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 (5)إ شرتاط عقل الفقٌّ الـنفيت...............................................     

 

 الصسط الثانْ لصخٕ التقلّد: عقل الـنفيت .             
ٚقس إزعٞ  ،ؿيتايـُعكٌ تـُاّ بني ايؿكٗا٤ )ضض( إعتباض  ايـُؿٗٛض     

ساٍ سسٚثّا ُٚاّ عكٌ ايؿكٝ٘ ـالبس َٔ تعًٝ٘ ٖٚٛ ايكشٝض، ؾ اإلمجاع
ألٕ عُس٠ ايسيٌٝ ع٢ً سذ١ٝ ؾت٣ٛ  ،ٚساٍ االؾتا٤ٚبكا٤ّ االغتٓباط 

ذتٗس ٖٛ ايـُٚ ،دبريـتباْٞ ايعكال٥ٞ ع٢ً ايطدٛع اىل ايايؿكٝ٘ ٖٛ اي
ساٍ  ّاذَْٓٛـذتٗس اشا نإ ايـُٚ ،دبري يف أَٛض ايسٜٔ ٚأسهاَ٘ـاي

عكال٥ّٝا  ّاَطؾٛننإ تكًٝسٙ يف أَٛض ايسٜٔ  -إغتٓباط٘ أٚ ساٍ إؾتا٤ٙ
 ال ٜكًض  ، ؾإ ايـُطٜض عكاّلطدع١ٝ ايس١ٜٝٓايـُض يًؿتٝا ٚـغري قايٚ
 يًدة٠ ٚظعُّٝا زّٜٓٝا ست٢ اشا نإ َػتشكاّلَطدعّا  -ال٤بٓعط ايعك -

ثِ ٜعطن٘ ايـذٕٓٛ، ٖٚٛ بـدالف ايـُذتٗس  ايؿكا١ًَٖه١ ايس١ٜٝٓ ٚ
ايـُطٜض دػسّٜا ؾاْ٘ َُٗا نجطت أَطان٘ نإ َكبٍٛ ايـُطدع١ٝ 
َِٚعُٝ٘ َـشؿٛظّا ٚعكً٘ تاَّا، ٖٚصا َؿْٗٛز عٓس  ٚقايـشّا يًتكًٝس َا زاّ 

دع يف عكٛضْا عٓسَا تبًػِٗ ايـُطدع١ٝ ِٖٚ يف عٗس ايؿكٗا٤ ايـُطا
 .ٚانض بايٛدسإ نً٘ ٖٚصا ايؿٝب ٚنعـ ايـُعاز ٚايك٣ٛ، 

ٚظعُّٝا َطدعّا يًؿتٝا ايـُذٕٓٛ تؿطع١ ايـُال ٜكبً٘ ايعكال٤ ٚاشٕ      
ايـُذٕٓٛ األزٚاضٟ ست٢ زّٜٓٝا ٜػتؿتٝ٘ ايـُتسٜٕٓٛ ٜٚعًُٕٛ بؿتاٚاٙ، 

٘ ال ٜكبٌ ايعكال٤ ؾاْ ،إؾاقت٘ ساٍ ايٝ٘ ذٛاظ ايطدٛعـب (1)قٌٝ ٚإٕ
ٚظعا١َ َٓكب خطري  َطدعٝت٘ يف األَٛض ايـدطري٠ نايؿتٝا، ٚشيو ألْٗا

ع٢ً ايطدٛع تعاضف دطٟ ايعكال٤ ٚال ُٜاهل١ٝ َٚػؤٚي١ٝ تطب١ٜٛ عع١ُٝ، 
ز١ٜٝٓ ٕ ناْت ي٘ خة٠ ـدطري٠ ٚإزٚاضٟ يف األَٛض ايايـُذٕٓٛ األ اىل
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 14صُل / جاال........................ بصسى .............................(6)      

دطٟ ايعكال٤ ع٢ً ايطدٛع ايٝ٘ ست٢ ساٍ إش ال ٜعًِ  ،إدتٗازًَه١ ٚ
عسّ ايسيٌٝ ايتاّ  ٜٚهؿٝٓا ايؿطع َطدعٝت٘، ـشطظ إَها٤ال ُٜإؾاقت٘، نُا 

ٚقالس١ٝ تكًٝسٙ ٚال َٛدب  زٚاضٟايـُذٕٓٛ األ ع٢ً سذ١ٝ ؾتا٣ٚ
 .  يعسّ االبتال٤ ب٘ طاي١يإل

  . الصسط الثالث : اإلِـناى العقائدٓ التام         

ض ٚبني ـعًٝ٘ بني ايػًـ ايكاي ايـِتػايـُؿٗٛض بٌ ـُايعطٚف ٚايـُ    
 ،ؿيتايـُذاَع يف ـشل ايـُإ ايتاّ ٚاإلعتكاز ايـدًـ ٖٛ إعتباض اإلٜـاي

 ايـِشٌ تػـشل َٚـصٖب ايايـُٚقس ٜهٕٛ ٖصا َٔ ٚانشات ايسٜٔ ٚ
ؿيت ايـُبٌ إٕ إؾرتاط ايعساي١ يف  ،تؿطع١ يف نٌ زٜٔ َٚصٖبايـُ

ؤَٔ ايـُؾإ غري  ،شذ١ٝ ؾتٛاٙؿيت يـايـُ إـُٜنإف إلثبات إؾرتاط إ
  ( ؾاقس يًٛال١ٜ ٚايعساي١ َعّا .) ( ٚاأل١ُ٥ؤَٓني )ايـُبٛال١ٜ أَري 

تكسّ يف ايـُايسيٌٝ صات ٓكٛض بايـُؿٗٛض ايـُكاٍ ٖٛ ايـُٖٚصا     
احلػٔ  ْعري  قٍٛ أبٞ ،مجاع ٚايٓٓلإعتباض ايبًٛؽ ٚايعكٌ، َؤٜٓسّا باإل

ٕٓغٜٛسطيعًٞ بٔ ( هاظِ)اي ٔ غري زٜٓو ع ايـَِع ال تأخص
ٓع عٔ األخص ٚاالعتُاز ع٢ً ايـُٚقس عًًٓت ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚد٘  صؾٝعتٓا

ٕٓط :دٝا١ْـبٝإ غري ايؿٝع١ باي  ،زٜٓو عٔ غري ؾٝعتٓا ايـَِع ال تأخص
دا٥ٓني ايصٜٔ خاْٛا اهلل ٚضغٛي٘ ـؾاْو إٕ تعٓسٜتِٗ أخصت زٜٓو عٔ اي

 (4)...ص ع٢ً نتاب اهلل ؾشٓطؾٛٙ ٚبٓسيٛٙ إِْٗ إ٥تُٓٛا ،ٚخاْٛا أَاْاتِٗ
ٖٚصا ؾاْٖس ع٢ً إٔ اإلضداع اىل ايؿٝع١ زٕٚ غريِٖ ألدٌ ايٛثٛم 
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ٚيعسّ ايٛثٛم بػري  (باغتٓباط٘ األسهاّ َٔ أسازٜجِٗ) بايؿٝعٞ
األسهاّ ٚايؿتا٣ٚ ٚاغتٓباطٗا َٔ ايؿٝعٞ أٚ يـدٝاْت٘ بعسّ أخص 

ٓع ايـُٔ نٕٛ ٚد٘ ٜهؿـ ع ْكٛم ايهتاب ٚأسازٜح ايعرت٠، ٖٚصا
كش١ ؾتٝاٙ عٔ ؾطٜع١ ٛ عسّ ايٛثٛم بكسم إخباض غري ايـُٛايٞ بٖ

 .( طغًني )ايـُغٝس 
 ْٚكٛق٘ ايًؿع١ٝ ٚعسّ تكٝٝسٖا إٕ إطالم أزي١ ايتكًٝس :يهٔ قس ٜكاٍ   

ع٢ً َػتكٓط  ، ٖٚهصا دطٟ ايعكال٤ٜٓؿٞ االؾرتاط -باإلٜـُإ ايهاٌَ
كٕٛ ؾٝ٘ ؾُٝا ِٖ خةا٤ َتدٓكعطؾ١ ايـُدة٠ ٚـايطدٛع اىل أٌٖ اي

ٗٓسغني ايـُاألطبا٤ ٚٚع٢ً اإلطالم، َٚٔ ٖٓا تـذس ايعكال٤ ٜطادعٕٛ 
بٌ  ،يف االعتكاز هلِ ٛاؾلايـُمل ٜتعاضف بِٝٓٗ ايطدٛع اىل خكٛم ٚ

  .(3) دة٠ َٔ زٕٚ َالسع١ زٜٓ٘ أٚ عكٝست٘ـٜطدعٕٛ اىل أٌٖ اي

يطدٛع يف اخكٛم ذطٟ ايعَُٛٞ قشٝض يف ـإٕ ٖصا اي :ٚؾٝ٘    
ٚأَا ايطدٛع  ،عاضف غري األخط١ٜٚايـُأَٛض ايسْٝا ٚؾؤٕٚ ايعًّٛ ٚ

ايتكًٝسٟ يف أَٛض ايسٜٔ ٚاآلخط٠ ؾألدٌ خطٛضت٘ ٚعع١ُ أَطٙ 
بًشاظ َعتكس  طظ عُّٛ دطٟ ايعكال٤ش، ٚؾٝٗا ال ْـٚإضتباط٘ باآلخط٠

 ـُهٔ إسطاظ إختكام دطٟ ايعكال٤بٌ ٜ ،طدع ايسٜين يف ايتكًٝسايـُ
 .صٖب ايـُٛاؾل يف ايسٜٔ ٚايـُيف خكٛم  ع١تؿطايـُٚ

صاٖب ايـُُاّ األزٜإ ٚـيف ت بٌ ال ٜبعس إختكام دطٟ ايعكال٤    
ٛاؾل يف اإلعتكاز ايـُاىل خكٛم يف األسهاّ ٚايؿتا٣ٚ ع٢ً ايطدٛع 

دطٛض٠ ـإسػاغّا َِٓٗ ب، اإلعتكاز اىل ايـُدايـ يفايطدٛع  ٚعسّ
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 ٜؤزٜٗا ب١ٜٛ اييتٝؿ١ ايرتٓكب ٚايٛظايـُايععا١َ ايس١ٜٝٓ ٚعع١ُ 
ٌٓ َٔ اعتباض ايعساي١ يف عكٝس٠ ؿيت ايـُطدع ايسٜين ٚايـُ ايؿطعٞ، ال أق

 ايـُؿيت ٚغًٛن٘، ٖٚصا َاْْع عٔ َطدع١ٝ ايـُدايـ يف ايعكٝس٠ .

دبري باألَٛض ايس١ٜٝٓ ـع٢ً ايطدٛع اىل اي : دطٟ ايعكال٤ٚباختكاض    
قاقط عٔ إثبات  -ؾ١اصاٖب نايـُٚاألخط١ٜٚ ٚعٓس أضباب األزٜإ ٚ

صٖب ايـُايؿّا يف ايسٜٔ أٚ يف شا نإ َـددبري اـذتٗس ايايـُسذ١ٝ ؾت٣ٛ 
 .ايطدٛع ايٝ٘ يف أَٛض زٜٓ٘ ٚأسهاّ ؾطع٘  هًـ ايصٟ ٜطٜسايـَُع 

 :ٜهؿٝٓا زيٝاّل ع٢ً قكٛضٙ ،قكٛض اإلَها٤ ايؿطعٞ :ٜهاف ايٝ٘     
ؤَٓني ايـُغري  ايسٜٔ َٔ ايـَِطؾس٠ اىل عسّ أخص َعَػتؿٝه١   أخباض

إٔ أَط  ع٢ً تزٓيٚقس  ،() أَري ايـُؤَٓني عتكسٜٔ بٛال١ٜ عًٞايـُ
ٖٚٞ غري ضٚا١ٜ ايـشسٜح اييت ُٜهتؿ٢ ؾٝٗا بايٛثٛم  -١ٝايس١ٜٝٓ عـُطداي

ٛاؾل يف ايـُايعسٍ ايتكٞ ب ٖٛ أَْط َـدتٓل -بكسم اإلخباض ٚايـُدة
ٕٓ تأطال ( ْعري:ؤَٓني)ايـُعتكس بٛال١ٜ أَري ايـُصٖب ايـُ ايـِ َع خص

عٛا ؾٝٗا قع١ ؾاضداشٛازخ ايٛـٚأَا ايط (2)زٜٓو َٔ غري ؾٝعتٓا ...ص
سسٜجٓا ْٚعط يف ُٔ قس ض٣ٚ ـَٔ نإ َٓهِ َاىل ضٚا٠ سسٜجٓاصط

ؾأَا َٔ نإ َٔ ايؿكٗا٤ قا٥ّٓا يٓؿػ٘ ساؾعّا يسٜٓ٘ ساليٓا ٚسطآَاصط
شيو ال ٚ ،دايؿّا ع٢ً ٖٛاٙ َطٝعّا ألَط َٛالٙ ؾًًعٛاّ إٔ ٜكًسٚٙـَ

ذتُع إال ـٖٚصٙ ايكؿات ال ت ايؿٝع١ ال نًِٗصٜهٕٛ إال بعض ؾكٗا٤ 
ِٓ غريِٖ دعَّا، بٌ إٕ غٝكٗا٤ ايؿٝع١ـٞ بعض ؾـؾ تٕٛ ـؿـطِٖ ٜـ، ٚال تع
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بأخباضِٖ ٚسالهلِ ٚسطاَِٗ ايػا٥س بِٝٓٗ ٚيٝؼ بأسهاّ غا٥س٠ بني 
(، ال أقٌ َٔ عسّ األَٔ َٔ خٝاْتِٗ ٚأخصِٖ أ١ُ٥ أٌٖ ايبٝت)

  ( .غري ايعرت٠ )اِٖ َٔ ؾتاٚ
ذطٟ ايعكال٥ٞ ـيألخباض ايـُػتؿٝه١ ٚاشاقٌ َٔ َالسع١ اـٚاي    

ٚنٛح إؾرتاط  :ٚقكٛض أزي١ االَها٤ عٔ إثبات عُّٛ سذ١ٝ ايؿت٣ٛ
ُإ ساٍ االغتٓباط ٚساٍ االؾتا٤ ٚعسّ سذ١ٝ ؾت٣ٛ غري االَاَٞ ـاالٜ

ذطٟ ـمل ُٜشطظ ايشايني ـُاْ٘ يف أسس ايـٜ، ٚإال يٛ إْتؿ٢ إاالثين عؿطٟ
بأخباض َػتؿٝه١ بٌ ٚال ايػري  اإلَها٤ ايؿطعٜٞػاعس ايعكال٥ٞ ٚال 

َٚٔ قسِٜ ايعَإ :عكٛض ايػٝب١ ايكػط٣ . ٚبٗصا ْـدطز  -ايـُتؿطعٞ
  عٔ ايػري٠ ايعكال١ٝ٥ ايـُػتكط٠ يف أَٛضِٖ ٚاستٝاداتِٗ ايس١ْٜٛٝ .

ٚايعكٌ  ع٢ً اؾرتاط ايبًٛؽ تأٜٝس اغتساليٓا ايـُانٞ ٜٚـُهٔ     
بأٚي١ٜٛ اعتباضٖا يف ايـُؿيت َٔ اعتباضٖا يف ايؿاٖس ٚايكانٞ  ٚاإلٜـُإ

أق٣ٛ ٚإَاّ ايـذُاع١، ؾإ َٓكب ايؿتٝا ٚايععا١َ ايس١ٜٝٓ أععِ ؾأّْا ٚ
ٚال ٜـُهٔ قٝاؽ َكاّ ايؿتٝا ٚايععا١َ  إقتها٤ّ إلعتباض ٖصٙ األَٛض . 

اإلخباض عٔ اإلَاّ ع٢ً إخباض ايطاٟٚ بايـشهِ عٔ اإلَاّ، ؾإٕ ايس١ٜٝٓ 
ايـُعكّٛ ٜهؿٞ يف قبٛي٘: إسطاظ قسم ايـُدة، بُٝٓا ايؿتٝا ظعا١َ 

ِ ز١ٜٝٓ َٚػؤٚي١ٝ تطب١ٜٛ خطري٠ ال تٓاط إال بـذاَع ؾطا٥ط َؤ١ًٖ يتػٓٓ
 ايـُكاّ اإلهلٞ ايععِٝ ٚايـُٓكب ايٓٝابٞ ايععِٝ . 

