ببشاقٌ اْبب٘ ال ٜٓبغبب ٞاإلؾببهاٍ ٚ -يعًبب٘ ال خببالف -يف قكببل ايكببصف
ايبُٛدب يًشسٓ بطَ ٞايغة بايعْا أ ٚبايًٛاط .
ٚإْ ببُا اإلؾببهاٍ ٚاي ببدالف يف قببسم ايكببصف ٚإ ٜببذا

س بسٓ ٙعٓببس ضَببٞ

ايبُػًُ ١بايػشل ،فكس سه ٢قاسب ايبذٛاٖط (قبس )ٙإثببات ايكبصف ببايطَٞ
بايػشل عٔ أب ٞعً ٞبٔ ايبذٓٝس ٚايبُشكل ايبشً ، ٞثِ إغتك ٣ٛعسّ تببشكل
ايكصف ٚعسّ إٜبذا

سسٓ ٙعٓس ايطَ ٞبايػشل (ٚفاقبا يًُشهب ٞعبٔ ايػبطا٥ط

ٚايبببُدتًف) (ٚ )128اغببتسٍ (قببس )ٙباألقببٌٚ ،يعببٌ َببطاز ٙأقببٌ عببسّ تببشكل
ايكببصف بببايطَ ٞبايػببشل ،أ ٚأقببٌ عببسّ ٚدببٛ

سببسٓ ايكببصف عٓببس ايطَببٞ

بايػببشل  ،يهُٓٗببا سذببٚ ١زيٝببٌ سٝببح ال زيٝببٌ ٚال ْببل ٖٓٚ ،ببا ٜٛدببس ْ بلٓ
قببشٝض ٜبببُهٔ االغببتسالٍ ببب٘ عًببَ ٢طاَبب٘ ٚقببس اغببتسٍ ببب٘ ،فببال َٛدببب
يالغببتسالٍ باألقببٌ ٚ ،يعًبب٘ قكببس َببٔ إغببتسالي٘ باألقببٌ  :تكٜٛبب ١ايببٓلٓ
ايكببشٝض أ ٚاي ببشػٔ  ،ال إٔ ٜككببس االغببتسالٍ باألقببٌ َػببتكال يف ايٛقببت
ايببصٜ ٟػببتسٍ عًببَ ٢طاَبب٘ بايببدرب ايببشػٔ ايبببُعترب غببٓس ٙسببني قبباٍ (قببس: )ٙ
(ٚسكط ايفط ١ٜيف ثبالخ يف سػبٔ اببٔ غبٓإ اآلتبٖٚ ،)ٞبصا ايببدرب َبط ٟٚيف
(ايهببايف) ٚيف (ايتٗببصٜب) بططٜببل سػببٔ عٓببس ايبببُؿٗٛض يٛقبب( ٛابببطاٖ ِٝبببٔ
( )128دٛاٖط ايهالّ  :ز. 483: 41

قكل ايكصف بايًٛاط ٚايػشل )343( ...............................................

ٖاؾِ) فٖٚ ٘ٝب ٛقبشٝض عٓبسْا عبٔ ايكبازم(: )ط قهب ٢أَبة ايببُؤَٓني
:إٔ ايفط ١ٜثالخ ٜ -عبين ثبالخ ٚدب : -ٙٛإشا ضَب ٢ايطدبٌ ايطدبٌ بايعْبا،
ٚإشا قاٍ:إٕ أَ٘ ظاْٚ ،١ٝإشا زع ٞيغة أب ، ٘ٝفصيو ف ٘ٝسبسٓ :ثببُإْٛص نبصا يف
(ايهايف) ٚ ،يف ايتٗصٜب :طإشا زعا ٙيغة أب٘ٝص (. )121
ٜٚطز عً ٢اغتسالي٘ (قس: )ٙ
أٚال  :إْبب٘ ال ٜعٗببط اي ببشكط دًٝببا َببٔ اي ببدرب ٚال ٜبببس ٚإْ ببشكاض ايكببصف
ٚايفط ١ٜبايجالخ اييت تطدع نًٗا إىل ايكصف بايعْا ْ .عِ ٜؿعط ايبدرب بايببشكط
َٔ ز ٕٚظٗٛض ٙدًٝاٚ ،يعً٘ يف َكاّ بٝإ ايبُكازٜل ايغايب ١ٝف ٕ مايب ايطَٞ
ٜتشكل خاضدا بٓش ٛايطَ ٞبايعْا .
ٚثاْٝا َ :ع ايتٓعٍٓ ٚإغتعٗاض ايبشكط ٚاالْبشكاض يف ايجالث ١اييت تبؤ ٍٚإىل
سكببط ايكببصف يف ايكببصف بايعْببا  ،فٗببصا سكببط إنببايف يببٝؼ بببشكٝك ،ٞبساليبب١
ايٓلٓ ٚاإلمجا عً ٢عسّ إْبشكاض ايكصف بايعْا ف ِْٗ َتٛافك ٕٛتكطٜببا عًب٢
قسم ايكصف عٓس ايطَ ٞبايًٛاط  -فاعال أَ ٚفعٛال. -
ٚيف نٜ : ٙ٤ٛبُهٓٓا ايك ٍٛبعُ ّٛايكصف يًطَ ٞبايػشل ٚ ،شيو :
أٚال:يكط

قسم ايطَ ٞعطفا عاَا َٚتؿطعٝا بايهًُب ١ايببُؤش ١ٜعٓبس ضَبٞ

ايبببُػًُ ١بايػببشل نُببا ٜكببسم عٓببس ضَبب ٞايبببُػًِ أ ٚايبببُػًُ ١بايعْببا أٚ
بايًٛاط ،فتٓطبل ْكٛم سسٓ ايكصف بعس إسبطاظ ايببُٛنٜٚ . ٛؤٜٓبس ٙايطٚاٜب١
ايبُطغً ١يف (ايبذعفطٜات) عٔ ايٓي:طغشام ايٓػا ٤ب ٔٗٓٝظْاص (. )122
ٚعًٝببب٘ فٓطفبببع ايٝبببس عبببٔ إعبببالم ايطٚاٜببب ١ايببببُعترب ٠أٚعبببٔ ظٗٛضٖبببا يف
سكببطايفط ١ٜيف ايجالثببْٚ ، ١عُُٓبب٘ يًطَبب ٞبايػببشل يًكببسم ايعببطيف ٚاالْطبببام
ايكٗطٚ ٟيًطٚا ١ٜايبُصنٛض،٠نُا ْطفع ايٝس عٔ إعالم ايطٚا ١ٜايبُعبتبببط ٠أٚعٔ
( )121ايٛغا: ٌ٥ز : 18
(َ )122ػتسضى ايٛغا: ٌ٥

 َٔ 2ابٛا
 َٔ 1ابٛا

سس ايكصف  :ح. 2
سس ايػشل  :ح. 3

( ......................................)344بؿط ٣ايفكاٖ – ١فك٘ احلسٚز ٚايتععٜطات

ظبٗٛضٖا فب ٞايبشكطيف ايجالثْٚ ١عُُٓ٘ يًطَ ٞبايًٛاط يًطٚاٜتني ايبُتكسَتني.
ٚثاْٝبببا  :ألٕ ظببباٖط آٜببب ١سببسٓ ايكبببصف إٔ َٛنببب ٛايبببشسٓ فٗٝبببا ٖببب ٛضَبببٞ
ايبُشكٓات ٚ ،قس عبٓك٘ ايفكٗا( ٤ضض) عً ٢ايطَ ٞبايعْا ٚ ٖٛٚانض َتٝكٔ،
ٜٚكببط

إْطباقبب٘ عًبب ٢ضَبب ٔٗٝبايػببشل ايببصٖ ٟبب ٛعُببٌ ضشٜببٌ ٚفعببٌ ؾببٓٝع ،

ٚنٝببف ال ٜكببط

قببسق٘ عًٝبب٘؟ ٚقببس عبٓكبب ٙٛعًبب ٢ايطَبب ٞبببايًٛاط ٖٚببَ ٛببطتبط

بايطدبباٍ ز ٕٚايٓػبباٚ ٤ال ٜٓطبببل (ضَبب ٞايبببُشكٓات) عًبب ٢ايطَبب ٞبببايًٛاط ،
بُٓٝا اْطبام ايبُٛن ٛايكطآْ ٞايبُصنٛض عً ٢ضَب ٞايببُطأ ٠بايعْبا أ ٚبايػبشل
إْطبببام ٚانببض دببسا  ،ف ب شا غبباعس ٙايكببسم ايعببطيف َؤ ٜٓبسا بايطٚاٜبب ١ايٓبٜٛبب١
طغشام ايٓػا ٤ب ٔٗٓٝظْاص

()123

نإ ايتعُٚ ِٝانشا َكبٛال .

ايبشببح ايجبباْ : ٞالبببس َببٔ نبب ٕٛايًفببغ أ ٚاأليفبباظ ايببيت ٜطَبب ٞبٗببا مببةٙ
قطٜبش ١أ ٚظاٖط ٠عطفا يف ايكصف بايعْا أ ٚبايًٛاط أ ٚبايػشل  ،نُا البس َٔ
َعطفبب ١ايٓبباعل بببُعٓ ٢أيفاظبب٘ ٚقكببس ٙيًُعٓبب ، ٢فب شا عطفٗببا ٚقبسم ايكببصف
عطفا ٚثبت عً ٘ٝؾطعا  -إغتشل ايبذًس بأ ٟيغْ ١طل ٚببأ ٟيفعب ١قبصف  ،فُبا
زاّ ٜعطف ايبُعٜٓٚ ٢كسم ايكصف عٓس ايعطف ايعاّ أ ٚايعطف ايبدام ايصٟ
ٜعٝـ فٜٓٚ ٘ٝطل بأيفاظ ايكصف أَاَِٗ ٜتشكل َٛن ٛايبشس  ،بُٓٝا يب ٛتًفّبغ
األعذُ ٞيف بًس عطب ٞبًفع ١قصفٕ مسعٗا َٔ مة َٔ ٙز ٕٚفُٗ٘ يبُعٓاٖا مل
ٜهٔ قاشفا ٚال َػتشكا يًشبسٓ ٚإٕ فٗبِ ايببُداعب َعٓب ٢ايًفعبٚ ١أْٗبا قبصفْ.
ٖٚهصا ي ٛتًفغ األعذُ ٞبكصفٕ ببشػب يغت٘ يف َبذتُع عطبب ٞال ٜفٗبِ يغتب٘
ٚال ٜعطف ايػاَعَ ٕٛعٓ ٢يفع٘ مل ٜجبت عً ٘ٝسسٓ ايكصف ْ ،عِ ٜجببت ايتععٜبط
ي ٛأسؼٓ ايبُعٓٚ ٢تأشٓ. َ٘ٓ ٣
ٖٚصا ايؿطط -ايكطاس ١أ ٚايعٗٛض ايبذً -ٞقس ٜفٝس ْف ٞاإلؾاض ٠اجلػبس١ٜ
ٚاإلٜبُا ٤ايٝس ٟٚبكسٚض ايعْا أ ٚايًٛاط أ ٚايػشل َٓ٘ :فاعال أَ ٚفعٛال ،فبال
(َ)123ػتسضى ايٛغا: ٌ٥

 َٔ 1ابٛا

سس ايػشل  :ح. 3

يع ّٚقطاس ١ايًفغ يف ايكصف )345( .............................................

سسٓ يًكصف ايكازض بغبة ايًفبغ ايكبطٜض أ ٚايعباٖط ايببذًٚ ٞإٕ نبإ ايعبطف
ايعبباّ أ ٚايبببدام ٜفٗببِ َعٓبب ٢إؾبباضت٘ فتهبب ٕٛقببصفا يف ايٛغببط االدتُبباعٞ
يًكاشف ٚايبُكصٚف ٖ ،هصا شنط بع

ايفكٗا ٤أٜ ٚفِٗ َٔ نالَِٗ .

ٚقس ٜػتسٍ عً ٢خطٚز اإلؾاضٚ ٠اإلٜبُا ٤بايطَ ٞعٔ ايكبصف ايببُٛدب
يًشسٓ ايبُدكٛم ببع

ايطٚاٜات ( )124عُستٗا غٓسا ٚزاليَ :١عترب ٠إغشام

بٔ عُاض عبٔ دعفبط(: )طإٕ عًٝبا  نبإ ٜعبعٓض يف ايببٗذاٚ ، ٤ال ٜببذًس
ايبشسٓ إال يف ايفط ١ٜايبُكطٓس : ١إٔ ٜكٜ : ٍٛا ظإٍ  ،أٜ ٚا ابٔ ايعاْ ، ١ٝأ ٚيػت
ألبٝوصْٚعةٖا ضٚاٖٚ ١ٜب :طإٕ عًٝبا مل ٜهبٔ ٜببشسٓ يف ايتعبطٜ

ستب٢

ٜأت ٞبايفط ١ٜايبُكطٓسٜ : ١ا ظإٍ  ،أٜ ٚا اببٔ ايعاْٝب ،١أ ٚيػبت ألبٝبوص َهبافا
س يف ايتعطٜ
إىل ضٚا ١ٜايكسٚم يٛق ١ٝايٓي( )يعً: )(ٞطٚال س ٓ

ص.

ٚايعاٖطيٓا ايتفك ٌٝبني اإلؾاض ٠ايٛانشٚ ١بني اإلؾاض ٠مة ايٛانش: ١
أ -قس ته ٕٛاإلؾاضٚ ٠انشٚ ١يعًٗا َجٌ ايتكبطٜض ٚ ،ال ضٜبب يف قبسم
ايكببصف عٓببس إؾبباض ٠األخببطؽ ا ٚايػببً ِٝاشا ناْببت َفَٗٛبب ١عطفببا ٚزايبب ١عًبب٢
ايكصف بايعْا ا ٚايطَب ٞببايًٛاط أ ٚبايػبشل  ،ببٌ ٖاتبإ  :اإلؾباض ٠ايٛانبش١
َٔ األخبطؽ َٚبٔ ايػبًَ -ِٝكبسام ٚانبض يًعٓبٛإ ايببُٓكٛم يف خبربٜٔ
( )125أسببسُٖا قببشٝض :طايفطٜبب ١ايبببُكطٓس ١إٔ ٜكببٜ : ٍٛببا ظإٍ  ،أٜ ٚببا ابببٔ
ايعاْ ،١ٝأ ٚيػت ألبٝوص ف ٕ اإلؾاض ٠ايٛانشٖ َٔ ١صَ ٖٞ ٜٔكبسام دًبٞ
ٕ أٜ ٚبا ال٥بط أٜ ٚبا ًَبٛط بب٘ أٜ ٚبا
يًكصف ْعبة ايكب ٍٛايػب ٧ٓٝايكباشف ٜ :با ظا ٍ
َػاسك ١أ ٚسلٖٛا َٔ األيفاظ ايهاؾف ١دًٝا عٔ ايكصف َٚ ،جًٗا اإلؾاض. ٠
 ٚقس ال ته ٕٛاإلؾاضٚ ٠انش ١دً ١ٓٝيًذُٝع أ ٚيألنجط ثٝح ال ٜفٗبِايكصف ٚايطَ ٞفُٗا دًٝا َٔ قبٌ ايٓاؽ ايصٜ ٜٔعٝؿَ ٕٛع ايبُؤؾٓط ايبُ،َٞٛ
()124ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 19ابٛا

سس ايكصف  :ح  + 6ح + 9ح. 8

()125ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 19ابٛا

سس ايكصف  :ح  + 6ح، 9
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فال تهب ٕٛاالؾباضَٛ ٠دبب ١يًشبسٓ  ،ألْب٘ َكبسام (ايتعبطٜ
(ٜ )بببشسٓ يف ايتعبببطٜ

) ٚمل ٜهبٔ عًبٞ

نُبببا يف ايبببدرب (ٖٚ ،)126ببب ٛخببباضز عبببٔ طايفطٜببب١

ايبببببُكطٓس١ص ٚمل ٜهببببٔ عًببببٜ )(ٞبب ببذًس سبب بسٓ ايكببببصف إال يف طايفطٜبببب١
ايبُكطٓس١ص أ ٟايٛانبش ١ايببذًْ ١ٓٝعبة ايكبٜ : ٍٛبا ظإٍ  ،أٜ ٚبا اببٔ ايعاْٝب، ١
أ ٚسلُٖٛا نُا ٚضز يف ايبدرب ٜٔايبُانٝني .
ٖٚهصا ايهالّ مبة ايٛانبض يف ايكبصف نُبا يب ٛقباٍ يغبةٜ( : ٙبا زٜٓبٛخ)
ٚايسٜٛٓخ ٖٜ َٔ ٛعًِ بعْبا ظٚدتب٘ ٚال ٜبباي ، ٞأ ٚايبصٜ ٟبسخٌ ايطدباٍ عًب٢
اَطأت٘ يًعْا بٗا ٚايعٝـ َٔ أدطٖا  ،فٌٗ ٖصا ايٛقف قبصف يًعٚدب ١بببشٝح
ي ٛعًُت بكٛي٘ يعٚدٗا ( :زٜٛخ) ٚفُٗت َعٓاٖا  -إغتشكت ايبُطايب ١بببشسٓ
ايكصف يبُٔ خاعب ظٚدٗا بصيو ؟
ٖصا ايهالّ ٜبدتًف ساي٘  :قس ٜه ٕٛقصفا ٚ ،قس ال ٜه: ٕٛ
أ -ايعببطف ايعبباّ أ ٚايببدام بايٛغبط االدتُبباع ٞايببصًٜ ٟكبب ٞفٝبب٘ يفببغ
(زٜٛخ) أ ٚسل ٙٛإشا فُٗبٛا َعٓب ٢يفعبٖ٘ٚ ،ب - ٛايببُتًفغٜ -فٗبِ َعٓب ٢يفعب٘
ايببص ٟأيكبباٚ ٙأْبب٘ إتٓبببٗاّ بعْببا ظٚدبب ١ايبببُداعب بببايًفغ إغببتشكت ايعٚدبب١
ايبُطايب ١ب دطا ٤سسٓ ايكصف عً، ٘ٝإال إٔ ٜكب ِٝؾبٗٛز عبس ٍٚأضبعب ١ؾبٗازتِٗ
عً ٢ضف ١ٜظْاٖا نايبُ ٌٝيف ايبُهشً ،١فتشسٓ ببشسٓ ايعْا ز ٕٚايكاشف .
 ٚقس ال ٜفِٗ ايعطف ايعاّ أ ٚايبدام َعٓ ٢يفغ (زٜٛخ) أْ ٚببش،ٙٛفال سسٓ يعسّ قسم ايكصف عطفا  ،يهٔ ي ٛنإ ايبُتهًِ ٜفٗبِ َعٓاٖبا ٜٚبسضى
َسيٛهلا ٚقس قكس َٔ ٙتًفّع٘ إغتشل ايتععٜبط عًب ٢نالَب٘ ألْب٘ غببا

ٚإٕ مل

ٜهببٔ قببصفا يعببسّ فٗببِ ايعببطف ايبببُعٓ ٢ايبببُؤزٓ ٣بايًفعبب ١ايكاشفبب ، ١ف ب شا فٗببِ
ايكبباشف ٚايبببُكصٚف َعٓبب ٢ايًفعبب ١ز ٕٚايعببطف ايعبباّ ٚاي ببدام نببإ غبببابا
ٚإٜصاٜ ّ٤ػتٛدب ايتععٜط .
()126ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 19ابٛا

سس ايكصف  :ح  + 8ح، 9

يع ّٚقطاس ١ايًفغ يف ايكصف )347( .............................................

ٚباختكاض  :إشا تًفّغ أسسْ ببُا ٖ ٛقصف  ٖٛٚعاضف ببُعٓا ٙأ ٚأؾاض ببُا
ٜعطَ ٞعٓ ٢ايكصف ٚانشا ٚعطف ايػاَعَ ٕٛعٓ ٢يفعب٘ بببشػب ايًغب ١ايبيت
ٜتساٚهلا ايبُذتُع ايص ٟقصف ب٘ مة ٙب ِٗٓٝأ ٚعطف ايٓباظطَ ٕٚعٓب ٢إؾباضت٘
تبشكل ايكصف ٚإغتشل ايبشسٓ .
ٜٚععٓض ٜٚؤزٓ
ٜتًفّغ بًفغ ف ٘ٝتعبطٜ

ببُا ز ٕٚايبشسٓ ايبُكطٓض ؾبطعا  :ثببُاْني غبٛعا  :نبٌ َبٔ
بكبصفٕ ٚإتببٓٗاّ بعْبا أ ٚبًبٛاط أ ٚبػبشل ٜهب ٕٛإٖاْب١

ٚغبابا يًُداعبب ٚمل ٜهبٔ يف ايًفبغ تكبطٜض أٚ ٚنبٛح َعٓب ٢ايكبصف نبإٔ
ٜك ٍٛايطدٌ يعٚد٘ ( :مل أدسى عصضا. )٤
ٜٚؤنس َا شنطْا  :بع

ايطٚاٜات ايبٛاضز ٠يف قب ٍٛايطدبٌ الَطأتب٘ ( :مل

أدسى عصضا )٤سٝح ٜببسَٗٓ ٚبا عبسّ إْببشكاض ايًفبغ يف ايكبصف بايعْباْ ،عبة
قشٝش ١ظضاض : ٠يف ضدٌ قاٍ الَطأت٘  :مل تأتين عبصضا ،٤قباٍ (: )طيبٝؼ
بؿ - ٤ٞيٝؼ عً ٘ٝؾب -٤ٞألٕ ايعبصض ٠تبصٖب بغبة مجبا ص( )127أ ٟال ٜهبٕٛ
قٛي٘ قصفا َٛدبا يًشسٓ ،يٛدٛز االستُاٍ ايبُدايف ايبُاْع َٔ قكل ايكصف .
ٚيف َعتببرب ٠أببب ٞبكببة عببٔ ايكببازم ( : )يف ضدببٌ قبباٍ الَطأتبب٘ :
مل أدبببسى عبببصضا ، ٤قببباٍ :طٜهبببط ص ٚظببباٖط ٙاْببب٘ ٜهبببط
ثبُاْني غٛعا  ،ثِ غأٍ ايطا : ٟٚف ٕ عاز  ،قاٍ (:)طٜهط

سبببس ايكبببصف
ف ْ٘ ٜٛؾبو

إٔ ٜٓتٗٞصثِ تعكّب ايبشسٜح ْٜٛ :ؼ بٔ عبس ايطمحٔ ايفك ٘ٝايطا ٟٚتفػةا :
(ٜهط

نط

أز ٕ يٝؼ بهط

ايبشس ،ي٦ال ٜؤش ٟاَبطأَ ٠ؤَٓب ١ببايتعطٜ

)

ٖٚصا تفػة قشٝض ٜكته ٘ٝايببذُع ايعبطيف ببني ٖبصا ايبٓلٓ ٚايبٓلٓ ايكبشٝض
ايػابل .
ٚيف قشٝشيت ايبشبًي ٚابٔ غببٓإ ( )128ايٛاضز ٜٔفبُٝا ي ٛقاٍ الَطأت٘ :
( )127ايٛغا : ٌ٥ز َٔ 17 : 15ابٛا

ايًعإ  :ح + 1ح. 2

()128ايٛغا : ٌ٥ز َٔ 17 : 15ابٛا

ايًعإ  :ح + 3ح. 5
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مل أدسى عصضا: ٤طٜبذًس ايبشسٓ ٜٚبدًّ ٢بٚ ٘ٓٝبني اَطأت٘ص يهٔ ٜبشٌُ ايببشسٓ
عً ٢ايتععٜط ٚايتأزٜب  ،إال إٔ ٜفِٗ َٔ يفع٘ قطٜبشا  :ايكصف فٝشسٓ .
ٚساقٌ َفاز االخباض :إٔ ايبشسٓ ثاببت عٓبس ايتكبطٜض بطَب ٞأسبسٕ بايعْبا
أ ٚسل ٙٛببٝإ دً ٓٞال ٜكبٌ االستُاٍ ايبُدايف ٜٚ،جبت ايتععٜط عٓس ايتعبطٜ
ا ٚعسّ ايتكطٜض ببٝاْ٘ ببشٝح نإ ٜبشتٌُ ايبدالف إستُاال َعتسا ب٘ .
فاشا قاٍ ؾدل آلخط ( :أْت ٚيس سطاّ) أ( ٚيػت بٛيس سالٍ) بببشٝح
مل تكِ قطٚ ١ٜٓانش ١عً ٢إضاز ٠إتبٓٗاّ أَٓ٘ بايعْا أ ٚمل ٜفِٗ ايعطف َٔ يفع٘ :
االتٓٗبباّ بعْببا أَٓ ب٘ أ ٚإستُببٌ إضاز ٠إتٓٗاَبب٘ باي ببشٌُ ببب٘ سبباٍ ايكبب ّٛأ ٚسبباٍ
اإلسطاّ أ ٚسل ٛشيو  -نإ تعطٜها ٜػتشل عً ٘ٝايتععٜط .
ٚي ٛقاٍ األ

يٛيس( : ٙأْت يػت بٛيسَ )ٟطٜسا ب٘ أْ٘ يبٝؼ فٝب٘ قبفات

ايٛيسٜبب ١نايؿببذاع ١أ ٚايؿببطفٚ .قاَببت ايكطٜٓبب ١عًبب ٢إٔ َببطاز : ٙأْببت يػببت
َجً ٞيف ايبدكاٍ ٚايكفاتٚ .قس أخصت قفاتو أ ٚبعهٗا َٔ مة ٟبكبإْٛ
ايٛضاث َٔ ١بعٝبس فهبإ فٝب٘ قبف ١مبة َٛدبٛز ٠يف األ

ايػبا ٓ ايكا٥بٌ (أْبت

يػت بٛيس - )ٟمل ٜهٔ ايك ٍٛقصفا ٚال ٜٛدب سسا .
ٚايبذاَع إٔ ال ٜه ٕٛايًفغ قطٜبشا ٚانشا يف زاليت٘ عً ٢ايكصف بايعْبا
أ ٚبايًٛاط أ ٚبايػشل َٚ ،ع٘ ال سسٓ قصف يهٔ ي ٛأٚدب ايتشػٓبؼ ٚايتبأيِّ
فٗ ٛتعطٜ

ٜػتشلٓ عً ٘ٝايتععٜط .

ثِ ي ٛنإ ايًفغ ظباٖطا يف ايكبصف نبإ ايببُطائب بايببشسٓ ٖٛايببُكصٚف
ايبُٓػٛ

اي ٘ٝايفاسؿ ،١فاشا فِٗ ايعطف ايعاّ َٔ ق ٍٛؾبدل آلخبط( :أْبت

ٚيس سطاّ) نأْ٘ قاٍ يٜ٘( :ا ابٔ ايعاْٝب )١بببشٝح ال ٜببشتٌُ ايببدالف استُباال
َعتسا ب٘  -نإ ايبُطايب بادطا ٤سسٓ ايكصف عً: ٘ٝأّ ايٛيس ايبُداعب ،زٕٚ
ايٛيسٚ ،قؼ االَط عً ٢باق ٞاالَجًٚ ،١ايبُالى ٖ ٛايكسم ايعطيف ٚ ،ال زاعٞ
يعطض قغطٜات ٚأَجًٚ ١تطبٝكات أنجط الغُٝا اييت تبدتًف فٗٝا ايبُذتُعات

تعٝني سس ايكصف ٚخكٛقٝات ادطا)349( ...................................... ٘٥

ٚاألعطاف ٚ ،يٝببػت ايبُٓاقببؿ ١يف ايكغطٜات َٔ زأ

ايبُشكًٓني .

ثِ اْ٘ يٛخاعب مة ٙبكف ٕ١شَ ٕ١ُٝؾطعا أ ٚعطفا نأْٛا ايػببا

ايببُؤزٟٓ

إىل ايبٗذاٚ ٤ايصّ ٚايبُٗاْ ١ؾطعا ا ٚعطفا َٔ ز ٕٚإغتشكاق٘ ٚمل ٜهبٔ ايًفبغ
قببصفا بعْببا أٚيببٛاط ا ٚغببشل.ثببِ إؾببته ٢ايبببُػبٛ

عٓببس ايبببشانِ ايؿببطعٞ

ٚأثبت٘ ؾطعا  -إغتشل ايبُٗني ايػا ٓ ايتععٜط ٜٚ.ه ٕٛتكسٜط ٙيًُذتٗس ايعبسٍ
أَٓ ٚكٛب٘ إلقاَ ١ايبشسٚز ٚايتععٜطات .
ٜٚسيٓا عً ٢إغتشكام عٓس ايػبا

ببُا يٝؼ قصفا :ايطٚاٜبات ( )129ايببداق١

ايساي ١عً ٢اغتشكام ايتععٜبط عٓبس اهلذباٚ ٤ايتعبطٜ

ٖٚ .ب ٞقبشٝش ١ايػبٓس

ٚانش ١ايسالي ١عًب ٢إغبتشكام ايتععٜبط ْ .عبة قبشٝش ١عببسايطمحٔ ايػباٌ٥
عببٔ ضدببٌ غبببٓ ضدببال بغببة قببصف ٜعببطٓض ببب٘ ٖببٌ ٜبببذًس ؟ قبباٍ (: )
طعً ٘ٝتععٜطص ٚمةٖا ضٚاٜات عسٜس. ٠
نُببا ٜببسيٓا عًٝبب٘  :ايببٓلٓ ٚاإلمجببا عًببَ ٢ببا ثبببت يف َ ببشً٘ نببرب ّ٣فكٗٝبب١
تٓطببل بببإٔ (َببٔ فعببٌ َبببشطَٓا يف َبببذتُع اإلغببالّ أ ٚتببطى ٚادببباٚ .ايفكٝبب٘
ايعسٍ اشا نإ َبػٛط ايٝس فاْ٘ ٜك ِٝعًٝب٘ ايتععٜبط تأزٜببا ٚإقبالسا بكبسضٍ ٜبطاٙ
قالسا ٚإقالسا)ٖٚ .بصا قبس غببٓ َػبًُا َبٔ ز ٕٚإغبتشكام ٖٚب ٛعكبٝإ
نبة ٜػتشل عً ٘ٝايتععٜبط سػبب ايهبرب ٣ايجابتب ١ببايٓلٓ ٚاإلمجبا نُبا ٜبأتٞ
تبشكٝكٗا َػتكبال  .ثِ ْبشح :

تعًني حدّ الكذف وخصىصًات إجزاءه :
ال إؾهاٍ ٚال خالف يف إٔ سس ايكصف ثبُاْ ٕٛغٛعا ٜبذًس بٗبا ايكباشف
بعس ثبٛت٘ ؾطعا عًٚ .٘ٝقس ٚضز ايتشسٜس يف ايكطإٓ ايببُذٝس يف غبٛض٠ايٓٛض،4 :
ِ يَِِ َٜأْتُبٛا بٔأَضِبَ َع ٔ١ؾُب َٗسَا َ٤فَادِبًٔبسُ ُِِٖٚثَبَُأْٝبَٔ
ط َٚا نيصَٜٔ َٜٔطَُِ َٕٛايبُشِبكََٓاتٔ ثُ ٖ
()129ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 19ابٛا

سس ايكصف .

( ......................................)358بؿط ٣ايفكاٖ – ١فك٘ احلسٚز ٚايتععٜطات

دَ ًْسَ٠ص َٔ ز ٕٚفطم بٝبٔ ايكاشف ايصنط ٚبٝبٔ األْجٚ ٢ال بٝببٔ ايببُػًِ ٚبٝببٔ
ايهافطٚ ،شيو إلعالم ايسي : ٌٝاآلٚ ١ٜايطٚاٜات (. )138
ٜٚهط

ايكاشف دًسا َتٛغطا بني ايؿبسٜس ٚايببدفٝف عًب ٢دػبس ٙنًب٘

فٛم ثٝاب٘ َٔ ز ٕٚتبذطٜسٚ ٙتعطٜتب٘ عبٔ ثٝابب٘ غب ٣ٛايبطزا - ٤ايجبٛ
فٛم ايجٝا

ايعًبٟٛ

نايعباٚ ٠٤ايػ . - ٠

ٜٚسيٓا عًٖ ٢ص ٙايبدكٛقٝات  :ايطٚاٜبات ايببُعترب ٠ايبٛاضز ٠يف ٚقبف
نٝف ١ٝدًس ايكاشف ْعة َعترب ٠إغشام :طٜهط
ٜهط

ايبُف  ٟنطبا بني ايهطبني

دػس ٙنً٘ فٛم ثٝاب٘ص (َٚ)131عترب ٠أب ٞبكة:ط فاَا ايببشسٓ يف ايكبصف

فٝذًس عًَ ٢ا ب٘  ،نطبا ببني ايهبطبنيص (ٖٚ )132هبصا َعتبرب ٠مساعب ١ايػباٌ٥
َٔ اإلَاّ ايكازم ( )عٔ ايطدٌ ٜفب  ٟنٝبف ٜٓبغب ٞيإلَباّ إٔ ٜهبطب٘ ؟
قاٍ (: )طدًس بني ايبذًسٜٔص (. )133
ٚيف َعتببرب ٠ايػببه: ْٞٛطأَببط ضغبب ٍٛاهلل إٔ ال ٜٓببع ؾببَ ٤ٞببٔ ثٝببا
ايكاشف إال ايطزا٤ص ( . )134يهٓ٘ ٚضز يف قشٝش ١ذلُس بٔ قٝؼ ()135عٔ اإلَاّ
ايباقط(: )طقه ٢أَة ايبُؤَٓني  يف ايبًُُٛى ٜسع ٛايطدبٌ يغبة أبٝب٘،
قبباٍ  :أض ٣إٔ ٜع بطٓ ٣دًببسٙص ٖٚبب ٞظبباٖط ٠يف ٚدببٛ

تببذطٜس ايكبباشف سبباٍ

دًس ٙيًشسٓ ٚايعكٛب، ١فتعاضض ايطٚا ١ٜايبُانَ : ١ٝعترب ٠ايػه ْٞٛايٓاٖ ١ٝعٔ
ْع ؾ َٔ ٤ٞثٝا

ايكاشف .

()138ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 2ابٛا

()131ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 15ابٛا

سس ايكصف  :ح + 2ح + 3ح. 6

()132ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 8ابٛا

سس ايبُػهط  :ح. 1

()133ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 15ابٛا

سس ايكصف :ح. 1

()134ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 15ابٛا

سس ايكصف  :ح. 4

()135ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 4ابٛا

سس ايكصف:ح . 16

سس ايكصف .

تعٝني سس ايكصف ٚخكٛقٝات ادطا)351( ...................................... ٘٥

يهٔ يف ثبٛت ايكشٝشَ ١عاضنا يًُعترب ٠إؾهاٍ ،ألْٗا ضمِ قبشتٗا مل
ٜتشكل قبسٚضٖا ببايعني :طٜعبطٓ٣ص ستبٜ ٢تشكبل ايتعباضض َ ،بع إٔ ايعباٖط
إختالف ْػدٗاْ ،عِ بايعني طٜعطٓ٣صضٜٚت يف (ايتٗصٜبني) ايبُطبٛعني سسٜجا
ٚيف (ايٛغببا ، )ٌ٥يهببٔ  ٜببشتٌُ قببسٚضٖا بايفببا ،٤نُببا ٜبببسَ ٚببٔ ايبببُشسخ
ايفٝ

ايهاؾاْ(ٞقس )136( )ٙايعاٖط َٓ٘ نبْ ٕٛػبذ ايتٗبصٜب ايبيت عٓبس ٙنًبٗا

طٜفط٣ص بايفا ٤سٝح ض ٣ٚايبدرب بايفاٚ ٤قاٍ تعكٝبا عً ٢ايطٚاٚ ...( ١ٜايفطٟ
بايفببا : ٤ايؿببلٓ ٚ ،يف االغتبكبباض بببايعني ايبببًُُٗ )١أٜ ٟعببطٚ ، ٣نببإٔ ْػببذ
(ايتٗصٜب) نًٗا بايفا ٤ال بايعني  ٖٛٚ ،ايبُعطٚف بايسق ١يف ايٓكٌ .
ٚباختكبباض  :مل ٜعًببِ ايكببازض َٓبب٘(: )طٜع بطٓ ٣دًببسٙصأٚطٜفط٣ص،
ٖٚصا ٖ ٛايبُاْع عٔ إعتباضٖا أ ٚقالسٗا َعاضنا يبُعترب ٠ايػه. ْٞٛ
ْعِ قباسب ايببذٛاٖط(قس )ٙمل ًٜتفبت ٖٓبا إىل إخبتالف ايٓػبذٚ ،إْببُا
شنببط إستُبباالت َتعببسز ٠يف قببطا ٠٤ايبببدرب:طأض ٣إٔ ٜعببطٓ ٣دًببسٙص ٚيهٓٗببا
استُبباالت بعٝببس ٠خببالف ايعبباٖط َببٔ ز ٕٚقطٜٓبب ١ؾبباٖس ٠عًببٚ ٢اسببسَٗٓ ٕ٠ببا ،
ٚيهٓ٘ ًَتفت إىل اختالف ايٓػذ فطادع

()137

.

ٚايعُس ٠عسّ ثبٛت قسٚض ايطٚا ١ٜبٓػد ١طأض ٣إٔ ٜعطٓ ٣دًبسٙص فٓبطزٓ
عًُٗا إىل أًٖٗا َٚبشسٓثٗا يغُٛض أَطٖا َع َبدايفتٗا يٓلٓ قبشٝض َعُبٍٛ
ب٘ ٚإلمجا ايفكٗا ٤عً ٢عسّ ايتذطٜس ٚايتعط ١ٜساٍ إقاَ ١سسٓ ايكصف .
ٚالبببس َببٔ إغببتجٓا ٤ايٛدبب٘ ٚايببطأؽ ٚايبببُصانة ٚايعببٛض ٠يببُا زيببت عًٝبب٘
بع

ضٚاٜات ( )138ايبشسٚز ايبُطًكْ ،١عة قشٝش ١ظضاض: ٠طٜهط

ايب ببشسٓ قاُ٥بببا ٚايببببُطأ ٠قاعبببسٜٚ ٠هبببط
( )136ايٛايف  :با

عًببب ٢نبببٌ عهبببٜٚ ٛب ب ى ايبببطأؽ

َا اشا نإ أسس عطيف ايكصف عبسا .

( )137دٛاٖط ايهالّ  :ز. 416 + 429: 41
()138ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 15ابٛا

ايطدٌ

سس ايعْا  :ح + 1حٚ 6مةُٖا .
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ٚايبُصانةص نصا يف بع

ْػذ ايطٚاٜبٚ .١يف ْػبد ١ايكبسٚم:ط ٜٚى ايٛدب٘

ٚايبُصانة ص ْٚعة َطغً ١سطٜع  :طٜفطٓم ايبشس عًب ٢ايبذببػس نًب٘ ٜٚ ،ببتٓك٢
ايفطز ٚايٛد٘ ٜٚهط

بني ايهطبنيص .

ثِ اْ٘ ٜؿ ط إلقاَ ١سسٓ ايكصف أَطإ :
األ : ٍٚال ٜكاّ سسٓ ايكصف إال بعس َطايبب ١ايببُكصٚف ب قاَتب٘ عًب ٢قاشفب٘
ف ْببب٘ سكّبب٘ ٚال ٜبببذط ٟايبببشسٓ ايبببصٖ ٟببب ٛسبببل ايٓببباؽ إال ببببُطايب ١قببباسب٘
 ايبُكصٚف -ف ٕ ايبشسٓ سكّ٘ ٚال ٜكباّ عًب ٢ايكباشف إال إشا عًبب ايببُكصٚفَٔ ايبشانِ ايؿطع ٞإقاَ ١ايبشسٓ عً َٔ ٢إد أ عًٚ ٘ٝقصف٘  ،فٝتٛقبف ايتٓفٝبص
خاضدا عًَ ٢طايب ١ش ٟايبشل ب٘ ٖ ،صا ٖب ٛايببُؿٗٛض ايببُعطٚف ببني ايفكٗبا٤
بببٌ ٖبب ٛايبببُذُع عًٝبب٘ ايبُتػايبببِ بٝببِٓٗ ٚيف فتبباٚاِٖ ٜٚ ،ػببتفاز َببٔ بع ب
األخباض ْ :عة َٛثك ١عُباض ايػباباع )139( ٞعبٔ أبب ٞعببس اهلل ( )يف ضدبٌ
قاٍ يًطدٌ ٜ :ا ابٔ ايفاعًٜ - ١عين ايعْبا -فكباٍ :طإٕ ناْبت أَٓب٘ سٓٝب ١ؾباٖس٠
ثِ دا٤ت تطًب سكٗا نط

ثبُاْني دًسٚ ،٠إٕ ناْت ما٥بب ١إْتعبط بٗبا ستب٢

تكسّ ثِ تطًب سكٗا ٚ ،إٕ ناْت قبس َاتبت ٚمل ٜعًبِ َٓٗبا إال خبةْ  -نبط
ايبُف  ٟعًٗٝا ايبشسٓ  :ثبُاْني دًس٠ص .
نُا ٜػتفاز شيو َٔ ْكٛم األخباض ( )148ايسايب ١عًب ٢تٛقّبف ايعفب ٛعبٔ
ايكصف ٚغكٛط سسٓ ٙعً ٢ضنا قاسب ايبشلٓ َٔ ايبؿطْ ،عة قشٝش ١ذلُس
بببٔ َػببًِ عببٔ أببب ٞدعفببط قبباٍ  :قًببت يبب٘  :ضدببٌ دٓبب ٢عًبب ، ٖٞأعفببٛ
عٓ٘ ؟ أ ٚأضفع٘ إىل ايػًطإ ؟ قاٍ :طٖ ٛسكّبو إٕ عفبٛت عٓب٘ فشػبٔ ٚ ،إٕ
ضفعت٘ إىل اإلَاّ ف ْبُا عًبت سكوص َٗٓٚا تفٗبِ قبشٝش ١نبطٜؼ ايهٓاغبٞ
عٔ أب ٞدعفط ( )قاٍ :طال ٜعف ٢عٔ ايبشسٚز اييت هلل ز ٕٚاإلَباّ  ،فأَٓبا
()139ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 6ابٛا

سس ايكصف :ح. 1

()148ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 28ابٛا

سس ايكصف :ح + 1ح+ 2ح. 3

ؾطٚط اقاَ ١سس ايكصف )353( ...................................................

َا نإ َٔ سكٛم ايٓاؽ يف سبسٓ فبال ببأؽ ببإٔ ٜعفب ٢عٓب٘ ز ٕٚاإلَباّص فب ٕ
ايصٜ ٟعف ٖٛٚ ٛمة اإلَاّ يٝؼ إال قاسب ايبشل -ايبُكصٚف بايفاسؿ. -١
ٜٚؤنسَ : ٙعترب ٠مساع ١قاٍ  :غأيت أبا عبس اهلل  عٔ ايطدبٌ ٜكبصف
ايطدٌ بايعْا فٝعف ٛعٓ٘ ٜٚبذعً٘ َٔ شيو يف سٌٓ ثبِ اْب٘ بعبس شيبو ٜببس ٚيب٘ يف
إٔ ٜكسَ٘ ستٜ ٢بذًس  ،فكاٍ :طيٝؼ ي٘ سس بعس ايعفٛص قًت  :أضأٜبت إٕ ٖبٛ
قاٍ ٜ(:با اببٔ ايعاْٝب )١فعفبا عٓب٘ ٚتبطى شيبو هلل ؟ فكباٍ :طإٕ ناْبت أَٓب٘ سٓٝب١
فًٝؼ يب٘ إٔ ٜعفب ، ٛايعفب ٛإىل أَٓب٘ َتب ٢ؾبا٤ت أخبصت بببشكّٗاص قباٍ :طفب ٕ
ناْت أَٓ٘ قس َاتت ف ْ٘ ٚي ٓٞأَطٖا ٜبذٛظ عفٙٛصأٜ ٟطخ ايبشل َٓٗا ٜٚتػبًط
عً ٢عًب إقاَت٘ ٚتٓفٝصٚ ٙعً ٢إغكاع٘ ٚايعف ٛعٓ٘ .
ايؿطط ايجاْ : ٞإْ٘ ال ٜكاّ سبسٓ ايكبصف عًب ٢ايكباشف إشا عايبب قباسب
ايبشلٓ ب٘ إال بعس إثبات٘ ؾطعا بأسس عطٜكني  :ؾبٗاز ٠ايعبسيني عًب ٢قصفب٘ إٜبا، ٙ
أ ٚإقطاض ايكاشف ٚإع اف٘  ٖٛٚبايغ عاقٌ َبدتاض سني اإلقطاض .
أَا ثبٛت٘ بايب : ١ٓٓٝؾٗاز ٠ايعسيني بايكصف فَٗ ٛببذُع عًٝب٘ ببني ايفكٗبا. ٤
ٜٚسٍ عًٝب٘  :إعبالم زيٝبٌ سذٝب ١ايبٓٓٝب ١عَُٛبا ٚ ،ال ٜجببت بؿبٗاز ٠ايٓػبا ٤ال
َٓفطزات ٚال َٓهُات .
ٚأَا ثبٛت٘ بب قطاض ايكباشف ٚإع افب٘ بكبسٚض ايكبصف َٓب٘ فإلعبالم زيٝبٌ
ْفٛش اإلقطاضإشا نإ بايغا عاقال َبدتاضا يف إقطاض ٙمة َهطَٚ ٙال َبذبٛض عً. ٘ٝ
ٜٚسٍ عً :٘ٝإعالم زي ٌٝسذ ١ٝإقطاض ايعكبال ٤عًب ٢أْفػبِٗ ٖٚبٜ ٛتشكبل
بايبُط ٠األٚىل ٚ ،ال ْبشتاز يسي ٌٝخام عً ٢االدتعا ٤باإلقطاض َطٚ ٠اسس. ٠
يهٔ مجعا َٔ ايفكٗا ٤إؾ عٛا تهطٓض اإلقطاض َٓ٘ َطتني،نُا إؾب ع ٙٛيف
باق ٞايبشسٚز ٚ ،غبل يف ببشٛخ سسٓ ايكٝباز : ٠بٝبإ إؾب اط ايتعبسز ٚ ،غببل
زسه٘  ٖٛٚآتٕ ٖٓا  ،إش ال زي ٌٝعً ٢ايتعسز فٝهف ٞاإلقطاض َطٚ ٠اسس. ٠
يهٔ الببس َٔ ببً ٛايبُكطٓ بايبكصف ٚعبكبً٘ ٚإخبتبٝاض ٙسبتٜ ٢بؤثٓبط إقبطاضٙ
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ثببببٛت ايكبببصف عًٝببب٘ ٚإغبببتشكام سببسٓٚ ، ٙإال فبببال عبببرب ٠ببب قطاض ايكبببي ٚال
ب قطاض ايببُذَٓ ٕٛػبًٛ

ايعكبٌ بايتُباّ ٚال بب قطاض َػبًٛ

االختٝباض  -نُبا

إشا نببإ َهطَٖببا عًٝبب٘ أَ ٚبببذبٛضا ،فبب ٕ إؾبب اط ايبًببٚ ٛايعكببٌ ٚاإلختٝبباض
ٚايككببس ايببباعين ؾببطٚط عاَبب ١يف قببش ١اإلقببطاض ٚقبٛيبب٘ ٚتطتٝببب األثببط عًبب٢
اإلقببطاض ٚثبببٛت َتعًكبب٘  :ايبببُكطٓ ببب٘ٚ -قببس غبببل يف بع ب

ايبشببٛخ ايبببُان١ٝ

االغبتسالٍ عًٝبب٘ ٚال ْعٝببس ٚ .عًٝب٘ إشا قببصف أسبسْ ؾدكبا ٚعًببب ايبببُكصٚف
إقاَ ١ايبشسٓ عً ٘ٝثِ أثببت٘ ؾطعا :
فكس ٜه ٕٛايبُكصٚف ٖ ٛايبُداعب نإٔ ٜك ٍٛيٜ٘( :ا ظإٍ) أٜ( ٚا ال٥ط)
أٜ( ٚا ظاْ )١ٝأٜ( ٚا َػاسك. )١
ٚقس ٜه ٕٛايبُكصٚف مة ايبُداعب نإٔ ٜطَ ٞأَٓ٘ ٜ( :ا اببٔ ايعاْٝب )١أٚ
ٜطَ ٞأباٜ( :ٙا ابٔ ايعاْ )ٞأٜ( ٚا ابٔ ايال٥ط) أٜ( ٚا ابٔ ايبًُٛط بب٘) أٜ ٚطَبٞ
ظٚدت٘ ٜ( :ا ظٚز ايعاْ )١ٝأْ ٚبش ٛشيو َٔ األيفاظ ايببُؤزٓ ١ٜيكبصف أسبسٕ بعْبا
أ ٚبًٛاطٕ أ ٚبػشلٍ -نإ سل ايبُطايب ١بايبشلٓ يببدكٛم ايببُكصٚف  :األ
أ ٚاألّ أ ٚايعٚدبب ١أْ ٚبببش ِٖٛسػببب ايبببدطا

ٚايًفببغ ايكبباشف  ،فٝجبببت

يًُكصٚف  -ز ٕٚايبُداعب  -سلٓ ايبُطايبٚ ١سل ايعف ٛإٕ ؾبا ٤نُبا ٚضز يف
قشٝض ذلُس بٔ َػًِ عٔ اإلَاّ ايباقط(ٚ )قس غأي٘ عٔ ضدٌ دٓب ٢عًٝب٘
أٜعفبب ٛعٓبب٘ ؟ أٜ ٚطفعبب٘ إىل ايػببًطإ ؟ ٚقببس أداببب٘ (: )ط ٖبب ٛسكببو  :إٕ
()141

عفٛت عٓ٘ فشػٔ ٚ ،إٕ ضفعت٘ إىل اإلَاّ ف ْبُا عًبت سكوص

.

ٚعً : ٘ٝإشا ؾه ٢ايبُكصٚف إىل ايبُذتٗس ايعسٍ أَٓ ٚكٛب٘ يًشبسٚز ثبِ
أثببت٘ ؾطعا بططٜل ايؿٗاز ٠أ ٚدا ٤ايكاشف ٚإع ف بايكبصف أقب ِٝعًٝب٘ ايببشسٓ
َا مل ٜعفُ ايبُكصٚف عٔ سكّ٘ َٗٚاْت٘ ٜٚػكط عٓ٘ ايبشسٓ .
ٚيب ٛنإ ايبُبكصٚف سبٓٝا ما٥ببا ٚنإ ايبُداعب بايبكصف سانبطا سٝبٔ
()141ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 28ابٛا

سس ايكصف  :ح . 2

اؾ اط ايبًٚ ٛايعكٌ يف ثبٛت احلس )355( .......................................

ايكصف  -إْتعط قس ّٚايغا٥ب َٚطايبت٘ بببشكّ٘ َبٔ ايبٛي ٞايؿبطع ٞبب دطا ٤سبسٓ
ايكببصف عًٝبب٘ بعببس إثباتبب٘ ؾببطعا ْ .عببِ يببَ ٛببات ايبببُكصٚف أ ٚنببإ َٓٝتببا سببني
ايكببصف إغببتشل ايببٛاضخ ايبببُطايب ١ب ببشل ايعكٛببب ١ف ب شا نببإ ايبببُداعب ٚيببس
ايبُكصٚف فطًب َٔ ايبُذتٗس ايعسٍ ببشك٘ ثِ أثبت٘ عٓس ٙقاشفا َف ٜا -نبطب٘
ايبشسٓ  :ثبُاْني غٛعا ٜٚ .سيٓا عً ٢سهِ ٖص ٙايؿكٛم :بعب

ايطٚاٜبات ْعبة

َعترب ٠مساع )142( ١ايبُان. ١ٝ

إشرتاط البلىغ والعكل يف ثبىت الـحد :
ايبُعطٚف ٚايبُؿٗٛض بني األقشا

(ضض)  -بٌ إزعب ٞعًٝب٘ اإلمجبا

أ ٚعسّ ايبدالف  -أْ٘ ٜؿ ط يف إغتشكام ايكاشف ايبشسٓ  :بًٛم٘ ٚعكًب٘ نُبا
ٜؿب ط بًبب ٛايبببُكصٚف ٚعكًبب٘ ٖٚ،ببصا اؾب اط قببشٝض  ،فب شا نببإ نببٌ َببٔ
ايكاشف ٚايبُكصٚف بايغا عاقال  -إغبتشل ايببشسٓ ايؿبطع ٞببال فبطم ببني نْٛب٘
َػببًُا أ ٚنببافطا  ،ف ْبب٘ َكتهبب ٢إعببالم ْكببٛم اغببتشكام ايكبباشف اي ببشس،
َؤنسا ببع
نط

ايطٚاٜات ايبُعترب ٠عٔ أسسُٖا(: )طَٔ إفب  ٣عًبَ ٢ػبًِ

ثبُاْني ٜٛٗزٜا أْ ٚكطاْٝا أ ٚعبسا ص (. )143
ٚأَببا إشا مل ٜهببٔ ايكبباشف أ ٚايبببُكصٚف بايغببا بببإٔ نببإ أسببسُٖا قبببٝا

مل ٜبًغ ايبشًِ ايؿبطع ٞأ ٚنبإ َببذْٓٛا َػبًٛ

ايعكبٌ بايهاَبٌ  -مل ٜجببت

عً ٘ٝايبشسٓ ايؿطع. ٞ
ٜٚسيٓا عًٖ ٢صا االؾب اط ايكبشٝض  :سبسٜح طضفبع ايكًبِ عبٔ ايكبي
ستٜ ٢بشتًِ ٚعٔ ايبُذٓ ٕٛستٜ ٢فٝلص()144بعس إختٝاض عُ ّٛضفع ايكًِ يكًِ
()142ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 28ابٛا

()143ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 4ابٛا

()144ايٛغا: ٌ٥ز: 1

 َٔ 4ابٛا

سس ايكصف  :ح . 3
سس ايكصف  :ح . 13
َكسَ ١ايعبازات  :ح . 11
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ايتهًٝف ٚيكًِ ايٛنبع  -نُبا سكّكٓباَ ٙفكبال يف َٛغبٛعتٓا ايفكٗٝب(: ١بؿبط٣
ايفكاٖبب : ١ايبببذع ٤ايجايببح َ :باسببح اؾبب اط بًبب ٛايعاقببس ٚعكًبب٘ )  -فبب ٕ
ايبشسٜح ٜكبض عٓس٥بص زيبٝال ٚانبشا ب عالقب٘ عًب ٢إضتفبا سبسٓ ايكبصف عبٔ
ايكبباشف ايببص ٟمل ٜبًببغ اي ببشًِ أ ٚنببإ بايغببا يببٝؼ يبب٘ عكببٌ بايهًٝبب ، ١فٝهببٕٛ
ايبشسٜح زيٝال عً ٢إؾ اط إغتشكام ايبشسٓ ببًب ٛايكباشف ٚعكًب٘ ٚ ،يبصا يبٛ
نإ ايكاشف قبٝا أَ ٚبذْٓٛا َ ٖٛٚطف ٛايكًِ فال سس عً. ٘ٝ
ْٚهِٓ إي : ٘ٝقشٝش ١ايفهَٚ ٌٝعترب ٠إغشام ايٓباعكتني :طال سبسٓ يببُٔ
ال سسٓ عً٘ٝص (ٚ )145قس فمػٓط ايببدرب ٜ( :عبين يب ٛإٔ َببذْٓٛا قبصف ضدبال مل أضَ
عً ٘ٝؾ٦ٝا ٚ ،ي ٛقصف٘ ضدٌ فكاٍ ي٘ ٜ :ا ظإٍ مل ٜهٔ عًٝب٘ سبسٓ) ٖٚبصا ايتفػبة
غببٛا ٤قببسض َببٔ اإلَبباّ ( )أَ ٚببٔ إغببشام بببٔ عُبباض أَ ٚببٔ ايببشػٔ بببٔ
َبشبٛ

أ َٔ ٚمةِٖ ٖ ٛتفػة قشٝض ألْ٘ ٜطابل سسٜح ايطفعٚ ،شيو ألٕ

ايكي ٚايكبٚ ١ٝايبُذٓٚ ٕٛايبُذٓ ١ْٛيبُا ناْا َطفٛع ٞايكًبِ عًب ٢اإلعبالم
  َ٘ٓٚقًِ ايٛنبع ٚايببشسٓ  -فبال سبسٓ عًٝب٘ ٚ ،ايبص ٟال سبسٓ عًٝب٘ ًٜبعّ إٔ الُٜبشسٓ ي٘ ببُكته ٢ايبشسٜح ايكشٝض :طال سسٓ يبُٔ ال سسٓ عً٘ٝص بتكطٜب :
اْ٘ ي ٛنإ ضدٌ بايغ عاقٌ أ ٚاَطأ ٠بايغب ١عاقًب ١قبس ضَب ٢قببٝا أ ٚقبب١ٝ
أَ ٚبذْٓٛا أَ ٚبذٓ ١ْٛفال سسٓ ي٘ ،أ ٟال ٜػتشل سسٓ ايكاشف ألدًب٘  .نُبا أْب٘
ال سببس ٓعًٝبب٘ يبب ٛأْبب٘ قببصف مببةٖٚ ، ٙببصا إغببتسالٍ تبباّ عًبب ٢إؾبب اط بًببٛ
ايبُكصٚف ٚايكاشف ٚعكًُٗا ٚ .تٛدس أخباض تبسٍٓ عًب ٢االؾب اط يف ايببذًُ١
 أعين زاليتٗبا عًب ٢إؾب اط بًب ٛايببُكصٚفْ -عبة قبشٝض ابب ٞبكبة  :يفايطدٌ ٜكصف ايكبٜ ١ٝببذًس  ،قباٍ (:)طال ستبٜ ٢بًبغص(ٖٚ )146بَ ٞؤنّبس٠
يإلؾ اط ايبُتكسّ ٚيالغتسالٍ عً. ٘ٝ
()145ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 19ابٛا

()146ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 5ابٛا

َكسَات احلسٚز  :ح. 1
سس ايكصف  :ح . 4
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نُا اْ٘ ٜؤٜس إؾ اط بً ٛايكاشف  :ضٚاٜب ١أببَ ٞبط ِٜاألْكباض ٟايػباٌ٥
َٔ اإلَاّ ايباقط( )عٔ ايغالّ مل ٜبشتًِ ٜ،كصف ايطدٌ ٌٖ ٜبذًس ؟ قباٍ:
طال ٚ ،شيببو يبب ٛإٔ ضدببال قببصف ايغببالّ مل  ٜببذًسص

()147

ٚيف غببٓس اي ببدرب:

(ايكاغِ بٔ غًُٝإ) َ ٖٛٚبذٗ ٍٛمل تكِ عٓسْا أَاض ٠عًٚ ٢ثاقت٘ ْ .عبِ ٚضز
امس٘ يف أغاْٝس (تفػة ايكُ )ٞفًصا قشٓض أغتاشْا ايبُشكل(قس )ٙايبدرب .
ٚنٝف نإ  :ال سسٓ عً ٢ايكي ٚايكبٚ ، ١ٝيهٔ ٜعبعٓض ايكبي إشا قبصف
مة ٙنُا ٜععض مة ٙإشا قصف قبٝا أ ٚقب ١ٝيًتأزٜب ٚاإلقالح ٚبكسض ٜبشسٓزٙ
ايبُذتٗس ايعسٍ ٖٚ .هصا ايبُذٓٚ ٕٛايبُذٓ. ١ْٛ
ْعبِ يب ٛنبإ ايبب ذٓ ٕٛأزٚاضٜبا فكبصف مبة ٙسباٍ قبش ٙٛنبإ عًٝب٘ سببس
ايكصف  ،أ ٚقصفب٘ أسبسْ سباٍ إفاقتب٘ ٚقبش - ٙٛنبإ يب٘ ايببشسٓ إشا ثببت ؾبطعا
يس ٣ايبُذتٗس ايعسٍ ٚعايب ب٘ ايبُكصٚف ش ٚايبشلٓ ٚ ،مل ٜػكط ايبشسٓ ضمِ
عط ٓٚايبذٓ ٕٛالسكا بعس تبشكل ايكصف  .ثِ ْبشح :

إشرتاط إسالم الـنكذوف وعفافه :
ٜعترب يف ايبُكصٚف إغالَ٘ ستٜ ٢كاّ سسٓ ايكبصف ألدًب٘ عًب ٢ايببُؿٗٛض
ب ِٗٓٝبٌ إزع ٞعً ٘ٝاإلمجا أ ٚعسّ ايبدالف .
ٜٚسيٓا عً : ٘ٝبع

ايٓكٛم ( )148ايعاٖط َٓٗا إؾ اط إغالّ ايبُكصٚف

ٚدٛاظ قصف مة ايبُػًِ إشا إعًّع ايكاشف عًٜ ٘ٝكٓٝا ْ ،عة قشٝض ابٔ غٓإ
عٔ ايكازم (:)طإْ٘ ْٗ ٢عٔ قبصف َبٔ يبٝؼ عًب ٢اإلغبالّ إال إٔ ٜطًّبع
عًبب ٢شيببو َببِٓٗص ٚقبباٍ :طأٜػببط َببا ٜهبب ٕٛإٔ ٜهبب ٕٛقببس نببص ص ٚقببشٝض
ايبشًي :طإ ْ٘ ْٗب ٢عبٔ قبصف َبٔ نبإ عًب ٢مبة اإلغبالّ ،إال إٔ تهب ٕٛقبس
إعًعت عً ٢شيو َٓ٘ص.
()147ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 5ابٛا

()148ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 1ابٛا
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ٚقس ٚضز يف بع
ايهتا

األخباض ( )149ايكشٝش : ١تععٜبط َبٔ ٜفب  ٟعًب ٢أٖبٌ

َ -بُا ٜهؿف عبٔ سبطَتِٗ ايببُشسٚزَٚ ٠بغٛنب ١ٝايكبصف ٚاالفب ا٤

عًبب ٢أٖببٌ ايهتببا ٖٚ ،ببَ ٞعت برب ٠إمساعٝببٌ بببٔ ايفهببٌ عببٔ ايكببازم()
غا٥ال َٓ٘ عبٔ االفب ا ٤عًب ٢أٖبٌ ايصَبٚ ١أٖبٌ ايهتبا ٖ ،بٌ ٜببذًس ايببُػًِ
ايبشسٓ يف االف ا ٤عً ِٗٝ؟ قاٍ ( :)طال ٚ ،يهٔ ٜععٓضص .
ٚايبشاقٌ َٔ ٖص ٙايٓكٛم ايكشٝش: ١سطَ ١قصف مة ايبُػًِ سصضا
َٔ ايهص

عًٚ ٘ٝدٛاظ قصف٘ عٓس اإلعال ايٝكبٝين عًب ٢قبسٚض ايفاسؿبَٓ ١ب٘

ٚي ٛألدٌ إبعاز ايٓاؽ ايؿطفا ٤عٔ ايهفاض ايبُػتشًني يًفٛاسـ .
ثببِ إْبب٘ ٜعتببرب يف إغببتشكام سبسٓ ايكببصف ٚثبٛتبب٘ عًبب ٢ايكبباشف  :إٔ ٜهببٕٛ
ايبُكصٚف عفٝفا مة َبتصٍ ٚمة َعطٚف ببُُاضغ ١ايعْا أ ٚايًٛاط أ ٚايػشل
ف شا تبشكل عفاف٘ أ ٚمل ٜتشكل إبتصاي٘ ٚمل ٜؿتٗط فشؿ٘ -سطّ قصف٘ ٚإغبتشل
ايكاشف ايبشسٓ بعس َطايب ١ايبُكصٚف ب٘ ٚإثبات٘ يكصف٘ إٜا. ٙ
ٖٚصا ايؿطط ٜػتفاز َٔ بع

ايطٚاٜات ايبُعتربْ ٠عبة َبا ضٚا ٙعبٝبس ببٔ

ظضاض ٠غاَعا َٔ اإلَاّ ايكبازم(:)طيب ٛأتٝبت بطدبٌ قبصف عببسا َػبًُا
()158

بايعْا ال ْعًِ َٓ٘ إال خةا  -يهبطبت٘ ايببشسٓ سبسٓ ايببشطٓ إال غبٛعاص

ٚضٚاٙ

عُاض ايػاباع ٞعٔ ايكازم (:)طٚإٕ ناْت قس َاتبت ٚمل ٜعًبِ َٓٗبا إال
خ بةْ  -نببطبتُ ايبببُف  ٟعًٗٝببا اي ببشس  :ث ببُاْني دًببس٠ص(َُٗٓٚ . )151ببا ْفٗببِ
َعترب ٠مساع:)152( ١طيف ايطدٌ إشا قصف ايبُشكٜٓ ١بذًس ثببُاْني  ،سبطا نبإ
أ َ ٚببًُٛناص ف ب ٕ ظبباٖط ايبببُشكٓ ١يف ايطٚاٜببٖ ١بب ٛايعفٝفبب ١ايبببُشافع ١عًبب٢
سطَتٗا َٔ ز ٕٚإبتصاٍ ؾطفٗا ٚاؾتٗاض فشؿٗا .
()149ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 17ابٛا

سس ايكصف  :ح. 4

()158ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 4ابٛا

سس ايكصف  :ح . 2

()151ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 6ابٛا

سس ايكصف  :ح . 1

()152ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ 4ابٛا

سس ايكصف  :ح . 1
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ب ٝببُٓا يبب ٛعًببِ َببٔ ايبببُػًِ َ ببُاضغ ١ايفاس ببؿَ ١ببٔ ز ٕٚإب ببتصاٍ َٚببٔ زٕٚ
تعاٖط ٙبٗا ٚإفكاس٘ عٔ َبُاضغتٗا ٜبشطّ قصف٘  ،إلعالم َا زٍٓ عً ٢سطَب١
ايبببُػًِ ايبببُؤَٔ ببباهلل (ٜٚ )153عبعٓض قاشفبب٘ سفاظببا عًبب ٢سطَبب ١ايبببُػًِ ايجابتبب١
عَُٛا َ ،ا مل ُٜػكطٗا بٓفػ٘ عٓس إبتصاي٘ ٚإؾتٗاض ٙأ ٚإؾٗاض ْفػ٘ بٗا .
ٖٓ َٔٚا ي ٛنإ ايبُػًِ َؿٗٛضا بايفاسؿ :١ايعْا أ ٚايًبٛاط أ ٚايػبشل-
ال  ٜببدذٌ َببٔ ْػبببتٗا إيٝبب٘ :بببإٔ نببإ َبتببصال يف َ ببُاضغتٗا ٚيف سهاٜتبب٘ عببٔ
َبُاضغتٗا ٚتعاٖط ٙباضتهابٗا يف يػباْ٘ ٚيف سطناتب٘ -إْتفبت سطَتب٘ ٚمل حيبطّ
قصف٘  ،ألْ٘ ٖتو ْفػ٘ ٚؾٗطٖا بفعًت٘ ايػ ٤ٛفال سسٓ ٚال تععٜط .
ٚبتعبة َفكٌ  :ايهافط ٚايببُػًِ ايببُتذاٖط بفاسؿب ١ايعْبا أ ٚايًبٛاط أٚ
ايػشل ايبُتعاٖط بفػك٘ مة ايببُػتشَ ٞٝبٔ غب ٤ٛعًُب٘ ال تببشطّ مٝبتب٘ بببُا
تبذاٖط ب٘ ٚظٗط َٔ فػبك٘ ٚال ٜببشطّ قصفب٘ يب ٛتببذاٖط بب٘ أ ٚظٗبط يًٓباؽ َبع
عسّ إغتشٝاٚ َ٘ٓ ٘٥إْهاض ٙي٘ ْٚف ٘ٝعٔ ْفػ٘ .
ٚال ٜعِٓ ٖبصا ايببشهِ  :ايهبافط ايببُتػتٓط عًب ٢فٛاسؿب٘ ٚايبيت ال ٜعٗطٖبا
يغببة ٙف ْبب٘ ال ٜبببذٛظ قصفبب٘ٚ ،ضز يف قببشٝشيت ايبببشًي ٚابببٔ غببٓإ ( )154إٔ
اإلَبباّ ايكببازم (ْٗ )بب٢طعٔ قببصف َببٔ نببإ عًبب ٢مببة اإلغببالّ  ،إال إٔ
ته ٕٛقس إعًعت عً ٢شيو َٓ٘ص إعالعا ٜكٝٓٝا ال مساعا َٔ ٖصا ٚشاى .
ٜٚسيٓا عً ٢ايبذبٛاظ أٜها َ :ا إؾبتبٗطت َبٔ ايطٚاٜبات ( )155ايسايبب ١عًب٢
دٛاظ إمتٝا

ايفاغل ببُا أظٗط ٙأ ٚظٗط يًٓاؽ َبٔ فػبك٘ أ ٚفٛاسؿبٖ٘ٚ ،بٞ

ضٚاٜات ْاف ١ٝإلس اّ ايفاغل ايبُعًٔ بفػك٘ ٚايص ٟأيك ٢دًببا

ايببشٝا ٤عبٔ

ْفػ٘ ٚأْ٘ ال مٝب ١ي٘ ٚال سطَ. ١
()153ايٛغا : ٌ٥ز: 19

+ 24

()154ايٛغا: ٌ٥ز : 18

 َٔ1ابٛا

()155ايٛغا:ٌ٥ز  َٔ 154 :8ابٛا

 َٔ 25ابٛا

زٜات االعها. ٤

سس ايكصف  :ح  + 1ح. 2
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ٚايعُسَٗٓ ٠ا  :خربإ َعتربإ غٓسا ٚانشإ زالي ١عً ٢عسّ نب ٕٛشنبط
األَط ايعاٖط يًٓاؽ مٝبْ ٖٛٚ ، ١ف ٞيًشطَب ١بًػبإ ْفبَٛ ٞنبٛعٗا :طايغٝبب١
إٔ تك ٍٛيف أخٝو َا غ  ٙاهلل عًٚ ، ٘ٝأَا األَط ايعاٖط َجٌ ايببشسٚ ٠ايعذًب١
فالصطايغٝب ١إٔ تكب ٍٛألخٝبو يف زٜٓب٘ َبا مل ٜفعبٌ ٚ ،تببحٓ ٚ -تجببت  -عًٝب٘
أَطا قس غ  ٙاهلل عً ٘ٝمل ٜكِ عً ٘ٝف ٘ٝسسٓ ص.
ٚعً ٘ٝإشا نإ ايؿدل َعطٚفا ببُُاضغ ١ايعْا ال ٜػتشْ َٔ ٞٝفػب٘ عٓبس
ْػب ١ايعْا إيٚ ٘ٝمل ٜهٔ َػتٛضا عًٝب٘ ٚال ٖبَ ٛبتببػتٓط بب٘  -دباظ قصفب٘ بايعْبا،
ز ٕٚمة ٙنايًٛاط ي ٛمل ٜهٔ َؿٗٛضا ب٘ َبتصال يف َبُاضغت٘ .
ٚال سسٓ ٚال تععٜط يف قصف٘ ببُا إؾتٗط ب٘ ٚإبتبصٍ ٚتعباٖط بب٘  ،الغبُٝا يبٛ
قكس ايكاشف إبعاز ايٓاؽ عٓ٘  ،يه ٞال ٜتبأثطٚا بفعًب٘ ٚال ٜػبتشًّٛا َبا إعتبازٙ
ٚقس سطَٓ٘ اهلل غبشاْ٘ .
ْعِ األٚىل تطن٘ َٔ ببا

تٓعٜب٘ ايببُؤَٔ ْفػب٘ ٚيػباْ٘ عبٔ شنبط ايكببا٥ض

ٚايفٛاسـ اييت إضتهبٗا ايفػٓام ٚتعاٖطٚا بٗا ٚمل ٜػتشٛٝا َٓٗا ،فكس ٚضز يف
قببشٝش ١ايبببشصا : ٤نٓببت عٓببس أببب ٞعبببس اهلل ( )فػببأيين ضدببٌ َببا فعببٌ
مطٜبُو ؟ قًت  :شاى ابٔ ايفاعً ،١فٓعط إي ٖٞأب ٛعببس اهلل (ْ )عبطا ؾبسٜسا
قاٍ  :فكًت  :دعًت فساى إْ٘ َبذٛغ ٞأَٓب٘ أختب٘ ،فكباٍ :طأ ٚيبٝؼ شيبو يف
زٜببِٓٗ ْهاسببا ؟ص (ٖٚ )156ببص ٙايطٚاٜبب ١قببشٝش ١ايػببٓس عًبب ٢األظٗببطٖٚ ،ببٞ
ٚانش ١ايسالي ١عًَ ٢بغٛن ١ٝقصف مة ايبُػًِ ستبَ ٢بع َعطٚفٝتب٘ بببُا ٖبٛ
سطاّ يف ز ٜٔاإلغبالّ  ،ال أقبٌ َبٔ َببشبٛب ١ٝايتٓبعٓ ٙعبٔ قبصفِٗ تببذٓبا يًفتٓب١
ٚتكاضبا بني أٌٖ ايبًٌُ ٚاألزٜإ ايبُدتًف. ١
ثببِ اْبب٘ َببٔ فببط ٚإؾب اط إغببالّ ٚعفّب ١ايبببُكصٚف يجبببٛت سبسٓ ايكببصف:
إؾ ب اط إٔ ال ٜهبب ٕٛايبببُكصٚف َببٔ أٖببٌ ايب بس ٚاآلضا ٤أ ٚايعكا٥ببس ايفاغببس٠
()156ايٛغا: ٌ٥ز : 18
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بٓشٜ ٍٛهَ ٕٛػتشكا يالغتدفاف ٚايربآَ ٠٤ب٘ ،ف ْب٘ ال ٜببشطّ إتببٓٗاَ٘ بفاسؿب١
ايعْا أ ٚايًٛاط أ ٚايػشل إشا استٌُ فٝب٘ َببُاضغ ١ايفاسؿب ١نبٜ ٞكببٌ ايٓباؽ
إتٓٗاَ٘  ٜٚتٓب عً ٘ٝإبتعازِٖ عٓ٘ٚ ،ال سسٓ عً ٢ايكاشف ٚال تععٜط ،ببٌ ٜبؤدط
عً ٢فعً٘ إشا نإ بككس إبطاٍ بسعت٘ ٚإبعاز ايٓاؽ عٓ٘ ٚعٔ ايتأثٓط ببسعت٘ .
ٚبتعبة ٕآخط :أٌٖ ايبس ٚاآلضا ٤ايفاغس ٠ايبُتفل عً ٢فػازٖا ٚإْببشطافٗا
ٚنالهلا عٔ ز ٜٔاإلغبالّٜ -ببذٛظ غببِٓٗ ٚاإلٜكبا بٗبِ ٚايكبصف يؿدكبِٗ
ٚإٕ نإ نصبا ٚبٗتا ببُا يبٝؼ فب ، ِٗٝيغبطض إبعباز ايببُػًُني عبِٓٗ ستب ٢ال
تفػس عكا٥سِٖ ٚآضافِٖ ٚال ٜتأثطٚا بِٗ ٜٚ .سيٓا عً: ٘ٝ
أٚال  :إْ٘ َكته ٢قاعس ٠ايتعاسِ  ،ف ٕ َكًش ١زفع ايفتٓٚ ١ايهبالي ١عبٔ
زٜببٔ اإلغببالّ ٚعكٝببس ٠ايبببُػًُني نبب ٞال ٜغ ب ٓ ببب٘ ٚال ٜٓدببس ببسعتبب٘ نببعفا٤
ايعك ٍٛفٝطُع ايبُبتس ف ِٗٝيُٝفػس زُٜٚ ِٜٗٓهبًِّٗ عبٔ ايكبطاط ايببُػتك- ِٝ
ٖببصَ ٙكببًش ١أنٝببسٚ ٠عع ُٝبٖٚ ١بب ٞأقببَ ٣ٛالنببا َببٔ َببالى سطَبب ١إمتٝببابِٗ
ٚقصفِٗ ٚبٗتِٗ  َٔٚايكسح يف َكايتِٗ ايهايٚ ١ببسعتِٗ ايببُٓشطف ، ١تببشٓٛعا
عً ٢عكٝس ٠ايبُػًُني ٚتبشصٓضا عٔ ؾ ٛٝايهالٍ ٚاالْبشطاف يف قفٛفِٗ .
ٚثاْٝا  :يًبٓلٓ ايكبشٝض ايبص ٟضٚا ٙثكب ١اإلغبالّ (َ )157ػبٓسا إىل االَباّ
ايكازم ( )سانٝا يك ٍٛدس: )( ٙطإشا ضأٜبتِ أٖبٌ ايطٜبب ٚايببس َبٔ
بعببس ٟفببأظٗطٚا ايببرباَ ٠٤ببِٓٗ ٚأنجببطٚا َببٔ غبببِٓٗ ٚايكبب ٍٛفببٚ ِٗٝايٛقٝعبب١
ٚباٖت ِٖٛنٝال ٜطُعٛا يف ايفػاز يف اإلغبالّ ٜٚببشصضِٖ ايٓباؽ ٚال ٜتعًُبٕٛ
َٔ ببسعِٗ ٜ -هتبب اهلل يهبِ ببصيو ايببشػٓات ٜٚطفبع يهبِ بب٘ ايبسضدات يف
اآلخط٠ص ف ْب٘ ٜػبتفاز َبٔ ايببدرب ظباٖطاٚ :دبٛ

ايٛقٝعبٚ ١ايكب ٍٛايػب ٤٢ٝيف

أٖببٌ ايطٜبببٚ ١ايبسعبب ١يف ايببس ، ٜٔنببٝال ٜطُعببٛا يف إفػبباز اإلغببالّ ٚإنببالٍ
ايبُػًُني ببسعِٗ .
( )157أق ٍٛايهايف  :ز + 375 :2ايٛغا :ٌ٥ز:11
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ٜ٪ٜٚٸس :ٙخرب أب ٞايبدرت )1( ٟايذص ٟدذسٸ (حذ سل ايذذٗ ٣ٛايذذُبتسع) َذٔ
ايج٬ث ١ايص ٜٔيٝؼ هلِ سطَٚ ١إسرتاّ يف ؾطع اٱغ . ّ٬ثِ ْبشح :

قرف األب أو األم ولدهما :
قس ٜكصف ايكطٜل قطٜب٘ أٜ ٚتك شف ا٭قطب ٚ ٤ا٭ضس ّ فُٝذ بٝذِٓٗ فٝذذطٟ
ايذشسٸ دً ٢ايك شف إشا إدتُع ؾطط َ ٖٛٚ : ٙط يب ١ايذُكصٚف بذجدطا ٤ايذذشس،
َذذع إثب ذ ت قصفذذ٘ ؾذذطد ّ بؿذذٗٛز دذذس ٍٚأ ٚب ذ درتاف ايك ذ شفٚ ،شيذذو ٱطذذ٬م
ا٭زيذذ ١ايذذذُجبت ١ي ذذشسٸ ايكذذصف ٚايذذذُكٝٸس ٠ب ذذُط يب ١ش ٟاي ذذشل ٚإثب تذذ٘ ي ذذشصٍٛ
ايكصف ،فجٕ اٱط٬م ٜفٝس ثبٛت ايذذشل ٚيذع ّٚإق َذ ١ايذذذًس  :ثذذُ ْني غذٛط ّ
دً ٢ايك شف ،ست ٢إشا ن ٕ ضمح ّ يًُكصٚف َ -ذ غذ ٣ٛا٭

َذٔ ا٭قذ ض -

ف ْ٘ ٜذشسٸ يذ ٛقذصف بعمذِٗ بعمذ ّ ثذِ طًذل ايذذُكصٚف َذٔ ايذذُذتٗس ايعذسٍ
إق َ ١ايذشس دً ٢ق شف٘ َع إثب ت٘ ؾطد ّ دٓس : ٙفجشا قصف ا٫بٔ أبذ  ٙأ ٚأَذ٘ سٴذسٸ
ٚدٴًس بعس َط يب ١ايذُكصٚف ٚإثب ت ايكصف دً ٘ٝؾطد ّ .
ٖٚهصا ي ٛقصفت ا٭ّ أٜ َٔ ٚتكط
ا٭ّ اٜ ٚذذذٴشسٸ َذذٔ ٜكذذرت

بٗذذ إ

بٗ ٚ :يسِٖ  -ابِٓٗ أ ٚبٓتِٗ -تذذٴشسٸ

ايذذذُكصٚف  ،بذذذُكتم ٢إطذذ٬م زيٝذذٌ سذذس

ايكصف َذع سصذ ٍٛايؿذططني  :ايذذُط يبٚ ١اٱثبذ ت  .يهذٔ ٜذذشطّ دًذ ٢ايٛيذس
 ا٫بٔ أ ٚايبٓت -ايذذُط يب ١بجق َذ ١ايذذشس دًذ ٢أَٸذ٘ يذ ٛقصفتذ٘  ،فجْذ٘ َصذسامايعكٛم ٚاٱغ  ٠٤إ

ا٭ّ اييت هل سل دذذع ،ِٝبذٌ إٕ سذذل ا٭ّ أدذذعِ سذذلٸ

دً ٢ايٛيس بعس سذل اهلل تع

دًٚ ٘ٝسلٸ ايٛي ٞا٭دعِ (دذٌ) .

يهٔ ٜػتجٖٓ َٔ ٢صا  :قصف ا٭

يٓصٸ خ ص ،فجشا قصف ٚيذذس - ٙابذذٓ٘

أ ٚبذٓذت٘ -مل ٜذٴشسٸ ٭دذٌ ٚيذذس ٙايذذُكصٚف يذسي ٌٝخذ ص ْٚذصٸ حذشٝض ضٚاٙ
ايذذذُؿ ٜذ يف (ايفكٝذذ٘) (ٚايه ذ يف) (ٚايتٗذذصٜل) ٚقذذس تمذذُٔ غذذ٪اٍ ذلُذذس بذذٔ
()1ايٛغ :ٌ٥ز  َٔ 151 :8ابٛا
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َػًِ َذٔ اٱَذ ّ ايبذ قط( )دذٔ ضدذٌ قذصف ابٓذ٘ ب يعْذ ٚ ،أد بذ٘ (: )
طي ٛقتً٘ َ قتٌ ب٘ ٚ ،إٕ قصفذ٘ مل ٜذذذًس يذ٘ص(ٖٚ )3ذٚ ٞاحذش ١ايس٫يذ ١دًذ٢
دسّ سسٸ ا٭

ي ٛقصف ابٓ٘ .

ٚايع ٖط دُ ّٛايذشهِ ي٬بٔ ٚايبٓذت يذ ٛقذصفُٗ  ،فذ ٕ ا٫بذٔ ايذٛاضز يف
ايػ٪اٍ ن ٕ ظ ٖطاّ يف ايٛيس ايصنط ،يهٔ بكطٜٓذ ١ايذذذًُ ١ا٭ٚ
قذذٴتٌ بذذ٘ص ٜفٗذذِ ايعُذذ ، ّٛبًشذ ظ إٔ ايكصذ ص َذذٔ ا٭

:طيذ ٛقتًذ٘ َذ

ٜعذذِ ا٫بذذٔ ٚايبٓذذت

بذشػل ايٓصٛص ( )2ايذُتعسز: ٠ط ٜ ٫ك ز ٚايذس بٛيذس ٙإشا قتًذ٘ص ٚقذس إزدذ٢
ايؿٗٝس ايج ْ ٞاٱمج ع دً ، ٘ٝق ٍ ٚ( :ايبٓت ن ٫بٔ إمج دذ ّ)(ٚ )1إشا مل ٜذذذع
ايكٛز َٔ ايٛايس دٓذس قتًذ٘ يٛيذس - ٙبٓتذ ّ أ ٚابٓذ ّ -نذصيو يذ ٛقذصف ايٛايذس ٚيذسٙ
مل ٜذذًس ي٘  -بٓت ّ ن ٕ ايٛيس أّ ابٓ ّٖ -صا َ ٜفِٗ َٔ ايٓصٛص .
ٜٚتشصٌ َٔ َ٬سعَ ١ذذُٛع ايٓصٛص َعتمذس ّ٠ب ٱمجذ ع ايذذُسد:٢
ٖ ٛإٔ ٜ ٫ذٴشسٸ ايٛايس إشا قصف ابٓ٘ أ ٚابٓت٘ .
ٖٚهذذصا ا ذذس  -أ
قطع بعض ا٭حش

ا٭ ٜ ٫ -ذذٴشسٸ إشا قذذصف ابذذٔ ابٓذذ٘ أ ٚبٓذذت ابٓذذ٘ ٚقذذس
ب يعُ ٖٛٚ ، ّٛايصشٝض  ،يًصسم ايعطيف سٝح ٜصسم

دٓذذٛإ (ا٭ ) إشا قذذصف ايذذذس َذذٔ طذذطف ا٭
ا٭َط دٓس ا٫يذذتف ت إ

أْ٘ ٜ ٫ذك ز أ

ا٭

سفٝذذس ٙأ ٚسفٝستذذ٘ ٜٚ .تأنذذس

بذكتٌ أسذف ز ٙبذُكذذتم ٢إطذ٬م

ايٓص ايذُتكسّ:طٜ ٫ك ز ٚايس بٛيسٙصٖٚصا ٖ ٛايذُؿٗٛضدع ّ ُٝبني ايفكٗ . ٤
ٜ ٫ٚعِ ايذشهِ ايذذس:أ

ا٭ّ،يعسّ إسطاظايصسم ايعطيف ٜكٚ ّ ٓٝأْذ٘ أ

قصف ابٓت٘ أٚابٓ٘ٚ ،اشا مل ٜذشطظ ايصسم مل ٜذشطظ إْطب م ايٓصٸ ايصشٝض .
ثِ إْذ٘ ي ٛقذصف ايٛايذس ٚيذس ٙبأَٸذ٘ بإٔ ق ٍ ي٘  ٜ ( :ابٔ ايعاْذٝذ )١ثِ ْذف٢
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ٚيسٜٸت٘ َٓ٘ ،ق ٍ ي٘( :أْت يػت بٛيس )ٟت٬دٔ َع أّ ايٛيس ،فجٕ حسض ايًع ٕ
ٚحتكل َٓ٘ خ ضد ّ تفطٸم ايعٚد ٕ ٚمل حتٌٸ ايذُطأ ٠يعٚدٗ ايذُ٬دٔ أبساّ .
ٜٚسيٓ دً: ٘ٝحشٝض ذلُس بٔ َػًِ ايذُتكسّ سٝح ق ٍ فٝذ٘ اٱَذ ّ ايبذ قط
( )دٛاب ّ دٔ غ٪اٍ  :فجٕ قصف أب ٙٛأَذ٘ قذ ٍ (:)طإٕ قذصفٗ ٚإْتفذ٢
َٔ ٚيسٖ ت٬دٓ ٚمل ًٜعّ شيو ايٛيس ايص ٟإْتفٚ ،َ٘ٓ ٢فطٸم بٚ ُٗٓٝمل تذشٌٸ
ي٘ أبساّص(ٚ ٖٛٚ )5احض ايس٫ي ١دً َ ٢شنطْ َٔ احلهِ :ايت٬دٔ ٚايتفطٸم .
ٚإٕ ق ٍ ا٭

يٛيس ٜ( : ٙابٔ ايعاَْ )١ٝذٔ زْ ٕٚفذٚ ٞيسٜتذ٘ دٓذ٘ ٚن ْذت

ا٭ّ قٝس ايذش ٠ ٝن ْت ٖ ٞايذُكصٚف ٖٞٚ ١حذ سب ١ايذذشل ٚأَهٓٗذ إٔ تط يذل
بذشكٓٗ َٓ٘ إشا مل ٬ٜدٔ ايك شف ظٚدت٘ -أّ ايٛيس ايذُكصٚفٜٚ -١ٴك ّ دًٝذ٘ سذس
ايكصف إشا ط يبت بذشكٗ ٚأَهٓٗ إثبذ ت قصفذ٘ إٖ ٜذ بؿذ ٖس ٜٔدذ زيني فٝذًذس
ثذُ ْني غٛط ّ ٜٚ .سيٓ دً: ٘ٝايذذع ٤اٯخط َٔ حشٝض ذلُذس بذٔ َػذًِ :طٚإٕ
ن ٕ ق ٍ ٫بٓ٘ ٚ -أَٸ٘ سٝٸ ٜ : -١ابٔ ايعاْٝذٚ،١مل ٜٓتذ ٹ َذٔ ٚيذسٖ دٴًذس ايذذشس
هل ٚمل ٜفطٸم ب ُٗٓٝصيعسّ ايت٬دٔٚ ،دٴًس ثذذُ ْني غذٛط ّ سذسٸ ايكذصف ٭دذٌ
قصف ا٭ّ ايذشٝٸ ٖٞٚ ١ظٚد ١ايك شف بؿطط ايذُط يب ١ب يذشل ٚإثب ت ايكصف .
ٚي ٛن ْت ا٭ّ ايذُكصٚفَٝ ١ٸتٚ ١قس خ طذل ا٭

ٚيذسٜ(: ٙذ ابذٔ ايعاْٝذ)١

فٗٓ س يت ٕ :
ايذ ذذش ي ١ا٭ : ٚإٔ ٜ ٫هذذذ ٕٛدٓذذذسٖ ٚاضخ غذذذٚ ٣ٛيذذذسٖ ايذذذذُد طل
ب يكصف أٜ ٫ ٟه ٕٛدٓسٖ ابٔ َٔ غري ٫ٚ ٙأر  ٫ٚأ

 ٫ٚأّ هل  ٫ٚغريِٖ

َذُٔ ٜطخ َ هل ٜٚأخص بذشكٓٗ غٚ ٣ٛيسٖ ايذُد طل بكذصفٗ ٖٚ ،ذصا فذط
ْ زضٜٚ ،ه ٕٛف ٘ٝسل ايذشسٸ يًٛيذس يهذٔ ٜ ٫ذذشلٸ يًٛيذس إٔ ٜطًذل إدذطا ٤سذسٸ
ايكصف دً ٢أبٜ ٫ٚ ٘ٝذذًس ا٭

س٦ٓٝصٺ .

ايذش ي ١ايج ْ : ١ٝإٔ ٜه ٕٛيٮّ ايذُكصٚفذ ١ايذُٝٸذتٚ ١اضخٷ ٜأخص بذشذكٓٗ غري
()5ايٛغ : ٌ٥ز : 18
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ٚيس ايك شف  ،نإٔ ٜهذ ٕٛهلذ ٚيذس َذٔ غذري ايكذ شف أ ٚهلذ أ

أ ٚأّ أ ٚأر أٚ

حن َٔ ِٖٛا٭س ، ٤ ٝفٝتُهٔ َٔ ا٭خص بذشكٓٗ ٚايذُط يب ١بذجدطا ٤ايذذشسٸ دًذ٢
ق شفٗ ٚ ،إشا ط يل أسس ٖ ٤٫٪بذشل ايذُكصٚفٚ ١أثبت ايكصف بططٜذل ؾذطدٞ
أق ّ ايفك ٘ٝايعسٍ دً ٢ايك شف ايذشسٸ ب ٬إؾه ٍ .
ٜٚسيٓ دً ٢ايذشهِ ايذُفصٸٌ بذني ايذذش يتني  :ايذذذع ٤اٯخذط َذٔ حذشٝض
ابٔ َػًِ (: )6طٚإٕ ن ٕ ق ٍ ٫بٓ٘  ٜ :ابٔ ايعاْٚ ١ٝأَٸ٘ َٝٸتٚ ١مل ٜهذٔ هلذ َذٔ
ٜأخص بذشكٓٗ َٓ٘ إٚ ٫يسٖ َٓذ٘ فجْذ٘ ٜ ٫كذ ّ دًٝذ٘ ايذذشس  ،٭ٕ سذلٸ ايذذشسٸ قذس
ح ض يٛيس َٗٓ ٙصطفجٕ ن ٕ هل ٚيس َٔ غري ٙفٗٚ ٛيٝٸٗ ٜذذًس ي٘ٚ ،إٕ مل ٜهٔ
هل ٚيس َٔ غريٚ ٙن ٕ هل قطابٜ ١ك َٕٛٛبأخص ايذشسٸ دٴًس هلِ)  .ثِ ْبشح :

قرف مجاعة جمتمعاً ومتفسقاً :
إشا قصف ؾدصٷ ٚاسس مج د ّ١ب يعْذ أ ٚبذ يًٛاط أ ٚب يػذشل فذٜ ٬ذذدًٛ
َٔ إٔ ٜه ٕٛقصفِٗ َتفطٸق ّ أٜ ٚهَ ٕٛذذتُع ّ :
ايذش ي ١ا٭ : ٚإٔ ٜصسض ايكصف َٓ٘ يذذُ د١ٺ بٓشَ ٛتفطٸم ٚيفغ َتعذسز،
نإٔ ٜك( : ٍٛظٜس ظإٕ  ،دُط٥٫ ٚط ٖٓ ،ذس َػذ سك )١ط يذل نذٌ ٚاسذس َذِٓٗ
بذشك٘ ٚ .إشا أَهٔ أسسِٖ أ ٚتذذُ َِٗ إثبذ ت قصفذ٘ ٚقذس طًذل َذٔ ايذذُذتٗس
ايعسٍ إق َ ١سسٸ ايكصف أخصاّ بذشكٓ٘  -أقذ ّ ايذٛي ٞايؿذطد :ٞايذذُذتٗس ايعذسٍ
أَٓ ٚصٛب٘  -ايذشس دً ٢ايك شف َتعسزاّ بعسز ايذُكصٚفني ايذُط يبني بذذشكِٓٗ،
غٛا ٤د ٚ٤ا ب٘ إ

ايٛي ٞايؿطدَ ٞذذتُعني أَ ٚتفطقني  ،ق ٍ ؾٝذ ايذذٛاٖط:

(ب ٬خ٬ف أدس ٙف ٘ٝإ َٔ ٫اٱغه يف) (ٜٚ . )7سيٓ دً: ٘ٝ
()6ايٛغ : ٌ٥ز : 18
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أ : ّ٫ٚإْ٘ َكذتم ٢ايك دس ٠ايع َ ١ايك حذٝذ ١بذتذعذسٸز ايذُذػبٸذل دٓس تذعذذسز
ايػبل ايذُٛدل يًشهِ .
ٚث ْ : ّ ٝإْ٘ َكتم ٢ايٓصٸ ايذد ص  ٖٛٚحذشٝض ايذذشػٔ ايعطذ ض ايػذ ٌ٥
َٔ اٱَ ّ ايص زم()دٔ ضدٌ قصف ق ،ّ َٛفػأي٘ اٱَ ّ  :بهًُٚ ١اسس٠
ٚأد

ب ٱٜذذ

يف ايكذذصف حذذط

سسٸاّ ٚاسذساّ ،فذجٕ فذطٸم بٝذِٓٗ

(ْعِ) ق ٍ (: )طٜمط
()8

يهذذٌ ٚاسذذس َذذِٓٗ سذذساّص

فذذجٕ اي ذذذًُ ١ايج ْٝذذٚ ١احذذش١

ايس٫ي ١دً ٢إٔ َٔ فطٸم بني ايذُكصٚفني يف قصف٘ حط

ايٛي ٞايفك ٘ٝسساّ يهذٌ

ٚاسذذس َذذٔ ايذذذُكصٚفني ايذذص ٜٔقذذصفِٗ َتفذذطقنيٚ ،إط٬قذذ٘ ٜعذذِٸ َذذ إشا دذذ ٤
ايذُكصٚف ٕٛب يك شف مجٝعِٗ َطٚ ّ٠اسس ٠أ ٚد ٚ٤ا ب٘ َتفذطقني غذري دلذتُعني،
ٚدً ٢ن ٬ايتكذسٜطٜ ٜٔذذشسٸ ايكذ شف َتهذطضاّ َتعذسزاّ بعذسز ايذذُكصٚفني َذ زاّ
قصفِٗ َتفطق ّ َتٛظد ّ بأيف ظ َتعسز. ٠
ايذش ي ١ايج ْ : ١ٝإٔ ٜصسض ايكصف َٓ٘ ُ د ١بٓشذ ٛدلتُذع ٚبًفذغ َتشذس،
نإٔ ٜك ٤٫٪ٖ(:ٍٛظْ َ )٠ؿرياّ إ

ٖٓس ٚبهط ٚظٜس َج ،ّ٬أٜ ٚك ٍٛب تصذ ٍٕ َذٔ

ز ٕٚفصٌ ظَ ْ(:ٞظٜس ٖٓٚس ٚبهط ظْ  )٠فٗٓ تفص ٌٝسهُ ٞبني حٛضتني :
أ -إشا د  ٤مجٝع ايذُكصٚفني ب يك شف إ

ايذش نِ ايؿذطد:ٞايٛي ٞايفكٝذ٘

 َط يبني بذشكِٓٗ ٚإق َ ١ايذشسٸ دً ٘ٝثِ أثبتٛا قصف٘ إ. ِٖ ٜٚيف ٖذذص ٙايصذذٛضٜ ٠كذذ ِٝايذذٛي ٞايفكٝذذ٘ دًٝذذ٘ سذسٸاّ ٚاسذذساّ ٭دًذذِٗ مجٝعذ ّ
ٜٚمطب٘ ثذُ ْني غٛط ّ َطٚ ٠اسسٖ ، ٠صا ٖ ٛايذُؿٗٛضٚ ،يعً٘  ٫خ٬ف ف. ٘ٝ
 إشا د  ٤ايذُكصٚف ٕٛب يك شف يًٛي ٞايفكَ ٘ٝتفذطقني غذري َذذذتُعني :نٌ ٚاسس د  ٤ب يك شف إيَ ٘ٝػتذك ّ٬دٔ غذريٜ ٖٛٚ ٙذط يل بجق َذ ١ايذذشسٸ دًٝذ٘
ٚبأخص سكٓ٘ َٚعًَٝٛت٘ َٓ٘ .
ٚيف ٖص ٙايصٛضٜ ٠ػتشل سسٸاّ َػتك ّ٬دٔ نٌ قصفٺ حسض دٓ٘ .
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ٜٚسيٓ دًٖ ٢صا ايتذفص : ٌٝدسز َٔ ايطٚا ٜت (:)9
ْذعري حذشٝض مجذذ ٌٝبذٔ زضاز دذٔ أبذ ٞدبذس اهلل (ٚ )قذس غذأٍ دذٔ
ضدٌ إفرت ٣دً ٢ق ّٛمج دٚ ،١أد

(: )طإٕ أتٛا ب٘ َذذذتُعني حٴذط

سساّ ٚاسساّٚ ،إٕ أتٛا ب٘ َتفطقني حط

يهٌ َِٓٗ سساّص .

ْٚعذذري حذذشٝض ذلُذذس بذذٔ محذذطإ غذ َ ّ٬٥ذذٔ اٱَذ ّ ايصذ زم( )دذذٔ
ضدٌ إفرت ٣دً ٢ق ّٛمج دٚ ،١أد ب٘ (: )طإٕ أتذٛا بذ٘ َذذذتُعني حذط
سساّ ٚاسساّٚ ،إٕ أتٛا ب٘ َتفطٸقني حط

يهٌ ضدذٌ سساّصٖٚذصا خذرب حذشٝض

ايػٓس ست( ٢ذلُس بذٔ محذطإ) فذجٕ اٱغذِ ايذذُطًل ض ٣ٚدٓذ٘ ايج٬ثذ ١ايذصٜٔ
دطفٛا أِْٗ ٜ ٫ط ٕٚٚإ ٫دٔ ثك،١بٌ ٜ ٫بعس أْ٘ ايٓٗس ٟايصٚ ٟثٸذك٘ ايٓذ ؾ.ٞ
٫ٚبذذذس َذذذٔ تكٝٝذذذس ا ًُذذذ ١ا٭ٚ
َذذتُعني حط

يف ٖذذ تني ايصذذذشٝشتني :طإٕ أتذذذٛا بذذذ٘

سذساّ ٚاسذساّص بذذُ إشا قذصفِٗ بهًُذٚ ١اسذسٚ ٠يفذغ َتشذس :

(ٖ ٤٫٪ظْ  )٠أ(ٚظٜس ٖٓٚس ٚبهط ظْ  )٠إغتف ز َٔ ّ٠حشٝش ١ايعطذ ض ايذذُتكسَ١
اييت قذ ٍ فٗٝذ اٱَذ ّ ايصذ زم يًذطا ٟٚايػذ  ٌ٥دذٔ ضدذٌ قذصف قَٛذ ّ بهًُذ١
ٚاسس ٠ق ٍ :طٜمط

سساّ ٚاسساّص ْٚكٝٸسٖ بذُ اشا أتٛا ب٘ َذذتُعني .

ٖصا َٖ ٛكتم ٢ايذذُع بني ايصذشٝشني ايٛاحذشني يف إتذذش ز ايذذشسٸ إشا
أت ٢ا ُ د ١ايذُكصٚف ٕٛب يك شف إ

اٱَ ّ َذذتُعنيٚ ،بذني حذشٝض ايعطذ ض

ايٛاحش ١ز٫يت٘ دً ٢إختص ص ايذشس ايٛاسس بذُ إشا قصفِٗ بهًُٚ ١اسس. ٠
ٚبٗصا ايفِٗ ايٛاحض َٔ ا ُع بني ا٭خب ض ايذُٜ٪ٸس بفِٗ َؿذٗٛضايفكٗ ٤
ْذعتُس ْٚذفيت ْٚذفػٸط ب٘ َعترب ٠مس دذ )11( ١دذٔ ايصذ زم ( )س نٝذ ّ يكمذ ٤
د ذسٸ ٙأَذذري ايذذذَُٓ٪ني(: )طيف ضدذذٌ إفذذرت ٣دًذذْ ٢فذذط ٺمجٝع ذ ّ فذًذذس سذذساّ
ٚاسساّص ْٚذشًُذ٘ دً َ ٢إشا أتذٛا ب٘ َذذذتُذعٝذٔ ٚقس قصفذِٗ بًفغ ٚاسس نُ
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محً٘ ايذُؿٗٛض ٚغبكِٗ ايؿٝذ ايطٛغ. ٞ
ٚثذُ ١ضٚا ١ٜبطٜس غ  َٔ ّ٬٥اٱَ ّ ايب قذط ( )دٔ ايطدٌ ٜكذصف ايكذّٛ
مجٝع ّ بهًُٚ ١اسس ،٠ق ٍ(: )طإشا مل ٜٴػُٸِٗ فجْذُ دً ٘ٝسذس ٚاسذسٚ ،إٕ
مسٸ ٢فعً ٘ٝيهٌ ضدٌ سسص  .يهٔ ٖص ٙايطٚا ١ٜمل تجبت سذٝتٗذ دٓذسْ فجْٗذ
َط ١ٜٚيف (ايفك )٘ٝبجغٓ ز ٙدٔ بطٜس ايعذًذٜ ٫ٚ ٞعذطف غذٓس ايؿذٝذ ايصذسٚم
إ

نت

بطٜس ٚأحً٘ ،فجْذ٘ مل ٜذصنط ٙيف َؿذٝد ١ايفكٝذ٘  .نُذ أْٗذ ضٜٚذت يف

(ايتٗصٜل) ٚايػٓس حذعٝ

يذذذٗ ي ١ايذطا ٟٚدذٔ بطٜذس  ،ف ْذ٘ َذطزز بذني (أبذٞ

ايذذذشػٔ ايػذذ  )ٞ٥نُذذ يف (ايتٗذذصٜل) أ( ٚايؿذذ َ )ٞنُذذ يف (ا٫غتبصذذ ض) ٚ
(ايٛغ  )ٌ٥ف يذدرب حعٝ

ايػٓس ٚ ٫ثٛم بصسٚض ٫ٚ ٙسذ ١ٝف. ٘ٝ

نُ إٔ ايس٫ي ١ق حط ٠دٔ َك  ١َٚايطٚا ٜت ايصذشٝش ١ايذذُتكسَ ١يهْٗٛذ
َطًكذذ ١طٚإٕ مسٸذذٜ - ٢ع ذ
فذذط

ايذذُكصٚفني -فعًٝذذ٘ يهذذٌ ضدذذٌ س ذسٸص فجْذذ٘ دًذذ٢

حذذسٚض ايطٚاٜذذْ ١ذذكٝٸس ايذذذًُ ١بذذُ إشا أتذذٛا بذذ٘ َتفذذطقني أ ٚفذطٸم ٖذذ ٛيف

قصفِٗ نُ َٖ ٛف ز ايطٚا ٜت ايصشٝش ١ايذُتكسَ ١فجٕ ايذذُطًل ق بذٌ يًتكٝٝذس،
ٚب يتكٝٝس ٜطتفع ايتٓ يف ٚايتع ض

ايذًُشٛظ بسٚاّ .

ٖصا ٖ ٛايفِٗ ايذُؿٗٛض َٔ ايطٚا ٜت  ٖٛٚ ،ايذذُٓصٛض بذذُٛافك ١ايذذذُع
ايعذذطيفٚ ،ث ذذُ ١أْع ذ ض ٚاضا ٤خذذ٬ف ايذذذُؿٗٛض ٚخذذ٬ف ظ ذ ٖط ايٓصذذٛص ٫ ،
َٛدذذل ٱط يذذ ١ايهذذ ّ٬سٛهلذ بعذذس ٚحذذٛح ايفٗذذِ ايذذذُدت ض َذذٔ ايذذذُع بذذني
ايٓصٛص ٫ٚبس َٔ إدتُ ز . ٙثِ ْبشح :

عفو الـمكروف عو قاذفه :
إشا قذذصف أس ذسٷ ث ْ ٝذ ّ فػذذهت دٓذذ٘ ايذذذُكصٚف خٛف ذ ّ أ ٚيعذذسّ قسضتذذ٘ دًذذ٢
ايذُط يب ١بذشكٓ٘ مل ٜػكط سك٘ ٜٚذُهٓ٘ ايذُط يل ،يهٔ إشا دف ايذُكصٚف دذٔ
ق شف٘ ٚتٓ ظٍ دٔ سك٘ ٚمل ٜطًل إدذطا ٤سذس ايكذصف ٚضحذ ٞدٓذ٘ مل ٜهذٔ يذ٘
سذذل ايذذذُط يب ١ب يذذذشس بعذذس شيذذو  ،ستذذ ٢إشا بذذس ٣يذذ٘ ايرتادذذع دذذٔ دفذذٙٛ

دف ٛايذُكصٚف دٔ ق شف٘ )269( .....................................................

ٚأضاز إٔ ٜطًذذل َع قبتذذ٘ مل ٜكبذذٌ َٓذذ٘ ٚمل ٜػذذُع طًبذذ٘ إشا حذذسض ايعفذذَٓ ٛذذ٘
ب خت ٝذ ضٚ ٙت ذذشكل َٓذذ٘ إبذذطا ٤ق شفذذ٘ قبذذٌ ايذذذُطافع ١دٓذذس اي ذذش نِ ايؿذذطد ٞأٚ
َٓصذذٛب٘ يًشػذذب ٝت أ ٚيًشذذسٚز ٜٚ .ذذسيٓ دًٝذذ٘ َ :عتربتذذ مس دذذ )11( ١ايًذذتني
ضٚاُٖ ايؿٝد ٕ يف (ايه يف) (ٚايتٗصٜبني) بأغ ْٝس حشٝش: ُٖٚ ،١
ا٭ٚ

 :تمُٸٓت غ٪اٍ مس د ١دٔ ايطدٌ ٜفرت ٟدً ٢ايطدٌ فٝعف ٛدٓ٘

ثِ ٜطٜس إٔ ٜذذًس ٙبعس ايعف ،ٛق ٍ (: )طيٝؼ ي٘ إٔ ٜذذًس ٙبعس ايعفٛص.
ٚايج ْٝذذ : ١تم ذُٸٓت غذذ٪اي٘ دذذٔ ايطدذذٌ ٜكذذصف ايطدذذٌ ب يعْ ذ فٝعفذذ ٛدٓذذ٘
ٜٚذذعً٘ َٔ شيو يف سٌٸ ،ثِ إْ٘ بعس شيو ٜبس ٚي٘ يف إٔ ٜكسٸَذ٘ ستذٜ ٢ذذذًس،ٙ
فك ٍ :طيٝؼ ي٘ سسٸ بعس ايعفٛص ٚز٫يتُٗ ٚاحش ١دً ٢غكٛط ايذشلٸ ٚاْتفذ ٤
ايذشسٸ دٓس حسٚض ايعف ٛدٔ ايك شف ٖٚ ،ذصا ٜػذتًعّ إٔ ٜ ٫ذذشلٸ يذ٘ ايذذُط يب١
ب يذشسٸ بعس ايعفٚ ٛاٱبطاٚ ٤ايطح دٔ ايك شف َ ٖٓٚ .بشج ٕ :
ايذُبشح اَ :ٍٚ٫كتم ٢إط٬م ايذذُعتربتني ٖذ ٛدذسّ ايفذطم يف َػذكط١ٝ
ايعف ٛدٔ ايكصف ٚاٱبطا َ٘ٓ ٤يًذًس ٚسسٸ ايكصف بني َ إشا سصٌ ايعف ٛقبذٌ
ايذُطافعٚ ١بني سصٛي٘ بعس ايذُطافع ١إ

اٱَ ّ أ ٚايذُذتٗس ايعسٍٚ ،قس أفتذ٢

بعمِٗ َعتُساّ ٖصا اٱط٬م  َِٗٓ :أغت شْ ايذُشكل(قس )13( )ٙثِ قذ ٍ ( :بذ٬
خ٬ف  ٫ٚإؾه ٍ يف ايذذًُ ١بني ا٭حش

)ٚ ،زدٛا ٙدسّ ايذد٬ف دٗستٗ

دًٝذذ٘ (قذذس ، )ٙيهٓٗذ غذذري َعًَٛذذ ١يهجذذط ٠ايفكٗذ  ٤ايذذص ٜٔمل ٜبشجذذٛا ٖذذصا ايفذذطع
 ٕٜٛٗٚا٭َط دٓس َ٬سع ١نًُت٘ (يف ايذذًُ. )١
ٚقس ٜػتسٍ يًُؿٗٛض بجط٬م َعتربت ٞمس د: ١طيٝؼ يذ٘ إٔ ٜذذذًس ٙبعذس
ايعفذذٛصطيٝؼ يذذ٘ س ذسٸ بعذذس ايعفذذٛص ٚإطذذ٬م حذذشٝض حذذطٜؼ
()11ايٛغ : ٌ٥ز : 18

 َٔ 3 1ابٛا
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(َ )13ب ْ ٞتهًُ ١ايذُٓٗ ز  :ز. 359 : 1
()12ايٛغ : ٌ٥ز : 18

 َٔ 1 8ابٛا

َكسَ ت ايذشس ٚز :ح. 1

()12

ايذذذُتكسّ
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ايذُفصٸٌ بني سسٸ اهلل ٚسكٓ٘ فٜ ٬عفذ ٢دٓذ٘ ز ٕٚاٱَذ ّ ٚ ،بذني سكذٛم ايٓذ ؽ
ح سل ايذشل  :ايذُكصٚف . -

ف ٬بأؽ بعف ٛغري اٱَ ّ ٜ -ع

يهٔ ٜ ٫ذشطظ إضاز ٠اٱط٬م دساّ :
أ : ّ٫ٚإٕ حشٝض حذطٜؼ ٖذ ٛيف َكذ ّ بٝذ ٕ ايفذطم ايذذشهُ ٞبذني ايذذشس
ايص ٟهلل غبش ْ٘ نشسٸ ايعْ ٚايًذٛاط فذٜ ٬عفذ ٛدٓذ٘ غذري اٱَذ ّ ٚ ،بذني ايذذشس
ايص ٟيًٓ ؽ نشس ايكصف فذُٝهٔ إٔ ٜعفذ ٛدٓذ٘ غذري اٱَذ ّ  ٫ٚ ،ؾذ ٖس دًذ٢
ن ْٗٛيف َك ّ ب ٕ ٝاٱط٬م َٔ سٝح دف ٛايذُكصٚف دٔ ق شف٘ قبٌ ايذذُطافع١
إ

ايذذش نِ ايؿذذطد ٞأ ٚبعذذس ايذذذُطافعٚ . ١إشا ؾذذههٓ ف ٭حذذٌ دذذسّ نْٛذذ٘ يف

َك ّ ايب َٔ ٕ ٝايذذٗ ١ايج ْ ١ٝنُ تذشكل يف َب سح ا٭ح ٍٛايًفع. ١ٝ
ٚث ْ : ّ ٝإٕ َعتربت ٞمس د ١يف َك ّ ب ٕ ٝإٔ ايعف ٛدٔ سل ايكذصف َػذكط
ي٘ ٜ ٫ٚذذًس ايك شف بعس دف ٛايذُكصٚف دٓ٘ ٚ ،يٝػذت يف َكذ ّ بٝذ ٕ اٱطذ٬م
َٔ سٝح حذسٚض ايعفذ ٛقبذٌ ضفذع ا٭َذط إ

ايذذش نِ ايؿذطدٚ ٞحذسٚض ٙبعذس

شيو ،فٜ ٬صًض دسّ ايتفص ٌٝؾ ٖساّ دً ٢ثبٛت اٱط٬م ٚإضازت٘ دساّ .
ٚبتعبري ث ٕٕ َفصذٌ  :ايذص ٟأدتكذسٚ ٙاحذش ّ إٔ ايكذسض ايذذُتٝكٔ َذٔ ْذصٸ
ايطٚاٜتني ايذُعتربتني ٖ َ ٛإشا حسض ايعف ٛقبٌ ضفع ايذُكصٚف أَط ٙإ
أ ٚايذذذذُذتٗس ايعذذذسٍ فذذذ ٬حذذذط

اٱَ ّ

دٓس٥ذذذص  ٫ٚدًذذذس دًذذذ ٢ايكذذ شف ٜ ٫ٚذذذشل

يًُذكصٚف ايذرتادع ٚايذُط يب ١بذشذكٓ٘ بعس دذفٜٚ . ٙٛذذ٪نس َفذ ز ايذُعتذربتذٝذذٔ:
َعترب ٠محع ٠بٔ محطإ اٯت ١ٝبس٫يتٗ ايذُٓطٛق. ١ٝ
ٚاَ إشا طًل ايذُكصٚف إق َذ ١ايذذشسٸ ٚا٭خذص بذذشكٓ٘ َذٔ ق شفذ٘ ثذِ ضفذع
أَذذط ٙإ

ايذذذُذتٗس ايعذذسٍ أَٓ ٚصذذٛب٘ ،فذذٜٓ ٬فذذع ايعفذذ ٛبعذذس ضفذذع ا٭َذذط إ

ايذُذتٗس ايعسٍ ٚؾه ٣ٛايذُكصٚف َٔ ق شفٖ٘ٚ ،صا َكتمَ ٢فٗ ّٛحذشٝش١
محع ٠بٔ محطإ ( )11اييت ضٚاٖ ايؿٝد ٕ يف (ايه يف) ( ٚايتٗصٜل) بػذٓسُٖ
()11ايٛغ : ٌ٥ز : 18

 َٔ 1ابٛا
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ايصشٝض إ

ٖؿ ّ بٔ غ يذِ دٔ محع ٠بٔ محطإ ٖٚ -صا مل ٜٛثٸل حطحي ّ يف

أح ٍٛايطد ٍ ا٭ٚ

ٚمل ٜذُسح ،يهٓ٘ َٔ بٝت دًِ ٚؾطف ٚإٜذُ ٕ فجْ٘ ابٔ

أر ظضاض ٠بٔ أدني ايؿٝب ْٚ ،ٞقس ض ٣ٚابٔ أب ٞدُذري ٚحذفٛإ نت بذ٘ٚ ،دًذ٢
ايذُػًو ايذُدت ض ٖ ٛثك ١يذُعطٚفٖ ١ٝص ٜٔايعًُني إٔ ٜ ٫ط ٜٚإ ٫دٔ ثك. ١
ْٚص ايطٚا : ١ٜدٔ أسسُٖ (: )غأي٘ ايطا ٟٚدٔ ضدٌ أدتذل ْصذ
د ضٜت٘ ثِ قصفٗ ب يعْ  ،ق ٍ  :طأض ٣دً ٘ٝمخػذني دًذسٜٚ ، ٠ػذتػفط اهلل دذع
ٚدٌص قًت  :أضأٜت إٕ دعًت٘ يف سذٌٸ ٚدفذت دٓذ٘ ،قذ ٍ  :ط ٫حذط
إشا دفت دٓ٘ َٔ قبٌ إٔ تطفع٘ص فجٕ َٓطٛم دٛا
ايذذذًس إشا دفذذت ايذذذُكصٚف ١قبذذٌ ضفذذع أَطٖذ إ

دًٝذ٘

ايػذ٪اٍ ايجذ ْٜ ٞفٝذس ْفذٞ
اٱَذ ّ أ ٚايذذذُذتٗس ايعذذسٍ،

َٚفٗ ّٛايذذذًُ ١ايؿذططٜ ١ٝذسٍ دًذ ٢ثبذٛت ايذذذًس إشا اْتفذ ٢ايؿذطط ( :دًٝذ٘
ايمذذط

ٚدًذذس ايكذذصف إشا مل تعذذ ٴ دٓذذ٘ قبذذٌ إٔ تطفذذعٳ أَطٖذذ إ

ايذذذش نِ

ايؿطد )ٞبإٔ دفت دٓ٘ بعس ضفع أَطٖ إيٝذ٘ٚ ،٭دًذ٘ ْفذيت ببكذ  ٤سذسٸ ايكذصف
ٚدسّ غكٛط٘ إشا أثبت ايذُكصٚف قصف٘ إٚ ٙ ٜإٕ دف ٢ايذُكصٚف دٓ٘ بعس ضفذع
ا٭َط إ

ايذش نِ ايؿطد. ٞ

اي ذذُبشح ايج ذ َْ : ٞكتمذذ ٢إطذذ٬م َعتربتذذ ٞمس دذذٚ ١غريُٖ ذ ٖٛدذذسّ
ايفطم يف َػكط ١ٝايعفذ ٛيًذًذس ٚسذسٸ ايكذصف بذني قذصف ايطدذٌ ظٚدتذ٘ ٚبذني
قصف غريٖ  ،ق ٍ أغذت شْ ايذذُشكل (قذس( : )ٙدًذ ٢ايذذُؿٗٛض بذني ا٭حذش
ؾذذٗط ٠دعُٝذذٚ . )15( )١يف قب يذذ٘ َذ ٜذذشه ٢دذذٔ ايؿذذٝذ ايصذذسٚم َذذٔ إغذذتجٓ ٤
ايعٚدٚ ١أْ٘ إشا قصف ايطدٌ ظٚدت٘ ثِ دفت دٓ٘ مل ٪ٜثٸط ايعف ٛغكٛط ايذذشس
َطًك ّ غٛا ٤ن ٕ ايعف ٛقبٌ ايذُطافع ١إ

ايذش نِ ايؿطد ٞأّ بعس. ٙ

ٜٚذشه ٢دٔ ايؿٝذ ايطٛغٜٚ ٞذش ٢ٝبٔ غعٝس :دسّ ا٭ثذط يعفذ ٛايعٚدذ١
َكذٝٸذساّ بذُ ي ٛحذسض بذعس ايذُطافذعذ ١إ
(َ )15ب ْ ٞتهًُ ١ايذُٓٗ ز  :ز.361 : 1

اٱَ ّ أ ٚايذُذذتذٗس ايعذسٍ .
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ٚايذطأ ٟايٛغط دٓسْ ٖ ٛايٛغط ٚايذشل ايع ٖط َٔ ايصشٝش ١اٯت. ١ٝ
ٚقس ٜػتسٍ يًُؿٗٛض بجط٬م َعتربت ٞمس دذ)16( ١ايذذُتكسَتني ٚبصذشٝض
حطٜؼ ( )17ايساٍ دً ٢إٔ طَ نذ ٕ َذٔ سكذٛم ايٓذ ؽ يف سذسٸ فذ ٬بذأؽ بذإٔ
ٜعف ٢دٓ٘ ز ٕٚاٱَ ّص فٝذٛظ يص سل ايذذشلٸ  -ايذذُكصٚف ٖٓذ  -ايعفذ ٛدذٔ
ق شف٘ ٚظ يذُ٘ غٛا ٤ن ٕ ايك شف ظٚد ّ ٚايذُكصٚف ظٚد ١أّ غريُٖ .
ٖٚصا ا٫غتسَ ٍ٫ؿهٌ يعسّ إسطاظ إضاز ٠اٱط٬م دساّٚٚ ،دٗ٘ :
أ : ّ٫ٚي ذذُ تكذذسّ َذذٔ دذذسّ إسذذطاظ نذذ ٕٛحذذشٝض حذذطٜؼ يف َك ذ ّ ب ٝذ ٕ
اٱط٬م َٔ سٝح قصف ايطدذٌ ظٚدتذ٘ أ ٚقذصف غذري ظٚدتذ٘ ٚ ،إْذذُ ٖذ ٛيف
َك ّ ب ٕ ٝايفطم بني سل اهلل فٜ ٬عف ٛدٓ٘ غري اٱَ ّ ٚبني سل ايٓ ؽ فٝذتُهٔ
ح سل ايذشل إٔ ٜعفَٚ . ٛع ايؿو يف ن ْ٘ٛيف َك ّ ايبَ ٕ ٝذٔ ايذذذٗ ١ايج ْٝذ١
ف ٭حٌ دسّ ن ْ٘ٛيف َك ّ ب ْٗ ٝنُ حتكل يف ايبشٛخ ا٭حٛي ١ٝايًفع. ١ٝ
ٚث ْٝذ ّ  :يذذُ تكذذسّ َذذٔ دذذسّ إسذذطاظ نذذَ ٕٛعتربتذذ ٞمس دذذ ١يف َكذ ّ بٝذ ٕ
اٱط٬م َٔ دٗ١ٺ ث ْ١ٝٺ غري ايذذٗ ١ا٭حٌ ايع ٖط ن )( ْ٘ٛفذَ ٞكذ ّ بذذْٗ ٝ
 ٖٞٚإْتف  ٤ايذشس بعس حسٚض ايعفٚ ٛإٔ ٜ ٫ذشل ي٘ ايذُط يب ١بعس ايعف. ٛ
ٚث يج ّ  :يذٛضٚز ضٚاٜذ ١حذشٝش ١ظذ ٖط ٠يف دذسّ غذكٛط ايذذذشسٸ دٓذس دفذٛ
ايعٚد ١دٔ قذصف ظٚدٗذ ٖٚ ،ذ ٞحذشٝش ١ذلُذس بذٔ َػذًِ قذ ٍ  :غذأيت٘ دذٔ
ايطدٌ ٜكصف اَطأت٘ .ق ٍ :طٜذذًسص ثِ غأي٘  :أضأٜذت إٕ دفذت دٓذ٘  ،قذ ٍ :
()18

ط ٫ٚ ٫نطاَ١ص

ٚقس ضَٝت ب ٱحُ ض ٚدسّ ظٗٛض ايذُػ ، ٍٚ٪يهذٔ َذٔ

ايذُكطٛع ب٘ إٔ اٱحُ ض ْ ؾذ َٔ ٧ايذتذكطذٝع  ٫ٚ ،ضٜل فذ ٞنذ ٕٛايذُػذذٍٚ٪
أسسُٖ  :ايب قط أ ٚايص زم()ايصٜ ٜٔتع ضف غ٪اٍ ايطاٚ ٟٚتعًُٓ٘ َُٓٗ .
()16ايٛغ : ٌ٥ز : 18

 َٔ31ابٛا

()17ايٛغ : ٌ٥ز : 18

 َٔ 18ابٛا

()18ايٛغ : ٌ٥ز : 18

 َٔ 31ابٛا
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ٚايع ٖط َٔ ايصشٝش - ١بذُ٬سعَ ١ذذذُٛع ايػذ٪ايني ٚايذذذٛابني ٖ -ذٛ
دذسّ غذكٛط ايذذشسٸ ٚبكذ  ٤ايذذذًس إشا دفذت ايعٚدذ ١دذٔ ظٚدٗذ ايكذ شف هلذ
سٝح أثبت اٱَ ّ(: )طٜذذًسص يف دٛا

غ٪اٍ (ايطدذٌ ٜكذصف اَطأتذ٘)

ثِ غأي٘ دُ إشا دفت ايعٚدذ ١دٓذ٘ ٖذٌ ٜذذذًس أٜمذ ّ أّ ٜػذكط ايذذذًس بذ يعفٛ
ايص ٟي٘ زٚض إغك ط ايذشسٸ ٚ ،ايػ  ٌ٥ضا ٚٺ فك ٘ٝٺدً ٌٝد ضف بإٔ ايعفَ ٛػكط
يًشل ٚايذشس  ،فجْ٘ ايطا ٟٚيذشسٜح اٱَ ّ ايب قط دٛاب ّ يػذ٪اي٘  :ضدذٌ دٓذ٢
دًٞٸ أدف ٛدٓ٘  :طٖ ٛسكو إٕ دفٛت دٓذ٘ فشػذٔ ٚ ،إٕ ضفعتذ٘ إ

اٱَذ ّ

فجْذُ طًبت سكوص(ٖٚ )19صا د ضف بإٔ ايعف ٛسػذٔ َػذكط يًشذل  ،فٝهذٕٛ
دٛاب٘ (: ٖٓ )ط ٫ٚ ٫نطاَ١صٜع  :اْ٘ ٜ ٫ػكط ايذذذًس ٜ ٫ٚذ٪ثط ايعفذ،ٛ
ٚقٛي٘ :ط ٫ٚنطاَ١صتأنٝس يٓف ٞغكٛط ايذذًس ٚايذشسٸ دٓس دف ٛايعٚد. ١
ٚب ختص ض :ظ ٖط ايصشٝش ١بمَُ ١ُٝعطفذ ١ايذطا ٟٚبذأثط ايعفذٖ ٛذْ ٛفذٞ
أثذذط ايعفذذَ : ٛػذذكطٝت٘ يًذًذذس ٖ .ذذصا ٖذذ ٛايع ذ ٖط َذذٔ ايطٚاٜذذ ١غذذ٪اٚ ّ٫دٛاب ذ ّ.
ٚ٭دً٘ ٜتكٝٸس إط٬م ايذذُعتربتني ٚحذشٝش ١حذطٜؼ -يذ ٛتذذشكل هلُذ إطذ٬م
َذذطاز يًؿذ ضع دذذساّٜٚ -ذذذدتص بػذذري ايعٚدذذ ١فجْذذ٘  ٫أثذذط يعفٖٛذ ٚيذذٗ ا٭خذذص
بذشكٓٗ ٚايذُط يب ١ب يذشسٸ ٚإٕ دفت دٔ ظٚدٗ إشا قصفٗ .
ٚقس أقطٸ أغت شْ ايذُشكل(قس )ٙبإٔ َكتم ٢ايذذُع بني ا٭خبذ ض ايذذُطًك١
ايساي ١دً ٢غكٛط ايذشس ب يعفٚ ٛبني حشٝش ١ذلُس بٔ َػًِ ٖ ٛتكٝٝس إط٬م
ايطٚا ٜت بػري ايعٚد ، ١يهٓ٘ ضَ ٢ايصذشٝش ١بجمجذ ٍ ايس٫يذ ١دًذَ ٢ذ شنطْذ
ٚإغتعٗطْ  ،بٌ إغتعٗط خ٬ف٘ ٚق ٍ((:)31إٕ حشٝش ١ذلُس بذٔ َػذًِ ظذ ٖط٠
يف حش ١دف ٛايعٚد ، ١فجٕ ايع ٖط َٔ قٛي٘  - ٫ : بذعس قٛي٘  :أضأٜذت إٕ
دفت دْٓ٘ ٖٛ -ف ٞايذذًس ْ ٫ف ٞايعف. )ٛ
()19ايٛغ : ٌ٥ز : 18

 َٔ 17ابٛا

(َ)31ب ْ ٞتهًُ ١ايذُٓٗ ز  :ز.361 : 1

َكسَ ت احلسٚز  :ح. 1
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ٖٚصا ا٫غتعٗ ض إضد ع يًمُري ا

ايبعٝس :طٜذذًسص َع ٚدٛز ايكطٜذل

(دفت دٓ٘) فجٕ ايعفٖ ٛذ ٛايكطٜذل يف تطتٝذل غذ٪اٍ ايذطاٖٚ ٟٚذ ٛايذذُػٍٚ٪
دٓ٘ ٚدٔ أثذط ، ٙف٬بذس َذٔ إضازْ ٠فذ ٞايعفذ ،ٛأ ٚإضازْ ٠فذ ٞأثذطٖٚ ٙذ ٛغذكٛط
ايذذًس بس٫ي َ ١قطٸبٓ ٪ٜٚ . ٙنس :ٙقٛي٘ط ٫ٚنطاَ١ص فجْ٘ ٜتٓ غذل َذع ايذذُعٓ٢
ايذذص ٟإغذذتعٗطْ  : ٙبك ذ  ٤ايذذذذًس ٚدذذسّ َ٪ثطٜذذ ١دفذذ ٛايعٚدذذ٫ ١غذذك ط ايذذذشس
ٚإْتف  ٤ايذذًس ٜ ٫ٚ ،تٓ غل َع فِٗ (إْتف  ٤ايذذًس بعف ٛايعٚد. )١
ثِ تٓعٍ (قس )ٙدٔ إغتعٗ ضٚ ٙضَ ٖذ (قذس )ٙب ٱمجذ ٍ ٚإشا مل ٜهذٔ هلذ
ظٗٛض ف ٬أثط يًصشٝشٚ ، ١ضدع إ

اٱط٬ق ت .

ٚقذذس أٚحذذشٓ أْذذ٘  ٜ ٫ذذشطظ إضاز ٠اٱطذذ٬م دذذساّ َذذٔ حذذشٝش ١حذذطٜؼ
َٚعتربت ٞمس د ١نُ تكسّ َفصٚ ، ّ٬إٔ ظ ٖط حذشٝش ١ذلُذس بذٔ َػذًِ ٖذٛ
إْتف ذ  ٤أثذذط ايعفذذٚ ٛدذذسّ غذذكٛط اي ذذذًس٫ٚ ،ظَذذ٘ دذذٛاظ أخذذص ايعٚدذذ ١كٓٗ ذ
َٚط يب ١اٱَذ ّ أ٥ ْ ٚبذ٘ بجق َذ ١ايذذشسٸ دًذ ٢ظٚدٗذ ايكذ شف ستذ ٢بعذس دفٖٛذ
دٓ٘ ٖ .صا ٖ ٛايع ٖط َٔ ايصشٝش ٖٞٚ ١يف َكذ ّ بٝذ ٕ إٔ ايعفذٜ ٫ ٛصذضٸ ٫ٚ
٪ٜثذٸط غكٛط ايذذًس غٛا ٤حسض دف ٖٛقبٌ ضفع أَطٖ إ

احلذ نِ ايؿذطد ٞأٚ

حسض دف ٖٛبعس ايذُطافع ٫ٚ ،١زي ٌٝدً َ ٢أف ز ٙايؿٝذ ايطٛغٚ ٞحيٝذ ٢بذٔ
غعٝس َٔ ا٫ختص ص  :دسّ َ٪ثط ١ٜدف ٛايعٚد ١بعس ايذُطافع . ١ثِ ْبشح :

إنتفاء الـحد بعد ثبوت الكرف :
س ايكصف  -دًس ثذُ ْني غٛط ّ  -بأسس أَٛض :
ٜٓتف ٞس ٸ
ا٭: ٍٚدف ٛايذُكصٚف دٔ ق شف٘ ٚإبطاٚ ٙ٤تذشً َٔ ً٘ٝقصف٘ ٚإٖ ْتذ٘ ،فجْذ٘
ب يكصف ٜتٛيس يًُؿته ٞسلٸ ايذُط يب ١بجق َ ١ايذشسٸ دً ٢ق شف٘ٚ ،يهٌ ش ٟسل
إغك ط سك٘ ٚإبطا ٤ق شف٘ َٔ إغتشك ق٘ دًٗٝذ ٚقس غبل ا٫غتس ٍ٫دً. ٘ٝ
ايذج ْ : ٞإتذ ٕ ٝؾذٗذٛز دذس ٍٚتذجبذت بذؿٗ زتذِٗ ايت َ ١ؾطد ّ دً ٢حسٚض
ايذذطٜذُ : ١ايعْ أ ٚايًٛاط أ ٚايػشذل  -ايذيت إتذٸِٗ ايك شف بٗ َكصٚفذ٘  ،فجْذ٘
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بجبذذٛت اي ذذذطّ دًذذ ٢ايذذذُكصٚف ٜٓ -تفذذ ٞس ذسٸ ايكذذصف بذذٓص اٯٜذذ ١ايؿذذطٜف: ١
ِص ٚإشا أتذٛا
طٚٳا ٖيصٹٜٔٳ ٜٳطٵَٴٕٛٳ ايذُشٵصٳ ٳٓ تٹ ثٴِٻ يَِٵ ٜٳأِتٴٛا بٹأَضٵبٳ ٳع١ٹ ؾٴ ٳٗسٳا٤ٳ َف دٵ ٹًسٴٖٚٴ ٵ
ب يؿٗسا ٤ا٭ضبع ١إْتفَٛ ٢حٛع ايذذًس  :ثذُ ْني غٛط ّ ٭دٌ ايكصف .
ايج يذذح  :إقذذطاض ايذذذُكصٚف ٚتصذذسٜك٘ دًذذ ٢حذذسٚض ايعْذذ أ ٚايًذذٛاط أٚ
ايػشل َٓ٘ ٚ -ي ٛإقطاضاّ ٚاسساّ -فجْ٘ ٜذعٜض ايذذشسٸ دذٔ ايكذ شف ٚإٕ مل ٜجبذت
ب٘ ايذذطّ ايذُتٸِٗ ب٘ ٚايذُكصٚف ب٘ .
ٜٚسيٓ دًٝذ٘  :إٕ ٫ظّ إقذطاض ٙبذذذطَ٘ حذسم ايكذ شف ٚدذسّ نْٛذ٘ دطَذ٘
فطَٛ ّ١ٜدب ّ١يًشسٸ َ ،م ف ّ إ

إٔ ٖصا اٱقطاض ٚا٫درتاف إشا حسض َٔ ايع قٌ

ايذُدت ض غري ايذُهط ٙدًٜ - ٘ٝع ٌٜدٔ ح سب٘ ايذذُعرتف حذف ١ايعفٓذ ١ايذذُعترب٠
يف ايذُكصٚف ٚاييت ٖ ٞؾطط ثبٛت ايذشسٸ دً ٢ايك شف .
ايطابع  :يع ٕ ايعٚز ايك شف ظٚدتذ٘ ،فذجشا قذصفٗ ب يعْذ ْٚفذٚ ٢يذسٖ ثذِ
٫دٓٗ دًْ ٢ف ٞايٛيس-إْتف ٢دٓ٘ سسٸ ايكصف ٚإْتف ٢دٓ٘ ٚيسٚ ٙف ضم ظٚدت٘ .
ٜٚسيٓ دًٜ َ : ٘ٝػتف ز َٔ ا ١ٜايذُ٬دٓٚ ١نٝفٝتٗذ يف غذٛض ٠ايٓذٛض ()9-6
 َٔٚضٚا ٜت ايذُ٬دٓ ١إٔ َ٬دٓ ١ايعٚز اَطأت٘ تسضأ دٓ٘ ايعصا
ٜٓٚتكذذٌ ايعذذصا
ايعصا

إ

ٚسس ايكصف

ايذذذُطأ ٠فرتدذذِ  ،إ ٫إٔ ت٬دذذٔ ٖذذ ٞأٜمذذ ّ فٝذذسضأ دٓٗذذ

ٚايذشس (. )31
ايذد َؼ  :تك شف اثٓني ب يعْ أ ٚب يًٛاط أ ٚب يػشل فجْ٘ إشا تك شف بتُٗ١

ايعُذذٌ ايفذذ سـ  -ايعْذذ أ ٚايًذذٛاط أ ٚايػذذشل -زٴض ٨دُٓٗذذ ايذذذشس ٚإْذذسفع
دُٓٗ إشا اؾتهٚ ٝطًب ا٭خص بذذشكُٓٗ ٜٚتبذسٍ ايعذصا

فُٗٝذ َذٔ ايذذشسٸ إ

ايتععٜط ٚ ،يعً٘  ٫خ٬ف فٜٚ . ٘ٝسيٓ دً : ٘ٝحذشٝش ١أبذ٫ٚ ٞز ايذذشٓ ط ايذيت
ضٚاٖ ايذُؿ ٜذ يف دٛاَعِٗ ايج٬ث : ١أْ٘ أت ٞأَري ايذَُٓ٪ني بطدًني قذصف
نٌ ٚاسس َُٓٗ ح سب٘ ب يعْ يف بسْ٘ ،ق ٍ  :طفسضأ دُٓٗ ايذذشس ٚدعٸضُٖذ ص
( )31ضادع  :ايٛغ  : ٌ٥ز: 15
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ٚحشٝش ١دبس اهلل بٔ غٓ ٕ دٔ ايص زم( )ايػ  ٌ٥دٔ ضدًني إفذرت ٣نذٌ
َُٓٗذ دًذذ ٢حذ سب٘ فكذ ٍ (: )طٜذذسضأ دُٓٗذ ايذذشس ٜٚعذعٸضإص  ٖٚتذ ٕ
ضٚاٜت ٕ حشٝشت ٕ غٓساّ (ٚ )33احشت ٕ ز٫ي ١دً ٢إْسف ع ايذشسٸ دُٓٗ ٚتبسٸيذ٘
ب يتععٜط بكسضٕ ٜطا ٙايذش نِ ايؿطد ٞح٬س ّ ٚتأزٜب ّ  .ثِ ْبشح :

إزث حدّ الكرف :
إشا قصف ؾدص أسساّ س ٍ س ٝت٘ فشل ايذُط يب ١بجدطا ٤ايذشس دًٝذ٘ ٖذٛ
يًُكذذصٚف ٚإٕ خٛطذذل بذذ٘ غذذري ،ٙنُذ يذذ ٛقذ ٍ أسذسٷ ٯخذذطٜ( :ذ ابذذٔ ايعاْٝذذ)١
ف يذُكصٚف ٖ ٛأّ ايذُد طلٚ ،إشا ن ْت سذٝٸ ١فٗ ٞاييت تط يل بذشكٗ .
يهٔ ي َٛت ايذُكصٚف بعس ايكصف قبٌ ايذُط يب ١ب يذشسٸ ٚا٭خص ب يذذشلٸ،
أ ٚنذ ٕ ايذذُكصٚف َٝتذ ّ قبذٌ ايكذصف فذٛيٞٸ ايذذشلٸ َٚػذتشكٓ٘ ٖذ ٛايذٛاضخ َذٔ
أقطب ٥ذذ٘ َذذذُٔ ٜذذطخ َ يذذ٘ نذذ ٫بٔ ٚا٭

ٚا٭ر ٚايذذذذس ٚحنذذٖ . ِٖٛذذصا ٖذذٛ

ايذُؿٗٛض بٌ إزد ٞدً ٘ٝاٱدذُ ع ٜٚ ،سيٓ دذذً : ٘ٝايٓصٸ اٯتذٚ ،ٞايذُذػتذذف ز
َٔ ايذٓصٸ ايذُعذذتذرب ٚاٱمج ع ٖ ٛإضخ ايذشس .
يهذذٔ ٚضز يف َعت ذرب ٠ايػذذه ْٞٛقذذ ٍٛاٱَ ذ ّ ايص ذ زم (: )طاي ذذشسٸ ٫
ٜٛضخص ٚظ ٖط - ٙيف ايٓعط ايبذس ٟٚإيٝذ٘ بذذدصٛح٘ ٚتطبٝكذ٘ ٖ -ذ ٛإٔ ايذذشس
إشا مل ٜب ؾط ايذُكصٚف إغتٝف  ٙ٤س ٍ س ٝتذ٘  ٫ٚدفذ ٢دٓذ٘ فجْذ٘ ٜ ٫ذٛضخ َٓذ٘
بذد٬ف ايذُ ٍ فجْ٘ ٜٛضخ ٖٚ .صا َ -ف ز ايطٚاٜذ - ١خذ٬ف ايذذُؿٗٛض فطَٝذت
ب يمع

( . )32يهٔ ايمع

ْٛ ٫افل دًٝذ٘  ،إش ٜ ٫بذس ٚيٓذ يف غذٓسٖ حذع

إ َٔ ٫دٗ ١ايٓٛفً ٞأ ٚايػه: ْٞٛ
أَ ايػه ْٞٛفكس شنط ؾٝذ ايط ٥ف ١يف دسٸت٘ َ :ب سح سذ ١ٝخرب ايٛاسس
()33ايٛغ  : ٌ٥ز : 18
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أْ٘ (قس دًُت ايط ٥ف ١بأخبذ ضٚ ، )ٙأخبذ ض ٙتفذٛم ا٭يذ

ضٚاٜذ ١فُٝذ ٚحذًٓ ،

ٚغ يبٗ ذ  َ -ذ ٜعٜذذس دذذٔ ايجُ ْ ذذُ  َٗٓ ١٥ذ ٜ -ط ٜٗٚذ ايٓذذٛفًٚ ،ٞايٓػذذب ١نذذبري، ٠
فجشا تًكٓت ايط ٥ف ١ايذشكٓ ١أخبذ ض ٙبذ يكبٚ ٍٛايعُذٌ ف٬بذس َذٔ إدتك زٖذ ٚ -يذٛ
إضته ظاّ -قب ٍٛضٚا ١ٜايٓذٛفً ٞدٓذ٘ ،٭ٕ غ يذل ضٚاٜذ ت ايػذهَ ْٞٛذٔ ططٜكذ٘
ٚبٛاغطت٘ ٚ -حًت ا

ايؿٝذ ايطٛغٚ ٞغري َٔ ٙايذُشسثني ٚايذذُ٪يفني َذٔ

دًُ  ٤ايط ٥ف( ١قسِٖ) ٚ .ايصشٝض إٔ ٜك ٍ :
إٕ ايطٚا ١ٜايذُعترب ٠ايذُطًك: ١طايذشس ٜٛ ٫ضخص قس فػٸطتٗ ضٚاَ ١ٜعترب٠
َذدتص ١بذشسٸ ايكصف ٚأنٓستٗ بعض ايطٚا ٜت ا٭خطٚ ، ٣تفص: ً٘ٝ
إٕ يعُ ض ضٚاَ ّ١ٜعترب َ٠ايػٓس يف (ايه يف) (ٚايتٗصٜبني) تصًض

()31

َفػٸذطاّ

ي ذذُعترب ٠ايػذذه ْٞٛسٝذذح تم ذُٸٓت مس دذذ٘ َذذٔ اٱَ ذ ّ ايص ذ زم (ٜ )كذذٍٛ
:طإٕ ايذشسٸ ٜٛ ٫ضخ نُ تٛضخ ايسٜذٚ ١ايذذُ ٍ ٚيهذٔ َذٔ قذ ّ بذ٘ َذٔ ايٛضثذ١
فٗٚ ٛيٝٸ٘  َٔٚ ،تطن٘ فًِ ٜطًب٘ ف ٬سذل يذ٘ٚ ،شيذو َجذٌ ضدذٌ قذصف ضدذّ٬ص
ٖص ٙايهًُ ١يف (ايه يف) ٚايع ٖط إٔ ايذُكصٚف ٖذ ٞأَٸذ٘  ٫ -ؾدصذ٘ -بكطٜٓذ١
قٛيذذ٘ ٫سكذذ ّ :ط٭ْٗذذ أَُٗذذ مجٝعذذ ّصثِ قذذ ٍ :طٚيًُكذذصٚف أر  -أخذذٛإ .
تٗصٜل -فجٕ دف دٓ٘ أسسُٖ ن ٕ يٰخط إٔ ٜطًب٘ بذشكٓ٘،٭ْٗ أَُٗ مجٝعذ ّ،
ٚايعفذذ ٛإيُٗٝذذ مجٝع ّصٚظ ٖطٖذذ إٔ ايعفذذ ٛبعذذس َذذٛت ا٭ّ ايذذذُكصٚف ١سذذل
يًٛيس ،ٜٔفجشا دف ٢أسسُٖ مل ٜػكط ايذشسٸ ستٜ ٢عف ٛا٫خطٚ ،إشا مل ٜصذسض
َٓ٘ دفٚ ٛأضاز ايذُط يب ١ب يذشل د ظ ي٘ شيو .
٪ٜٚنسٖ  :ضٚاٜت ٕ َعتربت ٕ غٓساّ ٚ -ي ٛيف ايذذًُ: -١
ا٭ٚ

َ :عترب ٠دُ ض ا٭خط ٣ايذُط ١ٜٚيف (ايه فذ( ٚ )ٞايذتٗصٜل) ٚ ،قس

غأٍ ا ّ َ٫ايص زم ( )دُ اشا ق ٍ يطدٌ  ٜ :ابٔ ايف دًذٜ - ١ع

ايعْ -

ٚن ٕ يًُكذصٚف أرٷ ٫بذٚ ٘ٝاَٸذ٘ فذعذف أسسٖذُ دٔ ايك شف ٚأضاز أسسُٖ إٔ
()31ايٛغ : ٌ٥ز : 18
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ٜكسٸَ٘ ا

ايٛايٜٚ ٞذذذًس ،ٙأ نذ ٕ يذ٘ شيذو قذ ٍ:طأ يذٝؼ أَذ٘ ٖذ ٞأّ ايذصٟ

دف ص ثِ ق ٍ:طإٕ ايعف ٛاي ُٗٝمجٝع ّ اشا ن ْت أَٸُٗذ َٝتذ ،١فذ َ٫ط ايُٗٝذ يف
ايعفٚ ،ٛإٕ ن ْت سٝٸذ ١فذ َ٫ط ايٗٝذ يف ايعفٛصٚظ ٖطٖذ ٜ٫ٚذ ١ا٭خذ ٜٔٛدًذ٢
ا٭خذذص بذذشل أَُٗذ ايذذذُكصٚف ١بعذذس َٛتٗذ  ،فذذجشا دفذذ ٢أسذذسُٖ أَهذذٔ اٯخذذط
ا٭خص بذشكٓٗ ٚايذُط يب ١ب يذشسٸ ٭دًٗ  ،فطادعٗ (. )35
ايج ْ : ١ٝحشٝش ١ذلُس ابٔ َػًِ ( )36ايذذُفصٸً ١ايذذُتكسَ ١يف قذصف ا٭
ٚيس ٙبأَ٘ ايذُتمُٓ ١اْ٘ اشا ن ْت أَٸ٘ َٝتٚ ١ط ن ٕ هل ٚيس َٔ غري ٙفٗٚ ٛيٝٸٗذ
ٜذذًس ي٘ٚ ،إ مل ٜهٔ هل ٚيس َٔ غريٚ ٙن ٕ هلذ قطابذٜ ١كَٛذ ٕٛبأخذص ايذذشس
دٴًس هلِص ٖٞٚتسٍ بٛحٛح دً ٢إٔ ايذذُكصٚف ١ايذذُٝٸت ١يذ ٛنذ ٕ هلذ ٚيذس َذٔ
غري ٙأ ٚن ٕ هل قطاب ١ق َٛا بأخص سكٓٗ ٚطًبٛا ايذشسٸ ،فٝذًس اٱَ ّٴ ايك شفٳ.
ثِ اْ٘ بعذس إٔ تذذشكل إٔ يًٛضثذ ١سذلٸ ايعفذ -ٛايعذ ٖط أْذ٘ ٜ ٫رتتذل دًٝذ٘
غكٛط ايذشس إ ٫إشا ادتُعٛا دًٚ ٘ٝمل ٜذدتًفٛا فٚ ،٘ٝيعًذ٘  ٫خذ٬ف فٝذ٘ فجْذ٘
َكتمذذ ٢ايك دذذس ٠ايع َذذ( :١يهذذٌ ش ٟسذذل إغذذك ط سكذذ٘ ٚايعفذذ ٛدذذٔ َػذذتشك٘)
ٚظذ ٖط ايذذذُعتربتني ايًذذتني ضٚاُٖذ دُذ ض أ ٚحطٜذذشُٗ  :إٔ يهذذٌ ٚاضخ َذذٔ
طبك١ٺ ٚاسس ٠سك ّ َػتك ّ٬ب يذُط يب ١ب دطا ٤سسٸ ايكذصف ٚاْذ٘ يذ ٛتعذسز ا٭ٚيٝذ ٤
ٚدف بعمِٗ مل ٜػكط ايذشل بعف ٛبعض ايٛضثٜٚ ١ه ٕٛيٰخذط سذل ايذذُط يب١
ب يذشس ٚا٭خص ب يذشل ،فجشا قذصف أسذسٷ اَذطأ ّ٠ب يعْذ أ ٚب يػذشل ٚ ،نذ ٕ هلذ
ٚيسإ فٗ ٞأَٸُٗ  ،أ ٚن ٕ هل أ

ٚأّ فٗ ٞبٓتُٗذ  ،أ ٚنذ ٕ هلذ أخذٛإ فٗذٞ

أختُٗ  ،فجشا دف أسسُٖ بك ٞايذشل يٰخط ،فجْٗ أَُٗ َع ّ أ ٚبٓتُٗ َعذ ّ أٚ
أختُٗ َع ّ ٜٚػتشك ٕ ايذُط يبَ ١ع ّ  ،فجشا أغكط أسسُٖ سكٓ٘ مل ٜػكط سذل
اٯخط بٌ ٜذُهٓ٘ إٔ ٜط يل ب٘ نُ ٜذُهٓ٘ إٔ ٜعف ٛدٓ٘  .ثِ ْبشح :
()35ايٛغ : ٌ٥ز : 18

 َٔ 33ابٛا

سس ايكصف :ح . 1

()36ايٛغ  : ٌ٥ز : 18

 َٔ 11ابٛا

سس ايكصف  :ح . 1

تهطض ايكصف َٔ ايك شف )279( ...................................................

تكسز الكرف :
إشا تهطض سسٸ ايكصف دً ٢أسسٺ َطتني بفعذٌ تهذطض ايكذصف َٓذ٘ يٛاسذس أٚ
٫ثٓني َذدتًفني -نٌ قصف يٛاسسٺ َُٓٗ ٜ ٌٖ -كتٌ ايك شف يف ايذذُط ٠ايج يجذ١
أّ ٜذذًس ث يج ّ ثِ ٜكتٌ يف ايطابعٖ ١صا َذ اختًفذت فٝذ٘ ا٭ْعذ ض ٖٓذ ٚيف غذريٙ
َٔ ايذشسٚز ٚ ،قس غبل بذ شج٘ غري َذطٚ ٠قًٓذ بذإٔ ايعْذ ٚضز فٝذ٘ زيٝذٌ خذ ص
فأخصْ ب٘ ٚخطدٓ دٔ إط٬م حشٝشْٜٛ ١ؼ  ٫ٚ ،زيَ ٌٝذدطز دٓٗذ يف سذسٸ
ايكصف ف٬بس َٔ ا٭خص ف ٘ٝبصشٝشْٜٛ ١ؼ:طأحش
()37

دً ِٗٝايذشس َطتني قتًٛا يف ايج يج١ص

ايهبذ ٥ط نًذٗ إشا أقذِٝ

يعسّ ايسي ٌٝدً ٢خ٬ف٘ .

ٚبعب ض ٠أخط ٫ :٣زي ٌٝدً ٢تأخري قتٌ ايك شف ايذُشسٚز َطتني إ

َذط٠

ث يجٜ ١ذذًس ف ٗٝثِ ٜكتٌ يف ايطابع ،١غ ٣ٛقٝذ ؽ سذس ايكذصف دًذ ٢سذس ايعْذ ،
َ ٖٛٚذُٓٛع دساّ .
َٚكذتذم ٢إط٬م ايذصشٝش ١دسّ ايفطم بٝذٔ ن ٕٛايذُكصٚف فذذ ٞايذذُط٠
ايج يجذذٖ ١ذذْ ٛفذذؼ ايذذذُكصٚف يف ايذذذُطتني ايػذ بكتني أّ نذ ٕ غذذري ، ٙفذذجٕ ايعذذرب٠
بجق َذذ ١اي ذذشس َذذطتني فٝكتذذٌ يف ايج يجذذ ، ١نُ ذ  ٫دذذرب ٠يف غذذري س ذسٸ ايكذذصف َذذٔ
ايذشسٚز بني تعًكٗ بٛاسس أ ٚبذُتعسز .
ٚإشا قصف َطاضاّ َتعسزٚ ٠مل ٜذذط ٹدً ٘ٝسسٸ ايكصف َط ٠أَ ٚطتني مل ٜكتٌ
يف د يذِ ايسْٚ ٝيٓٝتعط دعاٜٚ ٙ٤تٛقع دصاب٘ يف د يذُ ٞايكرب ٚايك ، ١َ ٝفجٕ اهلل
غبش ْ٘ دسٍ يذطٝ

 :إشا دط ٣ايذشس دً ٢ايذُهً

فذ ٞايع يذِ اٯخط ٚاهلل أنطّ َٔ إٔ ٜعصٸ

يف د يذِ ايسْ ٝمل ٜذعصبذ٘

دبسٜٚ ٙع قب٘ َطتني َ :ط ٠فذ ٞد يذِ

ايسَْٚ ٝط ٠يف د يذِ اٯخط - ٠نُ زٍ دً ٘ٝحشٝض محطإ (. )38
ٚإشا مل ٜذذذط ٹايذشسٸ دً ٢ايذُهً

فذ ٞد يذِ ايسْذ ٝأدذطا ٙاهلل دًذٝذ٘ فذٞ

()37ايٛغ : ٌ٥ز : 18

 َٔ 31ابٛا

سس ايعْ :ح. 2

()38ايٛغ  : ٌ٥ز : 18

 َٔ 1ابٛا
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د يذِ اٯخط : ٠يف قربٚ ٙيف قَ ٝت٘  ّٜٛسؿطْٚ ٙؿط نتب٘ اييت ف ٗٝأدُذ ٍ دبذ زٙ
فجٕ اهلل دسٍ سه ِٝيطٝ

بعب ز. ٙ

ٚإشا تهذذطض ايكذذصف َذذٔ ؾذذدص يذذُكصٚف ٺٚاسذذس ٺَذذطات َتعذذسز - ٠دؿذذط
َطات أ ٚأنجط أ ٚأقٌ -قبٌ إٔ ٜؿٗس ايعس ٕ٫دًٜٚ ٘ٝك ّ دً ٘ٝسس ايكصف  ،ثِ
إؾذذته  ٙايذذذُكصٚف أَ ذ ّ اي ذذش نِ ايؿذذطدٚ ٞأثبذذت قصفذذ٘ إ ٜذ َ ٙذذط ٠أَ ٚذذطات
َتعسز - ٠دًس سسٸاّ ٚاسساّ  :ثذُ ْني غٛط ّ َطٚ ٠اسسٜٚ . ٠سيٓ دً: ٘ٝ
ل دًذ٢
أ : ّ٫ٚإْ٘ َكتم ٢ايك دسٚ ٠ا٭زي ١ايع َ ،١فجٕ ايذذشسٸ سهذِٷ َرتتٸذ ٷ
َٛحذذٛع (ايكذذصف) يف ا٭خبذذ ض أ( ٚضَذذ ٞايذذذُشصٓ ت) يف ايكذذطإ ايذذذُذٝس،
ٚدٓٛإ ايطَٚ ٞايكصف ٜصذسم دًذ ٢ايكذ شف َذط ٠أ ٚدؿذط َذطات أ٦َ ٚذَ ١ذط٠
دً ٢سس غٛا، ٤نُ ٜصسم أْ٘ قصف ايذُػًِ أ ٚضَ ٢ايذُػًُ. ١
ٚث ْ : ّ ٝيصشٝش ١ذلُس بٔ َػًِ دٔ ايب قط( )غ  ّ٬٥دٔ ايطدٌ ٜكذصف
ايطدذذٌ فٝذًذذس فٝعذذٛز دًٝذذ٘ ب يكذذصف ٚ ،أد بذذ٘(: )طإٕ قذ ٍ يذذ٘  :إٕ ايذذصٟ
قًت يو سلٸ مل ٜذذًسص ٚيعً٘ يعسّ حطاس ١ايًفذغ يف ايكذصف ٚايطَذ ٞطٚإٕ
قصف٘ ب يعْ بعس َ دٴًس فعً ٘ٝايذشسص ٚايعذ ٖط بذٌ ايذذُكطٛع بذ٘ دذسّ َسخًٝذ١
ايكصف ب يعْ خ ح ، ١فً ٛقَصف٘ ب يًٛاط بعس َ دٴًس فعً ٘ٝايذشس ث ْٚ ّ ٝإٕ نذ ٕ
قصف٘ أ ّ٫ٚب يعْ َج . ّ٬ثِ ق ٍ(:)طٚإٕ قصف٘ قبذٌ َذ ٜذذذًس بعؿذط قذصف ت
مل ٜهٔ دً ٘ٝإ ٫سسٸ ٚاسسص(ٚ )39ا٫غذتس ٍ٫ب يذذذًُ ١ا٭خذري ،٠فجْٗذ ظذ ٖط٠
يف إغتشك م سسٸ ٚاسذس ٚإٕ تهذطٸض ايكذصف َٓذ٘ َذطات دسٜذس ٠قبذٌ إثب تذ٘ دًٝذ٘
ٚإق َ ١سسٸ َٔ ٙز ٕٚفطم بذني ٚسذس ٠ايتُٗذ ١ايذذُكصٚف بٗذ ٜ( :ذ ظاْذٚ )ٞبذني
تعسزٖ ( ٜظاْ٥٫ ٜ( )ٞط) .
ٚدً : ٘ٝي ٛتعسزت ايذتذٗذُ ١ايذُذكذصٚف بذٗ نإٔ قذصفذ٘ ب يعْ َطٚ ٠ب يذًٛاط
أخطٚ ٣نًَٛ ْ٘ٛط ّ ب٘ ث يج ،١ف يع ٖط ٚسس ٠ايذشسٸ ،خ٬ف ّ يه ؾ
()39ايٛغ  : ٌ٥ز : 18

 َٔ 11ابٛا

سس ايكصف  :ح. 1
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َ ذ سهذذ ٞدٓذذ٘ ( )21قٛيذذ٘ (:دًٝذذ٘ يهذذٌ قذذصف س ذسٸ ٚإٕ مل ٜتدًذذٌ اي ذذشسٸ ،٭ٕ
اٱمج ع ٚايٓصٛص زيت دً ٢إٜذذ

ايطَ ٞب يعْ ايذشس ثذذُ ْني  -إتذذشس أٚ

تهطضٚ -نصا ايطَ ٞب يًٛاط ٚ ،نصا بأْ٘ ًَٛط ب٘  ٫ٚ ،زي ٌٝدً ٢تساخًٗ ) .
ٚأؾهٌ دً ٘ٝيف (ا ٛاٖط) ق ٍ ٚ( :فٝذ٘ إؾذه ٍ بعذس ضدذٛع ايذذذُٝع إ
اغِ ايكصف ٚاهلل ايع يذِ) ٚيعٌ َذطاز( ٙقذس : )ٙإٕ ايعذرب ٠يف تذذشكل َذ دعًذ٘
ايؿذذ ضع َٛحذذٛع ايذذذشسٸ ٚ ،ايعذذ ٖط َذذٔ ايٓصذذٛص نذذَٛ ٕٛحذذٛد٘  :ضَذذٞ
ايذُشصٔ أ ٚايذُشصٓ ١أ ٚايكذصف ٚ .أَذ َتعًذل ايطَذٚ ٞايكذصف فًذٝؼ دذع٤ٶ
َٔ ايذُٛحٛع ايؿطد ٞستٜ ٢تف ٚت ايطَ ٞب يًٛاط دٔ ايطَ ٞب يذًُٛط بذ٘ أٚ
ب يعْ فجْٗ َتعًك ت َذدتًف ١يهٓٗ يٝػت زخ ١ًٝيف تعسز ايذُٛحٛع ايذصٖ ٟذٛ
(ايطَ(ٚ )ٞايكصف) فجْ٘ دٓٛإ ٚاسس ٚإٕ تهطٸض َصسام ايطَٚ ٞتػ ٜط َتعًكذ٘
فٜ ٬تعسز ايكصف ستٜ ٢ك ٍ  ٫ :زي ٌٝدً ٢ايتساخٌ  .ثِ ْبشح :

زجوع بعض شهود الفاحشة :
إشا ؾٗس دس ٍٚأضبع ١ب يعْ أ ٚب يًٛاط أ ٚب يػشل دً ٢أسسٺ  -ضد ّ٬ن ٕ
أّ اَطأٚ -٠تذُٸت ايؿٗ ز ٠ايذُجبت ١يًذطّ  ،ثِ ضدع أسس ايؿذٗٛز دذٔ ؾذٗ زت٘
 يعّ سسٸ ايطادع بذشسٸ ايكصف َٔ ز ٕٚفطم بني ضدٛد٘ قبذٌ سهذِ ايذذش نِب يذشسٸ دً ٢ايذُتٸِٗ بأسذس ايذذذطا ِ٥ايج٬ثذٚ ١بذني ضدٛدذ٘ بعذس سهذِ ايذذش نِ
ٚبٝذٔ ضدذٛد٘ بعس تذٓفذذٝص ايذشسٸ دً ٢ايذُتٸِٗ ايذُؿٗٛز دً ٘ٝب يعْذ أ ٚبذ يًٛاط
أ ٚب يػشل ٚ .تفص ٌٝايب ٕ ٝيف ايصٛض ايج٬ث: ١
ايصذذٛض ٠ا٭ٚ

 :إشا ضدذذع ايؿذذ ٖس دذذٔ ؾذذٗ زت٘ قبذذٌ سهذذِ ايذذذش نِ

دً ٢ايذُؿٗٛز دً ٘ٝبعْ أ ٚبذًٛاط أ ٚبذػشل َ ،عذتصضاّ دٔ ضدٛد٘ ب ٫ؾذتب ٙ
ٚايذدطأ أ ٚب يذػًط يف ؾٗ زت٘ ا٭ٚ
( )21دٛاٖط ايه : ّ٬ز. 137: 11

فم ّ٬دُ ي ٛإدذرتف بذتعُٸس ايهص

ف ذٞ
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ؾذذٗ زت٘ ا٭ٚ

 ،فجْذذ٘ ٜ ٫ذذذذٛظ سهذذِ ايك حذذ ٞدًذذ ٢ايذذذُؿٗٛز دًٝذذ٘ بذذذشسٸ

ايذذطّ ايذُؿٗٛز ب٘  ،يعسّ تذُ ّ ايؿذٗ ز ٠دًٝذ٘ ب يعْذ أ ٚبذ يًٛاط أ ٚب يػذشل
ستٜ ٢ػتشل سسٸ دطَ٘ ٖٚ .ص ٙايؿٗ ز ٠اييت ضدع بعض ايؿذٗٛز دٓٗذ  ٫أثذط
ؾطد ٞهل ٱْصطاف أزيذ ١سذٝذ ١ايبٓٝذٚ ١ايؿذٗ ز ٠دٓٗذ قطعذ ّ  ،بذٌ إٕ ضدذٛع
ايؿ ذ ٖس دذذٔ ؾذذٗ زت٘ ٚا٫دتذذصاض دٓٗ ذ ب ذذدطأ ٙأ ٚغذذٗ ٙٛأ ٚتذذطزٸز ٙيف حذذشتٗ
ٜٛدل بط ٕ٬ؾٗ زت٘ ا٭ٚ

ٚإَتٓ ع ايذشهِ ؾطد ّ دً ٢طبل ايؿٗ ز ٠بذُعٓ٢

ا ٕ ؾٗ زت٘ ث ْٝذ ّ بعذسّ ظْذ  ٙأ ٚغذشك٘ أ ٚيٛاطذ٘ ٖذ ٞؾذٗ ز ٠دًذْ ٢فذ ٞايذذذطّ
ايذُؿٗٛز ب٘ أ ّ٫ٚدٔ ايذُتٸِٗ ،فتتع ض
ٚتبطٌ ايؿٗ ز ٠ا٭ٚ

ايؿٗ زت ٕ :ايذُجبتٚ ١ايٓ فٚ ١ٝتػكط ٕ

دً ٢ايذُتٸِٗ ب يف سؿ. ١

ٜ٪ٜٚس ٖصا ايذشهِ َ :طغً ١مج )21( ٌٝدُذٔ أخذرب ٙدذٔ أسذسُٖ ()
ق ٍ :طيف ايؿٗٛز إشا ضدعٛا دٔ ؾٗ زتِٗ ٚقس قم ٢دً ٢ايطدذٌ حذُٓٛا َذ
ؾٗسٚا ب٘ ٚغُطٸَٛاٚ ،إٕ مل ٜهٔ قم ٢طُطست ؾذٗ زتِٗ ٚمل ٜػطٸَذٛا ايؿذٗٛز
ؾّ ٦ٝص فجٕ ايذ ذًُ ١ا٭خذريٚ ٠احذش ١ايس٫يذ ١دًذ ٢طذطح ؾذٗ ز ٠ايؿذٗٛز دٓذس
ضدٛدِٗ أ ٚبعمِٗ دٔ ؾٗ زتِٗ ٚدسّ غطاَتِٗ ؾ ّ ٦ٝيعذسّ حذسٚض ايذذشهِ
ٚايكم ذ  ٤ب ذذشل ايذذذُؿٗٛز دًٝذذ٘ ستذذٜٛ ٢دذذل تٓفٝذذص ٙا٫تذذ٬ف ايذذٛاضز دًذذ٢
ايذُشه ّٛدًٜٚ ٘ٝكتم ٞايمُ ٕ ٚايػطاَ. ١
ٜٚرتتٸل دً ٢شيو  :يع ّٚسسٸ ايطادع دٔ ؾٗ زت٘ َٔ -ايؿٗٛز ا٭ضبع-١
بذشسٸ ايذكصف ٚ ،شيو ٭ْذ٘ بطدٛد٘ دٔ ؾٗ زتذ٘ دً ٢ايذُتٸِٗ ايص ٟؾٗس دً٘ٝ
 ٫ب يعْ أ ٚب يًٛاط أ ٚب يػذشل ٜهذ ٕٛق شفذ ّ يًُؿذٗٛز دًٝذ٘ َذٔ ز ٕٚإتْ ٝذ٘
أّ ٚ
بأضبع ١ؾٗسا ٤دًذ ٢إتْ ٝذ٘ ايف سؿذٚ ، ١إشا نذ ٕ َصذسام ايكذ شف إغذتشلٸ سذسٸ
ايكصف بٓصٸ اٯٚ ١ٜايطٚا ٜت ايذُتكسَ. ١
 ٌٖٚحيسٸ ب ق ٞايؿٗٛز بذشسٸ ايكصف بعس ضدٛع أسس ايؿٗٛز دٔ ؾٗ زت٘
()21ايٛغ  : ٌ٥ز : 18

 َٔ 11ابٛا
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دً ٢ايذُتِٗ ب يعْ أ ٚب يًٛاط أ ٚب يػشل .
ايع ٖط دسّ سذسٸ ايبذ قنيٚ ،شيذو يتُذ ّ ايؿذٗ زٚ ٠ايبٓٝذ ١بؿذٗ ز ٠ا٭ضبعذ١
ف غتشل ايذُؿٗٛز دً ٘ٝسس ايذذطّ  ،يهٔ ضدٛع أسذسِٖ دذٔ ؾذٗ زت٘ أبطذٌ
أثط ايب ،١ٓٝف ْتف ٢دٓ٘ سذسٸ ايعْذ أ ٚايًذٛاط أ ٚايػذشل ،أٜ ٟبطذٌ أثذط ايؿذٗ ز٠
دٓس ضدٛع أسسِٖ دٔ ؾٗ زتَ٘ٛ ٫ٚ ،دل يذشسٸ ايب قني َ زاَٛا مل ٜطدعٛا
دذذٔ ؾذذٗ زتِٗ ب يعْ ذ أ ٚب ذ يًٛاط أ ٚب يػذذشل دًذذ ٢ايذذذُتِٗ َٚ ،ذ زاّ ضدذذٛع
ايبعض بعس تذُ ّ ؾٗ ز ٠ا٭ضبع. ١
ٚبتكطٜذذل ثذ ٕٕ  :ايؿذ ٖس ايطادذذع دذذٔ ؾذذٗ زت٘ ٜعذذرتف بكصفذذ٘ ايذذذُتٸِٗ يف
ؾٗ زت٘ ا٭ٚ

فٝػتشل سس ايكصف ٚ .غ ٥ط ايؿٗٛز مل ٜطدعٛا دٔ ؾذٗ زتِٗ

ٚمل ٜعرتفٛا بصسٚض ايكصف ايذُٛدل يًشس دِٓٗ ٚ ،شيو ٫دتمذ ز إتذذٸٗ َِٗ
إ ٙ ٜب يؿذٗ ز ٠ايت َذ ١دًذ ٢ايذذُتٸِٗ ب طٜذذُٚ ، ١ايؿذٗ ز ٠ايت َذَ ١ػذكط ١يًشذس
 ْٚف ١ٝيذُٛحٛد٘:طٚٳا ٖيصٹٜٔٳ ٜٳطٵَٴٕٛٳ ايذذُشٵصٳ ٳٓ تٹ ثٴذِٻ يَذِٵ ٜٳذأِتٴٛا بٹأَضٵبٳعٳذ١ٹ ؾٴذ ٳٗسٳا٤ٳص
ٖٚذذ ٤٫٪دذذس ٍٚأضبعذذ ١ؾذذٗسٚا دًذذ ٢ضَذذٚ ِٗٝقذذصفِٗ ٚ ،مل ٜطدذذع َذذِٓٗ إ٫
بعمِٗ  َٔٚ ،مل ٜطدع دٔ ؾٗ زت٘  ٫زي ٌٝدً ٢ثبٛت سس ايكصف دًٝذ٘ بعذس
إْتف  ٙ٤دٓ٘ بتُ ّ ؾٗ ز ٠ايعس ٍٚا٭ضبع. ١
ٚهلصا ايتكطٜل ايذُعتُس تذُ ّ ايؿٗ ز ٠قبٌ ضدٛع ايؿ ٖس دذٔ ؾذٗ زت٘ -
 ٫تأت ٞايطٚا ١ٜايذُعترب )23( ٠ايساي ١دً ٢أْ٘ إشا ؾذٗس ث٬ثذ ١دًذ ٢ضدذٌ ب يعْذ ،
فكذ ذ ٍ دًذذذ : )(ٞأٜذذذٔ ايطابذذذع قذ ذ يٛا  :اٯٕ ذذذ ،٤ٞفكذ ذ ٍ دًذذذ: )(ٞ
طسسٸ ،ِٖٚفًٝؼ يف ايذشسٚز ْعط غ د١ص ٚايطٚا ١ٜا٭خط: ٣طٜذذذًس ٕٚسذس
ايك ذ شف ث ذذُ ْني دًذذس ٠نذذٌ ضدذذٌ َذذِٓٗص فذذجٕ ٖذذ ٤٫٪مل تذذتِ َذذِٓٗ ايؿذذٗ ز٠
ايطب د ١ٝدً ٢ايعْذ بذٌ تذذشكل فذَٛ ِٗٝحذٛع سذس ايكذصف  :طمل ٜذأتٛا بأضبعذ١
ؾٗسا٤ص يف ايٓص ايكطاْ. ٞ
()23ايٛغ  : ٌ٥ز : 18

 َٔ 13ابٛا
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ايصٛض ٠ايج ْ : ١ٝإشا ضدع ايؿ ٖس دٔ ؾذٗ زت٘ بعذس سهذِ ايذذش نِ دًذ٢
ايذُتٸِٗ ايذُؿٗٛز دً ٘ٝب يعْ أ ٚب يًٛاط أ ٚب يػشل ٚنذ ٕ ايطدذٛع قبذٌ تٓفٝذص
ايذشسٸ ٚقبٌ إغتٝف  َٔ ٙ٤ايذُؿٗٛز دً ٘ٝايذذُشه ّٛبذذشسٸ ، ٙف يذذُؿٗٛض ؾذٗط٠
دعْ ١ُٝكذض ايك حذ ٞايؿذطد ٞيذذشهُ٘ ب يذذشسٸ ٚايعكٛبذٖٚ ، ١ذ ٛا٭سذٛط يف
َكذذ ّ ايفتٝذذ ٚ -ف قذذ ّ يًُؿذذٗٛض  ،خ٬فذذ ّ يٮغذذت شًٜٚ -ذذعّ سذذسٸ ايطادذذع دذذٔ
ؾٗ زت٘ دً ٢ايذُتِٗ دٓس٥ص :
أ -إشا سهِ ايذش نِ ب يذشسٸ دً ٢ايذُؿٗٛز دً ٘ٝب يف سؿذ ١إدتُذ زاّ دًذ٢
ايؿٗ ز ٠ايطب د ،١ٝثِ ضدع بعمِٗ -سٴسٸ ايطادع دذٔ ؾذٗ زت٘  ،٭ْذ٘ بطدٛدذ٘
دٔ ؾٗ زت٘ ا٭ٚ

ٜؿٗس بربا ٠٤ايذُتٸِٗ ايص ٟؾذٗس دًٝذ٘ أٜٚ ّ٫ٚعذرتف بكذصف

ايذُتٸِٗ بذذطّ ايعْذ أ ٚايًذٛاط أ ٚايػذشل يف ؾذٗ زت٘ ا٭ٚ

ٚ ،إقذطاض ايع قذٌ

دًْ ٢فػ٘ د ٥ع ْ فص  ،فٝذط ٟايذش نِ ايؿطد ٞدً ٘ٝسسٸ ايكصف .
 ٫ٚحيسٸ ايؿٗٛز ايب ق ٕٛدعَ ّ يتُ ّ ايؿٗ ز ٠ب طّ ٚحسٚض احلهِ دًذ٢
س ايكصف:طثٴِٻ يَِٵ ٜٳأِتٴٛا بٹأَضٵبٳ ٳع١ٹ ؾٴ ٳٗسٳا٤ٳصيف سكِٗ .
ايذُتِٗ ٚاْتف َٛ ٤حٛع س ٸ
ٚ -أَ ذ إْتك ذ

اي ذذشهِ ايص ذ زض َذذٔ ايك حذذ ٞايؿذذطدٚ ٞبطْ٬ذذ٘ بعذذس

ضدٛع ايؿ ٖس دٔ ؾذٗ زت٘ فٮدذٌ إٔ ضدذٛع ايؿذ ٖس دًذ ٢ايذذُتٸِٗ ب يعْذ أٚ
ب يًٛاط أ ٚب يػشل ٚتطادع٘ دٔ ؾٗ زت٘ بعس ايذشهِ دً ٘ٝقبٌ تٓفٝذصٜٛ ٙدذل
تذشكل ايؿبٗٚ ١إؾتب  ٙس ٍ ايذذُتِٗ ٖذٌ ٖذ ٛظإٕ أ٥٫ ٚذط أٖ ٚذَ ٞػذ سك ١أّ
ٚ ٫قذذس دًُٓذ َذذٔ َذذصام ايؿذ ضع ا٭قذذسؽ إٔ ايذذشسٚز تذذسضأ ب يؿذذبٗٚ ١تذذسفع
بٗ  ،فٝذٓذتذكض ايذشهِ بعس ايطدٛع ٚتذشكل ايؿبٗ ، ١ٱٜذذ بٗ تذعيعٍ َػذتذذٓس
ايذشهِ ٚايكم  ٤ب يذشس ٚ ،يصا ٜك ٣ٛايك ٍٛب ْتك

ايذشهِ ايص زض إدتُذ زاّ

دً ٢ايؿٗ ز ٠ايت َ ١اييت ضدع بعض ايؿٗٛز دٔ ؾٗ زت٘ .
ٜ٪ٜٚس : ٙاٱمج ع ايذُسٸد ٢دً ٢إْتك

ايذشهِ ٚدذسّ ظٗذٛض َذذد ي

فٝذذ٘ غذذ ٣ٛا٭غذذت ش ايذذذُشكل(قسْ . )ٙعذذِ تذذطزز بعذذض ا٭د ذ ظِ  :ايعَ٬ذذ ١يف
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(ايكٛادذذس) ٚأؾذذهٌ دٓذذس ٙاي ذذشهِ ايذذذُؿٗٛض َذذٔ ز ٕٚإخت ٝذ ض خ٬فذذ٘ ْ :فذذٛش
ايذشهِ  ،بٌ إغتكط

دسّ ْفٛشٖٚ ، ٙصا ٜ ٫ذُٓع دٔ إستُ ٍ إْعك ز اٱمج ع

ايفتٛا ٞ٥ايذُتصٌ قطَ ّ ْٚتعسزٚ - ٠نؿف٘ إستُذ  ّ٫قٜٛذ ّ َعتذساّ بذٖ٘ٚ ،ذصا زاعٕ
يًفت ٝأ ٚي٬ست ٝط بفتْ ٣ٛذكض ايذشهِ .
ٚقس إغتكط

()22

أغت شْ ايذُشكل (قس)ٙ

يف (فك٘ ايؿٗ زات) ْفٛش سهِ

ايذذش نِ ٚدذذسّ دذذٛاظ ْكمذذ٘  ،يعذذسّ ثبذذٛت زيٝذذٌ دًذذْ ٢كذذض ايذذشهِ غذذ٣ٛ
طايذشسٚز تسضأ ب يؿذبٗ تص  ،بذٌ يجبذٛت ايذسي ٌٝدًذ ٢ايٓفذٛش ٚدذسّ ايذٓكض
 ٖٛٚإط٬م َ زٍٸ دًْ ٢فذٛش قمذ  ٤ايذذش نِ ايؿذطد :ٞايفكٝذ٘ ايعذسٍٚ -دذسّ
 ٬ٳٚضٳبكذوَ َ٫
دٛاظ ضزٸ قم  ،ٙ٤غٛا ٤ضدع ايؿ ٖس دٔ ؾذٗ زت٘ أّ مل ٜطدذعط فَذ َ
ِ سٳطٳدٶ ذ ٹَُٻ ذ
ى فٹُٝٳ ذ ؾٳ ذذٳطٳ بٳٝٵ ذٓٳٗٴِٵ ثٴ ذِٻ  َ٫ٳٜذٹ ذسٴٚا فٹذذ ٞأَْفُػٹ ذٗٔ ٵ
هُٴذذَ ٛ
شك
ٕ سٳتٻذذ ٢ٴ ٜٳ
َ٪ٹٓٴذذ ٛٳ
ٜٴ ٵ
 ٞٺ ٤فَذذ ٴطزټٙٚٴ ٔإيَذذ ٢ايًٖذذ٘ٹ
ِ فٹذذ ٞؾٳذذ ٵ
ت ٳٜٚٴػٳذذ كًُٴٛا تٳػٵذذًٹُٝٶ صايٓػذذ 65:٤طفَذذجٕٔٵ تٳٓٳذذ ٳظدٵتٴ ٵ
قَمٳذذٝٵ ٳ

ٚٳايطٻغٴذذ ٍٔٛصايٓػذ ٚ ، 59: ٤ايفكٝذذ٘ ايعذذسٍ ْ ٥ذذل ايطغذذ٥ ْٚ )( ٍٛذذل ٚح ذٝٸ٘
( )يف دصط ايػٝبٚ . ١اشا ن ٕ ايفكَ ٘ٝبػٛط ايٝس ق زضاّ دً ٢إق َ ١ايذذشسٚز
ف٬بس ي٘ َٔ إدطا ٤ايذشسٸ دًذ ٢ايذذُؿٗٛز دًٝذ٘ بعذس سهُذ٘ دًٝذ٘ ب يذذشس  ،ثذِ
ٜمُٔ ايطادع دٔ ؾٗ زت٘ َ ٜتً

َٔ َ ٍ ايذُؿٗٛز دً ٘ٝأ َٔ ٚبسْ٘ سػل

ْػبت٘ َٔ َذذُٛع ايؿٗٛز .
ٜٚطز دً َ : ٘ٝشنطْ َٔ تػ يذِ ايفكٗ  ٤دً( ٢زض ٤٣ايذشسٚز ب يؿبٗ ت)
ضغِ إضغ ٍ ضٚاٜت٘ يف نتبٓ ٚدسّ حشتٗ َٔ ططقٓذ  ،فذ ٕ ايذذُتٸِٗ -ب يؿذٗ ز٠
ايت َٚ ١حسٚض سهذِ ايك حذ ٞايؿذطد ٞدًٝذ٘ ٜ -صذري َعًذ ّٛايذذذٴطّ َػذتشل
ايذشسٸ ػل ايذُٛاظ ٜٔايؿطد ،١ٝيهٓ٘ بعس ضدٛع بعض ايؿذٗٛز دذٔ ؾذٗ زت٘
ٚتهصٜل ْفػ٘ٚ -يَ ٛع إدتصاض ٙب يذذدطأ ا ٚب ٫ؾذتب ٜ -ٙذذشصٌ ايتعيذعٍ قٗذطاّ
يف َػتٓس ايذشهِ ٚايكم  ٤دٓذس ايك حذ ٞايؿذطدْ ٞفػذ٘ ٜٚؿذتب٘ سذ ٍ ايذذُتِٗ
(َ )22ب ْ ٞتهًُ ١ايذُٓٗ ز  :ز. 152: 1
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ٜٚؿذذو ايك حذذ -ٞايعذذ زٍ ايذذذُٓص  -يف حذذش ١قم ذ َٚ ٙ٤ط بكتذذ٘ يًُذذٛاظٜٔ
ايؿطد ١ٝايذش نُ ١دًٝذ٘ ب يتجبذت ٚايتذٛضع ٚايتشكذل ،فذٜ ٬بكذٚ ٢ثذٛم يف ْفذؼ
ايك ح َٔ ٞسهُ٘ دً ٢ايذُتِٗ ب يذذشسٚ ،دٓس٥ذص  :نٝذ

ٜٝ ٫طذٌ سهُذ٘ ٫ٚ

ٜٓتكض ٜ ٫ٚتعيعٍ .
قس ٜك ٍ :اْ٘ قس زٍ زي ٌٝدًذ ٢إ طايذذشسٚز تذسضأ ب يؿذبٗ تص َذذدتص ّ
بذُ اشا سصًت ايؿبٗ ١قبٌ سهِ ايذش نِ فٗ ٞتذُٓع ايذش نِ دٔ سهُ٘ دً٢
ايذذذُتِٗ ب ي ذذشسٜ ٫ٚ ،ع ذِٸ ٖذذصا َ :ذ يذذ ٛسصذذًت ايؿذذبٗ ١بعذذس ت ذذُ ّ ايؿذذٗ ز٠
ٚحسٚض ايذشهِ دً ٢طبكٗ .
يهٓ٘ َك ٍ َطفٛ

:

أ : ّ٫ٚاْ٘ َ ٫ذدصص يًك دس ٠ايؿطد ١ٝايذُتػ يذِ دً(: ٗٝايذذشسٚز تذسض٤
ب يؿبٗ ت) بذدصٛص َ ي ٛسصًت ايؿبٗ ١قبٌ ايذشهِ دً ٢طبل ايؿٗ ز. ٠
ٚث ْ ٝٶ :يؿٗ ز ٠ايٛادسإ بإٔ ضدٛع ايؿ ٖس دذٔ ؾذٗ ز٠ٺ ٜٛدذل تعيذعٍ
قًل ايذش نِ ايذذُٓص

يف حذش ١سهُذ٘ ٚحذسم ؾذٗ ز ٠اٯخذط ٜٔايذص ٜٔمل

ٜطدعٛا دذٔ ؾذٗ زتِٗ  ،فذٝرتزز دٓس٥ذص ٺ يف َٛافكذ ١سهُذ٘ ٚقمذ  ٙ٤يًُذٛاظٜٔ
ايؿطد ١ٝايع زي ،١فٜ ٬ذشطظ أْ٘ قم ٤ٷ ب يذشل ٚبذُ أْعٍ اهلل غبش ْ٘ .
ٚايذش حٌ ق ٠ٛايك ٍٛب ْتك

ايذشهِ بعس ضدذٛع ايؿذ ٖس  ٫ ،أقذٌ َذٔ

ا٫ست ٝط ايفتٛا ٞ٥بعسّ تطتٝل ا٭ثذط دًذ ٢قمذ ٚ ٙ٤تذطى تٓفٝذص ٙستذٜ ٢تشكذل
يس ٣ايذشهِ ايؿطد ٞؾٗ ز ٠ٷت َ ١حشٝشَ ١طُإٔٷ بٗذ تذٓكض ضدذٛع ايؿذ ٖس
ٚتٛدل ايٝكني أ ٚايٛثذٛم دٓس ايك ح ٞبصسٚض ايذذطّ َٔ ايذذُتِٗ ايذذُؿٗٛز
دً ٘ٝب يعْ أ ٚحن ، ٙٛفٝشهِ دً ٘ٝب يذشس ٜٚػتٛف. َ٘ٓ ٘ٝ
ايصٛض ٠ايج يج : ١إشا ضدع ايؿ ٖس دٔ ؾٗ زتذ٘ بعس سهِ ايذش نِ ٚتذذٓفٝص
ايذشسٸ ٚإغتٝف  َٔ ٘٥ايذُؿٗٛز دً ٘ٝب يعْ أ ٚبذ يًٛاط أ ٚب يػذشل ٝذح ضدذِ
ايذُتِٗ ٚقُتٹٌ ٱسص ْ٘ أ ٚدًس َ ١٦غٛط يعسّ إسص ْ٘،فُ ٖ ٛايذشهِ ٚا٭ثط
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ايذُرتتل دً ٢ضدٛد٘ دٔ ؾٗ زت٘
 ٫ضٜذذل دٓس٥ذذص ٺ ٫ٚإؾذذه ٍ يف أْذذ٘ ٜٴ ذذشسٸ ايؿ ذ ٖس ايطاد ذع دذذٔ ؾذذٗ زت٘
ب يذذذطّ دًذذ ٢ايذذذُتِٗ بذذشسٸ ايكذذصف ٫درتافذذ٘ بأْذذ٘ يف ؾذذٗ زت٘ أ ٫ٚٶ قذذس قذذصف
ايذذذُتِٗ ب يعْ ذ أ ٚب ذ يًٛاط أ ٚب يػذذشل ٜ ٫ٚ ،ٴ ذذشسٸ غذذري َ ٙذذُٔ مل ٜطدذذع دذذٔ
ؾذذٗ زت٘ يتُ ذ ّ ؾذذٗ زتِٗ ٚإْتف ذ َٛ ٤حذذٛع اي ذذشسٸ دذذِٓٗ طٚيَ ذِٵ ٜٳ ذأِتٴٛا بٹأَضٵبٳعٳ ذ١ٹ
ؾٴ ٳٗسٳا٤ص فجِْٗ قصفٛا ايذُتِٗ ٚؾٗسٚا ب يذذذطّ دًٝذ٘ ٖٚذِ أضبعذٚ ، ١سٝذح إٔ
َتعًل ايؿٗ ز ٖٛ ٠سسٸ َٔ سسٚز اهلل ٚسكٛق٘ دً ٢دب زٚ ٙيٝػت َٔ سكذٛم
ايٓذ ؽ ،ف٬بذذس َذذٔ تمذذُني ايك حذذ ٞايؿذ ٖس ايطادذذع دذذٔ ؾذذٗ زت٘ أ ٚايؿذذٗٛز
ايطادعني دٔ ؾٗ زتِٗ بذشػل ْػب ١نٌ ٚاسس َٔ َذذُٛع ايؿٗٛز :
َج ٬ٶ :إشا ضدع ؾ ٖس َٔ ؾ ٖس ٟايػذطق ١بعذس إغذتٝف  ٤سذسٸٖ ٚقطذع ٜذس
ايػذذ ضم حذذُٸٓ٘ ايك حذذْ ٞصذذ

زٜذذ ١ايٝذذس ايذذذُكطٛد ١بعذذس ؾذذٗ زت٘ ٚؾذذٗ ز٠

حذ سب٘ ٚ ،إشا ضدذذع ح ذ سب٘ :ايؿ ذ ٖس ايجذ ْ ٞأٜم ذ ّ -غطٸَُٗ ذ ايك حذذ ٞت ذذُ ّ
ايسْ: ١ٜص

دًٖ ٢صا ايؿ ٖس ْٚص

دً ٢ايؿٗ ز اٯخط .