 َٚا شنطْاٙ ٖٛ، ُإ ـ١ُ ٚدٛٙ إغتسٍ بٗا ع٢ً اؾرتاط االٜـٚث     
 .ايعُس٠ ٚب٘ ايهؿا١ٜ 
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 .ذكُزٔ الـنفيت :  الصسط السابع         
 طأ٠ ايسضد١ايـُؾًٛ بًػت  ،طدع ايسٜينايـُؿٗٛض اعتباض شنٛض٠ ايـُ    

ٚقس  ،مل ٜكض تكًٝسٖا يف ؾتاٚاٖا ايؿطع١ٝ -ايؿكا١ٖ ٚايعساي١ َٔايعًٝا 
شنطت بعض ان١ٝ ٚقس ايـُشات يف ايكطٕٚ ـبًػتٗا بعض ايٓػا٤ ايكاي

كسض٠ اإلؾتا٤ بـُٔ ا٤ قشابٝات ٚتابعٝات ٚؾكٝٗات تؿٓطؾمسايتٛاضٜذ أ
يٛ بًػت  -ؿٗٛضبٓعط ايـُ -ٗايهٓ ،ان١ٝايـُاالدتٗاز يف ايكطٕٚ ًه١ َٚ

هًؿٕٛ ايـُبٌ ٜكًس  ،ٚمل ٜكض تكًٝسٖااألع١ًُٝ مل ٜـذع عٓسِٖ 
  ٜٔ ايصنٛض .ذتٗسايـ١ُ األؾهٌ َٔ ايؿكٝٗزٕٚ  ايؿكٗا٤ ؾانٌ

٢ َؿطٚع١ٝ ايتكًٝس يف ايسٜٔ ٖٛ غري هٔ سٝح إٔ عُس٠ ايسيٌٝ عًي    
ـُتدكل دبري اىل ايـايغري ُه٢ ؾطعّا ع٢ً ضدٛع ايـُ ايعكال٤

دبري ست٢ اشا ناْت ـًع٢ً ايطدٛع ي َػتكٓط ، ؾإ غري ايعكال٤دبري ايـ
إش ال ؾطم عٓسِٖ بني ايصنط ٚبني األْج٢، ٚايـُِٗ ٚادسٜت٘  أْج٢

شتاز يًدطٚز عٔ ٖصا ـْايـدة١ٜٚ، ٚعٓس٥ص يًتدكل ايـُعطيف ٚ
 ؿيت ٚمل ْـذس ايـُاىل زيٌٝ ٚانض ٜجبت إعتباض شنٛض٠ ايعاّ ايػري 

 ّا َٔ االؾهاٍ، َٚٔ ٖٓا سه٢ ايػٝس احلهِٝ)قسٙ(غًُٝ ّاٚانش زيٝاّل
 . (4)عٔ بعض ايـُشككني ايؿتٝا بـذٛاظ تكًٝس األْج٢

 :ٛٙ َٔ األزي١ بٛدإلعتباض شنٛض٠ ايـُؿيت ْعِ قس ٜػتسٍ      
زع٣ٛ إْكطاف إطالم زيٌٝ ؾطع١ٝ ايتكًٝس اىل ايطدٌ  األٍٚ:     

 :قٝس ايطدٌ  ايصٜٔ أخصاـذ١ بططٜكٝٗا َٚتٓٝٗا َعتة٠ أبٞ خسْٜاؾ٦ّا َٔ 
ْعطٚا اىل ضدٌ ٜانِ إٔ ٜـشانِ بعههِ بعهّا اىل أٌٖ ايـذٛض، إإط

                                   

 . 23: 1َػتُػو ايعط٠ٚ ايٛثك٢ : ز (4)
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 ايكانٞ ي١إعتباض ضدٛ ع٢ً تسٍ ْٗاؾإ (6)صإدعًٛا بٝٓهِ ضداّلصطَٓهِ
ٚاشا  ،ٚأضق٢ َٔ ايكها٤ ؾأّْا اإلؾتا٤ أععَِٔ ايٛانض إٔ َٓكب ٚ

 بـططٜل أٚىل، ثـبت إعـتباض ضدـٛي١ ايـُؿيت إعتباض ضدٛي١ ايكانٞثبت 
 . ايـُؿيت ٚايكانٞ ضدٛي١ايـُكاّ ؾتعتة أقٌ َٔ تػاُٜٚٗا يف  ال

     ٍْ (: عسّ اْ٘ قس سككٓا يف)ؾك٘ ايكها٤ -: أٚاّل َطؾٛض يهٓ٘ إغتسال
ايسيٌٝ ايٛانض ع٢ً اعتباض شنٛض٠ ايكانٞ، ٚإٕ أؾتٝٓا استٝاطّا بؿطط 

 . (7)شنٛض٠ ايكانٞ، ؾطادع
ِٓ ـٛ تي -إٔ أخص عٓٛإ ايطدٛي١ يف ايكانٞ إٕ ايعاٖط دًّٝا -ٚثاّْٝا     

 -طأ٠ايـُقباٍ  ال -ٚسهاَِٗذٛض ـقباٍ قها٠ أٌٖ اي -إضازت٘ ؾطعّا
َأخٛشّا يف  يف ايكها٤، ٚيٝؼ قٝسّا ٚبًشاظ ايػايب ايـُتعاضف خاضدّا

ال تالظّ بني ايكها٤ ٚبني ايؿتٝا ست٢ ثـِ اْ٘  َٛنٛع ايكها٤ تعبسّا .
، نُا ال ؾاٖس  ًٜعّ إعتباض ايطدٛي١ يف ايؿتٝا نُا إعتةت يف ايكها٤

ٜٛثل ب٘ ع٢ً أٚي١ٜٛ اإلؾتا٤ َٔ ايكها٤ بني ايـُتٓاظعني ٚايصٟ ُٜدؿ٢ 
عض ايـُتٓاظعني بعس قسٚض ايـشهِ عًٝ٘ ؾٝ٘ ع٢ً ايكانٞ َٔ إٜصا٤ ب

أخص عٓٛإ ايطدٛي١ يف  بـدالف َكًشت٘ ٚضغبت٘، ٚيعٌ ٖصا زاعٕ اىل
ـٕ يف اإلؾتا٤  . ٚال زاعٞ ألخصٖا ؾٝ٘  ايكانٞ، ٖٚٛ َٓت

ايجاْٞ: إْ٘ ٜـُهٔ ايتعسٟ َٔ اإلَا١َ ٚايكها٤ ايـُطًٛب ؾُٝٗا      
طأ٠ ايـُال تكض إَا١َ  نُاايصنٛض٠ اىل اإلؾتا٤ ٚايـُطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ، إش 

ذُاع١ ٚال ٜكض ايرتاؾع ايٝٗا ٚال ٜٓؿص قهاؤٖا يف سل ـيًطداٍ يف قال٠ اي

                                   

 . 6َٓٗا: ح 11+ ب 4َٔ ابٛاب قؿات ايكانٞ: ح 1: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (6)
 . 98:م:  13ؾك٘ ايكها٤ َٔ َٛغٛعتٓا ايؿك١ٝٗ : بؿط٣ ايؿكا١ٖ : (7)
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شكل يف ـايـُتداقُني نصيو ال ٜكض تكًٝسٖا َٚطدعٝتٗا ٚقس ت
عسّ قش١ إَاَتٗا إضتهاظ  ظٗٛض األخباض يف : ذُاع١ـشٛخ قال٠ ايـب

ب٘ ٍ ٓٓل ايـُػتساي : ا٤ايكه يف ، نُا ٚضز أشٖإ ايطٚا٠يف  يًطداٍ
ُٜعتٓس ب٘ أٚ   ، بُٝٓا مل ْـذس زيٝاّل(8)ؾطادع ع٢ً إعتباض شنٛض٠ ايكانٞ

ٍٓ ْٓك َا١َ ع٢ً اإل ٝاؽ اإلؾتا٤ٚال ٜكض ق ،ؿيتايـُع٢ً شنٛض٠ ّا ٜس
 ال ْٓل يف اإلؾتا٤ ٚأخص َعامل ايسٜٔ .ٚ ،ُٖٚا َٓكٛقإٚايكها٤ 

    : ٕٕ إعتباض شنٛض٠  ٚي١ٜٛ ع٢ًٜـُهٔ إٔ ٜػتسٍ باأل ٚبتكطٜٕب ثا
 عـٓـٚقس ََٚٔ ايـكـها٤، عِ َٔ إَا١َ ايكال٠ ـٝا أعـؿتـؾإ اي ،ؿيتايـُ

 ايكها٤ . اٍ يف ايكًٛات َٚٔطأ٠ إلَا١َ ايطدايـُايؿاضع َٔ تكسٟ 

شطظ ايؿكٝ٘ َٓاط ُٜـ يـِ اشطظ األٚي١ٜٛ َـاْ٘ ال ُت : أٚاّل : ٖاٜٚطٓز     
 ْٓل إال عٓس ٚضٚز ُٗآَاط اظسطإ َٔ أسْس تُهٔٚال ٜ ،شهُنيـاي

 ٜبٝٓٔ َالنُٗا، ٚال ْٓل نصيو . ؾطعٞ قشٝض 
ؾٗٞ أٚي١ٜٛ ظ١ٝٓ ال  -يٛ ؾطض إسطاظ األٚي١ٜٛ عٓس أسٕس :ٚثاّْٝا     

َع باألٚي١ٜٛ شكٌ ايٝكني ـٚنٝـ ٜ ،ذسٟ َا مل تبًؼ ايكطع ٚايٝكنيـت
دكٛق١ٝ ـَهاؾّا ي ،طأ٠ ٜؿطع هلا إَا١َ ايٓػا٤ يف قال٠ اجلُاع١ايـُإٔ 
طأ٠ ايـُؾإ إَا١َ  ،ـُٓع َٔ إَا١َ ايٓػا٤ يًطداٍذُاع١ تـقال٠ اييف 

ٚأْٛثتٗا بًشاظ بعض سطنات ايكال٠  ًطداٍ يف ْؿػ٘ ٜتٓاؾ٢ َع ساهلاي
تكسض َٓاؾ١ّٝ َع  -ٚأَاَِٗ عٓسَا تطنع ٚتػذس ٖٚٞ إَاّ ايطداٍ -
 تٗا،ـٝـٚقطبايكال٠ ضٚسٝتٗا  َعٗا تؿكس٠، سٝح ْٛثتٗا ٚضٚسا١ْٝ ايكالأ
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 .  سكٍٛ ايكطع باألٚي١ٜٛ نً٘ ٜـُٓع َٖٔٚصا 
 ألدًٗا يتؿطٜعا هٞ سه١ُـكتـخكٛقٝات قس تٖٚهصا ايكها٤ ؾٝ٘      

ٚيٛ ألدٌ  -ذُاع١ـشاٍ يف إَا١َ ايـنُا ٖٛ اي -إعتباض شنٛض٠ ايكانٞ
ٓٛ شهِ ـيكها٤ ٚايٚع٢ً عساي١ ا ،يكانٞ َٔ اإلعتسا٤اأَٔ ط ع٢ً ايتش

 ك١ٜٛ عٓس ايـُطأ٠اؾ١ ٚايـذٝٓايبني ايـُتداقُني َٔ ؾطشات ايعٛاطـ 
طٚال ُتـٛٓي٢ ايكها٤ايـشهِ ٚبـُٓع ايـُطأ٠ َٔ  ايٓٓل ٚيصا ٚضز
َع١ٓٝ يعٌ سه١ُ خكٛقٝات ًؿتٝا ي بٌ: تٛدساكُٚيف ايـ، (9)ايكها٤ص

١ُ ـعـيت ضغِ عـٛض٠ ايـُؿـباض شنـعتا باٛط هلـتشـايضٔ ـكتـت ايتؿطٜع مل
 .  ؾًٝؼ ٚيٝؼ يٓٓل عًٝ٘ إال يٛضز ايتكطٜض ب٘ ٚاٚ ،اإلؾتا٤ كاّـَ

  اىل اإلؾتا٤ .ال أٚي١ٜٛ ست٢ ٜػطٟ ايؿكٝ٘ بٗا إعتباض ايصنٛض٠ إشٕ      

َٔ َصام  إْ٘  قس عًُٓا:  ؿيتايـُشنٛض٠ َٔ أزي١ إعتباض  ايجايح     
ٖا ٚتكٓسٜٗا طتػٓتايـُطأ٠ ٚ بشٓذـت إضاز٠ يؿاضع ايـُكسؽ ْٚكٛق٘ :ا

ٖصٙ األَٛض، َٚٔ ايٛانض إٔ  يألَٛض ايبٝت١ٝ زٕٚ ايتسخٌ ؾُٝا ٜٓايف
 تكسٟ ايـُطأ٠ يإلؾتا٤ ٜٛدب دعٌ ْؿػٗا َعطنّا يًُطادع١ ٚاإلغتؿتا٤

  .(11)ٚال ٜطن٢ ايـُؿطع دعٌ ايـُطأ٠ ْؿػٗا َعطنّا يصيو أبسّا 

 ال ثابت١ دعَّا، يهٓٗاٜٚطٓزٙ : إٕ َع١ًَٝٛ إضاز٠ ايتشذب َٔ ايٓػا٤      
ّ زِٜٓٗ، ٚنجرْي َٔ ايـُؤَٓات ايٓاؽ بأسها يؿتٝاايؿك١ٗٝ ٓايف قالح ت

ٚدعًٔ أْؿػٗٔ َعطنّا يًتعًِٝ ايـُتؿكٗات قس َاضغٔ ٖصٙ ايـ١ُُٗ 
 .  ايععِٝ ٚايجٛاب ٗٔ األدطـبٌ ي ،ٚال اؾهاٍ ؾٝ٘ ٜكّٝٓا ٚايتجكٝـ ايسٜين
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غايبّا،  تٝادات ايبٝتـها٤ اسـْعِ ٜٛدس يًُطأ٠ زٚض أغاؽ يف ق    
ايبٝت١ٝ َع تكٓسٜٗا يؿتٝا ايٓاؽ،  ٗا يألَٛضٜتكٓستتشكل َٓاؾا٠ مل يهٓ٘ 

ًٓ ٠سٗايـُذتغٛا٤  ػ١ ألسهاّ ايؿطع ٚايـُطؾس٠ ألسهاّ ٚايـُتؿك١ٗ ايـُب
زيٌٝ ؾطعٞ ًَعّ يًُطأ٠ بايتكسٟ يألَٛض ايبٝت١ٝ خاق١ ٚال  ،شرـاي

 ايٓاؽ تعًِٝينتػاب أٚ الٚايتكسٟ ي ارتنٗببـشٝح ال ٜطن٢ ايؿاضع 
يكها٤ استٝادات ايبٝت  ّاٜـُهٓٗا إٔ تٛنٌ أسس، بٌ ِٖؾتا٤إل ٚأ

 يعًُٗا أٚ إلؾتا٤ ايٓاؽ ٚال نري ؾٝ٘ ٚال اؾهاٍ .ٖٞ ٚتتكس٣ بعٛض 
 ٣ٛ ضغب١ ايؿاضع عٔ تسٓخًٗا يف غريٓا إٔ ْـُٓع زعُهٓـٜ َٚٔ ٖٓا     

 إليعاّ ايؿطعٞ بتكسٜٗاابعسّ ثبٛت زيٌٝ ع٢ً  ٘األَٛض ايبٝت١ٝ ْٚٓاقؿ
ٕ ٚايػ١ٓ ٚايتجكٝـ بأسهاّ زٕٚ غريٖا ست٢ تعًِٝ ايكطآ يألَٛض ايبٝت١ٝ

ٜـشطّ عًٝٗا ايتكسٟ يًعٌُ ٚاالنتػاب أٚ  شٝحـب ايؿطع ايـُبني
ٔ ؾطع١ٝ ٜتبٝٓ صاٖ . َٚٔ َٚطدع١ٝ األْاّ يًتعًِٝ ٚاإلضؾاز أٚ يإلؾتا٤

تؿٓك٘ ايـُطأ٠ ٚاغتُطاض تـشكًٝٗا ست٢ تبًؼ ايسضد١ ايعاي١ٝ َٔ االدتٗاز 
ُطدع١ٝ ـيس٣ يإلؾتا٤ ٚاثِ تتك ًبشح ايـداضزيٚايؿكا١ٖ، ثِ تتكس٣ 

ايس١ٜٝٓ ٚتـذعٌ ْؿػٗا َعطنّا يًؿتٝا ٚايـُطادع١ ٚاإلغتؿتا٤، َٔ زٕٚ 
 عًُِٜ َٚٔ زٕٚ زيٌٝ ،طأ٠ ٚتعطٌٝ زٚضٖا االدتُاعٞايـُشذِٝ ـيعّٚ ت

 ـشهِٝ . ُصام ايتؿطٜع ايًطٝـ ايـي ـدايؿ١ َا شنطْاَ ب٘
ٖٚٛ األٚيٞ عٞ ذٛاظ ايطبـؿتٝا ع٢ً ايًي ايؿك١ٗٝ تكسٟٜبك٢ إشٕ      

َع ضغبت٘ يف  ٚأطٖا ب ايـُطأ٠ ٚتػٓتَع إضاز٠ ايتؿطٜع يتشٓذ تٓإفغري َ
ُعاف ايعا١ً٥ اييت تٓتُٞ ايٝٗا ـٜٗا يألَٛض ايعا١ًٝ٥ ٚايرتب١ٜٛ ايـُطتبط١ بتكٓس

ط ًَت٦ِ َع ايتػٓتٖٚٛ  - ؾتا٤ُهٔ قٝاؽ االدتٗاز ٚاإلـنُا ال ٜ ،ايـُذتٗس٠
ع٢ً ايكها٤ أٚ إَاَتٗا  -ٚبٝتٗا ٗاب ٚقها٤ إستٝاداتٗا ٚعا٥ًتٚايتشٓذ
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، يـُا شنطْا َٔ ايتٛدٝ٘ ٚيٛضٚز ايٓٓل ذُاع١ـيف قال٠ اي ًطداٍي
 ؿٝضـتـٓل ايـُػـٓـٚضٚز اي، ٚكها٤ـايتٛيٞ بـُٓع ايـُطأ٠ َٔ  ايـدام

   . (11) يطداٍ يف ايكال٠تهاظ عسّ قالس١ٝ ايـُطأ٠ إلَا١َ ايف إض ايعاٖط

طدع ايسٜين ٚعسّ قش١ ايـ٠ُ ايؿكٝ٘ اعتباض شنٛضايطابع َٔ أزي١      
  : ، ٚعُستٗا، ٚتـُاَٗا نعٝـ ايػٓسْكٛم َتؿطق١ - تكًٝس األْج٢

 ٚال ُتٛٓي٢ طأ٠ مجع١...ايـُ ع٢ً يٝؼ عًٞ ٜاٛي١ٝ:طسسٜح ايت ْعري -أ    
ا ئ ٜؿًض قّٛ ٚٓيٛ( :طٚ قٛي٘ )ٚايؿتٝا َجٌ ايكها٤،  (14)ايكها٤ص 

  .ؿٝإ قالح ايـُطأ٠ يإلؾتا٤إ ٜـٖٓٚصإ سسٜج (13)أَطِٖ إَطأ٠ص

قاقطإ َٔ  ُٖا -َ٘ٚع غض ايططف عٓ ،يهُٓٗا نعٝؿإ غٓسّا    
  : ع٢ً َٓع تكسٟ ايـُطأ٠ يإلؾتا٤ ٚايـُطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ سٝح ايسالي١

تـُاثً٘  شطظٍٚ ٜٓؿٞ ايتٛي١ٝ ع٢ً ايكها٤، ٚال ْـدة األـٕ ايأ سٝح    
   . تؿكٌٝ بٝاْ٘ تكسّ ، ٚقس َع ايؿتٝا يف ايـشهِ ٚال ْـشطظ تالظَ٘ َعٗا

ايتٛي١ٝ ٚايععا١َ ايعا١َ  :طٚٓيٛا أَطِٖ إَطأ٠ص ظاٖطٙايجاْٞايـدة ٚ    
سٝح تـشسخ  ٙغبب قسٚض بكط١ٜٓ شه١َٛ ايػٝاغ١ٝـيف أَٛض األ١َ ٚاي

( ٘ب )ًَٓهٛا عًِٝٗ  -نػط٣ بعس َٛتٌٖ ؾاضؽ بعس إٔ بًػ٘ إٔ أ
ًَٓهٛا أَطِٖ  : ضٚا١ٕٜ)ٚيف   :، ٖهصا سه٢ ايبٝٗكٞ يف غٓٓ٘، ثِ قاٍ٘بٓت

ع٢ً َٓع  ٚال زالي١ يف ايـدة (،ضٚاٙ ايبداضٟ يف ايكشٝض ،إَطأ٠
َا  :ٜٚؤنس َا شنطْا. شٌ ايبشح ـَ ٟ ٤ٖٛ ايصا: اإلؾت ـداماي ايتٛيٞ

                                   

 َٔ ابٛاب قال٠ اجلُاع١ . 41+  ب 19: ب  4ايٛغا٥ٌ : زضادع :  (11)
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 . 118:  11ايػٓٔ ايهة٣ يًبٝٗكٞ : ز (13)
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ئ ٜؿًض ط:قٛي٘ ()َٔ مساع أبٞ بهط٠ َٔ ضغٍٛ اهلل ضٚاٙ ايؿعيب
ّْ ع١ٓٝ ايـُطأ٠ ايـَُا ضأ٣ عٓس (12) سهاٙ ابٛ بهط٠ ٠صِٖ إَطأتسٓبط أََط قٛ

أَري ايـُؤَٓني عًٞ شطب ـ٤ ايٓاؽ ي٢تأَط ٚت٢ٗٓ يف ايبكط٠ ٚتٗٝٓ
()، ٚإعتعايْ٘كطاؾ٘ شُسٟ زاعّٝا إلايـُطٙ يًشسٜح ٚنإ تصٓن 

 .ؾُٗٓا يًطٚا١ٜ ايـُشاضبني،  ؾتؤنس ٖصٙ ايـشها١ٜ   ٖؤال٤

 ْٛاقليٓػا٤ اط : ٔ أٚقاف عا١َيت تبٝٓزٜح ايْٚعري األسا -ب    
 ؤَٓنيايـُأَري ٖٚٛ نالّ  صشعٛظـْٛاقل اي ْٛاقل ايعكٍُٛٚإ ـاالٜ

(بعس ؾطاغ٘ َٔ سطب اي )ايٓػا٤ ّٓ  :قاٍٖا ٚثِ ؾٓػط ،ـذٌُ ٚيف ش
ؾأَا ْككإ إٜـُاْٗٔ ؾكعٛزٖٔ عٔ ايكال٠ ٚايكٝاّ يف أٜاّ سٝهٗٔ، ط

ٚأَا ْككإ عكٛهلٔ ؾؿٗاز٠ اإلَطأتني َٓٗٔ نؿٗاز٠ ايطدٌ ايٛاسس، 
  ْكاف َٔ َٛاضٜح ايطداٍسعٛظٗٔ ؾُٛاضٜجٗٔ ع٢ً األ ا ْككإٚأَ

ٚال تطٝعٖٛٔ يف  ،كٛا ؾطاض ايٓػا٤ ٚنْٛٛا َٔ خٝاضٖٔ ع٢ً سصٕضـٓتؾا
 ْٚكٍٛ : ْٚتعكب ٖصا  .(14)ٓهطصايـُعطٚف ست٢ ال ٜطُعٔ يف ايـُ

، عكٌ هلا تعين إٔ نٌ إَطأ٠ ال ضٜب يف إٔ ٖصٙ أٚقاف عا١َ ال : الٚاّلأ    
ْع١َٛ ْاؾ٦ّا َٔ  ايٓكل َٚٔ ايكطٜب دسّا نٕٛ كًٗا،بٌ تسٍ ع٢ً ْكل ع

يعٛاطـ اٚايطمح١ ٚايًطاؾ١ ٚايـدًك١ َٚٔ ايؿؿك١ ٚايـشٓإ ٚاي١ًْٛٝ 
سسٜجّا  بطبعٗا ايؿػٝٛيٛدٞ ايـُعًّٛ ػِ بٗا ايٓػا٤ايـذٝاؾ١ اييت تٓت

دصٖا ؾال ايـُطأ٠ يعب١ َٔ إتـٓط:()، قاٍ ضغٍٛ اهللٚايـًُُٛؽ ٚدساّْا
 . (16)صايـُطأ٠ ضٜـشا١ْط:()ايـُؤَٓني  أَريٜهٝٓعٗاص ٚقاٍ 

                                   

 . 447:  6ضادع : ؾطح ابٔ ابٞ احلسٜس يٓٗر ايبالغ١ : ز (12)
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ع٢ً نٌ  ٖصا ٓبطلٜ الٚ ـتهٞ ايٓكلَكٜٛدس  إَطأ٠ْعِ يف نٌ     
، إش ٜالسغ ع٢ً بعهٗٔ نُاٍ ايعكٌ أٚ نُاٍ اإلٜـُإ  بأنجط ايٓػا٤

ٜعًٛ ؾأْٗا  -طأ٠ ٚتتؿك٘ايـُكـ ـجـتت َاسعَٓـُا عٓس بعض ايطداٍ . ثـِ 
 اسب٘ تك٣ٛ اهلل تعاىل ٚايعٌُ ايكايـضبايؿهط ٚايعًِ الغُٝا اشا ق

 ،َٚها١ْ ع١ًُٝ شات ضأٟ سكٝـ ٚايٛضع عٔ َـشاضّ اهلل، ثـِ تكبض
نا١ًَ ايعكٌ  ٚايٓكا٥ل ٚتهاز تكريؾتهعـ عٓسٖا األٚقاف ايػ١٦ٝ 

غٝس٠ شاٍ يف ـٜعًٛ َكاَٗا دسّا نُا ٖٛ ايقس ٚٚنا١ًَ اإلٜـُإ، ْػبّٝا 
ذ١ ـٚخسٜبٓت َعاسِ  ٚآغ١ٝايعصضا٤ َٚطِٜ  ايعٖطا٤ ؾاط١ُايٓػا٤ 

 ّانجرينُا إٔ  ؿٝػ١ سؿٝس٠ اإلَاّ ايـُذتب٢،ـايعك١ًٝ ْٚ ٚظٜٓبايهة٣ 
ٚايتهاٌَ ايكالح ٚ ايعًِ ايعًٝا َٔ َٔ ايٓػا٤ تؿٓطؾٔ بايسضد١

ْعري بٓت ايـُذًػٞ  باالدتٗازبعهٗٔ تؿٓطؾٔ ٚايطٚسٞ ٚاألخالقٞ، 
ايؿٝذ ايطٛغٞ األب ظٚد١ ايـُال قايـض ايـُاظْسضاْٞ ٚغبكتٗا بٓت 

ٚبٓت ايعال١َ ايـشًٞ ٚبٓت ايؿٗٝس اييت ناْت تػ٢ُ غٝس٠ ايٓػٛإ 
 . ٚغت ايـُؿاٜذ، ٚغرئٖ نجري الغُٝا يف ايكطْني األخرئٜ

اٖا عتُاز ؾتاٚطأ٠ ال ٜالظّ عسّ دٛاظ اايـُ ـكلْ : إٕكٍٛـْ -ثاّْٝاٚ     
ايؿتا٣ٚ ايؿطع١ٝ َٔ  تغتٓبطيٛ زضغت ٚباسجت ٚقاضت ؾك١ٝٗ ٚا

يٓكل عكًٗا  -ْعِ ايـُطأ٠ . شكٌ عٓس ايطداٍـتٗا ايتؿك١ًٝٝ نُا ٜأزي
 ال تهٕٛ َعٗط ق٠ٛ ٚقالب١ ٚؾذاع١ تػاعس ع٢ً -ٚطبعٗا ايؿػٝٛيٛدٞ

ُٓ ٌ أعبا٤ ايػًط١ ايعًٝا يف ايكها٤ ايصٟ ٜتطًب قالب١ ٚإضاز٠ ق١ٜٛ تـش
، ٖٚهصا ايٛال١ٜ زٕٚ ايـُطأ٠ ٚسعَّا ٜٓاغب ايـدًك١ ايؿػٝٛيٛد١ٝ يًطدٌ

ًٝا ٚايـُطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ ٜٓاغبٗا ايـشعّ ٚعسّ ايتأثط ايعاطؿٞ ساٍ اإلؾتا٤، ايع
  ْعِ ٖصا نً٘ ٜـشطظ عٓس ايـُطأ٠ عٓس إسطاظ ايعساي١ يف ايـُؿيت .                                           
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ٓني يف نٌ عكط َٚكط اشا ٓات بٌ ٚايـُؤَؤَايـُذس ـَٚٔ ٖٓا ت    
ٜٚتعًُٕٛ َٓٗا، ال أقٌ َٔ ضدٛع  ٜطدعٕٛ ايٝٗا١ ؾكٝٗ ِؾٝٗ ِتَسٔدُٚ

شابٝات بعض ايك َع كٌٖصا َا سٚ ،تعًِ األسهاِّٖ ايٝٗا يْػا٤
 َٔ األ١ُ٥ٚمل ٜعٗط  ٚايتابعات نُا سٓسثٓا ايتأضٜذ االغالَٞ ايٓاقع،

() ذتٗس٠ تػتٓبطـطأ٠ َايـُؾهٝـ اشا قاضت  ،ضزْع أٚ إْهاض 
 : ْٚهٝـ َا تكسّْٚؤنس  . ()األسهاّ َٔ أزيتٗا َٚٔ أسازٜجِٗ

 ٗاسسٜج ٚغٝام ايٓككإ أٚقافثايجّا: إٕ ايتأٌَ ايـُٓكـ يف     
شات ـايسالي١ ٚاالضؾاز اىل أْٗا أٚقاف يًٓػا٤ ايطاي ١ٚانش ٜـذعًٗا

( ْٗا أٚقاف ٚاضز٠ يف نالَ٘ )، ؾإداضدات عٔ داز٠ ايؿطعـاي
ّٓ ايٓػا٤ـبعس ؾطاغ٘ َٔ سطب اي ٖصا ) :سٜسقاٍ ابٔ أبٞ احل ،ذٌُ يف ش

عًٞ أَري ايـُؤَٓني َع  ٜ٘عين ؾُٝا قٓعت (اىل عا٥ؿ١ ايؿكٌ نً٘ ضَْع
(يف اي ) ً٘ٝـُا ٜؤنس عسّ عَُّٛ -يف ايبكط٠ ت٘ضباشـُيـدطٚز ع  

٘ يًُطأ٠ ايعايٞ إسطاظ عَُٜٛهؿٝٓا عسّ  نُا غبل بٝاْ٘، األٚقاف
كٌٝ بعس ايتش ١ االدتٗاز َٚباؾط٠ االغتٓباطًهُـتؿٓطؾٗا بؾأْٗا بؿعٌ 

  تعاىل، ٖٚٞ تٛدب ايتهاٌَ قٗطّا ٚدساّْا .َعكٝت٘ عٔ  ٚايتٛضع ايـُػتُط

ِٕ ط: 481 ( آل١ٜ غٛض٠ ايبكط٠:)ْٚعري سسٜح تؿػري ايعػهطٟ -دـ     َأ

َُا اِيُأِخَط٣ ُٖ َُا َؾُتَصنَِّط ٔإِسَسا ُٖ ٌٖ ٔإِسَسا ( )ؤَٓنيعٔ أَري ايـُصَتٔه
ٗا شٓنطت إسساُٖا األخط٣ تـٓػٝـت إسساُٖا عٔ ايؿٗاز٠ ؾإشا نًٓط :قاٍ

 بؿٗاز٠ ضدٌ يٓككإبٗا ؾاغتكاَتا يف أزا٤ ايؿٗاز٠ عٓس اهلل ؾٗاز٠ إَطأتني 
 . (17)...صعكٛهلٔ ٚزٜٓٗٔ
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ٖٛ  -بػض ايٓعط عٔ نعؿ٘ ٚعسّ ايٝكني بكسٚضٙ -ٖٚصا ايٓل    
:طيٓككإ ساّل يؿٗاز٠ ضدٌ بكٛي٘تٛدٝ٘ الؾرتاط تعسز ايؿاٖستني ٔع

ٚاإلغتعساز شٓس االقتها٤ ــ يًُطأ٠ بٚق ٖصاٚعكٛهلٔ ٚزٜٓٗٔص
شات ـست٢ ايكاي ايٓػا٤ عٓس مجٝعبٓشٛ ايؿع١ًٝ ٚيٝؼ ثابتّا  ، ٚايؿأ١ْٝ

ٚقس ٚٓد٘  ،َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓايـُػتُس٠ تؿكٗات باألؾهاض ايس١ٜٝٓ ايـُ
طأتني يؿٗاز٠ ايطدٌ ايٛاسس ايـَُعازي١ ؾٗاز٠  ( )ؤَٓنيايـُأَري 

ِٓ  صْٗٔككإ عكٛهلٔ ٚزٜٓط:كتهٞايـُب يف ٖصا ٚقـ ايـُطأ٠ ؾال ٜع
 ِٓ عكًٗا ٚزٜٓٗا بؿعٌـايـُطأ٠ اييت ت -ع٢ً ؾطض قسٚضٙ -شسٜحـاي
تعًُٓٗا ذاٖستٗا يٓؿػٗا بأزا٤ ايٛادبات ٚإدتٓاب ايـُشطَات ٚبؿعٌ ـَ

يططٜك١ االغتسالٍ ٚإغتٝعابٗا يف ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚ تعاىل ٘ألسهاَ
 .  ١ٝـكـْ  ١ٝـٓكـت ؾك١ٝٗ  آلالت االدتٗاز َٚعسات اإلغتٓباط ست٢ قاضت