ٜٚؿٗس ي٘  :حشٝض ذلُس بٔ قٝؼ ( )21دٔ ايب قط( :)ق ٍ:طقم ٢أَري
ايذَُٓ٪ني يف ضدٌ ؾٗس دً ٘ٝضد ٕ٬بأْ٘ غطم  ،فكطع ٜذس ٙستذ ٢إشا نذ ٕ
بعس شيو د  ٤ايؿ ٖسإ بطدٌ ٺاخط فك ٖ : ٫صا ايػ ضم ٚ ،يٝؼ ايص ٟقطعذت
ٜس ،ٙإْذُ ؾبٸٗٓ شيذو بٗذصا ،فكمذ ٢دًُٗٝذ  :إٔ غطٸَُٗذ ْصذ

ايس١ٜصايت َذ١

اييت ٖ ٞز ١ٜايٝس ايٛاسسٜ ، ٠ػطٸّ نٌ َُٓٗ ضبع ايس ١ٜايه ًَ ،١ثِ قذ ٍ(:)
ط ٚمل ٜٴذذٹعٵ ؾٗ زتذُٗ دً ٢اٯخذطص ٜذع

ايذُتذِٗ اٯخذط ب يػطقذ ١سصضا ٶَٔ

إؾتب ُٖٗ ث ْ. ١ٝ
ٖٚهصا تسٍ دًَ ٘ٝعتذرب ٠ايػه )25( ْٞٛدٔ دذعفط دٔ أب: ٘ٝط إٕ ضدًٝذٔ
( )21ايٛغ : ٌ٥ز: 18

 َٔ 11ابٛا

ايؿٗ زات  :ح. 1

()25ايٛغ : ٌ٥ز: 18

 َٔ 11ابٛا

ايؿٗ زات  :ح.2
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ؾٗسا دً ٢ضدٌ دٓس دًذ  ٞأْذ٘ غذطم  ،فكطذع ٜذس ، ٙثذِ دذ ٤ا بطدذٌ اخذط
فك  : ٫أخطأْ ٖ ٖٛ ،صا ،فًِ ٜكبٌ ؾٗ زتُٗ ٚ ،غطٸَُٗ ز ١ٜا٭ٍٚص .
ٖٚهذذصا اشا ؾذذٗس ايعذذس ٍٚا٭ضبعذذ ١دًذذ ٢ؾذذدص ٺب يعْذذ أ ٚبذذ يًٛاط أٚ
ب يػشل ثِ ضدع بعمِٗ أ ٚتذُ َِٗ دكٝل ايذشهِ ٚايكم ٚ ٤دكٝذل إغذتٝف ٤
اي ذذشس َذذٔ ايذذذُؿٗٛز دًٝذذ٘ بطمجذذ٘ يهْٛذذ٘ َ ذذشصٓ ٶ ،فذذجٕ ظدذذِ ايطادذذع د ذٔ
ؾٗ زت٘ أْ٘ أخطأ أ ٚإؾتب٘ يف ؾذٗ زت٘ غذطٸّ ايك حذ ٞايطادذع دذٔ ؾذٗ زت٘ زٜذ١
ايذذذُطد،ّٛفجٕ ضدذذع أسذذسِٖ غطٸَذذ٘ ضبذذع ايسٜذذ ١ايه ًَذذٚ ،١إٕ ضدذذع إثٓذذ ٕ
غطٸَُٗ ْص

ايسٜذٚ ،١إٕ ضدذع ث٬ثذ ١غذطٸَِٗ ث٬ثذ ١أضبذ ع ايسٜذٚ ،١إٕ ضدذع

ا٭ضبع ١تذُ َِٗ غطٸَِٗ تذُ ّ ايس :١ٜنٌ ٚاسس ٜػطٸَ٘ ضبع ايسٜذٜ ،١ذسفع ْٗٛإ
أٚي ٤ ٝايذُطدٚٚ ّٛضثت٘ ٚ .قس ٚضز يف َعترب ٠ايػه )26( ْٞٛا٭خط ٣دٔ دعفط
دٔ أب ٘ٝدٔ دً  ٞيف طضدًني ؾٗسا دً ٢ضدٌ أْ٘ غطم ،فكطعذت ٜذس ٙثذِ
ضدع أسسُٖ فك ٍ :ؾٴبٸ٘ دً ، ٓٝغُطٸَ ز ١ٜايٝس َٔ أَٛاهلُ خ ح١ص.
ٚايع ٖط َٔ قٛي٘  :طثِ ضدع أسذسُٖ صٖذ ٛإخبذ ض أسذس ايؿذ ٖس ٜٔبأْذ٘
ٚح سب٘ أُْٗ قذس إؾتبٗ طؾذبٸ٘ دًٓٝذ ص أ ٟضدذع إ

اٱَذ ّ َذذدربا ٶب ؾذتب ٖ٘

ٚحذذ سب٘ يف ايؿذذذٗ زٚ ،٠يذذذٝؼ ايذذذذُطاز ضدذذذٛع أسذذذسُٖ َذذذٔ ؾذذذٗ زت٘ ٚ ،إ٫
يك ٍ:طؾٴبٸ٘ دًٞٸص ٚق ٍ اٱَ ّ:طغطّ ايؿ ٖس ايطادع ْص

ز ١ٜايٝس َٔ َ ي٘

خ ح١صٚ ،يهٔ ايع ٖط َٔ ايطدٛع :ايرتادع خ ضدذ ّ ٚإخب ضأسذسُٖ اٱَذ ّ
دٔ إؾتب ُٖٗ يف ؾٗ زتُٗ دً ٢ظٜس َج ّ٬ب يػطق ١فكطعت ٜس ٙثِ تبٝٸٓذت هلُذ
اي ذذشكٝكٚ ١إٔ ايػ ذ ضم غذذري (ظٜذذس ايذذذُكطٛدٜ ١ذذس )ٙب ذذشهِ ايك حذذ ٞايؿذذطدٞ
فػطٸَٗ اٱَ ّ ( )زٜ ١ٜس ظٜس يطدٛدُٗ دٔ ؾٗ زتُٗ ،ثِ قذ ٍ :طيف أضبعذ١
ؾٗسٚا دً ٢ضدٌ أِْٗ ضأَ ٙٚع اَطأ٠

َعٗ ٜٓ ِٖٚعط ،ٕٚفطدِ ،ثِ ضدذع

ٚاسس َِٓٗص أ ٟضدع دذٔ ؾذٗ زت٘ ،قذ ٍ :طٜػذطّ ضبذع ايسٜذ ١اشا قذ ٍ  :ؾٴذبٸ٘
()26ايٛغ : ٌ٥ز: 18
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دًٞٸٚ،إشا ضدع اثٓ ٕ ٚق  : ٫ؾٴبٸ٘ دًٓٝذ غُطٸَذ ْصذ

ايسٜذٚ،١إٕ ضدعذٛا نًذِٗ

ٚق يٛا :ؾٴبٸ٘ دً ٓٝغطٸَٛا ايس ،١ٜفجٕ ق يٛا  :ؾٗسْ ب يعٚض -قتًٛا مجٝعذ ّصٖٞٚ
ٚاحش ١ايس٫ي ١دًذَ ٢ذ شنطْذ َذٔ غطاَذ ١ايطادذع دذٔ ؾذٗ زت٘ َذٔ َذذذُٛع
ايؿٗٛز  ٖٞٚ ،تذذُٝٸع بذني ايؿذٗ ز ٠ا٭ٚ

ظٚضا ٶٚنذصب ّ ف يؿذ ٖس ق تذٌٷ دُذسا ٶ

ٜػتشل ٚي ٞايسّ دً ٘ٝايكصذ ص طقتًذٛا مجٝعذ ّصٚبني ايؿذٗ ز ٠ا٭ٚ

غًطذ

ٌ خطذأّ ٜػذطٸّ
ٶٚقس إؾتب٘ ا٭َط دً ٢ايؿ ٖس ايطادعطؾذبٸ٘ دًٓٝذ ص ف يؿذ ٖس ق تذ ٷ
زٜذذ ١ايذذذُؿٗٛز دًٝذذ٘ ايذذذُكت ٍٛضمجذ ٶ َذذٔ َ يذذ٘ ايذذد صطغطٸَ زٜذذ ١ايٝذذس َذذٔ
أَٛاهلُذذ خ ح١ص٫غذذتٓ ز اٱتذذ٬ف :قطذذع ايٝذذس سذذسٸاّ -إ

ؾذذٗ زت٘ ٚؾذذٗ ز٠

ح سب٘ سني ؾٗسا إبتسا٤ا ٶ دً ٢أْ٘ غ ضم أ ٚظإ أ ٚحن ٛشيو .
ٜٚػتف ز َٔ ٖص ٙايطٚا ١ٜايذُعترب َٔ - ٠مجًتٗذ ا٭خذري -٠سهذِ ضدذٛع
ؾذٗ زتِٗ ٚتعٜٚطٖ :طفذجٕ قذ يٛا  :ؾذٗسْ بذ يعٚض

ايؿٗٛز يذ ٛإدرتفذٛا بهذص

قتًذذٛا مجٝع ذ ّص فذذجشا إدذذرتف ؾذذٗٛز ظْ ذ ايذذذُشصٔ ايذذص ٜٔؾذذٗسٚا أْٗذذِ ضأٚا
ايطدذذٌ َذذع اَذذطأ ٜ ٠ذذذ َعٗ ٖٚذذِ ٜٓعذذط ،ٕٚفطمجذذ٘ اٱَ ذ ّ ثذذِ ضدعذذٛا دذذٔ
ؾٗ زتِٗ ٚادرتفٛا بتعُٸذسِٖ ايهذص

ٚتعٜٚذط ايؿذٗ ز - ٠أدذط ٟدًذ ِٗٝسذس

ايكصف أ٫ ،ّ٫ٚدرتافِٗ بكصف ايذُتِٗ ب يعْ ايذُؿٗٛز دً ٘ٝنصب ٶ َتعُذساّ ثذِ
ٜكتً ٕٛإشا طًل ٚضث ١ايذُطد ّٛايكص ص .
ٚإشا ضدع أسسِٖ دٔ ؾذٗ زتذ٘ ٚادذرتف بهصب٘ دُساّ ٚتعٜٚط ؾٗ زت٘ -
أَهذذٔ أٚيٝذ  ٤ايذذذُطدٚٚ ّٛضثتذذ٘ :إٔ ٜطًبذذٛا َذذٔ اٱَ ذ ّ أَ ٚذذٔ ايفكٝذذ٘ ايعذذسٍ
ايكص ص َٔ ايؿ ٖس ايه ش
أضب ذ ع ايسٜذذ ١ايه ًَذذ ١إ

دُسا ٶب درتاف٘ ٫ٚ ،بس َٔ زفعِٗ يًؿ ٖس ث٬ثذ١

ايؿ ذ ٖس ،ثذذِ ٜب ؾذذط ٕٚقتًذذ٘ قص ح ذ ّ ٜٚ ،ذذُهِٓٗ إٔ

ٜكبًٛا َٔ ايؿ ٖس ايطادع  :ضبع زَٛ ١ٜضٸثِٗ .
 ٖٓٚفطٚع ٚتفص٬ٝت تصنط يف (فك٘ ايكص ص) (ٚفك٘ ايس ٜت) .
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سبّ الهيب  ودعوى الهبوة :
َك ّ ايٓيب ٚايٓبَ ٠ٛكذ ّ ضفٝذع ٜتًذَ ٛكذ ّ اٱيٖٝٛذٚ ١ايطبٛبٝذ ١يف ا٫سذرتاّ
ٚايتكسٜؼٚ،اٱغ  ٠٤إي ُٗٝا ٚا

اسسُٖ دع ١ُٝتػذتشل ايعكذ

ٚايذذُت بع١

ايك ْٚ ٖٓ َٔٚ ،١ْٝٛضز ايذشهِ بكتٌ َٔ أٖ ٕ أ ٚغذلٸ ايذٓيب ( )أ ٚإزدذ٢
ايٓب ،٠ٛفٓبشح ٖص ٜٔا٭َط ٜٔيف ْكطتنيْ ،بسأ ببشح (غلٸ ايٓيب: ٖٛٚ )
ايذذذُبشح ا٭ : ٍٚاشا غذذلٸ ؾذذدصٳ ايذذٓيب ا٭نذذطّ (ٚ)دذذل دًذذ٢
غ َع٘ قتً٘ ٜٗٚسض زَ٘ ،ب ٬خذ٬ف ظذ ٖط ،بذٌ إزدذ ٞدًٝذ٘ اٱمجذ عٚ ،تذسٍ
دً :٘ٝايٓصٛص ايعسٜذسَٗٓ ،٠ذ  :حذشٝشٖ ١ؿذ ّ بذٔ غ يذذِ ( )27دذٔ ايصذ زم
( :)غ ٌ٦دُٸٔ ؾتِ ضغ ٍٛاهلل ( ،)فك ٍ (: )طٜكتً٘ ا٭زْ ٢فذ ٭زْ٢
قبٌ إٔ ٜطفع إ

اٱَ ّص ٚايؿتِ ٖذ ٛايػذلٸ ٚايطعذٔ ٚاْ ٖ٫ذٚ ١ايذصنط ايػذ٤ٛ

ايذذذُؿنيٖٚ ،ذذصا دٓذذٛإ د ذ ّ ٜٓطبذذل دًذذ ٢ايًفذذغ ايط ذ دٔ ٚاٱؾ ذ ض ٠ايط دٓذذ١
ايذُػٚ ١٦ٝايه ضٜه تري ايذذُٗني يؿذدص ايطغذٚ )(ٍٛحنذَ ٙٛذٔ ايذذُص زٜل
ايذشسٜج ١اييت ٜتشكل بٗ ايطعٔ ٚاٱٖ ْٚ ١ايػلٸ يؿدص٘ ايهط. )( ِٜ
ٚإطذذ٬م ا٭خب ذ ض ايصذذشٝش ١ايذذذُجبت ١ي ذذشسٸ ايكتذذٌٜ -كتمذذ ٞؾذذطد ١ٝقتذذٌ
ايذُٗني يؿدص٘ ( )غٛا٤ن ٕ ايػ ٸ دًذ ٢ظذ ٖط اٱغذ ّ٬أّ نذ ٕ

ايػ

ن فطاّ أحً ّ ٝأَ ٚطتساّ ،فٝكتً٘ َٔ مسع٘ ٜٚكسض دً ٢قتً٘  :ا٭زْذ ٢ا٭قذط
ف ٭قط

َذٔ ز ٕٚس دذ١ٺ إ

إيٝذ٘

إشٕ اٱَذ ّ ()أ ٚايذذُذتٗس ايعذ زٍ يف دصذط

غٝب ١اٱَ ّ (. )
ٚظ ٖط ايٓصٛص إٔ ايكتٌ ٚظٝفذ ١غذ َع غذلٸ ايذٓيب (ٖٚ )ذ ٛدبذ ز٠
٪ٜدط دًٚٚ ٗٝف  ٤ٷيطغ ٍٛاهلل (ٚ )يذذٗ ز ٙيف غب ٌٝإحذ٬ح ا٭َذ ، ١فًذصا
ٜ ٫تٛق

دً ٢إشٕ اٱَ ّ أ٥ ْ ٚب٘ سػبُ ٜػتف ز َٔ بعض ايٓصٛص اٯتٝذ. ١

( )27ايٛغ : ٌ٥ز: 18
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ٚايذُتشصٌ ظٗٛض ايٓصٛص ايؿطٜف ١يف ؾطد ١ٝقتذٌ غذ ٸ ايذٓيب ()
َذُٔ مسذع يفذغ ؾذتُ٘ أ ٚإؾذ ض ٠غذب ب٘ أ ٚضأ ٣تصذٜٛطا ٶ ن ضٜه تريٜذ ٶَذذشكك ّ
يًُٗ ْٚ ١ايطعٔ يف ؾدص ١ٝايطغٚ )(ٍٛظٗٛضٖ يف ٚدٛ

قتً٘ َطًك ّ َٔ

ز ٕٚتٛقف٘ دً ٢إشٕ اٱَ ّ ( )أ ٚايذُذتٗس ايعسٍ  ،فذ ٕ ايذٓصٸ ايذذُصنٛض
يف حذذشٝشٖ ١ؿ ذ ّ طٜكتًذذ٘ ا٭زْذذ ٢ف ذ ٭زْ ٢قبذذٌ إٔ ٜطفذذع إ
ظ ٖط ٠يف ٚدٛ

اٱَ ذ ّص حذذٝػ١

ايكتٌ دً ٢ايكطٜل َٓ٘ ا٭زْ ٢إي ٘ٝف ٭زْ ٢ا٭قذط  ،يهذٔ

 ٫بس َٔ حتكل غب ب٘ ٚإسطاظ ؾذتُ٘ يطغذ ٍٛاهلل (ٜ )كٓٝذ ٶ بػذُ د٘ َٓذ٘ أٚ
ضٜ٩ت٘ يف نت ب٘ أ ٚدطٜست٘ أ ٚحنٚ َٔ ٖٛغ  ٌ٥اٱد ّ٬ايذشسٜج. ١
نُذ إٔ ايذذدربٖٚ -ذذ ٛيف َكذ ّ بٝذ ٕ ٚدذذٛا

ايػذذ٪اٍ دذذٔ سهذذِ ؾ تذذِ

ضغ ٍٛاهلل(ٚ ،)قس أٚدبت قتً٘ َٔ ز ٕٚاؾرتاط ا٫غت٦صإ ٜ -ه ٕٛاخلرب
ظذ ٖطا ٶ يف دذذسّ تٛق ذ
ٚقم  ٙ٤بٛدذٛ

قتًذذ٘ دًذذ ٢اغذذت٦صإ اٱَ ذ ّ أ٥ ْ ٚبذذ٘ أ ٚضفذذع أَذذط ٙإي ٝذ٘

قتًذ٘ٚ ،يذصا ٜ ٫بعذس ٚدذٛ

تذدٛٸف ايمطض دً ٢ايٓفؼ أ ٚايعط

ايكتذٌ َؿذطٚط ٶ بذ ٭َٔ ٚدذسّ

أ ٚايذُ ٍ ايذدطري .

ٜٚسيٓ دً ٘ٝأٜم  :حشٝش ١ذلُس بٔ َػًِ ()28دٔ أب ٞدعفط( )قذ ٍ :
طإٕ ضدٖ َٔ ّ٬ص ٌٜن ٕ ٜػلٸ ضغ ٍٛاهلل  فبًذؼ شيذو ايذٓيب ،فكذ ٍ :
َٔ هلصا فك ّ ضد َٔ ٕ٬ا٭ْص ض فك  : ٫حنٔ ٜذ ضغذ ٍٛاهلل  ،ف ْطًكذ ستذ٢
أت ٝدطب ١فػأ ٫دٓ٘ فجشا ٖٜ ٛتًك ٢غُٓ٘،فك ٍ  َٔ :أْتُ  َٚامسهُ

فك : ٫

ي٘ أْت ف ٕ٬بٔ ف ٕ٬ق ٍ ْ :عِ  ،فٓع ٫فمطب دٓك٘ص ق ٍ ذلُس بٔ َػذًِ :
فكًت ٭ب ٞدعفط( :)أضأٜت ي ٛإٔ ضد ّ٬اٯٕ غل ٸايٓيب -أٜكتٌ قذ ٍ:
طإٕ مل تذد

دًْ ٢فػو ف قتً٘صٖٚصا أَط ظ ٖط يف ايٛدٛ

ٜ٪ٜٚس ايصشٝشتني ايذذُ حٝتني يف قتذٌ ايػذ

يطغذ ٍٛاهلل ( )ضٚاٜذ١

دًذذ ٞبذذٔ دعفذذطٚ -يف غذذٓسٖ غذذٌٗ بذذٔ ظٜذذ ز ايذذص ٟتعذذ ض
()28ايٛغ : ٌ٥ز: 18

 َٔ 35ابٛا

سس ايكصف  :ح.2

.
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ٚايتمع َٗٓٚ - ٝتفص ٌٝقم١ٝٺ تعطٸ

هل اٱَذ ّ ايصذ زم (ٚ )نذ ٕ َعذ٘

اٱَ ذ ّ َٛغذذ ٜٚ )( ٢ذذشه ٗٝيعًذذ ٞبذذٔ دعفذذط دذذٔ أبٝذذ٘ ايبذذ قط( )ضاٜٚذذ ّ
يذذذشسٜح ضغذذ ٍٛاهلل ( : )طايٓذذ ؽ فذذذٞٸ أغذذ ْ٠ٛغذذٛاَ ،٤ذذٔ مسذذع أسذذساّ
ٜصنطْ ٞف يٛادل دً ٘ٝإٔ ٜكتٌ َٔ ؾتُ

ٜ ٫ٚٴطفع إ
()29

دً ٢ايػًط ٕ اشا ضٴفع إي ٘ٝإٔ ٜكتٌ َٔ ْ ٍ َ ص

ايػذًط ٕ ٚ،ايٛادذل
ٚظ ٖطٖ ٚدٛ

ايكتذٌ

َٔ ز ٕٚإغت٦صإ ايػًط ٕ ٚغري ٙاشا حتكل ْ َٔ ًُ٘ٝضغذ ٍٛاهلل (ٚ )ؾذتُ٘
ي٘ بأْ ٟذش ٕٛن ٕ  ٖٛٚ ،خرب َٜ٪ٸس يذُ َم َٔ ٢ا٭خب ض .
ٚقس ٜػتعٗط َٔ حسض حشٝش ١ذلُس بٔ َػًِ :تٛقٓ

قتٌ ايػذ ٸ دًذ٢

إشٕ ايطغذذ )( ٍٛأ ٚاٱَذذ ّ ( )أ ٚايذذذُذتٗس ايعذذسٍ يف دصذذٛض ايػٝبذذ،١
إغذذتف زَ ّ٠ذذٔ قٛيذذ٘(:)طَذذٔ ي ذذٗصاص  .يهٓذذ٘ إغذذتعٗ ض يف غذذري َ ذذشً٘ ٫ٚ
ٜعٗط َذٔ يفعذ٘  :ايتٛقذ

دًذ ٢اٱشٕ ،فذ ٕ ضغذ ٍٛاهلل( )يف َكذ ّ تطبٝذل

اي ذذشهِ ايؿذذطد ٞايذذصٜ ٟذذطتبط بذذ٘ ،فٛظٝفتذذ٘ إٔ ٜٓتذذس

يًش ذسٸ َذذٔ ٜٴعٓٝذذ٘ َذذٔ

أحش ب٘ ٚأتب د٘ فك ٍ:طَٔ يذٗصاص ايذُذطّ ٜك ِٝسس ايكتٌ دً. ٘ٝ
٪ٜٚنس َ شنطْ  :ظٗٛض ايص ٌٜيف ا٭َط بكتذٌ غذ
ايذدطط ٚمل ٜذد
َذُٔ ٜٛٓ

دًْ ٢فػ٘ َٔ ز ٕٚب ٕ ٝتٛقف٘ دً ٢ايطخص َٔ ١اٱَذ ّ أٚ

َٓ ب٘ ٜٚكَ ّٛك َ٘ .

ٚظ ٖط ا٭َط ب يكتذٌ َؿذطٚط ٶ:طإٕ مل تذذد
ٚدٛ

ايذٓيب( )اشا أَذٔ

دًذْ ٢فػذو ف قتًذ٘ص ٖذٛ

ايكتٌ إَ ٫ع ايذدٛف دًذ ٢ايذٓفؼ بعٖذ م ايذطٚح أ ٚدًذ ٢ايعذط

أٚ

دً ٢ايذُ ٍ ايذدطري ،ف ْٗ َص زٜل (ايذدٛف دً ٢ايٓفؼ) ٚ -ي ٛإستُ . -ّ٫
ز ٕٚايذُ ٍ ايٝػري ف ْذ٘ فذسا٤ٷ يهطاَذ ١ضغذ ٍٛاهلل (ٚ )إدذ ٍ٬يكذسض،ٙ
بذذٌ ستذذ ٢ايذذذُ ٍ اي ذذدطري يذذ ٫ٛايعًذذِ اي ذذد ضد ٞبذذإٔ اهلل غذذبش ْ٘ ٜ ٫طحذذ٢
ب يتفطٜط فٚ ،٘ٝ٭ٕ تفٜٛت٘ َصسام (ايذدٛف دً ٢ايٓفؼ) ايذُؿطٚط دسَ٘ يف
()29ايٛغ : ٌ٥ز: 18

 َٔ 35ابٛا

سس ايكصف  :ح.3
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ا٭َط ب يكتٌ يف حشٝش ١ذلُس بٔ َػًِ .
٪ٜٚنذذس دُذذ ّٛا٫غذذتجٓ ٚ ٤ؾذذطط ايذذدٛف دًذذ ٢ايذذٓفؼ -دًذذ ٢ايذذش ٠ ٝأٚ
دً ٢ايعط

أ ٚدً ٢ايذُ ٍ اخلطري : -سذسٜح ْفذ ٞايمذطض ٚايمذطاض( ،)11فذ ٕ

اخلٛف دً ٢أسس ايج٬ثَ ١صسام يًمطض ٚايتمطض ايذُٓف ٞيف ؾطٜع ١اٱغذ،ّ٬
ٚنٌ سهِ ٜٓؿأ َٔ إَتج يذ٘ :تمذطٸض ايذٓفؼ أ ٚايعذط
سهِٷ َٓت ٺ دٔ ن ٌٖ ايذُهً

أ ٚايذذُ ٍ ايذذدطري ٖذٛ

.

نُ ٪ٜنس دُ ّٛؾطط ايذدٛف يًدٛف دً ٢ايعط

أ ٚايذُ ٍ ايذدطري :

ق دس( ٠ايمطٚضات تبٝض ايذُشعٛضات) ٚتٓف ٞايٛدٛب ت طٚيٝؼ ؾ٤ٞٷ َذذُ
سطٸّ اهللص أَٓ ٚع تطنذ٘ يٛدٛبذ٘ طٚإحذطط إي٘ٝصايذذُهً

طإٚ ٫أسًٓذ٘ يذذُٔ

إحطط إي٘ٝص ( )11ف ٕ َ٬سع ١ايصشٝشٚ ١ايذشسٜجني ايع َٸني ٜٛدل ا٫طُٓ٦ذ ٕ
بعُ ّٛا٫غتجٓ  ( : ٤ل قتٌ غ

ايٓيب  إ ٫اشا خذ ف دًذْ ٢فػذ٘ بعٖذ م

ضٚس٘ أٖ ٚتو دطح٘ أ ٚإت٬ف َ ي٘ ايذُمطٸ بذش ي٘ ايذُشطز ٭سٛاي٘) .
ٚاشا د ذ ظ ايكت ذٌ ؾذذطد ٶ َؿذذطٚط ّ ب ذ ٭َٔ َذذٔ اي ذذدطط دًذذ ٢ايذذٓفؼ أٚ
ايعط

أ ٚايذُ ٍ ايذدطري ،أٚ ٚدل ايكتذٌ -نُذ ٖذ ٛظذ ٖط بعذض ا٭خبذ ض-

فٜ ٬فطم ايذش ٍ بني أْٛاع قتًذ٘ ٚ ،ايذذُِٗ إٔ ٜذأَٔ ايذذدطط دًذْ ٢فػذ٘ دٓذسَ
ٜكتًذذ٘ ف٬بذذس َذذٔ َب ؾذذط ٠قتًذذ٘ بٓش ذٜ ٫ ٕٛعذذطف ٜ ٫ٚذذذشسٸز ؾدصذذ٘ ق ذ ت ٬ٶهلذذصا
ايذذذذُذطّ  :ايػذذ

ايذذذذُٗني يطغذذذ ٍٛاهلل (ٜٚ . )فمذذذٌ إختٝذذ ض ا٫غتٝذذ ٍ

ايذدف ٞايصٜ ٫ ٟعطف َع٘ ايك تٌ ٜ ٫ٚتٸِٗ ب٘ َ َٔ٪غذري ايك تذٌ ،يهذٜ ٞمذٝع
زَ٘ٚ ،شيو نإٔ ٜطًل دً ٘ٝايٓ ض يف َه ٕٕ دَُ َٞٛعًِ أٜ ٚسؽٸ إي ٘ٝايػِ أٚ
ٜٗسّ دً ٘ٝس ٥ط ٶأٜ ٚفذٸذط دبذ ّ٠ٛأٜ ٚػطقذ٘ يف ايذذُ  ٤أٜ ٚصذطسّ بعطبتذ٘ أ ٚحنذٛ
شيو َٔ أْذش  ٤ايكتٌ ايذُصشٛب ١ب ٭َٔ َٔ ايذدطط .
( )11ايٛغ  : ٌ٥ز: 17
()11ايٛغ  : ٌ٥ز: 1

 َٔ 13ابٛا
 َٔ 1ابٛا
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ٚأَ أشا مل ٜذأَٔ ايذذدطط ٚايمذطض ايفذ زح دًذْ ٢فػذ٘ أ ٚدطحذ٘ أ َ ٚيذ٘
ايذذذدطري ايذذصٜ ٟكذذع يف ايذذذشطز ٚايمذذٝل دٓذذس فٛاتذذ٘ َٓذذٖ٘ٚ -ذذصَ ٙصذذ زٜل
(ايذدٛف دً ٢ايٓفؼ)  -ف يٛظٝف ١ايؿطد ١ٝتكم ٞبرتى قتًٖ٘ٚ ،صا ٫ظّ تكٝٝس
()13

ؾطد ١ٝايكتذٌ بذ ٭َٔ ٚدذسّ ايذذدٛف دًذ ٢ايذٓفؼ يف حذشٝش ١ابذٔ َػذًِ
طإٕ مل تذد

دًْ ٢فػو ف قتً٘صَٚ ،فٗ -َ٘ٛايذُسي ٍٛا٫يتعاَ ٞايٛاحذض-

ٖ ٛتطى قتً٘ اشا خ ف دًْ ٢فػٜ٘ٚ ،عذصض ٙاهلل َذٔ تذطى قتًذ٘ٚ ،غذٛف ٜأخذص
اهلل غبش ْ٘ ايذُذطّ بػ ٤ٛدًُ٘ يف د دٌ ايسْ ٝأ ٚادٌ اٯخط. ٠
ٖٚهصا ٜتعني تطى قتًذ٘ اشا خذ ف ايمذطض دًذ ٢بعذض اخٛاْذ٘ ايذذَُٓ٪ني،
ف ٕ ايذُػتف ز َٔ بعض ضٚا ٜت قتٌ َٔ غلٸ أَذري ايذذَُٓ٪ني (ٖ )ذ ٛتكٝٝذس
ؾطد ١ٝايكتٌ ٚسًٖ ١ٝسض ايسّ بذُ اشا مل ٜعِٸ بط ٦ٜٶ ٚمل ًٜعّ قتٌ ََٔ٪ٷ َذٛإٍ
َذذٔ قتذذٌ ايػ ذ ٸ ايه ذ فط بطغذذ ٍٛاهلل ( )ايؿ تذذِ يذذ٘ٚ ،سهذذِ قتذذٌ ايػذ
٭َري ايذَُٓ٪ني ( )غٛا٤ٷ ،ف ٕ دً ٝٶ ْفذؼ

يطغ ٍٛاهلل ( )أ ٚقتٌ ايػ

ذلُس بٓصٸ ايكطإ يف غٛض ٠اٍ دُطإ  :اٯ:61 ١ٜطأَْفُػٳذٓٳ ٚأَْفُػٳذهُِٵص فٝهذٕٛ
سهِ غلٸ أسسُٖ سهِ غلٸ اٯخط .
َٔ تًذو ايطٚاٜذ ت :حذشٝشٖ ١ؿذ ّ بذٔ غ يذذِ

()12

ايػذ َ ٌ٥ذٔ اٱَذ ّ

ايص زم ()دٔ قٛي٘ يف ضدٌ غبٸ ب ١يعً )(ٞفأد ب٘ اٱَ ّ ايصذ زم(:)
طس ٍ٬ايسّ ٚاهلل ي ٫ٛإٔ تعِٸ ب٘ بط ٦ٜٶص َٚعٓ ٢قٛيذ٘(:)طيذ ٫ٛإٔ تعذِٸ بذ٘
بطّ ٦ٜص أ ٟي ٫ٛإٔ تعِٸ أْت أ ٚبًٝٸتو بط ّ ٦ٜغذري ق تذٌ فٝٴذتٸِٗ ثذِ ٜٴكتذٌ إْتك َذ ٶ
يكتًو غبٸ

أَري ايذَُٓ٪ني (. )

ٖٚص ٙايصشٝش ١ضٚاٖ ايهًٝ

يف فطٚع (ايه يف) نُ ضٚاٖ ايصذسٚم يف

(دًٌ ايؿطاٜع) ٚف ٗٝظ ٜز ٠غ٪اٍ ايطا :ٟٚ٭ ٟؾ٤ٞٺ ٜذعِٸ ب٘ بطٜذ٦ذ ٶ ٚدٛاب٘
()13ايٛغ : ٌ٥ز: 18

 َٔ 35ابٛا

سس ايكصف  :ح.2
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(: )طٜذٴكتٌ ََٔ٪ٷ به فطص ٚمل ٜعز دً ٢شيو .
ٜ٪ٜٚٸسٖ  :ضٚا ١ٜايع َط )11( ٟغ  ٬٥ٶَٔ اٱَ ّ ايص زم طص:أ ٟؾذ٤ٞ
تك ٍٛيف ضدٌ مسعتٴذ٘ ٜؿذتِ دًٝذ ٶ(ٜٚ )ذربأ َٓذ٘ ٚقذس أد بذ٘ ( :)طٚاهلل
ٖ ٛس ٍ٬ايسّ  َٚ ،أيذ
طزٳدٵ٘ٴ  ٫ ،تعط

َذِٓٗ بطدذٌ َذٓهِ ،زدذ٘ص ٚيف (ايهذ يف) ظٜذ ز: ٠

ي٘ ،إ ٫إٔ تأَٔ دًْ ٢فػوص .

 ٖ َٔٚتني ايطٚاٜتني ٜػتف ز َ إؾتٗط فتٛاٝ٥ذ ٶَذٔ إيذذش م أَذري ايذذَُٓ٪ني
( )بطغ ٍٛاهلل ( )يف إٔ غبٸ

أسسُٖ ٜٴٗسض زَ٘ ٜٚذشٌٸ قتً٘ َؿذطٚط ّ

ٶب ٭َٔ َٔ خطط ظٖ م ايطٚح أ ٚخٛف ٖتو ايعط

أ ٚتً

ايذُ ٍ اخلطذري،

أ ٚايذدٛف دً ٢بعض ايذَُٓ٪ني أٚايذُ َٓ٪ت .
ٖٚهصا ٜصض اٱيذذش م ايذذشهُ ٞيعُذ ّٛايذذُعصَٛني َذٔ خ حذ ١أٖذٌ
ايبٝذذت ( )فًٝشذذل ٚدذذٛ

قتذذٌ َذذٔ غذذلٸ أسذذس ا٭ُ٥ذذ )(١أ ٚايػذذٝس٠

ايعٖطا )( ٤ب يٓيب ( )يف ٚدٛ

قتٌ َٔ ٜػلٸ ٚاسذساّ َذِٓٗ ،فذ ٕ دًٝذ ٶ

ْفؼٴ ايٓيب( )بٓصٸ ايكطإٚ ،ف طُ ١بمعتٴَ٘ٚ ،ك َٴٗ ٜ ٫كٌٸ دٔ َك َُٗذ ،
ْعِ إ ٫إٔ خي ف دًْ ٢فػ٘ أ ٚدطح٘ أ َ ٚي٘ ايذدطري أ ٚدً َٔ٪َ ٢بط ،ٕ٨ف ٕ
ايطٚاٜتني ٚإٕ إختصٸت بػذلٸ دًذ ٞأَذري ايذذَُٓ٪ني ( ،)يهذٔ ايعًذِ ايذذذ ظّ
ايذذد ضد ٞايذذذُطتهع دًذذ ٢تذذأت ٞايذذشهِ دٓذذس غذلٸ ايصذذسٜك ١ايعٖذذطا)( ٤
ٚخصٛص أبٓ  ٗ٥ايذُعصَٛني( ٖٛ )ايذُٛدل يٲيذش م ايع ّ .
٪ٜٚنذذس ايعُذذ :ّٛضٚاٜذذ ١ث يجذذٖ ،١ذذ ٞحذذشٝش ١زاٚٚز بذذٔ فطقذذس ( ، )15قًذذت
٭ب ٞدبس اهلل ( َ :)تك ٍٛيف قتٌ ايٓ حذل فكذ ٍ :طسذ ٍ٬ايذسّٚ ،يهذ
أتٸك ٞدًٝو ،ف ٕ قسضت إٔ تٳكًٹلٳ دً ٘ٝس ٥ط ٶ أ ٚتػطق٘ يف َذ  ٤يهذٜ ٫ ٞؿذٗس
ب٘ دًٝو ف فعٌص قًت  :فُ تط ٣يف َ ي٘ ق ٍ :طتٛٸ َ ٙقسضت دًٝذ٘صٖٚذصا
()11ايٛغ : ٌ٥ز: 18

 َٔ 37ابٛا

سس ايكصف  :ح.3
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أَط ب ت٬ف َ ي٘ ٚإٖ٬ن٘ ،نُ ٖ ٛأَط بجٖ٬ى ْفػ٘ َؿطٚط ٶ ب ٭َٔ َٔ خطط
ايذذذُت بع ١ايك ْْٝٛذذٖٚ ، ١ذذٚ ٞاحذذش ١ايس٫يذذ ١دًذذ ٢ؾذذطد ١ٝقتذذٌ غذذ ٸ أَذذري
ايذَُٓ٪ني ( )أ ٚغري َٔ ٙايذُعصَٛني ( )٭ْٗ ٚاضز ٠يف ْ حذل ايعذسا٤
ٖٚذذَ ٛذذبػض اي ذذد حَ ١ذذٔ أٖذذٌ بٝذذت ذلُذذس ( )سٝذذح ق ذ ٍ اٱَ ذ ّ دذذٔ
ايٓ حل:طس ٍ٬ايسّصٖٚصا ٜع

دٛاظ قتً٘ َٚ ،ذٔ ايذذُكطٛع بذ٘ ايذُتػ يذذِ

دً ٘ٝإٔ  ٫فطم يف ايٓ حل بني َٔ ْصل ايعذسا ٤يعًذٚ )( ٞبذني َذٔ ْصذل
ايعساٚ ٤ايبػض يػري َٔ ٙا٭ ١ُ٥ايذُعصَٛني ا٭طٗ ض ٚايػٝس ٠ايعٖطا)( ٤
ف ِْٗ أْٛاضٷ ذلُسٚ ْ١ٜشَ ٚٚك َ ت د ي ١ٝقطب. ١ٝ
ٜ٪ٜٚذذس ايعُذذ : ّٛضٚاٜذذ ١دًذذ ٞبذذٔ سسٜذذس ( )16ايذذذُتمُٓ ١سذٌٸ زّ ايػذ ٸ
ي ّ َ٬ايه ظِ (: )طَب ح ،نُ أبٝض زّ ايػذبٸ
ٌ ٚاهللٹ زَٴ٘ص ٖٚص ٙايطٚا -١ٜيذ ٫ٛحذع
ْ ، عِ سٹ ٷ

يطغذ ٍٛاهلل ٚ اٱَذ ّ
غذٓسٖ  -يه ْذت زيذّ٬ٝ

دً ٢دُ ّٛايذشهِ يذذُٝع ايذُعصَٛني ا٭ضبع ١دؿط ٚإٔ نذٌ َذٔ ٜٓذتذذكصِٗ
أٜٓ ٚتكص أسسِٖ ٜؿطع قتً٘ دٓس أَٔ ايذدطط ٚايمطضٖٚ ،ذص ٙايطٚاٜذ ١ذلتًُذ١
ايصش ١دساّ تٓمِ يذُ غبل ٜٚتٛيس ا٫طُ ٕ ٓ٦بعُ ّٛايذشهِ يهٌ َعص. ّٛ
 ٫ٚحيت ز قتٌ ايٓ حل أ ٚايػ ٸ ٭َري ايذَُٓ٪ني ( )أ ٚيػذٝس ٠ايٓػذ ٤
ايعٖطا ٤ايبتذ )( ٍٛأ ٚيٛاسذس َذٔ ا٭ُ٥ذ ١ا٭طٗذ ض(ٜ ٫ٚ )تٛقذ

دذٛاظ

قتً٘ دً ٢إشٕ ايذش نِ ايؿطدٚ ٞضخصتٖ٘ ،صا ٖ ٛايذُؿٗٛض فتٛا،ّ ٝ٥بٌ إزدذٞ
دً ٘ٝاٱمج ع  .يهٔ ْػل ايذد٬ف إ
ٜذذٛٸظا قتٌ ايٓ حيب غ
ايعسٍٚ ،يعًُٗ إغتٓسا إ

ايذُفٝس ٚايع ١َ٬يف (ايذُدتً ) فًذِ

ايٓيب ( )أ ٚاٱَذ ّ ( )بذس ٕٚإشٕ ايذذُذتٗس
خرب ٟدُ ض ايػذػت ْٚ ٞإبذطاٖ ِٝبذٔ ٖ ؾذِ

()17

ُٖٚذ حذعٝف ايػذذٓس ٜ ٫صذًش ٕ سذذ ّ١دًذ ٢سهذذِ ٺؾذطدٚ ،ٞقذذس تمذُٓ قتذذٌ
()16ايٛغ : ٌ٥ز: 18

 َٔ 37ابٛا

سس ايكصف  :ح. 6

( )17ايه يف :ز: 276: 7ح + 17ايٛغ  : ٌ٥ز: 19

 َٔ 33ابٛا
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أسسِٖ يٓٛاحل ٜذربأَ ٕٚذٔ دًذ ٞأٜ ٚؿذتُٚ ،ْ٘ٛقذس قذ ٍ يذ٘ اٱَذ ّ ايصذ زم
(: )طدًٝو بهٌ ضدٌ َِٓٗ قتًت :نبـ تص ٘ بذُٓٚ ٢تذتصسم بًشُٗذ
٭ْو قتًتِٗ بػري إشٕ اٱَ ّ ٚ ،ي ٛأْذو قتًذتِٗ بذ شٕ اٱَذ ّ مل ٜهذٔ دًٝذو
ؾ ٤ٞيف ايسْٚ ٝاٯخط٠ص ٚقذس تعكٓذل ايذذُذًػ )( ٞيف َطاتذ٘ ٖذصا ايذذدرب
بكٛي٘ ( :مل أضٳ ق  ٬٥ٶَٔ ا٭حش
ٜم ذ ف إيٝذذ٘ :حذذع

بٛدٛ

ٖص ٙايهف ض. )٠

غذذٓس اي ذذدرب ٜٔب ٱضغ ذ ٍ ٚا ٗ يذذ ١يف بعمذذ٘ ،فذذ٬

ٜصذذًض سذ ذ ّ١دًذذ ٢احلهذذِ ايؿذذطد ٫ : ٞدًذذٚ ٢دذذٛ
ٚدٛ

ا٫غذذت٦صإ ٫ٚ ،دًذذ٢

ايهف ضٜٚ ،٠هف ٓٝإطذ٬م ْصذٛص قتذٌ ايػذ ٸ ٚايٓ حذل زيذ ٬ٝٶدًذ٢

دٛاظ ايكتٌ َٔ ز ٕٚتٛق

دً ٢أشٕ اٱَ ّ ( )أ٥ ْ ٚب٘ :ايذُذتٗس ايعسٍ .

ْعِ ٫بس َٔ حتص ٌٝايؿطط ا٭غ ؽ ٖٛٚ :ا٭َٔ َٔ ايذذدطط ٚايمذطض،
فجشا تٛقع ايذدطط ٚا٭ش ٣دًْ ٢فػ٘ أ ٚدًذ ٢دطحذ٘ أ ٚدًذ َ ٢يذ٘ ايذذدطري أٚ
دًذذ ٢أسذذس ايذذذَُٓ٪ني أٚايذذذُ َٓ٪ت ا٭بط ٜذ  -٤مل ذذل قتًذذ٘ بذذٌ مل ذذع قتًذذ٘،
يسيْ ٌٝف ٞايمطضٚ ،يسي:ٌٝطٚيٝؼ ؾذَ ٤ٞذذُ سذطٸّ اهلل إٚ ٫قذس أسًٓذ٘ يذذُٔ
إحطط إي٘ٝص (ٚ )18ايمطٚاضت تبٝض ايذُشعٛضات ٚتطفع ايذُشطَ ت نُ تٓفذٞ
ٚدذذٛ

قتذذٌ غ ذ ٸ ضغذذ ٍٛاهلل ( )أ ٚأَذذري ايذذذَُٓ٪ني( )أ ٚغذذٝسْ ٠ػ ذ ٤

ايع يذذذُني( )أ ٚأسذذس ا٭ُ٥ذذ ١ا٭طٗذذ ض( ،)فذذ ٕ َ٬سعذذ ١دلُذذٛع شيذذو
تٛدل ا٫طُٓ٦ذ ٕ ب يؿذطط( :ا٭َذٔ َذٔ ايذذدٛف دًذ ٢ايذٓفؼ أ ٚايعذط

أٚ

ايذُ ٍ أ ٚدًذ ٢أسذس ايذذَُٓ٪ني أ ٚايذذُ َٓ٪ت) فذجشا تٝػٸذط يذ٘ إغت ٝيذ٘ َذٔ زٕٚ
َعطفت٘ :أْ٘ ايك تٌ َٚذٔ ز ٕٚإتذذٸٗ ّ أسذس ايذذَُٓ٪ني نذ ٕ أفمذٌٚ ،شيذو نذإٔ
ًٜك ٘ٝيف ايبشط أٜ ٚػطق٘ يف ايٓٗط أ ٚحيطق٘ ب يٓ ض أ ٚحن َٔ ٖٛا٫غت٫ ٝت ايذيت
ٜمٝع ف ٗٝزَ٘ ٜ ٫ٚذتٸِٗ بذ٘ غذري - ٙدذ ظ يذ٘ شيذو ٚنذ ٕ يذ٘ ا٭دذط ايععذ ِٝإشا
حتكذذل َذذٔ ؾذذتُ٘ ٚغ ذبٸ٘ يطغذذ ٍٛاهلل (َ )ذذٔ ططٜذذل َعتذذرب نػذذُ د٘ َٓذذ٘ أٚ
( )18ايٛغ : ٌ٥ز: 1

 َٔ 1ابٛا
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ؾٗ ز ٠ايب ١ٓٝايع زي ١أ ٚإقطاضٚ ٙإظٗ ض ٙايػلٸ ٚاٱٖ ْذ ١يطغذ ٍٛاهلل ( )أٚ
٭َري ايذَُٓ٪ني ( )أ ٚيف طُ )( ١أ ٚأسس أبٓ  ٗ٥ايذُعصَٛني (. )
ايذُبشح ايج ْ : ٞاشا أزد ٢أسسٷ ايٓب ٠ٛأ ٚايطغ يَ ١ذٔ اهلل غذبش ْ٘ ٖٚذٛ
د قٌ ق حسٚ -دل قتً٘ دً ٢غذ َع٘ٚ ،زَذ٘ ٖذسضَٚ ،ذٔ ز ٕٚتٛقذ

ؾذطد١ٝ

قتً٘ َٔ غ َع زدٛا ٙايٓبذ - ٠ٛدًذ ٢إشٕ ايذذُذتٗس ايعذسٍ ،فًذ ٛنذ ٕ ايذذُسدٞ
َذذٓ ْٛٶَػًٛ

ايعكذٌ مل ٜكتذٌ ،يطفذع ايكًذِ دذٔ ايذذُذٓ ٕٛستذٜ ٢فٝذل نُذ

حتكل َٔ سسٜح ضفع ايكًِ دٓ٘ ( ، )19أ ٚنذ ٕ َذسد ٞايٓبذٖ ٠ٛذ ظ ٫ٶغذري ق حذسٺ
د زٸ يف زد ٣ٛايٓب٪ٜ -٠ٛز

ٜٚععٸض ٜ ٫ٚكتٌ ،٭ٕ ا٭َٛض َٓٛط ١ب يكصذس فذ٬

تعتذذرب زدذذٛا ٙدسٜذ ّ١يعذذسّ قصذذسَٚ ،ٙذذٔ زْٚذذ٘ ٜ ٫هذذَٛ ٕٛحذٛع دذذٛاظ ايكتذذٌ
َتشكك ٶخ ضد ّ نُ  ٫خيف ،٢ب ُٓٝاشا حتكل إزد  ٙ٩ايٓبَ ٠ٛع دكٌ ٚقصس ف ْذ٘
ٜكتٌ ،ظ ٖطاّ َٔ بعض ايٓصذٛص(ٜ٪َ - )51ٸذسا ٶبعذسّ َعطفذ ١ايذذُد ي ْ -عذري
َعترب ٠أبٔ أبٜ ٞعفٛض ٚقس ق ٍ يًص زم (: )إٕ بعٜع ّ ٜعدِ أْ٘ ْيب ،فكذ ٍ :
طإٕ مسعت٘ ٜك ٍٛشيو ف قتً٘صٚ ٖٞٚاحذش ١ايس٫يذ ١دًذٚ ٢دذٛ

ايكتذٌ٫ ،

أقٌ َٔ ز٫يتٗ دً ٢ؾطد ١ٝقتً٘ َؿطٚط ٶبػُ ع زد ٣ٛايٓب َٔ ٠ٛفِ ايذُسدٞ
فٜ ٬هف ٞيؿطد ١ٝقتً٘ :إخب ض ٙدٓ٘ َٔ ز ٕٚتجبت٘ بٓفػ٘ َٔ زدٛا. ٙ
ْٚعري َعترب ٠أب ٞبصري دٔ ايب قط ( )س ن ٝٶ يك ٍٛدس: )( ٙطأٜٗذ
ايٓ ؽ:إْ٘ ْ ٫يب بعس ٫ٚ ٟغٓ ١بعس غٓيت ،فُذٔ إزدذ ٢شيذو فذسدٛاٚ ٙبسدتذ٘
يف ايٓ ذ ض ف ذ قتًٙٛص ٖٚذذص ٙإشٕ ؾذذطد ١ٝب يكتذذٌ ٚأَ ذطٷ بذذ٘  ٫ٚ ،س دذذَ ١عٗ ذ إ
ا٫غت٦صإ ايذد ص َٔ اٱَ ّ أ٥ ْ ٚب٘ .
ٚايذش حٌ َٔ َ٬سع ١ايٓصٛص :إغتشك م َذسٸد ٞايٓبذ ٠ٛايكتذٌ ٖٚذسض
ايذذسّ َذذٔ ز ٕٚتٛقٓفذذ٘ دًذذ ٢إشٕ اٱَ ذ ّ أ٥ ْ ٚبذذ٘ :ايذذذُذتٗس ايعذذسٍٚ ،ايذذذُِٗ
( )19ايٛغ  : ٌ٥ز:1
()51ايٛغ : ٌ٥ز: 18

 َٔ 1ابٛا
 َٔ 7ابٛا
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إسطاظزدٛا ٙايٓبذٚ ٠ٛمس دٗذ َٓذ٘ ٚإسذطاظ تعُٸذس ٙيًذسد ٣ٛايه شبذٚ ١إيتف تذ٘
إ

نص

زدٛا ،ٙفٝدطز َٔ يٝؼ ي٘ دكٌ أح ٬ٶ أ ٚيٝؼ يذ٘ ؾذعٛض ًٜتفذت بذ٘

إ

نص

زدٛاٚ ٙخططَ ٙسٸد . ٙ

ٚإشا ن ٕ يًذذُسد ٞدكذٌٷ ٚؾذع ٛٷض بععُذ ١ايذسدٚ ٣ٛقصذس ٙإٖ ٜذ ٚمسذع
ايذُ َ٘ٓ َٔ٪زد ٣ٛايٓبٚ ٠ٛإغتٝكٔ َٓ٘ زدٛاٚ ٙقصس ٙإٖ ٜذ  ،ثذِ أَذٔ ايذذدطط
ٚايمذطض دًذذْ ٢فػذ٘ أ ٚدطحذذ٘ أ َ ٚيذ٘ ايذذدطري أ ٚأخٛاْذ٘ ايذذذَُٓ٪نيٚ -دذذل
دًٝذذ٘ قتًذذ٘ ٖٚذذسض زَذذٖ٘ٚ ،ذذصا  -ا٭َذذٔ َذذٔ ايمذذطض -ؾذذطط ٚدذذٛ

ايكتذذٌ،

ٚزي ٌٝاؾرتاط٘  َ :غبل َٔ زيْ ٌٝف ٞايمطض ٚأخب ض سٹٌٸ َ أحذطط إيٝذ٘ ابذٔ
ازّ ٚاييت تسٍ دً ٢اْتف  ٤احلهِ دٔ ن ٖذٌ ايذذُهً
إَتج ٍ (ٚدٛ

دٓذس يذع ّٚايمذطض َذٔ

قتٌ َسد ٞايٓب. )٠ٛ

ٚإشا أَٹ ذٔٳ ايمذذطض ف ٭فمذذٌ يذذ٘ إٔ  ٜذذدت ض قتًذذ٘ غ ًٝذٚ ّ١ب ي ذذدف  ٤ستذذ٫ ٢
ٜٴعطف ؾدص ايك تٌ ٜٓٚذ َٔ ٛايذُ٪اخصٚ ٠ايذُت بع. ١
ٚإشا ؾو أسذسٷ يف ْبذْ ٠ٛبٓٝذ (ٚ )حذسمٔ ْبٛتذ٘ :ف َذ إٔ ٜهذ ٕٛنذ فطاّ
فهفذذطٚ ٙؾذذه٘ يف ْبذذْ ٠ٛب ٓٝذ (ٚ )اسذذس ُٖٚ ،ذ َٛدب ذ ٕ يًكتذذٌ إشا ظٗذذط َٓذذ٘
ايذشط

دً ٢اٱغٚ ّ٬ايذُػًُنيٚ ،إ ٫فُذطز إظٗ ض ايهذ فط ايؿذوٓ يف ْبذ٠ٛ

ْبٜٛ ٫ )( ٓٝدل قتً٘ نُ أقطٸ بذ٘ حذ سل ايذذذٛاٖط( ، )51قذ ٍ( :يذٚ ٛقذع
ايؿو ايذُعبٛض َٔ ايه فط ٜ ٫كتٌ ب٘ ) .
ٚي ٛن ٕ ايؿ ى دً ٢ظذ ٖط اٱغذ ّ٬فؿذوٓ يف ْبذ ٠ٛخ تذذِ ا٭ْبٝذ )( ٤
نإٔ ق ٍ  ٫( :أزض ٟإٔ ذلُسا ٶح زم يف زدذٛا ٙايٓبذ ٠ٛأّ  )٫ف ْذ٘ ٜكتذٌ دٓذس
إظٗ ض ٙيؿه٘ يف ْبْ ٠ٛبٚ )( ٓٝيف( ا ٛاٖط) ( :ب ٬خ٬ف أدذس ٙفٝذ٘ )

()53

( )51دٛاٖط ايه : ّ٬ز : 11ص . 113 :
()53ضادع :دٛاٖط ايه : ّ٬ز : 11ص  + 113:ايه يف  :ز : 3ص  + 286 :ايٛغ : ٌ٥ز: 18
َٔ ابٛا

سس املطتس  :ح. 33

11

( .................................................... )111فك٘ احلسٚز ٚايتععٜطات

ثذذِ إغذذتسٍ دًٝذذ٘ بصذذشٝش ١ابذذٔ غذذٓ ٕ ايذذذُط ١ٜٚيف (ايذذذُش غٔ) دذذٔ ايصذ زم
( )طَٔ ؾو يف اهلل ٚيف ضغٛي٘ فٗ ٛن فطص ٖٚصا ايذدرب َط ٟٚيف (ايه يف)
أٜم ٶ،يهٔ َذذطز ايهفذط ٜٛ ٫دذل ايكتذٌ ٜٚ .ذذُهٔ إتذذُ ّ ا٫غذتس ٍ٫بذأزا٤
إظٗ ض ايؿو َذُٔ ظ ٖط ٙا٫غ -ّ٬ا

ا٫ضتساز فٝذل قتً٘ .

ٚظ ذ ٖط ايصذذشٝش:١طَٔ ؾذذو يف اهلل ٚيف ضغذذٛي٘ص ٖذذ ٛزخ يذذ ١إدتُ ذ ع
ايؿهٓني يف حتكل نفط ،ٙيهٔ َٔ ايكطٜذل دذساّ :نف ٜذ ١ايؿذو يف اهلل أ ٚايؿذو
يف ايطغ ٍٛيف حتكل ايهفط َٔ ،ز ٕٚتٛقف٘ دً ٢إدتُ ع ايؿهٓني ،بكط ١ٜٓأْ٘ اشا
ؾذذو يف اهلل غذذبش ْ٘  -يف ٚدذذٛز ٙغذذبش ْ٘ -أ ٚيف ٚسساْٝتذذ٘ أ ٚيف نُ يذذ٘ فذذ٬
َعٓ ٢س٦ٓٝصٺ يًع ّٚايؿو يف ْبَ ٠ٛذذشُس ٚضغذ يت٘ ( )ستذٜ ٢هذ ٕٛنذ فطاّ،
ٚقس  َٔ٪ٜب هلل غبش ْ٘ ٜٚٴعٗذط ؾذه٘ يف ْبذ ٠ٛايذذُصطفَ )(٢ذذُ ٜهؿذ
دذذٔ نف ٜذذ ١إْفذذطاز إظٗذذ ض أسذذس ايؿذذهٓني يف تطتٸذذل ايهفذذط دًٝذذ٘ ٪ٜٚ .نذذس َذذ
إغتعٗطْ  :ايذدرب ايصشٝض( )52ايٛاح
ٚايصشٝض ايٛاح

ب يهفط َٔ :ؾو يف ضغ ٍٛاهلل ()

ب يهفط َٔ ؾو يف اهلل أ ٚؾو يف ضغ ٍٛاهلل (. )

ٚايع ذ ٖط إٔ إظٗ ذ ض ايؿذذو يف إيٖٝٛذذ ١اهلل غذذبش ْ٘ أ ٚيف ضغ ذ ي ١اي ذذشبٝل
ايذُصطف ٖٛ )(٢ايذذُشكل يًهفذطٚ ،يذٝؼ سصذٛهلُ أ ٚأسذسٖ يف ب طٓذ٘
َذشكك ٶيًهفط إ ٫دٓس إبطاظ ٙدً ٢يػ ْ٘ أ ٚبعض أدم . ٘٥
ٚإْذذذُ ٜػذذتشل ايهذذ فط ايكتذذٌ اشا خٝذذ

َٓذذ٘ إفػذذ ز دك ٥ذذس ايذذذُػًُني

ٚتؿذذهٝهِٗ يف ْبذذْ ٠ٛبٓٝذ ( )أ ٚاشا حذ ض َطتذذساّٖٚ ،ذذصإ ٜتشككذ ٕ يف َجًذذ٘
غ يب ّٚ ،إ ٫ف ٕ َذذطز ايهفط أ ٚإظٗ ض ايرتزز يف ْبٛت٘ (ٚ )إبطاظ ايؿذو ٫
ٜٛدل ايكتٌ ،يعسّ ايسي ٌٝدًٚ ،٘ٝيكصٛض ايصشٝش ١دذٔ إثب تذ٘ ،ف ْٗذ أثبتذت
نفط َٔ أظٗط ايؿو يف حسم ايٓيب ا٭نطّ (ٚ )مل تجبت ايكتٌ .
ْعِ ٜذُهٔ إتذُ ّ إغتشك م ايكتٌ بفِٗ ايفكٗ (٤ض
()52ايٛغ : ٌ٥ز: 18
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)ٚدسّ إخت٬فِٗ يف

غلٸ ايٓيب ٚ زد ٣ٛايٓب)111( ................................................. ٠ٛ

إغذذتٓب ط فتٝذ ايكتذذٌ سهُذ ّ يذذذُٔ أظٗذذط ايؿذذو بمذذُ ١ُٝأسذذس أَذذط : ٜٔظٗذذٛض
ا٫ضتساز بعسّ اٱغ ، ّ٬أ ٚخٛف ايفتٓذَٓ ١ذ٘ يذ ٛنذ ٕ نذ فطاّ َتُهٓذ ّ َذٔ فتٓذ١
ايذُػًُني أ ٚايذَُٓ٪ني ٖ.صا نً٘ يف تكطٜل ا٫غتس ٍ٫ب يصشٝش. ١
ٜ٪ٜٚسٖ خرب ايذش ضخ بٔ ايذُػري )51( ٠ايص ٟقذ ٍ يٲَذ ّ ايصذ زم (: )
ي ٛإٔ ضد ّ٬أت ٢ايٓيب  فك ٍ ٚ:اهلل َ أزض ٟأْيبٷ أْت أّ  ٫ن ٕ ٜكبٌ َٓ٘
ق ٍ:طٚ ، ٫يهٔ ٜكتً٘ ،إْ٘ ي ٛقبٌ شيو َ أغًِ َٓ فل أبساّص.
ٚحع

غٓس ايذدرب ٜذُٓع َٔ ا٫غتس ٍ٫ب٘ دًٚ ٢دٛ

ْبْ ٠ٛبٚ ،)( ٓٝدً ٢فذط

قتٌ َٔ ؾذو يف

حذشت٘ ٚحذسٚض ٙف يعذ ٖط دُذ ّٛنًُذ( ١ضدذّ٬

ات ٢ايٓيب  )ف ْ٘ قس ٜه ٕٛايطدٌ ظ ٖط ٙاٱغذ -ّ٬نُذ ٖذ ٛذلذٌ ايبشذح-
ٖٚذذَٓ ٛذ فل ٜذذبطٔ يف ْفػذذ٘ ايؿذذو يف اٱيٖٝٛذذ ١أ ٚيف حذذسم ايٓبذذَ ٠ٛذذع إظٗذ ضٙ
اٱٜذُ ٕ ب هلل ٚبطغٛي٘ دً ٢يػ ْ٘ بتؿٗس ٙفٝكبٌ إغ َ٘٬بك ٤ٶ ضغِ ْف ق٘ ب طٓ ّ .
ٜٚذُهٔ إٔ ٜهذ ٕٛنذ فطاّ ٖٚذٜ ٛذبطٔ ايؿذو يف اٱيٖٝٛذ ١أ ٚيف ايطغذ ي ١ثذِ
ٜعٗذذذط اٱغذذذ ّ٬بذذذجقطاض ٙب يؿذذذٗ زتني فٝكبذذذٌ َٓذذذ٘ إغذذذ َ٘٬ايذذذش زخ بذذذجقطاضٙ
ب يؿٗ زتني ثِ اشا أظٗط ايؿو ن ٕ ن فطا ٶ َٚطتسا ٶ .
ٚب ختص ض :ايذدرب ٜعِٸ َٔ ٖ ٛدً ٢ظ ٖط اٱغٜ٪َ ٖٛٚ ،ّ٬ٸس ي٬غتسٍ٫
بصشٝش ١ابٔ غٓ ٕ دًٚ ٢دٛ

ايكتذٌَ ،ذع إتذذُ ّ ز٫يتذ٘ بعٗذٛض إضتذساز ٙأٚ

خٛف فتٓت٘ يًُػًُني ،فٝكتً٘ َٔ ٜأَٔ ايذدطط ٚايمطض بعس تٝكٓٓذ٘ َذٔ تؿذهٝه٘
ٚفتٓت٘ ٚ .زي ًٓٝدً ٢إؾرتاط أَٓ٘ دًْ ٢فػ٘ ٚدسّ خٛف٘ ظٖ م ضٚس٘ أٖ ٚتو
دطح٘ أَ ٚص زض ٠أَٛاي٘ ٚدذسّ خٛفذ٘ دًذ ٢اخٛاْذ٘ ايذذَُٓ٪ني ٚايذذُ َٓ٪ت :
إط٬م سسٜح ْف ٞايمطض ٚايمطاض (ٚ )55سسٜح سٹٌٸ َ إحطط إيٝذ٘ ايذذُهً
ف ُْٗ ٜٓف ٕ ٝايٛدٛ
()51ايٛغ : ٌ٥ز: 18
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ٜ ٫ٚأت ٞايذشهِ بٗسض ايسّ ٚدٛاظ ايكتذٌ دًذَ ٢ذٔ ؾذو ٚتذطزز يف ْبذ٠ٛ
غذذري خ ت ذذُِٗ ( )بذذٌ ستذذ ٢اشا ضفذذض ْبذذ ٠ٛأس ذسٺ َذذِٓٗ َ ذذُٔ تٴعًذذِ ْبٛتذذ٘
ٚضغ يت٘ غ ٣ٛخ تذُِٗ (ْ ،)عِ ٖ ٛفػل دٔ أَط اهلل يعب ز ٙب دتكذ ز ْبذ٠ٛ
أْب ٘٥ ٝبتُ َِٗ َٔ -دٴطف امس٘  َٔٚمل ٜعطف  -يهٔ ايؿو يف ْب ٠ٛأسسِٖ
أ ٚضفض ٚإْه ض ْبٛت٘ ٜٛ ٫دل ايهفط ٚاغتشك م ايكتٌ ٚإٕ ن ٕ فػك ّ ٚنفطاّ
بذُ أْعٍ اهلل غبش ْ٘ يف نت ب٘ ايععٜع َٔ ا٭َط ب ٱشد ٕ بٓب ٠ٛأْب. ٘٥ ٝ
ٖٚهصا ٜ ٫رتتل إغتشك م ايكتٌ ٖٚذسض ايذسّ دًذَ ٢ذٔ إزدذ ٢اٱَ َذ ١أٚ
ايعصُ ١ست ٢اشا ن ٕ دً ٢ظ ٖط اٱغ ّ٬أ ٚايتؿذٝع ،يعذسّ ايذسي ٌٝدًذٖ ٢ذصا
ايذذشهِ ٖٚ ،هذذصا يذذ ٛؾذوٓ يف إَ َذذ ١أسذذسِٖ أ ٚيف دصذذُت٘ َذذٔ ز ٕٚإظٗ ذ ضٙ
ٚإبطاظ ٙدً ٢يػ ْ٘ أَ ٚع إظٗ ضَ ٙذٔ ز ٕٚيذع ّٚفتٓذ ١ايذذَُٓ٪ني ف ْذ٘ إْذذشطاف
دٔ ايذشل ٚنفط بذُٔ دعٌ اهلل إَذ َتِٗ ٚخ٬فذتِٗ يػذٝس ا٭ْبٝذ ٚ ٤خ تذذُِٗ
( )فطح ّ يف أدٓ م ا٭َ ١فٗ ٛن فطٴ ْعُذ١ٺ ٚيذٝؼ نذ فطاّ ب ٱغذَ ّ٬ػذتشك ٶ
يًكتٌ ٚ .دً ٘ٝحتٌُ ايطٚا ٜت ( )56ايعسٜس ٠ايساي ١دً ٢إٔ (َٔ إزٸدذ ٢اٱَ َذ١
َٔ اهلل  ٖٛٚيٝؼ َٔ أًٖٗ فٗذ ٛنذ فط) أ ٚايٓ طكذ ١إٔ (َذٔ دشذس دًٝذ ٶ أَذرياّ
يًُذذَٓ٪ني ( )أ ٚؾذوٓ يف إَذ ّ فٗذذ ٛنذ فط) ف ْذذ٘ نفذطٴ ْعُذذ ١ٺ ٫ٚ ،زيٝذذٌ دًذذ٢
ؾطد ١ٝقتً٘ٚ،يٝؼ ٖصا نفطاّ بذُعٓ  ٙايذُك بٌ يٲغ . ّ٬ثِ ْبشح :

عكوبة الساحس:
ايػشط -ػل َ سكٓكٓ َعٓ  ٙيف ذٛخ (ايذذُه غل ايذذُشطَٜ -)١عذ
ايعُذذذٌ ايذذذدف ٞايذذذد زع يًعذذذني ٚايذذذُ ِٖٛيػذذذري سكٝكذذذ ١ايؿذذذ ٤ٞايذذذذُعُ،ٍٛ
فٓٝصذذطف  -يف تصذذٛض ايذذذُػشٛض ٚخ ٝيذذ٘ -دذذٔ ٚدٗذذ٘ ايصذذشٝض ٜٓٚكًذذل دذذٔ
س ٳب يُٗٴِٵ ٚٳدٹصٹٝټٗٴِٵ ٴٜدٳٝٻذٌٴ ٔإيَٝٵذ٘ٹ
ٚاقع٘ ٜٚطا ٙايذُػشٛض دً ٢خ٬ف سكٝكت٘ طفَجٔشٳا ٹ
()56ايٛغ : ٌ٥ز: 18
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َٹذذذٔ غٹذ ذشٵ ٔطٖٹِٵ أَْٻٗٳذ ذ تٳػٵذ ذعٳ٢صطذذذ٘،66:ط فًََُٻذ ذ َأيِكَذ ذٛٵاِ غٳذ ذشٳطٴٚاِ أَدٵذ ذٝٴٔٳ ايٓٻذ ذ ؽٔ
ٚٳاغٵتٳ ٵط ٳٖبٴٖٛٴِص ا٫دطاف. 116 :
ٚقس ٚقع ايذد٬ف ايفكٗ ٞيف سطَ ١ايػشط دً ٢اٱط٬م -نُذ ٜبذسَ ٚذٔ
إطذذ٬م تعطٜفذذ٘ دٓذذس ايًػذذٜٛني ٚدٓذذس نذذجري َذذٔ ايفكٗذذ  -٤أٜ ٚهذذَ ٕٛتكٝذذساّ
ب ٱحطاض بذُػًِ ٚتأثري ٙدًٚ ٘ٝإٜصا ٙ٤ي٘ ٚ .ايج ْ ٖٛ ٞا٭قط
ٚايؿٗٝسٚ ٜٔغريُٖ  ،ق ٍ ايؿذٗٝس

()57

ٚف ق ٶ يًعَ٬ذ١

َعطٸفذ ّ يًػذشطٖ( :ذ ٛنذ ٬ٷّ أ ٚنت بذ ١أٚ

ضق ١ٝأ ٚأقػ ّ أ ٚدعاٚ ِٜحن ٖٛحيسخ بػببٗ حطضٷ دً ٢ايػذري) ٚقذس أٚحذشٓ
َسضى تكٝٝس ٙب ٱحطاض يف َٛغٛدتٓ (بؿط ٣ايفك ٖ:١ز :1ص. )135
ٚايػذذ سط ٖذذ ٛايذذصٜ ٟعُذذٌ ايػذذشط يف ايػذذري ٜٚصذذٓع اٱٜٗذذ ّ ٚايذذذدساع
ايذذذُمطٸ ب يذذذُػًِ أ ٚب يذذذُػًُ ١يف دكًذذ٘ أ ٚبسْذذٖ٘ٚ ،ذذصا دكٛبتذذ٘ ٚدذذعا ٙ٩يف
ايسْ ٝاشا ن ٕ َػًُ ّ ٖذ ٛايكتذٌٚ ،اشا نذ ٕ نذ فطاّ ٖذ ٛايتأزٜذلٖٚ ،ذصا َذذُ ٫
خ٬ف ف ٘ٝبني ا٭حش

:

أَذ تأزٜذل ايهذ فط فذذٮٕ نفذط ٙأ ٚؾذطن٘ أدعذذِ َذٔ ايػذشط نُذ ٚضز يف
اي ذذدرب اٯتذذ ،ٞفٮدذذٌ دًُذذ٘ ايػذذشط ٜذذ٪زٸ

بذذأَط ايذذذُذتٗس ايعذذسٍ إشا ن ذ ٕ

َبػٛط ايٝس ٜ ٫ٚكتٌ إ ٫دٓس َذش ضبت٘ يًُػًُني .
ٚإَ قتٌ ايػ سط ايذُػًِ فٝسٍ دًٚ ٘ٝدً ٢غ بك٘ دس َٔ ٠ايطٚا ٜت :
ْعذذذري َعتذذذرب ٠ايػذذذه ْٞٛايذذذيت ضٚاٖذذ ايذذذذُؿ ٜذ يف (ايهذذ يف) (ٚايفكٝذذذ٘)
(ٚايعًذذذٌ) (ٚايتٗذذذصٜل) دذذذٔ أبذذذ ٞدبذذذس اهلل ( :)قذذ ٍ ضغذذذ ٍٛاهلل (: )
طغ سط ايذُػًُني ٜكتٌٚ ،غ سط ايهف ض ٜ ٫كتٌص فكٝذٌٜ :ذ ضغذ ٍٛاهلل :
ٚيٹِٳ ٜ ٫كتٌ غذ سط ايهفذ ض قذ ٍ :ط٭ٕ ايهفذط -ايؿذطى -أدعذِ َذٔ ايػذشط
ٚ٭ٕ ايػشط ٚايؿطى َكطٕ ْٚص .
ْٚعريَعترب ٠ظٜس بٔ دً ٞدٔ أب ٘ٝدٔ اب :)(٘٥غٴ ٌ٦ضغ ٍٛاهلل()
(َ )57ػ يو ا٫فٗ ّ ؾطح ؾطاٜع ا٫غ :ّ٬ز. 138: 2
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دٔ ايػ سطفك ٍ:طإشا د  ٤ضد ٕ٬دس ٕ٫فؿٗسا بصيو فكس سٌٸ زَ٘ص (.)58
ٚإط٬م ٖ تني ايذُعتربتني ٜفٝذس دذسّ ايفذطم بذني ايذذُػتشٌ يًػذشط ٚبذني
ايف غل غري ايذُػتشٌ يًػشط غري ايذذ سس يذشطَت٘ .
نُ إٔ َكتم ٢إط٬م ايذُعتربتني ٖ ٛدسّ ايفذطم بذني َذٔ إتذذدص ايػذشط
ؾػٚ ّ٬سطفٜ ١ذُتٗٓٗ ٜٚػرتظم َٓٗ ٚبذني َذٔ دُذٌ ايػذشط َذط ٠أَ ٚذطتني أٚ
أنجط َذٔ ز ٕٚدعًذ٘ َٗٓذَ ١عتذ زٚ ٠سطفذ ١زاُٝ٥ذٜ ١طتذعم َٓٗذ ٚ ،شيذو يصذسم
ايػ سط دً ٢ا٫ثٓني ٪ٜٚ .نذس إط٬قُٗذ َذطازاّ دذس ّ ٜيًؿذ ضع ايذذُكسؽ :قٛيذ٘
( )يف َعتذذذرب ٠ايػذذذه:ْٞٛطٚ٭ٕ ايػذذذشط ٚايؿذذذطى َكطْٚذذذ ٕص ف ْذذذ٘ ٜذذذسٍ
بٛحٛح دً ٢إٔ دٌُ ايػذشط بصاتذ٘ ن يؿذطى َٛدذلٷ يًكتذٌ َذٔ ز ٕٚتٛقذ
دً ٢ؾ٤ٞٺ اخط :إٔ ٜذذعٌ ايػشط َٗٓٚ ّ١ؾػٚ ّ٬سطف ّ١ي٘ .
ٚتٜ٪س ايذُعتربتني يف سهِ ايكتٌ ٚتٜ٪س إط٬قُٗ  :ضٚا ١ٜظٜذس ايؿذش ّ
طايػ سط ٜمط

ب يػٝ

()59

حطبٚ ّ١اسس ّ٠دً ٢ضأغ٘ص .

ٜٚػتف ز َٔ دلُٛع ا٭خب ض :إٔ ايػ سط ايذذُعٗط يًؿذٗ زتني ٜٴكتذٌ ٜٚٴٗذسض
زَ٘ ٚ ،إْذُ ٜٴكتٌ بعس ثبٛت غشط ٙدًٚ ٘ٝدًُ٘ ب٘ َٔ ططٜل ايبٓٝذ :١ايؿذ ٖسٜٔ
ايع زيني ،ٱط٬م زي ٌٝإثب ت ايب ١ٓٝيذُ تؿٗس ب٘ ٚيذذدصٛص َعتذرب ٠ظٜذس بذٔ
دً ٞايذُتكسَ ١أ َٔ ٚططٜل إقذطاض ٙب يػذشط ايمذ ضٸ ٚيذَ ٛذطٚ ٠اسذسٚ ، ٠شيذو
ٱط٬م زي ٌٝقب ٍٛاٱقطاض ْٚفٛش ٙدً ٢ايع قٌ ايذُعرتف دًْ ٢فػ٘ .
ٜ ٫ٚذدتص ايكتٌ بذُٔ تعًِٓ ايػشط ثِ دٌُ ب٘ يذذُمط ٠ايٓذ ؽ ،بذٌ ٜعذِ
ايذُتعًِ ي٘ٚ -ي ٛمل ٜعٌُ ب٘ -ف ْ٘ ٜكتذٌ ٚيذ ٛقبذٌ ايعُذٌ بذ٘ ٚتمذطٸض ايذذُػًِ
بفعًٜ٘ٚ ،سيٓ دًَ :٘ٝعترب ٠إغش م بٔ دُ ض( )61دٔ دعفذط دذٔ أبٝذ٘:طإٕ دًٝذ ّ
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 َٔ 2ابٛا

بك ١ٝاحلسٚز:ح. 3
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ن ٕ ٜ ك َٔ : ٍٛتعًِٓ ؾ َٔ ّ ٦ٝايػشط ن ٕ اخط دٗس ٙبطبٸذ٘ ٚ ،سذسٸ ٙايكتذٌ،
إ ٫إٔ ٜت ٛص ٚ ٖٞٚاحذش ١ايس٫يذ ١دًذ ٢إغذتشك م َذتعًِ ايػذشطيًكتٌ ٚإٕ
مل ٜعٌُ ب٘ ٚمل ٜمطٸ أسساّ بفعً٘ َ ٖٞٚعترب ٠ايػٓس دعَذ ّ  ٫حذع

فٝذ٘٫ٚ ،

ٜبسٚ ٚد٘ٷ َكب ٍٛيتمعٝف٘ يف ايذذٛاٖط،ق ٍ ٚ( :ايذدرب  ٫د بط ي٘) فذ ٕ ضدذ ٍ
ايػٓس َٓصٛص دًٚ ٢ث قتِٗ نُ ٜ ٫ذدف ٢دً ٢ايذُتتبع ايذدبري .
ٚقس ٜذشه)61(٢دٔ مج د َٔ ١ايفكٗ : ٤إختص ص ايكتٌ ايذُٓصٛص بذُٔ
تعًِٓ ايػشط ٚدٌُ ب٘ ٚأحطٸ ايػري ٚ ،تذشٌُ دًَ ٘ٝعترب ٠إغش م .
يهٓ٘ تكٝٝذس يًُعتذربَ ٠ذٔ زَ ٕٚكٝٸذس ٚ ،قذ ٍٛحذ سل ا ذٛاٖط ٚ ( :تبذ زض
ايع ٌَ َذُ زٍ دً ٢قتً٘ بكَ ٍٛطًل) ٜع

خرب إغش م  -ق ٫ ٍٛؾ ٖس دً٘ٝ

ف ْ٘ ٜ ٫تب زض َذٔ ايذٓصٸ :خصذٛص ايذذُتعًِ ايع َذٌ ب يػذشطٚ ،ايذٓصٸ ظذ ٖط
دًٞٸ يف ايذُتعًِ ٚ ،إط٬ق٘ ٜعِٸ َتعًِ ايػذشط ايع َذٌ بذ٘ ٚايذص ٟمل ٜعُذٌ بذ٘
بعسٴ ٚ ،ايذُِٗ ثبٛت تعًُ٘ يًػشط بذ قطاض ايع قذٌ أ ٚب يبٓٝذ ١ايؿذ ٖس ٠أ ٚبعًذِ
اٱَ ّ أ ٚايذُذتٗس ايعسٍ .
ٚايذش حٌ َذذُ تكذسّ  :إٔ َذتعًِ ايػذشط ايمذ ضٸ اخذط دٗذس ٙبطبذ٘ ٚتٓكطذع
د٬قتذذ٘ بذذ٘ غذذبش ْ٘ٚ ،س ذسٸ ٙايكتذذٌ،إ ٫إٔ ٜتذذٛ

ٜٓٚذذسّ ٜٚطدذذع دذذٔ ايعُذذٌ

ب يػشط ،فرياقب٘ ايذُػًُ ،ٕٛثِ اشا ؾٗس ي٘ دس ٕ٫قطٜبذ ٕ َٓذ٘ َطًٓعذ ٕ دًٝذ٘
ٚدًذذ ٢حتطٸن تذذ٘ ٚإتصذ ٫ت٘ :فؿذذٗسا يذذ٘ بذذرتى ايػذذشط ايمذ ض ٚدذذسّ ايعُذذٌ بذذ٘
إحطاضاّ ب يػري خٛف ّ َٔ اهلل  -إْتف ٢دٓ٘ ايكتٌ ٚضٴفع دٓ٘ ػل ظذ ٖط ايطٚاٜذ١
ايذُعترب ٠غٓساّ :طٚسسٸ ٙايكتٌ  ،إ ٫إٔ ٜت ٛصٚ .إْذُ قٝٸسْ ايػشط ب يم ض:
أ- ّ٫ٚٱدتك زْ إٔ ايػشط ايذشطاّ ٖ ٛخصذٛص ايػذشط ايمذ ض ب يذذُػًِ،
٫ٚظَ٘  :دسّ سطَ ١ايػشط ايٓ فعْ ،عري ايػشط ايصٜ ٟذٴشٳٌٸ ب٘ ايػشط ايم ض،
ْٚعري ايػشط ٱبط ٍ َسد ٞايٓب ٠ٛأ ٚاٱَ َذ ١أ ٚحنُٖٛذ اشا حذ سل زدذٛا:ٙ
( )61ضادع  :دٛاٖط ايه: ّ٬ز. 112 : 11
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ايػشط ايذُ ِٖٛيًٓ ؽ ٚ ،حن َٔ ُٖٛايػشط ايٓ فع ٚ ،قس سككٓ شيو َفصذّ٬
يف َٛغٛدتٓ ( :بؿط ٣ايفك ٖ : ١ا ع ٤ا٭. )ٍٚ
ٚث ْ -ّ ٝدً ٢فط

دُ ّٛايػشط يًم ض ٚغري ايم ض ٫ ،زي ٌٝدً ٢ثبذٛت

ايكتذذٌ سذذسا ٶ يًػذذ سطاشا مل ٜمذذطٸ بذذذُػًِ ،فذذ ٕ َعتذذرب ٠ايػذذه :ْٞٛطغذذ سط
ايذُػًُني ٜكتٌص َٚعترب ٠ظٜس :طفكس سٌٸ زَذ٘ص ٜؿذعطإ أٜ ٚذس ٕ٫دًذ ٢إٔ
َجٌ سسٸ ايكتٌَ -كٝٸس به ٕٛايفعٌ ح ضاّ َذ٪ثٸطاّ دًذ ٢ايذذُػًُنيٜ ٫ٚ ،تٓ غذل
ايذشهِ ب يكتٌ َع َٛحٛع (ايػشط) َطًك ٶست ٢اشا مل ٜهٔ َمطا ٶ بذُػًِ .
ٜٚتشصٌ َذُ تكسّ  :إٔ َتعًِ ايػشط يػط

ٕ حشٝض ٜ ٫ٷكتٌ .

ٚشيو نإٔ ٜتعًِ ايػشط يٝشٌٸ دكس ٠ايػشط ايم ض بذُػًِ ف ٬قتٌ دً،٘ٝ
أٜ ٚتعًِ ايػشط ٱبط ٍ زد ٣ٛايٓب ٠ٛأٚاٱَ َذ ١اشا حذ سبت ايذسد ٣ٛايػذشط
ايذُ ِٖٛفٜ ٬كتٌ دعَ ّ .
ٚيعٌ ايػشط ايٓذ فع يف ٖذص ٜٔايذذُٛضز ٜٔدُذٌٷ ٚادذلٷ نف ٜذ ّ١يتدًذٝص
ايذُػًُني ايذُتمطض َٔ ٜٔغذ ٤ٛدُذٌ ايػذشط يف ٖذص ٜٔايذذُٛضزَٚ ٜٔذٔ أشاٙ
ٚحطض ٙايف زح ايذًُُٛؽ خ ضد ٶٚ ،يف ذٛخ ايتهػذل يف (بؿذط ٣ايفك ٖذ)١
تفص ٌٝبَٛ ٫ٚ ٕ ٝدل ٱد زت٘  .ثِ ْبشح :
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حدّ الـخمس والـمسكس
سطٸَت٘ ايؿطاٜع نًٗ  َٗٓٚ -ؾطٜع ١اٱغٚ - ّ٬ايطٚا ٜت

ايذدُط ؾطا

ايذذذدُط ٚيف دٛاقبذذ٘ ايػذذٚ ١٦ٝاثذذ ض ٙايٛحذذع ١ٝنذذجري٫ ٠

ايذذٛاضز ٠يف شّٸ ؾذذط

حتص ،٢ست ٢ح ضت سطَت٘ َٔ حطٚضات ايسٚ ، ٜٔقس فطحت ايؿطٜع ١دً٢
ايؿ ض

دكٛبذٚ ّ١سذسٸاّ ضازدذ ٶٖذ ٛثذذُ ْني غذٛط ٶ يف ايذذُط ٠ا٭ٚ

ٚايج ْٝذ ١إشا

تذشكل ؾطب٘ بططٜل إثب تٚ ٞتذشت إؾطاف ايذُذتٗس ايعسٍ ايذُبػٛطٜ ١س. ٙ
 ٫ٚفطم بني ؾط

ايهذجري ٚبذني ؾذط

ايطٚا ٜتْ ،عري َعترب ٠إغش م بٔ دُذ ض
ضدذذٌ ؾذذط

سػذذ ٠ٛمخذذطٜ -ع ذ

()63

ايكًٝذٌ نُذ زيذت دًٝذ٘ دذسز َذٔ
ايػذ َ ٌ٥ذٔ ايصذ زم ( )دذٔ

دطدذذ ١قً ًٝذ -١ق ذ ٍ (:)ط ٜذذذًس ث ذذُ ْني

دًذذس ،٠قًًٝذذٗ ٚنجريٖذذ سذذطاّص ضٚاٖذذ ايذذذُؿ ٜذ يف (ايهذذ يف) (ٚايتٗذذصٜل)
(ٚدًٌ ايؿطا٥ع) ٖٞٚ ،ظذ ٖط ٠يف سطَذ ١ايفعذٌ ٚثبذٛت ايذذشس َذٔ ز ٕٚفذطم
بني ؾط

ايهجري ٚبني ؾط

ايكً ٌٝست ٢ايذشػ ٠ٛبٌ ست ٢ايكططَٓ ٠ذ٘ سذطاّ،

٫ٚظَ٘ :ثبٛت ايذشس دًذ ٢ؾذطبٗ ٪ٜٚ .نذس :ٙحذشٝض دبذس اهلل بذٔ غذٓ ٕ
دٔ ايصذ زم (:)طايذذشسٸ يف اخلُذط إٔ ٜؿذط

َٓٗذ قًذ ٬ٝٶ أ ٚنذجرياّص ٖٚذصا

ٜبٝٸٔ ايذُٛحٛع ٚأْ٘ ٜػت ٟٛيف اغتشك م ايذشس  :ؾط
َٓٚذذ٘ ٜفٗذذِ:إٔ ؾذذط

()62

ايكًٚ ٌٝايهجري َٓ٘ .

ايكطذذطَ ٠ذذٔ ايذذذدُط أ ٚايذذذشػٜٛ ٠ٛدذذل ايذذذشس

ايؿطد :ٞثذُ ْني غذٛط ّ ٚ ،يعًذ٘ يكًتٗذ  ٫تٛدذل ا٫غذه ض ٜ ٫ٚرتتذل دًٝذ٘،
فٝفِٗ َٓذ٘ :إٔ ايذذشسٸ ٜرتتذل ٚإٕ مل ٜرتتذل ايػذهط دًذ ٢ؾذط
ايذُؿطٚ

ايذذدُط يكًذ١

أ٫ ٚدت ٝز ؾطبٖ٘ٚ ،صا ايفِٗ حشٝض دساّٜٚ ،سيٓ دً :٘ٝإ ايذذشس

يف ايٓصذذٛص ايؿذذطٜفَ ١رتتذذل دًذذَٛ ٢حذذٛع :ؾذذط
( )63ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 1ابٛا

سس املػهط  :ح. 1

()62ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 1ابٛا

سس املػهط  :ح.2

ايذذذدُطٚ ،اشا حذذسم
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ايذُٛحٛع تطتٸل ايذشهِ ٚايذشسٸ َ ٫ذش ي ٖٛٚ ،١دٓٛإ ح زم دًذ ٢ؾذط
ايكً ٌٝايصٜ ٫ ٟػهط ٚدً ٢ؾطب٘ َذُٔ إدت زٚ ٙمل ٪ٜثٸط ف ٘ٝايػهط ٱدت ٝز. ٙ
ٚايذُِٗ حسم ايذدُط دًَ ٢ؿطٚب٘ ف ٕ ايذدُط َٛحٛع دذطيف ٜعطفذ٘ ايفػٸذ م
ايؿ ضب ٕٛي٘ٚ ،تؿدص ٘ٝبٝس ايعذطف ايف غذل ايعذ ضف بذذُص زٜك٘ ايذذد ضد١ٝ
َٛٓ ٖٛٚط ب خب ضِٖ َٚعًٓل دً ٢اٱطُ ٕ ٓ٦خبربِٖ ،فذ شا إدرتفذٛا ٚأمجعذٛا
دً ٢إٔ (َؿطٚ

ظٜس مخط) تذشكل َٛحٛع ايذشسٸ َٔ ز ٕٚفذطم بذني ؾذط

ايكًٚ ٌٝبني ؾط

ايهجري َٔٚ ،ز ٕٚفطم بذني تذأثري ٙايػذهط بذني دذسّ تذأثريٙ

يكً ١ايذُؿطٚ

أ ٚٱدت ٝز ايؿط

َٓٚ ،ذ٘ ٜتمذض تطتٸذل ايذذشسٸ دًذ ٢ايؿذ ض

ايذدُط ٚيٜ ٛػريا ٶ :دطد ١أ ٚأقٌَ ،ػتك ٬ٶ أَ ٚذدًٛط ٶ بػصا ٤أ ٚحن. ٙٛ
ٜ٪ٜٚس ايعُ : ّٛزد ٣ٛدسّ ايذد٬ف يف تطتٸل سذسٸ تٓذ  ٍٚايذذدُط :دًذس
ثذُ ْني غذٛط ٶ ٚيذَ ٛذٔ ز ٕٚتطتٸذل ا٫غذه ضَٚ ،عذ٘ ٜ ٫ٴعتٓذ ٢بذذُ ٜبذسَ ٚذٔ
َطغٌ ايصسٚم َٔ إدتبذ ض ا٫غذه ض ايفعًذ ٞيف تطتٸذل ايذذشس ٸ -دًذس ثذذُ ْني
غٛط ّ -دً َٔ ٢ؾذط

ايذذدُطٖٚ ،ذ ٞايذذُط ١ٜٚيف (دًذٌ ايؿذطا٥ع) دذٔ أبذٞ

دعفط طص:طإشا غهط َٔ ايٓبٝص ايذُػهط ٚايذدُط -دًس ثذذُ ْنيص ( )61فذ ٕ
إضغ ي٘ َ ْعٷ َٔ إدتُ ز. ٙ
اي ذذدُط ًٜٚ .شذذل بذذ٘ ايفك ذ ع سٝذذح ٚضز فٝذذ٘ اْذذ٘

ٖذذصا نًذذ٘ س ذسٸ ؾذذط

()65

طمخط ٠اغتصػطٖ ايٓ ؽص

َٓ ٖٛٚعٸٍ َٓعي ١ايذدُط يف ثبذٛت سذسٸ ٙدًٝذ٘

يف أخب ض( )66دسٜسْ : ٠عري حذشٝض ابذٔ بعٜذع ايػذ َ ٌ٥ذٔ ايطحذ (: )طٖذٛ
مخ ذطٷ ٚفٝذذ٘ سذذس ؾ ذ ض

اي ذذدُطص ْٚعذذري اي ذذدرب ايذذذُعترب غذذٓسٚ ٙايذذذُتمُٔ

يًػ٪اٍ دٔ ايفك ع ٚدٛاب٘ (:)طٖ ٛمخطٚ ،ف ٘ٝسسٸ ؾ ض
()61ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 1ابٛا

()65ايٛغ  : ٌ٥ز:17

 َٔ 38ابٛا

ا٫ؾطب ١احملطَ : ١ح.1

()66ايٛغ  : ٌ٥ز:17

 َٔ 37ابٛا

ا٫ؾطب ١احملطَ + ١ز: 18

ايذدُطص .

سس املػهط  :ح.8
 َٔ 12ابٛا

سس املػهط .
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ٖٚص ٙايطٚا ٜت ٚاحش ١ايس٫يذ ١دًذ ٢تٓعٜذٌ ايفكذ ع َٓعيذ ١ايذذدُطَ ،ذع
تصطٜض بعمٗ يف تطتٸل سسٸ ايذدُط دًٝذ٘ ٚنأْذ٘ َذذدفٓ

ايػذهط فًذصا ْعٸيتذ٘

ايطٚا ٜت َٓعي ١ايذدُط ايع ٖط أثطٚ ٙغهط ٙيؿ ضب٘ ،فٝشسٸ ؾ ض

ايفكذ ع ٚإٕ

ن ٕ قً ٬ٝٶ أ ٚمل ٜعٗط دً ٢ؾطب٘ أثط ايػهط .
ٖٚهصا ٜرتتل ايذشسٸ دًذ ٢ؾذط

ايذذُػهط -أَ ٟػذهطٚ ،أْ ٟذٛع َٓذ٘-

يًٓصٛص ( )67ايهجري ٠ايذُجبت ١يًشسٸ :ثذُ ْني غٛط ّ  -دً ٢ؾطبْ٘ ،عري َعتذرب٠
بطٜذذس دذذٔ ايص ذ زم(:)طإٕ يف نتذذ
ثذذُ ْني ٚؾذ ض

ايٓبٝذذص ثذذُ ْنيص َٚعتذذرب ٠ايهٓذ ْ ٞدذذٔ ايصذ زم (: )طنذذٌ

َػهط َٔ ا٫ؾذطب١
َتفذذطم يف ابذذٛا

دًذذٜ :  ٞمذذط

ذل فٝذ٘ نُذ

ذل يف ايذذدُط َذٔ ايذذضص ٚغريٖذ نذجري

سذذسٸ ايذذذُػهط يف (ايٛغذذ ٖٚ )ٌ٥ذذ ٞظذذ ٖط ٠دًٝذذ ّ يف ثبذذٛت

ايذشسٸ :دًس ثذُ ْني غٛط ٶ دً َٔ ٢ؾط
ٚب ظا ٤ايطٚا ٜت ايهجري ٠يف سسٸ ؾط
ا٭ٚ

ؾذ ض

اي ذذدُط

ايٓبٝص أ ٚحن َٔ ٙٛايذُػهطات .
ايذدُط ٚايذُػهط -ضٚاٜت ٕ :

:حذذشٝش ١ذلُذذس بذذٔ َػذذًِ ( )68ايذذيت ضٚاٖذذ ايصذذسٚم يف دًًذذ٘

ٚايطٛغ ٞيف ايتٗصٜبني  :غأيت٘ دذٔ ايؿذ ض

فكذ ٍ :طأَذ ضدذٌٷ ن ْذت َٓذ٘

ظيٓ ذ ١ف ذ َْ ٞع ذعٸضٚ ،ٙأَ ذ اخذذط ٜٴ ذسَٔ ف ذ ْ ٞنٓذذت ًَٗهُذذ٘ دكٛب ذ ،ّ١٭ْذذ٘ ٜػذذتشٌ
ايذذذُشطَ ت نًذذٗ ٚ ،يذذ ٛتذذطى ايٓ ذ ؽ ٚشيذذو يفػذذسٚاص ٖٚذذ ٞحذذشٝش ١ايػذذٓس
َمُطَٚ ،٠جٌ َذشُس بٔ َػذًِ ٜ ٫ذط ٟٚإَ ٫ذٔ أسذسُٖ (ٜ ٫ٚ )مذطٸ
إحُ ض ،ٙبٌ  ٫حري ف ْ٘٫ ٘ٝس حٌٷ َٔ تكطٝع ضٚا ٜت٘ يف أحٌ ايذشسٜح .
يهٔ  ٫تصًض ٖص ٙايصشٝشَ ١ع ضح ّ يًطٚا ٜت ايذُ ح: ١ٝ
أ ٫ٚٶ  :٭ٕ قٛيذذ٘ :طأَ ذ ضد ذٌٷ ن ْذذت َٓذذ٘ ظيٓذذ ١ف ذ ْٸَ ٞع ذعٸضٙص ظ ذ ٖط يف
حسٚض ايذُعصٚ ١ٝايعيٓ َ٘ٓ ١بؿط
()67ايٛغ  : ٌ٥ز:18
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()68ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 1ابٛا

 َٔ 7ابٛا

ايذدُط أ ٚايذُػهطٚ ،أْ٘ َععٸض ٙأ٪َ ٟزٸب٘
سس املػهط .

سس املػهط  :ح.6
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َٚع قبذذ٘  -نُذ ٖذذَ ٛعٓذذ ٢ايًفعذذ ١يػذٖٚ - ّ١ذذصا ًٜتذذَ ِ٦ذذع ثبذذٛت ايذذشس :دًذذس
ثذُ ْني غٛط ٶ ف ْ٘ تأزٜذل ٚدكٛبذ ٫ٚ ،١تهذ ٕٛايصذشٝشَ ١تع ضحذَ ١تسافعذ١
َع ايطٚا ٜت ايهجري ،٠إ ٫إشا سصذٌ ايذٝكني بذإٔ ايذذُطاز َذٔ قٛيذ٘:طَعذعٸضٙص
ح ضبٴ٘ ز ٕٚايذشسٸ ٖٚ ،صا غري َتٝكٔ٫ ،ستُ ٍ إضازتذ٘ :اْذ٘ (حذ ضب٘ ايذذشس :
ثذُ ْني غٛط ٶ) َٔ قٛي٘  :طَععٸضٙص .
ايٝكني ب ضاز ٠ايذُعٓ ٢ا٫حذط٬سَ ٞذٔ قٛيذ٘:طَععٸضٙص

ٚث ْ :ّ ٝدً ٢فط

َذع

بذُعٓ( ٢ح ضب٘ ز ٕٚايذشس ايؿطد )ٞفٗص ٙضٚا ١ٜؾ ش ٠تذتذٓ فٚ ٢تتعذ ض

ايطا ٜٚت ايذُؿٗٛض ٠بني ايفكٗ  ٤ايذُ٪ثٛم بصسٚضٖ ايذُتٛاتط ٠تٛاتطاّ إمج يّ ٝ
َكطٛد ٶ بصسٚض بعمٗ  ،فرتدض دًَ ٢ع ضحٗ  :ايؿ ش ايٓ زض .
ايطٚا ١ٜايج ْ : ١ٝضٚا ١ٜأب ٞايصب ح ايهٓ ْ ٞدٔ ايص زم طص ٚقذس غذأٍ :
أضأٜت إٔ أخص ؾ ض

ايٓبٝص ٚمل ٜػهط أ ًس ق ٍ ( : )ط٫ص (. )69

ٖٚص ٙايطٚاٜذٚ ٫ ١ثذٛم بصذسٚضٖ  ،٭ٕ ايذطا ٟٚدذٔ ايهٓذ ْ( : ٞذلُذس بذٔ
ايفمَ ٖٛٚ )ٌٝطزز بني ايجكذٚ ١غذري ايجكذٚ . ١دًذ ٢فذط
ف يطٚا ١ٜظ ٖط ٠يف إٔ ؾط

حذسٚضٖ ٚحذشتٗ

ايٓبٝص ايذُػهط ٖ ٛايذُٛدل يًشس:دًذس ثذذُ ْني

غٛط ،ٶ ٚيذٝؼ ايذذُٛدل يًشذس :نذٌ ْبٝذص ٚإٕ مل ٜػذهط ؾذطب٘ فعذٖٚ ،ّ٬ذصا
ايذُعٜٓ ٢تٛافل َع أخبذ ض تذسٍ دًذ ٢إٔ ؾذط

ايٓبٝذص ايذذُػهط ٖذ ٛايذذُٛدل

يًشسٸ ٚيٝؼ ن يذدُط ايصٜٛ ٟدل ؾطب٘ ايذشس غٛا ٤أغهط أ ٚمل ٜػهط .
ٚتًو ا٭خب ض ْعذري حذشٝض ايذذشًيب ايػذ َ ٌ٥ذٔ اٱَذ ّ ايصذ زم (:)
أضأٜذذت إٕ أخذذص ؾ ذ ض

ايٓبٝذذص ٚمل ٜػذذهط أ ٜذذذًس ثذذُ ْني ق ذ ٍ(:)ط،٫

ٚنٌ َػهط سطاّص (ٚ ٖٞٚ )71احش ١ايس٫ي ١دً ٢دسّ إٜذذذ

ؾذط

ايٓبٝذص

غري ايذُػهط يًشذسٸ  -دًذس ثذذُ ْني غذٛط ّ -بذٌ ٚدذسّ سطَتذ٘ بكطٜٓذ ١قٛيذ٘ :
()69ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 1ابٛا

سس املػهط  :ح .1

()71ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 1ابٛا

سس املػهط  :ح. 5
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طٚنٌ َػهط سطاّص ْٚعري حشٝض ايهٓ ْ: ٞطنٌ َػذهط َذٔ ا٭ؾذطب ١ذل
ف ٘ٝنُ

ل يف ايذدُط َٔ ايذشسص(ْٚ )71عري حشٝض ذلُس بٔ قٝؼ :ط قمذ٢

أَري ايذَُٓ٪ني  إٔ ٜذذًس ايٛٗٝزٚ ٟايٓصذطاْ ٞيف ايذذدُط ٚايٓبٝذص ايذذُػهط
ثذُ ْني دًس ٠اشا أظٗطٚا ؾطب٘ يف َصطٕ َٔ أَص ض ايذذُػًُنيص (ٚ )73غريٖذ ،
ٜ َٗٓٚعًِ إٔ َٛحٛع ايذشطَٚ ١ايذشس ٖ ٛايٓبٝص ايذُػهط .
إشٕ يٝؼ َٛحٛع ايذشس :نٌ ْبٝص أ ٚنٌ ؾطا

ٚإٕ مل ٜهٔ َػهطاّ فعذّ٬

بٌ ايذُٛحٛع خصٛص (ايٓبٝذص ايذذُػهط) ،فذ َٓ ٬فذ  ٠بذني ايطٚاٜذ ت ايذذُجبت١
يًشسٸ دً ٢ؾط

ايٓبٝص ٚبذني ضٚاٜذ ١ابذ ٞايصذب ح ،إش ا ُذع ايعذطيف بذني ٖذصٙ

ايطٚا ٜت ٜفٝس إٔ َٛحٛع ايذذشس ٚايذذشطَٖ ١ذ( ٛؾذط
تع ض

ايٓبٝذص ايذذُػهط) فذ٬

 َٓ ٫ٚف ٜ َ٘ٓٚ . ٠تبني إٔ غري ايذدُط ٚايفكٓذ ع ايذذُٓعٸٍ َٓعيذ ١ايذذدُط

يف ا٫ؾذذطبٚ ١اْ٫بذص ٠إْذذُ ٜذذذل ايذذشسٸ دًٗٝذ يذذ ٛظٗذذط دًٝذذ٘ أثذذط ايػذذهط ٚيذذٛ
خفٝف ّٚ ،إشا مل ٜعٗط أثط ايػهطٚ -يذ ٛاخلفٝذ

َٓذ٘ -دٓذس ؾذط

ايٓبٝذص ايذصٟ

ؾذذأْ٘ ا٫غذذه ض ف ذ ٫سٛط يًفكٝذذ٘ ايعذذسٍ ايذذذُب ؾط يًش ذسٸ أ ٚيٛنًٝذذ٘ ايذذذُٓتس
ٱدطا ٤ايذشس إٔ ٜمطب٘ تععٜطاّٜ :ذذًس ٙز ٕٚايجُ ْني ٚ -ي ٛبػٛط ٚاسس. -
 ٫ٚفذذطم بذذني ايكًٝذذٌ ٚايهذذجري يف اغذذتشك م اي ذذشس أ ٚايتعع ٜذط دٓذذس ؾذذط
ايٓبٝص أ ٚايكف ع ،ف ْ٘ ايع ٖط َٔ إط٬م ْصٛص ايتشطٚ ِٜإثب ت ايذشسٸ ٚدسّ
تكٝٝذذسٖ بتٓذ  ٍٚايهذذجري ،بذذٌ ٖذذ ٛظذ ٖطٷ َذذٔ ضٚاٜذ ت سذسٸ ؾذذط

ايذذدُط َجذذٌ

حذذشٝش ١ابذذٔ غذذٓ ٕ ايذُتكسَ:١طاي ذذشسٸ يف اي ذذدُط:إٔ ٜؿذذط

َٓٗ ذ قًذذ ٬ٝٶ أٚ

نجريا ٶص َٚعترب ٠إغش م ايػ  ٌ٥دُٔ ؾط

سػ ٠ٛمخط ،ق ٍ(: )ط ًذس

ثذذُ ْني دًذذس٠ص( )72بمذذَُ ١ُٝذ زٍٸ دًذذ ٢تٓعٜذذٌ ايفكذ ع َٓعيذذ ١ايذذذدُط ٖٚذذٞ
( )71ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 7ابٛا

سس املػهط  :ح. 1

( )73ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 6ابٛا

سس املػهط  :ح. 2

( )72ايٛغ  : ٌ٥ز:18
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 َٔ 1ابٛا

سس املػهط.
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أخب ض دسٜس َٗٓ : ٠حشٝض ابٔ بعٜع ايػ  ٌ٥دٔ ايفك ع:طٖ ٛمخطٷٚ ،ف ٘ٝسذس
ؾض

()71

ايذدُطص

ٚبمُ َ ُ٘ٝزٍ دً ٢اغتٛا ٤ايٓبٝص ايذُػهط ٚايذذدُط يف

سهِ ايذشس ْعري َعتربت ٞأب ٞبصري ٚذلُس بٔ قٝؼ:طن ٕ دًذٜ  ٞمذط
()75

يف اي ذذدُط ٚايٓبٝذذص ث ذذُ ْني  :اي ذذشط ٚايعبذذس ٚايٗٝذذٛزٚ ٟايٓصذذطاْٞص
ظ ٖط ٠ايتعُٚ ،ِٝنُ

ف ْٗ ذ

ل ايذذًس يف ايذدُط قًٚ ً٘ٝنجري ٙفهصا قط :ٜ٘ٓايٓبٝص،

َٜ٪ساَ بذُطغٌ ٖؿذ ّ دذٔ ايصذ زم(:)طنذ ٕ أَذري ايذذَُٓ٪ني ً ذس يف
قً ٌٝايٓبٝذص نُذ

ًذس يف قًٝذٌ ايذذدُطص(ْ . )76عذِ قًٝذٌ ايٓبٝذص اشا مل ٜػذهطٙ

فع ٬ٶٜذذًس ز ٕٚايذشس ٚي ٛبػٛط .
ؾذذذطب٘ ايعكٛبذذذٚ ١ايذذذذشس

ٖٚهذذذصا  ٫فذذذطم يف سطَذذذ ١ايذذذذُػهط ٚإ ذ ذ

ايذُدصٛص -بني أْٛاع ايذُػهطات َٓٚؿأ حٓعٗ  ،ف ٬فذطم بذني ايذذُصٓٛع
َٔ ايتُط ٚبني ايذُصٓٛع َٔ ايعبٝل ٚبني ايذُصٓٛع َٔ ايذشبٛ

ٚحن: ٖٛ

أ ٫ٚٶ  :يصسم اغِ ايذُػهط ايعٓذٛإ ايذذُذعَٛ ٍٛحذٛد ٶيف ايٓصذٛص
ايذُجبت ١يًشسٸ ٚايعكٛب. ١
ٚث ْ ٝٶ:يعُذ ّٛحذشٝض ايهٓ ْ:ٞط نذٌ َػذهط َذٔ ا٭ؾذطب ١ذل فٝذ٘ نُذ
ل يف ايذدُط َٔ ايذشسص (ٚ )77يعً٘  ٫خ٬ف ف. ٘ٝ
ٚإْذُ ٜذذذط ٟايذذشس اشا نذ ٕ ايؿذ ض

ايذذُتٓ  ٍٚب يػذ ّ دذ ق ،ّ٬فذٜ ٬ذذٴشسٸ

ايصيب ٚايذُذٓ ٕٛإشا تٓ  ٍٚايذذدُط أٚايذذُػهط ،بذٌ ٜعذعٸضإ تأزٜبذ ٶ يذذُ زٍ
دً ٢ضفع ايكًِ دٔ ايصيب ست ٢حيتًِ ٚدذٔ ايذذُذٓ ٕٛستذٜ ٢فٝذل ،بمذُ١ُٝ
اغذتذف زتذٓ دُ ّٛايطفذع يًٛحذعذ ٝت ن يذشس ايؿطدٚ ٞقس غذذبل فذ ٞايبشذٛخ
( )71ضادع :ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 12ابٛا

سس املػهط+ز17

()75ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 6ابٛا

سس املػهط .

()76ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 11ابٛا

سس املػهط :ح. 13

()77ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 7ابٛا

سس املػهط :ح. 1

 َٔ 7ابٛا

ا٫ؾطب ١احملطَ.١

سس اخلُط ٚاملػهط )112( ........................................................

ايتُٗٝس ١ٜيًشسٚز  :ا٫غتس ٍ٫ايتفص ًٞٝدً ٢شيو .
ٖٚهذذصا ٜٓتفذذ ٞاي ذذشسٸ دذذٔ اي ذذذ ٌٖ ب ذذشطَ ١ؾذذط
ؾط

ايذذذُػهط أ ٚب ذذشطَ١

ايذدُط اشا أَهٔ يف سكذ٘ ايذذذٌٗ بذذشطَتٖ٘ٚ ،ذ ٛسهذِ بذسٚ ٜٞٗاحذض

ٚحطٚض َٔ ٠حطٚاضت اٱغ ،ّ٬نُ ٜٓتف ٞايذشسٸ دٔ ف قس ا٫خت ٝض :ايذذُهطٙ
دً ٢ؾطب٘ ٚايذُذبٛض .
ٜٚذسيٓ دًذ ٢إْتفذ  ٤ايذذشس دذذٔ ايذذُهطٚ ٙايذذُذبٛضدً ٢ؾذط

ايذذدُط أٚ

ايذذذُػهط ٝذذح ٜ ٫هذذ ٕٛيذذ٘ إختٝذذ ض  ٫ٚإضاز ٠يف ؾذذطب٘ :سذذسٜح ( )78ضفذذع
اٱنذذطا ٙدذذٔ أَتذذ٘طص فذ ٕ َعٓذ  :ٙضفذذع ا٭ثذذط ايذذذُرتتٸل دًذذ ٢ايفعذذٌ سذ ٍ
حسٚض َٔ ٙايذُهً

إنطاٖ ٶ دً ٘ٝأ ٚإدبذ ضاّ ْ .عذِ  ٫بذس َذٔ استُذ ٍ حذسق٘

يف زدذذٛا ٙاٱنذذطا ٙدًذذ ٢ؾذذط

اي ذذدُط أ ٚايذذذُػهطٚ ،يذذٝؼ نذذٌ َذذٔ ٜسٸدٝذذ٘

ٜٴصسٸم ٜٚٴٓف ٢دٓ٘ ايذذشس ايذذُذع ٍٛدًذ ٢ؾذط
َٔ تععٜع اٱنطاٚ ٙا بط ي٘ دً ٢ؾذط
ؾطد ٶٚقٛع اٱنطا ٙأ ٚاٱدب ضدً ٢ؾط

ايذذدُط أ ٚايذذُػهط  ٫ٚبذس

اخلُذط أ ٚايذذُػهط اشا تذذشكل ٚثبذت
ايذذدُط أ ٚايذذُػهطٚ ،قذس غذبل يف

ايبشٛخ ايتُٗٝس ١ٜيًشسٚز :ا٫غتس ٍ٫دً ٢غكٛط ايذشس دٔ ايذُهط. ٙ
نُ ٜسيٓ دً ٢إْتف  ٤ايذشسٸ دٔ ايذذ ٌٖ بذشطَ ١ؾط

ايذذدُط ٚايذذُػهط

دسز َٔ ا٭خب ضْ ،عري حذشٝض ايذذشًيب دذٔ ايصذ زم( : )طيذ ٛإٔ ضدذّ٬
زخٌ يف اٱغٚ ّ٬أقطٸ ب٘ ثِ ؾذط

ايذذدُط ٚظْذٚ ٢أنذٌ ايطبذ ٚمل ٜتبذٝٸٔ يذ٘

ؾ٤ٞٷ َٔ ايذشٚ ٍ٬ايذشطاّ مل أقذِ دًٝذ٘ ايذذشسٸ اشا نذ ٕ دذ ٖ ٬ٶ ،إ ٫إٔ تكذّٛ
دً ٘ٝايبٝٸٓ ١أْ٘ قطأ ايػٛض ٠اييت ف ٗٝايعْ ٚايذدُط ٚأنٌ ايطب ٚ ،إشا دٗذٌ شيذو
أدًُت٘ ٚأخربت٘ ،ف ٕ ضنب٘ بعس شيو دًست٘ ٚأقُت دً ٘ٝايذشسص .
ٚقطٜذذل َٓذذ٘ حذذشٝش ٕ ي ذذُشُس بذذٔ َػذذًِ ٚأبذذ ٞدبٝذذس ٠اي ذذشصا ُٖٚ ٤ذ
٪ٜزْ ٕ ٜذفؼ َ٪ز ٣حشذٝض ايذشًيب ٚأْذ٘ ٜ ٫ذشسٸ َٔ ٜذؿط
( )78ايٛغ  : ٌ٥ز11

 َٔ 56ابٛا

دٗ ز ايٓفؼ :ح. 1

ايذدُط ٜٚذعدِ
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دذًٗ٘ بذشطَت٘ اشا أَهٔ حسق٘ يف زدٛا :ٙدسّ َعطفت٘ ب يذشطَٚ ،١دً: ٘ٝ
إشا ثبت ؾطد ّ :ؾطب٘ يًدُط أ ٚيًفك ع أ ٚيًذذُػهط ٚإزدذ ٢دًٗذ٘ طَتذ٘
ف ٕ مل حيتٌُ ايذذٌٗ يف سك٘ دط ٣دً ٘ٝايذشس دعَ ٶ.
ٚي ٛإستٌُ حذسق٘ يهْٛذ٘ قطٜذل ايعٗذس ب ٱغذ ّ٬أ ٚنذ ٕ ٜعذٝـ بعٝذسا ٶ
دٔ َذذ يؼ ايذَُٓ٪ني ٚايع ضفني ب ٱسه ّٚ ،ايعُذس ٠استُذ ٍ حذسم زدذٛاٙ
ٚإَهذذ ٕ دًٗذذذ٘ طَذذذ ١ايذذذدُط أ ٚايذذذذُػهط -تصذذسٸت يذذذذَٓ ْ١ذذذٔ ايذذذذَُٓ٪ني
يًفشص ٚايػ٪اٍ َٔ ايكطٜبني َذٔ أَذ نٔ تٛادذس : ٙذلذٌ غذهٓ ٚ ٙذلذٌ دًُذ٘
اي ذذدُط أ ٚايفك ذ ع أ ٚايذذذُػهط -أٟ

فٝػذذأي ٕٛدٓذذ٘ ٖ :ذذٌ دذذطف سطَذذ ١ؾذذط

ؾطا ٺ ؾطب٘ َٓٗ  -فجشا مل ٜجبت دً ٘ٝؾذطد ّ َ :عطفتذ٘ ب يذذشطَ ١أدًُذ٘ اٱَذ ّ
ب يذشطَٚ ١أخربٚ ٙأْصض(: ٙإ ضنب٘ بعس شيو دًسٚ ٙأقذ ّ دًٝذ٘ ايذذشس) نُذ يف
ايصشٝش ١ايذُتكسَٚ ،١قس ٚضز يف َعترب ٠ابٔ بهري دٔ ايص زم(:)طؾط
ضدٌ ايذدُط دً ٢دٗس أب ٞبهط ،فطٴفع ا

أب ٞبهط ،فك ٍ ي٘ :أؾطبت مخذطاّ

قذ ٍْ :عذذِ ،قذ ٍٚ :يٹذِٳ ٖٚذذ ٞذلطَذذ، ١فكذ ٍ يذذ٘ ايطدذذٌ :إْذذ ٞأغذذًُت ٚسػذذٔ
إغَٓٚ ،َٞ٬عي ٞبني ظٗطاْ ٞق ّٛٺ ٜؿطب ٕٛايذدُط ٜٚػذتشًٓٚ ، ْٗٛيذ ٛدًُذت
اْٗ سطاّ إدتٓبتٗ  ،ف يتفت أب ٛبهط ا

دُط فك ٍ َ :تك ٍٛيف أَط ٖصا ايطدٌ

فك ٍ دُطَ :عمًٚ ْ١يذٝؼ هلذ إ ٫أبذ ٛايذذشػٔ ،فكذ ٍ أبذ ٛبهذط :إزعٴ يٓذ دًٝذ ّ،
فك ٍ دُطٜ :ذ٪ت ٢ايذذشهِ يف بٝتذ٘ ،فك َذ ٚايطدذٌ َعُٗذ َٚذٔ سمذطُٖ َذٔ
ايٓ ؽ ست ٢أتٛا أَذري ايذذَُٓ٪ني فذأخربا ٙبكصذ ١ايطدذٌ ٚقذصٸ ايطدذٌ قصذت٘،
فك ٍ :إبعجٛا َع٘ َٔ ٜسٚض ب٘ دًذَ ٢ذذذ يؼ ايذذُٗ دطٚ ٜٔاْ٫صذ ضَ :ذٔ نذ ٕ
ت ٬دً ٘ٝا ١ٜايتشط ِٜفًٝؿٗس دً ،٘ٝففعًٛا شيو بذ٘ ،فًذِ ٜؿذٗس دًٝذ٘ أسذس بأْذ٘
قطأ دً ٘ٝاٜذ ١ايتشذط ،ِٜفدًٓذ ٢غذبٚ ً٘ٝقذ ٍ يذ٘ :إٕ ؾذطبت بعذسٖ أقُٓذ دًٝذو
ايذشسص
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ٚإشا ثبت ؾطد ّ دً ٘ٝأْ٘ د ضف طَ َ ١ؾط ،نإٔ ق َت دًٝذ٘ ايبٓٝذ ١أٚ
سصٌ ا٫طُٓ٦ذ ٕ بذذُعطفت٘ بٗذ َذٔ ؾذٗ ز ٠ايؿذٗٛز غذري ايعذسَٚ ٍٚذٔ بعذض
ايكطا -ٔ٥أق ِٝدً ٘ٝايذشسٸ نُ زيت دً ٘ٝحشٝشت ذلُس بٔ َػًِ ٚأبذ ٞدبٝذس٠
ٚضٚا ١ٜأب ٞبصري (. )81
ٖٚهصا ٜٓتفذ ٞايذذشسٸ دُذٔ ؾذط

ايذذدُطأ ٚايفكذ ع أ ٚايذذُػهط ٚإزدذ٢

دًٗذذ٘ ب يذذذُٛحٛع ٚأْذذ٘ ٜ ٫ذذسض ٟأْذذ٘ مخذذطأ ٚفك ذ ع أَ ٚػذذهط ٚأَهذذٔ دًٗذذ٘
ب يذُٛحٛع ٚإستٌُ حسق٘ ،نإٔ تذذدٝٸٌ أْذ٘ َذ ٤ٷ أ ٚؾذطا ٷ أ ٚدصذريٷ فتف دذأ
بأْ٘ مخط أ ٤ َ ٚأَ ٚػهط فرتن٘ ٚؾٗست يذ٘ بعذض ايكذطا ٔ٥بصذسق٘ ٚإستُذٌ
حسق٘ إستُ  ٫ٶَعتذساّ بذ٘ ف ْذ٘ ٜ ٫كذ ّ دًٝذ٘ ايذذشسٸٚ ،يعًذ٘  ٫خذ٬ف يف إْتفذ ٤
ايذذذشس دٓذذ٘ نُ ذ  ٫خذذ٬ف يف اْتك ذ  ٙ٤دٓذذس دًٗذذ٘ ب ي ذذشطَٚ ١استُ ذ ٍ حذذسق٘
بسدٛا ٙايذذٌٗ ب يذشطَ. ١
ٜٚذُهٔ ا٫غتس ٍ٫دً ٘ٝسٜح ( )81ضفع َذ ٜ ٫عًُذ ٕٛدذٔ ا٭َذٚ ١طَذ
سذل اهلل دًُ٘ دٔ ايعب ز فٗذَٛ ٛحذٛع دذِٓٗص(ٚ)83حذشٝش ١دبذس ايصذُس
()82

طأ ٟضدٌ ضنل أَطا ٶجبٗ ي ١ف ٬ؾذ ٤ٞدًٝذ٘ص

ف ْٗذ أس زٜذح حذشٝش١

تؿٌُ دٗ ي ١احلهِ ٚدٗ ي ١ايذُٛحٛع ،خب٬ف ايطٚا ٜت ايصشٝش ١ايذذُ ح١ٝ
ف ْٗ َذدتص ١بذذٗ ي ١ايذشهِ نُ ٜ ٫ذدف ٢دً ٢ايذُتأٌَ يف ْصٛحٗ .
ثذذِ إٕ اي ذذشسٸ َرتت ذلٷ دًذذ ٢ؾذذط

اي ذذدُط أ ٚؾذذط

ايذذذُػهط يف أنجذذط

ايٓصذٛص ايذٛاضز ٠يف بٝذ ٕ ايذذشس ،إ ٫أْذ٘ َذذٔ ايذذُكطٛع بذ٘ إٔ  ٫خصٛحذذ١ٝ
يًؿط

يف ثبٛت ايذشس غ ٣ٛأْ٘ ايٛغ ١ًٝايذُتع ضف٘ ايػ يب ١ٝٱٜص ٍ ايذدُط أٚ
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ايذُػهط إ

ا ذٛف ٚإزخ يذ٘ فٝذ٘ نذٜ ٞذ٪ثط أثذط :ٙاٱغذه ض٪ٜٚ ،نذس: ٙاْذ٘ يذٛ

تٓذ  ٍٚايذذدُط أ ٚايذذذُػهط بٛغذذ ١ًٝنبػذذٛي ١أ ٚحنٖٛذ َذذٔ ا٭دػذ ّ ايذذذُٛحً١
يًذدُط يًذٛف دٓس بًعٗ ف ْ٘  ٫ضٜل يف ثبٛت ايذشسٸ ٚحسم ا طّ دٓس٥ص ٶ.
ٚدًٝذذ٘ :اشا أزخذذٌ اي ذذدُط أ ٚايفك ذ ع أ ٚايذذذُػهط إ
ٜصسم دً ٗٝأْ٘ ؾط

دٛف ذ٘ بططٜذذل ٫

ايذُػهط -إغتشل ايذشسٸٖٚ ،صا نُذ يذَ ٛذصٸ ايذذدُط

أ ٚايذذذُػهط بفُذذ٘ قطذذط ّ٠قطذذطٝ ّ٠ذذح ٜ ٫صذذسم أْذذ٘ ؾذذطبٗ  ،أ ٚغُذذؼ ايذذدبع
ب يذدُط ،أ ٚخًط٘ بطبٝذ ايطظ ،أ ٚدعٌ ايذدُط أزاَذ٘ َذع ايذذدبع أ ٚايذطظ ،أٚ
أخص ٙتعضٜك ّ يف فُ٘ أ ٚسًك٘ .
٪ٜٚنس ثبذٛت ايذذشس ٚإٕ مل ٜصذسم ايؿذط  :بعذض ايٓصذٛص ايذذُجبت١
يذذشسٸ ايذذدُط أ ٚايذذذُػهطدًْ ٢فذذؼ ايعٓذذٛإ (ايذذدُط أ ٚايذذذُػهط) َذذٔ زٕٚ
إح ف ١ايؿط

إي ، ٘ٝف ْ٘ ٜسٍ ب ط٬ق ١دً ٢تطتٸذل ايذذشس دًذ ٢تٓذ  ٍٚايذذدُط

أ ٚايذُػهط دُ َٛٶٚ -يذ ٛبػذري ايؿذط ٖٚ ، -ذصا ْعذري َعتذرب ٠أبذ ٞبصذري دذٔ
أسذذسُٖ ( )قذذ ٍ :طنذذ ٕ دًذذٜ ٞمذذط

يف ايذذذدُط ٚايٓبٝذذص ثذذذُ ْنيص

ٚحشٝش ١ذلُس بٔ قٝؼ دٔ ايب قط( )قذ ٍ :طقمذ ٢أَذري ايذذَُٓ٪ني إٔ
ًس ايٛٗٝزٚ ٟايٓصطاْ ٞيف ايذدُط ٚايٓبٝص ايذُػهط ثذُ ْني دًس٠ص (. )81
ْعِ تٓصطف ٖص ٙايطٚا ٜت إ

ؾط

ايذدُط ٚايذذُػهط ،إ ٫أْذ٘  ٫دذرب٠

ب ْ٫صطاف ٚ ،ايعذ ٖط َٓٗذ إضازَ ٠طًذل إزخذ ٍ ايذذدُط أ ٚايٓبٝذص إ
ٚإٕ مل ٜهٔ بٓش ٛايؿط

ا ذٛف

ن يذُصٸ ٚايػُؼ ٚحنٜ ُٖٛصذٌ َذذُ ٜصذٌ َعذ٘

ايذدُط أ ٚايذُػهط أ ٚايفك ع إ
ٚإشا دذٔ زقٝل ايذشبٛ

ا ٛف .
ب يذدُطيصٓع٘ خبذعاّ أ ٚحنذ ٙٛثذِ أنذٌ ايذذدبٝع

بعس إٔ أنًت ايٓ ض أدعا ٤ايذدُط ٜٛ ٌٖ -دل أنً٘ ايذشس
قس سه ٞدٔ بعض ايفكٗ  ٤شيوٚ ،ايع ٖط دسَ٘ ف ْ٘ ٜ ٫صسم (:ؾط
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ايذدُط أ ٚايذُػهط) ٜ ٫ٚتشكل بأنًذ٘ إٜصذ ٍ ايذذدُط أ ٚايذذُػهط إ

ا ذٛف

ْ ٖٛٚعري ايسقٝل اشا دذٔ ب يذُ  ٤أ ٚبذُ  ٤ايذٛضز ف ْذ٘ ٜ ٫كذ ٍ دُذٔ أنًذ٘ :إْذ٘
ؾذذط

ايذذذُ  ٤أ ٚؾذذط

َ ذ  ٤ايذذٛضز أ ٚتٓ ٚيذذ٘ أ ٚأٚحذذً٘ إ

دٛفذذْ٘ ،عذذِ أنذذٌ

ايذدبٝع ايذُعذ ٕٛب يذدُط سطاّ ٜٛدل ايتععٜط نػ ٥ط ايذُشطَ ت .
ٖٚذذٌ َذذعز ايذذدُط أ ٚايفكذ ع أ ٚايذذذُػهط بذذُ ٥ع اخذذط ٝذذح ٜػذذتًٗو
ف ٘ٝثِ ٜؿطبٜ٘ ٌٖ -رتتل دً ٘ٝسسٸٙ

ايذُػهط ٜٚصٚ

ايذُؿٗٛض ب ِٗٓٝتطتٸل ايذذشسٸ دًذ ٢تٓ ٚيذ٘ ،بذٌ إزدذ ٞدًٝذ٘ اٱمجذ ع ٚمل
ٜعٗط َذد ي

ف،٘ٝيهٓ٘ َؿهٌ ٚإٕ ن ٕ  ٫ضٜل يف سطَ ١تٓ ٚي٘ ٚ.تٛحٝش٘:

أ -أَ حتط ِٜتٓ  ٍٚايذُعٜر ايذُػتًٗو ف ٘ٝايذذدُط أ ٚايفكذ ع أ ٚايذذُػهط
ٚإغذذتشك م اٱثذذِ بؿذذطب٘ ،فٗذذصا َكط ذٛع بذذ٘ دلُذذع دًٝذذٜ٘ٚ ،ذذسيٓ دًٝذذ٘ :بعذذض
ايٓصذذٛص ايصذذشٝش ١ايسايذذ ١دًذذ ٢أْذذ٘  ٫تذذع ٍٚسطَذذ ١اي ذذدُط أ ٚايفك ذ ع أٚ
ايذُػهط بتدفٝف٘ ب يذُ ْ ،٤عري حشٝش ١ابذٔ ايذذشذ ز ايذذش ن ١ٝيكذ ٍٛضغذٍٛ
اهلل(:)طنذذٌ َ ذ أغذذهط سذذطاّص ثذذِ تعكبذذ٘ اٱَ ذ ّ ايص ذ زم(:)طإٕ َ ذ
أغهط نجري ٙفكً ً٘ٝسطاّ) فك ٍ ي٘ ضدٌ  :فأنػط ٙب يذذُ  ٤أ ٟأخفذ
ايذُػهط ٚأسًٓ٘ ب يذُ  ٤يٝع ٍٚايػهط أٜ ٚتدفذ
يًُ ٤

تطنٝذع

 ،فكذ ٍ ( )يذ٘ :طَٚ ، ٫ذ

ٜذٴشٌ ايذشطاّ إتٸل ٹاهلل  ٫ٚتؿطب٘ص (. )85
ٚ -أَ ثبٛت سس ايذدُط أ ٚايذذُػهط دًذ ٢تٓذ  ٍٚايذذُعٜر ايذذُػتًٗو

فْ ،٘ٝعري َعز نٛ

مخط بذشلٸ َٔ ايذذُ  ٤بذٌ ستذ ٢خًذط قطذطَ ٠ذٔ مخذط

بهطٸ َٔ ايذُ  ،٤ف ْذ٘ ٜٓذٸػذ٘ ٚحيذطٸّ ؾذطب٘ ،يهذٔ  ٫زيٝذٌ ٚاحذض دًذ ٢إ ذ
ؾذذطب٘ :سذذس ؾذذط

اي ذذدُط أ ٚايذذذُػهط٫،غتٗ٬ن٘ يف ايذذذُعٜر ٚدذذسّ حذذسم

اغِ ايذدُط أ ٚايذُػهط دً. ٘ٝ
ْعِ إ ٫اٱمج ع ايذُسٸد ٢يف ايذُك ّ  ٫ٚ ،تذٓذطذبل ْذصٛص ايذشسٸ دً، ٘ٝ
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يعذسّ حذذسم ايذذدُط أ ٚايذذذُػهط دًذذ ٢ايذذُعٜر ايذذدًٝط َٓذذ٘ َٚذذٔ غذذري ٙبعذذس
ا٫غذذذتٗ٬ى ايذذذذُ ْع َذذذٔ حذذذسم ا٫غذذذِ ٚايعٓذذذٛإ ايذذذذُرتتٸل دًٝذذذ٘ ايذذذشس يف
ايٓصٛص ايهجري ٠ايذُ ح. ١ٝ
ٖٚذذصا اٱمجذ ع ايذذذُسٸدٖٓ ٢ذ ٜ ٫بذذسَٓ ٚذذ٘ ايهؿ ذ

دذذٔ ضأ ٟايذذذُعصّٛ

( )فًذذصا ٜ ٫ذذذُهٔ إغتهؿذذ ف َٛافكتذذ٘ دًٝذذ٘ٚ ،ا٫سذذٛط تععٜذذط ؾذذ ض
ايذُعٜر بعس ثبٛت٘ دً ٘ٝؾطد ّ بب١ٓٝٺ تؿٗس دً ٘ٝأ ٚبذجقطاض ٙب ختٝذ ضٚ ، ٙشاى َذٔ
ب

تععٜط ايع ح - ٞف دٌ ايذشطاّ أ ٚت ضى ايٛادل. -
ْعِ إ ٫إٔ ٜه ٕٛايذُعز ٚاَ٫تعاز بكذسضٕ ٜٛدذل نذ ٕٛايذذُعٜر ايذذدًٝط

َػهطاّ ٚإٕ إْٓتف ٢اغِ ايذدُط دٓ٘ ،فٝذل ايذشسٸ دٓس ثبٛت ؾطب٘ ،ٱطذ٬م
زي ٌٝسسٸ ؾ ض

ايذُػهط بجُ ْني غٛط ٶ  .ثِ ْبشح :

العصري العهيب :
غبل إٔ مجٝع أْٛاع ايذُػهطات َذشطٸَٜٛ ١دل تٓ ٚهل ايذذشسٸ :ثذذُ ْني
غٛط ّ َٔ ،ز ٕٚفطم بني َٓ ؾ ٧حٓعٗ ٚ ،قس أيذشل ايذذُؿٗٛض بٗذ  :ايعصذري
ايعٓيب ،ست ٢إزد ٞاٱمج ع ٚدسّ ايذد٬ف يف ثبٛت سسٸ ايذدُط أ ٚايذذُػهط
دٓس تٓ  ٍٚايعصري ايعٓيب ايذُػً ٞقبٌ شٖ
 ٫ٚضٜل  ٫ٚخذ٬ف يف سطَذ ١ؾذط

ثًج. ٘ٝ
ايعصذري ايعذٓيب إشا غًذ ٢ب يٓذ ض أٚ

ب يؿُؼ أ ٚبذشطاض ٠ايذذ ،ٛفص ض أغفً٘ أدٜ ٫ٚ ٙ٬ذشٌ ؾذطب٘ ٭سذسٺ قبذٌ إٔ
ٜٓكص ثًجذ ٜٚ ٙبكذ ٢ثًجذ٘ٚ ،قذس حتكذل ٖذصا يف (فكذ٘ ا٭طعُذٚ ١ا٫ؾذطبٚ )١زيذت
ضٚا ٜت دسٜس ٠دً ٢سطَ٘ ؾط
ٜ ٌٖٚجبت دً ٢ؾ ض

ايعصري ايعٓيب قبٌ شٖ

ثًج. ٘ٝ

ايعصري ايعٓيب سس ايذدُط ٚايذذُػهط ايذذُؿٗٛض

ايذُعطٚف ب ٖٛ ِٗٓٝثبٛت ايذشسٸ ،بٌ ق :ٌٝنأْ٘ إمجذ ع بٝذِٓٗٚ ،قذ ٍ حذ سل
ا ٛاٖط( :مل أق

دً ٢سذَ ١عتسٸ بٗ غٛاٚ )ٙسه ٢دٔ ن ؾ

ايًج ّ قٛي٘ :

سس ؾط

ايعصري ايعٓيب )119( ...................................................

(مل أظفذذط بذذسي ٌٝدًذذ ٢سذذسٸ ؾذذ ضب٘ ث ذذُ ْني ٫ٚ ،بك ٥ذذٌ قبذذٌ ايف حذذٌ غذذ٣ٛ
ايذُشكل) (ٖٚ )86صا ٪ٜنس دسّ اْعك ز اٱمجذ ع ٫ ،أقذٌ َذٔ دذسّ نؿذف٘ دذٔ
ضأ ٟايذذذُعصٜٚ . )(ّٛتشصذذٌ دذذسّ ايذذسي ٌٝدًذذ ٢ثبذذٛت سذذسٸ ايذذذُػهط
ٚايذدُط دً ٢تٓ  ٍٚايعصري ايعٓيب ،ف يصشٝض دذسّ ايذذشسٸ  ،٭حذ ي ١ايذربا٠٤
َٔ ثبٛت٘ ؾطد ّ ،بٌ ٚأح ي ١دسّ دعً٘ أظ ٫ٶ.
يهٔ قس ٜػتسٍ دً ٢ثبٛت٘ بصشٝشَ ١ع  ١ٜٚبٔ دُ ض( )87ايذٛاضز ٠غذ٪اّ٫
ٚدٛابذ ّ دذذٔ سهذذِ خذ ص :ؾذذط
ايٓص ذ

قبذذٌ شٖ ذ

ايعصذذري ايعذذٓيب (ايبدذذتر) ايذذذُطبٛر دًذذ٢

ثًجٝذذ٘ ،فك ذ ٍ (:)طمخذذط  ٫تؿذذطب٘ص ٖٚذذ ٞتذذسٍ دًذذ٢

تٓع ٌٜايعصري ايعٓيب ايذُػً ٞدً ٢ايٓص
ؾط

َٓعي٘ ايذدُطٚ،نُ ٜذذل ايذشس يف

ايذدُط ل ايذشس ف ٖٛ ُٝبذُٓعيت٘ .
ٜٚطز دً: ٘ٝ
أ ٫ٚٶ :إٕ ٖص ٙايطٚاٜ ١ٜط ٜٗٚايؿذٝد ٕ ايهًذٝ

يف(ايهذ يف) ٚايطٛغذ ٞيف

(ايتٗصٜل) ٚإٕ نًُ( ١مخط) ايذُػتف ز َٓٗ ايتٓعٜذٌ -غذري َٛدذٛز ٠يف نتذ
(ايهذذ يف) بذذٌ غذذري َٛدذذٛز ٠يف بعذذض ْػذذذ (ايتٗذذصٜل) دًذذَ ٢ذذ ٜؿذذٗس بذذ٘
ايٛدسإ بعس تتبع ايٓػذ ايذذُطبٛدٚ ١ايذذُدطٛط٬َٚ ١سعذ ١نتذ

(ايذٛايف)

اي ذذد ي َٗٓ ٞذ ٖٚذذ ٛايذذذُشسخ ايذذسقٝل يف ْكذذٌ اي ذذدرب َذذٔ أحذذض ايٓػذذذ ٖٚذذٛ
ايذذذدبري ب خت٬فذذ ت ْػذذذ ضٚاٜذذ ت ايهتذذل ا٭ضبعذذٚ . ١ب ختصذذ ضٚ ٫ :ثذذٛم
بصذذسٚضنًُ( ١مخذذط) ا٭غ ذ ؽ يف فٗذذِ ايتٓعٜذذٌ ايذذذُطًل ايذذذُ٪ز ٟإ
ايذشسٸ دً ٢ؾ ض

ايعصري ايعٓيب ايذُػً ٞقبٌ شٖ

إثب ذ ت

ثًج. ٘ٝ

ٚث ْ ٝٶَ :ع ايتٓعٸٍ ٚتػًٚ ِٝدٛز ايهًُٚ ١فِٗ ايتٓعٜ ٫ - َٗٓ ٌٜعٗذط َذٔ
ايٓص :ايتٓع ٌٜايذذُطًل -أدذ

تٓعٜذٌ ايعصذري ايذذُطبٛر دًذ ٢ايٓصذ

( )86ضادع  :دٛاٖط ايه: ّ٬ح. 153 : 11
()87ايٛغ  : ٌ٥ز17

 َٔ 7ابٛا

ا٫ؾطب ١احملطَ : ١ح. 1

َٓعيذ١

( .................................................... )131فك٘ احلسٚز ٚايتععٜطات

ايذدُط يف دُ ّٛاٯث ض ، -بٌ ٜك ٣ٛإستُ ٍ ايتٓعٜذٌ ايذذد ص :تٓعٜذٌ ايعصذري
ايذُطبٛر دً ٢ايٓص

َٓعي ١ايذدُط يف سهُ٘ ايذذد ص ايذذُػ ٍٚ٪دٓذ٘ ٖٚذٛ

دسّ دٛاظ ؾطب٘ سٝح ق ٍ :طمخط  ٫تؿطب٘ص .
ْعِ ي ٛق ٍ اٱَ ّ ((:) مخذط فذ ٬تؿذطب٘) قًٓذ َ :كتمذ ٢فذ  ٤ايتفطٜذع
إٔ ْفِٗ ْٚػتفٝس ايتٓع ٌٜايذُطًل يتُ ّ أسه ّ ايذدُط  َٗٓٚثبٛت ايذشسٸ دً٢
ؾطب٘ ،ف ٕ قٛي٘ (مخط) تٓع ٌٜيًعصري ايذذُطبٛر دًذ ٢ايٓصذ

َٓعيذ ١ايذذدُط

ثِ قٛي٘( :ف ٬تؿطب٘) تفطٜع دً ٢تٓعًٜذ٘ َٓعيذ ١ايذذدُط ٚبٝذ ٕ يذبعض أسه َذ٘،
فٝهذذٖ ٕٛذذصا ايتعذذبري زيذٚ ّ٬ٝاحذذش ّ دًذذ ٢تطتٸذذل مجٝذذع أسهذ ّ ايذذدُط ،١ٜ٭ْذذ٘
َكتم ٢ايتفطٜع ايذُػتف ز َٔ ايف . ٤
ب ُٓٝايطٚا ١ٜيٝػت نصيو،بٌ ٖ ٞطمخط  ٫تؿطب٘صٚحيتٌُ قٜٛذ ّ :إضاز٠
ايتٓع ٌٜايذد ص ب يذشهِ ايذُػ ٍٚ٪دٓ٘ نُ حيتٌُ إضاز ٠ايتٓع ٌٜايع ّ .
ٚايذش حٌ ب ختص ضٚ ٫:ثٛم بٛدٛز نًُ( ١مخط) نُ ٚ ٫ثذٛم بعٗذٛض
ايصشٝش ١يف ايتٓع ٌٜايذُطًل ايذُصشٸض يفِٗ ثبٛت ايذذشسَٓٚ ،ذ٘ ٜتذبني :دذسّ
ايسي ٌٝدً ٢ثبٛت ايذشسٸ دً ٢ؾط
ْعِ يذُ ن ٕ ؾط

ايعصري ايعٓيب ايذُطبٛر دً ٢ايٓص

ايعصري ايعٓيب قبٌ شٖذ

.

ثًجٝذ٘ سطاَذ ٶٜػذتشل دًٝذ٘

ايتععٜط ٚايتأزٜل دٓس ثبٛت٘ بططٜل ؾذطد :ٞايبٓٝذ ١ايع زيذ ١أ ٚاٱقذطاض َذٔ بذ يؼ
د قذذٌ َذذدت ضٚ ،تكذذسٜط ايتععٜذذع إ

ايذذذُذتٗس ايعذذسٍ أَٓ ٚصذذٛب٘ سػذذبُ ٜذذطاٙ

ح٬س ّ ٚتأزٜب ّ ضازد ٶدٔ احلطاّ  .ثِ ْبشح :

إثبات حدّ شسب الـخمس أو الـمسكس :
 ٫إؾه ٍ  ٫ٚخ٬ف يف إٔ ايؿط

ايذُٛدل يًشسٸ ٜجبت بأسذس ايطذطم

ايج٬ث ١ايذُتكسَ ١يف غريَ ٙذٔ ايذذشسٚزٖٚ ،ذ ٞايبٓٝذٚ ١اٱقذطاض ٚدًذِ اٱَذ ّ أٚ
ْ ٥ب٘ ايذُذتٗس ايعسٍٚ ،تفص: ًٗٝ
ا٭:ٍٚدًِ اٱَ ّ أ٥ ْ ٚب٘:ايذُذتٗس ايعسٍ خ ح،١زَٓ ٕٚصٛب٘ يًشسٚز

إثب ت ؾط

اخلُط ا ٚاملػهط )131( .................................................

ٚايتععٜطات  ،فجشا ن ٕ ايذُذتٗس َبػٛط ايٝس ق زضاّ دً ٢إق َ ١ايذشسٸ ٚايتععٜط
َٔ زَ ٕٚذُ ْع ١غذًط١ٺ  ،ثذِ تذذشكل دٓذس ٙبعذض ا٭غذب
د ز ٠إ

ٚايطذطم ايذذُ٪ز١ٜ

ايعًِ بصسٚض ايفعٌ ايذسَ ٕٚذٔ أسذسٺ ٝذح تذتكٓٔ َذٔ ؾذطب٘ ايذذدُط

أ ٚايفك ع أ ٚايذُػهط  -أدط ٣دً ٘ٝايذشسٸ  ٫ٚ ،إؾه ٍ فٚ ٘ٝقذس تكذسّ تفصذً٘ٝ
فذ ٞبسا ٜت بذشٛخ ايذشسٚز .
ايجذ ْ : ٞايبٝٸٓذذٖٚ ١ذذ ٞؾذذٗ ز ٠ايعذذسيني بتٓذ  ٍٚؾذذدص يًدُذذط أ ٚايفكذ ع أٚ
يًذذذُػهط ٜؿذذٗس ٕٚبؿذذطبٗ ٚتٓ ٚهل ذ َتٝكذذٓنيَٚ ،سضنذذ٘ :إطذذ٬م أزيذذ ١ثبذذٛت
ايذُٛحٛد ت ايذد ضد ١ٝب يبٝٸٓ ١ايع زيٚ ،١يعً٘  ٫خ٬ف يف ثبٛت ايذشس ب يبٓٝذ١
ايؿ ٖس ٠دً ٢ؾطبٗ ٚتٓ ٚهل َٔ أسسٺ ٚ ،ايٓصٛص( )88زيت دً ٢دذسّ قبذٍٛ
ؾٗ ز ٠ايٓػ َ ٤طًك َّٓ ٫ -فطزات َٓ ٫ٚمُ ت -إَ ٫ذ خذطز بذسي ٌٝخذ ص،
 ٫ٚزي ٌٝخ ص دً ٢قب ٍٛؾٗ زتٗٔ بؿط

ايذُػهط ٚيَٓ ٛمُٸ ت يًطد ٍ .

ْعِ قس تػذ دس ؾذٗ زتٗٔ يف سصذ ٍٛايذٝكني دٓذس ايذذُذتٗس بؿذط

أسذسٺ

يًدُط أ ٚيًفك ع أ ٚيًذُػهط ،فٝجبت ايذشس دً ٘ٝبعًِ ايذُذتٗس  ٫بؿٗ زتٗٔ .
 ٫ٚفطم يف َمُ ٕٛايؿٗ ز ٠ايذُكبٛي َٔ ١ايعذسيني بذني إٔ ٜؿذٗسا بطٜ٩تذ٘
ٜؿطبٗ ٜٚتٓ ٚهل ٚبني إٔ ٜؿٗسا بطٜ٩ت٘ ٜكًٜٚ ٖ٪ٝفعٗ َٔ فُ٘ ٖٚ -صا َذ٬ظّ
يؿذذطبٗ قبذذٌ ق ٗ٦ٝذ ٚ -بذذني إٔ ٜؿذذٗس أسذذسُٖ بطٜ٩تذذ٘ ٜؿذذطبٗ ٜٚؿذذٗس اٯخذذط
بطٜ٩ت٘ ٜك ، ٖ٪ٝفذ ٕ نف ٜذ ١ايؿذٗ ز ٠بكٗ٦ٝذ ٭دذٌ إٜذذذ بٗ ايعًذِ بؿذطبٗ قبذٌ
قٗ٦ٝذ  ،إش يذذ ٛمل ٜؿذذطبٗ مل ٜكٗ٦ذ نُذ ٖذذَ ٛعًذذ ّٛيهذذٌ أسذذس ٜ٪ٜٚ .ذذس ٙضٚاٜذذ١
ايذشػني  :ط َٚق  ٗ٥ست ٢ؾطبٗ ص ( )89فطادع .
ٚب ختص ض٫:بس َٔ نؿ
( )88ضادع  :ايٛغ  : ٌ٥ز:18
()89ايٛغ  : ٌ٥ز:18

ايؿٗ ز ٠دٔ ايعًِ بذشص ٍٛايذُؿٗٛز ب٘ ،ف ٕ

 َٔ 31ابٛا

 َٔ 11ابٛا

ايؿٗ زات .

سس املػهط :ح. 1

( .................................................... )133فك٘ احلسٚز ٚايتععٜطات

ايؿذذٗ زَ ٠ذذٔ ايؿذذٗٛز ٚايذذشمٛضٖٚ ،ذذٜ ٛفٝذذس اٱطذذ٬ع ايذذذعَ ٞدًذذ ٢ايؿذذ٤ٞ
ٚايذذٝكني بذذ٘ٚ ،نذذ ٬ايؿذذٗ زتني -ب يؿذذط
ٚاٱط٬ع ايٝكٝ

ٚب ذ يك -٤ٞتٛدب ذ ٕ ايذذٝكني ب يؿذذط

دً ٢سصٛي٘ ٚنأْ٘ ضاٜ ٙؿطبٗ .

ٜ ٫ٚجبت ايذشس دً ٘ٝإشا ؾٗس أسسُٖ بؿطبٗ ٚؾٗس اٯخط بك ٗ٦ٝأ ٚؾٗس
ايعس ٕ٫بؿطبٗ ،ثِ إزد ٢ايذُؿٗٛز دً ٘ٝاٱنطا ٙدً ٢ؾطبٗ :
ف ٕ سصٌ ايٝكني أ ٚا٫طُ ٕ ٓ٦بهصب٘ دط ٣دً ٘ٝايذشسٸ قطع ّ .
يهٔ ي ٛإستٌُ حسق٘ يف زدٛا ٙيذُػ دس ٠بعض ايكطا ٔ٥دً ٢حسق٘ ٚدسّ
تٗطٸب٘ َٔ إق َ ١ايذشسٸ دً ٘ٝبسد ٣ٛاٱنطا -ٙقبًذت زدذٛاٚ ٙإْتفذ ٢دٓذ٘ ايذذشسٸ،
ٚشيو يذُ زٍٸ دً ٢ضفع اٱنطا ٙدٔ ا٭َ )91( ١بذُعٓ ٢ضفع اٯث ض ايؿطد ١ٝدذٔ
ايفعذذٌ ايذذذُهط ٙدًٝذذَ٘ٗٓٚ -ذ أثذذط ايذذشس ايذذذُذع ٍٛدًذذ ٢ؾذذط

ايذذدُط -ف ْذذ٘

ٜطتفع دٓس اٱنطاٜٚ ٙهف ٞيف ايذشسٚز :إستُ ٍ اٱنطا ٙٱٜذذذ ب٘ ايؿذبٗٚ ،١قذس
دًُٓ َٔ َصام ايؿ ضع زض ٨ايذشسٚز ٚزفعٗذ ب يؿذبٗٚ ١دذسّ ايذٝكني بصذسٚض
ايذذطّ ايذشطاّ َٓ٘ .
ٚتهف ٞايؿذٗ ز ٠ايذذُطًك ١بتٓذ  ٍٚايذذدُط أ ٚايفكذ ع أ ٚايذذُػهط َذٔ زٕٚ
شنط ايذدصٛح ٝت ،نُ تهف ٞايؿٗ ز ٠ايذُطًك َٔ ١أسس ايؿ ٖس ٜٔأْ٘ ؾط
اي ذذدُطَع ايؿذذٗ ز ٠ايذذذُكٝٸس ٠بذذذدصٛح ١ٝٺَع ٓٝذ١ٺ َذذٔ ايؿ ذ ٖس اٯخذذط ( :ؾذذط
ايذدُط يف ايػٛم أ ٚيف ايًٚ)ٌٝشيو يعسّ ايتع ض

ٚايتسافع بني ايؿٗ زتني .

يهذذٔ يذذ ٛشنذذط ايؿذ ٖسإ ايذذدصٛح ٝت ٚإتفكذ دًٗٝذ فٗذذَ ٞجبتذذ ١يًشذذس ،
ٚي ٛاختًف يف ايذدصٛح ٝت نُ ي ٛؾٗس أسسُٖ بؿطب٘ ايذدُط ٚؾٗس اٯخط
بؿطب٘ ايفك ع (ايبري ،)٠أ ٚؾٗس أسسُٖ بؿذط

ايذذدُط يف ايًٝذٌ أ ٚيف ايعقذ م

ٚؾٗس اٯخط بؿذطبٗ يف ايٓٗذ ض أ ٚيف ايػذٛم ،أ ٚحنذ ٛشيذو  ،فٗذٌ تٴجبذت َجذٌ
ٖص ٙايؿٗ ز ٠ايؿط ٳ ٚتذٴٛدل ايذشسٸ .
( )91ايٛغ  : ٌ٥ز:11

 َٔ 56ابٛا

دٗ ز ايٓفؼ  :ح.1

إثب ت ؾط

اخلُط ا ٚاملػهط )132( ................................................