ِٓ تٚاشا مل      ايـُطأ٠ ايـُتها١ًَ بايعًِ  تكس١َايـُض اخباألطٛا٥ـ ع
دبري ـع٢ً َطدع١ٝ اي ايكا١ُ٥ دا٤ت ايػري٠ ايعكال١ٝ٥ -ٚايعٌُ ايكايـض

 يسٜٔ. ا أسهاّدبري٠ يف ـدبري اىل ايـدبري٠ ٚؾطع١ٝ ضدٛع غري ايـٚاي
عتٓس ايـُؿيت بٌ ٜٛدس ايسيٌٝ ايـ١ُ ٜهؿٝٓا عسّ ايسيٌٝ ع٢ً إعتباض ضدٛي

  :ٛاقـ ايؿطع١ٝايـُطأ٠ بايؿتٝا ٚبٝإ األسهاّ ٚايـُب٘ ع٢ً ؾطع١ٝ قٝاّ 

بٝإ ببعس ّٜٛ عاؾٛضا٤  ايعك١ًٝخام ٜتُجٌ بكٝاّ ظٜٓب  (18)زيٌٝ -أ    
قٝاّ َجًٗا ( ٚطّا ع٢ً ظٜٔ ايعباز )األسهاّ ٚايـُٛاقـ ايس١ٜٝٓ تػٓت

ٗسٟ ايـُشػٔ ايعػهطٟ بعس غٝب١ االَاّ ـيشذ١ أّ اـاالَاّ ايدٓس٠ 
 .)عذٌ( نُا دا٤ يف خة ايكسٚم ٚايطٛغٞ 
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دبري ٚإٕ ناْت أْج٢ ـٚزيٌٝ عاّ ٖٛ غري ايعكال٤ ع٢ً ايطدٛع اىل اي    
ْٟ َػتكط ًَشٛظ ال َٜٖٚٛ  ٓكب ايـُؾطاؾ١ إٕ إْهاضٙ، ٚ أسس ُعَػدط

طظ إدتٗازٖا طأ٠ اشا أسايـُٟ ُٓع َٔ تكٓسـٚخطط ايععا١َ ايس١ٜٝٓ ال ٜ
 (سهٛضِٖ)ظَٔ  ٗٔٚقس نإ بعه ،ٚعسايتٗا نُا ٖٛ ٚانض دسّا

ٌُ ايكايـض ٚقس سكٌ ايعٚ ًِش١ يف ايعـجٌ ايطا٥ع ٚايكس٠ٚ ايكايايـُ
 بؿطعٝت٘ط٦ُٓني ايـُشٔ َٔ ـْٚ ( يتكسٜٗٔ يؿتٝا ايٓاؽ،)ِٖإَهاؤ

أ١ُٖٝ ؾطط ايعساي١  ، َع اعتكازْاؿيتايـُايؿكٝ٘  عسّ إؾرتاط شنٛض٠ٚ
 .ؿيت ٚبسضد١ عاي١ٝ نُا غٝأتٞ ايـُيٓعا١ٖ يف ايؿكٝ٘ ٚا

 ايـُطأ٠ ٟتكٓسيف دٛاظ ال خالف يعً٘ ضٜب ٚ بٝإ اْ٘ البٓا ْٚـدتِ ٖ    
 زضد١ تبًؼ ست٢َباؾط٠ ايبشح ايـداضز ٚ يًتشكٌٝ ايعًُٞ ايؿكٗٞ

 َـٓعٖٛا َٔ ايـتكسٟ َطدعّاٚايـُؿٗٛض  ١ٝ،ـٚاألعًُاالدـتٗاز :  عاي١ٝ
ًٓ ؾال ٜكض بني ايٓاؽ نّٝااقأٚ  يإلؾـتا٤ َٓكب ايـُٓكبني:  أسس سٖاتك

 .ُؿٗٛضـعٓس اي ُطأ٠ َُٓٗاـشطّ ايـُت ْ٘اؾ ،َٓكب ايكانٞ أٚ ايـُطدع١ٝ
ًٛظا٥ـ ايجا١ْٜٛ ي اضغتٗايعً٘ ال بأؽ عٓس ايـُؿٗٛض يف َـُيهٔ     
ـُطدع يف ُهٓٗا َع١ْٛ ايـأٟ ٜ ،ُدتًؿ١ يف َكاَات ايؿتٝا ٚايكها٤ـاي

ؿيت ـيهٓٗا ال ت ،تُٗااا٤ َٚكسَ ع١ًُٝ ايكهٚيفٚتٛابع٘ ٤ ؾتاع١ًُٝ اإل
شسز ـٚ تـُطدع يًٓػا٤ أشهٞ ؾتا٣ٚ ايـٚشيو نإٔ ت ،كهٞـٚال ت

َٛنٛع ايسع٣ٛ شطض ـُطؾٛع١ ٚتـُٓاظع١ ايـُٓهط يف ايـُسعٞ ٚايـاي
ُشه١ُ ـساٍ ايؿٗٛز ٚتهتب قطاض ايٚتـشكل ٚ ايكها١ٝ٥ ايكا١ْْٝٛ أٚايـُاز٠ 

 . ٚ َا ؾاب٘ ـدًٌ أعط ؾٝ٘ اشا استًُت ؾٝ٘ ايٚ تٓأ ٚتكازم عًٝ٘
ـُكسَات يتُاّ اي تكسٟاي عٓس ايـذُٝع :ُطأ٠ ـَهإ ايٚباختكاض: بإ    

    .ُتداقُني ـشهِ ع٢ً ايـٚ ايٚأزٚاض ايؿكٝ٘ ٚايكانٞ باغتجٓا٤ اإلؾتا٤ أ
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 . طًازٔ الـنُلد : خامس ـالصسط ال           

ايعْا إشا أظٗط ايؿٗازتني ٖٚٛ بايؼ  ال اؾهاٍ عٓسْا يف إغالّ ٚيس     
ثِ يٛ غًو َػًو ايتشكٌٝ  ،عاقٌ ٚب٘ ٜعتكِ زَ٘ ٚعطن٘ َٚاي٘

ست٢ ساظ ٚايؿكا١ٖ طاتب ايعًٝا َٔ ايؿهٌ ايـُايعًُٞ ايسٜين ٚبًؼ 
ُٓع عسّ طٗاض٠ َٛيسٙ عٔ ـأّ ٜ ؟ ٌٖ ٜكض تكًٝسٙ -زضد١ اإلدتٗاز 

 ؟ . طدع١ٝ ايس١ٜٝٓايـُايععا١َ ٚ
ٛيس ٚعسّ تٛيسٙ ايـُعطٚف بِٝٓٗ ٖٛ اؾرتاط طٗاض٠ ايـُؿٗٛض ٚايـُ    

قاٍ َبّٝٓٓا  ،االمجاع عًٝ٘ )قسٙ(اْٞع٢ ايؿٗٝس ايجبٌ إٓز ،َٔ ايعْا
ُإ ٚايعساي١ ـٖٚٞ ايبًٛؽ ٚايعكٌ ٚايصنٛض٠ ٚاالٜ) : يؿطا٥ط االؾتا٤

 . (19)( ٛيس امجاعّاايـُٚطٗاض٠ 
تٛيسّا عٔ ظْا ٜكّٝٓا ذتٗس اشا نإ َايـُإٔ  ٚايسيٌٝ ايٛانض عًٝ٘ ٖٛ    

ٜط٣ االدتُاع  -ال إؾتباّٖا ٚإستُااّل - أٚ إط٦ُٓاّْا عَُّٛٝا َٛثٛقّا ب٘
قالس١ٝ ُٓع عٔ ـٓكك١ االدتُاع١ٝ تايـُٚ ،ؾٝ٘ َٓكك١ٚدٛز ايبؿطٟ 

ـٗٞ َٓكب إيٚز١ٜٝٓ ، ألْٗا ظعا١َ ايؿتٝا١ٝ ايتكًٝس ٚعـُؿيت يـُطداي
شطاّ ٚايعاضف ـالٍ ٚايشـدعً٘ ايؿاضع األقسؽ يًُذتٗس ايٓاظط يف اي

ُٔ ـدطري يـٓكب ايايـُذعٌ ٖصا ـٚال ٜطن٢ ايؿاضع ب ،باألسهاّ
  . ، ٚال ٜطن٢ بتكسٜ٘ يـُٓكب ايـُطدع١ٝٓكك١ايـُناْت ؾٝ٘ ٖصٙ 

ٕٕ : َٔ ُٜبٚ     ؾٝ٘ َٓكك١ إدتُاع١ٝ ال ٜػتػٝؼ  -سٙ َٔ ايعْاكطع بتٛٓيتعبري ثا
١ ٚال ٜطنٕٛ بتكٓسٜ٘ يًععا١َ ٚايـُتؿطع١ َطدعٝت٘ ٚقٝازت٘ ايسٜٓٝبٌ ايعكال٤ 

ُا ٜبسٚ سػبؾطع١ٝ ، نُا تٛدس ؾٝ٘ َٓكك١  ايس١ٜٝٓ ٚتػُٓٓ٘ َٓكب ايتكًٝس
                                   

 نتاب ايكها٤ . - 64: 3طبع ايٓذـ : ز -ايطٚن١ ايب١ٝٗ ؾطح ايًُع١ ايسَؿك١ٝ (19)
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دتًؿ١ ـَٖٚٞ بتعبريات  ،ٚاضز٠ يف ٚيس ايعْا (41)ـذُٛع ضٚاٜاتَٔ َ
ال ٜػتػٝؼ ايعكال٤  ـُهٔ َطادعتٗا، ٚألدًٗاَٚهاَني َتٓٛع١ ٜ

  ٚايـُصٖب . ٚإَا١َ ايسٜٔ تػُٓٓ٘ َٓكب ايتكًٝس ٚايـُتؿطع١

َٔ ٖصا اإلغتسالٍ ٜتذ٢ً إٔ عطٚض ساالت ع٢ً ايؿكٝ٘ ايـُطدع ٚ    
ٜ٘ يًُطدع١ٝ ٚال عٔ اغتُطاضٙ عًٝٗا، ٖٚٞ ايـشاالت ال ٜـُٓع َٔ تكٓس

اييت ال ٜـشػبٗا ايعكال٤ َٓكك١ّ يف ايـُطدع نعطٚض ايـُطض ايؿسٜس 
يٛعٞ بكا٤ ا ٚايـُِٗ -غاعات -إلغُا٤ ايـُؤقت ظَّٓا ٜعتٓس ب٘أٚ ا

ٖٚصا بـدالف  -يٛ بعس َس٠ َٔ إغُا٤ ايـُطض ٚايعالزٚ-عٛزت٘ٚ
عطٚض ايؿػل اشا مل ٜػاضع ايؿكٝ٘ يًتٛب١، ؾاُْٗا  عطٚض ايـذٕٓٛ أٚ

َٓكك١ َاْع١ عٔ غال١َ َطدعٝت٘ ٚعٔ ؾطع١ٝ تكًٝسٙ سسٚثّا ٚبكا٤ّ، 
  . ًُطدع١ٝٔ ظْا ٜكّٝٓا َاْع١ عٔ قالسٝت٘ يع ٖٚهصا َٓكك١ ايٛالز٠

ؿِٗ َٓٗا عسّ قبٍٛ ايؿاضع ايؿطٜؿ١ اييت ُٜ (41)ايطٚاٜاتٖا: ٜؤنسٚ    
ايؿٗاز٠ ن ٚايـُٓاقب ايس١ٜٝٓ ايعاي١ٝ بتكسٟ ٚيس ايعْا يًُٗاّ ايؿطع١ٝ

يف خة  ()قاٍ َٛالْا ايكازم ،جبت١ يًشكٛم ٚإَا١َ ايٓاؽايـُ
( يف خة )ٚقاٍ َٛالْا ايباقط صذٛظ ؾٗاز٠ ٚيس ايعْاـال تط :قشٝض

ّٓـال تٚيس ايعْا:طقشٝض يف ؾٗاز٠  ص ٚقاٍ ايٓاؽ ذٛظ ؾٗازت٘ ٚال ٜؤ
ّٓـال ٜ( يف خة قشٝض :ط)َٛالْا ايهاظِ  صذٛظ ؾٗازت٘ ٚال ٜؤ

                                   

 ض + َٔ ابٛاب األغآ 3َٔ ابٛاب املا٤ ايـُهاف +  ب 11: ب 1ضادع : ايٛغا٥ٌ : ز (41)
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ظاٖط يف  -طالمَا١َ أٚ ْؿٞ إَا١َ ايٓاؽ ع٢ً اإلإٕ ْؿٞ اال :بتكطٜب
 ايكا٥سَٚاّ ٖٛ ايكس٠ٚ ٚاإل ،عسّ قالس١ٝ ٚيس ايعْا إلَا١َ ايٓاؽ

ٚايعاٖط عسّ إختكام  ٚؾعً٘، ٓتبع يف قٛي٘ـُٜكتس٣ ب٘ ٚـٓتبع ايصٟ ُٜايـُ
ذُاع١ يعسّ ايؿاٖس ع٢ً اإلختكام ـَا١َ قال٠  ايطًل بإايـُايٓؿٞ 

ّٓ): مل ٜكٌ إش ،بٗا نُا أْ٘ مل ٜطز  (ايٓاؽ يف قال٠ٕ أٚ زعا٤ٕ ٚال ٜؤ
شتٌُ قّٜٛا االختكام ـذُاع١ خاق١ ست٢ ٜـيف َٛضز قال٠ ايايـدة 

 : يف أبٛاب ايؿٗازات َع ن١ُُٝ بٌ ٚضزت ايٓكٛم ،أٚ ُٜكطع ب٘
ّٓط س ٖصا االطالم ٜٚهؿـ عٔ عسّ ُا ٜؤٓنـَ -َطًكّا صٚال ٜؤ

ٚأععِ َٓٗا  ،ذُاع١ـَٚٓٗا إَا١َ قال٠ اي -قالسٝت٘ يإلَا١َ َطًكّا
 ٚيعٌ غٓط عسّ قالسٝت٘ يإلَا١َ، -طدع١ٝ ايس١ٜٝٓايـُإَا١َ ايؿتٝا ٚ

 ؾٝ٘ .ايكا٥ِ ٚايؿني  ١اإلدتُاعٝٓكك١ ايـُٖٞ  ايـُطًك١

ع٢ً  تؿطع١ايـُٚ غري ايعكال٤ : إٔ ْالسغٜٚعٜس األَط ٚنٛسّا     
ألَط ي ذطٟـعٔ إثبات غع١ اي ٙقكٛضٚ دة٠ـايطدٛع اىل أٌٖ اي

َطدع١ٝ ٚيس ايعْا ايصٟ  عري قكٛض اإلَها٤ عٔ عُّْٛ ،دطريـاي
ٚإٕ ناْت َطدعٝت٘ يف غري األَٛض ايس١ٜٝٓ  ،ذتُع ٜٚؿٝٓ٘ايـُٜٓتكك٘ 
إؾرتاط ؿٗٛض بني ؾكٗا٥ٓا)ضض(: ايـٌُ ق٠ٛ ايكٍٛ تشك. ٜٚٚغٝع١ 
 .َٔ ايعْا ٜكّٝٓا ؿيتايـُُع٢ٓ اؾرتاط عسّ تٛيس ـؿيت بايـُٛيس َطٗاض٠ 

 .التركس َالضبط : الصسط السادس        
االدتٗاز أٌٖ  ٚايـُطتهع يف أشٖإأخريّا ؿٗٛض ع٢ً األيػٔ ايـُ     

ذتٗس ايـُط إغتصناض تأخط٠ ٖٛ إؾرتاايـُٚيف بعض ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ 
يألزي١ سني اإلؾتا٤ ٚإغتشهاضٙ يًُعًَٛات ٚايهةٜات ايـُؿيت ٚنبط 
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يف ع١ًُٝ اإلغتٓباط ٚإٔ  شتاد٘ـٜ األقٛي١ٝ ٚايطداي١ٝ ْٚـشٖٛا َـُا
ال ٜهٕٛ نجري ايػٗٛ ٚايٓػٝإ ٜهٕٛ نبط٘ بكسٕض َتعاضف بـُع٢ٓ إٔ 

 .ني عُّٛ ايبؿط تعاضف بايـُدطز ب٘ ايٓػٝإ ٚايػؿ١ً عٔ ايكسض ـٜ شٓسـب

ٍٓ ع٢ً إؾرتاط ٚايعاٖط اْ٘ ال إمجاع ٚال أخباض        اإلغتشهاضتس
 : إلؾرتاط٘ بأَٛض ـُهٓٓا االغتسالٍٜ، يهٔ ٚاإليتؿات صنطتٚاي

تعاضف َٔ ايهبط ايـُدطٚز االْػإ عٔ ايكسض ـاْ٘ ب :األٍٚ     
شكٌ ايؿو يف غال١َ أغؼ ؾتاٚاٙ ٚاآلت ـصنط ٚاالغتشهاض ٜتٚاي

 شكٌ ايؿو ـأٚ ٜ ،ٖصا اشا نإ غٗٛٙ ساٍ االغتٓباط ،اط٘ هلاإغتٓب
األزي١ أقٍٛ ُا إغتٓتذ٘ َٔ ـيف قش١ ؾتٝاٙ ساٍ اإلؾتا٤ ٚيف َطابكتٗا ي

بايكسض نبط٘  ٣ٚ َٔ ال ٜهٕٛاؾٝؿو يف سذ١ٝ ؾت ،ايتؿك١ًٝٝ
ٚايؿو  ذتٗس عٔ مشٛي٘،ايـُتعاضف ٚتككط أزي١ َؿطٚع١ٝ تكًٝس ايـُ

 .شذ١ٝ ـَػاٚم يًكطع بعسّ ايٚاٙ س٦ٓٝص ايف سذ١ٝ ؾت

تٝكٔ َٔ تباْٞ ايعكال٤ ع٢ً ايطدٛع اىل اخلةا٤ ايـُإٕ ايكسض  :ايجاْٞ     
دبري نابطّا ألزٚات خةٜٚت٘ ٚبايٓشٛ ـٖٛ َا نإ اي -ٖٞٚٛ زيٌٝ يٓب -

 .تعاضف بني ايعكال٤ ايـُ
  (أٌٖ ايصنط ٚايعًِتـشكل عٓٛإ )اْ٘ ٜكطب تٛقـ  : ايجايح     

ع٢ً ايهبط  (شالهلِ ٚسطاَِٗ ٚأسهاَِٗـسٜجِٗ ايعاضف بضاٟٚ س) ٚ
ٚألدً٘ ٜكطب إْكطاف بعض  ، عسّ ايػٗٛ ٚايػؿ١ً ٚايٓػٝإ ايهجريٚ

 خكٛم ايـشذ١ٝ يؿتا٣ٚإضاز٠ دعٌ أٚ ظٗٛضٙ يف  (44)ايٓكٛم طَٓهِص
 . ايعكال٤ظا٥س عٔ َتعاضف   بكسض  زٕٚ ايٓاغٞ تصنطايهابط ايـُ

                                   

 . 4َٔ ابٛاب قؿات ايكانٞ : ح  1: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (44)
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   .صنٛضايـُْط٦ُٔ باالؾرتاط  -ايٛدٛٙ : َٔ إْهُاّ ٖصٙٚباختكاض    

ذعٌ ٚبكٞ ؾطٚط ثالث١ ١َُٗ ْـايعا١َ، ١ ايتكًٝس ٖصٙ ؾطٚط قش    
 :السك١ َتشٛخ ثالث١ ـب ًٓا، ؾـشجّا َػتكاّلبَٓٗا هٌ ٚاسس ي

 .اشرتاط عدالٕ الـنفيت : خامس ـالبخث ال       

ؿيت يف ُايـْا )ضض( إؾرتاط عساي١ ؿٗٛض بني ؾكٗا٤ايـُعطٚف ايـُ     
شٝح تهٕٛ يعسايت٘ َٛنٛع١ٝ ٚؾطط١ٝ ـٚاٙ ٚقش١ تكًٝسٙ باسذ١ٝ ؾت

 ايعط٠ٚ)يف )قسٙ( ، ست٢ شنط ايػٝس ايطباطبا٥ٞٚاٙاَػتك١ً يف سذ١ٝ ؾت
: أْ٘ يٛ  -شػب إطالعٓاـَٔ تعايٝكٗا ب نجري مجْعأَهاٙ ٚ (ايٛثك٢

إغتٓباط بكسم ايـُؿيت يف بٝإ ؾتٝاٙ بعس بصٍ ٚغع٘ يف أسْس ٕ إطُأ
مل ٜكض  -زٕٚ إسطاظ عسايتَ٘ٔ يهٔ َساضنٗا ايـُتعاضؾ١ َٔ سهاّ األ

ت٘ أٚ دٗاي١ يؿو يف عساييعًِ بعسّ عسايت٘ أٚ َع اغٛا٤ َع ا ،تكًٝسٙ
 ٚايـُٛنٛع١ٝ  ُا ٜهؿـ عٔ إعتباض ايعساي١ بٓشٛ اإلغتكالي١ٝـَ -ساي٘

 -ػتٓبط١ايـُٝاٙ عٔ قسق٘ يف إخباضٙ عٔ ؾت ال بٓشٛ ايططٜل ايهاؾـ -
ذٍٗٛ ـذتٗس غري ايعازٍ أٚ َايـُ: )( 71َػأي١  :ايعط٠ٚ ايٛثك٢) قاٍ يف

 ( .ذٛظ تكًٝسٙ ٚإٕ نإ َٛثٛقّا ب٘ يف ؾتٛاٙـشاٍ ال ٜيـا

شه٢ عٔ بعض األعالّ ايرتزز أٚ ايتٛقـ يف إعتباض ايعساي١ ـيهٔ ٜ    
بٌ سه٢  ،ػتك١ً يف سذ١ٝ ايؿت٣ٛ ٚقش١ ايتكًٝسايـُبٓشٛ ايسخاي١ 

دٛظ بعْض تكًٝس ) :قاٍ ،قٛاّل بعسّ إعتباضٖا شهِٝ )قسٙ(ـايػٝس اي
 : قاسب ايـذٛاٖط)قسٙ(ٚيعً٘ ٜطٜس بايبعض (43)(إَٔٛايـُايؿاغل 

                                   

 . 23. 1ط٠ٚ ايٛثك٢ :زَػتُػو ايع  (43)
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اّ ـذُاع١ إٔ ايعاٖط عسّ اعتباض عساي١ إَشٛخ قال٠ ايـايصٟ شنط يف ب
ب٘ عٓس  َاَت٘ اشا نإ َٛثٛقّا١ إ٘ يف قش١ ْٝٓ٘ ٚبني ضٓبُٓا بٝذُاع١ ؾٝـاي

َِٓٔ إ ش ال زيٌٝ ، إٜهّاـُؿيت أَط نصيو يف اييعٌ األ ) :ثِ قاٍ ،ب٘ ٥ت
ٔ ٚدٛز بٝٓ( يهٓٓا غٓنايؿٗاز٠ ٘ يف ايعساي١ تعبسّاع٢ً اؾرتاط سذ١ٝ ظٓٓ

نُا  ُؿيت بايعساي١ تعبسّاـايسيٌٝ ايٛانض ع٢ً اؾرتاط سذ١ٝ ادتٗاز اي
 (42))بٌ َكته٢ إطالم آ١ٜ االْصاض :ثِ قاٍ ،شاٍ يف ايؿٗاز٠ـٖٛ اي

طاز َٓ٘ ُٜ)ُؿيتـٜعين يف اي (عتباض ايعساي١ ؾٝ٘القِٗ اط، ؾإٚغريٖا خالؾ٘
ذاَع ـ٘ ايدة ب٘ َٔ ظٓٓـُُا ٜـُػتؿيت باعتباض عسّ ٚثٛق٘ بـًبايٓػب١ ي
ٕ نإ إطالع٘ عًٝ٘ داظ ي٘ األخص ب٘ ٚإ ال ؾًٛ ؾطض، ٚإيًؿطا٥ط

ٔٓ ايـُؿيت ٚع٢ً  ُػتؿيتـطالع ايٜعين يٛ ؾطض إ (44)(ؾاغكّا ْتٝذ١ ظ
  . ٘يف غًٛنٝات ٕ نإ ؾاغكّآتٝذ١ إدتٗازٙ ٚإألخص ب٘ اإدتٗازٙ داظ ي

دبري ـع٢ً ايطدٛع اىل اي عُّٛ دطٟ ايعكال٤: كاٍ َٚػتٓس ٖصا ايـُ    
َٚٓٗا  -إطالم أزي١ َؿطٚع١ٝ ايتكًٝسّا أٚ ناؾطّا، ٚؾاغكشا نإ ست٢ ا

 ٚاإلْصاض اييت أَٚأ ايٝٗا قاسب يٓؿطا ٚآ١ٜ ،يػؤاٍ َٔ أٌٖ ايصنطاآ١ٜ 
 -ٚأخباض ؾطع١ٝ ايتكًٝسطؾاضدعٛا اىل ضٚا٠ أسازٜجٓاص سٙ()قذٛاٖطـاي

تٝكٔ َٔ ايـُْعِ ايكسض  ،ؿيتايـُطًكات بعساي١ ايـُٚال زيٌٝ ع٢ً تكٝٝس 
 . دةـٚقسق٘ ؾُٝا ٜأَاْت٘ ٚدبري ـٖٛ إسطاظ ٚثاق١ اي دطٟ ايعكال٤

َٕٛ َٔ ايهصب يف ْكٌ ـُأذٜٛع تكًٝس ايؿاغل ايـٚقس ٜهٕٛ َػتٓس ت     
 :  ، بتكطٜبايعا١َ كتهٝ٘ ايكاعس٠ـَا ت ايؿت٣ٛ ٖٛ

                                   

 . 144غٛض٠ ايتٛب١ :  (42)
 . 478:  13دٛاٖط ايهالّ :ز (44)
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دبري اىل ـضدٛع غري ايؾطع١ٝ زيٌٝ ؾطع١ٝ ايتكًٝس ٖٛ  ٕ عُس٠إ     
ال١َٝ البس َٔ ضدٛعِٗ اىل غ١ اال، ٚغري ايعًُا٤ بايؿطٜعدبريـاي

ةا٤ دـذطٟ ايعكال٥ٞ يف َٛاضز ايطدٛع اىل ايـٚاي ،دةا٤ بٗاـايعًُا٤ اي
ؾاشا ٚثل  ،ُا ٜعتكسٙ َٔ ايكالحـبٝاْ٘ ي عٓس دبريـسطاظ قسم ايبإ ثابْت

َا زاّ  نؿ٢ - ـدبري بكسق٘ ٚأَاْت٘ عٓس بٝإ َا إعتكسَٙٔ ضدع اىل اي
ْٕ ٜٛدس ٚثْٛم ُٓ ٚإط٦ُٓا ٚ ايتككري يف بٝإ سٙ ايهصب أبكسق٘ ٚعسّ تع

  . ٚخةت٘ دة ايكشٝض عٔ اعتكازٙـاي
ـدبري عٓس اي١ ايعس ثط ٚال ؾاٖس ع٢ً اؾرتاط٠ٕ: ال أدتكطـَ ٚبعباض٠ٕ     

 . طدع ايٝ٘ ٜٚعتُس عًٝ٘ يف خةت٘ ُٜٔ ـا ٜعتكسٙ ندبري يإخباضٙ بـُ

يسيٌٝ ايٛايف باؾرتاط عساي١ ٚدٛز ا -يًُؿٗٛض ٚؾاقّا -ا ْعتكسهٓٓي    
عساي١ اي أعين نٕٛ:  ُٛنٛع١ٝـبٓشٛ االغتكالٍ ٚايٚايـُطدع ؿيت ايـُ

ؿيت ايـ٣ُ ايؿكٝ٘ ؾتٛبسْٚٗا ٌ تكب بـشٝح ال ؾططّا ٚاقعّٝا َػتكاّل
تٛقـ ؾطعٝتُٗا ع٢ً ت، ٖٚصإ َكاَإ ضؾٝعإ طدع ٚسذ١ٝ ضأٜ٘ٚايـُ

ٚايـُكشٛب١ بايطقاب١ ايتا١َ يًٓؿؼ،   ايكطٜب١ َٔ ايعك١ُايعساي١ ايطاق١ٝ 
، كٓطبنيايـُضقاب١ ايعاًَني الغُٝا ايـُكاّ ايجاْٞ ؾإ ايعساي١ ؾٝ٘ تتطًب 

 :ٚدٛٙ َٔ األزي١ تباعّا ٜٚـُهٓٓا عطض 
ٙ إزعا ،ؿيتإمجاع األقشاب ٚتػايـُِٗ ع٢ً إؾرتاط عساي١ ايـُ :األٍٚ     

 .َٔ ايؿكٗا٤  غري ٚاسس ٚإعتُسٙ مجْع
مجاع ايهاؾـ عٔ ضأٟ ْ٘ ٜكعب دسّا اإلشعإ باْعكاز اإلا :ٚؾٝ٘    

 ؟ ٚقس ْكٌ غري ٚاسسنٝـ ،مجاع يف ْؿػ٘( يعسّ إْعكاز اإلايـُعكّٛ )
 تكًٝس ايؿاغل)ٖاب بعهِٗ اىل دٛاظش -ػتُػوَِٓٗ غٝس ايـُ -)قسِٖ(
 . طالم األزي١( عُاّل بإايـُأَّٛ
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ٜٛدس عٓسْا ظٔ قٟٛ بهْٛ٘  -َٚع ايتٓعٍ ٚؾطض إْعكاز اإلمجاع     
ساضى ايـُٚس٦ٓٝص ْالسغ  ساضى،ايـُّا َسضنّٝا َػتٓسّا يبعض إمجاع

ٓكٍٛ ٖٓا ٚانض ايـُمجاع ٚألدً٘ ال ٜهٕٛ اإل ،شت١ًُ األخط٣ايـُ
 .ٜكًض زيٝاّل يإلثبات  اإلْتاز ٚال

عك١ٝ ايـُايطاغذ يف أشٖاِْٗ ع٢ً قسح  تؿطع١ايـُإضتهاظ  :ايجاْٞ     
ًٓس ايـُؿيت ايـُيف َٓكب  ٕٛ ال تك ذسٟ ايتٛب١ عكٝبٗا ٚال تكبٌ َٓ٘ ـبٓش

 . تبٛع١ بايٓسّ ٚايتٛب١ايـُست٢ عك١ٝ ايـُ

ٗاتِٗ اْ٘ ٜكطب دسّا ْؿ٤ٛ االضتهاظ َٔ ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ ٚتٛدٝ: ٚؾٝ٘     
زضد١ نبري٠ َٔ ايطغٛر ايصٖين عٓس اإلضتهاظ اق١ً ست٢ بًؼ تٛايـُ
ضب َؿٕٗٛض ال أقٌ ي٘ ٚال  ٖٓا: ٚقس ٜكاٍ ،ٚي٘ ْعا٥ط نجري٠ تؿطع١،ايـُ

 .عتة٠ عًٝ٘ ايـُشذ١ ـشٔ ْبشح عٔ ايسيٌٝ ٚايـْٚ ،زيٌٝ عًٝ٘

يف ؿيت ٚايـُايعساي١ يف  ـشٔ ال ْؿو يف إضتهاظ أقٌ إؾرتاطْعِ ْ    
ٜٚكًض  ،تؿطع١ايـُطدع ظعِٝ األ١َ ٚال يف ضغٛر شيو يف أشٖإ ُايـ

عتباض ايـُطتب١ ثبات إبٌ َؤنسّا إل ،إلثبات ؾطط١ٝ ايعساي١ سّاٖصا َؤن
أعين إقتها٤ دالي١  :ايطاق١ٝ َٔ ايعساي١ ايـُػتكط٠ ايكطٜب١ َٔ ايعك١ُ

ايصٟ ؾا٤ اهلل غٝبت٘  ()َاّ كاّ ٚخطط ايٓٝاب١ ايعع٢ُ َٔ اإلايـُ
 .  باضن١ ايؿا١ًَٚقٝازت٘ ايـُ باؾط ايتاّ٘ ايـُؤَٓني َٔ ؾٝهإ ايـُٚسطَ

عتباض ايعساي١ يف نٌ عٞ َٓتر إلٌٖٚ ٜٛدس إضتهاظ َتؿطعٞ قط    
ْـشتًُ٘  ٖصا َا ؟ َؿٕت ٚيٛ مل ٜبًؼ ايـُطدع١ٝ ايعًٝا ٚايععا١َ ايس١ٜٝٓ

ط يف إلثبات٘ اىل ايٓع شتازـْٚ تؿطع١ضتهاظ ايـَُٔ إدًّٝا مل ْتشكك٘  يهٔ
 .ايٛدٛٙ األخط٣ 
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ايجايح إٕ ايتكسٟ يًؿتٝا ٚيًُطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ ايعًٝا اييت ال ٜطق٢ ايٝٗا     
عِٝ ٜأتٞ يف ـٞ عـٗكب إيـٓـٖٛ َ -إال أقٌ قًٌٝ َٔ ايؿكٗا٤ ايـُذتٗسٜٔ

 ال١ٜ ايعع٢ُ ايـُٓٛط١ باأل١ُ٥َا١َ ٚايٛايطؾٝع بعس َٓكب اإل ايـُكاّ
()ايؿاضع ايـُكسؽ بتكسٟ  ٖٚصا ايـُٓكب ٜكطع َع٘ بعسّ ضن٢