ايع ٖط دسّ تٛق

قب ٍٛايؿٗ ز ٠دً ٢شنط ايذدصٛح ٝت ،يعذسّ ايذسيٌٝ

دًذذ ٢يذذع ّٚشنطٖذ  ،يهذذٔ يذذ ٛشنذذط ايؿذ ٖسإ يف ؾذذٗ زتُٗ خصٛحذذ ٝت فعًذذ٘
ٚاختًف  -مل تكبٌ ؾٗ زتُٗ ٚمل تذٴجبت ايذشس دً ٢ايذُؿٗٛز دًٝذ٘ ،يتع ضحذٗ
ٚتذذسافعٗ  ،ف ذ ٕ نذذٌ ؾذذٗ ز ٠تذذ٪زَٛ ٟحذذٛد ّ َ ذذدتًف ٶ دُ ذ ت٪زٜذذ٘ ايؿذذٗ ز٠
ا٭خط ،٣ف ُْٗ ٚإٕ إيتكٝذ دًذ ٢ؾذٗ ز ٠ؾذط

ايذذدُط أ ٚايذذُػهط إ ٫أُْٗذ

إختًف يف خصٛح ٝت ؾطب٘ فًعٌ نٌ ٚاسس ٜؿٗس بذُٛحٛع َػذ ٜط يذذُٛحٛع
ؾٗ ز ٠اٯخط .
َذذجٖ :ّ٬ذذصا قذذس ؾ ذ ٖسٜ ٙؿذذط
ايٓٗ ض ،فًِ

ايذذذدُط يف ايًٝذذٌ ٚشاى ؾ ذ ٖسٜ ٙؿذذطبٗ يف

تُع ايؿ ٖسإ دًَ ٢ؿٗٛزٺ ٚاسذس نُذ مل تُعذ دًذ ٢ؾذٗ ز٠ٺ

ٚاسذذسٚ ،٠ايذذشسٚز تذذسضأ ب يؿذذبٗ ،١فذذ ٬بذذس يف قبذذ ٍٛايؿذذٗ زَ ٠ذذٔ نْٗٛذ دًذذ٢
َؿذذذٗٛزٺ ٚاسذذذس ٫ٚبذذذس َذذذٔ دذذذسّ تعذذ ض

ايؿذذذٗ زتني ٚدذذذسّ اخت٬فُٗذذ يف

ايذُؿٗٛز ب٘ .
ْعِ إشا سصٌ دٓس ايفك : ٘ٝايٝكني أ ٚا٫طُ ٕ ٓ٦بؿطب٘ ايذدُط أ ٚايذُػهط
ْ ؾ َٔ ّ ٦ايؿٗ زتني ايذُدتًفتني -أدط ٣دً ٘ٝايذشس ٖ .صا نً٘ بًشذ ظ إثبذ ت
ايذشسٸ ب يؿٗ ز ٖٞٚ ، ٠ايططٜل ايج ْ. ٞ
ايج يح  :إقذطاض ايؿذ ض

بؿذطبٗ ٖٚذ ٛبذ يؼ د قذٌ ق حذس يذذُ ٜعذرتف بذ٘

َذدت ض يف إدرتاف٘ بؿطبٗ  ،فذ ٕ ٖذص ٙا٭ٚحذ ف ا٭ضبعذ ١ؾذطط قبذ ٍٛاٱقذطاض
ْٚفٛش ٙدُ - ّ َٛيف نٌ إقطاضَٚ ، -سضن٘  :إط٬م زيٝذٌ ايكبذ ٍٛإقذطاض ايع قذٌ
دًْ ٢فػ٘ إشا ن ٕ ب يػ ّ ق حساّ َذدت ضاّ غري َهط ٙدً ٢ا٫درتاف .
ٚظ ٖط إط٬م زيْ ٌٝفٛش إقطاض ايع قٌ ايب يؼ ايك حس ايذُدت ض ٖٛ :نف ١ٜ
اٱقطاض َطٚ ٠اسذسَ ،٠ذٔ ز ٕٚس دذ١ٺ إ

تهذطاض اٱقذطاض َذطتنيٚ ،إٕ إؾذتٗط

بٝذذِٓٗ إدتبذ ض اٱقذطاض َذذطتني ،يهٓذذ٘ َذذٔ ز ٕٚزيٝذذٌ َجبذذت ٱدتبذ ض ايتهذذطاض يف
اغتشك م ايذشس ٚثبٛت٘ دً ٢ايذُكطٸ ايذُعرتف ب خت ٝض. ٙ
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٫ٚبس َٔ ن ٕٛا٫درتاف إقطاضا ٶ ب يذذذطّ ايذذشطاّ ،فًذ ٛأقذطٸ بذذُ ٜٛدذل
َعصٚضٜت٘ نإٔ ٜكطٸ ( :ؾذطبت ايذذدُط َهطٖذ ّ أَ ٚتذساَ ّ ٜٚمذططاّ) أ ٚحنُٖٛذ
َذذُ حيتُذذٌ َعذذ٘ دذذٛاظ ايؿذذط

ٚسٹذٌٸ ايتٓذ  ،ٍٚف ْذذ٘ مل ٜهذذٔ إقذذطاض ٙإدرتافذ ٶ

ب يذذطّ ايذشطاّ ٜ ٫ٚجبت بجقطاض ٙايذذطّ ٜ ٫ٚرتتل دً ٘ٝايذشسٸ  ،فذ ٕ اٱقذطاض
ايٓ فص ايذُكب ٖٛ ٍٛاٱقطاض دً ٢ايٓفؼ ٚيذُمطٸتٗ ٖٚ ،صا اٱقذطاض يذٝؼ إقذطاضاّ
دً ٢ايذٓفؼ ٚدًذَ ٢مذطٸتٗ  ،بذٌ ٖذ ٛإقذطاض يذذُصًش ١ايذٓفؼ ٚزفعذ ّ يذٮش٣
ٚايذشس ٚايعكٛب ١دً ٢ايٓفؼ  ٖٛٚ،غري َكب . ٍٛثِ ْبشح :

إقامة حد شسب الـخمس أو الـمسكس :
 ٫إؾه ٍ بٌ  ٫خ٬ف بذني دًُ ٓ٥ذ (ض

) يف إٔ سذسٸ ؾذط

ايذذدُط أٚ

ايفك ذ ع أ ٚايذذذُػهط ٖذذ ٛدًذذس ٙث ذذُ ْني غذذٛط ّٚ ،ايطٚا ٜذ ت ( )91بذذ٘ َػتفٝمذذ١
ٚبعمذذٗ حذذشٝض ايػذذٓس ٚاحذض ايس٫يذذ ١دًذذ ٢دذذط ٟاٱَذ ّ دًذذ)( ٞدًذذ٢
طحذذط

ثذُذذ ْني غذذٛط ّ يف ايذذدُط ٚايٓبٝذذصصَذذٔ ز ٕٚفذذطم بذذني ايطدذذٌ ٚبذذني

ايذذذذُطأ ٫ٚ ٠بذذذني ايذذذذُػًِ ٚايهذ ذ فط إشا تعذ ذ ٖط بؿذذذطب٘ أَذ ذ ّ ايذذذذُػًُني ٚيف
أَص ضِٖ َٔ زَ ٕٚب  ، ٠٫ف ٕ غري ٠أَري ايذَُٓ٪ني ( )دطت دً ٢حذط
ايذشط ٚايعبس ٚايٛٗٝزٚ ٟايٓصطاْ ٞثذُ ْني غٛط ٶ يف اخلُط ٚايٓبٝص إشا أظٗذطٚا
ؾطب٘ ْ .عِ إشا تػرتٚا يف بٛٝتِٗ ٚؾطب ٖٛإْتف ٢دِٓٗ ايذشس طٚيٝؼ يذِٗ إٔ
ٜعٗطٚا ؾطب٘ ٜه ٕٛشيو يف بٛٝتِٗص نُ ٚضز يف َعترب ٠أب ٞبصري .
َٓٚذذ٘ ٜتذذبني َت ْذذ ١ايتفصذذ ٌٝايذذذُؿٗٛض فكٗٝذذ ّ بذذني إٔ ٜتعذذ ٖط ايذذصَ:ٞ
ايٗٝذذٛز ٟأ ٚايٓصذذطاْ -ٞبؿذذط

ايذذدُط يف أَص ذ ض ايذذذُػًُني ٚأَ ذ ّ أدٝذذِٓٗ

فٝٴشسٸ ثذُ ْني غٛط ّٚ ،بني إٔ ٜتػذرت بؿذطب٘ يف بٝتذ٘ أَ ٚذذشً٘ َذٔ ز ٕٚظٗذٛضٙ
أَ ّ ايذُػًُني فٜ ٬ذذط ٟدً ٘ٝايذشسٸ ٚإٕ ثبت ؾطب٘ يًدُط أ ٚايذُػهط .
()91ايٛغ  : ٌ٥ز:18
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ٚايع ٖط َذٔ ٖذص ٙايطٚاٜذ ت ادتبذ ض ايذذذًس ثذذُ ْني غذٛط ّ َرتتٸبذٚ:١اسذس ٠بعذس
ٚاسس ٫ ٠أقٌٸ َٔ شيو  .يهذٔ ٜعٗذط َذٔ ضٚاٜذتني (َ )93عتذربتني غذٓساّ إٔ أَذري
ايذذذَُٓ٪ني دًذذس دبٝذذس اهلل بذذٔ دُذذط يف خ٬فذذ ١أبٝذذ٘ ٚايٛيٝذذس بذذٔ دكبذذ ١يف خ٬فذذ١
دجُ ٕ بعس ثبذٛت ؾذطبُٗ ايذذدُط بػذٛط يذ٘ ؾذعبت ٕ أضبعذني دًذس ٠أ ٚبٓػذع١
بهػط ايٓ : ٕٛغري ٜٓػذر دطٜمذ ّ يؿذسٸ ايطسذٌَ -جٓٝذ ١هلذ ططفذ ٕ فمذطب٘ بٗذ
أضبعني ٖٚ ،صا ايٓش َٔ ٛايعكٛبٚ ١ايذشس خ٬ف ظ ٖط ضٚاٜذ ت دسٜذس ٠س نٝذ١
يذذط ٟدًٚ )(ٞغريت٘ ٜٚ ،ذُهٔ حسٚض ٙدٓ٘ َٔ ب

َ٬سع ١ايذذُصًش١

ايػ ٝغ ،١ٝف ٕ ايطدًني قطٜب ٕ َٔ خًٝف ١ايذُػًُني اْصاى ٚمل ط ٩أسسٷ دً٢
حطبُٗ ايذشس خٛف ّ َٚذذ ضا ،٠فتصس ٣أَري ايذَُٓ٪ني ( )ٱدُذ ٍ ٜ٫ٚتذ٘
ٚأدط ٣ايذشسٸ ب يططٜك ١ايذُصنٛضٚ ،٠يعً٘ ٜصض شيذو يًُذتٗذس ايعذسٍ خ حذ١
يف دصذذٛض ايػٝبذذ ١إشا نذذ ٕ َبػذذٛط ايٝذذس ٚٚدذذس فٝذذ٘ أ ٚيف غذذري: ٙايذذذُصًش١
ايػ ٝغ ١ٝأ ٚا٫دتُ د ١ٝأ ٚحن . ُٖٛثِ ْبشح :
نٝف ١ٝحط

ايذدُط :

ؾض

٫بس إٔ ٜعطٸ ٣ؾ ض

ايذدُط أ ٚايذُػهط ،أٜ ٚذذطٸز َٔ ايجٛ

ثِ ٜذذذًس

دً ٢حسضٚ ٙظٗطَ ،ٙع غرت دٛضت٘ ٚدٛب ّ أَ ٚع غرت ْصف٘ ايػذفًٜٚ ٞمذط
()92

ب يػذذ ٝط بذذني نتفٝذذ٘ ث ذذُ ْني دًذذسٖ ، ٠ذذصا َ ذ ٚضز يف حذذشٝش ١أبذذ ٞبصذذري

ايػ  ٌ٥دٔ ايػهطإ ٚايعاْ ٞقذ ٍ(:)طٜذذذًسإ ب يػذ ٝط َذذذطز ٜٔبذني
ايهتفنيص ٖٚصا ايٓص ظ ٖط ا٫ختص ص ب يطدٌ ،فٜ ٬ذأت ٞايعذطٚ ٣ايتذطٜذس
يف ايذذذُطأ ٠ايؿذذ ضب ١يًُػذذهط ،فتذًذذس َذذٔ فذذٛم ث ٝبٗذذ يعذذسّ دُذذ ّٛايذذٓص
ايذُصنٛضَ ،م ف ٶ إ

إٔ ايذُعً َٔ ّٛططٜذك ١ايؿ ضع ايذُكسؽ :إدتب ض دذػس

()93ايٛغ  : ٌ٥ز:18
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ايذُطأ ٠دٛض ّ٠تٴػرت بج ٝبٗ َٔ ز ٕٚتذذطٜس .
 ٫ٚبس َٔ إغتجٓ  ٤ايٛد٘ ٚايطأؽ ٚايذُصانري ٚايعٛضٜٚ ،٠ك ّ ايذشسٸ دً٢
ايطدٌ ق ٚ ّ ُ٥دًذ ٢ايذذُطأ ٠ق دذسَ ّ٠ػذتٛض َ٠ايذذذػس يذذُ زيذت دًٝذ٘ ضٚاٜذ ت
ايذذشسٚز ايذذذُطًكْ ،١عذذري حذذشٝش ١ظضاض: )91( ٠طٜمذذط
ٚايذُطأ ٠ق دسٜٚ ّ٠مط

ايطدذذٌ ايذذشسٸ ق ُ٥ذ ّ

دً ٢نٌ دم ٛٺٜٚ ،ذرتى ايذطأؽ ٚايذذُصانريص نذصا يف

بعذذض ْػذذذ ايطٚاٜذذٚ ،١يف ْػذذد ١ايصذذسٚم :طٜٚذذرتى ايٛدذذ٘ ٚايذذذُصانريص ٫ٚ
ٜك ّ ايذشسٸ دً ٢ؾذ ض

ايذذدُط أ ٚايذذُػهط ستذٜ ٢فٝذل َذٔ غذهطٜٚ ٙعذٛز يذ٘

ؾذذعٛضٚ ٙإسػ غذذ٘ يتشصذذٌ ايف ٥ذذس ،٠أ٫ ٟبذذس َذذٔ ايصذذرب ٚإدذذطا ٤ا ًذذس دٓذذس
إف قت٘ يٝتشكل إسػ غ٘ بأيذِ ايمط

ٚايذذًس ٚيهذٜ ٞذ٪ثٸط ايذذشسٸ فٝذ٘ ٜٚطزدذ٘

دٔ ايذُعصٚ - ١ٝي ٛاقتم ٤ٶ . -
ثِ اْ٘ اشا دط ٣ايذشس دًذ ٢ؾذ ض

اخلُذط أ ٚايفكذ ع أٚايذذُػهط َذطتني،

دٴًس َط ّ٠بعس َذط ٙفشذسٸ ٙايكتذٌ إشا ثبذت دًٝذ٘ ؾذط

ايذذدُط أ ٚايذذُػهط بعذس

دًسَ ٙطتنيٖ ،صا ٖ ٛايذُؿٗٛض فتٛا ّ ٝ٥ؾذٗط ٠دعُٝذٚ ١إزدذ ٞدًٝذ٘ اٱمجذ ع،
ٚب٘ أخب ض(َ )95تعسز ٠د َٚ ١خ ح:١
أَ اخلرب ايعذ ّ فصذشٝض ْٜٛؼ:طأحذش

ايهبذ ٥ط نًذٗ إشا أقذ ِٝدًذِٗٝ

احلسٚز َطتني قتًٛا يف ايج يج١ص .
ٚأَذذ ايذذذد ص فصذذشٝض غذذً ٕ ُٝدذذٔ ايصذذ زم( )قذذ ٍ ضغذذ ٍٛاهلل
اي ذذدُط ف دًذذس ،ٙٚف ذ ٕ د ذ ز ف دًذذس ،ٙٚف ذ ٕ د ذ ز ايج يجذذ١

(:)طَذذٔ ؾذذط

ف قتًٙٛص ٚغري ٙأخب ض حشٝشَ ١تفك ١ايذُمُ ٕٛيف ؾط
ًْٚشل ب٘  :ؾط

ايذدُط خ ح. ١

ايفك ع يتٓعَٓ ًٜ٘عي ١ايذدُط يف ايذشسطٖ ٛايذدُطٚ ،ف٘ٝ
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ايذدُطص(. )96

ٖٚهصا ًْشل ب يذدُط :ؾط

ايذُػهط دُٜٚ ،ّ َٛسيٓ دً ٢اٱيذش م :

أ ٫ٚٶ :ايسي ٌٝايع ّ ٖ ٛحشٝض ْٜٛؼ ايذُتكسّ .
ٚث ْ ٝذ ّ :حذذشٝض ايهٓ ذ ْ:)97(ٞطنذذٌ َػذذهط َذذٔ ا٭ؾذذطبٜ ١ذذذل فٝذذ٘ نُ ذ
ٜذذل يف اخلُط َٔ ايذشسص ٚسسٸ ٙدًس ثذُ ْني غذٛط ّ َذطَٚ ٠ذط ٠ثذِ يف ايج يجذ١
اخلُذط ف دًذس،ٙٚ

ايكتٌ نُ زيت دً ٘ٝضٚا ٜت حذشٝشَ ١تعذسز ٠طَذٔ ؾذط

فذ ٕ دذ ز ف دًذس ،ٙٚفذ ٕ دذ ز فذ قتًٙٛص فهذذصا ٜكتذذٌ ايذذذُشسٚز َذذطتني يؿذذط
ايذذذذُػهط ث يجذذ ّ ٜ٪ٜٚ .ذذذس :ٙخذذذربإ (ٚ )98اضزإ يف ايٓبٝذذذص ايذذذذُػهط إشا أخذذذص
ؾ ضب٘ َٓتؿ ّ ٝدًس ثِ دًس ف ٕ أخص ث يج ّ١قتٌٚ،أستٌُ ق:ّ ٜٛحش ١أسسُٖ :
ٜذذْٛؼ دذذٔ ابذذٔ

ٖٚذذ َ ٛذ ضٚا ٙايؿذذٝذ يف ايتٗذذصٜبني بػذذٓس ٙايصذذشٝض إ

َػه ٕ دٔ غً ٕ ُٝبٔ خ يس ق ٍ :طن ٕ أَري ايذذَُٓ٪ني ٜ ذذذًس يف ايٓبٝذص
ايذُػهط ثذذُ ْني نُذ ٜمذط

يف ايذذدُط ٜٚكتذٌ يف ايج يجذ ١نُذ ٜكتذٌ حذ سل

ايذدُطص ف ْ ٞأستٌُ ق :ّ ٜٛن ٕٛايطٚاَ ١ٜػٓس ّ٠يف ا٭حذٌ إ

أسذس اٱَذ َني

ايب قط أ ٚايص زم ()ايص ٜٔض ٣ٚغً ٕ ُٝدُٓٗ ٚ ،قس ض ٣ٚأحٌ غً: ٕ ُٝ
ابٔٴ َػه ٕ ثِ ب يتكطٝع ٚايٓكٌ َٔ أحذٌ إ

أحذٌ أ ٚإ

ا٭حذ ٍٛايذذشسٜج١ٝ

ن يتٗصٜبني ،ف ٕ غً ٕ ُٝبٔ خ يس فك ٘ٝدً ٌٝايكسض ض ٣ٚدٔ ايص زقني ()
ٚيذذ٘ نت ذ

ٜطٜٚذذ٘ دبذذس اهلل بذذٔ َػذذه ٕ نُ ذ ٖٓ ذ ٚ ،يعًذذ٘ غذذكط اغذذِ اٱَ ذ ّ

ايذذذُط ٟٚدٓذذ٘ غذذٗٛاّ ٚبكذذ( ٞقذ ٍ) ز ٕٚاغذذِ اٱَ ذ ّ ايك ٥ذذٌٖٚ ،ذذصا َٛحذذع
إطُ ٕ ٓ٦ؾدص ٞأ ٚظٔ يف ا٭قٌ .
ٚخ ي

مجع قً َٔ ٌٝايذُتكسَٝٸٔ  َٔٚايذُتأخطٚ ٜٔشٖذبذٛا إ

()96ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 12ابٛا

سس املػهط  +ز َٔ 37 : 17ابٛا

()97ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 7ابٛا

سس ؾط
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()98ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 11ابٛا
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قتً٘ فذٞ

ا٫ؾطب ١احملطَ. ١
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ايطابعذذ ١بعذذس ايذذشسٸ ث٬ثذ ّٚ ،يعًذذِٗ إغذذتٓسٚا إ

َطغذذٌ ايصذذسٚمٚ( :ض ٟٚأْذذ٘

ٜكتذذٌ يف ايطابعذذ )١أَ ٚطغذذٌ مجٝذذٌ ( :ض ٟٚدذذٔ بعذذض أحذذش بٓ أْذذ٘ ٜكتذذٌ يف
ايطابعٚ )99( )١يعًذٗ تؿذري إ
ؾط

ايٓبذ: ٟٛطَذٔ ؾذط

ايذدُط ف دًس ، ٙٚثِ إٕ ؾط

ايذذدُط ف دًذس ، ٙٚثذِ إٕ

ايذدُط ف دًذس ،ٙٚثذِ إٕ ؾذط

ايذذدُط

ف قتً )111( )ٙٛق ٍ ايؿذٝذ ا ذٛاٖطٜ٪َ( : ٟٸذساّ شيذو بذذُ شنذط ٙغذري ٚاسذس َذٔ
ايذُتأخط َٔ ٜٔن ٕٛايعاْ ٞأدعِ َٓ٘ٚ ،يصا ٜذذًس ََ ١٦ع أْذ٘ ٜكتذٌ يف ايطابعذ١
نُ دطفتٚ ،ب ٫ست ٝط يف ايسَ )٤

()111

.

ٜٚطز دً: ٘ٝ
أ : ّ٫ٚاْذذذ٘  ٫تصذذذًض ايذذذذُطغًت ٕ سذذ ذَ ّ١ع ضحذذذ ١يًطٚاٜذ ذ ت -ايصذذذش ح
ايػذذبعٚ ،١غريٖذ حذذعٝف -١فًذذ ٛفطحذذٓ سذٝذ ١ضٚاٜذ ت ايكتذذٌ يف ايطابعذذ ١فٗذذٞ
َصسام ايذدرب ايذُع ض

يًدرب ايذُؿٗٛض بني ا٭حش

ٚ،ايرتدٝض يًج ْ. ٞ

ٚث َْ :ّ ٝع ٚدذٛز ايطٚاٜذ ت ايصذشٝش ١ايهذجريَ ٫ ٠ذذذ ٍ ي٬ستٝذ ط ،فذ ٕ
َٛضز ٙس ٍ ا٫ؾتب ٚ ،ٙظ ٖط ايصش ح ٖ ٛتعٝٸٔ ايكتذٌ يف ايج يجذَٚ ،١ذع ٚدذٛز
ا٭خب ض ايصشٝش ١ايع ٖط ٠يف تعني ايكتٌ يف ايج يج ٫ - ١إؾتب  ٙستذٜ ٢طدذع إ
ا٫ست ٝط  ،بٌ يعً٘ َطغٛ

دٓ٘ يذُد يفت٘ ظ ٖط ا٭خب ض .

ٚث يج ّ :إْ٘ ٜ ٫صض ايك ٝؽ دً ٢ايعْ ايصٖ ٟذ ٛأدعذِ َذٔ ؾذط

ايذذدُط

يف ْعط مجع َٔ ايذُتأخط ،ٜٔإش  ٫زي ٌٝدً ٢ق ٠ٛايذُ٬ى ٚؾسَٓ ٠ذ ط ؾذط
ايذدُط َٔ َٓ ط ايعْ بٓش ٛٺٜكتم ٞايكتٌ يف ايطابع ١بأؾس ٚأق َٔ ٣ٛاقتم ٘٥
يف ايعْ ،بٌ ٖصا ضدِ ب يػٝل أ ٚإدتُ ز دً ٢ايك ٝؽ ايصٜٛ ٫ ٟافل َصٖبٓ .
ٚنٝ

ن ٕ  :ي ٛؾط

()99ايٛغ  : ٌ٥ز:18

 َٔ 11ابٛا

ايذدُط َطاضاّ ثِ ثذبت دً ٘ٝؾطد ّ أَ ّ ايذُذتٗس
سس املػهط :ح + 7ح. 9

( )111ايػٓٔ ايهرب ٣يًبٗٝك: ٞز . 211: 8:

()111دٛاٖط ايه : ّ٬ز. 163: 11
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ايع زٍ أَ ٚعتُس ٙيًشسٚز -نف ٢سذسٸ ٚاسذسٷ ٜكذ ّ دًٝذ٘ بعذس ايجبذٛتٚ ،إٕ مل
ٜتدًذذٌ سذذسٸ ٙبٗٓٝذذ ثذذِ َذذ ت دذذط ٣دًٝذذ٘ ايذذذشس يف ايع يذذذِ اٯخذذط  :يف ايكذذرب
ٚدطح ت  ّٜٛايك ١َ ٝف ٕ اهلل دسٍ ٛ ٫ض ٜ ٫ٚفًت َٓ٘ َذذطّ  .ثِ ْبشح :

بيع الـخمس والـمسكس وعكوبته :
ن ْذذت ايبشذذٛخ ايذذذُ ح ١ٝيف ؾذذط

ايذذذدُطٚ ،حتطٜذذذُ٘ حذذطٚضَ ٠ذذٔ

حطٚضات اٱغْٚ، ّ٬بشح اٯٕ تذشط ِٜبٝع٘ ٚدكٛبت٘ٚ ،يٝؼ ايبٝع ن يؿط
يف ٚحٛح ايذشطَٚ ١بساٖتٗ ٚتػ يذِ ايفكٗ  ٤دً ٗٝبذشسٸ ايمطٚض. ٠
ْعذذِ سطَذذ ١ايبٝذذع َ ذذذُع دً ٗٝذ َكطذذٛع بٗ ذ  ،فذذجشا ن ذ ٕ ب ذ ٥ع اي ذذدُط أٚ
ايذُػهط د ٖ ّ٬طَ ١ايبٝع أخرب ب يذشهِ ٚأدًِ ب٘ ٚأْصض ب يعكٛب. ١
ٚإٕ ن ٕ د ضف ّ طَ ١ايبٝع -دعٸض ٙايذُذتٗس ايعذ زٍ أَٓ ٚصذٛب٘ يًشذسٚز،
ثذذِ ٜٗذذسض مخذذطٜٚ ٙػًذذل َذذشً٘ ايذذصٜ ٟذذُ ضؽ فٝذذ٘ بٝذذع ايذذدُط ٜٚذذُٓع٘ دذذٔ
َذُ ضغ ١بٝع٘ َػتكب ٬ٶ ٜٚأخص دً ٘ٝايتعٗس برتى ايبٝذع يف َذذشً٘ أَ ٚذذشٌ اخذط
سف ظ ٶ دً ٢أَٔ َذذتُع ا٫غٚ ّ٬تطبٝك ٶ٭سه ّ ايطمحٔ .
ٚايذُػتٓس ٖ ٛإط٬م زي ٌٝايتععٜط دً ٢ف دٌ ايذشطاّ أ ٚت ضى ايٛادل إشا
تذُهٔ َٓ٘ ايذُذتٗس ايعسٍ ايذُبػٛطٜ ١سٚ ٙأَهٓ٘ تأزٜب٘ ،فُذٔ بذ ع ايذذدُط أٚ
ايفك ع أ ٚايذُػهط -فعٌ ذلطَ ٶ ٚأتَ ٢عص ّ١ٝنذبريٜ ٠ػذتشل ايتأزٜذل ٚايتععٜذط
دً ٗٝذ ب ذذُكتم ٢إطذذ٬م ايذذسيٚ ٌٝتػ يذذذِ ا٭حذذش
ايذشطاّ ايعك

دًذذ ٢اغذذتشك م ف دذذٌ

ٚايتععٜط تأزٜب ّ ٚإح٬س ّ ٖ .صا إشا مل ٜػتشٌ ايبٝع .

ٚإ ٫إشا إدتكذذس ايب ذ ٥ع س ذٌٸ بٝذذع اي ذذدُط أ ٚايذذذُػهط َذذع إظٗ ذ ض ٙيؿذذبٗ١ٺ أٚ
دٗ ي١ٺ ف ْ٘ ٜععظ ٜٓٚصض يرتى ايبٝع ٪ٜٚخص َٓ٘ ايتعٗس ب يرتى .
ٚيذذ ٛأْهذذط حتطٜذذُ٘ يف اٱغذذ ّ٬بٓشذذ ٛدذ زٸ َتًفتذ ّ إ

نذذ ٕٛإْهذ ض ٙتهذذصٜب ّ

يًٓيب ا٫نطّ(ٚ )إبط  ّ٫يًشذذ ١ايكطعٝذ ١ايصذ زض ٠دٓذ٘ (ٖٚ )ذصا َذ٬ظّ
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يتهصٜب٘ يف ؾطٜعت٘ ايٓ ظي ١دً َٔ ٘ٝايػُ  -٤ن ٕ َطتسا ٶ دٔ اٱغٚ ،ّ٬ايذُطتس
دٔ فطط٠ٺٜ -كتٌٚ ،ايذُطتس دٔ ًَ١ٺٜ -ػتت

ٜٚععضٚ ،تأت ٞأسه ّ ايذُطتس .

ٚدً ٢نٌ تكسٜط :ف  ّ َ٫أ٥ ْ ٚب٘ بذشػل اي ١ٜ٫ٛايؿطد ١ٝايع َ ١أ١ٜ٫ٚ ٚ
ايذذشػبٜٗ ١ذذسض مخذذط ،ٙ٭ْٗذ أّ ايفػذ ز ٚأحذذً٘ ثذذِ ٜػًذذل َذذشً٘ ٜٚأخذذص َٓذذ٘
ايتعٗس برتى بٝع اخلُط أ ٚايذُػهطاشا إقتمت شيو َصًش ١اٱغَٚ ّ٬ذذتُع
ايذُػًُني  -نُ ٖ ٛايػ يلٚ -تكسٜط ٙإ
تٛب ١ؾ ض

ٚي ٞا٭َط  .ثِ ْبشح :

ايذدُط أ ٚايذُػهط :

قس غبل َٓٸ غري َط : ٠تذشكٝل نرب ٣نً ١ٝيف تٛب ١ايذذ ْ ٞبعذس قٝذ ّ ايبٓٝذ١
أ ٚقبًٗ  -دطحٓ ٖ يف تذُٗٝسات (فك٘ ايذشسٚز) ٜٚذُهٔ تطبٝل َ شنطْ  ٙثذذُ١
ٖٓ ف ْ٘ حػط َٔ ٣تًهِ ايهرب ، ٣فأق ٖٓ : ٍٛحٛض ث٬ث: ١
أ -إشا ت ذ

ؾذ ض

اخلُذذط أ ٚايفك ذ ع أ ٚايذذذُػهط بعذذس ق ٝذ ّ ايبٓٝذذ ١دًذذ٢

ؾذذطب٘ ٚتذذُ ّ ايؿذذٗ ز ٠دًذذ ٢فعًذذ٘ -مل ٜػذذكط دٓذذ٘ ايذذشسٸ دًذذ ٢ايذذذُؿٗٛض بذذني
ا٭حش

ٚٚ ،دٗ٘ :أْ٘ سسٸ اهلل غبش ْ٘ ْعري سسٸ ايعْ ٚايًذٛاطٚ ،يذٝؼ سذسٸ

ايذذدًل نشذذس ايكذصفٚ ،قذذس إغذتفسْ َذذٔ بعذذض ايٓصذذٛص ()113ايصذذشٝش:١إٔ
ايذشسٸ ايص ٟهلل إشا ق َذت ايبٓٝذ ١دًٝذ٘ فًذٝؼ يٲَذ ّ  -أ ٚايذذُذتٗس ايعذسٍ يف
دصط ايػٝب -١سل ايعف ٛدٓ٘ بعس ق ّ ٝايبٚ ١ٓٝتذذُ ّ ؾذٗ ز ٠ايؿذٗٛز دًذ ٢فعًذ٘
س دًذَ ٢ذٔ ؾذٗست ايبٓٝذ ١دًٝذ٘ ثذِ تذ
ف٬بس َٔ إٔ ٜك ِٝاٱَ ّ أ٥ ْ ٚب٘ ايذذش ٸ
ٚأظٗط ايٓساَ ١أ ٚتعٗس بعسّ ايعٛز ،٠بٌ ٜذذًس ثذُ ْني غٛط ّ سذسٸ ايذذدُط أٚ
ايذُػهط ٜٓٚصض بعسّ ايعٛزٚ ٠أْ٘ إشا د ز دًس ٚإشا زد قتٌ يف ايج يج. ١
ٚ -إشا ت

ؾض

ايذدُط أ ٚايفك ع أ ٚايذُػهط قبٌ ق ّ ٝايبٚ ١ٓٝتذُ ّ

ؾذذٗ ز ٠ايؿذذٗٛز دًذذ ٢فعًذذ٘ ف يذذذُؿٗٛض بٝذذِٓٗ غذذكٛط اي ذذشس دٓذذ٘ بذذٌ إزدذذٞ
()113ايٛغ :ٌ٥ز:18

 َٔ 18ابٛا
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اٱمج ع دًٚ ٘ٝدسّ ايذد٬ف ف . ٘ٝيهٓذ٘ َؿذهٌ يعذسّ ايذسي ٌٝايٛاحذض دًذ٢
غكٛط٘ ٚدسّ إسطاظ إْعك ز اٱمج ع ٚنؿف٘ دٔ ضأ. )( ٜ٘
ْعذذِ حيػذذٔ َذذٔ ايذذذُذتٗس ايعذذسٍ ايذذذُبػٛطٜ ١ذذس ٙأَٓ ٚص ذٛب٘ ايذذذُعتُس
ٱدطا ٤ايذشسٚز ايذُتصس ٟٱق َتٗ ْ ٝب ّ١دٔ ايذذُذتٗس ايعذسٍ :إٔ ٜعفذ ٛدٓذ٘
بعس إٔ ٜطًل َٓ٘ قبٌ إنتُ ٍ ايؿٗ ز ٠دٓس ٙدً ٢دٴطَ٘ :اٱقطاض بصْب٘ :ؾذط
ايذدُط أ ٚايذُػهط أ ٚايفك ع ٜٚطًل َٓ٘ إظٗ ض ايتٛبٚ ١ايٓساَ ،١ثِ ٜعفذ ٛدٓذ٘
ايذُذتٗس أٜ ٚطفع َعتُس ايذُذتٗس أ ٚيذذٓ ١إق َ ١ايذشسٚز -أَط ٙإ

ايذُذتٗس

ايعسٍ يًٓعط يف س ي ١ايتٛبَ ١ع إقطاض ٙيهٜ ٞعف ٛدٓذ٘ ٜٚذعٜض ايذذشس ٜٚػذتبسي٘
بذذ يتععٜط بذذذشػل َذذ ٜذذطا ٙحذذ٬س ّ ٚت زٜبذذ ّ ٚ،قذذس غذذبل تفصذذٚ ٌٝدذذ٘ ٖذذصا
ا٫غتشػ ٕ ْ ٫ٚعٝس .
دذٚ -إشا أقطٸ ؾ ض
ْ زَ ّ إ

اخلُط أ ٚايفك ع أ ٚايذُػهط بػ ٤ٛدًُذ٘ ٚدذ  ٤ت ٥بذ ّ

ايذُذتٗس ايعسٍ أَٓٚصٛب٘ يًشسٚز -نذ ٕ يًُذتٗذس ايعذسٍ خ حذ:ّ١

ايذد ٝض بني ايعف ٛدٓ٘ ٚبني إغتٝف  ٤ايذشس َٓ٘ ٚبذني إق َذ ١بعذض ايذذشس ٚايعفذٛ
دٔ ايبعض اٯخط .
ٖٚصا ايذشل ٚايذد ٝض ث بت يًُذتٗس ايعسٍ بذُكتم ٢زيٝذٌ ايٓ ٝبذٜ٫ٚٚ ١ذ١
ايذذذشػبٚ ١إغذذتفسْ َ ٙذذٔ بعذذض ايٓصذذٛص ايصذذشٝش )112( ١بعذذس ا ُذذع بذذني
حشٝش ١حطٜؼ ايساي ١دً ٢إٔ يٲَذ ّ(ٜٓٚ - )ذٛ

دٓذ٘ ايذذُذتٗس ايعذسٍ

يف دصذذٛضايػٝب -١سذذل ايعفذذ ٛدذذٔ اي ذذشسٚز ايذذيت هلل َٗٓٚ،ذ سذذس ايؿذذط :ط٫
ٜعف ٢دٔ ايذشسٚز ايذيت هلل ز ٕٚاٱَذ ّص ٚبذني َعتذرب ٠طًشذ ١ايسايذ ١دًذ ٢إٔ
سل ايعف ٛدذٔ ايذذشسٸ يف خصذٛص َذ إشا أقذطٸ ايذذُذطّ دًذ ٢دطَذ٘ :طٚإْذذُ
َٓع٘ إٔ ٜكطع٘ ،٭ْ٘ مل ٜكِ دً ٘ٝب١ٓٝصطٚإشا أقطٸ ايطدٌ دًْ ٢فػ٘ فذصاى إ
()112ايٛغ :ٌ٥ز:18

 َٔ 18ابٛا

َكسَ ت احلسٚز:ح+1ح+2

 َٔ2ابٛا
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( .................................................... )123فك٘ احلسٚز ٚايتععٜطات

اٱَ ّ إٕ ؾ  ٤دفٚ ٢إٕ ؾ  ٤قطعص ٜس ايػ ضم ،فذ ٕ َذٛضز ايػذ٪اٍ ٖذ ٛسذس
ايػطق ١فذ  ٤٭دً٘ شنط ايكطع ايذُدصٛص بذشس ايػطق. ١
ٖصا  -ايذد ٝض بني دف ٛاٱَ ّ دٔ ايذُذطّ ٚبذني إغذتٝف  ٤ايذذشس َٓذٖ٘ -ذٛ
ايذُؿٗٛض ب ِٗٓٝفت٣ٛٶ،يهٔ شٖل مجع قً ٌٝن بٔ ازضٜذؼ ٚايذذُشكل ايذذشًٞ
ٚغريُٖ إ

َٓع ايذد ٝض ايذُعبٛض ٚتعٝني إغذتٝف  ٤ايذذشسٸ دًذَ ٢ذٔ تذ

بعس إقطاض ٙبؿط

ْٚذسّ

ايذدُط أ ٚايذُػهط أ ٚايفك ع ٚ ،يعً٘ ٫دتك زِٖ إختصذ ص

زيٝذذٌ ايعفذذ ٛبذذدصٛص ايذذطدِ ٚقطذذع ٜذذس ايػذ ضم ز ٕٚايذذذًس ايذذذُٛدٛز يف
ب ق ٞايذشسٚز نؿط

ايذدُط ايٛادل ف ٘ٝدًس ثذُ ْني غٛط ّ .

يهٔ ايع ٖط َٔ حشٝش ١حذطٜؼ :طٜ ٫عفذ ٢دذٔ ايذذشسٚز ايذيت هلل زٕٚ
اٱَذ ّص إٔ يٲَذ ّ سذذل ايعفذذ ٛدذذٔ َطًذذل ايذذشسٚز ايذذيت هلل غذذبش َْ٘ٗٓٚ ،ذ
ؾذذط

ايذذدُط أ ٚايفكذ ع أ ٚايذذذُػهط ْ .عذذِ إقتمذذ ٢خذذرب طًشذذٖٚ -١ذذَ ٛعتذذرب

ايػٓس -تذدصٝص سل ايعف ٛبذُ إشا أقطٸ ايذُذطّ دًْ ٢فػ٘ ب يذشس ايذص ٟهلل
غبش ْ٘ غٛا ٤ن ٕ ايذشس ضمج ٶ أ ٚقطع ّ أ ٚدًساّ نذًس ؾ ض

ايذدُط .

ٖٚصا ايذشل ٚايذد ٝض ث بت يًُذتٗس ايعسٍ يف دصٛض ايػٝب ١يذُ إغذتفسْ ٙ
َٔ قَ َ٘ ٝك ّ اٱَ ّ ( )يف دصٛض ايػٝبذٖٚ ،١ذ ٛسهذِ َذذدتص بذ٘ ٜ ٫عذِٸ
َٔ ٜٓصذب٘ ٱق َذ ١ايذذشسٚز إشا مل ٜهذٔ َذذذتٗساّ ٚ ،شيذو ٭ْذ٘  ٫زيٝذٌ دًذ٢
ثبذذٛت ايذذشل ٚايذذد ٝض يػذذري ايذذذُذتٗس :أدذ

َذذٔ إدتُذذس ٙايذذذُذتٗس يف إق َذذ١

ايذشسٚز َٔ يذذٓ ١دًُ ١ٝأٖٝ ٚأ ٠ا٭َط ب يذُعطٚف ٚايٓٗ ٞدذٔ ايذذُٓهط ٚإق َذ١
ايذشسٚز ٚايتععٜطات ٚ .قس غبل تفصٖ ٌٝذص ٙايفذطٚع ٚدذط
حػطَ ٣ذٔ نذرب ٣فكٗٝذَٓ ١صٛحذ ، ١غذبل دذط

ايٓصذٛص ٚايذذذُع بٗٓٝذ

ٚاهلل ايع حِ ٖ .صا تذُ ّ َ أضزْ ب َٔ ْ٘ ٝفطٚع سسٸ ؾط
ٚايذُذػهط  .ثِ ْٓتكٌ إ

فطٚع :

زيًٝذٗ ٖٚ ،ذٞ
ايذذدُط ٚايفكذ ع
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حد السرقة
ٌؤٜاوآ ْآ 
زوَلّ٤آ  ٔبَُااآ  َنيَااَاآ َْهَاامّآ َٔأِآ ليًٖا٘ٔآ َٚليًٖاُ٘آ  َ
ق ََُُٗ ٜاآ  َ
طعُٛلآ  َأ ِٔ ٜ
آ آ آ غ َٚلييٖا ٔممُآ َٚلييٖا ٔم َقُ١آ ؾَا ِق َ

ًَّعَآ  َؾإٕٖٔآ لي ًَٖ٘آ َٜثُٛةُآ  ًٌََ ِٔ٘ٝآ إٕٖٔآ ليًَٖ٘آ غَؿُٛمْآ  َمضِْٔٝظ.
ظ ًِ ُٔ٘ٔآ  َٚأَ ِ
ضهِْٔٝآ ،آ  َؾَُِٔآ تَاةَآ َِٔٔآ  َب ِعقٔآ  ُ
َ
ٖل ٙلآل١ٜآ لياُاامن١آ يفآ ىٛم٠آ لياُا٥ق:٠آ -38+37آ تثعنٓضآ ياٝإ ضقٓآ ليينق١آ 
ليلْٗ ٖٛ ٟب َاٍ َاطرتّ بايينٓ ٚلياؾؿا َٔ ٤ضنه َٕكؿٌ ،يف قااٍ ي ١ٜىاٛم٠آ آ 
لياُا٥ق:٠آ ،33ليٛلمف٠آ يفآ َاطامب١آ لهللآ ٚمىٛي٘آ ٚلإلؾياف يف لممضآ ليالٟآ  ٖاٛآ آ 
َْنآ لينٌبآ ٚلينٖا ١بني ليٓاٌ َٔ طنٜل ٍٗن لييالؼ ٚإؽاؾا١آ  ليٓااٌآ  ْٗٚابآ آ 
أَٛلهلِآ زٗن،ّ٠آ ٖٓٚا ْاطذ ضق ٓليينق ١ليآُْ ٔٛيف ليكنيٕ ٚلييت تاآ اطٌْآ 
ىنلّآ َٔ ضنهٕ َكؿٌ َٔ فَْ ٕٚاضاثٗا باياطنلة ٚلمؾياف يف لممضآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٖٚاتإ لآلٜثإ لياُاامنثإ -لياُنتاطثإآ بايينق١آ ٚضنلة لهلل ٚمىٛي٘آ 
ٚلمؾياف يف لممض-آ تعآنلٕ ٌٔ تَنٜع مساَ ٟٚانتا آ  بعكٛبا١آ  ٖثاوآ ليااُاٍآ آ 
ْٗٚا٘ َٔ ّاضا٘،آ َاُا ٜقٍ ًٌٓ ٢أّاي ١إضرتلّ لمَاٛلٍآ  يف ٍانٜع١آ لمىاالّ،آ آ 
نُا إٔ ي١ٜآ ضقٓ ليوْا تعاري ٌٔ تَنٜع مسااٟٚآ  َانتا آ  بعكٛبا١آ  ٖثاوآ ليعانض،آ آ آ 
ٚتقٍ ًٌا٢آ  أّااي١آ  إضارتلّآ  لألٌانلضآ  يف ليَانٜع١آ  لمىاالَ١ٝآ  .آ آ ٖٚهاللآ  يٜااحآ آ 
ليكثٌآ ٚقْأ ليٓؿًآ ٚليااسنؼآ  -آ تهَاـآ  ٌأآ  ليثَانٜعآ  لمىاالَٞآ ليااُنتا آ  آ 
بعكٛب١آ ٖثو لألمٚلؼ ٚإهٖاقٗا ٚتاقٍآ  ًٌا٢آ  أّااي١آ  إضارتلّآ  لممٚلؼآ ٚليٓؿاٌٛآ آ 
ليرب١٦ٜآ يف ٍنٜع ١لمىالّ،آ ٚتقؽٌ ُٕٔ ٖلل لمٌّ ليَنٌ :ٞي١ٜآ ليااُطامب١آ آ 
ٚلمؾياف يف لممضآ لآلت١ٝآ يفآ حبٛرآ ضقٓآ لمؾيافآ يفآ لممضآ .
آ آ آ غَٚلييٖامٔمُآ َٚلييٖاامٔ َقُ١آ ظٖلل ليثعاري تٛنٝق مىثٛل ٤ليلنن ٚلمْد ٢يف إىثطكامآ 
ليعكٛبا١آ  ٚ ،تكاقِٜآ  ليثعااريآ  بايالننآ  ًٌا٢آ  لمْدا٢آ  ٖٓااآ  ؽاالفآ  يٜا١آ  ليوْااآ  ٚ ،يعاٌآ آ 
ليثكقٖٓ ِٜا يػًاّ ١قٚم ليينق َٔ ١لينزٌ أندن َٔ ّقٚم َٔ ٙلياُنأ. ٠
طعُٛلآ  َأ ِٔ ٜقَُُٗ َٜاظ ٚليكطع ٜعاآ ين لمباْا١آ  ٚلمهليا١آ  ٚإٌاقلّآ  ليعٖاٛآ  :ليٝاق)آ آ 
آ آ آ آ غؾَاقِ َ
ٖٚل ٙليعكٛبٜ ١ايثُن ؽاوُٜاٗا ٌٚامٖا َع لياُسانّ لياُطقٚف ٜ ،اؿٖطا٘ أَاّآ 
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ْاظنٜا٘آ  طًٝا١آ  ٌُانٙآ ،آ  ؾثهإٛآ  ٌكٛبا١آ  َؤفٓبا١آ  يًُسانّآ  ملفٌا١آ  يػاريٙآ   :ليعاقاٌآ آ 
ليٓاظنآ هلاآ ،آ َٚاْع ٌٔ ١لإلققلّ ًٌ ٢زنٜاُ ١ليينق. ١

آ 

ٖل ٙلم ١ٜلياُاامن ١نأْٗا قٍٖ ١ٝنط١ٝآ ٚ ،نأْ٘ ىااطاْ٘آ  ٜكاٛآ ٍآ ؾٗٝااآ  :لكلآ 
ىنمآ أضقْآ آ ؾاقطعٛلآ ٜق ٙأ ٖٞ ٚباطهِ ليكٖ ١ٝليَنط،١ٝآ ؾقؽًج ؾاا٤آ  ليااسول٤آ آ 
طعُٛلظٖٚ ،لل ٜؤنق َا كننْا ٙيف حبٛخٓا لمّٛي َٔ ١ٝإٔآ آ 
ًٌ٢آ ؾعٌ لمَن:غؾَاقِ َ
ليكٖاٜا ليَنٌ ١ٝيف لياػايب ٖ ٞقٖاٜا ضكٝك ١ٝتؤ ٍٚلىل قٍٖ ١ٝانط١ٝآ  َننااآ ١آ 
َٔ ؾعٌ ٍنطٕ َٖٕٛٛ ٛع لياطهِ َٔٚ ،زولٍ ٤نطٕ ٖ ٛلياطهِ  :لمَن .
طعُٛلظنيا٥ن أٚلَن لياطقٚف َثٛزٗا١آ  لىل لٚيٝاا٤آ  لمَاٛم:آ آ 
ٖٚللآ لمَنغؾَاقِ َ
ليؿكٗا ٤ليعق ٍٚليل ٜٔبٝقِٖ لييًطٚ ١لياُكقم ٢ًٌ ٠إقاَ ١ليااطقٚفآ  َأآ  فٕٚآ 
َٓاهع .
طعُٛلآ  َأِٜا ٔقَُُٗ َٜاظآ ٖااللآ مجااع ليٝااق ٜٓٚطآٌ بًطاااظ ٌُاا ّٛليَاانط آ 
غؾَاااقِ َ
 َٕٛٛع لياطق-آ ٜٚثسوأآ ٜٚثهدن بعقف آ أؾنلف ليياممآ آ ٚلييامق. ١ ٚليٝق لياُكط ٖٞ ١ٌٛليٝق ليٚ ، ٢ُٓٝقق إؽثًـ ؾكٗا ٤لمىالّ يف ذبقٜقآ 
ققم ليكطع َٚاقأ- ٙآ ًٌ ٢أقٛلٍ َثعاقف٠آ  ٚتٛزٗٝااحآ  َاآ اؾثًؿٚ ، ١ليااُؾثامآ  يفآ 
ؾك٘آ ليعرت ٠ليطاٖن٠آ  ٚ )يف ْْ ٔٛأضافٜدِٗ ٖ ٛليكطع َأآ  ٚىا آ  ليهاـآ آ 
َٔآ َؿٌْآ أّ ٍٛأّابع ليٝق ليَ ٢ُٓٝع إبكا ٤ليهـ َع لينلض ٚ ١لمبٗاّ .
ؾإ ٌاف خاْٝاّ لىل ليينقٚ ١خاثج ًٌ -٘ٝقطعج مزً٘ ليٝينٚ َٔ ٣ىاطٗاآ آ 
َٚؿًْٗا -ف ٕٚليهعانيٜٚ -رتى ي٘ ٌكا٘ ٜاَُ. ًٌ٘ٝ ٞ
خاِآ  إٕ ٌاافآ  لىل لييانق١آ  خايدااآ  ّٚخاثاجآ  ًٌٝا٘آ  -آ ىُاآ سٔ يف ضاإًآ  َؤباقآ  لىلآ 
َٓثٗ٢آ ٌُنٙآ ٚضً ٍٛأزً٘آ .
ٚيعٌ ًٌ١آ قطع ليٝق لي ٢ُٓٝأ ٚضهُث٘ َا أَٚأ لي ٘ٝلمَااّآ  لينٕااآ  آ )آ 
ًٌَ ٢اآ مٟٚآ :غ  ١ًٌٚقطع ليُٝني َٔ لييامم،مْ٘ ٜااٍن لمٍٝا ٤غايااّ بُ٘ٓٝٝآ 
 ٖٞٚأؾٌٖ أٌٖاٚ ٙ٤أْؿعٗا ي٘  ،ؾسُعٌ قطعٗا ْهامّ ٌٚرب ّ٠يًؾًل ي٦ال ٜاثػٛل آ 
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أؽل لألَٛلٍ َٔ غري ضًٓٗا ٚ ،ألْ٘ أندن َا ٜااٍن ليينق ١بُ٘ٓٝٝظآ   .)1آ 
ٚقق طآكج ٖل ٙليعكٛب ١يف ّقم لمىاالّآ آ  -آ يف ٌٗاقآ  مىاٍٛآ  لهللآ  )آ 
ٌٗٚق لَري لياُؤَٓني )آ ٚبعض ليااؾًؿا٤آ  ٚ ،ناْاجآ  يًعكٛبا١آ  ٚتٓؿٝالٖاآ  يخاامآ آ 
طعُٛلآ  َأ ِٔ ٜقَُُٗ َٜاظ ٌكٛبٚ ّ١لمف٠آ 
إٜاسابٚ ١ٝإٌثاام ٌكال ٞ٥بًطاظ ن ٕٛلياسول:٤غؾَاقِ َ
ًٌا٢آ  ليااُسنّآ  -آ لييااممآ  ٚليياامق١آ آ -آ تكطاعآ  ٜاقٙآ  أٜ ٚاقٖاآ  ٜٚااطنّآ  َأآ  ْؿعٗااآ آ 
ْهاامّآ  ٌٚاللباّآ  َأآ لهللآ  ىااطاْ٘آ  يهاٞآ  ٜٓثٗاٞآ  ليااُسنّآ  ٌأآ  زنٜااُث٘آ  ٚم ٜعاٛفآ آ 
ليٗٝا،آ ٚيهٜ ٞعثرب بٗاآ ليٓاٌ  ،ضٝذ إٔ قطع ٜق لييااممآ  ؽاوٟآ  ظااٖنآ  يًعٝاإآ آ 
ٚؾٖٝط١آ يًُسانّآ  يعًا٘آ َٜعثاربآ  ٚم ٜعاٛفآ  يااسنَ٘آ  ٖٚ ،اٞآ  ٌكٛبا١آ  َياثُن٠آ  لألخانآ آ 
ًَثْك١آ باياُسنّ لياُطقٚفآ طٌُ ٍٛنَ ٖٞٚ ، ٙهَٛؾ١آ يٝعثربآ لياؾًل ليٓااظنآ آ 
ي٦الآ ٜنتهاٖٛا أٚآ ٜكنبٖٛا آ .
خِ بعق لمَن بايكطع أملف ىاطاْ٘ تعً ً٘ٝأ ٚبٝإ ضهُث٘ ؾكاٍ :
ياَاظآ ٖاللآ َؿعاٍٛآ  َأآ  أزًا٘غآ آ َْهَاامّآ َٔأِآ ليًٖا٘ٔآ ظآ ٚتعالٜآ ااّ آ َٓا٘آ آ 
آ آ آ آ آ آ غزَوَلّ٤آ  ٔبَُاآ نَ َ
ضهٔ ِْٝيف أؾعاي٘ َٗٓٚ -اآ تَنٜعات٘  -خِ قاٍآ :
ىاطاْ٘ يف تَنٜع٘غَٚلي ًُٖ٘آ ٌَؤٜوْآ  َ

آ 

ًَّعَآ  َؾإٕٖٔآ ليًٖاَ٘آ َٜثُاٛةُآ  ًٌََِٝا٘ٔآ إٕٖٔآ ليًٖاَ٘آ غَؿُاٛمْآ  َمضٔاِْٝآ ظآ 
ظ ًِ ُٔ٘ٔآ  َٚأَ ِ
آ آ آ آ آ آ غ َؾَُِٔآ تَاةَآ َِٔٔآ  َب ِعقٔآ  ُ
ٖٚل ٙمجًٍ ١نطَ ١ٝؤيؿ َٔ ١ؾعٌ ٍنطٕآ ٚزولٙ٤آ  :آ 
آ آ آ آ آ آ آ ٚليَانطآ  ٖاٛآ  ليثٛبا١آ  ٚليٓقلَا١آ  ًٌا٢آ  َااآ  ّاقمآ  ٌٓا٘آ  َأآ  ظًاِآ  لييانق١آ آ 
ٚزنٜاُثٗاَٖ ،اؾاّ لىل إّالؼ لييريٚ ٠لييًٛى ٌٚقّ ليعٛف ٠لىل ظًِآ ليينق١آ 
ٚغريٖا َٔ لياُعاّ. ٞ

آ 

ٚزول ٤ليَنط ٖ ٛقا ٍٛتٛبث٘ ٚمٕا لهلل ٌٓا٘آ ٚتااساٚهٙآ ٌأآ  كْاا٘آ   ،قااٍآ آ 
ىاااطاْ٘آ غََاااآ ِ َٜؿعَااٌُآ ليًٖااُ٘آ  ٔبعَاالَل ٔبهُِِآ إٔآ ِٕآ ٍَااهَنِتُِِآ َٚيََِٓااثُِِآ ظآ ليٓيااا٤آ :آ 147آ ،آ ٖٚاالٙآ 
ليْٓ ٔٛتؿٝق تنغٝب ليعْاٚ ٠ليعًُ ١يف ليثٛبٚ ١لإلقالع ٌٔآ لياُعْ١ٝآ آ  .آ 
ٚمف يف ؽرب ّطٝع ٌٔ لمَاّ ليْافم )آ قٛي٘ آ :آ غلييامم لكل زا٤
)1آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة1آ َٔآ أبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ2آ .
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َٔآ قاٌ ْؿي٘ تا٥ااّ لىل لهلل ٚمفٓ ىنقث٘ ًٌّ ٢اضاٗا ؾال قطاعآ  ًٌٝا٘ظآ  )2آ ٖٚالٙآ آ 
لينٚل١ٜآ ْاظن ٠لىل ليثٛب ١لياطكٝك ١ٝلييت تاثطكل باؽثٝامْٚ ٙقلَث٘ ًٌَ ٢اآ ّآعآ آ 
َٔآ ليينقٚ ١تٛبث٘ لىل لهللآ تعاىلٚ،تاثطكل باؽثٝامٚ ٙإمزاٌ٘ لياُاٍآ لياُينٚمآ 
يْاضا٘آ َٚايه٘ ليَنٌ َٔ ٞقاٌ ققم ٠لياٛي ٞليَنٌٞآ ًٌ ٘ٝأٚآ قااضآ  ليَانط١آ آ 
ي٘ غإٔمٖآ ليٖلَٜٔٔآ تَابُٛلآ َِٔٔآ  َق ِأٌآ إَِٔآ تَ ِكقٔمُٚلآ  ًٌََِِِٔٗٝظآ لملا٥ق٠آ 34:آ ،آ ؾالآ تٓؿعآ ليثٛبا١آ  بعاقآ آ 
لياٛي ٞليؿكٝا٘آ  ٚليياًطإآ ليَانٌٞآ ًٌٝا٘آ  ؾاري٣آ آ 
آ 
ٚقٌ٘ٛآ يف قاٖ ١ليعقليَٚ ١كقم٠
ليااطق ًٌٝا٘آ  ٚإْاولٍآ ليعكٛبا١آ  ٚليعاللةآ ًٌٝا٘،آ آ 
آ 
لياأٌآ ٚليعللة أٜ ٚثٝينآ إزنل٤
ضقَُٙآ َٚنَؿَ ِنَْاآ  ٔبَُاآ نُٖٓاآ  ٔب٘ٔآ ََُِنٔنٔنيَ،آ 
قاٍ لهلل ىاطاْ٘:غ َؾ ًَُٖاآ  َم َأِٚلآ  َبأِىََٓاآ قَايُٛلآ يََٖٓاآ بٔاي ًٖ٘ٔآ  َِ ٚ
ٌاَاافٔٔٙآ  َٚؽَئانَآ آ 
ؽًَاجِآ ؾٔاٞآ  ٔ
َؾًَِِآ  َٜوُآ َ َِٜٓؿعُُِِٗآ إٜٔاَُاُُِِْٗآ  َيُٖاآ  َم َأِٚلآ  َبأِىََٓاآ ،آ ىُ َٖٓ١آ لي ًٖ٘ٔآ ليٖثٔاٞآ قَاقِآ  َ

َُٖٓا ٔيوَآ ل ِيهَاؾٔنَُٕٚظغاؾنآ :آ 84آ +آ 85آ  .آ 
ٖلٙآ ليثٛب١آ َٔآ بعقآ إمتهاةآ ليعًِآ ٚإقثطاّآ ليينق١آ ،آ لكلآ تاطككجآ بايٓقلَ١آ 
ٚإّالؼآ ليعٌُآ ٚبثقلمىآ ليينق١آ :آ غٚمفآ ٓىنقث٘آ ًٌا٢آ ّااضاٗاظآ تنتٓابآ ًٌٗٝااآ آ 
ًٌَ ِٝا٘ٔآ إٕٖٔآ ليًٖ اَ٘آ غَؿُااٛمْآ آ 
لياااسول٤آ ليععااِٝآ ليااآُْٔٛآ يفآ ليكاانيٕآ :آ غؾَ اإٕٖٔآ ليًٖ اَ٘آ َٜثُااٛةُآ  َ

َمضِْٔٝظآ نُاآ ٜرتتبآ ىكٛطآ لياطقٓآ آ ٚإْثؿا٤آ قطعآ ليٝقغلييااممآ آ لكلآ زاا٤آ َأآ آ قااٌآ آ 
ْؿي٘آ تا٥اااّآ لىلآ آ لهللآ ٚمفٓآ ىانقث٘آ آ ًٌا٢آ آ ّااضاٗاآ آ ؾاالآ آ قطاعآ آ ًٌٝا٘ظآ نُاآ ٚمفآ ليااؾربآ آ 
ليْطٝعآ لياُثكقّآ -آ ٍامضاّآ ياُاآ أَٚأحآ لي٘ٝآ ي١ٜآ ليينق١آ لياُاطٛخ١آ  .آ 
إكٕآ ليياانق١آ لياااُٛزا١آ يًط اقٓآ لي ااؾأآ ٚليعكٛباا١آ ليااآُْ١ّٛآ إمجااامّآ يفآ 
ليكنيٕآ لياُسٝقآ ٚتؿْاٝالّآ يفآ لييآ١آ ليااُطٗن٠آ :آ آ ٖاٞآ أؽالآ َاآ اٍآ ليػاريآ ؽؿااّ٤آ آ -آ مآ 
ًٌٓااّآ -آ َاأآ ضاانهٙآ ٚضْاآ٘آ لياااُطؿٛظآ ؾٝاا٘آ َاأآ فٕٚآ ٚزاا٘آ ضاالآ ٜاااسٝوآ أؽاالٙآ ،آ 
ؾايينق١آ غْبآ ٌٚقٚلٕآ ٚلىثٝال٤آ ًٌ٢آ َاٍآ ليػريآ َٔآ فٕٚآ ٚز٘آ ضلآ ،آ ققآ أؽلآ 
يفآ ليًؿعاا١آ -آ باااطيبآ ليؿٗااِآ ليعاانيفآ هلاااآ آ -آ قٝااقآ ليااآ اؾؿا٤آ ٚليثؾؿااٞآ يفآ لألؽاالآ 
ليعقٚلْٞآ ٚلمىثٝال٤آ ًٌ٢آ َاٍآ ليػريآ بػريآ ضلآ ،آ ؾايينق١آ غْبْآ ؽاؿٓٞآ ٜاثؾااؿ٢آ آ 
)2آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة31آ َٔآ أبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ .آ 
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ؾ٘ٝآ ليػاّبآ َٔآ لياُػْٛةآ َٓ٘آ نُاآ ٜثيثٓنآ آ َٔآ ليٓاٌآ ٌٓاقآ لألؽالآ آ ٚمآ ٜهإٛآ آ 
َعًٓااّ،آ آ ؾااإكلآ ٖثااوآ ضاانهَآ َااأٍآ ليػااريآ َعًٓااّآ آ ؾٗااٛآ غْابْآ آ ٌااقٚلْ،ٞآ يهٓا٘آ يااًٝآ 
بينق١آ ٌنؾاّآ ٍٚنٌاّآ ضث٢آ ٜرتتبآ ًٌ٘ٝآ ضقآ ليينق١آ .آ آ آ  آ 
ٚليياانق١آ َعْاا١ٝآ ناااري٠آ ٚزن ٜاآ اُ١آ آ ٌعُٝاا١آ ٌُٚااٌآ كآ َااِٝآ آ ٌك االّآ آ ٍٚاانٌاّآ آ 
ٜٚاُطقٓآ ليؿاٌٌآ ٌٓقآ إزثُاعآ أَٛمآ يفآ ىنقث٘آ ٜأتٞآ كننٖاآ تااٌاّآ  .آ 
آ ٚليياانق١آ غااريآ لإلىااثٝال٤آ ٚلإلؽااثالٌ،آ ؾااإآ ليياانق١آ َااأؽٛكْآ يفآ َؿٗ َٗٛااآ 
ٌنؾاّ:آ أؽلآ َاٍآ ليػريآ باؾؿإ٤آ ٚتاؾـٕآ ٚتيرت،آ ٚيللآ ٚمفآ يفآ ٌقفآ َأآ لألؽااامآ  )3آ آ آ آ 
إٔآ قطعآ ليٝقآ ًٌ٢غَٔآ ٜأؽلآ ٜٚاؾؿٞظآ ٖٚللآ إَٖا٤آ يًؿِٗآ ليعنيفآ  .آ 
آ بُٓٝاااآ لإلىااثالةآ ٚلإلآ ؽااثالٌآ ٜػاااٜنلٕآ ليياانق،١آ ؾااإآ آ لإلؽااثالٌآ ٜعااينآ آ 
لإلىثالةآ باُؾاتًٕ١آ ٚؽقلعآ ٕٚإؽؿا٤آ أؽلٙآ ياُاٍآ ليػريآ َأآ آ غاريآ ضانهآ ،آ ٚلييانق١آ آ 
،آ ٚلمىثالةآ ٖاٛآ إْثاولعآ َااٍآ ليػاريآ آ ٚأؽالٙآ آ َٓا٘آ قٗانلّآ آ ًٌٝا٘آ آ 
آ 
إىثالةآ َٔآ لياطنه
ٚزٗنلّآ َٔآ فٕٚآ إؽؿا٤آ ٕآ ٚتيرتآ ٕخِآ آ ٜٗنةآ َٔآ فٕٚآ َاطامب١آ .آ  آ 
ٚزاَعآ لمؽثالٌآ ٚلمىثٝال٤آ آ ٖٛآ إْثولعآ َاٍآ ليػريآ زٗنلّآ آ َٔٚآ فٕٚآ ضنهٕآ 
ضاؾغآ يًُاٍ،آ بُٓٝاآ ليينق١آ إىثالةآ َاٍآ ليػاريآ آ َأآ لياآ اطنهآ ٚباياآ اؾؿا٤آ َأآ فٕٚآ آ 
إٌالٕ،آ ٚلمؽثالٌآ ٚلمىثٝال٤آ آ غْبْآ ضنلّآ يهُٓٗاآ يٝياآ بينق١آ .آ آ  آ 
ٚققآ ٚمفآ يفآ أؽاامٕآ  )4آ َعثرب٠آ آ لييٓقآ ٚلٕط١آ ليقليا١آ ًٌا٢آ ْؿاٞآ ليكطاعآ ٌأآ آ 
ليقغٓام٠آ لياُعًٓ)١آ ٚؾيٓنحآ ليقغٓام٠آ باإلؽثالٌ،آ ْعاريآ َعثارب٠آ أباٞآ بْاريآ ٌأآ آ 
لضاااقُٖا )آ ٜاااطهٞآ قاااٍٛآ أَاااريآ ليااااُؤَٓنيآ  :)غمآ أقطاااعآ يفآ لياااقغام٠آ آ 
لياُعًٓ،١آ ٖٞٚآ لياؾًي١آ ٚيهٔآ أٌوٓمٙظآ ّٚطٝط١آ َاآ اطُقآ بأآ قاًٝآ ٌأآ لياااقنآ آ 
)آ :غقٖ٢آ أَريآ لياُؤَٓنيآ آ يفآ مزٌآ إؽثًًآ خٛباّآ َٔآ ليياٛمآ ،آ ؾكاايٛلآ :آ آ 
ققآ ىنمآ ٖللآ لينزٌ،آ ؾكاٍآ آ :إْٞآ مآ أقطعآ يفآ ليقغٓام٠آ لياُعًٓٚ،١يهٔآ أقطاعآ آ 
)3آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة12آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق:١آ ؼ+2ؼ+6ؼ7آ .
)4ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة12آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ .
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َٔآ ٜأؽلآ خاِآ ٜااؾؿٞظآ ٚيفآ َعثارب٠آ ليياه:ْٞٛغآ يًٝآ ًٌا٢آ ليطانٓآ لمآ ٚليااُآ ؾثًًآ 
قطعآ ،آ ألْٗاآ فغام٠آ َعًٓ،١آ ٚيهٔآ ُٜكطعآ َٔآ ٜأؽلآ ٜٚاؾؿٞظآ ؾاْ٘آ ىااممآ بثؾؿٓآ ٝا٘آ آ 
ٚتيثٓنٙآ يفآ أؽلآ َاٍآ ليػريآ َأآ ضانهٙآ َٚياثٛفٌ٘آ آ ،آ ٚليطانلمآ ٖاٛآ ليَٓٓاآ اٍآ ليالٟآ آ 
ٜط انٓآ ليدٝاااةآ أٟآ  َٜاكٓٗاآ ٜٚكطعٗاااآ آ يٝيااًبآ َاااآ آ ؾٗٝاااآ آ ؾٗااٛآ َيااثًب،آ ٚيفآ َعثاارب٠آ 
لييهْٞٛآ ٌٔآ ليْافم :)آ غإٕآ أَريآ لياُؤَٓنيآ آ أتٞآ بنزٌآ إؽثًًآ فم٠آ آ 
َٔآ أكٕآ زام،١ٜآ ؾكاٍآ :آ ٖلٙآ لياقغام٠آ آ ليااُآ عًٓ١آ ؾٖانب٘آ ٚضايا٘ظآ آ ٚقاقآ ٌآاآ نآ ٌأآ آ 
لمىثالةآ باياُؾثًًآ َياَاطّ١آ آ ٍا٥ع،ّ١آ ٚٚمفآ يفآ ّطٝط١آ آ ٌاقآ لينمحٔآ آ ٌأآ آ 
ليْافمآ  )آ :غياًٝآ ًٌا٢آ ليالٟآ ٜياثًبآ ليكطاعظآ آ  )5آ ٚلييااممآ تكطاعآ ٜاقٙآ آ آ 
قََُُٜٗاآ زَاوَل٤آ بَُٔاااآ نَيَااَاآ آ 
باآٓٓآ ليكاانيٕآ لياااُسٝقغَٚلييٖا ٔممُآ َٚلييٖااامٔ َقُ١آ ؾَاااقِطَعُٛلِآ  َأِٜا ٔ
ليااُا٥ق:٠آ لآلٜا١آ آ ،38آ يهأآ َٜارتطآ يفآ تنتٓاآ بآ آ 
ضهٔاآ ِْٝظآ  آ 
َْهَامّآ ََِّٔآ لي ًٓ٘ٔآ َٚلي ًُٓ٘آ ٌَؤٜوْآ  َ
ضقٓآ آ ليكطعآ ًٌ٢آ ليياممآ ٚلييامق،١آ ٜٚعثربآ ؾٗٝاآ تاطكلآ ٍنٚطآ ْعنٕٗاآ تااٌاّآ :آ آ آ  آ 
ليَنطآ لألٍٚآ :آ آ بًٛؽآ ليياممآ أٚآ لييامق،١آ ؾاإكلآ  آ ٜاًاؼآ لآ يااطًآ ِآ ليَانٌٞآ آ 
آ تكطعآ ٜقآ ليياممآ أٚآ لييامم،آ ينؾعآ ليكًِآ ٌٔآ ليْيبآ ضثا٢آ تاثًِآ آ  )6آ ،آ ؾاإكلآ آ 
إضثًِآ ليْيبآ ٚخاثجآ ًٌ٘ٝآ ليينق١آ ضُاآ قٓآ بكطاعآ ٜاقٙآ آ ،آ َأآ فٕٚآ ؾانمآ آ بانيآ ليالننآ آ 
ٚبنيآ لألْد٢آ ،آ إلطالمآ ليٓٓٓآ يفآ ليكنيٕآ ٚلييٓ١آ ٌٚقّآ لياُؾنصآ ٌٓ٘آ  .آ 
آ ٚإضثالّآ ليلننآ ٜثطكلآ آ بإنُاٍآ مخي١آ ٌَنآ ىٓ١آ آ أٚآ بامضثالّآ .آ  آ 
ٚإضثالّآ لألْد٢آ بإنُاٍآ تيعآ ىٓٛلحآ ،نُاآ ضككٓاٙآ يفآ أٚلٌ٥آ حبٛرآ لياٝعآ .آ  آ 
ٚإكلآ ىنمآ ليْيبآ أٚآ ليْا١ٝآ ٚيآُاآ ٜاًؼآ لياطًِ-آ مباقآ َأآ تأفٜاا٘آ ٚتعوٜانآ ٙآ 
نُاآ ٖٛآ لياطاٍآ ٌٓقآ إمتهاب٘آ ىا٥نآ لياُطنَاحآ ليَنٌ١ٝآ لألؽن٣آ .آ  آ 
ٚقااقآ إؽثًؿااجآ لألؽاااامآ ليَاانٜؿ١آ يفآ نٝؿٝاا٘آ تأفٜااا٘آ ٚتعوٜاانآ ،ٙآ نُاااآ إؽثًؿااجآ 
ليؿثااا٣ٚآ إؽثالؾاااّآ ٌعُٝاااّ،آ ٚلياااُِٗآ ٌٓااقْاآ َاااآ تؿٝااقٙآ ليْٓاأٛآ ،آ ٚياااُاآ نااإآ 
)5ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة12آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق:١ؼ+4آ ة13آ َٓٗا:ؼ1آ  .آ 
)6آ ليٛىاٌ٥آ :ص1آ :ة4آ َٔآ لبٛلةآ َكقَ١آ ليعاافلحآ :آ ؼ11آ .
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لمطُٓ٦إآ قاُ٥اّآ يفآ ليٓؿًآ بْاقٚمآ بعٖاٗاآ يهْٗٛااآ أآ ؽااامآ لّآ ّاطاضاّآ َأآ ضٝاذآ آ 
ليياآقآ ٚلٕااطّ١آ َاأآ ضٝااذآ ليقمياا١آ ًٌاا٢آ َؤفلٖاااآ آ ٚقابًاا١آ آ يًسُااعآ ليعاانيفآ آ باانيآ 
َٖاَٗٓٝا،آ ؾالآ بقآ َٔآ ىًٛىآ طنٜلآ لياآ اسُعآ ليعانيفآ آ بانيآ لألؽااامآ ٚلألؽالآ باآ اُاآ 
ٜؤفٟآ إي،٘ٝآ ٚمآ ْٜعآ ليكاٍٛآ :آ آ ياآ اُاآ تعامٕاجآ آ لألؽااامآ ىاكطجآ ٌأآ آ لمٌثااام،آ آ آ 
ؾإآ لألؽلآ باياسُعآ ليعنيفآ ٖٛآ لياُيًوآ لألّٛيٞآ لياُؾثامآ يفآ لياُكاّآ آ .آ  آ 
آ آ آ آ آ ٌٓٚق٥لآ ْٕالضغآ لينٚلٜاحآ ليٛلمف٠آ يفآ لياُكاّآ ،آ ٚظاٖنٖا-آ بعقآ لزبُعآ بٗٓٝا-آ 
تعنٓضآ ٌكٛب١آ ليْيبآ إىلآ َنلضٌآ خالخ١آ  :آ 
لياُنضً١آ لألٚىلآ :آ َاآ قاٌآ تاساٚهآ ليياعآ ىٓٛلح،آ ؾإكلآ ىنمآ ليْيبآ ض٦ٓٝلٕآ 
ؾكقآ ٚمفآ يفآ ّطٝط١آ ضبُقآ بٔآ َيًِآ  )7آ ًٌ٢آ طنٜالآ آ ليْاقٚمآ ،آ ٜٚهإٛآ طنٜالآ آ 
ليَٝؿآ يٖعؿ٘آ َؤٜقلّ،آ ٚققآ ىأٍآ ٌٔآ ليْيبآ ٜينم،آ ؾأزاب٘آ لإلَااّآ لياااقن آ )آ 
غإٕآ نإآ ي٘آ ىاعآ ىٓنيآ آ أٚآ أقٌآ مؾعآ ٌٓ٘ظآ لياطقٓآ ٚليعكٛب١آ ،آ ٚيهٔآ ٜؤفةآ  .آ 
آ آ ٚيٛآ تهنمحآ ليينق١آ َٔآ ٖللآ ليْيب:آ ٌُوٓمآ أٚآ أْلمٙآ أبٙٛآ أٚليؿك٘ٝآ بثَقٜقآ 
ٌكٛبث٘،آ ٚٚلزبآ لألبٜٛني:آ ليرتب١ٝآ ليْاياط١آ ٚتاطلٜنآ أٚمفِٖآ َٔآ ليينق١آ  .آ 
خِآ قاٍ )آ :غؾإآ ٌافآ بعقآ ىاعآ ىٓٛلحآ -آ قطعاجآ بٓاْا٘آ ...ظآ آ ٜٚياثؿافآ آ 
َٔآ ٖلٙآ ليْطٝط١آ أْ٘آ مآ قطعآ بٓإآ قاٌآ إنُاٍآ ليْيبآ ليياممآ آ ىاعآ ىٓنيآ .آ  آ 
ٚتااأتٞآ قاااٌآ إنُاااٍآ لييااابع:١آ ليْٓاأٛآ لآلَاان٠آ بثعوٜاانآ ٙآ يفآ لياااُن٠آ ليدايداا١آ آ 
ٚإٌؿاٙ٤آ يفآ لياُنتنيآ لألٚيٝثني،آ ْعريآ ّطاؼآ ٌاقآ لهللآ بٔآ ىٓإآ ٚلياطًيبآ ٚضبُقآ 
بٔآ َيًِآ  ٖٞٚ،)8آ ْاطك١آ بأْ٘آ لكلآ ىنمآ ليْيبآ ٜعؿ٢آ ٌٓ٘آ َن٠آ َٚنتنيآ ٜٚعاوٓآ مآ يفآ 
ليدايداا،١آ ؾااإآ ٌااافآ قطعااجآ أطاانلفآ أّااابع٘آ آ أٚآ قطااعآ بٓاْاا٘آ أٚآ قطعااجآ أْاًَاا٘آ أٚآ 
ضهٓجآ ضث٢آ تقَ٢آ  .آ 
ٜٚثطٌْآ َٔآ تًهِآ ليْٓٔٛآ نًٗا:آ إٔآ ليْيبآ أٚآ ليْا١ٝآ لكلآ خاجآ ًٌُٗٝاآ  آ 
)7آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة28آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ12آ آ  .آ 
)8ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة28آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ+1ؼ7آ +ؼ+2ؼ4آ آ .
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ليينق١آ ٜعؿ٢آ ٌُٓٗاآ ٚمآ ٜعاقاإ،آ بٌآ ٜؤْٓااإآ آ باايهالّآ ٜٚعاوٓآ ملٕآ لكلآ ٚزاقآ ليؿكٝا٘آ آ 
ليعااقٍآ لياااًُْط١آ يفآ تعوٜنُٖااا،آ ٚمفآ يفآ ّااطٝط١آ لباأآ ىاآإ:غٜعؿاآ ٌٓاا٘آ َاان٠آ آ 
َٚنتني،آ ٜٚعوٓمآ يفآ ليدايد،١آ ؾإآ ٌافآ قطعجآ أطنلفآ أّابع٘ظلكلآ نإآ ٌٛفٙآ بعاآ قآ 
تاساٚهآ ىاآ اعآ ىآنيآ بثكٝٝاقآ آ ّاطٝط١آ ضبُاقآ آ بأآ َياًِ،آ آ ٚتعوٜانٙآ يفآ ليدايدا١آ آ قااٌآ آ 
تاساٚهآ لييابع،١آ ٚمآ ٜعاقاإآ بكطعآ لألْاٌَآ يٛآ تهنمحآ َٓا٘آ لييانق١آ قااٌآ إنُااٍآ آ 
ىاعآ ىٓنيآ .آ ْعِآ ٜعومآ نٌآ َن٠آ أندنآ َأآ آ ليااُآ ن٠آ ليياابك١آ ٜٚاآ اُؾٓٛفآ ضثا٢آ ٜهُاٌآ آ آ 
ىاعآ ىٓنيآ باطيبآ فمي١آ ّطٝط١آ آ ضبُقآ بٔآ َيًِ:غإٕآ نإآ يا٘آ ىااعآ ىآنيآ أٚآ آ 
أقٌآ مؾعآ ٌٓ٘ظآ ليعكااةآ آ ٚلياآ اطق،آ ٚظااٖنآ ليْاطٝط١آ أْا٘آ مآ ٜكطاعآ قااٌآ آ إنُايا٘آ آ 
لييابع١آ َٔآ ٌُنٙآ كنانلآ ّأٚآ أْدا٢آ ضثا٢آ لآ كلآ تهانمحآ َٓا٘آ لييانق١آ َانلحآ ٌقٜاق٠آ ،آ 
ٚيعٌآ ٖاللآ ٖٛآ ليااُآ َٗٛم،آ ٚليااُآ ِٗآ ؾُٗا٘آ آ َأآ لينٚلٜا١آ ليْاطٝطآ ١آ َٚأآ ضاقٜذآ آ آ 
مؾعآ ليكًِآ ٌٔآ ليْيبآ ضث٢آ ٜاطثًِآ  .آ 
آ 

لياااُنضً١آ ليداْٝاا:١آ إكلآ ىاانمآ بعااآ قآ إنُاااٍآ لييااابع١آ ٚليااقؽٍٛآ آ يفآ ليدآَاا١آ آ آ 
ؾٝعاقبآ بكطاعآ بٓاْا٘آ أٚآ ضهٓآ ٗااآ ضثا٢آ آ تاقَ٢آ ،آ نُااآ فياجآ ًٌٝا٘آ ليْاطٝط١آ ْؿياٗاآ آ 
لياُثطقخ١آ ٌٔآ ليْيبآ ليياممآ قاٌآ تاساٚهآ ٌُنٙآ ىاعآ ىٓني،آ قاٍآ  :)غؾاإآ آ 
ٌافآ بعقآ ىاعآ ىٓنيآ قطعجآ بٓاْ٘آ أٚآ ضهٓاآ جآ ضثا٢آ تاقَ٢ظآ آ ٚبٗااآ ْاآ اكٓٝقآ ليْاطاؼآ آ 
لياُثكقَ١آ ليااُآ ْنٓض١آ بأْا٘غآ ٜعؿ٢آ ٌأآ ليْايبآ آ َان٠آ أٚآ َانتنيآ ٜٚعاوٓآ مآ يفآ ليدايدا١آ ،آ آ 
ؾإكلآ ٌافآ آ قُطعجآ أطنلفآ أّابع٘آ أٚآ قطعآ بٓاْ٘آ أٚآ قطعجآ أْاًَ٘آ أٚآ ضهٓاآ جآ ضثا٢آ آ 
تقَ٢ظآ ٚلألْاَاٌآ مجاعآ أْااًُ١آ ٖٚاٞآ طانفآ لمآ ّااعآ ٚمأىاآ ٘،آ ٚليآاإآ أطانلفآ آ 
لألّابع،آ ْٚاكٓٝقآ ْْٔٛآ ٖللآ ليعكاةآ باُاآ إكلآ أنٌُآ لييابع١آ ٚفؽٌآ يفآ ليدآَا١آ آ 
باُكثٖ٢آ ّطٝط١آ ضبُقآ بٔآ َيًِآ -آ ًٌ٢آ طنٜلآ ليْقٚم-آ .آ آ  آ 
ٌٓٚااقآ إنُاااٍآ لييااابع١آ تكطااعآ مبٌٚآ لألّااابعآ ٚأطنلؾٗاااآ أٚآ ذب اآ اوٓآ ضثاا٢آ 
تقَ،٢آ ؾاْ٘آ َكثٖ٢آ فمي١آ ليْاطٝط١آ آ ليْنٜاآ اط١آ يفآ فميثٗااآ ًٌا٢آ لإلٌؿاا٤آ آ قااٌآ آ 
إنُاٍآ لييابع١آ ٚإٕآ تهنمحآ َٓ٘آ لييانق:١غإآ ٕآ ناإآ يا٘آ ىااعآ ىآنيآ أٚآ أقاٌآ مؾاعآ آ 
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ٌٓ٘،آ ؾااآ ٕآ ٌاافآ بعاقآ ىااعآ ىآنيآ قطعاجآ بٓاْا٘آ آ أٚآ ضهٓاآ جآ ضثا٢آ تاقَ٢ظآ آ ٜٚاثؾريآ آ 
ليااااُسثٗقآ ليعاااقٍآ يفآ ليعكااااةآ بأضاااقآ ليْاااٛمآ لياااآُْ:١ّٛآ قطاااعآ لألْاَاااٌآ أٚآ 
لألطنلفآ أٚآ ضهٓٗاآ ضث٢آ تقَ-٢آ ضياُاآ ٜنلٙآ ّالضاّآ ٚتأفٜااّآ يًياممآ .آ  آ 
ٚلياااطاٌّآ َاأآ ليااآ اسُعآ باانيآ لينٚلٜاااحآ آ ٌَُٛاااّآ ،آ ٚليْااطٝط١آ ليعُااق٠آ آ 
ؽْ ّٛااّٖٛ:آ أْاا٘آ يااٛآ تهاانمحآ َٓاا٘آ ليياانق١آ قاااٌآ إنُاياا٘آ ىاااعآ ىاآنيآ ؾااالآ آ آ قطااعآ  آ 
ًٌ٢آ ليْيبآ ليياممآ أٚآ ليياامق١آ :آ مآ قطاعَآ آ آ ٜاقٕآ آ ،آ ينؾاعآ ليكًاِآ ٌأآ ليْايبآ ضثا٢آ آ 
ٜاطثًِآ  )9آ ٚمآ قطعَآ أْاٌَآ أٚآ حنٙٛآ .آ  آ 
ْعِآ ققآ ٜكاٍآ :آ إطالمآ ليْطاؼآ لياُثكقَ١آ فلٍٓآ ًٌ٢آ قطعآ لألْاٌَآ أٚآ ليآاإآ آ 
أٚآ ضهٓٗاآ ٚيٛآ قاٌآ تاساٚهآ ىاعآ ىٓنيآ .آ آ يهٔآ ْكٍٛآ :آ  آ 
أٚمّ:آ إٕآ إطالقٗاااآ غااريآ ضباانه،آ أٚآ يفآ لألقااٌ:آ غااريآ َاانلفآ زااقلّآ آ بعااقآ ّااقٚمآ 
ّطٝعآ لبٔآ َيًِآ ليٛلٕعآ فميث٘آ ًٌ٢آ أْ٘آ مآ آ قطعآ أّالّآ آ قاٌآ إنُاٍآ ليياعآ  .آ 
ٚخاْٝاّ:آ يٛآ ؾنضآ إضنلهآ لإلطالمآ ٚإىثكنلمآ تعاامضآ إطاالمآ آ ليْاطاؼآ َاعآ آ 
ّااطٝط١آ ضبُااقآ باأآ َيااًِ-آ ٖٚااللآ ؾاانضْآ بعٝااقآ زااقلّ-آ إلَهااإآ ليااسُعآ ليعاانيفآ 
بايثكٝٝقآ نُاآ إٔٚطٓا،آ ٌٓٚقآ تعامٕٗاآ آ ؾاياُسُعآ يطا٥ؿيتآ لألؽاامآ ليااُآ ثعامٕ١آ 
ٜيك آ ٌٔآ لمٌثاام،آ خِآ ٜنزاعآ إىلآ آ  ليعُاّٛآ ليؿاٛمآ )آ ٖٚاٛآ إطاالمآ آ َااآ فٍٓآ آ ًٌا٢آ آ 
مؾعآ ليكًِآ ٌٔآ ليْيبآ ضث٢آ ٜاطثًِآ .آ  آ 
ؾااإكلآ آ أنُااٌآ ليْاايبآ ليياآ ابع١آ ٚت ااساٚهٖاآ خااِآ ىاانمآ ٚخاااجآ ًٌٝاا٘آ زُنَٗاااآ 
ٌٛقبآ بكطاعآ آ أْاًَا٘آ أٚآ ضهٓآ ٗااآ ضثا٢آ تاقَ٢آ ،آ ٖٚاللآ َؿاافآ قاٍٛآ لإلَااّآ  )آ يفآ 
ّطٝط١آ لبٔآ َيًِآ :غؾاإآ ٌاافآ بعاقآ ىااعآ ىآنيآ آ قطعاجآ بٓاْا٘آ آ أٚآ ضهٓاآ جآ ضثا٢آ آ 
تقَ٢ظ )14آ ٚتاطٌُآ ليْطاؼآ لألؽن٣آ ًٌ٢آ ىنق١آ ليْيبآ بعقآ ىاعآ ىٓنيآ  .آ 
خِآ إكلآ ٌافآ ليْيبآ أٚآ ليْا١ٝآ ليلٜٔآ أنُالآ ىاعآ ىٓنيآ إىلآ ليينق١آ بعقآ قاطعآ  آ 
)9آ ليٛىاٌ٥آ :ص1آ :ة4آ َٔآ لبٛلةآ َكقَ١آ ليعاافلحآ :آ ؼ11آ  .آ 
)14آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة28آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ12آ آ .
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ليآإآ أٚآ ضهٓٗاآ ضث٢آ تقَ٢غقطعآ َٓ٘آ أىؿٌآ َأآ بٓاْا٘ظآ أٟآ قطاعآ َأآ آ ليااُآ ؿٌْآ آ 
ليداْٞآ يفآ أّابعآ ٜقٙآ ،ضياُاآ فيجآ ًٌ٘ٝآ ّطٝط١آ ضبُقآ بٔآ َيًِ )11ضٝذآ ٜكٍٛآ 
لإلَاّآ ليااقن )آ ؾٗٝا:غؾإآ ٌافآ بعقآ ىاعآ ىٓنيآ قطعجآ بٓاْ٘آ أٚآ ضهٓاآ جآ ضثا٢آ آ 
تقَ،٢آ ؾإآ قطاعآ َٓا٘آ أىاؿٌآ َأآ بٓاْا٘ظآ آ ٚبٗااآ ْؿٗاِآ لينٚلٜااحآ ليْاطٝط١آ ليايتآ آ 
تاااداجآ غقطاااعآ أىاااؿٌآ َااأآ كياااوظنُااااآ ٚمفآ يفآ ّاااطاؼآ ٌااااقآ لهللآ بااأآ ىااآإآ آ 
ٚلياطًيبآ ٚضبُقآ بأآ َياًِآ ٚغريٖااآ آ ،آ ٚظاٖنٖااآ آ :آ إملف٠آ قطاعآ آ ليااُآ ؿٌْآ ليدااْٞآ آ 
َٔآ َؿاٌّآ أّاابعآ ٜاقآ لييااممآ أٚليياامق١آ ،آ خاِآ مآ قطاعآ آ ًٌٝا٘آ آ ضثا٢آ ياٛآ ىانمآ ،آ 
ٚكيوآ ياطنيآ إنُاي٘آ آ لييٓ١آ آ ليثاىع١آ آ  .آ 
آ 

لياُنضً١آ ليدايد١آ :آ إكلآ ىنمآ ليْيبآ ٚققآ بًاؼآ تياعآ ىآنيآ -آ باٍانآ آ لإلَااّآ أٚآ آ 
ْا٥ا٘-آ لياُسثٗقآ ليعقٍ-آ قطعآ ٜق،ٙنُاآ آ تاآ اُكطعآ ٜاقآ ليهااريغآ ٚمآ ٖٜاٝعآ ضاقْآ آ آ َأآ آ 
ضااقٚفآ لهللآ ٌ اوٓآ ٚز آٌآ ظنُاااآ ٚمفآ يفآ ّااطٝط١آ ضبُااقآ آ باأآ َيااًِآ لياايتآ آ مٚلٖاااآ آ 
لياَُاٜؿآ ليدالخ١آ :مٚلٖاآ ليَٝؿآ ليهًٝينآ  قق)ٙبيٓقٙآ ليآُكطعآ ٚىاط٘آ إىلآ ضبُاقآ آ 
بٔآ َيًِآ ىا٥الّآ َٔآ لإلَاّآ ليااقن ٌٔ)آ ليْايبآ ٜيانمآ ،آ ٚأزابا٘ آ :)غإٕآ 
ناْجآ ي٘آ تيعآ ىٓني-آ قطعجآ ٜقٙآ ٚمآ ٖٜٝعآ ضقْآ َٔآ ضقٚفآ لهللآ تعاىلظآ آ ٚمٚلٖاآ 
ليْااقٚمآ بياآقٙآ ليْااطٝعآ إىلآ ضبُااقآ باأآ َيااًِآ مٚلٜاا١آ آ َؿْٓاً،١آ ىااالآ ٌاانضآ 
ؾْٛهلاآ يفآ لياُنضًثنيآ لألٚيٝثني،آ خِآ قاٍآ :غؾإآ ٌافآ بعاقآ كياوآ ٚقاقآ بًاؼآ تياعآ آ 
ىاآني-آ قطااعآ ٜااقٙآ ٚمآ ٖٜااٝعآ آ ضااقآ َاأآ ضااقٚفآ آ لهللآ آ ٌوٓٚزٌٓظٚمٚلٖاااآ ليَااٝؿآ 
ليطٛىٞآ بيٓقٕآ مآ ٜاؾًٛآ ٌٔآ ٕعـ،آ ٚلياُعثُقآ ىٓقآ ليْقٚمآ ٚإؽاام،ٙآ َؤٜاقلّآ آ آ آ 
بطنٜكٞآ ليَٝؾنيآ ليهًٝينآ ٚليطٛىٞآ غققُٖاظآ  .آ 
آ َٔٚآ ّطٝط١آ ضبُقآ بٔآ َيًِ-آ ْؿِٗآ إٔآ ليْيبآ ياٛآ تهانمحآ آ َٓا٘آ لييانق١آ آ 
قاٌآ إنُاٍآ تيعآ ىٓنيآ ٚققآ ٌٛقبآ َنتنيآ :آ لألٚىلآ آ قُطاعآ آ بٓاْا٘آ ٚأْاًَا٘آ أٚآ ضُاآ وٓآ آ 
بٓاْ٘آ ضث٢آ تقَ،٢آ ٚليداْ١ٝآ :آ قُاطعآ لياُؿٌْآ ليدااْٞآ َأآ َؿاّاٌآ آ أّاابعآ ٜاقٙآ -آ مآ 
)11ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة28آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ12آ آ .
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ٜعاقاابآ بااايكطعآ ليثاااّآ ألّااابعآ ٜااقٙآ ضثاا٢آ ٜاًااؼآ آ ليثاىااع١آ ٜٚااقؽٌآ آ يفآ ليعاٍاان٠آ آ 
يْنلض١آ ليْاطٝط١آ آ بايآ قميا١آ آ ًٌا٢آ كيو:غؾااآ ٕآ ٌاافآ بعاقآ كياوآ ٚقاقآ بًاؼآ تياعآ آ 
ىٓنيآ قطعآ ٜقٙآ ٚمآ ٖٜٝعآ ضقآ َٔآ ضقٚفآ لهللآ ٌوٓآ ٚزٌٓظآ  )12آ َٗٓٚاآ ْؿِٗآ أْا٘آ ياٛآ آ 
ٌافآ يًينق١آ قاٌآ إنُاٍآ تيعآ ىٓنيآ ؾالآ قطعآ ًٌ،٘ٝآ بٌآ ٜعوٓمآ ٜٚؤفٓةآ ٜٚؤْٓبآ  .آ 
ٚيٛآ أنٌُآ ٌُنٙآ ليعاّآ ليثاىعآ ٚفؽٌآ يفآ ليعاّآ ليعاٍنآ َٔآ ٌُنٙآ خاِآ ىانمآ آ آ آ 
ٚخاجآ ًٌ٘ٝآ ٍنٌاّآ -آ قطعجآ ٜقٙآ بإٔآ تكطعآ أّابع٘آ لممبع١آ نًٗاآ ٚتاك٢آ ي٘آ لينلض١آ 
ٚلمبٗاّآ َٔآ فٕٚآ قطعآ ،آ نُااآ آ تكطاعآ ٜاقآ لييااممآ آ ليااايؼآ آ ،آ ضيااُاآ فياجآ ًٌٝا٘آ آ :آ 
ّطٝط١آ ضبُقآ بٔآ َيًِآ .آ  آ 
ٖٚللآ ليعُنآ يٛآ نإآ ليياممآ آ أْد٢آ ؾٗاٞآ بايػا١آ ،آ ٚض٦ٓٝالٕآ آ تكطاعآ ٜاقآ ليياامقآ ١آ 
لياايػ١آ باُكثٖ٢آ لإلطالقاحآ ٚمآ إٍهاٍآ  .آ 
آ ٚيٛآ نإآ ليياممآ كننلّآ ؾٗٛآ غريآ بايؼآ لياطًِ،آ آ ٜٚاقٍآ لياآ اؾربآ -آ ٖٚاٛآ فيٝاٌآ آ 
ؽأ-آ ًٌ٢آ ضهِآ ؽأآ ْأؽلآ ب٘آ تعاقلّآ باشبربآ ليْطٝع،آ َٚعا٘آ آ مآ زانأ٠آ آ َأآ آ 
ليؿك٘ٝآ ليعقٍآ لياُايٛط١آ ٜقٙآ ٌٓقآ قطعآ ٜقآ ليياممآ لياايؼآ تيعاّآ َأآ ٌُانٙآ آ ،آ ٚقاقآ آ 
ىالآ آ قطعآ بٓاْ٘آ خِآ أٌكا٘آ :آ آ قطعآ َؿًْ٘آ ليداْٞآ  .آ 
ٖٚللآ لياطهِآ لياؾأآ ْعريآ لياطهِآ لييابل:آ قطعآ بٓإآ َٔآ أنٌُآ ليياابع١آ آ 
ٚقطعآ لياُؿٌْآ ليداْ-ٞآ ُٖاآ ضهاِآ ؽاأآ َْٓأٛآ بأؽااامآ ّاطٝط١آ آ ْااؾنصآ آ 
بٗاااآ ٌاأآ إطااالمآ ضااقٜذآ مؾااعآ ليكًااِآ ٌاأآ ليْاايبآ آ ضثاا٢آ تااثًِآ ٚقااقآ قاااٍآ أَااريآ آ 
لياُؤَٓنيآ  :)آ إٕآ ٖاللآ لياآ اطهِآ لياآ اؾأآ لألؽاريآ  آ ْٜآع٘آ إمآ مىاٍٛآ لهللآ آ آ آ 
آ ٚأْاآ ،آ ٜعينآ ْؿي٘آ ،آ نُاآ لٕآ ٖللآ ليثؿٌْٝآ يفآ ٌكٛبا١آ ليْايبآ لييااممآ أٚآ آ 
ليْا١ٝآ ٚإٕآ نإآ ؽالفآ ََٗٛمليؿكٗا-٤آ ًٌ٢آ َاآ قٝاٌآ -آ ضٝاذآ كٖابآ ليهادريآ إىلآ آ 
ْؿٞآ لياطقآ ٚليعكٛب١آ ٌٔآ ليْايبآ قااٌآ لمضاثالّآ آ ٚإخاااحآ آ ليثعوٜانآ ،آ آ يهٓااآ ْانزٓآ عآ 
ليثؿٌْٝآ لياُيثؿافآ َأآ ليْٓأٛآ ليْاطٝط١آ ليعقٜاق٠آ آ ليااُآ ثٛلؾك١آ بعاقآ لياآ اسُعآ 
)12ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة28آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ12آ آ  .آ 
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ليعنيفآ بٗٓٝاآ -آ ٚمآ ٖٜنٓآ لمؽثالفآ بنيآ لألؽااامآ َاعآ ٚزاٛفآ لياآ اسُعآ ليعانيفآ بانيآ آ 
َٖاَٗٓٝا،آ نُاآ مآ ٖٜنٓآ إٌنلضآ لياَُٗٛمآ ٌٔآ ٖلٙآ لألؽااامآ آ ليهادري٠آ آ ،آ ٚليعُاٌآ آ آ 
بٗاااآ تعاااقلّآ بايااطس١آ ليَاانٌ١ٝآ آ أٚىلآ َأآ َٛلؾكاا١آ لياااَُٗٛمآ ،آ ٚيااًٝآ ؾٗٝاااآ زاانأ٠آ 
َاطنَٓ١آ ٚمآ زيام٠آ ٚمآ إققلّآ ًٌ٢آ ََهٌآ ،آ ٚلهللآ ليعاِّآ  .آ 
خِآ إْ٘آ ٚمفآ يفآ آ مٚل١ٜآ  )13آ َعثرب٠آ ىٓقلّآ مٚلٖاآ ليَٝؿآ يفآ  ليثٗلٜب)آ آ بيآقٙآ آ 
ليْااطٝعآ ٌاأآ ليااآ اطينيآ باأآ ىااعٝقآ آ ٌاأآ ليكاىااِآ آ باأآ ضبُااقآ آ  آ ٚليعاااٖنآ أْاا٘آ آ 
لياسٖٛنٟآ بكن١ٜٓآ مٚل١ٜآ لياطينيآ بٔآ ىعٝقآ آ ٌٓ٘آ ٚمٚلٜث٘آ يهثاب٘،آ ٚليعاٖنآ آ قاٍٛآ 
مٚلٜث٘آ ًٌ٢آ لياُيًوآ لياُؾثامآ َٔآ قاٍٛآ آ مٚل١ٜآ َأآ ٜانٟٚآ ٌٓا٘آ لآ بأآ أباٞآ ٌُاريآ آ آ 
ّٚؿٛلٕ)آ ٌٔآ ٌاقآ ليُْقآ بٔآ بَاريآ ٌأآ إىاطامآ بأآ ٌُاامآ آ ٌأآ آ أباٞآ لياآ اطئآ 
)آ ٚققآ ىأٍآ :آ ليْيبآ ٜينمآ ؟آ قاٍآ :آ غٜعؿ٢آ آ ٌٓا٘آ َانتني،آ ؾاإآ آ ٌاافآ ليدايدا١آ آ 
قطعجآ أْاًَ٘،آ ؾإآ ٌافآ آ قطعآ لياُؿٌْآ ليداْ،ٞآ ؾإآ ٌافآ قطاعآ آ ليااُآ ؿٌْآ ليداياذآ آ 
ٚتننجآ ملضث٘آ ٚآ إبٗاَ٘ظ .آ 
آ َٚكثٖاا٢آ ليااسُعآ باانيآ ّااطٝط١آ َااطُقآ باأآ َيااًِآ َٚعثاارب٠آ إىااطامآ باأآ 
ٌُامآ ٖٛآ ليعؿٛآ ٌٔآ ليْيبآ َنتنيآ ،آ ؾإآ ٌافآ إىلآ ليينق١آ خايداّآ آ قطعجآ أْاًَا٘آ لكلآ آ 
نااإآ َثساااٚهلّآ يًعاااّآ لييااابعآ َاأآ ٌُاانٙآ ،آ خااِآ إكلآ ٌااافآ ملبع ااّآ إىلآ ليياانق١آ آ آ قطااعآ 
لياُؿٌْآ ليداْٞآ َٔآ َؿاٌّآ أّابع٘،آ ٚإكلآ ٌافآ ؽاَيااّآ آ إىلآ لييانق١آ ٚقاقآ أنُاٌآ آ آ 
ليثاىع١آ َٔآ ٌُانٙآ آ قطعاجآ أّاابعآ ٜاقٙآ َأآ آ ليااُآ ؿٌْآ ليداياذآ آ ٚتنناجآ ملضثا٘آ آ 
ٚإبٗاَ٘آ ،آ ٖللآ َاآ تاسثُعآ ًٌ٘ٝآ لينٚلٜثإ،آ ٚلهللآ ليعاياِآ باطكا٥لآ أضهاَ٘آ  .آ 
ْعااِآ ٖاتاااآ ٕآ لينٚلٜثااإآ تثعامٕااإآ يفآ ليعؿااٛآ َاانتني،آ ضٝااذآ تااقٍآ َعثاارب٠آ آ آ 
إىطامآ ًٌ،٘ٝآ أٌِآ َٔآ ىنقث٘آ قاٌآ تاساٚهآ لييابع١آ َٔٚآ ىنقث٘آ بعقٖا،آ ؾالآ قطعآ آ 
أْاٌَ،آ بُٓٝاآ تقٍآ ّطٝط١آ لبٔآ َيًِآ ًٌ٢آ قطعآ بٓاْا٘آ أٚآ ضهٓآ ٗااآ ضثا٢آ تاقَ٢آ لآ كلآ 
نإآ َثساٚهلّآ يًيٓ١آ لييابع١آ َٔآ ٌُنٙآ ،آ ٚليٓياا١آ ٌُاّٛآ َأآ ٚزا٘آ آ ،آ ؾٝثيااقطإآ آ  آ 
)13ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة28آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ15آ آ  .آ 
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يفآ لياااُسُعآ ْٚنزااعآ إىلآ  إطااالمآ ؾااٛم)آ ٖٚااٛآ ضااقٜذآ مؾااعآ ليكًااِآ ٌاأآ ليْاايبآ آ آ 
ضث٢آ تثًِآ ،آ ٜٚثطٌْآ إٔآ ليينق١آ َٔآ ليْيبآ قاٌآ تاساٚهآ ىاعآ ىٓنيآ َٔآ ٌُانٙآ آ 
ٜعؿ٢آ ٌٓٗاآ ٚمآ قطعآ أْاٌَآ ًٌ٘ٝآ ضث٢آ يٛآ تهنمحآ َٓ٘آ .آ آ  آ 
ٖٚهللآ تثعامٕإآ ؾُٝاآ يٛآ ناْجآ ىانقث٘آ آ ليداْٝا١آ آ بعاقآ تاآ اساٚهآ ٌُانٙآ آ لييااعآ آ 
ىٓٛلح،آ ضٝذآ تقٍآ لياُعثرب٠آ ًٌ٢آ ليعؿٛآ ٌٓٗا،آ ٚتقٍآ ليْطٝط١آ ًٌ٢آ قطعآ بٓاْ٘آ آ 
أٚآ ضهٓٗاآ ضث٢آ تقَ٢آ يثساٚهآ ٌُنٙآ آ ليياعآ ،آ ؾٝثياقطإآ آ ٜٚنزاعآ آ إىلآ  لإلطاالمآ آ 
ليؿٛم)آ ليقلٍآ ًٌ٢آ مؾعآ آ ليكًِآ آ ٌُاآ آ قاٌآ إضثالَ٘آ  .آ 
ٖٚهااللآ تثعامٕااإآ يفآ ليياانق١آ ليدايداا١آ ٚلينلبعاا١آ ٚلياآ اؾاَي١آ آ قاااٌآ ت ااساٚهآ آ 
لييٓ١آ لييابع١آ َٔآ ٌُنٙآ ،آ ؾٝيكطإآ يفآ لياُسُعآ ْٚنزعآ إىلآ  لإلطاالمآ آ ليؿاٛمآ )آ آ 
لياُكثٖٞآ يًعؿٛآ  .آ 
آ 

ٚمآ ؾنمآ يفآ كيوآ نً٘آ بنيآ ًٌاِآ ليْايبآ بايعكٛبا١آ :آ قطاعآ لألْاَاٌآ آ أٚآ ليٝاقآ أٚآ آ 
حنُٖٛاآ ٚبنيآ زًٗ٘آ بٗا،آ ٚمآ بنيآ ًٌُ٘آ تؿْٝالّآ بايعكٛب١آ ٚبنيآ ًٌُ٘آ إمجامّآ بٗااآ ،آ 
ؾإآ إطالمآ ليْٓٔٛآ ليَنٜؿ١آ نافآ ٕآ يًثعُِٝآ ،آ ٖٛٚآ تأفٜبآ يًْيبآ ؽٛطبآ با٘آ آ 
لياطانِآ ليَنٌٞآ يػنضآ إّالؼآ لألَ١آ ٚإىثكاَ١آ ْعاّآ لياُسثُعآ  .آ 
ْعِآ ٚمفآ يفآ ؽربآ ليكينٟآ  )14آ قٍٛآ لإلَاّآ ليْاافمآ آ  )آ ٚأَانٙآ إٔآ ٜياأٍآ آ 
ليْيبآ ليياممآ :غٌٖآ آ نإآ ٜعًِآ آ إٔآ ًٌ٘ٝآ آ يفآ لييانق١آ آ ٌكٛبا١آ ،آ آ ؾااآ ٕآ  آ آ ٜعًاِآ آ آ 
إٔآ ًٌ٘ٝآ يفآ ليينق١آ قطعاّآ آ آ ؾؾٌٓآ ٌٓ٘ظآ .آ  آ 
إمآ إٔآ آ لياؾربآ ٕعٝـآ لييٓقآ ٚمآ ٚخٛمآ بْقٚم،ٙآ ْٚنفٓآ ًٌُ٘آ إىلآ أًٖ٘آ .آ آ آ  آ 
آ 

ليَنطآ ليداْٞآ :آ ليعكٌ،آ ؾإكلآ نإآ آ ليياممآ آ أٚآ لييامق١آ ٌاقالّآ آ قاُطعجآ ٜق،ٙآ 
ٚإمآ إكلآ نإآ آ ؾاققلّآ يًعكٌآ آ بايثُاّآ  آ ٜاطقٓآ  ٚآ تاُكطعآ ٜق،ٙآ ىٛل٤آ نإآ َاآ اسْٓٛاّآ 
َطاكاّآ أّآ نإآ أفٚلمٜاّ،آ ٚققآ ىنمآ آ ضاٍآ زْٓ٘ٛآ ،آ ٚققآ إفٌٞآ ٌقّآ آ لياؾالفآ ؾ ٘ٝآ 
)14ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة28آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ11آ آ .آ 
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بٌآ إفٌٞآ لإلمجاع،آ َٚقمن٘آ ضقٜذآ  )15آ مؾعآ ليكًِآ ٌٔآ لياُسٕٓٛآ ضث٢آ ٜؿٝلآ  .آ 
يااِآ ليٖانةآ آ -آ ٚياٛآ ٜياريلّآ آ -آ أفٓبا٘آ لياآ اطانِآ آ 
آ ْعِآ إكلآ نإآ آ ٜعكٌآ آ َٜٚاعنآ آ بأ آ 
ليَنٌٞآ ٌٚوٓم،ٙآ ضيُاّآ ياُاف٠آ ليؿيافآ ٚتاطْٝالّآ يًْالؼآ ٚلْثؿاا٤آ آ لياآ اؾنلةآ يفآ 
لياُسثُعآ لياُيًِآ .آ  آ 
ٚإكلآ ىنمآ آ آ لألفٚلمٟآ ضاٍآ إؾاقث٘آ ٚيٛآ َاؾثْنلّآ ،آ خِآ خاجآ آ ًٌ٘ٝآ لياسُنّآ -آ آ 
قطعجآ آ ٜقٙآ ،آ إلطالمآ لألفي١آ ،آ ٚلمضٛطآ إْثعامآ إؾاقث٘آ ٚقطعآ ٜقٙآ ضٗٓٝاآ  .آ 
آ 

ليَنطآ ليدايذآ :إْثؿا٤آ ليَاٗ،١آ باُعٓ٢آ إٔآ مآ ٜهٕٛآ آ ََثاٗاّآ ًٌ٢آ لآلؽلآ َٓا٘آ آ 
ؾإكلآ تِٖٛآ أٚآ ظٔآ إٔآ لياُاٍآ لياُعنيآ ًَهُ٘آ آ ؾأؽلٙآ ،آ خِآ إْهَـآ ي٘آ لٍثااٖ٘آ ٚإٔآ 
لياُاٍآ لياُأؽٛكآ يًٝآ ًَه٘آ ٚأْ٘آ َاٍآ غري-ٙآ ٚزبآ ًٌ٘ٝآ إمزاٌا٘آ إىلآ َايها٘آ ٚمآ آ 
ٜاطقٓآ بأؽلآ َاٍآ ليػريآ َعآ ٖللآ آ ليثِٖٛآ أٚآ ليعٔآ  .آ 
ٚٚز٘آ لٍرتلطآ إْثؿا٤آ آ ليَاٗ١آ يفآ لياطقآ آ أَنلٕآ ،آ ُٖاآ  :آ 
لألٍٚآ :آ تكاآّٛآ َؿٗااّٛآ ليياانق١آ آ بأؽاالآ َاااٍآ ليػااريآ َاأآ ضاانهٙآ آ بايااآ اؾؿا٤آ ،آ آ آ 
ٚلياااُؿنٚضآ ٖٓاااآ ٌٓااقآ أؽاالٙآ لياااُاٍآ إٌثكااافٙآ -آ ٚيااٛآ لضثُااامآ ّ-آ آ أْاا٘آ َاياا٘آ آ خااِآ 
ٜٓهَـآ آ أْ٘آ َاٍآ غري،ٙآ آ ؾًٝوَ٘آ إمزاٌ٘آ ٚمفٓٙآ ،آ ٚإمآ نإآ غاّااّآ -آ مضكااّآ آ ضانيآ آ 
إْهَـآ نٕٛآ لياُاٍآ ًَوآ غريٙآ -آ  .آ 
ليداْٞآ :آ إْ٘آ أؽلآ َاٍآ غريٙآ زاٖالّآ بهْ٘ٛآ ًَوآ غريٙآ ٖٛٚآ ََاثاْ٘آ آ ،آ ٚليَااٗ١آ آ 
تقمئآ لياطقآ ٖٛٚآ زاٌٖآ مآ ٍ٤ٞآ ًٌ٘ٝآ ياطقٜذآ مؾعآ َااآ آ مآ ٜعًُإٛآ آ  )16آ آ ٚغاريٙآ آ 
َٔآ ليْٓٔٛآ نْطٝط١آ ٌاقآ ليُْقآ بٔآ بَري:غأٟآ مزاٌآ آ منابآ أَانلّآ باآ اسٗاي١آ آ 
ؾالآ ٍ٤ٞآ آ ًٌ٘ٝظ )17آ ؾاْ٘آ إمتهبآ  أؽلآ َاٍآ ليػاريآ )آ آ باآ اسٗاي١آ آ ٌٚاقّآ آ ًٌاِآ آ بأْا٘آ آ آ 
ًَوآ غريٙآ آ ؾالآ ٍ٤ٞآ ًٌ٘ٝآ :آ مآ ضقٓآ ،آ ٚمآ غريٙآ آ آ  .آ 
)15آ ليٛىا:ٌ٥آ ص1آ :آ ة4آ َٔآ لبٛلةآ َكقَ١آ ليعاافلح:آ ؼ11آ .
)16آ ليٛىا:ٌ٥آ صآ :11آ ة56آ َٔآ لبٛلةآ زٗافآ ليٓؿًآ :آ ؼ1آ .
)17ليٛىا:ٌ٥آ ص9آ :آ ة45آ َٔآ لبٛلةآ تنٚىآ لمضنلّآ :ؼ3آ .
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ليَاانطآ لينلبااعآ :آ لْثؿااا٤آ لٍاارتلىآ آ لياااُاٍآ لياااُأؽٛكآ َٓاا٘آ باانيآ آ لآلؽاالآ ٚباانيآ  آ 
غري،ٙآ ؾًٛآ أؽلآ آ أضقْآ َٔآ آ لياُاٍآ لياَُرتىآ آ ب٘ٓٝآ ٚبنيآ آ غريٙآ بكقمآ ضْث٘آ أٚآ أقٌآ آ 
َٓٗاآ  آ ٜاُطقٓآ ضقٓآ ليينق١آ  ٚآ تكطعآ ٜقٙآ ألؽلٙآ آ لياُاٍآ َاُاآ ي٘آ ٍنىآ ؾ،٘ٝآ ٖٚاللآ آ 
َْٓٔٛآ يفآ آ بعضآ لينٚلٜاح:آ آ  آ 
ْعااريآ َعثاارب٠آ لييااهْٞٛآ ليااطان١ٝآ يكااٍٛآ أَااريآ لياااُؤَٓنيآ  :)غأمبع ا١آ مآ آ 
قطعآ ًٌِٗٝآ :آ لياُؾثًًآ ٚليػًٍٛآ َٔٚآ ىنمآ َٔآ ليػٓ١ُٝآ آ ٚىانق١آ لألزاريآ آ ؾاْٗااآ آ 
ؽٝاْ١ظآ  )18آ ؾإآ ليينق١آ َٔآ لياُػِٓ-آ ٖٛٚآ ٍنٜوآ ؾ٘ٝآ ٚي٘آ ضْ١آ َٓ٘-آ آ َاْعآ ٌاآ ٔآ 
قطعآ ٜقٙآ إكلآ إزرتأآ ٚأؽلآ َٓ٘آ باياؾؿا٤آ آ  .آ 
ْٚعريآ ّطٝط١آ ضبُقآ بٔآ قًٝآ ٌٔآ ليااقن :)آ قاٍ:آ غإٕآ ًٌٝاّآ آ قاٍآ :آ 
يفآ مزٌآ أؽَلَآ بّ١ٖٝآ َٔآ لياُكيِآ -آ لياُػِٓ،آ ْيؾ-١آ آ ؾكايٛلآ :آ ققآ ىنم،آ إقطع٘،آ 
ؾكاٍآ :إْٞآ  آ آ أقطعآ آ أضاقلّآ يا٘آ آ آ ؾُٝااآ أؽالآ ٍانىظآ آ  )19آ ٖٚاآ لٙآ لينٚلٜا١آ ّاطٝط١آ آ 
مٚلٖاآ ليهًٝينآ بطنٜكنيآ :آ أضاقُٖاآ ّاطٝعآ زوَااّآ آ ًٌٝٚا٘آ آ لمٌثُاافآ آ ،آ ٚفميثٗااآ آ 
ٚلٕط١آ ًٌ٢آ ٌقّآ آ قطعآ لإلَاّآ  )آ ٜقآ لآلؽلآ آ َٔآ َاٍآ ٖاٛآ ٍانٜوآ ؾٝا٘آ غآ  آ 
أقطعآ أضقلّ،آ ي٘آ ؾُٝاآ أؽلآ ٍنىظآ ٖٚللآ تعاريآ َطًلآ آ ٜعِٓآ َااآ ياٛآ ناإآ آ آ ليااُآ أؽٛكآ آ 
َٔآ لياُاٍآ آ لياَُرتىآ ققمآ ضْث٘آ أٚآ أقٌآ أٚآ أندن،آ ْٚعريٖاآ غريٖاآ  .آ 
آ 

ٚيفآ قااهلا:آ ّطٝط١آ ٌاقآ لينمحٔآ ليياٌ٥آ آ َٔآ لإلَاّآ ليْافمآ  )آ ٌأآ آ 
ليا١ٖٝآ لييتآ آ قطعآ ؾٗٝاآ أَريآ لياُؤَٓنيآ  )آ ؾكاٍآ :غناْجآ ب١ٖٝآ ضقٜقآ ىانقٗاآ آ 
مزٌآ َٔآ لياُػِٓآ ؾكطع٘ظ )24آ آ ٖٚالٙآ ليْاطٝط١آ تاآ اطهٞآ ؾعاالّآ آ مآ ٜعانفآ ٚزٗا٘آ آ آ 
ؾريفٓآ ًٌُ٘آ إىلآ أًٖا٘آ ٖاِآ أٌانفآ آ باآ اُاآ قاايٛلآ آ ًٌُٚاٛلآ آ  )آ ٚقاقآ محًاٗاآ ليَاٝؿآ آ 
ليطٛىٞآ ًٌ٢آ بعضآ ليااُآ طاٌَآ ليثربٌٝا١آ :آ إْا٘آ آ  )آ ؾعاٌآ كياوآ آ ياآ اًُْطٕ١آ ،آ أٚآ 
)18آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة12آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ.3آ آ 
)19ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ .1آ آ 
)24ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ.3آ آ 
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آ آ ٜهٔآ يآلؽلآ يفآ لياُػِٓآ ْْاٝبْآ ،آ أٚآ ْاآ اطٖٛاآ َأآ آ ليااُآ طاٌَآ ليايتآ قاقآ ٖٜاطنآ آ 
إيٗٝاآ ليؿك٘ٝآ مجعاّآ بٗٓٝاآ ٚبنيآ آ بعضآ لألؽاامآ  .آ 
آ ٚلياطاٌّآ لٕآ لمٌثاامآ ٚليعٌُآ ًٌ٢آ ّطٝط١آ آ َاطُقآ بأآ قاًٝآ آ َٚعثارب٠آ آ 
لييه،ْٞٛآ ُٖٚاآ َطًكثإآ آ نُاآ إٔٚطٓاآ ،يهٔآ ُْاكٓٝقآ إطالقُٗاآ باعضآ لينٚلٜااحآ آ آ 
ليقلي١آ ًٌ٢آ لؽثْأآ ٌقّآ ضقٓآ ليكطعآ إكلآ نإآ لياُأؽٛكآ آ بكقمآ ضْث٘آ أٚآ أقٌ،آ آ 
ْعريآ ليْطٝط١آ آ لييتآ مٚلٖاآ ليَٝؾإآ ليْقٚمآ ٚليطٛىاٞآ بيآقُٖاآ آ إىلآ ٜاًْٛآ آ 
بٔآ ٌاقآ لينمحٔ-آ ٚنٌْآ َُٓٗاآ ي٘آ طنمآ آ َثعقف٠آ إىلآ نثبآ آ ،ًْٜٛآ آ ٚأضقآ طانمآ آ آ آ 
ليْقٚمآ ٚأضقآ طانمآ ليطٛىاٞآ ّاطٝعآ آ زوَااّآ آ -آ آ ٜنٜٗٚااآ آ  ٌ)21أآ ٌااقآ لهللآ بأآ آ 
ىٓإآ ٚققآ ىأٍآ َٔآ ليْافمآ  :)آ مزٌآ ىنمآ آ َٔآ لياُػِٓآ آ لُٜآ ليلٟآ جيبآ آ آ 
ًٌ٘ٝآ ؟آ أٜكطعآ -آ ليَ٤ٞآ آ ليلٟآ ٜاسبآ ًٌ٘ٝآ ليكطع،آ ْيؾ١آ -آ قااٍآ آ  )آ :غٜٓعانآ آ 
نِآ ْْٝا٘آ ؟آ ؾإآ آ نإآ ليلٟآ آ أؽلآ آ أقٌآ َٔآ ْْٝا٘آ ٌوٓمآ ٚفؾاعآ إيٝا٘آ تاآ اُاّآ آ َايا٘آ ،آ 
ٚإٕآ نإآ أؽلآ َدٌآ ليلٟآ ي٘آ ؾاالآ ٍا٤ٞآ آ ًٌٝا٘آ ،آ ٚإٕآ ناإآ أؽالآ ؾٖاالّآ بكاقمآ آ خاآ أُآ 
َاسٔ-آ ٖٛٚآ مبعآ فٜٓام-آ آ قاُطعظآ ٚلياُسٔآ ٖٛآ ليرتٌ،آ ٖٚالٙآ لينٚلٜا١آ ّاطٝط١آ آ 
لييٓقآ ٚلٕط١آ ليقمي١آ ًٌ٢آ ليثؿٌْٝآ بنيآ أؽلآ َكقلمآ ْْٝا٘آ آ أٚآ أقٌآ ؾالآ ضقٓآ ٚمآ 
قطعآ ًٌ،٘ٝآ بٌآ ًٌ٘ٝآ آ تعوٜنآ ٚتأفٜبآ ياسنأت٘آ ًٌ٢آ ليااُآ ػِٓآ ٚأؽالٙآ َٓا٘آ َأآ فٕٚآ آ 
تنؽٓٝآ ٚيٞآ لألَن،آ ٚبنيآ أؽلآ ليول٥قآ ليؿإٌآ ًٌ٢آ ضْث٘آ ْْٝٚا٘آ َٔآ ليااُآ ػِٓآ 
ٚتهٕٛآ ليوٜااف٠آ بكاقمآ مباعآ فٜٓاامآ ؾآ اثُااآ كطعآ ٜاقٙآ ،آ ألْا٘آ ىانمآ َأآ آ ليااُآ ػِٓآ أٚآ َأآ آ 
لياااُاٍآ لياااَُرتىآ :آ مبااعآ فٜٓااام،آ ٚيفآ آ ٖااللآ آ لياااُٛمفآ باي ااؾْٔٛآ :آ تكطااعآ آ ٜااقآ 
ليياممآ إكلآ نإآ لياُأؽٛكآ َٔآ لياُاٍآ لياَُرتىآ بكقمآ مباعآ فٜٓاآ امآ كٖابآ ،آ آ ىاٛل٤آ آ 
قًٓاآ يفآ ٌُّٛآ لياُٛلمفآ بأْ٘آ ٜكطعآ بينق١آ مبعآ فٜٓامآ أٚآ ٜكطعآ بينق١آ مخًآ فٜٓاامآ آ آ 
ضيبآ لياؾالفآ آ ليؿكٗٞآ لآلتٞآ آ باطد٘آ آ  .آ 
ْٚعريٖاآ مٚلٜث٘آ لألؽن٣آ ٚيعًٗاآ ْؿيٗا،آ يهٔآ ٖلٙآ آ َؿًْٓ١آ آ توٜقآ ًٌ٢آ تًو آ 
)21ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :ؼ4آ .آ آ 
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ليْطٝط،١آ ٖٚلٙآ ٕعٝؿ-١آ يٛقٛعآ ّاياآ اعآ بأآ ىاعٝقآ آ يفآ ىآقٖاآ ،آ ٖٚاٛآ َُٗاٌآ ،آ آ آ 
ٚققآ ٚخآك٘آ أىثاكْاآ ليااُآ طكل قق)ٙآ يٛقٌٛا٘آ يفآ أآ ىاآ اْٝقآ تؿياريًٌٞآ آ بأآ إبانلِٖٝآ -آ آ 
ٚؾٗٝاآ هٜاف٠آ :غإٕآ نإآ ىنمآ بعقآ َاآ أؽلآ ضْث٘آ َٓ٘ظآ ٜعينآ َٔآ ليؿ٤ٞآ غآ قطع،آ 
ٚإٕآ نإآ ىنمآ قااٌآ إٔآ ٜاآ اُكيِٓآ  آ ٜاآ اُكطعآ ضثا٢آ ٜٓعانآ آ َايا٘آ ؾٝا٘آ ؾٝاقؾعآ إيٝا٘آ آ ضكٓاآ ٘آ  آ 
َٓ٘آ ...ظ )22آ ٚليااقٞآ ْعريآ َاآ زا٤آ يفآ لينٚل١ٜآ ليْطٝط١آ لياُثكقَ١آ مبٔآ ىٓإآ  .آ 
ٚليااطاٌّآ َاأآ َالضعاا١آ ليْٓاأٛآ ٚليااسُعآ باانيآ َطًكٗاااآ ٚباانيآ َكٓٝاقٖاآ آ آ 
بثكٝٝقآ لياُطًلآ ٖٛآ ليثؿٌْٝآ بنيآ أؽلٙآ َٔآ لياُػِٓآ بكاقمآ ضكٓا٘آ آ أٚآ أقاٌآ آ ؾآ اٝاآ اُعط٢آ 
ليثثُاا١آ ٜٚع اوٓمآ ب ااُاآ ٜاانلٙآ لياااُسثٗقآ ليعااافٍآ ّااالضاّآ ٚتأفٜا ااّآ ياا٘،آ آ ي ااسنأت٘آ ًٌاا٢آ 
لياُػِٓآ َٔآ فٕٚآ تنؽٓٝآ ٚيٞآ لألَن )آ ٚبنيآ أؽلٙآ آ َٔآ لياُػِٓآ هل٥اقلّآ آ ًٌا٢آ آ 
ققمآ ْْٝا٘:آ ؾإآ نإآ آ ليول٥قآ بكقمآ ليْٓاةآ آ تاُكطعآ ٜق،ٙآ ٚإمآ ُٜعوٓمآ ٜٚؤؽالآ آ َٓا٘آ آ 
ليول٥ااق،آ ألْاا٘آ أؽاالآ باياآ اؾؿا٤آ َٚاأآ لي ااطنهآ لياااُطؿٛظآ آ ؾٝاا٘آ لياااُػِٓآ آ أٚآ لياااُاٍآ 
لياَُرتىآ َٔآ فٕٚآ إكٕآ ٍننا٘٥آ أٚآ ٚيٞآ لياُاٍآ لياَُرتىآ ناياُػِٓآ آ ٚليؿ٤ٞآ آ  .آ 
ٖٚلٙآ ليْٓٔٛآ ٚمفحآ يفآ لياُػِٓآ ٚليؿا٤ٞآ ليالٟآ َٜارتىآ ؾٝا٘آ آ ليااُآ يًُٕٛآ 
لياااُساٖقٕٚآ ٜٚكيٓااآ ِآ آ ًٌاا،ِٗٝآ ٚليعاااٖنآ ٌااقّآ ليؿاانمآ آ آ بٓٝاا٘آ ٚباانيآ آ لألَااٛلٍآ آ 
لياَُرتن١آ لألؽن٣آ ،آ نأؽلآ آ ليؿكريآ َٔآ بٝجآ لياُاٍآ ،آ آ ٚأؽلآ آ ليَنٜوآ آ َٔآ َااٍآ آ 
ليَنن١آ ،آ ٚحنٛآ كيوآ ،آ ٚيعٌآ ليثعُِٝآ آ ٖٛآ ؾِٗآ آ ليعًُا٤آ َٔآ ققِٜآ لألٜاآ اّآ ضيااُاآ آ 
ٜعٗنآ َٔآ تعاريلتِٗآ ليعاَ١آ لياُيثقٍآ ًٌٗٝااآ بٗالٙآ لينٚلٜااحآ لياآ اؾاّ١آ آ بايااُآ ػِٓآ آ 
ٚليؿ،٤ٞآ ٖٚللآ ليؿِٗآ آ ليعاّآ ٖاٛآ ليْاطٝعآ يعٗٛمّاطٝط١آ آ َاآ اطُقآ بأآ قاًٝآ يفآ آ 
ليقمي١آ ًٌ،٘ٝؾاْٗاآ تأٓٝآ نرب٣آ نً١ٝآ أىٓياٗاآ آ آ أَاريآ آ ليااُآ ؤَٓنيآ  )آ ٚضهاٖااآ يٓااآ آ 
لإلَاّآ ليااقن )آ ضٝذآ قاٍآ لياُيًُٕٛآ  ققآ ىنمآ ؾاآ قاآ اطع٘)آ ٚأزااةآ بهارب٣آ آ 
نً١ٝآ :غإْٞآ  آ أقطعآ أضقلّآ ي٘آ ؾُٝاآ أؽلآ ٍنىظ )23آ ٖٚلٙآ ليهارب٣آ ٜياثٟٛآ آ ؾٗٝااآ آ 
)22ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ6آ .آ آ 
)23ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ.1آ آ 
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لمٍرتلىآ يفآ لياُػِٓآ ليلٟآ آ ٖاٛآ َاٛمفآ ليْاطٝط١آ آ َاعآ لألَاٛلٍآ آ ليااُآ َرتن١آ بانيآ آ 
ليٓاٌآ لياُثَامننيآ يفآ أَٛلهلِآ لياؾاّ١آ بِٗآ ٚلمٍارتلىآ يفآ بٝاجآ آ ليااُآ اٍآ ليالٟآ آ 
تاسثُعآ ؾ٘ٝآ ليونٛلحآ ٚلألمخاٌآ ٚلياُعاياِآ ٚحنٖٛاآ َاُاآ َٜرتىآ ؾ٘ٝآ ليؿكنل٤آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚباؽثْامآ :آ ٖلٙآ ليْطٝط١آ بآٝآجآ نرب٣آ نً١ٝآ ٜؤؽلآ بٗاآ تعاقلّ،آ ٚققآ قٓٝقحآ 
باُاآ إكلآ أؽلآ ليَنٜوآ آ بكقمآ ْْاٝا٘آ أٚآ أقاٌآ ،آ ٌٓٚق٥الٕآ مآ قطاعآ آ ،آ ٖٚاللآ آ ٜؤىٓاًآ آ 
يعُّٛآ لياطهِآ يفآ تاُاّآ لألَٛلٍآ لياَُرتن١آ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٜٚؤٜااقآ ليعُااّٛآ :آ لينٚلٜاا١آ لياااُثُٖٓ١آ يًطهااِآ يفآ َاااٍآ ؽااأآ غااريآ لياااُػِٓآ 
ٚليؿ٤ٞآ ليآُْٔٛآ ًٌ٘ٝآ يفآ لإلؽاامآ ليْطٝط١آ لياُإ١ٝآ ،آ ٖٚاٞآ مٚلٜا١آ َياُعآ آ 
ليٖعٝؿ-١آ يٛقٛعآ ىٌٗآ بٔآ هٜافآ يفآ ىٓقٖا-آ ٚليٛلمف٠آ يفآ لألؽلآ َٔآ بٝاجآ آ ليااُآ اٍآ آ آ 
ٖٚااٞآ يفآ لياااُؿافآ آ ْعااريآ ّااطٝط١آ َاآ اطُقآ باأآ قااًٝآ ،آ ضٝااذآ قاااٍآ ؾٗٝاااآ آ لإلَاااّآ 
ليْاافمآ آ  :)غإٕآ ًٌٝااّآ آ آ أتاٞآ بنزاٌآ آ ىانمآ آ َأآ بٝاجآ آ ليااُآ اٍ،آ ؾكاااٍآ :آ مآ 
ٜكطعآ ؾإآ ي٘آ ؾ٘ٝآ ْْٝااّظآ  )24آ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٖٚااللآ ليااآ اؾربآ ٜااقٌِآ ؾٗااِآ ليؿكٗااا٤آ آ  مض)آ ٜٚثأنااقآ آ باا٘آ إآ ىااثٛل٤آ لألَااٛلٍآ آ 
لياااَُرتن١آ يفآ لياااطهِ،آ َٚؿااافآ لينٚلٜاا١آ َطًاالآ آ آ ٜكٓٝااقآ آ باينٚلٜاااحآ آ ليْااطٝط١آ آ آ 
لياُؿًْٓ١آ ضياُاآ تكقّآ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٖٓٚاآ تٛزقآ مٚل١ٜآ ََهً:١آ مٚلٖاآ ليَٝؿآ يفآ تٗلٜا٘،آ ٚيفآ لييٓقّ :اياآ اعآ بأآ آ 
ٌكا)١آ ٖٛٚآ َاسٍٗٛآ مآ أَام٠آ ٌٓقْاآ ًٌ٢آ ٚخاقث٘،آ ٜ ٚوٜقآ بٔآ ٌاقآ ليااُآ ًو)آ ٖٚاٛآ آ 
َااسٍٗٛآ ليااطاٍآ أٖٜااّ،آ  ٚلياااُؿٌٖآ باأآ ّايااع)آ ٖٚااٛآ نالٓلةآ ًٌاا٢آ َاااآ قٝااٌ،آ 
ؾاييٓقآ ٕعٝـ،آ ٚلياُنتآ قٛي٘آ :غإكلآ ىنمآ ليياممآ َٔآ لياٝقمآ َٔآ إَاّآ زا٥نآ ؾالآ 
قطعآ ًٌ،٘ٝآ إْاُاآ أؽلآ ضك٘،آ ؾإكلآ نإآ َٔآ إَاّآ ٌافٍآ ًٌٝا٘آ ليكثاٌظآ آ  )25آ ٚفميثا٘آ آ 
غريآ َٓاؾ١ٝآ ياُاآ تكقّآ َٔآ ليْٓ،ٔٛآ ٚنليوآ ألٕآ ليَلآ لألٍٚآ َأآ لياآ اؾربآ ًٜثاِ٦آ آ 
)24آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ2آ .آ آ آ 
)25آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ5آ .آ آ 
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َعآ ليْٓٔٛآ ليااُآ إ١ٝآ بعاقآ تكٝٝاقآ َطًكٗااغآ ؾالآ قطاعآ ًٌٝا٘آ ،آ إْاآ اُاآ أؽالآ ضكا٘ظآ آ 
ٚليَلآ ليداْٞآ َٔآ لياؾربآ غنٜبآ مآ ٜاُهٔآ ليننٕٛآ إي٘ٝآ :آ  آ 
آ آ آ آ آ آ آ أ-آ يػنلبث٘آ َعآ ٕعـآ ىٓقآ لياؾربآ ٌٚقّآ ضسٝث٘آ ضث٢آ ٜؤؽلآ ب٘آ تعاقلّآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ة-آ ٚإلىثاعافٙآ يفآ ْؿي٘آ ؾاْ٘آ مآ ٜاطثٌُآ قثٌآ لآلؽلآ َٔآ بٝقمآ ضاٛةآ أَٛلٍآ 
لياُيًُنيآ :هنٛلتِٗآ أٚآ غٓا-ُِٗ٥آ إكلآ نإآ لياَُنفآ ًٌٗٝاآ ٖٛآ لإلَاّآ ليعافٍآ .آ 
ْعااِآ ٜاااطثٌُآ ٖااللآ ،آ بااٌآ إٕآ ليَااٝؿآ لزبااٛلٖنٟآ قاااٍآ :آ  ليعاااٖنآ إىااثاقلٍآ ليكطااعآ 
بايكثٌآ َٔآ ليٓيٓاـ)آ  )26آ .آ يهٔآ ٖللآ َاطضآ إضثُاٍآ مآ ٍااٖقآ ًٌا٢آ لمىاثعٗامآ آ 
ى٣ٛآ لمىثاعافآ ليلٟآ كننْاٙآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚنٝـآ نإآ مآ ٚخٛمآ باياؾربآ َيٓقلّآ ٚمآ بقميث٘،آ ٚمآ َٓاؾا٠آ ٚمآ َعامٕ١آ ؾ٘ٝآ 
يثًهِآ لينٚلٜاحآ ليْطٝط١آ لياُثكقَ١آ .آ ٖٓٚاآ ؾنٌإآ :آ  آ 
آ آ آ آ آ آ أ-آ إكلآ أؽلآ ليَنٜوآ َكقلملّآ َٔآ لياُاٍآ لياَُرتىآ ليلٟآ ي٘آ ضْا١آ ؾٝا٘آ ،آ ٚقاقآ آ 
إٌثكااقآ أٚآ ظ أٓآ إٔآ َاااآ ٜأؽاالٙآ بكااقمآ ْْااٝا٘آ ،خااِآ إْهَااـآ هٜاااف٠آ لياااُأؽٛكآ ٌاأآ 
ضْااث٘،آ أٚآ إْهَااـآ ؽطااأآ ظٓاا٘آ ٚأّااٌآ إآ ٌثكااافٙآ أْاا٘آ َاااٍْآ آ ََاارتىآ ٚإٔآ لياااُاٍآ آ آ 
لياُأؽٛكآ آ ٖٛآ غريآ َاٍآ ليَنن١آ ،آ ؾايعاٖنآ أْ٘آ ََثا٘آ مآ ٜاُطقٓآ ٚمآ تاُكطعآ ٜقٙآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ ٚليٛز٘آ ؾ٘ٝآ ٚلٕعآ :آ ؾاْا٘آ ٜعثكاقآ أٚآ ٜعأآ إٔآ آ ليااُآ اٍآ َااٍآ ََارتىآ آ بٓٝا٘آ ٚبانيآ آ 
غري،ٙآ  ٚآ ٜعثكقآ أْ٘آ َاٍآ غريٙآ ضث٢آ ٜهٕٛآ أؽلٙآ ىنق،١آ ؾًاِآ تثطآ كالآ لييانق١آ يفآ آ آ آ 
أؽلٙآ ضث٢آ ٜيثطلآ ضاقٓآ آ ليكطاعآ ،آ ؾاإآ َؿٗاّٛآ لييانق١آ آ َثكآٛآ ّآ آ بكْاقآ أؽالآ َااٍآ آ 
ليػري،آ ٚقْقآ آ لآلؽلآ ٖٓاآ آ أؽلآ ضْ١آ َٔآ لياُاٍآ ليااُآ َرتىآ إٌثكاقٙآ قاقمآ ضْاث٘آ آ آ 
خِآ إْهَاـآ آ هٜااف٠آ آ آ ليااُآ أؽٛكآ ٌأآ قاقمآ ضْاث٘آ أٚآ إآ ْهَاـآ ؽطاأآ إآ ٌثكاافٙآ آ آ ٚإٔآ 
لياُاٍآ لياُأؽٛكآ َٓ٘آ يًٝآ ٖٛآ لياُاٍآ لياَُرتىآ ب٘ٓٝآ ٚبنيآ آ ٍنناٙ٤آ آ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ْعِآ ٖللآ ٜيثطلآ ليثعوٜنآ ياسنأت٘آ ًٌ٢آ ليااُآ اٍ-آ ليااُآ َرتىآ أٚغريليااُآ َرتى-آ 
ؾٗللآ لياُسرتئآ ًٌا٢آ آ َاآ اٍآ ليػاريآ آ آ بعاقآ إْهَاافآ نْٛا٘آ َااٍآ ليػاريآ آ أٚآ نْٛا٘آ آ َااٍآ آ 
)26آ زٛلٖنآ ليهالّآ :آ ص41آ :آ 493آ .
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ليَاانن-١آ مآ َاااٍآ آ لآلؽاالآ -آ آ  ٜااُعوٓمآ ٜٚااؤفةآ ي ااسنأت٘آ ًٌ ا٢آ َاااٍآ ليػااريآ أٚآ َاااٍآ آ 
ليَاانن١آ بااقٕٚآ إىااث٦للٕآ ليَااننا٤آ ،آ ٚتكااقٜنٙآ إىلآ لياااُسثٗقآ ليعااقٍآ َااعآ يااطاظ٘آ آ 
ؽّْٝٛاحآ آ ليعكٛب١آ ٚلياُعاقَبآ  .آ 
ة-آ إكلآ أؽلآ لياُؤتأُآ َٔآ بٝجآ َاٍآ لياُيًُنيآ  ٚآ ٜهٔآ َأكْٚاّآ آ ؾٝا٘آ آ َأآ آ 
ٚيٞآ لألَن،آ أٚآ أؽالآ آ َأآ لياآ اطكٛمآ ليَانٌ١ٝآ آ -آ ٖٚاٞآ يفآ ضنهٖااآ :آ بٝاجآ آ ليااُآ اٍ-آ آ آ 
ٚققآ أؽلآ هل٥قلّآ ًٌ٢آ ققمآ ضازث٘آ أٚآ ليكقمآ لياُأكٕٚآ ؾ،٘ٝآ ٖٚللآ لألؽلآ ؽٝاْْ١آ َٓ٘آ 
ٚزنأْ٠آ ًٌ٢آ لياُاٍآ لياَُرتىآ :آ  آ 
ؾإكلآ نإآ ليثساٚهآ قًٝالّآ -آ فٕٚآ مبعآ فٜٓامآ كٖبآ أٚآ مخي٘-آ آ ٜعوٓمآ ياآ اؾٝاْث٘آ 
ٚزنأت٘آ ًٌ٢آ لياُاٍآ لياَُرتىآ ليلٟآ آ ي٘آ ضْ١آ ؾ٘ٝآ َٔآ فٕٚآ إكٕآ ٚيٞآ لألَنآ  .آ 
ٚإكلآ ناااإآ ليثسااااٚهآ ليول٥اااقآ ٌااأآ ْْاااٝا٘آ أٚآ ٌااأآ ضازثااا٘آ أٚآ ٌااأآ ليكاااقمآ آ آ آ 
لياُأكٕٚآ ؾ٘ٝآ بكقمآ ليْٓاةآ -آ قطعجآ آ ٜاقٙآ ،آ ؾاْا٘آ ضٝاذآ  آ ٜااطنهآ آ بعًُا٘آ آ مٕااآ آ 
ليَامعآ آ ٚإكٕآ لياُسثٗقآ ليعقٍآ ليٓا٥بآ ٌٔآ ليٛيٞآ لألٌعِ ٌساآ ٌ)آ ٜهإٛآ ؽاآ ٓ٥اآ اّآ 
تكطعآ ٜقٙآ ،آ ألٕآ ليثساٚه-آ ليول٥قآ ٌٔآ ليكقمآ لياُأكٕٚآ آ ؾٝا٘آ آ ،آ أٚآ ليااُآ طثاصآ إيٝا٘آ -آ آ 
ياُاآ نإآ بكقمآ مبعآ فٜٓامآ كٖبآ أٚآ مخي٘آ إىثطلآ ليكطعآ ،آ ٚٚزٗ٘آ َاآ ىالآ َأآ آ 
لينٚلٜاحآ لياُثكقَ١آ ليْطٝط١آ بعاقآ لياآ اسُعآ بٗٓٝااآ بثكٝٝاقآ آ ليااُآ طًلآ َٓٗااآ ،آ آ ٚبعاقآ آ 
إضنلهآ إىثٛل٤آ لألَٛلٍآ لياَُرتن١آ :لياُػِٓآ ليٛلمف٠آ ؾ٘ٝآ لألؽاامآ ٚغريٙآ آ  .آ 
آ  آ 

ليَاانطآ لي ااؾاًَآ :آ إٔآ ٜأؽاالآ لياااُاٍآ آ َاأآ لي ااطنه-آ ليااإُٛعآ آ لي ااطْنيآ 
لياُيثٛمآ ؾ٘ٝآ لياُاٍ-آ بإٔآ ٜهٕٛآ َاٍآ ليػريآ ليااُآ أؽٛكآ باياآ اؾؿا٤آ َاآ اطْٓٓاّآ يفآ ضانهآ آ 
َاطهِ:آ بكؿٌآ أٚآ باةآ أٚآ فؾٔآ يفآ ضا ٥آ آ أٚآ أمضآ غاريآ َياُٛؼآ آ يا٘آ بقؽٛياآ اٗا،آ 
ؾاٗٝثه٘آ ٜٚثساٚهآ ًٌ٢آ لياُاٍآ ٜٚأؽل-ٙآ نً٘آ أٚآ بعٖ٘-آ ىنلّآ ٚؽؿّ١ٝآ ٌٔآ ليٓاٌآ  .آ 
ٜٚاااؾثًـآ لياااطنهآ باااؽثالفآ لألَااٛلٍآ آ لياااُطنه٠آ آ ؾاياااسٛلٖنآ ٚلياااُعافٕآ 
ٚليٓكٛفآ تاآ اطنهآ يفآ ّآقٚمآ آ َاآ اطهِ،آ ٚليدٝااةآ ٚحنٖٛااآ تااطنهآ آ يفآ َهاإآ آ َعانيآ ،آ 
ٚيهٌآ ْٛعآ َإٍآ َاَطنهآ َاؾْٔٛآ ضيبآ ليااُآ ثعامفآ ،آ ٚليااُآ ِٗآ ضانهٙآ ٚىارتٙآ آ 
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يفآ َٕٛااعآ آ َٓاىاابآ يًطؿااغآ ،آ ؾاْاا٘آ ٜعثااربآ يفآ إىااثطكامآ قطااعآ ليٝااقآ :آ إٔآ ٜؤؽاالآ آ 
لياُاٍآ َٔآ لياطنهآ ىانٓآ لّآ َأآ فٕٚآ إٌاالٕآ ٚزٗانآ ،آ ؾاإكلآ ٖثاوآ آ لياآ اطنهآ ًٌٓااّآ آ أَااّآ آ 
ّاضا٘آ قٗنلّآ ًٌ٘ٝآ خِآ أؽالآ آ َٓا٘آ آ آ ليااُآ اٍآ ناإآ َياثًااّآ آ -آ  آ تكطاعآ ٜاقٙآ آ باٌآ ٜعاوٓآ مُآ 
ٜٚثابَعُآ باياُاٍآ آ إلمزاٌ٘آ إىلآ َايه٘آ آ بك٠ٛآ آ ليكإْٛآ آ  .آ 
ٚليٛز٘آ يفآ إٍرتلطآ لألؽلآ لياؾؿٞآ َٔآ لياطنهآ لياطْنيآ :آ فمي١آ ليْٓأٛآ آ آ 
ليَنٜؿ١آ  )27آ ًٌ٢آ إٌثاام ٖثوآ لياطنه)آ يفآ يوّٚآ لياطقٓآ :آ قطعآ آ ليٝق،آ ٚإٔٚاطٗاآ آ 
فميّ١آ :آ َعثرب٠آ لييه:ْٞٛغمآ ُٜكطعآ إمآ َٔآ آ ْاكٓبآ بٝثاّآ أٚآ نينآ قؿالّظآ خِآ َعثربتا٘آ آ 
لألؽن٣آ :غنٌآ َقؽٌآ ٜقؽٌآ ؾ٘ٝآ بػريآ إكٕآ ؾينمآ آ َٓ٘آ لييااممآ ؾاالآ قطاعآ آ ؾٝا٘ظآ آ 
ٜعينآ لياطُاَاحآ ٚلياآ اؾاْاحآ ٚلألمضٝا١آ آ ،آ ٚيفآ  ليؿكٝا٘آ )آ هٜااف٠آ آ :غٚليااُآ يازقظآ 
ٖٚللآ تؿيريآ َٔآ بعضآ لينٚل٠آ ظاٖنلّ،آ ٜٚيثؿافآ َٔآ َؿّٗٛآ آ لينٚل:١ٜآ إٔآ ليااُآ هإآ 
لياُطنهآ لياُطْٔآ ليلٟآ ٜاطثاصآ فؽٛي٘آ إىلآ إكٕآ ّاضا٘آ إكلآ ىنمآ َٓ٘آ لييااممآ آ 
تاُكطعآ ٜقٙآ ؾ٘ٝآ ،آ ٖٚهللآ ّطٝط١آ أبٞآ بْاريآ :آ قااٍآ آ ىاأيجآ أبااآ زعؿان آ )آ ٌأآ آ 
قّٛآ إّططاٛلآ يفآ ىؿنٕآ مؾكا٤آ ،آ ؾينمآ بعِٖٗآ َثاعآ بعض،آ آ ؾكاٍآ :غٖللآ ؽاأ٥آ آ 
مآ ُٜكطع،آ ٚيهٔآ ٜثاعآ بينقث٘آ ٚؽٝاْث٘ظآ قٌٝآ ي٘:آ ؾإآ ىنمآ آ َٔآ أبٝا٘آ ؟آ ؾكااٍآ :غمآ 
ٜكطع،آ ألٕآ لبٔآ لينزاٌآ آ مآ ٜاآ اطسبآ ٌأآ لياقؽٍٛآ آ إىلآ َٓاوٍآ أبٝا٘آ ،آ ٖاللآ ؽاأ٥آ ،آ 
ٚنليوآ إٕآ أؽلآ َٔآ آ َٓاوٍآ أؽٝا٘آ أٚآ أؽثا٘آ آ إٕآ ناإآ آ ٜاقؽٌآ آ ًٌاِٗٝآ مآ ٜاآ اطسااْ٘آ 
ٌٔآ ليقؽٍٛظآ ؾاْٗاآ ٚلٕط١آ ليقمي١آ ًٌ٢آ إٍرتلطآ ٚزاٛفآ آ ليااُآ اٍآ ليااُآ ينٚمآ يفآ 
ضنهٕآ َاطْٔآ مآ ٜياُعآ بقؽٛيا٘آ ٌااف٠آ ،آ ؾاإكلآ ناإآ َاأكٕٚآ لياقؽٍٛآ ٌااف٠آ آ ناإآ آ 
أؽلآ لياُاٍآ َٓ٘آ ؽٝاّْ١آ ٚغْااّآ -آ ٜعاوٓآ مآ آ ؾاًٌا٘آ ياآ اؾٝاْث٘آ .آ ٖٚالٙآ ليْٓأٛآ ياًٝآ آ 
ياٗاآ َعامضآ َاْعآ َٔآ إٍرتلطآ ضنهآ لياُاٍآ يفآ َهإآ ضْٝأآ .آ  آ 
يهٔآ ققآ ٜيثقٍآ ًٌ٢آ ْاؿٞآ إٍارتلطآ لياطنهآ بْطٝعآ مجاٌٝآ  )28آ لياُثُٖٔ آ 
)27ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة18آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ +ؼ+2آ ؼ3آ آ .آ آ آ  آ 
)28ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة33آ آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ .1
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يكطعآ ليٝقآ ًٌا٢آ ىانق١آ زٛليالآ َأآ طعااّآ يفآ آ ليياٛمآ آ ،آ ٚظااٖنٙآ ٌاقّآ ضانهٙآ يفآ آ 
ىرت،آ ٜٓٚاػٞآ ٌنضآ لشبربآ إلىثٖٝاؼآ لياطل:قاٍآ مجٌٝآ يإلَاّآ ليْافم  :)آ 
آ آ آ آ آ آ إٍرتٜجآ أْاآ ٚلياُعً٢آ بٔآ ؽًٓٝآ طعاَاّآ باياآ اُق١ٜٓآ ٚأفمنٓااآ لياآ اُيا٤آ قااٌآ إٔآ آ 
ْٓكً٘آ ؾرتنٓااٙآ يفآ ليياٛمآ يفآ زٛليٝكا٘آ ٚلْْانؾآ ٓا،آ ؾًُااآ ناإآ َأآ ليػاقآ آ غاقْٚاآ لىلآ آ 
لييٛمآ ؾاكلآ أٌٖآ لييٛمآ َاسثُعٕٛآ ًٌ٢آ أىٛفآ قاقآ أؽالٙٚآ ٚقاقآ آ ىانمآ زٛليكااّآ آ 
َٔآ طعآَاآ ٚقايٛل:آ إٕآ ٖللآ ققآ ىانمآ زٛليكااّآ آ َأآ طعااَهِآ ؾاامؾعٙٛآ لىلآ لياٛليٞآ آ 
ؾهنٖٓاااآ إٔآ ْثكااقّآ آ ًٌاا٢آ كيااوآ ضثاا٢آ ْعاانفآ مأٟآ أآ بااٞآ ٌاااقآ لهللآ آ  )آ ؾااقؽٌآ 
لياُعً٢آ ًٌ٢آ أبٞآ ٌاقآ لهلل )آ ٚكننآ كيوآ ي٘،ؾأَنْاآ إٔآ ْنؾع٘آ ؾنؾعٓاٙآ ؾكُطعآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٚليثأٌَآ يفآ ٖلٙآ ليْطٝط١آ مآ ٜعٗنآ َٓٗاآ  ٌاقّآ إآ ٍارتلطآ لياآ اطنه)آ مضثُااٍآ آ 
ٚزٛفآ ضامٌآ يًُهإآ أٚآ ضازوآ ٜاآ اطؿع٘،آ ٜهؿٓٝااآ آ َٓعااّآ آ ياقميثٗاآ :آ ٌاقّآ ّاقٚمآ آ 
ليكطعآ بأَنآ لمَاّ ،)آ َٚاآ ّقمآ ٌٓ٘آ ٖٛآ لينؽْا١آ يفآ مؾاعآ أآ َانآ لييااممآ لىلآ آ 
ليٛلي،ٞآ ٚيعاٌآ آ ٖاآ للآ لألَانآ آ يػانضآ آ ضؿاغآ ْعااّآ لياآ اُسثُعآ لياآ اُيًِآ َأآ لياآ اٗنصآ 
ٚليؿ٢ٕٛآ يٛآ  آ ُٜنؾعآ ٖللآ ليياممآ ٚغريٙآ لىلآ ليٛليٞآ يثأفٜبآ ليياممآ  .آ 
ٚلياطاٌّآ إٌثُافْاآ ٖٓاآ ًٌ٢آ إطالمآ آ ليْٓاآ ٔٛآ ليااُآ َرتط١آ ألؽالآ آ ليااُآ اٍآ 
َٔآ لياطنهآ بعاقآ ٖثها٘آ يفآ إىاثطكامآ آ قطاعآ ليٝاقآ آ ،آ ٚإطاالمآ آ ٖالٙآ ليْٓأٛآ آ ٜعآِآ آ 
لياطنهآ ليلٟآ ٜهٕٛآ ًَوآ ّاضبآ لياُاٍآ لياُطنه،آ ٚلياطنهآ ليلٟآ ٜهإٛآ ًَاوآ آ آ 
غريٙآ ٚققآ إىاثأزنٙآ أٚآ إآ ىاثأَٓ٘آ ياآ اطؿغآ آ َايا٘آ أٚآ َثاٌا٘آ ،آ ؾاالآ ٜعثاربآ آ آ يفآ لياآ اَُطنه آ 
آ َهإآ لياُاٍآ لياُُطنَه-آ نْ٘ٛآ ًَهاّآ آ يْاضبآ آ لياُاٍآ لياُينٚمآ  .آ ًٌٝٚاا٘آ إكلآ إىااثعامآ بٝث ااّآ أٚآ َاآ اطالّآ أٚآ إىااثأزنٙآ ياآ اؾوٕآ بٖاااٌث٘آ أٚآ ضؿااغآ آ آ 
أَٛلي٘آ خِآ ْاكٓا٘آ أضقْآ ٖٚثه٘آ ٚأؽلآ لياُاٍآ آ َٓ٘آ آ باياؾؿا٤آ -آ آ قطعجآ ٜقٙآ ،آ باٌآ آ ياٛآ آ 
ْاكٓا٘آ َايوآ ليإُٛعآ -آ َعريآ لياُهإآ أٚآ َؤزنٙآ -آ خِآ ىانمآ آ آ َااٍآ آ ليااُآ يثعريآ آ أٚآ 
لياُيثأزنآ ٚخاثجآ ليينق١آ ًٌ٘ٝآ -آ قُطعجآ ٜق،ٙآ ألْ٘آ ىنمآ آ َٔآ لياطنهآ بعقآ ٖثه٘.آ آ  آ 
َٔٚآ ٖللآ ليَنطآ ْيثؿٝقآ ؾنٌٚاّآ آ ؾكٗ١ٝآ َثؿنق١آ ،آ ٖٞآ آ  :آ 
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ليؿنعآ لألٍٚآ :آ يٛآ غْبآ َامآ ّآ َٛزٛفلّآ يفآ ضانهآ َاآ اطْٔآ َاآ اؾؿٞآ آ ٜاآ اُهٔآ 
فؽٛي٘آ ٌاف٠آ ناياُاٍآ لياُؾوٕٚآ يفآ َهإآ ٌَُٞٛآ نايَامعآ ٚليوقامآ ٚليااُآ يسقآ آ 
ٚلي ااطي١ٝٓٝآ لياااُؿثٛض١آ يهااٌآ فلؽااٌ،آ أٚآ لياااُاٍآ لياااُيثٛمآ يفآ ىاااض١آ لياٝااجآ آ أٚآ 
لياااُطٌآ ليثسااامٟآ أٚآ يفآ َٕٛااعآ َااأكٕٚآ يًياااممآ بقؽٛياا٘آ آ ،آ خااِآ أؽاالآ آ لياااُاٍآ آ آ 
باياؾؿا٤آ آ ٚليثيرتآ -آ آ ؾٗلٙآ ؽًي١آ يٝيجآ آ بينق١آ ،آ أٚآ أؽلٙآ آ ًٌٓااّآ آ ٖٚانةآ آ ؾٗاللآ آ آ 
لىثالةآ يًٝآ بينق١آ ،آ ٚيًٝآ يفآ لياؾًي١آ ٚلمىثالةآ آ قطعآ آ  .آ 
آ ٖٚهللآ مآ قطعآ ٜقآ ًٌ٢آ َٔآ أؽلآ لياُاٍآ يفآ َهإآ ٌَُٞٛآ ٜقؽً٘آ نٌآ أضقآ 
ٜنٜاااقآ فؽٛيااا٘آ أٚآ َياااُٛؼآ بقؽٛيااا٘آ آ َااأآ فٕٚآ إكٕآ ،آ نايااااُطالحآ ليااااُؿثٛض١آ آ 
ٚلألىٛلمآ ليعُ١َٝٛآ لياُأكٕٚآ باقؽٛهلاآ آ آ يهاٌآ أآ ضاقآ أٚآ يطا٥ؿإ١آ آ نايااُآ ٛظؿنيآ أٚآ آ 
لياُعًُني،آ ٚإْاُاآ مآ تاُكطعآ ٜقآ لآلؽلآ ىنٓلّآ َٓٗاآ ألٕآ لياُاٍآ ٜؤؽلآ َٓٗاآ ٖٛٚآ غاريآ آ آ آ 
َاطنهآ ٚغريآ َآُٛعآ ٌٔآ أؽلٙآ بٌآ ٖٛآ َيُٛؼآ بأؽلٙآ آ َكاباٌآ فؾاعآ آ خاآ آُ٘،آ ؾاإكلآ آ 
أؽلٙآ بقٕٚآ فؾعآ خآُ٘آ ناإآ َياثًااّآ ؽآ٥ااّآ آ آ ٜعاوٓآ مآ ٖٜٚانةآ ،آ ٚكياوآ ياآ اُاآ ٚمفآ يفآ 
ّطٝعآ ٌاقآ لينمحٔآ ٌٔآ ليْاافمآ آ  )آ :غياًٝآ ًٌا٢آ ليالٟآ ٜياثًبآ قطاعظآ آ 
ٖٛٚآ ؽاربآ آ  )29آ ّاطٝعآ لييآقآ آ ٚلٕاعآ ليقميا١آ ًٌا٢آ إٔآ آ ليااُآ يثًبآ َااٍآ غاريٙآ مآ آ آ 
تكطعآ ٜقٙآ ،آ ألْ٘آ مآ ٜأؽلآ َاٍآ غريٙآ َٔآ ضانهٙآ باياآ اؾؿا٤آ ،آ باٌآ ٖاٛآ ٜػثْابآ آ َااٍآ آ 
غريٙآ ًٌٓاّآ َٔآ آ غريآ ضنه،آ ؾٝعاوٓآ مآ لكلآ إىاثًبآ آ ٍاا٠آ أضاقٕآ آ ضااٍآ مٌٗٝااآ ٖٚانةآ أٚآ آ 
إىااثًبآ َاااٍآ َيااًِآ آ َاأآ لياااُطٌآ لياااُؿثٛؼآ بااقٕٚآ ضاالآ ٚبااقٕٚآ فؾااعآ لياادُٔآ آ  آ 
خااِآ آ ٖاانةآ آ َاأآ ّاااضبآ آ لياااُآ اٍآ خااِآ قاااضآ ًٌٝاا٘آ ٍٚااٗقآ ليعااقٍٚآ آ باىااثالب٘آ آ  آ 
ؾٝعوٓمآ ياؾٝاْث٘آ ٜٚثابَعآ باياُاٍآ أٚآ ٜعٕ٘ٓٛآ -آ آ َدالّآ آ أٚآ آ ق١ُٝآ -آ آ  .آ 
ٖٚهللآ يٛآ إؽثًًآ لياُاٍآ َٔآ آ لياُطٌآ لياُؿثٛؼآ ٚأؽلٙآ آ باياؾؿا٤آ َأآ غاريآ آ 
ضنهٕآ أٚآ قؿٌآ أٚآ َٓعآ فؽٍٛآ آ ؾالآ قطعآ ًٌ،٘ٝآ ْعِآ ٖٛآ ؽأ٥آ ُٜعوٓمآ ُٖٜٚنةآ ٕانباّآ آ 
ٍقٜقلّ،فٕٚآ ققمآ لياطقآ ليَنٌٞآ لألفْ٢آ ٜٚثابَعآ بايااُآ اٍآ إلىارتزاٌ٘آ َٓا٘آ ،آ ٚقاقآ آ 
)29ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة13آ آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ  .1آ 
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ٚمفآ آ يفآ ليْٓٔٛآ  )34آ ليعقٜاق٠آ :غآ مآ قطاعآ يفآ لياقغام٠آ آ ليااُآ عًٓ١آ ٖٚاٞآ لياآ اؾًي١آ آ 
ٚيهاأآ أٌااوٓمٙظغآ َٔآ ىاانمآ ؽًيااّ١آ ؽًيااٗاآ  آ ٜكطااعآ ٚيهاأآ ٖٜاانةآ ٕاانباّآ آ 
ٍقٜقلّظآ  .آ 
ليؿنعآ ليدااْ:ٞآ آ إكلآ تاآ اساٚهآ ًٌا٢آ آ ليااُآ اٍآ لياُؤتاآ أُآ ًٌٝا٘آ آ ليااُآ ٛزٛفآ يفآ ٜاقٙآ آ آ 
ٚأؽلٙآ نالّآ أٚآ بعٖاّآ َٔآ فٕٚآ ٚز٘آ ضلآ أٚآ مؽْ١آ ؾالآ قطعآ يعاقّآ لياآ اطنهآ ٚياآ للآ 
مآ تثطكلآ ليينق،١آ ْعِآ ٖٞآ ؽٝاْْ١آ آ ٜعوٓمآ ّاضاٗاآ ٜٚثابَعآ ًٌ٢آ لياُاٍآ ليااُآ ؾثًًآ آ آ 
مىرتزاٌ٘آ َٓ٘آ .آ  آ 
ٖٚهللآ ليوٚصآ ٜأؽالآ َأآ َااٍآ هٚزثا٘آ أٚآ ليوٚزا١آ تأؽالآ َأآ َااٍآ هٚزٗااآ آ آ 
 ٚآ ٜهٔآ لياُاٍآ َاآ اطنهلّآ َاآ اطؿٛظاّآ يفآ ضْا٢آ أٚآ ؽوٜٓاآ ١آ آ َكؿًا١آ ،آ ٖٚهاللآ ليٛآ ياقآ آ 
ٚلألـآ آ ٚليعاَااٌآ لياااُأكٕٚآ بااقؽٍٛآ ليااآ اطنهآ ٚحنااِٖٛآ َااآ أُآ ٜاانؽٓٓآ بااقؽٍٛآ 
ليااإُٛعآ لياالٟآ ؾٝاا٘آ ضاانهآ لياااُاٍ،آ ؾااإكلآ تااساٚهآ ٚأؽاالآ لياااُاٍآ ٖٚااٛآ َااطنهآ يفآ 
َٕٛااع٘آ آ ٚضْاآ٘آ نااإآ ؽا ٓ٥ااّآ  ٚآ ٜهاأآ ىااامقاّآ مغااِآ ناإٛآ آ لياااُاٍآ َ ااطنهلّآ يفآ 
َٕٛع٘،يهٔآ لآلؽلآ َأكْٕٚآ يفآ فؽٍٛآ َٕٛعآ لياآ اطنهآ ٌااف٠آ آ ؾاالآ ٜهإٛآ آ ٖاتهااّآ آ 
يًطنه،آ ٚمآ قطعآ ٜقآ ًٌٝا٘آ ض٦ٓٝالٕآ آ .آ ْعاِآ ٜعاوٓآ مآ بثكاقٜنآ آ ليااُآ سثٗقآ ليعاقٍآ آ آ ٜٚثاابَآ عآ 
باياُاٍآ لياُأؽٛكآ إلىرتزاٌ٘آ َٓ٘آ -آ َأآ أضاقآ ٖاؤم٤آ آ لياُؤتاآ آُنيآ أٚآ ليااُآ أكْٚنيآ آ آ 
بقؽٍٛآ لياطنهآ  .آ 
ليؿاانعآ ليدايااذآ :آ مآ قطااعآ آ ٜااقآ ًٌاا٢آ ليط انٓلمآ ٖٚااٛآ ٜط انٓآ ًٌاا٢آ ليٓاااٌآ َٜٚاآ لآ 
زٛٝبِٗآ أٚآ ٜكطعآ خٝابِٗآ ٜٚيثًبآ لألَٛلٍآ َٔآ نٝياِٗآ أٚزٝااِٗآ أٚآ ٜاقِٖآ ًٌا٢آ آ 
ضاانيآ غؿًاا١آ َاآِٗآ ،آ ٚلي ااطس١آ ًٌٝاا٘آ :آ فمياا١آ آ ليْٓاأٛآ  )31آ ليْااطٝط،١آ ْعااريآ 
ّااطٝعآ ٌاااقآ لياانمحٔآ :غيااًٝآ ًٌاا٢آ لياالٟآ ٜط انٓآ آ ليااقملِٖآ َاأآ خااٛةآ آ قطااعظآ آ 
ّٚااطٝعآ ٌٝياا٢آ باأآ ّاااٝعآ ليياااٌ٥آ َاأآ ليْااافمآ  ٌ)اأآ ليطانٓلمآ ٚليٓآااِآ 
)34آ آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة12آ آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ .
)31ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة13آ آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ 1آ +ؼ4آ ٚغريُٖاآ .
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ٚلياُؾثًًآ ؟آ قااٍآ :غمآ ٜكطاعظآ ،آ آ ٖٚاٞآ ٚلٕاط١آ ليقميا١آ آ ًٌا٢آ ٌاقّآ قطاعآ ٜاقآ آ 
ليطنٓلمآ ٢ًٌٚآ لإلطالمآ  .آ 
ْعِآ مبقآ َٔآ ليثؿٌْٝآ بنيآ ليطنٓآ َٔآ لياسٝبآ ليعاٖنآ بنيآ ليطنٓآ َأآ لياآ اسٝبآ 
ليااقلؽً،ٞآ ؾااإكلآ ط انٓآ آ ليياااممآ لياااُاٍآ أٚآ لياااُثاعآ َاأآ لي ااسٝبآ ليعاااٖنآ ٚليهااِآ آ 
لياُٛزٛفآ يفآ ليدٛةآ لألًٌ-٢آ  آ تكطعآ ٜقٙآ نُاآ فيجآ ًٌ٘ٝآ ليْٓأٛآ آ ليااُآ إ١ٝآ 
لييتآ ٖٞآ ًٌ٢آ ٚؾلآ ليكاٌق،٠آ ؾاإآ َأآ ٜطانٓآ ليداٛةآ أٚآ ٜآ َالٓآ لياآ اسٝبآ ليعااٖنآ مآ آ 
ٜٗثوآ ضنهآ لياُاٍآ ضث٢آ تكطعآ ٜقٙآ .آ  آ 
ْعااِآ إكلآ طاانٓآ آ ليياااممُآ لياااُاٍَآ أٚآ لياااُثاعآ َاأآ ليااآ اسٝبآ ليااااطينآ ٚليدااٛةآ آ 
ليااقلؽًٞآ ٚأؽاالٙآ ؽؿٝاّ١آ ؾٗااٛآ ىاااممْآ تااُكطعآ ٜااق،ٙآ يقمياا١آ َعثاارب٠آ لييااهْٞٛآ ٌاأآ 
ليْاافمآ آ  :)غأتااٞآ أَااريآ ليااُآ ؤَٓنيآ بطانٓلمآ قااقآ طانٓآ فملٖاِآ َاأآ نااِآ مزااٌآ ،آ 
قاااٍ:إٕآ نااإآ ط انٓآ َاأآ قُْٝاا٘آ لألًٌاا٢آ  آ أقطعاا٘آ ،آ ٚإٕآ نااإآ ط انٓآ َاأآ قُْٝاا٘آ آ 
ليياااؾٌ-آ ليااقلؽٌ،آ ْيااؾ-١آ آ قطعثاا٘ظ )32آ .آ ٚبٗاالٙآ لياااُعثرب٠آ لياااُؿًْٓ١آ آ ْؿٗااِآ 
لينٚلٜاحآ لياُإ١ٝآ ْٚكٓٝقٖاآ باُاآ إكلآ ط ٓنآ ليياممآ َٔآ ليكُٓٝآ لألًٌ٢آ ٚلياآ اسٝبآ آ 
ليااؾامزٞآ ليعاااٖن،آ فٕٚآ ليكُاآٝآ ليياااؾٌآ ٚليااسٝبآ ليااقلؽًٞآ ؾاْاا٘آ تُكطااعآ ٜااقآ 
ليطنٓلمآ ألْ٘آ أؽالآ َأآ ضانهٕآ آ ٌنؾااّآ آ َ،ؤٜاقلّآ بْاطٝط١آ ٌٝيا٢آ بأآ ّااٝعآ ٚمٚلٜا١آ آ 
َْٓٛمبٔآ ضاهّآ ليلٜٔآ مسعاآ ليْافمآ  )آ ٜكٍٛآ :غٜكطعآ ليٓآاآ اِآ ٚليطانٓآ لم،آ 
ٚمآ ٜكطعآ لياُؾثًًظ )33آ ُٖٚاآ ٚلٕطثاآ ليقمي١آ ًٌ٢آ قطعآ ٜقآ ليطنٓلم،آ يهُٓٗااآ آ 
َطًكااثنيآ ْاااُآ كٓٝقُٖا-آ ًٌاا٢آ ؾاانضآ آ ّااقٚمُٖا-آ آ بااايطنٓلمآ َاأآ ليهااِآ آ ليااقلؽًٞآ آ 
ٚليكُٓٝآ لييؿًٞآ بربن١آ َعثرب٠آ لييهْٞٛآ لياُؿًْٓ١آ .آ  آ 
يهٔآ ٖلٙآ لينٚل١ٜآ مآ ٚخٛمآ بيٓقٖاآ يٛقاٛعآ  َاآ اطُقآ بأآ زعؿانآ ليهاٛيف)آ يفآ آ 
ىٓقٖا،آ ٖٛٚآ َاسٍٗٛآ ٚققآ ّطٓطٗاآ لألىثاكآ يٛقٌ٘ٛآ يفآ أىاْٝقآ تؿيريآ ليكُٞآ  .آ 
)32ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة13آ آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ.2
)33ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ+7آ ؼ14آ .
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ليؿنعآ لينلباعآ :آ آ ليااُآ طثاٍآ يفآ تاآ اطٌْٝآ لألَاٛلٍآ َأآ طنٜالآ توٜٚانآ آ ليٛخاا٥لآ آ 
ٚلياُيثٓقلحآ ٚلينىاٌ٥آ ليهاكب١آ ْٚاطٖٛاآ َاُاآ ؾ٘ٝآ أؽلآ َاٍآ ٕبػريآ إىاثطكامآ َاعآ آ 
ٌقّآ إؽنلز٘آ َٔآ ضنهٕ،آ ؾاْ٘آ مآ قطعآ ٜقآ ًٌ٘ٝآ ،آ مٍرتلطآ ضاقٓآ ليكطاعآ ٍانٌاّآ آ باإٔآ آ 
ٜؤؽَلَآ لياُاٍآ َٔآ ضنهضْنيآ َاطؿٛظآ ؾ٘ٝآ ليااُآ اٍآ ؾٗٝثها٘آ ،آ ٚقاقآ فيٓآ ٓااآ آ ًٌا٢آ ٖاللآ آ 
ليَاانط:آ َعثاارب٠آ لييااهْٞٛآ :آ غمآ ُٜكطااعآ إمآ َاأآ ْكٓ ابآ بٝث ااّآ أٚآ نياانآ قؿ االّظآ  )34آ آ 
ٖٚلٙآ لياُٛلمفآ يًٝآ ؾٗٝاآ ضنهآ َاطؿٛظآ ؾ٘ٝآ لياُاٍآ ليااُآ أؽٛكآ ،يهأآ ٖالٙآ آ زانأْ٠آ آ 
ًٌ٢آ َاٍآ ليػري-آ ٜعوٓملياُسرتئآ آ ٚتياثعافآ آ آ َٓا٘آ آ آ لألَاٛلٍآ آ آ ليااُآ أؽٛك٠آ ٚتانفٓآ إىلآ آ 
أّطابٗاآ ليَنٌٝنيآ  .آ 
آ 