ٜـدؿ٢ َٔ غري ايعازٍ: ؾػاز زٜٔ يًُطدع١ٝ ؾاْ٘  ٚأيًؿتٝا  غري ايعازٍ
شتٌُ خٝاْت٘ ٚنصب٘ يف ْكٌ ايؿت٣ٛ ٚعسّ إغتٓباطٗا َٔ ايٓاؽ ٜٚـ

قٟٛ َٔ ايعساي١  شٓسـؿيت بايـُؾالبس َٔ نٕٛ  ،أسازٜجِٗ قشٝشّا
 .ب ايعاٖط شػـػتكط٠ يف ايباطٔ ايكطٜب١ َٔ ايعك١ُ بايـُايٛاقع١ٝ 

تكسٟ شه١ َٔ زٕٚ ايـُٖٚصا ايٛد٘ ٜؿٓكٌ بني َٓكب ايؿتٝا     
طًك١ اييت ال ايـُطدع١ٝ ايعا١َ ٚايععا١َ ايـُطدع١ٝ ٚبني َٓكب ايـُ

 ٚنالُٖا َٓكب ،يف نٌ عكط ذتٗسٜٔايـُٜطق٢ ايٝٗا إال أقٌ عسز َٔ 
ٓكبني ْعتكس تٛقؿُٗا ايـُٚنال  خطري ٚايجاْٞ أؾس خططّا َٔ األٍٚ،

  . ٢ ايعساي١ ايطاق١ٝ ايكطٜب١ َٔ ايعك١ُعً

ٖٚصا اإلعتكاز َٛنع قبٍٛ ؾدكٞ ْاؾ٤ٞ َٔ االط٦ُٓإ ايٛاثل     
اآلٜات  تشكٌ َٔ ٖصا ايٛد٘ َٚٔ بعضايـُبٌ َٔ ايكطع ايٝكٝين 

 . ِٗايطاغذ يف أشٖاْ تؿطع١ايـُإضتهاظ ٚايطٚاٜات ايالسك١ َٚٔ 

ِِ ايٖٓاُضَٚاَل َتِطَنُٓٛا :طقٛي٘ غبشاْ٘ :ايطابع     َُٖػُه ُُٛا َؾَت ًَ َٔ َظ ص ٔإَي٢ اٖئصٜ
 ٌٝايـُُع٢ٓ ـإٕ يؿغ ايطنٕٛ قس ٜػتعٌُ ب :بتكطٜب ،113:ٖٛز

 ُع٢ٓ االعتُاز ع٢ًـٜٚػتعٌُ نجريّا ب ٚايػهٕٛ ايٝ٘، ايؿ٤ٞب ٚايطن٢
ضنٔ )ٖٚصا  ،)ضنٔ ايٝ٘( أٟ إعتُس عًٝ٘ :كٍٛت ٚاإلغتٓاز ايٝ٘، ايؿ٤ٞ

ايصٟ ٜطتهع عًٝ٘ ايبٓا٤ ٜٚكّٛ ب٘ أٚ بكٛت٘  عُازٙ ايكٟٛ ( ٜعينايبٓا٤
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ُع٢ٓ ايٓٗٞ ـؾتهٕٛ ب ،ع٢ٓ ايجاْٞ َٔ اآل١ٜايـُٚال ٜبعس إضاز٠  ،ٚضناظت٘
 .عٔ اإلعتُاز ع٢ً ايصٜٔ ظًُٛا ٚاالغتٓاز ايِٝٗ 

ٚتاض٠ ٜعًِ ْؿػ٘  ،تاض٠ ٜعًِ االْػإ غريٙ :شٜٛٔـٚايعًِ ع٢ً ْ    
ََٕٚدايؿ١ االضاز٠ اإلهل١ٝ قاٍ تعاىل:طُـب ُُٛ ِِ ايٖعأي ُٖ  َٕ  صاِيَهأؾُطٚ

 ّاتشككٝهٕٛ ظًُ٘ َؾ ،شػّٓا اىل غريٙـٚقس ٜهٕٛ ايهاؾط َ ،442 :ايبكط٠
 .اإلضاز٠ ايتؿطٜع١ٝ اإلهل١ٝ  ـدايؿتَ٘ؿعٌ بعًِ ْؿػ٘ ب

ُُٛا: ؾايتعبري ايكطآْٞطن٤ٛ َا تكسّٚيف      ًَ َٔ َظ ِٓ ايع صاٖئصٜ  ايـِٜع
 ،ايتؿطٜع١ٝ اإلهل١ٝ دايؿ١ اإلضاز٠ـآثِ َٚايـُعاقٞ ٚايـُْؿػ٘ باضتهاب 

ٚإال ؾتُٓػٓا ايٓاض عٓس ايطنٕٛ ايٝ٘  ،ايٝ٘ ٗٝٓا عٔ ايطنٕٛـٚقس ُْ
 ايـَِٚٔ أد٢ً ٚأٚنض َكازٜل ايطنٕٛ اىل ايعٚاالعتُاز عًٝ٘، 

تسٜٔ ايطدٛع اىل ؾتاٚاٙ ٚإعتُازٖا ٚاإلغتٓاز ايٝٗا يف َكاّ اي : ْٖٛؿػ٘
ْؿػ٘  ايـِؾٝهٕٛ تكًٝس ايع ،٘ض يًكطب َٔ اهلل غبشاْـعٌُ ايكايباي

ايٓاض  دؿ٢ َع٘ َٓؼـعُاّل َّٓٗٝا عٓ٘ ٜٚ -ُدايؿ١ االضاز٠ ايتؿطٜع١ٝـب
  ، أعاش اهلل ايـُؤَٓني ٚايـُؤَٓات َٔ غهب٘ تعاىل .ٚإقابتٗا إٜاٙ

  : شسٜح ٚايؿك٘ـايطٚاٜات ايؿطٜؿ١ ايـُتؿطق١ يف نتب اي :داَؼـاي    
( )شػٔ ايعػهطٟـَاّ ايٓػٛب يإليـُضٚا١ٜ ايتؿػري ا :ايطٚا١ٜ األٚىل   

َٔ سٝح  ٚقس تهُٓت بٝإ ايؿاضم بني عٛاّ ايٝٗٛز ٚبني عٛاّ ايـُؤَٓني
إٕ عٛاّ ايٝٗٛز ناْٛا قس عطؾٛا عًُا٥ِٗ بايهصب ط :قاٍ ،تكًٝس عًُا٥ِٗ

ٚتػٝري األسهاّ عٔ ٚدٗٗا بايؿؿاعات  ٤شطاّ ٚايطؾاـايكطاح ٚبأنٌ اي
ٜؿاضقٕٛ ب٘  بايتعكب ايؿسٜس ايصٟ ٚعطؾِٖٛ ،ٚايعٓاٜات ٚايـُكاْعات

تعكبٛا عًٝ٘ ٚأعطٛا َا ال ٔ أزٜاِْٗ ٚأِْٗ إشا تعٓكبٛا أظايٛا سكٛم َ
ٚعطؾِٖٛ  ،ٜػتشك٘ َٔ تعٓكبٛا ي٘ َٔ أَٛاٍ غريِٖ ٚظًُِٖٛ َٔ أدًِٗ



 (31)...........................................إ شرتاط عدالٕ الفقٌّ الـنفيت  .     

 

قًٛبِٗ اىل إٔ َٔ ؾعٌ َا عاضف شطَات ٚإنططٚا مبٜكاضؾٕٛ ايـُبأِْٗ 
ال ع٢ً ايٛغا٥ط بني ٚ ذٛظ إٔ ٜكسم ع٢ً اهللـٜؿعًْٛ٘ ؾٗٛ ؾاغل ال ٜ

َٓٚبني اهلل  دًلـاي ًٓسٚا َٔ قس عطؾُٛٓـِٗ يؾًصيو ش َٚٔ قس عًُٛا  اا ق
ُا ٜؤزٜ٘ ـذٛظ قبٍٛ خةٙ ٚال تكسٜك٘ يف سهاٜت٘ ٚال ايعٌُ بـأْ٘ ال ٜ

َٕ اِئهَتاَب :طشكل بكٛي٘ تعاىلـٚايصّ تصإيِٝٗ ... َِٜهُتُبٛ  َٔ ًٖٔصٜ ٌْ ٔي ِٜ َٛ َؾ
ِٖ َُٜكُٛيٛ ِِ ُث ٔٗ ِٜٔسٜ ٘ٔٔبَأ ًٖ ِٓٔس اي ِٔ ٔع َٔ ََٖصا  ثِ قاٍ ، 79: ايبكط٠صَٕ 

()ايؿػل ايعاٖط يو عٛاّ أَتٓا إشا عطؾٛا َٔ ؾكٗا٤ٚنص:ط ِٖ
ٚايعكب١ٝ ايؿسٜس٠ ٚايتهايب ع٢ً سطاّ ايسْٝا ٚسطاَٗا ٚإٖالى َٔ 

 -بايرتؾل -ٜتعٓكبٕٛ عًٝ٘ ٚإٕ نإ إلقالح أَطٙ َػتشكّا ٚبايرتؾطف
شالٍ ٚاإلٖا١ْ ٚإٕ نإ يإلي٘ بايٓة ٚاإلسػإ ع٢ً َٔ تعكبٛا 

ًٓس َٔ عٛآَا َجٌ ٖؤال٤  ،َػتشكّا  -، ْػد١ايؿٓػام -ايؿكٗا٤ ؾُٔ ق
 . ِٖٓشَِٗ اهلل بايتكًٝس يؿػك١ ؾكٗا٤ ؾِٗ َجٌ ايٝٗٛز ايصٜٔ

دايؿّا ع٢ً ٖٛاٙ ـؾأَا َٔ نإ َٔ ايؿكٗا٤ قا٥ّٓا يٓؿػ٘ ساؾعّا يسٜٓ٘ َ    
ٚشيو ال ٜهٕٛ إال بعض ؾكٗا٤  ،َطٝعّا ألَط َٛالٙ ؾًًعٛاّ إٔ ٜكًٓسٚٙ

ؾإ َٔ ضنب َٔ ايكبا٥ض ٚايؿٛاسـ َطانب  ،ؿٝع١ ال مجٝعِٗاي
َٓٓا عٓ٘  . (46)صؾ٦ّٝا ٚال نطا١َ -َِٓٗ عٓٓا-ؾػك١ ؾكٗا٤ ايعا١َ ؾال تكبًٛا 

ؿٗٛض ايـَُٔ ايتؿػري  ؾاْ٘ دع٤ْ ،دة نعٝـ ايػٓسـٖصا اييهٔ     
شطظ ، ٚمل ْـيًطةغٞ (االستذاز)َٚطٟٚ يف  (تؿػري ايعػهطٟباغِ)

 :ٗتني َٔ د ()قسٚضٙ عٔ االَاّ

                                   

 11:ب18+ ايٛغا٥ٌ :ز464: 4+ االستذاز يًطةغٞ:ز121تؿػري اإلَاّ ايعػهطٟ: (46)
 . 41َٔ أبٛاب قؿات ايكانٞ: ح



 14صُل / جاال........................ بصسى .............................(32)      

 ىلتساٍٚ بٝٓٓا اايـُؿػري ـس ايتـٛم بكش١ غٓـاْ٘ ال ٚث: ذ١ٗ األٚىلـاي    
١ٜ ايعع٢ُ ايؿٝذ ( ست٢ إٔ ايعال١َ ايـذًٌٝ ٚاآلٟ )االَاّ ايعػهط

شُس اجلٛاز ايبالغٞ )قسٙ( قس نتب ضغاي١ يف عسّ قش١ ايٓػب١ ايٝ٘ ـَ
(). عكّٛ ايـُدة عٔ االَاّ ـٜهؿٝٓا عسّ إسطاظ قسٚض اي() 

 .( َاّ )يعسّ إسطاظ قش١ ْػب١ ايتؿػري يإل

َهاَني ايطٚا١ٜ آثاض ايكسم َٔ تًٛح )ْعِ ال إؾهاٍ عٓسْا يف أْ٘     
شُسٟ ايـُ)قسٙ( ؾٝأتٞ احلسٜح نُا أؾاز ؾٝدٓا األععِ (47)(ٚايكسٚض
إٕ ع٢ً نٌ سل سكٝك١ ٚع٢ً نٌ قٛاب ط :عتة غٓسٙايـُايؿطٜـ 

َٚع . دة ال أنجط ٚال سذ١ٝ يًعٔ ـشكٌ ايعٔ بكسٚض ايـٜٚ(48)صْٛضّا
 : ذ١ٗ ْؿهٌ َٔـغض ايططف عٔ ٖصٙ اي

سػبُا ٜبسٚ َٔ  -ؿػريؾإ ايت ،دةـبهعـ غٓس اي :ذ١ٗ ايجا١ْٝـاي    
شُس بٔ ـُؿٝد١ ايؿكٝ٘ يًكسٚم ٚغٓسٙ اىل َؾطح ايـُشسخ ايٓٛضٟ يـ

ٓػٛب اىل االَاّ ايعػهطٟ ايـُايكاغِ االغرتابازٟ أْ٘ ضاٟٚ ايتؿػري 
()،  عٓ٘ نجريّا يف نتب٘ ٚض٣ٖٚٚصا ايطدٌ َٔ َؿاٜذ ايكسٚم: 

 َعاْٞ األخباضع ٚٚعًٌ ايؿطا٥ٚعٕٝٛ أخباض ايطنا ٝ٘ ٚاألَايٞ كايؿ
ٚايرتنٞ ٜٛدب االستُاٍ ايكٟٛ بأْ٘ ثك١  ٝ٘ ٚتطن٢ عًٝ٘،ٚإعتُس عً

 .يهٔ االستُاٍ بٌ ايعٔ ال عة٠ ب٘  ،أٚ اْ٘ ضدٌ دٝس

ٛٓثل يف نتب ايطداٍ ـٍ ايذٗٛـٖصا ايطدٌ َ :ٚباختكاض     شاٍ مل ٜ
شُس بٔ ـَ) : قاٍ ،بٌ نٓعؿ٘ ابٔ ايػها٥طٟ ،يٝعتُس عًٝ٘ يف ضٚاٜت٘

                                   

 . 41: غطط :  86ؾطا٥س االقٍٛ :  (47)
 . 11حَٔ أبٛاب قؿات ايكانٞ :  9: ب 18ايٛغا٥ٌ :ز (48)
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، نعٝـ عٓ٘ أبٛ دعؿط بٔ بابٜٛ٘ ، ض٣ٚؿٓػط االغرتابازٟايـُايكاغِ 
ذٗٛيني أسسُٖا ٜعطف ـعٓ٘ تؿػريّا ٜطٜٚ٘ عٔ ضدًني َ ، ض٣ٚابٓصن

ا ُشُس بٔ ٜػاض عٔ أبٝٗـشُس بٔ ظٜاز ٚاآلخط عًٞ بٔ َـبٝٛغـ بٔ َ
ٚايتؿػري َٛنٛع عٔ غٌٗ ايسٜبادٞ ، شػٔ ايجايح ـعٔ أبٞ اي

عتٓني بهًُات ايـُشٔ َٔ ـْٚ .(49) (ٓانريايـُعٔ أبٝ٘ بأسازٜح َٔ ٖصٙ 
ٖٚٛ   ،أثٛض٠ عٔ نتاب٘ايـُأقٛاي٘  ضمح٘ اهلل( َٚعتُسٟ)ابٔ ايػها٥طٟ

أٚ ، ٚإٕ نإ يف ايعباض٠ بعض ايـدًط ح بهعـ االغرتابازٟٓطَك
ٚال ، االغرتابازٟ : عسّ ايٛثٛم بكسمٜهؿٝٓا. (31)االؾتباٙ، ؾطادع

، ٖٚصا ألدٌ  ُا ٖٛ إستُاٍ عٓسْا ال ٜكني ب٘ـْسعٞ ٚنع ايتؿػري ٚاْ
٥ٔ ني ٖٞ ٚانش١ ايكش١ ٚايكسٚض َٔ قطاٚدٛز ْكٛم ؾٝ٘ َٚهاَ

 .شذ١ٝ ـنعٝـ ال ٜطق٢ زضد١ ايٖصا ايـدة غٓس ، ٚيهٔ خاضد١ٝ
تساٍٚ ايـُإٕ ايتؿػري ايٛاقٌ ايٝٓا ٚ :ٛض ايػٓسٜٚؤنس ايهعـ ٚقك    

َٚهُْٛ٘ ٚضٚاٜات٘ تتطابل تكطٜبّا َع َا ضٚاٙ  ،ذًس ٚاسسـبٝٓٓا ٖٛ َ
 ِلـَثِٛايػٓس نعٝـ أٚ مل ُٜ :ايكسٚم ْٚكً٘ َٔ أخباضٙ ٚقًٓا يف سك٘