ليؿنعآ لياؾاًَ:آ لياٗاِ٥آ ضاٍآ لينٌٞآ -آ يفآ لياربآ أٚآ يفآ آ ليااُآ ق-١ٜٓآ آ يٝياجآ يفآ آ 
ضنهٕآ ضث٢آ َعآ ٚزٛفآ ملٌٗٝاآ ٚضامىٗا،آ ؾإكلآ لىثًبآ أضقْآ َٓٗاآ  آ تكطاعآ ٜاقٙآ آ ،آ 
إلْثؿا٤آ لياطنهآ ٌٚقّآ ليثٓكٝابآ ٚليهيانآ آ -آ ضيابآ فميا١آ َعثارب٠آ ليياهْٞٛآ ًٌا٢آ آ 
إٍرتلطآ ليكطعآ ب٘آ .آ ْعِآ ٜعوٓمآ لياُيثًبآ ليػاّبآ تأفٜااّ،آ ٜٚاؤفٓآ ةآ ضيااُاآ ٜانلٙآ آ 
ٜٚكقمٙآ لياُسثٗقآ ليعقٍآ ّالضاّآ ٚتأفٜااّآ ،آ ٜٚثابعآ بػنلَثٗاآ ُٕٚإآ قُٝثٗاآ  .آ 
ٖٚهللآ يٛآ ناْجآ لياٗاِٗ٥آ يفآ ضعريتٗاآ َٚيرتلضٗاآ َعآ ؾثعآ لياااةآ ٚتاآ اُهٔآ 
ليػاريآ َاأآ فؽٛهلاااآ ،آ آ يهاأآ يااٛآ ناْااجآ ليااااةآ َػًكاا١آ -آ بكؿااٌآ أٚآ حناا-ٙٛآ أٚآ ناْااجآ 
ليااةآ َؿثٛض١آ ٚلياطامٌآ يفآ ليااةآ ٜآُعآ فؽٍٛآ أٟآ أضقآ إىلآ لياطعري٠آ ؾٗاٞآ يفآ آ آ 
َاَطنهآ .آ ٌٓٚق٥الٕآ إكلآ ٖثها٘آ أضاقْآ آ ٚىانمآ آ َأآ آ لياٗااِ٥آ قطعاجآ ٜاآ اُ٘ٓٝآ ألْا٘آ ْكٓاآ بآ  آ 
بٝثاّآ أٚآ نينآ قؿالآ ّآ ،آ ٚققآ قاٍ )آ يفآ لينٚل١ٜآ لياُعثرب٠آ لياُثكقَ١آ :آ غمآ قطعآ إمآ 
َٔآ ْكٓبآ بٝثاّآ أٚآ نينآ قؿالّظآ  .آ 
آ 

ليؿنعآ لييافٌآ :آ ليدُنآ ًٌ٢آ ليَسن،آ ٚليثُنآ ًٌ٢آ ليٓؾٌ-آ إكلآ إىاثًبآ َٓا٘آ آ 
أضااقْآ  ٚآ تهاأآ ليَااسن٠آ ٚليٓؾًاا١آ يفآ َٕٛااع ٕآ َكؿااٌآ أٚآ َػًاالآ -آ  آ تكطااعآ ٜااقآ آ 
)34آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة18آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ .3
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لييايبآ َٔآ ليدُنآ أٚآ ليثُنآ ًٌ٢آ ليَاسنآ آ ٚليٓؾاٌآ ،آ ٚيعاٌآ لينٜٚااحآ آ  )35آ ليٓاطكا١آ آ 
بإٔآ لياآ اطاٌَآ َأآ ليدُانآ آ لآلؽالآ يا٘آ إىلآ ؽاامصآ لياياثإآ مآ آ آ تكطاعآ ٜاقٙآ باٌآ ٜعاوٓآ مآ 
ُٜٚػنّٓآ قُٝث٘آ -آ ْاظن٠آ إىلآ ليدُنآ غريآ لياُطنهآ يفآ َاؾوٕآ أٚآ غريلياُكؿٍٛآ بياآ ثاْ٘،آ 
ٖٚللآ ٜعوٓمآ ٜٚاؤفةآ بايٖانةآ آ ليالٟآ ٜكاقٓآ مٙآ ليااُآ سثٗقآ ليعاقٍآ ّاالضاّآ ،آ ٜٚثاابَآ عآ 
بػنلَاا١آ لياااُاٍآ لياااُيثًبآ -آ َاادالّآ أٚآ قُٝاا١آ -آ ٚغًٌاا٢آ ليٝااقآ َاااآ أؽاالحآ ضثاا٢آ آ 
تؤفٟظ )36آ آ إىلآ ّاضبآ لياُاٍآ غنلَ١آ لياُاٍآ لياُأؽٛكآ  .آ 
بُٓٝاآ ليدُنآ أٚآ ليثُن-آ ُٖٚاآ ًٌ٢آ ليَسنآ أٚآ ليٓؾٌ-آ لياُٛزٛفلٕآ يفآ بيثإآ 
َػًك١آ لألبٛلةآ أٚآ َؿثٛض١آ َاعآ ضاامٌآ ًٌا٢آ لياااةآ آ آ أٚآ ضانلٌآ آ ًٌا٢آ لألباٛلةآ آ 
ٜنلقإٛآ ٜٚآُعٕٛآ فؽٍٛآ ليػنٜبآ َٔٚآ ياًٝآ آ يا٘آ ّاً١آ آ باياياثإآ آ أٟآ َأآ ياًٝآ آ 
ناياُايوآ أٚآ ليعاٌَآ آ أٚآ ليؿالؼآ أٚآ ليياق،ٞآ ؾإكلآ تيًٌٓآ أضقْآ باياؾؿا٤آ ٚأؽلآ َأآ آ 
ليدُنآ أٚآ ليثُنآ ققمآ ليْٓاةآ :آ مبعآ أٚآ مخًآ فٜٓامآ ليلٖب-آ قطعجآ ٜاُ٘ٓٝآ .آ  آ 
آ 

ٖٚهللآ يٛآ إقثطؿجآ ليثُٛمآ َٔآ ًٌ٢آ ليٓؾٌآ أٚآ ليدُامآ َأآ ًٌا٢آ ليَاسنآ خاِآ آ 
أضنهحآ يفآ بٝجٕآ َ:اؾوٕآ أٚآ بٓا٤آ َػًلآ بكؿٌآ أْٚاط،ٙٛآ ؾسا٤آ أضقْآ ٖٚثوآ لياطنهآ آ 
ٚأؽنصآ َٓٗاآ ليدُنآ أٚآ ليثُنآ ٚىنق٘-آ قطعجآ ٜاقٙآ باالآ ؽاالفآ آ نُااآ آ إفٌاٞآ آ  )37آ ،آ 
ٖٛٚآ َكثٖ٢آ فمي١آ آ ليْٓٔٛآ لياُثكقَ١آ :غآ مآ ٜكطعآ إمآ َٔآ ْكٓبآ آ بٝثاّآ آ أٚآ نيانآ آ 
قؿالّظآ ٚٚمفآ يفآ آ َعثرب٠آ إىاطامآ آ  )38آ ٌأآ أآ باٞآ ٌااقآ لهللآ آ  )آ يفآ مزاٌآ آ ىانمآ آ 
َٔآ بيثإآ ٌلقاّآ آ قُٝث٘آ فمُٖإآ -آ ُٖٚاآ ٜياٜٚإآ مخاًآ فٜٓاامآ -آ قااٍآ :غآ ٜكطاعآ آ 
باا٘ظآ ٚمبااقآ َاأآ نْٛاا٘آ َُااطوملّآ يفآ بيااثإآ َػًاالآ لألبااٛلةآ بااُكثٖ٢آ تكٓٝااقآ فيٝااٌآ 
ليكطعآ باألؽلآ َٔآ لياطنه،آ ٚٚمفآ يفآ ؽربآ ْاا:ٟٛغآ مآ قطاعآ يفآ خاآ اُنآ َعًٓالآ آ ٚمآ يفآ آ 
)35آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة23آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ .
)36آ لييٓٔآ ليهرب٣آ يًاٗٝكٞآ :ص6آ 95:آ .
)37آ يفآ :آ زٛلٖنآ ليهالّآ :آ ص41آ 546:آ .
)38ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة23آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :ؼ7آ آ .
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ضنٜي١آ زاٌظآ ٜعينآ َاآ ىنمآ َٔآ لياساٌآ َٔآ لياُٛلٍٞآ غؾإكلآ يٚلٖااآ آ ليااُآ نلؼظآ 
َأ٣ٚآ لياٗاِ٥آ َٚيرتلضٗاآ غأٚآ لياطنٜٔظآ َٕٛعآ تاآ اسؿٝـآ ليثُنغؾاايكطعآ ؾُٝااآ آ آ 
بًؼآ خاآ أُآ ليااُآ سٔظ )39آ ٚليااُآ سٔآ ٖاٛآ ليارتٌآ ،آ ٚخاآ أُآ ليااُآ سٔآ ٖاٛآ مباعآ آ فٜٓاامآ آ 
كٖبآ ٌافّ٠آ ضياُاآ ٜعٗنآ َٔآ بعضآ ليْٓٔٛآ لياُثكقَ١آ  )44آ آ  .آ 
آ 

ْعِآ تيثدٓ٢آ ليينق١آ آ يفآ ٌاّآ لياُساٌ١آ ٚليكط آ ،آ ؾإكلآ ىنمآ خاآ اُنلّآ أٚآ تاآ اُنلّآ 
أٚآ طعاَاّآ ناياطاٛةآ يفآ ٌاّآ َاساٌ١آ ٚقط آ ٚبًؼآ قُٝث٘آ ليْٓاةآ  آ تكطاعآ ٜاقٙآ ،آ 
بااالآ ؽااالفآ باانيآ لمّااطاة،آ ٜٚااقيٓاآ ًٌٝاا٘:آ بعااضآ ليْٓاأٛآ لياااُعثرب٠آ ىاآقلّآ 
ليٛلٕط١آ فميّ١آ ٖٞٚآ َعثربتاإآ يآ ًياهْٞٛآ آ  )41آ :آ لألٚىلآ مٚلٖااآ آ ليااُآ َاٜؿآ ليدالخا١آ آ 
يفآ زٛلَعِٗآ ليدالخ١آ بيٓقآ َعثربآ إىلآ ليياهْٞٛآ ٌأآ ليْاافمآ آ  )آ :غمآ ٜكطاعآ آ 
ليياممآ يفآ ٌاّآ ىٓ١ظآ ٜعينآ ٌاّآ َاساٌ١آ .آ آ ٚليداْ١ٝآ مٚلٖاآ ليْقٚمآ يفآ  ليؿكٝا٘آ )آ 
باىٓافٙآ لياُعثربآ إىلآ لييهْٞٛآ ٌٔآ ليْاافمآ آ  :)غمآ ٜكطاعآ لييااممآ يفآ ٌااّآ آ 
ىٓ١آ َاسقب١ظآ  ٜعينآ يفآ لياُأنٍٛآ فٕٚآ غري)ٙآ ،آ ٚليعااٖنآ ٚضاق٠آ ليانٚلٜثنيآ ٚأآ ٕآ 
ليثؿيري:آ  ٜعينآ )...آ ؾٗٝاآ ّافمْآ َٔآ بعضآ لينٚل٠آ ،آ ٚفمي١آ لينٚل١ٜآ أٚآ ليانٚلٜثنيآ آ 
ًٌ٢آ ٌقّآ قطعآ ٜقليياممآ يفآ ٌاّآ زقةٕآ َٚاساٌ١آ آ ٚلٕعآ مآ ٜاُهٔآ إْهامٙآ .آ آ  آ 
ٚليعاٖنآ إؽثْأآ ٌقّآ ليكطعآ بيانق١آ آ ليااُآ طعّٛآ ليااُآ أنٍٛآ -آ ٚياٛآ باايك٠ٛآ آ آ 
ٚبعقآ ليطاؿ-آ يفآ هَإآ ليكط آ ٚلياسقة،آ ؾالآ ٜعِٓآ لياطهِآ ىنق١آ غريآ ليااُآ طعّٛآ 
ْعِآ ٜؤفٓةآ ٜٚعوٓمآ ليياممآ ٌاّآ لياُساٌ١آ ٖٜٚنةآ ياآ اسنأت٘آ َأآ فٕٚآ لىاث٦للٕآ ،آ آ 
ٚتكقٜنآ ليثعوٜنآ َٛنٍٛآ آ إىلآ لياُسثٗقآ ليعاقٍآ :آ ٜالضاغآ لياآ اطاٍآ ٚلياآ اؾّْٝٛاحآ 
ٜٚكقٓمآ ٌقفآ ليٖنة،آ ٚلياُِٗآ إقثٓاٌ٘آ بكقمآ ٕٜهٕٛآ تأفٜااّآ ٚإّالضاّآ  .آ 
ليؿنعآ لييابع:آ آ يٛآ تعإٚآ لخٓإآ ًٌ٢آ ليٓكبآ ٖٚثوآ ضنهآ َاٍآ ليػريآ خِآ أؽل آ 
)39آ لييٓٔآ ليهرب٣آ يًاٗٝكٞآ :آ ص8آ :آ 266آ .
)44ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ4آ .
)41آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة25آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :ؼ2آ +آ ؼ4آ .آ 
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لضقُٖاآ لياُاٍآ ٚأؽنز٘آ َٔآ ضنهٙآ إىثطلآ ٖللآ آ قطاعآ ليٝاقآ ًٌا٢آ ٖثاوآ لياآ اطنهآ 
ٚأؽلآ َاٍآ ليػريآ َٔآ فٕٚآ ٚز٘آ ضلآ ََانٚطاّآ باًاٛؽآ َااآ أآ ؽنزا٘آ آ َأآ َااٍآ ليػاريآ آ 
ٚأؽاالٙآ قااقمآ ليْٓاااةآ :آ مبااعآ أٚآ مخااًآ آ فٜٓااامآ آ كٖاابآ -آ ،آ ٚمآ ٜيااثطلآ لآلؽاانآ 
ليكطعآ ٖٛٚآ ليلٟآ ٌإٚآ يفآ ٖثوآ لياطنه-آ ْاآ اكٓبآ لياآ اسقلمآ أٚآ ْاآ اطٙٛآ َأآ لياآ اطنهآ 
ليياااتنآ ًٌاا٢آ لياااُاٍ-آ َاااآ فلّآ  آ َٜااامىآ يفآ أؽاالآ لياااُاٍآ َاأآ ضاانهٙآ بعااقآ ٖثهاا٘آ  آ 
إٜاااٙآ َااعآ ّاااضا٘آ آ .آ آ آ ْعااِآ ٖٜاأُآ َاااآ آ أتًؿاا٘آ بعًُاا٘آ َٚاااآ آ ٚمفآ ًٌاا٢آ ليياارتآ آ َاأآ  آ 
ليٖنمآ آ بيابآ آ ْاكا٘آ آ ٖٚثوآ ضنهٙآ آ  .آ 
ٚيٛآ إٍرتىآ مجاٌْ١آ ًٌ٢آ ىنق١آ َاٍآ ٕيهٔآ ٚلضقلّآ َآِٗآ ْاآ اكٓبآ لييارتآ ٖٚثاوآ آ 
لياطنهآ خِآ تعإٚآ لخٓإآ آ أٚآ أندنآ ًٌ٢آ أؽلآ لياُاٍآ ٚإؽنلز٘آ َٔآ َاَطنهٙآ إىثطلآ 
ٖاتوآ لياطنهآ َٚاؾنصآ لياُاٍآ َِٓٗآ قطعَآ ليٝقٔآ ،ألْ٘آ بٗثه٘آ لياطنهآ خِآ أؽلٙآ َااٍآ آ 
ليػريآ ؽؿا٤آ ّآ َٔآ فٕٚآ ٚز٘آ ضلآ آ ٜثطكلآ ؾ٘ٝآ ْٜٚقمآ ًٌ٘ٝآ ٌٓٛلٕآ  لييامم)آ .آ  آ 
بُٓٝاآ َعااْٛٚآ ٙآ ًٌا٢آ أؽالآ آ ليااُآ اٍآ َأآ َاآ اَطنهٙآ بعاقآ إٔآ ٖثها٘آ كلىآ لآ يٛلضاقآ آ 
ْٚكٓبآ ىرتٙآ  آ ْٜقمآ ًٌِٗٝآ ٌٓٛلٕآ  لييانق)١آ ٍانٌاّآ آ آ ؾاالآ قطاعآ ٜاقآ ٌاِٗٝآ ٚإٕآ آ 
نإآ مبقآ إٔآ آ ٜعوٓمِٖآ لياُسثٗقآ ليعقٍآ تأفٜااّآ ٚإّالضاّآ ٚبايكاقمآ ليالٟآ ٜاآ اطقفٙآ 
لياُسثٗقآ ،آ ٚإْاآ اُاآ مآ آ قطاعآ ًٌاِٗٝآ آ :آ ألْٗاِآ  آ ٜٓكٓآ ااٛلآ آ ليااُآ ٕٛع-آ ىارتآ آ ليااُآ اٍ-آ 
 ٚآ ٜهينٚلآ ليكؿٌآ ٚغمآ ٜكطعآ إمآ َٔآ ْكٓبآ بٝثاّآ أٚآ نينآ قؿالّظآ  .آ 
آ ٖٚهللآ يٛآ إٍرتىآ مجعْآ يفآ ٖثوآ لياطنهآ أٚآ ْكابآ لياآ اسقلمآ أٚآ نيانآ ليكؿاٌآ آ 
خااِآ إْؿاانفآ أضااقِٖآ باااآ ؽنلصآ لياااُاٍآ َاأآ َ ااطً٘آ ٚبأؽاالٙآ بٝااقٙآ ٚإٌطاااٙ٤آ إيااِٗٝآ آ 
يٝعاااْٙٛٚآ يفآ محًاا٘آ آ ،آ ؾاياااُااٍنآ آ ياااٗثوآ لياااطنهآ ٚأؽاالآ لياااُاٍآ آ تكطااعآ ٜااقٙآ ،آ 
َٚعاْٙٛٚآ ًٌ٢آ ليٓكبآ ٚنينآ ليكؿٌآ ٜعوٓمِٖآ لياُسثٗقآ ليعقٍآ بثكقٜنٙآ  .آ 
آ 

َ٘ٓٚآ ٜثانيآ لْ٘آ يٛآ ٖثوآ لياطنهآ ٍاؾْٓآ آ باإٔآ باٍانآ آ ْكابآ لياآ اسقلمآ أٚآ نيانآ آ 
ليكؿاٌآ أٚآ حنُٖٛااآ آ ٚباٍانآ غاريٙآ أؽالآ آ ليااُآ اٍآ ٚأؽنزا٘آ َأآ ضانهٙآ آ ليالٟآ ٖثهاا٘آ آ 
ّاضا٘-آ  آ تكطعآ ٜقآ أضقُٖاآ :مآ آ ٜقآ َٔآ ٖثوآ ضنهآ لياُاٍ،آ ٚمآ آ ٜقآ َأآ باٍانآ آ 
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أؽلآ لياُاٍآ َٔآ ضنهٙآ ليالٟآ ٖثها٘آ غاريٙآ آ مغاِآ لْٗآ ُاآ اآ تامَنآ لآ آ ٚزاا٤آ لآ َعااّآ بكْاقآ آ 
ليثعإٚآ ًٌ٢آ أؽالآ َااٍآ ليػاريآ َأآ ضانهٙآ قااٍآ آ ليَاٝؿآ آ لزباٛلٖنآ :ٟآ  باالآ ؽاالفآ آ 
أزقٙآ بٌآ لإلمجاعآ بكيُ٘ٝآ ًٌ)٘ٝآ  )42آ ٖٛٚآ ليْطٝعآ يثكّٓٛآ ليينق١آ ٍانٌاّآ بٗثاوآ آ 
لي ااطنهآ ٚأؽاالآ لياااُاٍآ َع ااّآ ،آ ٚيفآ َؿاانٚضآ لياطااذآ :آ ٖاتااوآ لي ااطنهآ أٚآ ْاقاابآ آ 
لياسقلمآ أٚآ ناىنآ ليكؿٌ-آ مآ ْٜقمآ ًٌ٘ٝآ  لييااممآ )آ ٌنؾااّآ ٚآ مآ ٍانٌاّآ َاافلّآ  آ 
ٜااٍنآ أؽلآ لياُاٍآ ٚإؽنلز٘آ َٔآ ضنهٙآ .آ خِآ بعقآ ٖثه٘آ لياطنهآ ٚنَاؿ٘آ ،آ ٌٓٚاقَاآ آ 
ٜأؽلآ ليداْٞآ لياُاٍآ ٜٚيثؾنز٘آ َٔآ ََاطنهٙآ ليااُآ هَٛفآ مآ ٜهإٛآ ىاامقاّآ يثكآٛآ ّآ 
ليينق١آ لياُٛزا١آ يكطعآ ليٝقآ ٍنٌاّآ بٓكبآ لياسقلمآ أٚآ نينآ ليكؿٌآ ٚغمآ ٜكطاعآ إمآ آ 
َٔآ ْكٓبآ بٝثاّآ أٚآ نينآ قؿالّظآ  )43آ .آ آ ْعِآ ٜعوٓملٕآ بٖنةٕآ ٍقٜقآ ٜكاقٓآ مٙآ ليااُآ سثٗقآ 
ليعقٍآ آ َٜٚػنََإآ تًـآ لياَُطنهآ ٚىًبآ لياُاٍآ ليااُآ أؽٛكآ َأآ آ ليااَُآ طنه،آ يكاٌاآ ق٠آ 
ُٕإآ ليٝقآ َاآ أؽلحآ َٚاآ أتًؿجآ َٔآ َاٍآ ليػريآ آ .آ آ  آ 
ٚلياطاٌّآ ٕٛٚؼآ تكّٓٛآ لييانآ ق١آ بٗثاوآ لياآ اطنهآ :آ بٓكابآ ليااسقلمآ أٚآ نيانآ آ 
ليكؿٌآ أٚحنُٖٛاآ َعآ أؽلآ لياُاٍآ َأآ آ ليااَُآ طنهآ َأآ فٕٚآ ٚزا٘آ آ ضالآ ٜياثطلآ آ با٘آ آ 
أؽلآ َاٍآ ليػريآ ،آ َٔآ فٕٚآ ؾنمآ بنيآ إىاثكالي٘آ يفآ ٖثاوآ لياآ اطنهآ ٚيفآ أؽالآ آ ليااُآ اٍآ آ 
ٚإْؿنلفٙآ ؾُٗٝاآ آ آ ٚبنيآ ََاامن١آ آ غاريٙآ يا٘آ َٚعاْٚثا٘آ إٜااٙآ يفآ ليٓكابآ ٚليهيانآ آ أٚآ يفآ آ 
أؽلآ لياُاٍآ ٚإؽنلز٘آ ،آ ؾٝداجآ قطعآ ليٝقآ ًٌ٢آ ٖاتوآ آ ليااَُآ طنهآ ليااُُآ ؾنصآ يًُااٍآ آ 
آ ٚلضااقلّآ نااإآ لّآ َثعااقفلّآ -آ آ .آ ٚلياااُِٗآ إىااثٓافآ ليياانق١آ ليٝاا٘آ -آ ٚيااٛآ َااعآ غااري-ٙآ ٜٚثطكلآ إىثٓافٖاآ لي٘ٝآ لكلآ إىثٓقآ لي٘ٝآ ٌنؾاّآ  لألؽلآ آ َٔآ لياطنه)آ بعقآ ٖثه٘آ ،آ َٔآ 
فٕٚآ ؾاانمآ يفآ خاااٛحآ ليكطااعآ باانيآ إآ ؽنلزاا٘آ لياااُاٍآ باياااُااٍن٠آ ٚباانيآ إؽنلزاا٘آ 
بايثياٝبآ باُاآ ٜعقٓآ ٌنؾاّآ آ يي١آ يًُؾنص،آ ؾًٛآ ٖثوآ لياطنهآ بٓكابآ لزباقلمآ أٚآ نيانآ آ 
ليكؿٌآ خِآ زلةآ لياُاٍآ باطاٌآ أٚآ حنٙٛآ أٚآ فؾعآ ّاٝاّآ غريآ َاُٝوآ ٜثْق٣آ إلؽنلص آ 
)42آ زٛلٖنآ ليهالّآ :آ ص41آ 486:آ .
)43ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة18آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ3آ .
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لياااُاٍآ أٚمحااٌآ لياااُاٍآ أٚآ لياُاااثاعآ آ ًٌاا٢آ ٌنباا١آ أٚآ ظَٗاانآ إْيااإآ آ -آ إىااثٓقحآ 
ليينق)١آ ٌنؾاّآ لي٘ٝآ ٚإٕآ محٌآ لياُاٍآ غريٙآ بعقآ أؽلآ لياُاٍآ بٓؿي٘آ َياٛقاّآ بٗثه٘آ 
لياطنهآ بٓؿيا٘آ آ -آ ٚياٛآ َاعآ َعْٛا١آ غاريٙآ آ آ ََٚاامنث٘آ يا٘آ يفآ ٖثاوآ لياآ اطنهآ أٚآ ْكابآ آ 
لياسقلمآ أٚآ نينآ ليكؿٌآ -آ  .آ 
ٚبثعاريآ خإٕآ :آ ٜعثربآ يفآ قطعآ ٜقآ ليياممآ -آ أَنلٕآ  :آ 
أ-آ ٖثوآ لياطنهآ بٓؿي٘آ ىٛل٤آ نإآ َٓؿنفلّآ ؾ٘ٝآ أٚآ ََرتناّآ َعآ َٔآ ٜعٓٝاآ ٘آ ًٌٝا٘آ آ 
بٓطٛآ لياُااٍن٠آ أٚآ بايثياٝبآ .آ  آ 
ة-آ أؽلآ ليااُآ اٍآ َأآ آ ليااَُآ طنهآ بعاقآ ٖثها٘آ بٓطاٛآ آ ليااُآ ااٍن٠آ أٚآ بايثيااٝبآ ،آ 
ؾاااكلآ إزثُعاااآ يفآ آ ٚلض اقٕآ أٚآ أنداان-آ إىااثطلآ آ قطااعآ ليٝااقآ آ ،آ ٚإمآ ؾااايثعوٜنآ آ ٜكااقٓمٙآ 
لياطانِآ ليَنٌٞآ ٜٚالضغآ ؽّْٝٛاحآ لياُسنّآ ٚلياسنٜاُ١آ  .آ 
آ 

ليؿنعآ ليدأَآ :آ إكلآ ىنمآ قؿٌآ لياطنهآ أٚآ نينآ باب٘آ ٚىانآ قٗاآ أٚآ حنُٖٛااآ آ َأآ آ 
لياُايٝاحآ لياُداث١آ بايعُام،٠آ ؾٌٗآ تكطعآ ٜقٙآ لّآ مآ ؟آ  .آ 
ققآ ٜكاٍآ :آ مآ ٜكطعآ ٜق،ٙيعقّآ نٕٛآ ليكؿاٌآ أٚآ لياااةآ أٚآ حنُٖٛااآ َاآ اَطنهلّآ أٚآ 
َيثٛملّآ ضث٢آ ٜهٕٛآ ٖاتهاّآ يًطنهآ َاؾنزاّآ يًُاٍآ َٔآ َاَطنهٙآ ،آ ؾثكطعآ ٜقٙآ  .آ 
يهٔآ ٜكاٍآ :آ إٕآ ليكؿٌآ أٚآ ليااةآ َْقلمآ آ يًَُطانهآ بؿعاٌآ إآ خااتا٘آ يفآ ليعُاام٠آ آ 
أٚآ حنُٖٛا،آ آ ؾٝهٕٛآ ؾٌْآ ليكؿٌآ أٚآ نينآ لياااةآ أٚآ حنُٖٛااآ َأآ ٖثاوآ آ ليااَُآ طنهآ 
ٚأؽلٙآ ؽؿّ١ٝآ -آ َْقلقاّآ يعٓٛلٕآ  لييامم)آ ٌنؾاّآ ٍٚنٌاّآ ٜٚيثطلآ ليكطعآ  .آ 
ٖٚهااللآ لكلآ ناْااجآ باااةآ ليااقلمآ أٚآ لياااُطٌآ أٚآ ليااآُْعآ َؿثٛض اّ١آ ٚقااقآ ْاااّآ 
ّاضاٗاآ أٚآ ٍػً٘آ ٍاغٌآ ؾاىثػً٘آ ليياممآ ٚفؽٌآ ليقلمآ أٚآ لياُطٌآ أٚآ ليااُآ ْٓعآ 
ٚأؽاالآ لياااُاٍآ آ َاأآ ليااطنهآ لياااُٛزٛفآ يفآ ليااقلمآ لٚآ ليااآُْعآ أٚآ لياااُطٌآ ،آ ٖااٌآ 
تاُكطعآ ٜقٙآ لّآ مآ ؟آ آ .آ  آ 
ققآ ٜكاٍآ :آ مآ آ قطاعآ ٜاقآ آ ،آ يعاقّآ تاآ اطكلآ ٖثاوآ لياآ اطنهآ يفآ َؿانٚضآ لياطاذآ آ 
ٖٛٚآ قٝقآ يفآ إىثطكامآ  قطعآ ليٝق)آ  .آ 
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يهٔآ ٜاكاٍآ :آ إٕآ لْايالٍآ ليياممآ لىلآ فلؽاٌآ ليقلمآ أٚآ لياُْآعآ أٚآ لياُطاٌ آ 
ٚكٖاب٘آ إىلآ ضنهآ لياُاٍآ باُداب١آ ٖثوآ لياطنهآ َٔآ زٗ١آ أْ٘آ مآ ّاً١آ يا٘آ بآ ايااُآ ٕٛعآ 
ٚمآ إكٕآ ٌٓاقٙآ بايااقؽٍٛآ ٚقاقآ أآ ؽاالآ ليااُآ اٍآ َاأآ َاآ اَطنه،ٙآ ٚمآ ٜاآُعآ َأآ ّااقمآ آ 
ٖثااوآ ليااطنه)آ نْٛاا٘آ َهَااٛؾاّآ ،آ ؾااإآ ٌٓااٛلٕآ  ليياانق)١آ ٜثطكاالآ بؿعااٌآ إْيااالي٘آ 
ٚإىااثػؿاي٘آ ليااطامٌآ ٚفؽٛياا٘آ لياااَُطنه-آ ليااقلمآ لٚآ لياااُطٌآ لٚآ ليااآُْعآ لياالٟآ 
ٜٛزقآ ؾٝا٘آ آ ليااُآ اٍآ لٚآ ليااُآ ثاعآ ليااُآ ينٚم-آ ٚليالٟآ ٜهإٛآ َاآ آُٛعآ لياقؽٍٛآ يػاريآ آ 
لًٖ٘آ أٚآ ٌُاي٘،آ خِآ أٌكا٘آ أؽلآ لياُاٍآ آ َٔآ َاَطنهٙآ -آ ليااُآ هَٛفآ أٚآ ليااُآ يثٛم-آ 
ٚليياممآ تكطعآ ٜقٙآ آ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ آ َٚااعآ ليَااوآ يفآ ّااقمآ  لييااامم)آ يفآ لياااُٛمفٜٔآ :آ ىاانق١آ قؿااٌآ لي ااطنهآ أٚآ 
نينآ ليااةآ ٚىنقثٗاآ ،آ إىثػؿاٍآ لياطامٌآ ٚليثيًٌآ إىلآ ليااَُآ طنهآ ٚأؽالآ آ ليااُآ اٍآ 
لٚآ لياُثاعآ -آ ٜاُهٔآ ليكٍٛآ :آ ٖللآ ليَوآ يفآ  ٖثوآ لياطنه)آ ٚإٍثااٙآ َؿَٗٛا٘آ ٖاٌآ آ 
ٜثطكلآ يفآ ٖلٙآ لياُٛلمفآ أّآ مآ ؟آ آ ٚياُاآ نإآ ليثكٝٝقآ بٗثاوآ لياآ اطنهآ غمآ ٜكطاعآ آ إمآ 
َٔآ ْكبآ بٝثاّآ أٚآ نينآ قؿالآ ّظآ تكٝٝقلّآ َاسُالّآ ٖٛٚآ َٓؿْاٌآ ٌأآ أّاٌآ فيٝاٌآ ضاقٓآ آ 
طعُٛلآ  َأِٜا ٔقَُُٗ َٜاآ ظآ ٚضٝذآ آ ْٜاقمآ ٌٓاٛلٕآ آ  لييااممآ )آ ٌنؾااّآ آ 
ليياممآ ٚلييامق١آ غؾَاقِ َ
ًٌ٢آ َدٌآ ٖلٙآ لياُٛلمفآ ّققاّآ ضكٝكٝاّآ باالآ تيااَعآ -آ أَهٓٓااآ إٔآ ْثُياوآ بااآ طالمآ آ 
فيٌٝآ قطعآ ٜقآ ليياممآ ،آ يعقّآ فيٌٝآ ًٌ٢آ ؽنٚصآ لياُٛمفٜٔآ ٌٓ٘آ  .آ 
آ 

ليؿنعآ ليثاىعآ :آ إكلآ ىنمآ ليعاٌَآ لألزريآ َٔآ َاٍآ َيثأزن-ٙآ َٔآ َياهآ ٓ٘آ أٚآ 
َثسنٙآ أٚآ َٔآ َْٓع٘آ أٚآ حنٖٛاآ َٔآ أَٛلٍآ آ َياثأزنٙآ يٝعُاٌآ ؾٝا٘آ -آ ؾاْا٘آ مآ تآ كطاعآ آ 
ٜقٙآ يؿنضآ ٌقّآ ٖثه٘آ ضنهآ لياُاٍآ بؿعٌآ لييُاؼآ ي٘آ باقؽٍٛآ آ آ ليااُآ هإآ ٚليعُاٌآ آ 
ؾ٘ٝآ .آ ْعِآ لكلآ أؽلآ َامّآ َاُطنهلّآ بكؿٌآ ٚحنٙٛآ َآٌُٛاّآ ٌٓ٘آ َػًكاّآ ًٌ٘ٝآ ٚخاجآ ًٌٝا٘آ آ 
لألؽاالآ قطعااجآ ٜااقٙآ يثطكاالآ ىاانقث٘آ ٌنؾ ااّآ آ ٍٚاانٌاّآ بؿعااٌآ آ ْ ااكا٘آ ٖٚثهاا٘آ لي ااطنهآ آ 
ٚأؽلٙآ َاٍآ آ ليػريآ باياؾؿا٤آ .آ  آ 
ٚلكلآ  آ ٜهٔآ لياُاٍآ لياُأؽٛكآ َكؿالّآ ًٌ٘ٝآ َآٌُٛاّآ َٓ٘آ ؾًًٝآ بياممآ ،آ بٌ آ 
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ٖٛآ ؽأ٥آ ياُاآ إ٥اثُٔآ ًٌ٘ٝآ ٜعوٓمآ باطيبآ تكقٜنلياُسثٗقآ ليعقٍ،آ ٜٚثابَعآ بايااُآ اٍآ آ 
لياُأؽٛكآ إلىرتزاٌ٘آ َٓ٘آ ،آ ؾاْ٘آ ًٌ٢آ ليٝقآ َاآ أؽلحآ َٔآ َاٍآ آ ليػريآ َٚااآ أتًآ ؿاجآ آ 
ضث٢آ تؤفٜ٘آ إىلآ ّاضا٘آ ليَنٌٞآ  .آ 
ٖٚهللآ ضهِآ ليٖٝـآ لكلآ فؽاٌآ بٝاجآ َٖآٝآ ؿ٘آ ٚأؽالآ آ َأآ آ َايا٘آ آ باياآ اؾؿا٤آ مآ 
تكطعآ ٜق،ٙآ بٌآ ٜعوٓمآ ٜٚثاابَآ عآ بايااُآ اٍآ ٜٚػانٓآ ّآ إٕآ  آ ٜهأآ آ ليااُآ اٍآ ليااُآ أؽٛكآ قاُ٥ااّآ آ آ 
بللت٘آ َٛزٛفلّآ ٌٓق،ٙآ ٚإمآ إىرتزعآ َٓ٘،آ ؾإآ  آ ٜهٔآ قاُ٥اّآ ٕأُآ َآ دًا٘آ إآ ٕآ ناإآ آ 
ي٘آ َدٌ،آ ٚإمآ آ ؾكُٝث٘آ  .آ 
ٜٚااقيٓاآ ًٌاا٢آ ٌااقّآ ليكطااعآ :آ إآ ْاا٘آ َكثٖاا٢آ ليكاٌااق٠آ ٚليْٓاأٛآ آ لياااُطًك١آ 
لياُثكقَ،١آ نُاآ ٖٛآ َؿافآ ليْٓٔٛآ  )44آ لياؾاّ١آ ليٛلمف٠آ يفآ َٔآ إىاثأزنآ أزاريلّآ آ 
ؾأقعقٙآ ًٌ٢آ َثاٌ٘آ ؾينق٘،آ ٚققآ ىأٍآ لينلٟٚآ :آ ٌٖآ تكطعآ ٜاقٙآ ؟آ ٚأزاة:غآ ٖاللآ آ 
َؤتأُ،آ يًٝآ بيامم،آ ٖاللآ ؽاأ٥ظآ آ ٚلياآ اؾأ٥آ ٜعاوٓآ مآ باآ اطيبآ آ تكاقٜنآ لياآ اطهِآ 
ليَنٌ،ٞآ ٖهللآ ٚمفآ يفآ ّطٝطيتآ لياطًيبآ ٚىًُٝإ،آ ٚيفآ َعثرب٠آ مساٌا١آ َدًا٘آ آ 
َااعآ هٜاااف٠آ :غلألزااريآ ٚليٖااٝـآ أَٓااا٤آ يااًٝآ ٜكااعآ ًٌااِٗٝآ ليياانق١ظآ ٚيفآ َعثاارب٠آ آ 
لييهْٞٛآ :غمآ قطعآ يفآ ىنق١آ لألزريآ ؾاْٗاآ ؽٝاْ١ظآ ٚيفآ َعثارب٠آ لبأآ لباٞآ ٌُاريآ :آ آ 
غمآ ٜكطااعآ لألزااريآ ٚليٖااٝـآ إكلآ ىاانقاآ ،آ ألُْٗاااآ َؤتااآ آُإظآ ٖٚاالٙآ لينٚلٜاااحآ آ 
ّااطٝط١آ لمىاآافآ ٚلٕااط١آ ليقمياا١آ ًٌاا٢آ ٌااقّآ قطااعآ لياُؤتاأُآ ٌَُٛااّآ -آ َٚاأآ 
َْافٜك٘آ :آ لألزريآ ٚليٖٝـ-آ ٚكيوآ يعقّآ ٖثوآ لياطنهآ َأآ لألزاريآ آ ليااُآ يُٛؼآ 
ي٘آ بايقؽٍٛآ أٚليعٌُآ أٚآ َٔآ ليٖٝـآ لياُيُٛؼآ ي٘آ بامىرتلض١آ ٚلمطعاّآ ،آ ٚققآ 
تكقَجآ َْافٜلآ أؽن٣آ يًُؤتأُآ ليالٟآ ٜثسااٚهآ ًٌا٢آ آ ليااُآ اٍآ لياُؤتاآ أُآ ًٌٝا٘آ آ 
ٌٚآنْاآ ٌٓ٘آ باياؾأ٥آ ْٚؿٓٝاآ ٌٓ٘آ ّٚـآ  لييامم)آ يقمي١آ ٖلٙآ ليْٓٔٛآ ٚغريٖاآ 
ًٌ٢آ إٔآ لياُؤتأُآ يٛآ ىنمآ لياُاٍآ باياؾؿا٤آ  آ ٜكطعآ ألْا٘آ آ  آ ٜأؽالآ آ ليااُآ اٍآ بعاقآ آ 
ٖثوآ لياطنهآ بٓكبآ لزبقلمآ أٚآ نينآ ليكؿٌ،آ بٌآ أؽلٙآ ٚلياطنهآ َهَٛفآ أَاَ٘آ .آ آ  آ 
)44آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة14آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ .
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ٚيفآ ّطٝعآ َاطُقآ بٔآ قًٝآ :غليٖٝـآ لكلآ ىانمآ  آ ٜكطاعآ آ ٚ،إكلآ إٔاافآ آ 
ليٖٝـآ ٕٝؿاّآ ؾينمآ قطعآ ٕٝـآ ليٖٝـظ )45آ آ ألْ٘آ غريآ َؤتأُآ ٚفؽاٌآ لياٝاجآ آ 
َٔآ فٕٚآ إكٕآ لياُايوآ ٕٝٚاؾث٘آ ؾكقآ ٖثوآ ضنهآ لياُاٍآ بقؽٛي٘آ يفآ بٝجآ ليػريآ َأآ آ 
فٕٚآ إكْ٘آ ٕٝٚاؾث٘،آ ؾٝيثطلآ ليكطعآ يٛآ ىنمآ آ َاي٘آ ٚأؽلٙآ باياؾؿا٤آ  .آ 
ٖٚهااللآ يااٛآ إٔآ ليٖااٝـآ ٚلألزااريآ ْكٓاآ بآ زااقلملّآ آ أٚآ نياانآ قؿااالآ ّآ ؾكااقآ ٖثااوآ 
لياطنه،آ خِآ لكلآ أؽلآ لياُاٍآ آ باياؾؿا٤آ بعق٥لٕ-آ نإآ ىامقاّآ تُاآ اكطعآ ٜاقٙآ ،آ ٚمآ تعُٓاآ ٘آ 
ليْٓاأٛآ لياااُإ١ٝآ يؿنٕااٗاآ ٕااٝؿاّآ ٚأزااريلّآ َؤت اآ آُاّ-آ أٟآ ًٌاا٢آ أخااارآ لياٝااجآ آ 
َٚثاٌ٘-آ ٚظاٖنٙآ ٌقّآ ٖثوآ لياطنهآ ٌٚقّآ نينآ ليكؿاٌآ ٚأْا٘آ ىانمآ آ َأآ آ ليااُآ ثاعآ آ 
لياُؤتأُآ ًٌ٘ٝآ لياُيُٛؼآ ي٘آ بامىثؿاف٠آ َٓا٘آ ،آ ؾاالآ تعآِآ آ ٖالٙآ لألؽااامآ :آ ليٖاٝـآ آ 
ليلٟآ ٖثوآ لياطنهآ ٚأؽلآ لياُاٍآ َٓ٘آ .آ ٖللآ نًا٘آ يفآ ليَانطآ لياآ اؾاًَآ ليااُآ ننبآ آ 
َٔآ ٖثوآ لياطنهآ ٚأؽلآ لياُاٍآ يفآ ؽؿا٤آ ٕآ ٚتيثٓنٕآ آ  .آ 
آ 

ليَنطآ لييافٌآ :آ إٔآ مآ ٜهإٛآ لييااممآ لياآ اٗاتوآ يًطانهآ ٚلياقلّآ آ آ يْااضبآ آ 
لياُاٍآ لٚآ لياُثاعآ لياُينٚمآ َٔآ َاطنه،ٙآ ؾًٛآ ىانمآ َااٍآ ليػاريآ أباٙٛآ آ -آ ٚياٛآ َأآ آ 
فٕٚآ ٕنٚم٠آ لألة-آ ٚمآ تكْريآ ليٛيقآ يفآ ْؿكث٘آ نإآ ؾعً٘آ ضنلَاّآ َٚعْ١ٝآ نااري٠آ ،آ آ 
يهٔآ مآ تكطعآ آ ٜقآ ليٛليقآ .آ  آ 
ْعِآ جيبآ ًٌ٢آ ليٛيقآ لإلْؿامآ ًٌ٢آ أب٘ٝآ ًٌٚا٢آ أآ َٓاآ ٘آ ٚلٕآ مآ ٜكْٓاآ نآ يفآ إتاآ اُاّآ 
إضثٝازاتُٗاآ لياُاي،١ٝآ ؾاْ٘آ َٔآ ليربٓآ ليٛلزبآ ًٌا٢آ ليٛياقآ لتاآ اساٙآ أبٜٛا٘آ ،آ يهأآ لكلآ آ 
قْٓانآ يفآ آ ْؿكثُٗاااآ ٚإٕااطنآ أضااقُٖاآ أٚآ نالُٖااآ لىلآ ىاانق١آ بعااضآ َاااٍآ ٚيااقُٖاآ 
يكٖا٤آ ضازثُٗا-آ ضنّآ ًٌ٢آ ليٛيقآ إخااحآ لييانق١آ ًٌا٢آ أآ بٜٛا٘آ ٚآ ليااُآ طايا١آ بكطاعآ آ 
ٜقُٖاآ ٚمؾعآ لمَنآ يًطانِآ ليَنٌ،ٞآ ؾاْ٘آ ٌكٛمآ َٔٚآ أٌعِآ َاآ ضانٓآ ّآ لهللآ ًٌٓٝااآ آ 
ق:ٍٛآ أفآ يألب،ٜٔٛآ ؾهٝـآ بطًبآ قطعآ ٜقُٖاآ أٚآ ٜقآ أضقُٖاآ ؟آ  .آ 
ٖٚهللآ لكلآ نإآ ليٛيقآ َؤفٜٓااّآ ياطاكُٓٗاآ ٚباكمّآ آ يٓاؿاكثاُٗاآ َٔآ فٕٚآ تكْري ،آ 
)45ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة17آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق:١ؼ1آ .آ 
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يهٔآ ى٤ٛآ ْؿًآ لمبٜٔٛآ أٚآ أضاقُٖاآ ٚؽااآ ذآ لياااطٔآ -آ فٌاُٖااآ أٚآ أآ ضاآ قُٖاآ لىلآ 
ىنق١آ َاٍآ ليٛيقآ بعاقآ ٖثاوآ آ لياآ اطنهآ -آ آ ليااُآ ٕٛعآ ليااُآ يثٛمآ ؾٝا٘آ َااٍآ ٚياقُٖاآ آ –آ 
يهٔآ ٜاطنّآ ًٌ٢آ ليٛيقآ مؾاعآ لمَانآ آ لىلآ ليااُآ سثٗقآ ليعاقٍآ آ ٚليااُآ طايا١آ بكطاعآ ليٝاقآ آ 
بعااقآ إخااتاا٘آ يياانقثُٗاآ أٚآ أضااقُٖا،آ ؾاْاا٘آ ٌكااٛمآ آ يألباأٜٛآ مغااِآ آ ىاا٤ٛآ ًٌُااُٗاآ آ 
ٚتاطكلآ ىنقثُٗاآ ياُاي٘آ  .آ 
آ 

ٚيٛآ إزرتأآ ليٛيقآ ٚطايبآ بكطعآ ٜقآ أبٝا٘آ لييااممآ آ َايا٘آ آ أٚآ أَٓاآ ٘آ ليياآ امق١آ َايا٘آ آ 
َٔآ ضنهٙآ بعقآ ٖثه٘-آ بٓكبآ آ لياسقلمآ أٚآ نينآ ليكؿٌآ أٚآ حنُٖٛااآ -آ ٚأخااجآ ليٛياقآ آ 
ليااُسثٗقآ ليعاقٍآ آ ،آ ؾٗاٌآ تُآ كطاعآ ٜاقآ آ أضاقُٖاآ آ 
ىنق١آ أبٜ٘ٛآ أٚآ أضقُٖاآ ياُاي٘آ أَاّآ  آ 
بعقآ خاٛحآ ليينق١آ ًٌ٘ٝآ بايا١ٓٝآ ليَنٌ١ٝآ ٚإزثُاعآ ٍنٚطآ قطعآ ليٝقآ لمؽن٣آ ؟.آ  آ 
أَاآ ليٛليقآ ؾاياَُٗٛمآ ليااُآ عنٚفآ بٝآِٗآ ٌاقّآ قطاعآ ٜاقٙآ آ ألزاٌآ ىانق١آ آ َااٍآ آ 
ليٛيااق،آ بااٌآ إفٌااٞآ ًٌٝاا٘آ لممجاااع،آ ٚإىاثُقٍَٔآ ًٌٝاا٘آ  )46آ بااآ  قٛيا٘آ آ  :)47آ أْااجآ 
َٚايوآ ألبٝو،آ ٚبؿط٣ٛآ ٌقّآ قثٌآ ليٛلياقآ بكثاٌآ ٚياقٙآ )آ َٚانلفٙآ آ َأآ ليؿطا٣ٛآ :آ 
ّطٝط١آ ضبُقآ بٔآ َيًِآ قاٍآ :آ ىأيجآ آ أباآ زعؿنآ آ ٌٔآ مزٌآ قلفآ لبٓ٘آ بايوْاآ آ آ 
قاٍ : )غيٛآ قثًا٘آ َااآ قاُثاأٌَآ با٘آ ،آ ٚإآ ٕآ قلؾاآ ٘آ  آ ٜاآ اسًقآ يا٘ظآ  )48آ أٟآ  آ ٜاآ اسًقآ 
لمةآ ألزٌآ قلفآ لبٓ٘،آ نليوآ مآ ُٜكطعآ ألزٌآ ىنق١آ لبٓ٘آ  .آ 
قََُُٜٗاآ ظآ 
أقٍٛآ :آ إطالمآ ليٓٓآ ليكنيْاٞآ :آ غآ َٚلييٖاا ٔممُآ َٚلييٖاامٔ َقُ١آ ؾَااقِطَعُٛلِآ  َأِٜا ٔ
لياااُا٥ق٠آ :آ ،38آ ٖٚهااللآ ليْٓاأٛآ لياآ اطقٜد١ٝآ تااقٍآ ًٌاا٢آ إىااثٛل٤آ لمةآ آ ٚآ لمّآ آ 
لييامقنيآ َٔآ َاٍآ ٚيقُٖاآ آ َعآ غريُٖاآ َأآ ليياامقنيآ يفآ آ ضاقٓآ آ قطاعآ ليٝاقآ ،آ ؾالباقآ آ 
َٔآ َاؾْٓٓآ أٚآ َكٓٝقآ ٚلٕعآ َاؾنصآ يًؾأآ ٌٔآ ٖلٙآ لمطالم.آ  آ 
ٚققآ إىثُقٍآ شبنٚصآ لمةآ ليياممآ َاٍآ لبٓ٘آ باممجاع،يهٓ٘آ إمجاعآ َقمن ٞآ 
)46آ زٛلٖنآ ليهالّآ :آ ص41آ 487:آ .
)47ليٛىاٌ٥آ :آ ص12آ :آ ةآ 78آ َٔآ لبٛلةآ َاآ ٜهثيبآ ب٘آ :آ ؼ1آ .
)48ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة14آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليكلف:آ ؼ1آ .
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يًٝآ تعاقٜاّآ ناٍؿاّآ ٌٔآ قٍٛآ لياُعْ) ّٛنُاآ ٜاقٚآ َٔآ َالضع١آ نًُاتِٗآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ نُاآ إىثُقٍآ باؾرب:غأْجآ َٚايوآ ألبٝوظآ ٚققآ إٔٚاطٓاآ يفآ بعاضآ آ باآ اطٛخٓا:آ 
ٍٛلٖقآ نْ٘ٛآ ضقٜداّآ أفبٝاّآ أؽالقٝاّآ مآ ٜقٍآ ًٌ٢آ ٚمٜا١آ لألةآ ٚىاًطٓث٘آ ًٌا٢آ َااٍآ آ 
ٚيقٙآ حبٝذآ ٜاسٛهآ ي٘آ ىنق١آ َاٍآ ٚيقٙآ ضث٢آ مآ تكطعآ ٜقٙآ يٛآ ىنق٘آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ نُاآ إىثُقٍآ بْطٝط١آ ضبُقآ بٔآ َيًِآ بثكنٜبآ َثكقّ،آ ٚيفآ فميثٗاآ غُٛضآ آ 
ٌٚااقّآ ٕٚااٛؼآ ،آ إمآ لكلآ إيثوَٓاااآ آ يفآ لمّااٍٛآ باااطس١ٝآ قٝاااٌآ لمٚيٜٛاا١آ ٚإيثوَٓاااآ 
ضٍْٛآ ليكطعآ باألٚيٜٛا١آ ٚليؿطا٣ٛآ -آ أَهأآ آ لمضثسااصآ بايْاطٝط١آ بؿطٛلٖاا:آ آ 
قٝاٌآ لمٚي،١ٜٛآ أٚآ بايكطعآ ليٓاٍ٤٢آ َٓٗا،آ يهٔآ فٕٚآ كيوآ ؽنطآ ليكثافآ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ 
آ آ آ آ آ آ ْعِآ ٜاُهٔآ إٔآ ٜاطٌْآ ليٛخٛمآ بعقّآ قطعآ ٜاقآ لييااممآ َأآ ٚياقٙآ -آ ٚمآ أقاٌآ آ 
آ 

َٔآ ضٍْٛآ ليعٔآ ب٘آ ْاٍ٦اّآ َٔآ َالضع١آ ٖالٙآ ليٛزاٙٛآ ليدالخا١آ مآ ىاُٝاآ لممجااعآ آ 
لياًُطٛظآ َِٓٗآ ٚليثياياِآ ٌٚقّآ ظٗٛمآ لياُؾايـآ َعآ ّطٝط١آ ضبُقآ بٔآ َياًِآ آ 
غيٛآ قًث٘آ َاآ قُثٌآ با٘،آ ٚإآ ٕآ قلؾا٘آ  آ ٜاآ اسًقآ يا٘ظآ أٟآ  آ ٜاآ اسًقآ لألةآ ألزاٌآ آ لبٓا٘آ ،آ 
ٜٚاُهٔآ إٔآ ٜيثؿافآ َٔآ ؾطٛلٖاآ -آ ٚيٛآ ظٓااّآ -آ إٔآ مآ تاآ اُكطعآ آ ٜاقآ لألةآ ألزاٌآ لبٓا٘آ آ 
نُاآ مآ ٜكثٌآ لألةآ ألزٌآ قثً٘آ ٚيقٙآ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚبثعاريآ خإٕآ :آ إٕآ ضبُقآ بٔآ َيًِآ ىأٍآ لإلَااّآ لياااقنآ  ٌ)اآ ٔآ مزاٌآ قالفآ آ 
لبٓ٘آ بايوْاآ ٚنإآ ٜاُهٔآ إٔآ ٜاسٝا٘آ لإلَاّ :)آ  مآ ٜاسًقآ لألة)،آ ٚيهٓا٘آ قااٍ:آ آ 
غيٛآ قثً٘آ َاآ قُثٌآ ب٘ظٖٚللآ ٜقٍآ ًٌ٢آ تععِٝآ َكاّآ لألةآ ٚضْاْث٘آ ٌأآ آ ليااآ ُكابً١آ 
باياُدٌ:إٔآ ٜكثٌآ لألةآ ٌٓقآ قثً٘آ لبٓ٘،آ ٜٚاُهٔآ إٔآ ٜاقٍٓآ آ ٕآُاّآ ًٌا٢آ َااآ ٖاٛآ أقاٌآ آ 
ٚأؽاـٓآ َاأآ ٖااللآ لي ااطهِآ ؾكاااٍآ  )آ :غٚإٕآ قاالفآ  آ جيًااقآ ياا٘ظآ أٟآ ألزااٌآ آ 
قاالفآ لبٓاا٘،آ ٜٚاااُهٔآ إىااثعٗامآ أْاا٘آ  مآ تكطااعآ ٜااقآ لألةآ ليياااممآ َاأآ لبٓاا٘)آ َاأآ 
ؾط٣ٛآ ليْطٝط١آ بٗللآ ليثكنٜبآ ٚليؿٗاِآ ،آ ؾًاللآ ْطُاإٔآ باياآ اطهِآ ليااُآ َٗٛمآ َأآ آ 
ٖللآ لياؾربآ ليْطٝعآ بٗللآ ليثكنٜبآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ َٚعآ ليثآاوٍآ ٚؾانضآ ٌقّآ لمطاُ٦آاإآ ؾإآ لإلزاُاعآ ٚليْطاٝاط١آ ٜٛيٓاقلٕ آ 
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إٍثااٙآ ضهِآ قطعآ ٜقآ ليٛليقآ ليياممآ َٔآ ٚيق،ٙآ ٚققآ ًٌُٓاآ َٔآ َللمآ ليَاامعآ إٔآ آ 
ٜقمأآ لياطقآ ٜٚقؾع٘آ يفآ َٛلمفآ ليَاٗ.١آ ٖللآ نً٘آ يفآ ىنق١آ لألةآ َٔآ َااٍآ ٚياقٙآ آ إكلآ 
ت ااطكلآ َاأآ لألةآ ٖثااوآ ضاانهآ َاااٍآ ٚيااقٙآ ٚإؽنلزاا٘آ ياآ اُاي٘آ َٓاا٘آ بعااقآ ليٓكاابآ أٚآ 
ليهياانآ أٚآ حنُٖٛاااآ آ .آ ٚأَاااآ إكلآ  آ ٜثطكاالآ َاأآ لألةآ ٖثااوآ ضاانهٕآ آ يهْٛاا٘آ غااريآ آ 
َاطسٛةآ ٌاف٠آ ٌٔآ فؽٍٛآ فلمآ لبٓ٘آ أٚآ َاآ اطً٘آ ؾاالآ تكطاعآ ٜاقآ لألةآ آ يعاقّآ ٖثاوآ آ 
لياطنهآ قاٌآ أؽلآ لياُاٍآ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚأَاآ لألّآ يٛآ ىنقجآ َاٍآ ٚيقٖاآ ؾاياَُٗٛمقطعآ ٜقٖاٚ،ؽايـآ أبٛآ ليْاالؼآ آ 
لياطًيبآ يفآ  ليهايف)آ ٚليعالَ١آ لسبًٞآ يف لياُؾثًـ)آ ٚزعًٛلآ لألّآ َداٌآ لألةآ يفآ آ 
َٓعآ قطعآ ٜقٖا :ألْٗاآ أضقآ لألبٚ،ٜٔٛمٍرتلنُٗاآ يفآ ٚزٛةآ آ لإلٌعاّ) )49آ .آ آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٚيفآ ّالؼآ ليٛزٗنيآ فيٝالّآ ٌ ًا٢آ َٓاعآ قطاعآ ٜاقآ لألّآ ياٛآ ىانقجآ َااٍآ آ ٚياقٖاآ آ 
بعااقآ ٖثهٗاااآ لياااطنهآ بٓكاابآ زااقلمآ أٚآ نياانآ قؿااٌآ أٚآ حنُٖٛاااآ آ -آ إٍااهاٍآ يعااقآ ّآ 
ّااالضُٗاآ َااؾنزاّآ ٌاأآ إطااالمآ فيٝااٌآ قطااعآ ٜااقآ ليياااممآ إكلآ لزثُعااجآ ٍاانل ٥آ 
ليكطعآ ٚضقآ ليياممآ ٚلييامق١آ .آ آ  آ 
آ آ آ آ آ ْعِآ مآ مٜبآ يفآ إٔآ لألّآ مآ تاطسبآ ٌاف٠آ ٌأآ فؽاٍٛآ بٝاجآ لآ بٓٗااآ أٚآ َٕٛاعآ آ 
تٛلزقآ أَٛلي٘،آ ؾًٛآ فؽًجآ ٚىنقجآ َٔآ فٕٚآ ٖثوآ ىرتآ ٕ آ تكطاآ عآ ٜاقٖاآ ،آ ٚإْاآ اُاآ 
تعوٓميٛآ مؾعآ لمبٔآ أَنٖاآ إىلآ لياطانِآ ٚأخاجآ فٌٛلٙآ بايا١ٓٝآ ليعافيا١آ آ .آ ْعاِآ إمآ إٔآ آ 
تٗثوآ لياطنهآ ٚتأؽلآ لياُاٍآ باياؾؿا٤آ ٜٚداجآ لمبٔآ كيوآ ٌٓاقآ لياآ اطانِآ ليَانٌٞآ آ 
ؾثكطعآ ٜقٖاآ باطيبآ إطالمآ ليٓٓٓآ ليٓااطلآ آ بكطاعآ آ ٜاقآ آ لييااممآ ٚليياامق١آ آ ،يهٓاآ ٘آ 
تنّآ ًٌ٢آ لمبٔآ أٚآ ليآجآ ٍهٛلٙآ لألّٓآ يق٣آ لياآ اطانِآ ليَانٌٞآ أٚآ يفآ آ ليااُآ طهُ١آ 
ليعنؾ١ٝآ ؾاْ٘آ ٌكٛمآ ضنلّْآ ٍنٌاّآ ٌٚعِْٝآ ٌٓقآ لهللآ قطعاّآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٖٚهللآ باقٞآ لألقنبا٤آ نااألـآ ٚلألبأآ ٚليعاِآ ٚلياآ اؾاٍآ ٚحناِٖٛآ َأآ لإلْاارآ آ  آ 
لكلآ ىنقٛلآ ٚلزاثُعجآ ٍنل٥ا آ ضقٓآ ليينق١آ ؾِٗٝآ ٚأخااجآ لياُينٚمآ َٓ٘آ ىنقاثِٗ آ 
)49آ ضهاٙآ يفآ :آ زٛلٖنآ ليهالّآ :ص41آ 488:آ -آ ٌٔآ طبثًـآ ليعالَ١آ .
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بايا١ٓٝآ ؾاْ٘آ تكطعآ ٜقآ ليياممآ َٔآ لمقنبا،٤آ إلطالمآ فيٌٝآ قطعآ ٜقآ ليياممآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٜٚاُهٔآ لمىثقمٍآ ًٌ-٘ٝآ َٖاؾاّآ إلطالمآ فيٌٝآ ضقٓآ ليكطع-آ بْطٝط١آ أباٞآ آ 
بْريآ ٌٔآ لإلَاّآ ليااقن )آ ٚققآ ىأٍ:آ ؾإآ ىانمآ َأآ أبٝا٘آ آ ؟آ ٚأزااةآ آ  :)آ 
غمآ ٜكطااع،آ ألٕآ لباأآ لينزااٌآ مآ ٜاااطسبآ ٌاأآ ليااقؽٍٛآ إىلآ َٓااوٍآ أآ بٝاا٘،آ ٖااللآ 
ؽأ٥ظ )54آ ؾاْٗاآ تقٍآ ًٌا٢آ إٔآ لمبأآ لآ كلآ ضُسٔاآ بَآ ٌأآ فؽاٍٛآ َٓاوٍآ أبٝا٘آ آ -آ نُااآ آ 
تٌْآ ندريلّآ يفآ ظنٚفآ غريآ ٌاف،١ٜآ ْعاريآ َاٛحآ لألّآ ٚتاوٓٚآ صآ أبٝا٘آ بػريٖااآ -آ ؾاإكلآ آ 
ضُسبآ لمبٔآ َٔآ فؽٍٛآ َٓاوٍآ أبٝا٘آ خاِآ فؽاٌآ آ ليااُآ ٓوٍآ ٖٚثاوآ لياآ اطنهآ ٚأؽانصآ آ 
لياُاٍآ باياؾؿا٤آ ؾاْ٘آ تكطعآ ٜقٙآ بقمي١آ تعًٌٝآ ليْطٝط١آ َٚاآ ٜؿِٗآ َٓ٘آ  .آ 
ليَنطآ لييابعآ :آ إٔآ ٜهٕٛآ لياُاٍآ لياُأؽٛكآ آ َٔآ ضانهٙآ ًَاوآ آ غاريآ لآلؽال،آ آ 
ؾإآ قٛلّآ َؿّٗٛآ  ليينق)١آ ٖٛآ أؽلآ َاٍآ ليػريآ َٔآ فٕٚآ إكْ٘،آ ؾًاٛآ أؽالآ لإلْياإآ آ 
َاياا٘آ لياااًُُٛىآ ياا٘آ -آ ٖٚااٛآ ٌٓااقآ غااريٙآ أَاْاا١آ أٚآ غْااااّآ آ -آ  آ ٜهاأآ ىااامقاآ ّآ بااٌآ آ 
َيرتزعاّآ ياًُه٘آ َٚاي٘آ .آ ٖٚهاللآ ياٛآ أؽالآ َايا٘آ آ ليااُآ ًُٛىآ يا٘آ يهٓا٘آ آ َثعًالآ ضالآ آ 
غااريٙآ ناياااُاٍآ لياااُنٖٕٛآ ٚلياااُيثأزَن-آ  آ تكطااعآ ٜااقٙآ ،آ يعااقّآ لْطاااامآ ٌٓااٛلٕآ آ 
لييامم)آ ًٌ،٘ٝآ إكآ لياُاٍآ لياُنٖٕٛآ ٖٛآ َاي٘آ ًَٚه٘آ يهأآ آ تعًالآ ضالآ آ ليااُآ نتٗٔآ 
ب٘آ ضنيآ زعً٘آ َايه٘آ مٖٓاّآ ٚٚخٝك١آ ٌٓقآ لياُنتٗٔآ قااٍآ فٜٓا٘آ ليداباجآ يفآ كَثا٘آ ،آ ؾًاٛآ آ 
دباٚهآ لياُايوآ ضلآ لياُنتٗٔآ ٚأؽلآ لياُاٍآ لياُنٖٕٛآ ؾكقآ ؾعاٌآ آ َاآ اطنَاّآ يهٓا٘آ  آ 
ٜياانمآ َاااٍآ آ غااريٙآ ضثاا٢آ تكطااعآ ٜااقٙآ آ آ .آ ٖٚهااللآ لياااُاٍآ لياااُيثأزنآ يػااريٙآ ؾاااآ ٕآ 
لياااُيثأزنآ ٜاااًُوآ َٓؿعثاا٘آ ٚتاكاا٢آ ًَهٝاا١آ آ لياااُاٍآ يْاااضا٘آ مغااِآ آ تعًاالآ ضاالآ آ 
لياُيثأزنآ باىثٝؿا٤آ ليااُآ ٓؿع١آ ليااُآ يثأزن٠آ ليااُآ الٍٚآ بأهلٖ٤ااآ لألزانآ ،آ ؾاإكلآ أؽالآ آ 
لياُؤزنآ لياُاٍآ لياُيثأزنآ ؾكقآ ؾعٌآ َاطنَاّآ ضنيآ َٓعاآ ٘آ ليااُآ يثأزنآ َأآ إآ ىاثٝؿا٤آ آ 
ليآُؿع١آ لييتآ ًَهٗاآ بامزام٠آ يهٓ٘آ  آ ٜينمآ آ َاٍآ غريٙآ ضث٢آ تكطعآ ٜقٙآ  .آ 
ْاعِآ ٌآاقَاآ ٜأؽالآ لياُايوآ َايا٘آ ٜٚاطانّآ لياُنتاٗٔآ َٔآ مٖٝآاثا٘آ أٚآ ٜاطنّ آ 
)54ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة18آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ .آ  آ 
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لياُيثأزنآ َٔآ َٓؿع١آ لياُاٍآ لياُيثأزنآ ؾكاقآ ؾعاٌآ ضنلَااّآ ٜٚاكا٢آ ضالآ آ ليااُآ نتٗٔآ 
ٚلياااُيثأزنآ َثعًكااّآ بعاانيآ َاااٍآ لياااُايوآ ٜااثُهٔآ ّاااضبآ ليااطلآ َاأآ لياااُطايا١آ 
باىاثٝؿا٤آ ضكا٘آ نُااآ ٜعاوٓآ مآ ليااُآ ايوآ ًٌا٢آ ؾعًاا٘آ آ ياآ اطنَاْ٘آ كٟآ لياآ اطلآ -آ لياااُنتٗٔآ 
ٚلياُيثأزنآ َٔآ َٓؿعث٘آ ٚضك٘آ لياُثعًلآ بعنيآ لياُاٍآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ آ ٚباؽثْام:آ ٜثكّٓٛآ ٌٓٛلٕآ  ليينق)١آ ٌنؾااّآ بأؽالآ َااٍآ ليػاريآ باياآ اؾؿا٤آ ،آ ؾاالآ آ 
تعِٓآ أؽلآ َاٍآ ليٓؿًآ ٚإٕآ نإآ َثعًكاّآ ياطلآ ليػري،آ ؾاكلآ تاؾًـآ ٌٓٛلٕآ  ليينق)١آ 
يفآ لياُٛمفآ  آ ٜرتتبآ ضقٖٓاآ :آ قطعآ ليٝق،آ ٜٚؤنق:ٙآ ّطٝط١آ ضبُقآ بٔآ َيًِآ ٌأآ آ 
ليْافمآ  :)غنٌآ َٔآ ىنمآ َٔآ َيًِآ ٍ٦ٝاّآ ققآ ضٛلٙآ ٚأضنهٙآ ؾٗٛآ ٜكعآ ًٌ٘ٝآ 
لىِآ ليياممآ ٖٛٚآ ٌٓاقآ لهللآ ىااممظآ ؾاْا٘آ ظااٖنآ يفآ إآ َٖااآ ٤آ لممتهااهآ ليعكال٥اٞآ آ 
ٚليؿِٗآ ليعنيفآ َٔآ يؿغآ  ليينق:)١آ أؽلآ َاٍآ ليػريآ َٔآ ضانهٙآ ،آ ؾاالآ ٜعاِآ ليعٓاٛلٕآ آ 
أؽلآ َاٍآ ليٓؿًآ آ آ .خِآ ْاطذآ :آ  آ 

إختالف الـنالك وخمرج الـنال:
ققآ تاطٌْآ ليَاٗ١آ ٌٓقآ لياطانِآ يفآ ذبكلآ ليينق،١آ ٖٓٚاآ ّٛمتإآ :آ  آ 
لألٚىلآ :آ إكلآ أؽنصآ أضقْآ َاٍآ غريٙآ أٚآ َثاٌ٘آ َٔآ ضانهآ :ٙآ َأآ بٝثا٘آ أٚآ َاآ اطً٘آ 
أٚآ َْٓع٘آ أٚآ حنٖٛا-آ خِآ ْاهٌ٘آ ّااضبآ آ ليااُآ اٍآ ٚقااٍآ ٌٓا٘آ :آ لْا٘آ ىانقينآ ،آ ٚقااٍآ آ 
َاؾنصآ ليااُآ اٍ:آ لْا٘آ ٖٚااينآ آ ليااُآ اٍآ أٚآ مؽْٓاينآ يفآ أؽالٙآ َأآ ضانهٙآ ٚإآ ؽنلزا٘آ آ 
َكقَ اّ١آ يثًُهاا٘آ أٚآ ياٝعاا٘آ أٚآ حنُٖٛااا،آ ؾاْاا٘آ تاااطٌْآ ليَاااٗ١آ قٗاانلّآ ٌٓااقآ لي ااطانِآ 
ليَنٌٞآ يفآ نإٛآ آ ليااُآ ؾنصآ ىاامقاّآ لٚآ َؤتاآ آُاّآ َنؽّٛااّآ آ ،آ ًٌٝٚا٘آ مآ آ آ تكطاعآ ٜاقآ آ 
لياُؾنصآ ٚمآ ٜداجآ ًٌ٘ٝآ ضاقٓآ آ لييانق١آ ،آ َٚأآ آ ليااُآ عًّٛآ َأآ َاللمآ ليَاامعآ فمئآ آ 
لياطقٚفآ بايَاٗاحآ ٌٚقّآ إزنلٖ٤اآ إمآ َعآ ليثٝكٓٔآ ٚليثدآاآ جآ َأآ ضْاٍٛآ آ ليااآ سنّآ 
لياُٛزبآ يًطقٓآ أٚآ يًكطع،آ ٚيفآ َؿنٚضآ لياطاذ:آ مآ ٜكانيآ بثطكالآ لييانق١آ  ٚآ 
تداجآ بطنٜلآ ٍٕنٌٞآ َعآ إؽثالفآ لياُايوآ ٚلياُؾنصآ يفآ ليقٌ٣ٛآ .آ  آ 
ٜٚؤنقآ ٌقّآ ليكطع:آ َاآ ٚمفآ يفآ َعثرب٠آ لياطًيبآ ليياٌ٥آ َٔآ لمَاّآ ليْافم آ 
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)آ ٌٔآ مزٌآ ٕأؽل-ٙٚآ أُؽل،آ آ ْياؾ١آ -آ ٚقاقآ محاٌآ ناامّ٠آ آ َأآ خٝااةآ آ ،آ ٚقااٍآ :آ آ 
ّاضبآ لياٝجآ أٌطاْٗٝااآ آ ،آ قااٍآ آ  :)آ غُٜاآ قمأآ ٌٓا٘آ ليكطاعآ ،آ إمآ إٔآ تكاّٛآ ًٌٝا٘آ آ 
بٓٝاا،١آ ؾااإآ قاَااجآ ليآٝاا١آ ًٌٝا٘آ قُطااعظ )51آ قاااٍآ يفآ  آ صبُااعآ لياطاان:ٜٔآ َاااف٠آ نااٛم)آ آ 
ٚققآ زا٤آ يفآ لياطقٜذآ :آ ٚليهاام٠آ َأآ ليدٝااةآ َااآ ٜاآ اُسُعآ َُٜٚاقٓآ آ ٜٚاآ اُطٌُآ ًٌا٢آ آ 
ليعٗن)آ ٚإْاُاآ ُٜقم٤آ ٌٓ٘آ ليكطعآ يًَاٗ١آ ٌٚقّآ تاطكلآ لياطانِآ ٚتداثٓ٘آ َٔآ ضٍْٛآ 
ضث٢آ ٜكطعآ ٜقآ لييااممآ .آ ٌٓٚق٥الٕآ مباقآ َأآ إآ مزاٌا٘آ آ ليااُآ اٍآ لىلآ 
آ 
ليينق١آ ؽامزاّآ 
ّ ااضا٘آ َٚايهاا٘آ لياااُثؿلآ ًٌاا٢آ َايهٝثاا٘آ باانيآ لياااُثؾاُّنيآ ،آ ٚغًٌاا٢آ ليٝااقآ َاااآ 
أؽلحآ ضث٢آ تؤفٟظآ  )52آ لىلآ لياُايوآ  :آ 
آ آ آ آ آ آ آ أ-آ يٛآ نإآ لياُاٍآ َٛزٛفلّآ قاُ٥اّآ بللتا٘آ ناإآ آ إآ تٓٗااُّآ آ ليااُآ ايوآ يًُؾانصآ بأآ ْا٘آ آ 
ىنق٘-آ يٛآ نإآ يفآ ليٛلقاعآ ٚلٖاااّآ يًُااٍآ -آ مزٌٛااّآ آ ٌأآ لياآ اٗا١آ ؾٝعاٛفآ آ ليااُآ اٍآ لىلآ 
َايوآ ّاضبآ ليآُوٍآ لٚآ لياُطٌآ لياُؾنصآ َٓ٘آ لياُاٍآ ٚمآ لٍهاٍآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ة-آ ٚيٛآ تًـآ لياُاٍآ أٚآ ناْجآ لياٗا١آ مهَ١آ مآ ٜاُهٔآ ٍنٌاّآ مزٛعآ لياُايوآ 
ٌٓٗاآ -آ نإٔآ ٜهٕٛآ لياُثِٓٗآ ممحاّآ يْاضبآ لياُاٍ-آ ٌٓٚق٥لٕآ مآ ٜٓؿعآ لىثْطاةآ 
ٌقّآ ٖاث٘آ ياُاي٘آ أٚآ ٌاقّآ مؽْاث٘آ يًُؾانصآ ألؽالآ َايا٘آ ٚتاآ اًُه٘آ أٚآ بٝعا٘آ ،آ ؾااآ ٕآ 
لمىثْطاةآ مآ ٜداجآ مهَ٘آ ليعاف-ٟآ ٖٛٚآ لييانق١آ -آ ؾُااآ  آ تكاِآ ليآٝا١آ ليعافيا١آ آ 
لياُطًع١آ ًٌ٢آ ٌقّآ إٌطا٤آ لينؽْ١آ ٌقّآ إَْا٤آ لهلا١آ ًٌٚا٢آ ضْاٍٛآ لييانق١آ  آ 
تداجآ ليينق١آ ٚمآ تكطعآ ليٝقآ يًَاٗ١آ ،آ ْعِآ مباقآ َأآ ٕاُإآ آ َاآ اؾنصآ لياآ اُاٍآ باإٔآ آ 
ٖٜاأُآ َدًاا٘آ إٕآ نااإآ ياا٘آ َد اٌْآ ،آ ٚإمآ ؾٖٝاأُآ قُٝثاا٘آ -آ ضياابآ ليكاٌااق٠آ ليعاَاا١آ آ 
ٚلمفي١آ لياُطًك-١آ أٚآ ٜهٕٛآ لياُاٍآ َعٝااّآ آ ؾُٖٔٝآ أمِآ ٌٝاا١آ آ أآ ٚآ إّاالؼآ ْكْا٘آ آ 
ضيبآ فيٌٝآ ليُٖإآ  .آ 
ليْٛم٠آ ليداْ:١ٝآ لكلآ أؽنصآ أضقْآ َامّآ آ أٚآ َثاٌاّآ ٚبٖاٌّ١آ َٔآ لياَُطنهآ ليثابع آ 
)51ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة8آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ .آ 
)52آ لييٓٔآ ليهرب٣آ يًاٗٝكٞآ :آ ص:6آ 95آ .
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يػريٙآ خِآ إؽثًؿااآ يفآ لياٝاجآ أٚؽامزا٘آ آ ٚتٓاهٌااآ :آ ؾكااٍآ َاآ اؾنصآ ليااُآ اٍ:آ إْا٘آ َاايٞآ آ 
ًَٚهٞآ ققآ أٚفٌث٘آ ٌٓقىآ أٚآ غْاث٘آ َ ٓٞآ أٚآ َااآ ٍااب٘آ ،آ ٚقااٍآ ّااضبآ لياقلمآ أآ ٚآ 
لياااُطٌ:آ إْاا٘آ ىاانقينآ َااايٞآ ٚأآ ؽاالآ ًَهااٞآ َاأآ ضاانهٟآ يفآ بااٝيتآ -آ  آ تكطااعآ ٜااقآ 
َاؾنصآ لياُاٍآ ،يًَاٗ١آ ليٓاٍ١٦آ َٔآ إؽاثالفآ فٌَٜٝٛآ ُٗااآ ٌٚاقّآ آ خااٛحآ إضاقلُٖاآ آ 
ٚلياااطقٚفآ تااقمأآ بايَاااٗآ احآ ٚتاااسنٟآ لياااُطانُ١آ بعااقآ لياااُنلؾع١آ لىلآ لياااطانِآ 
ليَنٌ-ٞآ لياُسثٗقآ ليعقٍآ أٚآ َٔآ ْْا٘آ يًكٖا٤آ طالآ ؾثا-ٙٚآ :آ  آ 
آ آ آ آ آ آ آ ؾاَاآ إٔآ ٜكِٝآ لياُؾنصآ ليا١ٓٝآ ًٌ٢آ إٔآ لياُاٍآ ًَها٘آ ٜٚكثٓاعآ لياآ اطانِآ بعقليا١آ آ 
ليَااٗٛفآ ؾٝااقؾعآ لياااُاٍآ ليٝاا٘آ ،أٚآ ٜاااطًـآ كٚآ ليٝااقآ ًٌاا٢آ لياااُاٍآ ليااآُهنآ ي ااًُوآ 
لياُؾنصآ لٜاٙآ ًٌ٢آ لٕآ لياُاٍآ يا٘آ آ -آ مآ ياآ اؾُْ٘:آ َاآ اؾنصآ ليااُآ اٍ-آ ٚض٦ٓٝالٕآ ٜاقؾعآ آ 
لياُاٍآ لىلآ ّاضبآ ليآُوٍآ إٕآ نإآ َٛزٛفلّآ قاُ٥اّ،آ ٚإٕآ ناإآ تايؿااّآ ٕأُآ َدًا٘آ آ 
أٚآ قُٝث٘آ أٚآ نإآ َعٝااّآ ُٕٔآ أمِآ ٌٝا٘آ أٚآ إّالض٘آ .آ  آ 
خِآ لْ٘آ ققآ ٜاؾثًـآ ّاضبآ لياُاٍآ ٚليلٟآ ي٘آ ٜقْآ ٚىًطْٓ١آ ًٌ٘ٝآ َاعآ آ ليثسااٚهآ آ 
ًٌاا٢آ َاياا٘،آ ٜٚعاارتفآ ياا٘آ لآلؽاانآ بأْاا٘آ  نااإآ َاياا٘آ ٖٚٚاااينآ لٜااا)ٙآ آ أٚآ  أكٕآ يااٞآ يفآ 
إؽنلزا٘)آ ٜٚاوٌِآ ّااضبآ آ ليااُآ  اٍآ إٔآ لآلؽانآ ٖثاوآ ضانهآ َايا٘آ ٚأؽالآ َٓا٘آ قاقمآ آ 
ليْٓاة:آ مبعآ فٜٓامآ كٖبآ أٚآ مخي٘آ ًٌ٢آ لياؾالف-آ أؽالٙآ ىانلّآ َأآ َاآ اَطنه،ٙآ 
ٚأْهاانآ لآلؽاانآ ىاانقث٘آ َاأآ َاآ اَطنهآ ٚنأْاا٘آ ٜعاارتفآ أٚآ مآ ٜٓهاانآ أْاا٘آ َاااٍآ كٟآ ليٝااقآ آ 
ّٚاضبآ لياٝجآ أٚآ لياُطٌآ أٚآ ليآُْعآ  .آ 
ٌٓٚااقآ لمؽااثالفآ آ لياااُلنٛم:آ قااقآ ُٜكااِٝآ ّاااضبآ آ لياااُاٍآ ٚكٚآ ليٝااقآ بٓٝااّ١آ :آ 
ٍاااٖقٜٔآ ٌااافينيآ َٜااٗقلٕآ ياا٘آ بهاإٛآ آ لياااُاٍآ َاياا٘آ ٚنْٛاا٘آ َ ااطؿٛظاّآ َ ااؾؿٝاّآ يفآ 
َاطنهٙآ ٚققآ أؽنز٘آ لآلؽنآ َٓ٘آ ٚنإآ لياُاٍآ بكقمآ ليْٓاة،آ ٖٚاللآ ٜعاينآ خااٛحآ آ 
ىنقث٘آ ؾٝكطعآ لياآ اطانِآ ليَانٌٞآ ٜاقٙآ ليُٓٝا٢آ باآ اُكثٖ٢آ إطاالمآ ليآٓٓآ آ ليَانٌٞآ آ 
لآلَاانآ بكطااعآ ٜااقآ آ لييااامم،آ بااٌآ ٚبقمياا١آ لياآٓٓآ آ لي ااؾأ-آ ّااطٝعآ لياآ اطًيب-آ 
ليااااُثُٖٔآ يًياااؤلٍآ ٌااأآ مزاااٌآ أؽااالٙٚآ ٚقاااقآ محاااٌآ ناااامّ٠آ َااأآ خٝااااةٕآ ٚقاااقآ  آ 
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آ قاااٍ:آ  ّاااضبآ لياٝااجآ أٌطاْٗٝااا)آ قاااٍآ  :)غٜااقمأآ ٌٓا٘آ ليكطااعآ إمآ إٔآ تكااّٛآ 
ًٌ٘ٝآ ب،١ٓٝآ ؾإآ قاَجآ ليا١ٓٝآ ًٌ-٘ٝآ قطعظ )53آ آ  .آ 
ٚققآ مآ ٜثُهٔآ ّاضبآ لياُاٍآ ٚكٚآ ليٝقآ َأآ إقاَا١آ آ ليآٝا١آ ليعافيا١آ ليَااٖق٠آ آ 
بهٕٛآ لياُاٍآ َاطؿٛظاّآ َٚاطنٚىاّآ يفآ َاَطنهآ ٚققآ أؽنز٘آ ؽُْ٘آ َأآ َاآ اَطنه،ٙآ 
نإآ ليكٍٛآ قٍٛآ َٓهنآ لياٗثوآ ْٚايفآ إؽنلصآ لياُاٍآ َٔآ َاَطنهٙآ َعآ ٜاُ٘ٓٝآ  :آ 
ؾإكلآ ضًـآ َٓهنُآ لياٗثوآ ًٌ٢آ ٌقّآ إؽنلصآ لياُاٍآ َأآ َاآ اطنهٙآ ،آ أٚآ ضًاـآ آ 
ًٌ٢آ لْا٘آ  آ ٜٗثاوآ لياآ اطنهآ ٚقاقآ ٚزاقآ آ ليااُآ اٍآ َهَاٛؾاّآ يفآ لياٝاجآ أٚآ آ ليااُآ طٌآ أٚآ 
ليآُْعآ ؽامصآ لياطنهآ غاريآ َاآ اطؿٛظآ يفآ َاآ اؾوٕآ أٚآ َاآ اطنهآ َكؿاٌآ آ -آ إْثؿا٢آ ٌٓا٘آ آ 
قطعآ ليٝقآ ،آ ٚمبقآ َٔآ تعوٜنٙآ تأفٜااّآ ٌٚكٛبّ١آ ًٌ٢آ أؽلآ َااٍآ ليػاريآ َأآ فٕٚآ إآ كْا٘آ آ 
ٚمؽْث٘آ ،آ ٚتكقٜنآ ليثعوٜنآ َٛنٍٛآ إىلآ لياآ اطانِآ ليَانٌٞآ أٚآ َْٓاٛب٘آ آ باآ اطيبآ 
َاآ ٜنلٙآ ّالضاّآ ٚتأفٜااّآ ٌٚكٛبّ١آ َٓاىاّ١آ يًؿعٌآ لياطنلّآ .آ خِآ ْاطذآ  :آ 
آ 

آ آ آ آ آ آ آ نصاب حد السرقة :
آ 

مآ إٍهاٍآ ٚمآ ؽالفآ يفآ لْ٘آ ُٜعثربآ يفآ تنتبآ ضقٓآ لييانق١آ -آ قطاعآ ليٝاقآ -آ بًاٛؽآ آ 
لياااُينٚمآ آ قااقمآ ليْٓاااةآ لياااُطقٓفآ ٍاانٌاّ،آ ٚيعًاا٘آ  آ ٜااؾايـآ ؾٝاا٘آ َاأآ ؾكٗااا٤آ 
لمىالّآ إمآ ْاافمْآ آ قااٍآ بكطاعآ ليٝاقآ ٌٓاقآ ناٌآ آ ىانق١آ -آ ٚياٛآ آ قًًٝا١آ -آ ٚيعًا٘آ تاآ اُيوآ 
بإطالمآ لآل١ٜآ ٚليْقمآ ليعنيفآ  .آ 
خِآ إْ٘آ إؽثًـآ ؾكٗا٤آ لإلىالّآ يفآ ذبقٜقآ ليْٓاة،آ ٌٓٚقآ ؾكٗا٤آ لييٓ١آ أقاٛلٍآ آ 
َثعقف،٠آ ٚلياَُٗٛمآ بنيآ ؾكٗآ٥اآ نْ٘ٛآ  مبعآ فٜٓامآ كٖب)آ ٚققآ كٖبآ مجعآ قًٝاٌآ آ 
لىلآ نْ٘ٛآ  مخًآ فٜٓامآ كٖب)،آ ٖٚللٕآ ليكٛمٕآ ُٖاآ ٌٓقآ قاطاا١آ ؾكٗآ٥ااآ ىا٣ٛآ آ 
ليعُُاْٞآ ؾاْ٘آ قاٍآ بكطعٗااآ ٌٓاقآ ىانق١آ آ  فٜٓاامآ آ كٖابآ )آ ناَاٌآ ،آ ٚمآ ُٜٓٓٗااآ تؿْاٌٝآ آ 
لمقٛلٍآ بكقمآ َاآ ُٜٓٓٗاآ تؿٌْٝآ ليقيٌٝآ لياُطقٓفآ يْٓاةآ قطعآ ليٝقآ ٍنٌاّآ .آ  آ 
)53آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة8آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ .
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آ ََٓٚأآ إؽثالفآ لألقٛلٍآ ليدالخ١آ ٌٓقآ ؾكٗآ٥اآ ٖاٛآ إآ ؽاثالفآ ليْٓأٛآ آ ليااُآ طقٓف٠آ 
يآْاةآ لييانق١آ آ ليااُآ أخٛم٠آ ٌأآ أٖاٌآ بٝاجآ ليعْاُ١آ آ  )آ ؾاْٗااآ ًٌا٢آ آ طٛل٥اـآ آ 
أمبع١آ ،آ ٖٞٚآ :آ  آ 
آ آ آ آ آ آ  ليطا٥ؿ١آ لمٚىلآ ٖٞٚآ لمؽااامآ ليٓاطكا١آ بكطاعآ ٜاقآ لييااممآ لكلآ بًػاجآ ىانقث٘آ آ 
قُٝاا١آ  فٜٓااام)آ ٖٚااٞآ ّااطٝط١آ لبااٞآ محااو٠آ  )54آ آ لياااُن١ٜٚآ يفآ  ليثٗاالٜاني)آ آ قااٍآ :آ 
ىاأيجآ آ أبااآ زعؿانآ  :)آ يفآ ناِآ ٜكطاعآ لييااممآ ؟آ ؾسُاعآ نؿٓآ ٝا٘آ ،آ خاِآ قااٍآ :غآ آ يفآ 
ٌقفٖاآ َأآ لياقملِٖظآ آ ٜعاينآ ٌَان٠آ فملٖاآ ِ،آ ٖٚاٞآ تيااٟٚآ -آ يفآ ٚقاجآ ّاقٚمآ آ 
ليْطٝط-١آ فٜٓاملّ،آ ٖٚلٙآ لينٚل١ٜآ ققآ أؾث٢آ لبٔآ لبٞآ ٌكٌٝآ ليعُُاْٞآ ًٌ٢آ طاكٗاآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚقاااٍآ مجااعآ َاأآ ليؿكٗااا٤آ آ :آ مبااقآ َاأآ محًااٗاآ ًٌاا٢آ ليثكٝاا١آ ،آ ٚقاااٍآ أىااثاكْاآ 
لياااُطكلآ :آ  مآ َٓااأآ َاأآ محًااٗاآ ًٌاا٢آ ليثك١ٝآ ،ي ااُعامٕثٗاآ ييااا٥نآ لينٚلٜاااحآ 
َٚاؾايؿثٗاآ يعاٖنآ ليهثاةآ َٛٚلؾكثٗاآ ياُلٖبآ أبٞآ ضٓٝؿ١آ ٚأّطاب٘)آ  )55آ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚؾ:٘ٝآ إٕآ محًٗاآ ًٌ٢آ ليثك١ٝآ ََهٌآ زقلّ،آ ٚكيوآ ألٕآ لينٚلٜا١آ ّاقمحآ ٌأآ آ 
لإلَاّآ ليااقنآ ْٜٚعبآ محٌآ نالَ٘آ ًٌ٢آ ليثك١ٝآ ألزاٌآ َٛلؾكا١آ ضقٜدا٘ آ )آ َاعآ آ 
ؾث٣ٛآ أبٞآ ضٓٝؿ١آ ٚأّطاب٘آ ليلٜٔآ  آ َٜثٗنٚلآ إمآ بعاقآ آ ٚؾاا٠آ لإلَااّآ لياااقن آ )آ 
نُاآ ٖٛآ ٚلٕعآ يًُطًعآ ًٌ٢آ ليثأمٜؿآ ٌْٚانآ لإلَااّآ لياااقنآ  )آ آ ٚأباٞآ ضٓٝؿا١آ آ 
ٚأّطاب٘آ .آ ْعِآ ْاطثٌُآ ّقٚمٖاآ تكّ١ٝآ إليكا٤آ لياؾالفآ بنيآ لألتاااعآ ضؿعااّآ ياآ اِٗآ 
َٔآ َعنؾثِٗآ َٚثابعثِٗ-آ مآ َٔآ باةآ َٛلؾكثٗاآ ياُلٖبآ أضقٕآ -آ  .آ 
آ آ آ آ آ ٚلياسٛلةآ ليْطٝعآ ليلٟآ ْعثكقٙآ ضكاّآ ٚضيبآ ليااُآ آ٢آ لألّاٛيٞآ آ ليااُآ ؾثامآ 
ٖٛآ ليكٍٛآ بَلٚكآ ٖللآ لياؾربآ بايكٝاٌآ لىلآ َعامٕ٘آ :آ أؽاامآ مباعآ آ فٜٓاامآ ٚآ أؽااامآ آ 
مخًآ فٜٓام،آ ؾاُْٗاآ لياَُٗٛم٠آ مٚلٜثُٗاآ اآ بانيآ لألّاطاةآ يهدانتِٗآ ٚقاقآ أَنْااآ آ 
باألؽلآ باُاآ إٍثٗنآ ٚبارتىآ ليَاكآ  .آ 
)54ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة2آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ9آ  .آ 
)55آ َااْٞآ تهًُ١آ لملٓٗاصآ :ص1آ 295:آ .
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آ آ آ آ آ آ ليطا٥ؿاا١آ ليداْٝاا١آ َ:اااآ فٍآ َاأآ لألؽاااام )56آ ًٌاا٢آ قطااعآ ٜااقآ ليياااممآ لكلآ بًػااجآ 
ىنقث٘آ  خًذآ فٜٓام)آ ٖٚاٞآ آ َعثارب٠آ مساٌا١آ آ ليااُآ ن١ٜٚآ يفآ  ليثٗالآ ٜاني)آ ىاأي٘آ آ :آ ناِآ آ 
ٜكطعآ ليياممآ ؟آ قاٍآ :غأفْااٙآ ًٌا٢آ خًاذآ فٜٓاامظآ آ ٖٚاٞآ َعثارب٠آ لييآقآ ٚلٕاط١آ آ 
ليقمي١آ ًٌ٢آ إٔآ أفْ٢آ ْْاةآ قطعآ ٜقآ ليياممآ ٖٛآ  خًذآ فٜٓام)آ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٚخاُ١آ مٚل١ٜآ َعثرب٠آ أؽن٣آ ٌٔآ أبٞآ بْريآ ٌٔآ ليْافمآ  )آ :آ غقطعآ أَاريآ آ آ 
لياااُؤَٓنيآ آ مز االّآ يفآ بٖٝاا١ظآ ؾيااأي٘آ :آ ٚأٟآ بٖٝاا١آ ؟آ آ قاااٍآ آ  )آ :غآ بٖٝاا١آ 
ضقٜقٕآ ،آ قُٝثٗاآ خًذآ فٜٓامظآ ؾيأي٘آ :آ ٖللآ أفْ٢آ ضقآ ليياممآ ،آ ؾياهجآ )آ .آ ٖٚالٙآ آ 
لينٚل١ٜآ لياُعثرب٠آ ىٓقلآ ّآ ٚلٕط١آ  ليقمي١آ ًٌا٢آ ليكطاعآ ٌٓاقآ ىانق١آ َااآ قُٝثا٘آ خًاذآ آ 
فٜٓااام،آ يهٓٗاااآ مآ تااقٍآ ًٌاا٢آ أْاا٘آ لي اآ اطقآ لألفْاا٢آ ،آ بااٌآ إٕآ ىااهٛحآ لإلَاااّآ ٌاأآ آ 
لياسٛلةآ ٜهَـآ ٌٔآ ٌقّآ نْ٘ٛآ َااآ قُٝثا٘آ خًاذآ فٜٓاامآ -آ ْْااةآ قطاعآ ليٝاقآ ٌٓاقآ آ 
ليينق،١آ ٖٚللآ زٛلةآ أٍٚآ ٌٔآ مؾضآ ٖلٙآ ليطا٥ؿ١آ َٔآ لمؽااام،آ آ ْٖٚاٝـآ ليٝا٘آ :آ 
ٍاالٚكآ لي ااؾربآ لمٍٚآ ليعاااٖنآ يفآ بٝااإآ ليْٓاااةآ ٚلياآ اطقآ لمفْاا٢آ يًكطااع،آ قااااٍآ آ 
لينٚلٜاحآ لياَُٗٛم٠آ ليقلي١آ ًٌ٢آ إٔآ ْْاةآ ليينق١آ مباعآ فٜٓاامآ أٚآ مخاًآ فٜٓاامآ آ 
ٌٓٚاآ قْاآ مٚلٜاآ احآ  )57آ -آ ٌُااقتٗاآ َكاٛيا١آ ٌُاانآ بأآ ضٓعًا١آ آ -آ أَنتٓاااآ بارتىآ لياآ اؾربآ 
ليَاكآ ليلٟآ يًٝآ باَُٗٛمٌٓقآ تعامضآ لمؽاامٌ،نٕٓاٖاآ يفآ حبٛخٓاآ لمّٛي.١ٝآ  آ 
آ آ آ آ آ آ َٚااعآ ٖاالٜٔآ ليااسٛلبنيآ مآ ْْاريآ لىلآ لياااطٌُآ ًٌاا٢آ ليثكٝاا١آ لٚآ ْااط،ٙٛآ يعااقّآ 
لياُٛزبآ ٚيٛزٛفآ لياُاْعآ ٌٔآ لألؽلآ باياؾربآ ليَااكآ ٌٓاقآ َآ عامٕاث٘آ َاعآ لياآ اؾربآ 
لياَُٗٛمآ مٚلّ١ٜآ ٌُٚالّآ  .آ 
آ آ آ آ آ ليطا٥ؿ١آ ليدايد:١آ َاآ فٍٓآ َٔآ لمؽاامآ ًٌا٢آ قطاعآ ٜاقآ آ لييااممآ لكلآ بًػاجآ ىانقث٘آ آ 
ق١ُٝآ  مبعآ فٜٓام)آ ٖٚاآ ٞآ مٚلٜااحآ ٌقٜاق٠آ َداٌآ ّاطٝط١آ ضبُاقآ بأآ آ َياًِآ قااٍآ :آ آ 
قًجآ ألبٞآ ٌاقآ لهللآ  )آ :آ يفآ نِآ ٜكطعآ ليياممآ ؟آ قاٍ:غيفآ مبعآ فٜٓاامظآ قااٍآ :آ آ 
)56ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة2آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ11آ آ +آ ؼآ 14آ .
)57ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة9آ َٔآ لبٛلةآ ّؿاحآ ليكإٞآ .
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قًجآ ي٘آ :آ يفآ فمُٖنيآ ؟آ قاٍآ :غيفآ مبعآ ليقٜٓام،آ بًؼآ لياقٜٓامآ َااآ بًاؼظآ آ قًاجآ يا٘آ :آ آ 
أمأٜجآ َأآ ىانمآ أقاٌآ َأآ مباعآ فٜٓاامآ ٖاٌآ ٜكاعآ ًٌٝا٘آ لياآ اطقآ ضانيآ ىانمآ لآ ىاِآ آ 
ليياممآ ؟آ ٌٖٚآ ٖٛآ ٌٓقآ لهللآ ىاممآ ؟آ ؾكاٍآ :غنٌآ َٔآ ىنمآ َٔآ َيًِآ ٍا٦ٝاّآ قاقآ آ 
ضٛلٙآ آ ٚأضنهٙآ ؾٗٛآ ٜكعآ ًٌ٘ٝآ لىِآ ليياممآ ٖٛٚآ ٌٓقآ لهللآ ىامم،آ ٚيهٔآ مآ ٜكطعآ 
إمآ يفآ مبعآ فٜٓامآ أٚآ أندن،آ ٚيٛآ قطعجآ أٜقٟآ ليينٓلمآ ؾُٝاآ أقٌآ ٖٛآ َٔآ مبعآ فٜٓاامآ آ آ 
أليؿٝجَآ ٌاَ١آ ليٓاٌآ َكطعنيظآ  )58آ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٚمٚلٜاحآ  )59آ ٖلٙآ ليطا٥ؿ١آ يفآ ليٛىااٌ٥آ خاآ اُاْ١ٝآ أندنٖااآ ّاطٝط١آ ،آ ٚبعٖاٗاآ آ 
َنىً،١آ ٖٚلٙآ ليطا٥ؿ١آ قاقآ إآ ىاثٓقآ ليٗٝااآ ََاٗٛمآ ؾكٗآ٥ااآ آ  مض)آ ٜٛٚزاقآ ْعآ ريٖااآ آ 
َؿااافلّآ يفآ أؽاااامآ أٖااٌآ ليياآ:١غمآ قطااعآ إمآ يفآ مبااعآ فٜٓااامظآ آ  )64آ ؾٗاالٙآ ليطا٥ؿاا١آ آ 
َٛلؾك١آ ألؽاامِٖ،آ بٌآ يعًٗاآ َٛلؾك١آ يؿثا٣ٚآ نادريآ َأآ ؾكٗااِٗ٥آ أََٚاٗٛمِٖآ يفآ آ 
طاكاحآ ؾكٗا٤آ لألٚىلآ ٖٞٚآ ىابك١آ ًٌ٢آ ٌْانآ لمَااَآ نيآ لياااقنآ ٚليْاافمآ آ  )آ 
ضياُاآ ٜعٗنآ زًٝاّآ يًُثثاعآ  )61آ .آ ْعِآ خاُ١آ أقٛلٍآ َاؾايؿ١آ قًًٝا١آ لمآ ْْاامآ َثاأؽن٠آ آ 
ليعٗٛفآ ٌٔآ لإلَاّآ ليااقن )آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚتٛزاقآ مٚلٜا١آ َٓٗااآ تثٖاأُآ ٌااام٠آ تٛزابآ لمٍااثاا،ٙآ آ ٖاٞآ َعثارب٠آ مساٌاا١آ آ 
مٚلٖاآ ليَٝؾإآ يفآ  ليهايف)آ  ٚليثٗلٜاني)آ :آ قاٍآ َٛمْاآ لإلَاّآ ليْافمآ  )آ :آ 
غقطعآ أَريآ لياُؤَٓنيآ آ يفآ ب١ٖٝظآ ؾيأٍآ مساٌ١آ :آ َٚاآ ب١ٖٝ؟آ آ قااٍآ :غبٖٝا١آ آ 
قُٝثٗاآ مبعآ فٜٓامظ )62آ آ ؾيأي٘آ مساٌ١آ :آ ٖٛآ أفْ٢آ ضقآ لييااممآ ؟آ ؾياهجآ آ  )آ 
ٖٚللآ لييهٛحآ ٌٔآ نٕٛآ لينبعآ أفْ٢آ ضاقآ لييااممآ ٜٛزاآ بآ ليَاوآ ٚليثوياوٍآ يفآ آ 
)58ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة2آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ.1
)59ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة2آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ +1آ ؼ+2آ ؼ+4آ ؼ+5آ ؼ+6آ ؼ+8آ ؼ+16آ آ ة24آ  آ 
َٓٗاآ :آ ؼ4آ .آ آ آ آ آ 
)64آ لييٓٔآ ليهرب٣آ يًاٗٝك:ٞآ ص8آ 254:آ .
)61آ ملزعآ :آ لزباَعآ ألضهاّآ ليكنيٕآ يًكنطيب:ص6آ :آ +164آ 161آ .
)62ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة2آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ 4آ .
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ليننٕٛآ إىلآ نٕٛآ لينبعآ أفْ٢آ ضقآ ليياممآ ضهُاّآ ٚلقعٝااّآ -نُااآ أٚزاا٘آ يفآ أضاق٣آ آ 
مٚلٜيتآ ليدًذ-آ ٚتؤنقآ إضثُاٍآ ّقٚمآ ٖلٙآ ليطا٥ؿ١آ َٔآ لألؽاامآ يػنضآ ليثكٝا١آ ،آ 
مآ ياٝإآ لياطهِآ ليٛلقعٞآ  .آ 
ليطا٥ؿ١آ لينلبعَ:١اآ فٍٓآ َٔآ لمؽاامًٌ٢آ قطعآ ٜاقآ لييااممآ لآ كلآ بًػاجآ ىانقث٘آ آ 
مخااًآ فٜٓااام)آ ٖٚااٞآ مٚلٜاااحآ تيااع١آ  )63آ آ أندنٖاااآ ّااطٝط١آ ٚبعٖااٗاآ َنىااٌ،آ 
أؾث٢آ ًٌ٢آ طاكٗا:آ ليَٝؿآ ليْقٚمٜٚ،عٗنآ َٔآ لبٔآ لياسٓٝقآ لياٌُُٝآ لي٘ٝآ  )64آ ٖٚاٞآ آ 
َدٌآ ّطٝط١آ ضبُقآ بٔآ َيًِآ لياُن١ٜٚآ بطنمآ َثعقف٠آ ّٚطٝط١آ هملم٠آ ٌأآ لباٞآ آ 
زعؿن:غأفْ٢آ َاآ ٜكطعآ ؾ٘ٝآ ٜقآ لييااممآ :آ مخاًآ فٜٓاامظآ آ ٖٚالآ ليثعااريآ ًٜثاِ٦آ َاعآ آ 
بٝااإآ لي ااطهِآ ليااٛلقعٞآ ٜٚاعااقآ ّااقٚمٙآ يًثكٝاا١آ آ .آ ٜٚؤنااقٙآ :آ َالضعاا١آ ّااطٝآ ط١آ 
لياطًيبآ ٌٔآ ليْافمآ  )آ :غٜكطعآ لييااممآ آ يفآ ناٌآ ٍا٤ٞآ بًاؼآ قُٝثا٘آ مخاًآ آ 
فٜٓااام،إٕآ ىاانمآ َاأآ ىااٛمآ أٚآ همعآ أٚآ ٕاانعآ أٚغااريآ كيااوظآ ؾااإآ ٖااللآ ليثعُااِٝآ 
إٍام٠آ إىلآ تؿٌْٝآ بعِٖٗ-آ نُاآ ٜاقٚآ َٔآ ليكانطيبآ يفآ تؿياريٙآ -آ ٜٛٚزابآ قانةآ آ 
ّقٚمآ لياؾربآ ياٝإآ ليٛلقعآ ٜٚاعقآ ّقٚمٙآ يًثك،١ٝآ َٗٓٚااآ َعثارب٠آ لىاطامآ ىاا٥الّآ آ 
َٔآ لإلَاّآ ليْافمآ  )آ ٌٔآ مزٌآ ىنمآ َٔآ بيثإآ ٌلقاّآ قُٝث٘آ فمُٖإآ قااٍآ آ 
)آ :غٜكطعآ ب٘ظآ ٚليقمُٖإآ ٜعافمٕآ يفآ تًوآ ليعْٛم:آ  مخًآ فٜٓام)آ .آ  آ 
ٖلٙآ لينٚلٜاحآ ليثيع١آ يًٝآ ؾٗٝاآ َاآ َٜثا٘آ ضايا٘آ أٚآ ٜاآ اطثٌُآ ّاقٚمٙآ يًثكٝا١آ آ 
ٚمآ ٜٛزااقآ ؾٗٝاااآ َاااآ َٜااٗقآ بْااقٚمٙآ يػااريآ  بٝااإآ لسبهااِآ ليااٛلقع)ٞآ ،آ َٚااعآ كيااوآ 
محًٗاآ مجعآ َٔآ ليؿكٗا٤آ  مض)آ ًٌ٢آ ليثكٝا١آ ٚيفآ َكاقَثِٗآ ليَاٝؿآ ليطٛىاٞآ يفآ آ 
ٕٚطٓاآ َااآ ٜيااآ ٌقآ ًٌا٢آ ؽاالفآ كياوآ ٚإٔآ إضثُااٍآ آ 
آ 
تٗلٜا،٘ٝآ ٖٛٚآ غنٜبآ ٚققآ أ
ليثك١ٝآ قْٟٛآ يفآ مٚل١ٜآ مبعآ فٜٓامآ بؿعٌآ ٚزٛفآ ليَٛلٖقآ ًٌ،٘ٝآ فٕٚآ مٚلٜا١آ مخاًآ آ 
)63ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة2آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ+3آ ؼ+7آ ؼ+12آ ؼ+13آ ؼ+14آ ؼ+17آ ؼ24آ  +آ 
ؼآ +22آ ة23آ َٓٗاآ :ؼ7آ .آ 
)64آ ضياُاآ كننآ ليَٗٝقآ يفآ َيايوآ لمؾٗاّآ :ص14آ 493:آ .

ْْاةآ ضقليينق١آ )479 ............................................................

فٜٓااامآ لياايتآ مآ ٜعاانفآ َٛلؾاالآ َاآِٗآ ي اآ اُؿافٖاآ آ ،آ بااٌآ إٕآ ضثُاااٍآ ليْااقٚمآ تك ٝاّ١آ آ 
َٛزااٛفآ يفآ ليطا٥ؿاا١آ ليدايداا١آ ،آ فٕٚآ لينلبعاا١آ لياااُثُٖٓ:١غأفْ٢آ َاااآ ٜكطااعآ ؾٝاا٘آ ٜااقآ آ 
ليياممآ مخاًآ فٜٓاامظآ ؾاآ ْا٘آ آ  آ ٜؿاجآ بٗاللآ إمآ آ  هٜاافآ بأآ آ أباآ ٞآ هٜاافآ )آ ًٌا٢آ َااآ آ 
ضهٞآ  )65آ ٚيًٝآ ٖٛآ َأُآ ٜثٛقٓعآ ليثك١ٝآ َٓ٘آ ٚمآ تياٌقآ ْْٔٛآ  مخًآ فٜٓام)آ 
ًٌ٢آ لضثُاٍآ ّقٚمٖاآ تك،ّ١ٝآ ٖٚاللآ ٚإآ ٕآ ناإآ ْاؾعااّآ ياآ اُؾثامْاآ  آ أفْا٢آ ليْٓااةآ آ 
مخًآ فٜٓام)آ يهٓ٘آ يًٝآ باُِٗآ ٌٓقْاآ يثأؽنآ متا١آ  لياُنزعآ ليااسآ ٗيتآ :آ َاآ اؾايؿ١آ 
ليكااا)ّٛآ ٌا أآ  ليااااُنزعآ ليْاااقٚمٟآ :آ ليَاااٗن٠آ لينٚلٝ٥ااا١آ )آ ٌٚااأآ  ليااااُنزعآ 
لياُُْٖٞٛآ :آ َٛلؾك١آ ليهثاةآ ٚلييٓ١آ ليكطع)١ٝآ .آ  آ 
ٚنٝـآ نإآ :آ ٌٓقآ تعامضآ لألؽاامآ ؾايَٗن٠آ لينٚلٝ٥ا١آ ٖاٞآ آ ليااُآ نزعآ لألٍٚآ آ 
آ فٕٚآ ليَااٗن٠آ ليؿثٛلٝ٥اا-١آ ٖٚاالآ لياااُنزعآ َٛزااٛفآ يفآ مٚلٜاااحآ لياااؾًُآ فٜٓااامآ يَٗن٠آ مٚلٜاتٗا،آ ٖٞٚآ خابث١آ يفآ مٚلٜاحآ مبعآ فٜٓامآ ٚيفآ مٚلٜاحآ لياؾًُآ فٜٓاام،آ آ 
ٚيعٌآ مٚلٜاحآ  مخًآ فٜٓام)آ ليٛلًّ١آ ليٓٝاآ أندنآ َٔآ مٚلٜاحآ لينبعآ .آ  آ 
ْعِآ ليَٗن٠آ ليؿثٛلٝ٥ا١آ تطاابلآ مٚلٜااحآ لينباعآ فٕٚآ مٚلٜااحآ لشبُاًآ ،آ يهأآ آ 
إٔٚطٓاآ يفآ باطٛخٓاآ لألّٛي١ٝآ ٌقّآ ليقيٌٝآ ًٌ٢آ ليرتزٝعآ بايَٗن٠آ ليؿثٛلٝ٥ا١آ آ ٌٓاقآ آ 
تعامضآ لألؽاامآ .آ  آ 
ٚتنزعآ ٌٓقْاآ مٚلٜااحآ آ  أفْا٢آ ليْٓااةآ مخاًآ فٜٓاامآ )آ إطُٓ٦اْاآ اّآ ٍؾْاٝاّآ آ 
َثطككااّآ َاأآ َالضعاا١آ أَااٛم،آ أٚآ ْاٍاا٦اّآ َٓاا٘آ ٖاٞآ ٍااٗن٠آ مٚلٜثٗاااآ ٚإبثعافٖاااآ ٌاأآ 
إضثُاٍآ ليثك١ٝآ ٚقنةآ ّقٚمٖاآ ياٝإآ لياآ اطهِآ لياٛلقعٞآ َأآ فٕٚآ ٍااٗ١آ ٚإٍاثااٙآ آ  آ 
آ نُاااآ يفآ مٚلٜاااحآ ٚلينبااعآ ٚليدًااذ-آ ٚيكاا٠ٛآ إضثُاااٍآ َطابكثٗاااآ يعاااٖنآ ليهثاااةآ ليعوٜوآ ٚإطالمآ يٜث٘-آ بثكنٜبآ َؿٌْآ  :آ 
إٕآ إطالمآ ي١ٜآ ليينق-١آ يفآ ىٛم٠آ لياُا٥ق٠آ :آ ٚ،38ققآ تكقّآ تؿيريٖا-آ ظاٖنآ 
يفآ قطعآ ليٝقآ بينق١آ َااٍآ ليػاريآ باياآ اؾؿا٤آ بااُسنفآ ّاقمآ  لييانق)١آ آ ىاٛل٤آ آ ىانمآ آ 
)65ملزعآ :آ لزباَعآ آ ألضهاّآ ليكنيٕآ آ يًكنطيبآ :آ ص6آ :آ 161آ  .آ 
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ليكًٌٝآ أٚآ ىنمآ ليهدريآ َٔآ فٕٚآ إٔآ ٜهٕٛآ يًطقٓآ آ ْْاةآ ٚمآ يكًًٝا٘آ آ ضاقٓآ ،آ ٚبٗاللآ آ 
قاااٍآ لٖااٌآ ليعاااٖنآ ٚلي ااؾٛلمصآ ،قاااٍآ ليكاانطيب:آ  ٚظاااٖنآ لآلٜاا١آ ليعُااّٛآ يفآ نااٌآ 
ىااامم،آ ٚيااًٝآ نااليوآ يكٛياا٘آ آ آ :آ مآ تكطااعآ ٜااقآ ليياااممآ إمآ يفآ مبااعآ فٜٓااامآ آ 
ؾْاٌقلّ)آ خِآ ٌنضآ أقٛلٍآ ليؿكٗاا٤آ آ ضثا٢آ ّٚاٌآ إىلآ ليكاٍٛآ ليياابعآ ؾكااآ ٍآ :آ  إٕآ 
ليٝقآ تكطعآ يفآ نٌآ َاآ آ ي٘آ ق١ُٝآ ًٌ٢آ ظاٖنآ لآل،١ٜآ ٖللآ قاٍٛآ لياآ اؾٛلمصآ ٚمٟٚآ ٌأآ آ 
لياطئآ لياْنٟآ )...آ 

)66آ آ  آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ  آ 

.

ٖلل-آ ليكطعآ يفآ ٌُّٛآ ليينق:١آ ليكً١ًٝآ ٚليهدري-٠آ ٖٛآ ظاٖنآ لآلٜا١آ آ ليااُآ اامن١آ 
ٚإطالقٗا،آ يهٔآ ًٌُٓاآ إمجامّآ َٔآ لينٚلٜاح-آ بطٛل٥ؿٗاآ لممبعا١آ -آ أْا٘آ مآ قطاعآ يفآ آ 
ليكً،ٌٝآ ٚليكقمآ لياُثٝكٔآ ليلٟآ مآ قطعآ ؾ٘ٝآ ٚلياُثياياِآ ًٌ٘ٝآ ؾثٛلٝ٥اّآ :آ ٖٛآ َاآ فٕٚآ 
مخًآ فٜٓام)آ ؾٓنؾعآ ليٝقآ ٌٔآ ظاٖنآ لآل١ٜآ ٚإطالقٗاآ ؾُٝاآ فٕٚآ  لياؾًُآ فٜٓام)آ 
َْٚااوآ يفآ لٌثاااامآ ليول٥ااقآ ٌاأآ لي ااؾًُآ فٜٓااام:آ لينبااع،آ أٚآ ليدًااذ،آ أٚآ ليااقٜٓام،آ 
ضيبآ ليْٓٔٛآ لياُؾثًؿ،١آ ؾٓأؽلآ بايكقمآ لياُثٝكٔآ  :مآ قطعآ ؾُٝاآ فٕٚآ مخًآ 
فٜٓام)آ ْٚأؽلآ باطالمآ لآل١ٜآ يفآ  ىنق١آ مخاًآ فٜٓاامآ ؾُااآ هلف)آ َأآ فٕٚآ إآ ٌثااآ امآ 
ليول٥قآ ،آ يعقّآ ليٛخٛمآ باياؾنٚصآ ٌٔآ ظاٖنآ لآل١ٜآ ؾُٝاآ هلفآ ًٌ٢آ لياؾًُآ .آ  آ 
ٌٓٚق٥لٕ:آ ٜاُهٔآ ليكٍٛآ بإٔآ مٚل١ٜآ لياؾًُآ ََٗٛمْ٠آ َٛلؾكْ١آ يعاٖنآ ليهثاةآ 
ٚبعٝق٠آ ٌٔآ ليْقٚمآ تك،ّ١ٝآ ٖٚللآ بثُاَ٘آ َٚااسٌُ٘ٛآ آ أٚزابآ ليٛخاٛمآ ليَؾْاٞآ آ 
بْٓاةآ لياؾًُآ فٜٓامآ .آ ٚبعقآ ٖاللآ نًا٘آ ٜٓاػاٞآ ذبقٜاقآ قُٝا١آ آ  لياقآ ٜٓامآ ليالٖبآ )آ 
لياُلنٛمآ يفآ أؽاامآ ليكطعآ ،آ ؾٓكٍٛآ َاؾثْنلّآ  :آ 
فٜٓامآ ليلٖبآ ليلٟآ نإآ َثقلٚمآ ّآ يفآ ّاقآ مآ لألىاالّآ ٌْٚانآ ليآيبآ آ   )آ 
آ َٔآ ضٝذآ ليٛهٕ-آ ٖٛآ فٜٓامآ ليلٖبآ لياُثقلٍٚآ يفآ ٌْاٛمآ لألُ٥ا١آ آ  )آ ٚإٕآ إؽثًؿجآ أضساَ٘آ ٚنأْ٘آ إمجاعآ ليعًُا٤آ ٚلياُؤمؽنيآ ٚؽاربل٤آ لآلخاامآ ،آ ٖٚاٛآ ٜاوٕآ آ 
خااُاْٞآ ٌَاانآ ضااا،١آ ٜٚعآانآ ٌٓاا٘آ  لياااُدكاٍآ ليَاانٌ)ٞآ قااااٍآ  لياااُدكاٍآ ليْاارييف)آ 
)66لياساَعآ آ ألضهاّآ ليكنيٕآ آ يًكنطيبآ :آ ص6آ :آ 164آ .

آ آ آ ْاُآ ليكربآ ٚىنق١آ ليهؿٔآ آ )481 .....................................................

ليلٟآ نإآ ٜعافٍآ يٛقجٕآ قنٜابآ آ :آ أمبعا١آ ٌَٚانٜٔآ ضاا١آ خاِآ تػٓٝاآ نآ لياٛهٕآ باايػنلّآ آ 
ََٚثكات٘آ لألّػنآ َٓ٘آ ٚلألنربآ .آ ٚققآ ّنٓضٛلآ بإٔآ :آ  آ 
لياُنلفآ َأآ لياقٜٓامآ ياًٝآ ليالٖبآ لياآ اؾايٓآ ليًآٝآ ٔآ آ يفآ ْؿيا٘آ ،آ باٌآ لياقٜٓامآ آ 
لياُيهٛىآ لياُْاؽآ َٔآ ليلٖبآ َعآ ليْؿنآ لياُٖافآ إي٘ٝآ يٝثًْٓبآ  .آ 
ٚلياااقٜٓامآ ليَااانٌٞآ ليااااُيهٛىآ بياااه١آ ليااااُعاًَ١آ لياااآُعٛمآ يفآ لألؽااااامآ 
ليااآُْنفآ إيٝاا٘آ إطالقاا٘-آ ٜااوٕآ بإٔٚااعآ ليثكااقٜنلحآ ٚأقنبٗاااآ  آ 474ػ)3آ غاانلّ،آ 
ٖٚللآ ليكقمآ ٖٛآ لياُطُإٔآ ٍؾْٝاّآ آ بإزولٙ٤آ ٚنؿاٜث٘آ يفآ َٛلمفآ كننٙآ ٚتكقٜنٙآ يفآ 
لألضهاّآ ليَنٌ١ٝآ ٌَُٛاّ،آ َٗٓٚاآ قطعآ ليٝقآ خبًُآ فٜٓامآ أٚآ مبع٘آ  .آ 
ًٌ٘ٝٚآ ٜهٕٛآ مخًآ ليقٜٓامآ ْْاةآ ضقٓآ ليينق١آ َياٜٚاّآ يكاقمآ ىااعآ أآ ٌَاامآ آ 
غنلّآ  6948ػ)4آ َٔآ ليلٖبآ لياُيهٛى،آ ٚض٦ٓٝلٕآ لكلآ بًػجآ قُٝا١آ آ ليااُآ ينٚمآ َااآ آ 
ٜعااافٍآ قُٝاا١آ ٖااللآ ليكااقمآ َاأآ لياالٖبآ لياااُيهٛىآ بيااه١آ لياااُعاًَ-١آ قطعااجآ ٜااقآ 
ليياممآ ،آ ٚإٕآ  آ ٜاًؼآ ٌُوٓمآ ٚأفٓةآ باطيبآ َااآ ٜانلٙآ لياآ اطانِآ ليَانٌٞآ ّاالضاّآ آ 
ٚتأفٜااّآ ،آ ٖٛٚآ َكثٖ٢آ ليهرب٣آ ليؿكٗ١ٝآ :آ  ؾاٌٌآ لياطنلّآ ٜعوٓم)آ .آ خِآ ْاطذآ  :آ 

نبش الكرب وسرقة الكفن :
آ 

لياَُٗٛمآ بنيآ ؾكٗآ٥اآ  مض)آ أْ٘آ لكلآ ْاُآ أضقْآ آ قربلّآ ٚأؽنصآ نؿأآ آ ليااُآ ٝجآ 
أٚآ حنٙٛآ ٚىنق٘آ باياؾؿا-٤آ قطعجآ ٜقٙآ ىٛل٤آ أَيوآ ْابَااّآ يكاربآ آ ليااُآ ٝجآ أٍٚآ َان٠آ آ 
أّآ خاجآ ْاَ٘آ َنلملّآ ،أٚآ ٌانفآ باليوآ آ .آ ٚؽاايـآ ليَاٝؿآ ليْاقٚمآ يفآ  آ ليااُآ كٓع)آ 
 ٚليؿكٝاا٘)آ ضٝااذآ أؾثاا٢آ بأْاا٘آ مآ ٜكطااعآ ْااابُآ ليكااربآ إمآ إٔآ ٜؤؽَالَآ َثًآيااّآ بااايٓاُآ 
ٚليينق١آ ٚققآ تهنمآ َٓ٘آ َنلملّآ  .آ 
ٜٚااقٍآ ًٌاا٢آ ليؿثٝاااآ لياااَُٗٛم٠آ :آ ٌااقفآ َاأآ لينٚلٜاااحآ  ٚ)67ؾٗٝاااآ ليْااطٝط١آ 
ىٓقلّآ ليٛلٕط١آ فميّ١آ ًٌ٢آ ليؿثٝاآ لياَُٗٛم،٠آ ْعريآ ّطٝعآ ضؿٓآ بأآ ليااؾآ رتٟآ 
)67ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ +1آ ؼ14آ +ؼ9آ +آ ؼ7آ .
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ليلٟآ مسعآ لإلَاّآ ليْافمآ  )آ ٜكٍٛآ :غضقآ ليٓآاِآ ضاقٓآ آ لييااممظآ آ ٚظااٖنآ آ 
إطالق٘آ إٔآ ليٓاُآ بللت٘آ َٛزابآ يًكطاعآ ٚإآ ٕآ  آ تٖٓاِآ إيٝا٘آ لييانق١آ ،آ ٚحنٖٛااآ آ يفآ 
إطالمآ قطعآ ٜقآ ليٓااِ:آ بعضآ لينٚلٜاحآ َدٌآ ّطٝعآ ٌٝي٢آ بأآ ّااآ ٝع:غٜكطعآ 
ليطنٓلمآ ٚليٓااِ،آ ٚمآ ٜكطعآ لياُؾثًًظآ ّٚطٝعآ ٌااقآ ليانمحٔآ ليعنهَاٞآ ٌأآ آ 
ليْااافم :)غإٕآ ًٌٝااّآ آ قطااعآ ْآاٍااّظآ ٚمٚلٜاا١آ َْٓااٛمآ :غٜكطااعآ ليٓآااِآ 
ٚليطنٓلم،آ ٚمآ ٜكطعآ لياُؾثًًظآ .آ  آ 
يهٔآ ٖللآ لإلطاالمآ ليعااٖنآ باقٚلّآ آ َْٓانفْآ آ زوَااّآ إىلآ ليٓااُآ آ ليااُآ ْطٛةآ 
بينق١آ ليهؿٔآ أٚآ بوْاآ أٚآ حنُٖٛاآ َٔآ لزبنلِ٥آ لييتآ ٜنتهاٗاآ لياُسنَٕٛآ ليٓآاٍإٛآ آ 
يًكاٛمآ ٌافّ٠آ .آ آ ٚيٛآ ؾنضآ إملف٠آ لإلطالمآ زقلّآ ٌٚاقّآ إْْانآ لؾ٘-آ ٜاآ اُهٓٓاآ تكٝٝاقٙآ آ 
باُعثرب٠آ إىطامآ لييتآ مٚلٖاآ يفآ  ليثٗلٜاني)آ ٌٔآ لبٞآ ٌااقآ لهللآ آ  )آ قااٍآ :آ غإٕآ 
ًٌٝاّآ آ قطعآ ْآاِآ ليكربظآ ؾكٝاٌآ يا٘آ :آ أتآ كطاعآ يفآ آ ليااُآ ٛت٢آ ؟آ ؾكااٍآ :آ غإآ ْٓاآ اآ ْكطاعآ آ 
ألَٛلتٓاآ نُاآ ْكطعآ ألضٝآ٥اظ )68آ ،آ آ َٔٚآ ليٛلٕاعآ أآ ٕآ قطاعآ آ ٜاقآ آ ىااممآ آ لألضٝاا٤آ آ 
ألزااٌآ ليياانق١آ ؾهااللآ قطااعآ ٜااقآ آ ْآ ااِآ لألَااٛلحآ -آ أٟآ ألزااٌآ ىاانق١آ نؿاآِٗآ -آ ،آ 
َٚعثرب٠آ لىطامآ يفآ  ليٛىا)ٌ٥آ َكط١ٌٛآ  لىطامآ بٔآ ٌُام:آ إٕآ ًٌٝااّآ آ )...آ ٖٚاٛآ آ 
لٍثااٙآ ،آ ؾإآ أٌّآ لياآ اطقٜذآ يفآ ليثٗالآ ٜانيآ :آ  ٌأآ لىاطامآ بأآ آ ٌُاامآ ٌأآ لباٞآ آ 
ٌاقآ لهللآ :آ إٕآ ًٌٝاّ)...آ .آ ٜٚعٖقٖاآ َالضع١آ بعضآ لينٚلٜاحآ لألؽان٣آ ْعاريآ آ 
مٚل١ٜآ لياسعؿٞآ  :)69غإٕآ ضنَ١آ لياُٝجآ نطنَ١آ لياطٞآ تاآ اُكطعآ ٜاقٙآ يآ ٓاَا٘آ ٚىاًا٘آ آ 
ليدٝاةظآ ؾاْٗاآ تؤٜقآ لياُنلفآ لياسقٟآ َٔآ ضقٓآ ليٓآاِآ ٚأْ٘آ يينقث٘آ تكطعآ ٜقٙآ  .آ 
ٚليااطاٌّآ باؽثْااام:آ ليعاااٖنآ إٔآ ليااطقٓآ خابااجآ يًٓآااِآ ليياااممآ يًهؿاأ،آ 
ٚيًٝآ خابثاّآ ياُطًلآ ليٓآاِآ ٚإٕآ  آ ٜينمآ ليهؿٔآ أٚآ حنٙٛآ ،آ ؾاكلآ ْااُآ ٚأَياهٙٛآ آ 
قاٌآ ىنق١آ ليهؿٔآ أٚآ ٖٛآ أٌنضآ باؽثٝامٙآ ٌٔآ لييانق١آ آ يٛزقلْاآ ٘آ ليهؿأآ مؽْٝااّآ آ 
)68ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ12آ  .آ 
)69ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ2آ  .آ 
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أٚآ يٓاطٙٛآ َٔآ لمىااة-آ ٌوٓمٙآ لياطانِآ ليَنٌٞآ ألزٌآ ليٓاُآ ٚلياٗثوآ بثكقٜنٙآ 
إّالضاّآ ٚتأفٜااّآ آ  .آ 
ٜٚاُهٔآ لمىثقمٍآ ينأٟآ ليْاقٚمآ يفآ آ  ليااُآ كٓع)آ  ٚليؿكٝا٘آ ):آ إٌثااامآ ْااُآ آ 
ليكاااٛمآ َاانلملّآ يفآ قطااعآ ٜااقآ ليٓااااِ-آ بعااقفآ َاأآ لينٚلٜاااحآ  )74آ ٌُااقتٗاآ ّااطٝط١آ 
ؾٖااٌٝآ ٌاأآ ليْااافمآ آ  )آ قاااٍآ :غليٓآاااِآ لكلآ نااإآ َعنٚؾاااّآ بااليوآ قطااعآ ظآ 
ٚتؤٜقٖاآ مٚلٜثاآ ًٌٞآ بٔآ ىعٝقآ ىا٥الآ ّآ ٌٔآ ليٓآاِآ قاٍآ :غمآ أم٣آ ًٌ٘ٝآ قطعااّآ آ إمآ 
إٔآ ٜؤؽلآ ٚقاقآ ْااُآ َانلملّآ ؾأقطعا٘ظغإآ كلآ  آ ٜهأآ آ ليٓااُآ يا٘آ بعااف٠آ  آ ٜكطاع،آ آ 
ٜٚعومظ.آ ٖٜافآ ليٗٝا:آ ظاٖنآ يؿاغآ  ليٓآاآ اِ)آ ؾاْا٘آ ّاٝػ١آ َاايػا١آ ٚندان٠آ ،آ ٚتاقٍآ آ 
ًٌ٢آ تهنلمآ ليؿعٌآ ٚندن٠آ ليٓاُآ َٓ٘آ ضث٢آ ّامآ ْآاٍااّآ يًكااٛمآ آ .آ ٜٚؤٜاقٙآ ّاطٝعآ آ 
ٌٝي٢آ بأآ ّااٝعآ ،آ ٚقاقآ أىآقٙآ آ يفآ  ليٛىاا)ٌ٥آ آ إىلآ آ  ليؿٖاآ )ٌٝآ إٍاثااٖاّآ آ -آ نُااآ آ 
ٜعٗنآ ياُنلزعآ ليثٗلٜاني-آ ىا٥الّآ ٌٔآ ليطنٓلمآ ٚليٓآاِآ ٚلياُؾثًً،آ قاٍآ  :)آ 
غمآ ٜكطعظآ ٚتاطٌُآ ًٌ٢آ ليٓآاآ اِآ قًاٝالّآ َان٠آ آ أٚآ َانتنيآ ،آ ؾثؤناقآ مأٟآ ليْاقٚمآ آ 
بعقآ لياطٌُآ لياُلنٛمآ  .آ 
آ ٚؾٝاا٘آ :آ أٚمآ ّآ :إٕآ ّااٝػ١آ ليٓآ ااِآ ٚإٕآ فيٓ اجآ يفآ ْؿيااٗاآ ًٌاا٢آ تهاانمآ ليؿعااٌآ آ 
ّٚااقٚمٙآ ٌٓاا٘آ َااآ نلملّآ ،آ يهاأآ ٖاالٙآ ليًؿعاا١آ بايااآ اؾْ-ٔٛآ ٜٛٚزااقآ ْعريٖاااآ -آ آ 
تيثعٌُآ يفآ ليٓاُآ َن٠آ ٚلضق٠آ ٚآ تياثعٌُآ آ ؾٝا٘آ َانلملّآ آ ًٌا٢آ ضاقٓآ آ ىاٛل٤آ َأآ فٕٚآ آ 
ٌٓاٜاا١آ ٚقنٜٓاا١آ ّااامؾ١آ ،آ ؾااالآ فمياا١آ هلاااآ ًٌاا٢آ ليثهاانلمآ أٚآ مآ ٜٓطْاانآ آ إىااثعُاهلاآ آ  آ 
يفآ تهنلمآ ليؿعٌآ -آ َاقأآ ليٓاُآ -آ آ .آ  آ 
ٚخاْٝاّآ :آ إٕآ مٚلٜيتآ ًٌٞآ بٔآ ىاعٝقآ مآ ٜاآ اُهٓٓاآ إٌثُافٖااآ ضسا ّآ ١آ ًٌا٢آ ضهاِآ آ 
ٍنٌٞآ يٖعـآ ىٓقُٖاآ ٚزٗاي١آ ضاٍآ لبٔآ ىعٝقآ َٔآ ضٝذآ ٚخاق١آ لينٚل١ٜآ  .آ 
ٚخايداّآ :آ إٕآ ّطٝط١آ ليؿٌٖٝآ مآ تؤفٟآ ؾثٝاآ ليْقٚمآ لييتآ ٖٞآ تعًٝلآ ليكطعآ 
ًٌ٢آ تهنلمآ ليٓاُ،آ ؾإآ َؿافٖاآ ٖٛآ َعنٚؾٝث٘آ بايٓآاِ،آ َٔٚآ لياُُهٔآ إٔآ ٜثهنمآ 
)74ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق:١آ ؼ15آ +آ ؼ11آ +آ ؼآ 13آ .
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ليٓاُآ َٔآ أضقآ ٚمآ ُٜعنفآ بنيآ ليٓااآ ٌآ بهْٛا٘آ ْآآ اٍااّآ ،آ ؾٗاللآ آ ليااُآ ؿافآ ليااُآ ْٓٔٛآ 
ّطٝطاّآ َػاٜنْآ يؿثٝاآ ليْقٚمآ ٚمآ ٌاٌَآ ب٘آ ٚمآ ًْٜعآ ضس١آ ًٌ٢آ ؾثٝاآ  .آ 
ٚملبعاّ:آ لْ٘آ يٛآ فيجآ لينٚلٜاحآ ليدالخ١آ ًٌ٢آ تعًٝلآ ليكطعآ ًٌ٢آ تهنلمآ ليٓااُآ آ 
ؾاْ٘آ ٜعامٕٗاآ ظاٖنآ َعثرب٠آ لىطامآ :غإْااآ ْكطاعآ ألَٛلتٓااآ نآ ُااآ ْكطاعآ ألضٝآ٥ااظآ آ 
ٚحنٖٛاآ  َ)71اُاآ ظاٖنٖاآ إىثٛل٤آ لمضٝا٤آ ٚلألَٛلحآ يفآ إٔآ لييانق١آ َآِٗآ َٛزاا١آ آ 
يًكطع،آ ٚنُاآ مآ ٜعثربآ يفآ ليكطاعآ ييانق١آ لياآ اط:ٞآ تهانلمآ لييانق١آ ناللآ مآ ٜعثاربآ يفآ آ 
ليكطعآ يينق١آ لياُٝجآ تهنلمآ ليينق١آ ٌٓٚ.قآ تعامضآ لياُُْٖٛنيآ :آ  آ 
ؾأٍٚآ َنزعآ ٖٛآ  ليَٗن٠آ لينٚل)١ٝ٥آ ٚمآ ٜاقٚآ إٍثٗامآ مٚلٜا١آ ليثهنلمآ أّاالّآ ،آ 
ؾاْٗاآ ًٌ٢آ ؾنضآ فميثٗاآ بأمجعٗاآ ؾٗٞآ خالخ١آ قااٍآ ىجآ مٚلٜاحآ ظاٖنٖااآ تيا١ٜٛآ آ 
لياطٞآ َعآ لياُٝجآ ٚلضرتلَُٗاآ لياُٛزبآ يكطعآ ليٝقآ .آ  آ 
خِآ لياُنزعآ ليداْٞآ ٖٛٚآ  َٛلؾك١آ ليهثاة)آ ليعوٜو،آ ٚليعاٖنآ َٛلؾكا١آ ظااٖنآ آ 
ليهثاةآ ٚإطالق١آ ياُعثرب٠آ إىطامآ ليقلي١آ ًٌا٢آ إآ ىاثٛل٤آ لياآ اطٞآ ٚليااُآ ٝجآ يفآ قطاعآ آ 
ٜقآ ليياممآ ألزً٘،آ َٔٚآ ليٛلٕعآ إٔآ ليكطعآ ألزٌآ لياطٞآ غاريآ ََانٚطآ بثهانلمآ آ 
ليينق،١آ ؾهللآ ليكطعآ ألزٌآ لياُٝجآ لكلآ ْاُآ أضقْآ قربٙآ ٖٚثه٘آ خِآ ىنمآ نؿٓ٘آ  .آ 
ٚؽاَياّآ :إْ٘آ مآ ًْٜعآ ّطٝعآ ٌٝي٢آ بٔآ ّطٝعآ فيٝالّآ يًْقٚمآ إلطالقا٘آ آ 
ليٓااِ)،آ ؾإآ محًا٘آ أٚآ تكٝٝاقٙآ باآ أُآ  آ ٜثهانمآ َٓا٘آ ليٓااُآ َاآ اطثاصآ لىلآ قنٜٓا١آ آ 
ٚلٕط١آ ٚفمي١آ َكٓٝق٠آ ٖٞٚآ َؿكٛف٠آ  .آ 
بٌآ ليْطٝعآ لياُطُإٔآ ب٘آ ٖٛآ ٚضق٠آ لينٚل١ٜآ لياُطًك١آ ٚليااُآ ؿًْٓ١آ ليٛلّاً١آ آ 
ليٓٝاآ ٚضٍْٛآ ؽًٌآ يفآ مٚلٜا١آ لياآ اؾربآ ليٛلضاقآ ٌأآ ٌٝيا٢آ بأآ ّااٝعآ ،آ ٚلياآ اؾًٌآ 
َثطكلآ بيكٛطآ بعضآ نًُاحآ لينٚل١ٜآ أٚآ ضْاٍٛآ إآ ٍاثااٙآ ٚىاٗٛآ يفآ ْكاٌآ آ ليآٓٓآ آ 
َٔآ لينلٟٚآ :آ ٌٝي٢آ بٔآ ّاٝعآ ،آ ٚتٕٝٛط٘آ  :آ 
إٕآ ليَٝؿآ ليطٛىٞآ م٣ٚآ يف ليثٗلٜاني)آ بيٓقآ ّطٝعآ لىلآ ٌٝي٢آ بٔآ ّاٝع آ 
)71ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق:١آ ؼ2آ +ؼ+4ؼ+5ؼ+6ؼ+8ؼ12آ .آ 
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ىؤلي٘آ َٔآ ليْافمآ ٌٔآ ليطنٓلمآ ٚليٓآاِآ ٚليااُآ ؾثًً،آ ٚأزابا٘آ آ  :)غآ ُٜكطاعآ آ 
ليطنٓلم،آ ٚمآ ٜكطعآ لياُؾثًًظآ ٖٚللآ ليآٓٓآ -آ بعقآ محٌآ ليطنٓلمآ ًٌا٢آ َأآ آ طانٓآ آ 
ليدٛةآ ليقلؽًٞآ لٚآ ْاطٙٛآ نُاآ تكقّ-آ ٚلٕعآ ليقمي١آ ًٌ٢آ ٌقّآ قطعآ ليااُآ ؾثًًآ 
ٖٚللآ ألزٌآ ٌقّآ ٖثه٘آ لياطنهآ نُاآ تكقّآ بٝاْ٘آ أٍٚآ حباٛرآ ضاقآ لييانق١آ ،آ ًٌٚا٢آ آ 
قطعآ ليٓآاِآ َطًكاّآ ؾٝعِآ َاآ لكلآ تهنمآ َٓ٘آ ليٓاُآ َٚاآ لكلآ  آ ٜثهنمآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٚيهاأآ ليَااٝؿآ م٣ٚآ أآ  ٖٜااّآ يفآ  ليثٗاالآ ٜاني)آ بياآقآ ّااطٝعآ آ ٖااٛآ غااريآ ليياآقآ آ 
لياُلنٛمآ يفآ  ليٛىا)ٌ٥آ ؾاْ٘آ ضٌْآ لمٍثااٙآ يفآ ْكٌآ لييٓقآ ؾ٘ٝآ ؾنلزاعآ لمّاٌ،آ آ 
ْٓٓٚآ لياطقٜذآ ليالضلآ بعاقآ ىاؤلي٘آ َأآ ليْاافمآ  )آ ٌأآ ليطانٓآ لمآ ٚليٓآاآ اِآ 
ٚلياُؾثًًآ قاٍ :)آ غمآ ٜكطاعظآ  )72آ آ َٕٛٚاٛعآ ٖاللآ لياآ اؾربآ ٌاآ نيآ َٕٛاٛعآ آ 
ؽربٙآ لآلؽنآ ليٛلٕعآ َقيٛي٘آ ٚلياُيثكِٝآ َُْٖ٘ٛآ َاعآ ىاا٥نآ ليْٓأٛآ آ ليااُآ آ١ٓٝآ 
ألضهاّآ ضقآ ليينق،١آ بُٓٝاآ ٖللآ لياؾربآ غمآ ٜكطعظآ ًٌا٢آ لمطاالمآ غاريآ ٚلٕاعآ آ 
لياُؿاف،آ ٚمآ ٜاؾًٛآ ٌٔآ إؽثالٍآ يفآ ْكٌآ ليآٓٓآ آ ٚضهاٜا١آ لياآ اطقٜذ،آ أٚآ مآ ٜاآ اؾًٛآ 
ٌٔآ ىٗٛآ ٚلٍثااٙآ ٚىك آ ضٌْآ َٔآ لينل-ٟٚآ ٌٝيا٢آ لٚآ بعاضآ َأآ م٣ٚآ ٌٓا٘آ -آ 
غمآ ٜكطعآ لياُؾثًًآ ٜٚكطعآ ليطنلمآ ٚليٓااِظآ ؾيك آ َٓ٘آ ليهًُاحآ ىٗٛلّآ ٌٓاقآ آ 
ليٓكٌآ لٚآ ٌٓقآ آ نثاب١آ لياطقٜذآ يفآ لألٌّآ أٚآ ٌٓقآ لىثٓياؽ٘آ َٓ٘آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚباؽثْامآ :آ َعآ مٚل١ٜآ ٌٝيا٢آ ياآ اؾربٙآ ّاطٝطاّآ َياثكُٝاّآ مآ ٚخاٛمآ آ بنٚلٜثا٘آ آ 
لألؽن،٣آ ؾالآ تهإٛآ ضساّ١آ آ ًٌٓٝااآ ،آ ًٌٚا٢آ ؾنٕاٗاآ ؾٗاٞآ َْاطقَ١آ َعامٕا١آ َاعآ آ 
لينٚلٜاااحآ ليهاادري٠آ لينلزطاا١آ ليقلياا١آ ًٌاا٢آ إىااثٛل٤آ لي ااطٞآ ٚلياااُٝجآ يفآ قطااعآ ٜااقآ 
ىامقُٗا،آ ٜٓٚثشآ ّط١آ ؾثٝاآ لياَُٗٛمآ بكطعآ ٜقآ  ليٓااِآ لييامم)آ يهؿٔآ لياُٝجآ 
ليٛلزبآ لٚآ لياُيثطبآ أٚآ غريُٖاآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ آ يهٔآ ٚمفآ يفآ بعضآ لألضافٜذآ  )73آ إٔآ أَريآ لياُؤَٓنيآ  :)غأتٞآ بنزٌ آ 
)72آ ليثٗلٜب:آ ص14آ 117:آ +آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :ؼ14آ .
)73ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ3آ +آ ؼ+8آ ؼ17آ .آ  آ 
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ْآاِآ ؾأؽلآ أَريآ لياُؤَٓنيآ بَعنٙآ ٕٚنةآ ب٘آ لألمض،آ خِآ أَنآ ليٓاٌآ إٔآ ٜطؤٙٚآ 
بأمزًِٗآ ؾٛطؤٙٚآ ضث٢آ َاحظآ ٖٚللآ لياطقٜذآ ي٘آ أىاْٝقآ نًٗاآ ٕعٝؿ١آ :آ  آ 
آ آ آ آ آ أٚيااٗاآ :آ َاااآ مٚلٙآ لياااَُاٜؿآ يفآ ليهثاابآ لألمبعاا١آ بياآقآ ّااطٝعآ إىلآ لباأآ أبااٞآ 
ٌُااريآ ٌاأآ غااريآ ٚلضااقآ َاأآ أّااطابٓاآ :غأتااٞآ أَااريآ لياااُؤَٓني..ظآ ٖٚااللآ إمىاااٍآ 
يٛزٛفآ ليٛلىط١آ لياُسٗٛي١آ لياُثعقف٠آ ،آ أٚآ ٖٛآ مؾعآ ٚلٕعآ  .آ 
آ آ آ آ آ ٚخاْٗٝاآ :آ َاآ مٚلٙآ ليْقٚمآ يفآ  ليؿك)٘ٝآ َنىاالآ ّآ ٌأآ أَاريآ آ ليااآ ُؤَٓنيآ  :)آ 
ٚمٟٚآ إٔآ أَريآ لياُؤَٓني)...آ ٚققآ ضٌْآ لإلٍثااٙآ يفآ  ليٛىا)ٌ٥آ ضانيآ زعًاٗاآ آ 
َٔآ قٖاٜاآ أَريآ لياُؤَٓنيآ  )لييتآ يًْقٚمآ ىٓقآ ّطٝعآ إيٗٝاآ  .آ 
آ آ آ آ آ ٚخايدٗاآ :آ َاآ مٚلٙآ ليطٛىاٞآ يفآ  ليثٗالآ ٜاني)آ بيآقٙآ إىلآ ليٛلىاطٞآ ٌأآ بعاضآ آ 
أّطابٓاآ ٌٔآ ليْافمآ  )آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚلياطاٌّآ ٕعـآ ىٓقآ لياآ اؾربآ ٚإمىااي٘آ ٌأآ أَاريآ آ ليااُآ ؤَٓنيآ  )آ بثُااّآ آ 
طنق٘آ ٚمآ ضس١ٝآ يفآ لياُنىٌ،آ َٖااؾاّآ إىلآ أْٗااآ قٖا١ٝآ َاآ اسًُ١آ يفآ ٚلقعا١آ مآ ْعًاِآ آ 
ؽّْٝٛاتٗاآ ،آ ؾٓنفٓآ ًٌُٗاآ إىلآ أًٖٗاآ  .آ 
آ آ آ آ ٚققآ تاطٌْآ َاُاآ َٖ٢آ أْ٘آ مآ آ تكطعآ ٜقآ ليٓآاِ،آ إمآ لكلآ ىنمآ َعآ ليٓاُآ .آ  آ 
آ آ آ آ ٌٖٚآ ٜعثاربآ يفآ قطاعآ ٜاقٙآ بًاٛآ ؽآ ىانقث٘آ لآ يْٓااةآ :آ مباعآ فٜٓاامآ أٚآ مخيا٘آ ًٌا٢آ آ 
لياؾالفآ ؟آ كٖبآ لياعضآ إىلآ إٔآ ليكربآ ضنهْآ يًهؿٔ،آ ٚمآ ٜعثربآ بعقآ ليٓااُآ بًاٛؽآ آ 
لياُينٚمآ ليْٓاة،آ إلطاالمآ أؽااامآ قطاعآ ليٓآاآ اِآ ؾاْا٘آ ٜعاآ ِٓآ َااآ لآ كلآ بًاؼآ ليهؿأآ آ 
لياااُينٚمآ ليْٓاااةآ َٚاااآ لكلآ  آ ٜاًػاا٘،آ بااٌآ ٜاااقٚآ َاأآ مٚلٜاا١آ ليَااٝؿآ لياااُؿٝقآ يفآ 
لمؽثْأ)آ نؿا١ٜآ ليٓاُآ يًكطعآ ٚإٕآ  آ ٜينمآ نؿٓاّ،ضٝذآ م٣ٚآ لياُؿٝقآ ٌأآ آ 
ًٌٞآ بٔآ إبنلِٖٝآ ٌٔآ أب:٘ٝآ أْ٘آ ياُاآ َاحآ لينٕاآ  )آ ؾطسسٓاآ ؾًكٓٝاآ أبااآ زعؿانآ آ 
)آ ٚقاٍآ :غىٌ٦آ أبٞآ ٌٔآ مزٌآ آ ْاُآ قربآ لَنأ٠آ ؾٓهطٗا،آ ؾكاٍآ أبٞآ :آ آ ٜكطاعآ آ 
ٜاُ٘ٓٝآ يًٓاُآ ،آ ٖٜٚنةآ ضقٓآ ليوْاآ ؾإآ ضنَ١آ لياُٝث١آ نطنَ١آ لياط١ٓٝظآ  )74آ  .آ 
)74آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ.6
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آ آ آ آ آ آ ٚكٖبآ مجعآ يؽنآ إىلآ نْ٘ٛآ نيا٥نآ ليينقاحآ مآ بقآ َٔآ بًٛغ٘آ ْْاةآ ليكطاعآ آ 
ٖٚااللآ ٖااٛآ ليْااطٝع،آ إلطااالمآ لألؽاااامآ ليقلياا١آ ًٌاا٢آ إآ ٍاارتلطآ بًااٛؽآ لياااُينٚمآ 
ليْٓاةآ مبعآ فٜٓامآ أٚآ مخي٘،آ ٚإٔآ إطالمآ أؽاامآ قطعآ ليٓآاِآ نياا٥نآ َطًكااحآ آ 
ليكطعآ َكٓٝق٠آ بقيٌٝآ إٌثاامآ ليْٓاةآ يفآ ليكطعآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٖااللآ ؾُٗٓاااآ يألفياا١آ لياااُعثرب٠آ ليااٛلمف٠آ يفآ لياااُكاّ،آ َٚعاا٘آ مآ ٜاكاا٢آ إطااالمآ يفآ 
ْْٔٛآ غليٓااِآ ٜكطعظآ ضث٢آ ٜثُيوآ ب٘آ يكطعآ ٜقآ َٔآ ْاُآ ليكربآ  ٚآ ٜينمآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٜٚؤنااقٙآ :آ َاااآ ٜاااقٚآ َاأآ َعثااربآ ٠آ لىااطام:غإْاآ ْكطااعآ ألَٛلتٓاااآ نُاااآ ْكطااعآ آ 
ألضٝآ٥اظ )75آ ؾاْ٘آ ظاٖنآ يفآ إىثٛل٤آ ليينق١آ َٔآ لألضٝا٤آ َعآ ليينق١آ َٔآ لألَاٛآ لحآ 
يفآ لألضهاّ،آ َٗٓٚاآ لٌثاامآ بًٛؽآ لياُينٚمآ ليْٓاة.آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٚبٗااللآ ليااؾربآ ٜااُثٓعآ لميثااولّآ باااطالمآ فيٝااٌآ قطااعآ ليٓااااِآ ٚيعااقّآ زااق٣ٚآ 
ليثُيوآ باُنىً١آ ليَٝؿآ لياُؿٝقآ ينٚل١ٜآ ًٌٞآ بٔآ إبنلِٖٝآ ٌٔآ أب،٘ٝآ ٚبانيآ ليَاٝؿآ آ 
لياُؿٝقآ ٚبنيآ ًٌٞآ بٔآ إبنلِٖٝآ طاكثإآ نُاآ ٜاعنفآ لشباريآ بطاكاحآ لينزاٍآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚيٛآ غٖٖاآ ٓاآ ليطانفآ ٌأآ لإلمىااٍآ أٚآ تاآ اطكلآ ّاقٚمآ لياآ اؾربآ ٌأآ لإلَااّآ آ 
لياسٛلف )آ ؾإآ قٛي٘ :)غٜكطعآ ٜاُ٘ٓٝآ يًٓاُظمآ تنهآ إملف٠آ إطالق٘آ زقلّآ 
ؾثكْاانآ فميثاا٘آ ًٌاا٢آ نؿاٜاا١آ ليٓاااُآ يًكطااعآ ،آ بااٌآ ليااؾرب َ)76دااٌآ قٛياا٘آ  )آ يفآ 
ّطٝعآ ضؿٓغضاقآ ليٓاااِآ ضاقآ لييااممظآ آ ٜؿيٓاآ نُٖاآ ٜٚاانيآ ليااُنلفآ ليااآ سقٟآ 
َُٓٗاآ باقٞآ ليْٓٔٛآ ليعااٖن٠آ يفآ لٕآ قطاعآ ليٓاااِآ ييانقث٘آ ،آ آ خاِآ ٜثكٓٝاقآ بااآ طالمآ 
فيٌٝآ لٌثاامآ ليْٓاةآ آ يفآ ضقآ ليكطعآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٚققآ ُْيابآ إىلآ لآ بأآ إفمٜاًآ آ إٌثااامآ بًاٛؽآ آ ليااُآ ينٚمآ َأآ آ ليااُآ ٝجآ ليْٓااةآ آ  آ 
يفآ لياُن٠آ لألٚىلآ ،آ فٕٚآ غريٖاآ .آ آ  آ 
آ آ آ آ آ آ  ٚآ ٜثٖٓعآ ي٘آ ٚز٘آ ٍنٌٞآ َٚقمىآ ّطٝعآ َكاٍٛآ ،آ ؾالآ ٌرب٠آ ب٘آ .آ  آ 
)75ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ.12
)76ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة19آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ+6ؼ.1
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آ آ آ آ آ آ ٚلياطاٌّآ ق٠ٛآ ليكٍٛآ باٌثاامآ بًٛؽآ لياُأؽٛكآ بايينق١آ بعقآ ليٓااُآ َااآ قُٝثا٘آ آ 
مخًآ فٜٓامآ ًٌ٢آ لياُؾثامآ أٚآ مبعآ فٜٓامآ ًٌ٢آ لياَُٗٛمآ يفآ ذبقٜقآ ْْااةآ قطاعآ آ 
ٜااقآ ليياااممآ ،آ ؾااإآ  آ ٜاًااؼآ لياااُأؽٛكآ ليْٓاااةآ أٚآ  آ ٜأؽاالآ ٍاا٦ٝاّآ بعااقآ ليٓاااُآ آ 
ٖٚثوآ ضنَ١آ لياُٝجآ لياُيًِآ -آ ٌاوٓآ مٙآ لياآ اطانِآ ليَانٌٞآ :آ ليااُآ سثٗقآ ليعاقٍآ أٚآ آ 
َْٓٛب٘آ يًطقٚفآ ٚليثعوٜنلحآ باُاآ ٜنلٙآ ّالضاّآ .آ خِآ ْاطذآ  :آ 
آ 

ما يثبت به حد السرقة :
تداجآ ليينق١آ ٜٚرتتبآ ضقٖٓاآ :آ قطعآ ليٝق-آ بأضقآ طنٜكنيآ :آ  آ 
ليطنٜلآ لألٍٚآ :آ ليا،١ٓٝآ ؾاكلآ ٍٗقآ ليعقمٕآ ٌٔآ إطالعآ ٜكٝينآ بينق١آ ليياممآ 
تنتٓبآ ليكطع-آ ضقٓآ ليينق-١آ ًٌ٢آ ليااُآ َٗٛفآ ًٌٝا٘آ ،آ باالآ إٍاهاٍآ ٚمآ ؽاالفآ َأآ آ 
أضقٕآ ،آ ٜٚاقيٓاآ ًٌٝا٘آ آ :آ ليااُآ طًكاحآ ليقليا١آ ًٌا٢آ إٌثااامآ ٍاٗاف٠آ ليعاقينيآ آ ،آ َٖااؾاّآ آ 
ياااعضآ لينٚلٜاااحآ لياآ اؾاّ١آ ب ااطقٓآ ليياانق:١آ ْعااريآ َعثاارب٠آ طًطاا١آ باأآ هٜااقآ ٌاأآ آ 
ليْافمآ  )آ ٚققآ زا٤آ يفآ يؽنٖاآ :غٚإْاُاآ َٓع٘آ إٔآ ٜكطع٘،آ ألْ٘آ  آ ُٜكَاآ ِِآ ًٌٝا٘آ آ 
ب١ٓٝظ )77آ ٚظاٖنٖاآ لياُؿنٚغ١ٝآ َٔآ خاٛحآ ضقٓآ ليينق-١آ ليكطع-آ بايا١ٓٝآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٚمآ تداجآ لييانق١آ بَاٗاف٠آ ليٓياا٤آ َٓؿانفلحآ يقميا١آ لألؽااامآ  )78آ ليااُآ ثعقف٠آ 
ًٌ٢آ ٌقّآ قاٍٛآ ٍٗاف٠آ ليٓياا٤آ يفآ ليااطقٚفآ َطًكااّغآ مآ تاآ اسٛهآ ٍاٗاف٠آ ليٓياا٤آ يفآ آ 
لياطقٚف)آ َٚكثٖ٢آ إطالقٗاٌ:اقّآ خااٛحآ لييانق١آ بَاٗاف٠آ ليٓياا٤آ -آ مآ َٓؿانفلحآ آ 
ٚمآ َُٖٓاحآ إىلآ لينزٌآ ليعقٍ-آ إمآ لكلآ أٚزااجآ ضْاٍٛآ ليعًاِآ ٌٓاقآ لياآ اطانِآ 
ليَنٌٞآ بثطكلآ ليينق١آ َٔآ لييامم،آ ؾٝكٖٞآ لياطانِآ بعًُ٘-آ مآ بَٗافتٗٔآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ َٚاأآ فٕٚآ ضْااٍٛآ ليعًااِآ أٚآ لإلطُٓ٦ااإآ آ مآ ت ااسقٟآ ٍااٗاف٠آ ليٓيااا٤آ آ -آ ٚيااٛآ 
َُٖٓاحآ إىلآ مزٌآ ٌقٍ-آ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ لكٕآ مآ مٜابآ يفآ ٌقّآ زٛلهآ ٍٗافتاٗٔآ َٓاؿنفلحآ ٚمآ ؽاالفآ آ  .آ 
)77ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة3آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ 5آ .
)78ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ليَٗافلحآ :آ ؼ+1آ ؼآ +29آ ؼ+34آ ؼ42آ .
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آ آ آ آ آ آ ٖٚهللآ مآ تاسٛهآ ٍٗافتٗٔآ َُٖٓٓاحآ إىلآ لينزٌآ ليعقٍآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ يهٔآ ققآ ٜكاٍ:آ تاآ اسٛهآ ٍاٗاف٠آ ليٓياا٤آ باييانق١آ ٚحنٖٛااآ َاآ اُاآ ٜٛزابآ لياآ اطقٓآ 
ٚليعكٛب١آ لياؾاّ١آ ياُعثرب٠آ ٌاقآ لينمحٔآ لياُن١ٜٚآ يفآ ليثٗلٜانيآ :غتاسٛهآ ٍٗاف٠آ 
ليٓيااا٤آ يفآ لي ااطقٚفآ َااعآ لينزاااٍظآ  )79آ ؾاْٗاااآ ظاااٖن٠آ يفآ زااٛلهآ ٍااٗاف٠آ ليٓيااا٤آ آ 
َُٖٓٓاحآ إىلآ لينزٌآ يفآ لياطقٚفآ ًٌ٢آ لإلطالم-آ يفآ ليوْااآ أٚآ غاريٙآ ،آ َٗٓٚااآ ضاقآ آ 
ليينق-١آ ؾثكٓٝقآ َاآ فٍآ باطالق٘آ ًٌ٢آ ٌقّآ زاٛلهآ ٍاٗافتٗٔآ يفآ لياآ اطقٚف،آ ًٌٝٚا٘آ :آ 
إكلآ ٍٗقحآ لياُنأتإآ ليْاياطثإآ ًٌ٢آ بهنآ َعآ ٍٗاف٠آ مزٌآ ٌقٍآ بينقث٘آ ياُاٍآ 
هٜق-آ ٜداجآ ليكطعآ ًٌ٢آ بهنآ باُكثٖ٢آ إطالمآ لينٚل١ٜآ لياُعثرب٠آ ىٓقلّآ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ آ ٚيفآ ٖللآ لمىثقمٍآ إٍهاٍآ َٔآ زٗاحآ  :آ 
أٚمآ ّآ :آ لْ٘آ مآ ٜاطنهآ لطالمآ لزبًُ-١آ ًٌ٢آ ؾنضآ لمكٌإآ بْقٚمٖا-آ ؾاْٗاآ 
بْٝاغ١غت ااسٛهآ ٍااٗاف٠آ ليٓيااا٤آ يفآ لي ااطقٚفآ َااعآ لينزاااٍظآ  ٚآ تهاأآ بْااٝاغ١آ 
َ...عآ لينزٌ)آ ضثا٢آ تٓطاالآ ٌآ ًا٢آ ٍاٗاف٠آ مزاٌآ ٌاقٍآ َاعآ ٍاٗاف٠آ آ ليااُآ نأتني،آ 
ٖٚللآ ليثعاريآ ليآُْٔٛآ بْٝاغ١آ غَعآ لينزاٍظآ ٜٓطاالآ آ زوَااّآ آ ًٌا٢آ ضاقٓآ آ ليوْااآ آ 
ليلٟآ تكاٌآ ؾ٘ٝآ ٍٗاف٠آ ليٓيا٤آ َعآ خالخ١آ مزااٍآ أٚآ َاعآ مزًانيآ آ ،آ َٚأآ آ ليااُآ طثٌُآ 
لؽثْاااأآ ليا ااؾربآ بايا ااطقآ ليااالٟآ تا ااسوٟآ ؾٝااا٘آ ٍاااٗاف٠آ ليٓياااا٤آ َاااعآ لينزااااٍآ آ 
لياُثعقفٜٔآ ،آ مآ َعآ لينزٌآ ليٛلضقآ آ  .آ 
ٚخاْٝاّ:آ َعآ غضآ ليٓعنآ ٌٔآ ّٝاغ١آ تعاريٖاآ ؾاْٗاآ مٚل١ٜآ ٍاك٠آ قااٍآ لينٚلٜاحآ 
ليعقٜق٠آ ليعاٖن٠آ يفآ ٌقّآ زٛلهآ ٍٗاف٠آ ليٓياا٤آ يفآ لياآ اطقٚفآ ًٌا٢آ لإلطاالمآ ،آ باٌآ آ 
ٜعٗنآ َٔآ بعٖٗاآ لياُؿن١ٌٝٚآ َٔآ ٌقّآ زٛلهآ ٍاٗافٖٔآ يفآ لسباقٚفآ ٚليكثاٌآ ًٌا٢آ آ 
لإلطالم،آ ٚققآ إىثدينآ ليكثٌآ ؾٝداجآ بَٗافتٗٔآ ليق١ٜآ ؾنلزعآ  .آ 
ٚخايداّآ :آ إْ٘آ مآ ٜعًِآ ّقٚمآ ٖلٙآ لزبًُ١آ َٔآ لإلَاّآ  ،)آ ََٓٚأآ ليَوآ يفآ آ  آ 
ّقٚمٖاآ :آ ٌقّآ ٚزٛفآ لياسًُ١آ لياُيثاقٍآ بٗاآ يفآ مٚل١ٜآ ليَٝؿآ ليهًٝاينآ ضاٝاذ آ 
)79ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ليَٗافلحآ :آ ؼ21آ .
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آ مٚلٖاآ ليَٝؾإآ ليهًٝينآ ٚليطٛى)84 ٞآ بيٓقُٖاآ إىلآ أباإآ بأآ ٌدُاإآ ٌأآ ٌااقآ آ 
لينمحٔآ بٔآ أبٞآ ٌاقآ لهللآ  )آ ٚلييؤلٍآ ٚلياآ اسٛلةآ ٚلضاقآ تَارتىآ ؾٝا٘آ مٚلٜا١آ آ 
ليثٗلٜاني)آ َعآ مٚل١ٜآ  ليهايفآ )آ :آ ىأيث٘آ ٌأآ آ ليااُآ نأ٠آ ٜااآ طٖنٖاآ ليااُآ ٛحآ ٚياًٝآ آ 
ٌٓقٖاآ إمآ إَنأ٠آ أتاسٛهآ ٍٗافتٗاآ أّآ مآ تاآ اسٛهآ ؟آ ؾكااٍآ :غآ تاآ اسٛهآ ٍاٗاف٠آ ليٓياا٤آ آ 
يفآ ليآُؿٌٛآ ٚليعلم٠ظآ ٚيهٔآ ليل:ٌٜغٚقاٍآ :تاسٛهآ ٍٗاف٠آ ليٓيا٤آ يفآ لياطقٚفآ 
َعآ لينزاٍظآ ٜٓطْانآ ليَاٝآ ؿآ ليطٛىاٞآ بنٚلٜثا٘آ ؾٝاقٚمآ أَانآ آ ليالٌٜآ آ بانيآ ليدااٛحآ آ 
ٚبنيآ ٌاقّآ ليدااٛحآ ،آ أٚآ ٜاقٚمآ بانيآ ليْاقٚمآ ٚبانيآ ٌاقّآ ليْاقٚمآ ،آ ؾااآ ٕآ لينٚلٜا١آ آ 
ٚلضق٠آ ٜنٜٗٚاآ أبإآ ٌٔآ ٌااقآ ليانمحٔآ ،آ ٚتٛزاقآ ليوٜااف٠آ يفآ مٚلٜا١آ ليطٛىاٞآ ٚمآ آ 
تٛزاااقآ يفآ مٚلٜااا١آ ليهًاااٝين،آ ؾَٝاااوآ يفآ ّاااقٚمٖاآ  آ ٜااانزعآ ٌاااقّآ ّاااقٚمٖاآ 
ألٕاط١ٝآ ليَٝؿآ ليهًٝينآ يفآ لينٚل١ٜآ ٚليٓكٌآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٜٚكاا٣ٛآ ليَااوآ ٖٜٚااعـآ لضثُاااٍآ ليْااقٚم-آ ٌٓااقَاآ ْالضااغآ مٚلٜاا١آ ليَااٝؿآ 
ليطٛىٞآ يفآ  ليثٗلٜاني)آ ينٚلٜا١آ َاآ اُاخً١آ أٚآ َثٓطاق٠آ بيآقٙآ لىلآ ؾٖااي١آ آ ٌأآ لباإآ آ 
ٌاأآ ٌاااقآ لهللآ باأآ ىاآإآ نُاااآ يفآ  ليثٗاالٜب)آ آ أٚآ ٌاااقآ لهللآ باأآ ىااًُٝإآ نُاااآ يفآ آ 
لمىثاْااام)-آ تثٖاأُآ ْؿااًآ لييااؤلٍآ ٚلزبااٛلةغآ مآ تاااسٛهآ ٍااٗافتٗاآ إمآ يفآ 
لياااآُؿٌٛآ ٚليعااالم٠ظآ َااأآ فٕٚآ تلًٜٝااا٘آ باااسًُ١آ غتاااسٛهآ ٍاااٗاف٠آ ليٓياااا٤آ يفآ 
لي ااطقٚفآ َااعآ لينزاااٍظآ َ ااُاآ ٜكاا٣ٛآ ليَااوآ يفآ ّااقٚمٖاآ َااعآ تًهااِآ لينٚلٜاا١آ ،آ 
ٜٚك٣ٛآ لضثُاٍآ إفملزٗاآ إٍثااٖاّآ يفآ بعضآ لألٍّٛآ لياطقٜد١ٝآ ٌكٝبآ لينٚل١ٜآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٜٚوٜقآ لألَنآ ٍاّٗ١آ :آ َالضع١آ ّطٝط١آ لياوْطٞآ  ٌٔ)81آ أبٞآ لياآ اطئ :)آ 
ٚققآ تُٖٓجآ ىؤلي٘آ بعقآ ؾثٝاآ لإلَاّآ  )آ بًوّٚآ ٍاٖقٜٔآ ٌقينيآ ًٌ٢آ ليطاالمآ آ 
نُاآ قاٍآ لهللآ ٌوٓآ ٚزآٌآ يفآ نثابا٘،آ ٚقٛيا٘:آ ؾااآ ٕآ طًٓاآ لآ ًٌا٢آ طٗانآ َأآ غاآ ريآ مجااعآ آ 
بَاٖقآ ٚإَانأتنيآ ؟آ قااٍآ :غآ مآ تاآ اسٛهآ ٍاٗاف٠آ ليٓياا٤آ يفآ ليطاالمظآ آ أٟآ :آ ياٛآ آ نُاآ ٔٓآ 
)84آ ليهايفآ :ص7آ :392:ؼ14آ +آ ليثٗلٜب:آ ص6آ 269:آ +لمىثاْام:آ ص3آ 29:آ .
)81آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص15آ :آ ة1آ َٔآ لبٛلةآ آ َكقَاحآ ليطالمآ :آ ؼ4آ .
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َٖٓ آُاحآ إىلآ مزااٌآ ٌااقٍآ -آ مآ ت ااسٛهآ ٍااٗافتٗٔآ يفآ ليطااالمآ ،آ خااِآ قاٍ:غٚقااقآ 
تاسٛهآ ٍٗافتٗٔآ َاعآ غريٖأآ يفآ لياقّآ إكلآ ضٖانْ٘آ ظآ ؾااآ ٕآ ٖاللآ لياآ اؾربآ ْااظنآ لىلآ آ 
أؽاامآ ليَٗاف٠آ ليٓاطك١آ  باإٔآ ٍاٗاف٠آ ليٓياا٤آ ليايتآ مآ تكااٌآ يفآ ليطاالمآ ٚلياآ اطقٚفآ 
نُاآ ّنٓضجآ ب٘آ ْعريآ ّطٝعآ لبينآ محنلٕآ ٚفمٓلصآ ٌٔآ ليْافم:آ أتاسٛهآ ٍٗاف٠آ 
ليٓيا٤آ يفآ لياطقٚفآ ؟آ ؾأزاب٘آ  :)آ غيفآ ليكثٌآ ٚضقٙظ )82آ -آ ٖللآ لياؾربآ َُٜعنآ 
بااإٔآ ٍااٗاف٠آ ليٓيااا٤آ ٍااٗاف٠آ غااريآ َكاٛياا١آ يفآ ليطااالمآ ٚلي ااطقٚفآ ضثاا٢آ يااٛآ إْٖااِآ 
لينزٌآ ليعقٍآ لي،ٔٗٝآ إمآ يفآ ليقّآ لكلآ ضٖنْ٘آ ٍٚاٗقٕآ ليكثاٌآ ؾٝدااجآ بَاٗافتٗٔآ آ 
ليآُُٖ١آ يَٗاف٠آ لينزاٌآ آ :آ فٜا١آ آ ليااُآ كث،ٍٛآ فٕٚآ ليكاٛفآ ٚليكْاأآ آ ،آ ٚتؿْاً٘ٝآ آ 
يفآ  ؾك٘آ ليَٗافلح)آ أٚآ يفآ  ؾك٘آ ليكْأ)آ  ٚؾك٘آ ليقٜاح)آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ آ ٚلياطاٌّ:آ لْ٘آ مآ ٚخٛمآ بازبًُ١آ لياُلٌٜٓآ بٗاآ ضقٜذآ ٌااقآ ليانمحٔآ ياٛآ آ  آ 
ٜهاأآ يفآ لياآؿًآ ٚخااٛمآ بافملزٗاااآ إٍااثااٖاّآ ٚإآ ي ااطاقاّ،آ ؾااالآ ًٌااِآ بْااقٚمٖاآ َاأآ آ 
لياُعّْٛآ  )آ كٜاالّآ آ ياآ اطقٜذآ  ٌااقآ ليانمحٔآ ضثا٢آ ٜهإٛآ ليعًاِآ ضسا١آ ًٌا٢آ آ 
لياُُٖٕٛآ لياُؤف٣آ بٗاآ ،آ نُاآ تاطٌْ:آ ٌقّآ قاٍٛآ ٍاٗاف٠آ ليٓياا٤آ باييانق١آ َاعآ آ 
لينزٌآ ليعقٍآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ ْعِآ مآ إٍهاٍآ يفآ أْ٘آ بَٗاف٠آ لياُنأتنيآ ليْاياطثنيآ َاعآ لينزاٌآ ليعاقٍآ ًٌا٢آ آ 
ىنق١آ بهنآ ياُاٍآ هٜقآ ٚهٌِآ لياُينٚمآ َٓ٘آ إتالفآ لييااممآ ياآ اُاي٘آ ٜهإٛآ َاقٌٝاّآ آ 
يًقٜٔآ ًٌ٢آ ليياممآ ٚققآ ٍٗقآ ليعاقٍآ َاعآ آ ليااُآ نأتنيآ ليْاياآ اطثنيآ بيانقث٘آ يًُااٍآ آ 
ليثااايـآ لياالٟآ ّااامآ فٜٓااّ،آ ٚليااقٜٔآ ٜداااجآ بَااٗاف٠آ مزااٌآ ٚإَاانأتنيآ باآٓٓآ يفآ يٜاا١آ 
ليقٜٔآ غؾنزٌآ ٚلَنأتنيظلياكن٠آ :آ 282آ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚبثعاريآ خإٕ:آ ٜاسبآ ًٌ٢آ لياَُٗٛفآ ًٌ٘ٝآ غنلَ١آ لياُاٍآ لياُينٚم،آ ؾإآ هٜاقآ آ 
بقٌٛلٙآ ىنق١آ بهنآ َاي٘آ ٚإتالؾ٘آ ًٌ-٘ٝآ ٜقٌٞآ أْ٘آ فلٔ٥آ ي٘آ باياُاٍآ لياُينٚمآ َٓ٘،آ 
ؾٝداجآ ليقٜٔآ لياُقٌ٢آ بَاٗافتٗٔآ آ ليااُآ ُٖٓ١آ لىلآ ٍاٗاف٠آ لينزاٌآ ليعاقٍآ ،آ ٖٚاللآ آ 
)82ليٛىاٌ٥آ :آ ص:18آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ليَٗافلحآ :آ ؼ1آ .
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خابجآ بْٓٔٛآ فلي١آ ًٌ٢آ خاٛحآ ليقٜٔآ بَٗاف٠آ مزٌآ ٌقٍآ ٚلَانأتنيآ ّاياآ اطثنيآ 
ْعريآ ّطٝط١آ لياطًيبآ ٌٔآ ليْافمآ  )آ ٚققآ ىأي٘:آ تاسٛهآ ٍٗاف٠آ ليٓيا٤آ َاعآ آ 
لينزٌآ يفآ ليقٜٔآ ؟آ قاٍ:غْعِظآ َٚعثرب٠آ فلٚٚفآ بٔآ لياطْنيآ ليلٟآ ىأٍآ لإلَااّآ آ 
ليْافمآ  )آ ٌٔآ ي١ٜآ ليق:ٜٔآ ؾأْٓ٢آ كنانآ لهللآ تعاىل:غؾنزاٌآ ٚلَانأتنيظآ آ ؾكااٍآ آ 
:)غكيوآ يفآ ليقٜٔآ إكلآ  آ ٜهٔآ مزالٕآ ؾنزٌآ آ ٚلَنأتإظآ  )83آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ آ بٌآ تاداجآ غنلَ١آ لياُينٚمآ فٜٓاّآ بَٗاف٠آ ليٓياا٤آ َٓؿانفلحآ نُااآ فياجآ ًٌٝا٘آ آ 
ْْاأٛآ ّااطٝط١آ آ  )84آ يفآ لبااٛلةآ ليَااٗافلآ ح،آ ٖااللآ لكلآ تًااـآ آ لياااُينٚمآ  ٚآ 
ٜعٗن،ٙآ ٚلَاآ لكلآ أظٗنٙآ بع٘ٓٝآ ٚؽّْٝٛات٘آ ؾثكطاعآ ٜاقٙآ باإلٕااؾ١آ يػآ نلَا١آ ْكْاآ ٘آ 
نُاآ فٍآ ّطٝعآ ىًُٝإآ  )85آ لآلتٞآ .آ ٖللآ نً٘آ بًطاظآ ليطنٜلآ لإلخااتٞآ لألٍٚآ  .آ 
آ 

ليطنمآ ليداْٞآ :لإلقنلمآ بايينق١آ أَاّآ لياُسثٗقآ ليعقٍآ أٚآ َْٓٛب٘آ َٚعثُاقٙآ آ 
يًطقٚفآ ٚإٌرتلفآ لياايؼآ ليعاقٌآ ليااُآ ؾثامآ ٚليكاّاقآ يإلقانلمآ بٗااآ ،آ ؾاْا٘آ َٛزابآ آ 
يداٛحآ ليينق١آ ٚلىثطكامآ قطعآ ليٝقآ بالآ إٍهاٍآ ٚمآ ؽالفآ يفآ لزبًُ،١آ ْعِآ ٚقاعآ آ 
لياؾالفآ يفآ نؿا١ٜآ لمقنلمآ َن٠آ ٚلضق٠آ أٚآ يوّٚآ تهنلمٙآ َنتنيآ ؟.آ ٖٓٚاآ حبدإآ  :آ 
لياطذآ لمٍٚآ :آ مبقآ يكاٍٛآ إقنلمٙآ بايينق١آ َٔآ ّقٚمٙآ َأآ ليااايؼآ ليعاقاٌآ آ 
ؾالآ ٌرب٠آ بإقنلمآ ليْيبآ بايينق١آ أٚآ ليْا١ٝآ ليلٜٔآ  آ ٜاًػاآ لياآ اطًِآ ليَانٌٞآ ،آ ٚمآ 
ٌاارب٠آ بااإقنلمآ لياااُسٕٓٛآ لٚآ لياااُسٓ١ْٛآ بايياانق،١آ ؾااإآ ٌاااام٠آ ليْاايبآ ٚلياااُسٕٓٛآ 
َيًٛب١آ لمٌثاامآ ٍنٌاّآ ٚمآ ٜرتتبآ ًٌٗٝاآ قطعآ ليٝقآ ياطقٜذآ  )86آ مؾعآ ليكًاِآ ٌأآ آ 
ليْيبآ ٌٔٚآ لياُسٖٓٛٚ،ٕٛآ ضقٜذآ َكطٛعآ بْقٚمٙآ نُاآ إٔٚطٓاٙآ يفآ َاطً٘ .آ 
ْعِآ لياُسإٓٛآ لمفلمٟآ لكلآ إٌارتفآ بايينق١آ ضاٍآ إؾاقاثا٘آ ٖٛٚآ باياؼآ قاّق آ 
)83ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ليَٗافلحآ :آ ؼ+2آ ؼ35آ  .آ 
)84ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ليَٗافلحآ :آ ؼ+24آ ؼ+42آ ؼ43آ .
)85ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة7آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ.1
)86ليٛىاٌ٥آ :آ ص11آ :آ ة4آ َٔآ لبٛلةآ َكقَاحآ ليعاافلحآ :آ ؼآ 11آ .
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ًَثؿجآ ياُاآ ٜعرتفآ ب٘آ َاؾثامآ غريآ َهن-ٙآ خاجآ ًٌ٘ٝآ ضقآ ليكطع،آ ٜٓٚاػٞآ إزانلبٙآ آ 
ضاٍآ إؾاقث٘،آ بٌآ ٜثعنيآ ألْ٘آ مآ فيٌٝآ ٚلٕعآ ًٌ٢آ ٍنٌ١ٝآ إزنل٤آ لياطقآ ًٌٝا٘آ ضااٍآ آ 
زْٓ٘ٛآ مغِآ إضثُايٓاآ نؿا١ٜآ إٌرتلؾ٘آ ضاٍآ إؾاقث٘آ إلزنل٤آ لياطقآ ًٌ٘ٝآ ضاٍآ زْٓ٘ٛآ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٖٚهللآ مبقآ َٔآ ّقٚمآ لمٌرتلفآ َٓ٘آ ضاٍآ ليكْقآ ٚلميثؿااحآ ياآ اُاآ ٜعارتفآ آ 
ب٘آ ،آ ؾإآ غريآ ليكاّاقآ مآ آ ٌارب٠آ بهالَا٘آ آ -آ إٌرتلؾااّآ أآ ّآ غاريٙآ آ -آ آ ٚمباقآ َأآ ّاقٚمآ آ 
لمٌرتلفآ َٓ٘آ ضاٍآ لمؽثٝام،آ ؾالآ ٌرب٠آ باٌرتلفآ لياُهنٙآ ًٌا٢آ لمقانلمآ بايياآ نق١آ 
ٌكٝبآ ليثعٓٝـآ أٚآ ليٖنةآ لٚآ ْاآ اطُٖٛا،آ ؾاإآ آ ليااُآ هنٙآ ًٌا٢آ لمٌارتلفآ إآ ٌرتلؾا٘آ آ 
ًَػ٢آ ٍنٌاّآ َنؾٛعآ لمخنآ مآ ٜرتتابآ ًٌٝا٘آ ليكطاعآ ،آ ٖاللآ ٖاٛآ َؿاافآ ضاقٜذآ لينؾاعآ آ 
نُاآ ضكٓكٓاٙآ يفآ َااضاذآ لألّاٍٛآ ليعًُٝا١آ -آ أضافٜاذآ لياربل٠٤آ -آ ٚىاالآ تكنٜانٙآ يفآ آ 
َكقَاحآ باطٛرآ لياطقٚفآ ليَنٌ١ٝآ .آ آ ٜٚؤنقٙآ :آ َعثربتإآ  )87آ :آ آ  آ 
آ آ آ آ آ آ َعثرب٠آ ىًُٝإآ بٔآ ؽايقآ ليلٟآ ىأٍآ ليْافمآ  ٌٔ)آ مزٌآ ىانمآ ىانقّ١آ آ 
ؾهابنآ ٌٓٗا-آ أٟآ إَثٓعآ ٌٔآ لمٌرتلفآ بٗاآ ٌٔٚآ إمزاعآ ليينق١آ ياُايهٗا-آ ؾٖنةآ 
ؾسا٤آ بٗاآ بعٗٓٝااآ ،آ ٖاٌآ ٜاآ اسبآ ًٌٝا٘آ آ ليكطع؟قااٍآ :آ غْعاِآ ظآ ؾاإآ إتٝاْا٘آ يًُيانٚمآ آ 
إٌرتلفْآ ؾعًاٞآ قطعاٞآ آ باييانق١آ ٚبٓطاٛآ مآ ٜكااٌآ آ ليثَاهٝوآ أآ ٚآ ليٓكااِآ ،آ خاِآ قااٍآ آ 
:غٚيهاأآ يااٛآ إٌاارتفآ  ٚآ  ٜااس٤ٞآ بايياانق١آ  آ تكطااعآ ٜااق،ٙآ ألْاا٘آ إٌاارتفآ ًٌاا٢آ آ 
ليعللةظأٟآ  آ ٜعرتفآ َاؾثاملّآ ؾالآ تكطعآ ٜقٙآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ َٚعثرب٠آ إىطام:غإٕآ ًٌٝاّآ آ نإآ ٜكٍٛآ :آ مآ قطعآ ًٌ٢آ أضقٕآ ٜاآ اُؾٓٛفآ َأآ آ 
ٕنةآ ٚمآ قٝقآ ٚمآ ىسٔآ ٚمآ تعٓٝـ،آ إمآ لٕآ ٜعرتف،آ ؾإآ إٌرتفآ قطع،آ ٚإٕآ  آ 
ٜعرتفآ ىك آ ٌٓ٘آ ياُهإآ ليثؾٜٛـظآ ؾاْ٘آ ظاٖنآ يفآ لٌثاامآ لمٌرتلفآ ٌٔآ إؽثٝامآ 
َاأآ فٕٚآ رب ٜٛاـٕآ ٕٚاانةٕآ ٚحنااٙٛآ ،آ ٚيفآ ٌااقّآ لٌثاااامآ لمٌاارتلفآ آ لياااُْطٛةآ 
بثعٓٝـآ ٚتاؾٜٛـآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٜٚؤٜقُٖا:آ ؽربآ لبٞآ لياؾرتٟآ ٌٔآ ليْافم )آ :غإٕآ أَريآ لياُؤَٓنيآ  آ 
)87ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة7آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ +ؼ3آ  .آ 
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قاٍ:غَٔآ أقنٓآ ٌٓقآ تاسنٜقآ لٚآ ربٜٛـآ لٚآ ضاًآ لٚآ تٗقٜقآ ؾالآ ضقٓآ ًٌ٘ٝظ )88آ  .آ 
آ آ آ آ آ ٚلياطاٌّآ لْا٘آ مآ ٌارب٠آ بااآ ٌرتلفآ ليااُآ هنٙآ بثعٓٝؿا٘آ لٚآ تٗقٜاقٙآ لٚآ ٕانب٘آ ،نُاآ آ آ آ آ آ 
مآ تداجآ ليينق١آ ٚمآ ٜرتتبآ قطعآ ليٝاقآ ًٌا٢آ َأآ أآ قانٓآ آ باييانق١آ ٚلٌارتفآ بٗااآ ٖٚاٛآ آ 
ىهنلٕآ أٚآ َػُ٢آ ًٌ٘ٝآ ضاٍآ لمقنلم،آ ؾاْ٘آ مآ ٜاطنهآ قْقٙآ ٚإؽثٝامٙآ ياُاآ ٜعارتفآ آ 
ب٘آ ٖٛٚآ يفآ ضااٍآ ىاهنٕآ آ أٚآ إغُاإ٤آ ،آ إمآ إٔآ ٜاآ اطٖنآ لييااممآ آ ليااُينٚمآ آ ٜٚاآ أتٞآ با٘آ آ 
بع٘ٓٝآ ٚؽّْٝٛات٘-آ ٚيٛآ بعقآ إؾاقث٘-آ آ ؾثكطعآ ٜقٙآ  .آ 
آ آ آ آ آ ٚإٕآ إٌرتفآ َهنٖاّآ خِآ أت٢آ باياُينٚمآ بعٓ،٘ٝآ ؾثكطعآ ٜقٙآ ،آ مٌرتلؾ٘آ بايينق١آ 
َْااطٛباّآ باااٌرتلفآ آ لياااُينٚمآ بعٓٝاا٘آ ٚؽّْٛااٝات٘آ آ ضياابآ فمياا١آ ّااطٝط١آ آ 
ىااًُٝإآ لياااُثكقَ١آ ،آ ٚياااطٍْٛآ ليعًااِآ ليااآ اساهّآ بياانقث٘آ ْاٍاا٦اّآ َاأآ إآ ضٖااامآ 
لياااُينٚم،آ مآ َاأآ إٌرتلؾاا٘آ لياااُياٛمآ بايٖاانةآ أٚآ ليثؾٜٛااـآ أٚآ حنُٖٛاااآ ْعاريآ 
ضٍْٛآ ليعًِآ بَنب٘آ لياؾُن٠آ َٔآ تكٓٝؤٖاٚ،مآ َٔآ إٌرتلؾ٘آ ضاٍآ ىهنٕآ أٚآ إغُإ٤آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚمبقآ َٔآ ليعًِآ باييانق١آ آ ٌٚاقّآ آ لضثُااٍآ لياآ اؾالف،آ ؾًاٛآ لضثًُاآ ٘آ  آ تكطاعآ آ 
ٜقٙآ مىُٝاآ يٛىاٌقحآ ليكنلٔ٥آ ًٌ:٘ٝآ نإٔآ إضثٌُآ نٕٛآ لياُاٍآ َٛفٌٚاّآ ٌٓاقٙآ أٚآ آ 
إٔآ ليياااممآ أٚفٌاا٘آ ٌٓااقٙآ ًٌٚااِآ بااإٔآ ٚفٜعثاا٘آ ىاانقٗاآ َاأآ َايهٗااآ ،آ ٚكيااوآ مْاا٘آ 
باضثُاٍآ لياؾالفآ ٜٓثؿٞآ ليعًِآ بينقث٘آ ياُاآ أت٢آ ب٘آ َٔآ َاٍآ ليػريآ بع٘ٓٝآ  .آ 
آ آ آ آ آ لياطااذآ ليداااْٞآ :آ ٚقااعآ لي ااؾالفآ بٝاآِٗآ يفآ لٌثاااامآ تهاانمآ لمقاانلمآ َاانتنيآ ٚيفآ 
نؿا١ٜآ لمقنلمآ َن٠آ ٚلضق٠آ ؟آ لياَُٗٛمآ ؾثٛلٝ٥اّآ ٍٗن٠آ ٌع١ُٝآ يوّٚآ لمقانلمآ َانتنيآ آ 
بايينق١آ ضث٢آ ٜيثطلآ قطعآ ليٝاقآ ٜٚاآ اسنٜ٘آ لياآ اطانِآ ليَانٌٞآ ًٌٝا٘آ آ ،آ ٚمآ ٜرتتابآ آ 
ليكطعآ يٛآ إٌرتفآ بايينق١آ َن٠آ ٚلضاق٠آ ٚإٕآ ناإآ إقانلمٙآ أآ َااّآ لياآ اطانِآ ليَانٌٞآ آ آ 
ٚققآ إفٌ٢آ ًٌ٘ٝآ لمجاعآ ليؿكٗا٤آ ٚتياياُِٗآ ًٌ.٘ٝآ آ  آ 
آ آ آ آ آ ٚيفآ قااي٘:آ قٍٛآ بهؿا١ٜآ لمقنلمآ َن٠آ ٚلضق٠آ أَاّآ لياطانِآ ليَنٌ،ٞآ ْيبآ لىلآ 
ليْقٚمآ يفآ  لياُكٓع)آ ٚإيثوَ٘آ لىثاكْاآ لياُطكلآ  ققُٖا)آ .آ  آ 
)88آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة7آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ2آ .
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آ آ آ آ آ ٜٚاُهٔآ لمىثقمٍآ يًَُٗٛم:آ  آ 
آ آ آ آ آ أٚمّ:آ لممجاااعآ ٚليثياياااِآ آ ليؿثااٛلٞ٥آ لىلآ هَااإآ لمىااثاكآ آ لياااُآ طكل،آ َٓٚااعآ آ 
بعِٖٗآ ْيا١آ لياؾالفآ لىلآ  لياُكٓع)آ يعقّآ َياٌق٠آ ٌاامتا٘آ ًٌٝا٘آ آ ،آ ْعاِآ ٜاآ اُهٔآ 
لمٍهاٍآ ًٌ٢آ لممجاعآ بعقّآ إضنلهآ تعاقٜث٘آ ٚنَؿ٘آ ٌٔآ مأٟآ لياُعّْٛآ  )آ 
يهْ٘ٛآ َقمنٝاآ ّآ َيثٓقلّآ لىلآ مٚلٜاحآ ليالضك١آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٚخاْٝاّآ :آ باينٚلٜاحآ ليعقٜق٠آ ليعاٖن٠آ يفآ لٌثاامآ تعقفآ لمقنلمآ باييانق١آ يدااٛحآ آ 
ض اقٖٓا-آ قطااعآ ليٝااق-آ ٖٚااٞآ مٚلٜاااحآ أمبعاا١آ ٌُااقتٗاآ ّااطٝطثآ إ،آ تْااًعآ فيااٝالّآ 
ؽاّااّآ باااطقٓآ ليياانق١آ َاااؾنزاّآ إلخااااحآ ضااقآ ليياانق١آ ٌاأآ إطااالمآ فيٝااٌآ لإلقاانلمآ آ 
ليعاٖنآ يفآ نؿاٜث٘آ َن٠آ ٚلضق،٠آ ٖٚلٙآ لمؽاامآ :آ  آ 
آ آ آ آ آ آ لألٍٚآ ّ:ااطٝعآ مجٝااٌآ  )89آ لياالٟآ مٚلٙآ ليَااٝؿآ يفآ  ليثٗاالٜاني)آ بياآقٙآ لىلآ 
َاطُقآ بٔآ ًٌاٞآ بأآ َاآ اطاٛةآ ٌأآ آ ٌ ًاٞآ بأآ لييآقٟآ ٌأآ لبأآ لباٞآ ٌُاريآ ٌأآ آ 
مجٌٝآ ،آ ْٓٓٚآ لياؾربآ ليْطٝعآ :غمآ ٜكطعآ ليياممآ ضث٢آ ُٜكانٓآ آ باييانق١آ َانتنيآ آ ،آ 
ٚمآ ٜنزِآ ليولْٞآ ضث٢آ ٜكنٓآ أمبعآ َنلحظآ ٖٚللآ ٚلٕعآ ليقمي١آ زاقلّآ ًٌا٢آ ياوّٚآ آ 
لمقانلمآ بايياانق١آ َاانتنيآ ضثاا٢آ ٜداااجآ ًٌٝاا٘آ قطااعآ ليٝااقآ .آ إمآ إٔآ أىااثاكْاآ لياااُطكلآ 
قق)ٙآ ققآ ٕعٓـآ لياؾرب،آ يٛقٛعآ  ًٌٞآ بٔآ لييٓق)ٟآ يفآ طنٜك٘آ .آ  آ 
آ آ آ آ آ يهٔآ لألظٗنآ قاٍٛآ مٚلٜا١آ آ  لبأآ لآ ييآقٟآ )آ ؾاْا٘آ آ  ًٌاٞآ بأآ لمساٌٝاٌآ )آ ليالٟآ آ 
ّاانٓؼآ  ْْاانآ باأآ ليْااااؼآ )آ ضياااُاآ ْكااٌآ ليهَااٞآ يفآ مزاياا٘آ بااإٔآ  ًٌااٞآ باأآ آ 
لمساٌٌٝآ خك،١آ ٖٛٚآ ًٌٞآ بٔآ لييٓقٟآ يُاكٓبآ لمساٌٌٝآ باييٓق)ٟآ .آ  آ 
آ آ آ آ آ آ ٚققآ أٍهٌآ ًٌ٘ٝآ أىثاكْاآ لياُطكلآ  )94آ بأْ٘آ  مآ ٜعثقٓآ بكٍٛآ ْْنآ بٔآ ليْااؼ)آ 
ٚإٔآ  ٚخاقث٘آ غريآ خابث)١آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٖٚللآ لمٍهاٍآ غريآ تاّآ ،آ ؾإآ  ْْنآ بٔآ ليْااؼ)آ لياًؾٞآ لبٛليكاىِآ َنزع آ 
)89ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة3آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ6آ .
)94آ َعسِآ مزاٍآ لسبقٜذآ :آ ص:11آ 296آ .
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َعثُقآ يفآ لينزاٍآ يًهَٞآ ٚليعٝاٍٞآ ٚغريُٖاآ َٔآ أٌااظِآ لينزاايٝنيآ ليكاقلَ٢آ ،آ 
قاٍآ لياُطقرآ ليٓٛمٟآ يفآ تنمج١آ ْْنآ يفآ َٓثٗ٢آ َيثقمن٘آ لْ٘آ  َعثُاقآ ليعٝاٍاٞآ آ 
ٚليهَٞآ يفآ ندريآ َٔآ ليرتلزِآ يفآ لياسنؼآ ٚليثعاق)ٌٜآ آ ٖٚاللآ َااآ ٜالضعا٘آ لياآ اُثثاعآ 
ينزاااٍآ ليهَااٞآ ليٛلّااٌآ ليٓٝاااآ ،آ خااِآ قاااٍآ ليااآ اُطقرآ ليٓااٛم:ٟآ  مَااٙٛآ بااايػًٛآ آ 
ٚلممتؿاعآ ًٌ٢آ َللقِٗآ َٚعثكقِٖ،آ َاعآ أآ ٕآ ليهَٓاآ ٞآ قااٍآ يفآ تنمجا١آ ٌاااٌآ بأآ آ 
ّااقق:١آ قاااٍآ ْْاانآ باأآ ليْااااؼآ :آ ليعااااٌآ باأآ ّااقق١آ ٚليطنٜاااْٞآ ٚلبااٛآ ٌاااقآ لهللآ 
ليهٓقٟآ لياُعنٚفآ بَاٙآ مًٝ٥آ ناْٛلآ َٔآ ليػال٠آ ليهاامآ لياآ اًُعْٛنيآ )...آ خاِآ قااٍآ آ 
أؽريلّ:آ  ٚباياسًُ١آ ؾٗاٛآ َأآ ليَاٛٝـآ ليدآاآ ج)آ خاباجآ ليٛخاقا١آ ٌٓاقْاآ آ ٚيفآ إٌثكافْااآ آ 
بعقآ ليثأٌَآ ليْافمآ ،آ ْٖٝٚـآ ياُاآ تكقّآ أَنلٕآ :آ  آ 
أ-آ لْ٘آ  آ ٜثطكلآ غًٓٛآ ْْنآ بٓطإٛآ آ ناٍاـآ ٌأآ إْاآ اطنلفآ ٌكٝقتا٘آ ،آ نٝاـ؟آ آ 
ٖٛٚآ قاقآ آ مَا٢آ بعاضآ ليانٚل٠آ باايػًٛآ -آ َااُاآ ٜهَاـآ بنل٤تا٘آ َأآ ليػًاٛآ ليالَِٝآ آ ،آ 
ٚيعً٘آ م٣ٚآ أٚآ إيثوّآ ّط١آ بعضآ ليؿٖااٌ٥آ ليعايٝا١آ آ ٚليااُكاَاحآ لينؾٝعا١آ آ يالُ٥ا١آ آ 
لمطٗام )آ ٚلييتآ  آ ٜيثٌٛاٗاآ مجعآ يؽنآ َٔآ لينٚل٠آ .آ آ  آ 
ة-آ َٚعآ تيًِٝآ غًٓٛآ ْْنآ بٔآ ليْااؼ-آ ْكٍٛآ :آ مآ آ ٖٜانٓآ آ إْاآ اطنلفآ ٌكٝقتا٘آ آ 
يفآ قاٍٛآ مٚلٜث٘آ لكلآ أضانهحآ ٚخاقثا٘آ َأآ إآ ٌثُاافآ ليهَاٞآ ٚليعٝاٍاٞآ آ ٚغريُٖااآ آ ،آ 
ٚققآ أضنهْاآ ٚخاقث٘آ ٚقاٍٛآ أؽاامٙآ َٔآ إٌثُافآ ليعٝاٍٞآ ٚليهَٞآ ًٌ٘ٝآ .آ آ  آ 
خِآ إٕآ ٖاللآ لينزاٌآ لياآ اؾاريآ ليااُآ عثُقآ قاقآ آ ٚخٓاآ لآ ًٌاٞآ بأآ لييآق،ٟآ آ ْٚؤناقآ آ 
ٚخاق١آ ًٌٞآ -آ باإلٕاؾ١آ يثْانٜعآ ْْانآ بأآ ليْاااؼآ -آ بأْا٘آ  آ ٜآ ياثدٔٔآ لآ بأآ ليٛيٝاقآ آ 
ًٌٞآ بٔآ لييٓق)ٟليلٟآ ٖٛآ َٔآ ََاٜؿآ مٚلٜا١آ آ  َاآ اطُقآ بأآ لمحاقآ بأآ ٜاآ اط)٢ٝآ 
ؾٗللآ ٜؤنٓقآ ٜٚكٟٓٛآ ٚخاقث٘آ ٚقاٍٛآ مٚلٜث٘آ ،آ ٜٚثطٌْآ ّط١آ لياؾربآ لألٍٚآ  .آ 
ليداْٞآ :آ ّطٝعآ أبإآ بٔآ ٌدُإآ  )91آ ٚققآ قاٍآ ليْافمآ  :)آ غنٓجآ ٌٓقآ 
ٌٝي٢آ بٔآ َٛى٢آ ؾأتٞآ بياممآ ٌٓٚقٙآ مزٌآ َٔآ يٍآ ٌُن،آ ؾأقاٌآ ٜياأيينآ ،ؾكًج:آ آ 
)91ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة3آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ .4
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َاآ تكٍٛآ يفآ ليياممآ إكلآ أقنٓآ ًٌ٢آ ْؿي٘آ أْ٘آ ىنمآ ؟آ قاٍ:آ ٜكطع،آ قًجآ :آ ؾُاآ تكاٍٛآ آ 
يفآ ليوْاااآ أكلآ أقانٓآ ًٌاا٢آ ْؿياا٘آ َاانلحآ ؟آ قاااٍآ :آ ْنمجاا٘،آ قًااجآ :آ َٚاااآ ٜاآُعهِآ َاأآ 
ليياممآ أكلآ أقنٓآ ًٌ٢آ ْؿي٘آ َنتنيآ إٔآ تكطع،ٙٛآ ؾٝهٕٛآ باآ آُوي١آ ليولْاٞظآ آ يفآ ياوّٚآ آ 
تهنلمآ لإلقنلمٖٛٚ،آ ؽربآ ٚلٕعآ ليقمي١آ ًٌا٢آ ياوّٚآ لإلقانلمآ آ َانتنيآ يآ هاٞآ تاآ اداجآ 
ليينق١آ ٜٚرتتبآ قطعآ ليٝق،نًوّٚآ لإلقنلمآ أمبعاّآ يفآ لإلقنلمآ بايوْاآ يرتتبآ لينزِآ .آ  آ 
نْٗٛااآ إٍاعاملّآ نُااآ أؾاافآ لألىاثاكآ آ  )92آ باٌآ ٖاٛآ آ 
آ 
ٚيٝيجآ فميث٘آ ْاقْ١آ ،آ ٚمآ 
ؽربآ ٚلٕعآ ليقمي١آ ٌٓقآ ليثأٌَآ ؾ،٘ٝآ ضٝذآ أؽلآ َٔآ ليطنفآ لآلؽن-آ ليااُآ ٓاقُ-آ 
إٌرتلؾ٘آ باطهِآ قطعآ ليٝقآ ٌٓقآ إقنلمآ ليياممآ ًٌ٢آ ْؿيا٘آ باييانق١آ ،آ ؾأخااجآ آ  )آ 
بليوآ :أٌّآ لياطهِآ ،خِآ أيوَ٘آ بثهانلمآ لإلآ قانلمآ يفآ خااٛحآ ليياآ نق١آ ٚقطاعآ ليٝاقآ ،آ آ 
نُاآ ًٜوّآ تهنلمآ لإلقنلمآ يفآ خاٛحآ مزِآ ليولْٞآ  .آ 
لياؾربآ ليدايذآ :آ َاآ مٚلٙآ ليَاٝؾإآ يفآ  ليهاايف)آ آ  ٚليثٗالآ ٜاني)آ ّاطٝطاّآ آ لىلآ 
أمحقآ بٔآ ضبُقآ ٌٔآ ًٌٞآ بٔآ ضقٜق-آ ٖٚللآ غريآ َٛخٛمآ خبربٙآ ٌٓقْا-آ ٌٔآ مجٝاٌآ آ 
بٔآ فلمصآ ٌٔآ بعضآ أّطابٓاآ ٌٔآ أضقُٖاآ  :)آ  )93غمآ ٜكطعآ ليياممآ ضث٢آ 
ٜكنٓآ بايينق١آ َانتنيآ  ،آ ؾاإآ مزاعآ ٕأُآ لييانق١آ  ٚآ ٜكطاعآ لكلآ  آ ٜهأآ ٍاٗٛفظآ آ 
ٌقٍٚآ َٜٗقٕٚآ بينقث٘آ بعقآ مزٌٛا٘آ ٌأآ إقانلمٙآ ٚإضساَا٘آ ٌأآ لإلآ قانلمآ ياآ اُن٠آ 
خاْٚ،١ٝقااقآ ٜاآ اطثٌُآ نْٗٛاااآ ٖااٞآ لينٚلٜاا١آ لألٚىلآ يفآ تعااقلفْاآ آ ،آ يهاأآ مآ ٜكاانيآ ٚمآ آ 
إطُٓ٦إآ ب٘آ ٚمآ ظأآ يًثؾاايـآ ليٛلٕاعآ بانيآ لياآ اطقٜدني،آ ًٌٚا٢آ ناٌآ تكاقٜنآ :آ يفآ 
ىٓقٖاآ إمىاٍآ ٕٚعـآ ،آ يهٔآ فميثٗاآ ًٌ٢آ ليؿثٝاآ لياَُٗٛم٠آ ٚلٕط١آ  .آ 
لي ااؾربآ لينلبااع:آ َاااآ مٟٚآ يفآ  فٌاااِ٥آ لمىااالّ)آ  )94آ ٌاأآ ًٌاا:) ٞغإٕآ 
مز االّآ أتاااٙآ ؾكاااٍآ :آ ٜاااآ أَااريآ لياااُؤَٓني )آ لْااٞآ ىاانقجآ ؾاااآ ْثٗنٙآ ،آ ؾكاااٍآ أَااريآ 
)92آ َااْٞآ تهًُ١آ لملٓٗاصآ :آ ص1آ :آ 344آ .
)93ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة3آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ .
)94آ َيثقمىآ ليٛىا:ٌ٥آ ة3آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ .
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لياُؤَٓنيآ  )آ إْٞآ ىنقجآ ؾكاٍآ :آ أتَٗقآ ًٌ٢آ ْؿيوآ َنتنيآ ؟آ ؾكطع٘ظآ ٖٚاٞآ آ 
ٚلٕط١آ ليقمي١آ ًٌ٢آ ٌقّآ نؿا١ٜآ لإلقنلمآ َنّ٠آ ٚلضق٠آ ٚيوّٚآ لإلقنلمآ َنتنيآ يكطعآ 
ليٝقآ ،آ يهٓٗاآ َنىً١آ مآ ٜعثُقآ ًٌٗٝاآ  .آ 
ٖاالٙآ لألؽاااام-آ ٚإخٓااإآ َُٓٗاااآ ّااطٝعآ ليياآق-آ ٚلٕااط١آ ليقمياا١آ ًٌاا٢آ ؾثٝاااآ 
لياَُٗٛم:آ يوّٚآ تهنلمآ لإلقنلمآ َنتنيآ يرتتٓبآ ليكطاعآ آ :آ ضاقٓآ آ لييانق١آ ،آ ٚتعامٕاٗاآ آ 
ّااطٝط١آ ليؿٖااٌٝآ يفآ  ليثٗاالٜاني)آ ٌاأآ ليْااافم :)غإٕآ أقانٓآ لينزااٌآ ليااطنآ 
ًٌ٢آ ْؿي٘آ َنّ٠آ ٚلضق٠آ ٌٓقآ لإلَاّآ قطعظآ  )95آ ٚليعاٖنآ نْٗٛاآ زوّ٤آ َٔآ ّاطٝط١آ آ 
ؾٌٖٝآ لياُؿًْٓ١آ لياُن١ٜٚآ يفآ  ليثٗلٜاني)آ ٚليايتآ ؾٗٝااآ غإكلآ أآ قانٓآ آ ًٌا٢آ ْؿيا٘آ ٌٓاقآ آ 
لمَاّآ بينق١آ قطع٘ظآ  )96آ آ مآ ىُٝاآ ُٖٚاآ َنٜٚثاإآ بطنٜالآ ليَاٝؿآ ليْاطٝعآ لىلآ آ 
لياطئآ بٔآ َاطاٛةآ ٌٔآ لبٞآ لٜٛةآ ٌٔآ ليؿٖ،ٌٝآ ٚقاقآ إآ ؽثْانآ َٓٗااآ مٚلٜثاإآ :آ 
ٚلضااق٠آ يفآ ليياانق١آ ٖااٞآ آ لياااُثكقَ،١آ ٚلألؽاان٣آ يفآ لياآ اطقٚفآ لياايتآ ٖااٞآ ضكااٛمآ آ 
لياُيًُنيآ ؾنلزعآ  )97آ  .آ 
آ ٚلياااطاٌّآ ٌااقّآ ليٛخااٛمآ بثعااقفآ آ ّااطٝط١آ ؾٖااٌٝآ ليااٛلمفآ ٠آ يفآ ليياانق١آ 
ٚليعاٖن٠آ يفآ نؿاٜا١آ لإلآ قانلمآ َانّ٠آ آ ٚلضاق٠آ آ يكطاعآ ليٝاقآ آ ،آ ٖٚاٌآ تْاًعآ فياٝالّآ ًٌا٢آ آ 
نؿا١ٜآ لمقنلمآ َن٠آ ٚلضق٠آ ؟آ  .آ 
ليعاٖنآ فميثٗاآ ًٌ٢آ نؿا١ٜآ لإلقنلمآ ٌٓقآ لمَااّآ آ َان٠آ ٚلضاق٠آ آ يكطاعآ ٜاقٙآ ٚيفآ آ 
ؽْاأٛآ لإلقاانلمآ بايياانق١آ َاان٠آ ٚلضااقآ ٠آ ،آ ؾثثعااامضآ َااعآ لينٚلٜاااحآ لألمبعاا١آ آ 
لياُإ،١ٝآ ٚتنزعآ لينٚلٜاحآ لياَُرتط١آ يثهنلمآ لإلقنلمآ َنتنيآ يفآ خااٛحآ لييانق١آ آ 
ٚتنتبآ قطعآ ليٝقآ  :آ 
أٚمّآ :آ إلضاثُاٍآ ٍٗنتاٗاآ بنيآ لمّطاةآ ٍٚلٚكآ ّطاٝط١آ ليؿٖاٌٝآ ؾاْاٗا آ 
)95ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة3آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ 3آ  .آ 
)96ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة32آ َٔآ لبٛلةآ َكقَاحآ لسبقٚفآ :آ ؼ1آ  .آ 
)97ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة32آ َٔآ لبٛلةآ َكقَاحآ لسبقٚفآ :ؼ+2آ ة3آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق:١آ ؼ.3

آ آ آ آ َاآ ٜداجآ ب٘آ ضقآ ليينق١آ آ )499 .....................................................

ٚلضقٚ،٠ققآ أَنْاآ باألؽلآ باياَُٗٛمآ ٚتنىآ لياؾربآ ليَاكآ ليلٟآ يًٝآ باَُٗٛم .آ 
ٚخاْٝا:إلضثُاٍآ ّقٚمآ مٚلٜا١آ نؿاٜا١آ لإلآ قانلمآ َان٠آ ٚلضاق٠آ يًثكٝا١آ ،آ مآ ياٝاإآ آ 
لياطهِآ ليٛلقعٞآ ياُاآ ٜعٗانَٔآ ّاطٝط١آ أباإآ آ ليااُآ ثكقَ١آ َأآ نْٛا٘آ مأٟآ ليكاّٛآ ،آ 
ضٝذآ قاٍآ لإلَاّآ يًنزٌآ َٔآ يٍآ ٌُنآ :غَٚاآ ٜآُعهِآ َٔآ ليياممآ لكلآ أقانٓآ آ ًٌا٢آ آ 
ْؿي٘آ َنتنيآ إٔآ تكطعٙٛظآ بعقآ إقنلمآ لينزٌآ بكطعآ ٜقآ ليياممآ لكلآ أقنٓآ ًٌا٢آ ْؿيا٘آ آ 
أْ٘آ ىانمآ آ ،آ ٜٚااقٚآ َأآ آ بعٖاِٗآ آ  )98آ إٔآ ليكاٍٛآ بهؿاٜا١آ لمقانلمآ َان٠آ ٚلضاق٠آ ٖاٛآ آ 
َلٖبآ بعضآ لياُؾايؿنيآ  .آ 
ٚققآ تُعٖقآ ّطٝط١آ ليؿٌٖٝآ بْطٝط١آ لسبًيبآ ليياٌ٥آ َٔآ لإلَاّآ ليْافمآ 
)آ ٌٔآ مزٌآ أقنٓآ ًٌ٢آ ْؿي٘آ باطقٓآ خِآ زطق،آ ٚأزاة :)غإكلآ أقنٓآ آ ًٌا٢آ آ 
ْؿي٘آ ٌٓقآ لمَاّآ أْ٘آ ىنمآ خِآ زطاآ قآ قطعاجآ ٜاقٙآ ٚلٕآ مغاِآ لْؿا٘ظآ  ٚ،)99ظااٖنٙآ آ آ آ آ آ آ آ آ 
آ ٚيٛآ باطيبآ إطالق٘-آ نؿاٜا١آ لإلآ قانلمآ َان٠آ ٚلضاق٠آ ،آ ٖٚاللآ لمطاالمآ آ ليااُآ سٌُآ َٛزٛفآ يفآ ٌقفآ َٔآ لينٚلٜاحآ  )144آ لياُثُٖٓ١آ يإلقنلمآ باسنٜاُ١آ َع١ٓٝآ إمجامّآ  .آ 
يهٔآ ليعٗٛمآ ليااُآ لنٛمآ ََاهٌآ ،آ ؾاإٕآ لإلآ طاالمآ ليعااٖنآ باقٚآ لّ-آ مآ ٜهَاـآ آ 
نؿا١ٜآ لإلقنلمآ َنّ٠آ ٚلضق٠آ ،آ ألْٗاآ يٝيجآ بْقفآ بٝإآ نؿا١ٜآ لإلقنلمآ َن٠آ آ أٚآ ياوّٚآ آ 
لإلقاانلمآ َاانتنيآ ضثاا٢آ ٜثُيااوآ باآ طالقٗا،مىااُٝاآ ٚإٔآ بعٖااٗاآ ٚلمفآ يفآ لإلقاانلمآ آ 
بايوْاااآ لياااُٛزبآ يًاانزِ،آ ؾااإآ إطالقٗاااآ غااريآ َاانلفٕآ زوَااّآ يًكطااعآ بًااوّٚآ تهاانلمآ 
لإلقنلمآ أمبعاّآ .آ  آ 
ٚباؽثْام:آ لإلطالمآ يفآ ّطٝط١آ لسبًايبآ مٜعًاِآ إملفآ تا٘آ زاقلّ،آ ألٕآ لياآ اؾربآ 
يفآ َكاّآ بٝإآ إقانلمآ لينزاٌآ ًٌا٢آ ْؿيا٘آ بااسآ نّآ ٕٜٛزابآ لياآ اطقٓآ خاِآ جيطاقٙآ آ ،آ ٚمآ 
ٜعًِآ نْ٘ٛآ يفآ َكاّآ باٝإآ نؿاٜا١آ لمقنلمآ َن٠آ ٚلضق٠آ آ أٚآ مبقآ َٔآ تهنلمٙآ َنتٝأ،آ  آ 
)98آ لملػينآ مبٔآ ققلَ١آ :آ ص14آ :آ آ 286آ .
)99ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة12آ َٔآ لبٛلةآ َكقَاحآ لسبقٚفآ :آ ؼ1آ .
)144ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة12آ َٔآ لبٛلةآ َكقَاحآ لسبقٚفآ .
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بٌآ ٖٛآ ىانجآ ٌٔآ ٖللآ ؾالآ ٜيثهَـآ َٓ٘آ نؿا١ٜآ لمقنلمآ َن٠آ ٚلضق٠آ  .آ 
ٜٚاُهٔآ ليثُيوآ باينٚلٜاحآ لياُثكقَ١آ ؾاْٗاآ لياَُرتط١آ يرتتٓبآ لسباقٓآ آ ٚقطاعآ آ 
ليٝقآ بًوّٚآ تهنلمآ لإلقنلمآ َنتني،آ ؾاْٗاآ تًْعآ َؿيٓن٠آ إلمجاٍآ ّطٝط١آ لياطًيبآ 
َٔآ ضٝذآ إطالمآ لإلقنلمآ ؾٗٝاآ ٚتؿيٓنٖاآ بعقّآ نؿا١ٜآ لمقنلمآ َن٠آ ٚلضق٠آ  .آ 
ٚلياطاٌّآ ليٛخٛمآ بًوّٚآ لمقنلمآ َنتنيآ يداٛحآ ضقآ ليينق .١آ 
ٚأَاآ خاٛحآ لياُاٍآ لياُينٚمآ ًٌ٘ٝآ ؾٝهؿٞآ ؾ٘ٝآ لمقنلمآ َنّ٠آ ٚلضق،٠آ إلطالمآ 
فيٌٝآ ْؿاٛكآ لإلقانلمآ آ ليعااٖنآ يفآ آ نؿاٜا١آ لمقانلمآ َان٠آ ٚلضاقَٔ،٠آ فٕٚآ فيٝاٌآ ًٌا٢آ آ 
يوّٚآ تعقفآ لإلقنلم.آ :ًٌ٘ٝٚآ لكلآ أقنٓآ ليياممآ بايينق١آ ٚإٌرتفآ بٗاآ ٚؽّْٝٛاتٗاآ 
خااِآ زطااقآ ليياانق١آ ٚأآ ْهنٖاااآ بعااقآ لمقاانلمآ بٗاااآ َاانّ٠آ آ ٚلضااق،٠آ ؾٝؤلؽاالآ باياااُاٍآ 
لياُينٚمآ ٜٚثابَعآ ب٘آ ٜٚؤؽلآ َٓا٘آ إآ ٕآ فؾعا٘آ ٚأظٗانٙآ ،آ باٌآ لْا٘آ بإآ ظٗاامآ آ ليااُآ ينٚمآ 
بع٘ٓٝآ ٚؽّْٝٛات٘آ ًٜوّآ قطعآ ٜقٙآ يْطٝط١آ يْطٝط١آ ىًُٝإآ  )141آ لياُثكقَ١آ .آ آ  آ 
ؾإآ  آ ٜٛزقآ لياُينٚمآ ٌٓق-ٙآ ٕأُآ َدًا٘آ إآ ٕآ ناإآ يا٘آ َداٌآ ،آ ٚإمآ ٕأُآ آ 
قُٝث٘آ ّٜٛآ ليقؾعآ ضيبآ لمفي١آ لياُآ١ٓٝآ ي٘آ ٚققآ ٌنٕٓاٖاآ يفآ َااضذآ  ليااُآ كاٛضآ 
بايعكقآ ليؿاىق)آ .آ خِآ ْاطذآ  :آ 

كيفية قطع اليد :
آ 

-1آ لكلآ لخاجآ ًٌ٢آ أضقٕآ زُنّآ ليينق-١آ ٚزبآ قطعآ ٜق،ٙآ ٚققآ إؽثًاـآ ؾكٗاا٤آ آ 
لمىالّآ يفآ ذبقٜقٖا:آ ؾاياُعنٚفآ ٚلياَُٗٛمآ بنيآ ؾكٗآ٥ا،آ ٚققآ إفٌٞآ ًٌ٘ٝآ ٌاقّآ آ 
لياؾالفآ ؾ٘ٝآ بٌآ لممجاعآ ًٌ٢آ إٔآ تكطعآ ٜقآ لييااممآ ليُٓٝا٢آ َأآ ٚىا آ ليهاـآ :آ 
أٍّٛآ لألّابعآ لألمبع١آ َٔآ لياُؿٌْآ ليدايذآ ٚترتىآ ي٘آ لينلضاآ ١آ ٚلمبٗااّ،آ آ يهاٞآ آ 
ٜااثُهٔآ َاأآ لمْثؿاااعآ بآ اياااُثاكٞآ َاأآ ٜااقٙآ :آ يفآ ٕٚاا٘٥ٛآ ٜػيااٌآ بٗاااآ ٚزٗاا٘آ ٜٚااقٙآ آ 
ليٝين،٣آ ٚيفآ ّالت٘آ ٜعثُقآ ًٌٗٝاآ يًكٝاّآ ٜٚيسقآ ًٌٗٝاآ  .آ 
)141ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ آ ة7آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ .آ 

آ آ آ آ نٝؿ١ٝآ قطعآ ٜقآ ليياممآ )541 .......................................................

ٜٚقيٓاآ ًٌ٘ٝآ ٌقفآ َٔآ لينٚلٜاحآ  )142آ -آ ٚؾٗٝاآ ليْطٝعآ ىٓقلّآ ليٛلٕعآ فمياّ١آ آ 
ًٌ٢آ ضقآ قطعآ ٜاُ٘ٓٝآ :آ تاآ اُكطعآ أّاآ ابع٘آ لممبعا١آ َأآ ٚىا آ ليهاـآ ُٜٚارتىآ إبٗاَا٘آ آ 
ّٚقمآ ملضث٘آ ؾنلزعآ .آ  آ 
ْعِآ يفآ ّطٝعآ لياطًيبآ  )143آ ىؤلٍآ َأآ ليْاافمآ آ  :)آ َأآ أٜأآ ٜاآ اسبآ 
ليكطعآ ؟آ ٚزٛلةآ :آ ؾاي آ أّابع٘آ ٚ،قاٍ:آ َٔآ ٖٗٓاآ -آ ٜعينآ َٔآ َؿْاٌآ ليهاـآ -آ 
ٖٚااللآ ليثؿيااريآ تثُااٌآ نْٛاا٘آ َاأآ لياانلٟٚآ ،آ ٚتثُااٌآ نْٛاا٘آ َاأآ لإلَاااّآ ليْااافمآ آ 
،)آ ًٌٚاا٢آ نااٌآ تكااقٜن:إٕآ لقاا٣ٛآ لمضثُاااينيآ نْٛاا٘آ َاأآ ؾٗااِآ لياانلٟٚآ ياٝااإآ 
لإلَاّآ ًٌُٝاّ،آ ٚيعً٘آ إٍثا٘آ لياطًيبآ يفآ ليثعاريآ ٌٔآ بٝاإآ لمَااّآ آ  )آ ؾاإآ أآ مٜاقآ آ 
َٔآ  َؿٌْآ ليهـ)آ :آ ٚى آ ليهـآ ٚليااُآ ؿٌْآ ليداياذآ يألّاابعآ آ ،آ ؾٗاٛآ َٛلؾالآ آ 
يًنٚلٜاحآ ليهدري٠آ ليااُآ َٗٛم٠آ بانيآ ليانٚل٠آ آ ،آ ٚإٕآ أمٜاقآ َٓا٘آ ليوآ ْاقآ ؾٗاٛآ ؽاربآ ٍااكآ آ 
ؽالفآ لياؾربآ لياَُٗٛم،آ ٚققآ أَنْاآ برتىآ لياؾربآ ليَاكآ ليلٟآ يًٝآ باَُٗٛمآ بانيآ آ 
لمّطاةآ ٚيعً٘آ ّقمآ تكّ١ٝآ َٚاساًَّ١آ َٚقلملّ٠آ يًكاّٛآ آ -آ ليااُآ َٗٛمآ بٝآِٗآ آ :آ ؾثٝااآ آ 
قطعآ ليٝقآ َٔآ ليوْقآ ًٌ٢آ َاآ ٜعٗنآ ؾثا٣ٚآ لندنِٖآ  .آ 
ٖللآ ضقٓآ ليينق١آ يفآ لياُن٠آ لمٚىلآ لييتآ تداجآ ؾٗٝاآ ىنقث٘آ ياُاٍآ غريٙآ  .آ 
آ 

ٚيٛآ تهانمحآ َٓا٘آ لييانق١آ  ٚآ آ ُٜعؿانآ با٘آ أٚآ ظُآ ؿانآ با٘آ  ٚآ ٜاآ اسنآ ًٌٔٝا٘آ لياآ اطقٓآ 
ياُاْعآ ٕ:آ ْعريآ ٌقّآ تيً آ ليؿك٘ٝآ ليعقٍآ أٚآ ْاطٙٛآ َٔآ لألىااةآ لياطا١ً٥آ ٌٔآ قطاعآ آ 
ٜقآ ليياممآ ،آ خِآ تاُهٔآ َٓ٘آ ليؿك٘ٝآ زن٣آ ًٌٝا٘آ لياآ اطقٓآ َانآ ٠آ ٚلضاق٠آ آ :آ قطعاآ جآ ٜاقٙآ آ 
لي٢ُٓٝآ َٔآ أٍّٛآ لألّابعآ لممبعا١آ ضآ يااُاآ فٍٓآ آ ليآٓآ ليْاطٝعآ آ  )144آ ٌأآ ٌااقآ آ 
لينمحٔآ ٌٔآ بهريآ ٌٔآ ليااقن ٚ)ليقلٍآ ًٌ٢آ لْ٘آ تكطعآ ٜقٙآ بايينق١آ لألٚىلآ .آ  آ 
ٚلياطاٌّآ لْ٘آ لكلآ خاااثجآ ًٌ٘ٝآ ليينقا١آ باَٗاف٠آ ليعقيٝأآ أٚآ بإقنلمآ لييامم آ 
)142ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ آ ة4آ +آ ة5آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ .آ 
)143ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ آ ة4آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ .آ آ 
)144ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ آ ة9آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ1آ .آ 
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ًٌ٢آ ْؿي٘-آ قطعجآ ٜاُ٘ٓٝآ نُاآ تكقّآ ،آ َٔآ فٕٚآ ؾنمآ بنيآ نٕٛآ ٜاُ٘ٓٝآ ىً١ُٝآ تاَا١آ آ 
ٚبنيآ نُْٗٛاآ ْاقْ١آ لألّابعآ أٚآ ٍال٤آ أٚآ َعٝا،١آ ٚققآ فيجآ ليْٓٔٛآ ًٌ٢آ قطاعآ آ 
ٜاُنيآ ليياممآ ،آ ٖٞٚآ َطًك١آ تعِٓآ نٌآ ٜقآ ٜاُنيآ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ ٜٚؤنااقٙآ أٚآ ٜؤنااقآ إملف٠آ لإلطااالمآ ليَاااٌَآ يًٝااقآ لييااً١ُٝآ ٚليٝااقآ لياااُعٝا١آ أٚآ 
لياًَُٛي١آ أٚآ ليٓاقْ١آ :آ بعضآ لينٚلٜاحآ ليْطٝط١آ ْعريآ ّطٝطيتآ هملم٠آ ٌٚااقآ آ 
لهللآ بٔآ ىآإآ آ  )145آ ٌاآ ٔآ لياااقنآ ٚليْاافمآ  )آ :غإٕآ لمٍاٌآ آ لكلآ ىانمآ قطعاجآ آ 
ٜاُ٘ٓٝآ ًٌ٢آ نٌآ ضاٍآ -آ ٍال٤آ ناْجآ أٚآ ّطٝط-١آ ؾإآ ٌافآ ؾيانمآ قطعاجآ آ مزًا٘آ آ 
ليٝين...٣ظآ  ْٚعريآ ّطٝط١آ ٌااقآ لهللآ بأآ ىآإآ لييااٌ٥آ ٌأآ مزاٌآ أٍاٌآ آ ليٝاقآ آ 
لي٢ُٓٝآ أٚآ أٌٍآ ليَُاٍآ ىنمآ ؟آ قاٍآ ليْافمآ  )آ :غتكطعآ ٜاقٙآ ليُٓٝا٢آ ًٌا٢آ آ 
نٌآ ضاٍظآ ؾإآ ليعااٖنآ َأآ آ ٖالٙآ لينٚلٜااحآ ليْاطٝط١آ تعآٝآ ٔآ قطاعآ ليُٝآ ٓاآ ٢آ فٕٚآ 
ليٝين٣آ ضث٢آ لكلآ ناْجآ َعٝا١آ ٍال٤آ أٚآ حنٙٛآ آ  .آ 
آ آ آ آ آ آ آ ٚيااٛآ نااإآ يفآ ٜاآُاٙآ لّاااعآ أٚآ لّاااعإآ هل٥ااقلٕآ ًٌاا٢آ أّااٌآ ليااؾًك١آ :آ ؾااإآ 
إَثاهحآ ٚأَهٔآ قطعآ لألّابعآ لممبع١آ فْٗٚا-آ تننجآ يعاقّآ لياقيٌٝآ ًٌا٢آ زاٛلهآ آ 
قطعٗاآ بٌآ تنّآ قطعٗاآ ياؾنٚزٗاآ ٌٔآ لياطقٓآ ليَنٌٞآ ؾٝهإٛآ قطعٗااآ باالآ َيآٛآ ؽآ 
ٍنٌٞآ ٖٛٚآ َعْ١ٝآ نااري٠آ آ .آ آ يهأآ ياٛآ  آ ٜاآ اُهٔآ ؾْاًٗاآ ٌٚوياآ اٗاآ ٚتانىآ قطعٗااآ آ  آ 
ٌٓقآ قطاعآ لألّاابعآ لألمبعا١آ لألّاٍٛآ ،آ أٚآ ناإآ يفآ بعاضآ لألّاابعآ لآ ّااعآ هل٥اقآ آ 
َثٌْآ بٗاآ  آ ٜاُهٔآ تنن٘آ ٌٓقآ ليكطاعآ -آ ؾايعااٖنآ ٍانٌ١ٝآ قطاعآ أّاابع٘آ لألآ مبعا١آ آ 
ٚتنىآ لينلض١آ ٚلإلبٗاّآ ضث٢آ لكلآ إقثٖ٢آ قطعٗاآ قطعآ لمّاعآ ليول٥اقآ أٚآ آ ليااُآ ثٌْآ 
ٚكيوآ إلطالمآ فيٌٝآ قطعآ ٜاُنيآ لييامم،آ َٔٚآ ليٛلٕاعآ ٚزاٛفآ أَدااٍآ كياوآ آ يفآ 
بعضآ لياُهًؿني-آ ٚيٛآ قًٝالّ-آ  ٚآ تثعنضآ لينٚلٜااحآ يًٛظٝؿا١آ :آ تننا٘آ أٚآ قطعا٘آ ،آ 
ٚلياااُؿنٚضآ ٌااقّآ إَهااإآ ٌوياا٘آ آ ٌٚااقّآ قطعاا٘آ ضاااٍآ آ قطااعآ لألّااابعآ لألمبعاا١آ آ 
لألّ-ٍٛآ ضقلّآ يًينقا-١آ ؾٝهٕٛآ ظاٖنآ ليْٓٔٛآ ليَنٌ١ٝآ زاٛلهآ قاطاعٗاآ ُٕٔ آ 
)145ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ آ ة11آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ4آ +آ ؼ1آ .
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آ قطعآ ليُٝنيآ ٚلألّابعآ لألمبع١آ لياُثًْ١آ بٗاآ ،آ ٚلهللآ ليعاياِآ  .آ 
آ 

-2آ خااِآ لكلآ خاااجآ ًٌٝاا٘آ زُاآ نّآ ليياانق١آ خاْ ٝااّآ بعااقآ قطااعآ ٜاآ آُاٙآ قطعااجآ مزًاا٘آ 
ليٝين-٣آ َٔآ ٚى آ ليكقّآ فٕٚآ لياُؿٌْ-آ ٜٚرتىآ ي٘آ ليعكبآ يٝكّٛآ ًٌ٘ٝآ ًْٜٞٚآ 
ٜٚيسق،آ ٚققآ إفٌٞآ ًٌ٘ٝآ إمجاعآ ؾكٗآ٥اآ ٌٚاقّآ َعنؾا١آ َاآ اؾايـآ َآِٗآ ،آ ٚفياجآ آ 
ًٌ٘ٝآ مٚلٜاحآ  )146آ آ بعٖٗاآ ّطٝعآ لييٓقآ ٜٓطل:آ أْا٘آ غإآ كلآ أؽاآ لآ لييااممآ قطعاجآ آ 
ٜقٙآ َٔآ ٚى آ ليهـآ ،آ ؾإآ ٌافآ قطعجآ مزً٘آ َٔآ ٚى آ ليكقّ)آ  .آ 
ٚليعاااٖنآ َاأآ بعااضآ لينٚلٜاااحآ آ آ قطااعآ لينزااٌآ ليٝياان٣آ آ ،آ ْعااريآ ّااطٝط١آ آ 
َاطُقآ بٔآ قاًٝآ آ :آ غقٖا٢آ لَاريآ آ ليااُآ ؤَٓنيآ آ يفآ لييااممآ آ :آ لكلآ ىانمآ قطعاجآ آ 
ٜاااُ،٘ٓٝآ ٚلكلآ ىاانمآ َاانّ٠آ آ أؽاان٣آ قطعااجآ مزًاا٘آ ليٝياان٣آ ،آ خااِآ لكلآ ىاانمآ َاانّ٠آ آ  آ 
أؽن٣آ ىسٓ٘آ ٚتننجآ مزًا٘آ ليُٓٝا٢آ ٜاآ اَُٞآ ًٌٗٝااآ لىلآ ليػاا ٥آ آ ،آ ٜٚاقٙآ ليٝيان٣آ آ 
ٜأنٌآ بٗاآ ٜٚيثٓسٞآ بٗاظآ  )147آ آ  .آ 
نُاآ إٔآ ظاٖنآ بعاضآ لينٚلٜااحآ آ  )148آ :آ قطاعآ آ لينزاٌآ َأآ آ ٚىا آ ليكاقّآ نُااآ آ 
زا٤آ يفآ َعثرب٠آ مساٌ:١غؾإآ ٌافآ قطعجآ مزً٘آ َٔآ ٚى آ ليكقّظآ ٚيفآ ّاطٝط١آ آ آ 
هملم٠آ :غؾاكلآ قطعآ لينزٌآ قطعٗاآ َٔآ نعاٗاظ.آ ٚليعاٖنآ إٔآ ليهعابآ ٖاٛآ ليععاِآ آ 
ليٓات٤ٞآ ًٌ٢آ ظٗنآ ليكقّآ ٖٛٚآ ٚى آ ليكقّآ ٚقآث٘آ نُاآ مآ خيؿ،٢آ ٖٚاتإآ لينٚلٜثإآ 
َعثربتإآ ىٓقلّآ ٚلٕطثإآ فميّ١آ ًٌ٢آ قطعآ لينزٌآ َٔآ ٚىطٗا-آ ليكا١آ ٚليهعابآ -آ 
ؾٓأؽلآ ب٘آ ٚمآ ْعثينآ باُاآ ىٛلٙآ َٔآ قإٍٛآ آ ٚلضثُااٍآ آ ،آ يعاقّآ لياقيٌٝآ ليٛلٕاعآ َأآ آ 
ليْٓٔٛآ ًٌ٘ٝآ  .آ 
آ ْعِآ ٚمفآ يفآ مٚلٜا١آ َعاٜٚا١آ  )149آ :آ غآ ٚتاكطعآ لينزٌآ َٔآ لياُؿاٌْآ ٜٚارتى آ 
)146آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ آ ة4آ +آ ة5آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ .آ آ 
)147ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة5آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :ؼ1آ .
)148ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ آ ة4آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :ؼ+3آ ؼ8آ آ .
)149آ ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ آ ة4آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :ؼآ .7
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ليعكبآ ٜطأآ ًٌٗٝااظآ آ ٚليااُآ ؿٌْآ ٚمل٤آ ليٛىا آ ٖٚاٛآ لياآ اطقآ ليؿاّاٌآ بانيآ ليياامآ آ 
ٚبنيآ ليكقّآ ،آ ٚمآ ٜهٕٛآ ٚى آ ليكقّ،آ ٚمآ ٜعثقآ بٗاللآ آ لياآ اؾربآ يٖاعـآ ىآقٙآ ؾاآ الآ 
ٜكاّٚآ لينٚلٜاحآ لياُعثرب٠آ آ .آ آ ٖٓٚاآ ؾنٚعآ َثعقف٠آ ْعنٕٗاآ تااٌاّآ  :آ 
آ 

لألٍٚآ :آ إْ٘آ ٜٓاػٞآ تأؽريآ إزنل٤آ لياطقٓآ ٌٔآ ٍاق٠آ لياربفآ يفآ ليَاثا٤آ ؾٛٝقعا٘آ يفآ آ 
ٚى آ ليٓٗام،آ ٚتأؽريآ إزنلٙ٤آ ٌٔآ ٍق٠آ لياطنآ يفآ ليْاٝـآ آ ؾٛٝقعا٘آ يفآ آ أضاقآ طانيفآ آ 
ليٓٗامٖٚ،للآ َكثٖ٢آ لينمح١آ لإلياٗ١ٝآ ليَا٥ع١آ يفآ تَنٜعاحآ لياطقٚف،آ ٖٛٚآ َؿافآ 
َنىً١آ ىعقلٕآ بٔآ َيًِآ ٌٔآ بعضآ أّطابٓا،آ ٚؾٗٝاآ قٍٛآ لبٞآ لياآ اطئآ  )آ :آ 
غٜٓاػٞآ يأُآ ٜاُطقٓآ يفآ ليَثا٤آ :آ إٔآ ُٜاطقٓآ يفآ ضانآ ليٓٗاامآ ،آ ٚياآ أُآ ضُاآ قٓآ يفآ ليْاٝـآ آ 
إٔآ ٜااُطقٓآ يفآ باانفآ ليٓٗااامظ ،)114آ ٚظاٖنٖاااآ ليٛزااٛة،آ يهاأآ ْنؾااعآ ليٝااقآ ٌاأآ ٖااللآ 
ليعاٖنآ ًْٚثوّآ بامىثطااةآ يعقّآ ضس١ٝآ لياؾرب،آ ؾاْ٘آ مٚلٙآ ليهًاٝينآ يفآ  ليهاايف)آ آ 
ٚليربقااٞآ يف لياااُطاىٔ)آ ٚلي ااطُريٟآ يفآ  قاانةآ لمىاآاف)آ ٚطاانقِٗآ تٓثٗااٞآ لىلآ آ 
ىعقلٕآ ٌٔآ بعضآ أّطابٓا)آ ؾٗٞآ َنىً١آ يٝيجآ ٚلزق٠آ يّٛـآ لياطس١ٝآ  .آ 
آ 

ليداْ:ٞآ َٔآ قطعجآ ٜقٙآ أٚآ مزً٘آ بعقآ خااٛحآ ىانقث٘آ ٌٓاقآ لياآ اطانِآ ليَانٌٞآ آ 
ٜٓاػٞآ ٜٚيثطئآ إٔآ ٜعاياشآ ٜٚقل٣ٚآ ٚجيعٌآ يفآ  ٌٓا١ٜآ َننٓو)٠آ َٔآ ضٝذآ ليقٚل٤آ 
ٚليػلل٤آ ٚلإلطعاّآ ضث٢آ ٜٓكطعآ ْوفآ لياقّآ ٜٚاربأآ َٕٛاعآ ليكطاعآ ًٜٚاثطِآ لزبانؼآ آ 
َٜٚؿ،٢آ قاٍآ لياُطكلآ يفآ ٍنلٜع٘آ :آ  ٚإكلآ قطعآ ليياممآ إىثطبآ ضيُ٘آ بايوٜاجآ آ 
لياُػً)ٞآ نُاآ ٖٛآ لياُطهٞآ َٔآ ؾعٌآ ليٓيب )آ ٚأَريآ لياُؤَٓني )111 )آ  .آ 
ٜٚقيٓاآ ًٌ٘ٝآ :آ لينٚلٜاحآ  )112آ ليعقٜق٠آ لياطان١ٝآ يؿعٌآ أَاريآ آ ليااُآ ؤَٓنيآ  )آ 
َعآ َٔآ قطعِٗآ يينقثِٗآ ٚأْ٘آ أَانآ قٓاربآ ٜاقلٟٚآ نًاَِٗٛآ ٜٚاآ اُطئآ ليكٝااّآ ًٌاِٗٝآ آ 
ٚأْ٘آ ضايِٗآ يفآ بٝجآ ٜطعُِٗآ ليًطِآ ٚليئُآ ٚليعياٌآ ضثا٢آ آ بانأٚلآ خاِآ نيااِٖآ آ 
)114ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة7آ َٔآ لبٛلةآ َكقَاحآ لسبقٚفآ :آ ؼ3آ .
)111آ نُاآ زا٤آ يفآ :آ زٛلٖنآ ليهالّآ :آ صآ 41آ :آ آ ٔ542آ .
)112ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة34آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ آ  .آ 
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ٚأطًلآ ىنلضِٗآ بعقآ تاُاّآ ٌالزِٗآ ،آ ٖٚلٙآ مٚلٜاحآ خالخ١آ نًاٗاآ ٕاعٝؿ١آ آ لييآقآ آ 
تٓاىبآ لمىثطااةآ .آ  آ 
ْعِآ تٛزقآ مٚل١ٜآ  )113آ ّطٝط١آ مٚلٖاآ ليَاٝؾإآ يفآ  ليهاايف)آ آ  ٚليثٗالٜب)آ آ 
ٌاأآ ضبُااقآ باأآ قااًٝآ ٌاأآ لإلَاااّآ ليااااقن )آ :غقٖاا٢آ أَااريآ لياااُؤَٓنيآ آ يفآ 
مزًنيآ ققآ ىنقاآ َٔآ َاٍآ لهلل:آ أضقُٖاآ ٌاقآ َاٍآ لهلل،آ ٚلآلؽنآ َٔآ ٌنضآ ليٓاٌآ 
ؾكاٍ:آ أَٓاآ ٖللآ ؾُٔآ َاٍآ لهللآ يًٝآ ًٌ٘ٝآ ٍ،٤ٞآ َاٍآ لهللآ أنٌآ بعٖا٘آ بعٖااّآ ،آ ٚأَٓاآ اآ 
لآلؽنآ ؾكقَٓ٘آ ٚقطاعآ ٜاقٙآ خاِآ أَانآ إٔآ آ ُٜطعاِآ ليًطاِآ ٚلييأُآ ضثا٢آ بن٥اآ جآ ٜاقٙظآ آ 
ٚيعٌآ ظاٖنٖاآ لمىثطااةآ لياُؤنقآ  .آ 
آ بٌآ يٛآ تٛقؿجآ ضٝات٘آ ًٌ٢آ لياُعاياس١آ نإٔآ ٜيثُنآ ليٓوفآ ٚخيَ٢آ َٛتا٘آ َأآ آ 
ْكٓآ ليقّآ -آ ٚزاجآ لياُعاياس١آ بايعنضآ ياآ اطؿغآ ْؿاًآ آ ليااُآ يًِآ َأآ ليوٖاٛمآ ،آ 
ٖٚللآ ضهِآ ٌاّآ ٖٚلٙآ لياطاي١آ إضق٣آ ّػنٜات٘آ ٚتطاٝكات٘آ  .آ 
آ ٖٚااللآ لمىااثطااةآ -آ يفآ لياااطامحآ ليعافٜاا-١آ أٚآ ليٛزااٛةآ -آ يفآ لياااطاي١آ 
ليَقٜق٠آ لياآ اؾطري-٠آ َثٛزٓاآ ٘آ إىلآ ٌُاّٛآ آ ليااُآ يًُنيآ نؿاٜاّ١آ ،آ ؾااآ ٕآ ناٌآ َأآ خيَا٢آ آ 
ًٌٝاا٘آ لياااُٛحآ يعااامضآ َاأآ ليعااٛلمضآ :آ زااٛعآ أٚآ زاانؼآ أٚآ َاانضآ أٚآ حنٖٛااا-آ 
ٜااسبآ ًٌاا٢آ َاأآ ٜكااقم:آ ليااطؿاظآ ًٌاا٢آ ضٝاتاا٘آ َاأآ ليوٖااٛمآ بااايٓطٛآ ليااآُاىبآ 
ناطعاّآ لياآ اسا٥عآ َٚعاياآ اس١آ ليااُآ نٜضآ ليالٜٔآ خيَا٢آ ؾٛتُٗااآ َأآ قًا١آ ليطعااّآ أٚآ آ 
لىثُنلمآ لياُنضآ أٚآ ْوفآ ليقّآ أٚآ حنٛآ كياوآ آ .آ ْعاِآ ٖٓااآ َٜاآ ثقآ لياآ اطهِآ ٜٚكا٣ٛآ آ 
ليطًبآ ليَنٌٞآ باطلآ لياطانِآ ليَانآ ٌٞآ ٚليااُآ ااٍنآ يثٓؿٝالآ لياآ اطقآ أٚآ لألَانآ با٘آ ،آ 
ٜٚهؿٞآ إلَثداي٘آ :آ تيًُ٘ٝآ إىلآ َٔآ ٜعاياس٘آ ٜٚكقمآ ًٌ٢آ َقلٚلت٘آ َعآ بالٍآ لألزاٛمآ آ 
ٚأخاُإآ ليقٚل٤آ ٚليػلل٤آ ٚحنُٖٛا-آ َٔآ بٝجآ َاٍآ لياُيًُنيآ  .آ 
ليؿنعآ ليدايذآ :آ بعاقآ َعاياآ اسث٘آ َٚقلٚلتا٘آ ٜٓاػاٞآ ٌٚاغآ لييااممآ باآ اُاآ ٜاآ آُع٘آ 
ٜٚعْااُ٘آ ٌاأآ ليعااٛفآ لىلآ ليياانق١آ ٚباآ ىااًٛةآ ْاااؾعآ ٜٓاىاابآ َدًاا٘آ َااعآ ليثاالنريآ آ 
)113ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة29آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼآ 4آ  .آ 
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باطياةآ ليعاياِآ لآلؽن،آ إَثدامّآ ألٚلَانآ ليَانعآ بااألَنآ بآ ايااُآ عنٚفآ ٚليٓٗاٞآ ٌأآ آ 
ليآُهنآ ٚتأىٝاّآ ٚإقثقلّ٤آ بيآآ ١آ أَاريآ آ ليااُآ ؤَٓنيآ  )آ ليااُآ ٓكٛي١آ يفآ أؽااامآ ٌقٜاق٠آ آ 
تٖاآُجآ أْ ا٘آ بعااقآ َقلٚلتاا٘آ نًااَِٗٛآ ٚإطعاااَِٗآ ٚإنيااا،ِٗ٥آ ٚي ااُاآ بن٥ااجآ ليٝااقآ 
لياُكط-١ٌٛآ فٌاِٖآ ٚقاٍآ هلِآ :غإٕآ أٜقٜهِآ ىاكثهِآ لىلآ ليٓام،آ ؾإآ تاثِآ ًٌِٚآ 
لهللآ َٓهِآ ّقمآ ليٓ-١ٝآ تاةآ ًٌٝهِآ ٚزنمتاِآ أٜقٜهِآ إىلآ لزبٓ،١آ ؾااآ ٕآ  آ تثٛباٛلآ آ 
 ٚآ تكًعٛلآ ٌُاآ أْثِآ ًٌ-٘ٝآ زنٓتهِآ أٜقٜهِآ لىلآ ليٓامظ )114آ ٚيفآ َعثرب٠آ مساٌ١آ :آ 
قٍٛآ لَريآ لياُؤَٓنيآ  )آ يكّٛآ قطعآ أٜقِٜٗآ :غإٕآ ليلٟآ بإآ َٔآ أزيافنِآ قاقآ آ 
ٌّٚآ لىلآ ليٓام،ؾإآ تثٛبٛلآ تاسرتْٗٚاٚ،إٕآ  آ تثٛبٛلآ تاسنٓنِظآ  )115آ آ  .آ 
ليؿاانعآ لينلبااعآ :آ إكلآ َاااحآ ليياااممآ آ لياااُطقٚفآ بيااابآ قطااعآ ٜااقٙآ أٚآ مزًاا٘آ آ 
ؾاياَُٗٛمآ لْ٘آ مآ ُٕإآ ًٌ٢آ لياطانِآ ليَنٌٞآ أٚآ َعثُقٙآ ليلٟآ أَنآ بكطاعآ ٜاقٙآ آ 
أٚآ مزًاا٘آ بعااقآ خاااٛحآ ليياانق١آ ًٌٝاا٘آ بطنٜاالآ ٍاانٌٞآ ّااطٝعآ ،آ ٚمآ ٕااُإآ ًٌاا٢آ 
ليااطقلف)آ لياالٟآ أزاان٣آ ليااطق-آ قطااعآ ليٝاقآ أٚآ لينزااٌ-آ لكلآ نااإآ آ بااأَنآ ليااٛيٞآ 
ليَنٌٞآ  ٚآ ٜهٔآ َٓ٘آ تكْريآ أٚآ إُٖاٍآ يفآ ليكطعآ ٚليااُآ قلٚلٚ،٠أَاآ َاعآ ليثكآ ْاريآ آ 
أٚآ لمُٖاٍآ ؾُٖٔٝآ ليثًـآ زول،ّ٤آ بٌآ ٜاسبآ تأؽريآ لياطقلفآ لكلآ نإآ إٜكااعآ آ قطاعآ آ 
ليٝقآ يفآ ٚقجآ خيَا٢آ لياآ اؾطنآ ؾٝا٘آ ًٌا٢آ آ ليااُآ طقٚفآ ٚبااآ طيبآ تَاؾآ ٓٝآ ليطاٝابآ آ 
لياُؾثٓآ لٚآ لياؾاريآ ليعامفآ آ  .آ 
ٚلياطااذآ َؿاانٚضْآ ضاااٍآ ٌااقّآ ليثكْااريآ يفآ خاااٛحآ َٛزاابآ لي اآ اطقٓآ ٌٚااقّآ 
لإلُٖاٍآ يفآ ليكطعآ لياُؿنٚضآ ضقلّآ ٍنٌٝاّآ ٚيفآ هَأآ مآ ٜهإٛآ إقاَا١آ لياآ اطقٓآ ؾٝا٘آ آ 
ٌنّٕ١آ ياًٖنمَٛ:حآ أٚآ حن،ٙٛآ خِآ بايْاقؾ١آ ٚلمتؿاامآ ىان٣آ لياآ اسنؼآ ٚأف٣آ لىلآ 
َٛت٘آ لٚآ ًًٍ٘آ لٚآ حنُٖٛاآ ؾالآ ُٕإَٔ،آ فٕٚآ ؾنمآ بنيآ َااآ ناإآ لياآ اطقآ هللآ تعااىلآ آ 
ٚبنيآ َاآ نإآ لياطقآ يًٓاٌآ َٔٚآ ضكاٛقِٗآ نطاقآ ليكالفآ قااٍآ ليَاٝؿآ آ لزباٛلٖنآ ٟآ 
)114ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة34آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ آ .
)115ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة14آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ3آ آ .
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َاؾًٛطاّآ بعاام٠آ لياُطكلآ :آ  ٚىنل١ٜآ لياطقآ يٝيجآ َُٖ١ْٛآ ٚإٕآ أقاِٝآ يفآ ضانٓآ آ أٚآ 
بنف،آ ٚلياُيثطبآ تاطنٟٓآ ؽالؾُٗااآ ،آ باٌآ ناإآ ضكااّآ يًٓااٌآ أٚآ هللآ تعااىلآ ٍاأْ٘آ ،آ 
ألْ٘آ إىثٝؿا٤آ ىا٥ؼآ ٚألْ٘آ َاطئ)آ ٚقاٍ:آ  َٔآ قثً٘آ لياطقآ لٚآ ليثعوٜانآ آ ؾاالآ فٜا١آ يا٘آ آ 
ًٌ٢آ لياَُٗٛم،آ بٌآ ٌٔآ ليَٝؿ:آ ٚإٕآ ُٕنةآ يفآ غا١ٜآ لياطنآ ٚليربفآ ..ألٕآ تاطنٟٓآ 
ؽالؾُٗاآ َيثطب)آ  )116آ آ .آ  آ 
ٜٚقيٓاآ ًٌ٢آ لياطهِآ :آ ٌقفآ َٔآ لينٚلٜااحآ آ  )117آ ليَانٜؿ١آ ليٓاطكا١آ باإٔآ غَأآ آ 
قثً٘آ لياطقآ ؾالآ ف١ٜآ ي٘ظآ ٌُٚقتٗاآ ّطٝط١آ لياطًيبآ ٌٔآ ليْاافمآ آ  :)غأٜاآ اُاآ 
مزااٌآ قثًاا٘آ لي ااطقآ لٚآ ليكْااأآ ؾااالآ فٜاا١آ ياا٘ظآ ؾاآ ْٗاااآ ّااطٝط١آ ليياآقآ ٚلٕااط١آ آ 
ليقمي١آ ًٌ٢آ ٌقّآ ٕاُإآ فٜا١آ آ ليااُآ طقٚفآ لكلآ َااحآ بياابآ إآ زانل٤آ لياآ اطقآ ٚقطاعآ آ 
ليٝقآ لٚآ لينزٌآ بعقآ خاٛحآ ىنقث٘آ آ  .آ 
ْٚيبآ لياؾالفآ لىلآ بعِٖٗآ ٚليثؿْاٌٝآ بانيآ ضاقٓآ آ لهللآ ؾاالآ ٕاُإآ ٚمآ فٜا١آ آ 
ٚبنيآ ضاقٓآ آ ليٓااٌآ ؾٖٝأُآ بٝاجآ آ ليااُآ اٍ،آ ٜٚاآ اُهٔآ لمىاثقمٍآ يا٘آ بنٚلٜا١آ ؽاّا١آ آ 
باطقٚفآ ليٓاٌآ ظاٖن٠آ يفآ ُٕإآ لياُٛحآ َٔآ إزانل٤آ ضاقآ ليٓااٌآ ًٌا٢آ آ ليااُآ سنّآ 
نُٔآ قلفآ غريٙآ ؾسًُقآ ؾُاحآ باياسًقآ ؾاْ٘آ تُٖٔآ فٜثا٘آ َأآ بٝاجآ آ ليااُآ اٍ،آ ْيابآ آ 
لىلآ ليَٝؿآ ليطٛىٞآ يفآ بعضآ نثا٘آ ٚنإٔآ لياآ اطنٓآ ليعااًَٞآ ٜؿايتآ با٘آ ضيااُاآ ٜعٗانآ آ 
َٔآ ٌٓٛلٕآ باةآ  ليٛىا)ٌ٥آ ليلٟآ ٜعآنآ ٌٔآ مأٜ٘آ ٚؾثٛلٙآ ،آ قاٍآ  قق:)ٙآ  َٔٚآ قثٌآ 
يفآ ضقٚفآ ليٓاٌآ ؾقٜث٘آ َٔآ بٝجآ لياُاٍ)آ  .آ 
ٚلينٚل١ٜآ  )118آ مٚلٖاآ ليَٝؾإآ يفآ  ليهايف)آ  ٚليثٗلٜب)آ بيآقآ آ ّاطٝعآ لىلآ آ 
لياطئآ بٔآ َاطاٛةآ ٌأآ  لياآ اطئآ بأآ ّاياآ اعآ ليداٛم)ٟآ ٌأآ ليْاافمآ آ  )آ 
ٜكٍٛآ :غَٔآ ٕنبٓاٙآ ضقلّآ َٔآ ضقٚفآ لهللآ ؾالآ ف١ٜآ ي٘آ ًٌ،٘ٝآ َٔٚآ ٕنبٓاٙآ ضقلّآ َٔآ 
)116آ ملزع:آ زٛلٖنآ ليهالّآ :آ ص41آ :آ ٔآ 543:آ 474+آ .
)117ليٛىاٌ٥آ :آ ص19آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ليكْأآ يفآ ليٓؿًآ آ .
)118ليٛىاٌ٥آ :آ ص19آ :آ ة24آ َٔآ لبٛلةآ ليكْأآ يفآ ليٓؿًآ :ؼ3آ آ .
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ضقٚفآ ليٓاٌآ ؾُاحآ ؾإآ فٜث٘آ ًٌٓٝاظآ ٚمٚلٖاآ ليْقٚمآ  )119آ يفآ  ليؿكٝا٘)آ َنىاً١آ آ 
يعٗٛمآ إٍاامت٘آ زًٝا١آ آ لىلآ ٖالٙآ لينٚلٜا١آ ،آ ؾاُْٗااآ َثطاقتإآ أيؿاظااّآ إآ تاآ اطافلّآ تاَااّ،آ آ 
ؾٗٞآ مٚل١ٜآ ٚلضاق٠آ ٚىآقٖاآ ّاطٝعآ لىلآ  ليداٛم)ٟآ ٖٚاٛآ  هٜاقٟآ بارتٟآ َارتٚىآ آ 
ليعُااٌآ ب ااُاآ  ٜااؾثٓآ بنٚلٜثاا٘)آ نُاااآ أؾااافآ ليَااٝؿآ ليطٛىااٞآ  )124آ ،آ ٚنأْاا٘آ  )آ 
ٜاااطهٞآ مأٟآ ليطا٥ؿاا١آ ليااآ اطك١آ ٚلياانٚل٠آ ليكااقَا٤آ ٚليعًُااا٤آ ٚآ لياااُكامبٕٛآ يعْاانآ 
لياانلٟٚآ ليدااٛمٟآ ٚيعًاا٘آ مآ ٜااطهٞآ مأٜااّآ ٍؾْااٝاّآ ،آ ٜهؿٓٝاااآ :آ ٌااقّآ ليااقيٌٝآ ًٌاا٢آ 
ٚخاقاا١آ ْكًاا٘آ ٚضهاٜثاا٘آ ألضااافٜدِٗآ آ  )آ ؾااالآ تْااًعآ مٚلٜثاا٘آ ضس اّ١آ آ ًٌاا٢آ ضهااِآ 
ٍاانٌٞآ َٗااِآ ْاااآ ؾْٓٓآ بٗاااآ إطااالمآ مٚلٜاااحآ آ غَاأآ قثًاا٘آ لياآ اطقآ ؾااالآ فٜاا١آ ياا٘ظآ آ 
ؾاياُعثُقآ ٖٛآ ليكٍٛآ لياُطًلآ ليآُْٔٛآ بنٚلٜاحآ ٌُقتٗاآ ّطٝط١آ لياطًيبآ .آ آ  آ 
آ 

خِآ ْٓثكٌآ لىلآ لياُنضً١آ ليدايد١آ لٚآ ليينق١آ ليدايد١آ ليدابث١آ ًٌ٢آ ليياممآ  .آ 
-3آ خااِآ لكلآ خاااجآ ًٌٝاا٘آ زُ انّآ ليياانق-١آ بَااٗافٕ٠آ أٚآ باااقنلم-آ بعااقآ قطااعآ ٜااقٙآ 
لي٢ُٓٝآ ٚمزً٘آ ليٝين٣آ ؾاياَُٗٛمَٔآ فٕٚآ ؽالفآ ظاٖن:أْ٘آ مآ ٜكطعآ َٓ٘آ ٍ،٤ٞآ 
بٌآ ٜاطاًآ أبقلّآ ضث٢آ ٜاُٛحآ يفآ لييسٔآ يٝهـٓآ أكلٙآ ٌٔآ ليٓاٌآ ٜٚآُاؿَلُآ ًٌ٘ٝآ َٔآ 
بٝااجآ َاااٍآ آ لياااُيًُنيآ نُاااآ ّاآعآ مىااٍٛآ لهللآ آ  )آ ٚأَااريآ لياااُؤَٓنيآ  )آ 
ضياُاآ ٚمفآ يفآ أؽاام )121بعٖٗاآ ّطٝعآ لييٓقآ ٚلٕعآ ليقمي١آ ًٌ٢آ َاآ كننْاآ  .آ 
آ 

-4آ خِآ لكلآ ىنمآ يفآ لييسٔآ ٚخاثجآ ًٌ٘ٝآ لييانق١آ ٚإآ زثُعاجآ ٍانل ٥آ لياآ اطقٓآ 
قاُثأٌَآ ضياُاآ فيجآ ًٌ٘ٝآ َعثرب٠آ مساٌا١آ آ  )122آ ليايتآ مٚلٖااآ ليَاٝؾإآ يفآ  ليهاايف)آ آ آ 
 ٚليثٗلٜب)آ ّطٝطاّآ ٚيفآ تؿيريآ ليعٝاٍٞآ َنىالّآ ،آ ٚؾٗٝاآ قاٍآ ليْافمآ  )آ :آ  آ 
)119ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة3آ َٔآ لبٛلةآ َكقَاحآ لسبقٚفآ :آ ؼ4آ .
)124آ ملزع:آ ليثٗلٜبآ :آ ص1آ :آ ؼآ :آ 1282آ .
)121ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة5آ +آ ة11آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ آ .
)122ليٛىاٌ٥آ :آ ص18آ :آ ة5آ َٔآ لبٛلةآ ضقآ ليينق١آ :آ ؼ4آ  .آ 
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رإشا أخٹص ايػاضم قـٴطـٹعٳت ٜسٚ َٔ ٙغط ايهـ ،ؾـإ عـاز قـٴطــٹعٳت ضجًـ٘ َـٔ
ٚغــط ايكــسّ ،ؾــإ عــاز إغتٴــٛزع ايػـ ٔ ،ؾــإ غــطم س ايػـ ٔ قتــٌد ٚقــس
إزع ٞعسّ ايـد٬ف ؾٜٚ،٘ٝهؿٓٝا:ايٓلٸ ايكخٝذ ايـُصنٛضح  ّ١عً ٢ايـخهِ:
عسّ قطع ؾٚ ٤ٞختًٝس ٙس ايػ ٔ س ايثايثٚ ١قتً٘ اشا غطم ضابع ّا س ايػ ٔ .
َٚكته ٢إط٬م ْكٛم حسٸ ايػطق ١س ايـُطات ا٫ضبع :١عـسّ ايؿـطم س
ايكطع ٚايـخبؼ ٚايكتٌ بني ن ٕٛايػاضم شنطاّ ٚبني ن ْ٘ٛأْثـٚ ،٢عـسّ ايؿـطم
بني نَ ْ٘ٛػًُاّ ٚبني ن ْ٘ٛناؾطاّ ٜعٝـ س ب٬ز ا٫غَٚ ّ٬ـ تُع ايـُػًُني .
ٖٓٚا ؾطٚع َطتبط ١بـخس ايػطقْ ١عطنٗا تباعاّ :
ايؿطع ا٭ : ٍٚغبل أْـ٘ اشا غـطم اْ٫ػـإ َـطَٚ ٠ـطتني أَ ٚـطاضاّ َتعـسز٠
يهــٔ ي ٜٴظؿــط بــ٘ ٚي ٜكــسض عًٝــ٘ لــِ ؿــط ايــخانِ ايؿــطع ٞبــ٘ ٚلبتـت عًٝــ٘
ايػطقَ ١طاضاّ -أق ِٝعً ٘ٝحسٸ ٚاحسٚ ،٠قس إزع ٞعً ٘ٝا٫مجاع ٚٚضز س ايٓل
ايكخٝذ  ٌٖٚ ،ايكطع بػبب ايػطق ١اٚ٫ىل أّ بػبب ايػطق ١ا٫خري ٠؟.
قس اختًؿت أْظاضِٖٚ ،ايـُػتؿاز َـٔ ايـٓل ايكـخٝذ ( )1اٯت:ٞرتكطـع
ٜــس ٙبايػــطق ١ا٭ٚىل ٫ٚ ،تكطــع ضجًــ٘ بايػــطق ١ا٭خــري٠د ٖــ ٛايكطــع بايػــبب
ا٭ ،ٍٚيهــٔ يــ ٛعؿــا ايـــُػطٚم َٓــ٘ عــٔ غــطقت٘ ا٭ٚىل ٗــط ألــط ايبٓٝــ ١ايثاْٝــ١
بايػطق ١ا٭خري ٠ؾتكطع ٜس ٙ٭جٌ ايػطق ١ا٭خري،٠إ ٫إٔ ٜعؿ ٛقاحبٗا أٜهاّ .
لِ ي ٛأخٹـصٳ غـاضقاّ ٚؾـٗست ايبٓٝـ ١عًـ ٢غـطقت٘ -ايٛاحـس ٠ا ٚايــُتعسز-٠
ٚأَػو يتكطع ٜـس ،ٙؾ ـا ٤بعـس قطعٗـا ؾـاٖسإ نخـطإ ٜؿـٗسإ عًـ ٢غـطقت٘
لاْ -١ٝغري ايـُؿٗٛز بٗا بايب ١ٓٝا٭ٚىل -ؾاْ٘ ٚضز ايـٓلٸ ايكـخٝذ بكطـع ضجًـ٘
ايٝػط ٣بايػطق ١ا٭خري ٠ايـُؿٗٛز عًٗٝا بعس قطع ٜس ٙاي ٢ُٓٝبايػطق ١ا٭ٚىل .
ٚايٓلٸ ضٚا ٙايـُؿاٜذ ايث٬ل ١س (ايهاس) (ٚايتٗصٜب) (ٚعًـٌ ايؿـطا٥ع)
ٚأحس غٓس ٟايهًٝين قخٝذ جعَاّٚ ،ته ٕٛا٭غاْٝس ا٭خطٜ٪َ ٣س. ٠
( )1ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 9ابٛاب حس ايػطق : ١ح .1
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ٚايٓلٸ َط ٟٚعٔ أب ٞجعؿط ايباقط( )س ضجٌ غطم ؾًِ ٜٴكسض عً،٘ٝ
لِ غطم َط ٠أخطٚ ٣ي ٜكسض عًٚ ،٘ٝغطم َـط ٠أخـط ،٣ؾأخٹـصٳ ؾ ـا٤ت ايبٓٝـ١
ؾؿــٗسٚا عًٝــ٘ بايػــطق ١ا٭ٚىل ٚايػــطق ١ا٭خــري ٠؟ قــاٍ (:)رتـــٴكطع ٜــسٙ
بايػطق ١ا٭ٚىل  ٫ٚتـٴكطع ضجً٘ بايػطق ١ا٭خري٠د ؾك ٌٝي٘ ٚ :نٝـ شاى ؟ قـاٍ
(: )ر٭ٕ ايؿٗٛز ؾٗسٚا مجٝعاّ س َكـاّ ٚاحـس بايػـطق ١ا٭ٚىل ٚا٭خـري٠
قبــٌ إٔ ٜكطــع بايػــطق ١ا٭ٚىلد ٖٚــصا ٜــسٍ عًــ ٢إٔ ايبٓٝــ ١ايثاْٝــ ١اشا ؾــٗست
بايػطق ١قبٌ قطع ٜس ايػاضم بايػطق ١ا٭ٚىل ي تكطع ضجً٘ ،ؾٜ ٬هؿ ٞإَػان٘
يتكطع ٜس ٙاشا ؾٗست ايب ١ٓٝا٫خط ،٣ؾُا زاّ ي تكطع ٜس ٙيًػطق ١اٚ٫ىل ٚقـس
ؾٗست ايب ١ٓٝعً ٢ايػطق ١ا٭خط ٣ي تكطع ضجً٘ ،لِ قـاٍ:رٚي ٛإٔ ايؿـٗٛز
ؾٗسٚا عً ٘ٝبايػطق ١ا٭ٚىل لِ أَػهٛا حتٜ ٢كطـع ،لـِ ؾـٗسٚا عًٝـ٘ بايػـطق١
ا٭خري ٠قطعت ضجً٘ ايٝػط٣د ٚبـخػب اٖط ايـ ًُ ١ايػابكٜ ١هـ ٕٛـاٖط
ايـ ًُ ١اي٬حك ٖٛ ١ايؿٗاز ٠عً ٘ٝبايػطق ١بعـس اٱَػـاى يًكطـع ٚحتكـل ايكطـع
٫غُٝا َع َ٬حظ ١أزا ٠رلِد .
ٚايـخاقٌ ٗـٛض ايـٓلٸ ايكـخٝذ س إٔ ايؿـٗاز ٠ايثاْٝـ ١بػـطق ١أحـسِٖ
بعس ايؿٗاز ٠ا٭ٚىلٜ ٫ -ثبت عً ٘ٝقطع ايطجٌ ايٝػط ، ٣إ ٫اشا ؾـٗست ايبٓٝـ١
ايثاْ ١ٝعً ٢غطق ١لاْ ١ٝبعس إَػاى ايػاضم ٚقطع ٜس ٙاي. ٢ُٓٝ
َٚا ٜبس َٔ ٚبعض ايعباضات َٔ إٔ اَ٫ػاى يًكطع حُٓٝا ؾـٗست ايبٓٝـ١
ايثاْٝــ ١عًــ ٢ايػــطق ١ايثاْٝــ ١نــافٺ يكطــع ايطجــٌٜ ٫ -ػــاعسٗ ٙــٛض ايــٓل
ايكخٝذ بايتكطٜط ايـُتكسّ .
ايؿطع ايثاْ : ٞإشا لبتت ايػطق ١عً ٢أحسٺ س ايـُط ٠ا٭ٚىل نإ حـسٸ ٙقطـع
ٜس ٙاي ،٢ُٓٝؾاشا ناْـت ٜػـاضٴ ٙقـخٝخ ّ١غـري ؾـ ٤٬ؾـ ٬إؾـهاٍ  ٫ٚخـ٬ف س
قطع ٜـُٓا -ٙؾ ٤٬ناْت أّ قخٝخٚ -١تبكٜ ٢ػاضٜ ٙأنٌ بٗا ٜٚػتٓ ٜٚ ٞتطٗط
بٗا ٜٚـعـتُس عًٗٝاٖٚ ،هصا ي ٛناْت ٜسا ٙؾ٥٬ـٝـٔ ؾـتـكطع ٜـُٚ ٘ٓٝتـبك ٢مشاي٘
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نُا ي ٛناْت قخٝختني .
ٚإْـُا اٱؾـهاٍ ؾُٝـا اشا ناْـت ٜػـاض ٙؾـ ،٤٬ؾٗـٌ تكطـع ٜــُٓا ٙيـ ٛناْـت
قخٝخ ١غري ؾٚ ٤٬نإ جٌٸ إعتُاز ٙس إحتٝاجات٘ عًٗٝا ؟
ايـُؿٗٛض ؾٗط ٠عظ ٖٛ :١ُٝقطع ايٝس اي ٢ُٓٝحت ٢اشا ناْت قخٝخٚ ١ايٝس
ايٝػط ٣ؾ ٖٛٚ ، ٤٬ايظاٖط َٔ إط٬م ْكٛم قطـع ايٝـس ايُٓٝـ ٢عٓـس لبـٛت
ايػطق ١عً ٢أحسٺ س ايـُط ٠اٚ٫ىل ،بٌ ٖ ٛاٖط ايطٚاٜات ايكخٝخ ١ايــداق١
با٭ؾٌ َثٌ قخٝخ ١ابٔ غٓإ  :س ضجٌ أؾـٌ ايٝـس ايُٓٝـ ٢أ ٚأؾـٌ ايؿـُاٍ
غــطم ؟ ؾأجابــ٘ اٱَــاّ ايكــازم(:)رتكطــع ٜــس ٙايُٓٝـ ٢عًــ ٢نــٌ حــاٍد
ٚقــخٝخز ظضاضٚ ٠اب ـٔ غــٓإ عــٔ ايبــاقط ٚايكــازم (:)رإٕ ا٭ؾــٌ اشا
غطم قطعت ٜـُ ٘ٓٝعً ٢نٌ حاٍ  -ؾ ٤٬ناْت أ ٚقخٝخ. - ١
َٚــع ٖــص ٙايطٚاٜــات ايكــخٝخ ١غــٓساّ ايٛانــخ ١ز٫يــ ١عًــَ ٢ــا شنطْــا٫ -
ًٜتؿت إىل َا أؾاز ٙايؿـٝذ ايطٛغـ ٞس (ايــُبػَ ))ٛـٔ إٔ ا٭طبـاٚ ٤ايــد ا٤
اشا ؾــٗسٚا إٔ ايٝــس ايُٓٝــ ٢يًػــاضمٖٚ -ــ ٞؾــ -٤٬اشا قطعــت بكٝــت عطٚقٗــا
َؿتٛحــ ١تٓــعف  ٫ٚتٓــسٌَ نــإ ايػــاضم نؿاقــس ايُٓٝــٜ ٫ ٢كطــعٚ ،إٕ ؾــٗسٚا
باَهــإ إْػــساز ايعــطم ٚإْــسَاٍ ادتــطٚح قطعــت  ٜــُٚٚ ،٘ٓٝاؾكــ٘ ايكانــ ٞس
(ايــُٗصب) ٚايعَ٬ـ ١س (ايــُدتًـ) َطاعــا ّ٠ي٬حتٝـا) س ايــخسٚز حٝــال ٫
ٜطاز َٔ إجطاٗ٥ا ايكتٌ ،بٌ ٜٴطاز ايتأزٜب ٚايطزع عًـَ ٢ـا حهـ ،)2(ٞؾـإ ٖـصا
تؿكٌٝٷ َـدايـٷ ٱط٬م ايٓكـٛم اٯَـط ٠بكطـع ٜــُني ايػـاضم ٚيــدكٛم
ايٓكٛم ايكخٝخ ١ايـُتكسّ عطنٗا ٚايـداق ١با٭ؾٌ .
ْعِ ي ٛتـخكل طبٝاّ بؿٗاز ٠ايـدبري ايـُدتل:خٛف َٛت ايػاضم ايــُطاز
قطع ٜس ٙايؿ ٤٬أ ٚإحتٌُ ايـدبري ايؿًٌ ايتـاّ س مجٝـع ايــ ػس بعـس إٔ نـإ
ايؿًٌ س خكٛم ٜس -ٙي تكطع ٜس ٙايـ ٢ُٓٝايؿ ، ٤٬٭ٕ ايـخس  :قطع ايٝس،
( )2س َػايو ا٫ؾٗاّ يًؿٗٝس ايثاْ: ٞج . 519: 14
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ز ٕٚايـُٛت أ ٚايؿًٌ .
ٖٚهصا ٜ ٫كاض اىل حها ٙايع ١َ٬س (ايـُدتًـ) عٔ ا٭غهاس َـٔ عـسّ
قطع ٜـُني ايػاضم اشا ناْت ٜػاض ٙؾ ،٤٬نُٔ ناْت ٜـُٓاَ ٙعس ١َٚبٌ ٜـدًس
س ايػ ٔ ٚ ،إٕ إغتسٍ ي٘ بٛجٗني :
ا٭َ : ٍٚا ضٚا ٙايؿٝذ س (ايتٗصٜبني) بػٓس ٙايكخٝذ إىل ْٜٛؼ بـٔ عبـس
ايـــطعٔ عـــٔ ايــــُؿهٌ بـــٔ قايـــذ عـــٔ بعــض أقـــخاب٘  :قـــاٍ ايكـــازم
(:)رإشا غطم ايطجٌ ٜٚس ٙايٝػط ٣ؾ ٤٬ي تكطع ٜـُ ٫ٚ ٘ٓٝضجً٘د(.)3
ايثاْ: ٞإْ٘ ي ٛقطعت ٜـُٓاَ ٙع ؾًٌ ٜػطا ٖٞٚ -ٙنايــُعسٜ -١َٚبكـ ٢بـ٬
ٜس ٜػتٓ  ٞبٗا ٜٚتطٗط ٜٚعتُس عًٗٝـا يكٝاَـ٘ ٚقـ٬ت٘ ٚإحتٝاجاتـ٘ٚ ،ايــُعًّٛ
َــٔ ْكــٛم ايؿــاضع اي ــخه ِٝإضازتــ٘ إبك ـا ٤إحــسٜ ٣سٜــ٘ يــ٘ ،بــٌ قــس ٚضز س
ضٚاٜات ( )4عسٜـسَٗٓٚ -٠ـا َـا ٖـ ٛقـخٝذ ايػـٓسْ -اطكـ ١بـإٔ أَـري ايــَُٓ٪ني
( )قاٍ :رإْ ٞ٭غتخ َٔ ٞٝضب ٞإٔ أزع٘ يٝؼ ي٘ َا ٜػتٓ  ٞبـ٘ أٜ ٚتطٗـط
ب٘د ٜعين:يٝؼ ي٘ ٜس قخٝخٜ ١كه ٞبٗا إحتٝاجاتـ٘ ايؿـطع ،١ٝأ ٚقٛيـ٘ :رإْـٞ
٭غتخ َٔ ٞٝضب ٞإٔ  ٫أزعٳ ي٘ ٜساّ ٜػتٓ  ٞبٗا أ ٚضجٜ ّ٬ـُؿ ٞعًٗٝاٚ ،يهين
أغ ٓ٘ حتٜ ٢ـُٛت س ايػ ٔد .
ٚس ٖصا ا٫غتس ٍ٫إؾهاٍ َٔ جٗات :
أ ّ٫ٚإٕ ضٚا ١ٜايـُؿهٌ نعٝؿ ٫ ١تكًذ ح  ّ١عًـ ٢حهـِ ؾـطع ٞإيــٗٞ
ؾاْٗا َطغًٚ ،١ايـُؿهٌ نعٝـ غري َٛلٛم بطٚاٜات٘ ٚإخباضات٘ .
ٚلاْٝاّ :بإٔ َـٛضز ٖـص ٙايٓكـٛم أَٛ ٚنـٛعٗاَ :ـٔ غـطم ٚقطعـت ٜـسٙ
ٚضجً٘ ؾٜ ٬عٜس ايــخس عًُٗٝـاَٛٚ ،نـٛع حبثٓـاَ :ـٔ ي تكطـع ٜـس ٫ٚ ٙضجًـ٘
يهٓــ٘ غــطم ٚلبتــت عًٝــ٘ ايػــطقٜٚ ١ػــاض ٙؾــ ٤٬اشا قطعــت ٜــُ ٘ٓٝبكــ ٞبــٜ ٬ــس
( )3ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 11ابٛاب حس ايػطق : ١ح. 2
( )4ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 5ابٛاب حس ايػطق. ١
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غــًٜٓ ١ُٝتؿــع َٓٗــا س إحتٝاجاتــ٘ ايـــُعاؾ ١ٝأ ٚايؿــطع ١ٝنا٫غــتٓ اٚ ٤ايــتطٗري
ٚضتُٖٛـــاٚ ،ايــــُٛنٛعإ َتػـــاٜطإ ٜ ٫ٚ ،ــــُهٔ ا٫غـــتس ٍ٫بايٓكـــٛم
ايـُعبٛض ٠يـُٛنٛع بـخثٓا ايٛاضز ؾٝـ٘ ْكـٛم قـخٝخ ١ـاٖط ٠جًٝـاّ س قطـع
ايٝس اي ٢ُٓٝعً ٢نٌ حاٍ .
ٚلايثاّ ٜ:بس َٔ ٚأغتاشْا ( )5ايـُخكل ()أْـ٘ جعـٌ ا٫غـتس ٍ٫بكـخٝخ١
ظضاض:٠رإْ ٞ٭غتخ َٔ ٞٝضب ٞإٔ أزعٳ٘ يٝؼ ي٘ َا ٜػتٓ  ٞب٘ أٜ ٚتطٗٸـط بـ٘د
أ ٚبكخٝخ ١عبس ايطعٔ بٔ ايـخ اج بأْ٘ تعً ٌٝيعـسّ قطـع ايٝػـطَ ،٣ـع إٔ
ايـــُتأٌَ س ايكــخٝختني ٜـــ س إٔ ٗ ٫ــٛض يًدــ  ٜٔس تعًٝــٌ عــسّ قطــع
ايٝػــط ،٣ؾــٜ ٬كــذ ا٫غــتسَ ٫ٚ ٍ٫ك ـخٸذ يًتعــس ، ٟإش ايتعــبري ايـــُعبٛض
تٛج٘ٝٷ ٚإعتصاض عٔ عسّ قطع ايعا٥س َٔ ايٝس ايٚ ٢ُٓٝايطجـٌ ايٝػـطٚ ،٣يـٝؼ
تعً ّ٬ٝيـدكٛم عسّ قطع ايٝس ايٝػط. ٣
ايؿطع ايثايـال  :اشا ي تهـٔ يًػـاضم ٜػـاضاّ أقـ ، ّ٬غـٛا ٤نـإ شيـو َـٔ
أقٌ خًكت٘ أ ٚنإ شيو يكطعٗا قكاقاّ أًُ ٚاّ ٚعسٚاْاّ أ ٚقهـا٤ٶ ٚقـسضاّ أٚ
ضت ٛشيو َٔ ا٭غباب،ؾٌٗ تٴكطع ٜـُٓا ٙعٓس لبٛت ايػطق ١عً ٘ٝ٭َ ٍٚط ٠؟ .
ْػــب إىل ايـــُؿٗٛض :ايؿتٝــا بكطــع ٜــُٚ ٘ٓٝإٕ ي تهــٔ يــ٘ ٜػــاض ،ٱطــ٬م
زي ٌٝقطع ٜس ايػاضم ؾاْ٘ ٜعِٸ ؾاقس ايٝػاضَ،هـاؾاّ يــُا غـبل َـٔ قـخٝذ ابـٔ
غٓإ ايساي ١عً ٢قطع ايٝس اي ٢ُٓٝحت ٢اشا ناْت ٜػاض ٙؾ. ٤٬
يهــٔ س ايـــُكابٌ :قــ ٍٛبعــسّ قطــع ٜــُ ٘ٓٝاشا ي تهــٔ يــ٘ ٜػــاضَٚ ،سضنــ٘
خ قخٝذ خام ٖ ٛقخٝذ عبس ايطعٔ بٔ ايـخ اج  :غأيت أبا عبس اهلل
( )عٔ ايػاضم ٜػطم ؾـتـٴكطع ٜس ،ٙلِ ٜػطم ؾتـٴكطع ضجً٘ ،لِ ٜػـطمٌٖ،
عً ٘ٝقطع ؟ ؾكاٍ :رس نتاب عً  ٞإٔ ضغ ٍٛاهلل َ ه ٢قبٌ إٔ ٜكطع
أنثط َٔ ٜس ٚضجٌٚ ،نإ عًٜ  ٞك : ٍٛإْ ٞ٭غـتخَ ٞـٔ ضبـ ٞإٔ  ٫أزع
(َ )5باْ ٞتهًُ ١املٓٗاج  :ج. 306 : 1
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ي٘ ٜساّ ٜػتٓ  ٞبٗا أ ٚضجٜ ّ٬ـُؿ ٞايٗٝاد ؾكًت ي٘  :ي ٛإٔ ضجـ ّ٬قطعـت ٜـسٙ
ايٝػط ٣س قكـام ؾػـطم َـا ٜٴكـٓع بـ٘؟ أجـاب (: )رٜ ٫ٴكطـع ٜ ٫ٚٴـرتى
بػري غامد قًت  :ؾًـ ٛإٔ ضجـ ّ٬قُطعـت ٜـس ٙايُٓٝـ ٢س قكـام لـِ قطـع ٜـس
ضجٌ أٜكتلٸ َٓ٘ أّ ٫؟ ؾكاٍ (:)رإْـُا ٜٴرتى حل اهلل عـعٸ ٚجـٌٸ  ،ؾأَـا س
حكٛم ايٓاؽ ؾٝكتلٸ َٓ٘ س ا٫ضبع مجٝعاّ دٖٚصا خ قـخٝذ ايػـٓس ٚانـذ
ايس٫ي ١عً ٢خ٬ف ايـُؿٗٛض ،بٌ ٖ ٛقطٜـذ س عسّ قطع ٜس ايػـاضم ايُٓٝـ٢
ي ٛي تهٔ ي٘ ٜػاضٚ ،ايكطاحْ ١اؾ َٔ ١٦ؾٛاٖس ل٬ل: ١
أ َٔ -قٛي٘(:)رٜ ٫ٴكطعد جٛاباّ عًـ ٢غـ٪اٍ( :يـ ٛإٔ ضجـ ّ٬قطعـت
ٜس ٙايٝػط ٣س قكام ؾػطم َا ٜكٓع ب٘) ٖٚصا أٚنذ ايؿٛاٖس ٚايس. ٌ٥٫
ب َٔٚ -قٛي٘ (: )رإْ ٞ٭غتخ َٔ ٞٝضب ٞإٔ  ٫أزعٳ ي٘ ٜساّ ٜػتٓ ٞ
بٗا أ ٚضٔجٜ ّ٬ـُؿ ٞعًٗٝاد  َٔٚناْت ٜػـاضَ ٙكطٛعـ ١اشا غـطم ٚأضٜـس قطـع
ٜـُٓا ٙنإ َتٓاؾٝاّ َع ٖصا ايٓل ايٛانذ ايظاٖط جًٝاّ س أْ٘ ٫بس َـٔ إبكـاٜ ٤ـس
ي٘ ٜػتٓ  ٞبٗا ْ .عِ خطجٓا عٔ ٖصا ايتٛج ٘ٝايـُعك َٞٛس ايػاضم ايـص ٟيـ٘
ٜػاض ؾٚ ٤٬تكطع ٜـُٓ ٘ٝحت ٢اشا ناْت قخٝخ ١يسي ٌٝخام .
جـ َٔٚ -تؿك ٌٝاٱَاّ ()ايـخهِ بني حلٸ اهلل ٚحسٸٚ ٙعكٛبت٘ حٝـال
قاٍ (: )رإْـُا ٜرتى س حل اهلل ععٸ ٚجٌٸ د أٜ ٟـرتى قطـع ٜــُٓ ٘ٝحتـ٫ ٢
ٜبك ٢بػري ٜـس أقـٚ ،ّ٬بـني حـل ايٓـاؽر ؾٝــٴكتلٸ َٓـ٘ س ا٫ضبـع مجٝعـاّد ٫ٚ
ٜٴـ ـرتى ايكطـــع قكاقـ ـاّ ٚ ،يعـــٌ ايؿـــٗٝس ايثـــاْ( )6( ٞقـــس٫ )ٙحـــل ايؿـــٛاٖس
ايـُصنٛض ٠ؾكاٍ َعكٓباّ عً ٢ايكخٝخَ ٖٞٚ(:١ع قختٗا ْلٸ س ايـُطًٛب) .
يهٓ٘ قس أؾٵهٹٌ عًـ ٢ا٫غـتس ٍ٫بٗـصا ايــد ايكـخٝذ ايـساٍ عًـ ٢عـسّ
قطع ايُٝني َع ؾكس ايٝػاض -بأَط: ٜٔ
ا٭َط ا٭ :ٍٚإمجاٍ تعبري اٱَاّ (:)ر ٫تـٴكطع ٜ ٫ٚٴرتى بػري غامد
(َ )6ػايو ا٫ؾٗاّ ؾطح ؾطاٜع ا٫غ : ّ٬ج. 521 : 14
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ؾاْ٘ جٛاب ايػ٪اٍ عٔ (غاضم يٝؼ ي٘ ٜػاضٚ ،لبتت عًٝـ٘ ايػـطق )١ؾـأَط بـإٔ
ر ٜ ٫ــٴكطع ٜ ٫ٚٴ ـرتى بػــري غــامد ؾــإ ايػــام  ٫تٴكطــع ح ـسٸاّ يًػــطقٚ ،١إْ ــُا
تـٴكطع ايطجٌ َٔ ايـُؿكٌ أ َٔ ٚايهعب قبـٌ ايعكـب ،ؾٗـصا خـ

َــ ٌُ ٫

ٜعطف ايـُككٛز ايـ س ٟايٛاقع. َ٘ٓ ٞ
ٚؾ : ٘ٝأ: ّ٫ٚإٕ إمجاٍ ٖص ٙايـ ًُٜ ٫ ١ـُٓع َٔ ايعٌُ ٚايؿتٝا عًـ ٢طبـل
ادتًُ ١ايػابك ١عًٗٝا ٚايز َٖ ٞــخٌ ايؿـاٖس َٛٚنـع ا٫غـتس ٫ٚ ،ٍ٫ضبـط
ي٘ بادتًُ ١اي٬حك ١ايـُ ًُ. ١
ٚلاْٝاّ :إْ٘ حيتٌُ إٔ ٜطاز َٔ رغامد َعٓ ٢ايؿس ٫ ، ٠ايعه ٛايــ ػُٞ
ايـُدكٛم ايـُتبازض اي ٘ٝايصٖٔ ،ؾإ ايػام نٓاٜـ ١عـٔ اَ٫ـط ايؿـسٜسٚ ،قـس
اغتٴعٵُٹًَت ايًؿظ ١س ايكطنٕ ٚايؿٛاٖس ايعطب ١ٝبٗصا ايـُعٓ : ٢ر ٳٜٛٵّٳ ٴٜهِؿٳــٴ عٳـٔٵ

ٍ ٜٴهطب حاٍ إؾتساز ايـخطب ٚتؿاقِ ا٭َط ٚؾست٘
غٳامٕد ايكًَِ ٖٞٚ،42:ثا ٷ
نُا س (زتُع ايبخطَ : ٜٔاز ٠ايهؿـ) ٜٚكاٍ س َثـٌ نخـط (مشـطت ايــخطب
عٔ غاقٗا) أ ٟعٔ ؾستٗاٚ ،شنط ايع ١َ٬ايكططيب( )7ؾٛاٖس َٔ ايٓثط ٚايؿعط
ايعطب ٞناؾؿ ١عٔ اغتعاض( ٠ايػام) ٚايهؿـ عٓٗا س َٛنع ايؿس ٠ؾطاجع .
َٚع ٖصا ا٫حتُاٍ ٜهَ ٕٛعٓ: ٢رٜ ٫ٚرتى بػـري غـامدأْ٘  ٫تكطـع ٜـسٙ
ٜ ٫ٚرتى َٔ غري ٜس ايز ٖـ( ٞأَـط ؾـسٜس) ٜعتُـس ٙبعـس ايكطـع ،بــد٬ف َـٔ
نإ ي٘ ٜػاض ؾإ ي٘ أَطاّ ؾسٜساّ ٜعتُس ٙس إحتٝاجات٘  ٫ٚنري س قطع ٜـُ. ٘ٓٝ
ا٭َطايثاْ :ٞإعطاض ايؿكٗا ٤عـٔ ايعُـٌ بايكـخٝذ ٚعـٔ َ٪زا:ٙايــخهِ
بعسّ قطع ٜـُني ايػـاضم اشا ي تهـٔ يـ٘ ٜػـاضٚ ،ؾتٝـاِٖ بكطـع ٜــُني ايػـاضم
ٚإٕ ي تهٔ ي٘ ٜػاض َؿٗٛضٖٚ ، ْ٠صا اٱعطاض ٜٛجب  ٖٔٚقخ ١ايـد .
ٜٚطز عً: ٘ٝ
أ :ّ٫ٚإٕ ٖصا ايـد ايكخٝذ زي ٌٝخام ٚانذ ايس٫ي ١بؿٛاٖس َتعسز٠
()7ايـ اَع ٭حهاّ ايكطنٕ  :ج ،18م249 +248
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عً ـ ٢تــطى قطــع  ٜــُني ايػــاضم ايؿاقــس يًٝػــاضٚ ،ي ٜتخكــل إعطانــِٗ عٓٗــا
إعطاناّ َطبكاّٚ ،يعً٘ ي تؿتٗط ايؿتٝا بـد٬ف َؿاز ايـد ايكخٝذ  -عًـَ ٢ـا
ٜبس َٔ ٚتعبري ادتٛاٖطٚ(:ي ٛي ٜهٔ ي٘ ٜػاض قاٍ س ايـُبػٚ )ٛتبع٘ ا٭نثط بٌ
ايـُؿٗٛض :قطعت ٜـُ ،٘ٓٝبٌ ي أجس ؾ ٘ٝخ٬ؾاّ إَ ٫ا مسعت٘ َٔ ايـُخه ٞعٔ
أب ٞعً ٞيًعَُٛات) ( )8ؾإ ـاٖط ايتعـبري :عـسّ ايؿـٗط ٠ايؿتٛاٝ٥ـ ١ايــُػتًعّ
يعسّ اٱعطاض،إش ي ٜصنط (قس )ٙإ ٫تبع ١ٝا٭نثطٚ ،يعٌ ايهثري ي حيطٸضايؿـطع
أٚي ٜطًع ايـُتأخط ٕٚعًـْ ٢ظـطِٖ يعـسّ تــخطٜطِٖ ايؿـطع أ ٚيعـسّ ٚقـٍٛ
نتبِٗٚ ،قس ناع ايهثري َٔ نتب ايـُتكسَني ْٚ .هـٝـ ايٝـ٘ :إٕ تعـبري ٙبتبعٝـ١
ا٭نثط أ ٚايـُؿٗٛض ٜ ٫هؿـ جًٝٸـاّ عـٔ اٱعـطاض ايتـاّ أ ٚايتػايــِ ايــُطبل
عً ٢خ٬ف َؿاز ايـد ٚ ،يعًِٗ ٫حظـٛا إمجـاٍ ايــ ًُ ١اي٬حكـ ١ؾأعطنـٛا
عٓٗا َع أْ٘ ٜ ٫هطٸ بس٫ي ١ايـ ًُ ١ايػابك ١ايكطٜـخ ١س عسّ ايكطع .
ٚلاْٝا ٶ :عً ٢ؾطض تـخكل اٱعطاض -ي ٜظٗط يٓـا َـا ٜٛجـب اٱعـطاض
عٔ ايؿتٝا عً ٢طبـل ايــد ايكـخٝذ ٚ ،يعـٌ ا٭نثـط غؿًـٛا عٓـ٘ ٚأؾتـٛا عًـ٢
خ٬ؾــ٘ إغــتٓازاّ اىل إطــ٬م أخبــاض قطــع ايٝــس ٖٚ ،ــصا ٜٓ ٫ؿــع إعطانـاّ ناغــطاّ
يكخ ١ايـد ٚقطاحت٘ٚ ،قس بٓـٓٝا س بـخٛلٓا ا٭قـٛي ١ٝعًـ ٢إٔ اٱعـطاض ٫
ٜهػــط اي ــد ايكــخٝذ َ ،ــا ي ٜظٗــط بعــس ايتخكــل ٚايؿخــل ٜٚتب ـٝٸٔ َٓؿــأ
قخٝذٷ يٲعـطاض ٚايــٗ ط ٫ ،غـُٝا يـ ٛعطؾٓـا إخـت ٍ٬اٱعـطاض َـٔ بعـض
أعا ِ ا٫قخاب ايكسَا ٖٛٚ ٤ابـٔ ايــ ٓٝس ا٫غـهاس ايـص ٟأؾتـ ٢عًـ ٢طبـل
ايطٚا ١ٜايكخٝخٚ ١إحتًُٓـا إيتـعاّ غـري ٙبايــد ايكـخٝذ ٖٚـ ٛاحتُـاٍ ٚاضز
س ٚايـسٜات ٚايككـامٚ ،يعًـ٘ ي ٜطًـع
جساّ بؿعٌ قًـ ١تــخطٜطِٖ ؾـطٚع ايــخ ٸ
ايـُتأخط ٕٚعً ٢مجٝع نتب ايـُتكسَني ٜٛٚجس ؾٗٝا ايـُٛاؾل ٫بٔ ايــ ٓٝس س
ايعٌُ بايـد ايكخٝذ ٚايؿتٝا عً ٢طبك٘ .
( )8جٛاٖط ايه : ّ٬ج. 537 : 41
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ٚايـخاقٌ ٚلٛقٓا بـخهِ عـسّ قطـع ٜــُني ايػـاضم اشا ي تهـٔ يـ٘ ٜػـاضٷ
أق ،ّ٬ؾٝععٸض ٙايـخانِ ايؿطع ٞتأزٜباّ ٚإقـ٬حاّ بكـسضٕ ٜـطا ٙايــُ تٗس ايعـسٍ،
ٜ ٫ٚػ ٓ٘ يعسّ ايـسي ٌٝايٛانـذ عًـ ٢ايػـ ٔ س لبـٛت ايػـطق ١أٚ ّ٫ٚلاْٝـاّ .
ْعــِ إ ٫إٔ ٜـــ س ايـــخانِ ايؿــطع ٞايـــُكًخ ١س غــ ٓ٘ ،نــإٔ ٜؿــٗس عًٝــ٘
ايعس ٍٚبتعسز ايػطقٚ َ٘ٓ ١نثط ٠جطأت٘ عًٗٝا ،ؾٝػـ ٓ٘ يٝهــٸ أشا ٙعـٔ ايٓـاؽ
إشا ٚجــس ايـــُكًخ ١س غ ـ ٓ٘ ؾٝعُــٌ بٜ٫ٛتــ٘ اي ــخػبٜٚ ١ٝػ ـ ٜٓ٘ٚ ،ػــاعس:ٙ
ايٓظط اىل ايػـطض ايـص ٟجعًـ٘ اٱَـاّ (ٖ )ـسؾاّ َـٔ غـ ٔ ايػـاضم ايـصٟ
قطعت ٜس ٙايٚ ٢ُٓٝضجً٘ ايٝػطٚ ،٣قس قـاٍ( : )رأغـتٛزع٘ ايػـ ٔ أبـساّ
ٚأغين ٚ -أنـٸْ ،ػد -١عٔ ايٓاؽ ؾطٸٙد

()9

.

ايؿــطع ايطابــع  :يــ ٛنــإ يًػــاضم ايٝــس ايُٓٝــ ٢حــني ايػــطق ، ١بــٌ ٚحــني
ؾٗاز ٠ايؿـٗٛز عًٝـ٘ أ ٚحـاٍ إقـطاض ٙبايػـطق ،١لـِ إْكطعـت قكاقـاّ أ ٚقهـا٤ٶ
ٚقسضاّ أ ٚضتُٖٛا -قبٌ إجطا ٤ايــخس عًٝـٜ٘ -ػـكط عٓـ٘ قطـع ايٝـس ايُٓٝـ ٢حـس
ايػطقٚ ١ي تكطع ٜس ٙايٝػط ٣بس ّ٫عٔ اي ٢ُٓٝنُا  ٫تكطـع ضجًـ٘ بـس ّ٫عٓٗـا،
ٖصا ٖ ٛايـُؿٗٛض بني ا٭قخاب ٖٛٚ ،ايكـخٝذٚ ،قـس إزعـ ٞعـسّ ايــد٬ف
ؾ ،٘ٝبٌ إزع ٞاٱمجاع عًٚٚ . ٘ٝج٘ قخت٘  :إٕ حسٸ ايػطقٖ ١ـ ٛقطـع ايـُٝني
ٚقـس قطعــت عًــ ٢قـاحبٗا ٚشٖبــت َٓــَ٘ٛ ٫ٚ ،نـٛع يًخــس عٓس٥ـصٺ  ،ؾٓٝتؿــٞ
حهِ ايـخس ؾطعاّ باْتؿاَٛ ٤نٛع٘ خاضجاّ .
ٜ ٫ٚـُهٔ جعٌ ايٝس ايٝػط ٣أ ٚايطجٌ ايٝػط ٣بس ّ٫عٔ ايُٝني  ،٭ُْٗا
غري َٛنع ايـخسٸ ٚ ،تـختاج ايبسي ١ٝإىل ايسي ٫ٚ ٌٝزي ،ٌٝؾٜ ٬ؿطع قطـع ايٝـس
ايٝػط ٣أ ٚايطجٌ بس ّ٫عٔ قطع ايُٝني بعس إْكطاعٗا قبٌ إجطا ٤ايــخسٸ عًٗٝـا،
بٌ ٜ ٫ـ ٛظ ؾطعاّ ٭ْ٘ ًِ ي ٜؿطع ؾعً٘ .
ٜٚـ٪نس : ٙايطٚاٜات ايعسٜس ٠عً ٢يع ّٚإبـكا ٤ايٝػط ٣يًػاضم ٜتُهٔ بٗا
()9ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 5ابٛاب حس ايػطق : ١ح. 2
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َٔ ا٫غتٓ اٚ ٤ايتطٗٸط ٚقها ٤حٛا ٘ ٥ا٭خط. ٣
ٚإشا إْتؿ ٢حسٸ ايكطع عٔ ٖصا ايػاضم ٱْتؿاَٛ ٤نـٛع٘ -عـعٸض ٙايــخانِ
ايؿطع ٞيثبٛت ايػطق ١عًٚ ٘ٝعسّ إجطا ٤ايـخسٸ ايـُدكٛم عً ،٘ٝبكسضٕ ٜـطاٙ
ايـخانِ ايؿطع ٞق٬حاّ ٚتأزٜباّ .
ٚي ٛأقُٝت عً ٘ٝب ١ٓٝأخط ٣يػطق١ٺ أخط -٣قُطعت ضجًـ٘ ايٝػـط ٣حػـب
ايـخاٍ ايـُٛقٛؾ ١ؾطعاّ ٚايـُان ٞتؿك، ّ٬ٝأخصا ٶَـٔ ايطٚاٜـات ( )10ايعسٜـس٠
ايٓاطك ١بأْ٘ اشا عاز إىل ايػطق ١بعس ايػطق ١ا٭ٚىل -قطعت ضجً٘ ايٝػط. ٣
ايؿطع ايـداَؼ  :إشا لبتت ايػطق ١س ايـُط ٠ا٭ٚىل عً ٢ؾاقس ايٝـس ايُٓٝـ٢
 َــٔ أقــٌ خًكتــ٘ أ ٚيكطعٗــا قكاقــاّ بـــخل أًُ ٚــاّ أ ٚقهــا٤ٶ ٚقــسضاّ أٚضتُٖٛا ٌٖ -تكطع ٜس ٙايٝػاض؟ أ ٚتكطع ضجً٘ أّ ٜ ٫كطع َٓ٘ ؾ ٤ٞ؟ .
ٖصا َا إختًؿت ؾ ٘ٝايؿتا : ٣ٚإلباتاّ أْ ٚؿٝاّ .
 - 1ق : ٌٝتـٴكطع ٜػاض ٙتـُػٸهاّ بـاط٬م اٯٜـ ١ايــُباضن ١اٯَـط ٠بكطـع ٜـس
ايػاضم ٚايػاضق ،١ؾاْ٘ ٜعِٸ ايٝس ايٚ ٢ُٓٝايٝس ايٝػـطٜٚ ،٣كتكـط عًـ ٢تكٝٝـسٖا
بايٝس ايٝـُٓ ٢بــخاٍ ٚجٛزٖـاٚ ،عٓـس ؾكـسٖا س ايػـاضم ٪ٜخـص بـاط٬م ا٭َـط
ايكطنْٚ ٞتـٴكطع ٜس ٙايٝػاض .
ٖٚصا ا٫غتس ٍ٫عك ِٝغري َػتكٚ ،ِٝشيو :
أ : ّ٫ٚ٭ٕ إطـــ٬م اٯٜـــٜ ٫ ١ـ ــٴخطظ إضازتـــ٘ جـــساّ بعـــس تؿػـــري ا٭خبـــاض
ايكــخٝخ ١أ ٚتطبٝكٗــا عًــ ٢ايٝــس ايُٓٝــٚ ٢جعًــٗا َٛن ـع ايكطــع ،ؾــ ٬إطــ٬م
اٖطاّ حتٜ ٢ٴتُػو ب٘ .
ٚلاْٝاَّ :ع تػً ِٝاٱط٬م تٓعٸ - ّ٫ؾٗصا ايـُكاٍ َـدايـ يًٓكٛم ايسايـ١
عً ٢عسّ تطى ايػاضم بػري ٜس ٚضجٌْ ،ظري قخٝذ ابٔ اذت اج ( )11ايــخانٞ
( )10ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 5ابٛاب حس ايػطق. ١
( )11ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 5ابٛاب حس ايػطق : ١ح. 9
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يك ٍٛعً:)(ٞرإْـ ٞ٭غـتخَ ٞٝـٔ ضبـ ٞإٔ  ٫أزٳعٳ يـ٘ ٜـساّ ٜػـتٓ  ٞبٗـا أٚ
ضج ٬ٶ ٜـُؿ ٞعًٗٝاد ٖٚصا ايػاضم ايـُكطـٛعٜ ١س ٙايـ ٢ُٓٝاشا قُـطـعت ٜـػاضٙ
٭جٌ حسٸ ايػطقٜ ١بك ٢بػري ٜسٺ ٜػتٓ  ٞبٗا ٜٚتطٗٸط ٜٚأنٌ ٜٚكه ٞحٛا. ٘ ٥
ٜ٪ٜٚس: ٙإْـ٘ تكـسّ ؾـ ُٔٝنـإ ؾاقـساّ يًٝـس ايٝػـط ٣ي تكطـع ٜــُٓا ٙيطٚاٜـ١
قخٝخَ ١ـدكٛق ١نٜ ٫ ٞبك ٢بٜ ٬سٺ ،نُـا تكـسّ إٔ ايٝـس ايٝػـط ٫ ٣تــكطع
حبس ايػطق ١بٌ تكطع اي ٢ُٓٝخاق،١ؾاشا نإ ؾاقساّ يً -٢ُٓٝقبـٌ لبـٛت ايػـطق١
عً ٘ٝٱجطا ٤ايـخسٸ عً -٘ٝنٝـ حيهِ بكطع ٜػطا ٖٞٚ ٙغري ٚاجب ١ايكطع ؟ .
ٚ -2قٝــٌ :تكطــع ضجــٌ ايٝػــط ٣قــاٍ ايؿــٝذ اي ــ ٛاٖطٚ(: ٟيعًــ٘ ٭ْٗــا
لبتت َـخ ّ٬يًكطع س ادتًُ ،١بـد٬ف ٜػـط ٣ايٝـس )12()ٜٔأ ٟي ٜثبـت َــخّ٬
يًكطع س حس ايػطق. ١
ٖٚص ايـُكاٍ ٚإغتس٫يٜ٘ ٫ -ػتك ِٝأٜهاّ ،بًخا ز٫يـْ ١كـٛم( )13حـسٸ
ايػطق ١عً ٢إٔ قطع ايطجٌ ايٝػط ٣حهـِ َـٔ قُطعـت ٜــُٓا ٙس ايــُط ٠ا٭ٚىل
لِ عاز اىل ايػطقٚ ١لبتـت عًٝـ٘ ؾتكطـع ضجًـ٘ ايٝػـط ،٣ؾٗـَ ٞــخٌ ايكطـع س
ٖص ٙايكـٛضَٚ ، ٠ؿـطٚض ايبخـال غريٖـا ،يؿـطض عـسّ قطـع ٜـس ٙايُٓٝـ ٢س
ايـُط ٠ا٭ٚىل ايز لبتت ؾٗٝا غطقت٘ يًُاٍ .
ٚبتعبري زقٝلَ :ؿاز ا٭خباض :إٔ قطع ايطجٌ ايٝػـط ٣حـسٴ َـٔ غـطم بعـس
قطــع ٜــس ٙايُٓٝــ ٢يػــطقت٘ ا٭ٚىلٜ ٫ٚ ،ـــُهٔ ايتعــسَ ٟــٔ َــٛضز ايطٚاٜــات
َٛٚنٛعٗا إىل غري ٙإ ٫بسيٚ ٌٝانذٜ ٫ٚ ،هؿ ٞن ٕٛايطجٌ ايٝػـطَ ٣ــخّ٬
يًكطع ،ؾاْ٘  ٫إط٬م س ايسي ،ٌٝبٌ َٖ ٞـخٌ يًكطع س ايــ ًُ ١نُـا جـا ٤س
عباض( ٠ادتٛاٖط) بــُعٓ ٢إختكاقـ٘ بــُٛاضز قطـع ايٝـس ايُٓٝـ ٢يًػـطق ١ايثابتـ١
عً ٘ٝأٚ ّ٫ٚغابكاّ  ،ؾتـٴكطع ضجً٘ ي ٛعاز إىل ايػطق ١بعس قطع ٜـُٓا. ٙ
( )12جٛاٖط ايه : ّ٬ج. 538 : 41
()13ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب + 4ب َٔ 5ابٛاب حس ايػطق. ١
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ٚباختكاض :ايكٜ ٕ٫ٛؿهٌ ا٫يتعاّ بُٗا يـُا ؾُٗٝا َٔ ايتدطٚ ٞايت اٚظ
عٔ َٛنع ايكطع ،ؾًٝعّ ايٛقٛف عً ٢إشٕ ايؿاضعَ ٖٛٚ ،ؿكٛز ٖٓا نُـا أؾـاز
َـخكل ايؿطا٥ع ٖٓا ٚ .س نٜ : ٙ٤ٛكطب ايكـ ٍٛبػـك )ٛايكطـع عُـٔ يـٝؼ يـ٘
ٜـُنيٚ ،ؾاقاّ يبعض ا٭قخابٚ ،يـع ّٚايتععٜـط ٜتـ ٙ٫ٛايــخانِ ايؿـطع ٞبــُا
ٜطا ٙتأزٜباّ ٚعكٛبٚ ّ١إق٬ح ّا يـٗصا ايػاضم .
ٚي ٛغطم ٫حكاّ بعس قٝاّ ايب ١ٓٝايؿاٖس ٠بػطقت٘ ا٭ٚىل ٚايز أعكبٗا قطـع
أقابع ٜس ٙاي ٢ُٓٝأ ٚي تهٔ ي٘ ٜس ٜـُني ؾًِ ٜكطع َٓـ٘ ؾـ ،٤ٞلـِ لبتـت عًٝـ٘
ايػطقٚ ١ؾطض أْـ٘ ي تهـٔ عٓـس ٙضجـٌ ٜػـطَ -٣ـٔ أقـٌ خًكتـ٘ أ ٚيكطعٗـا
قكاقاّ أًُ ٚاّ ٚعسٚاْاّ أ ٚقها٤ا ٶ ٚقسضاّ  -غكط عٓ٘ قطع ايطجـٌ ايٝػـط٣
َــٔ بــاب إْتؿــا ٤ايــخهِ ٚايــخس بؿعــٌ إْتؿــا ٤ايـــُٛنٛع :عــسّ ٚجــٛز ضجــٌ
ٜػط ٣عٓس ايػاضم .
ٚي ٛإحتٌُ أحسٷ قطع ٜـس ٙايٝػـط ٣بـس ٫ٶ َـٔ ايطجـٌ ايٝػـط ٣أ ٚإحتُـٌ
قطع ضجً٘ اي ٢ُٓٝبسٍ ايٝػط - ٣قًٓا ٫ :زي ٌٝعً ٢اْ٫تكاٍ س حس ايػطقَٔ ١
قطع ايطجٌ ايٝػط ٣إىل قطع ايطجٌ اي ٢ُٓٝؾهـ ّ٬عـٔ اْ٫تكـاٍ اىل قطـع ايٝـس
ايٝػطْ . ٣عِ ٜععٸض ايـؿك ٘ٝايـُبػٛطٜ ١س ٙبكسض َا ٜطاٜٚ ٙعتكس ٙق٬حاّ .
ٖٚهصا ي ٛغطم ٫حكاّ ٚلبتت عًٝـ٘ ايػـطق ١ايثايثـ ١بعـس قٝـاّ ايبٓٝـ ١ا٭ٚىل
عً ٢غـطقت٘ٚ ،بعـس قٝـاّ ايبٓٝـ ١ايثاْٝـ ١عًـ ٢غـطقت٘ اي٬حكـ ١اشا ي تهـٔ يـ٘ ٜـس
ٜـُٓ ٢ؾًِ ٜكطع َٓ٘ ؾ ٤ٞأ، ّ٫ٚأ ٚي تهٔ ي٘ ضجٌ ٜػط ٣ؾًِ ٜكطع َٓ٘ ؾـ٤ٞ
س ايـػطق ١ايثاْ ١ٝايثابتـ ١عًٝـ٘ ،أ ٚي تهـٔ يـ٘ ٜـس ٜــُٓ ٫ٚ ٢ضجـٌ ٜػـط ٣ؾًـِ
ٜكطع َٓ٘ ؾ ٤ٞس ايـُطتنيٜ ٌٖ -ــٴخبؼ اشا عـاز يًػـطقٚ ١لبتـت عًٝـ٘ ايػـطق١
لايثاّ باقطاض ٙأ ٚبؿٗاز ٠ايعسيني ؟.
ٜـختٌُ حبػ٘ بعس لبٛت غطقت٘ لايثاّ ،يثبٛت ايـخبؼ عكٛبـ ّ ١يًػـاضم اشا
لبتت عً ٘ٝايػـطقَ ١ـط ٠لاْٝـٚ ١لايثـ ، ١يهـٔ ٜ ٫ظٗـط َـٔ ايٓكـٛم ايــُتكسَ:١

أحهاّ ؾطعَ ١ٝطتبط ١حبس ايػطق)521( ........................................... ١

عكٛبـ ١ايــخبؼ َطًكـاّ يــٝعِٸ َؿــطٚض ايبخــال ايــص ٟي تكطــع ٜــس ٙايُٓٝــ ٢س
ايـــُط ٠ا٭ٚىل ،أ ٚي تكطــع ضجًــ٘ ايٝػــط ٣س ايـــُط ٠ايثاْٝــ ،١أ ٚي ٜكطــع َٓــ٘
ؾ ٤ٞس ايـُطتني  ،لِ عاز إىل ايػطقٚ ١لبتت عً ٘ٝلايثاّ ْ ،ظري َـا ضٚا ٙمساعـ١
بططٜل قـخٝذ س (ايهـاس) (ٚايتٗـصٜب) َٚطغـ ٬ٶ س (تؿػـري ايعٝاؾـ )ٞعـٔ
ايكــازم(:)رإشا أخــص ايػــاضم قُطعــت ٜــسَ ٙــٔ ٚغــط ايهـــ ،ؾــإ عــاز
قُطعت ضجً٘ َٔ ٚغط ايكسّ ،ؾإ عاز إغتٛزع ايػ ٔ ،ؾإ غطم س ايػ ٔ
قتٌد ( )14ؾاْ٘ ٜبسَٗٓ ٚا :ايرتتٝـب س ايكطـع ٚايػـ َٔٚ ،ـع إْتؿـا ٤ايــُٛنٛع
ٚإقتهــا ٘٥اي ــخهِ ٚاي ــخس س ايـــُط ٠اٚ٫ىل ٚايـــُط ٠ايثاْٝــ ١أ ٚس نًُٗٝــا ٫ -
ٜتخكل ايرتتٝب ايـُ٪ز ٟإىل ايػ ٔ  ٫ ،أقٌ َـٔ إؾـتبا ٙا٭َـط ٚعـسّ ايتـٝكٓٔ
َٔ لبٛت ايـخسٸ س َؿطٚض ايبخال عٓس عسّ حتكل تطتٝب ايٓل يًكطع .
ٚأٚنذ َٓٗا قخٝخ ١ظضاض ،٠غأيت٘ :إٕ ٖ ٛغطم بعس قطع ايٝس ٚايطجـٌ
قاٍ :رأغتٛزع٘ ايػ ٔ أبساّ ٚأغـينٚ -أنؿـْ ٞػـد -١عـٔ ايٓـاؽ ؾـطٙد

()15

ؾاْ٘ ٚانذ ايس٫ي ١عً ٢تطتٸب ايػ ٔ ايـُ٪بس عً ٢قطع ايٝـس ٚايطجـٌٖٚ ،ـصا
غري َؿطٚض ايبخال .
ْعــِ ضتتُــٌ ؾــطع ١ٝغ ـ ٓ٘ ْٚطبطــ٘ بٜ٫ٛــ ١اي ــخانِ ايؿــطع ،ٞؾــاشا ضأ٣
ايـخانِ ايؿطعَ ٞكًخٚ ّ١إغتخػٔ ٭جًٗا إٜساعـ٘ س ايػـ ٔ يٝهؿـ ٞايٓـاؽ
ؾـطٸٚ ٙغـطقات٘ ٚجطأتــ٘ عًٗٝــا َتهــطضاّ َــٔ ز ٕٚإْكطــاع -أَــط بػـ ٓ٘ بــخػب
ٜ٫ٚت٘ ايـخػبَ ١ٝطاعا ّ٠يكايـذ ايـُ تُع ٚا٫جتُاع ايبؿط ٟس ب٬ز ا٫غ،ّ٬
لِ ٜأَط ايػ ٸإ بتعٗس اٱْؿام عًٝـ٘ َـٔ بٝـت ايــُاٍ َـا زاّ س ايػـ ٔ حتـ٢
ٜـُٛت أٜ ٚطًل غطاح٘ يٚ ٛجس ايؿك ٘ٝق٬حاّ ؾٚ ٘ٝحػٔ غريٚ ٠غًٛى .
ايؿطع ايػازؽ:ايـخسازَ -ـ ط ٟايـخس ٚقاطـع ٜس ايػاضم -اشا قطع ٜػاض
()14ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 5ابٛاب حس ايػطق : ١ح. 4
()15ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 5ابٛاب حس ايػطق : ١ح. 2
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ايػــاضم بــسٍ قطــع ٜــُٓا -ٙؾــٜ ٬ــدً ٛحايـ٘ َــٔ إٔ ٜهــ ٕٛعايـــُاّ َتٛجٗـاّ إىل
ايـخهِ َٛٚنـٛع٘ -يـع ّٚقطـع ايـُٝني ز ٕٚايٝػـاضَ -ـع قكـس ٙقطـع ايـُٝني
تٓؿٝــصاّ يًخــس ايؿــطع ٞايــص ٟأَــط ٙايـــُ تٗس ايعــسٍ باٜكاعــ٘ أ ٚأَــطَٓ ٙكــٛب٘
ٚطًب َٓ٘ إٜكاع٘ ؾاؾتب٘ ٚقطع ٜػاض ٙبـسٍ ٜــُٓا ،ٙأٜ ٚهـ ٕٛعايــُا ٶ بايــخهِ
َتعُٸساّ يًُدايؿٚ ١قطع ٜػاض ايػاضم بسٍ ٜـُٓاٖٚ ، ٙهصا يٛقطع اذتساز ٜــُني
ضجٌ ايػاضم بسٍ قطع ضجً٘ ايٝػط . ٣ؾٗٓا بـخثإ :
ايبخال ا٭ : ٍٚس لبٛت ايككام أ ٚايس: ١ٜ
إشا تعُٸس ايـخساز ايـُدايؿ ١ؾكطع ٜػاض ايػاضم َـع عًُـ٘ بــخطَ ١قطعٗـا
ٚيع ّٚقطع ٜــُٓاَٚ ٙـع إيتؿاتـ٘ إىل أْـ٘ ٜكطـع ٜػـاض ٙبـسٍ ٜــُٓا -ٙؾـ ٬ضٜـب س
لبٛت ايككـام عًٝـ٘ يــ ٓاٜت٘ عًـ ٢ايػـاضم َتعُـساَّ ،ـٔ زٚ ٕٚجـ٘ حـل أٚ
َػٛٸؽ ؾطع ٞيكطع ٜػاضٖٚ ،ٙصا َكته ٢إط٬م أزي ١ايككام س ا٭طـطاف،
ٚيعً٘  ٫خ٬ف ؾ ٘ٝؾاْ٘ قطعٷ عـسٚاْٚ ٞجٓاٜـَ ١تعُٸـس ٠غـري َػـُٛح بٗـا ٚغـري
َطًٛب َ٘ٓ ١س َكاّ إجطا ٤حسٸ ايػاضم .
ٚأَا اشا نإ َؿتبٗاّ غري َتعُس ،نإٔ خت ٌٝأ ٚـٔٸ ٜــُٓاٜ ٙػـاضٚ ٙإعتكـس
ايـد٬ف س ايـُٛنٛع ايـداضجٜ :ٞس ايػاضم -ؾـ ٬ضٜـب س لبـٛت زٜـ ١قطـع
ايٝس ايٝػطْ ٖٞٚ ٣كـ ايس ١ٜايهاًَ ،١ؾإ قطعٗا َٔ (ؾب٘ ايعُـس) َٚكتهـاٙ
ايس ١ٜحبػب إط٬م أزي ١زٜات ا٭ططاف ٚيعً٘  ٫خ٬ف ؾ. ٘ٝ
ايبخال ايثاْ : ٞإجعا ٤قطع ايٝػاض بسٍ ايُٝني .
ٖٓٚا ْ٬حل حايتني  :ايعًِ َع ايتعُس ٚ ،ا٫ؾتبا: ٙ
أ  -أَا َع تعُس ايـُدايؿٚ ١قطع ايٝػاض بـسٍ قطـع ايـُٝني َـع إيتؿاتـ٘ إىل
أْ٘ ٜكطع ايٝػاض ز ٕٚايُٝني ؾايــُؿٗٛض بٝـِٓٗ أْـ٘ ٜ ٫ػـكط قطـع ايٝـس ايُٓٝـ٢
عٔ ايػاضم ٚإٕ قطع ايـخساز ٜػاض، ٙقاٍ ايؿٝذ ايـ ٛاٖط(: )16(ٟبـ ٬خـ٬ف
( )16جٛاٖط ايه : ّ٬ج. 541 : 41
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بٌ  ٫ٚاؾـهاٍ ،يٮقـٌ ٚإطـ٬م ا٭زيـٜ )١عـين  :إطـ٬م َـا زٍٸ َـٔ ا٭خبـاض
ايؿطٜؿ ١ايكخٝخ ١عً ٢قطع ٜس ايػاضم اي ،٢ُٓٝؾاْٗا باط٬قٗا تعِٸ َا ي ٛقطـع
ايـخساز ٜػاض ايػاضم َٚا ي ٛي ٜكطعٗا .
ٚؾ ٘ٝإؾهاٍ عظ ،ِٝؾإ (عسّ ايـد٬ف) ايـُٓك ٍٛيٝؼ ي٘ ألـط  ٫ٚح ٝـ١
ؾٝــ٘ٚ ،ا٭قــٌ زيٝــٌ حٝــال  ٫زيٝــٌٜٛٚ ،جــس عٓــسْا ايــسي ٌٝايتــاّ ــاٖطاّ َــٔ
ايطٚاٜات ( )17ايٓاطك ١بأْ٘ ٜ ٫رتى ايػاضم بػري ٜسٺ ٜػتٓ  ٞبٗـاٚ ،بٗـصا ايـسيٌٝ
ْطؾع ايٝس عٔ إط٬م أزي ١قطع ايٝس اي َٔ ٢ُٓٝايػاضم عٓس لبٛت ايػطق ١عً.٘ٝ
ٚايـخاقٌ إْتؿا ٤قطع ٜس ٙايُٝني حساّ يػـطقت٘ بعـس قطـع ٜػـاضَ ٙتعُـساّ ،
ٖٚهصا ْك ٍٛؾ ُٔٝقُطعت ضجً٘ اي ٢ُٓٝبعس لبٛت عٛزتـ٘ اىل ايػـطق ١لاْٝـاّ ؾـ٬
تـٴكطع ضجً٘ ايٝػط ٣بٓؿؼ ايسي. ٌٝ
لِ اْ٘ قاٍ أغتاشْا ايـُخكل (( )18قسٚ(: )ٙت٪نس شيو :قخٝخ ١ستُـس بـٔ
قٝؼ اٯتٚ . )١ٝس ز٫يتٗا عً ٢عسّ ايكطـع س قـٛض ٠ايتعُٸـس إؾـهاٍ ٚانـذ
ؾاْـــ٘ ٚضز ؾٗٝـــا  )19( :رؾكـــسَت مشايـــ٘ ؾكطعٖٛـــا ٚحػـــبٖٛا ٜـــُ٘ٓٝد ٜعـــين:
إعتكسٚا مشاي٘ ٜـُٚ ٘ٓٝحكٌ ا٫ؾـتبا ٙؾكطعـٛا ايٝػـاض بـسٍ ايـُٝني  ٫ٚ ،تعـِٸ
ايكخٝخ ١ايكٛض ٠ايـُبخٛل ،١بٌ َٖ ٞـدتك ١بايكٛض ٠اي٬حك. ١
بٚ -أَا َع ا٫ؾتباٚ ٙتـدٝٸٌ ايٝػاض ٜـُٓٝاّ ٚإعتكاز ايــد٬ف  -بـإٔ قطـع
ايـخساز ايٝػاض ٚقس حػبٗا ٚإعتكسٖا ٜـُٓٝاّ -ؾـ ٬ضٜـب س غـك )ٛقطـع ايـُٝني
عٔ ايػاضم بعس قطع ٜػاض ٙبككس إقاَ ١ايـخس عً ،٘ٝيكخٝخ ١ستُس بٔ قٝؼ.
يهــٔ ْػــب اىل ايؿــٝذ س ايـــُبػٚ )ٛايعَ٬ــ ١س ايتخطٜــط ايؿتٝــا بكطــع
ايُٝني ٚعسّ غكـٛط٘ َع ا٫ؾتبا ، ٙقاٍ ايؿٝذ ايـ ٛاٖط (: ٟيٮقٌ ٚإط٬م
( )17ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 5ابٛاب حس ايػطق. ١
(َ )18باْ ٞتهًُ ١املٓٗاج  :ج. 310: 1
( )19ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 6ابٛاب حس ايػطق: ١ح. 1
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ا٭زيٚ ١يتعًل حل ايكطع بٗا قبٌ شٖابٗا)(. )20
ٚايــخل غــك )ٛقطــع ايٝــس ايُٓٝــ ٢س ٖــص ٙايكــٛضَ ٫ٚ ،٠ــ اٍ يٮقــٌ
ٚايتُػو باط٬م ا٭زيـ ١اٯَـط ٠بكطـع ٜــُني ايػـاضم َـع ٚضٚز خـ قـخٝذ
خام ضٚا ٙايؿٝدإ س (ايهاس) (ٚايتٗصٜبني) ٚأحس غـٓس ٟايهًـٝين قـخٝذ
 ٫إؾهاٍ ؾٚ ،٘ٝاٯخط َٜ٪س ي٘ ،ؾٚ ٬ج٘ يتهعٝـ ايػٓس عًـ ٢اٱطـ٬م نُـا
س (ايـُػايو) (ٚايـ ٛاٖط) ٚ ،ايػٓس َتكٌ قخٝذ إىل َـخُس بٔ قٝؼ عـٔ
أب ٞجعؿط (:)رقه ٢أَـري ايــَُٓ٪نيس ضجـٌ أَٹـطٳ بـ٘ إٔ تٴكطـع ٜــُ٘ٓٝ
ؾكسٸَت مشاي٘ ؾكطعٖٛا ٚحػبٖٛا ٜـُ٘ٓٝد  ٚاٖط ايـخػبإ:ايظٔ إؾتباٖاّ َٔ
غري تعُٸس ،ؾٝدتلٸ ايـد بـخػبإ ايٝػاض ٜــُٓٝاّ ٚقطعٗـا إؾـتباٖاّ ٓ ٚٸـاّ يكطـع
ايُٝني َع أْ٘ س ايٛاقع قطع ايٝػاض لِ إْتبٗٛا يـدطأِٖ ٚإؾـتباِٖٗر ٚقـايٛا :
إْـُا قطعٓا مشاي٘ أتٴـكطع ٜـُٓ ٘ٝ؟ ؾكاٍ ٫ ،٫ :تكطع ٜـُٓ ،٘ٝقس قطعت مشاي٘د
 ٖٛٚاٖط س عسّ قطع ايُٝني بعس قطع ايٝػاضحػباْاّ ٚخطأ ٚإؾتباٖاّ .
َٚع ٖصا ايـد ٜ ٫ :كذ ا٫غتس ٍ٫يبكا ٤حـل ايكطـع عًـ ٢ايػـاضم بأْـ٘
قس تعًل ايـخلٸ ٚايـخسٸ بكطع ايٝس اي ٢ُٓٝقبٌ شٖابٗا ٜكٓٝاّ ٚ ،بعس شٖابٗـا ْؿـو
ؾٓػتكخب إىل إٔ ٜثبت ايـُع ٌٜعُا تٝكٓٓا ٚ ،قس لبت ايــُع ٌٜبس٫يـ ١قـخٝذ
ستُس بٔ قٝؼ عً ٢أْ٘  ٫تــٴكطع ٜــُني ايػـاضم اشا قُطـع مشايـ٘ بككـس إجـطا٤
ايـخس إؾتباٖاّ ٚحػباْاّ يكطع ايُٝني  .لِ ْبخال :

توبة السارق:
ٚقع ايه ّ٬س إٔ ايػاضم بعس غطقت٘ يـُاٍ غري ٙاشا ْسّ ٚتاب َـٔ ؾعًتـ٘
ايػ ٌٖ - ٤ٛتٴـػكط تٛبتـٴ٘ ايـخسٻ ؟ -ؾ ٘ٝقٛض ل٬ل: ١
ايكٛض ٠ا٭ٚىل  :إٔ ٜٓسّ ايػاضم َٔ ؾعًت٘ ايػٜٚ ٤ٛتٛب إىل اهلل غبخاْ٘
ٜٚـ  ٤ٞإىل ايـخانِ ايؿطعْ ٞازَاّ تا٥باّ َٔ قبٌ ْؿػ٘ ٚبتُاّ إختٝـاضٚ ٙإضازتـ٘
( )20جٛاٖط ايه : ّ٬ج. 541 : 41
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ايصاتٚ ١ٝقبٌ لبـٛت ايػـطق ١عًٝـ٘ بؿـٗاز ٠ايعـسٜٚ ٍٚـطزٸ ايػـطق ١إىل قـاحبٗا،
ؾٗص ٙايتٛبـ ١بكٛٝزٖـا تــٴػكط عٓـ٘ ايــخسٸ  ٫ٚتــٴكطع َٓـ٘ ايـُٝني حتـ ٢اشا ؾـٗس
ايعس ٍٚبعس َـ ْ ٘٦ٝازَاّ إىل ايـخانِ ايؿطعٚ ٞإقطاض ٙبايػطق. ١
ٜٚـــسيٓا عًٝـــ٘  :ايـــٓلٸ ايـــص ٟضٚا ٙايؿـــٝدإ س (ايهـــاس) (ٚايتٗـــصٜبني)
بططٜكُٗا ايكخٝذ إىل ابٔ غٓإ عٔ ايكـازم (: )رايػـاضم اشا جـاَ ٤ـٔ
قبٌ ْؿػ٘ تا٥باّ إىل اهلل ٚضزٸ غطقت٘ عً ٢قاحبٗا ؾ ٬قطع عًٝـ٘د(ٖٚ )21ـ ٛخـ
قــخٝذ ايػــٓس ٚانــذ ايس٫يــ ١بكٝــٛز ٙعًــ ٢إْتؿــا ٤ايكطــع عٓــ٘ ٜ٪َ ،ــساّ بعــسّ
َعطؾ ١ايـُدايـ ٖٚ،صا ايٓلٸ ٜ ٫عِٸ َا اشا أ ٗط ايتٛبـٚ ١ايٓساَـ ١بعـس ؾـٗاز٠
ايؿٗٛز عً ٘ٝبايػطق ١عٓس ايٛي ٞايؿك. ٘ٝ
ٜ٪ٜٚــسَ : ٙطغــٌ مجٝــٌ ايــص ٟضٚا ٙايؿــٝدإ س (ايهــاس) (ٚايتٗــصٜب)
قخٝخاّ إىل مجٝـٌ عـٔ ضجـٌ عـٔ أحـسُٖا ( )س ضجـٌ غـطم أ ٚؾـطب
ايـدُط أ ٚظْ ،٢ؾًِ ٜعًِ شيو َٓ٘ ٚي ٜٴ٪خص حت ٢تاب ٚقًذ  ،ؾكاٍ :ر إشا
قًذ ٚعٴطف َٓ٘ أَطٷ مج ٌٝي ٜٴكَِ عً ٘ٝايـخسد( ٚ )22اٖطٷ جًٝاّ إٔ تٛبت٘ قبٌ
إٔ تعًــِ غــطقت٘ رؾًــِ ٜعًــِ شيــو َٓــ٘د َ ــُا ٜكــَ ٣ٛعــ٘ إختكــام ايـــد
ايكخٝذ بـُا اشا جـا ٤ايػـاضم تا٥بـاّ ْازَـاّ قبـٌ إٔ تعًـِ َٓـ٘ ايػـطقٚ ١قبـٌ إٔ
تثبت ايػطق ١بؿٗاز ٠ايؿٗٛز .
ايكٛض ٠ايثاْ : ١ٝإٔ تثبت ايػطق ١عً ٢أحسٺ بؿٗاز ٠ايعسيني عً ٘ٝلِ ٜتٛب
ٜٓٚــسّ عًــ ٢ؾعًتــ٘ ،ؾتهــْ ٕٛساَتــ٘ ٚتٛبتــ٘ يباض٥ــ٘ بعــس لبــٛت ايػــطق ١عًٝــ٘
ٚاغتخكاق٘ قطع ايٝس ا ٚايطجٌ حػب ايتؿك ٌٝايـُتكسّٚ ،ايظاٖط أْ٘  ٫تٓؿع٘
تٛبت٘ ْٚساَتـ٘ بعـس لبـٛت ايػـطق ١عًٝـ٘ بايبٓٝـ ،١ؾًٝـعّ ايــخانِ ايؿـطع ٞإقاَـ١
ايـخس -قطع ٜس ٙس ايـُط ٠اٚ٫ىل ،أ ٚقطع ضجً٘ س ايـُط ٠ايثاْ َٔ -١ٝز ٕٚألـط
()21ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 31ابٛاب حس ايػطق : ١ح. 1
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يتٛبت٘ ْٚساَت٘ عً ٢ؾعً٘ .
ٚايٛج٘ ؾَ :٘ٝا زيٓـت عًٝـ٘ َعتـ  ٠طًخـ ١بـٔ ظٜـس عـٔ جعؿـط ( )ايـز
ضٚاٖــا ايؿــٝذ ايطٛغــ ٞس (ايتٗــصٜبني) ٚايــز تعطٸنــت ي ــٗب ١أَــري ايـــَُٓ٪ني
( )ايؿــاب ايػــاضم :قطــع ٜــس ٙقبــاٍ قطا٤تــ٘ َــٔ ايكــطنٕٚ ،قــس قــاٍ اٱَــاّ
ايكازم (َٛ )جٸٗاّ يـٗب ١أَري ايــَُٓ٪ني ( )حـسٸ ايؿـاب رٚإْــُا َٓعـ٘
إٔ ٜكطع٘ ،٭ْ٘ ي ٜكِ عً ٘ٝب١ٓٝد ٚغٓس ايطٚاَ ١ٜعت َكب. ٍٛ
ٜ٪ٜٚسٖا :ايٓػد ١ا٭خط َٔ ٣ايطٚا ١ٜايـخان ١ٝيؿعٌ أَري ايــَُٓ٪ني ()
َ ٖٞٚطغً ١اي ق ٖٞٚ ،ٞأٚنـذ :رإشا قاَـت ايبٓٝـ ١ؾًـٝؼ يٲَـاّ إٔ ٜعؿـ،ٛ
ٚإشا أقـطٸ ايطجٌ عًْ ٢ؿػ٘ ؾصاى اىل اٱَاّ  :إٕ ؾا ٤عؿا ٚ ،إٕ ؾا ٤قطعد.
ٖٚــص ٙايطٚاٜــ -)23( ١بططٜكٗٝــا َٚتٓٗٝــا -تــسٍ بٛنــٛح عً ـ ٢أْــ٘ اشا قاَــت
س عًٚ ،٘ٝيٝؼ يٲَاّ إٔ ٜعؿ ٛعٓ٘ .
ايب ١ٓٝعً ٢غطقت٘ ؾ٬بس َٔ إقاَ ١ايـخ ٸ
ْعِ قس ٜسٸع ٢أٜ ٚت : ِٖٛإط٬م قخٝخ ١ابٔ غٓإ ٚمشٛهلا يـُا اشا جـا٤
ايػاضم باختٝاضٚ ٙإضازت٘ تا٥باّ ْازَاّ  َٔٚقبٌ ْؿػـ٘ٚ -يـ ٛبعـس ؾـٗاز ٠ايعـسيني
عً ٢غطقت٘ -ؾتسٍ عً ٢إٔ ايتٛب ١ا٫ختٝاض ١ٜبعس قٝاّ ايب ١ٓٝعً ٢غطقت٘ َٛجبـْ١
ٱْتؿا ٤ايكطع رؾ ٬قطع عً٘ٝد .
يهٓٗا زعَ ٣ٛطزٚز :
أ :ّ٫ٚإٕ إحتُاٍ إضاز ٠اٱط٬م نعٝـ جساّ ٜ ٫ػاعس ٙاٖط ايــخسٜال :
رايػاضم اشا جا َٔ ٤قبٌ ْؿػ٘ تا٥باّ إىل اهلل ٚضزٸ غـطقت٘ عًـ ٢قـاحبٗاد ؾـإ
اٖط ٙايـُ  ٤٢ٝا٫ختٝاضٚ ٟبإضاز ٠شات ١ٝقايـخ ١رَٔ قبٌ ْؿػ٘د  ٫أْ٘ جا٤
بعس لبٛت ايػطق ١عًٚ ٘ٝؾٗاز ٠ايعسيني بٗا ٚإؾتهاح٘ أَاّ ايـخانِ ايؿـطع،ٞ
ؾاْــ٘ ٜ ٫كــسم عًٝــ٘ أْــ٘ رجــاَ ٤ــٔ قبــٌ ْؿػــ٘د ،بــٌ ٖــصا ٪ٜخــص َ ــدؿٛضاّ
ٜٚـٴُـػو َـتٸـُٗاّ أَ ٚـػـتخـك ّا يًخـسٸ ٫بـس َٔ إقاَـ ١ايـخس عًٚ ٘ٝقـطـع ٜـس ٙأٚ
()23ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 18ابٛاب َكسَات اذتسٚز :ح + 3ب َٔ3ابٛاب حس ايػطق :١ح.5
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ضجً٘ حػب حاي٘  ٫ٚتٓؿع٘ تٛبت٘ ْٚساَت٘ بعس قٝاّ ايبٚ ١ٓٝلبٛت غطقت٘ .
ٚلاْٝاَّ :ع ايتٓعٸٍ ٚتػً ِٝإط٬م ايكخٝخٚ ١مشٛيـٗا يــُ  ٘٦ٝبعـس لبـٛت
ايبْ -١ٓٝك :ٍٛإٕ إط٬م قخٝخ ١ابـٔ غـٓإ َعـاضض بــُعت  ٠طًخـ ١بـٔ ظٜـس
ايز تكسٸَت ٚؾكٸًت بني اٱقطاض ٚبني ايبٚ ١ٓٝأْـ٘ اشا جـا ٤ايػـاضم َكـطٸاّ عًـ٢
ْؿػ٘ َعرتؾاّ بايػطق ١نإ يٲَاّ ايعؿٚ ٛإغكا) ايـخس عٓ٘رإٕ ؾـا ٤عؿـا ٚ ،إٕ
ؾــا ٤قطــعد ٚاشا قاَــت ايبٓٝــ ١عًــ ٢غــطقت٘ ؾًــٝؼ يٲَــاّ ايعؿــ ٛعٓــ٘ٚ ،عٓ ـس
تعاضنُٗا ٜتػاقطإ ٜٚطجع إىل إط٬م ن ١ٜحس ايػطقٚ ١قطع ٜس ايػاضم .
ايكٛض ٠ايثايثـ : ١إٔ تثبـت ايػـطق ١عًـ ٢أحـسٺ بـإقطاضٚ ٙإعرتاؾـ٘ بٗـا ،لـِ
ٜتٛب ٜٓٚسّ عً ٢ؾعًت٘ ايػ -٤ٛؾايظاٖط لبٛت ايـخس ٚايكطـع عًٝـ٘ ضغـِ تٛبتـ٘
ْٚساَت٘ ٫حكاّ ،ؾاْٗا  ٫تػكط ايـخس ٚايكطع عٓ٘ .
ٚايٛجــ٘ ؾٝــ٘  :عــسّ ايــسي ٌٝعًــ ٢غــك )ٛايــخسٸ بتٛبتــ٘ اي٬حكــٚ ١ايٓساَــ١
ايـُتأخط ٠عٔ اٱقطاض بايػـطق ،١بـٌ ايـسيَٛ ٌٝجـٛز عًـ ٢لبـٛت ايــخسٸ أٖ ٚـٛ
َـــختٌُ  -س ا٫قــٌ  -إغــتظٗاضاّ َــٔ قــخٝذ اي ــخًيب ايـــُط ٟٚس (ايهــاس)
(ٚايتٗصٜب) عٔ ايكازم (:)راشا أقـطٸ عًْ ٢ؿػ٘ عٓس اٱَاّ أْ٘ غـطم لـِ
جخس -قطعت ٜسٙد(ٚ )24يعٌ ايتكٝٝس بايـ خٛز َطاعا ّ٠يتكٝٝس ايػا ٌ٥غ٪اي٘ :
(ضجٌ أقطٸ عًْ ٢ؿػ٘ بـخسٸ لـِ جخـس بعـسٴ) ؾثبـٛت ايــخس -قطـع ايٝـس -٭جـٌ
اٱقطاض ايـُثبت يًػطق ، ١غٛا ٤جخس بعس شيو ٚأْهط َا أقـطٸ بـ٘ أّ ي ٜــ خس
ٚي ٜٓهط ايػطق ١ايز أقطٸ بٗا .
٪ٜٚنــسَ :ٙعتــ  ٠مساعــ ١عــٔ ايكــازم ( )ايـــُاْعَ ١ــٔ تــألري عؿــٛ
ايـُػطٚم َٓ٘ ٖٚبت٘ يًػاضم ،بعس ضؾع أَط ٙإىل اٱَـاّ ٚلبـٛت ايػـطق ١عٓـس،ٙ
ٚؾٗٝــا :رٚإْ ــُا اي ــٗب ١قبــٌ إٔ ٜطؾــع إىل اٱَــاّٚ ،شيــو قــ ٍٛاهلل ع ـعٸ ٚج ـٌٸ:
()24ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 12ابٛاب َكسَات اذتسٚز :ح. 1
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خسٴٚزٹ اي ًٓ٘ٹ ٚٳبٳؿِّطٔ ايــُ٪ٵَٹٓٹنيٳ ،ؾـاشا إْتٗـ ٢ايــخسٸ إىل اٱَـاّ ؾًـٝؼ
ٚٳا ِيخٳا ٹؾظُٕٛٳ ٹي ٴ
٭حـ ـسٺ إٔ ٜرتنـــ٘د(ٜٚ)25ـ ــُهٔ إٔ ٜػـــتؿاز ٚجـــٛب إقاَـــ ١ايـ ــخسٸ َـــٔ اٯٜـــ١
ايـُتكس ١ٜيبٝإ أٚقاف ايـَُٓ٪نيٚ ،إَـاّ ا٭َـٖ ١ـ ٛأعًـَ ٢طاتـب ايــَُٓ٪ني
ٚا٭ٚىل َــٔ ادتُٝــع بــايتعاّ ا٭ٚقــاف ايــز ؾٗٝــا حؿــل حــسٚز اهلل ٚتطبٝكٗــا
ٚتٓؿٝصٖا عًَ ٢ػتخكٗٝا َِٗٓٚ -ايػاضم -ؾـ ٬بـس َـٔ إقاَـ ١ايــخسٸ ٚقطـع ٜـس
ايػاضم بعس إقطاض ٙبٗا َٔ ،ز ٕٚإٔ تـُٓع تٛبت٘ ْٚساَت٘ اي٬حك ١عٔ إقاَت٘ .
ْعِ حٝال أْـ٘ إعـرتف ٚأقـطٸ عًـْ ٢ؿػـ٘ بايػـطقٚ ١ي تثبـت غـطقت٘ بايبٓٝـ١
ؾُكته ٢ايطٚا ١ٜايــُعت  ٚ ٠اٖطٖـا ٖـ ٛإَهـإ ايعؿـ ٛعٓـ٘ ،أ:ٟإٕ يٲَـاّ أٚ
يٓا٥ب٘ :ايؿك ٘ٝايعسٍ -إٔ ٜعؿ ٛعٓ٘ إشا ؾاٚ ٤ضأ ٣ايك٬ح س قب ٍٛتٛبت٘ ٚايعؿٛ
عٔ حسٸ - ٙقطع ٜس ٙأ ٚضجً٘ حػب ز٫يـَ ١عتـ  ٠طًخـ ١ايــُتكسَ : ١رٚإْــُا
َٓع٘ إٔ ٜكطع٘ ٭ْ٘ ي ٜكِ عً ٘ٝب١ٓٝد ايـُٜ٪س ٠بطٚا ١ٜاي ق ٞايــُطغً: ١رٚإشا
()26