( )َاّ ايعػهطٟ. ٜٚٛدس يف ايٛاقع تؿػري يإل بكشت٘ ٚٚثاق٘ ضاٜٚ٘
ٖٛٓٚٛ ٚغٝع َؿٓك ذًسّا سػبُا سهاٙ ابٔ ـ ١٦َ ٚعؿطٜٔ ٍَ يفٌ َط

ٚأْ٘ إَال٤ االَاّ ايعػهطٟ  (31)(ايعًُا٤ ايـَِع)ؾٗطاؾٛب )ضض( يف 
(ٖٚصا ايتؿػري ايٛاغع َؿكٛز مل ٜكًٓا أقاّل ) ٕٛغٓسٙ، ٚقس ٜه 

 .ٖصا  .تساٍٚ عٓسْا ٚايٛاقٌ ايٝٓاايـُإال أْ٘ غري ايتؿػري  ،قشٝشّا
                                   

 طبع١ ايٓذـ احملكك١ . - 446ضادع : اخلالق١ يًعال١َ احلًٞ :  (49)
 . 173:  17َا نتب٘ االغتاش يف َعذِ ضداٍ احلسٜح : ز (31)
 ضادع: َػتسضى ايٛغا٥ٌ: ؾطح َؿٝد١ ايؿكٝ٘ اىل ذلُس بٔ ايكاغِ االغرتابازٟ . (31)
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شاز ايتؿػري ايٛاقٌ ـٛضٟ )قسٙ( إتذًٌٝ ايٓـشسخ ايايـُٚقس اعتكس     
 ()تساٍٚ بٝٓٓا ٚبني ايتؿػري ايهبري ايصٟ أَالٙ االَاّ ايعػهطٟ ايـُ

ٚمل ُٜكِ )ضمح٘ اهلل( ؾاٖسّا ٚانشّا ٜٛدب  ،ذًسّاـيف ١٦َ ٚعؿطٜٔ َ
، ٚنٝـ ٜعكٌ اتـشاز (34)ؾطادع ،شاز أٚ االط٦ُٓإ ب٘ـايكطع باالت

 ؟.تؿػري َتساٍٚ بـذع٤ٕ ٚاسس سّا َعذًـتؿػري َؤيـ يف ١٦َ ٚعؿطٜٔ َ

س ايطٚا١ٜ ايصٟ تٛدتساٍٚ ايـُشاقٌ اْ٘ ال ٚثٛم بكش١ ايتؿػري ـٚاي   
دة ايؿطٜـ ًٜٛح َٔ َهاَٝٓ٘ آثاض ـَٚع ٖصا نً٘ ؾاي ،نُٓ٘ بشٛث١ايـُ

يف ايؿكٝ٘  ٚيصا ٜكًض َؤٜسّا ٚزاعُّا الؾرتاط ايعساي١ ،ايكسم ٚايكش١
ًٓس، ال  : ٚس٦ٓٝص ْكٍٛ . ايالسك١ ايٝ٘ غُٝا َع إْهُاّ األخباضايـُك

سّ يع ايعػهطٟ َاّاإلال عسّ إسطاظ قسٚضٖا عٔ يٛ -ٖصٙ ايطٚا١ٜ   
تكًض زيٝاّل  -( بططٜل قشٝض َعتة)ٝ٘ثبٛت قش١ ْػب١ ايتؿػري اي

 ٚؾنيعطًعًُا٤ ايـُيصاٖب ايـُُاّ األزٜإ ٚـٓع َٔ ايتكًٝس يف تايـُع٢ً 
شػب سسٚخ ـبا ٚسطاَٗا بايؿػل ايعاٖط ٚايتهايب ع٢ً سطاّ ايسْٝ

ْ٘ تكًٝسٙ أٚ بًشاظ َطس١ً ايبكا٤ سٝح ٜكسم ع٢ً َٔ ٓقًسٙ ٖٚٛ  ؾكٝ
ٜهٕٛ تكًٝسٙ  ايـشطاّ إضتهبَاٍ اىل سطاّ ايسْٝا ٚسطاَٗا ٚ ثِ ضـقاي

  . يف ايٓكٛم ايؿطع١ٝ (ايتكًٝس ايـُصَّٛ):  مسني ظٗٛض ؾػك٘ ي٘ َكسا

اٖطّا يف نٕٛ ظ -ع٢ً ؾطض قشت٘ ٚقسٚضٙـدة ايؿطٜـ ٚيٝؼ اي    
دة ـذٛظ ؾٝٗا ايتكًٝس ٚال ٜكبٌ ؾٝٗا ايـَٛضزٙ أقٍٛ ايسٜٔ اييت ال ٜ)
 نُا (شٌ ايهالّـكًٝس ايصٟ ٖٛ َـتـؾالبس َٔ محً٘ ع٢ً غري اي، بسّاـعـت

                                   

: ايٛد٘ االغرتابازٟ َػتسضى ايٛغا٥ٌ : ؾطح َؿٝد١ ايؿكٝ٘ اىل َـشُس بٔ ايكاغِ  (34)
  . ١ُـاجملًس ايجايح َٔ ايطبع١ ايكسٜ - 663ايجأَ يف ايطز ع٢ً ابٔ ايػها٥طٟ :
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سٜح ذُٛع عباضات احلـبٌ ايتأٌَ يف َ  .)قسٙ((33)شهِٝ ـاي ايػٝس أؾاز
٘ ٚإٔ تكًٝس ايعُّٛ ألقٍٛ ايسٜٔ ٚؾطٚعبٛنٛح ٜؿٝس  -ايؿطٜـ

ؾإ َٔ ضنب َٔ ايكبا٥ض ٚايؿٛاسـ طَصَّٛ ؾُٝٗا عًُا٤ ايػ٤ٛ 
ٖصٙ أٚنض  صَطانب عًُا٤ ايعا١َ ؾال تكبًٛا َِٓٗ عٓٓا ؾ٦ّٝا ٚال نطا١َ

ال أقٍٛ  -عباض٠ عا١َ أٚ َطًك١ يف عسّ األخص َٔ عًُا٤ ايػ٤ٛ ؾ٦ّٝا
  (.إٔ َا ٜؤزْٚ٘ َػتك٢ َِٓٗ) اعتكاز، َع زِٜٓٗ ٚال ؾطٚع زِٜٓٗ

ٍٓ ذاٖسٜٔ ألْؿػِٗ ايـُشسٜح ايؿطٜـ ع٢ً إٔ تكًٝس ايعًُا٤ ـاي ٚقس ز
طخٛم ؾٝ٘ يتكًٝس ايـُاٖٛ ايـُتكؿني باألٚقاف األضبع١ شني ـايكاي

 .ُسٚح يـُٚا

دة ايؿطٜـ يٝؼ ظاٖطّا يف إعتباض األَا١ْ ٚايٛثٛم نُا ـنُا إٔ اي    
ٖٚهصا  (32)(اَٜ٘عٗط َالسعت٘ بتُ))قسٙ( َسعّٝا أْ٘ ـشهِٝأؾاز ايػٝس اي
شج٘ ـ)قسٙ( ع٢ً َاسهٞ يف تكطٜط ب٥ٛٞدـشكل ايػٝس ايايـُأؾاز أغتاشْا 

ُٔ ـَ ـذٛظُا ٜـيٛ قشت ايطٚا١ٜ إٔ ايتكًٝس إْ:  )ٚساقٌ نالَ٘
دٝا١ْ ٚايهصب ... ٖٚصا ال زالي١ ي٘ ـٖٛ َٛضز ايٛثٛم َٚإَٔٛ عٔ اي

ًٓايـُع٢ً إعتباض ايعساي١ يف  االعتُاز  ألٕ ايٛثاق١ ناؾ١ٝ يف قش١ ،سك
ـُاّ االسرتاّ ٖٚصإ ؾُٗإ غطٜبإ دسّا َع ت.  (34)(ع٢ً قٛي٘ ...

ُٝٝعٖا بني عٛاّ ـ١ ٚتُاّ ايطٚاٜـؾإ ايتأٌَ يف ت ،)قسُٖا(يكاسبُٗا
( ٚبني عٛاّ األَِ ايػابك١ اييت عطؾت عًُا٤ٖا بايػ٤ٛ )ـشُسأ١َ َ

                                   

 . 23: 1َػتُػو ايعط٠ٚ ايٛثك٢ : ز (33)
 .  23:  1َػتُػو ايعط٠ٚ ايٛثك٢ : ز (32)
 . 443ايتٓكٝض: االدتٗاز ٚايتكًٝس :  (34)
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ًٓـٚايهصب ٚايطؾا ٚأنٌ اي ٜعطٞ بٛنٛح  -تِٗ ٚتابعتِٗسشطاّ ٚق
 ايـِ( ع٢ً نٕٛ ايع) ـشُسي١ تٛقـ قش١ تكًٝس عًُا٤ أ١َ َزال

، بٌ ٜػتؿاز َٔ اجلٌُ األخري٠ يف ايطٚا١ٜ اؾرتاط ايعساي١ بسضد١ عازاّل
 ٚسؿغ ايسٜٔ قٕٛ ايٓؿؼ)شٝح تهٕٛ داَع١ ألٚقاف ـب عاي١ٝ

يٛ  -ؾٗصٙ ايطٚا١ٜ (ٛىل يف أٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ايـُٚطاع١  دايؿ١ اهل٣ٛـَٚ
طتب١ ايك١ٜٛ ايـُؿيت بايـُع٢ً إؾرتاط عساي١  يكًشت زيٝاّل -قٓشت

األٚقاف األضبع١ َع َطاقب١ ايٓؿؼ تشكك١ بايـُايعاي١ٝ َٔ االغتكا١َ ٚ
 ،ٚغًٛنٝاتٗا شاغبتٗا ع٢ً تكطؾاتٗاـٖا َٔ َطاٚع١ ٖٛاٖا َٚازٗٚد

 .ذطز ايٛثاق١ ٚاألَا١ْ ـدة ايعساي١ ايعاز١ٜ ؾهاّل عٔ َـٚيٝؼ َؿاز اي

اييت ضٚاٖا ٚػري٠ ايٓكطٟ ايـُشاضخ بٔ ـَعتة٠ اي :ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ    
ِٔ  :طػؤٍٚ ؾٝٗا عٔ َع٢ٓ قٛي٘ غبشاْ٘ايـُايهًٝين ٚ َٔ  َ٘ ًٖ َُا َِٜدَؿ٢ اي ٔإْٖ

َُا٤ُ ًَ ٙٔ اِيُع ٜعين بايعًُا٤ ط()،ٚأداب إَآَا ايكازم48 :ؾاططصٔعَبأز
ًُ ًُ ،٘٘ قَٛئَ قٓسم ؾع  ٖٚصا (36) صايـِ٘ يٝؼ بع٘ قَٛيَٚٔ مل ٜكسم ؾع

ايصٟ ال  ايـِتشكك١ بتٓعٌٜ ايعايـُ (هٝٓك١ايـُشه١َٛ ـاي)َكسام ايـدة 
ًُ  :ٖٚصا ْعري قٛيو صايـِيٝؼ بعط ايـِ٘ َٓعي١ غري ايع٘ قَٛيٜكٓسم ؾع

تشكك١ ايـُ (ٛغع١ايـُشه١َٛ ـاي)َكسام  يهٓ٘ (ايـِعكٞ تؿك٘ ايتايـُ)
 . ايـَِٓعي١ ايع -ٚيٛ ٜػريّا -تؿك٘ يف زٜٓ٘ايـُبتٓعٌٜ ايتكٞ 

تؿٓػط ٚتبٝٓٔ َٔ  ٗاعتة٠ بأْايـُب االغتسالٍ بايطٚا١ٜ ٜكطٜٚـُهٓٓا ت    
ايٓاؽ  ٜٚعًُٕٓٛدؿٕٛ اهلل ـِٖ ايعًُا٤ ايصٜٔ َسسِٗ اهلل بأِْٗ ٜ

ٖٛ ايصٟ ي٘  ايـِٚإٔ ايع ،ػتكِٝايـُ ٘أسهاّ زِٜٓٗ ٚقطاطبِٗ ٜٚؿتْٛ
                                   

 . 4باب قؿ١ ايعًُا٤ : ح - 36: 1أقٍٛ ايهايف :ز (36)
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ات٘ ٘ ٚتتطابل زعاٚاٙ ٚؾتاٚاٙ َع غًٛنٝ٘ أقٛاَيتكٓسم أؾعاُي إٔكؿ١ اي
ْٞ صايـَِٚٔ مل ٜكسم ؾعً٘ قٛي٘ ؾًٝؼ بعٚتكطؾات٘ط َٔ باب  ٖٚصا ْؿ

ُٓايـُسٝح ٜٓؿٞ ايع (شه١َٛ ايتهٝٝك١ٝـاي)  ٔ عٓسٙ ايعًِ سكٝك١ٝ١ّ ع
ًُٚتهّٜٛٓا اشا  ْٞ يًشهِ ٖٚصا  ،ايـِصيٝؼ بعطؾٗٛ ٘٘ قَٛيمل ٜكسم ؾع ْؿ

ًُ ٜٚؿٝس إٔ َٔ مل بًػإ ْؿٞ ايـُٛنٛع ال  اطابكتٚمل ٜ٘ ٘ قَٛيٜكسم ؾع
 ٚأ ايكها٤ ٚأ ال ٜكًض يـُطدع١ٝ ايتكًٝسؾطعّا ؾ ايـِٜرتتب عًٝ٘ أثط ايع

 . ٚأسهاَ٘ ايـِشُٖٛا َٔ آثاض ايعـْ

ٚايػٓس  (شاغٔايـُ)ٚيف  (أقٍٛ ايهايف)َا ضٟٚ يف ايطٚا١ٜ ايجايج١:     
: (دة ٜكٍٛ أبٛ دعؿط ايباقط )ـٚيف اي ،يف نًُٝٗا َعتة ع٢ً األق٣ٛ

تُػو ايـُٝ٘ ايعاٖس يف ايسْٝا ايطاغب يف اآلخط٠ ٚإٕ ايؿكٝ٘ سل ايؿكط
  .(37)صبػ١ٓ ايٓيب

ٜـ ٜهؿـ عٔ سكٝك١ إٕ ٖصا ايتعبري ايؿط : ٚتكطٜب اإلغتسالٍ    
 :   ثالث١تكـ بأٚقاف ايـُٖٚٛ  -سل ايؿكٝ٘ -ايؿكٝ٘ ايٛاقعٞ

ع٢ً ظخاضف ايسْٝا  ٘سطقٜعين عسّ  ٖٚصا اٖس يف ايسْٝاصايعط    
ٕٙ أٚسطاَٗ ٍٕ أٚ َتإع َا َٔ دا ٜٚتشكل تعاىل، ٘ اهلل شًٓـُا مل ُٜـٚ َا

ًُه٘ ايػطا٥ع ٚتسؾع٘ اىل َا سٓطّ اهلل نُا ـشطاّ ٚإٔ ال تـٖصا بتٓٓهب اي
( تؿػريّا يًعٖس عٔ اإلَاّ ايكازم) (38)يف َعتة٠ ايػهْٛٞ دا٤ 

                                   

+ حباض األْٛاض: 48باب األخص بايػ١ٓ ٚؾٛاٖس ايهتاب: ح - 71: 1أقٍٛ ايهايف :ز (37)
 .16باب قؿ١ ايعًُا٤ : ح  : 41: 4ز
َٔ ابٛاب دٗاز  64: ب11+ ايٛغا٥ٌ: ز 1باب َع٢ٓ ايعٖس:ح - 71:  4ايهايف : ز(38)
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؟ بّا عٔ غؤاٍ: َا ايعٖس يف ايسْٝادٛا( )سانّٝا يكٍٛ أَري ايـُؤَٓني
 أٟ: تـشطظ َٓ٘ ٚابتعس عٓ٘ . و سطاَٗا ؾتٓهب٘صقاٍ: طٜٚـش

 تعاىل ب ايٝ٘تكٓطـُ٘ اىل اهلل ٚايتٛٓدـُعين ايص ٜيف اآلخط٠ اغبايطط    
قالح ايعٌُ ٚتٗصٜب٘ كاّ ايعايٞ يف اآلخط٠ بإايـُشكٌٝ ـيف ت اغبٚايط

  .ايٓؿؼ َٔ إضتهاب ايعكٝإ  ٚقٝا١ْ شػ٢ٓـٚإختٝاض اي

ط اٌَ بأٚاَطٙ ْٚٛاٖٝ٘ ٚايػا٥ين ايعٜعصـُتُػو بػ١ٓ ايٓيبٚايط    
 ٚقطاط٘ ايـُػتكِٝ .ع٢ً ططٜكت٘ 

ُكازٜل َتشس٠ ـُع٢ٓ ٚاسس ٚتتشكل بـٖصٙ األٚقاف ايجالث١ نًٗا ب    
ْعِ ٖٞ أٚقاف تهؿـ عٔ َطتب١ٕ عاي١ٕٝ َٔ ايعساي١ ٚاالغتكا١َ ايس١ٜٝٓ 