أقـطٸ ايطجــٌ عًــْ ٢ؿػــ٘ ؾــصاى إىل اٱَــاّ  :إٕ ؾــا ٤عؿــاٚ ،إٕ ؾــا ٤قطــعد

ٚ ٖٞٚانخ ١ايس٫ي ١عً ٢خٝاض اٱَاّ بني إقاَ ١ايـخسٸ ٚبني ايعؿ ،ٛؾًٲَاّ أٚ
ْا٥ب٘ -ايؿك ٘ٝايعسٍ س عكٛض ايػٝب - ١حل ايعؿـ ٛعـٔ ايــُعطٚف بايػـطق : ١إٕ
ؾا ٤عؿا عٓ٘ ٚ ،إٕ ؾا ٤قطع ٜس ٙأ ٚضجً٘ حػب حاي٘ ٚغطقت٘  .لِ ْبخال :

توقف الغرامة والـحدّ عمى مطالبة الـمسروق منه :
أؾت ٢مجع َٔ ايؿكٗا ٤بتٛقــ تػـط ِٜايػـاضم ٚإقاَـ ١ايــخسٸ عًٝـ٘ -عًـ٢
َطايب ١ايـُػطٚم َٓ٘ بـخكٓ٘ ايـُٗتٛى َٚاي٘ ايـُػطٚم ،ؾاشا طًب َٔ ايـخانِ
ايؿطع ٞبـخك٘ ٚضؾع أَط ٙايٝـ٘ لـِ ألبـت ايػـطق ١عًـ ٢أحـسٺٚ -جـب قطـع ٜـسٙ
ٚغطاَــَ ١ــا أخــص ٚ ،إ ٫اشا ي ٜطؾــع أَــط ٙإىل اي ــخانِ ايؿــطع-ٞايؿكٝــ٘ -ؾــ٬
غطاَ ٫ٚ ١قطع ٜٓٚ .بػ ٞتؿك ٌٝايبخال س َطحًتني :
( )25ايتٛب +112 :١ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 17ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح. 3
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ايبخال ا٭ : ٍٚتٛقـ إقاَ ١ايـخس عً ٢ضؾـع ا٭َـط إىل ايــخانِ ايؿـطعٞ
ٚإلبات ايػطق ١عٓس -ٙؾٗـٌ تتٛقــ عكٛبـ ١ايكطـع عًـَ ٢طايبـ ١ايــُػطٚم َٓـ٘
ٚؾــهٛا ٙإىل ايــخانِ ايؿــطع -ٞايــٛي ٞايؿكٝــ٘ ايعــسٍ -حبٝــال يــ ٛعًــِ ايؿكٝــ٘
بايػــطقَ ١ــٔ ؾــٗاز ٠ايعــسيني ايــز أقاَٗــا ايعــس ٕ٫ت ٸعـاّ ٚحػــب ٫ - ّ١بطًــب
ايـــُػطٚم َٓــ٘ ،أ ٚعًــِ َــٔ إقــطاض ايػــاضم بايػــطق -١ي ٜكطــع ايــخانِ ٜــسٙ
ايُٓٝــ ٢س ايـــُط ٠ا٭ٚىل ٚي ٜكطــع ضجًــ٘ ايٝػــط ٣س ايـــُط ٠ايثاْٝــَ ١ــا زاّ ي
ٜطؾع ايـُػطٚم َٓ٘ أَط غطقت٘ إىل اذتانِ ايؿطع ٞ؟
ٖصا َا إختًؿت ؾ ٘ٝأْظاضِٖ بني َثبتٺ يًتٛقـ ايــُصنٛض ٚبـني ْـاف ٺ يـ٘،
ٜ َ٘ٓٚعًِ إٔ  ٫اؾـهاٍ  ٫ٚخـ٬ف س ؾـطع ١ٝإقاَـ ١حـسٸ ايػـطق ١عٓـس َطايبـ١
ايـُػطٚم َٓ٘ ٚضؾع أَط ٙإىل ايـخانِ ايؿطعٚ ٞؾهٛا َٔ ٙغطقت٘ .
ٚايظــاٖط يٓــا  :ؾــطع ١ٝإقاَــ ١اي ــخانِ ايؿــطع ٞح ـسٸ ايػــطقٚ ١قطــع ايٝــس
ٚايطجٌ عٓس لبٛت ايػطق ١عٓس ٙبؿٗاز ٠ايعـسيني أ ٚبـاقطاض ايػـاضمَ ،ـٔ زٕٚ
تٛقٓـٺ عًَ ٢طايب ١ايـُػطٚم َٓ٘  ،٭ٕ ايـخس حهِ ؾـطعٚ ٞحـل َـٔ حكـٛم
اهلل غبخاْ٘ ،ؾـ ٬تتٛقــ إقاَتـ٘ عًـ ٢طًـب ش ٟايــخل قطـع ٜـس ايػـاضم نُـا
قطٸحت قخٝخ ١ايؿه ٌٝاٯت. ١ٝ
يهٔ ْػب إىل ايـُؿٗٛض أْ٘  ٫تـٴكطع ٜس ايػاضم إَ ٫ع َطايب ١ايـُػطٚم
َٓ٘ ٚؾهٛاٚ ٙضؾـع أَـط ٙإىل ايــخانِ ايؿـطعٚ ،ٞيعًـ٘ يـرتزز حـس ايػـطق ١بـني
ن ْ٘ٛحل اهلل ٚبني نْٛـ٘ اٯزَـ ٞؾٝػًـب حـل اٯزَـٚ ،ٞحـل اٯزَـٜ ٞتٛقــ
حسٸ ٙعًَ ٢طايب ١ش ٟايـخل باجطا. ٙ٤
ٚقـــس إغـــتسٍ يًُؿـــٗٛض بـــُا ضٚا ٙايؿـــٝدإ س(ايهـــاس) (ٚايتٗـــصٜبني)
بػــٓسُٖا ايـــُتخس ايـــُتكٌ إىل ايــخػني بــٔ خايــس عــٔ ايكــازم (ٚ )قــس
مسع٘ ٜك:ٍٛرايٛاجب عً ٢اٱَاّ اشا ْظط اىل ضجـٌ ٜعْـ ٞأٜ ٚؿـطب ايــدُط
إٔ ٜـكـ ِٝعً ٘ٝايـخس ٜ ٫ٚـختاج اىل بٝـٸَٓ ١ع ْـظط ، ٙ٭ْ٘ أَٝـٔ اهلل ؾـ ٞخـًـك٘،
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ٚإشا ْـــظط إىل ضجــٌ ٜػــطم إٔ ٜـعبـــطٜٚ ٙـــٓٗاٜٚ ٙـــُهٜٚ ٞسعــ٘د قًــتٚ:نٝـ
شيو ؟ قاٍ:ر٭ٕ ايـخل اشا نـإ هلل ؾايٛاجـب عًـ ٢اٱَـاّ إقاَتـ٘ٚ ،إشا نـإ
يًٓـــاؽ ؾٗـــ ٛيًٓـــاؽد (ٖٚ)27ـــصا ايــــد

اٖط س إٔ حـــس ايػـــطقَ ١ـــٔ حـــل

ايٓاؽٚ،إشا نإ ايـخل يًٓاؽ ؾٗ ٛهلِ :إٕ ؾاٚ٤ا طًبـٛا إقاَـ ١ايــخس ؾٝكـاّ،
ٚإٕ ي ٜؿاٚ٤ا ي ٜكِ ايـخس عًـ ٢ايػـاضم حتـٜ ٢طًبـ٘ ايــُػطٚم َٓـ٘ ٜٚطؾـع
أَط ٙاىل ايؿك. ٘ٝ
ٖٚصا ايـد ٚقؿ٘ ا٭غتاش ( )28بايكخٝذ .
ٚي ٜتهــذ يٓــا ٚجــ٘ تكــخٝخ٘ ،ؾاْــ٘ ٚقــع س غــٓس(:ٙستُــس بــٔ اعــس
ايـــُخُٛز ٟعــٔ ابٝــ٘) ٚنُٖ٬ــا َ ــ ٗ ٍٛاي ــخاٍ  ٫أَــاض ٠عًــ ٢تٛلٝكُٗ ـا،
ؾايـد نعٝـ ٜ ٫كًذ ح  ّ١عً ٢حهِ ؾطع ٞاهل. ٞ
ٚس قبايـ٘ قخٝذ ايؿه )29(ٌٝايـُؿكٸٌ ايـُط ٟٚس (ايتٗصٜبني) ٚايكـطٜذ
س ن ٕٛحس ايػـطقَ ١ـٔ حكـٛم اهلل غـبخاْ٘ راشا أقـطٸ عًـْ ٢ؿػـ٘ عٓـس اَ٫ـاّ
بػطق ١قطع٘ ،ؾٗصا َٔ حكـٛم اهللد قبـاٍ حـسٸ ايكـصف ٚايككـام َـٔ ايكاتـٌ
ؾاُْٗــا َــٔ حكــٛم ايٓــاؽ ايــز ٜ ٫ـــ طٜٗا اي ــخانِ ايؿــطع ٞحتــ ٜ ٢ــخهط
اْ٫ػإ قاحب ايـخل ٜٚطايب بــخك٘ نُـا قـطٸحت ايطٚاٜـ: ١رٚأَـا حكـٛم
ايـــُػًُني ؾــاشا أق ـطٸ عًــْ ٢ؿػــ٘ عٓــس اَ٫ــاّ بؿط ٜـ١ٺ ي  ٜــخسٸ ٙحتــ ٜ ٢ــخهط
قــاحب ايؿط ٜـ ١أٚ ٚيٝٸ ـ٘ٚ ،اشا أق ـطٸ بكتــٌ ضجــٌ ي ٜكتًــ٘ حتــ ٜ ٢ــخهط أٚيٝــا٤
ايـُكت ٍٛؾٝطايبٛا بسّ قاحبِٗد بُٓٝا حسٚز ايػطقٚ ١ؾطب ايـدُط ٚايعْا قس
قطٸحت ايطٚا ١ٜايؿطٜؿ ١بأْٗا َٔ حكٛم اهلل ٜــ ب إٔ ٜكُٗٝـا اٱَـاّ أْ ٚا٥بـ٘
َٔ ز ٕٚتٛقٓـ إجطاٖ٤ا عًَ ٢طايب ١أحسٺ .
()27ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 32ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح . 3
(َ)28باْ ٞتهًُ ١املٓٗاج  :ج. 313: 1
()29ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 32ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح . 1
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ٜٚكَ ٟٛؿاز قخٝذ ايؿهَ :ٌٝعـت  ٠طًخ ١بٔ ظٜس ايساي ١عً ٢إٔ يٲَـاّ
قطع ٜس َٔ إعرتف بايػطق ١نُا إٔ ي٘ ايعؿ ٛعٓ٘ر ٚإْـُا َٓعـ٘ إٔ ٜكطعـ٘ ،٭ْـ٘
ي ٜكـِ عًٝــ٘ بٓٝــ١د ،ؾاْــ٘ ٜهؿـــ عــٔ نــ ٕٛحـسٸ ايػــطق ١حكـاّ هلل غــبخاْ٘٫ -
يًٓاؽ -ؾاشا قاَت عً ٘ٝايب ١ٓٝقطع٘ ٚ ،اشا أقطٸ بايػطق ١قطع٘ َـا ي ٜؿـأ اٱَـاّ
ايعؿ ٛعٓ٘ ٖٚبت٘ رإْ ٞأضاى ؾاباّ  ٫بأؽ بٗبتود .
لِ ي ٛؾطض قخ ١خ اذتػني بٔ خايـس َٚعاضنـت٘ َـع قـخٝذ ايؿهـٌٝ
ضجذ قخٝذ ايؿه ٌٝيـُٛاؾكت٘ ايهتاب ايععٜع ٚإط٬م أَط ٙبكطع ٜس ايػـاضم
ٚايػاضقٚ ،١ي ٜتخكل -بسيٚ ٌٝانذ -تكٝٝس ا٭َـط بكطـع ٜـس ايػـاضم بــُا إشا
طايب ايـُػطٚم َٓ٘ ٚضؾع أَطٚ ٙؾهٛا ٙإىل ايـخانِ ايؿطع. ٞ
ايبخال ايثاْ :ٞغطاَ ١ايػاضم يًُاٍ ايـُػطٚم ٚعؿ ٛايـُػطٚم َٓ٘ عٓ٘.
 ٫إؾهاٍ  ٫ٚخ٬ف س يع ّٚغطاَ ١ايػاضم يًػطقَ ١ع لبٛتٗا ببٓٝـ ١عازيـ١
أ ٚبــاقطاض ايػــاضم بٗــا ٚعكٝــب َطايبــ ١ايـــُػطٚم َٓــ٘ بــخك٘ ايـــُٗتٛى َٚايــ٘
ايـُػطٚم  ،ؾكس لبت عكٝ٥٬اّ ٚ -أَها ٙايؿاضع ا٭قـسؽ -إٔ ايٝـس ايــُػتٛي١ٝ
ايعاز ١ٜنآَ ١يـُا أخصت َٚا غطقت حت ٢ت٪ز ٟايـُاٍ إىل قاحب٘ .
ٚايظاٖط ٚجٛب ايػطاَ ١عً ٢ايػـاضم ٚإٕ ي ٜطايـب بٗـا ايــُػطٚم َٓـ٘
ؾاْ٘ َٔ ٚانـخات ايؿكـ٘ :إٔ َـاٍ ايــُػًِ ٚايهـاؾط ايـُػايــِ َــخرتّ ٜــ ب
ايـخؿا عً٫ٚ ،٘ٝظَـ٘ ٚجـٛب ضزٸ ٙاىل قـاحبٗا يـ ٛغـطق٘ أحـسٷ أ ٚغكـب٘ أٚ
تـ اٚظ عً ٘ٝؾايـُػطٚم ٚايـُػكٛب غٛا ٤س ٚجٛب ايـطزٸ حـاٍ ٚجـٛزَ ٙـع
نُإ أضف ْكك٘ ٚس نُإ بسي٘ َع تًؿ٘ .
٪ٜٚنس: ٙإط٬م ا٭خباض اٯَط ٠بط ٸز ايػطقْ ، ١ظـري قـخٝخ ١غـًُٝإ:رإشا
غطم ايػاضم قـطعت ٜسٚ، ٙغطّ َا أخصد ( َٔ )30ايـُاٍ ايـُػطٚم َطـًكاّ،
()30ايٛغا : ٌ٥ج :18ب َٔ 3ابٛاب حس ايػطق :١ح. 5
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غٛا ٤طايب ب٘ ايـُػطٚم َٓ٘ أّ ي ٜطايب بايػطاَٚ ١اٱضجاع .
ٚتعهسٖا قخٝخ ١ابٔ غٓإ

()31

رايػاضم اشا جا َٔ ٤قبٌ ْؿػ٘ تا٥باّ اىل

اهلل ٚضزٸ غطقت٘ عً ٢قاحبٗا ؾ ٬قطع عً٘ٝد .
ٜٚظٗط َٔ ٖاتني ايكخٝختني  َٔٚغريُٖاَ :ؿطٚغ ١ٝايػطاَٚٚ ١جـٛب ضزٸ
ايػطق ١اىل قاحبٗا َع ٚجٛزٖا ٚنُإ بسهلا َع تًؿٗـا ،بـٌ ٜبـس ٚجًٝـا ٶ َـٔ
قــخٝخ ١ستُــس بــٔ َػــًِ ٚجــٛب َتابعتــ٘ بايـــُاٍ ايـــُػطٚم قــاٍ (: )
رايػاضم ٜتبع بػطقت٘ ٚإٕ قطعت ٜسٜ ٫ٚ ٙرتى إٔ ٜصٖب بـُاٍ إَطَ ٨ػًِد
ؾــإ ــاٖط ادتًُــ ١ا٭خــريٖ ٠ــٚ ٛجــٛب ايـــُتابعٚ ١عــسّ تطنــ٘ َتُتع ـاّ ب ــُاٍ
ايـُػًِ ٖٚ ،ـصا باط٬قـ٘ ايــ ًٜ ٞؿٝـس ٚجـٛب ايــُتابعٚ ١إضجـاع ايــُاٍ ٚإٕ
غهت عٓ٘ ايـُػطٚم َٓ٘ .
بــٌ  ٫إؾــهاٍ  ٫ٚخــ٬ف س يــع ّٚتك ـسٸ ٟايػــاضم بٓؿػــ٘ يــطزٸ ايـــُاٍ
ايـُػطٚم إٕ بكَٛ ٞجٛزاّ بع ،٘ٓٝأْ ٚاقكاّ َعٝباّ َع تـساضى ْككـ٘ بـسؾع أضف
ايعٝــب ،أ ٚنــُإ ايـــُاٍ ايـــُػطٚم إٕ تًـــ ٚي تب ـلٳ عٓٝــ٘ ٚأجــعا ،ٙ٩ؾــإ
ايتٛب َٔ ١ايػطقٚ ١اجبـٖٚ ،١ـَ ٞتكٛٸَـ : ١بايٓساَـ ١عًـ ٢ؾعـٌ ايــخطاّ ٚايعـعّ
عً ٢عسّ ايعٛز ٠اىل ايـُعكٚ ،١ٝبتساضى حكـٛم ايٓـاؽ ؾ ٝـب -تـساضناّ -ضزٸ
َاٍ ايـُػطٚم َٓ٘ أ ٚتساضن٘ بهُإ ايـُثٌ ا ٚايك ١ُٝايػٛق ١ٝبأظا ٤ايـُػطٚم
بـُٛاقؿاتٖ٘ٚ ،صا ٚاجب عً ٢ايػاضم غٛا ٤لبتت عً ٘ٝايػطق ١بب ١ٓٝأ ٚباقطاض
ايػــاضم أ ٚي تثبــت ايػــطق ١أ ٚي ٜطؾــع ايـــُػطٚم َٓــ٘ أَــط ٙاىل ايـــخانِ
ايؿطعٚ ،ٞغٛا ٤قُطعت ٜس ٙبعس لبٛت غـطقت٘ أ ٚي تٴكطـع ٜـس : ٙيعـسّ َػـه٘
أ ٚيعسّ بػط ٜس ايؿك ٘ٝأ ٚيػببٺ نخط .
بٌ ٜػتؿاز َٔ بعض ا٫خباض ايكـخٝخٚ :١جـٛب َتابعـ ١ايػـاضم بػـطقت٘
يطزٸٖا اىل قاحبٗا َع ٚجٛزٖاٚ ،تهَُ ٘ٓٝثًٗا أ ٚقُٝتٗا َع تًؿٗاٚٚ ،جـٛب
()31ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 31ابٛاب حس ايػطق :١ح. 1
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ايـُتابع ١تعِٸ َا ي ٛقطعت ٜس ايػاضم َٚا ي ٛي تكطع  -قاٍ(:)رايػـاضم
ٜٴتبع بػطقت٘ ٚإٕ قطعت ٜسٜ ٫ٚ ٙرتى إٔ ٜصٖب بـُاٍ أَطَ ٨ػًِد(. )32
ْعــِ إ ٫إٔ ٜعؿــ ٛايـــُػطٚم َٓــ٘ عــٔ غــاضق٘ ٜٚــ  ٨شَتــ٘ َــٔ ايـــُاٍ
ايـُػطٚم َٓ٘ ،ؾإ ايـُاٍ َاي٘ ٚايػطاَ٘ حكٓـ٘ ٚيهـٌ ش ٟحـل أَ ٚـاٍ إغـكا)
حكٓـ٘ ٚإيػــاَ ٤ايــ٘ ٚإبــطا ٤ايصَــَ ١ــٔ ؾــػًٗا بــُاي٘ أ ٚبــخكٓ٘ٚ ،قــس حتكــل ٖــصا
بايػري ٠ايعكٚ ١ٝ٥٬ايـُتؿطع ١ٝايكطعٚ ١ٝايـُُهاَ ٠ـٔ ايؿـاضع جعَـاّ ٪ٜٚ ،نـس
اٱَهاٜٚ ٤طؾس اي :٘ٝبعض ايطٚاٜات ايكخٝخ ١أعين َا ضٚا ٙستُس بـٔ َػـًِ
قخٝخاّ س (ايهاس) غا َٔ ّ٬٥اٱَاّ ايباقط ( )عٔ ضجٌ جٓ ٢ايٞٸ ،أعؿـٛ
عٓ٘ أ ٚأضؾع٘ اىل ايػًطإ ؟ قاٍ :رٖ ٛحكٓـو ،ؾـإ عؿـٛت عٓـ٘ ؾخػـٔٚ ،إٕ
ضؾعت٘ اىل اَ٫اّ ؾاْـُا طًبت حكود(. )33
جج

ٚي ٛي ٜعـ ايـُػطٚم َٓ٘ عٔ ايػاضم ٚي  ٨ ٜشَت٘ َـٔ ايػـطق ١ؾُـات

ايـُػطٚم َٓ٘ قبٌ ضزٸ َاي٘ اي ٘ٝأَ ٚع أضف عٝب٘ أ ٚزؾع بسيَ٘ :ـث ّ٬أ ٚقُٝـ-ّ١
تكسٚ ٣ضلت٘ يًُطايب ١بـُاٍ َٛضٸلِٗ ٚضؾعـٛا أَـطِٖ اىل ايــخانِ ايؿـطع ٞأٚ
اىل ايـــُخهُ ١ايعطؾٝــ -١إٕ ي تهــٔ ٜــس ايؿكٝــ٘ ايعــسٍ َبػــٛط -١لــِ تكــسٚا
٭خصٖا َٓ٘ ٜٚكتػُْٗٛا ب ِٗٓٝحبػب َا ؾطض اهلل يهٌ ٚاض

َِٓٗ .

بٌ جيب عًـ ٢ايػـاضم ايتٛبـٚ ١ايٓساَـٚ ١إٜكـاٍ ايــُاٍ أ ٚبسيـ٘ إىل ٚضلتـ٘
عٓس ٚجساْ٘ ايـُايو ايـُػطٚم َٓ٘ َٝتاّ ٚايػطق ١جع٤ٷ َٔ تطن ١ايـُٝت ٜـدطج
لًثٗا إٕ ناْت يـ٘ ٚقـٚ ، ١ٝإ ٫إقتػـُٗا ايٛضلـ ١بتُاَٗـا  :نـٌ ٚاحـس بــخػب
ْػبت٘ ٚإغتخكاق٘ ايـُؿطٚض ي٘ س ايكطنٕ ايـُ ٝس .
ٚإٕ ٚجس ايـُػطٚم َٓـ٘ َٝتـاّ ٚي ٜــ س يـ٘ ٚاضلـاّ زؾعـ٘ إىل اٱَـاّ ()
ؾاْ٘ ٚاض

َٔ ٚ ٫ضا

ي٘ ٖٚ .صا نً٘ َكته ٢ا٭زي ١ايعاَـٜ٪ٜٚ . ١ـس :ٙضٚاٜـ١

( )32ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 10ابٛاب حس ايػطق :١ح. 4
()33ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 17ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح . 1
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عع ٙبٔ عطإ ( )34ايز ضجاهلا لكا ٠أج ٤٬غٚ ٣ٛاحس ( :خايس بٔ ْاؾع)
ؾاْ٘ َـ ٗ ٍٛايـخاٍ  ٫أَاض ٠عً ٢تٛلٝك٘ٚ ،قس زيٓت ايطٚاٜـ ١عًـ ٢إٔ ايػـاضم
ايص ٟغكب َـاٍ ايــُػًِ لـِ تـاب ٚٚجـس ايــُػطٚم َٓـ٘ َٝتـاّ ٚ ٫ٚاض

يـ٘

ٚجب عً ٘ٝإٜكاٍ ايـُاٍ اىل إَاّ ايـُػًُني ،ؾاشا أٚقً٘ ايٝـ٘ غـًِ َـٔ تبعـ١
ايػطقٖ . ١صانً٘ بًخا ايـُاٍ  .لِ ْبخال :

أثر العفو عن السارق :
ز

ٌٖ ٪ٜلٸط ايعؿ ٛعٔ ايػاضم غك )ٛايـخس ٚايػطاَ ١؟ ؾ ٘ٝقٛض :
أ -اشا عؿــ ٢ايـــُػطٚم َٓــ٘ عــٔ ايػــاضم قبــٌ ضؾــع أَــط ٙاىل ايكانــٞ
ايؿطع -ٞايـُ تٗس ايعسٍ أْ َٔ ٚكب٘ يًخػبٝات أ ٚٱقاَ ١ايـخسٚز : -
ؾكــس ٜعؿــ ٛعٓــ٘ عؿــٛاّ َطًكـاّ ٚانــذ اٱطــ٬م ٚايؿــُ ٍٛيًخـسٸ ٚيًُــاٍ
ايـــُػطٚم ٫ٚ ،ضٜــب س غــك )ٛايـــخسٸ عٓــ٘ ٚعــسّ ٚجــٛب غطاَتــ٘ يًُــاٍ
ايـُػطٚم عٓس٥ص .
بٚ -قس ٜعؿ ٛعٔ ايـُاٍ ايـُػطٚم خاقٜٗٚ ١ب٘ أ ٨ ٜ ٚشَت٘ عٓ٘ ؾٝكبٌ
ايعؿــٚ ٛاٱب ـطا ٤ؾــطعاّ ٜٚٴػــكط عٓــ٘ ٚجــٛب ايػطاَــ ١أ ٚايــطزٸ بؿعــٌ اهلبــ ١أٚ
اٱبــطاٚ ،٤قــس غــبل ا٫غــتس ٍ٫عًــ ٢غــك )ٛحكٓــ٘ باغــكا) عــٔ طٝــب ْؿػــ٘
ٚباختٝاض ٫ٚ ،ٙؾطم بني قسٚض ايعؿٚ ٛا٫بطا ٤قبٌ ؾها ١ٜايــُػطٚم َٓـ٘ عٓـس
ايـخانِ ايؿطعٚ ٞبني قسٚض ٙبعس ،ٙ٭ٕ ايـٗبٚ ١اٱبـطاٜ ٤ٴػـكطإ ايــخل ؾـ٬
ٜبكَٛ ٢نٛعٷ ي٘ حتٜ ٢رتتب عً ٘ٝحهِ ٚجٛب ايطزٸ أ ٚايػطاَ. ١
جـٚ -قس ٜعؿ ٛعـٔ إقاَـ ١ايــخسٸ عًٝـ٘ ٚقطـع ٜـس - ٙعكٛبـ ١ايػـطق -١ؾٗٓـا
تؿك ٌٝبني ْـخ: ٜٔٛ
أ -قس ٜعؿ ٛعٔ عـكٛب ١قـطع ايٝس أ ٚعٔ غطقـت٘ -عً ٢ا٫ط٬م -قبٌ ضؾع
()34ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 10ابٛاب حس ايػطق :١ح. 5
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أَــط ٙاىل اي ــخانِ ايؿــطعٚ ٞقبــٌ ؾــهاٜت٘ عٓــسَ ٙــٔ غــطقت٘ اٜــاٚ ٙقبــٌ لبــٛت
ايػطق ١يس ٣ايكان ٞايؿطع ٞباقطاض ايػاضم عٓس ٙأ ٚبكٝاّ ايب ١ٓٝايعازي ، ١ؾاْ٘
ٜػكط ايـخس ٚايعكٛب ١ب ٬اؾهاٍٚ ،يعً٘  ٫خ٬ف ؾٝـٜ٘ٚ ،ـسٍ عًٝـ٘ عـسز َـٔ
ايٓكٛم ايكخٝخ ١ايساي ١عً ٢غـك )ٛايــخس اشا عؿـا عـٔ ايعكٛبـ ١أٖٚ ٚـب
ايـُاٍ ايـُػطٚم أ ٚأبطأ أ ٚعؿا عٔ ايػـاضم قبـٌ ضؾـع أَـط ٙاىل اَ٫ـاّْ ،ظـري
َعت  ٠مساع:١رَٔ أخص غاضقاّ ؾعؿا عٓ٘ ؾصيو ي٘د (ٚ )35تبكـ ٢غطاَـ ١ايــُاٍ
يًـُػطٚم َٓ٘٫ ،بس َٓٗا َا ي ٜعـٴ عٓٗا أٜهاَ  ٨ ٜٚشَ ١ايػاضم َٓٗا .
بٚ -قس ٜعؿ ٛعٔ عكٛب ١قطع ايٝـس أ ٚعـٔ غـطقت٘ -عًـ ٢ا٫طـ٬م -بعـس
ضؾــع أَــط ٙاىل اي ــخانِ ايؿــطعٚ ٞؾــهاٜت٘ يــ٘ َــٔ غــطقت٘ قبــٌ إلباتٗــا أ ٚبعــس
إلباتٗا -ي ٜٓؿع عؿٚ ٙٛإبطا ٙ٩س غك )ٛايـخس عـٔ ايػـاضم ٚإٕ ٖٚـب ايــُاٍ
ايـُػطٚم اىل ايػاضم أ ٚأبطأ شَت٘ َٓ٘ ي ٛنإ تايؿاّ ،ؾًٝعّ ايؿكٝـ٘ إقاَـ ١ايــخس
عً ٘ٝنُا ًٜعَ٘ تػطٜـُ٘ يـُا غطم َٔ ايـُاٍَ ،ا ي ٜٗب٘ اي ٘ٝأ ٤٣ ٜ ٚشَت٘ َٓ٘
ؾٓٝتؿٚ ٞجٛب ايطزٸ ٚايػطاَ ١بــُكتهَ ٢ـا زٍٸ عًـ ٢إٔ يهـٌ ش ٟحـل إغـكا)
حكٓ٘ ٚإيػاَ ٤ػتخكٓ٘ ايـُػتؿاز َٔ قخٝخ ١ستُس بٔ َػًِ ايـُان. )36( ١ٝ
ٜٚسيٓا عً ٢ايتؿك ٌٝس اقاَ ١ايـخسٸ بني ايعؿ ٛقبٌ ضؾع اَ٫ط اىل ايــخانِ
ايؿطعٚ ٞبني ايعؿ ٛبعس ضؾع اَ٫ط اىل ايــخانِ ايؿـطع :ٞعـسز َـٔ ايطٚاٜـات
ايكخٝخ ١أٚنخٗا َعت  ٠مساع:)37( ١رَٔ أخص غاضقا ٶ ؾعؿا عٓ٘ ؾـصيو يـ٘،
ؾإشا ضؾع إىل اٱَاّ قطع٘  ،ؾإ قـاٍ ايـص ٟغـطم يـ٘ :أْـا أٖبـ٘ يـ٘ ي ٜسعـ٘ إىل
اٱَاّ حتٜ ٢كطع٘ إشا ضؾع٘ إيٚ،٘ٝإْــُا اهلبـ ١قبـٌ إٔ ٜطؾـع إىل اٱَـاّٚ ،شيـو
قــ ٍٛاهلل ع ـعٸ ٚج ـٌٸٚ :اي ــخاؾظني ي ــخسٚز اهلل  ،ؾــاشا إْتٗــ ٢اي ــخسٸ اىل اَ٫ــاّ
()35ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 17ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح. 3
()36ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 17ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح. 1
()37ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 17ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح. 3
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ؾًٝؼ ٭حسٺ إٔ ٜرتن٘د ٖٚص ٙايـُعت ٚ ٠انـخ ١ايس٫يـ ١عًـ ٢ايتؿكـ ٌٝنُـا ٫
ٜـ ــدؿ ٢عًـــ ٢ايـ ــدبري ايــــُتأٌَ س ايـــٓلٸْٚ ،ظـــري قـــخٝخز ( )38ايـ ــخًيب
ٚايـخػني بٔ أب ٞايع ٤٬غاً٥ني عٔ ايطجـٌ ٜأخـص ايًـل ٜطؾعـ٘ ؟ أٜ ٚرتنـ٘ ؟
ؾكاٍ :رإٕ قؿٛإ بٔ أَ ١ٝنإ َهط عاّ س ايـُػ س ايـخطاّ ،ؾٛنـع ضزاٙ٤
ٚخطج ٜٗطٜل ايـُا ٤ؾٛجس ضزا ٙ٤قس غطم حني ضجع ايٝـ٘ ،ؾكـاٍ َ :ـٔ شٖـب
بطزاٞ٥؟ ؾصٖب ٜطًب٘ ،ؾأخص قاحب٘ ،ؾطؾع٘ اىل ايٓيب  ،ؾكاٍ ايـٓيب : 
إقطعٛا ٜس ،ٙؾكاٍ ايطجٌ :تكطـع ٜـسَ ٙـٔ أجـٌ ضزا٥ـٜ ٞـا ضغـ ٍٛاهلل ؟ قـاٍ :
ْعِ ،قاٍ  :ؾأْا أٖب٘ ي٘ ،ؾكاٍ  :ضغ ٍٛاهلل  :ؾٗـ ٬نـإ ٖـصا قبـٌ إٔ تطؾعـ٘
إيٞٸ ،قًت  :ؾاٱَاّ بـُٓعيت٘ اشا ضؾع اي ٘ٝ؟ قاٍْ :عِ  ،قاٍٚ :غأيت٘ عٔ ايعؿ،ٛ
قبــٌ إٔ ٜٓتٗــ ٞإىل اٱَــاّ ؟ ؾكــاٍ  :حػــٔدْٚ ،ظــري َعت ـ  ٠ايػــه : ْٞٛر٫
ٜؿؿعٔ أحسٷ س حسٺٸ اشا بًؼ اٱَاّدأ٫ ٟبـس َـٔ إقاَتـ٘ بعـس بًٛغـ٘ اىل اٱَـاّ
رٚإؾؿع ؾُٝا ي ٜبًؼ اَ٫اّ اشا ضأٜت ايٓسّد (. )39
ٖٚصا ايتؿك ٌٝس بكـا ٤حـسٸ ايكطـع ٚس إْتؿـاٜ - ٙ٤ـأت ٞس تــًُو ايػـاضم
ايـُاٍ ايـُػطٚم ،ؾاْ٘ اشا تـًُٓه٘ ايػاضم بٗب١ٺ َٔ قاحب٘ -ايـُػطٚم َٓ٘ -أٚ
بؿطا٤ٺ أَ ٚكايـخ١ٺ أْ ٚـخُٖٛا َٔ ططم ايتًُو :
أ -قس ٜتًُو ايـُاٍ ايـُػطٚم قبٌ ضؾع أَط غطقت٘ اىل ايــخانِ ايؿـطعٞ
ٚقبٌ ؾها ١ٜايـُػطٚم َٓ٘ عٓسٚ ٙقبٌ لبٛت اذتل يسٜٚ ٜ٘ػكط عٓ٘ ايكطع .
بٚ -قــس ٜتًُــو ايـــُاٍ ايـــُػطٚم بعــس ضؾــع أَــط غــطقت٘ اىل اي ــخانِ
ايؿطعٚ ٞبعس ؾهاٜت٘ عٓس ٙأ ٚبعس لبـٛت ايػـطق ١عٓـس ، ٙؾـايكطع عكٛبـ ١لابتـ١
عً ٘ٝضغِ تـًُه٘ ايـُاٍ ايـُػطٚم ٫حكاّ .
ٚايـُػـتٓس ايـُسضى يـٗصا ايـتؿكَ ٖٛ: ٌٝعـت  ٠مساع ١ايـُكطٸح ١بايـٗـب١
()38ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 17ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح. 1
()39ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 20ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح. 4
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ٚأْـ٘ إشا تــًُو ايـــُاٍ ايــُػطٚم بٗبـ١ٺ أْٚــخٖٛا قبـٌ ضؾــع أَـط ٙإىل ايــخانِ
ايؿــطعٚ ٞقبــٌ ؾــها ١ٜايـــُػطٚم َٓــ٘ يسٜــْ٘ -ؿعــ٘ س غــك )ٛايــخس عٓــ٘ قــاٍ
(: )رٚإْـُا ايـٗب ١قبٌ إٔ ٜطؾع إىل اٱَاّد .
ٚإشا تـًُو ايـُاٍ ايـُػطٚم بٗب١ٺ بعس ضؾع ا٭َط إىل ايـخانِ ايؿطع ٞؾـ٬
ٜـ س ٟتـًُه٘ س غك )ٛايـخس ،يكٛي٘ ( )س ايــُعت : )40( ٠رؾـإشا ضؾـع إىل
اٱَاّ قطع٘ ،ؾـإ قـاٍ ايـص ٟغـطم يـ٘ :أْـا أٖبـ٘ يـ٘ ي ٜسعـ٘ إىل اٱَـاّ حتـ٢
ٜكطعــ٘ إشا ضؾعــ٘ إيٝــ٘ٚ ،إْــُا اهلبــ ١قبــٌ إٕ ٜطؾــع إىل اٱَــاّٚ ،شيــو قــ ٍٛاهلل
ععٸٚجٌٸ ٚ:ايـخاؾظني يـخسٚز اهلل ،ؾإشا إْتٗ ٢ايـخس إىل اٱَاّ ؾًٝؼ ٭حسٺ إٔ
ٜرتن٘دٚ ،ايطٚاَ ١ٜعت  ٠غٓساّ ٚانخ ١ز٫ي ّ١عً ٢ايتؿك. ٌٝ
ٚايظــاٖط عــسّ ايؿــطم بــني ايتًُــو بايـــٗب ١ايـــُٓكٛق ١س ايطٚاٜــٚ ١بــني
ايتًُــو بايؿــطا ٤أ ٚبايـُكايـــخ ١أ ٚضتُٖٛــا  ،إش  ٫خكٛقــ ١ٝيًٗبــ ١غــ٣ٛ
تـــًُو ايـــُاٍ ايـــُػطٚم ٚشٖــاب َٛنــٛع ايػــطقٚ ١ايت ــاٚظٖٚ ،ــصا ٖــٛ
ايـُؿٗٛضٚ ،يعً٘  ٫خ٬ف ؾ ٘ٝعًَ ٢ا إزع. ٞ

إشرتاك مجاعة يف السرقة :
إشا إؾرتى مجعٷ س ايػطق: ١الٓإ أ ٚل٬لـ ١أ ٚأنثـط ،بـإٔ ٖتهـٛا ايــُٳخطظ:
َهإ حطظ ايـُاٍ ٚغرت ٙبإٔ لـكبٛا ايــخا٥ط أ ٚنػـطٚا ايكؿـٌ أ ٚضتُٖٛـا ،لـِ
أخطجٛا ايـُاٍ ايـُػطٚم َٔ ايـُٳخطظ َؿرتنني ٚبًؼ ْكٝب نٌ ٚاحـس َـِٓٗ
َٔ ايـُاٍ ايـُػطٚم ْكاب ايػطق :١ضبع زٜٓاض عً ٢ايـُؿٗٛض أ ٚمخؼ زٜٓاض
عً ٢ايـُدتاض -قطعت ٜـُني نٌ ٚاحس َِٓٗ ب ٬إؾهاٍ  ٫ٚخ٬ف ؾ. ٘ٝ
ٚيــ ٛي ٜبًــؼ ْكــٝب نــٌ ٚاحــس ايٓكــاب نُــا يــ ٛنــإ زتُــٛع ايـــُاٍ
ايـُ ػطٚم ْكاب ّا ٚناْا الٓني ؾًهـٌ ٚاحـس ْكــ ايٓكـاب أ ٚناْـا ل٬لـ ١ؾًهـٌ
()40ايٛغا : ٌ٥ج :18ب  َٔ 17ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح . 3
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ٚاحس َِٓٗ لًال ايٓكـاب  -ؾٗـٌ تكطـع ٜـسِٖ يبًـٛؽ تــُاّ ايــُاٍ ايــُػطٚم
ْكــاباّ ؟ ٖ .ــصا َــا إختؿًــت ؾٝــ٘ اْ٫ظــاض َٛٚ ،نــع ايـــد٬ف حػــبُا أؾــاز
()41

ايؿٗٝس

بكٛي٘ َ( :ا اشا ٖتها َعاّ يًخـطظ ٚأخطجـا ايٓكـاب َعـاّ بـإٔ ٚنـعا

أٜسُٜٗا عًٚ ٘ٝأخطجا ، ٙأَا يـ ٛأخـطج نـٌ ٚاحـس َُٓٗـا ْكــ ْكـاب عًـ٢
حست٘ ؾ ٬خ٬ف س عسّ ايكطع) .
ٚايـــخاقٌ اْــ٘ يــ ٛنــإ ايػــاضقإ أ ٚايػــطٸام َػــتكًني س اهلتــو ا ٚس
إخــطاج ايٓكــاب َــٔ ز ٕٚبًــٛؽ ْكــٝب ايٛاحــس َــِٓٗ ْكــاباّ ؾــ ٬قطــع ٜــس
ب ٬خ٬ف ،بٌ ٜععٸض ٙايـخانِ عً ٢غ ٤ٛؾعً٘ .
ٚإْـُا إختًؿت ايؿتـا ٣ٚؾُٝـا يـ ٛأخـطج ايــُ ُٛع ْكـاباّ أ ٚأنثـط ٚنـاْٛا
َؿرتنني س ٖتو ايـخطظ س إخطاج ايـُػطٚم ٚي تبًؼ حك ١ايٛاحس َِٓٗ أٚ
َُٓٗا ايٓكاب ؾـصٖب مجـع َـٔ ايــُتكسَني اىل ٚجـٛب قطـع ٜـس نـٌ ٚاحـس
س َـِٓٗ ٖ ،ـ ٛا٭قـطب ٚيعًـ٘
َُٓٗاٚ ،خايـ نخـط ٕٚؾُٓعـٛا َـٔ قطـع ٜـس أحـ ٺ
ايـُؿٗٛض بني ايـُتآخط - ٜٔعًَ ٢ا ق. -ٌٝ
ٚقس إغتسٍ يؿتٝا ايكطع بٛجٗني :
ايٛج٘ ا٭ : ٍٚإٕ ايكطـع ٖـَ ٛكتهـ ٢ايكاعـسٚ ٠ا٭زيـ ١ايعاَـ ١بًخـا أْـ٘
بإؾرتاى الٓني س ٖتو ايـُٳخطظ ٚإخطاج ايــُاٍٜ -كـسم غـطق ١ايٓكـاب عًـ٢
َـ ُٛعُٗاٚ ،إشا تطى قطع أٜـسُٜٗا يـعّ تعطٝـٌ ايــخس َـع إجتُـاع ؾـطا٥ط٘،
ٚإشا قطعت ٜس أحسُٖا نإ تطجٝخاّ بَ ٬طجذ ؾ ٬بس َٔ قطع ٜسُٜٗا .
ٚؾٝــ٘ إؾــهاٍ ٚانــذ ؾاْــ٘ ٚإٕ قــسقت ايػــطق ١عًــٖ ٢تهُٗــا ايـــُٳخطظ
ٚإخــطاج ايـــُاٍ ايبــايؼ َ ــ ُٛع٘ ايٓكــاب ،يهــٔ ؾــط )ٚاي ــخس ٚايكطــع ي
تـ تُع ،يتدًٓـ ؾط) ايٓكاب ؾاْ٘ َٔ ايٛانـذ أْـ٘ َـٔ ؾـط) ايكطـع :بًـٛؽ
غطق ١ايػاضم قسض ايٓكابٚ ،ايـُؿطٚض عـسّ بًـٛؽ حكـ ١نـٌ ٚاحـس َُٓٗـا
(َ )41ػايو ا٫ؾٗاّ ؾطح ؾطاٜع ا٫غ: ّ٬ج. 527: 14
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ايٓكــاب ؾهٝـــ تـــٴكطع ٜــس نــٌ ٚاحــس َُٓٗــا ؟ ٚا٫ؾــرتاى س ايـــٗتو ٚس
اٱخطاجٜ ٫ -كتهٚ ٞحس ٠ايعٓٛإ -ايػطق -١يٝتخكل ايؿط) ببًٛؽ ايـُ ُٛع
ايٓكاب ،ؾايظاٖط إٔ َكته ٢ايكاعـسٖ ٠ـ ٛعـسّ قطـع ٜـس أحـس ايــُؿرتنني س
ايػطقَ ١ازاّ ي ٜبًؼ ْكٝب٘ ْكاب حس ايػطق. ١
ايٛج٘ ايثاْ :ٞإٕ ايكطع َٖ ٛؿاز ا٭زيـ ١ايــداقٖٚ ١ـ ٞقـخٝخَ ١ــخُس
بٔ قٝؼ ( )42عٔ اٱَاّ ايبـاقط( )قـاٍ :رقهـ ٢اَـري ايــَُٓ٪ني  س ْؿـطٕ
 ْٚــخطٚا بعــرياّ ؾــأنً ،ٙٛؾــاَتخٓٛا أٜٗــِ ْ ــخطٚا ،ؾؿــٗسٚا عًــ ٢أْؿػــِٗ أْٗــِ
ْـخط ٙٚمجٝعاّ ي ٜـدكٛا أحساّ ز ٕٚأحسٺ ؾكهـ )( ٢إٔ تــٴكطع أٜــُاِْٗد
ٚقاٍ ايؿـٝذ ايطٛغـ ٞس (ايــد٬ف) ( :ض ٣ٚأقـخابٓا أْـ٘ اشا بًػـت ايػـطق١
ْكاباّ ٚأخطجٖٛا بأمجعِٗ ٚجب عً ِٗٝايكطع) .
إ ٫إٔ ضٚا( ١ٜايـد٬ف) َطغً ،١بٌ قٚ(:ٌٝايـُطغٌ ي ٜعـطف َـٔ أحـسٺ
ْكً٘ٚ،ج  ٙبايؿٗط ٠ايـُتكسََ ١عاضض ب ٖ٘ٓٛبايؿٗط ٠بني ايـُتأخط. )43( )ٜٔ
ٚباختكاض  :ايـُطغً ٫ ١إعتباض بٗا  ٫ٚح  ١ٝؾٗٝـا حتـ ٢عًـَ ٢بٓـ ٢جـ
ايهعٝـ بايؿٗطٚ . ٠اَا قـخٝخ ١ابـٔ قـٝؼ ؾاْٗـا ٚإٕ ناْـت قـخٝخ ١ايػـٓس
يهٓٗــا غــري ــاٖط ٠بــٌ ٖــ ٞغاَهــ ١ايـــُعٓ َ ٢ــ ًُ ١غــري ٚانــخَ ٫ٚ ١بٝٸٓ ـ١
اي ــدكٛقٝات ايـــُخكك ١ٱجتُــاع ؾــط )ٚايػــطق ،١ؾــإ ايكــخٝخ ١تهــُٓت
ٚقٛع ْـخط مجع ٺيًبعري ٚي تبٝٸٔ إخطاج ايبعري َـٔ حـطظٚ ،ٙيعًـِٗ غكـب ٙٛس
اي ٸ ٚايكخطا ٤أ ٚإختًػ َٔ ٙٛقاحب٘ ٚي ٜهٔ أخص ٙبػطق١ٺ َٔ ايـُٳخطظ بعس
ٖته٘ حت ٢تتخكل ايػـطق ١ايــُٛجب ١يًخـسٸ ٜ .هـاف ايٝـ٘ :اْـ٘ َـٔ ايبعٝـس جـساّ
عسّ بًٛؽ حك ١نٌ ٚاحس َِٓٗ ايٓكاب ؾإ ايـبعري غـاي ٞايـثُٔ َُٗٚـا نـإ
عسزِٖ ٫بس َٔ بًٛؽ ْكٝب نٌ ٚاحس ْكاب ايػطقٖٓ َٔٚ ،١ا ْـختٌُ قٜٛـاّ
()42ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 34ابٛاب حس ايػطق :١ح. 5
( )43جٛاٖط ايه : ّ٬ج. 547: 41
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إٔ قطع أٜس -ِٜٗايـُأَٛض ب٘ -حهِٷ باي ١ٜ٫ٛايتؿطٜع ١ٝايثابتـ٘ ٭َـري ايــَُٓ٪ني
( َٔ ٫ ، )باب تطبٝل ايـخهِ ايؿطعٚ ٞايعكٛب ١ايـُؿطٸع ١يًػاضم ،حت٢
ٜكذ ا٫غتس ٍ٫بايكخٝخ ١يـُا ضتٔ ؾْ ٖٛٚ ، ٘ٝظري ايؿطع اي٬حل :

غصب حر وبيعه :
أؾت ٢مجعٷ َٔ ايؿكٗا ٤بٌ ق ٌٝاْ٘ َؿٗٛضِٖ :اْـ٘ يـ ٛغكـب اْػـإ حـطاّ
ٚقٗط ٙؾباع٘ -قطعت ٜس ايبا٥عٚ ،تـسٍ عًٝـ٘ ضٚاٜـات ل٬لـ ١عُـستٗا َـٔ حٝـال
ايػـــٓسَ :عتــ  ٠ايػـــه ْٞٛايـــز ضٚاٖـــا ايؿـــٝدإ س (ايهـــاس) (ٚايتٗـــصٜب)
بػٓسُٖا إىل اٱَـاّ ايكـازم(: )رإٔ أَـري ايــَُٓ٪ني  أتـ ٞبطجـٌ قـس
()44

بــاع حــطاّ ؾكطــع ٜــسٙد

ٖٚــص ٙايطٚاٜــَ ١عتـ  ٠ايػــٓس ٚانــخ ١ايس٫يــ ١عًــ٢

إغتخكام َٔ باع حطاّ يكطع ٜسَٚ ، ٙـٔ ايٛانـذ إٔ ايؿـا٥ع س َثًـ٘ إغتكـاب٘
ٚقٗطٚ ٙأخص ٙبايكٚ ٠ٛايتٗسٜس بكتـٌ أ ٚضتـ ٙٛلـِ ٜبٝعـ٘ ،ؾٗـ ٛحـسٸ َــدكٛم،
 ٫ٚز٫ي ١س ايطٚا ١ٜعً ٢إٔ ايكطع َٔ جٗ ١ايػطق ١ؾإ ايـخط يٝؼ َاٜ ّ٫ـًُو
حت ٢تكطع ٜس با٥ع٘ ٭جٌ غطقت٘ .
ْعـِ تٛجــس ضٚاٜتــإ ( )45نـعٝؿتإ َــٔ حٝــال ايػـٓس ُٖــا قطٜــختإ َــٔ
حٝال ايػٓسُٖ ،ا قطٜـختإ َٔ حٝال ايس٫ي ١عً ٢ن ْ٘ٛغطق ،١جا ٤س أٚيــٗا
غ٪اٍ عٔ ضجٌ غطم حط ّ٠ؾباعٗاٚ -ايظاٖط َٔ ايتعبري ٖ ٛاْ٘ غكـب ايــخط٠
ٚقٗطٖا لِ باعٗا ،ؾكاٍ (:)رؾٗٝـا أضبعـ ١حـسٚز :أَـا اٚيــٗا ؾػـاضم تكطـع
ٜــسٙد ٖٚــصا اي ــد  -عًــ ٢ؾــطض قــسٚض -ٙقــطٜذٷ س ايتعــبري عــٔ َػتكــب
ايـُطأٚ ٠قاٖطٖا بايػاضمٚ ،جا ٤س ايـد ايثاْ :ٞغـأٍ عـٔ ضجـٌ ٜبٝـع ضجـٌ
ُٖٚا حطإ ٜبٝع ٖصا ٖصا ٖٚصا ٖصا ٜٚؿطٸإ َـٔ بًـس إىل بًـس ؾٝبٝعـإ أْؿػـُٗا
()44ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 20ابٛاب حس ايػطق :١ح . 2
()45ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 20ابٛاب حس ايػطق :١ح +1ح. 3
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ٜٚؿ ـطٸإ بــأَٛاٍ ايٓاؽ،قــاٍ (: )رت ــٴكطع أٜــسُٜٗا ٭ُْٗــا غــاضقا أْؿػــُٗا
ٚأَٛاٍ ايٓاؽ -ايـُػًُنيْ ،ػـد١د ٖٚـصا ايــد عًـ ٢ؾـطض قـسٚضٜ ٙعًٓـٌ
قطع ايٝس بأُْٗا غاضقإ ٭ْؿػُٗا ٚ٭َٛاٍ ايٓاؽ -ايـُػًُني -يهـٔ حٝـال ٫
ٚلٛم عٓسْا بكسٚضايـد ٜ ٫ ٜٔـُهٓٓا إعتُازُٖا س قسم ايػطقٚ ١ايػاضم.
ٜٚتخكٌ إٔ ايكطع حهِٷ ؾطع ٞتعبسٚ ٟعكٛبتٴـ٘ لابتـ ْ١س َٛنـٛع (قٗـط
ايـخطٸ ٚإغتعبازٚ ٙبٝع٘) ٚيعًٗا عكٛب ْ١يسؾع َؿػـس ٠اٱغـتعباز َٓٚـع حكـٛهلا
خاضجاّ ،بٌ ٜـُهٔ ايكـ ٍٛبٛلـٛم  :ـاٖط ايطٚاٜـ ١ايــُعت  ٠نـ ٕٛايكطـع حـساّ
ٚعكٛبٚ ّ١حهُاّ َرتتٸباّ عً ٢بٝع ايـخط بعس إغتعبازٚ ٙقٗطٚ ،ٙيٝؼ لــُ ١غـطق،١
ٚإْـُا ٖ ٛغكبٷ ٚقٗطٷ ٚاغـتعباز ٜعكبـ٘ بٝـع ايــخطٸ ٚناْـ٘ عبـسٷ َــًُٛىْٖٚ ،ـصا
ٜسٍ عً ٢ن ٕٛا٫غتعباز ٚايبٝع َٛجباّ يكطع ايٝس عكٛب ّ١ؾطع ّ١ٝيـٗصا ايؿعٌ .
ٜٚـُهٔ ايك ٍٛاٜهاّ  :إٕ ـاٖط ايــد  ٜٔايهـعٝؿني ايتعـبري بايػـطق ١عـٔ
بٝــع ايـــخطٸ أ ٚبٝــع ايـــُطأ٪ٜ -٠نــس إغــتظٗاضْا نــ ٕٛايـــُٛنٛع  :ايبٝــع بعــس
ا٫غتعباز ٚايكٗط ٚايػًب ،١ؾإ غ٪اٍ ايطا( ٟٚضجٌ غطم حط ّ٠ؾباعٗا) اٖطٙ
ايتعبري بػطق ١ايـخط ٠عُٔ إغتعبسٖا ٚقٗطٖا ٚأخصٖا غكباّ عًٗٝا .
ٚباختكاض :ايعُس ٖٛ ٠ايـد ايـُعت غٓسٚ ،ٙز٫يت٘ ٚانخ ١عً ٢تطتٸـب
عكٛب ١قطع ايٝس عً ٢لبٛت بٝع ايطجـٌ حـطاّ بعـس إغـتعبازٚ ٙقٗـط٫ٚ ،ٙبـس َـٔ
إلبــات شيــو عٓــس اي ــخانِ ايؿــطع -ٞايؿكٝــ٘ ايعــسٍ ايـــُبػٛطٜ ١ــس ٙيًعكٛبــ١
ٚتٓؿٝصٖا -بؿٗاز ٠عسيني أ ٚبإقطاض. ٙ
ٚإط٬م ايطٚاٜـٜ ١عـِٸ ايـصنط ٚا٭ْثـ ،٢ايكـػري ٚايهـبري اشا إغـتعبس ٙغـريٙ
ٚباع٘ قٗطاّ عًٜ٪ٜٚ . ٘ٝس اٱطـ٬م :ايطٚاٜـ ١ايــُكطٸح ١ببٝـع اَـطأ ٠حـط ٠حٝـال
ألبتت قطع ايٝس عً ٢بٝع ايـُطأ ٠ايـخط. ٠
ٖصا تـُاّ َا أضزْا بٝاْ٘ َٔ ؾطٚع حس ايػطقٚ ١أحهاَ٘ .
لِ ْٓتكٌ يبخال :
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حد الـمحارب
ايـُخاضب ٖ ٛايصٜ ٟـ طٸز غ٬ح٘  ٜٚظ ٙيػطض إخاؾـ ١ايٓـاؽ ٚإزخـاٍ
ايطعب ٚايطٖب ١س ْؿٛغِٗ ،ضج ٬ٶ نإ أّ إَطأ ، ٠غٛا ٤أخـاف بـ٘ ٚاحـساّ أٚ
َتعسزاَّ ،ػًُاّ أَ ٚػايـُاّ ،س زاض اٱغ ّ٬أّ س غريٖاٚ ،نإ غطن٘ ايػـعٞ
بايؿػاز س ا٫ضض ٚادتٓا ١ٜعًْ ٢ؿؼ أ ٚعطض أَ ٚاٍ َـخرتّ ؾٗصا َـخاضب
هلل ٚيطغٛيَ٘ٚ ،كسام قٛي٘ تعاىل  :را ٖيصٹٜٔٳ ٴٜخٳـاضٔبٴٕٛٳ ايًٓـ٘ٳ ٚٳ ٳضغٴـَ ٛي٘ٴ ٳٜٚٳػٵـعٳٛٵٕٳ
ؾٹ ٞا٭َ ٵضضٔ ؾَػٳازاّدٚعبثاّ ٚإٜصا٤ٶ ٚإنطاضاّ بايٓاؽ ٚبأَٛاهلِ  ،غٛا ٤قسض َٓ٘
شيــو س يٝــٌ أّ س ْٗــاض ،س اي ـ أ ٚس ايبخــط أ ٚس اي ــ  ،ٛس ايـــُس ١ٜٓأ ٚس
ايكخطا ٤أ ٚخاضج ايـُسَٚ ١ٜٓـ تُع ايٓاؽ س ايططم ٚايكطٚ ٣ضتٖٛا .

ٖٓٚا ٜـخػٔ بٓا ايتعطض ٯ : ١ٜحدّ احلراب والفساد يف األرض
 ٖٛٚقٛي٘ تعاىل س َـخهِ نتاب٘ ايـُ ٝس س غٛض ٠ايـُا٥س: 33 : ٠
رإْٔٻُٳا جٳعٳا٤ٴ ا ٖيصٹٜٔٳ ٴٜخٳاضٔبٴٕٛٳ اي ًٖ٘ٳ ٚٳ ٳضغٴَ ٛي٘ٴ ٳٜٚٳػٵعٳٛٵٕٳ ؾٹـ ٞا٭َ ٵضضٔ ؾَػٳـازٶا إَٔٵ
ٜٴكَتٻًُٛا أَٚٵ ٜٴكٳ ًٖبٴٛا أَٚٵ تٴكَطٖعٳ َأٜٵـسٹِٜٔٗٵ ٚٳأَ ٵضجٴًُٗٴـِٵ َٹـٔٵ خٹـَ٬فٺ أَٚٵ ٜٴٓؿَـٛٵا َٹـٔٵ ا٭َ ٵضضٔ
عظٹِٝٷد .
عصٳابٷ ٳ
ٳش ٹيوَ يَٗٴِٵ خٹ ٵعٟٷ ؾٹ ٞايسټْٝٳا ٳٚيَٗٴِٵ ؾٹ ٞاٯخٹ ٳط٠ٹ ٳ
عبٸط ايكطنٕ ايـُ ٝس عـٔ ايــُٴؿػٹس س ا٫ضض ايػـاع ٞؾٗٝـا ؾػـازاّ باغـِ
ايـُخاضب هلل تعـاىل ٚيطغـٛي٘ (ٖٚ ، )ـصا تعـبري خطـري ٜهؿــ عـٔ عظـِ
ايـ طٜـُ ١ايز ٜكرتؾٗا ايـُخاضب هلل ٚيطغٛي٘ ؾاغتخل ايعصاب ايعظ. ِٝ
رإْٔٻُٳا جٳعٳا٤ٴ ا ٖيصٹٜٔٳ ٴٜخٳاضٔبٴٕٛٳ ايًٖـ٘ٳ ٚٳ ٳضغٴـَ ٛي٘ٴد ٖـص ٙاٯٜـ ١تبـٝٸٔ  -حكـطاّ -
جعا ٤ايـُخاضب هلل تعاىل ٚيطغٛي٘(ٚ )تؿطٸع عكٛبٜ َٔ ١ػـع ٢س ا٭ضض
ؾػازاّ ٚإؾػـازاّ يًُ تُـع ايـصٜ ٟعـٝـ ٚغـط٘ َٚ .ـٔ ايٛانـذ س تؿـطٜعات
ا٫غ ّ٬إٔ َـخاضب اهلل تعاىل ٚضغٛي٘ (ٚ )اقعاّ َٖ ٛطتسٷ ٜكتٌ .
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يهٔ ايظاٖط إٔ ايـُؿػس س ا٫ضض قس ٜعتكس باهلل ٚبطغٛي٘  ٫ٚحياضبُٗـا
يهٓـ٘ ٜطٜـس ا٫ؾػـاز س ا٫ضض ٜٚػـع ٢يًكتـٌ ٚايٓٗـب ٚايــ طح ٚاٜ٫ـصا،٤
ؾٝه ٕٛبـُٓعي َٔ ١حاضب اهلل تعاىل ٚضغٛي٘(ٚ)اقعاّ س ايـ طّ ٚايـ ٓا. ١ٜ
ٖٚصا ايتعـبري :ر ٴٜخٳـاضٔبٴٕٛٳ ايًٖـ٘ٳ ٚٳ ٳضغٴـَ ٛي٘ٴد َــ اظ ٚتٓعٜـٌ س ا٫غـتعُاٍ
ايكطنْٚ،ٞايـُ اظ َتهطٸض س ايكطنٕ ٚناؾـ عٔ عظ ِٝب٬غت٘ س تعبريٖٛٚ ، ٙ
ض ايًٖـ٘ٳ قَطٵنٶـا
ْظري قٛي٘ تعاىل عُٸٔ ٜعٌُ ايـدري ٚا٫حػإ :رَٳٔٵ شٳا ايٖصٹٜ ٟٴكِطٔ ٴ

حٳػٳٓٶاد ايبكط ، 245 : ٠ؾٗ ٞتٓعٸٍ َٔ ٜعٌُ ايـدري ٜٚــخػٔ يًؿكـطآَ ٤عيـَ ١ـٔ
ٜكطض اهلل قطناّ حػـٓاّ ٖٚ ،ـصا َــ اظ س ايتعـبري ٚتٓعٜـٌ ؾـَٓ ٤ٞعيـ ١ؾـ٤ٞ
نخط ،نُا تكـ( ٍٛؾـ ٕ٬أغـس غـبع) تٓـعٸٍ ؾٝـ٘ ايؿـ اع ايــُكساّ َٓعيـ ١ا٫غـس
ايكٚ ٟٛايػبع ايـُؿرتؽ ٖٓٚ .ا غ٪اٍ :
َٔ ٖ ٛايـُخاضب هلل ٚيطغٛي٘؟ ٖٛ َٔٚايػاع ٞس ا٫ضض ؾػازاّ ؟.
ٚادتٛاب َــخٌ إخـت٬ف  ،ؾكـس تػـاٜطت نًُـات ايــُؿػط ٜٔس تعطٜــ
ايـُخاضب ٚبٝإ َسي ٍٛايــُؿػس س ا٫ضضَٚ ،ـٔ ايكطٜـب جـساّ إٔ ايــُطاز
َـٔ ايــخطب ٚايؿػـاز  :اٱخـ ٍ٬بـأَٔ ايٓـاؽ ٚإٜــ از ايــدٛف ؾـ ِٗٝعًـ٢
أْؿػـِٗ أ ٚأعطانـِٗ أ ٚأَـٛاهلِ َ ،ـٔ ططٜـل ؾـٗط ايػـ٬ح بٝـِٓٗ ْٚؿـط
ايطعب ؾٚ ِٗٝقطع ايططٜل عًْٗٚ ِٗٝب ايـُاٍ َِٓٗ ْٚـخ ٛشيو َـُا ٜٛجب
ايكًل ايعُٝـل ٚايــدٛف ايؿـسٜس عٓـس ايٓـاؽ  ،غـٛا ٤حكـٌ شيـو س ٚغـط
ايـُس ١ٜٓأّ حكٌ خاضجٗا ٚس غب ٌٝايـُاضٸٚ ٠ايـُػاؾطْٚ ٜٔـخ. ِٖٛ
ٚيه ٞتتهذ ايكـٛضٜٚ ٠ت ًـَ ٢عٓـ ٢ايــُؿػس س ا٫ضض ايــُخاضب هلل
تعاىل ٚيطغٛي٘ (ْٓ )كٌ َـدتكطاّ غـبب ْـع ٍٚاٯٜـ - ١عًـ ٢إخـت٬ف ْكًـ٘
بني ايـُؿػطْٚ ٜٔـخه ٞعٓاقط َؿرتن َٔ ١أخباض غبب ايٓع: ٖٞٚ ، ٍٚ
اْ٘ قسّ عً ٢ضغ ٍٛاهلل ( )ق َٔ ّٛايـُؿطنني ؾسعاِٖ إىل ا٫غـّ٬
ٚتٛحٝس ايطعٔ جٌٸ ٚع ، ٬ؾـكبًٛا اٱغ ّ٬اٖطاّ  ،لِ َطنـٛا س ايــُس١ٜٓ
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ايـُٓٛض ٠ؾأَط يـِٗ ضغ ٍٛاهلل ( )بعسز َٔ إبٌ ايكسق ١يٓٝتؿعٛا َـٔ أيباْٗـا
َع ضاع ٺٜطعاٖا ٚخطجٛا َٔ ايـُسٚ ١ٜٓإْتؿعٛا َـٔ اٱبـٌ ٚأيباْٗـا حتـ ٢بـطأٚا
ٚقخت أجػـاَِٗ ٚإؾـتسٚا ،ؾٓكهـٛا ايعٗـس َـع ضغـ ٍٛاهلل (ٚ )نؿـطٚا
باهلل تعاىل ٚبطغٛي٘ (ٚ )قتًٛا ضاع ٞا٫بٌ ٚإغـتاقٛا َعٗـِ ا٭بـٌ ٖٚطبـٛا
باتــ ا ٙايـٚٚ ،ُٔٝقـٌ خـ ِٖ إىل ضغـ ٍٛاهلل ( )ؾبعـال إيـ ِٗٝبعـض
قخابت٘ ٚ -ؾ ِٗٝعًـٚ - ٞقـس خطجـٛا َـٔ ايــُسٜ ١ٜٓطًبـ ٕٛألـطِٖ حتـ٢
ٚجـس ِٖٚقـطب ايـ ُٔٝس ٚازٺ َـتخريٜ ٫ ٜٔكـسض ٕٚعًـ ٢ايــدطٚج َٓـ٘،
ؾأغـطِٖ عًـٚ )(ٞمجاعتـ٘ ٚأتـٛا بٗـِ إىل ضغـ ٍٛاهلل ( )ؾٓعيـت س
حكٗـِ  :نٜـ ١ايــُخاضبني هلل تعـاىل ٚيطغـٛي٘ ( ،)ؾـاِْٗ جعًـٛا ا٫غـّ٬
خسٜع ١يًػًب ٚايٓٗب ٚايكتٌ ؾٛقؿِٗ ايكطنٕ بأِْٗ َـخاضب ٕٛهلل ٚيطغٛي٘.
إشٕ ٖص ٙايٛاقع ١غبب ْع ٍٚاٯ ٖٞٚ ١ٜتـ٪نس ؾـُٗـٓا يًُخاضب ايػاعٞ
س ا٫ضض ؾػازاّٚ ،قس أٚنخٓاٚ ٙايـخُس هلل  ،قاٍ ايط غ(: ٞايــُط ٟٚعـٔ
أٌٖ ايبٝت  إٔ ايـُخاضب ٖ ٛنٌ َٔ ؾٗط ايػ٬ح ٚأخاف ايططٜـل غـٛا٤
نإ س ايـُكط أ ٚخاضج ايــُكط) ٖٚـصا ؾٗـِ َـٔ زتُـٛع ضٚاٜـاتِٗ ايــُألٛض٠
عِٓٗ (٪ٜ ٖٛٚ . )نس ؾُٗٓا ايص ٟؾطحٓا. ٙ
ٚجعا ٤ايـُخاضبني ايـُٓكٛم :رإَٔٵ ٜٴكَتٻًُـٛا أَٚٵ ٜٴكٳـ ًٖبٴٛا أَٚٵ تٴكَطٖـعٳ َأٜٵـسٹِٜٔٗٵ
٬فٺ أَٚٵ ٜٴٓؿَـٛٵا َٹـٔٵ ا٭َ ٵضضٔد ٚقـس ٚضز س أخبـاض َـألٛض ٠عـٔ
ٚٳأَ ٵضجٴًُٗٴِٵ َٹٔٵ خٹـ َ
أٌٖ ايبٝت( )إٔ جعا ٤ايـُخاضب عً ٢قسض إغتخكاق٘ ٚإٔ تعٓٝٝـ٘ َٛنـٍٛ
يٲَـاّ ٜــدتاض ٙبكـسض جٓاٜتـ٘  :إٕ قَــتٌ قــٴتٌٚ ،إٕ قتـٌ ٚأخـص ايــُاٍ تبعـٙٛ
بايـُاٍ ٚقطعت ٜس ٙاي ٢ُٓٝبايػطق ١لِ ٜكتٌ أٜ ٚكًب ٚ ،إٕ حاضب ٚأخاف
ٚي ٜكتـٌ قطعـت ٜـسٚ ٙضجًـ٘ َـٔ خـ٬ف ٚي ٜكتـٌ ٚ ،إٕ ؾـٗط ايػـ٬ح
ٚحـاضب اهلل ٚضغـٛي٘ ٚغـع ٢س ا٫ضض ؾػـازاّ ٚي ٜكتـٌ ٚي ٜأخـص ايــُاٍ
ْـٴؿَ َٔ ٞكط إىل َكط نخطٚ،إٕ عًٝاّ(ْ)ؿ ٢ضجًني َٔ ايهٛؾ ١يًبكط. ٠
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و يَٗٴـِٵ خٹـ ٵعٟٷ ؾٹـ ٞايـسټْٝٳا د شيـو ايــ عا ٤ايــُ ع ٍٛعًـ ٢ر ايٖـصٹٜٔٳ
ر ٳش ٹي َ
ٴٜخٳاضٔبٴٕٛٳ اي ًٖ٘ٳ ٚٳ ٳضغٴَ ٛي٘ٴ ٳٜٚٳػٵعٳٛٵٕٳ ؾٹ ٞا٭َ ٵضضٔ ؾَػٳـازٶاد خـعٚ ٟعـاض ٚؾهـٝخ ١س
عظٹِٝٷد .
عصٳابٷ ٳ
عايـِ ايسْٝا عً ٤٫٪ٖ ٢ايـُ طَني ر ٳٚيَٗٴِٵ ؾٹ ٞاٯخٹ ٳط٠ٹ ٳ
ٖٚصا  -إلبات ايـدع ٟيـٗ ٤٫٪س ايــخٝا ٠ايـسْٝا ٚإلبـات ايعـصاب ايعظـِٝ
يــِٗ س عايــِ اٯخـطٖ - ٠ـ ٛناؾــ ٚانـذ ٚزيٝـٌ ٥٫ـذ عًـ ٢عظـ ِٝجـطّ
ايـُخاضب هلل ٚيطغٛي٘ ٚايـُؿػس س ا٫ضض حتـ ٢إغـتخل ايعـصاب ايـسْٟٛٝ
ٚايعـصاب ا٫خـطَ ٟٚعـاّٚ ،إ ٫إشا ي تهـٔ جٓاٜتـ٘ أ ٚجطَـ٘ عظُٝـاّ عٓـس اهلل
يهإ عصاب ايسْٝا ٚخع ٜ٘ؾٗٝا ناؾٝاّ ؾكـس ٚضز س خـ قـخٝذ( )46عـٔ اَ٫ـاّ
ايباقط(ٚ )قس غـ ٌ٦عُٸـٔ أقـ ِٝعًٝـ٘ ايــخسٸ س ايـسْٝا أٜعاقـب س اٯخـط ٠؟
ٚأجـاب( : )راهلل أنـطّ َـٔ شيـود ٚ ،قـاٍ ايعَ٬ـ ١ا٫يٛغـ : ٞاْـ٘ ٚضز
(س ايـخسٜال ايكـخٝذ َ :ـٔ إضتهـب ؾـ٦ٝاّ ؾعٛقـب بـ٘ نـإ نؿـاض ٠يـ٘  -ؾاْـ٘
ٜكته ٞغك )ٛا٫لِ عٓ٘ ٚإٔ ٜ ٫عاقب س اٯخط. )47( )٠
ٖٚص ٙاٯ ١ٜايـُدتك ١بعكٛب ١ايـُخاضب ٚجعا ٤ايــُؿػس تــدكٸل ٖـصا
ايعُٚ ّٛتـكٝٸس تًو ايٓكٛم بعَُ ّٛؿازٖا  :إْتؿا ٤ايعـصاب ا٫خـط ٟٚعُٸـٔ
أجط ٟعً ٘ٝايـخسٸ ٚايعكاب  ،إ ٫ايـُخاضب هلل ٚيطغـٛي٘ ايــُؿػس س ا٫ضض
ؾاْ٘ ٜػتخل ايـخسٸ ٚايعصاب ايسْٚ ٟٛٝاٯخطَ ٟٚعاَّٚ ،ا َـٔ عـاّ س ايكـطنٕ
أ ٚايػٓ ١إٚ ٫قس خٴلٸ .
ٖصا ايـ عا ٤ايـُٓكٛم عكٝب ٚقـ ايــُؿػس س ا٫ضض بأْـ٘ ستـاضب
هلل تعاىل ٚيطغٛي٘ ٜ -طاز َٓ٘  :إغتتباب أَـٔ ايــُ تُع ايــُػًِ ٚقـ٬ح
أحـٛاٍ ايــُػًُني ٚحطاغـتِٗ َـٔ ايــُ طَني ٖٚ ،ـصا َـٔ عظـ ِٝيطــ اهلل
بعبـازٚ ، ٙقـس ٗـط ألـط ٙس قـسض ا٫غـ ّ٬عٓـسَا غـٓخت ايؿطقـ ١س بًـسإ
( )46ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح. 7
( )47تؿػري ضٚح املعاْ : ٞج. 120 : 6
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ا٫غ ّ٬ٱقاَ ١ايـخسٚز َٗٓٚ -ا حـسٸ ايــُخاضب  -ؾهـإ ايــُ تُع ايــُػًِ
َثا ّ٫يًُ تُع ايكايـذ اٯَٹٔ ايـُػتكط ،بـد٬ف َـ تُعاتٓا س ٖص ٙا٭ٜـاّ ٫
تـ س ؾٗٝا ايك٬ح ؾا٥عاّ  ٫ٚا٭َٔ َػتتباّ .
لِ قاٍ غبخاْ٘ إغتثٓا٤ٶ َٔ جعا ٤ايـُخاضب هلل ٚيطغـٛي٘ ٚحـسٸ ايــُؿػس
س ا٫ضض  َٔٚعصاب اٯخط ٠ايعظ: ِٝ
ِد
غؿُـ ٛٷض ٳضحٹـ ٝٷ
ٕ ايًٖـ ٳ٘ َ
ع ًَُٴٛا َأ ٻ
ِ ؾَـا ٵ
عًَـ ٵ ٗٔ ٝٵ
سضٴٚا ٳ
ٕ ٳتكِـ ٹ
ٌ َأ ٵ
ٔ َقبٵـ ٔ
ٔ تٳـابٴٛا َٹـ ٵ
 ٫ا ٖيصٹ ٜٳ
ر ٔإ ٖ
ٖٚص ٙنٓا ١ٜناؾؿ ّ١اٖطاّ عٔ قب ٍٛايتٛبْٚ ١ك ٞايعصاب ايسْٚ ٟٛٝغك )ٛحسٸ
ايــُخاضب ايــُؿػس ٖٚ ،هـصا ٜػـكط عـصاب اٯخـط ٠ايعظـ ِٝبايتٛبـ ١قبـٌ
ايـُكسض ٠عًٚ ٘ٝقبٌ ٚقٛع٘ س ٜس ايٛي ٞايؿكَ ٘ٝبػ )ٛايٝس ٚاجس ايػًط ١عً٢
ايٓاؽٚ -ي ٛبايٛقٛع س ٜس أعٛاْ٘ ٚؾططت٘ أٜ ٚس قهات٘ .
ٜٓٚبػــ ٞايعًــِ بــإٔ ايػــاقط بايتٛبــٖ ١ــ ٛح ـسٸ اهلل ٚعكابــ٘ غبخاْـــ٘ ،زٕٚ
حكٛم ايٓاؽ ؾاْٗا  ٫تػكط بايتٛب ١ايػابك ١عً ٢ايكبض عً ، ٘ٝؾ٬بس َـٔ أزا٤
ايــــخكٛم ايــــُٓتٗهٚ ١اَ٫ـــٛاٍ ايــــُٓٗٛب ١اىل أًٖـــٗا ٚأضبابٗـــا ٫ٚ ،بـــس َـــٔ
ايككام َٔ ايكاتٌ  َٔٚايـ اضح ؾاْ٘ حل يٛي ٞايسّ ٚيًُ طٚح .
ٚإشا تاب ايـُخاضب ايــُؿػس س ا٫ضض بعـس ايكـبض عًٝـ٘ ٚقٝـاّ ايبٓٝـ١
عً ٢جطٜـُت٘ ٚٚقٛع٘ س ٜـس اٱَـاّ  -ايـٛي ٞايؿكٝـ٘ ايــُبػٛطٜ ١ـسٚ ٙغـًطاْ٘
عً ٢ايٓاؽ أ ٚس ٜس أعٛاْ٘ أ ٚؾططت٘ ؾاْ٘ ٜٓ ٫تؿ ٞايـخسٸ ٚايـ عا ٤عٓ٘  ،٭ٕ
اٖط اٯ ١ٜجًٝاّ أْـ٘ ٜ ٫ػـكط ايــخسٸ ٚايــ عا ، ٤بـٌ ٜثبـت عكابـ٘ ايــُٓكٛم
ٜٚكــاّ عًٝــ٘ ايـــخسٸ  ٫ٚتٓؿــع ايتٛبــ ١بعــس ايكــبض عًٝــ٘ ٚايـــُكسضَ ٠ــٔ تأزٜبــ٘
َٚعاقبت٘ ،قاٍ اهلل غبخاْ٘ ر َؾ ًَُٻا ٳض َأٚٵا ٳبأِغٳٓٳاد أ ٟعاٜٛٓا ايعصاب  ،ؾـإ ايبـأؽ
حسٳ ٴٚ ٙٳنَؿَ ٵطْٳـا ٹبُٳـا نُٓٻـا بٹـ ٹ٘ َٴؿٵـطٔنٹنيٳ َ ،ؾًَـِٵ
ؾس ٠ايعصاب نُا ق، ٌٝرقَايُٛا نَٳٓٻا بٹاي ًٖ ٹ٘ ٳ ٚٵ

ٳٜوُ ٜٳٓٵ َؿعٴٗٴِٵ إٜٔـُٳاْٴٗٴِٵد باهلل ٚتٛبتـ٘ َـٔ ؾـطنِٗ أٚجـطَِٗ عٓـس َعآٜـ ١ايعـصاب
ٚض ١ٜ٩ايبأؽ ٚايـُكسض ٠عً ٢ايتعصٜب ٚإجطا ٤حسٸ اهلل ؾٖ ، ِٗٝص ٙرغٴ ٻٓ َ ١ايًٖـ٘ٹ
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ت ؾٹـ ٞٹعبٳـازٹٙٹد أٖ ٟـص ٙغـٓٚ ١ططٜكـ ١إبتـسعٗا اهلل س عبـاز : ٙإٔ ٫
خًَ ٵ
س ٳ
ايٖتٹَ ٞق ٵ
ٜكبـٌ تٛبـ ١أحـس بعـس ضٜ٩تـ٘ ايبـأؽ َٚعآٜتـ٘ ايعـصاب ٚٚقٛعـ٘ تــخت َكـسض٠
ايػًطإ ايؿطع ٞٱقاَ ١ايـخسٸ عً٘ٝر ٳٚخٳػٹ ٳط ٖٴٓٳا ٹيوَ ا ِيهَاؾٹطٴٕٚٳدغاؾط. 84+85 :
ٚبعس ٖصا ايعطض ْك ٍٛباختكاض تٛنٝخاّ يـُٛنٛع ايـخسٸ ايـُبخٛ

:

ايـــُخاضب ٖــ ٛإٔ ٜٳؿــٗطٳ غــ٬ح٘ ٜٚهــ ٕٛــاٖط ٙإضاز ٠إخاؾــ ١ايٓــاؽ
ٚإضعابِٗ غعٝاّ يًؿػاز س ا٫ضض ،ؾٝدطج عٔ عٓٛإ (ايـُخاضب) :
َٔ نإ َعّ ٓٝا يًـُخاضب ايؿاٖط غ٬ح٘ نايـُػتطًع،نُا ٜـدطج عٓ٘ :
َــٔ ؾـٗط غــ٬ح٘ ٚأ ٗــط ٙيًٓــاؽ يػــطض ايتبــاٖ ٞبــ٘ ،أ ٚيًعــب بــ٘ ،أٚ
يًتسضٸب عً ٢إغتعُاي٘ ،أ ٚيًسؾاع عٔ ْؿػ٘ أ ٚعٝاي٘ أ ٚعٔ عطنـ٘ أَ ٚايـ٘ أٚ
جاض ٙأ ٚأٌٖ َـخًت٘ ٜ٪ٜٚ .س : ٙضٚا ١ٜعً ٞبٔ جعؿـط غـا ّ٬٥أخـا ٙعـٔ ضجـٌ
ؾٗط اىل قاحب٘ بايطَذ ٚايػهني ؟ قاٍ :رإٕ نإ ًٜعب ؾ ٬بأؽد (. )48
ٚايؿطط ٞايصٜ ٟـخٌُ ايػـ٬ح نـس اٱضٖـابٜٚ ٞظٗـط ٙغـعٝاّ ٱغـتتباب
أَٔ ايب٬ز ٚايعباز َٓٚعاّ يً ٓاَٚ ٠طٜس ٟايؿػاز َٔ بًٛؽ أٖساؾِٗ .
ٚايــ اَع يــُا ٜــدطج ٖـَ ٛأَْٝٛـ ١حاَـٌ ايػـ٬ح َٚظٗـطٚ ٙا٫طُٓ٦ـإ
بعسّ أشا ٙعً ٢أحسٺ َـُٔ ٜ ٫ػتخل ا٭شٚ ،٣شيو بؿعٌ َعطٚؾٝت٘ بعسّ نْٛـ٘
َٔ أٌٖ ايـ ٓا ١ٜعً ٢ايٓاؽ ٚاٱؾػـاز س ا٭ضض ،ؾاْـ٘ ٜ ٫كـسم عًـٖ ٢ـصا:
عٓٛإ (ايـُؿػس) أ( ٚايصٜ ٟػع ٢س ا٫ضض يًؿػاز ٚايـ ٓا. )١ٜ
ٖٚــٌ ٜعتــ س قــسم ايـــُخاضب باٱنــاؾ ١إىل ؾــٗط ايػــ٬ح ٚإ ٗــاضٙ
ايـــُدٝـ يًٓــاؽ عــاز :ّ٠إٔ ٜهــ ٕٛؾــاٖطَ ٙــٔ أٖــٌ ايطٜبــَٚ ١ظٓــ ١ايؿػــاز
ٚايـ ٓا ١ٜبػ٬ح٘ ؟ قس اختًؿت س إؾرتاط٘ نًُاتِٗ .
ٚايظاٖط عسّ إؾرتاط٘،يعسّ ايسي ٌٝايٛانـذ عًـ ٢إؾـرتاطٜ٘ٚ ،هؿـ ٞس
قسم ايـُخاضب  :إؾٗاض ٙايػ٬ح ٚإخاؾ ١ايٓاؽ ب٘ ٚإضٖابِٗ َٓ٘ .
( )48ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 2أبٛاب حس احملاضب :ح . 4
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ْعِ قس ٜػتظٗط إؾرتا) شيو َٔ قخٝذ نطٜؼ ( )49عٔ ايباقط(: )
رَٔ عٌ ايػ٬ح بايً ٌٝؾَٗ ٛــخاضب ،إ ٫إٔ ٜهـ ٕٛضجـ ٬ٶ يـٝؼ َـٔ أٖـٌ
ايطٜب١د ٚيـٝؼ َظٓـ ١ا٫ضٖـاب ٚا٫ضعـاب ؾـٜ ٬هـَ ٕٛــخاضباّٖٚ ،ـص ٙادتًُـ١
ت٪نس خطٚج (ايـُأَ )ٕٛعٔ (ايـُخاضب) .
يهــٔ قــس ٜكــاٍ َ :كتهــ ٢اي ــُكابً ١بــني اي ــ ًُتني ايــٛاضزتني س اي ــد
ايكخٝذ  :إؾرتا) ن ٕٛايطجٌ ايـخاٌَ يًػ٬ح ي َٔ ّ٬ٝأٌٖ ايطٜب. ١
يهــٔ  ٫ز٫يــ ١س اي ــُكابً ١عًــ ٢اٱؾــرتا) نُــا  ٜ ٫ــدؿ ٢عًــ ٢اي ــدبري
ايـُتأٌَ ،ؾإ ايـ ًُ ١ا٭ٚىل َثبت ٫ ٖٞٚ ١تعـاضض ايــ ٌُ ا٭خـط ٣ايــُثبت١
يعٓٛإ (ايـُخاضب) عاَاّ يػري ايـُأَ ٕٛعً٘ يـ ّ٬ٝأ ٚعًـ٘ ْٗـاضاّ ،بـٌ ـاٖط
ايكخٝخ -١س مجًتٗا ا٭ٚىل -ن ٕٛنٌ َـٔ ٜؿـٗط ايػـ٬ح ٜٚــخًُ٘ س ايًٝـٌ
ؾَٗ ٛـخاضب ٜػتخل ايــخسٚ ،يعًـ٘ بًخـا شاى ايعَـإ ايـصٜ ٟــ ًؼ ايٓـاؽ
ي ّ٬ٝس بٛٝتِٗ ٚعـسّ خـطٚجِٗ إ ٫يهـطٚض ،٠ؾهـإ ايــدطٚج يـَ ّ٬ٝـٔ ايبٝـت
حاَ ّ٬يًػ٬ح َٛجباّ ٱخاؾ ١ايٓـاؽ ٚإضٖـابِٗ ٚإضعـابِٗ  ٚ ،س ظَآْـا يـ ٛي
ٜٛجـــب عـــٌ ايػـــ٬ح يـــ ّ٬ٝخـــٛف ايٓـــاؽ ٚي ٜرتتـــب عًٝـــ٘ إضعـــابِٗ
ي ٜهٔ حاًَ٘ ٚؾاٖطَ ٙـخاضباَٶ .
اشٕ ٜ ٫بعس ايك : ٍٛإٕ اٖط ايـ ًُ ١ا٭ٚىل:رَٔ عـٌ ايػـ٬ح بايًٝـٌ
ؾَٗ ٛـخاضبد إضاز( ٠ايـدطٚج بايػ٬ح ي ّ٬ٝبـُظٗط إضٖابَ ٞـدٝـ يًٓاؽ)،
ٜهؿٓٝا ايؿو س إط٬م ايبٝإ ٚس إضازت٘ جساّٜٚ ،تخكٌ :نطٚض ٠إحطاظ نـٕٛ
ؾاٖط ايػ٬ح َـدٝؿاّ َطعباّ با ٗاض غ٬ح٘  -نٜ ٞرتتب ايـخسٸ َٔ -ز ٕٚؾـطم
بني عٌ ايػ٬ح ٚإ ٗاض ٙس ايً ٌٝأ ٚس ايٓٗـاض س ايــُكط ٚايبًـس أ ٚخاضجـ٘
ٚقطع ؾاٖط ايػـ٬ح يططٜـل ايــُػًُني ،قـاٍ ايؿـٝذ ادتـٛاٖطٚ( : ٟبايــ ًُ١
ؾايـُساضعً ٢ايت اٖط بايػع ٞس ا٫ضض بايؿػاز بت طٜس ايػ٬ح ٚضت ٙٛيًكتـٌ
()49ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 2أبٛاب حس احملاضب :ح . 1

ططم إلبات حس احملاضب املؿػس س ا٫ضض )549( .....................................

أ ٚغــًب ايـــُاٍ ٚا٭غــط ٚضتــ ٛشيــو َ ــُا ٖــ ٛبعٓٝــ٘ َ ــخاضب ١اهلل ٚيطغ ـٛي٘،
بــد٬ف ا٭خــص خؿٝــ ١أ ٚإختطاؾـاّ لــِ ايــٗطب بعــسٚ ،ٙغــري شيــو َــُا ٜ ٫عـسٸ
َـخاضب ١بٌ ٖ ٛغطق ١أْٗ ٚـب ٚإٕ جطحـٛا أ ٚقتًـٛا حـني إختطؿـٛا أ ٚغـطقٛا
يًتدًل َٔ ايكبض ٚضتٖٚ)50()ٙٛصا ٜ٪ٜس َا شنطْا ٙبٝاْ ّا يـخكٝك ١ايـُخاضب .
ٖٓ َٔٚا ْك٫ :ٍٛبس -ٱجطا ٤ايـخسٸ ٚتٓؿٝص ايعكٛبَ -١ـٔ إلبـات ايــُخاضب١
ٚايػع ٞس ا٫ضض بايؿػاز .
ٜٚتخكل إلبات٘ ٚإحطاظ َٔ ٙأحسٺ باقطاضٚ -ٙيَ ٛطٚ ٠احـس -٠ٱطـ٬م زيٝـٌ
ح  ١ٝاٱقطاضنُا قطٸبٓا ٙس بعض بـخٛلٓاٚ ،ي ٜــ س قـاحب ايــ ٛاٖط(قس)ٙ
َٔ إعت تعسز ا٫قطاض بايـُخاضبَ ،١ـُا ٪ٜنس نؿا ١ٜاٱقطاض َطٚ ٠احس. ٠
ٜٚـُهٔ إلبات ايـُخاضب ١بؿٗاز ٠ايعسيني ،ٱط٬م زي ٌٝح  ١ٝايبٝٸٓ. ١
 ٫ٚتهؿ ٞؾٗاز ٠ايٓػآَ ٤ؿطزات َٓ ٫ٚهُات ،إَ ٫ـع حكـ ٍٛايعًـِ أٚ
ا٫طُٓ٦إ عٓس ايكان ٞايؿطع َٔ ٞؾٗازتٗٔٚ ،قس غبل تـخكٝك٘ ؾُٝا َه.٢
 ٌٖٚتكبٌ ؾٗاز ٠ايـُأخٛش ٜٔبأش ٣ايـُخاضب ٚجٓا ١ٜايـُؿػس؟ؾ ٘ٝقٛض:
ا٭ٚىل :إٔ ٜؿــٗسٚا مجٝعــاّ يـــ ُٝع ايـــُأخٛشٜٚ ٜٔكٛيــٛا (:تعطٸنــٛا يٓــا
ٚأخصٚا َايٓا ٚنطبْٛا) ٚ .س ٖص ٙايكٛض ٠ايز ٜؿٗس ؾٗٝا ايــ ُٝع يً ُٝـع-
 ٫تكبٌ ؾٗازتِٗ يتُٗتِٗ بايعسا ٠ٚايٓاؾ َٔ ١٦ايـ ٓا ١ٜعًَ ٖٞٚ ِٗٝاْعـ ١عـٔ
قبــ ٍٛايؿــٗازٜ٪ٜٚ . ٠ــس :ٙخـ ستُــس بــٔ ايكــًت ٚايػــاَ ٌ٥ــٔ اٱَــاّ ايطنــا
( )عٔ ضؾك ١نـاْٛا س ططٜـل ،ؾكُطـع عًـ ِٗٝايططٜـلٚ ،أخـصٚا ايًكـٛم،
ؾؿــٗس بعهــِٗ يــبعضٚ ،أجــاب (: )ر ٫تكبــٌ ؾــٗازتِٗ إ ٫بــاقطاض َــٔ
ايًكٛم أ ٚؾٗاز َٔ ٠غريِٖ عًِٗٝد(ٚ )51غٓس ايـد اىل ستُس بٔ ايكـًت
قخٝذ جساّ،يهٔ ا٭خري زتٗ ٍٛاذتاٍ ْ ٫عطف أَاض ٠عًٚ ٢لاقت٘ ٚقب ٍٛخ ٙ
( )50جٛاٖط ايه : ّ٬ج. 570: 41
()51ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 27أبٛاب ايؿٗازات :ح. 2
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ْعِ ز٫يت٘ ٚانخ ١تكًذ َٜ٪ساّ يًخهِ ايـُٓكٛم ؾٗٝا .
ايثاْ:١ٝإٔ ٜؿٗس ادتُٝع يػريِٖ َـٔ ضؾكـا ٤ايططٜـلٜٚ ،ؿـٗس غريٖـِ يــِٗ،
نُا ي ٛقاٍ مجع َٔ ايـُأخٛش(:ٜٔعطنٛا يٓا ٚأخصٚا َاٍ ٖٚ ٤٫٪نطب)ِٖٛ
َـــٔ ز ٕٚإٔ ٜتعطنـــٛا ٭ْؿػـــِٗ ،لـــِ ٜكـــ ٍٛايــــُؿٗٛز هلـــِ نـــصيو بـ ــخل
ايؿاٖس ٜٔهلِ ْ ،ظري ؾٗاز ٠بعض ايسآ٥ني يبعض ٚؾٗاز ٠ايـُؿٗٛز ي٘ بـسٜٔ
ايؿاٖس ي٘ عً ٢ظٜس ،ؾٌٗ تكبٌ ؾٗازتِٗ؟ ؾ ٘ٝاحتُا ٕ٫بٌ ق. ٕ٫ٛ
ٚايظاٖط قبٛهلا ٚؾاقاّ يـ ُع َـٔ أجًـ ١ايؿكٗـا )52( ٤ؾـإ ؾـٗازٖ ٠ـ٫ ٤٫٪
تٛجب ايتُٗ ٫ٚ ١ؾٗاز ٠أٚي٦و تٛجـب ايتُٗـ ١حتـٜ ٢ــُٓع قبٛهلـاٜ ٫ٚ ،عُٸـ٘
خ ابٔ ايكًت يظٗٛض قٛيـ٘ س ايػـ٪اٍ (ؾؿـٗس بعهـِٗ يـبعض) س ايؿـٗاز٠
ايـ اَع ١بـني أخـصِٖ ٚأخـص أقـخابِٗ ،أٜ ٫ ٚــخطظ إطـ٬م ايــد ٚمشٛيـ٘
يًكٛض ٠ايـُبخٛل. ١
ايثايث :١إٔ ٜؿٗس مجعٷ دتُع ٺنخط َٔ ايـُأخٛش،ٜٔنإٔ ٜك(:ٍٛعطنٛا يٓـا
ٚأخــصٚا َــاٍ ٖــٚ ٤٫٪نــطب )ِٖٛلــِ ٜؿــٗس بـــ ٓا ١ٜايـــُخاضبني يًؿــٗٛز :
غريِٖ ٫ٚ ،ضٜب س قب ٍٛؾٗاز ٠غري ايــُأخٛش ٜٔيًؿـاٖس -ٜٔايـص ٜٔؾـٗسٚا
٭قـــخابِٗ ٫ٚ -س قبـــ ٍٛؾـــٗازٖ ٠ـــ ٤٫٪ايــــُأخٛش ٜٔ٭قـــخابِٗٚ ،شيـــو
يٛنٛح عسّ ايعساٚ ٠ٚعسّ إحتُاٍ ايتُٗ ١ايـُاْع َٔ ١قب ٍٛايؿٗاز. ٠
لِ ٜكع ايه ّ٬س حتسٜس حـسٸ ايــُخاضب ايــُؿػس س ا٭ضضٖٚ،ـ ٛأْـٛاع
ٜـدتًـ بعهٗا عـٔ بعـض ؾـسٚ ّ٠نـعؿاّ ٜٚــدتًـ -بـايتبع -جعاٖ٩ـا :ايــخس
ايـــُ ع ٍٛعًٗٝــا:نــٌ ْــٛع حبػــب ؾــست٘ ٚنــعؿ٘ يــ٘ جــعا٤ٷ ٚحــسٸ ٚعكٛبــْ١
َ ــدكٛق ١بــَ٘ٚ ،ػــتٓسْاٗ :ــٛض نٜــ ١ح ـسٸ ايـــُخاضب هلل ٚيطغــٛي٘ٚ ،ضٚاٜــ١
قخٝخ ١ؾُٝا ْـدتاض َٔ ايتؿك ٌٝايصَٛ ٖٛ ٟضز تٛاؾـل ايٓكـٛم ايكـخٝخ١
ايٛاضز ٠س بٝإ حس ايـُخاضب  ،ؾٓعطنٗا ْٚتأًَٗا ْٚعكب عًٗٝا :
( )52ضاجع :جٛاٖط ايه : ّ٬ج. 572 + 73 : 41
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أ -قاٍ اهلل تعاىل :رإْٔٻُٳا جٳعٳا ٤ا ٖيصٹٜٔٳ ٴٜخٳـاضٔبٴٕٛٳ ايًٓـ٘ٳ ٚٳ ٳضغٴـَ ٛي٘ٴ ٳٜٚٳػٵـعٳٛٵٕٳ ؾٹـٞ
ا٭َ ٵضضٔ ؾَػٳازاّ إَٔ ٜٴكَتٻًُٛاِ أَٚٵ ٜٴكٳ ًٖبٴٛاِ أَٚٵ تٴكَطٖـعٳ َأٜٵـسٹِٜٔٗٵ ٚٳأَ ٵضجٴًُٗٴـِ َِّـٔٵ خٹـ٬فٺ أَٚٵ
عظٹـِٝٷد
ٜٴٓؿَٛٵاِ َٹٔٳ ا٭َ ٵضضٔ ٳش ٹيوَ يَٗٴِٵ خٹ ٵعٟٷ ؾٹ ٞايسټْٵٝٳا ٳٚيَٗٴـِٵ ؾٹـ ٞاٯخٹـ ٳط٠ٹ عٳـصٳابٷ ٳ
غـٛض ٠ايــُا٥سٚ ،33 : ٠قـس تهـُٓت اٯٜـ ١ايؿـطٜؿ ١أزا( ٠أٖٚ )ٚـَٛ ٞنـٛع١
يًتدٝري ،ؾته ٕٛاٖط ٠س ايتدٝري بني خكاٍ ايعكٛبـ ١ايــُطتٸب ١عًـ( ٢ايــُؿػس
ايـــُخاضب هلل ٚيطغــٛي٘ ايػــاع ٞس ا٭ضض ؾػــازاّ)ٚجطٜـــُٚ ّ١جٓاٜــ ّ١عًــ٢
ايػريٚ ،قس إيتعّ مجعٷ َٔ أجً ١ايكخابٚ ١ايتابعني ٚايؿكٗاٚ ٤ايـُؿػط ٜٔبؿٗـِ
تـدٝري اٱَاّ بني خكاٍ ايعكٛب ١عً ٢ايــُخاضبنيٖٚ ،ـصا ايكـٜٛ ٍٛاؾـل ـاٖط
رأٚد س اٯٜــٜٚ ، ١عهــسٗ ٙــٛض بعــض أخبــاض()53حـسٸ ايـــُخاضب س ت ــدٝري
اٱَاّ بني خكاٍ ايعكٛب ١حػب جٓا ١ٜايـُخاضب ؾسٚ ٠نعؿاّ .
بٚ -ضز س خ قخٝذ ضٚا ٙايهًـٝين ٚايطٛغـ )54(ٞبػـٓسُٖا ايكـخٝذ
اىل بطٜس بٔ َعا ١ٜٚغا ٬٥ٶ َٔ اٱَاّ ايكـازم( )عـٔ اٯٜـ : ١رإْٔٻُٳـا جٳـعٳا٤
ا ٖيصٹٜٔٳ ٴٜخٳاضٔبٴٕٛٳ اي ًٓ٘ٳ ٚٳ ٳضغٴـَ ٛي٘ٴدؾأجاب٘ اٱَـاّ( : )رشيـو إىل اٱَـاّ ٜؿعـٌ
ض شيـو إيٝـ٘ ؟ قـاٍ :رٚ، ٫يهـٔ ْــخ ٛادتٓاٜـ١د
َا ٜؿا٤د ؾػأٍ بطٜس :ؾُؿـٛٸ ٷ
ٖهصا س (ايهاس) ٜعين:يٝؼ ايـ عاَ ٤ؿٛٸنا ٶإىل اٱَاّ تؿٜٛهاَ َطًكاّٜ :عاقب
نٝـ ٜؿا ،٤بـٌ ٜعاقـب بٓخـ ٛايــ ٓاٚ ١ٜحػـب قـسضٖا ؾـسٚ ٠نـعؿاّ ؾ ٝاظٜـ٘
بعكٛب ١ؾسٜس ٠عٓس ؾس ٠ادتٓاٜٚ،١ٜـ اظ ٜ٘بعكٛب ١نعٝؿ ١عٓـس نـعؿٗا ادتٓاٜـ. ١
ٚس (ايتٗصٜب) :رٚيهٔ بـخل ايـ ٓا١ٜد ٜعين :بكسض ايـ ٓاٚ ١ٜإغتخكاقٗا .
ٜٚعهس :ٙقخٝذ مجٌٝ

()55

س ايس٫يـ ١عًـ ٢تــدٝري اٱَـاّ بـني خكـاٍ

ايعكٛب ٖٞٚ ،١ايز ضٚاٖا ايهًٝين بططٜك٘ ايكخٝذ إىل مج ٌٝبٔ زضاج غـاّ٬٥
()53ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ1أبٛاب حس احملاضب :ح  +2ح. 5
()54ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ1أبٛاب حس احملاضب :ح . 2
()55ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ1أبٛاب حس احملاضب :ح .3
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عٔ اٱَاّ ايكـازم()عـٔ نٜـ ١حـسٸ ايــُخاضب أ ٟؾـ... ٤ٞ؟ قـاٍ(: )
رشيو إىل اٱَـاّ ،إٕ ؾـا ٤قطـعٚ ،إٕ ؾـاْ ٤ؿـٚ ،٢إٕ ؾـا ٤قـًبٚ ،إٕ ؾـا٤
قتٌ...د ٚ ٖٛٚانذ ايس٫ي ١عً ٢ختـٝري اٱَـاّ بـني خكـاٍ ايعكٛبـ ١ا٭ضبعـ،١
 ٖٛٚاٖطايكطنٕ ٚقطٜذ قخٝذ بطٜسٚ ،ؾٗٝا ظٜاز ٠ن ٕٛتـدٝري اٱَاّ َٓٛطـاّ
بٓخ ٛايـ ٓاٚ ١ٜقسضٖا ؾسٚ ّ٠نعؿاّ ٜ٪ٜٚ ،سَ : ٙطغٌ مساع. )56( ١
إشٕ ٫بس َٔ ن ٕٛايــدٝاض بٝـس اٱَـاّ ؾاْـ٘ ٚيـ ٞا٭َـطٜٚ ،كـ ّٛايــُ تٗس
ايعــسٍ س عكــٛض ايػٝبــَ ١كاَــ٘ ،يهــٔ اي ــدٝاض َ ــخسٸز ب ــخػب جٓاٜــ ١ؾــاٖط
ايػ٬ح -نُا س قخٝخ ١بطٜس٪ٜٚ . -نس: ٙإغتبعاز إٔ ته ٕٛعكٛب ١ايكاتٌ َع
نخص ايـُاٍ َٔ ز ٕٚقتٌ َتـخسَ ٠ع ؾاٖط ايػ٬ح َٔ ز ٕٚقتٌ ٚأخص َاٍ .
ٚس ايـُكابٌ :شٖب مجعٷ َٔ ايؿكٗـاٚ ٤ايــُؿػط ٜٔإىل ؾٗـِ ايرتتٝـب َـٔ
اٯ ١ٜحػب إخت٬ف جٓا ١ٜايـُخاضب ٚؾس ٠ايـ طٜـُٚ ١نعؿٗاٚ .لـُ ١خ٬ف
نـبري بٝـِٓٗ س تطتٝــب ايعكٛبـاتْ ٫،عــرتض عًٝـ٘ ْ ٫ٚتعـطض يــْ٘ٚ ،عتُـس َــا
تؿٝس ٙا٫خباض ايكخٝخ ١ايــُألٛض ٠عـٔ اُ٥٫ـ ١ا٫طٗـاض( )ايـز ٜبـسَٗٓ ٚـا
ايرتتٝب ؾاْ٘ خري ح  ١تٴعتُس  ،ؾ ٝـب عًـ ٢ايــُ تٗس ايعـسٍ ايــُبػٛطٜ ١ـسٙ
ًٜٚعَ٘ إحتٝاطاّ س ايؿتٝا ٚايعٌُ :إيتعاّ ايرتتٝب ايظاٖط َٔ ا٭خباض ايكخٝخ١
ٚايصٜ ٟتٓاغب َع (حل ايـ طٜـُْ(ٚ )١ـخ ٛايـ ٓا )١ٜحػب ايٓلٸ ايــُتكسّ،
ٖٓ َٔٚا ْعطض أخباض ايـخس ايكخٝخَ،١كسَ ّ١يً ُع بٗٓٝا ٖٞٚ ،ضٚاٜتإ :
ا٭ٚىلَ :ا ضٚا ٙايهًٝين ٚايطٛغ ٞبػٓسُٖا ايكخٝذ إىل ستُس بٔ َػـًِ
عٔ أب ٞجعؿـط ايبـاقط(: )رَـٔ ؾـٗط ايػـ٬ح س َكـط ٺَـٔ ا٭َكـاض ؾعكـط
إقـتٴلٸ َٓــ٘ ْٚؿــَ ٞــٔ تًــو ايبًــسَٚ ،ــٔ ؾــٗط ايػــ٬ح س َكــط ٺَــٔ ا٭َكــاض
ٚنطب ٚعكط ٚأخص ايـُاٍ ٚي ٜكتٌ ؾَٗ ٛــخاضب ؾ ـعا ٙ٩جـعا ٤ايــُخاضب
ٚأَط ٙإىل اٱَاّ :إٕ ؾا ٤قتً٘ ٚقًب٘ٚ ،إٕ ؾا ٤قطع ٜسٚ ٙضجً٘د قـاٍ :رٚإٕ
()56ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ1أبٛاب حس احملاضب  :ح. 9
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نطب ٚقتٌ ٚأخص ايـُاٍ ؾعً ٢اٱَاّ إٔ ٜكطع ٜس ٙاي ٢ُٓٝبايػطق ،١لِ ٜسؾعـ٘
إىل أٚيٝا ٤ايـُكت ٍٛؾٝتبع ْ٘ٛبايـُاٍ لِ ٜكتًْ٘ٛد ؾكاٍ ي٘ أب ٛعبٝس : ٠أضأٜـت إٕ
عؿا عٓـ٘ أٚيٝـا ٤ايــُكت ٍٛ؟ ؾكـاٍ أبـ ٛجعؿـط (:)رإٕ عؿـٛا عٓـ٘ نـإ عًـ٢
اٱَاّ إٔ ٜكتً٘ ٭ْ٘ قس حاضب ٚقتٌ ٚغطمد ؾكاٍ أب ٛعبٝس : ٠أضأٜـت إٕ أضاز
أٚيٝا ٤ايـُكت ٍٛإٔ ٜأخصٚا َٓ٘ ايسٜٚ ١ٜٳسٳعْٛـ٘ ،أيــِٗ شيـو ؟ قـاٍ :ر ،٫عًٝـ٘
ايكتٌد (ٖٚ ، )57ص ٙايطٚا ٫ ١ٜإؾهاٍ س ططٜل اغٓازٖا ٚقخت٘ .
ايثاَْ : ١ٝا ض ٟٚس (تؿػري ايكُ )ٞعـٔ إبـطاٖ ِٝبـٔ ٖاؾـِ عـٔ عًـ ٞبـٔ
حػإ عٔ أب ٞجعؿـط( )قـاٍ :رَـٔ حـاضب اهلل ٚأخـص ايــُاٍ ٚقتـٌ نـإ
عً ٘ٝإٔ ٜكتـٌ أٜ ٚكـًبَٚ ،ـٔ حـاضب ؾكتـٌ ٚي ٜأخـص ايــُاٍ نـإ عًٝـ٘ إٔ
ٜكتٌ ٜ ٫ٚكًب َٔٚ ،حاضب ٚأخص ايـُاٍ ٚي ٜكتٌ نإ عًٝـ٘ إٔ ٜكطـع ٜـسٙ
ٚضجًــ٘ َــٔ خــ٬فَٚ ،ــٔ حــاضب ٚي ٜأخــص ايـــُاٍ ٚي ٜكتــٌ نــإ عًٝــ٘ إٔ
ٜٓؿ ،٢لِ إغتثٓ ٢ععٸ ٚجٌٸ  :إٔ ٖ٫ا ٖيصٹٜٔٳ تٳابٴٛاِ َٹٔ َقبٵٌٔ إَٔ تٳكِـسٹضٴٚاِ عٳًَـٝٵِٗٔٵ ٜ ،عـين
ٜأخصِٖ اٱَاّد (. )58
ٖٚصا ايـد ضٚا ٙايكُـ ٞس تؿػـري ٙايــُتساَٚ ،ٍٚـٔ ايكطٜـب جـساّ نْٛـ٘
جع٤ٶ َٔ أخباض (تؿػري ايكُ )ٞا٭قـٌَ ٫ ،ـٔ ا٭حازٜـال ايــُعٜس ٠ايــُهاؾ١
اىل ا٭قٌ ٖٚ ،صا َطُإٔ ب٘ ْاؾـ٦اّ َـٔ يــخا ايػـٓس ٚعُـ ّٛايــُنت ،ؾاُْٗـا
ٜٛجبإ عٓس ارتبري ايـُتتبع :ا٫طُٓ٦إ بـ عٝ٥ت٘ َٔ ايتؿػري ا٭قٌ .
(ٚعً ٞبٔ حػإ) س ايػٓس َطزز بني اهلامش ٞايهعٝـ ٚبني ايٛاغطٞ
ايثك،١يهٔ ايظاٖط ن ْ٘ٛايثاْ ٞؾاْ٘ ٜط ٟٚايـد عـٔ أبـ ٞجعؿـطٚ ،ايظـاٖط َـٔ
ايػٓس ن ْ٘ٛايـ ٛاز(ٚ )ايٛاغطٜ ٞط ٟٚعٓ٘ ،بُٓٝا اهلـامش ٞي ٜـسضى أبـا
ايـخػٔ َٛغ -)(٢عًَ ٢ا س ضجاٍ ايهؿ ٞعـٔ َــخُس بـٔ َػـعٛز عـٔ
()57ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ1أبٛاب حس احملاضب :ح . 1
()58ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ1أبٛاب حس احملاضب :ح . 11
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ابٔ ؾهاٍٚ -ايٛاغط ٞلكـٚ ١إٕ ض ٣ٚعـٔ ايكـازم ()ؾاْـ٘ عُٸـط أنثـط َـٔ
َا ١٥غٓ -١عًَ ٢ا س ؾٗطؽ ايٓ اؾـٚ -ٞعـسٸ ٙايؿـٝذ ايطٛغـ ٞس ضجايـ٘ َـٔ
أقخاب ادتٛاز( ،)ؾٝكطب جساّ ن( ٕٛعً ٞبٔ حػإ) س ايػٓس ٖ ٛايثكـ١
ايٛاغط ٞايطا ٟٚعٔ ايـ ٛاز( ،)ؾتكبذ ايطٚا ١ٜقخٝخ ١عً ٢ا٭قطب .
ٖٓٚا ْعطض ايرتتٝب ٚايتؿك ٌٝايـُدتاض يـخسٸ ايـُخاضب س ؾطٚع :
ا٭: ٍٚإشا ؾٗط ايػ٬ح ٱخاؾ ١ايٓاؽ ،يهٓ٘ ي ٜأخص َا ٫ٚ ّ٫قتٌ أحساّ-
ْؿ َٔ ٞايبًس ايص ٟؾٗط ايػ٬ح ؾ ٘ٝإىل بًسٺ لإٕ ٜٚ .سيٓا عًٝـ٘ :قـخٝخ ١عًـٞ
بٔ حػإ ايز ٜك ٍٛؾٗٝـا اٱَـاّ(:)رَٚـٔ حـاضب ٚي ٜأخـص ايــُاٍ ٚي
ٜكتٌ نإ عً ٘ٝإٔ ٜٓؿ٢د(ٜ٪َ )59س ّ٠بطٚاٜز ايـُسا٥ين ٚايـدثعُ: ٞرٚإٕ ؾٗط
ايػــٝـ ٚحــاضب اهلل ٚضغــٛي٘ ٚغــع ٢س ا٭ضض ؾػــازاّ ٚي ٜكتــٌ ٚي ٜأخــص
ٚ ٫ي ٜكتـٌ ْؿـٞ
ايـُاٍْ -ؿ َٔ ٞا٭ضضدر َٔٚقطـع ايططٜـل ؾًـِ ٜأخـص َـا ّ
َــٔ ا٭ضضد ٚايـــُسا٥ين ٚايـــدثعُ َ ٞــ ٗ ٫ٛاي ــخاٍٚ ،س بعــض غــٓسُٖا
(ستُس بٔ غًُٝإ ايسي ٖٛٚ )ُٞٝنعٝـ جـساّ ٜ ٫عـٛٸٍ عًٝـ٘ -نُـا س ؾٗـطؽ
ايٓ اؾ -ٞؾٜ ٬ـُهٔ إعتُازُٖا ح  ّ١تاَٚ ،ّ١تكًخإ َٜ٪ساّ يًكخٝخ. ١
لِ اشا ْـٴؿ َٔ ٞا٭ضض ايز ؾٗط ايػ٬ح ؾٗٝا إىل بًسٺ لإٕ -نـٴتب إىل أٌٖ
ايبًس ايـُٓؿ ٞايٚ ٘ٝأٚق ِٖٛبـُكاطعت٘ َٚهاٜكت٘ َػتُطاّ حتـٜ ٢ــُٛت ،ض٣ٚ
ايهًٝين ٚايطٛغ ٞبططٜل قخٝذ إىل حٓإ عٔ ايكازم( )س قـ ٍٛايًـٗععٸ
ٚجٌٸ:رإْٔٻُٳا جٳعٳا ٤ا ٖيصٹٜٔٳ ٴٜخٳاضٔبٴٕٛٳ اي ًٓ٘ٳ ٚٳ ٳضغٴَ ٛي٘ٴ...دقاٍ :رٜ ٫ٴباٜع ٜ ٫ٚٴـ٣ٚ٪
ٜ ٫ٚٴطعِ ٜ ٫ٚٴتكسم عً٘ٝد(ٚ )60تٜ٪سٖا :ضٚا ١ٜايـُساٜين عٔ ايطنا( )س
حسٜال ايـُخاضب :رٜٴٓؿ َٔ ٢ايـُكط ايص ٟؾعٌ ؾ ٘ٝإىل َكـطٕ غـريٜٚ ،ٙهتـب

()59ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 1أبٛاب حس احملاضب  :ح  + 11ح  + 4ح. 5
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إىل أٖــٌ شيــو ايـــُكط:أْ٘ َٓؿ ـٞٸ ؾــ ٬ت ــ ايػ ٫ٚ ٙٛتبــاٜع ٫ٚ ٙٛتٓــانخ٫ٚ ٙٛ
تٛانً ٫ٚ ٙٛتؿاضبٙٛد .
ٚايـخاقٌ إ ايصٜ ٟؿٗط ايػـ٬ح ٜٚــدٝـ ايٓـاؽ اشا ي ٜكتـٌ أحـساّ ٫ٚ
أخص َا ّ٫لِ لبت عً ٘ٝشيو باقطاض أ ٚبْ -١ٓٝٴؿ َٔ ٞايبًس أ ٚا٭ضض ايز ؾٗط
ؾٗٝا ايػ٬ح إىل بًس لـإٕٚ ،س قـخٝخ ١مجٝـٌ ز٫يـ ْ١عًـْ ٢ؿٝـ٘ َـٔ َكـط اىل
()61

َكــط نخــط ،لــِ قــاٍ:رإٕ عًٝـاّ ْ ؿــ ٢ضجًــني َــٔ ايهٛؾــ ١اىل ايبكــط٠د
ٚبعس ايٓؿٜ ٞٴٛق ٢أٌٖٴ ايبًس بـُهاٜكت٘.

 ٚــاٖط ايٓؿــٖ ٞــ ٛاٱبعــاز عــٔ ايبًــس ٚا٫ضض ايــز ؾــٗط ؾٗٝــا ايػــ٬ح
ٚأخاف ايٓاؽ ؾٗٝا اىل بًسٺ لإٕ نُا قٓع أَري ايـَُٓ٪ني(. )
يهٔ س بعض ايطٚاٜات ( )62تؿػري ايٓؿ ٞبا٫غطام ،نُا جا ٤س ضٚا ١ٜعبـس
اهلل بٔ طًخ ١ايـُ ٗ ٍٛحاي٘:رٜٚٴٓؿٜٚ ٢ـٴخٌُ س ايبخـط لـِ ٜٴكـصف بـ٘د ٚأْـ٘
ٜ ٫هؿ ٞايٓؿ َٔ ٞبًس اىل بًـس  ،بـٌ  ٫بـس َـٔ إٔ رٜهـ ٕٛحـس ّا ٜٛاؾـل ايكطـع
ٚايكــًبدٚ ،س َطغــً ١ايكــسٚم :رٜٓٚبػــ ٞإٔ ٜهــْ ٕٛؿٝــاّ ؾــبّ ٗٝا بايكتــٌ
ٚايكًب  :تثكٌٓ ضجً٘ ٜٚطَ ٢س ايبخطد .
يهُٓٗا ضٚاٜتإ :نعٝؿَٚ ١طغً ٫ ١تكًخإ ح  ّ١عً ٢ايــخهِ ايؿـطع:ٞ
ايٓؿ -ٞباغطام ايـُخاضب س ايبخط .
إشٕ ٫بس َٔ إعتُاز ايـد ايـُٛلٛم بكسٚضٜ ٖٛٚ ،ٙسٍ عً ٢نؿا ١ٜايٓؿـٞ
َٔ أضض اٱجطاّ ٚإؾٗاض ايػ٬ح إىل أضض ٚب٬ز أخط. ٣
لِ إشا أخطج ايـُخاضب َٔ شاى ايبًس ايـُٓؿ ٞاي ٘ٝيهٜ ٫ ٞػـتكطٸ ٜٗ ٫ٚـسأ
ؾ ٝطّ َط ّ٠أخط ٣باؾٗاض ايػ٬ح ٚإخاؾ ١ايٓاؽ٫ٚ ،بس َٔ حكٛي٘ بأَط ٚيـٞ
ا٭َـط :ايــخانِ ايؿـطع ٞأَٓ ٚكـٛب٘ يًخػـبٝات -ؾ٬بـس َـٔ أْـ٘ ٜٴٛقـ ٢أٖــٌ
()61ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 1أبٛاب حس احملاضب  :ح .3
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ايبًس ايثايال بإٔ ٜٴكاطعٜٚ ٙٛٴهاٜكٜ ٫ٚ ٙٛتعاًَٛا َع٘ بــدريٕٜٚ ،ــُهٔ إغـتؿاز٠
ٖصا َٔ قـٛي٘ تـعاىل :رأَٚٵ ٜٴـٓؿـٳٛٵاِ َٹٔٳ ا٭َ ٵضضٔد حـٝال تـؿعط اٯٚ ١ٜتـؿٝس بعض
ا٫خباض إٔ عكٛب(١ايٓؿ َٔ ٞا٫ضض)تعـين عـسّ إغـتكطاض ٙس ا٭ضضٚ ،تـسٍ
ايطٚا ١ٜايـُعت  ٠عً ٢يعَ ّٚـخاقطت٘ َٚهاٜكت٘ س ايبًس ايـُٓؿ ٞإي. ٘ٝ
ٚايظاٖط إٔ ايٓؿٚ ٞايـُخاقط ٠يػطض ا٭َٔ َٓ٘  َٔٚؾطٸ ٙحتـٜٗ ٫ ٢ـسأ
بايـٴ٘ ْٚؿػ٘ ؾٝػع ٢لاْ ١ٝيًؿػاز س ا٭ضض ٚإؾٗاض ايػ٬ح أ ٚيً طٜـُ. ١
ٚايظاٖط ْؿ َٔ ٘ٝبًس اٱغ ّ٬ايص ٟأجطّ ؾٚ ٘ٝؾـٗط ايػـ٬ح ؾٝـ٘ إىل بًـس
ا٫غ ّ٬نُا قٓع أَري ايـَُٓ٪ني (. )
يهٔ ٚضز س ضٚاٜتني (َ )63عت تني اٖطاّ :ز٫ي ١عًْ ٢ؿ ٘ٝإىل ب٬ز ايؿطى
ٚايهؿط أ ٚايب٬ز ايكطٜبَٗٓ ١اُٖٚ ،ا َـا ضٚا ٙايؿـٝذ ايطٛغـ ٞبػـٓس ٙايــُتكٌ
بــبهري بــٔ اعــني عــٔ اٱَــاّ ايبــاقط ( )رنــإ أَــري ايـــَُٓ٪ني  إشا ْؿــ٢
أحساّ َٔ أٌٖ اٱغْ ّ٬ؿا ٙإىل أقـطب بًـس َـٔ ايؿـطى إىل اٱغـ ،ّ٬ؾٓظـط إىل
شيو ؾهاْت ايس ًِٜأقطب أٌٖ ايؿطى إىل اٱغّ٬دَٚا ضٚا ٙبػٓس ٙايــُتكٌ
بأب ٞبكري:رٜٴٓؿَ ٢ـٔ بـ٬ز ا٫غـ ّ٬نًـٗا ؾـإ قُـسٹضٳ عًٝـ٘ س ؾـَ ٤ٞـٔ أضض
اٱغ - ّ٬قتٌ  ٫ٚأَإ ي٘ حتًٜ ٢خل بأضض ايؿطىد .
ٚا٫يتعاّ بٗاتني ايطٚاٜتني ٚإعتُازُٖا َؿهٌ :
أ : ّ٫ٚإٕ ايطٚاٜتني َتعاضنتإ س أْؿػُٗا َٚهُُْٗٛاُٖٚ ،ا َـدتًؿتإ
س َهإ ايٓؿـ ، ٞحٝـال تؿٝـس إحـساُٖا ْ :ؿٝـ٘ َـٔ بـ٬ز اٱغـ ّ٬نًـٗاٚ ،تؿٝـس
ا٭خطْ :٣ؿ ٘ٝإىل أقطب بًس َٔ أٌٖ ايؿطىٖٚ ،صا ايتعاضض ٜٛجب نعؿُٗا
أ ٚتػاقطُٗا ٜٚ ،بك ٢قـخٝذ مجٝـٌ بـَ ٬عـاضض َعتـسٸ بـٖ٘ٚ ،ـٜٓ ٛطـل بـإٔ
ايٓؿــ ٞرَــٔ َكــط اىل َكــط نخــطد  ٚــاٖط :ٙأَكــاض ايـــُػًُنيٖٚ ،ــصا خـ
قخٝذ َعتُس ْعٌُ بظاٖط( ٙايٓؿَ َٔ ٞكط إغ َٞ٬اىل َكط إغ٫ ، )َٞ٬
( )63ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 4أبٛاب حس احملاضب  :ح  +6ح. 7
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إٔ ٜٓؿَ َٔ ٢كط إغ َٞ٬إىل َكط ايؿطى أ ٚقطٜباّ َٔ أَكاض ايـُؿطنني .
ٚلاْـٝاّ  :إٕ َؿاز ايـد  ٜٔخ٬ف َؿاز قخـٝذ مج: ٌٝرإٕ عًٝاّ ْ ـؿ٢
ضجًني َٔ ايهٛؾـ ١إىل ايبكـط٠د

()64

ٚي تهـٔ ايبكـط ٠أضض ؾـطى  ٫ٚقطٜبـ١

َٔ أضض ايؿطى .
ٚلايثاّ :إْ٘ ي ٛجاظ قتًـٖ٘ٚ -ـ ٛي ٜكتـٌ أحـساّ ٚي ٜػـًب َـا -ّ٫ؾـ ٬زاعـٞ
يٓؿٝــ٘،بٌ ٜكتــٌ س أضض اٱغــٚ ّ٬س ايبًــس ايــص ٟؾــٗط ؾٝــ٘ ايػــ٬ح ٚأخــاف
ايٓاؽٚ ،ي ٛجاظ أٚ ٚجب ْؿ ٘ٝإىل ب٬ز ايؿطى نإ ي٘ َػتكطٷ ؾٗٝا ٚقس ٜتعـإٚ
َع ايـُؿطنني يـخطب اٱغٚ ّ٬أًٖـٖ٘ٚ ،ـصإ َــُا ٜ ٫تٛقـع قـسٚضُٖا َـٔ
ايؿاضع ٚ .باختكاض ٫ :بس َٔ ضزٸ عًِ ايــد  ٜٔإىل أًٖـ٘ (ٚ ، )ايٛانـذ
َٔ ايسي ٌٝايـخ  :١يعْ ّٚؿ ٞايؿاٖط غ٬ح٘ ايـُدٝـ يٓٛع ايٓاؽ َٔ بًس إىل
بًس إغٜٚ َٞ٬ٴهٝٸل عً ٘ٝس ايبًس ايـُٓؿ ٞايٗٝا .
٫ٚبس إٔ ٜه ٕٛايٓؿٚ ٞايتهٝٝل َػتُطاّ حتـٜ ٢ــُٛتٜ ٫ ،ـرتى ٜطجـع إىل
بًس ٫ٚ ٙإٔ ٜػتكطٸ س بًس َعـني خؿـ َ١ٝإٔ ٜٗـسأ ٜٚػـتكطٸ ٜٚػـع ٢جسٜـساّ يؿـٗط
ايػ٬ح ٚيٲجطاّ  ،ؾإ ايٓؿٚ ٞايتهٝٝل ايــُػتُط حتـ ٢ايــُٛت ٖـَ ٛكتهـ٢
إط٬م ن١ٜرأَٚٵ ٜٴٓؿَٛٵاِ َٹٔٳ ا٭َ ٵضضٔ د ٚإط٬م َعت  ٠حٓإ :رٜ ٫ٴباٜع ٜ ٫ٚٶـ٣ٚ٪
ٜ ٫ٚٴطعِ ٜ ٫ٚتكسم عً٘ٝد(ٜ٪َ )65ساّ بـُطغً ١تؿػـري ايعٝاؾـ ٞعـٔ أحـسُٖا
( )قــاٍ  :تعكٝب ـاّ يٰٜــ:١رٜ ٫ٴبــاٜع ٜ ٫ٚٴ ـ٪ت ٢بطعــاّ ٜ ٫ٚٴتكــسم عًٝــ٘د إش
ايؿعــٌ ايـــُهاضع س اٯٜــ ١ايــطٚاٜتني :ايـــُعت ٚ ٠ايـــُطغً -١ــاٖط س ايت ـسٸز
ٚا٫غتُطاض ،ؾٜ ٬تخسز ايٓؿٚ ٞايتهٝٝل بعَإ َعني :غٓ ١أ ٚأقٌ أ ٚأنثط .
ْعِ حه ٞعٔ بعض ايؿكٗا ٤ايـُتكسَني:ايك ٍٛبإٔ حسٸ ايٓؿ ٞغٓٚ ١احس،٠
ٚايظاٖط إغـتٓاز ٙإىل ضٚاٜـز ايــُسا٥ين عـٔ اٱَـاّ ايطنـا (:)رٜٓؿـَ ٢ـٔ
( )64ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 1أبٛاب حس احملاضب  :ح .3
()65ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 4أبٛاب حس احملاضب  :ح+ 1ح. 8
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ايـــُكط  ...ؾٝؿعــٌ شيــو بــ٘ غــٓ١د( )66يهٓٗــا ضٚاٜــ ١نــعٝؿ ١ايػــٓس بايـــُسا٥ين
ٚغــري ٜ ٫ٚ ،ٙــُهٔ إعتُازٖــا ح ـ ّ١عًــ ٢ت ــخسٜس ايٓؿــ ٞبػــٓ ١خ٬ؾ ـ ّا يظــاٖط
َعت  ٠حٓإ ٫غُٝا ٚإٔ خ ايػٜٓ ٫ ١عطف عاٌَ بٗا غ ٣ٛحي ٢ٝبٔ غعٝس .
نُا إٔ َكتهـ ٢إطـ٬م اٯٜـ ١ايؿـطٜؿٚ ١ايــد ( )67ايكـخٝذرٜ ٫بـاٜع ٫ٚ
ٜــٜ ٫ٚ ٣ٚ٪طعــِ ٜ ٫ٚتكــسم عً٘ٝدإغــتُطاض ايٓؿــٚ ٞايتهــٝٝل ٚايـــُخاقط٠
ط ٍٛعُط ٙحتَٛ ٢ت٘ -تاب بعس ايكبض عًٚ ٘ٝايظؿط ب٘ أّ ي ٜتب. -
يهٔ ٜظٗط َٔ ايـُخكل س (ايٓاؾع) تكٝٝس ظَإ ايٓؿ ٞبعسّ ايتٛبٚ ،١أْـ٘ اشا
تاب بعس ايظؿط ب٘ غكط حهـِ ايٓؿـٖٚ ،ٞهـصا ايؿـٗٝس ايثـاْ ٞس ضٚنـت٘ قـاٍ:
(ٜٚٴٓؿــٜٚ ... ٢ٴهتــب إىل نــٌ بً ـسٺ ٜكــٌ إيٝــ٘ بايـــُٓع َــٔ َ ــ ايػت٘ ٪َٚانًتــ٘
َٚباٜعت٘ ٚغريٖا َٔ ايـُعاَ٬ت إىل إٔ ٜتٛب ،ؾـإ ي ٜتـب إغـتُط ايٓؿـ ٞإىل
إٔ ٜـُٛت)  ٚـاٖط ٙإْكطـاع ايٓؿـ ٞا شا أ ٗـط ايتٛبـ ١بعـس ايظؿـط بـ٘ ٚايٓؿـَ ٞـٔ
بًسٚ ،ٙيعٌ ٚجٗ٘ :إغتؿعاض َٔ ٙخ ايـُسا٥ين ايـُبٝٸٔ يــخسٸ ْؿـ ٞايــُخاضب
َٚـخاقطت٘ :رٜؿعٌ شيو ب٘ غٓ ،١ؾاْ٘ غٝتٛب  ٖٛٚقاغطد(ٚ )68نأْ٘ ٜـٛحٞ
بأْ٘ يْ ٛـٴؿٚ ٞحٴٛقط غٓ ّ١غٝتٛب  ٖٛٚقاغط ٚتٓتَٗ ٞس ٠ايٓؿـ ٞبتٛبتـ٘  .يهٓـ٘
إؾعاضٷ نعٝـ ٜ ٫طقَ ٢ػت ٣ٛايس٫ي ،١بٌ ايظـاٖط ز٫يتٗـا عًـ ٢تــخسٜس َـس٠
ايٓؿ ٞبػٓ ٫ ١بايتٛبَ ، ١هاؾاّ إىل نعـ غٓس ايـد بـ ٗاي ١ايـُسا٥ين ايطاٟٚ
يًد عٔ اٱَاّ ايطنا (ٚ )بهعـ (ستُس بٔ غًُٝإ) ايس. ًُٜٞ
ٚايــخاقٌ عــسّ ايــسي ٌٝايـــُعت غــٓساّ ايٛانــذ ز٫يـ ّ١عًــ ٢ايتكٝٝــس ظَــٔ
ايٓؿ ٞبػٓ ١أ ٚبتٛب ١ايـُخاضبَٚ ،كتهـ ٢إطـ٬م زيٝـٌ ايٓؿـ ٞايــُٓكٛم س
ايهتـــابر أَٚٵ ٜٴٓؿَـ ـٛٵاِ َٹـ ـٔٳ ا٭َ ٵضضٔ دٚ ،س ايػـ ـٓٸ :١قـــخٝذ عًـــ ٞبـــٔ حػـــإ
()66ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 4أبٛاب حس احملاضب  :ح + 2ح. 4
()67ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 4أبٛاب حس احملاضب  :ح .1
()68ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 4أبٛاب حس احملاضب  :ح . 4
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ايـُتكس ٟٱلبات ايٓؿَٚ ٞعت  ٠حٓإ س ايتهـٝٝل حـاٍ ايٓؿـٖ -ٞـ ٛإغـتُطاض
ايٓؿ ٞحت ٢ايـُٛت َٔ ،ز ٕٚؾطم بني ايتٛب ١بعس ؿـط ايــخانِ بـ٘ ٚبـني عـسّ
ايتٛب ١بعس ؿط ايـخانِ ب٘ ْ ،عِ ايتٛب ١قبٌ ؿط ايـخانِ ب٘ ٚقبٌ َكسضت٘ عً٘ٝ
َػكط ١يًٓؿ ٞنُا غٝأت. ٞ
لِ اْـ٘ قـس شنـط بعـض ا٭قـخاب أْـ٘ (يـ ٛقكـس ايــُخاضب ايــُٓؿ ٞبًـس
ايؿــطى ٚايهؿــط ،أ ٚأضاز ا٫قــرتاب َٓٗــآَ -ــع بــايكٚ ،٠ٛيــَ ٛهٓٓــ٘ ايـــُؿطنٕٛ
ٚايهؿاض َٔ زخ ٍٛب٬زِٖ قٛتًٛا حت ٢خيطجٖٚ )ٙٛصا ايــُكاٍ َسضنـ٘ ضٚاٜـ١
نــعٝؿٖ ١ــ ٞضٚاٜــ ١ايـــُساٜين عــٔ ايطنــا( :)غــأي٘ ؾــإ تٛجٸــ٘ إىل أضض
ايؿطى يٝسخًـٗا ؟ قـاٍ :رإٕ تٛجٸـ٘ اىل أضض ايؿـطى يٝسخًـٗا قٛتـٌ أًٖـٗاد
ٚس ْػــد ١أخــط ٣يًطٚاٜــ :١غــ٪اٍ عُــا يـ ٛأتــ ٢ايـــُخاضب َــٔ أضض ايؿــطى
ؾسخًٗا قاٍ (: )رٜٴهطب عٓك٘ إٕ أضاز ايسخ ٍٛس أضض ايؿطىد(. )69
ٖٚــص ٙايطٚاٜــ ١نــعٝؿ -١يـــ ٗاي ١ايــطا ٟٚس ا٭ٚىل ٚإضغــاٍ ايثاْٝــ٫ -١
ٜـُهٔ إعتُازٖا ح  ّ١عً ٢ايـخهِ ايؿطع. ٞ
ْعِ ضتٔ ْعتكس أًْ ٚتعّ بايـخبؼ بعس ايٓؿٚ ،ٞشيو بًخا إٔ ٖصا ايعَإ
قس تٛغٸعت ؾ ٘ٝا٭َٛض ٚتطٛٸضت ٚتػٝٸـطت ؾٝـ٘ ا٭حـٛاٍ َـٔ مجٝـع ايــ ٗات،
ؾٝــتُهٔ ايؿكٝــ٘ ايعــسٍ -بــُكتهٜ٫ٚ ٢تــ٘ ايعاَــ ١عًــ ٢قــ ٍٕٛأ ٚايــخػب ١ٝعًــ٢
شتتاضْاٜٚ -كسض عً ٢حبؼ ايـُخاضب ايص ٟي ٜكتـٌ أحـساّ أ ٚي ٜػـًب َـاّ٫
ٕ حتـت
س لـا ٕ
ؾٓٝؿ٘ َٔ ايبًـس ايـص ٟؾـٗط ؾٝـ٘ ايػـ٬ح ٚأخـاف ؾٝـ٘ ايٓـاؽ إىل بًـ ٺ
َـًُهت٘ أ ٚغًطت٘ لِ ٜأَط بـخبػ٘ بصاى ايبًس س َـخبػ٘ َع تؿػ ً٘ٝيٝأنـٌ َـٔ
ؾػً٘ ؾٝتخكل ٚاقع ايٓؿٚ ٞايتهٝٝل بٗصا ايـخبؼٜٚ ،ـُهٔ إٔ ٜـخطظ إغـتُطاض
ْؿ ٘ٝط ٍٛعُط ٙحتَٛ ٢ت٘ٚ ،بٗصا ٜأَٔ ايـخانِ اٱغٖ َٔ َٞ٬طٚبـ٘ إىل بًـس
ايؿطى  َٔٚعٛزت٘ إىل جطّ ؾٗط ايػ٬ح ٚإخاؾ ١ايٓاؽ .
()69ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 4أبٛاب حس احملاضب  :ح  + 2ح. 3
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ايؿطع ايثاْ: ٞإشا ؾٗط ايػـ٬ح ٱخاؾـ ١ايٓـاؽ ٚنـطب ٚعكـط -أ ٟجـطح
ايػري بهطبت٘ -إقتلٸ ايـُ طٚح َٓـ٘ ْٚؿـَ ٞـٔ ايبًـس ٠ايـز أجـطّ ؾٗٝـا ٚؾـٗط
ايػ٬ح ٚعكط٫ٚ ،بس َٔ ن ٕٛايككام بكسض جطح٘ َٚثٌ جٓاٜتـ٘ ٫ -أظٜـس-
يكٛي٘ تعاىل  :ر ؾَُٳٔٔ اعٵ ٳتسٳ ٣عٳًَ ٵٝهُِٵ ؾَاعٵتٳـسٴٚاِ عٳًَٝٵـ٘ٹ بٹ ٹُثٵـٌٔ َٳـا اعٵتٳـسٳ ٣عٳًَـ ٵٝهُِٵ د
ٚيكٛي٘ ( )س قـخٝخ ١ستُـس بـٔ َػـًِ :رَـٔ ؾـٗط ايػـ٬ح س َكـط َـٔ
ا٭َكــاض ؾعكــط -إقــتلٸ َٓــ٘  ْٚــٴؿَ ٞــٔ تًــو ايبًــس٠د ٖٚــ ٞقــخٝخ ١ايػــٓس
ٚانــخ ١ايس٫يــ ١عًــ ٢ايعكــٛبتني :ا٫قتكــام ٚايٓؿــ٫ٚ ،ٞبــس َــٔ اقتكــام
ايـُ طٚح َـٔ ايــُخاضب٫ٚ ،بـس َـٔ نْٛـ٘ بكـسض ايــ ٓاٚ ١ٜا٫عتـسا ٤حػـب
ْلٸ اٯٜـ ١ايــُتكسَ٫ٚ ،١بـس َـٔ ْؿـ ٞايــُخاضب عـٔ ايبًـس ٠ايـز أجـطّ ؾٗٝـا
بؿٗط ايػ٬ح ٚعكط ايـُػًِ أ ٚايـُػايـِ ؾٗٝا .
َٚكتهــ ٢إطــ٬م ايكــخٝخ ١عــسّ ايؿــطم بــني جــطح ايـــُخاضب غــريٙ
بػــ٬ح٘ قاقــساّ تــخك ٌٝايـــُاٍ َٓــ٘ أ ٚيــُ طز اٱٜــصاٚ ٤اٱجــطاّ ٚايــ ٓا١ٜ
عً ٢ايػريٚ ،عً ٢نٌ تكـسٜطٜ :ػـتخل ايــُ طٚح ا٫قتكـام َـٔ ايــُخاضب
ايــ اضح يــ٘ ٖٚـ ٛحكٓـٜ٘ :ــ ٛظ يــ٘ إٔ ٜعًُـ٘ ٜٚــ طح ايــُخاضب َثــٌ جطحــ٘
ٚقـــسض جٓاٜتـــ٘ ،أٜ ٚـــ ٛظ إٔ ٜعؿـــ ٛعٓـــ٘ َـــ اْاّ أ ٚبعـــٛض ٜبصيـــ٘ ايـــ اضح
ايـُخاضبٖٚ ،صا َكته ٢ايتباْ ٞايعك ٞ٥٬عً ٢إٔ يهٌ ش ٟحل إعُـاٍ حكـ٘
ٚيــ٘ إيػــا ٤حكــ٘ ٚإغــكا) َػــتخك٘ -بعــٛض أ َ ٚــ اْاّٚ -قــس أَهــا ٙايؿــاضع
ايـُكسؽ س قخٝخ ١ستُس بٔ َػـًِ :ر ٖـ ٛحكٓـو :إٕ عؿـٛتٳ عٓـ٘ ؾخػـٔٷ،
ٚإٕ ضؾعتٳ٘ إىل اٱَاّ ؾاْـُا طًبتٳ حكود (. )70
ؾــإشا عؿــ ٢ايـــُ طٚح َــٔ جاضحــ٘ -بعــٛض أَ ٚـــ اْاّٚ -جــب عًــ٢
ايـــُ تٗس ايعــسٍ أَٓ ٚكــٛب٘ ْؿٝــ٘ عــٔ بًــس ايـ ط ٜــُٚ ١اي ــ ٓا ،١ٜ٭ٕ غــك)ٛ
قكام ايـ طح بايعؿ ٛعٓـ٘ َـٔ َػـتخك٘ ٜ ٫كتهـ ٞغـك )ٛايعكٛبـ ١ا٭خـط٣
()70ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 17أبٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح .1
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 ايٓؿ َٔ ٞبًس ادتطٜـُ -١ؾاْ٘ حسٸ ايـُخاضب ايؿـاٖط يًػـ٬ح ٖٚـ ٛحهـِ اهللٜ ٫ٚػكط بايعؿ ٛايـُ طٚح عٔ جطح٘ .
إشٕ ايٓؿٚ ٞاجب عً ٢نٌ تكسٜطٚ ،تأت ٞأحهاّ ايٓؿ ٞايـُتكسَ ١س ايؿطع
ا٭ ٍٚبـدكٛقٝات٘ نًٗا .
ايؿطع ايثايال  :إشا ؾٗط ايػ٬ح ٱخاؾ ١ايٓاؽ ٚأخص ايـُاٍ  ،غٛا ٤نإ
بكسض ايٓكاب أّ أقٌ أّ أنثط ٚ ،ي ٜكتٌ ٚي ٜـ طح أحساّ  -قطع اٱَاّ ٜسٙ
ايٚ ٢ُٓٝضجً٘ ايٝػطٜٚ ، ٣سيٓا عً : ٘ٝقٛي٘ ( )س قخٝخ ١عً ٞبٔ حػإ
ر َٔٚحاضب ٚأخص ايـُاٍ ٚي ٜكتٌ نإ عً ٘ٝإٔ ٜكطع ٜسٚ ٙضجً٘ َٔ
خ٬فد َٜ٪س ّ٠بطٚاٜز ايـُساٜين ٚايـدثعَُٚ ٞطغً ١ايكسٚم

()71

ٖٞٚ

قطٜـخ ١نايكخٝخ ١س ايس٫ي ١عً ٢إٔ َٔ حاضب ٜ -عين ؾٗط ايػ٬ح
ٚأخاف ايٓاؽٚ -أخص ايـُاٍ ٚي ٜكتٌ -قطعت ٜسٚ ٙضجً٘ َٔ خ٬ف،
َٚعٓ ٢رَٔ خ٬فد ٖ ٛقطع ايٝس اي - ٢ُٓٝنُا تكطع ٜس ايػاضم ٚ -قطع
ضجً٘ ايٝػط ٣نُا ؾِٗ ايؿكٗا( ٤ضض) قاطبٚ ١إٕ ي تكطح ب٘ ايطٚاٜات .
َٚكته ٢إط٬م (أخص ايـُاٍ) عسّ ايؿطم بني ن ٕٛايـُاٍ ايـُاخٛش
بكسض ْكاب ايػطق -١ضبع زٜٓاضعً ٢ايـُؿٗٛض،أٚمخؼ زٜٓاض عً ٢ايـُدتاض-
ٚبني أخص أقٌ َٔ قسض ايٓكاب ٚبني أخص أنثط َٔ قسض ايٓكاب  ،ؾإ
ا٫خباض ايكخٝخٚ ١ايهعٝؿَ ١طًك ١ي تتكٝس بأخص قسض ْكاب حس ايػطق. ١
ايؿطع ايطابع  :اشا ؾٗط ايػ٬ح ٱخاؾ ١ايٓاؽ س بًس َٔ ايبًسإ ٚنطب
ٚعكط ٚأخص ايـُاٍ  -بكسض ايٓكاب أ ٚأقٌ أ ٚأنثط ٚ -ي ٜكتٌ احساّ  ،ؾٗٛ
َـخاضب هلل ٚيطغٛي٘ ٚاَ٫اّ َـدٝٸط  :إٕ ؾا ٤قتً٘ ٚقًب٘ ٚ ،إٕ ؾا ٤قطع ٜسٙ
ايٚ ٢ُٓٝضجً٘ ايٝػط ، ٣لِ ٜسؾع٘ إىل أٚيٝا ٤ايـُاٍ ٜتبعٜٚ ْ٘ٛهُٓ ْ٘ٛايـُاٍ
ايص ٟغطق٘ .
()71ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس احملاضب  :ح +4ح+ 5ح. 10

( ....................................................)562ؾك٘ اذتسٚز ٚايتععٜطات

ٚٚج٘ شيو :قخٝخَ ١ـخُس بٔ َػًِ ()72حٝال ٜك ٍٛؾٗٝا اَ٫اّ ايباقط:
ر َٔٚؾٗط ايػ٬ح س َكط َٔ اَ٫كاض ٚنطب ٚعكط ٚأخص ايـُاٍ ٚي
ٜكتٌ ؾَٗ ٛـخاضب  ،ؾ عا ٙ٩جعا ٤ايـُخاضبٚ ،أَط ٙإىل اَ٫اّ :إٕ ؾا ٤قتً٘
ٚقًب٘ٚ ،إ ؾا ٤قطع ٜسٚ ٙضجً٘د  ٖٞٚقخٝخ ١ايػٓس ٚانخ ١ايس٫ي ١عً٢
تؿٜٛض ايـخس َـدٝٸطاّ بني عكٛبتني .
٫ٚبس بعس َعاقب ١ايـُخاضب بايعكٛب ١ايـُػتخك - ١إٔ ٜسؾع٘ ايـخانِ
ايؿطع ٞإىل ٚي ٞايـُاٍ  :ايـُأخٛش َٓ٘ ايـُاٍ  ،ؾٝتبع ايـ اْ ٞايـُخاضب ٖٛٚ
غاقب يـُاي٘ َت اٚظ عًٚ ،٘ٝنٌ غاقب ٜـٴتبع بايـُاٍ ايص ٟغكب٘ إٕ بكٞ
حباي٘ اٜ ٚهُٔ ي٘ بسٍ َايَ٘ :ثً٘ ا ٚقُٝت٘،نػا٥ط اَٛ٫اٍ ايـُهُ ١ْٛايـُتًؿ١
عً ٢ايـُػًِ ا ٚايـُػايـِ (ٚعً ٢ايٝس َا أخصت حت ٢ت٪زَ )ٟا أخصت .
ايؿطع ايـداَؼ:اشا ؾٗط ايػ٬ح ٚأخاف ايٓاؽ ٚنطب ٚعكط -جطح -
ٚقتٌ ٚأخص ايـُاٍ  -غٛا ٤بكسض ْكاب ايػطق ١ا ٚأقٌ ا ٚأنثط  -قطع اَ٫اّ
ٜس ٙاي ٢ُٓٝبايػطق ١لِ زؾع٘ إىل أٚيٝا ٤ايـُاٍ ايـُأخٛش ٚايسّ ايـُٗسٚض ٜتبعْ٘ٛ
بايـُاٍ لِ ٜكتً ْ٘ٛبأَط اَ٫اّ ٚإَتثا ّ٫٭َط. ٙ
ٚٚجٗ٘  :ز٫ي ١قخٝخ ١ستُس بٔ َػًِ :رٚإ نطب ٚقتٌ ٚاخص
ايـُاٍ ؾعً ٢اَ٫اّ إٔ ٜكطع ٜس ٙاي ٢ُٓٝبايػطق ١لِ ٜسؾع٘ إىل اٚيٝا ٤ايـُكتٍٛ
ؾٝتبع ْ٘ٛبايـُاٍ لِ ٜكتًْ٘ٛد ؾٝه ٕٛقتًِٗ ي٘ بأَط اَ٫اّ حني زؾع٘ اي،ِٗٝ
ٜٚعهسٖا قخٝخ ١عً ٞبٔ حػإ  :قاٍ َْ٫ٛا اب ٛجعؿط ادتٛاز( :)رَٔ
حاضب اهلل ٚأخص ايـُاٍ ٚقتٌ نإ عً ٘ٝإٔ ٜكتٌ أٜ ٚكًبد ؾخسٸ ٙايكتٌ اٚ
ايكًب حبػب إختٝاض اَ٫اّ ا ٚايـُ تٗس ايعازٍ ٜ٪ٜٚ .س : ٙضٚا ١ٜايـُساٜين
رٚإٕ قتٌ ٚأخص ايـُاٍ قتٌ ٚقًبد (. )73
()72ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس احملاضب  :ح . 1
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ٚاشا أضاز ايٛضل - ١أٚيٝا ٤ايسّ  -ايعؿ ٛعٓ٘ ا ٚإغتبساٍ ايكتٌ بايس١ٜ
أَهِٓٗ ايعؿ ٛؾٝػكط حكِٗ س ايككام ٚ ،أَهِٓٗ أخص ايس ١ٜعٔ حكِٗ س
ايككام ؾٛ ٝظ ٭ٚيٝا ٤ايسّ أخص ايس - ١ٜبسٍ ايككام ايص ٖٛ ٟحكِٗ
اٚ٫ي ، ٞنػا٥ط َٛاضز ايسّ ايـُٗسٚض عُساّ ٜـ ٛظ يٛي ٞايـُكتٚٚ ٍٛضلت٘ أخص
ايس َٔ ١ٜايكاتٌ بسٍ ا٫قتكام َٓ٘ ،يهٔ أخصِٖ ايسٜ ٫ ١ٜػكط حسٸ ايكتٌ
يًُخاضب ،١بٌ ٜ ٫كذ جعٌ ايعؿ ٛا ٚأخص ايس ١ٜبس ّ٫عٔ ايكتٌ ايـُ عٍٛ
حساّ يًُخاضبٖٚ ،صا َعَٓ ٢ا ٚضز س قخٝخ ١ستُس بٔ َػًِ:رإٕ عؿٛا
عٓ٘ نإ عً ٢اَ٫اّ إٔ ٜكتً٘دحساّ يًُخاضب ،١ؾػأٍ ايطا( :ٟٚأضأٜت إٕ أضاز
أٚيٝا ٤ايـُكتٜ ٕ ٍٛاخصٚا َٓ٘ ايسٜٚ ١ٜسع ،ْ٘ٛأيَـِٗ شيو؟) قاٍ(: )ر،٫
عً ٘ٝايكتٌدأ ٟيٝؼ هلِ جعٌ ايس ١ٜايـُأخٛشَ ٠ػكطاّ يًكتٌ :ايـخس  ،يٝؼ
هلِ شيو ٭ٕ عً ٘ٝايكتٌ حساّ  ٫ -قكاقاّ  -حتٜ ٢ه ٕٛأخص ايس ١ٜبس ّ٬ٜعٓ٘
َػكطاّ ي٘  ،ؾ٬بس َٔ قتً٘ حساّ يًُخاضبٜٚ ١باؾط اَ٫اّ قتً٘ حت ٢ي ٛعؿٛا عٓ٘
أ ٚأخصٚا َٓ٘ ايس - ١ٜحػبُا زيٓت عً ٘ٝقخٝخَ ١ـخُس بٔ َػًِ  ،ؾاشا
تٓاظٍ أٌٖ ايككام ٚأٚيٝا ٤ايسّ ٚعؿٛا عٓ٘  -بك ٞايـخسٸ جيط ٜ٘اَ٫اّ اٚ
ْا٥ب٘ بايـخل ٚايعسٍ ،ؾاْ٘ حسٸ ايـُخاضب ايكاتٌ يًٓؿؼ ايـُخرتَ ١ايػايب
يـُاي٘ ٚ ،يٝؼ ايكتٌ قكاقاّ َـخهاّ حتٜ ٢ػكط بايعؿ ٛأ ٚباغتبساٍ ايٛضل١
ايس ١ٜبسٍ ايكتٌ ايككام .
اشٕ ٫بس َٔ إٔ ٜكتٌ اَ٫اّٴ ايـُخاضبٳ أٜ ٚكًب٘ نُا اؾازت قخٝخ١
()74

ابٔ حػإ رٜكتٌ أٜ ٚكًبد

ؾٝكًب٘ حٝاّ عً ٢خؿب ١حتٜ ٢ـُٛت

ٜٚـُه ٞل٬ل ١اٜاّ لِ ٜٴٓعٍ س اي ّٛٝايطابع ،ؾٝكًٓ ٢عً ٘ٝلِ جيٗٸع ٜٚسؾٔ إٕ
نإ َػًُاّ  ،ض ٣ٚايهًٝين بػٓس ٙايكخٝذ ايـُتكٌ باَ٫اّ ايكازم(: )
رإٕ أَري ايـَُٓ٪نيقًب ضج ّ٬بايـخري ٠ل٬ل ١اٜاّ لِ أْعي٘ س اي ّٛٝايطابع
()74ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 1أبٛاب حس احملاضب  :ح . 1 1
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ؾكً ٢عًٚ ٘ٝزؾٓ٘دٚحه ٢اَ٫اّ ايكازم( )عٔ ضغ ٍٛاهلل( )قٛي٘:
ر ٫تسع ٛايـُكًٛب بعس ل٬ل ١اٜاّ حتٜٓ ٢عٍ ٜٚسؾٔد (. )75
ايؿطع ايػازؽ  :اشا ؾٗط ايػ٬ح ٚأخاف ايٓاؽ ؾكتٌ ٚي ٜأخص َاّ٫
 ٫ٚجطح أحساّ  -نإ عً ٢اَ٫اّ إٔ ٜكتً٘ ٚ ،قس زيت عً ٘ٝقخٝخ ١عً ٞبٔ
حػإ ر َٔٚحاضب ؾكتٌ ٚي ٜأخص ايـُاٍ نإ عً ٘ٝإٔ ٜكتٌ ٜ ٫ٚكًبد
َٜ٪س ٠بطٚا ١ٜايـدثعُ:ٞر َٔٚقطع ايططٜل ؾكتٌ ٚي ٜاخص ايـُاٍ قتٌد
()76

َٚطغً ١ايكسٚم :رإشا قتٌ ٚي ٜـخاضب ٚي ٜأخص ايـُاٍ قتٌد

.

ٚايـُػتؿاز َٔ قخٝخ ١ستُس بٔ َػًِ إٔ ايكتٌ حسٷ ٚيٝؼ بككام،
ٚإعطا ٤ايـُخاضب ادتاْ ٞإىل ٚضل ١ايـُكتٚ ٍٛاٚيٝا ٤زَ٘ َٔ باب احرتاّ
ايـُؿاعط ٚايتدؿٝـ َٔ ايعصاب ايٓؿػٚ ٞغً ٣ٛايـُكابني  ،ؾاشا أضازٚا
ايعؿ ٛا ٚأخص ايس ١ٜي ٜٓؿع شيو س إْتؿا ٤ايكتٌ -ايـخس -ؾٝباؾط اَ٫اّ ايكتٌ
ٖٓٚا ٜـُهٔ ايك ٍٛبإ زؾع ادتاْ ٞايـُ طّ إىل اٚيٝا ٤ايسّ ايـُٗسٚض يٝكتًٙٛ
يٝؼ َٔ باب ن ْ٘ٛقكاقاّ بٌ َٔ باب ن ْ٘ٛحساّ يًُخاضب ٚبأَط اَ٫اّ اٚ
ْا٥ب٘ ؾهأِْٗ َؿٛٸن ٕٛيـُباؾط ٠ايكتٌ تػً ّ١ٝهلِ ٚختؿٝؿاّ َٔ أيـِ قتٌ َٛضٸلِٗ
ؾاشا ي ٜباؾط أٚيٝا ٤ايسّ قتً٘ يعؿ ِٖٛأ ٚيع عِٖ أ ٚيكبٛهلِ بايس - ١ٜباؾط
اَ٫اّ اْ ٚا٥ب٘ قتًٜ٘٫ٚ ،كًب٘ يٓلٸ ايكخٝخ ١بإٔ رٜكتٌ ٜ ٫ٚكًبد .
ايؿطع ايػابع  :اشا أؾعٌ ْاضاّ ٚأقبٌ بٗا عً ٢زاض َـخرتّ ايـُاٍ َ -ػًِ
أ ٚناؾط َػايـِ -أ ٚعً ٢زناْ٘ أ ٚعًَ ٢كٓع٘ أ ٚضتُٖٛا ؾاحرتقت ٚاحرتم
َتاع٘  -بهاعت٘ أ ٚظضع٘ أ ٚضتُٖٛا  -ؾاَ٫اّ ٜػطٸَ٘ عٛض ايـُتاع ايـُخرتم
ٚقُٝت٘ ايساض ايـُخرتق ١أ ٚايسنإ أ ٚضتُٖٛا َـُا إحرتم بٓاض ٙلِ ٜكتً٘ اَ٫اّ
حساّ يكريٚضت٘ َـخاضباّ باؾعاٍ ايٓاض ٚحطم اَٛاٍ ايـُػًِ أ ٚايـُػاي .
()75ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 5أبٛاب حس احملاضب  :ح  + 1ح. 2
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ٚٚجٗ٘  :ز٫يَ ١عت  ٠ايػه ْٞٛعٔ ايكازم عٔ نبا ٘٥عٔ عً )(ٞس
ضجٌ أقبٌ بٓاض ؾأؾعًٗا س زاض ق ّٛؾاحرتقت ٚاحرتم َتاعِٗراْ٘ ٜػطّ ق١ُٝ
ايساض َٚا ؾٗٝا لِ ٜكتٌد (. )77
ٖص ٙتطتٝباتٷ يعكٛبٚ ١حسٸَٓ ٙكٛق ْ١س اخباض قخٝخٜ ،١ـ ب ايعٌُ
عًٗٝا إحتٝاطاّ س ايؿتٝا ٚايػًٛىٜٚ ،تعني َباؾطتٗا ٚتٓؿٝصٖا عٓس بػط ٜس
ايؿك ٘ٝايعسٍ  ،نٌ ٚاحسَٗٓ ٠ا ت٬حل ايـ طّ َٚطتبت٘ ؾسٚ ٠نعؿاّ  ،ؾ٬بس
َٔ إيتعاَٗا ٚ ،اهلل ايعاقِ ايـُٛؾل  .لِ ْبخال :

توبة الـمحارب :
 -1اشا تاب ايـُخاضب عٔ جطَ٘ ْٚسّ عًٚ ٘ٝاغتػؿط ضب٘ قبٌ إٔ تكسض
عً ٘ٝايػًطات ايؿطع ١ٝأ ٚقبٌ تـُهٔ ايؿططٚ َ٘ٓ ١قبٌ ايظؿط ب٘ ٚإَػان٘
َكسَ ّ١يـُخانُت٘ ٚإجطا ٤ايـخسٸ عً - ٘ٝغكط عٓ٘ ايـخس بـُكته ٢ا١ٜ٫
ع ًَُٴٛا إَٔٻ اي ًٖ٘ٳ غَؿُٛضٷ
عًَٝٵِٗٔٵ ؾَا ٵ
سضٴٚا ٳ
ايـُباضن١رإٔ ٖ٫ايٖصٹٜٔٳ تٳابٴٛا َٹٔٵ َق ٵبٌٔ إَٔٵ تٳ ِك ٹ

ٳضحٹِٝٷدايـُا٥سٚ ، 34 : ٠قس ؾػٸطتٗا قخٝخ ١عً ٞبٔ حػإ بإٔ رٜتٛبٛا قبٌ
()78

إٔ ٜأخصِٖ اَ٫اّد

ؾاْٗا ٚانخ ١ايس٫ي ١عً ٢طبل اٖط ا ٖٛٚ ١ٜ٫إٔ

تـخكٌ ايتٛب ١قبٌ قسض ٠ايػًط ١ايؿطع ١ٝايـُتُثً ١باَ٫اّ أْ ٚا٥ب٘ ٚقبٌ ايظؿط
ب٘ ٚايتُهٔ َٓ٘ ٚايكبض عً. ٘ٝ
ٚغك )ٛايـخسٸ ايؿطع ٞبايتٛب ١قبٌ ايكسض ٠عً ٢ايـُخاضبٜ ٫ -ػتًعّ
غك )ٛحكٛم ايبؿط ايـُتعًك ١بايـُخاضب ادتاْْ ،ٞظري قكام ايٓؿؼ أٚ
قكام ايططف ٚايـ طح َٚتابعت٘ بايـُاٍ ايـُأخٛش غكباّ ٚإغرتزاز ٙبع ٘ٓٝيٛ
نإ َٛجٛزاّ ا ٚإغرتزاز بسي٘  -ايـُثٌ ا ٚايك - ١ُٝي ٛنإ َاي٘ ايـُأخٛش
َؿكٛزاّ أ ٚتايؿاّ ٚ ،شيو :
()77ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 3أبٛاب حس احملاضب  :ح. 1
()78ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس احملاضب  :ح . 11
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أ ٫ ْ٘٫ : ّ٫ٚزي ٌٝعً ٢غك )ٛايـخكٛم ايبؿط ١ٜعٓس غك )ٛايـخسٸ
ٚايـخهِ ايؿطع ، ٞؾإ إْؿهانُٗا نثريٷ س ايتؿطٜعات غري ععٜع ٫ٚ ،تػكط
ايـخكٛم ايبؿط ١ٜإ ٫باغكا) ايـُػتخل ٫ٚ ،تػكط بايتٛب َٔ ١ايصْب .
ٚلاْٝاّ  :يًسي ٌٝعً ٢ايثبٛت  ٖٛٚاط٬م زي ٌٝايككام ٚزي ٌٝنُإ
ايػاقب يًُاٍ ايـُػكٛب  -بعس عسّ ايسي ٌٝعً ٢إْتؿا ٘٥ا ٚغكٛط٘ بؿعٌ
ايتٛب ١عٔ أقٌ ايـ طّ ٚايـُخاضبٚ - ١نُا اشا غكب ايظايـِ لٛب أحسٺ اٚ
زاض ٙلِ تاب ي ٜػكط ٚجٛب نُاُْٗا ،نصيو اشا غكب ايـُخاضب لٛب
أحسٺ أ ٚشٖب٘ لِ تاب ي ٜػكط ٚجٛب نُاُْٗا .
ْعِ ي ٛعؿا قاحب ايـُاٍ عٔ ايـُاٍ ايـُأخٛش َٓ٘ ٚعٔ تهُ ٘ٓٝا ٚعؿا
عٔ ايـ طح ٚضت ٙٛغكط ٚ ،يهٌ ش ٟحل إغكا) حك٘ ٚإيػاَ ٤ػتخك٘ .
ٚي ٛي ٜكسض َٓ٘ ايعؿ ٛي ٜػكط حل ايـُػًِ ا ٚايـُػايـِ ايـُٗسٚض
ٚيعَ٘ إضجاع ايـُاٍ َع ٚجٛزٚ ٙيعَ٘ نُاْ٘ بايـُثٌ إٕ نإ ي٘ َثٌٷ ٚبايك١ُٝ
إ ي ٜتٝػط ي٘ ايـُثٌ ٚ ،يعَ٘ قكام ايٓؿؼ ا ٚادتطح ا ٚايططف .
ٚ -2اشا تاب ايـُخاضب بعس ايظؿط ب٘ ٚإيكا ٤ايكبض عً َٔ ٘ٝقبٌ
ايػًطات ايؿطع ١ٝايز ٜؿطف عًٗٝا اَ٫اّ اْ ٚا٥ب٘ عكٝب إختؿا ٘٥أ ٚؾطاضٙ
َٔ ايبًس ي ٜػكط عٓ٘ ايـخس بتٛبت٘ ايـُتأخط: ٠
أ : ّ٫ٚيعسّ ايسي ٌٝعً ٢ايػك )ٛبايتٛبَ ١طًكاّ ٚ -ي ٛبعس ايظؿط ب٘ ٚإيكا٤
ايكبض عًْ ، - ٘ٝعِ إ ٫إٔ ٜٴعتُس عً ٢اط٬م َطغً ١زاٚز ايطا:)79(ٞ٥رٚإٕ
َٖ ٛطٸ ٚي ٜٴكسض عً ٘ٝلِ أخص قُطع  ،إ ٫إٔ ٜتٛب ؾإ تاب ي ٜكطعد ؾاْ٘
ٜكطب ؾِٗ ن ٕٛتٛبت٘ بعس أخصٚ ٙإيكا ٤ايكبض عً ٘ٝنُا ٜبس ٚيًـُتأٌَ س
ايٓل،يهٔ ارت َطغٌ ٜ ٫ـُهٔ اعتُاز ٙح  ّ١تاَ ّ١عً ٢اذتهِ ايؿطع. ٞ
ٚلاْٝاّ  :يًسي ٌٝعً ٢عسّ ايـػك )ٛبٓا ٤عًَ ٢ا ْـدتاض َٔ ٙح َ ١ٝؿـّٗٛ
()79ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس احملاضب  :ح. 6
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ايكٝس ا٫حرتاظ ٟايٛاضز س ن ١ٜحس ايـُخاضب  :رإٔ ٖ٫ايٖصٹٜٔٳ تٳابٴٛا َٹٔٵ َقبٵٌٔ إَٔٵ

تٳ ِك ٹسضٴٚا ٳعًَٝٵِٗٔٵدٚايـُؿػٸط ٠س قخٝخ ١عً ٞبٔ حػإ بإٔرٜتٛبٛا قبٌ إٔ
()80

ٜأخصِٖ اَ٫اّد

ؾإ ايكٝس  :ر َٹٔٵ َق ٵبٌٔ إَٔٵ تٳ ِك ٹسضٴٚا ٳعًَٝٵِٗٔٵد ا ٚر قبٌ إٔ

ٜأخصِٖ اَ٫اّد قٝس إحرتاظٚ ٟانذ ايس٫ي ١عً ٢زخايت٘ س لبٛت اذتهِ
ٚاْ٘ ي جيعٌ يعُ ّٛايتا٥ب َٔ ايـُخاضب ١بٌ يـدكٛم ايتا٥ب قبٌ ايكسض٠
عًٚ ٘ٝايظؿط ب٘ ٚقبٌ إيكا ٤ايكبض عً . ٘ٝلِ ْبخال :

سقي الـمرقد أو الـمخدر :
أ -قس ٜػك ٞأحسٷ ايـُدسٸضايـُطقس يػريٜٚ ٙهَ ٕٛاَْٛاّ َٔ ا٫نطاض
ٚا٫ؾػاز نإٔ ٜه ٕٛيـُكًخ١ٺ طب ١ٝا ٚٱجطاَ ٤عايـ  ١عًُ ١ٝيـُكًخَٔ ١
أغك ٞايـُدسضؾٗصا  ٫بأؽ ب٘  ٫ٚنري ؾ،٘ٝبٌ ٜػتخل ايـُدسض عٛناّ عٔ
عًُ٘ ٚأجطاّحػب ا٫تؿام ايـ اض ٟبني ايـُطٜض ٚبني ايـُدسٸض ي٘ .
بٚ -قس ٜػك ٞايـُدسٸض ٚايـُطقس يػطض ا٫نطاض ٚا٫ؾػاز نُٔ ٜطٜس
غطق ١أحس ؾٝؿطب٘ ايـُدسض ايـُطقس نٜٓ ٞاّ ٜٚطقس ؾٝػطق٘ َٔ ايـُٛنع ايصٟ
ٖ ٛؾٖٚ ، ٘ٝصا  ٫تكطع ٜس ٙ٭جٌ غك ٘ٝايـُطقس بٌ ٜععٸض ٪ٜٚزٸب بـُا ٜطاٙ
ايؿك ٘ٝايعسٍ ق٬حاّ ٚتأزٜباّ َٓاغباّ يؿعً٘ ٚٚ .جٗ٘ ايكاعس ٠ايؿكٗ ١ٝايـُػًُٓ: ١
(إ نٌ َٔ ؾعٌ حطاَاّ ٚنإ ايؿكَ ٘ٝبػ )ٛايٝس ععٸض ٚأزٸب بـُا ٜطا ٙايؿك٘ٝ
ق٬حاّ ٚتازٜباّ َٓاغباّ يؿعً٘)  ،لِ ٜػطٸّ َا ٜـ ٓ ٘ٝعًْ ٢ؿؼ ايطاقس ايصٟ
أغكا ٙايـُدسٸض َٔ ْكل عكً٘ ٚإحػاغ٘  ،نُا ٜػطٸّ ايـُاٍ ايص ٟأخص ٙغٛا٤
ايـُهؿٛف ٚايـُدؿ ٞس حطظ ، ٙبٌ ي ٛتـخككت َٓ٘ غطق ْ١بؿطٚطٗا ايـُتكسَ١
بإٔ ٖتو ايـُٳخطظ ٚأخطج ايـُاٍ بكسض ايٓكاب َٓ٘ -إغتخل قطع ايٝس اي٢ُٓٝ
ي ٛألبت ايطاقس شيو عٓس ايـخانِ ايؿطع . ٞلِ ْٓتكٌ يبخال أحهاّ :
( )80املا٥س +33: ٠ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس احملاضب  :ح . 11

( ....................................................)568ؾك٘ اذتسٚز ٚايتععٜطات

اإلرتداد عن اإلسالم
ايـُطتس  َٔ ٖٛ :إختاض ايهؿط بعس ا٫غ ّ٬ا َٔ ٖٛ ٚخطج عٔ زٜٔ
ا٫غ ّ٬بعس ا٫عتكاز ب٘ ،ؾأْهط عكٝس ٠ايتٛحٝس ا ٚضغاي ١ستُس ( )بعس
اٜ٫ـُإ باهلل ٚبطغٛي٘ (ٜٚ ، )ه ٕٛخطٚج٘ َٔ ز ٜٔا٫غ ّ٬باختٝاض. ٙ
ٜٚتخكل ايـدطٚج َٔ ا٫غ ّ٬إىل ايهؿط:ا٫ضتساز -بايكٚ ٍٛبايؿعٌ :
ؾكس ٜـدطج َٔ ا٫غ ّ٬إىل ايهؿط بكٛي٘ ( :تطنت ز ٜٔا٫غ ، )ّ٬اٚ
با ٗاض يػاْ٘ نؿطٳ ٙباهلل ايعظ ،ِٝا ٚإْهاض ٙيٛحساْٝت٘ أ ٚيطغاي ١حبٝب٘( )اٚ
يًُعاز إْهاضاّ قطعٝاّ  ٫ؾبٗ ١ؾ ٘ٝعٓس. ٙ
ٚقس ٜـدطج عٔ ا٫غ ّ٬بايؿعٌ نايكا ٤ايـُكخـ ايـُباضى س ايكاشٚض٠
ٚايٓ اغ ،١ا ٚبتًٜٛال ايهعبٚ ١نطا٥ذ اٚ٫يٝا ٤ا٫عا ِ ا ٚبتعبس ٙيكِٓ .
ٚاْهاض ايهطٚض َٔ ٟز ٜٔا٫غ ّ٬اشا إغتًعّ تهصٜب ايٓيب ا٫نطّ
(ٚ )اْهاض ضغايت٘ َٔ اهلل غبخاْ٘ٚ ،نإ إْهاض ٙقطعٝاّ َٔ ز ٕٚتطزز اٚ
ؾبٗ ١عٓس - ٙنإ اضتساز ّا بايؿعٌ ٚايك. ٍٛ
ٚباختكاض:نٌ ق ٍٛا ٚؾعٌ ٜهؿـ عٔ إختٝاض ٙايهؿط ٚخطٚج٘ عٔ زٜٔ
ا٫غٚ ّ٬عكا٥س ٙايـخك ١ايؿطط ١ٜايٓعٜ ١ٜٗسٍ عً ٢ن ٕٛايـداضج َطتساّ ٖٛٚ .
قػُإ َ :طتس ؾططَٚ ٟطتس ًَٚ ، ٞيهٌ َُٓٗا احهاّ ْعطنٗا تباعاّ :

الـمرتد الفطري :
 ٖٛٚايـُٛيٛز َٔ ابَ ٜٔٛػًُني اٜ ٚه ٕٛاحسُٖا َػًُاّ حني ٫ٚزت٘
ؾاْ٘ قس ٜظٗط تكٛٸّ ا٫ضتساز بعَٔ ٫ٚزت٘ َٔ قخٝخ ١ايـخػني بٔ غعٝس

()81

ٚقس قطأ ؾتٝا بـدط ايطنا( )تأَط بكتٌرَٔ ٚيس عً ٢ا٫غ ّ٬لِ نؿط
ٚأؾطى ٚخطج عٔ ا٫غّ٬د ٜ٪ٜسٖاَ :طؾٛع ١عثُإ بٔ حػني ايـخان١ٝ
()81ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس املطتس :ح. 6

أحهاّ ا٫ضتساز عٔ ا٫غ)569( .................................................ّ٬

يهتاب ١اَري ايـَُٓ٪ني( )إىل عاًَ٘:رأَا َا نإ َٔ ايـُػًُني ٚيس عً٢
ايؿطط ٠لِ تعْسم )..

()82

 ٖٛٚاٖط س اعتباض اي٫ٛز ٠عً ٢ايؿطط ، ٠ؾ ٬نري

س نؿط اب ٜ٘ٛحاي٘ اْعكاز ْطؿت٘ اشا أغًِ ابٛا ٙأ ٚاحسُٖا قبٌ ٫ٚزت٘
ٚخطٚج٘ َٔ عايـِ ايطحِ إىل عايـِ ايسْٝا  ،بٌ اٖط َعت  ٠حؿل ا٫ت١ٝ
نؿا ١ٜاغ ّ٬احس أب ٖٛٚ ٜ٘ٛقػري ي ٜسضى ٚي ٜبًؼ ايـخًِ .
ٚايظاٖط نؿا ١ٜن ٕٛأحس أبَ ٜ٘ٛػًُاّ ٜ ٫ٚعت ن ٕٛابَ ٜ٘ٛػًُني َعاّ،
ٚٚجٗ٘ ز٫ي ١بعض ايطٚاٜات ْعتُس َٓٗا خ حؿل بٔ غٝا

يـُكبٛيٝت٘ َٔ

حٝال ايػٓس ٚايس٫ي ٖٞٚ ١ايز ضٚاٖا ايؿٝذ بػٓس ٙعٔ ايكؿاض عٔ عً ٞبٔ
ستُس ايكاغاْ ٞعٔ قاغِ بٔ ستُس عٔ غًُٝإ بٔ زاٚز ايـُٓكط ٟعٔ حؿل
ٚقس غأٍ ايكازم()عٔ ايطجٌ َٔ اٌٖ ايـخطب اشا أغًِ س زاض ايـخطب
ؾظٗط عً ِٗٝايـُػًُ ٕٛبعس شيو  ،ؾكاٍ ( :)رإغ َ٘٬إغ ّ٬يٓؿػ٘
ٚيٛيس ٙايكػاض  ِٖٚأحطاض ٚٚ ،يسَٚ ٙتاع٘ ٚضقٝك٘ ي٘  ،ؾأَا ٚيس ٙايهباض ؾِٗ
()83

ؾ ٧ٝيًُػًُني إ ٫إٔ ٜهْٛٛا أغًُٛا قبٌ شيود

ؾاْ٘ خ

قخٝذ عً٢

ا٫قطب ٖٛٚ ،اٖط س تبع ١ٝا٫ٚ٫ز ايكػاض ٭ب ِٗٝايص ٟأغًِ  ٫ٚ ،ز٫ي ١س
ايطٚا ١ٜعً ٢إغ ّ٬اَ ّ٫ع٘  ،ؾٝهؿ ٞإغ ّ٬إحس ا٫بًٜ ٫ٚ ٜٔٛعّ إغَُٗ٬ا
َعاّ س حك ٍٛتبع ١ٝا٫ٚ٫ز يؿطف ا٫غ ، ّ٬بٌ ايطٚا ١ٜتهاز ته ٕٛقطٜـخ١
س نؿا ١ٜاغ ّ٬ا٫ب يتبع ١ٝأ٫ٚز ٙايكػاض ي٘ ٚس نؿا ١ٜإغ ّ٬احس ا٫بٜٔٛ
بعس ٫ٚزت٘ َا زاّ قػرياّ ي ٜبًؼ ايـخًِ حٝال ٜك : )( ٍٛرإغ َ٘٬إغّ٬
يٓؿػ٘ ٚيٛيس ٙايكػاضدا : ٟإ اغٚ َ٘٬حسٳ ٙنافٺ يتبع ١ٝا٫ٚ٫ز ايكػاض ي٘
س ايتؿطف باْ٫تػاب ي٬غٚ ّ٬يه ِْٗٛاحطاضاّ .
يهٔ س غٓس ايطٚاٚ َٔ ١ٜقع ا٫ؾهاٍ ا ٚايػُع ؾَ، ٘ٝثٌ عً ٞبٔ َـخُس
()82ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 5أبٛاب حس املطتس :ح . 5
()83ايٛغا : ٌ٥ج : 11ب َٔ 43أبٛاب جٗاز ايعس: ٚح. 1
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ايكاغاْ ٞايص ٟغُع ؾ( ٘ٝاعس بٔ َـخُس بٔ عٝػٚ )٢شنط اْ٘ (مسع َٓ٘
َصاٖب َٓهط )٠يهٔ قاٍ ايٓ اؾ ٞعٓ٘(نإ ؾكٗٝاّ َهثطاّ َٔ ايـخسٜال ؾان،ّ٬
غُع ؾٚ ... ٘ٝيٝؼ س نتب٘ َا ٜسٍ عً ٢شيو) ايػُعٖٚ ،صا ٖ ٛايـُِٗ ٜ ،هؿٓٝا
غ ١َ٬نتب٘ َٔ ايـُصاٖب ٚا٫ضا ٤ايـُٓهط ٖٛٚ ٠ؾك ٘ٝؾانٌ ستس

ٖٚصا َسح

ٚحتػني قطٜب َٔ ايٛلاق ١ايعاي ٖٛٚ ١ٝناف عٓسْا ٜ ٫ٚهطٸ ايػُع ايـُصنٛض .
َٚثٌ ايكاغِ بٔ ستُس ا٫قؿٗاْ ٞايـُعطٚف بـ (ناغ )٫ٛقس غُع ؾ٘ٝ
ايٓ اؾ ٞحني قاٍ عٓ٘ (يٝؼ بايـُطنٚ )ٞحيتٌُ ن ْ٘ٛغايٝاّ ؾًِ ٜهٔ َطنٞ
ايعكٝس ،٠يهٔ ايصٜ ٟهط بكب ٍٛضٚاٜت٘ :إٔ ٜ ٫هَ ٕٛطنٝاّ َٔ حٝال ايطٚا، ١ٜ
ٜٚـُهٔ ا٫عتُاز عً ٢ابٔ ايػها٥ط ٟس قب ٍٛضٚاٜت٘ حٝال قاٍ عٓ٘( :حسٜث٘
ٜعطف تاضٜٓٚ ٠هط أخطٜٚ ، ٣ـ ٛظ إ خيطج ؾاٖساّ) .
َٚثٌ غًُٝإ بٔ زاٚز ايـُٓكط ٟايص ٟغُع ايٓ اؾ ٞؾ ٘ٝحني قاٍ عٓ٘:
(يٝؼ بايـُتخكل بٓا) ٚقاٍ ابٔ ايػها٥ط ٟعٓ٘(:نعٝـ جساّ ًٜ ٫تؿت اي)٘ٝ
يهٔ ا٫ق ٣ٛضجخإ ؾٗاز ٠ايٓ اؾ ٞبعس عباضت٘ تًو (ٚنإ لك ١ي٘ نتاب)
 ٖٞٚؾٗاز ٠بايٛلاق َٔ ١ز ٕٚتطزز َـُا ٜهؿـ عٔ عسّ ن ٕٛايهعـ س
ضٚاٜت٘ ٚعٔ احتُاٍ إضاز ٠ن ٕٛايتهعٝـ تهعٝؿاّ س ايعكٝس ٠ايز ٜ ٫هطٸ
نعؿٗا س قب ٍٛايطٚا ١ٜاشا أحطظت ٚلاق ١ايطا ٟٚس ْؿػ٘ ٚ ،عً : ٘ٝؾؿٗاز٠
ايٓ اؾ ٞأضجذ َٔ ؾٗاز ٠ابٔ ايػها٥ط. ٟ
لِ َع غض ايٓظط عٔ ق ٠ٛؾٗاز ٠أحسُٖاْ -ك : ٍٛي ٛنإ تهعٝـ ابٔ
ايػها٥ط َٔ ٟجٗ ١نعـ ايطا َٔ ٟٚحٝال ايطٚا ١ٜيظٗط ايٓ اؾٚ ٞي ٜٛلك٘
باتاّ َٔ ز ٕٚتطزز َ -ـُا ٜهؿـ عٔ عسّ ن ٕٛتهعٝؿ٘ ٫جٌ عسّ ٚلاق١
ضٚاٜت٘ ٚ ،يعٌ ابٔ ايػها٥طٜ ٟبين عً ٢إٔ ؾػاز ايعكٝسٚ ٠إْـخطاؾٗا َهطٸ
بكب ٍٛضٚا ١ٜايطا ٟٚس ْؿػ٘  ،بٌ ٖصا ٜبس َٔ ٚبعض عباضات٘ ا٫خط. ٣
ٚايـخاقٌ ٚلـٛقٓا بـكب ٍٛغـٓس ايطٚاٚٚ ١ٜلاقـ ١ايطٚا ٠ؾـتـكبذ ح  ١عً٢
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ايـخهِ ايؿطعٜ٪َ،ٞس ٠بطٚاٜات ل٬لٚ ١بعسّ ايـد٬ف بني ايؿكٗا٤

اٖطاّ

 حػبُا حه -ٞعً ٢نؿا ١ٜاغ ّ٬احس ا٫ب ٜٔٛس اْتػاب ايٛيٝس إىل ا٫غّ٬ٚتبعٝت٘ ٫ؾطف ا٫ب ٜٔٛاشا نإ احسُٖا َػًُاّ ٚاٯخط ناؾطاّ ٖٚ ،صا ايـُعٓ٢
َٔ اَٛ٫ض ايؿطع ١ٝايـُؿٗٛض ٠بني ايـُتؿطعٚ ، ١يعً٘ َٔ ٚانخات ايؿطع
ايـُكسؽ ٚ .ايطٚاٜات ايـُٜ٪س: ٖٞ ٠
ا٭ٚىل َ :ا ضٚا ٙايؿٝدإ س (ايهاس) ( ٚايتٗصٜب) بػٓس ُٖا ايـُتكٌ
بعبٝس بٔ ظضاض ٠عٔ ايكازم ( :)س ايكيب ٜـدتاض ايؿطى  ٖٛٚبني ابٜ٘ٛ
قاٍ(:)رٜ ٫رتى ٚشاى ،اشا نإ احس ابْ ٜ٘ٛكطاْٝاّد اٚ ٟنإ اٯخط
َػًُاّ  ٚ ،اٖط ٙتبع ١ٝايٛيس ٭ؾطف اب ٖٛٚ ٜ٘ٛايـُػًِ َُٓٗا ،ؾًصا ٪ٜزٸب
ٜ ٫ٚرتى ٜـدتاض ايؿطى ،بٌ ٜهطب عً ٢ا٫غ ّ٬نُا س ايطٚا: ١ٜ
ايثاْ ٖٞٚ : ١ٝايز ضٚاٖا ايـُؿا٥ذ ايث٬ل ١باغٓازِٖ ايـُتكً ١إىل أبإ
بٔ عثُإ عٔ بعض اقخاب٘  -نُا س (ايهاس)  -ا ٚعٔ اَ٫اّ ايكازم
()بٚ ٬اغط-١نُا س (ايؿك -)٘ٝس ايكيب اشا ؾبٸ ؾاختاض ايٓكطاْٚ ١ٝأحس
أبْ ٜ٘ٛكطاْ ٞاَ ٚػًُني  ،قاٍ:رٜ ٫رتى ٚ ،يهٔ ٜهطب عً ٢ا٫غّ٬د .
ٚقس حهِ أغتاشْا ( )84ايـُخكل(قس )ٙباعتباض غٓس ٖاتني ايطٚاٜتني

()85

يهٔ س غٓس اٚ٫ىل ( :ايكاغِ بٔ غًُٝإ) َ ٖٛٚـُا  ٫أَاض ٠عٓسْا ناؾؿ١
عٔ اعتباض ضٚاٜت٘ ٚ ،إ ٚقع س اغٓاز (ناٌَ ايعٜاضات) ( ٚتؿػري ايكُ. )ٞ
ٚايطٚا ١ٜايثاْ ١ٝقخٸخٗا ا٫غتاش (قس )ٙعً ٢ططٜل ايكسٚم ايز ٖٞ
َػٓس ٠غري َطغً( ١أبإ عٔ اب ٞعبس اهلل  ، )يهٔ س ططٜل ايهًٝين (أبإ
بٔ عثُإ عٔ بعض اقخاب٘ عٔ اب ٞعبس اهلل )ؾٝرتزز أَطٖا بني ا٫ضغاٍ
ٚا٫غٓازٜٛ ٫ٚ ،جس َا ٜٛجب ا٫طُٓ٦إ باتكاٍ غٓسٖا إىل اَ٫اّ نُا س
(َ )84باْ ٞتهًُ ١املٓٗاج  :ج. 325 : 1
()85ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 2أبٛاب حس املطتس :ح + 1ح. 2
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غٓس ايكسٚم س (ايؿكٚ ، )٘ٝا٫غتاش (قس )ٙإعتُس ططٜل ايكسٚم ز ٕٚططٜل
ايهًٝينٚ ،نأُْٗا ضٚاٜتإ نُا َٖ ٛبٓاٚ ٙقٓاعت٘ س عسز َٔ ايـُٛاضز مسعٓاٙ
َٓ٘ س بعض زتايؼ حبث٘ ايؿطٜـ ،يهٔ ايظاٖط بٌ ايـُكطٛع ب٘ ٚحس ٠ايطٚا١ٜ
َ ٖٞٚطزز ٠بني ا٫ضغاٍ ٚبني ا٫غٓاز  ،ؾته ٕٛنعٝؿ. ١
ٚباختكاض  :ايظاٖط نعـ ايطٚاٜتني ٚق٬حُٗا َٜ٪ساّ  ٫ -ح . ١
ايثايثَ : ١طغً ١ايكسٚم :رقاٍ عً : ٞاشا أغًِ ا٫ب جطٸ ايٛيس إىل
()86

ا٫غ ، ّ٬ؾُٔ أزضى َٔ ٚيس ٙزع ٞإىل ا٫غ ، ّ٬ؾإ أب ٢قتٌد

.

ٖص ٙايطٚاٜات ايث٬لٚ ١انخ ١ايس٫ي ١عً ٢نؿا ١ٜاغ ّ٬احس ا٫بٜٔٛ
ؾٝخهِ بتبع ١ٝايٛيس ايكػري ي٘ ٚ ،بعهٗا نُعت  ٠حؿل

()87

ايـُتكسَ ١تسٍ

ٚانخاّ عً ٢إ إغ ّ٬احس ا٫ب ٜٔٛإغ ّ٬يٛيس ٙايكػاض ،ا ٟبعس إْعكاز
ْطؿتِٗ ٚبعس حسٚ

٫ٚزتِٗ ،ؾاْ٘ اٖط تعبريِٖ ( :إغ َ٘٬اغ ّ٬يٛيسٙ

ايكػاض) (ٚإغٜ َ٘٬ـ طٸ ٚيس ٙإىل ا٫غ ، )ّ٬ؾ ٬ؾطم بني اغ ّ٬اب ٜ٘ٛاٚ
احسُٖا حاٍ اْعكاز ايٓطؿ ١ا ٚحاٍ اي٫ٛز ٠ا ٚبعس اي٫ٛزٚ ٠حاٍ ايكبا ٠ٚقبٌ
ايبًٛؽ ٚتـُاّ ا٫زضاى  ،ؾتتخسز ْػب ١ايٛيس إىل احس اب ٜ٘ٛس ؾطف ا٫غّ٬
بـُا قبٌ بًٛغ٘ ٚنُاٍ عكً٘  ،ؾاشا تؿطف با٫غٚ ّ٬اْ٫تػاب اي ٘ٝقبٌ ايبًٛؽ
تبعاّ ٫ب ٜ٘ٛا٫ ٚحسُٖا لِ بًؼ ٚاضتس عٔ ا٫غٚ ّ٬ضجع عٔ عكا٥س ٠ايـخك١
 بعهٗا ا ٚتـُاَٗا -نإ َطتساّ ؾططٜاّ تأت ٞعً ٘ٝاحهاّ ا٫ضتساز ايؿطط. ٟٚأحهاّ ايـُطتس ايؿطط ٟاشا نإ ضج ّ٬ل٬ل: ١إٔ ٜٗسض زَ٘ ٜٚكتٌ،
ٚتكػٸِ اَٛاي٘ بني ٚضلت٘ حاٍ إضتسازٚ ، ٙتبني َٓ٘ ظٚجت٘ ٚتعتسٸ عس ٠ايـُتٛؾ٢
عٓٗا ظٚجٗا .
ٜٚسيٓا عً ٢لبٛت ٖص ٙا٭حهاّ ٚتـطتٸـبٗا  :عـس َٔ ٠ايطٚاٜات  ،عـُستـٗا
()86ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 3أبٛاب حس املطتس :ح .7
()87ايٛغا : ٌ٥ج : 11ب َٔ 43أبٛاب جٗاز ايعس: ٚح. 1
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ٚأمجعٗا َعت تا (َ )88ـخُس بٔ َػًِ ٚعُاض ايػاباط: ٞ
ٚضز س قخٝخ ١ستُس بٔ َػًِ :غ٪اٍ َٔ اَ٫اّ ايباقط( )عٔ َعٓ٢
ايـُطتس ؾأجاب٘ (:)رَٔ ضغب عٔ ا٫غٚ ّ٬نؿط بـُا أْعٍ عً ٢ستُس
بعس إغَ٘٬د ٚاْـُا ٜتخكل اغ َ٘٬حاٍ قػط ٙب٫ٛزت٘ َٔ ابَ ٜٔٛػًُني اٚ
احسُٖا َػًِ نُا إغتؿسْا َٔ ٙايطٚاٜات ايـُان ، ١ٝلِ قاٍ :رؾ ٬تٛب ١ي٘
ٚقس ٚجب قتً٘ ٚباْت َٓ٘ اَطأت٘ ٜٚكػٸِ َا تطى عًٚ ٢يسٙد ٚ ٖٞٚانخ١
ايس٫ي ١عً ٢تطتٸب ا٫حهاّ ايث٬ل ١ايـُؿٗٛض ٠ؾكٗٝاّ  :قتً٘ٚ ،ب ١ْٛٓٝإَطأت٘،
ٚتكػ ِٝتطنت٘ بني ٚضلت٘ .
ٚأٚنذ َٓٗا َعت  ٠عُاض عٔ ايكازم قاٍ ( :)رنٌ َػًِ بني
َػًُني إضتس عٔ ا٫غٚ ّ٬جخس ستُساّْ بٛٸت٘ ٚنصٸب٘ ؾإ زَ٘ َباح يـُٔ
مسع شيو َٓ٘ ٚ ،إَطأت٘ با ّٜٛ َ٘ٓ ١ٓ٥إضتس ٜٚ ،كػٸِ َاي٘ عًٚ ٢ضلت٘ ٚ ،تعتسٸ
إَطأت٘  :عس ٠ايـُتٛؾَٗٓ ٢ا ظٚجٗا ٚ ،عً ٢اَ٫اّ إٔ ٜكتً٘ ٜ ٫ٚػتتٝب٘د
َٛٚنٛعٗا اٖطاَّ( ٖٛ :ػًِ بني َػًُنيٚ 9نأْ٘ ٜ ٫عِٸ ايـُػًِ بني َػًِ
ٚناؾط  .يهٔ ايظاٖط ن ٕٛايتكٝٝس ربني َػًُنيد ْا طاّ إىل ايػايب بكط١ٜٓ
غا٥ط ايطٚاٜات ٪َٚ ،نساّ بايطٚاٜات ايساي ١عً ٢نؿا ١ٜاغ ّ٬احس ا٫ب ٜٔٛس
تبع ١ٝايٛيس ي٘ س اْ٫تػاب إىل ا٫غٜٚ،ّ٬كطب ن ٕٛاٖط َعت  ٠عُاض:رنٌ
َػًِ بني َػًُنيد اْ٘ َػًِ َٔ أ ٍٚأَط - ٙقبٌ بًٛغ٘ ٚبعس بًٛغ٘  -لِ
إضتس عٔ ا٫غ ٖٞٚ ، ّ٬تسٍ عً ٢لبٛت ا٫حهاّ ايث٬ل: ١رزَ٘ َباح يـُٔ
مسع شيو َٓ٘د رٚعً ٢اَ٫اّ إٔ ٜكتً٘ ٜ ٫ٚػتتٝب٘د رٜكػِ َاي٘ عً٢
ٚضلت٘درٚإَطأت٘ با ّٜٛ َ٘ٓ ١ٓ٥إضتسد ٚاشا باْت َٓ٘ اَطأت٘ ؾ٬بس إٔ تعتس َٓ٘
َٔ  ّٜٛإضتساز ٙحػب تكطٜذ ايطٚا:١ٜرٚتعتسٸ إَطأت٘  :عس ٠ايـُتٛؾَٗٓ ٢ا
ظٚجٗاد ؾتهَ ٕٛبـٝـٸٓ ١يـٓٛع ايعس ٠عً ٢خ٬ف ايظاٖط  ،ؾإ اٖط ايعس ٠يـُٔ
()88ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس املطتس :ح +2ح.3
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ظٚجٗا حٞٸ ٖ ٛعس ٠ايط٬م يهٔ ايٓل ايكطٜذ حانِ .
ٚلـُ ١ضٚاٜات ت٪نس قتٌ ايـُطتس ايؿططٖٚ ٟسض زَ٘ ٚعسّ اغتتابتْ٘ ،ظري
قخٝخ ١عً ٞبٔ جعؿط ايػا ٌ٥عٔ َػًِ تٓكٸط؟ قاٍ (: )رٜكتٌ ٫ٚ
ٜػتتابدٚقخٝخ ١اذتػني بٔ غعٝس عٔ اَ٫اّ ايطنا( )غا ّ٬٥عٔ ضجٌ
ٚيس عً ٢ا٫غ ّ٬لِ نؿط ٚأؾطى ٚخطج عٔ ا٫غٜ ٌٖ ّ٬ػتتاب؟ اٜ ٚكتٌ
ٜ ٫ٚػتتاب ؾهتب (:)رٜكتٌد ٖٚاتإ قخٝختإ ( )89تس ٕ٫عً ٢إ َٔ
نإ َػًُاّ َٔ أ ٍٚأَط َٔ - ٙحني ٫ٚزت٘ ا ٚقب ٌٝبًٛغ٘  -لِ نؿط ٚتٓكٸط
ٜكتٌ َٔ ز ٕٚإغتتاب ، ١ؾٝعِٸ َٔ نإ ابٛاَ ٙػًُني  َٔٚنإ أحسُٖا َػًُاّ
ؾتبع٘ س ؾطف ا٫غٚ ، ّ٬بُٗا ْكٝٸس قخٝخ ١ستُس بٔ َػًِ رَٔ جخس ْبٝاّ
َطغْ ّ٬بٛٸت٘ ٚنصٸب٘ ؾسَ٘ َباحد(ٚ )90إ نإ إط٬قٗا ٜعِٸ ايـ احس ايؿططٟ
ٚايـًَُٓ ٞعاّ ،يهٔ ْـدكٸك٘ بـُا اشا نإ َػًُاّ َٔ أ ٍٚأَط ٙلِ جخس ْب٠ٛ
ايٓيب ايـُطغٌ ٚنصٸب٘ ؾسَٴ٘ َباحٷٜٚ ،ـدطج َٓٗا َٔ :جخس بعس إغٖٛٚ َ٘٬
ناؾط أ ٍٚاَط ٙؾٝػتتاب بـخػب ايطٚاٜات اٯت ١ٝس (ايـُطتس ايـًُ. )ٞ
نُا أْ٘ بكخٝخز عً ٞبٔ جعؿط ٚايـخػني بٔ غعٝس ْكٝٸس إط٬م َا زٍٸ
عً ٢إٔ (ايـُطتس ٜػتتاب ،ؾإ تابٚ ،إ ٫قتٌ) ْظري قخٝخ ١ابٔ ستبٛب عٔ
غري ٚاحس َٔ أقخابٓا عٔ ايباقط ٚايكازم( )س:رايـُطتس ٜػتتاب ،ؾإ
تابٚ ،إ ٫قتٌد( )91ؾتخٌُ عً ٢ايـُطتس ايـًُ ٞايص ٟي ٜهٔ َػًُاّ َٔ أٍٚ
أَط ٙلِ قاض َػًُاّ لِ عاز إىل ايهؿط ا ٚايؿطى .
ٚاشا نإ ايـُطتس ايؿطط ٟإَطأ -ّ٠ي تكتٌ بٌ تبني َٔ ظٚجٗا ٚتعتس عس٠
ايط٬م ٚتػتتاب َٔ ايهؿط ،ؾاشا تابت عؿ ٞعٓٗاٚ ،إ ي تتب تـخبؼ َ٪بٸساّ
()89ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس املطتس :ح+ 5ح. 6
()90ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس املطتس :ح .1
()91ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 3أبٛاب حس املطتس :ح.2
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ٜٚٴهٝٸل عًٗٝا س ايـُعاف -ايـُطعِ ٚايـُؿطب ٚضتُٖٛا  -ؾـتـٴعط ٢قسض َا
ٜـُػو ضٚحٗا ٚتعط ٢ايـًُبؼ ايـدؿٔ ٚتٴػتدسّ با٫عُاٍ ايؿاق ١حت٢
تتٛب ٚ ،تهطب س اٚقات ايك ٠٬عً ٢إتٝاْٗا ٚ ،قس إزع ٞعسّ ايـد٬ف س
ٖص ٙا٫حهاّ ٜٚ ،سيٓا عًٗٝا :
 -1أَا بْٛٓٝتٗا َٔ ظٚجٗا ؾٮجٌ إط٬م قٛي٘ تعاىل:ر ٚٳ َ٫تٴُٵػٹهُٛا ٹبعٹكٳِٔ

هٛٳاؾٹطٔدايـُُتخٓ ،10:١ؾاْ٘ ْٗ ٞإضؾاز ٟإىل َاْع ١ٝايهؿط عٔ ؾطع ١ٝايعكُ١
ا ِي َ
ٚقخ ١ايعٚجٜٚ ،١ٝسٍ عً ٢إ ايعٚج ايـُػًِ ٜ ٫ـُػو بعكُ ١ايهاؾط٫ٚ ٠
ٜؿطع ي٘ ٜ ٫ٚكذ إ ته ٕٛظٚجت٘ ناؾط ،٠إَ ٫ا خطج بايسي ٌٝايـدام
نايص ٟزٍ عً ٢جٛاظ ايتعٚٸج ايـُٓكطع بايهتاب ١ٝا ٚعً ٢جٛاظ بكا ٤ايعٚج١
ايهاؾط ٠اشا أغًِ ظٚجٗا ايهاؾط ٚ ،ي ٜكِ ٖٓا زي ٌٝعً ٢إ ايعٚج ١ايـُطتس٠
إىل ايهؿط تبك ٢ظٚجٝتٗا ،ؾ٬بس َٔ بْٛٓٝتٗا َٔ ظٚجٗا ايـُػًِ ٚعسّ إَػان٘
بعكُتٗا ٪ٜٚ .نس شيو َ :ا ٚضز س ايـُطتس ايـًُ َٔ ٞإعتعاٍ ظٚجت٘ عٓ٘
ٚبْٛٓٝتٗا َٓ٘ س ضٚاٜتني(َ)92عت تني يًػهٚ ْٞٛايـخهطَ ٞنتٝتني ،ؾاْ٘ ٜ ٫بعس
إغتظٗاضُٖا َٔ ايطٚاٜتني -نُا ٜ ٫ـدؿ ٢عً ٢ايـُتأٌَ ؾُٗٝا ٚ، -ي ٛي ٜظٗط
َُٓٗا ْهتؿ ٞبٛضٚز ايـخهِ عً ٢عٓٛإ (ايـُطتس) س ْؿػ٘ ،بٌ ٜـُهٔ ايتعسٟ
َٔ ايـُطتس ايـًُ ٞإىل ايؿطط ٟبأغٛأ ١ٜحاٍ ايؿططٚ ٟي ٛإحتُا ّ٫أٓ ٚاّ .
٫ٚبس يـٗا َٔ اٱعتساز اشا ناْت َسخ ّ٫ٛبٗا ٚ ،ايظاٖط َٔ ا٫عتساز
َٔ ايـخ ٖٛ ٞعس ٠ايط٬م ،إ ٫إ تك ّٛقطٚ ١ٜٓانخ َٔ ١ايٓكٛم عً٢
خ٬ؾٗا ،نُا قاَت ايكط ١ٜٓس إضتساز ايعٚج عٔ ؾطط ٠ؾإ ظٚجت٘ تعتس َٓ٘
عس ٠ايٛؾا ٠بٓلٸ ايكخٝخ )93( ١ايـُتكسَ. ١
ٜ ٫ٚـبعس إحـتـٝاج عٛز ٠ايعٚجـ ١ٝبعس ايـتٛب َٔ ١ا٫ضتساز إىل عكس جسٜس
()92ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 3أبٛاب حس املطتس :ح +بَٗٓ 6ا :ح5.5
( )93ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس املطتس  :ح. 3
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َع ظٚجٗا ايػابل  ٖٛٚ ،احتٝا) ٫ظّ س أَط ايؿطج ايعظ ِٝأَط ٙعٓس اهلل،
َٚكته ٢ا٫حتٝا) ؾطعاّ بعس تٛبتٗا اشا ي ٜطغب بٗا ظٚجٗا ايػابل إٔ
ٜطًكٗا أ ٚتػع ٢يتطًٝل ْؿػٗا يته ٕٛحط ّ٠س ايتعٚج َٔ غري. ٙ
ٚ -2أَا عسّ قتًٗا ٚحبػٗا ٚايتهٝٝل عًٗٝا ٚإغتدساَٗا ؾكس زيت عً٘ٝ
ضٚاٜات َتعسزَٗٓ :٠ا قخٝخ ١ايـخػٔ بٔ ستبٛب عٔ غري ٚاحس َٔ اقخابٓا
عٔ اب ٞجعؿط ٚاب ٞعبس اهلل(:)رايـُطأ ٠اشا إضتست عٔ ا٫غ ّ٬إغتتـٝبت
ؾإ تابت ٚ،إ ٫خٴًٓست س ايػ ٔ ٚنٝٸل عًٗٝا س حبػٗاد ٚقخٝخ ١عاز
س ايـُطتس ٠عٔ ا٫غ ّ٬قاٍ (:)ر ٫تكتٌ ٚتػتدسّ خسَ ١ؾسٜسٚ ٠تـُٓع
ايطعاّ ٚايؿطاب إَ ٫ا ٜـُػو ْؿػٗا ٚتـٴًبؼ أخؿٔ ايثٝاب ٚتٴهطب عً٢
ايكًٛاتد َٚعت  ٠غٝا رإشا إضتست ايـُطا ٠عٔ ا٫غ ّ٬ي تكتٌ ٚيهٔ
()94

تـخبؼ أبساّد

ٜ -عين اشا ي تتب َٔ ضزٸتٗا ٚنؿطٖاٚ ،إٜ ٫ـٴدًٓ ٢غبًٗٝا

نُا زيت عً ٘ٝقخٝخ ١ابٔ َـخبٛب .
ٚايـُػتؿاز َٔ إط٬م ٖص ٙايطٚاٜات ايكخٝخ:١إٔ ايـُطتس ٫ ٠تكتٌ عً٢
ا٫ط٬م ،بٌ تػتتاب ٚتـدًٓس س ايػ ٔ إٕ ي تتب  ،يهٔ ٚضز س قخٝخ١
ستُس بٔ قٝؼ عٔ ايباقط(َ )ا ٜٓاس شيو حٝال قاٍ:رقه ٢أَري ايـَُٓ٪ني
 س ٚيٝس ٠ناْت ْكطاْ ١ٝؾأغًُت ٚٚيست يػٝسٖا  ،لِ إ غٝسٖا َات
ٚأٚق ٢بٗا عتاق ١ايػط ١ٜعً ٢عٗس عُط ؾٓهخت ْكطاْٝاّ زٜطاْٝاّ ٚتٓكٸطت
ؾٛيست َٓ٘ ٚيسٚ ٜٔحبًت بايثايال  ،ؾكه ٢ؾٗٝا  :إٔ ٜعطض عًٗٝا ا٫غ، ّ٬
ؾعطض عًٗٝا ا٫غ ّ٬ؾأبت  ،ؾكاٍ َ :ا ٚيست َٔ ٚيسٺ ْكطاْ ٞؾِٗ عبٝس
٭خ ِٗٝايصٚ ٟيست يػٝسٖا اٚ ، ٍٚ٫أْا أحبػٗا حت ٢تهع ٚيسٖا  ،ؾاشا
ٚيست قتًتٗاد(ٖٚ ،)95ص ٙضٚا ١ٜقخٝخ ١ايػٓس اٖط ٠ؾـ ٞقتٌ ايـُطتس - ٠بعس
()94ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 4أبٛاب حس املطتس :ح +6ح+ 1ح.2
()95ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 4أبٛاب حس املطتس :ح . 5
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إٔ تًس -عكٛب ّ١ٱضتسازٖا .
يهٔ ٚ ٫ج٘ يكتٌ ايـُطتس ، ٠غٛا ٤نإ إضتسازٖا عٔ ؾطط ٠أّ نإ
إضتسازٖا عٔ ًَ١ٺ  -نُا َٖٛ ٛضز ٖص ٙايكخٝخَ ، ١ع أْٗا أٖ َٔ ٕٛايـُطتس٠
ايؿطط -١ٜؾٝكعب ا٫شعإ بكتًٗا بعس َا قطحت ايطٚاٜات ايـُطًك ١ايٛاضز٠
س ايـُطتس ٠بعسّ قتًٗا ٚبتدًٝسٖا س ايػ َٔ ٖٞٚ ،عتهس ٠بؿتا ٣ٚايؿكٗا٤
عً ٢طبكٗا حت ٢قاض ايـخهِ َٔ ايٛانخات ؾ٬بس َٔ ضزٸ عًُٗا إىل اًٖٗا .
ٖٚهصا تهُٓت قخٝخ ١ابٔ قٝؼ  :ن ٕٛأ٫ٚز ايٓكطاْ َٔ ١ٝايٓكطاْٞ
ايـُتعٚج بٗا عبٝساّ ٭خ ِٗٝايـُتٛيس َٔ غٝسٖا ايـُػًِ ٖٚ ،صا غري ٚانذ
َٔ ايطٚاٜات ا٭خطٜ ٫ٚ ٣تطابل َع ايكٛاعس ٚا٫زي ١ايعاَ ، ١ؾ٬بس َٔ ضزٸ
عًِ ٖص ٙايطٚا ١ٜايكخٝخ ١إىل أًٖٗا  ِٖٚأعطف بـُا قايٛا ٚتـخسلٛا .
باختكاض ٫ :تكًذ ٖص ٙايكخٝخَ ١عاضناّ يطٚاٜات عسّ قتٌ ايـُطتس٠
ٚتـدًٝسٖا س ايػ ٔ اشا ي تتب .
لِ إٕ عكٛب ١تـدًٝس ايـُطأ ٠س ايػ ٔ -تتٓؿ ٞعٓٗا اشا تابت س ا٫بتسا٤
ٚعٓس ايكبض عًٗٝا َطتس ّ٠أ ٚتابت بعس شيو  ،يظٗٛض ايطٚاٜات ٫ -غُٝا
قخٝخ ١ايـخػٔ بٔ ستبٛب -س اْٗا اشا تابت تٴطنت ٚإْتؿ ٢حسٖا  :تـدًٝسٖا
س ايػ ٔ،ض ٣ٚايؿٝدإ س (ايهاس) (ٚايتٗصٜبني) بػٓس قخٝذ عٔ ايـخػٔ
بٔ َـخبٛب عٔ غري ٚاحس َٔ اقخابٓا عٔ اب ٞجعؿط ٚاب ٞعبس اهلل (:)
رٚايـُطأ ٠اشا إضتست عٔ ا٫غ ّ٬إغتـتٝـبت  ،ؾإ تابت ٚإ ٫خًٓست س
ايػ ٔ ٚنٝٸل عًٗٝا س حبػٗاد  ٖٞٚاٖط - ٠بايتأٌَ س ؾكطاتٗا  -س اْتؿا٤
عكٛب ١ايـدًٛز س ايػ ٔ عٓٗا بعس تٛبتٗا حٝال ٜك :)(ٍٛرإغتتٝبت ؾإ
تابتد اٚ ٟقت  -حني ايكبض عًٗٝا ا ٚبعس -ٙقبًت تٛبتٗا ٚاضتؿع حسٖا
رٚإ ٫خًٓست س ايػ ٔ ٚنٝٸل عًٗٝا س حبػٗاد(ٚ )96إ ي تتب خًست س
()96ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 4أبٛاب حس املطتس  :ح. 6
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ايػ ٔ ٚنٝٸل عًٗٝا س حبػٗا َٔ حٝال ايـُأنٌ ٚايـُؿطب ٚخؿ١ْٛ
ايـًُبؼ ٚا٫غتدساّ با٫عُاٍ ايؿاقٚ ١ضت ٛشيو  .لِ ٜكع ايه ّ٬س :

الـمرتد الـممي :
 ٖٛٚايـُٛيٛز َٔ أب ٜٔٛناؾط ٜٔلِ ٜبًؼ ايـخًِ ؾـٝٴػًِ ٜٚٴظٗط ايؿٗازتني
ايز َٖ ٞعًِ ا٫غٚ ّ٬عَ٬ت٘ ٚ ،بٗا تعكِ ايسَاٚ ٤ايؿطٚج ٚاَٛ٫اٍ نُا
ْكٸت عً ٘ٝا٫خباض(ٜٚ،)97ه ٕٛبايػاّ قخٝذ ايعكٌ تاّ ا٫زضاى ٚا٫ختٝاض
حاٍ إغٚ َ٘٬إ ٗاض ٙايؿٗازتني ؾٝخهِ باغ ،َ٘٬لِ بعس شيو ٜعٛز إىل
ايهؿط ٜٚطتسٸ ايٚ ٘ٝإىل اْـخطاف ايعكٝس ٠بعس إٔ خطج َٓ٘ ٚزخٌ س ا٫غ. ّ٬
ٚباختكاض:ايـُطتس ايـًُ َٔ ٖٛ ٞاغًِ بعس ايهؿط لِ اضتس عٔ ا٫غ. ّ٬
ٖصا ايـُطتس ٜػتتاب أ ٟتطًب تٛبت٘ ٚضجٛع٘ إىل ا٫غٜٚ ّ٬ـٴٌُٗ ل٬ل١
أٜاّ ٚتٴععٍ عٓ٘ اَطأت٘ ٚتعتسٸ َٓ٘ عس ٠ايـُطًك ١اشا ناْت َسخ ّ٫ٛبٗا ٚتبك٢
أَٛاي٘ عًًَ ٢ه٘  ٫تع ٍٚعٓ٘ حتٜ ٢ـُٛت  ،لِ اشا َهت اٜ٫اّ ايث٬لٚ ١ي
ٜطجع إىل ا٫غٚ ّ٬ي ٜتب َٔ نؿط - ٙقتٌ س اي ّٛٝايطابع .
ٜٚسيٓا عًٖ ٢ص ٙا٫حهاّ  :عسز َٔ ايطٚاٜات ٚ ،ايعُسَٗٓ ٠ا َا قذٸ
غٓسٚٚ ٙنخت ز٫يت٘ ْ :ظري قخٝخ ١عً ٞبٔ جعؿط عٔ اخٚ )(٘ٝقس
غأي٘ عٔ ْكطاْ ٞأغًِ لِ إضتس  ،قاٍ:رٜػتتاب ؾإ ضجع ٚ ،إ ٫قتٌد (. )98
ٖٚص ٙايكخٝخٚ ١اضز ٠س خكٛم ايـُطتس ايـًُْ( ٞكطاْ ٞاغًِ)
ٚتسٍ عً ٢ا٫غتتابٚ ١عسّ ايكتٌ ٚ ،بٗصا ٜؿرتم ايـُطتس ايـًُ ٞعٔ ايـُطتس
ايؿططٚ ، ٟعًٗٝا تـخٌُ بعض ايطٚاٜات ايـُطًك١

()99

َثٌ َعت ت ٞعباز بٔ

قٗٝب ٚايـخػٔ بٔ َـخبٛب :رايـُطتس ٜػتتاب ؾإ تابٚ ،إ ٫قتٌد .
( )97أق ٍٛايهاس :ج - 2باب ا٫غ ّ٬حيكٔ ايسّ ٚباب ا٫ميإ ٜؿاضى ا٫غ: ّ٬م. 26 - 24
()98ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 1أبٛاب حس املطتس  :ح. 5
()99ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 4أبٛاب حس املطتس  :ح  + 4ح. 6
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ٚبتعبري لإٕ  :إٕ ايـُطتس ايؿطط - ٟنُا قطٸحت ايطٚاٜات ايـُان- ١ٝ
ٜكتٌ َٔ ز ٕٚإغتتابٚ ، ١قخٝخ ١عً ٞبٔ جعؿط قطٜـخ ١س ايـُطتس ايـًُٞ
ٚقس حهُت با٫غتتاب ، ١ؾ٬بس َٔ ن ٕٛايـُطاز ايـ سَ َٔ ٟعت ت ٞعباز٠
ٚابٔ َـخبٛب اٯَطتني با٫غتتاب ٖٛ ١ايـُطتس ايـًُ ٞخاق. ١
ٚايصٜ ٟػتتٝب ايـُطتس ايـًُٚ ٞايـُطأ ٠ايـُطتس - ٠ايؿططٚ ١ٜايـًُٖٛ -١ٝ
ايـخانِ ايؿطعٚ ٞايؿك ٘ٝايعسٍ س عكٛض ايػٝب ، ١٭ْ٘ ٚي ٞاَ٫ط ايٓا٥ب عٔ
اَ٫اّ ايعسٍ ايـُعك ّٛايػا٥ب(ع ٌ) ٖٚ ،ص ٙحسٚز ؾطع ،١ٝإقاَتٗا ٝ ٚؿ١
ايـخانِ ايؿطع،ٞإش إط٬م ا٫خباضرٜػتتابد اٖط س أْ٘ حسٸ ؾطعٞٷ ٜتٛىل
إقاَت٘ ايؿك ٘ٝايعسٍ ْا٥ب اَ٫اّ ايػا٥ب(ع ٌ) ؾٜٗ ٛأَط ٙبايتٛبٜٚ ١طًب َٓ٘
ايطجٛع عٔ نؿط ٙإىل حٛظ ٠ا٫غٚ ، ّ٬إ ٫قتً٘ .
ٜٚـُهٔ إٔ ٜٛنٌ ايؿك ٘ٝا٫غتتاب ١إىل ْا٥بٺ عٓ٘ ٜٓكب٘ يَٛ٬ض ايـخػب١ٝ
َطًكاّ أ ٚس خكٛم إقاَ ١ايـخسٚز ٚايتععٜطات َٔ ايـخػبٝات ايؿطع. ١ٝ
ٚي تـخسٸز ايطٚاٜات ايـُان ١ٝظَٔ ا٫غتتابًَٗٚ ١تٗا ٚ ،قس حسزت٘
َعت  ٠ايػه -ْٞٛعً ٢ططٜل ايكسٚم ( -)100ز ٕٚضٚاَ ١ٜػُع عً ٢ططٜل
ايهًٝين ٚايطٛغ ٞؾاْٗا نعٝؿَ ٖٞٚ ، ١تخس ٠تكطٜباّ َع َعت  ٠ايػه ،ْٞٛقاٍ
َْ٫ٛا ايكازم (: )رايـُطتس عٔ ا٫غ ّ٬تععٍ عٓ٘ إَطأت٘  ٫ٚ ،ت٪نٌ
شبٝختٜ٘ٚ ،ػتتاب ل٬

أٜاّ ،ؾإ ضجع -تابْ،ػدٚ -١ا ٫قتٌ  ّٜٛايطابع اشا

نإ قخٝذ ايعكٌدٖٚصا ايؿط) ٪ٜنس عسّ جطٜإ ايـخسٚز عً ٢ؾاقس ايعكٌ
ٚاْـُا ٪ٜخص ايـُطتس ايـًُ ٞبايعكٛب ١اشا نإ قخٝذ ايعكٌ غً ِٝايصٖٔ،
 ٖٞٚتـخسز ظَإ ا٫غتتاب ١بث٬ل ١اٜاّ ،ؾإ تاب ؾٗٝا ٚا ٫قتٌ  ّٜٛايطابع .
نُا زيت ايـُعت  ٠عً ٢ععٍ اَطأت٘ عٓ٘ ٚإؾـرتاق٘ هلا ٚ ،ايععٍ نٓا ١ٜعٔ
( )100ايؿك: ٘ٝج: 89 :3ح +334ايهاس:ج +258 :7ايتٗصٜب:ج: 138 : 10ح +546 :ا٫غتبكاض :
ج:254 : 4ح + 961:ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 3ابٛاب حس املطتس :ح. 5
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ايؿطق ١ؾًٝعّ إؾرتاقُٗا ٚإْؿػار ايعكس بُٗٓٝاٚ ،تعهسٖا َعت  ٠اب ٞبهط
ايـخهطَ ٞعٔ ايكازم(:)رإٕ إضتس ايطجٌ ايـُػًِ عٔ ا٫غ ّ٬باْت
َٓ٘ اَطأت٘ نُا تبني ايـُطًك ١ل٬لاّٚ ،تعتس َٓ٘ نُا تعتس ايـُطًك ، ١ؾإ ضجع
إىل ا٫غٚ ّ٬تاب قبٌ إٔ تتعٚج ؾٗ ٛخاطب ٫ٚعس ٠عًٗٝا َٓ٘ ي٘ ٚ ،اْـُا
عًٗٝا ايعس ٠يػريٙد

()101

ضٚاٖا ايكسٚم س (ايؿكٚ )٘ٝايطٛغ ٞس (ايتٗصٜب)

ٚغٓسُٖا قخٝذ َكبٚ ،ٍٛز٫ي ١ايـد ٚانخٚ ٖٛٚ، ١اضز س ايـُطتس ايـًُٞ
بكط ١ٜٓايتٛبٚ ١ايطجٛع إىل ا٫غ ، ّ٬ؾإ ايـُطتس ايؿططٜ ٫ ٟػتتاب ٜ ٫ٚٴعتٓ٢
بتٛبت٘ ٚضجٛع٘ إىل ا٫غ. ّ٬
ٚقس زٍ ايـد

ايـُعت

عً ٢ب ١ْٛٓٝايعٚج َٔ ١ظٚجٗا ايـُطتس ايـًُٞ

٫ٚبس إٔ تعتس َٓ٘ اشا نإ زاخ ّ٬بٗا عس ٠ايـُطًكٖٚ ، ١صا ايـُؿاز س َعت ٠
ايـخهطَ: ٞرباْت َٓ٘ إَطأت٘د َتٛاؾل َع َؿاز َعت  ٠ايػه : ْٞٛرايـُطتس
عٔ ا٫غ ّ٬تععٍ عٓ٘ إَطأت٘د ٚإ نإ َؿاز َعت  ٠ايـخهطَ ٞأٚنذ يبٝاْٗا
ب ١ْٛٓٝايـُطأ ٖٞٚ،٠تعين إؾرتاقُٗا ٚتػتًعّ اْؿػار ايعٚج ١ٝبُٗٓٝا ٚٱٜـ ابٗا
ا٫عتساز بعس ٠ايـُطًك ، ١ؾاشا ضجع اىل ا٫غٚ ّ٬إعتٓل عكا٥س ٙا٫غاغ ١ٝنإ
خاطباّ َٔ ايـدطٓاب ٜـ ٛظ ي٘ ايعكس عًٗٝا ٚ -ي ٛالٓا ٤ايعس - ٠ؾاْٗا عًٗٝا
ايعس ٠يػريٖا  ،ز ْ٘ٚؾاْ٘  ٫عس ٠عًٗٝا َٓ٘ ٭جً٘ ؾٝعكس عًٗٝا َع تطانُٗٝا
ٜٚكذ ايعكس س اٜاّ عستٗا قبٌ إْكهاٗ٥ا .
ٚايـُطتس ايـًُ ٫ ٞتع ٍٚأَ٬ن٘ عٓ٘ ،بٌ تبك ٢أَٛاي٘ عًًَ ٢ه٘ ٜتكطف
ؾٗٝا تكطف ايـًُٓاى َازاّ ي ٜكتٌ بعس ا٫غتتاب ،١يعسّ ايسي ٌٝعً ٢ظٚاهلا
عٓ٘ٚ ،اْـُا ٚضز ايسيَ ٌٝـدكٛقاّ بايـُطتس ايؿططُٖٚ ٟا َتػاٜطإ س
ايـُٛنٛع ٚايـخهِ .
ٚاشا نإ ايؿك ٘ٝايعسٍ َبػ )ٛايٝس ٚإغتتاب ايـُطتس ا ٚإغتتابْ ١ا٥ب٘ ؾًِ
( )101ايؿك:٘ٝج + 242 :4ايتٗصٜب :ج +373 :9ايٛغا: ٌ٥ج:17ب َٔ 6ابٛاب َٛاْع ا٫ض :ح. 5

أحهاّ ا٫ضتساز عٔ ا٫غ)581( .................................................ّ٬

ٜتب ط ١ًٝايـًُٗ - ١اٜ٫اّ ايث٬ل -١قتٌ س اي ّٛٝايطابع نُا قطحت ب٘ َعت ٠
ايػه ْٞٛايـُانٖٚ ، ١ٝهصا ايـُطتس - ٠ايؿطط ١ٜا ٚايـًُ -١ٝؾاْٗا تػتتاب ٚاشا
تابت ايـُطتس ٠س اٜ٫اّ ايث٬لٚ ١ضجعت إىل ا٫غٚ ّ٬إعتٓكت٘ ٚإعرتؾت
بعكا٥س ٙا٫غاغ ١ٝؾٗ ٛخري ٚ ،اشا ي تـتب ٚعاْست ٚي تطجع إىل ا٫غ ّ٬س
اٜ٫اّ ايث٬ل ١اٚ٫ىل ٚي تعتكس عكا٥س ٙا٫غاغ ١ٝقُتًت س اي ّٛٝايطابع .
ٚاحهاّ ايـُطتس اْـُا ترتتب اشا إضتس أحس ٖٚـ ٛبـايؼ عاقـٌ تـاّ ا٫ختٝـاض
ٚا٫ضازٚ ٠ايككس ايباطٌ  ٖٛٚقخٝذ ايعكٌ عٓس اضتسازٚ ٙخطٚج٘ َٔ عكا٥ـس
ا٫غ ّ٬ايـخكٚ ١إْهاض ٙيـٗا  ،ؾ ٬ع  ٠باضتساز ايكيب ْٚـٴطــك٘ نًُـ ١ايهؿـط اٚ
ايؿــطى ٚإٕ نــإ َطاٖك ـاّ  ٫ٚ ،ع ـ  ٠باضتــساز ايـــُ ٓٚ ٕٛغــري تــاّ ايعكــٌ ٫ٚ
باضتساز ايـُهطْٚ ٙـٴطـك٘ نًُ ١ايهؿط ا ٚايؿطى اشا نإ قًب٘ َطُٓ٦اّ باٜ٫ـُإ لِ
أ ٗط اٜ٫ـُإ عً ٢يػاْ٘ ٚغًٛن٘ ؾاْ٘ ٜبطٌ الط ايٓطـل بـايهؿط ايــُهط ٙعًٝـ٘ ،
 ٫ٚع  ٠باضتساز ايـٗاظٍ ٚايػاٖٚ ٞايـُػُ ٢عًٚ ٘ٝضتَ ِٖٛـٔ ؾاقـس ٟايككـس
ايباطين يًهؿـط  ،ؾـإ غـري (ايبـايؼ ايعاقـٌ ايــُدتاض ايكاقـس) ٜ ٫هـَ ٕٛـّ٬ٖ٪
يًتهًٝـ  ٫ٚقايـخاّ يًتازٜب ٚايعكٛبٚ ١اجطا ٤اذتس عً ٘ٝعَُٛاّ .
ٜٚــسٍ عًــ ٢اْ٫تؿــا : ٤حــسٜال ضؾــع ايكًــِ عــٔ ايكــيب ٚايـــُ ٕٓٛ

()102

ٚحسٜال ضؾع َا أنطٖٛا عً - )103( ٘ٝبٓا ٤عًَ ٢ا ؾُٗٓـاَُٗٓ ٙـا َـٔ ْؿـ ٞا٫لـاض
ايٛنعٚ ١ٝايتهًٝؿ ، ١ٝؾ ٬ترتتب اٯلاض ايـُ عٛي ١يًُطتس ايؿطـطَ ٟـٔ ٚجـٛب
قتً٘ ٚب ١ْٛٓٝظٚجتـ٘ ٚصتاغـت٘ ٚتكػـ ِٝاَٛايـ٘ بـني ٚضلتـ٘ ٚضتٖٛـا َٚـٔ إغـتتاب١
ايـــُطتس ايـــًُٚ ٞايـــُطتسٚ ٠ايكتــٌ س ايٝــ ّٛايطابــع إٕ ي ٜتــب ٚععيــ ١ايعٚجــ١
ٚإْؿػار ايعكس ْٚـخٖٛا .
ٚغري ايكاقس يًهؿط أ ٚايـٗاظٍ بهًُ ١ايهؿط ٜ ٫ـخسٸ يتكٛٸّ ايهؿط بايككس
()102ايٛغا : ٌ٥ج  :1ب َٔ 4ابٛاب َكسَ ١ايعبازات  :ح .11
()103ايٛغا : ٌ٥ج:11ب َٔ 5 6ابٛاب جٗاز ايٓؿؼ :ح .1
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ايبــاطين يًؿــطى ا ٚيًهؿــط ٚعكــس ايكًــب عًٝــ٘ ٚ ،اي ــٗاظٍ ٚضتــَ ٙٛــٔ ؾاقــسٟ
ايككس ٜ ٫ه ٕٛناؾطاّ ٜ ٫ٚتخكل َٓ٘ ا٫ضتساز َا زاّ ٜؿٗس ايؿٗازتني .
 ٫ٚتٓؿع َطغـً ١خـ٬ف ايؿـٝذ ايطٛغـ :ٞرايكـيب اشا بًـؼ عؿـط غـٓني
أقُٝت عً ٘ٝايـخسٚز ايتاَٚ ١إقتلٸ َٓ٘ ْٚؿٓصت ٚقٝت٘ ا ٚعتك٘د ؾـإ إضغـاهلا
ٚإعــطاض ايـــُؿٗٛض عٓٗــا ٚعــسّ إْ ــ باضٖا بايعُــٌ ٚعــسّ إعتهــازٖا ب ــد
ٜسعُٗا أٜ٪ٜ ٚسٖا ٜـُٓع عٔ إعتُازٖا ح  ١جعَاّ .
ْعِ ٜععٸض ايكـيب ٚايــُ ٓٚ ٕٛايــٗاظٍ عًـ ٢نًُـ ١ايهؿـط ٚايؿـطى عًـ٢
قسض إزضان٘ ٚإْتباٖ٘ٚ ،قس زيت عً ٘ٝس ايكيب  :ضٚا ١ٜأبإ ( )104ايــُطزز ٠بـني
ايـُطغًٚ ١ايـُػٓس: ٠رٚيهٔ ٜهطب عً ٢ا٫غّ٬د ٜعين ايكيب ايـص ٟؾـب
ؾاختاض ايٓكطاْ ٖٛٚ ١ٝي ٜبًؼ ايـخًِ .
ْعِ زع ٣ٛا٫نطا ٙا ٚعسّ ايككس تــختاج إىل اٱلبـات ؾاْـ٘ بعـس قـسٚض
ايهؿط ٚايؿطى َٔ أحسٺ  ٫تػُع احس ٣ايسعٜٛني إَ ٫ع ٚجٛز قطٚ ١ٜٓانـخ١
تػاعس عً ٢قسٚض ايهؿـط َٓـ٘ إنطاٖـاّ ا ٚبـ ٬قكـس ٚ ،يـٗ ٛـطت قطٜٓـ ١عًـ٢
اٱنطا ٙا ٚعـسّ ايككـس ا ٚأ ٗطٖـا ٚإزعاٖـا نـإٔ قـاٍ ( :أنطٖـت ٚاْـا ٚغـط
ايهؿاض) (أتــُاظح بهًُـ ١ايهؿـط) ا ٚضتُٖٛـا ٗ ٚ ،ـطت أَـاض ٠قطعٝـ ١اٝٓ ٚـ١
عً ٢قسق٘ س زع ٣ٛا٫نـطا ٙا ٚزعـ ٣ٛعـسّ ايككـس إىل ايهؿـط ي ٜكـِ عًٝـ٘
حــسٸ ايكتـــٌ ا ٚضتـــ، ٙٛإحتٝاطــ ّا س ايـــسٚ ٜٔس إظٖـــام ايـــٓؿؼ َـــا يــــِ ٜتـــٝكٔ
ا٫غتخكام ،ؾإ ايـخس ايعظَ ِٝثٌ ايكتٌ ٜـسضأ بايؿـبٗٚ ١ايــُظْٓ ، ١عـِ ٜعـعٸض
َسٸع ٞعسّ ايككس اىل ايهؿط ٪ٜٚزٸب ٚ ،قس غـبل بــخال َؿكـٌ عـٔ ؾـطع١ٝ
قاعس( ٠تسضأ اذتسٚز بايؿبٗات) .
ٖٓٚا ؾطٚع ٚأحهاّ تطتبط بايـُطتس ٚايـُطتسْ ٠عطنٗا تباعاّ :
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ايؿـطع ا : ٍٚ٫اشا إضتـس ا٫ب ا ٚايــ س َـٔ طـطف ا٫ب إْكطعـت ٜ٫ٚتـ٘
عً ٢بٓت٘ ايـُػًُٚ ١إْتؿت  ،ؾإ ٜ٫ٚتُٗا تٓكطـع عٓـس خطٚجُٗـا ا ٚأحـسُٖا
َ٪ٹٓٹنيٳ
عًَـ ٢ا ِيُٴـ ٵ
َٔ ا٫غٚ ، ّ٬شيـو يكٛيـ٘ تعـإىل :ر ٳٚيَـٔٵ ٳ ٜٵعٳـٌٳ ايًٖـ٘ٴ ٹي ًِهَـاؾٹطٜٔٔٳ ٳ

ٌ ٜٓتؿــ ٞعٓــس
غٳ ـبٹّ٬ٝد ايٓػــا ، 141 : ٤ؾــإ ٜ٫ٚــ ١ا٫ب أ ٚاي ــ س غــًطٓٚ ْ١غــب ٝٷ
خــطٚج ا٫ب ا ٚادتــس َــٔ ا٫غــ ّ٬إىل ايهؿــط ا ٚايؿــطى ٚ ،قــس قٝــٌ  :اْــ٘ ٫
خ٬ف س اْتؿا ٤اي ١ٜ٫ٛعٓس خطٚج ا٫ب ا ٚايـ س عٔ ا٫غ ّ٬إىل ايهؿط .
لِ اشا ناْت بٓت٘ بايػ ١عاقً ١ضؾٝس ٠قذٸ ظٚاجٗا بطناٖا إٕ ي ٜهٔ هلا
أبٷ ا ٚجسٷ َػًِ ٚ ،بعس إضتسازُٖا أَٛ ٚتُٗا  ١ٜ٫ٚ ٫عًٗٝـا ٚتهـَ ٕٛػـتكً١
بٓؿػٗا ٜ ٫ٚتٛقـ قخ ١ظٚاجٗا إ ٫عً ٢ضناٖا ؾكط ْ ،عـِ يـ ٛنـإ يــٗا أب
َػًِٷ ا ٚجسٷ َٔ ططف ا٫ب َ ٖٛٚػًِ حٞٸ ؾا٫حتٝا) ايٛجٛب ٞبـاشٕ ٚيٗٝـا
َع ضناٖا ايص ٖٛ ٟأغاؽ قخ ١ظٚاجٗا نُا شنطْا ٙس ؾتاٚاْا .
ايؿطع ايثاْ : ٞإ ايـُطتس تٓععٍ ظٚجتـ٘ ايــُػًُ ١عٓـ٘ َـٔ حـني إضتـسازٙ
ٜ ٫ٚكــذ تع ٜٚــ ٘ ٚتعٚٸجــ٘ َــٔ َػــًُ٫ ١حك ـاّ  ،ؾــإ تــعٜٚا ايهــاؾط ٚتــعٚٸج
ايـُػًُ ١ب٘ حطاّ َـُٓٛع عٓ٘ ؾطعاّ نُا تـخكل س ؾك٘ ايٓهاح .
ْعِ ْ ٫ـُاْع َٔ تعٚٸج٘ بهاؾط ٫ٚ ٠نري ؾَ ٘ٝازاّ قس إضتس يًهؿط ٚجٓذ
ايَٚ ٘ٝاٍ َٓ٘ ؾايهاؾط ٕٚيًهاؾطات ٚايهاؾطات يًهاؾطَ ٜٔتٓاغب. ٕٛ
ايؿــطع ايثايال٫:بــس َــٔ لبــٛت ا٫ضتــساز قبــٌ ايـــخهِ عًٝــ٘ بايكتــٌ أٚ
با٫غتتاب ١ل٬ل ١أٜاّ قبٌ قتً٘ عً ٢ؾطض إبا ٘٥عٔ ايطجٛع إىل اٱغ. ّ٬
ٚاْـُا ٜثبت ا٫ضتساز باقطاضٚ ٙإعرتاؾ٘ بايهؿط ا ٚبايؿطى عً ٢يػاْٖ٘ٛٚ -
َـدتاض قاقس بايؼ عاقٌٚٚ -جٗ٘ إط٬م زي ٌٝإعتباض اٱقطاضٜٚ ،هؿ ٞاٱقطاض
َطٚ ّ٠احسَ ٠ع ا٫ختٝاض ٚايككس بـُكته ٢إط٬م زي ٌٝإعتباض اٱقطاض .
نُا ٜثبت اٱضتساز بايب ٖٞٚ ،١ٓٝؾٗاز ٠ايعسيٝـٔ بػُاع نًُ ١ايهؿط أٚ
ايؿطى جاظَاّ َـدتاضاّ قاقساّ  ٖٛٚبايؼ تاّ ايعكٌ٫،ط٬م زي ٌٝاعتباض ايب١ٓٝ
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س إلبات َا ٜٛجب ايـخسٸ َٜ٪ساّ بطٚاَ ١ٜػُع(:)105إٔ أَري ايـَُٓ٪ني ( )نإ
رٜـخهِ س ظْسٜل اشا ؾٗس عً ٘ٝضج ٕ٬عسَ ٕ٫طنٝإٚ ،ؾٗس ي٘ أيـ
باي ا ٠٤جاظت ؾٗاز ٠ايطجًني ٚأبطٌ ؾٗاز ٠ا٭يـ ٭ْ٘ زَ ٜٔهت ّٛد .
ٜ ٫ٚثبت ا٫ضتساز بؿٗاز ٠ايٓػآَ٫ - ٤ؿطزات َٓ ٫ٚهُات  -نُا حتكل
س بـخالٺ َاضٕ .
ايؿطع ايطابع َٛ :ت ايـُطتس ايـًُ: ٞ
إشا قتٌ ايؿك٘ٝٴ ايعسٍٴ ايـُطتسٳ ايـًُ ٞبعس إغتتابت٘ ٚعسّ تٛبت٘  ،أَ ٚات
ايـُطتس ايـًُ َٔ ٞز ٕٚقتً٘ -ؾأَٛاي٘ ايـُرتٚن ١إض ٷ يـُٔ ٜطل٘ َٔ ايـُػًُني
ز ٕٚايهاؾط ،ٜٔؾإشا نإ ي٘ أّ َػًُ ١أ ٚأب َػًِ أ ٚأ٫ٚز أ ٚأخَ ٠ٛػًُٕٛ
ؾِٗ ايٛاضل ٕٛز ٕٚايهاؾط َٔ ٜٔايٛضل ، ١بس٫ي ١قخٝخ ١إبطاٖ ِٝبٔ عبس
ايـخُٝس

()106

ايص ٟغأٍ ايكازم ( )عٔ َػًِ تٓكٸط لِ َات ؟ قاٍ

ايكازم (د  :ر َريال٘ يٛيس ٙايـُػًُني د ٚقس غأٍ قبً٘ عٔ ْكطاْٞ
أغًِ لِ ضجع إىل ايٓكطاْ ١ٝلِ َات  ،ؾإجاب٘ ( :)رَريال٘ يٛيسٙ
ايٓكاض٣د٫ٚبس َٔ تكٝٝس ٙبـُا إشا ي ٜهٔ ي٘ ٚاض
حبػب طبكات ا٫ض

َػًِ -أ٫ٚز أ ٚغـريِٖ

يـُا زٍٸ َٔ ا٭خباض ايؿطٜـؿ ١عً ٢إٔ اٱغـٜ ّ٬ـعٜس

ايـُػًِ ععٚ ّ٠ؾطؾا ٶٚؾس ٠ٺٚإٔ ايهاؾطٜ ٫ط

ايـُػًِ بُٓٝا ايـُػًِ ٜطل٘(.)107

ٚعً :٘ٝإشا نإ يًُٝت ايهاؾط ٚاض ٷ َػًِ نإ ٖ ٛايٛاض
ايهؿاضٚ ،اشا ي ٜهٔ ي٘ ٚاض

ز ٕٚا٭قطبا٤

َػًِ نإ أ٫ٚز ٙأ ٚأخٛت٘ ايهؿاضٚ -ضلت٘ :

ٜطل٘ ا٭قطب َِٓٗ ؾا٭قطب حػب إيـتعاَاتـِٗ ٚزٜـِٓٗ رِٖ عًَٛ ٢اضٜـثِٗد
نُاجا ٤س قخٝخ )108(١ابٔ أب ٞعُري عٔ غري ٚاحس عٔ ايكازم (. )
( )105ايهاس  :ج - 258 : 7باب حس املطتس .
( )106ايٛغا: ٌ٥ج  :17ب َٔ 6ابٛاب َٛاْع ا٫ض
()107ايٛغا: ٌ٥ج  :17ب  َٔ1ابٛاب َٛاْع ا٫ض
()108ايٛغا: ٌ٥ج  :17ب  َٔ 5ابٛاب َٛاْع ا٫ض

:ح. 1
.

:ح. 3
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ايؿطع ايـداَؼ :إشا نإ يًُطتس ٚيسٷ قػري ي ٜبًؼ ايـخًِ -شنطا ٶ نإ أّ
أْث -٢ؾَٗ ٛـخه ّٛبإغ َ٘٬يػبل إغ ّ٬أب ٜ٘ٛأ ٚأحسُٖا قبٌ ا٫ضتساز ٚ ،قس
غبل إٔ شنطْا نؿا ١ٜإغ ّ٬أحس ا٭ب ٜٔٛحاٍ إْعكاز ايٓطؿ ١أ ٚحاٍ اي٫ٛز ٠أٚ
حاٍ ايكيب ٫ٚ ،زي ٌٝعً ٢تػٝٸط حاٍ ايٛيس غري ايبايؼ بعس ايـخهِ باغَ٘٬
تبعاّ ٭ب ٜ٘ٛا ٚ٭حسُٖاٜ ٫ٚ ،هطٸ ٙإضتسازُٖا ا ٚاحسُٖا ٫حكاّ ،اش  ٫زيٌٝ
عً ٢ظٚاٍ إتكاف ايٛيس با٫غ ّ٬عٓس إضتساز أب ٜ٘ٛأ ٚأحسُٖا ٚ ،عٓس ايؿو
ْػتكخب إتكاؾ٘ با٫غ. ّ٬
ٚعً :٘ٝاشا َات أحس أبَ ٖٛٚ ٜ٘ٛطتس أ ٚقتً٘ ايؿك ٘ٝايعسٍ َبػ )ٛايٝس-
ٚضل٘ ٚيس ٙايكػري ٚغري َٔ ٙأقطبا ٘٥ايـُػًُني حػب تطتٝب طبكات ا٫ض ،
زٚ ٕٚضلت٘ ايهاؾط ٜٔأ ٚايـُطتسَ ٜٔع٘ .
لِ اشا بًؼ ايكيب أ ٚايكب ١ٝايـُخهَٛني باٱغٚ ّ٬أ ٗط ايهؿط ٚي ٜعتٓل
اٱغ ّ٬أ ٚي ٜعرتف بعكا٥س ٙا٭ق ٍٛا٭غاؽ نايتٛحٝس أ ٚضغاي ١ستُس
( )أ ٚايـُعاز  ّٜٛايكٝاّ -حهِ بهؿط ٙعٓس٥ص ٺ بعس ايـخهِ بإغَ٘٬
ْ٫عكاز ْطؿت٘ َٔ أب َػًِ أ ٚأّ َػًُ ١أ٫ٚ ٚزت٘ نصيو أ ٚٱغ ّ٬أحس
أب ٜ٘ٛحاٍ قباٜ ٫ٚ ،ٙهطٸ باغتخكاق٘ ايـُريا

حاٍ ايكب ٢بعس َٛت أب ٘ٝأٚ

أَ٘ بًخٛق٘ بايهؿط بعس بًٛغ٘ ،ؾاْ٘ إغتخل ايـُريا

قبٌ ايهؿط ٚقبٌ ايبًٛؽ .

ايؿطع ايػازؽ :إشا تهطض إضتساز ايطجٌ ًَٚ ّ١قس إغتتٝب ؾتاب س نٌ َط٠
أ ٚتهطض إضتساز ايـُطأ -٠عٔ ؾطط ٠أ ٚعٔ ًَٚ -١تهطضت َٓٗا ايتٛب ،١ؾٌٗ
ٜكتٌ ايـُطتس ايـًُ ٞأ ٚتكتٌ ايـُطتس ٠س ايـُط ٠ايثايث ١؟ أ ٚس ايـُط ٠ايطابع ١؟
أّ  ٫تكتٌ ؟ ٖ .صا َا ٚقع ايـد٬ف ؾ ٘ٝب. ِٗٓٝ
ٚقس ٜػتسٍ يًك ٍٛا٭ : ٍٚقتٌ ايـُطتس س ايثايث -١بأحس خ : ٜٔ
ا٭ :ٍٚقخٝذ ْٜٛؼ (:)109ر أقخاب ايهبا٥ط نًٗا إشا أقـ ِٝعً ِٗٝايـخس
( )109ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب َٔ 5ابٛاب َكسَات اذتسٚز  :ح. 1
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َطتٝـٔ قتًٛا س ايثايث ١د  ،يهٔ ايٓلٸ ايـُصنٛض َٓكطف عٔ ايـُطتس يظٗٛضٙ
س(ايـُػًِ ايـُطتهب يًهبري ٠ايصٜ ٟكاّ عً ٘ٝايـخس َطتني) ٜٓ ٫ٚطبل ايعٓٛإ
عً ٢ايـُطتس ايـداضج عٔ اٱغ ّ٬ؾاْ٘ ي ٜكِ عً ٘ٝحسٸ  ٫،أقٌ َٔ عسّ
إحطاظ إط٬ق٘ ٚمشٛي٘ يًُطتس ايـًُ ٞأ ٚايـُطتس ٠ؾٜ ٬ـُهٔ ايتُػو ب٘ ٖٓا .
ايثاَْ : ٞا ضٚا ٙايؿٝدإ بػٓسُٖا ٚ -ؾ ٘ٝعً ٞبٔ حسٜس  -ؾت ٣ٛيـ ٌُٝ
بٔ زضاج غ ٌ٦عُا اشا تاب ايـُطتس ٚضجع عٔ اٱغ ّ٬لِ تاب ٚضجع ؟ ؾكاٍ
(ي أمسع س ٖصا ؾ٦ٝاّ ،يهٓ٘ عٓس ٟبـُٓعي ١ايعاْ ٞايصٜ ٟكاّ عً ٘ٝايـخس
َطتني لِ ٜكتٌ بعس شيو)

()110

ٖٚص ٙؾتٝا يـ ُ ٫ ٌٝح  ١ٝؾٗٝا عًٓٝا ٫ٚ ،

تكًذ َسضناّ يًك ٍٛايـُعبٛض٫ ،غُٝا َع تكطحي٘ ( :ي أمسع س ٖصا ؾ٦ٝاّ)
ؾ ٬حيتٌُ ن ٕٛؾتٝا ٙخ اّ مسع٘ َٔ اٱَاّ (. )
ٚقس ٜػتسٍ يًك ٍٛايثاْ :ٞقتٌ ايـُطتس س ايطابع -١باٱمجاع ايـُسٸع ٢س
خ٬ف ايطٛغ ٞعً ٢إٔ أقخاب ايهبا٥ط ٜكتً ٕٛس ايطابع. ١
يهٔ اٱمجاع ايـُسع ٫ ٢ح  ٘ٝؾ ٘ٝؾاْ٘ غري َٓعكس جعَاّ  ،نٝـ ٚقس
خايؿ٘ ْؿؼ ايؿٝذ ايـُسع ٞيٲمجاع س َبػٛط٘ حني قاٍ ( :ض ٣ٚأقخابٓا
أْ٘ ٜكتٌ س ايثايث. )١
ٜٚبس َٔ ٚضٚا ١ٜجابط

()111

 :قتٌ ايـُطتس س ايـُط ٠ايثاْ ، ١ٝحٝال ض ٟٚس

(ايهاس) ٚس (ايتٗصٜب) قاٍ:رأت ٞأَري ايـَُٓ٪ني بطجٌ َٔ بين لعًب، ١
قس تٓكٸط بعس إغ َ٘٬ؾؿٗسٚا عً ، ٘ٝؾكاٍ ي٘ أَري ايـَُٓ٪ني َ : ا ٜكٍٛ
ٖ ٤٫٪ايؿٗٛز ؟ ؾكاٍ  :قسقٛاٚ ،أْا أضجع إىل اٱغ ، ّ٬ؾكاٍ  :أَا أْو يٛ
نـصٸبت ايؿٗٛز يـهطبتٴ عـٓكو ٚ ،قس قـبًتٴ َٓو ؾ ٬تـعس  ،ؾاْو إٕ ضجـعت
ي أقبٌ َٓو ضجٛعا ٶ بعسٙد .
( )110ايهاس :ج : 7حس املطتس :ح + 5ايتٗصٜب :ج : 10حس املطتس  :ح. 5
()111ايٛغا : ٌ٥ج : 18ب  َٔ 3ابٛاب حس املطتس :ح. 4
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يهٔ س ايػٓس(عُط ٚبٔ مشط)  ٖٛٚنعٝـ (ٚستُس بٔ غايـِ) َ ٖٛٚطزز
بني ايثكٚ ١بني غري ايثكٚ،١س ايس٫ي ١غُٛض ٚغطاب ١٭ٕ قتٌ ايـُطتس ايـًُٞ
س ايثاْ ١ٝغري َعٗٛز س ا٭خباض ٚايؿتا ٣ٚؾٓطزٸ عًِ ايـخسٜال إىل أًٖ٘ (.)
َٚـُا تكسّ ٜتخكٌ  :إٔ  ٫زيٚ ٌٝانذ عً ٢قتٌ ايـُطتس ايـًُ ٞإشا
إغتتٝب ؾتاب ٚضجع إىل اٱغ ّ٬لِ تهطض َٓ٘ اٱضتساز ٚايتٛب ، ١ؾٜ ٬كتٌ ٫
س ايـُط ٠ايثاْ ٫ٚ ١ٝس ايثايث ٫ٚ ١س ايطابع ٫ٚ ١ايعاؾط ، ٠بٌ ٜػتتاب س نٌ
َط، ٠ؾإ تاب ٚضجع ي ٜكتٌ  ،إ ٫إٔ ٜأبٚ -٢ي ٛس ايـُطات اي٬حك- ١
ؾٝكتٌ بعس إغتتابت٘ ل٬ل ١أٜاّ .
ْعِ إ ٫إٔ ٜـ س ايؿك ٘ٝايٛيَ ٞكًخ ّ١اغ ١َٝ٬س قتً٘ أٜ ٚـ س إْطبام
عٓٛإ لإٕ عًٜٛ ٘ٝجب ايكتٌ َٔٚ ،ز ْ٘ٚؾُكته ٢ا٫حتٝا) س ايٓؿٛؽٖٛٚ -
َطًٛب أَ ٚـخبٛب ؾطعاّ ٖٛ -عسّ ايكتٌ ٚعسّ إظٖام ضٚح ايـُطتس ايـًُٞ
ٚإٕ تهطضت َٓ٘ ايتٛب ١بعس ا٫ضتساز َطاضاّ .
ْعِ اشا ٚجس ايؿك ٘ٝايعسٍ َكًخ ّ١س عكٛب ١ؾسٜس ، ٠ؾُٝهٔ إغتبساٍ
ايكتٌ بايـخبؼ ايـُ٪بس َع ا٫ؾػاٍ ايؿاق ١ا ٚقطع ايًػإ َٓٚع ايٓطل بايهؿط
ي ٛإقتهت ايـُكًخ ١شيو َٔ زَ ٕٚؿػسٚ ، ٠ا٫حتٝا) ططٜل ايٓ ا. ٠
ايؿطع ايػابع :إشا لبت إضتساز ايطجٌ عٔ ؾطط ٠قتٌ عً ٢نٌ حاٍ حت ٢إشا
ططأ عً ٘ٝايـ ٓ ٕٛبعس إضتساز ٖٛٚ ٙبايؼ يًخًِ قخٝذ ايعكٌ غري ؾاقسٙ
َٚـدتاض غري َهطٚ ،ٙشيو ٭ٕ قتً٘ غري َؿط )ٚبؿ ٫ - ٤ٞبايتٛب ٫ٚ ١بػريٖا
بٌ ايـُطتس ايؿططٜ ٟكتٌ ضأغا ٶ ٚتكػٸِ أَٛاي٘ ٚتبني َٓ٘ ظٚجت٘ .
ٚأ َا اشا نإ إضتساز ايطجٌ عٔ ًَ ،١أ ٚناْت ايـُطتس ٠اَطأ ٠غٛا ٤نإ
إضتسازٖا عٔ ًَ ١أٚعٔ ؾطط -٠أ ٚلبت إضتسازٖا َطًكا ٶ لِ ططأ عً ٘ٝأ ٚعًٗٝا
ايـ ٓٚ ٕٛؾكسإ ايعكٌ ٚايؿعٛض قبٌ إغتتابت٘ ٚضنا ٙباٱغٚ ّ٬ضجٛع٘ إي٘ٝ
ٚإَتٓاع٘ عٔ ايتٛبٚ ١ايعٛز ٠إىل اٱغ -ّ٬ي ٜكتٌ ،٭ٕ ايـُػتؿاز َٔ
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ايٓكٛم تٛقـ قتٌ ايـُطتس ايـًُٚ ٞقتٌ ايـُطتس ٠عً ٢ا٫غتتابٚ ١اٱبا٤
ـ
 اٱَتٓاع عٔ ايتٛبٚ ١ايطجٛع إىل ايعكٝس ٠ايـخكٖٚ - ١صا ايؿط) َٓت ٺيـ ٓ ْ٘ٛؾٓٝتؿ ٞايكتٌ ايـُؿط )ٚتبعاّ  ،إش  ٫ألط  ٫ٚاعتباض ؾطعا ٶ باَتٓاع
ايـُ ٓٚ ٕٛإبا ٙ٤عٔ إيتعاّ اٱغٚ ّ٬اعتٓام عكا٥س ٙايـخكٚ ، ١عًٜ ٫ ٘ٝكتٌ
حتٜ ٢عٛز إي ٘ٝعكً٘ ٚؾعٛضٜٚ ٙػتتاب ل٬ل ١أٜاّ ؾٝأب ٢ط ١ًٝايـًُٜٗٚ ١ـُتٓع
عٔ ايطجٛع إىل اٱغٚ ّ٬إعتٓام ايعكا٥س ايـخك ١ؾٝكتٌ س اي ّٛٝايطابع .
يهٔ ي ٛإضتس ايطجٌ ايـًُ ٞأ ٚايـُطأ -٠عٔ ًَ ١أ ٚعٔ ؾطط -٠لِ إغتتٝب
ؾًِ ٜتب ٚأب ٢ط ١ًٝايـًُٗ :١ا٭ٜاّ ايث٬لٚ ١إَتٓع عٔ ايعٛز ٠إىل اٱغ ّ٬لِ
ططأ ايـ ٓ ٕٛعً ٘ٝأ ٚعًٗٝا  -أ ٟنإ ططٚٸٚ ٙعطٚن٘ بعس تـخكل ايؿط):
ا٫غتتابٚ ١اٱبا ٤عٔ ايعٛزٚ ٠ايتٛب -١قتٌ أ ٚقتًت ب ٬إؾهإٍ يتخكل ايؿط)
ؾٝه ٕٛبتخكل ؾط) اٱبا ٤عٔ ايتٛبَ ١ثٌ ايـُطتس ايؿططَ ٟػتخكا ٶ يًكتٌ .
لِ إ ضجٛع ايـُطتس ايـًُ ٞأ ٚايـُطتس - ٠ايؿطط ١ٜأ ٚايـًُٚ -١ٝتٛبتُٗا
تتخكل بايطجٛع عٔ ايهؿط أ ٚايؿطىٚ ،بايتٛب ١عُا جخسٚ ٙأْهط َٔ ٙأغؼ
اٱغٚ ّ٬عكا٥س ٙا٭قًْ ١ٝظري ٚجٛز اهلل غبخاْ٘ ٚٚحساْٝت٘ ْٚظري ايتكسٜل
بطغايَ ١ـخُس ( )أ ٚبايـُعاز  ّٜٛايكٝاَ ، ١ؾُا أْهطٚ ٙجخسٚ ٙأٚجب
إضتسازٜ -ٙتخكل ضجٛع٘ ٚتٛبت٘ باٱشعإ بـد٬ف َا أْهطٚ ٙبا٫يتعاّ بايعكٝس٠
ايكايـخ ١ايـخك : ١ؾإشا تـخكل اضتساز ٙبإْهاض ٚجٛز اهلل غبخاْ٘ أ ٚإْهاض
ٚحساْٝت٘ ٫بس َٔ ضجٛع٘ با٫عتكاز بٛجٛزٚ ٙبٛحساْٝت٘ غبخاْ٘ ٚتعاىلٚ ،اشا
تـخكل إضتساز ٙباْهاض ْب ٠ٛغٝسْا ستُس ( ٫ )بس َٔ ضجٛع٘ عٓ٘ با٫عتكاز
بٓبٛت٘ (ٚ ،)إشا تـخكل إضتساز ٙباْهاض ايـُعاز  ّٜٛايكٝاَ َٔ ١أقً٘ ٫بس
َٔ ضجٛع٘ عٔ ضزٸت٘ با٫عرتاف بايـُعاز  ّٜٛايكٝاَ. ١
ْعِ خـكٛقـٝات ايعكا٥س ايـُصنٛضٚ ٠ؾطٚعٗا ٫ -تـٛجب ا٫ضتساز ْ ،ظري
إعتكاز ايػٗ ٛعً ٢ايٓيب()أ ٚعً ٢اٱَاّ( ْٚ ،)ظري ايـُعاز ايـ ػُاْٞ
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ايص ٟأْهط ٙبعض ايـُػًُنيٚ ،ايطجع ١قبٌ ايكٝاَٚ ،١ضتٖٛا َٔ خكٛقٝات
ايعكا٥س ايز ٚقع ايـد٬ف ؾٗٝا بني عًُا ٤اٱغ. ّ٬
لِ اشا أ ٗط ايـُطتس ايـًُ ٞأ ٚايـُطتس -٠ايؿطط ١ٜأ ٚايـًُ -١ٝتٛبت٘ بإٔ ْطل
بايؿٗازتني:ايؿٗاز ٠بٛحساْ ١ٝاهلل غبخاْ٘ ٚبطغاي ١ستُس(،)أ ٚأقاّ ايك٠٬
َ ٖٞٚتهُٓ ١يًؿٗازتني -حهِ بإغٚ َ٘٬عكَُ ١اي٘ ٚزَ٘ ٚعطن٘ ٖٚ ،صا
لابت بايٓلٸ ( )112ايكخٝذ ٚاٱمجاع ايكطع -ٞايكٛيٚ ٞايعًُ -ٞؾإ ا٭خباض
إغتؿانت ْاطك ّ١بإٔ اٱغ ٖٛ ّ٬ؾٗاز ٠إٔ  ٫اي٘ إ ٫اهلل ٚايتكسٜل بـُخُس
ضغ ٍٛاهلل(ٚ)ب٘ تـخكٔ ايسَاٚ ٤عً ٘ٝجطت ايـُٛاضٜال ٚجاظت ايـُٓانذ،
نُا إٔ غري ٠ايـُػًُني جطت عً ٢قب ٍٛإغٜ َٔ ّ٬ظٗط ايؿٗازتني ٚإٕ نإ
إغٚ َ٘٬إ ٗاض ايؿٗازتني َٓ٘ خٛؾاّ َٔ ايكتٌ نُا حكٌ  ّٜٛؾتذ َهٚ ١س
غريٚ َٔ ٙقا٥ع قسض اٱغ ّ٬حٝال نإ ٜكبٌ ( )إغ ّ٬ايـُؿطنني
بـُ طز إ ٗاض ايؿٗازتني  َٔٚ ،ايـُطُإٔ ب٘ عسّ إعتكاز ايـُؿطنني بسٚاّ
بايٛحساْٚ ١ٝبطغايَ ١ـخُس ( )بـُ طز ايٓطل بايؿٗازتني  ،بٌ حكٌ
ا٫عتكاز ايـخل يبعهِٗ تسضٜـ اّ  :ؾ٦ٝا ٶ ؾؿ٦ٝا ٶ ٚقاض َػًُاّ َٛحساّ َكًٝاّ
بعس ايتعًِ ٚضغٛر ؾٛاٖس قسم ايٓيب (َٚ )ع عات٘ .
ٖٓ َٔٚا ٜ ٫ؿتٸـ عٔ باطٔ ايٓاطل بايؿٗازتني ٌٖ :نإ ْطك٘ بايؿٗاز٠
أ ٚناْت ق٬ت٘ قازق ّ١عٔ إعتكاز ٺجاظّ ،أّ نإ خٛؾا ٶ َٔ ايكتٌ ٚايعكاب؟
َٔ ز ٕٚؾطم بني َٔ غبل إعتكاز ٙبهتاب مسا ٟٚنايٛٗٝزٚ ٟايٓكطاْٚ ٞبني
َٔ ي ٜػبل َٓ٘ إعتكاز بسٚ ٜٔبهتاب مسا ٟٚقبٌ ؾٗازت٘ بايٛحساْ١ٝ
ٚبايطغاي ١ايـُخُس ،١ٜؾٝٴكبٌ إغٜ َٔ ّ٬ظٗط ايؿٗازتني بٓطـكٗا َػتك ٬ٶ أ ٚس
ق ٠٬أ ٚضتٖٛا َـُا ٜتهُٔ ا٫قطاض بٛحساْ ١ٝاهلل غبخاْ٘ ٚبطغاي ١ستُس()
ٚا٫عتكاز بايـُعاز  ّٜٛايكٝاَ، ١حت ٢إشا عًِ أْ٘ ٜػرت ايهؿط أ ٚايؿطى،
( )112أق ٍٛايهاس :ج. 26- 24: 2
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ؾٝهؿ ٞإ ٗاض ٙاٱٜـُإ باهلل ٚبطغٛي٘ ٚبايـُعاز إي ٘ٝس تـخكل إغٚ َ٘٬حكٔ
زَ٘ ٚعطن٘ ٚأَٛاي٘ ٚ ،شيو يـ ط ٟغري ٠ايٓيب ( )س غٓني زعٛت٘
يٲغ ّ٬عً ٢إٔ ٜكبٌ إغ َٔ ّ٬أ ٗط ايؿٗازتني بٓطل أ ٚبػري. ٙ
ٜ٪ٜٚس : ٙايـد

()113

ايٛاضز س غبب ْع ٍٚن: ١ٜرٚٳ َ٫تٳكُٛيُٛاِ يٹُٳٔٵ َأيِكَ٢

ػتٳ َٴ٪ٵَٹٓاّ ٳتبٵتٳػٴٕٛٳ عٳ ٳطضٳ ا ِيخٳٝٳا٠ٹ ايسټْٵٝٳادايٓػا ،94: ٤حٝال ٚضز
ٔإيَ ٵٝهُِٴ ايػٻَّ٬ٳ يَ ٵ
إٔ مجعاّ َٔ ايكخاب َِٗٓ -١أغاَ ١بٔ ظٜسٚ -جسٚا أعطابٝا ٶ س غُٓٝات ؾًُا
أضازٚا قتً٘ ؾٗس ايؿٗازتني ،ؾكايٛاَ :ا تؿٗس إ ٫خٛؾاّ َٔ أغٝاؾٓا ،ؾكتًٙٛ
ٚإغتاقٛا غُٓٝات٘ اىل ايٓيب(ٚ)أخ  ٙٚؾػهب لِ ْعيت ؾ ِٗٝاٯ. ١ٜ
ْعِ اشا ٔ ايـُػًُ ٕٛقٜٛا ٶ نصب٘ س تؿٗٸسٚ ٙعسّ اعتكاز ٙبـُا تؿٗٸس،
يبعض ايكطا ٔ٥ايـُٛجب ١يًظٔ بايهصب ٚعسّ قكسْ َٔ ٙطك٘ بؿٗازت٘ أَٔ ٚ
ق٬ت٘ غ ٣ٛايتُٚ ٜ٘ٛايهصب ٚايـدساع لِ خؿ َ٘ٓ ٞايـدطط عً ٢اٱغ ّ٬أٚ
عً ٢ايـُػًُني ؾرياقب ٜٚـخرتظ َٓ٘  ٫ٚتكبٌ ؾٗازت٘  َٔ٪ٜ ٫ٚإ ٫بعس ايٝكني
بكسم إغٚ َ٘٬ؾٗازت٘ .
ٚيـٝؼ ٖصا ايتخـٛٸ) ٚايتـخصٸض َٓ٘ يعسّ إحـطاظ قـكسَ ٙعٓ ٢ايؿٗازتٝـٔ
ايص ٜٔأ ٗطُٖا ،ؾاْ٘  ٫زي ٌٝعً ٢إؾرتا) قكس ايٓاطل يـُعٓ ٢ايؿٗازتٝـٔ س
زخٛي٘ س اٱغ ،ّ٬ؾإ ايـُػًُني ا٭ٚا ٌ٥ي ٜؿُٗٛا َعٓ ٢ايؿٗازتني حت٢
ٜككس ،ْ٘ٚبٌ نإ ايـدٛف َٔ ايػٝـ ٖ ٛايصٜ ٟـ

ِٖ عً ٢ايٓطل

بايؿٗازتني لِ تعزاز َعطؾتِٗ ٜٚكذ إعتكازِٖ ٚتتعطف ْؿٛغِٗ عً٢
َع عات ايٓيب (ٜٚ )ك ٣ٛإغ. َِٗ٬
ْعِ ٜـخػٔ ايتخطٸظ تـخٛٸ) َـُٔ خيؿ ٢خطط ٙ٭جٌ ايـدٛف َٔ غسضٙ
ٚخٝاْت٘ ٚتآَط ٙعً ٢اٱغٚ ّ٬ايـُػًُني  ٖٛٚتـخصض ٚتـخَ )ٛـخبٛب زٜٝٓاّ .
ايؿطع ايثأَ:إشا قتٌ ايـُطتس ايؿطط ٟأ ٚايـُطتس ايـًُ ٞضجَ ّ٬ػًُاّ عُساّ
( )113ايسض املٓثٛض يًػٛٝط : ٞج. 200 : 2
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 نإ يٛي ٞايـُكت:ٍٛقتٌ ايـُطتس قكاقاّ ؾٛضاّ َٔ ز ٕٚتأخط ،ؾاْ٘ حكٓ٘ايـُ ع ٍٛي٘ ؾطعا ٶبٓلٸ ايكطنٕ ايـُ ٝس:رٚٳَٳٔ قُتٹٌٳ ٳَظًَُِٛاّ ؾَ َكسٵ جٳعٳًِٓٳا يٹ ٳٛيٹ ِّ٘ٝٹ
غٴًِطَاْاّدٚبايكتٌ بعس تـخكك٘ ؾعٜٓ -ّ٬تؿ ٞقتٌ ايـُطتس َٔ جٗ ١ا٫ضتساز َٔ
باب ايػايب ١باْتؿا ٤ايـُٛنٛع،إش ي ٜبل َطتس ٜكتٌ أٜ ٚػتتاب ٚإشا أب ٢قتٌ.
ٚإشا قتٌ ايـُطتس ايؿطط ٟأ ٚايـًَُ ٞػًُاّ خطأ َٔ ز ٕٚتعُٸس -لبتت
ايس ١ٜعً :٘ٝؾإ زؾعتٗا عاقًت٘ عٓ٘ بًخا ن ْ٘ٛقتٌ خطأ ؾٗٚ ،ٛإ ٫لبتت س
شَت٘ ٚعًَ ٢اي٘ ايـًُُٛى ٫حكاّ َـدؿٓؿاّ َ٪جٸ ّ٬ل٬

غٓني ٜػع ٢بٗا ايـُطتس

ايؿطط ،ٟيـُا ْعتكس َٔ ٙقابً ١ٝتـًُه٘ ٫حكاّ ،أ ٚت٪خص َٔ ايـُطتس ايـًُ ٞأٚ
ايـُطتسَ َٔ ٠اي٘ ايـًُُٛى ي٘ قبٌ ايطز ٠أ ٚبعسٖا ،ؾإ ايـُطتس ايؿططٚ ٟإٕ
قػٸُت أَٛاي٘ ايـًُُٛن ١ي٘ قبٌ ايطز ٠يهٓ٘ ٜـًُو ايـُاٍ ايـُهتػب بعس
ا٫ضتساز ي ٛبك ٞحٝاّ ي ٜكتٌ ٚي ٛيعسّ إْبػا) ٜس ايؿكٚ ، ٘ٝايـُطتس ايـًُٞ
ٜـًُو أَٛاي٘  ٫ٚتع ٍٚعٓ٘ ًَهٝتٗا با٫ضتساز َطًكاّ .
يهٔ ي ٛعؿا ٚي ٞايـُكت ٍٛعٔ ايكاتٌ ايـُطتس ايؿطط ٟأ ٚايـًُ ٞأٚ
قايـٳذٳ ايـُطتـس عً ٢ايسٜــ -١قــتٌ ايـُطتس ايؿـطط ٟباؾـطاف ايٛي ٞايــؿكَٔ ٘ٝ
أجٌ إضتسازٚ ، ٙإغتتٝب ايـُطتس ًَٝا ٶ ؾإ أب ٢ايتٛب ١قتٌ .
ايؿطع ايتاغع  :إشا قتٌ َػًِ َطتساّ ًَٝا ٶ بعس تٛبـت٘ ٚضجٛعـ٘ إىل اٱغّ٬
ؾإشا نإ ايـُػًِ ايكاتٌ َعتكساّ بكاَ ٙ٤طتساّ َٔ ز ٕٚتٛبٚ ١ضجٛع إىل اٱغّ٬
ؾكتً٘ يصيو -ي ٜثبت عً ٘ٝايككام يعسّ تـخكل (تعُس ايكتٌ) َٖٓ٘ٚ ،صا
َٛنٛع ايككام ْ .عِ شٖب قً َٔ ٌٝايـُتكسَني إىل قكاق٘ بًخا أْ٘ قتٌ
َػًُا ٶ ًُا ٶ بػري حل  ،ؾإ إغَ َ٘٬تخكل بتٛبت٘ ٚإٕ ي ٜعًِ بٗا ايكاتٌ،
َع ن ٕٛقتً٘ بػري حل  َٔٚز ٕٚإغتخكام  ،ؾٝكتل َٔ ايكاتٌ .
يهٔ ايـُخكل س َـخً٘ إٔ َٛنٛع ايككام ٖ ٛايكتٌ ايعُس رٚٳَٳٔ ٜٳكِتٴٌٵ
س يَ٘ٴ
َٴ٪ٵَٹٓاّ َټتٳعٳُِّسا ٶ َؾ ٳعٳن٩ٴٙٴ جٳٗٳٓٻِٴ خٳايٹساّ ؾٹٗٝٳا ٳٚغَهٹبٳ اي ًٓ٘ٴ عٳًَ ٵ٘ٝٹ ٳٚيَعٳ ٳٓ٘ٴ ٚٳأَعٳ ٻ
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عظٹُٝاّدايٓػاٖٚ 93 :٤صا -باعتكاز ٙايـداط -٧ي ٜتعُٸس قتٌ ايـُػًِ
عصٳاباّ ٳ
ٳ
بٌ قكس قتٌ ايـُطتس باعتكاز ٙحػب ايؿطض ٚ ،ح٦ٓٝص ٺ تثبت ايس ١ٜعً٢
ايكاتٌ ،ؾإ زّ ايـُػًِ ٜ ٫صٖب ٖسضا ٶ نُا تـخكل س َـخً٘ .
ايؿطع ايعاؾط :ايـُطتس ايؿطط ٟإشا تاب َٔ نؿطٚ ٙؾٗس ايؿٗازتني ٚأشعٔ
بايـُعاز ٚبـُا نؿط ب٘ َٔ ايعكا٥س ايـخك ١ايز أْهطٖا باضتساز -ٙبكٝت عً٘ٝ
ا٭حهاّ ايث٬ل : ١قتً٘ ٚب ١ْٛٓٝظٚجت٘ ٚإْتكاٍ أَٛاي٘ إىل ٚضلت٘ حني اضتساز،ٙ
ٚشيو ٱط٬م ا٭خباض ايساي ١عً ٢إغتخكام ايـُطتس ايؿطط ٟيٮحهاّ ايث٬ل١
ٚأْٗا ترتتب عً ٢ايـُطتس ايؿطط ٟغٛا ٤تاب ٚضجع إىل اٱغ ّ٬أّ ي ٜتب ،
ٜ ٫ٚـُٓع عٓٗا  :ايـخهِ بإغ٫ َ٘٬حكاّ  -عً ٢ايك ٍٛبإغٚ َ٘٬قب ٍٛتٛبت٘
ٚاقعاّ  ٚاٖطاّ نُا ْـدتاض ، ٙؾإٕ إغ َ٘٬بعس إضتسازٜ ٫ ٙـُٓع عٔ قتً٘ ٚعٔ
ب ١ْٛٓٝظٚجت٘ ٚعٔ قػُ ١اَٛاي٘ ،ؾإ ايـُػًِ ٜـُهٔ ايـخهِ بكتً٘ إشا غاعسٙ
ايسي ٌٝناي٥٬ط ٚايعاْ ٞايـُخكٔ  ،نُا ٜـُهٔ ب ١ْٛٓٝظٚجت٘ َٓ٘ ٚتكػِٝ
أَٛاي٘ يس٫ي ١ايسي ٌٝايـُطًل عًٜ ٫ٚ ٘ٝـُٓع إغ َ٘٬عٔ تٓؿٝص اٱحهاّ ايث٬ل١
عًَ ٖٞٚ ٘ٝكطٛع بٗا إشا أَهٔ ايؿك ٘ٝايٛي ٞتٓؿٝصٖا .
نُا إٔ ا٭حازٜال ايكخٝخ ١زايٓٚ ١ايػري ٠ايكطع ١ٝجاض ١ٜعً ٢إغَٔ ّ٬
أ ٗط ايؿٗازتنيٖٚ ،صإ زيٜ ٕ٬ٝـُٓعإ عٔ جطٜإ إغتكخاب إضتساز ٙيـُا
بعس ظَإ تٛبت٘ ٚعٛزت٘ إىل إعتٓام اٱغٚ ّ٬عكا٥س ٙا٭غاؽ يتػٝٸط ايـُٛنٛع
 ٜكٓٝاّ أٓ ٚا ٶ س ا٭قٌ -ؾ ٬جيط ٟا٫غتكخاب ايـُصنٛض يعسّ إحطاظ بكا٤ايـُٛنٛع ؾ ٬تتٸخس ايكه ١ٝايـُتٝكٓٚ ١ايكه ١ٝايـُؿهٛنٚ ، ١ا٭حهاّ ايث٬ل١
باق ١ٝباط٬م زيًٗٝا ٫ -باغتكخابٗا يـُا بعس ايتٛبٚ ١ايعٛز ٠إىل ا٫غ. ّ٬
 ٌٖٚتكبٌ تٛبت٘ س غري ا٭حهاّ ايث٬ل ١؟
ؾ ٘ٝخ٬ف بني ا٭ع : ّ٬ايـُؿٗٛض عسّ قب ٍٛتٛبت٘ ٚإغ َ٘٬بعس ضزٸت٘ عٔ
ؾطط٠ٺ ٚأْ٘ َـدًٓس س ايٓاض َع ايهؿاض ٚايـُؿطنني ٚ .شٖب مجع اىل قب ٍٛتٛبت٘
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ٚاقعاّ  -ؾُٝا بٚ ٘ٓٝبني اهلل غبخاْ٘  -يهٔ  ٫تكبٌ اٖطاّ ؾٝخهِ بٓ اغت٘
ٚنؿطٚ ٙترتتب عً ٘ٝنلاض نؿط َٔ ٙأحهاّ ايؿطع .
ٚلـُ ١ق ٍٛلايال ْـدتاض ٖٛ : ٙقب ٍٛتٛب ١ايـُطتس ايؿططٚ ٟاقعاّ  ٚاٖطاّ
ؾترتتٸب عً ٘ٝأحهاّ ايـُػًِ اٖطاّ :ؾٝخهِ بطٗاضت٘ ٚجٛاظ تعٜٚـ ٘ ٚتعٚٸج٘
َٔ ايـُػًُ :١ظٚجت٘ ايػابك ١أٚغريٖاٜٚ ،ـ ٛظ ايتعاٌَ َع٘ ببٝع أ ٚإٜـ اض أٚ
ْـخُٖٛا ٜٚـًُو أَٛاي٘ ٫حكاّ َٔ نػب أٖ َٔ ٚساٜا أْ ٚـخ ٛشيو َٔ
ا٭غباب ايـُؿطٚع ١يًتًُو ْٚ ،ػتسٍ عً ٘ٝبٛج: ٙٛ
ا٭ : ٍٚقسم ايـُػًِ عً ٘ٝبعس تٛبت٘ ٚضجٛع٘ إىل اٱغٚ ّ٬إعتٓام
عكا٥س ٙا٭غاؽ  ،ؾإ ايػري ٠ايٓبٚ ١ٜٛايـُتؿطعَ ١ٝسع ّ١َٛبأخباض َػتؿٝه١
قخٝخ ١بني ايؿطٜكني ٚبعهٗا ٚانذ ايس٫ي ١عً ٢إٔ َٔ أ ٗط ايؿٗازتني قبٌ
إغٚ َ٘٬حكٔ زَ٘ ٚعكِ َاي٘ ٚعطن٘ ٚعً ٘ٝجطت ايـُٓانذ ٚايـُٛاضٜال :
ٚضز س َٛلك ١مساع : ١ر اٱغ ّ٬ؾٗاز ٠إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل ٚايتكسٜل بطغٍٛ
اهلل َـخُس  ، ب٘ حكٓت ايسَاٚ ٤عً ٘ٝجطت ايـُٓانذ ٚايـُٛاضٜال ٚعً٢
اٖط ٙمجاع ١ايٓاؽ د ٚس قخٝخ ١عطإ :رٚاٱغَ ّ٬ا ٗط َٔ ق ٍٛأٚ
ؾعٌٚ،عً ٘ٝجطت ايـُٛاضٜال ٚجاظ ايٓهاح .....د ٚس ضٚا ١ٜغؿٝإ عٔ
ايكازم ( :)راٱغ ٖٛ ّ٬ايظاٖط ايص ٟعً ٘ٝايٓاؽ  :ؾٗاز ٠إٔ  ٫إي٘ إ٫
اهلل ٚحس ٫ ٙؾطٜو ي٘ ٚ،إٔ ستُساّ عبسٚ ٙضغٛي٘ٚ ،إقاّ ايكٚ ٠٬إٜتا ٤ايعنا٠
ٚحا ايبٝت ٚقٝاّ ؾٗط ضَهإ ؾٗصا اٱغ ّ٬د ٚس َعت  ٠ستُس بٔ َػًِ
عٔ أحسُٖا (: )راٱٜـُإ إقطاض ٚعٌُٚ ،اٱغ ّ٬إقطاض ب ٬عٌُد ؾُٔ
أقطٸ هلل بايٛحساْٚ ١ٝيـُخُس ( )بايطغاي ١نإ َػًُاّٚ ،س أخباض َتعسز: ٠
راٱغٜ ّ٬ـخكٔ ب٘ ايسّ ٚت٪زٸ ٣ب٘ ا٭َاْٚ ١تػتخٌ ب٘ ايؿطٚج د (. )114

( )114اق ٍٛايهاس :ج : 2نتاب ا٫ميإ ٚايهؿط . 26 – 24 :
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ايٛج٘ ايثاْ : ٞإط٬م زي ٌٝايتٛبٚ ١قبٛهلا َٔ نٌ أحس ْٚ ،كٛم قبٍٛ
ايتٛب ١س ايكطنٕ ٚايػٓ ١نثريَ ٠طًكٚ ،١ايـُطتس ايؿطط ٟإشا تاب ٚضجع عُا
جخس ٚأْهط ٚعاز إىل اٱغٚ ّ٬إعتكس عكا٥س ٙا٭ق ٍٛايـخك -١مشً٘ إط٬م
زي ٌٝقب ٍٛايتٛبَ ٫ٚ ، ١اْع َٔ قبٛهلا بـخك٘ ،نُا َ ٫اْع َٔ قسم إغَ٘٬
غ ٣ٛضٚاٜتني (ُٖ )115ا:
ا٭ٚىل:قخٝخ ١ايـخػني بٔ غعٝس عٔ ايطنا ( )ايص ٟغأٍ عٔ ضجٌ
ٚيس عً ٢اٱغ ّ٬لِ نؿط ٚأؾطى ٚخطج عٔ اٱغٜ ٌٖ ّ٬ػتتاب ؟ أٜ ٚكتٌ
ٜ ٫ٚػتتاب؟ؾهتب:رٜكتٌد أٜ ٟكتٌ ايـُطتس ايؿططٜ ٫ٚ ٟػتتاب ٜ ٫ٚطايب
بايتٛبٖٚ ،١صا قخٝذ  ،يهٓ٘ ٜ ٫هطٸ بكب ٍٛتٛبت٘ بًخا ا٭حهاّ ا٭خط ٣غري
ايكتٌ ٚايبٚ ١ْٛٓٝقػُ ١أَٛاي٘ٚ ،شيو ٱط٬م زي ٌٝايتٛب ،١ؾإ عسّ إغتتابت٘
ٜ ٫سٍ -بايـُطابكٜ ٫ٚ -١ػتًعّ بكا ٤نؿطٚ ٙايـخهِ بٓ اغت٘ ٚحطَ ١تعٜٚـ ٘
َٔ ايـُػًُٚ ،١شيو ٫حتُاٍ إٔ ٜه ٕٛايـُطاز َٔ ْؿ ٞتٛبت٘ أْ٘  ٫الط يتٛبت٘
بًخا ا٭حهاّ ايث٬ل ١خاق ١ايز َٓٗا ٚجٛب قتً٘ ؾًصا ٜ ٫ػتتاب ٚإٔ بكا٤
ايكتٌ ٚايبٚ ١ْٛٓٝقػُ ١اَٛ٫اٍ ٚعسّ إضتؿاعٗا بايتٛب ١أعِ َٔ بكا ٤ايهؿط ؾ٘ٝ
 َٔٚظٚاي٘ عٓ٘ ٚتطتٸب اٱغ ّ٬عً ،٘ٝؾإ ايـُػًِ ٜكتٌ س بعض ايـُٛاضز
َ ٖٛٚػًِ ٜٚـُهٔ ب ١ْٛٓٝظٚجت٘ َٓ٘ ٚتكػ ِٝأَٛاي٘ ي ٛغاعس ايسي ٌٝا٫لبات.ٞ
ايطٚا ١ٜايثاْ :١ٝقخٝخ ١ستُس بٔ َػًِ ايػا َٔ ٌ٥اٱَاّ ايباقط()عٔ
ايـُطتس ،ؾأجاب٘ :رَٔ ضغب عٔ ا٫غٚ ّ٬نؿط بـُا أْعٍ عًَ ٢ـخُس 
بعس إغ َ٘٬ؾ ٬تٛب ١ي٘ ٚقس ٚجب قتً٘ ٚباْت َٓ٘ اَطأت٘ ٜٚكػٸِ َا تطى عً٢
ٚيسٙدٖٚ .صا ايتعبريرؾ ٬تٛب٘ ي٘ ٚقس ٚجب قتً٘ ...د بايتأٌَ ٚتسقٝل ايٓظط
ٖ ٛاٖط س إٔ ايتٛب َٔ ١ايـُطتس  ٫تكبٌ بـُعٓ ٢لبٛت ا٭حهاّ ايث٬ل ١عً٘ٝ
ٚعسّ ظٚاهلا بايتٛب ، ١ؾإ

اٖط ايتعبري إتكاٍ ايـ ُ٬ت ا٭ضبعٚ ١عسّ

( )115ايٛغا: ٌ٥ج : 18ب َٔ 1ابٛاب حس املطتس ح + 6ح. 2
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اْؿكاهلا أ ٚعسّ اغتك٬هلا،بـُعٓ ٢إضتبا) ايـ ُ٬ت ايث٬ل ١با٭ٚىل ٚتؿػريٖا
يٮٚىل ؾٝه ٕٛعسّ ايتٛب ١ي٘ بـُعٓ ٢قتً٘ ٚب ١ْٛٓٝظٚجت٘ ٚتكػ ِٝأَٛاي٘  ،أٟ
ٜه ٕٛعطـ ايـ ُ٬ت عً ٢قٛي٘ رؾ ٬تٛب٘ ي٘د عطـ تؿػري  ٫ ،أقٌ َٔ
عسّ إحطاظ إط٬قٗا ٚمشٛهلا يػري ا٭حهاّ ايـُصنٛض٠رؾ ٬تٛب ١ي٘ ٚقس
ٚجب قتً٘ ٚباْت َٓ٘ اَطأت٘ ...د ،أٜ ٫ ٟـخطظ إْؿكاٍ مجً:١ر ٫تٛب١
ي٘دعٔ ادتُ٬ت ايث٬ل ١اي٬حكٜ ٫ٚ ١ـخطظ اغتك٬هلا بايصنط ٚاهلل ايعايـِ .
ٚعٓس٥صٺ يـُا ي ٜـخطظ اغتك٬ي ١ٝمجً١رؾ ٬تٛب ١ي٘د ٚيـُا ي تأت ٹ مجً١
َٓؿكً ١اٖط ٠س إغتك٬ي ١ٝحهُٗا ٚإط٬م بٝاْٗا -ي تـُٓع َٔ ايطجٛع إىل
إط٬م زي ٌٝايتٛبٚ ١قبٛهلا بـخل ايـُطتس ايؿطط ٟإشا تاب ٚضجع إىل زٜ٘ٓ
ٚإعتكس ا٭ق ٍٛايـخكٚ ١أشعٔ بـُا أْهط َٓٗا ٚجخس ٚإضتس بػبب٘٪ٜٚ ،نس: ٙ
ايٛج٘ ايثايال :إٕ ايـُطتس بعس تٛبت٘ ٚعٛزت٘ إىل اٱغٚ ّ٬إعتٓام عكا٥سٙ
ٚإلبات َا أْهطٚ ٙجخسَ ٖٛ ٙهًـ بايك ٠٬ايٚ ١َٝٛٝقٝاّ ؾٗط ضَهإ
ٚايـخا ٚايعناٚ ٠ضتٖٛا َٔ ايٛاجبات ٚايؿطا٥ض نػا٥ط ايـُهًؿني ٜ ٫ٚـُهٔ
إْهاض تهًٝؿ٘ بهطٚض ٠ايؿك٘ٚ .عٓس٥ص ٺإشا إيتعَٓا ببكا ٤نؿطٚ ٙتطتٝب أحهاّ
ايهاؾط عً ٘ٝنإ تهًٝؿ٘ بٗا تهًٝؿاّ بـُا ٜ ٫طام ٫ ،أقٌ َٔ قعٛب ١ا٫شعإ
بتهًٝؿ٘ نػا٥ط ايـُهًؿني ٜ ٖٛٚؿٗس ايؿٗازتنيَٚ ،ع شيو نً٘ حيهِ بهؿط. ٙ
قس ٜكاٍ :إٕ تهًٝؿ٘ بايٛاجبات ٚايؿطا٥ض -تهًٝـ تػ  ًٞٝغطن٘
ايٛق ٍٛإىل إغتخكام ايعكاب  ّٜٛايكٝاَ. ١
ؾإ ٖصا َكاٍ بعٝس ٜعٛظ ٙايسيٜ ٫ٚ ٌٝتٝػط قبٛي٘ َٔ ز ٕٚزيٚ ٌٝانذ .
ٖٓ َٔٚا ٫بس َٔ ا٫يتعاّ باغ ّ٬ايـُطتس بعس تٛبت٘ ٫ٚبس َٔ قبٛهلا َٓ٘
ٜٚعٛز بٗا إىل حٛظ ٠اٱغٚ ّ٬زا٥ط ٠ايـُػًُني ايـُهًؿني بايؿطا٥ض اٱهل، ١ٝ
ٚ٭جً٘ ٜكذ تطتٝب نلاض اٱغ ّ٬عًٚ ٘ٝأحهاّ ايـُػًِ  ،غري اٱحهاّ
ايث٬ل ١ايـُٓكٛق٘  :قتً٘ ٚب ١ْٛٓٝظٚجت٘ ٚتكػ ِٝأَٛاي٘ بني ٚضلت٘ .
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ٚعًٜ ٘ٝـخهِ بطٗاضت٘ ٚجٛاظ تعٜٚـ ٘ ٚتعٚٸج ايـُػًُ َ٘ٓ ١حت ٢ظٚجت٘
ا٭ٚىل ايباٜ ،َ٘ٓ ١ٓ٥تعٚجٗا بعكس جسٜس  ٫ٚ ،ز٫ي ١س حسٜالرٚباْت َٓ٘
اَطأت٘د( ٫ -)116بصات٘  ٫ٚباط٬ق٘ -عً ٢ايـخطَ ١ا٭بس ، ١ٜبٌ

اٖطٖا

بْٛٓٝتٗا حاٍ ا٫ضتساز  ،ؾإشا ظاٍ ا٫ضتساز ٚتبسٸٍ ايـُٛنٛع  -أَهٓ٘ ايطجٛع
إىل ظٚجٝتٗا بعكس جسٜس بعس ظٚاٍ ايعس :٠عس ٠ايـُتٛؾ ٢عٓٗا ظٚجٗا نُا غبل
بٝاْ٘ يًٓلٸ ايـُعت  ،ؾٛ ٝظ عكسٜٚ ٙكذ قطعا ٶ ب ٬إؾهاٍ ،بٌ ٜـُهٔ ايكٍٛ
بـ ٛاظ عكس ٙعًٗٝا ألٓا ٤ايعس ٠قبٌ اْكهاٗ٥ا ،٭ٕ أَطٖا با٫عتساز إْـُا ٖٛ
باٱناؾ ١إىل غري َٔ ٙايـداطبني نُا ٖٚ ٛانذٚ ،يٝؼ ا٫عتساز باٱناؾ١
إي ٘ٝؾُٝهٓ٘ ايعكس عًٗٝا قبٌ إْكها ٤عس ٠ايٛؾا ٠ايز إعتستٗا بعس إضتساز ٙعٔ
ؾططْ . ٠عِ  ٫ضٜب س إٔ ا٭ح )ٛتطى ايعكس عًٗٝا حت ٢تٓكه ٞعستٗا
خطٚجاّ َٔ ؾبٗ ١ايـد٬ف  َٔٚاحتُاٍ عسّ قخ ١ايتعٚٸج بٗا َا زاَت س
عستٗا َٓ٘ عس ٠ايٛؾا . ٠لِ ْسخٌ س بـخٛ

()116ايٛغا: ٌ٥ج : 18ب َٔ 1ابٛاب حس املطتس  :ح. 2
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التعزيرات
ايتعصٜس ٖٛ :تأدٜب ايـُرْب ايـُعتد ٟيػسض إؾالس٘ ٚإبعاد ٙعٔ
ايؿطاد ٚايـذسٜـُٖٚ ،١را األَس يف عؿٛز ايػٝبٚ ١ظٝؿ ١ايؿك ٘ٝايعدٍ ٚي ٞأَس

ايـُطًُني ،ؾاْ٘ اير ٟأٚنٌ اإلَاّ ايػا٥ب (عجل) أَس ايـشدٚد ٚايتعصٜسات
إيٜ ٖٛٚ ،٘ٝتُهٔ َٔ ْؿب ْا٥بٕ عٓ٘ إلقاَتٗا اذا نإ عازؾا ّ بأسهاَٗا .
ٚاألؾٌ يف ايتعصٜس عدّ تـشدٜد ايعكٛبٚ ،١ال بأع بتشدٓدٖا غسعاً يف
بعض ايـُٛازد نُا ضٝأت ٞايبٝإٚ،يف غريٖا ٜه ٕٛذبدٜد قدزٖا َٓٛطاً بٓعس
ايٛي ٞايؿك ،٘ٝؾإ ايػسض َٔ ايتعصٜس َٖٓ ٛع أؾساد ايـُذتُع َٔ ايـُعؿ١ٝ
ذزٜع ً١إلؾالسِٗ يف َـذتُع اإلضالّ َٓٚع إْتػاز ايؿطاد ٚيـشؿغ ايٓعاّ
ايؿسدٚ ٟاالدتُاع َٔ ٞايـدًٌ ٚايـدساب ٚايؿطاد ٚاالقطساب  ،سٝح إٔ
يًعكٛب ١أثساً ععُٝاً يف َٓع ايٓاع عٔ إزتهابِٗ ايـُعؿْٚ ١ٝػسِٖ ايسذ١ًٜ
( َٔٚأَٔ ايعكٛب ١أضا ٤األدب)ٚايتؿسف يف ايـُذتُع اإلضالَ،ٞؾالبد َٔ
َٓع٘ ٚزدع٘ بايعكٛب ١يٝتشكل ايػسض ايطآَٖٚ ،ٞا حبٛخ ْعسقٗا تباعاً :
ايتعصٜس عًَ ٢ـدايؿ ١ايػسع :
نٌ َٔ خايـ ايػسع ؾؿعٌ َـشسَاً َٔ َـشسَات ايػسع أ ٚتسى ٚادباً َٔ
ٚادبات٘ ،عايـُاً بـشسَ ١ايؿعٌ أٚ ٚدٛبَ٘ ،تعُداً يـُدايؿ ١ايػسع  -إضتشل
ايتعصٜس يف عايـِ ايدْٝا سطبُا ٜسا ٙايؿك ٘ٝايعدٍ ي ٛنإ َبطٛط ايٝد ،إال إٔ
ٜدٓع ٞغبٗ ً١ته ٕٛضبتًُ ١يف سك٘ ؾُٝدزأ عٓ٘ ايتعصٜس ٚتُصاٍ عٓ٘ ايػبُٜٗٚ ١عسٓف
بايـشهِ ايػسع ٞاإليصاَ ٞستٜ ٢ؤاخر عً ٢ايؿعٌ أ ٚايرتى عٓد عٛدت٘
يـُدايؿ ١ايػسع ،ؾإ ايـُػتب٘ ايرٜ ٟسْ ٣ؿط٘ َعرٚزاً يف ايؿعٌ أ ٚيف ايرتى
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ايـُدايـ يًػسع إذا إستٌُ يف سك٘ اإلغتبا ٙأ ٚايـذٌٗ ٜٓتؿ ٞعٓ٘ ايتعصٜس
ٚتدزأ عٓ٘ ايعكٛب ١سطبُا عًِ َٔ َرام ايػازع إٔ ايـشدٚد ٚايتعصٜسات
تدزأ ساٍ ايػبٗٚ ١ايـذٗايٚ ، ١قد ضبل يٓا تـشكٝل عٔ ايـشدٜح ايـُسضٌ
طايـشدٚد تدزأ بايػبٗات ص َٓٚػأ قبٛي٘ عٓدْا .
ٜٚديٓا عً ٢إضتشكام ايتعصٜسٚ :دٚ ٙٛقساٚ ٔ٥أَازات ٜتٛيد َٔ َالسع١
صبُٛعٗا :ايٝكني -أٚاإلطُٓ٦إ يف أقٌ تكدٜس -بطًطٓ ١ايؿك ٘ٝايعدٍ ايـُبطٛط١
ٜد ٙعً ٢ايتعصٜس عً ٢نٌ َـدايؿ ١أَ ٚؿطد ٠عً ٢االضالّ ا ٚايـُطًُني اٚ
َكسٓ ٠عً ٢أؾساد ايـُطًُني ٚأغداؾِٗ ٖٞٚ ،أَٛز :
األ :ٍٚعدّ ايـدالف يف ايؿتٝا بني ايؿكٗا ٤عًَ ٢ا ذنس ٙغري ٚاسد َٔ
األعاظِ ٚنأْ٘ أَس ثابت غسعاً صبُع عً ٘ٝال ٜكبٌ ايٓكاؽ ٚايتػهٝو .
ايجاْٜ :ٞـُهٔ إضتؿادت٘ َٔ ايٓؿٛف( )1ايعدٜد ٠ايٓاطك ١بإٔ طاهلل دعٌ
يهٌ غ ٕ٤ٞسداً ٚدعٌ عً َٔ ٢تعدٓ ٣ايـشد سداً ص ٚايـشد ٖٓا ٜساد ب٘
ايعكٛب ١عً ٢اإلطالم بكس ١ٜٓطدعٌ ايـشد يهٌ غ٤ٞص  َٔٚايـُعً ّٛإٔ اهلل
مل جيعٌ سداً َعٓٝاً يهٌ َـدايؿَٚ ١عؿ ،١ٝبٌ دعٌ ايـشد يعدد ضبدٚد َٔ
ايـُعاؾ ، ٞؾً ٛأزدْا ؾِٗ ايـشد بـُعٓا ٙاإلؾطالس ٞمل تؿدم ايكك ١ٝإذ
األغٝا ٤ايـُذع ٍٛهلا سداً ٖ ٞأغٝاَ ٤عدٚد ٠غري َطتٛعب ١يألغٝا ٤نًٗا ،
ؾُٔ ٖرا ايتعُ ِٝايـُٓؿٛف َهسزاً ٜؿِٗ إٔ ايـُكؿٛد َٓ٘ َٖ ٛطًل ايعكٛب١
ايػاًَ ١يًشد ٚايتعصٜس .
ايجايحَ :ا ٜالسغ يف األخباز ايعدٜد َٔ ٠تؿد ٟأَري ايـُؤَٓني ()
يف عؿس خالؾت٘ ٚضًطٓت٘ يًتعصٜس ٚايتأدٜب بأْٛاع َـدتًؿ ١عً ٢ايـُعؿ١ٝ
ؾسادع أبٛاب بك ١ٝايـشدٚد يف (ايٛضا )ٌ٥تـذد تعصٜس )( ٙعً ٢أغٝا٤
َتعددٚ ٠نأْٗا ساي ١غا٥ع ١يف شَإ إْبطاط ٜد ايٛي ٞايػسع ٞتعِٓ نٌ َعؿ١ٝ
()1ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 2ابٛاب َكدَات اسبدٚد .
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ٚطبايؿٚ ،١السغ ايـُٛازد ايـداؾ ١ايـُتؿسق ١يف أبٛاب ايؿك٘ ٚأخباز- ٙ
ايٛازد ؾٗٝا أخباز ايتعصٜس عً ٢ايـُعؿْ ،١ٝعري ايؿشٝش ١ايٛازد ٠يف ايـُؿطس
يف غٗس زَكإ إذا غٗد ايػٗٛد عً ٢إؾطاز ٙقاٍ (:)طؾإ عً ٢اإلَاّ إٔ
ٜٗٓه٘ قسباًص( -)2ؾاْ٘ ٜبد ٚدًٝاً َٔ َـذُٛع تًهِ األخباز ايـُ ٢َٛإيٗٝا
ٜٚتشؿٌ َٓ٘  َٔٚايٛدٗني ايـُاقٝني  :اإلطُٓ٦إ بايهرب ٣ايؿكٗ. ١ٝ
ايسابع  :إٖتُاّ ايػازع ايـُكدع باؾالح ايؿسد ٚايـُذتُع َعا ّ ،ظاٖسا ّ
َٔ تػسٜعات٘ ايؿالس َٔٚ ١ٝبٝاْات٘ يف ايكسإٓ ٚايطٓ ١ايـُطٗسٚ ،ٜٔيهٜ ٞتشكل
َٔ أٚيٝا ٤ايػسع ٚضؿسا ٤ايػازع ْٛٚابِٗ  :تٓؿٝر االٖتُاّ ايـُصبٛز ٚسؿغ
ْعاّ ايـُذتُع ايـُطًِ ٚإؾالح أؾساد -ٙال بد َٔ تعصٜس ايـُدايؿني اشبازدني
عً ٢ايكاْٚ ٕٛايـُتُسد ٜٔعً ٢ايػسع  ،ستٜ ٢ؿًض ايـُذتُع ٚأؾسادٚ ٙتكٌ
ايـذسٜـُٚ ١ايـُعؿٜٚ ١ٝطتكْ ِٝعاّ ايـُذتُع عً ٢طبل ايػسع االقدع .
ٖٚرا ايٛد٘ تسغد إي ٘ٝبعض األخباز ْعري َا زٚا ٙايطٝد ايـُستك ٢يف
زضاي( ١ايـُشهِ ٚايـُتػاب٘) عٔ عً ٖٛٚ )( ٞخرب َطٚ ٍٓٛازد يف بٝإ
َعاٜؼ ايـدًلٚ ،قد ٚزد ؾ:٘ٝطٚ ...يٝطتػين بعكِٗ ببعض يف أبٛاب
()3

ايـُعاٜؼ اييت بٗا ؾالح أسٛاهلِص

ؾإ غسض ايػازع َٔ إسالٍ إداز٠

بعض ايـدًل ْؿط٘ يـُؿًش ١بعض آخس  َٔٚعٌُ بعكِٗ يبعض نٜ ٞطتػين
األدري ايؿكري بأدسٜٚ ٙطتػين ايـُؤدس َٔ سادت٘ اييت ٜعًُٗا ي٘ األدري،
ٚبٗرا تؿًض أسٛاٍ ايـدًل ،ؾٝعٗس َٔ ٖرا ايـدرب ٚغري :ٙإٖتُاّ ايػازع
بإؾالح ْعاّ ايؿسد ٚايـُذتُع ايـُطًِ ٚإدسا ٤أسهاَ٘ عً ِٗٝن ٞتؿًض
أسٛاهلِٚ ،عً ٢ايؿك ٘ٝايعدٍ ٚي ٓٞأَس ايـُطًُني ايـُبطٛطٜ ١د ٙؾ :ِٗٝإٔ
ٜـشؿغ ايٓعاّ اإلضالَ ٞيف بًدٚ ٙزعٝت٘ َٔ اإلخالٍ ٚاإلؾطاد  َٔٚايـذسّ
()2ايٛضا : ٌ٥ز : 7ب  َٔ 2ابٛاب اسهاّ غٗس زَكإ  :ح. 7
()3ايٛضا:ٌ٥ز : 1 3ب  َٔ 2ابٛاب اسهاّ االداز: ٠ح. 3
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ٚايعؿٝإ بادسا ٤أسهاّ ايػسع ايـُكدع ست ٢تؿًض أسٛاٍ ايـدًلٖٚ ،را

َا ْسا ٙتـُاَاً يف عؿس ظٗٛز اإلَاّ (عجل) غا٥عا ّ ٚضا٥دا ّ إٕ غا ٤اهلل تعاىل .
ٜٚتشؿٌ َـُا تكدّ :اإلطُٓ٦إ أ ٚايكطع باضتشكام ايعاؾ ٞايتعصٜس .

ٚاَا َكداز ايتعصٜس ٚتـشدٜد قدز ٙؾَٗٛٓ ٛط بٓعس اإلَاّ ( )أْ ٚا٥ب٘ يف
عؿٛز ايػٝب ١سطبُا ٜسا َٔ ٙايـُؿًشٚ ١ايؿالح  ،ؾإ ايتعصٜس تأدٜب
ٚإؾالح ٜ -عًُ٘ ايؿك ٘ٝيػسض إؾالح ايؿسد َٓٚع٘ َٔ ايؿطاد ٚايـُعؿ١ٝ
ٚايـذسٜـُٚ ،١البد إٔ ٜالسغ ايؿك ٘ٝساٍ ايعاؾَٚ ٞكدز ٠بدْ٘ َٓٚصيت٘ بني
ايٓاع َٔ سٝح ايـذاٚ ٙايعًِ أ ٚايـذٌٗٚ ،ال بد َٔ َالسع ١ايـُعؿ ١ٝغد٠
ٚخؿ : ١ؾُا غاب٘ ؾعٌ ايصْا نايـدً ٠ٛباألدٓب ١ٝعازٜني ،أ ٚغاب٘ تسى ايؿال٠
ْعري تسى ؾٝاّ غٗس زَكإ نإ ي٘ تعصٜس أقٌ َٔ سد شْا ايـًُُٛى َٚ ،ا
نإ خؿٝؿاً ْعري سًل ايـًش ١ٝنإ ي٘ تعصٜس خؿٝـ ٚ ،إىل ٖرا أغازت
ؾشٝش ١محاد

()4

ايٛازد ٠يف تـشدٜد َكداز ايتعصٜس ٚقد دعًت٘ د ٕٚأزبعني

ضٛطاًطعً ٢قدز َا ٜسا ٙايٛاي َٔ ٞذْب ايسدٌ ٚق ٠ٛبدْ٘ص .
ٚايـُِٗ يف قدز ايتعصٜس  :إٔ ال ٜبًؼ قدز ايـشدٓ ايػسع ٞايـُعَ ٔٓٝكدازٙ
ٚأقً٘ ٖ ٛسدٓ ايعبد ايـًُُٛى :أزبعني ضٛطاً  ،ؾال بد َٔ ن ٕٛايتعصٜس د: ْ٘ٚ
( )39ضٛطاً أ ٚأقٌ سطبُا ٜبد ٚظاٖسا ّ دًٝاً َٔ ؾشٝش ١محاد ايطا ٌ٥عٔ
قدز ايتعصٜس ؾأداب٘ (: )طد ٕٚايـشدص ؾطأٍ  :د ٕٚثـُاْني ؟ قاٍ :طال ،
ٚيهٔ د ٕٚأزبعني ؾاْٗا سد ايـًُُٛىص ثِ ضأٍ ٚ :نِ ذاى ؟ قاٍ  :طعً٢
قدز َا ٜسا ٙايٛاي َٔ ٞذْب ايسدٌ ٚق ٠ٛبدْ٘ص ٖٚرا ايـدرب ايؿشٝض ٜعِ
تعصٜس ايـشس أٜٓ ٚطبل عًٜ ٘ٝكٓٝاً أٜٓ ٚؿسف إيٚ ،٘ٝذيو يعٗٛز ايطؤاٍ يف
َطًل ايتعصٜس ايـُعُ ٍٛعً ٢ايـشس ٚايـًُُٛى ،بٌ يعٌ اْؿساؾ٘ اىل تعصٜس
ايـشسٓ َتٝكٔ ا ٚيعٌ إْطباق٘ عًٜ ٘ٝكٝين ٜ ،هؿٓٝا  :اطالم ايطؤاٍ ٚايـذٛاب
()4ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب بك ١ٝاسبدٚد  :ح. 3
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يػُ ٍٛايـشسٓ يف ايتعصٜس ايـُطؤٍ عٓ٘ ،ثِ ايعبازات ايالسكٚ ١اقش ١االطالم
ٚاالْؿساف ٚاالْطبام .
ٚبٗر ٙايسٚا ١ٜايؿشٝش ١ضٓداً ايٛاقش ١داليً١عً ٢إٔ ايتعصٜس د ٕٚأزبعني
يف ايـشس ٚايعبدْ -دؾع ايك ٍٛايـُػٗٛز -عًَ ٢ا ق َٔ -ٌٝإٔ تعصٜس ايـشسٓ
البد إٔ ال ٜبًؼ سد ايـشسٓٚ ،تعصٜس ايعبد إٔ ال ٜبًؼ سدٓ ايعبد  ،ؾإ ٖرا ايكٍٛ
ٚغري َٔ ٙايـُشتُالت أ ٚاألقٛاٍ

()5

ٜعٛشٖا ايـشذٚ ١ايدي ٌٝست ٢ايكٍٛ

ايـُػٗٛز ؾاْ٘ ال سذ ١ٝيف ايػٗس ٠ايؿتٛا - ١ٝ٥ي ٛتـُٓت ٚؾشٓت ْطبتٗا إىل
ايـُػٗٛز -بٌ ال تؿًض َعازق ً١يًٓـٓ ايؿشٝض ايعاٖس يف عُْ ّٛكؿإ
ايتعصٜس عٔ أزبعني ضٛطا ّ َٔ د ٕٚؾسم بني تعصٜس ايـشس ٚتعصٜس ايعبد .
ٜٚؤند ايٓـٓ ايؿشٝض  :اْ٘ يـُا ثبت تـشدٜد ايتعصٜس بـُا د ٕٚايـشد ؾإ
األزبعني ضٛطا ّ َؿدام ايـشد ايػسع ٞيـذعً٘ عً ٢ايعبد ،ؾٝه ٕٛطَا دٕٚ
االزبعنيصضٛطاً -ذبدٜداً َٛاؾك ًا يـُكتك ٢ايكاعد ٠ايػسعٚ ١ٝيًٓـٓ ايؿشٝض.
يهٔ ٚزد يف َعترب ٠إضشام بٔ عُاز ضؤاٍ ايهاظِ( )عٔ قدز ايتعصٜس
ٚدٛاب٘ (: )طبكع ١عػس ضٛطاًَ :ا بني ايعػس ٠إىل ايعػسٜٔص (ٚ )6ظاٖسٙ
عدّ دٛاش شٜاد ٠ايتعصٜسعً ٢عػس ٜٔضٛطاً -عبدا ّ نإ أّ سساً -بـُكتك٢
إطالم ايـُعترب ،٠يهٔ ال بد َٔ زؾع ايٝد عٔ ايعٗٛز ايـُرنٛز َٔ باب تكدِٜ
األظٗس عً ٢ايعاٖس ،ؾإ ؾشٝش ١محاد ايـُتكدَ ١أق ٣ٛظٗٛزاً يف دٛاش
ايصٜاد ٠عً ٢عػس - ٜٔد ٕٚاألزبعني . -
َٚع غض ايٓعس عٔ أظٗس ١ٜايدالي ١ذبؿٌ ايـُعازق ١بني َعترب ٠إضشام
ايداي ١عً ٢إٔ ايتعصٜس ال ٜصٜد عً ٢عػس ٜٔضٛطاً ٚ ،بني َعترب ٠محاد:
طد ٕٚاألزبعنيص ٚايسدشإ َع َعترب ٠محاد ايـُٛاؾك ١يًطٓ ١ايكطع ١ٝايداي١
( )5زادع  :دٛاٖس ايهالّ  :ز . 448 : 41
()6ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب بك ١ٝاسبدٚد  :ح. 1
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عً ٢ايتعصٜس عً ٢اإلطالم ٚ ،قد تكٓٝد إطالقٗا ٜكٓٝاً باإلمجاع ٚبـُعترب٠
محاد بعدّ بًٛغ٘ َكداز ايـشدٓ ايـُعني غسعاً -د ٕٚأزبعني سد ايـًُُٛى-
ٚال ٜعًِ تكٝٝد ٙبػري ٖرا ،ؾٝذٛش يًؿك ٘ٝايعدٍ ايتعصٜس بـُا د ٕٚاألزبعني
ضٛطاً سد ايـًُُٛىٚ ،تكدٜس ٙشٜادْٚ ً٠كؿاً بـشطب ْعس ايؿك ٘ٝايٛي،ٞ
ٚتـشدٜدَٛٓ ٙط بايـُؿًشَٚ ١ا ٜسا ٙايؿك ٘ٝؾالساً ٚتأدٜباً بًشاظ ق ٠ٛبدٕ
ايعاؾ ٞايـُعصٓز ٚبًشاظ غدَ ٠عؿٝت٘ ٚخؿتٗا .
ٚثـُ ١أقٛاٍ ٚإستُاالت يف تـشدٜد قدز ايتعصٜس ْٚـشٔ إعتُدْا ايسٚاٜات
ٚإضتعٗسْاٖاٖٚ ،را أٚىل َٔ َالسع ١ايؿتا ٣ٚايـُدتًؿ ١ايـُتٓايف بعكٗا َع
بعض ايٓؿٛف ايـُعتربٜٚ ، ٠ؿكد بعكٗا ايدي ٌٝايـُجبت ايٛاقض نُا ال
ٜـدؿ ٢عً ٢ايـدبري ايـُتأٌَ،ؾايعُدَ ٠السع ١ايٓؿٛف َٚا ٜعٗس َٓٗا بعد
ايـذُع بٗٓٝا ٚإضتعٗازٖا ٚ ،قد ؾٓعٓآٖٚ ، ٙا ْب ٔٓٝأَٛزا ّ :
األَس األ : ٍٚالبد َٔ َالسع ١ايٛي - ٞايؿك ٘ٝايعدٍ  -يـشاٍ ايعاؾَٔ ٞ
سٝح ق ٠ٛايبدٕ ٚايتشٌُٓ ٚقعؿ٘ َٚالسعت٘ غد ٠ايـُعؿٚ ١ٝخؿتٗا  ،ؾٝشدد
ايٛي -ٞيف ق ٤ٛذيو : -قدز األضٛاط اييت ٜكسب بٗا ايعاؾ ٞايـُتذاٚش
عً ٢ايػسع ٚ ،عً : ٘ٝال ٜـُهٔ إٔ ٜكسب ايػٝذ ايهبري نُا ٜكسب ايػاب
ايكٚ ،ٟٛال ٜـُهٔ إٔ تطتَ ٟٛعؿ ١ٝايٓعس إىل األدٓبَ ١ٝع َعؿ ١ٝايـدً٠ٛ
باألدٓب ١ٝأ ٚايَٓ ّٛعٗا َجال ّ .
األَس ايجاْ : ٞإذا ٚدد ايؿكَ ٘ٝبطٛط ايٝد :عدّ نؿا ١ٜايتعصٜس أ ٚزأ٣
تهسز ايـُعؿ َٔ ١ٝأسدٕ ٚتـُاد ٜ٘يف ايؿطاد أ ٚايـذسّ  ،ثِ ٚدد َؿًش ً١يف
سبظ ايعاؾ ٞأَ ٚع تهًٝؿ٘ باألعُاٍ ايػاق ١أ ٚيف ايٓؿ ٞعٔ بًدٚ ٙأًٖ٘ أٚ
حن ٛذيو َٔ ايعكٛبات ايتأدٜب -١ٝأَهٓ٘ تعصٜسَٚ ٙعاقبت٘ أ ٚتسى ايتعصٜس ٚاألَس
بـُعاقبت٘ بـشبظ ْٚـش ٙٛبـشطب َا ٜسا ٙؾالساً يًعاؾٚ ٞيعُ ّٛايعباد
ٚايبالد ٜعًُ٘ بـشطب ٚال ١ٜايـشطب ١ايجابت ١يًؿك ٘ٝايعدٍ يف عؿٛز ايػٝب. ١
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ٚيف ق : ٙ٤ٛإذا باع أسدْ ايـدُس أ ٚايـُٝت ١أ ٚيـشِ ايـدٓصٜس أ ٚتٓاٚهلا
أ ٚزاب ٢يف تعاَالت٘ أ ٚحن ٛذيو َٔ ايـُشسَات  ٖٛٚعايـِ بـشسَتٗا ،أ ٚاذا
تسى ايؿال ٠تـُاَاً أ ٚتسى ؾٝاّ غٗس زَكإ أ ٚحنُٖٛا َٔ ايٛادبات ٖٛٚ
عازف بٛدٛبٗا -إضتشل ايتعصٜس سطبُا ٜسا ٙايؿك ٘ٝايعدٍ ايـُبطٛطٜ ١د ٙإذا
مل ٜهٔ َطتشال ّ يـشسَت٘ أَٓ ٚهساً يٛدٛب٘ إضتشالال ّ ٚإْهازاً ٚ ،إال يٛ
إضتشٌ سسَ ١ايـشساّ أ ٚأْهس ٚدٛب ايؿسٜك ١غسعا ّ َ ٖٞٚـُا عًِ غسعٝت٘
ٚنإ َٔ ايـُطًُّات ؾٗرا َستد ؾطس ٟي ٛنإ َطًُا ّ يف أ ٍٚأَس -ٙبإٔ نإ
أب ٙٛأ ٚأسدُٖا َطًُا ّ عٓد اْعكاد ْطؿت٘ أ ٚسني ٚالدت٘ أ ٚساٍ ؾبا، ٙ
ٚسهُ٘ ايكتٌ ٚب ١ْٛٓٝشٚدت٘ ٚتكط ِٝأَٛاي٘ بني ٚزثت٘ٚ ،ي ٛنإ َستدا ّ ًَٓٝاً
بإٔ مل ٜهٔ َطًُاً َٔ أ ٍٚأَس ٙؾٝطتتاب  :ؾإ تاب عاد َطًُا ّٚ ،إٕ أب٢
قتٌ ٚ ،إٕ أظٗس ايػبٗ ١أ ٚايـذٌٗ بايـشسَ ١أ ٚبايٛدٛب ٚاستٌُ يف سك٘
ايـذٌٗ أ ٚاالغتبا ،ٙؾال بد َٔ تسن٘ ٚايعؿ ٛعٓ٘ ٚإطالم ضساس٘ بعد إٔ ٜبٔٓٝ
ي٘ٚ :دٛب ايؿعٌ أ ٚسسَت٘ َع إْراز ٙبايعكٛب ١ي ٛتهسز َٓ٘ ايؿعٌ ايـشساّ
أ ٚتسى ايٛادب ،ؾٝطتشل ايتعصٜس السكا ّي ٛذبكل ٚثبت غسعا ّعً ٘ٝازتهاب
ايـشساّ أ ٚتسى ايٛادب .
االَس ايجايح  :بعد إٔ تـشكل إضتشكام ايؿاضل ايعاؾ ٞتعصٜساً ٜتٓاضب
َع دسَ٘ َٚعؿٝت٘ ٚسطب ساي٘ َٔ سٝح ق ٠ٛبدْ٘ أ ٚقعؿ٘  َٔٚسٝح
غباب٘ أ ٚغٝب٘ٚ ،بعد االطالع عً ٢ايٓؿٛف ايـُتكُٓ ١يًتعصٜس بايكسب عً٢
بعض ايـُشسَات د ٕٚتـُاَٗاٜ -أت ٞضؤاٍ َطتشدخ يف عؿٛزْا: ٖٛ ،
إْ٘ يف قَ ٤ٛا تكدّ َٔ عُ ّٛايتعصٜس عً ٢نٌ َـدايؿ ٕ١يًػسع ٌٖ -
يًؿك ٘ٝايعدٍ ؾالس ١ٝتعٝني ايعكٛبٚ ١ضًطٓ ١ايتعصٜس عً ٢ايـُعاؾ ٞغري
ايـُٓؿٛف عً ٢عكٛبتٗا ؟ .
ٚدٛابٓا باالٜـذاب  ،ؾاْ٘ َكتك ٢دعٌ ايػازع ؾالس ١ٝايـتعصٜس ٚٚالٜت٘
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ٚضًطٓت٘ يًؿك ٘ٝايعدٍ يف عؿس ايػٝبْٝ ١اب ١عٔ االَاّ ايػا٥ب(ٖٚ ، )را
ٚاقض عرب ايبشٛخ ايـُاق،١ٝيهٔ ْؿؿٌٓ ايبٝإ ضؤاالً َطتشدثاً ٚدٛاباً :
ٌٖ ٜتطًط ايؿك ٘ٝايعدٍ عًْٛ ٢ع ايتعصٜس ؟أٜٓ ٌٖ ٚشؿس ايتعصٜس بٓشٛ
ايكسب باالضٛاط؟ أّ ي٘ ضًطٓ ١ايتعصٜس بٓش ٍٛثإٍ اذا مل تٛدد عكٛب ١خاؾ١
َٓؿٛؾ ١يف أخبازِٖ(ْ ،)عِ يٚ ٛدد ايؿك ٘ٝايـُؿًش ١يف تعٝني ايعكٛب١
بايطٛط ؾالبد َٔ نْٗٛا بكدزٍ ٜٓكـ عٔ أقٌ سدٓ غسع ٞنُا ٖٚ ٛاقض .
ٚاذا ٚدد َؿًش ً١يف تعٝني ايعكٛب ١غري االضٛاط نُؿادز ٠أَٛاي٘ -نًٗا
أ ٚبعكٗا -أ ٚسبط٘ أَٓ ٚع٘ َٔ ايطؿس خازز ايبًد أ ٚحن ٛذيو ،ؾٌٗ ٜـشل
يًؿك ٘ٝتعٝني ايعكٛب ١بػري االضٛاط ؟ أّ تـدتـ ؾالس ١ٝعكٛبت٘ بايكسب
بايطٛط نُا َٖ ٛؿسٓح ب٘ يف أنجس ْؿٛف ايتعصٜس ؟ .
ايعاٖس ٖ ٛاالٚٚ ، ٍٚدٗ٘ :
أٚالً :إٕ تؿد ٟأنجس ايٓؿٛف يبٝإ ايتعصٜس بايطٛط ْاغ َٔ ٤ٞتعازف
ايعكٛب ١بايطٛط يف عؿس ؾدٚز االخباز  ،ؾال تدٍ عً ٢االْـشؿاز ٚال عً٢
عدّ غسع ١ٝايعكٛبات ايـشدٜج ١ايػا٥ع ١يف عؿٛزْا ناالَجً ١ايـُتكدَ. ١
ٚثاْٝاً :تٛدد ْؿٛف َب ١ٓٓٝيعكٛبٚ ١تعصٜس بػري ايكسب بايطٛط نأخباز
()7

سبظ ايـُستدَ ٠طًكاً ٚسبظ ايـُستد ايـًُٞ
تكطع ٜدٚ ٙزدً٘ ؾُٗٝا

()8

ٚسبظ ايطازم بعد َستني

ٚسبظ ايػاؾب ٚآنٌ َاٍ ايٝت ِٝظًُاً ٚخأ٥

االَاْ ١اييت إ٥تُُٔ عًٗٝا ٚسبظ غاٖد ايصٚز(ٚ )9غري ذيو .
نُا تٛدد زٚاٜات ( )16تدٍ عً ٢عكٛب ١أَري ايـُؤَٓني( )أسد ايعؿا٠
( )7ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب َٔ 4ابٛاب سد املستد .
()8ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 5ابٛاب سد ايطسق. ١
()9ايٛضا :ٌ٥ز : 18ب  َٔ 26ابٛاب نٝؿ ١ٝاسبهِ  +ب  َٔ 15ابٛاب ايػٗادات .
()16ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 46ابٛاب سد ايصْا  :ح +2ب َٔ 6ابٛاب ايًٛاط.
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بتُسٜػ٘ ؾـَ ٞـدسَ - ٠ٓٚهإ إيكا ٤ايـدسٚ - ٤تًٜٛج٘ بٗا ثِ أخً ٢ضبٖٚ ، ً٘ٝرٙ
عكٛبَ ١ػاٜس ٠يًكسب بايطٛط .
ٚثايجاًٖٚ :را ٖ ٛايـُِٗ ٖٛ -اْ٘ َع ايتطً ِٝبٛال ١ٜايؿك ٘ٝايعاَ١
ٜتذً -٢بعد َا تكدّ نً٘ :غسع ١ٝعكٛب ١ايٛي ٞايؿك ٘ٝبـُا ٜسا ٙؾالساً يًؿسد
ايعاؾٚ ٞيـُذتُع االضالّ ٚسعري ٠االٜـُإ َٚا ٜه ٕٛتأدٜباً َٔ عكٛبات
غا٥ع ١يف ايكٛاْني ايـشدٜج ٖٞ ١غري ايكسب بايطٛط .
ٖٚهرا عً ٢ايك ٍٛايـُدتاز َٔ االيتصاّ بٛال ١ٜايـشطب - ١بدا٥ستٗا
ايٛضٝع ١ايـُدتازٚ ٠اييت تهَ ٕٛتالَ ١ُ٥ع َكدز ٠ايعاؾٚ ٞقدز تـشًُٓ٘ .
ؾاذا ناْت يًؿكٜ ٘ٝدْ َبطٛط ١يف َـذتُع َٕا  -تٓعكد ي٘ ايٛال ١ٜعً٢
ايتعصٜس ٚايعكٛبٚ ، ١البد إٔ ٜالسغ ايؿك ٘ٝايعادٍ يف تعٗٓٝٝا َ :ا تكتك٘ٝ
ايـُؿًش ١ايـداؾٚ ١ايعسٚف ايعاََٚ ١ا ٜؤد ٟايػسض ايطاَ : ٞإؾالح
ايؿسد ٚؾالح ايـُذتُع َٔ ،د ٕٚتـشدٓد عكٛبت٘ بكدزٍ َـشددٕ أْٛ ٚع ٕ َعني
َٔ ايعكٛب ، ١بٌ قد ذبؿٌ َؿًش ١اَ ٚؿطد ٠تٛدب زؾع ايٝد عٔ ايتعصٜس
ايـُٓؿٛف بايطٛط ٚإضتبداي٘ بايطذٔ بـشطب ٚال ١ٜايؿكٖٚ ،٘ٝرا آتٕ عً٢
ايـك ٍٛبايٛال ١ٜايعاَ ١أ ٚايـشطب. ١ٝ
ْعِ قد ٜػهٌ عًٖ ٢ر ٙايـُكاي ١ايـُعتُد ٠عًَ ٢بدأ (ٚال ١ٜايؿك)٘ٝ
ايعاَ ١أٚايـشطب -١ٝبأْ٘ البد َٔ إٔ تـتشدٓد ايٛال ١ٜبـشدٚد ايـُباح غسعاً
ٚعدّ دٛاش ايتعد ٟيف إختٝازات ايٛي ٞايـشانِ يٓٛع عكٛب ٕ١أ ٚغدـ تعصٜسٍ
عُا قسٓز ٙايػسع االقدع ،يٛقٛح أْ٘ يٝظ يٛي ٞاالَس ايطُاح بايـُشسَات
نػسب ايـدُس أ ٚيعب ايكُاز َجالً ؾكالً عٔ االَس بٗا بعد إسساش سسَتٗا
ل يٛي ٞاألَس :تػٝري أسهاّ ايػسع -ايتهًٝؿ ١ٝا ٚايٛقع. -١ٝ
ايعع ،١ُٝؾال ٜـش ٓ
ٜكاف اي ٘ٝتٛنٝداً  :ايٓؿٛف ايـُاْع َٔ ١تعدٓ ٟايـشدٓ ا ٚايتعصٜس
ايـُٓؿٛف ْعري َعـترب ٠شزاز: ٠ط نإ عًٜ  ٞك : ٍٛال ٜـشبظ يف ايطذٔ
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إال ثالث : ١ايػاؾب َٔٚ ،أنٌ َاٍ ايٝت ِٝظًُاً َٔٚ ،إ٥تـُٔ عً ٢أَاْ ١ؾرٖب
()11

بٗاص

ْٚعري َعترب ٠اضشام

()12

ايطا ٌ٥عٔ ايتعصٜس نِ ٖ ٛ؟ قاٍ (: )

بكع ١عػس ضٛط َ :ا بني ايعػس ٠اىل ايعػس ٜٔص .
ٜٚسد عً: ٘ٝ
أٚالً  َٔ :سٝح ايهرب :٣إٕ ٚال ١ٜايؿك ٘ٝال تتذاٚش ايـشدٚد ايػسع١ٝ
 ايـُشسَات ٚايٛادباتٚ -ال تتعد ٣ايكٛاْني االيـٗ ١ٝايجابت ١إال بـُسدٓض ٜكعتـشت قاْ( ٕٛدؾع األؾطد بايؿاضد) أ ٚعٓد (تصاسِ األِٖ ٚايـُِٗ)  ،ؾريدٓض
ايؿك ٘ٝاألِٖ عً ٢ايـُِٗ بايٛالٜٚ ١ٜسدٓض إزتهاب ايؿاضد عً ٢إزتهاب
االؾطد بايٛالٚ ، ١ٜنٌ تؿسؾات٘ ايٛال ١ٝ٥اييت تتذاٚش بعض األسهاّ ايػسع١ٝ
ايجابتٖ َٔ ٖٞ - ١را ايكبٚ ٌٝال تتعدا. ٙ
ٚثاْٝاً  َٔ :سٝح ايؿػس : ٣ؾإ بعض ايسٚاٜات ْاظس ٠اىل ايـشهِ
األٚيٚ ،ٞيٝطت ْاظس ٠اىل ايـشهِ ايٛالٜيت ٖٞٚ ،نُعترب ٠اضشام ايـُتكدَ١
ٚاييت تعازقٗا (َ)13عترب ٠محاد اييت دعٌ ؾٗٝا االَاّ ايؿادم ( )ايتعصٜس
د ٕٚايـشدٓ عً ٢طقدز َا ٜسا ٙايٛاي َٔ ٞذْب ايسدٌ ٚق ٠ٛبدْ٘ص.
ٚبعض ايسٚاٜات ْاظس ٠أ ٖٞ ٚؾادز َٔ ٠باب ايـشهِ ايٛالٜيت نُعترب٠
شزاز ٠يف ايتٗرٜبني

()14

ٚاييت ٜك ٣ٛإستُاٍ ْعسٖا اىل ايـشهِ بايٛال ١ٜايعاَ١

ايـُكطٛع بجبٛتٗا يإلَاّ ( ،)بٌ إٕ ْطد( ١ايهايف) ظاٖس ٠يف ذيو:طإٕ
أَري ايـُؤَٓنينإ ال ٜس ٣ايـشبظ إال يف ثالخص ،يهٔ ايسٚاَ ١ٜسؾٛع. ١
ٚعً ٢نٌ تكدٜسٖ:را ايـدرب ي ٛنإ ؾادز ًا يبٝإ ايـشهِ ايػسع ٞايجابت
()11ايٛضا :ٌ٥ز : 18ب  َٔ 26ابٛاب نٝؿ ١ٝاسبهِ  :ح. 2
()12ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب بك ١ٝاسبدٚد  :ح. 1
()13ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 16ابٛاب بك ١ٝاسبدٚد  :ح + 1ح. 3
()14ايتٗرٜب :ز:6ح +43:االضتبؿاز:ز:3ح +47ايٛضا :ٌ٥ز : 18ب  َٔ 26ابٛاب نٝؿ ١ٝاسبهِ  :ح+ 2
ايهايف :ز : 7ف: 263 :ح.21
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ؾايـشؿس ؾ ٘ٝإقايف  ،بكسٚ ١ٜٓزٚد ْؿٛف ؾشٝش ١بايـشبظ

()15

يف غري

ايـُٛازد ايجالثْ ١عري سبظ ايـُستد ٠عٔ االضالّ ٚسبظ ايطازم ٚغري ذيو
َـُا تكدّ قسٜباً َٔٚ،ايكسٜب ن ٕٛذيو َٔ َؿادٜل ايـشهِ ايٛالٜيت َٔ أَري
ايـُؤَٓني ( ٖٛٚ )آتٕ بًشاظ شَإ اَري ايـُؤَٓني َٚا تكتك ٘ٝظسٚف
ٚخؿٛؾٝات عٗدٚ ، )( ٙقد تتػري ايعسٚف  -نُا يف عؿٛزْاٚ -تػتد
ايـذسٜـُٚ ١تٓتػس يف ايـُذتُع ٚال ٜـُهٔ تـدًٝـ ايـُذتُع ٚأؾساد َٔ ٙأذ٣
ايـذاْ ٞايـُذسّ َٚؿطدت٘ ٚدسٜـُت٘ -غري ايـُٛازد ايجالث -١إال بـشبط٘ َع
تهؿٌّ َعاغ٘ يف ايطذٔٚ ،بـشبط٘ تتشكل َؿًش ١ايؿسد َٚؿًش ١ايـُذتُع،
ؾاذا زأ ٣ايٛي ٞايؿك ٘ٝايؿالح ٚايـُؿًش - ١داش ي٘ ايـشهِ بايٛال ١ٜبطذٓ٘
ٚؾٛالً اىل إؾالس٘ ٚتـدًٝـ ايعباد َٔ غسٓٚ ، ٙإٕ َالسعْ ١ؿٛف
ايـشدٚد ٚايتعصٜسات-ايـُذُٛع ٚاالطاز ايعاّ -تطاعد َا ذنسْا َٔ ٙايـشهِ
بايٛال ١ٜيػسض إؾالح ايؿسد ٚإْكاذ ايـُذتُع َٔ غسٓ ايـُذسّ ٚض. ٙ٤ٛ
ٚايـشاؾٌ إ ال اغهاٍ -بعد ثبٛت ايٛال ١ٜيًؿك ٘ٝايعدٍٚ -ال زٜب يف
أًٖٝت٘ يًشهِ بايٛال ١ٜبايكسب ٚبػري َٔ ٙأْـشا ٤ايعكٛب ١اييت ٜـذدٖا ؾالساً
يًؿسد ٚتأدٜب ًا ي٘ أ ٚإؾالساً يًُذتُع ٚإْكاذ ًا ألؾساد َٔ ٙؾطاد ايـُذسّ .
ٜٚتُهٔ ايٛي ٞايؿك َٔ ٘ٝإختٝاز بعض أٌٖ ايعًِ ٚايؿكٌ ْا٥باً أْٛ ٚاب
عٓ٘ يف ايتأدٜب ٚايتعصٜس،يهٔ باغساؾ٘ ٚتٛدٗٝات٘ ٚبـشطب َا ٜساَ ٙؿًشً١
يًؿسد أ ٚيًُذتُع ،يػسض َٓع ايـُٓهسات ٚايـُؿاضد ٚإعداَٗا أ ٚتكًًٗٝا
ٚتطٗري َـذتُع االضالّ ٚسعري ٠االٜـُإ َٔ إْتػاز ايـُعاؾٚ ٞايـُؿاضد .
األَسايسابع  :البد -قبٌ ايـشهِ بايتعصٜس َٔ -ثبٛت ايعؿٝإ ايـُٛدب
يًتعصٜس ٚ ،ال ٜجبت إضتشكام ايتعصٜس إال بعد ثبٛت َٛدب٘  :ايؿعٌ ايـشساّ
أ ٚتسى ايٛادب طٚ ١ًٝقت٘ بأسد طسٜك ٞاإلثبات :
()15ايٛضا :ٌ٥ز : 18ب  َٔ32ابٛاب نٝؿ ١ٝاسبهِ  +ب 5سد ايطسق + ١ب 4سد املستد .

( ....................................................)668ؾك٘ اسبدٚد ٚايتعصٜسات

األ : ٍٚإقساز ايعاؾ ٞبـُعؿٝت٘  :ؾعً٘ ايـشساّ أ ٚتسن٘ يًٛادب .
ٜٚديٓا عً ٢إثبات ١ٝاإلقسازَ :ا دٍٓ عً ٢ثبٛت األَٛز نًٗا باإلقساز اذا
ؾدز اإلقساز َٔ ايبايؼ ايعاقٌ ايـُدتاز ايكاؾد يإلقساز ٚاإلعرتافٚ ،عٓد٥ر ٕ
ٜه ٕٛإقساز ٙسذَٛ ً١دب ١يرتتٝب آثاز ٙايػسع ١ٝعً. ٘ٝ
ٜٚهؿ ٞاإلقساز َسٚ ً٠اسد ٠إلطالم ايدي ٌٝايـُجبت يـذٛاش اإلقساز
ْٚؿٛذٚ ٙإَكا َٔ ، ٙ٤د ٕٚديٚ ٌٝاقض عً ٢تكٝٝد ٙيف َٛدب ايتعصٜس
بتهسازَ ٙستني نُا ٖ ٛايـشاٍ يف بعض َٛدبات ايـشدٚد ْ ،عِ ٚزد ايٓـ
ايـداف عً ٢إعتباز تعدد اإلقساز يف ايصْا ٚحنٚ ، ٙٛقد تكدّ حبج٘ َؿؿالً .
ايجاْ : ٞغٗاد ٠ايسدًني ايعديني عًَٛ ٢دب ايتعصٜسٚ ،ذيو يعدّ
ايـدالف  -نُا يف ازبٛاٖسٚ -إلطالم ديَ ٌٝجبت ١ٓٝغٗاد ٠ايعديني يـُتعًكٗا
اير ٟغٗد ب٘ ايعدالٕ َٔ د ٕٚديٚ ٌٝاقض عً ٢خالف اإلطالم .
ٚايعاٖس َٔ بعض ْؿٛف ايػٗاد٠

()16

عدّ اعتباز غٗاد ٠ايٓطا،٤

سٝح تٛدد ْؿٛف ؾشٝش ١ايطٓد ٚاقش ١ايدالي ١عً ٢إختؿاف قبٍٛ
غٗادتٗٔ يف ايكتٌ ٚايدَٚ ٜٔا ال ٜطتطٝع ايسداٍ إٔ ٜٓعسٚا إيٜٚ ٘ٝػٗدٚا
عً ، ٘ٝؾال تكبٌ غٗادتٗٔ يف غري ٖر ٙايـُٛازد  ،نُا ؾُٝا حنٔ ؾ. ٘ٝ
ٜٚؤند : ٙزٚاٜات

()17

عدّ دٛاش غٗاد ٠ايٓطا ٤يف ايـشدٚد ؾاْ٘ ٜكسب

دداً عَُٗٛا-إلطالم تعبري طايـشدٚدصؾٗٝا ٚومٛي٘ يًتعصٜسات ،ؾتدٍ عً٢
عدّ نؿا ١ٜغٗاد ٠ايٓطاٚ -٤يَٓ ٛكُٓات يًسداٍ -يف إثبات َٛدب ايتعصٜس.
ْعِ إال إٔ ٜـشؿٌ عٓد ايؿك :٘ٝاالطُٓ٦إ بتشكل َٛدب ايتعصٜس َٓ٘
خازدا ْ ّ،اغ٦ا َّٔ غٗاد ٠ايـُسأ ٠أ ٚايٓطا ٤أ ٚعٓد اْكُاَٗٔ إىل زدٌ أٚ
زداٍ ؾطام،ؾاالطُٓ٦إ ايـُرنٛزسذ ١عً ٢ثبٛت َٛدب ايتعصٜس عٓد٥رٕ .
()16ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 24ابٛاب ايػٗادات .
()17ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 24ابٛاب ايػٗادات  :ح + 29ح + 36ح. 42
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ٚقد ضبل قُٔ ؾسٚع سد ايصْا ٚغري :ٙبٝإ عد ٠أْٛاع َٔ ايتعصٜس َٛٚدب٘
 ال َٛدب العادتٗا -بٌ ٜتعازف بني ايؿكٗا ٤ايتعسٓض يف بعض نتب ايؿك٘ألْٛاع ٕأخسَٛ َٔ ٣دبات ايتعصٜس يـُٓاضبٚ ٕ١ازتباط براى ايبشح ايؿكٗ،ٞ
ْٚصٜد ٖٓا ؾسٚعاً ال ٜتعازف ذنسٖا يف نتب ايؿك٘ ْعسقٗا تباعا ّ :
ايؿسع األ: ٍٚإذا إعرتف بايصْا أ ٚبايًٛاط أ ٚإعرتؾت بايطشل ٚنإ
اإلقساز ٚاإلعرتاف أقٌٓ َٔ أزبع َسات -مل ٜـشدٓ ايـشدٓ ايـُع ٔٓٝغسعاً  ،بٌ
ٜعصٓز إذا سؿٌ االطُٓ٦إ بعدّ ايعٛد إىل اإلقساز ٚإنُاٍ أزبع إقسازات ،
ٜٚه ٕٛتعصٜس ٙعً ٢قدز َا ٜسا ٙايؿك ٘ٝايٛي ٞؾالسا ّ ٚتأدٜبا ّ َتٓاضبا ّ َع ؾعً٘
ايـُعرتف ب٘ .
ٚإْـُا ال ٜـشدٓ ايـُعرتف بأسد ايـذسا ِ٥ايجالث ١ألدٌ َا تكدّ يف أسهاّ
سدٖٓا َٔ عدّ تستٓب٘ إال بعد اإلقساز أزبع َسات عً ٢ؾعٌ ايسذ ١ًٜايـُع،١ٓٝ
ٚسٝح ال ٜـشدٓ البد َٔ تعصٜس ٙبعد إعرتاؾ٘ بايـُعؿ ،١ٝيًعًِ بإٔ اإلقساز ْاؾر
عً ٢ايـُكسٓ ايبايؼ ايعاقٌ ايكاؾد يإلقساز ٚاالعرتاف بايـُعؿٚ ١ٝايسذ١ًٜ
بـُكتك ٢إطالم ديْ ٌٝؿٛذ اإلقساز ايـُكتك ٞيرتتٝب األثس عً ٢إعرتاؾ٘
بايؿعٌ ايسذٚ ،ٌٜقد تـشكل ؾُٝا َك ٢إضتشكام ايتعصٜس عً ٢نٌ َعؿ. ١ٝ
ْعِ دٍٓ ايدي ٌٝايـداف عً ٢تعًٝل سد ايصْا ٚايًٛاط ٚايطشل بؿؿات٘
ايـُدؿٛؾٚ ١إغرتاط٘ باإلقساز ايـُتهسز أزبعاًٚ ،عٓد إسساش عدّ تهسازٙ
إلقساز ٙأزبعا -البد َٔ تعصٜس ٙعً ٢ؾعً٘ ايسذ ٌٜنطا٥س ايـُعاؾ ٞإذا إعرتف.
ْعِ البد َٔ إَٗاي٘ ستٜ ٢تشكل عٓد ايٛي ٞايؿك ٘ٝأَٓ ٚؿٛب٘ ٜٚـشؿٌ
ايٝكني بعدّ عٛدت٘ إىل اإلقساز ٚإتـُاّ أزبع إقسازات نُا ٖ ٛساٍ ايسضٍٛ
األععِ (ٚ )أَري ايـُؤَٓني ()سٝح إْتعسا ايـُعرتف إلنُاٍ األزبع
إقسازات ٚمل ٜعصٓز ٙبأٌَ إنُاٍ إقسازات٘ ،ؾًُا أنٌُ إقساز ٙأزبع َسات سدٓٙٚ
بـشد ٙايـُعني غسعا ّ  :دًد أ ٚزدِ َـدؿٛف .
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ٚايـشاؾٌ إختؿاف ايتعصٜس بايـُعرتف د ٕٚأزبع َسات َع االطُٓ٦إ
بعدّ تهساز إقساز ٙأزبعاًّ ،ؾٝعصٓز بـُكتك ٢ايهرب ٣ايؿكٗ ١ٝايـُبشٛث :١تعصٜس
نٌ َٔ عؿ ٢زب٘ ٚثبتت عً ٘ٝايـُعؿ ١ٝبإقساز أ ٚغٗاد. ٠
ايؿسع ايجاْ :ٞايبٗ ١ُٝايـُٛط،٠٤ٛإذا ٚط ٧ايبايؼ ايعاقٌ ايـُدتاز بًٗ١ُٝ
إضتشل ايتعصٜس ،ؾٝدسز َٔ سهِ ايتعصٜس :ايؿيب ٚايـُذٓٚ ٕٛايـُهس ٙعً٢
ايؿعٌ ايسذٚ :ٌٜط ٞايبٗ ١ُٝيـُا ديّت عًْ ٘ٝؿٛف زؾع ايكًِ عٔ ايؿيب
ٚعٔ ايـُذٕٓٛ

()18

ْٚؿٛف زؾع اإلنسا ٙبٓاّ ٤عًَ ٢ا إضتعٗسْا ٙيف بعض

بـشٛخ ايبٝع ٚبـشٛخ ايربا َٔ ٠٤إطالم سدٜج ٞايسؾع ٚداليتُٗا عً ٢زؾع
قًِ ايتهًٝـ ٚايٛقع عٔ ايؿيب ستٜ ٢بًؼ ايـشًِ ٚعٔ ايـُذٓ ٕٛست٢
ٜؿٝلٚ ،عً ٢زؾع قًِ ايتهًٝـ ٚايٛقع عٔ ايـُهسَٚ ،ٙجً٘ ايـُذبٛز عً٢
ايؿعٌ ألْ٘ ؾاقد االختٝاز .
إذٕ ال تعصٜس عً ٢ايؿيب أ ٚايـُذٓ ٕٛأ ٚايـُهس ٙأ ٚايـُذبٛز عً ٢ايٛط٧
ْعِ ٜؤدٓب ايؿيبٖٚ ،هرا ايـُذٓ ٕٛإذا نإ ي٘ إسطاع ٚغعٛزٚ -يٛ
َـدتؿساً -حبطب َا ٜسا ٙايؿك ٘ٝايعدٍ أٜٛ ٚنٌ األَس إىل أب ٘ٝأ ٚددٓ ٙأ ٚعُٓ٘
يٝتؿد ٣يتأدٜب٘ ن ٞال ٜعٛد إىل ايؿعٌ ايسذٚ ٌٜال ٜعتادٚ ، ٙتأدٜب٘ ٜتشكل
بؿؿع ١أ ٚؾؿعات قً ١ًٝعً ٢ايٛد٘ أ ٚعً ٢ايسدٌ أ ٚعً ٢ايـُكعد أٚ
بأضٛاط ثالث ١أ ٚأزبع ١أ ٚمخط ١أ ٚضتٜٓٚ ، ١بػ ٞايسؾل ب٘ ٚايػؿك ١عً ٘ٝدٕٚ
ايعٓـ ٚايػد ٠نُا ٚزد األَس ب٘ يف ؾشٝش ١محاد

()19

ايطا َٔ ٌ٥اإلَاّ

ايؿادم ( )عٔ أدب ايؿيب ٚايـًُُٛى ؟ ؾكاٍ(: )طمخط ١أ ٚضت١
ٚأزؾلصبٌ ٚزد يف َعترب ٠ايطه :ْٞٛق ٍٛأَري ايـُؤَٓني ( )يؿبٝإ ايهتٓاب
طأبًػٛا َعًُهِ إٕ قسبهِ ؾٛم ثالخ قسبات يف األدب -أقتـٓ َٓ٘ص ٚيرا
()18ايٛضا :ٌ٥ز : 11ب  َٔ 56ابٛاب دٗاد ايٓؿظ  +ز: 1ب َٔ 4ابٛاب َكدَ ١ايعبادات:ح. 11
()19ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 8ابٛاب بك ١ٝاسبدٚد :ح. 1

أسهاّ ايتعصٜسات )611( ..........................................................

ال جيٛش ايصٜاد ٠عً ٢عػس ٠أضٛاط يف ٖر ٙايـُعؿٚ ١ٝايؿعٌ ايسذ ٌٜإستٝاطاً
ٚسرزا ّ َٔ ؾريٚزت٘ تعصٜساً ٖ ٛإضتشكام ايبايؼ ايعاقٌ ٜ :كسب أضٛاطاً
عػس ٠أ ٚثالثني أ ٚتطعٚ ١ثالثني حبطب َا ٜسا ٙايؿك ٘ٝايٛي ٞؾالسا ّ ٚتأدٜباً
ي٘ٚ ،البد َٔ َػاٜس ٠تعصٜس ايبايؼ ايعاقٌ عٔ تأدٜب ايؿيب اير ٟال تعصٜس
عً ، ٘ٝأ ٟالبد َٔ ْكؿإ تأدٜب ايؿيب عٔ تعصٜس ايبايؼ ايعاقٌ .
ثِ إٕ إضتشكام ايبايؼ ايعاقٌ ايـُدتاز ايتعصٜس ٖٓا ال ٜؿسم ؾ ٘ٝبني ٚط٘ٝ
ايبٗ ١ُٝايرنس أ ٚاألْج ،٢يف ايكبٌ أ ٚيف ايدبس ،نُا ال ؾسم بني ٚط ٞايبٗ١ُٝ
ايـُأن ٍٛيـشُٗا نايػاٚ ٠ايبكسٚ ٠اإلبٌ ٚبني ايبٗ ١ُٝايـُطًٛب ظٗسٖا
يًسنٛب ٚايـشٌُ نايـدٚ ٌٝاسبُريٚ ،ذيو نً٘ إلطالم ايديٚ ٌٝعدّ تكٝٝد. ٙ

ٚتكدٜس ايتعصٜس َٛن ٍٛإىل ايؿك ٘ٝايعدٍ ْا٥ب اإلَاّ (عجل) عًَ ٢ا ٖٛ

ايـُػٗٛز يف ايؿتا ٣ٚايـُٓؿٛز ٠بايٓؿٛف  ،ؾاْ٘ قد اختًؿت ايٓؿٛف
ٚايؿتا ٣ٚايػسع ١ٝيف عكٛبٚ ١اط ٞايبٗ ١ُٝبني ايتعصٜس ٚبني غريٚ ،ٙايـُِٗ ٖٛ
َالسع ١ايٓؿٛف ٖٞٚ ،طٛا٥ـ :
األٚىلَ :ا دٍ عً ٢إٔ سدٓ ٙايكتٌ ٖٞٚ ،ؾشٝش ١مج ٌٝيف زدٌ أت٢
()26

بٗ ، ١ُٝقاٍ ( :)طٜكتٌص

ٜٚؤٜدٖا  :زٚا ١ٜضًُٝإ يف ايسدٌ ٜأتٞ

ايبٗ ،١ُٝقاٍ (:)طٜكاّ قاُ٥اً ثِ ٜكسب قسب ً١بايطٝـ أخر ايطٝـ َٓ٘
َا أخرص ؾطأٍ  ٖٛ :ايكتٌ ؟ قاٍ ( : )طٖ ٛذاىص .
ايطا٥ؿ ١ايجاَْ :١ٝا دٍٓ عً ٢إٔ سدٓ ٙسدٓ ايصاْْ ٞعري َعترب ٠أب ٞبؿري عً٢
()21

طسٜل ايطٛض :ٞيف زدٌ أت ٢بٗ ً١ُٝؾأٚيـر ،قاٍ (: )طعً ٘ٝايـشدص

ٚإطالق٘ ظاٖس يف إزاد ٠سدٓ ايصاَْ،ٞؤٜد ٠بسٚا ١ٜايهًٝين بطٓد ٙإىل أب ٞبؿري
ٚؾـ( ٘ٝضٌٗ بٔ شٜاد) :طعًـ ٘ٝسد ايصاْٞص ٚبسٚا ١ٜأب ٞؾـس : ٠ٚطٚايرٜ ٟأتٞ
()26ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 1ابٛاب ْهاح ايبٗا : ِ٥ح + 6ح. 7
()21ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 1ابٛاب ْهاح ايبٗا: ِ٥ح+ 8ح. 9
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ايبٗ ١ُٝسدٓ ٙسدٓ ايصاْٞص.
ٖٚاتإ ايطا٥ؿتإ ال ٜعسف ؾك ٘ٝعاٌَ بُٗاٖٚ ،را َٛدب يًتػٛؽ َُٓٗا
زغِ إعتباز ضٓدُٖا ٚؾشت٘ ،ؾإ إعساض ايـُتكدَني ٚايـُتأخس ٜٔال ٜٛدب
عٓدْا قعـ ايسٚا ، ١ٜيهٓ٘ ٜٛدب ايكًل ٚايتػٛؽ َٔ ؾشَ ١ؿادُٖا،
ٚنٝـ نإ ْبين عً ٢ؾشتُٗا يؿش ١ايطٓد ْٚعازض بٗٓٝا ٚبني ايٓؿٛف اآلت: ١ٝ

ايطا٥ؿ ١ايجايجَ : ١ا دٍٓ عً ٢إٔ سدٓ ايؿاعٌ بايبٗ ١ُٝزبع سد ايصاْٖٞٚ ٞ
زٚاٜات

()22

ثالث ٖٞ ١ؾشٝش ١أَٛ ٚثٛم بؿدٚزٖا يف ازبًُ ٖٞٚ ،١عٔ

ايؿادم ٚايسقا ٚايهاظِ ( )يف ايسدٌ ٜأت ٞايبٗ ١ُٝؾكايٛا مجٝعاً:ط...
ٚقسب مخطٚ ١عػس ٜٔضٛطاً  :زبع سدٓ ايصاْٞص.
ٚيف َعترب ٠ضدٜس:طٜـذًد د ٕٚايـشدص َٚعترب ٠مساع:١طعً ٘ٝإٔ ٜـذًد
سدا ّغري ايـشدصٚ ،تـشٌُ ٖاتإ ايـُعتربتإ بكس ١ٜٓزٚاٜات ٖر ٙايطا٥ؿ١
ٚتؿطٓس طغري ايـشدص َٚا د ْ٘ٚبـدُطٚ ١عػس ٜٔضٛطاً .
ايطا٥ؿ ١ايسابعَ :١ا دٍٓ عً ٢أْ٘ ٜكسب تعصٜساً ٚال سد عًٚ ٘ٝال زدِ،
ٚعُدتٗا َعترب ٠ايـشطني بٔ عًٛإ يف (قسب االضٓاد) أْ٘ ض ٌ٦عً)( ٞ
عٔ زانب ايبٗ ١ُٝؾكاٍ (: )طال زدِ عًٚ ٘ٝال سدٓٚ ،يهٔ ٜعاقب عكٛب١
َٛدع١ص َؤٜد ٠بسٚاٜيت ايؿك ٌٝبٔ ٜطاز ٚزبع ٞبٔ عبد اهلل:طيٝظ عً ٘ٝسدٓ
ٚيهٔ ٜكسب تعصٜسا ّص (. )23
ٖٚر ٙايطا٥ؿ ١قد عٌُ بٗا ايـُػٗٛز ؾتٛاٝ٥اً ،يهٔ ايػٗس ٠ايؿتٛا ١ٝ٥ال
سذ ١ٝؾٗٝا ٚال َسدٓش ١ٝهلا بني ايطٛا٥ـ األزبع ١ايـُتعازقٚ ، ١ال ٜـُهٔ
ايسن ٕٛإىل ايطا٥ـؿتـٝـٔ األٚيٝـتـٝـٔ يعدّ َعسؾـ ١عاٌَ بـُٗا أؾالً ٖٚ ،را َـُا
ُٜـكعـؿُٗا  ،ؾايـعُد َٔ ٠ايسٚاٜات ايطا٥ـؿ ١ايـجايجٚ ١ايـسابعٚ ، ١تـسدض ٖاتـإ
()22ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 1ابٛاب ْهاح ايبٗا :ِ٥ح+1ح + 4ح. 2
()23ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 1ابٛاب ْهاح ايبٗا: ِ٥ح+ 11ح. 5
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ايطا٥ؿتإ أ ٚخؿٛف ايطا٥ؿ ١ايسابع ١بـُٛاؾك ١ايطٓ ١ايكطع ١ٝايداي ١عً٢
إضتشكام ايعاؾ - ٞأ ٟعاف ٕ -يًتعصٜس َ ،ؤٜٓدا ّ بدع ٣ٛاإلمجاع ٚايػٗس٠
ايؿتٛا ١ٝ٥عً ٢طبكٗا ٚ ،ال ٜبعد غٗس ٠زٚا ١ٜايتعصٜس ظاٖساً َٔ عٌُ ايؿكٗا٤
ايـُتكدَني ٚايـُتأخس ٜٔبٗا  ،بٌ ٜـُهٔ ايك ٍٛبعدّ ايتٓايف بني ايطا٥ؿتني
ايـُعتربتني ضٓداً ،ؾٛٝنٌ قدز ايتعصٜس إىل ايؿك ٘ٝايٛيٜٚ ،ٞطتشطٔ َٓ٘ إختٝاز
َكداز مخطٚ ١عػس ٜٔضٛطاً  ،ؾٝه ٕٛعاَالً بايطا٥ؿتٝـٔ ايـُعتربتٝـٔ ضٓداً
ٚايٛاقشتني داليٚ ً١ايـُعُ ٍٛبُٗا ظاٖساً .
ٚايـشاؾٌ ق ٠ٛايك ٍٛباضتشكام ٚاط ٞايبٗ ١ُٝايتعصٜس د ٕٚأزبعني ضٛطاً
ٚاألٚىل دعً٘ مخطٚ ١عػس ٜٔضٛطا ّ ،يٝه ٕٛعُال ّ بايطا٥ؿتني األخريتني َٔ
األخباز ،ؾإُْٗا ايسادشتإ إطُٓ٦اْا ّٖٚ،را مجع بني ايطا٥ؿتني يف َكاّ ايعٌُ
ٚايطًٛى ٚايؿتٝا ٖ .را .
ٚيف َعترب ٠مساع : )24( ١إٜــذاب ْؿـٚ ٞاطـ ٞايبُٗٝـٚ ١إبعـاد ٙعـٔ بًـد، ٙ
قاٍ ( )يف آت ٞايبٗ: ١ُٝطعً ٘ٝإٔ ٜـذًد سدا ّ غري ايـشدصايتاّ سـدٓ ايصاْـ،ٞ
ٖٚرا ًٜتَ ِ٦ع دعٌ ايتعصٜس مخطـٚ ١عػـس ٜٔضـٛطا  ّ،ثـِ قـاٍ ( : )طثـِ
ٜٓؿـَ ٢ــٔ بـالد ٙإىل غريٖاصٚظــاٖس ٙإٜــذاب ايٓؿــ ٞإىل بـالدٕ ثاْٝــ ١غـري بــالدٙ
ايـُك ِٝؾٗٝاٚ ،مل أدد يف سدٚد ايـُؿادز ايـُتٛؾس ٠يـدَ :ٟٓـٔ تعـسٓض يبشجـ٘
أ ٚأؾت ٢بايٓؿٚ ٞاإلبعـادَ ،كـاؾا ّ إىل ايتعصٜـسَ ،ـع ظٗـٛز ايسٚاٜـ ١ايــُعترب ٠يف
إٜـذاب٘ َع ايتعصٜـسٚ ،البـد َـٔ األخـر بــُؿاد ايـٓـٓٚ -يـ ٛاستٝاطـا ّ يف ؾتـ٣ٛ
ٚدٛب ١ٝتستبط بعٌُ ايؿك ٘ٝايــُبطٛطٜ ١ـدٚ -ٙايـٓـٓ نـالّ ايــُعؿ،)( ّٛ
ٚايػؿً ١يٝطت بعصٜص ٠عً ٢غري ايـُعؿ ّٛست ٢األنابس .
ٚثـُ ١أسهاّ غسعَ ١ٝرتتب ١عًٖ ٢را ايعٌُ ايسذ ٌٜتتعًل بعكٗا بايبٗ١ُٝ
ايـُٛطْ ٠٤ٛؿطٗا ٚ ،تـتعًل بعكٗا بايٛاطْ ، ٞـعري قُاْ٘ يـكـُٝتٗا إٕ ناْت
()24ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 1ابٛاب ْهاح ايبٗا : ِ٥ح. 4
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ًَها ّيػري - ٙعسقٓاٖا يف ؾسٚع (ؾك٘ األطعُٚ ١األغسب.)١
ٚالبد َٔ ثبٛت ايؿعٌ ايسذ ٌٜعًـ ٢ايؿاعـٌ ايبـايؼ ايعاقـٌ ايــُدتاز ستـ٢
ٜعصٓز ٙايـشانِ ايػسعٚ ،ٞطسٜل إثبات٘ أسد أَس: ٜٔ
األ : ٍٚغٗاد ٠ايعديني عً ٢ؾعً٘ ايد ٕٚبـشٝح ٜػٗدإ عً ٢زؤٜـ ١ايؿعـٌ
َٜٓ٘ٚ ،دٍ عًٗٝا :إطالم أديَ ١جبت ١ٓٝايب ١ٓٝيًُٛقٛعات ايــدازد ١ٝذات األثـس
ايػسعٚ ،ٞال دي ٌٝعً ٢إعتباز غٗاد ٠أنجس َٔ عديني .
ٚال ٜجبت ايؿعٌ ايسذ ٌٜبػٗاد ٠ايٓطا -٤ال َٓؿسدات ٚال َٓكُات -ألدٌ
إطالم أدي ١عدّ ثبـٛت ايــشدٚد بػـٗاد ٠ايٓطـاٚ ٤عـدّ مساعٗـا َـٓٗٔ  ،ؾـإ
ف يــُٓع اعتُـاد غـٗادتٗٔ أ ٚيعـدّ َجبتٓٝتٗـا
استُاٍ ومٛهلا يـُا حنـٔ ؾٝـ٘ نـا ٕ
يًؿعٌ ايد،ٕٚإال إٔ حيؿٌ االطُٓ٦إ يد ٣ايٛي ٞايؿك ٘ٝحبؿ ٍٛايؿعٌ َٓ٘ .
ايجاْ :ٞإقساز ايــُذسّ بؿعًـ٘ ايـدٚ :ٕٚطـ ٞايبُٗٝـٜٚ ،١ـديٓا عًٝـ٘ :إطـالم
أديــَ ١جبتٝــ ١اإلقــساز يـــُتعًك٘ٚ ،قــد ضــبل عسقــ٘ َؿؿٓــال ّ يف بعــض َباســح
ايــشدٚد ٜٚ .هؿــ ٞاإلقــساز َـسٚ ٠اســد ٠الضــتشكام ايتعصٜـس عًــ ٢ؾعًــ٘ ايــدٕٚ
اير ٟإعرتف ب٘ ،يعدّ ايدي ٌٝعً ٢استٝاز األَس إىل إقساز. ٜٔ
ثِ إذا ؾـدز َٓـ٘ ايؿعـٌ ايسذٜـٌ ٚثبـت عًٝـ٘ غـسع ًا ٚأدـس ٟايتعصٜـس عًٝـ٘
َستني ثِ ثبت عً ٘ٝايؿعٌ ايسذَ ٌٜس ٠ثايج -١قسب بايطٝـ ٚقتٌ ،بدالي ١خـرب
ْٜٛظ ( )25ايؿشٝض عٔ اإلَاّ ايسقا(: )طأؾـشاب ايهبـا٥س نًـٗا إذا أقـِٝ
عً ِٗٝايـشدٓ َستني قتًٛا يف ايجايج١ص بٓـا ّ٤عًـ ٢إٔ ايــُساد َـٔ ايــشد :ايعكٛبـ١
د ٚايتعصٜسٖٚ،ـ ٛقسٜـب دـد ًا بداليـ ١تعبري:طأؾـشاب ايهبـا٥س
األعِ َـٔ ايــش ٓ
نًٗاص َٔٚايٛاقض إٔ اسبدٚد ال تعِٓ ايهبا٥س نًٗا بٌ ربتـ بـبعض ايهبـا٥س،
ؾُٔ تعُ ِٝايهبا٥س ْطتؿٝد عُ ّٛايـشهِ ايـُٓؿٛف يًشد ٚايتعصٜس َعاً .
ٚقد أؾـت ٢بعض ٚإستاط آخس ايـكتٌ ؾـ ٞايسابع ،١يهٔ ال ديٚ ٌٝاقض عً٢
()25ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 5ابٛاب َكدَات اسبدٚد :ح. 1
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تأخري ايكتٌ يًسابعْ ، ١عِ ٜـشطٔ االستٝاط خسٚدا ّ َٔ غبٗ ١ايـدالف .
ايؿسع ايجايح :االضتُٓا ٤ايـشساّ ٖ ٛعبح ايبايؼ ايعاقٌ برنس ٙستـٜ ٢ــُين
ضٛا ٤نإ ايعبح بٝد ٙأّ بػريٖا َٔ أعكـا ٤بدْـ٘ أ ٚببـدٕ غـري ٙذنـسا ّ نـإ أّ
أْج ٢ض ٣ٛايصٚد ،١ؾال ؾسم يف سسَ ١االضـتُٓاَ ٤ـع غـري ايصٚدـ ١بـني أْــشا٘٥
بٌ ٜـُهٔ تعُ ِٝاالضتُٓا ٤ايـشساّ يػري ذيو َٔ َٓاغ ٤ٞإْصاٍ ايـُين بكؿـدٙ
ٚباختٝاز ٙنإٔ ٜتؿهّس أٜ ٚتد ٌٓٝأٜٓ ٚعس إىل ايؿٛز ايـدًٝع ١بكؿد اإلَٓا. ٤
ٚايـــذاَع ٖــ ٛتعُٓــد اإلْــصاٍ بػــري ايتُتــع َــع ايـــشً ،١ًٝؾٝدــسز عــٔ ٖــرا
ايـُٛقٛع  :تؿدٝر ايصٚدٚ ١دعٌ ايرنس بني إيٝتٗٝا ٚايًعـب َعٗـا ٚبأعكـاٗ٥ا
ستَ ٢ع ايعًِ بأدا ٙ٤إىل إْصاٍ ايـُين َٚع قؿد ٙؾاْ٘ ال بأع بـ٘ ٚال َٓـع عٓـ٘
عًجــ ٢جأ ِشَٚادٔٗا ـِِ ص
ِ سَــا ٔؾعج َٕٛاإيَّــا َ
ِ ئؿج ـسُٚدٔٗا ِ
ٔ ُٖـ ِ
بداليــ ١اآلٜــات ايـــُطًك١طَٚايَّ ـرَٔ ٜ

ٚايسٚاٜات ايــُشًً ١يًتُتـع بايصٚدـ ١بتُـاّ أْـٛاع ايتُتـع ،إال َـا دـا ٤ايـديٌٝ
اشباف بتشسٜـُ٘ نايٛط ٞيف ايكبٌ اٜاّ اسبٝض َٚطًل ايٛط ٞساٍ االسساّ .
إذٕ ال إغــهاٍ يف سسَــ ١االضــتُٓا ٤بػــري أعكــا ٤ايصٚدــ ١ايـــشالٍٜٚ ،ــديٓا
عًٗٝاَ :ـذُٛع أَازات ظٓ ١ٝتؤد ٟإىل االطُٓ٦إ بٌ ازبصّ بايـشسَ: ٖٞٚ ،١
األ : ٍٚايهرب ٣ايؿكٗ ١ٝايــُعتُد ٠دـدا ّ ٚايــشانُ ١باضـتشكام نـٌ عـافٍ
يًتعصٜسٚ ،قد تكدَٓت .
ايجاْ : ١ٝعدّ ظٗٛز ايـُدايـ يف ايــشسَٚ ١إزتهاشٖـا يف ْؿـٛع ايــُتػسع١
قاطب ١بٌ إدع( )26( ٞاالتؿام ظاٖسا ّ عً ٢ايـشسَ١ص .
ايجايح:دالي ١ايٓـٓ ايكسآْ ٞاآلَس بـشؿغ ايؿسٚز نٓا َٔ ١ٜايتُتـع ايــذٓطٞ
باضتجٓا ٤ايتُتع باألشٚازطَٚا َّيرٔٔ ُِِٖ َٜٔيؿجسُٚدٔٗاِِ سَـا ٔؾعج َٕٛاإيَّـا عًَجـ ٢أجشَِٚادٔٗاـِِ
هتِ جأَُِٜاُُِِْٗ ؾجإاُِِْٖٗ غجِٝسُ ًََجَٔٛنيَص ؾإ االضتُٓاٜ ٤ـذب تـشؿّغ ايـُؤَٔ
أََ ِٚا ََ جً ج
َٓ٘ الْدزاد٘ ذبـت ايــُطتجَٓٓ ٢ـ٘ :ط ٔيؿجـسُٚدٔٗاِِ سَـا ٔؾعجَٕٛص ضـ ٣ٛاالضـتُٓا٤
( )26يف دٛاٖس ايهالّ  :ز. 648: 41
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بايصٚد ١ؾاْ٘ ال جيب ايتشؿغ عٓ٘ ،نُـا ٜٓـدزز االضـتُٓا ٤ذبـت اآلٜـ ١ايالسكـ١
و ُٖــ ـُِ ايعَــــادَُٕٚص (ٜ )27عــــين
يًُاقــــ ١ٝطؾجَُــ ـٔا ابِتَػَــــَٚ ٢زَاَ ٤ذئــ ـوج ؾجأج ِٚيجٔ٦ــ ـ ج
ايـــُتذاٚش ٜٔسـدٓ اهلل ٚزخؿــت٘ٚ ،بٗــر ٙاآلٜــْ ١عُٓــِ سسَــ ١االضــتُٓا ٤بأيٛاْــ٘
عًــ ٢ايـــُسأ ٠اذا أزادت ايتُتــع ايـــذٓطَ ٞــع غــري ايــصٚز ستــ ٢تٓــصٍ َاٗ٥ــا :
ايـُاٜع ايـُدؿٛف اير ٟخيسز َٓٗا .
ايسابع :األسادٜح ( )28ايعدٜد ٠ايراَ ١يًؿعٌ ٚايـُاْع ١عٓ٘ ببٝاْات َـدتًؿ١
ٚأْ٘ َٔ ايؿٛاسؼ ٚأْ٘ ْانض ْؿط٘ ٚأْ٘ ال ٜهًُّ٘ اهلل  ّٜٛايكٝاَٚ ١ال ٜٓعـس إيٝـ٘
عبَـحَ
ٚال ٜصنّٝـ٘ ٚيــ٘ عـراب أيــٚٚ ،ِٝزد إٔ أَـري ايـــُؤَٓني ( )أتـ ٞبسدــٌ َ
برنس ٙؾعاقب٘ ٚقسب ٜد ٙاييت إضتُٓ ٢بٗا ستـ ٢إمحـسٓت ثـِ شٓٚدـ٘ َـٔ بٝـت
َاٍ ايـُطًُني ،بٌ ٚزد يف َٛثك :ٕ١ضـؤاٍ اإلَـاّ ايؿـادم ( )عـٔ ايسدـٌ
ٜٓهض بٗ ١ً ُٝأٜ ٚديو؟ ٜعين ٜديو ذنـس ٙبٝـد ٙأ ٚبعكـَٕٓ ٛـ٘ ستـٜٓ ٢ـصٍ َٓٓٝـ٘،
ٖٚرا  -االضتُٓاٚ - ٤اآلخـسْ -هـاح ايبُٗٝـَ -١ــُا إبتًـ ٞبـ٘ بعـض ايؿاضـدٜٔ
ايـُٓشسؾني الضُٝا يف ايـُٓاطل ايسٜؿٚ ١ٝيف ايبـدا ٠ٚسٝـح ٜػـٝع بٝـِٓٗ ايــذٌٗ
ٚتهجس ايبٗا ِ٥عٓدِٖٚ ،قد أداب اإلَاّ ايؿـادم ( )بتٓصٜـٌ ذٜٓـو َٓصيـ١
ايصْا ؾكاٍ :طنٌ َا أْصٍ ايسدٌ ب٘ َاٖ َٔ ٙ٤را ٚغبٗ٘ ؾٗ ٛشْاص .
ٖــر ٙايسٚاٜــات ٚاقــش ١ايداليــ ١عًــ ٢سسَــ ١ايؿعــٌ ٚؾٗٝــا َــا ٖــ ٛؾــشٝض
ايطٓد ؾته ٕٛسذ ١عً ٢اسبسَ ،١تٓكِ إىل ايهرب ٣ايؿكٗٚ ١ٝاإلمجاع ايـُدٓع٢
ٚايٓـ ايكسآْٜٚ ،ٞـُهٔ إٔ ٜتٛيد َٓٗا ايكطع بايـشسَ ١يٛال ٚزٚد زٚاٜتني :
األٚىل َ :ا زٚا ٙايهًٝين ( )29بطٓد ٙإىل شزاز ٠ضـا٥ال ّ َـٔ اإلَـاّ ايؿـادم
( )عٔ ايديوٚ ،ظاٖس ٙدًٝا ّضؤاي٘ عـٔ االضـتُٓا ٤ايــُتشكل بـديو ايـرنس
( )27املؤَٓ. 7+6+5 : ٕٛ
()28ايٛضا : ٌ٥ز : 14ب َٔ 28ابٛاب ايٓهاح احملسّ  +ز : 18ب  َٔ3ابٛاب ْهاح ايبٗا. ِ٥
()29ايٛضا : ٌ٥ز : 14ب َٔ 28ابٛاب ايٓهاح احملسّ :ح. 6
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بايٝد أ ٚبٓشٖٛا َٔ أعكـا ٤ايبـدٕٚ ،قـد أدـاب اإلَـاّ (:)طْـانض ْؿطـ٘،
ال غ ٤ٞعً٘ٝص ٖٚـ ٞتؿــ ايؿاعـٌ بأْـ٘ طْـانض ْؿطـ٘صٖٚرا ايتعـبري ناغــ
ٚاقض عٔ ض ٤ٛايؿعٌ ٚسسَت٘ ،ؾإ ْهاح اإلْطإ ْؿط٘ َــُا ٜــذب ايـتشؿغ
عٓــ٘ ٜٚـــشسّ اإلقــداّ عًٝــ٘ بــايٓـٓ ايكسآْــ ٞيف ضــٛز ٠ايـــُؤَٓني ٚايٛاؾـــ
يـِٗ:طَٚا َّيرٔٔ ُِِٖ َٜٔيؿجسُٚدٔٗاِِ سَا ٔؾعجَٕٛص ثـِ قـاٍ :طال غـ ٤ٞعًٝـ٘صأ ٟال إثـِ
ٚال سدٓ ٚال تعصٜس ٚال غ ٤ٞآخس حبطب إطالم ايٓـ .
يهٔ ايطٓد قعٝـ دصَا ّال ٚثٛم بؿدٚز ايـدرب .
ايجاَْ : ١ٝا ٚزا ٙايطٛض ٞيف ايتٗرٜبني بطـٓد ٙايــُعترب إىل ثعًبـ ١بـٔ َُٝـٕٛ
ٚايـشطني بٔ شزازٚ ،٠قـد تكـُٔ ضـؤاٍ ايبـاقس ( )عـٔ زدـٌ ٜعبـح بٝدٜـ٘
ستــٜٓ ٢ــصٍ ؟ قــاٍ :طال بــأع بــ٘ٚ ،مل ٜبًــؼ بــ٘ ذاى غــ٦ٝا ّص ٚايسٚاٜــَ ١عتــرب٠
()36

ٚايطٓد ٚاقـش ١ايداليـ ١بــُكتك ٢قٛيـ٘:طال بـأع بـ٘ص

ايعـاٖس يف ايــشٌٓ

ٚعدّ ايـُٓع ٚايـشسَ ١نُا َٖ ٛدي ٍٛايسٚا ١ٜايطابك: ١طال غ ٤ٞعً٘ٝص .
إال إٔ ٖاتني ايسٚاٜتني ٜـُهٔ ْؿ ٞايـشذ ١ٝعُٓٗا :
أٚال ّ  :بـ ــُدايؿَ ١ؤدٓاُٖـــا يًكـــسإٓ ايــــُذٝدٚ ،قـــد ٚزدت زٚاٜـــات

()31

عدٜد ٠تأَس بطسح َا خايـ ق ٍٛزبٓٓا َـٔ األسادٜـح ايــُٓكٛي ١عـِٓٗ ،ؾٗاتـإ
ايسٚاٜتــإ يف ْؿطــُٗا َطسٚســإ ْــسدٓ عًُُٗــا إىل أًٖــُٗا يـــُدايؿَ ١ؤدٓاُٖــا
 ْؿ ٞايـُٓع ٚايـشسََ -١ع ظاٖسايكسإٓ:طَٚايَّـرُٖٔ َٜٔـِِ ٔيؿجـسُٚدٔٗاِِ سَـا ٔؾعجَٕٛصٖٚرا ْـٓ ظاٖسيف تـشس ِٜايتُتع ٚٚدٛب سؿغ ايؿسز َٓ٘ إال َع ايصٚد. ١
ثاْٝاً َ :ع غض ايطسف عُا ضبلٜ -ـُهٔ إٔ ٜكاٍ :ذبؿٌ ايــُعازق ١بـني
د نـجري ٠ايعـدد َٛٚاؾكـ ١يعُـّٛ
طا٥ؿيت األخباز :طا٥ؿ ١ذبـسّٓ ٖٚـ ٞثــُاْٚ ١ٝتعـ ٓ
ايهتــاب ٚ ،طا٥ؿــ ١تبــٝض ٚتٓؿــ ٞايبــأع ٖٚــ ٞقًًٝــ( ١إثٓتــإ) ٚطبايؿــ ١يًهتــاب،
()36ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ3ابٛاب ْهاح ايبٗا : ِ٥ح. 3
()31ايٛضا : ٌ٥ز : 18ب  َٔ 9ابٛاب ؾؿات ايكاق. ٞ
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ؾرتدض ايطا٥ؿ ١األٚىل دصَا ّٜٓٚ ،تر سسَـ ١ايؿعـٌ ايـد : ٕٚاالضـتُٓاَٚ ، ٤ـٔ
ٖٓا إغتٗست ايؿتٝا بايـشسَ ١بني ايؿكٗا َٔ ٤دَ ٕٚعسؾَ ١ـدايـ .
َٚع ٖر ٜٔايـذٛابني ْطتػين عٔ دٛاب ايــُشدخ ايعـاًَٖ( : )32( ٞـرا
َـــشُ ٍٛعًــ ٢ايتكٝــ ١يـــُٛاؾكت٘ يـــذُاعَ ١ــٔ ايعاَــ )١ؾكــد أؾتــ ٢مجــع َــٔ
ايؿــشابٚ ١ايتــابعني ٚتــابع ٞايتــابعني بايـــذٛاش ٚبعكــِٗ بهساٖــ ١االضــتُٓا٤
ؾسادع بعض نتبِٗ (،)33ؾٗرا اسبٌُ ال ْؿري اي - ٘ٝسطب ايـُطًو ايـُدتاز
يف حبٛخ تعازض االخباز -إال بعد إْتؿاَ ٤سدٓض ايػٗسَٛٚ ٠اؾك ١ايهتاب .
َٚع ذٜٓو ايـذٛابني ال ْـشتاز إىل إعتراز ايـُشدخ ايهاغاْ ٞيف (ايـٛايف
د ضـا٥س ايؿـٛاسؼ) تعكٝبـا ّ عًـ ٢ايــُعترب ،٠بعـد إذعاْـ٘ بـداليتٗا عًـ٢
باب س ٓ
ايـــذٛاش يؿــسٜض قٛيــ٘ (: )طال بــأع بــ٘ص ٚبعــد َٓعــ٘ َــٔ تـــشكل ايـــُٓاؾا٠
ٚايـُعازقٚ ١بعد إعتكاد عدّ ايـشاد ١إىل ايتأ -ٌٜٚقد َازع ايتأٚ ٌٜٚقـاٍ :
إٕ (ايعبح بٝد ٙال ٜـذ ب إٔ ٜهـ ٕٛبـرنس ،ٙبـٌ جيـٛش إٔ ٜهـَ ٕٛـع اَسأتـ٘ أٚ
أَت٘ ؾٝه ٕٛداٜصا ّ ي٘ ،أَ ٚع إْطإ آخس حيسّ عً ٘ٝعاؾٝاً ب٘ َـٔ غـري إٜــذاب
سـدٓ ٕأ ٚتعصٜــس ٕعًٝــ٘ يـــدؿاٚ ٘٥تـــُهٓ٘ َــٔ ايتٛبــَ ١ــٔ د ٕٚإٔ ٜجبــت يًشــانِص
ٖٚرا تأ ٌٜٚتربع ٞبال غاٖد ٖٛٚتٛد ٘ٝبعٝد يف ْؿط٘ ،ثـِ قـاٍٜٚ( :هـْ ٕٛؿـٞ
ايبأع ْٚؿـ ٞبًٛغـ٘ ايػـ -٤ٞنٓاٜـ ١عـٔ ْؿـ ٞايــشدٓ ٚايتعصٜـس ،ال اإلثِصٖٚـرا
 ْؿ ٞاالثِ -تكٝٝد يهـالّ اإلَـاّ (:)طال بـأع بـ٘ص َـٔ دَ ٕٚكٓٝـد ظـاٖس،ؾاْ٘ إذا مل ٜهٔ يف ايؿعٌ بأع َٓٚع ،ؾُٔ أٜـٔ ٜأتٝـ٘ اإلثـِ ًٜٚشكـ٘ ايعكـاب ؟
َٚــا ايـــُؿشض يتدؿــٝـ ْؿــ ٞايبــأع بٓؿــ ٞايـــشد ٚايتعصٜــس؟ َٚــا ايـــُكٓٝد
إلطالم ايسٚا ١ٜاألخس: ٣طال غ ٤ٞعً٘ٝص سني قاٍ َعـكّـباً( :أ ٟال سدٓ عـًـ٘ٝ
ٚال تعصٜس ٚإٕ أثِ ب٘) .
()32ايٛضا : ٌ٥ز : 14ف  : 268 :ب َٔ 28ابٛاب ايٓهاح ايـُشسّ :ح. 6
(ْ )33عري  :ايـُشً ٢البٔ سصّ االْديط : ٞز . 393 : 11
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ٚايعاٖس ٚقٛح داليـ ١ايــدرب ٜٔعًـ ٢عـدّ ايبـأع ٚايــُٓع ْٚؿـ ٞايــشد
ٚايتعصٜــس ٚاإلثــِ ْٚؿــ ٞنــٌ غــٜ ٤ٞـــشتٌُ تستٓبــ٘ عًــ ٢ايؿعــٌ ايــد ،ٕٚؾٓٝــايف
ٜٚعـــازض األخبـــاز ايجُاْٝـــ ١ايعـــاٖس ٠يف ايــــُٓع ٚايتشـــسٚ ِٜتستٓـــب اإلثـــِ،
ٚايـُعتكد ٙبايهرب ٣ايؿكٗ ١ٝايداي ١عً ٢تعصٜس نٌ َـٔ عؿـٚ ٢خـايـ ايػـسع
ايـُكدعٜٚ ،أت ٞايـشٌٓ ٚايعالز ايـُاقٜٚ ،ٞـشؿٌ اإلطُٓ٦ـإ برتتٓـب اإلثـِ
يف األخسَ ٣ع ايتعصٜس يف ايدْٝا إذا نإ ايؿكَ ٘ٝبطٛط ايٝد ٚثبت عٓد ٙغسعاً :
ؾدٚز ايؿعٌ ايد َٔ ٕٚبايؼ عاقٌ .
ٚتكــدٜس ايتعصٜــس ٚقــدزٖ ٙــَ ٛــٔ ؾــالس ١ٝايؿكٝــ٘ ايعــدٍ ايـــُبطٛطٜ ١ــدٙ
بـــشطب ٚالٜتــ٘ عًــ ٢إدــسا ٤ايـــشدٓ ٚايتعصٜــس نُــا ؾــٓع أَــري ايـــُؤَٓني ()
سطبُا ٚزد يف زٚاٜتني ( )34عٔ االَاَني ايباقس ٚايؿادم (ٜ )ـشهٝإ ؾعـٌ
ددُٖٓا أَري ايـُؤَٓني ( )اير ٟد ٤ٞإيٝـ٘ بسدـٌ عبـح بـرنس ٙستـ ٢أْـصٍ،
ؾكسب ٜد - ٙاييت ٖ ٞضبٌ ايتًرذ ايـشساّ -ستـ ٢إمحـسٓتٚ ،مل ٜــشدٓد عـدد
ايكسباتٚ ،يـُا إمحسٓت ٜد ٙإنتؿ )( ٢ب٘ تعصٜسا ّ .
إذٕ ايعُد ٠تعصٜس ايؿك ٘ٝايــشانِ ايػـسع ٞيًُطـتُين سطـبُا ٜـسا ٙايؿكٝـ٘
ايٛيٜٚ ٞكدٓز ٙؾالسا ّ ٚتأدٜبا ّ َٓاضبا ّ يؿعً٘ ايد. ٕٚ
ٚيف ايـدتاّ ًْؿـت ايٓعـس إىل اختؿـاف سسَـ ١االضـتُٓا ٤بايؿعـٌ ايـدٕٚ
إْصاٍ ايـُين إضتُتاعاً َع غري ايصٚد ١ايدا ١ُ٥أ ٚايـُٓكطعْٚ -١ك:ٍٛال سسَٚ ١ال بأع بايتُتع بايصٚد ١بهٌ ي َٔ ٕٛأيٛإ االضـتُتاع ٜػـاٙ٤
ايــصٚزَٓٚ ،ــ٘ دعــٌ ايــرنس بــني إيٝتٗٝــا أ ٚبــني أؾــابع ٜــدٜٗا أ ٚبعــض أعكــا٤
دطُٗا أ ٚبني ؾدرٜٗا ٚحنٖٛا َٔ أحنا ٤ايتُتـع ايــُؤد ٟيإلَٓـا ٤ؾاْـ٘ َطـتجٓ٢
بٓـٓ ايكسإٓط اإيَّـا عًَجـ ٢أجشَِٚادٔٗاـِِ أجََ ِٚـا ًََجهجـتِ جأَُِٜـاُُِِْٗ ؾجـإاُِِْٖٗ غجِٝـسُ ًََجـَٔٛنيَص
ٚبـتـؿسٜض ايطـٓ ١ايـُطـٗس ٠بـشٌٓ أيٛإ االضـتُـتاع بايـصٚدـ ١قـُٔ أسادٜـح
()34ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ3ابٛاب ْهاح ايبٗا : ِ٥ح  + 1ح. 2
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َتؿسقٚ ، ١تطاعدٖا إزتهاشات ايـُتػسع ١ايـُطتكا َٔ ٠ايكسإٓ ٚايطٓ ١ظاٖساً .
ٚال بد َٔ ثبٛت ايؿعٌ ايسذ ٌٜعً ٢ايؿاعٌ ايبايؼ ايعاقـٌ ايــُدتاز ستـ٢
ٜعصٓز ٙايـشانِ ايػسعٚ ، ٞطسٜل إثبات٘ أسد أَس ٜٔأ ٚثالث: ١
األ :ٍٚغٗاد ٠ايعديني عً ٢ؾعً٘ ايد ٕٚايسذ ٌٜحبٝح ٜػٗدإ عً ٢زؤٜـ١
ايؿعٌ َٜٓ٘ٚ ،دٍ عًٗٝا :إطالقـات أديـَ ١جبتٓٝـ ١ايبٓٓٝـ ١يًُٛقـٛعات ايــدازد١ٝ
ذات األثس ايػسعٚ ،ٞال دي ٌٝعً ٢إعتباز غٗاد ٠أنجس َٔ عديني .
ٚال ٜجبت ايؿعٌ ايسذ ٌٜبػٗاد ٠ايٓطآَ - ٤ؿـسدات أَٓ ٚكـُات  -ألدـٌ
إطالم ْؿٛف ( )35عدّ ثبٛت ايـشدٚد بػٗاد ٠ايٓطاٚ ٤عدّ مساعٗا َٓٗٔ،
ٚقد تكدّ ذبكٝل ٖرا يف نتابٓا ٖرا ٚال ْعٝد .
ايجــاْ :ٞإقسازايـــُذسّ بؿعًــ٘ ايطــ ٤ٛايــد : ٕٚاالضــتُٓاٖٚ ٤ــ ٛبــايؼ عاقــٌ
قاؾد يإلعرتاف َـدتاز ؾٜٚ ،٘ٝديٓا عً :٘ٝإطـالم أديـَ ١جبتٓٝـ ١اإلقـساز يــُتعًك٘
ٚقــد ضــبل عسقــ٘ َؿؿــال ّ يف بعــض َباســح اسبــدٚد ٜٚ .هؿــ ٞاإلقــساز َــس٠
ٚاســد ٠إلضــتشكام ايتعصٜــس عًــ ٢ؾعًــ٘ ايــد ٕٚايــر ٟإعــرتف بــ٘ إعرتاؾــا ّ تاَــا ّ
داَعا ّ يػسا٥ط ْؿٛذٚ ،ٙذيو يعدّ ايدي ٌٝعً ٢إستٝاز األَس إىل إقساز. ٜٔ
ايجايح :عًِ اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘ :ايؿك ٘ٝايعـدٍ ايــُبطٛط ٜـدٜٚ ٙكٓٝـ٘ بؿـدٚز
ايؿعٌ ايد َٔ ٕٚزدٌ َعني أٚاَسأَ ٠عٚ ،١ٓٝقـد أثبتٓـا ؾُٝـا تكـدّ :نؿاٜـ ١عًـِ
اإلَاّ أْ ٚا٥ـب٘ ايؿـك ٘ٝخاؾ ً١يف ثبٛت ايـشد ٚايتعصٜس ض ٣ٛسد ايصْـا ٚايًـٛاط
ٚايطشل ؾال بد َٔ ايػٗاد ٠ايسباع ١ٝأ ٚاإلقساز ايسباع. ٞ
ثِ إذا ؾدز َٓ٘ ايؿعـٌ ايسذٜـٌ ٚثبـت عًٝـ٘ غـسعا ّٚأدـس ٟايتعصٜـس عًٝـ٘
َستني ثِ ثبت عً ٘ٝايؿعٌ ايسذَ ٌٜس ٠ثايج - ١قجتٌَٔ ،بدالي ١خرب ْٜٛظ ايؿـشٝض
عٔ اإلَاّ ايسقا (: )طأؾشاب ايهبا٥س نًٗا إذا أقـ ِٝعًـ ِٗٝايــشد َـستني
()35ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 24ابٛاب ايػٗادات .
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قتًــٛا يف ايجايجــ١ص بٓــا ّ٤عًــ ٢إٔ ايـــُساد َــٔ ايـــشد :ايعكٛبــ ١األعــِ َــٔ ايـــشد
ٚايتعصٜس ٖٛٚ ،قسٜب ددا ّبدالي ١عباز ٠ايؿشٝش: ١طأؾشاب ايهبـا٥س نًـٗاص
ؾاْ٘ َٔ ايٛاقض إٔ ايـشدٚد ال تعِ ايهبـا٥س نًـٗا بـٌ ربـتـ بـبعض ايهبـا٥س،
ؾُٔ تعُ ِٝايهبا٥س ْطتؿٝد عُ ّٛايـشهِ ايـُٓؿٛف يًشدٓ ٚايتعصٜس َعا ّ.
يهٓ ـ٘ قــد أؾتــ ٢بعــض ايؿكٗــاٚ ٤إستــاط آخــس بايكتــٌ يف ايسابعــ ،١يهــٔ ال
ديٚ ٌٝاقض عً ٢تأخري ايكتٌ إىل ايسابعْ ، ١عـِ االستٝـاط االضـتشباب ٞسطـٔ
خسٚدا ّ َٔ غبٗ ١ايـدالف .
ايؿسع ايسابع  :ال ٜـذٛش إٜرا ٤ايـُطًِ أ ٚايـُطًُٚ ١ال قسب٘ ٚال تعٓٝؿـ٘،
ٖٚرإ سهُإ يطا٥ؿتني َ :طًِ َٚطايـِ :
أَــا ايـــُطًِ ؾٝشــسّ إٜــراؤ ٙأ ٚقــسب٘ أ ٚتعٓٝٝــ٘ أ ٚتعٓٝؿــ٘ بًطــإٍ أ ٚب ٝـدٕ
أ ٚحنُٖٛــاٖٚ ،ــرا َؿــاد ايٓؿــٛف ايكسآْٝــٚ ١ايـــشدٜج ١ٝايدايــ ١عًــ ٢إٔ إٜــرا٤
ايـُطًِ أ ٚايـُطًُ َٔ ١د ٕٚذْب َطٓٛؽ إلٜرا ٙ٤سساّ َٚعؿـ ١ٝنـبري ، ٠قـاٍ
تعاىل :طَٚا َّيرُٜٔ َٜٔؤِذُ َٕٚايـُؤَِٔٓٔنيَ َٚايــُؤََِٔٓاتٔ بٔػَِٝـسا ََـا انتَطَـبُٛا ؾجكجـدٔ اسِتًََُجـٛا
بُِٗتَاْ ـاً َٚإاثُِ ـاً َٗبٔ ٓٝـاًص االســصاب ٚ ، 58:ثـــُ ١أخبــاز (َ )36تعــدد ٠تؿٝــد ذبــسِٜ
االٜــرا ٤عًــ ٢االطــالم ،بــٌ إٕ إمجــاع ايؿكٗــاٚ ٤ايعكــالَٓ ٤عكــد َطــتكسا ّعًــ٢
قباســ ١ايعًـــِ ٚاإلٜــرا ٤بــأ ٟيــ ٍٕٛسؿــٌ اذا مل ٜهــٔ يــ٘ َط ـٓٛؽ َػــسٚع ؾاْــ٘
َؿدام ايعًِ ايـشساّ غسعا ّ ايكبٝض عكال ّٚ ،ال َٛدب يإلطاي. ١
ٚأَــا ايـُطايـــِ يًُطــًُني ٜٚعــٝؼ يف دٚيــ ١اإلضــالّ ؾٗــَ ٛــأَ ٕٛايـــشاٍ
بؿعٌ َٗادْتـ٘ يًُطـًُني ٚعـدّ َــشازبت٘ إٜـاِٖ ٚ ،عٓد٥ـر ٕال جيـٛش إٜـراؤ ٙأٚ
إقــساز ٙيف دطــُ٘ أَ ٚايــ٘ أ ٚعسقــ٘ َــا داّ َطايـــُا ّٜعــٝؼ َــع ايـــُطًُني
ٜٚــٛادِٖٓ ٚال ٜــُدؿ ٞهلــِ ايعــداٚ ٤ايـــشسب ٚاإلٜــراٖٚ ،٤ــرا َــٔ ايـــُطًُّات
ايٛاقـشـ ١ايـيت ال تــكـبٌ ايٓـكـاؽ َا داّ ؾـَ ٘ٝـؿـًشـ ١اإلضـالّ ٚايـُـطًُٝـٔ
()36ايٛضا: ٌ٥ز – 8آخس ابٛاب أسهاّ ايعػس. ٠
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ٚإضتتباب أَِٓٗ َٚعاغِٖٗ،را يف دٚي ١اإلضالّ ٚاييت ٜهجس ؾٗٝا ايـُطًُ.ٕٛ
ٚأَــا يف دٚيــ ١ايهؿــس ٚايــيت ٜهجــس ؾٗٝــا ايهــاؾسٖٚ ٕٚــِ َطايـــَُ ٕٛــع
ايـــُطًُني ال ٜــؤذٚ ِْٗٚال ٜعــاد -ِْٗٚؾشسَــ ١إٜــرا ٤ايـــُطًِ إٜــاِٖ ٚإٜكــاع
ايكــسز بٗــِ أٚقــض ٚأدًــ ،٢بــٌ اإلٜــراٚ ٤اإلقــساز َـــدايؿ ١يًعٗــد ْٚكــض
يًُٝجام ايرٜ ٟعط ٘ٝايـُطًِ اي ّٛٝعٓدَا ٜدخٌ د ٍٚايهؿس سٝح ال ٜطُشٕٛ
يــ٘ بــدخ ٍٛدٚيــتِٗ إال َــع إيتصاَــ٘ بكــٛاْٚ ِٗٓٝتعٗٓــد ٙبعــدّ َـــدايؿتٗا ٚعــدّ
اإلقساز بأسد َٔ َٛاطٓٗٝا .
ٚايـُتشؿٌ عدّ االغهاٍ يف سسَ ١االٜـراٚ ٤ايعًـِ ٚإٜكاعـ٘ بــُطًِ اٚ
َطايـِ  :ايكسٜب ا ٚايبعٝـد ٚ ،يف قـ : ٙ٤ٛيـ ٛقـسب ايسدـٌ شٚدتـ٘ َـٔ دٕٚ
ْػٛش َطٓٛؽ غسعا ّ يكـسبٗا أ ٚقـسب ابٓـ٘ أ ٚابٓتـ٘ أ ٚغريٖـِ ؾكـد أثـِ بؿعًـ٘
ٚنــإ ظايـــُا ّعاؾــٝا ّهلل ضــبشاْ٘ ٖٚ ،هــرا يــ ٛؾــدز َٓــ٘ أ ٟٓيــَ ٕٛــٔ أيــٛإ
اإلٜراٚ ٤ايتعٓٝـ َٔ د ٕٚذْب أ ٚضبب َطٓٛؽ غسع ًا يإلٜراٚ ٤ايعًِ .
ْعِ جيٛش يًصٚز قسب ايصٚدـ ١سـاٍ ْػـٛشٖا بـٓـ ايكـسإٓ ايــُذٝد :
طَٚايالَّتٔــــَ ٞتدَــــاؾجُْ َٕٛػُــــَ ٛشُٖٖٔ ؾجعٔعجــــَٚ ُٖٖٔٛا ِٖذُــــسُ ُٖٖٔٚؾٔــــ ٞايـــــُكَادٔعا
َٚاقِسابُُٖٖٔٛصايٓطاٚ ،34 :٤ال حيٌٓ ايكـسب إال بعـد ايــُٛععٚ ١تــدٜٛؿٗا َـٔ
غكب اهلل ٚعكاب٘ ضـبشاْٜ٘ ،عكبـ٘ ايــٗذس يف ايــُكذع ٚعـدّ ايٓـَ ّٛعٗـا أٚ
إعطا ٤ايعٗس هلا ،ؾإ مل ٜٓؿع ذٜٓو -قسبٗا يـُٓع ْػٛشٖا .
إذٕ ايـــذٛاش َػــسٚط بايٝــأع َــٔ اؾــالسٗا ٚزدٛعٗــا إىل ايسغــد ٚال
ٜتشكل غسعا ّٚال جيٛش إال بعـد ايـٛعغ بـدً ٚا ٚبعـد اهلذـس يف ايؿـساؽ السكـاً،
ؾإ مل ٜٓؿـع ٖـرا ٚال ذاى -دـاش قـسبٗا يـدؾع ْػـٛشٖا ٚازتؿاعٗـا عـٔ طاعـ١
شٚدٗا يف ايتُهني ٚايتُتع نُا َٖ ٛؿؿٌٓ يف (ؾك٘ ايٓهاح) .
ٚال  ٜــشٌ قــسبٗا عًــ ٢خــدَتٗا إٜــا ٙأ ٚحنٖٛــا َـــُا ٜتعــازف بــني ايٓــاع
طًب٘ َٔ ايـُسأٚ ٠قسبٗا عً ٘ٝعٓد إَتٓاعٗا عٓ٘ أ ٚتكؿريٖا يف إجياد ٙؾاْ٘ ظًِ
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سساّ ٚعؿٝإ هلل ضبشاْ٘ .
ْعِ ٜـذٛش يألب ٚايـذد َٔ طسف األب إٔ ٜكسب ايؿيب ٚايؿب ١ٝتأدٜبـاً
ٚإؾالساً،أ ٚتعصٜساً ي ٛؾدز َٓ٘ ايعٌُ ايـشساّ ٚايـُعؿٚ ،١ٝال بـد َـٔ نـٕٛ
قسب٘ بسؾلٍ ٚغؿك َٕٔ ١د ٕٚغدٚ ،٠ال تصٜد قسبات٘ عً ٢مخط ١أ ٚضت ١إَتجاالً
يألَس ايػسع ٞايـٛازد يف خـرب ( )37ؾـشٝض زٚا ٙايػـٝدإ ايهًـٝين ٚايطٛضـٞ
بطـــٓدُٖا إىل محـــاد ضـــا٥ال ّ َـــٔ اإلَـــاّ ايؿـــادم( )عـــٔ أدب ايؿـــيب
ٚايـًُُٛى ،ؾكاٍ :طمخط ١أ ٚضتٚ ١أزؾلص ٖٚرا أَس بـايسؾل ٚعـدّ ايتعٓٝــ
َع تـذٜٛص ايكسب مخط ١أ ٚضت ١ال أشٜد .
ٚال بد َٔ ن ٕٛايتأدٜـب ايــُسخٛف ؾٝـ٘ -قـسب مخطـ ١أ ٚضـت ١بسؾـل-
باغــساف ايــٛي ٞايػــسع :ٞاألب أ ٚايـــذد َــٔ طــسف األب ،يًكطــع خازد ـاً
بعدّ دٛاش ايكسب ٚايتأدٜب يػري ايٛي ٞايػسعٚ ،ٞإْـُا جيٛش يألب أ ٚيًذد
قــسب ايؿــيب أ ٚايؿــب ١ٝيػــسض ايتأدٜــب ٚاإلؾــالح ٚايصدــس عــٔ ايـــشساّ
سؿــساًٚ ،ال جيــٛش هلُــا قــسب٘ إْتكاَــا ّيــبعض أؾعايــ٘ غــري ايـــُسغٛب ١يــألب أٚ
يًذد ،ؾإ قسب٘ بدَ ٕٚطٓٛؽ غسع ٞؾٗ ٛظًِ ٚإٜراَ ٤ـشسّ .
ٖٚهرا جيٛش يـُٔ أذٕ ي٘ األب أ ٚايـذد بكسب ايؿيب تأدٜبـا ّ ٚإؾـالسا ّ
اذا نــإ أٖــال ّ يًتأدٜــب نايـــُعًُٚ ١ايـــُعًِ ايـــُطؤ ٍٚعــٔ تعًــ ِٝايؿــيب أٚ
ايؿب ١ٝؾٝذٛش قسب٘ أ ٚقـسبٗا بسؾـل ٕٚغـؿك ٕ١بعـد زخؿـ ١األب أ ٚازبـدٚ ،ال
جيــٛش شٜــاد ٠ايكــسبات عًــ ٢ثــالخ ؾكــد ٚزد يف َعتــرب ٠ايطــه )38( ْٞٛعــٔ
ايؿادم (:)طإٕ أَري ايـُؤَٓني أيك ٢ؾبٝإ ايهتـاب أيـٛاسِٗ بـني ٜدٜـ٘
يٝدٓٝس ب ،ِٗٓٝؾكاٍ  :أَا أْٗا سهٚ ،١َٛايــذٛز ؾٗٝـا نايــذٛز يف ايــشهِ  ،أبًػـٛا
َعًُّهِ إٕ قسبهِ ؾٛم ثالخ قسبات يف األدب  -أقتـٓ َٓ٘ص ٖٚرا ايـدرب َعتـرب
()37ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 8ابٛاب بك ١ٝاسبدٚد :ح. 1
()38ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 8ابٛاب بك ١ٝاسبدٚد :ح. 2
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ايطــٓد ٚاقــض ايداليــ ١عًــ ٢زخؿــ ١قــسب ايـــُعًِ يًؿــيب ايـــُتعًِ عٓــد ٙثــالخ

قسبات يًتأدٜب يك ٍٛأَري ايــُؤَٓني (: )طثـالخ قـسبات يف األدبص َٚـٔ
ايٛاقض تػاٜس ايكسب يًتأدٜب عٔ ايكسب يًتعصٜـس ايػـسع ٞايــُرتتب عًـ٢
ؾعٌ ايـُعؿٚ ، ١ٝايـُػاٜسَ ٠ـدتؿس ٠بًشاظ إٔ تعصٜـس ايؿـيب ال بـد إٔ ٜهـٕٛ
بإغــساف ايـــُذتٗد ايعــدٍ أَ ٚــٔ ْؿــب٘ القاَــ ١ايـــشدٚد ٚايتعصٜــسات ،بُٓٝــا
ايتأدٜب ؾالس ١ٝايٛي ٞايػسع ٞعً ٢ايؿيب :األب أ ٚايـذد َٔ طـسف األب
أَٚــٔ ٜٓــٛب عُٓٗــا أ ٚعــٔ أســدُٖا يتأدٜــب ايؿــيب نايـــُعًِ ٚايـــُعًُ١
ٚنايٛيد ايهبري ٜؤدب أخا ٙايؿػري بأَس أبٚ ٘ٝزخؿت٘ .
ٚيف قــ :ٙ٤ٛقــسب األب أ ٚايــذد ايؿــيب أ ٚايؿــب ١ٝأنجــس َــٔ مخــظ أٚ
ضت قسبات ٖـ ٛظًـِ ٚدٓاٜـٖٚ ،١هـرا قـسب ايــُعًِ ايــُأذَ ٕٚـٔ ايـٛيٞ
أشٜد َٔ ثالخ قسبات ٖ ٛظًِ ٚدٓاَٚ ١ٜعؿٚ ،١ٝإذا ثبت ذيو عٓد ايـشانِ
ايػسع :ٞايؿك ٘ٝايٛي ٞأَهٓ٘ االقتؿاف َٓ٘ٚ ،إْـُا ٜجبت ذيو بػٗاد ٠عـديني
أ ٚبإقساز ازباْ :ٞاألب أ ٚايـذد أ ٚايــُعًِ -ؾٝطـتشل ايكـازب تعصٜـس ايؿكٝـ٘
إٜــا ٙسطــبُا ٜــسا ٙؾــالساً ٚتأدٜب ـاً ٚتعصٜــساً ٚشدــساً عــٔ دسَــ٘ ٚدٓاٜتــ٘ ،نُــا
ٜطتشل ايـُكسٚبُ اإلقتؿافَ َٔ قازبٜ٘:كسب٘ َجٌ قسب٘ -بكدز ايصا٥د.-
ثــِ اْــ٘ ٜٓبػــ ٞااليتؿــات إىل إٔ ايكــسب يًتأدٜــب َػــسٚط حب ـدٓ طبؿــٛف
ٚقــدز َعــني غــسعا ّ ال جيــٛش ايتػــدٜد ٚاإلعٓــاف ؾٝــ٘ ٚال ايصٜــاد ٠عًــ ٢ايكــدز
ايـُسخٛف ؾ ،٘ٝؾإ تأدٜب ايؿيب َسخٛف بكدز مخظ أ ٚضت ١قـسبات ال
أشٜدٚ ،قسب ايصٚدـ ١إلؾـالسٗا ٚزدٛعٗـا عـٔ ايٓػـٛش بٗـرا ايكـدز أَ ٚـا
قازب٘ ال أشٜدٚ ،اَا قسب ايتعصٜس َع ايؿيب ؾالبد َٔ ذبدٜد ٙخبُطـ ١أ ٚضـت١
قسبات ٚقسب ايبايؼ بعػس ٠أ ٚعػس ٜٔأَ ٚا د ٕٚاألزبعني ٚقد تكدّ .
ٚي ٛإغتد ايكازب يف قسب٘ ست ٢إمحسٓ ازبًد أ ٚإخكـسٓ أ ٚإضـٛدٓ ٚدبـت
ايدٚ ١ٜؾٗٝا تؿؿ ٌٝبٝإ ذنسْا ٙيف (َٓٗاز ايؿايـشني  :ؾك٘ ايدٜات) .
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ٚي ٛتستٓب ايــُٛت أ ٚايــذسح ايععـ ِٝعًـ ٢تأدٜـب ايصٚدـ ١أ ٚايؿـيب أٚ
ايؿب َٔ ١ٝد ٕٚقؿد ٙذيو ،أ ٟمل ٜتعُٓد قتٌ أسـد ايجالثـ ١أ ٚدسسـ٘ بكـسب٘
ؾٗ ٛقتٌ خطأ أ ٚدسح خطـأ ٜرتتـب عًٝـ٘ ايدٜـ ١ايــُشدد ٠غـسعا ّعًـ ٢دٓاٜتـ٘
ؾاْــ٘ ٚإٕ نــإ َسخٛؾــا ّ بكــسب ايصٚدــ ١ايٓاغــص ٠أ ٚايؿــيب غــري ايـــُؤدٓب
يهٔ االذٕ ايػسعَ ١ٝـشدٓدَ ٠ع ١ٓٓٝايــُكداز َٚكٓٝـد ٠يًهٝؿٝـ ١بعـدّ ايػـدٚ ٠ايعٓــ،
ٚال تعــِٓ ايكـــسب ايػـــدٜد -ايــــذازح أ ٚايــــُُٝت -بـــٌ يـــ ٛقــدٓز نـــ ٕٛقـــسب٘ أٚ
قــسبٗا بٓشــ ٛعــاد ٟيهٓــ٘ ؾــدؾ ١تستٓــب عًٝــ٘ ايـــُٛت أ ٚايـــذسح نــإ عًٝــ٘ ايدٜــ١
ألٕ اإلذٕ ايػــسعٚ ١ٝايسخؿــ ١ايتهًٝؿٝــ ١تٓطــذِ َــع ايكــُإ ايٛقــعٚ ٞال تتٓــاؾ٢
ٚال تؿــطدّ بجبــٛت ايدٜــ ١عًــ ٢ايـــذٓا ١ٜايـــدطأ ايٓاغــَ ١٦ــٔ قــسب٘ يًصٚدــ ١أٚ
يًؿيب االبٔ أ ٚايؿب ١ٝايبٓت أ ٚايـُتعًِ عٓد ٙأ ٚعٓدٖا .
ؾـــإذا شاد قـــسب٘ عـــٔ ايكـــدز ايــــُشدٚد غـــسعاً-إضـــتشل ايكـــازب ايكؿـــاف
َـــٔ ايــــُكسٚبٜٚ ،ـــديٓا عًٝـــَ٘ :عتـــرب ٠ايطـــه ْٞٛايــــُاق:١ٝطأبًػٛا َعًُّهـــِ:
إٕ قسبهِ ؾٛم ثالخ قسبات يف األدب  -أقتـ َٓ٘ص (. )39
نُا ٜطتشل ايكازب ايتعصٜس َـٔ ايــشانِ ايػـسع :ٞايؿكٝـ٘ ايعـدٍ ،قـاٍ إَآَـا

ايؿادم ( )يف زٚاٜات ()46عدٜد:٠طإٕ يهـٌ غـ ٤ٞسـداًَٚ ،ـٔ تعـد ٣ذيـو
ايـــشد نــإ يــ٘ ســدص ٚايـــُساد ٖٓــا َــٔ ايـــشدٓ :ايـــُعٓ ٢األعــِ َــٔ ايـــشد
االؾـــطالسَٚ ٞـــٔ ايتعصٜـــس ،بكسٜٓـــ ١قٛيـــ٘ (: )طإٕ يهـــٌ غـــ ٤ٞســـدا ّص إذ
د بايــُعٓ ٢ايــُؿطًض  ،بـٌ ٜعـصٓز
َٔ ايـُعً ّٛإٔ نجريا َّٔ ايــُعاؾ ٞيـٝظ هلـا سـ ٓ

ايعاؾ ٞعًٗٝاٚ ،قد عُـٌ بٗـر ٙايعدايـ ١ايتػـسٜع : ١ٝأَـري ايــُؤَٓني (َ )ـع قٓـرب
سٝـــح ٚزد يف خـــرب ايــــشطٔ بـــٔ ؾايــــض ايجـــٛزٖٚ ٟـــ ٛخـــرب قـــعٝـ ايطـــٓد

يهٓ٘ َعٓ ٕٛايؿدٚز يٓا دداً عٔ ايباقس ( )قـاٍ :طإٕ أَـري ايــُؤَٓني  أَـس
قٓرباً إٔ ٜكسب زدال ّسدا ّ ،ؾػًط قٓرب ؾصاد ٙثالث ١أضٛاط ؾأقـاد ٙعً ٞ
()39ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 8ابٛاب بك ١ٝاسبدٚد :ح. 2
()46ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب َٔ 2ابٛاب َكدَات اسبدٚد .
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َٔ قٓرب بجالث ١أضٛاطص (ٖ . )41را .
ٚقد تـشكل إٔ يًُذتٗد ايعادٍ إٔ ٜٓؿب َـٔ ٜجـل بــُعسؾت٘ ٚعدايتـ٘ ْا٥بـاً
عٓ٘ يف ايككـا ٤بـني ايٓـاع ٚسـٌٓ خؿـَٛاتِٗٚ ،إٔ ٜٓؿـب َـٔ ٜجـل بــُعسؾت٘
ٚعدايت٘ ْا٥باً عٓ٘ يف إدسا ٤ايـشدٚد ٚايتعصٜسات ؾُٝهٓـ٘ إٔ ٜــدتاز بعكـا ّ َـٔ
(أٌٖ ايـشٌٓ ٚايعكد ٚايعكـٌ) أ ٚبعـض (ايــُعًُني ايعكـال ٤ايــُتدٜٓني) ْٛابـا ّ
عٓــ٘ يف تأدٜــب ايؿــبٝإ ٚتعصٜــس ايػــباب ايعؿــا ٠يف ايـــُدازع ٚحنٖٛــا َــٔ
ايـُشآٍ يػسض َٓعِٗ عٔ ايـُٓهسات ٚايـُؿاضد ٚتطٗري ايـُذتُع َٓٗا .
ايؿسع ايـداَظ  :اذا غٗد أسدْ غٗاد ٠شٚز َٕـدايؿ ٕ١يًٛاقـع ثـِ ثبـت ذيـو
عً ٘ٝبأسد طسٜكني أ ٚثالث: ٖٞٚ ، ١
األ : ٍٚإٔ ٜعرتف بهـ ٕٛغـٗادت٘ شٚزاً إعرتاؾـا ّداَعـا ّيػـسا٥ط ْؿـٛذ ٙبـإٔ
ٜه ٕٛإقسازاً ؾادزاً َٔ بايؼ عاقٌ َـدتاز يف إقساز ٙقاؾد يــُكُ ،ْ٘ٛؾٝهـٕٛ
ْاؾرا ّغسعا َّجبتا ّ يـُتعًك٘ ٚاقشا ّ .
ايجاْ : ٞإٔ ٜػٗد ايعدالٕ عً ٘ٝبإٔ غٗادت٘ شٚز ٚنرب طبايـ يًٛاقع ٖٛٚ
َتعُــد يف ايهــرب يــٝظ َػــتبٗا ّ يف غــٗادت٘ ،حبٝــح ٜطُــإٔ ايؿكٝــ٘ يػــٗادتِٗ
ايٓاغ ١٦عٔ سذَ ١ـشطٛض. ١
ايجايح  :عًِ ايؿك ٘ٝايعدٍ خاؾ ١بصٚز غٗاد ٠ايػاٖد ٜٔعً ٢غَ ٤ٞا .
ؾــإذا ذبكــل نْٛــ٘ غــاٖد شٚز َتعُٓــدا ّ بؿعًــ٘ غــري َعــرٚز ؾٗٝــا تستٓــب عًٝــ٘
أسهاّ ثالث: ١
األ : ٍٚإٔ جيًد ٙايؿك ٘ٝايعدٍ عٓد بطط ٜد - ٙقدز ًا حيدٓد ٙايـٛي ٞايػـسعٞ
د ٕٚأزبعني ضٛطا ّ نطا٥س ايتعصٜساتٚ ،قد تكدّ إثبات٘ َٔ أخبازِٖ (.)
ايجــاْ : ٞإٔ ٜعاقــب بايتػــٗري ٚايطــٛاف بــ٘ يف ايـــشٚ ٓٞايطــٛم ٚاألَــانٔ
ايعاَ ١اييت ٜستادٖا ٜٚعٝؼ ؾٗٝا ٜٚعسٓف ب٘ َصٓٚزاًيف غٗادت٘  ،نٜ ٞعسؾ٘ ايٓاع
()41ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 3ابٛاب َكدَات اسبدٚد :ح. 3
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ٜٚتٓعع ،َ٘ٓ ٕٛؾال ٜعٛد ٖٚ ٛال ٜكدّ غري ٙعً ٢غٗاد ٠ايصٚز .
ايجايح  :إٔ ال تكبٌ غٗادت٘  ،إال إذا ْدّ ٚتاب َٔ ض ٤ٛؾعً٘ ٚنرٓب ْؿط٘
أَاّ ايٓاع .
ٜٚديٓا عًٖ ٢ر ٙاإلسهاّ :خربإ

()42

َعتربإ ضٓداً ٚاقشإ داليُٖٚ ً١ا

ٜٓتٗٝــإ إىل مساعــ ،١زٚاُٖــا ايػــٝذ ايهًــٝين بطــٓد ٙايؿــشٝض إيٝــ٘ ٚال ٜبعــد
ٚســد ٠ايـــدرب ٚتع ـدٓد ايــسا ٟٚايـــُدرب بــ٘ عــٔ مساعــ :١شزعــٚ ١أبــ ٞأٜــٛب
ٚسؿٌ االختالف ايــُتين ايٝطـري َُٓٗـا أَ ٚــُٔ ٜـس ٟٚعُٓٗـاٚ ،قـد ٚزد يف
ايـدرب األ :ٍٚضؤاٍ عٔ غٗٛد شٚز ؾأداب (:)طٜــذًد ٕٚسـداً يـٝظ يـ٘
ٚقت ؾريو إىل اإلَاّ ٜٚ ،طاف بِٗ ستٜ ٢عـسؾِٗ ايٓـاعٚ ،اَـا قٛيـ٘ تعـاىل :
ط َٚيجا تَكبًَجٛا يجُِِٗ غََٗا َد ً٠أجبَداً َٚأج ِٚيجٔ٦ـوج ُٖـُِ ايؿجاضٔـكج َٕٛاإيَّـا ايَّـرٔ َٜٔتَـابُٛاص قـاٍ :
قًت  :نٝـ تعـسف تـٛبتِٗ ؟ قـاٍ:ط ٜهـرٓب ْؿطـ٘ عًـ ٢زؤٚع ايٓـاع ستـ٢
ُٜكــسب ٜٚطــتػؿس زبــ٘ ،ؾــإذا ؾعــٌ ذيــو ؾكــد ظٗــست تٛبتــ٘ص ٚٚزد يف ايـــدرب
ايجاْ:ٞطغٗٛد ايصٚز ٜـذًد ٕٚسداً يٝظ ي٘ ٚقتٚ ،ذيو إىل اإلَاّٜٚ ،طـاف
بِٗ ستٜ ٢عسؾٛا ؾال ٜعٛدٚاص قًت يـ٘  :ؾـإ تـابٛا ٚأؾـًشٛا تُــكبٌ غـٗادتِٗ
بعد ؟ قاٍ:طإذا تابٛا تاب اهلل عًٚ ِٗٝقبًت غٗادتِٗ بعدص .
َٚعٓ٢طيٝظ ي٘ ٚقتص  :يٝظ ي٘ سدٓ َعني ٚقدز َـشدٓد َٔ ايكسب ،بٌ
تكدٜسَٛ ٙن ٍٛإىل اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘  :ايؿك ٘ٝايعدٍ ايـُبطٛطٜ ١د. ٙ
ٜٚؤٜٓدُٖا :زٚا ١ٜعبد اهلل بٔ ضٓإ ( )43ايـيت ٖـ ٞبًؿعٗـا قسٜبـ ١دـدا ّ َـٔ
َعترب ٠مساع ١األٚىلٚ ،ضٓدٖا قعٝـ يٛقٛع (ضبُد بٔ ضٓإ) يف طسٜكٗا .
ٚيف َعترب ٠غٝاخ :طإٕ عًٝاً نإ اذا أخر غاٖد شٚز :ؾإ نإ غسٜبـاً
بعحَ ب٘ إىل سٚ ، ٘ٓٝإ نإ ضٛقٝا ّ بعحَ ب٘ إىل ضٛق٘ ؾطٔٝـ ب٘ ثِ ٜـشبط٘ أٜاَاً
()42ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب َٔ 11ابٛاب بك ١ٝاسبدٚد  :ح+ 1ح. 2
()43ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب َٔ 1 5ابٛاب ايػٗادات :ح. 2
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ثِ خيً ٞضبً٘ٝص (َ ٖٞٚ )44عترب ٠ايطٓد ٚاقـش ١ايداليـ ١عًـ ٢ايــشهِ ايجـاْ:ٞ
إٔ ٜطاف ب٘ يف سٓٝـ٘ أ ٚيف ضـٛق٘ ٚ ،تـدٍ اٜكـا ّ عًـ ٢سبطـ٘ أٜاَـا ّ ثـِ ٜــدًّ٢
ضبٖٚ ،ً٘ٝرا َٛن ٍٛإىل زؤ ١ٜايؿك ٘ٝايعـدٍ يٛدـٛد ايــُؿًش ١يف سبطـ٘ قبـٌ
إخال ٤ضب ،ً٘ٝؾاْ٘ ايـٛي ٞايػـسع ،ٞثـِ ْكٓٝـد ٖـر ٙايــُعترب ٠بــُعتربت ٞمساعـ١
ْٚكــ :ٍٛالبــد َــٔ َعاقبتــ٘ بايـــذًد باإلقــاؾ ١يـــشبط٘ٚ ،البــد َــٔ عــدّ قبــٍٛ
غٗادت٘ ،إال إٔ ٜهرٓب ْؿط٘ عً ٢زؤٚع األغٗاد بإٔ ٜتٛب إىل اهلل ثـِ ٜعٗـس
تٛبت٘ بتهرٜب ْؿط٘ أَاّ ايٓاع ايعازؾني ب٘  .ثِ ْدخٌ يف َباسح :

()44ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب َٔ 15ابٛاب ايػٗادات  :ح. 3
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الدفاع عن النفس والعرض والـمال
ال إغهاٍ ٚال خالف يف ازبًُ ١يف غسع ١ٝدؾاع اإلْطإ عٔ زٚس٘ ْٚؿط٘
ٚعٔ عسق٘ ٚسسٜـُ٘ ٚعٔ َاي٘ َا إضتطاع إي ٘ٝضبٝال ٚ ّ،قد إدع ٞعً٘ٝ
اإلمجاع ٚ ،عً ٘ٝايؿطس ٠ايـُطتكٚ ١ُٝايطري ٠ايعكال ١ٝ٥ايكٜٛـُٚٚ ، ١زدت ب٘
ايٓؿٛف ايهجريْ ٠عري َا ٚزد يف ايسٚا ١ٜايـُعترب)45(٠ضٓداً  :طإٕ اهلل يُٝكت
ايعبد ُٜدخٌ عً ٘ٝيف بٝت٘ ؾال ٜكاتٌص أٚطال ٜـشازبص.
بٌ يًُؤَٔ ايػٛٝز :سل ايدؾاع عٔ اخٛاْ٘ ايـُؤَٓني ٚأخٛات٘ ايـُؤَٓات
عٔ أْؿطِٗ ٚعٔ أعساقِٗ َا اضتطاع إي ٘ٝضبٝال ّ َػسٚعاً َٔ د ٕٚظًِ أسد
ٚدباٚش عٔ ايـُكداز ايرٜ ٟتطًب٘ ايدؾاع عٔ ايٓؿظ ايربٚ ١٦ٜخطس االعتدا٤
عً ٢ايعسض أ ٚايـُاٍ ،ؾاْ٘ َؿدام (ايتعا ٕٚعً ٢ايربٓ ٚايتكٚ )٣ٛقد أَسْا
ب٘ يف ايكسإٓ ايـُذٝد( :املا٥دٚٚ )2:٠زد يف ايطٓ ١ايـُطٗسْ ٠ؿٛف

()46

تٓطل

بـُػسٚعَٚ ١ٝـشبٛب ١ٝع ٕٛايكعٝـ اذا داُٖ٘ خطس عًْ ٢ؿط٘ أ ٚعسق٘ أٚ
َاي٘ ايـُعتدٓ ب٘ ايـُكسٓ بـشايْ٘،عري َعترب ٠ايطه:ْٞٛطعْٛو ايكعٝـ َٔ
أؾكٌ ايؿدق١صَٚعتربت٘ األخس ٣ايـشان ١ٝيكٛي٘(: )طَٔ مسع زدالً-
ٜٓادٜ:ٟا يًُطًُني ؾًِ ٜـذب٘ ؾًٝظ بـُطًِصٚيف خرب ٜٔعٔ زض ٍٛاهلل()
ٚعٔ أَري ايـُؤَٓني(:)طَٔ زدٓ عٔ ق َٕٔ ّٛايـُطًُني عادَ ١ٜا ٕ٤أْ ٚازٍ
أ ٚعاد ١ٜعدَ ٕ ٚهابس يًُطًُني ٚدبت ي٘ ايـذٓ١ص أٚطغؿس اهلل ي٘ ذْب٘ص.
ٚعً ٘ٝإذا دخٌ يـ أَ ٚـذسّ ؾاضد داز ٕ أسد ٕ أَ ٚـشً٘ أَ ٚؿٓع٘ أٚ
بطتاْ٘ ٚخٝـ َٓ٘ ايكسز عً ٢ايسٚح أ ٚايعسض أ ٚايـُاٍ ايـدطري ٚغٗس
ايطالح ٚأخاف ايٓاع نإ َـشازبا ّ ٚدس ٣عً ٘ٝسدٓ ايـُشازبٚ -قد تكدّ
( )45ايٛضا :ٌ٥ز : 11ب َٔ 46ابٛاب دٗاد ايعد : ٚح. 2
()46ايٛضا :ٌ٥ز : 11ب  + 59ب  َٔ 66ابٛاب دٗاد ايعد. ٚ
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تؿؿٚ ً٘ٝخؿٛؾٝات٘ٚ -داشت يؿاسب ايداز ٚحنٖٛا َداؾعت٘ يًتدًـ َٓ٘
ٚي ٛبؿتض ايطالح ٚإطالم ايٓازعً ٘ٝإذا مل ٜٓدؾع بايهالّ ْٚـشٚ َٔ ٙٛضاٌ٥
ايدؾع ست ٢إذا أدٓ ٣ايتداؾع إىل قتً٘ ؾال غ ٤ٞعًٚ ٘ٝال إثِ ٚال سطاب ،سٝح
ٚزد يف أخباز عدٜد ٠ذبٌُٓ اإلَاّ ( )ايـُطؤٚيٚ ١ٝأْ٘ اذا نإ إثِْ ؾٗ)( ٛ
غسٜه٘ ْ ،عري ايؿشٝش:١طإذا دخٌ عًٝو ايًـ ايـُشازب ؾاقتً٘  ،ؾُا
أؾابو ؾدَُ٘ يف عٓكٞص ْٚعري ايـُعترب: ٠طنإ عً ٞبٔ أب ٞطايب ٜ ك:ٍٛ
()47

َٔ دخٌ عً ٘ٝيـٓ ؾًٝبدز ٙبايكسب ،١ؾُا تبع٘ َٔ إثِ ؾأْا غسٜه٘ ؾ٘ٝص

َٚسضً ١ابٔ أبْ ٞؿس -ايؿشٝش ١عًَ ٢ـدتازْا -عٔ ايؿادم (: )طإذا
قدزت عً ٢ايًـٓ ؾابدزٚ ٙاْا غسٜهو يف دَ٘ص(ٚ )48يف َعترب ٠غٝاخ :طإذا
دخٌ عًٝو زدٌ ٜسٜد أًٖو َٚايو ؾابدز ٙبايكسب ١إٕ إضتطعت  ،ؾإ
ايًـ َـشازب هلل ٚيسضٛي٘  ؾُا تبعو َٔ غ ٤ٞؾٗ ٛعًٓٞص ٚيف خرب
آخس:طإٕ اهلل تبازى ٚتعاىل ٜبػض ايسدٌٜ :دخٌ عً ٘ٝيف بٝت٘ ؾال ٜكاتٌص
ستٚ ٢زد يف ايـدرب عٔ ش ٜٔايعباد( )أْ٘  :طَٔ إعتد ٟعً ٘ٝيف ؾدق١
َاي٘ ،ؾكجتٌ ؾٗ ٛغٗٝدص(ٚ )49يف خرب ؾشٝض

()56

عٔ ايؿادم(ٚ )قد ضٌ٦

عٔ زدٌ أزاد اَسأ ً٠عًْ ٢ؿطٗا سساَاً ؾسَت٘ بـشذس ؾأؾابت َٓ٘ َكتالً ،قاٍ
(:)طيٝظ عًٗٝا ؾُٝا بٗٓٝا ٚبني اهلل عصٓ ٚدٌٓٚ ،إ قدَٓت إىل إَاّ عادٍ
أٖدز دَ٘ص ٖ َٔٚ .ر ٙايٓؿٛف ٜطتؿاد إٔ ايـُداؾع عٔ ْؿط٘ ٚزٚس٘ أٚ
عٔ غسؾ٘ ٚعسق٘ أ ٚعٔ َاي٘ ٚسالي٘ ٖ ٛعٌُ دا٥ص َػسٚع َٔ ،د ٕٚتٛقـ
دٛاش ٙعً ٢إذٕ اإلَاّ أْ ٚا٥ب٘ ٖ .هرا أطًل األؾشاب
()47ايٛضا :ٌ٥ز : 11ب َٔ 46ابٛاب دٗاد ايعد : ٚح+ 7ح. 17
()48ايٛضا: ٌ٥ز : 18ب  َٔ 1ابٛاب ايدؾاع :ح. 1
()49ايٛضا :ٌ٥ز : 11ب َٔ 46ابٛاب دٗاد ايعد : ٚح+ 15ح. 11
()56ايٛضا :ٌ٥ز : 19ب  َٔ 23ابٛاب قؿاف ايٓؿظ :ح. 1
( )51سها ٙيف دٛاٖس ايهالّ  :ز. 654 : 41

()51

 ٖٛٚظاٖس ٖرٙ
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ايٓؿٛف ايـُػسٓع ١يًدؾاع  ،بٌ ظاٖس بعكٗا اإلذٕ ايػسع ٞايـُطًك: ١
طؾاقتً٘صط ؾابدز ٙبايكسب١ص  ٖٛٚايـُعتُد .
ٚعً : ٘ٝي ٛأشٖل ايـُداؾعُ زٚحَ ايـُعتد ٟايـُٗادِ أ ٚايػاٖس ضٝؿ٘ أٚ
دَسَسَ٘ -ؾال غ ٤ٞعًٚ ٘ٝال َؤاخرٚ ٠ال قؿاف ٚال دٚ ،١ٜإذا شٖكت زٚح
ايـُداؾع نإ غٗٝداًٖٚ ،را ٚازد يف أخباز عدٜدٚ ٠بعكٗا ؾشٝض ايطٓد
َتكُٔ يك ٍٛزض ٍٛاهلل(:)طَٔ قتٌ دَ ٕٚعًُت٘ ؾٗ ٛغٗٝدصطَٔ قتٌ
دَ ٕٚاي٘ ؾٗ ٛغٗٝدص(ٖٓٚ . )52ا بـشٛخ ْعسقٗا تباعاً :
ايبشح األ :ٍٚتٛقـ ايـُكاتً ١ايدؾاع ١ٝعً ٢إسساش قؿد ايط: ٤ٛ
ايـُعسٚف ٚايـُػٗٛز ب ِٗٓٝأْ٘ اْـُا ٜـذٛش ايكتاٍ دؾاعاً إذا أسسش َٔ
ايـُٗادِ قؿد ايط : ٤ٛايكتٌ أٖ ٚتو ايعسض أْٗ ٚب ايـُاٍٚ ،إال اذا مل
ٜـشسش أٚمل ٜطُإٔ َٔ ايكساٚ ٔ٥ايتؿسؾات ذيو -ؾايٛادب َٓع٘ َٔ ايدخٍٛ
أ ٚإخساد٘ َٔ ايـُٛقع :ايداز أ ٚايـُشٌ أ ٚحنُٖٛاٖٚ ،را ٖ ٛايؿشٝض ؾاْ٘
ٜتذً َٔ ٢ايٓؿٛف ايـُاق ١ٝأْ٘ ي ٛتـشكل قؿد ٙيًط ٤ٛسٌٓ ايدؾاع بٌ ٜهسٙ
االضتطالّ ٚعدّ ايـُكاتًٖٚ . ١ر ٙايٓؿٛف أنجسٖا ؾشٝض ايطٓد ٚاقض
ايداليٜٚ ١تبني َٓٗا :أْ٘ اذا دخٌ غسٜب داز إْطإ أ ٚضبً٘ أَ ٚؿٓع٘ أ ٚبطتاْ٘
قٗسا ّعً َٔٚ ٘ٝد ٕٚإذْ٘ ٚزخؿت٘ ٚخٔٝـ َٓ٘ ٚتب ٔٓٝظاٖسا َّٔ ؾعً٘ ٚقسأ٥
سسنات٘ َٚعاٖس تؿسؾات٘ ٚاطُإٔ بكؿد ٙايطٚ ٤ٛإٔ غسق٘ ايطسق ١أ ٚايؿطاد
أ ٚايـذسّ  -داش يؿاسب ايداز أٚايـُشٌ َبادزت٘ بايدؾع ٚايكسب
أٚايـُشازبٚ ١ايـُكاتً ١بايكدز ايرٜ ٟدؾع ايـدطس عٔ ْؿط٘ ٚعسق٘ َٚاي٘ .
ٚإَا اذا مل ٜـشـسش قـؿد ايداخٌ عً ٘ٝيًـطٚ ٤ٛمل ٜـتأند أذاٚ ٙإقساز- ٙ
أَهٔ ايـُدخ ٍٛعً :٘ٝؾاسب ايداز أ ٚايـُشٌ  -دؾع٘ َٓٚع٘ َٔ ايدخ ٍٛيف
داز ٙأَ ٚـشً٘ أ ٚحنُٖٛا ،ؾإ ايدخ َٔ ٍٛد ٕٚزقا ايـُايو عدٚإ ٜعطٞ
()52ايٛضا :ٌ٥ز : 11ب َٔ 46ابٛاب دٗاد ايعد + ٚب َٔ 4ابٛاب ايدؾاع .
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ايـُايو سل ايـُٓع إذطايٓاع َطًط ٕٛعً ٢أَٛاهلِص(ٜ)53ـُهِٓٗ ايرتخٝـ
يف دخ ٍٛعكازِٖ ٜٚـُهِٓٗ ايـُٓع عٔ ايدخ ،ٍٛيهٔ ال ٜـذٛش ي٘ ايـُبادز٠
إىل َكاتًت٘ ،بٌ ٜهؿَٓ ٘ٝع٘ عٔ ايدخٚ ،ٍٛذيو ألٕ َطٓٛؽ ايـُكاتًٖٛ ١
(ايدؾاع عٔ ايٓؿظ أ ٚايعسض أ ٚايـُاٍ) ٚمل ٜتشكل يف ٖر ٙايـشاي :١إزادت٘
يًط ٤ٛأ ٚيًؿطاد األخالق ٞأ ٚيطًب ايـُاٍ ٚمل ٜتبني َٔ ايكساٚ ٔ٥ايتؿسؾات
قؿد ٙيًط ٤ٛأ ٚيًـذسّ عًٚ ٘ٝايـذٓا ١ٜعًْ ٢ؿط٘ أ ٚعسق٘ أَ ٚاي٘ .
ْعِ إذا تب -ٔٓٝالسكا َّٔ تؿسؾات٘ٚ -ظٗست قسا ٔ٥قؿد ٙيًط ٤ٛأ ٚيًـذٓا١ٜ
عً - ٘ٝأَهٓ٘ َداؾعت٘ َٚكاتًت٘ ٚقد تكدَت ْؿٛؾ٘ٚ ،إذا مل ٜتبني -نؿآَ ٙع٘
ٚإخساد٘ ٚمل تـذص َكاتًت٘ .
ايبشح ايجاْ : ٞعدّ اغرتاط ايدؾاع بعٔ ايطالَ. ١
ايعاٖس َ -ع إسساش قؿد ايـُٗادِ يًط ٖٛ - ٤ٛعدّ ايؿسم يف غسع١ٝ
ايـُكاتًٚ ١ايـُداؾع ١عٔ ايٓؿظ أ ٚعٔ ايعسض أ ٚعٔ ايـُاٍ بني َا إذا غٗس
ايـُٗادُِ ايطالحَ عً َٔ ٢دخٌ عًٚ ِٗٝبني إٔ ال ٜػٗس ٙعًٚ ِٗٝال بني َا
اذا أخاف ايـُدخ ٍٛعًَٚ ٘ٝا إذا مل ٜـُدؿ٘ ٚال بني َا إذا ظٔ ايـُدخ ٍٛعً٘ٝ
ايطالَ ١عٓد ايـُكاتًَٚ ١ا إذا مل ٜعٓٗا ،نٌ ذيو إلطالم ايٓؿٛف ايـُتكدَ١
ْٚعتُد ايؿشٝض َٓٗا .
ْعِ يف خؿٛف ايدؾاع عٔ ايـُاٍ قد إغرتط بعكِٗ يف دٛاش ايدؾاع
ٚغسع ١ٝايـُكاتً : ١إٔ ٜعٔ ايطالَ. ١
يهٔ إطالم ايٓؿٛف ايـُاق ١ٝنايؿشٝض ايـُشُد ٟايٓاطل :ط َٔ قتٌ
دَ ٕٚاي٘ ؾٗ ٛغٗٝدص(ٜ )54ـُٓع ذيو االغرتاط  ،ؾاْ٘ ٜدٍ بااليتصاّ ايب ٔٓٝعً٢
( )53حباز االْٛاز  :ز. 272 : 2
()54ايٛضا :ٌ٥ز :18ب َٔ 4ابٛاب ايدؾاع  :ح + 1ز: 11ب َٔ 46ابٛاب دٗاد ايعد : ٚح. 16
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إطالم زخؿ ١ايدؾاع عٔ ايـُاٍ -ظٔٓ ايطالَ ١أّ مل ٜعٓٗا -ست ٢اذا َات
دَ ٕٚاي٘ نإ غٗٝداً عٓد اهلل ضبشاْ٘ ،بٌ ٖرا ايـُكاٍ خالف ؾسٜض َسضً١
ايربقٞ

()55

عٔ ايسقا ( )ايؿسٜـش ١يف دٛاش َٓع ايسدٌ ايـُطاؾس يًرٜٔ

داٜ ٙٚ٤سٜد ٕٚأخر َاي٘ يف ايطؿس ٚقد أداش:ٙطؾُٓٝع٘ ٚإِٕ خافَ ايكتٌَص .
ٚايـشاؾٌ غسعَ ١ٝداؾع ١ايداخٌ قٗساً يف داز غري ٙأَ ٚـشً٘ إذا خاف
ؾاسبٗا َٓ٘ ايط ٤ٛأ ٚايؿطاد األخالق ٞأ ٚضًب َاي٘ ٚإطُإٔ بريو  -دٛاشاً
عً ٢اإلطالم  ،ست ٢إذا قتٌَ ؾاسبُ ايداز ايـُعتد ٟايداخٌَ عً ٘ٝنإ دَ٘
قا٥عاً ٖدزاً إذا تٛقـ دؾع٘ عً ٢قتً٘ أ ٚإقتك ٢دؾع٘ قتً٘ ٚ ،ذيو يًٓؿٛف
ايـُتكدَ ١ايداي ١عً ٢أْ٘ ال قُإ عً ٢ايـُداؾع ٚال قؿاف ٚال د. ١ٜ
ٚجيٛش ي٘ ايهـٓ عٔ قتً٘ إذا أزاد ايداخٌ َايـَ٘  -ال ْؿط٘ ٚال عسق٘ -
ؾٝرتن٘ َٚاي٘ ٜأخرٚ ٙخيسزٚ ،ال تـذب َداؾعت٘ أ ٚقتً٘ٚ ،إٕ داش ي٘ ذيو،
ٚذيو يؿشٝشيت ضبُد بٔ َطًِ ٚايـشطني بٔ أب ٞايعال :)56( ٤قاٍ زضٍٛ
اهلل (:)طَٔ قتٌ دَ ٕٚاي٘ ؾٗ ٛغٗٝدص ٚقاٍ :طي ٛنٓت أْا يرتنت ايـُاٍ
ٚمل أقاتٌص ٚقاٍ (:)طَٔ قتٌ دَ ٕٚاي٘ ؾٗ ٛبـُٓصي ١غٗٝدص ...طإٕ مل
ٜكاتٌ ؾال بأع ،أَا أْا ي ٛنٓت يرتنت٘ ٚمل أقاتٌصٖ .را نً٘ أذا أسسش قؿدٙ
ايطٚ ٤ٛإطُإٔ إزادت٘ االعتدا ٤عً ٢زٚس٘ أ ٚعسق٘ أَ ٚاي٘ .
ايـُبشح ايجايح :ايتدزٓز يف ايدؾاع .
ايـُػٗٛز بٝـٔ ايؿكٗا : ٤يص ّٚايـتدزٓز يف عًُـ ١ٝايدؾاع  :دؾـع ايًـ
أ ٚايـُذـسّ ايـُٗادِ قاؾد ايطٖٚ ، ٤ٛرا ٖ ٛايؿشٝض  ،ؾالبد َٔ َالسع١
ايـُساتب َٚا ٜٓؿع َٓٗا دؾاعاً ٚ ،البد َٔ ايرتتٓب ٚايتدزٓز َٔ ايـُستب ١ايدْٝا
 إذا مل تٓؿع يف دؾع٘ -إىل ايـُستب ١ايعًٝا ٚإذا مل ٜٓدؾع ؾايـُستب ١األعً: ٢()55ايٛضا :ٌ٥ز: 11ب َٔ 46ابٛاب دٗاد ايعد : ٚح. 12
()56ايٛضا :ٌ٥ز :18ب َٔ 4ابٛاب ايدؾاع  :ح + 1ز: 11ب َٔ 46ابٛاب دٗاد ايعد : ٚح. 16
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ؾإذا إْدؾع ايـدؿِ ايـُٗادِ بايتٓشٓض أ ٚايؿٝاح يطًب ايـُٓذد أ ٚايداٍ
عًٚ ٢دٛد أسدٕ يف ايـُٛقع أ ٚإٔ ٜكسب ايطًل ايٓاز ٟيف اهلٛا -٤إقتؿس
عًٚ ٘ٝمل ٜـذص ايرتق ٞإىل قسب بدٕ ايـُٗادِ ٚ ،إذا أَهٔ دؾع ايـُٗادِ
بايهالّ ايـشطٔ أ ٚبايتٗدٜد ٚ -دب ٚتعٚ ٔٓٝإقتؿس عًٚ ، ٘ٝإذا أَهٔ دؾع٘
ببرٍ ايـُاٍ يٝدسز َٔ َٓصي٘ أَ ٚـشً٘ ٚدب ٚتعٚ ٔٓٝإقتؿس عً ،٘ٝأ ٚأَهٓ٘
إٔ ٜتداؾع َع ايـُٗادِ ٜٚػًب٘ بايٝد ٜٚسبط٘ بـشبٌ أ ٚسدٜد تع ٔٓٝعً،٘ٝ
أ ٚأَهٓ٘ إٔ ٜكسب٘ بعٛدٕ َٔ قدٓاّ أ َٔ ٚخًـ أٜ ٚسَ ٘ٝبطًكْ ١از ١ٜيف زدً٘
أ ٚيف ٜد ٙيٝعطٌّ سسنت٘ ٜٚػًّ٘ ،أ ٚأَهٓ٘ سذص ٙبـُٛقع َٓٚع سسنت٘ تعٔٓٝ
عًٚ ٘ٝمل ٜٓتكٌ إىل أعًٚ َ٘ٓ ٢أغدٓ  ،أ ٚأَهٓ٘ أخر ضالس٘ ٚإختطاؾ٘ َٓ٘
ٚتطً ُ٘ٝإىل ايٓاع يؿكش٘ ٖٚته٘ ٚإغٗاز ٙأ ٚتطً ُ٘ٝإىل ايػسطٚ - ١دب
ٖرا ٚتعٚ ٔٓٝإقتؿس عً. ٘ٝ
ٖٚهرا ٜتدزز َٔ األخـ إىل ايػدٜد ثِ إىل األغد ٜٚتشدٓد بـشدٚد
ايدؾع ٚإبعاد ايـدطس ٚايكسز عٔ ْؿط٘ ٚعٔ عسق٘ ٚعٔ َايْ٘ ،عِ اذا خاف
عًْ ٢ؿط٘ خٛؾاً أنٝداً أ ٚخاف َٓ٘ ٖتو عسق٘ أ ٚضًب َاي٘ ايـُعتدٓ ب٘ خٛؾاً
أنٝداً -داشت َكاتًت٘ أ ٚقسب٘ َٔ غري قتٌ اذا نؿ ٢يدؾع٘ عٔ عكاز ٙيًٓذا٠
َٔ قسزٚ ٙأذاٚ ،ٙإٕ مل ٜٓؿع ايكسب ٚتٛقـ دؾع٘ عً ٢ايكتٌ داشت َكاتًت٘
يدؾع٘ ؾإطاهلل ٜـُكت ايسدٌ ٜدخٌ عً ٘ٝايًـ يف بٝت٘ ؾال ٜكاتٌص ٚإذا قاتً٘
دؾاعاً ثِ دسس٘ أَ ٚات ايـُعتد ٟايـُٗادِ ؾإ طدَ٘ ٖدزص قا٥ع ال قُإ
عً ٢دازس٘ أ ٚقاتً٘ دؾاعاً عٔ ْؿط٘ أ ٚعٔ عٝاي٘ أ ٚعٔ َاي٘ ايـُعتدٓ ب٘ .
ٚإٕ أدٓ ٣ايتداؾع َع ايًـٓ أَ ٚع ايـُٗادِ ايـُعتد ٟإىل َٛت ايـُداؾع
عٔ ْؿط٘ أ ٚعسق٘ أَ ٚاي٘ ؾَٗ ٛعًٚ ّٛبـُٓصي ١ايػٗٝد نُا ؾسست ؾشٝش١
ايـشطني  -أٜٓ ٟاي٘ ثٛاب ايػٗٝد ٚال ٜطبٓل عً ٘ٝعُ ّٛأسهاَ٘ .
ٚي ٛنـٓ ؾاسب ايـُاٍ عٔ ايـُشازب ،١سؿاظاً عًَ ٢اي٘ ٚزٚس٘ ٚتسى
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ايًـ ٜأخر َاي٘ اير ٟإضتًب٘ ٚمل ٜكاتً٘ نإ أٚىل نُا ؾسٓست ب٘ ؾشٝشتا
ابين َطًِ أب ٞايعال ٤ايـُتكدَني (ٚ )57نإ يًـٓ ايـدصٚ ٟايعاز يف اآلخس. ٠
ٚاسباؾٌ باختؿاز :اْ٘ البد َٔ عدّ االْتكاٍ إىل ايػدٜد أ ٚاألغد إال
إذا إطُإٔ بعدّ دد ٣ٚاألخـ ؾٓٝتكٌ ٜٚؿعٌ َا ٜعتكد ٙدؾاعاً ْاؾعاً ٜٚطُإٔ
ب٘ َكدٚزاً ي٘ بعد دخ ٍٛايعايـِ عً - ٘ٝنٌ ذيو سطب ايؿسؾ ١ايـُتاس١
ٚدد ٣ٚايدؾاع عٓد٥رٕ ٚسطب ايكدزَٚ ٠هٓ ١ايـُداؾع اشبا٥ـ َٔ ايـُٗادِ.
ٚٚد٘ ٖرا ايتدزز  :إٕ ايـُٗادِ ايداخٌ قٗساً عً ٢اإلْطإ أ ٚعً٢
عٝاي٘ أَ ٚاي٘ ،إذا إْدؾع قسز ٙباألخـٓ  -نايتٓشٓض ٚايتٓب ٘ٝأ ٚإٔ ٜكسب
طًك ١يف ايـٗٛا ٤أ ٚإٔ ٜكسب٘ طًكْ ١از ١ٜيف زدً٘ حبٝح تعطًّ٘ عٔ ايـشسن١
ٚاهلذ - ّٛمل ٜـذص االْتكاٍ إىل األغد ٚمل ٜهٔ األغد دؾاعاً َػسٚعاً،
ٚألدً٘ ي ٛأَهٔ األخـ ٚإْتكٌ إىل األغد نإ ايصا٥د عدٚاْاً َٓ٘ عً٢
ايـُٗادِ ؾٝه ٕٛقآَاً يـُا ًٜشك٘ َٔ ايكسز :دسساً أ ٚقتالً أ ٚحنُٖٛا .
ٚيعٌ ٖرا ايتدزز َٛقع إمجاع ايؿكٗا ٤سٝح قاٍ عٓ٘ ؾاسب ازبٛاٖس
(َٔ غري خالف ٜعسف ؾ ٘ٝب )ِٗٓٝثِ ْاقؼ بإٔ إطالم ايٓؿٛف ٜكتك ٞعدّ
ايرتتٝب ٚعدّ ايتدزز يف َطًل ايدؾاع .
يهٔ بايتكسٜب ايـُتكدّ ٜتكض ؾشَ ١كاٍ ايـُػٗٛز ،ؾاْ٘ ال حيسش إطالم
بٝإٍ ٜهَ ٕٛساداً ددٜاً َٔ ْؿٛف ايـدؾاع بـشٝح تعِٓ َٛازد إَهإ ايدؾع
باألخـ ن ٞتؿٝد دٛاش ايدؾع باألغد ٚاألؾعب ٜ ،هؿٓٝا ٖرا -عدّ إسساش
اإلطالم -يعدّ إسساش ن ٕٛايـُٛىل يف َكاّ بٝإ إطالم دٛاش ايدؾاع ايػاٌَ
يـُٛازد إَهإ ايدؾع باألخـ ستٜ ٢ـذٛش االبتدا ٤باألغد ٚاألؾعب .
ٜٚؤٜد:ٙضري ايعكالٚ ٤ايـُتػسع ١يف عؿٛزْا عًَ ٢السع ١ايتدزز ؾاِْٗ
ٜكسب ٕٛايطًل ايٓاز ٟيف ايـٗٛا ٤ابتدا ،ّ٤ؾإ مل ٜٓؿع دخًٛا يف َٛادْٗ ١از.١ٜ
()57ايٛضا :ٌ٥ز :18ب َٔ 4ابٛاب ايدؾاع  :ح + 1ز: 11ب َٔ 46ابٛاب دٗاد ايعد : ٚح. 16
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ٖرا نً٘ َع االضتطاعٚ ١ايكدز ٠عً ٢ايدؾاع عٔ ايٓؿظ أ ٚايعسض أٚ
ايـُاٍ  ،ؾً ٛعذص -أَهٓ٘ ايـٗسب بٓؿط٘ أَ ٚع عٝاي٘ أَ ٚع َاي٘ قدز االَهإ
يًشؿاظ عً ٢ايٓؿظ ٚايٓؿٝظ َُٗا أَهٔ  ،ؾإ ايعكٌ ايؿطس ٟايطً- ِٝ
ٜدزى يف َجً٘ ٚدٛب دؾع ايكسز َُٗا أَهٔ ،ؾال ٜـذٛش االضتطالّ َع
ايتُهٔ َٔ اهلسب سرزا ّ َٔ ايؿتو .
ايبشح ايسابع  :ايدخ ٍٛيػسض االغتؿاب أ ٚاالختطاف .
إذا دخٌ زدٌ دازَ غري ٙضسٓاً أ ٚعًٓاً َٔ د ٕٚاذْ٘ ٚزقا ٙبدخٛي٘ ٚنإ
غسق٘ اإلغتؿاب أ ٚاإلختطاف  -داشت َداؾعت٘ َٚكاتًت٘ٚ ،بطسٜل أٚىل
بايـذٛاش :ي ٛدخٌ بد ٕٚإذْ٘ ثِ ٚدد ٙؾاسب ايداز ٜٓاٍ َٔ بعض عٝاي٘ :
بعض َكدَات ايؿاسػ ،١أ ٚاذا سا ٍٚأسدْ إختطاف اَسأ ٕ٠يف ايػازع يػسض
إغتؿاب غسؾٗا ،أ ٚحن َٔ ٙٛايـُعايـِ  -داشت َداؾعت٘ بٌ ٚدبت سؿاظاً
عً ٢ايػسف ٚايدٚ ٜٔايٓاَٛع ٚإٕ أد ٣ايدؾاع إىل دسح ايـُٗادِ أ ٚقتً٘
عٓدَا ال ته ٕٛي٘ ا ٚيـٗا ٚض١ًٝج دؾاعٍ د ٕٚدسس٘ أ ٚقتً٘ ثِ ٜه ٕٛدَ٘ قا٥عاً
ٖدزاً ؾاْ٘ ٚضَ ١ًٝػسٚع ١يًتدًـ َٔ أذاٚ ٙايدؾاع عٔ ايٓؿظ ٚايعسض .
ٜٚديٓا عً ٢غسع ١ٝذيو  :زٚاٜات عدٜد ٠ؾٗٝا َا ٖ ٛؾشٝض ضٓداً
ٚٚاقض دالي ً١عً ٢ايـُػسٚعٚ ١ٝعًٖ ٢دز ايدّ  ،سٝح ْطكت بٗدز دّ
ايـُدؾٛع ٚبه ٕٛايـُداؾع  -يَ ٛات بايـُداؾع - ١غٗٝداً أ ٚبـُٓصي ١ايػٗٝد،
ٚتدٍٓ بااليتصاّ ايٛاقض عً ٢غسع ١ٝايكتاٍ أ ٚايـُكاتً: ١
َٓٗا :ؾشٝش ١ابٔ ضٓإطَٔ قتٌ دَ ٕٚعًُت٘ ؾٗ ٛغٗٝدصٖٚ،هرا يف
ؾشٝش ١أبَ ٞس ،ِٜثِ قاٍ (:)طٜا أبا َس ٌٖ :ِٜتدزَ ٟا دَ ٕٚعًُت٘ ؟ص
ؾأداب٘ (:دعًت ؾداى ايسدٌ ٜكتٌ د ٕٚأًٖ٘ ٚدَ ٕٚاي٘ ٚأغبا ٙذيو) ؾكبًٓ٘
(ٚ )قاٍ ي٘ :طإٕ َٔ ايؿك٘ عسؾإ ايـشلص (.)58
()58ايٛضا :ٌ٥ز: 11ب َٔ 46ابٛاب دٗاد ايعد : ٚح + 8ح. 9
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ٖٚرا ايٓـٓ ٜطتبطٔ أٜ ٚطتًصّ غسع ١ٝايكتاٍ د ٕٚاألٌٖ ،ؾاْ٘ الشّ
ٚاقض يـٗدز دّ ايـُٗادِ ايـُكتٚ ٍٛيػٗاد ٠ايـُكت ٍٛدؾاعاً  ،يهٔ البد َٔ
إسساش ٙعدّ ددٚ ٣ٚضْ ٕ١ًٝاؾع ١يدؾع غسٓ ٙض ٣ٛايـُكاتً٘ بإٔ ٜـشسش ٜٚطُإٔ
بعدّ ددَ ٣ٚا د ٕٚايـُكاتً - ١بـشطب قاْ ٕٛايتدزز ايـُتكدّ .
َٗٓٚاَ :عترب ٠غٝاخ :طاذا دخٌ عًٝو زدٌ ٜسٜد أًٖو َٚايو ؾابدزٙ
بايكسب ١إٕ إضتطعت ،ؾإ ايًـ َـشازب هلل ٚيسضٛي٘  ؾُا تبعو َٓ٘ َٔ
()59

غ ٤ٞؾٗ ٛعًٓٞص

ٖٚرا تعٗٓد َٔ اإلَاّ ( )بعدّ ايـُأثـُ ١ايػسع١ٝ

ٚايتبع ١ايكاْ ١ْٝٛاالهل ،١ٝيهٔ البد َٔ إسساش قؿد ٙايط ٤ٛناالعتدا ٤عً٢
ايـُاٍ أ ٚإسساش قؿد ٙايؿطاد  -إزاد ٠االعتدا ٤ايـذٓط. - ٞ
ٚالبد َٔ ذبؿٚ ٌٝض ٕ١ًٝيًتدًـ َٔ ايـُتابع ١ايكاْ ١ْٝٛباثبات ذيو عٓد
ايػسطٚ ١بني ايٓاع باغٗاد ايٓاع ايـُذاٚزٚ ٜٔايـشاقس ٜٔبايكسب َٔ ايداز
بأْ٘ دخٌ َٗامجاً قاؾداً يًط ٤ٛأ ٚيًؿطاد أَ ٚسٜداً يالختطاف أ ٚحن ٛذيو .
ٚبٗر ٜٔايـدرب ٜٔايٛاقشني دالي ً١عً ٢االعتدا ٤عً ٢األٌٖ ٚايدؾاع
عِْٓٗ -طتػين عٔ (األٚي )١ٜٛاييت إعتُدٖا أضتاذْا

()66

ايـُشكل (ٖٓ )ا

ديٝالً عً ٢دٛاش ايكتٌ ٖٚدز ايدّ ،ؾاْ٘ ال قطع عٓدْا باألٚي ١ٜٛيعدّ إطالعٓا
عًَ ٢النات األسهاّ ستْ ٢عسف أٚي ١ٜٛايدؾاع عٔ ايعسض َٔ ايدؾاع عٔ
ايـُاٍ ٚإٕ ناْت َـشتًُ ١أَ ٚعٓ ،١ْٛيهٔ ايعٔ ال ٜػين عٔ ايـشل ٚال ٜهٕٛ
سذ ً١عً ٢األٚي - ١ٜٛنُا سككٓا ٙيف االؾٚ ٍٛؾـ ٞايؿك٘ يف َٛازد تكدَٓت ؾـٞ
نتابٓا ٖرا ( :ؾك٘ ايـشدٚد ٚايتعصٜسات) .
َٚـُا تكدّ ٜتب ٔٓٝأْ٘ اذا ٖذِ أسدْ عًَٓ ٢صي٘ -يػسض إختطاف أسد
اؾساد عٝاي٘ ،أ ٚيػسض االعتدا ٤ايـذٓط ٞعً ٢عٝاي٘ :شٚدت٘ أ ٚابٓت٘ أ ٚابٓ٘
()59ايٛضا :ٌ٥ز :18ب  َٔ 5ابٛاب ايدؾاع  :ح. 1
(َ )66باْ ٞتهًُ ١املٓٗاز  :ز. 356 : 1
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أ ٚأخ ٘ٝأ ٚحن ٛذيو  -سٌٓ ي٘ إٔ ٜداؾع عٔ عسق٘ ٚعٝاي٘ يًشؿاظ عً٢
غسؾِٗٚ ،إٕ مل ٜٓؿع ايدؾاع بايهالّ أ ٚبايؿٝاح أ ٚباإلطالم ايٓاز ٟيف
اهلٛا ٤أ ٚحنٖٛا ٚتٛقـ ايدؾع عً ٢قسب٘ ٚدسس٘ أ ٚقتً٘ -داش ي٘ ذيو ٚنإ
دَ٘ ٖدزاً قا٥عاً يًٓؿٛف ايـُتكدَٚ ١يؿشٝش ١ضبُد بٔ َطًِ:ط َٔٚدَٓس
()61

عًَ ٢ؤَٔ ٕبػري إذْ٘ ؾدَ٘ َباح يًُؤَٔ يف تًو ايـشاي١ص

َٚعٓ٢طدَٓسص:

دخٌ َٓصٍ ايـُؤَٔ بػري إذْ٘ ٖٚ .ر ٙايؿشٝش ١تدٍ بايـُطابك ١عًٖ ٢دز دَ٘
ٚقٝاع دسس٘ عٓد دخَٓ ٍٛصٍ غري ٙبد ٕٚإذْ٘ .
ٜٓٚبػ ٞيًعاقٌ ايـُداؾع إٔ ٜتدًـ قاْْٝٛاً ٚعػا٥سٜاً َٔ قتً٘ أ ٚدسس٘
بإٔ ٜـذد ٚضَ ١ًٝكبٛي ١نإٔ ُٜػٗد عً ٢ؾعً٘ ايـشاقس ٜٔيف َٛقع ايـذسٜـُ. ١
ٖٚهرا ٜـذٛش يتُاّ أٌٖ ايداز :ايدؾاع اذا ٖذِ أسدْ عًَٓ ٢صهلِ أٚ
دخً٘ بايـدؿاَ ٖٛٚ -٤سٜد يًـدطـ أ ٚيالعتدا ٤ايـذٓط ٞعً ٢بعض عٝاي٘:
شٚدت٘ أ ٚابٓت٘ أ ٚابٓ٘ أ ٚأخ -٘ٝأَهٔ أٌٖ ايبٝت عَُٛا ّ :ايدؾاع عٔ عسقِٗ
َٔ د ٕٚإختؿاف ايسخؿ ١بؿاسب ايـُٓصٍ سطب ايٓؿٛف ايـُتكدَ١
ٚبعكٗا ؾشٝض ايطٓد دآٍ بايـُطابك ١عً ٢إٔ َٔ َات د ٕٚعٝاي٘ أ ٚدٕٚ
َعًُت٘ ؾٗ ٛغٗٝد أ ٚبـُٓصي ١ايػٗٝد ،نُعترب ٠غٝاخ:طإذا دخٌ عًٝو زدٌ
ٜسٜد أًٖو َٚايو ؾابدز ٙبايكسب ١إٕ إضتطعت  ،ؾإ ايًـ َـشازب هلل
ٚيسضٛي٘ ،ؾُا تبعو َٓ٘ َٔ غ ٤ٞؾٗ ٛعًٓٞص(ٚ)62ؾشٝشيت( )63ابٔ ضٓإ
ٚأبَ ٞس: ِٜطَٔ قتٌ دَ ٕٚعًُت٘ ؾٗ ٛغٗٝدص.
ٖٚر ٙايسٚاٜات تدٍ بااليتصاّ عً ٢غسع ١ٝايـُداؾعٚ ١ايـُكاتً ١عٔ األٌٖ
ٚايعٝاٍ ،ؾاذا تٛقـ ايدؾع عً ٢قسب٘ أ ٚدسس٘ أ ٚقتً٘ نإ دا٥صا ّ ٚنإ دَ٘
()61ايٛضا :ٌ٥ز: 19ب  َٔ 25ابٛاب قؿاف ايٓؿظ  :ح. 2
()62ايٛضا :ٌ٥ز :18ب  َٔ 5ابٛاب ايدؾاع  :ح. 1
()63ايٛضا :ٌ٥ز: 11ب َٔ 46ابٛاب دٗاد ايعد : ٚح + 8ح. 9
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ٖدزاً قا٥عاً غسعاً .
ْعِ ٜٓبػ ٞي٘ إٔ ٜـُػٗد ايٓاع ايـُذاٚز ٜٔأ ٚايكسٜبني َٓ٘ يٝطًّعٛا عً٢
دسَ٘ ٖٚذ َ٘ٛايعدٚاْ ٞيٝتدًـ َٔ ايـُطا٤ي ١ايكاْٚ ١ْٝٛاالدتُاع١ٝ
ايعػا٥س ١ٜبطسٜكَٓ ١اضبَٝ ١طٛز. ٠
ٖرا نً٘ ؾُٝا يٖ ٛذِ عً ٢داز َٔ ٙخػ َ٘ٓ ٞايؿاسػَ ١ع بعض عٝاي٘
أٚ ٚدد ٙبايؿعٌ ٜٓاٍ بعض َكدَات ايؿاسػ ١ايـذٓط -١ٝد ٕٚايـُكازبٚ -١قد
ضبل يف أٚاخس ؾسٚع سدٓ ايصْا :ايتعسض يـُا إذا ٚدد ايسدٌ يف دازٜٓ َٔ ٙاٍ
ايؿاسػ -١ايـُكازب ١ايـذٓطَ -١ٝع شٚدت٘ أ ٚابٓت٘ أ ٚحنُٖٛاٚ ،ال ْعٝد .
ايـُبشح ايـداَظ  :ايكتٌ ٚدع ٣ٛاهلذ ّٛعًَٓ ٢صٍ ايكاتٌ .
إذا قتٌ أسدْ غريَ ٙيف َٓصي٘ ٚإدع ٢أْ٘ دخٌ عًَ ٘ٝعتدٜاً َٔ د ٕٚإذْ٘
ٚزقاٚ ٙنإ َسٜداً ٚقاؾداً يًتعد ٟعًْ ٢ؿط٘ أ ٚعسق٘ أَ ٚاي٘ :
ؾإ إعرتف ٚزث ١ايكت ٌٝبؿدم دعٛا ٙمل ٜهٔ هلِ سل يف قؿاف أٚد،ٕ١ٜ
ؾإ االعرتاف ضٝد األديٚ ،١ايـٛزثٚ -١ؾٚ ِٗٝي ٞدّ ايكتَ -ٌٝعرتؾ ٕٛبعدٚاْ١ٝ
ايـُكت ٍٛؾٝرٖب دَ٘ ٖدزاً .
ٚإٕ أْهس ايٛزث ١عدٚاْ ١ٝأب ِٗٝأ ٚابِٓٗ يف دخَٓ ٍٛصٍ ايػري ايكاتٌ:
ؾإ أقاّ ايكاتٌ ايب ١ٓٝايػاٖد ٠ي٘ عً ٢ؾدم َكاي٘ :أْ٘ دخٌ بٝت٘ عادٜا ّ
أ ٚأْ٘ دخٌ ايبٝت غاٖساً ضٝؿ٘ ٚضالس٘ َسٜداً قتٌ ؾاسب ايـُٓصٍ أ ٚقاؾداً
ٖتو عسق٘ أْٗ ٚب َاي٘ بـشطب ايعاٖس َٔ ساي٘ٚ ،إال ؾايكؿد أَس باطين
ال ٜـُهٔ إٔ ٜطًّع عً ٘ٝايػاٖدإ ،بٌ ٜػٗدإ بعدٚاْٝت٘ ظاٖساً َٔ ساي٘
ٚقسا ٔ٥تؿسؾ٘ ٚسسنت٘  -غٗس ايطٝـ ٚايهالّ ايؿادز َٓ٘. -
ٚعٓد٥رٕ  :اذا أقاّ ايكاتٌ ايب ١ٓٝعً ٢دخ ٍٛداز ٙعادٜاً أ ٚغاٖس ًا يًطالح -
قبًت َٓ٘ ايبٚ ١ٓٝضكط ايكُإ  :ايكؿاف ٚايد. ١ٜ
ٜٚديٓا عً : ٘ٝإطالم ديـ ٌٝسذ ١ٝايبـَٚ ١ٓٝعترب ٠ايطه:ْٞٛطَٔ غٗس ضٝؿاً
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ؾدَ٘ ٖدزص

ٚعٓد قٝاّ ايب ١ٓٝعً ٢غٗس ٙايطالحٜ -رتتب ٖدز دَ٘

بـُكتك ٢ايـُعترب. ٠
ٚاذا يـِ ٜتٛؾس ايػاٖدإ ايعادالٕ ٚتٛؾس غٗٛد ٚقسا ٔ٥أدت إىل سؿٍٛ
ايٛثٛم عٓد ايكاق ٞبؿدم غٗادتِٗ التـشاد ايهالّ ايـُػٗٛد ب٘ َع بعض
ايكسا ٔ٥نايطالح ايـُٛدٛد دٓب ايـُكت ٍٛأ ٚظاٖس ساٍ ايكاتٌ أٚ ٚدٛد
بؿُٜ ١د ايـُكت ٍٛعً ٢ايطالح أ ٚحن ٛذيو َٔ ايكسا ٔ٥ايـذٓا ١ٝ٥ايكطع ١ٝاييت
تتذُٓع ٚتٛيّد االطُٓ٦إ عٓد ايكاق ٞبؿدم َكاٍ ايكاتٌ ؾاسب ايـُٓصٍ-
نؿ ٢عٓد٥رٕ يف ٖدز دَ٘ ٚعدّ قُإ ايكاتٌ ايد ١ٜأ ٚايكؿاف .
ٚإٕ مل ٜعرتف ايٛزث ١يًكاتٌ بعدٚاَْٛ ١ٝزٓثِٗ يف دخَٓ ٍٛصي٘ٚ،مل ٜتُهٔ
ايكاتٌ َٔ اقاَ ١ايب ١ٓٝعً ٢غٗس ايطٝـ أ ٚايطالح أ ٚعً ٢عدٚاْ ١ٝدخٛي٘
دازٚ ،ٙمل ٜتُهٔ ايكاتٌ َٔ إثبات دعٛا ٙبػري ايػاٖد ٜٔايعاديني َٔ دالٌ٥
ٚقسا ٔ٥تٛدب االطُٓ٦إ بؿدم َكاي٘  :عدٚاْ ١ٝايـُكت -ٍٛأَهٔ ٚزث١
ايـُكت : ٍٛاالقتؿاف َٔ ايكاتٌ أ ٚايتٓاشٍ ٚأخر ايد ١ٜبسقاِٖ .
ٜٚديٓا عًٖ ٢را ايـشهِ :
أٚال ّ :اْ٘ َكتك ٢ايكاعد ٠ايـُسنب َٔ ١أَس َٔ : ٜٔايكتٌ ايعُدٜٚ ،ػٗد
ي٘ ايٛددإ ايـدازدٖٚ ، ٞرا -ايكتٌ ايعُدَٛ -دب يًكؿاف ٚايكٛد،
 َٔٚعدّ إثبات ايكاتٌ عدٚاْ ١ٝايـُكتٚ ٍٛدخٛي٘ داز ٙغاٖساً يطٝؿ٘ أٚ
يطالس٘ عً ،٘ٝؾإ َـذسد ايدع َٔ ٣ٛد ٕٚإثباتٗا ال تـُكبٌ غسعاً ألٕ األؾٌ
عدّ ايعدٚاْٚ ١ٝعدّ دخٛي٘ غاٖسا ّ ضٝؿ٘ .
ٚثاْٝاً  :إْ٘ َؿاد ايٓؿٛف ايـشدٜج ١ٝايـُتعددَٗٓٚ ٠ا َا ٖ ٛؾشٝض ايطٓد
ٚاقض ايدالي ١عً ٢ذيوُٖٚ ،ا خربإ ( )65ؾشٝشإ :
()64ايٛضا :ٌ٥ز: 19ب  َٔ 22ابٛاب قؿاف ايٓؿظ  :ح . 7
()65ايٛضا :ٌ٥ز : 19ب  َٔ 69ابٛاب قؿاف ايٓؿظ  :ح + 3ح. 1
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األَ :ٍٚا زٚا ٙايؿدٚم بطٓد ٙايؿشٝض إىل داٚد بٔ ؾسقد عٔ ايؿادم
( )قاٍ  :طضأيين داٚد بٔ عً ٞعٔ زدٌ نإ ٜأت ٞبٝت زدٌ ؾٓٗا ٙإٔ
ٜأت ٞبٝت٘ ؾأب ٢إٔ ٜؿعٌ ،ؾرٖب إىل ايطًطإ ،ؾكاٍ ايطًطإ  :إٕ ؾعً٘ ؾاقتً٘،
قاٍ  :ؾُا تس ٣ؾ ٘ٝ؟ ؾكًت :طأز ٣إٔ ال ٜكتً٘ ،إْ٘ إٕ إضتكاّ ٖرا ثِ غا ٤إٔ
ٜك ٍٛنٌ إْطإ يعد : ٙٓٚدخٌ بٝيت ؾكتًت٘ص .
ايجاَْ:ٞا زٚا ٙايػٝدإ يف (ايهايف)(ٚايتٗرٜب) بطٓدُٖا إىل أبَ ٞـدًد
عٔ ايؿادم ( )قاٍ :طنٓت عٓد داٚد بٔ عً ٞؾأت ٞبسدٌ قد قتٌ زدال ّ
ؾكاٍ ي٘ داٚد بٔ عًَ : ٞا تك ٍٛ؟ قتًت ٖرا ايسدٌ ؟ قاٍ ْ :عِ قتًت٘  ،ؾكاٍ
ي٘ داٚدٚ :ملَ قتًت٘ ؟ ؾكاٍ  :إْ٘ نإ ٜدخٌ َٓصي ٞبػري إذْ ٞؾاضتعدٜت عً٘ٝ
ايٛال ٠اير ٜٔناْٛا قبًو ؾأَس :ْٞٚإٕ ٖ ٛدخٌ بػري إذٕ إٔ أقتً٘ ؾكتًت٘،
ؾايتؿت إي ٓٞداٚد بٔ عً ، ٞؾكاٍ ٜ :ا أبا عبد اهلل َا تك ٍٛيف ٖرا ؟ ؾكًت :
أز ٣أْ٘ أقسٓ بكتٌ زدٌ َطًِ ؾاقتً٘  ،ؾأَس ب٘ ؾكتٌص .
ٖٚرا ايـدرب ضٓد ٙؾشٝض عاٍٍ اىل (أبَ ٞـدًد) ٖٚرا ايسدٌ مل ٜٓـٓ
عًٚ ٢ثاقت٘ يف أؾ ٍٛايسداٍ األٚىل ،يهٔ ي٘ نتاب زٚا ٙايٓذاغ ٞبطسٜك٘ إي٘ٝ
ٜٓٚتٗ ٞإىل ابٔ أب ٞعُري عٖٓ٘ٚ ،هرا ز ٣ٚؾؿٛإ بٔ حي ٢ٝبعض األخباز
عٓ٘ ،ؾته ٕٛزٚاٖ ١ٜر ٜٔعٓ٘ ديٚ ٌٝثاقت٘ بٓا ّ ٤عًَ ٢طًهٓا َٔ تٛثٝل َٔ
ٜس ٟٚعٓ٘ ٖرإ ايساٜٚإ ايـذًٝالٕ .
ايبشح ايطادع :ايتطًع عً ٢ايعٝاٍ .
إذا إطًّع أسدْ عًَٓ ٢صٍ غري َٔ ٙباب٘ أ َٔ ٚثكب أ َٔ ٚأعً ٢ايططض،
يٓٝعس إىل عٛزاتِٗ أْ ٚطا ِٗ٥نإ ألٌٖ ايبٝت أٚالً :شدسَٓٚ ٙع٘ بإٔ ٜؿٝشٛا
عًٜٗٓٚ ٘ٝس ٙٚعٔ إطالع٘ عً ، ِٗٝؾإ مل ٜٓؿع ٚأؾسٓ عً ٢ض ٤ٛؾعً٘ -داش
هلِ ايدؾاع عٔ ايعسض بسَ ٘ٝبـشؿا ٕ٠أ ٚبعٛد أ ٚحنُٖٛا ٚإٕ أٚدب دسس٘
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يف ٚدٗ٘ أ ٚؾكأ ع ٘ٓٝأ ٚنطسٖا أ ٚتـُصٜكٗا أ ٚقًعٗا ٚ ،ال د ١ٜي٘ عً ٢ايساَٞ
غسعاً ْ ،عِ ًٜصَ٘ عكالً  :ايتدًـ َٔ ايـذٗ ١ايكاْٚ ١ْٝٛايـُؤاخر٠
االدتُاع ١ٝأ ٚايعػا٥س ١ٜباإلْهاز أ ٚباسكاز غٗٛد االطالع عً ٢ايـذسّ .
ٜٚديٓا عًٖ ٢را ايـشهِ ايدؾاعْ : ٞؿٛف عدٜد َٔ ٠األخباز

()66

ٚبعكٗا ؾشٝض ايطٓد ٚاقض ايدالي ١عً ٢دٛاش ايساَٚ ٞإٕ تستٓب عً ٘ٝؾكأ
ايعني  ٖٛٚغكّٗا ٚإطؿا ٤قٗ٥ٛا نإٔ ٜسَ ٘ٝبـُػكـ:ضِٗ أْ ٚؿٌ عسٜض .
َٓٗا :ؾشٝض ايـشًيب اير ٟزٚا ٙايػٝدإ ايهًٝين ٚايطٛض ٞبطٓدُٖا
عٔ ايؿادم (: )طأٜـُا زدٌ إطًع عً ٢ق ّٛيف دازِٖ يٓٝعس اىل عٛزاتِٗ
ؾؿكؤٚا ع ٘ٓٝأ ٚدسس ٙٛؾال د ١ٜعًِٗٝص ٚقاٍ (:)طَٔ إعتد ٣ؾاعتدٟ
عً ٘ٝؾال قٛد ي٘ص.
ٚيف ؾشٝض ضبُد بٔ َطًِ عٔ ايباقس()طعٛز ٠ايـُؤَٔ عً ٢ايـُؤَٔ
سساّ  َٔ ،إطًع عًَ ٢ؤَٔ يف َٓصي٘ ؾعٓٝاَ ٙباس ١يًُؤَٔ يف تًو ايـشاٍص .
يهٔ ال ٜـذٛش ي٘ قتً٘ نإٔ ٜسَ ٘ٝبطًل ْاز ٟأ ٚضِٗ قاتٌ أ ٚحنُٖٛا .
ْعِ ظاٖس زٚا ١ٜايعال ٤بٔ ايؿك )67( ٌٝدٛاش ايكتٌٚ،قد زٚاٖا ايػٝدإ
يف (ايهايف) (ٚايتٗرٜب) بطٓد َتؿٌ إىل ايؿادم ( )قاٍ:طإذا اطًع زدٌ
عً ٢قٜ ّٛػسف عً ِٗٝأٜٓ ٚعس َٔ خًٌ غ ٕ٤ٞهلِ ؾسَ ٙٛؾأؾاب ٙٛؾكتً ٙٛأٚ
ؾكؤٚا ع ٘ٝٓٝؾًٝظ عً ِٗٝغسّص ٚقاٍ:طإٕ زدالً إطًع َٔ خًٌ سذس٠
زض ٍٛاهلل  ؾذا ٤زض ٍٛاهلل  بـُػكـ يٝؿكأ ع ٘ٓٝؾٛدد ٙقد إْطًل
ؾكاٍ زض ٍٛاهلل  : أ ٟخبٝح أَا ٚاهلل ي ٛثبتٓ ي ٞيؿكأت عٓٝوص يهٔ
ايطٓد قعٝـ يٛقٛع (َـشُد بٔ ضٓإ) ؾَ ٖٛٚ ٘ٝـُٔ مل تجبت ٚثاقت٘
ستٜ ٢عتُد خربٚ ، ٙاألؾٌ عدّ دٛاش ايكتٌ ٚازبسح ،خسدٓا عٓ٘ بايٓؿٛف
()66ايٛضا :ٌ٥ز : 19ب  َٔ 25ابٛاب قؿاف ايٓؿظ .
()67ايٛضا :ٌ٥ز : 19ب  َٔ 25ابٛاب قؿاف ايٓؿظ  :ح. 6
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ايؿشٝش ١ايداي ١عً ٢دٛاش دسح ايٛد٘ أ ٚؾكأ ايعني عٓد االطالع عً ٢ايػري،
ٜٚبكَ ٢ا ضٛا ٙعً ٢أؾٌ ايـشسَٚ ١عدّ ايسخؿٖ . ١را نً٘ إذا نإ ايـُطًع
عً ٢ايـُٓصٍ ٚايعٝاٍ أدٓبٝاً غسٜباً عٔ ؾاسب ايـُٓصٍ .
ٚي ٛنإ ايـُطًع زمحاً قسٜباً يؿاسب ايـُٓصٍ ٚيٓطا ٙ٤حبٝح جيٛش ي٘
ايٓعس إي ٔٗٝأٜ ٚسخٓـ عاد ٠يف دخ ٍٛايـُٓصٍ بعد االضت٦رإ ؾٗٓا ؾٛزتإ :
األٚىل  :إٔ ٜطًع عً ٖٓٔٚ ٔٗٝعازٜات يف ايبٝت أ ٚايـشُاّ أ ٚحنُٖٛا
أَهٓ٘ غسعاً :إٔ ٜـُٓع٘ ؾاسب ايداز أ ٚتـُٓع٘ ايـُسأ ٠ايعاز ١ٜعٔ ايٓعس إيٗٝا
ٚتصدس ، ٙؾإ مل ٜٓؿع ٚأؾسٓ عً ٢ض ٤ٛؾعً٘ -داش زَ ٘ٝأ ٚدسس٘ يف ٚدٗ٘
ٚع ، ٘ٓٝدؾعاً يػسٜٓٚ ، ٙدٍ عً : ٘ٝإطالم ايٓؿٛف ايـُتكدَ. ١
ايجاْ : ١ٝإٔ ٜطًع عً ٖٔٚ ٔٗٝناضٝات داش يؿاسب ايـُٓصٍ عٓد إيتؿات٘
أٚ ٚدب عً ٘ٝشدسَٓٚ ٙع٘ َٔ ايتطًع عً َٔ ٔٗٝد ٕٚعًُٗٔ بإطالع٘ ست٢
ال ٜتهػؿٔ ٚ ،مل ٜـذص دسس٘ ٚال ؾكأ عٚ ٘ٓٝال غري ذيو ،الْؿساف األخباز
عٔ َجً٘ دصَاً ،ؾً ٛزَاٚ ٙدسس٘  -قُٔ ايـذٓا، ١ٜإلطالم أدي ١ايكُإ
بايكؿاف أ ٚبايد ١ٜسطب خؿٛؾ ١ٝايـُٛزد .
ايبشح ايطابع  :ؾٛي ١ايداب ١عً ٢اإلْطإ .
إذا ؾايت ايدابٚٚ ١ثبت عً ٢إْطإ ٖٚامجت٘ ٚخػ ٞاألذ َٔ ٣ؾٛيتٗا
ؾاألٚىل ايؿساز َٓٗا ٚعدّ االؾطداّ بٗا إٕ أَهٓ٘ ذيو ٚقدز عً ٢ايتدًـ
َٔ أذاٖا ستٜٓ ٢ذ ٛبٓؿط٘ ٚال ٜكسٓ ايداب ،١ؾاْ٘ اذا تـُهٔ َٔ ايؿساز َٔ
ايدابٚ ١ربًـ َٓٗا -مل ٜـذص ي٘ اإلقداّ عً ٢شدسٖا ٚدؾعٗا بٓشٜٛ ٛدب
تًؿٗا أ ٚتعٓٝبٗا ،ؾاْ٘ إقساز بايدابَ ٖٞٚ ١اٍ َـشرتّ يـُطًِ ال َطٓٛؽ
يإلقساز بـُاي٘ ٚ ،ال دي ٌٝعً ٢دٛاش. ٙ
ٚإذا مل ٜؿسٓ ٚمل ٜٗسب َع تـُهٓ٘ َٓ٘ ثِ ْؿسٖا ٚأتًؿٗا أ ٚأعابٗا نإ آثـُـاً
ٚقآَا ّيـُا أٚزد عًٗٝا َٔ ٖالى أ ٚعٝب ،ألٕ ايكاعدٚ ٠األدي ١ايعاَ ١تؿٝد

( ....................................................)644ؾك٘ اسبدٚد ٚايتعصٜسات

سسَ ١ايتؿسف بـُاٍ ايػري ٚعدّ دٛاش اإلقساز بـُاٍ ايـُطًِ أ ٚايـُطامل،
ؾٝذب تسى إتالؾ٘ أ ٚإعابت٘ ٚ ،إذا أتًؿ٘ أ ٚأعاب٘ نإ قآَا ّ .
يهٔ إذا مل ٜـُهٓ٘ ايؿساز َٔ ايدابٚ ١إضتُست يف َٗامجت٘ -أَهٓ٘ ايدؾاع
عٔ ْؿط٘ أٚعٔ عٝاي٘ أٚعٔ أَٛاي٘ َٓٚع ايداب َٔ ١اإلقساز ب٘ ،ؾإذا دؾعٗا أٚ
قسبٗا أ ٚإغتد عًٗٝا ؾتًؿت أ ٚتًـ بعكٗا أ ٚدسست ؾال قُإ عً٢
ايـُداؾع عٔ ْؿط٘ إذا تٛقـ سؿغ ْؿط٘ عً ٢دؾعٗا أ ٚتٛقـ عً ٘ٝسؿغ عٝاي٘
أ ٚأَٛاي٘ األنجس قدزاً َٔ ثـُٔ ايدابٚ ،١ذيو :
أٚالً :ألْ٘ داؾع عٔ ْؿط٘ أ ٚعٝاي٘ أَ ٚاي٘ ايهجريٖٚ ،را َكتك ٢ايكاعد٠
ٚاألدي ١ايـُطًك ١ايٛازد ٠يف غسع ١ٝايدؾاع ٚ ،تكدَت ْؿٛؾٗا .
ٚثاْٝاًٜ :ديٓا عً ٢عدّ ايكُإ ٖٓا بايـدؿٛف :ؾشٝشَ ١عً ٢بٔ عجُإ
ايـُس ١ٜٚيف (ايؿكٚ )٘ٝيف (ايتٗرٜب)ٚ ،بني ْطدتٗٝا اختالف ٜطري يف ايـُنت،
ٚاختالف يف ايطٓد سٝح ٜسٜٗٚا ايؿدٚم عٔ َعً ٢عٔ اإلَاّ (ٜٚ )سٜ٘ٚ
ايطٛض ٞعٔ َعً ٢عٔ أب ٞبؿريٚ ،ال قري يف ٖرا االختالف ايطٓد ٟيٛثاق١
ايٛاضط : ١أب ٞبؿري ْٓٚ ،كٌ ْـٓ زٚا ١ٜايؿدٚم .
ؾكد ٚزد ايـدرب

()68

َتكُٓاً يطؤاٍ َعً َٔ ٢اإلَاّ ايؿادم ( )عٔ

زدٌ ٕغػٝت٘ داب ١ؾأزادت إٔ تطأٚ ٙخػ ٞذيو َٓٗا ؾصدس ايداب ١ؾٓؿست
بؿاسبٗا ؾؿسعت٘ ؾهإ دسح أ ٚغري ٙؾكاٍ (:)طيٝظ عً ٘ٝقُإ ،إْـُا
شدس عٔ ْؿط٘  ٖٞٚايـذبازص بكِ ايـذَ ِٝـدؿّؿاً َٔ د ٕٚتػدٜدٜ ،عين
ايـٗدز ٚايكٝاعٚ ،الشَ٘ عدّ ايػساَٚ ١ايكُإ ٖٚ .ر ٙايسٚا ١ٜتؿؿ ٌٝيككا٤
زض ٍٛاهلل( )ايـُذٌُ ايٛازد يف األخبازٍ (ٚ -)69بعكٗا ؾشٝض ايطٓد-
ايٓاطك: ١ط ٚايعذُا ٤دبازص ٚقد ؾطٓست بعض االخباز ايـُٛقٛع:طايعذُا٤
()68ايٛضا :ٌ٥ز : 19ب  َٔ37ابٛاب َٛدبات ايكُإ :ح . 1
()69ايٛضا :ٌ٥ز : 19ب  َٔ 32ابٛاب َٛدبات ايكُإ :ح + 2ح+ 3ح + 4ح. 5
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بٗ ١ُٝاالْعاّصٚؾطٓست بعكٗا ايـشهِ:طٚايـذباز اير ٟال د ١ٜؾٚ ٘ٝال قٛدص.
ٖرا ايـدرب ايؿشٝض ٜدٍٓ بايـُطابك ١عً ٢عدّ قُإ ايـُداؾع ايصادس
يًداب ١إذا ْؿست بؿاسبٗا ايسانب عًٗٝا ؾؿسعت٘ ؾهإ دسح ؾ ٘ٝأْ ٚـش-ٙٛ
مل ٜهٔ عً ٢ايـُداؾع ايصادس يًداب ١قُإ دسح ؾاسب٘ ٖٚ ،را  -دسح
ؾاسبٗاٖ -دز دباز ال غساَ ١ؾٚ ٘ٝال قُإَ ،عًال ّ بأْ٘ داؾع عٔ ْؿط٘ سني
شدس ايدابٚ ،١سٝح ديّت ايسٚا - ١ٜبايـُطابك -١عً ٢عدّ قُإ ايٓاؾس يًداب١
ايـُداؾع عٔ ْؿط٘ ٚايـُؤد ٟيكسز ؾاسبٗا ،ثِ عًًّت٘ بأْ٘ داؾع عٔ ْؿط٘
سُٓٝا شدس ايداب ،١ؾٗ - ٞبٗرا ايتعً -ٌٝتدٍٓ بايدالي ١االيتصاَٚ ١ٝتؤند عدّ
قُإ ايداب ١إذا تًؿت أ ٚتعٓٝبت بؿعٌ شدس ايـُداؾع عٔ ْؿط٘ أ ٚعٔ عٝاي٘
أٚعٔ أَٛاي٘ ٖ .را ظاٖس ايسٚاَ ١ٜؤٜد ًا بعدّ ايـدالف بني ؾكٗا ٤اإلَاَ. ١ٝ
ايبشح ايجأَ  :عضٓ ايٝد ٚايدؾاع عٓٗا.
ايـُػٗٛز بني ؾكٗا ٤اإلضالّ َٔ غري خالفٕ ٜعسف بني ؾكٗآ٥ا ٖ ٛأْ٘ إذا
عضٓ أسدْ ٜدَ غري ٙأ ٚدطُ٘ إٜراٚ ّ٤ظًُاً بػري ٚد٘ سل ٚزخؿ ١ؾداؾع
ايـُعكٛض عٔ ْؿط٘ ٚإْتصع ٜد َٔ ٙؾِ ايعاضٓ ؾطكطت -بٗرا ايٓصع -أضٓاْ٘
مل ٜهٔ عً ٘ٝقٛد ٚال دٚ،١ٜنإ ضكٛطٗا َٔ ايعايـِ ٖدزاً قا٥عاً عً ٘ٝغسعاً .
ٜٚديٓا عًٖ ٢دز أضٓإ ايعامل:ايسٚاٜات ايـُتكدَ ١ايداي ١عً ٢دٛاشايدؾع
ٚغسع ١ٝايدؾاع عٔ ايٓؿظ عٓد ايـُعًُٚ،١عضٓ ايعايـِ اؾبع ايػري ظًِ عً٢
ايـُعكٛض َٚعًُ ١ي٘ ،ؾٝذٛش ي٘ ايدؾع بـُكتك ٢إطالم ْؿٛف ايدؾاع .
ٜٚؤٜدٖاَ :ا ز )76( ٟٚعٔ زض ٍٛاهلل ( َٔ )إٔ زدالً عضٓ ٜد زدٌ
ؾٓصع ٜد َٔ ٙؾُ٘ ؾٛقعت ثٓٝتا ،ٙؾاختؿُٛا إىل ايٓيب( )ؾكاٍ :طٜعضٓ
أسدنِ أخا ٙنُا ٜعضٓ ايؿشٌ ،ال د ١ٜي٘ص زٚا ٙغري ٚاسد َٔ ايـُشدثني
()76ؾشٝض ايبداز ٟب َٔ 18ا بٛاب ا يدٜات  :ح. 6892
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األٚا ، ٌ٥يهٔ ايطٓد قعٝـ ؾٝؿًض ايـدرب ايـداف بعضٓ ٜد ايػري َع
خؿٛؾٝاتَ٘ -ؤٜداً يسٚاٜات غسع ١ٝايدؾاع عٔ ايٓؿظ  ٖٞٚؾشٝشَ ١طًك. ١
ٚي ٛسا ٍٚايـُعكٛض ظًُاً تـدًٝـ ْؿط٘ بٓش ٍٛآخس بإٔ ًَٜهُ٘ يف ٚدٗ٘
أ ٚزأض٘ أ ٚؾدز ٙأ ٚبطٓ٘ أ ٚإٔ َٜبعذ٘ يف بطٓ٘ بطهني أٚحنٖٛا َـُا ٜتٝطس ي٘
س٦ٓٝرٕ  ،ؾرتتب دسح ؾدز ٙأ ٚغل بطٓ٘ أْ ٚـش ٛذيوٚ ،قد ؾعً٘ تـدًؿاً َٔ
أذ ٣ايعاضٓ ٜد - ٙداش ي٘ تهًٝؿاً ،ؾاْ٘ ْـش َٔ ٛايدؾاع عٔ ايٓؿظ ٚتـدًٝؿٗا
َٔ أذ ٣ايعايـِ ،نُا أْ٘ ال قُإ عًٚ ٘ٝقعاً :ال قٛد ٚال د ،١ٜألْ٘ دؾاع عٔ
ايٓؿظٚ ،قد ديت ايٓؿٛف ايعدٜد ٠ايـُاق ١ٝعً ٢غسعٝت٘ ٚإٔ دّ ايعايـِ
ٖدز قا٥ع ال دٚ ١ٜال قُإ ٜرتتب عً ٢ؾعً٘ ايدؾاع. ٞ
ْعِ اذا قدز يف َكاّ ايتدًـ َٔ أذ ٣ايعاضٓ عً ٢ايتدًـ باألضٌٗ
األخـ قسزاً  -تع ٔٓٝعً ، ٘ٝؾاْ٘ البد َٔ ايتدزز يف ايدؾاع  :إذا أَهٓ٘
األخـ ؾال ٜتدطّآٜٚ ٙتكٌ إىل األؾعب األغد قسزاً،ألٕ ايدؾاع َت ٢تـشكل
باألضٌٗ األخـ تعٚ ٔٓٝإقتؿس عًٚ ، ٘ٝي ٛتعدٓا ٙنإ عادٜاً بايصا٥د ٚنإ
قآَا ّ ي٘  -ي ٛؾٓع٘  -ألْ٘ ظًِ ٚإعتداٚ ، ٤ال ٜـذٛش االعتدا. ٤
ٖٚرا آتٕ يف عُ ّٛايـذٓاٜات ٚأْٛاع ايدؾاع عٔ ايٓؿظ عٓد ايـذٓا ١ٜعًٗٝا:
البد َٔ ايتدزٓز  :إٕ مل ٜٓؿع األخـ بـشطب تكدٜس ايـُذين عًٚ ٘ٝيف ضاع١
ايـذٓا - ١ٜإْتكٌ إىل ايػدٜد  ،ثِ إىل األغد .
ٖرا نً٘ إذا نإ ايـُعكٛض َعًَٛاً بال ٚد٘ سل ٚال ضب ٌٝزخؿ١
يعكٓت٘ ٚ ،بعهط٘ ي ٛناْت عكٓت٘ يٝد غري ٙبـشلٓ ٕٚإضتشكام ٕؾاْ٘ ٜكُٔ
ايـُعكٛض ايعايـِ أضٓإ ٜد ايعاضٓ ايـُعًٚ ،ّٛذيو نُا يٖ ٛذِ ظايـِ
عً ٢بٝت َؤٍَٔ ٜسٜد ايطسق ١أ ٚايـذسٜـُ ١بايعٝاٍ أ ٚحنُٖٛا ؾٝذد ايـُعًّٛ
عضٓ ٜد ايـُٗادِ ٚض١ًٝج دؾاعٍ ي٘ ٚدؾعاً يعايـُ٘ ،ؾٝعضٓ ٜد ٙأ ٚدطُ٘ دؾاعاً
عٔ ْؿط٘ أ ٚعٔ عٝاي٘ أ ٚعٔ َاي٘ ٜٓٚتصع ايعايـِ ايـُعكٛقٜ ١د ٙأ ٚدطُ٘
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َٔ ؾِ ايعاضٓ ايـُداؾع عٔ ْؿط٘ أ ٚعٔ عٝاي٘ ؾتطكط أضٓإ ايعاض ايـُعًّٛ
ايـُداؾع بٗرا االْتصاع  ،ؾٗ ٛعدٚإ َٔ ايعامل عً ٢أضٓإ ايـُعً،ّٛ
ٚعً ٘ٝد ١ٜاألضٓإ ايطاقطٖٚ . ١را آتٕ يف عَُٛ ّٛازد ايـذٓا ١ٜايدؾاع ١ٝاذا
أٚزدٖا ايعايـِ عً ٢ايـُعً ّٛايـُداؾع عٔ ْؿط٘ أ ٚعسق٘ أَ ٚاي٘ ،ؾإ
ايعايـِ ٜكُٔ ايـذٓا - ١ٜقؿاؾاً أ ٚد - ً١ٜسطب خؿٛؾ ١ٝايـُٛزد
ٚبـُكتك ٢إطالم أدي ١ايكُإ عٓد دٓا ١ٜايعايـِ .
ايـُبشح ايتاضع  :تعاد ٟاثٓني .
إذا تعاد ٣اثٓإ  -زادًني ناْا أّ زانبني  -ؾؿ ٘ٝؾٛزتإ :
األٚىل :إٔ ٜتعدٓ ٣نٌ ٚاسد َُٓٗا عً ٢اآلخس ،ؾٝكُٔ نٌ ٚاسد َُٓٗا
َا دٓا ٙعً ٢اآلخس ،يؿسض عدٚاْ ١ٝنٌ ٚاسد َُٓٗا ،نُا ي ٛقؿد نٌ
ٚاسد َُٓٗا قتٌ اآلخس أ ٚنطس ٜد ٙأْٗ ٚب َاي٘ أٖ ٚتو عسق٘ ثِ دٓ ٢عً٘ٝ
يف بدْ٘ أَ ٚاي٘ ،ؾٝه ٕٛنٌ َٔ ايعادٜني قآَاً يـُا دٓا ٙعً ٢خؿَُ٘ٔ -
َاٍ أْ ٚؿظ أ ٚعك -ٛبـُكتك ٢ايكاعد ٠ايكاق ١ٝبكُإ ايعاد ٟقٛداً أ ٚد١ٜ
سطب دسَ٘ ٚدٓاٜت٘ٚ ،قد قاٍ زض ٍٛاهلل()نُا دا ٤يف َعترب ٠ايطه:ْٞٛ
طَٔ غٗس ضٝؿا ّ ؾدَ٘ ٖدزص ٚايـُؿسٚض إٔ نٌ ٚاسد َُٓٗا قد غٗس ضٝؿ٘
ٚأظٗس ضالس٘ يالعتدا ٤عً ٢خؿُ٘  ،ؾٝه ٕٛدّ نٌ ٚاسد َُٓٗا ٖدزاً
إذا قتٌ أسدُٖا اآلخسٚ ،إذا مل ٜكتٌ أسدُٖا اآلخس بٌ تـذازساٚ -دب
عً ٢نٌ َُٓٗا قُإ دسح اآلخس ،ألْٗا دٓا ١ٜظايـُ ١غري َسخٛف بٗا
غسعاً  ،ؾٝكُٔ ايكؿاف أ ٚايد ١ٜسطب خؿٛؾ ١ٝايـُٛزد .
ايؿٛز ٠ايجاْ : ١ٝإٔ ٜهـٓ أسدُٖا عٔ ايعدٚإ عً ٢اآلخس ٜٚطًب َٔ
خؿُ٘ :ايتٛقـ عٔ ايعدٚإ ٚ ،ال ٜطتذٝب ي٘ اآلخس بٌ ٜطتُس يف عدٚاْ٘
ٜٚـشا ٍٚقتٌ ؾاسب٘ أ ٚدسس٘ ٚإٜرا - ٙ٤أٜ ٟؿ ٍٛعًَٜٚ ٘ٝجٔبُ عً ٘ٝيالعتدا٤
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ؾٝتؿد ٣ايهافٓ ايـُتٛقـ عٔ ايعدٚإ ٜٚـشا ٍٚايدؾاع عٔ ْؿط٘ ؾٝذسس٘
بدؾاع٘  -مل ٜهٔ عً ٢ايـُداؾع قُإ يـُا ؾٓع ؾ َٔ ٘ٝدسح ٕ أْٚـش ٙٛؾال
قؿاف عًٚ ٘ٝال د ١ٜأؾالً ،ألٕ ايـُداؾع ؾاز َعًَٛاً بعد َا نـٓ عٔ
ايـُعاداٚ ٠ايعدٚإ ٚ ،اآلخس ظايـِ إلضتُساز ٙعً ٢ايعدٚإ بعد نـٓ اآلخس
عٔ ايعدٚإ إضتُسازاً ٚ ،يهٌ َطًِ ايدؾاع عٔ ْؿط٘ ٚ ،تأت ٞايسٚاٜات

()71

ايعدٜد ٠ايٓاؾ ١ٝيًكُإ ٚ ،عُدتٗا ؾشٝش ١ايـشًيب :طأٜـُا زدٌ عدا عً٢
زدٌ يٝكسب٘ ؾدؾع٘ عٔ ْؿط٘ ؾذسس٘ أ ٚقتً٘ ؾال غ ٤ٞعً٘ٝص ٚغريٖا َٔ
زٚاٜات َؤٜٓدٚ ٖٞ ٠اقش ١ايدالي ١يهٓٗا قعٝؿ ١ايطٓد ،تـذدٖا يف (ايٛضا)ٌ٥
ٜٚـُهٔ تٛنٝد َؿادٖا بؿشٝش ١ضبُد بٔ َطًِ يف (ايؿك )٘ٝعٔ ايباقس (: )
ط َٔٚؾتو بـُؤَٔ ٜسٜد َايج٘ ْٚؿطَ٘ ؾدَ٘ َباح يًُؤَٔ يف تًو اسباٍص(. )72
ايبشح ايعاغس  :دبازح اثٓني ٚدعٛاُٖا ايدؾاع عٔ ايٓؿظ .
إذا تـذازح اثٓإ ٚإدع ٢نٌ ٚاسد َُٓٗا أْ٘ قؿد ايدؾاع عٔ ْؿط٘ َٔ
ظًِ خؿُ٘ ،ؾُا ٖٚ ٞظٝؿ ١ايكاق ٞيـشٌ ايـدؿ ١َٛ؟ .
قد إضتؿدْا َٔ ايٓؿٛف ايػسع ١ٝقاعد ٠نً( : ١ٝايـذٓا ١ٜعً ٢ايػري
َكُ ١ْٛإال اذا ثبت نْٗٛا دؾاعاً عٔ ايٓؿظ ا ٚايعسض ا ٚايـُاٍ) ٚايـذٓا١ٜ
ٖٓا َـشسش ٠ؾادز َٔ ٠نٌ ٚاسد َُٓٗاٚ ،ايـذسحُ ايعُدَ ٟكتض ٕ يًكُإ
إضتؿادٖ َٔ ً٠ر ٙايكاعدٚ ،٠األؾٌ عدّ ن ْ٘ٛدؾاعاً ،ؾال تٓؿع دع ٣ٛدسس٘
يـدؿُ٘ َٔ باب ايدؾاع  ،إال اذا أثبت٘ غسعاً ٚأقاّ ب ً١ٓٝغاٖد ً٠ي٘ عً ٢نٕٛ
دٓاٜت٘ عً ٢خؿُ٘ َٔ باب ايدؾاع عٔ ايٓؿظ ،ثِ قبًت بٓٓٝت٘ عٓد ايكاقٞ
ايػسع ، ٞؾٝجـبت ن ٕٛدسس٘ يـدؿُ٘ دؾاعاً غري َأث ّٛعًٚ ٘ٝغري قأَ ي٘
()71ايٛضا :ٌ٥ز : 19ب  َٔ 22ابٛاب قؿاف ايٓؿظ  :حٚ 1غري ٙيف ايباب ْؿط٘ .
( )72ايؿك : ٘ٝز : 4ب  َٔ 21ابٛاب ايدٜات :ح . 236 :
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ؾال قؿاف عًٚ ٘ٝال د ١ٜعٓد٥ر ٕ.
ٚإال إذا مل تهٔ عٓد َدع ٞايدؾاع ب ١ٓٓٝعً ٢قؿد ايدؾاع أ ٚعً ٢ن ْ٘ٛيف
َكاّ ايدؾاع عٔ ايٓؿظ َٔ ٖذ ّٛخؿُ٘ ٚؾٛيت٘ عًٜ - ٘ٝؿٌ األَس إىل
ايـشًـٜ :ـشًـ ايـُذسٚح عً ٢إٔ خؿُ٘ مل ٜهٔ يف َكاّ ايدؾعٚ ،عٓد٥رٕ:
أ -قد ٜـشًـ أسدُٖا عً ٢إٔ خؿُ٘ مل ٜهٔ يف َكاّ ايدؾع (ٚاهلل يٝظ
خؿُ ٞيف َكاّ ايدؾع عٔ ْؿط٘) ٜٓٚهٌ اآلخس عٔ ايـشًـ ،ؾٝكك ٞايـشانِ
عً ٢اآلخس اير ٟمل ٜـشًـ بكُإ د ١ٜدسح ايـشايـ .
بٚ -قد ٜـشًؿإ َعاً :نٌ ٚاسد ٜـشًـ عًْ ٢ؿ ٞدع ٣ٛخؿُ٘ نْ٘ٛ
يف َكاّ ايدؾعٚ ،قد ٜـُتٓعإ عٔ ايـشًـ ٚ .يف ٖاتني ايـشايتني ٜككٞ
ايـشانِ ايػسع ٞعً ٢نٌ ٚاسد َُٓٗا بكُإ دٓاٜت٘ عً ٢خؿُ٘ بـُكتك٢
ايكاعد ٠ايؿكٗ ١ٝايعاَ ١ايـُطتكا َٔ ٠ايٓؿٛف ايػسعٚ . ١ٝعٓد٥ر :
إٕ ناْت ايـذٓاٜتإ َتطاٜٚتني تٗاتستا ٚضكط قُإ نٌ ٚاسد َُٓٗا .
ٚإ ناْتا َتدايؿتني -دٓا ١ٜأسدُٖا أغدٓ َٔ دٓا ١ٜاآلخس -قُٔ نٌ
ٚاسدٕ َُٓٗا دٓاٜت٘ عً ٢اآلخسٜٚ ،تٗاتسإ ٜٚبك ٢قُإ ايـذسح ايصا٥د عً٢
اآلخس ايرٜ ٟه ٕٛدسس٘ أقٌٓ ٚأخـٓ .
ٖرا تـُاّ َا أزدْا بٝاْ٘ َٔ َباسح ايـشدٚد ٚايتعصٜسات ٚؾسٚعُٗا،
ٚقد اْتٗٓٝا َٔ بـشجُٗا  ّٜٛاالثٓني ايـُؿادف يًجايح َٔ غٗس ؾؿس ايـدري يف
ايعاّ ايسابع ٚايجالثني بعد أيـ ٚأزبع َأ ٠يًٗذسٚ ،٠قد نإ ايػسٚع يف بـشح
ايـشدٚد  ّٜٛايطبت ايتاضع َٔ ذ ٟايكعد ٠يف ايعاّ ايجاْٚ ٞايجالثني بعد أيـ
ٚأزبع َأ ٠ضٓ ١عً ٢ايـٗذس ٠ايٓب ١ٜٛايػسٜؿ،١ضا٥الً ايـُٛىل دٌٓ ٚعال إٔ ٜتكبٌ
ايـذٗد خايؿ ًا يٛدٗ٘ ايهسٚ ،ِٜايـشُد هلل أٚالً ٚآخس ًا ٚظاٖساً ٚباطٓاً .
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