 ايؿاضعبٓعط شكٝك١ ايؿكٝ٘ ـٖٚٞ أٚقاف ي ،شًٞ ايؿكٝ٘ سكّا بٗاـًٜعّ ت
ُستٗا دٛاظ ايطدٛع ٚع ،ٚأْ٘ ايصٟ تجبت ي٘ اآلثاض ايؿطع١ٝ ،كسؽايـُ

 .تكًٝسٙ يف أسهاّ ايسٜٔ ٚايؿتا٣ٚ ايؿطع١ٝ  ايٝ٘ َٚؿطٚع١ٝ

ُهٔ إغتهؿاف ـاييت ٜٚ -َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ -ٖصٙ أِٖ ايٓكٛم    
 ٖٞ ايعُس٠ يف ُهٔ تأٜٝس ايٓكٛم اييتـٜٚ ،بشٛخ َٓٗاايـُايؿطط 

 ُا :قطعٞ االْتاز ٚخالقتٗ إز ٜهْٜٛها االغتسالٍ بٛدٗني

عسّ ضن٢ ايؿاضع بهٕٛ َطدع١ٝ ايتكًٝس ٚاإلؾتا٤ بٝس ايؿاغل  -أ    
، ألْ٘ َكاّ زٜين ضؾٝع ٜتًٛ َكاّ ايٓب٠ٛ ٚايٛقا١ٜ، عٔ أَط اهلل غبشاْ٘

ايؿاضع ايـُكسؽ أْاط اغتشؿاظ إٔ ؾإ ايـُػتؿاز َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ 
 إلؾتا٤َكاّ اباْٝني ايصٜٔ ٜػتشكٕٛ بايعًُا٤ ايط -يف نٌ أ١َ -ؾطٜعت٘

ُّٖس٣ إ:طاآل١ٜ ٚايـُطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ، ٚايٝ٘ تَٛٞ َٗا  َِٛضا٠َ ٔؾٝ َٓا ايٖت َُْْٚٛض ْٖٔا َأَْعِي
َُا  َٚاأَلِسَباُض ٔب  َٕ َٚايٖطٖبأْٝٗٛ َٖاُزٚا   َٔ ًٖٔصٜ ُُٛا ٔي ًَ َٔ َأِغ َٕ اٖئصٜ َٗا ايٖٓٔبٝٗٛ ُِ ٔب َِٜشُه
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ِٔ ٔنَت َٔ ََٗسا٤َاِغُتِشٔؿُعٛا  ٘ٔ ُؾ ِٝ ًَ ََٚناُْٛا َع  ٔ٘ ًٖ ٜعطؾ٘  ٖٚصا ايـُع22،٢ٓصاملا٥س٠:أب اي
 .ِ ايؿاغل ٖصا ايـُٓكبٕٛ ألدً٘ تػٜٓٓٚطؾه ايـُتؿطع١ ببػاط١

ٌ ١َُٗ )إغتشؿاظ( ٚبتكطٜٕب آخط: ٖصٙ اآل١ٜ تبني إٔ اهلل تعاىل أٚن    
ٖا ايطباْٝني يٝشؿعٛايعًُا٤ ايػُاٟٚ بٝس األسباض ٚ ٟايؿطٜع١ ٚايـٗس

ـشتٌُ ٜٚؤزٖٚا اىل عبازٙ، ٚأْٗا غ١ٓ إيـ١ٝٗ، َٚٔ ايٛانض أْ٘ ال ُٜ
ًُإْاطت٘ بهٌ َسِبـٕط ٚعامل إال اشا نإ ضٓباّْٝا ٖٚٛ ايعسٍ ايصٟ ٜصٓن ٘ ط عُ

 . ٘ بايطٓب ايعسٍ ايًطٝـٚغًُٛن

أزي١  : آالت٘ ُاضؽ ع١ًُٝ اإلغتٓباط ٜٚالسغـإٕ ايؿكٝ٘ عٓسَا ٜ -ب    
 ٛاضزايـُغري َٓهبط١ ٚغري ٚانش١ يف غايب ٖٚٞ  ،األسهاّ ايؿطع١ٝ

عاي١ٝ  اىل َطتب١ٕٖصا ٝشتاز ؾ -إال بعس ايـُُاضغ١ ٚايٓهٛز االدتٗازٟ
ٚايعٛاطـ ايؿدك١ٝ ايٓؿػ١ٝ ذٓب االعتباضات ـَٔ ايتك٢ ٚايٛضع ٚت

إغتٓباط٘ ع١ًُٝ يف ايتؿطٜعٞ دايؿ١ ايٛاقع ـَٔ َايتا١َ دؿ١ٝ ـيىل اٚا
شت١ًُ يف نٌ ؾطع ايـُكطع١ٝ َٔ األزي١ شذ١ ايـدتاض ايـست٢ ٜيألسهاّ 

 . كّٗا دسٜسّاـ، ٚال ٜؤغؼ ؾ٘ـشهُُاضؽ االغتٓباط يـؾكٗٞ ٜ

ػتٓبط ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ ايٛضع ٚايتك٢ ايـُٚاشا مل ٜهٔ ايؿكٝ٘     
 ٍاستُإل ٚاقعّاشهِ ـشذ١ َٔ ايـاي ـُا ٖٞدؿ١ٝ مل تؤَٔ سهاٜت٘ يـٚاي

  ٚؾتٝاٙ سػب عٛاطؿ٘ .خٝاْت٘  ٍاستُٚإ االغتٓباط عٓس٘ ـشتػاَ

شًٓٝ٘ ـإال َع ت ايـُطدع ؾتٝا ايؿكٝ٘ شكٌ األَٔ يفـال ٜباختكاض: ٚ    
ٛف يـددؿ١ٝ ٚايعساي١ يف ايػًٛى ٚاـَٔ ايٛضع ٚايتك٢ ٚاي ُطتب١ٕ عاي١ٕٝـب

شهِٝ)قسٙ(: ـ، بٌ ْكٍٛ ٚؾاقّا يًػٝس ائَ غهب اهلل ٚأيِٝ عكاب٘
ع ايعاّ يف ايؿت٣ٛ اشا مل االْكاف أْ٘ ٜكعب دسّا بكا٤ ايعساي١ يًُطد
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شات َطاقب١ يًٓؿؼ َٚـشاغب١ يًبطا١ْ، ؾإ شيو  عاي١ٝ ق١ٜٛ تهٔ بـُطتب١
  . َعي١ االقساّ َٚـدطط٠ ايطداٍ، َٚٓ٘ غبشاْ٘ ْػتُس االعتكاّ

َٚطدع  ايـُؿيتعساي١ ايعُس٠ يف زيٌٝ إؾرتاط  :ٚاحلاقٌ باختكاض    
َٚٓؿأ إعتُازٖا ٖٛ  َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ،ٖٞ ايٓكٛم ايؿطٜؿ١ ايتكًٝس 

ٓابع١ َٔ ق٠ٛ اغٓازٖا ٚٚنٛح زاليتٗا ع٢ً إعتباض عساي١ اي ٗاأُٖٝت
كشٛب١ بايعٖس يف ايـُٖٚٞ  ،زضدات ايعساي١أع٢ً  إعتباض بٌ ،ايؿكٝ٘

بعض ايىل يـُتكس١َ اا ايٛدٛٙ َٔ إْهُاّ بعض، بٌ سطاّ ايسْٝا
طتب١ ايعاي١ٝ ُايـايٝكني باؾرتاط ٌ ٜتٛيس َٓٗا اإلط٦ُٓإ ايٛاثل ب -اآلخط

َٔ ايعساي١ ٚايٓعا١ٖ ٚايبعس عٔ سطاّ ايسْٝا ٚسطاَٗا بٛدٛز ٚاقعٞ 
، ايؿطعذاٚظ سسٚز ـشٝح ٜٓسض َعٗا تـٜكطب َٔ ايعك١ُ ٚال ٜبًػٗا ب

   . ٛؾلايـُٜػاضع اىل ايٓسّ ٚايتٛب١ ٚاهلل ايعاقِ  اٚع٢ً ؾطض تـذاٚظٖ

َؿطٚع١ٝ  ْكٝٓس إطالم زيٌٝ -ٚبايٓكٛم ايـُتكس١َ ٚبعض ايٛدٛٙ    
ُه٢ ع٢ً ايطدٛع اىل ايـُذطٟ ايعكال٥ٞ ـاي ين: أعايتكًٝس يف ايسٜٔ

 عساي١بْكٝٓسٖا  -خباضٌٙ عًِ ٚقٓع١ ٚنؿا١ٜ ايٛثٛم بإدة٠ يف نـأٌٖ اي
 .دبري بأَٛض ايسٜٔ ٚأسهاَ٘ ست٢ ٜكض ايطدٛع اىل ؾتاٚاٙ ٚتكًٝسٙ ـاي

يبٝإ سٍٛ قتؿا٤ اثط بعض األعاظِ )قسِٖ( يف تؿكٌٝ اٖٚٓا ٜٓبػٞ ا    
شٛخ ْاؾع١ ـْٚبٝٓٓٗا تباعّا عة ب ،سكٝك١ ايعساي١ ٚأسهاَٗا ٚآثاضٖا

أِْٗ شتاز ايـُػًُٕٛ ايٝٗا يف ْعِ َعاؾِٗ َٚعازِٖ سٝح ـٜ
 :َتعسز٠، ْٚبسأ بايبشح األٍٚ َٛاضز سطاظ ايعساي١ يف ـشتادٕٛ إلٜ
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 التعسِف التنًّدٓ بالعدالٕ َمُازد إعتبازيا :      
١(تعين االغتٛا٤ ٚاالغتكا١َ ٚاالعتساٍ، ؾإْٗا َؿّٗٛ يػٟٛ عطيف، )ايعساي     

بـُع٢ٓ ايسعا٤ ُٖا ٚيٝؼ َؿَّٗٛا ؾطعّٝا َـدرتعّا نايكال٠ ٚايكٝاّ ايصٜٔ 
 ف ايؿاضع يف َعٓاُٖا ٚدعٌ هلُا َع٢ّٓ َعّٝٓا َٚؿَّٗٛاٚاالَػاى، ٚقس تكٓط

سز٠ َـدرتعّا: ؾهاْت ايكال٠ سطنات َـدكٛق١ يف أٚقات َع١ٓٝ َٚـش
بأخباض ؾطٜؿ١، ٚنإ ايكّٛ إَػانّا يف ٚقت َـدكٛم عٔ األنٌ 

 ايـُكسؽ يف إٕ ايؿاضعٚغريٖا َـُا بٝٓٓت٘ األخباض، ٚ ٚايؿطب ٚايٓهاح
يف ٚسسٚزٖا خكٛقٝاتٗا ٜتٛىل بٝإ  -ايـُٛنٛعات ايـُدرتع١ ي٘

 . أٚ ؾُٝٗا َعّا ايكطإٓ أٚ ايػ١ٓ ايـُطٗطٜٔ
ع٢ً َٓط  ّاَػتكٓط ّاعطؾٝ ّايػٜٛ ّاؿََٗٛ بكٝت بٌايعساي١ نصيو  ٚيٝػت    

ايػًٛى  اعتساٍ طت ايجكاؾات ٚايعطٚف، ٖٚٞ تعينايعكٛض َُٗا تػٝٓ
يهٔ ايتطبٝل ٚايكسم اخلاضدٞ  ثابت َػتكطٖٚصا  ايتكطف، غتكا١َٚا
 كاؾ١ ايػا٥س٠ .ــدتًـ بـشػب اختالف ايسٜا١ْ ٚايـُصٖب ٚايجَ

 ّايؿاضع األقسؽ ي٘ آثاضقس إعتة ا َٛنٛع ؾطعٞ قاْْٛٞٚايعساي١     
طًب َٓٓا مجٝعّا ٚقس  ،١ٝٗ غا١َٝـُٓاقب إيـؾطع١ٝ ؾطٜؿ١ ٚضبط٘ ب

  :كاٍ غبشاْ٘ؾايعسٍ ٚاالغتكا١َ يف ايػًٛى ٚتك٣ٛ اهلل يف ايعٌُ 
َٕط ًُٛ َُ َُا َتِع َ٘ َخٔبرْي ٔب ًٖ ٕٖ اي َ٘ ٔإ ًٖ َٚاٖتُكٛا اي  ٣َٛ َٛ َأِقَطُب ٔيًٖتِك ُٖ  ص اِعٔسُيٛا 

ٕٔ:طاٍ غبشاْ٘ٚق ،8:ايـُا٥س٠ َٚاإٔلِسَػا  ٍٔ َُُط ٔباِيَعِس َِٜأ  َ٘ ًٖ ٕٖ اي   .91:ايٓشٌصٔإ
ٚأقً٘  (إتك٢ ٜتكٞ إتكا٤)َأخٛش َٔ  (تكا٤اإل)ٚايتك٣ٛ اغِ َكسض     

ُٓا(ٚق٢ ٜكٞ ٚقا١ٜ) ايـُهطٚٙ  َٚساؾع١ ٖاٜهٓط ٖٚٞ قٝا١ْ ايٓؿؼ ٚإبعازٖا ع
عٌ ايٓؿؼ ٖٞ د (تك٣ٛ اهلل)ٚ ،ٚدعٌ سادع َاْع عٔ َباؾط٠ ايـُبػٛض

ُٓا ُٜـداف نـؿـ١ٕ ٚتـشـاٜـيف ٚق  ٓابـتـإد ٞـعٓـٜ -ٌٓ ٚعالـد كاؤٙـٚإتطضٙ، ـٕغ ع
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 تطى ايـُشطَات . ٚبإتٝإ ايٛادبات غهب٘ ٚعصاب٘ ٚعكاب٘ 
اٖتُكٛا طقس تعاضف إناؾ١ ايتك٣ٛ ٚاالتكا٤ اىل ايصات ايـُكسغ١ ٚ    
َ٘ ًٖ شهِٝ ـٛ تعبري ايٖٚ ،تكا٤ شات٘ غبشاْ٘ص َع أْ٘ ال َع٢ٓ َعكٍٛ إلاي

ؿت ـٝـِٝ عكاب٘ ٚيصا أنـععـٌٜٗٛ عصاب٘ ٚتـت : ٓ٘ـؾالبس إٔ ٜطاز َتعاىل 

ٌٓ ٚعال صاتك٣ٛ يـتـاي  .يف آٜات عسٜس٠ ٚضٚاٜات نجري٠ ايععِٝ د

 أٚ ّاٚايعاٖط إٔ ايتك٣ٛ ٚايعساي١ ٜؤزٜإ َع٢ٓ ٚاسسّا َٚسيٛاّل ؾاضز    
ٞ َٔ عصاب اهلل يتٛٓقُكسام َتشس ٖٚٛ اـٜتشككإ بٜٓتٗٝإ ايٝ٘، نُا 

ٚايٛضع  ضـُإ ايكِٜٛ ٚاالعتكاز ايكشٝض ٚايعٌُ ايكايـٜايععِٝ باإل
 قٛي٘: (ٚقس ض٣ٚ ايطةغٞ عٔ ضغٍٛ اهلل ) عٔ َـشاضّ اهلل تعاىل،

ٕٔ :مجاع ايتك٣ٛ يف قٛي٘ تعاىلط َٚاإٔلِسَػا  ٍٔ َُُط ٔباِيَعِس َِٜأ  َ٘ ًٖ ٕٖ اي  ٖٚصا (39)صٔإ
 .١ أٚ يف ايكسم شكٝكـشازُٖا يف ايـَؤٜس الت

أعالٖا َا تهُٓت٘ خطب١ أَري  ،َطاتب ٚزضدات ي١ ٚايتك٣ٛاٚيًعس    
يطًب ضدٌ عابس إمس٘   إغتذاب١ّنيكتايـُ( يف ٚقـ )ؤَٓني ايـُ

ٚأزْاٖا تتشكل باَتجاٍ َؿٗٛض٠ َؿطٚس١،  د١ًًٝ ، ٖٚٞ خطب١ُٖاّ
ٚبُٝٓٗا   ،شطَات نُا ٜأتٞ تٛنشٝ٘ َؿٓكاّلايـُايٛادبات ٚإدتٓاب 

  ت ايٝٗا آٟ ايكطإ ٚأسازٜح ايػ١ٓ .ضدات َٚطاتب أؾاضز

 اهلل ؾطٜع١يف َـدتًؿ١ َٛاضز َٛنٛعات ؾطع١ٝ ١َُٗ ٚٚعٓسْا     
 : ٖٚٞ ،ْعطض يًُِٗ َٓٗا ،إؾرتط ؾٝٗا ايعساي١ -ايـُكسغ١

 بإ بٗا األَٛاٍـػتـشكٛم ُٚتـؿٗازت٘ ايببت ـجـايصٟ ت ايؿاٖس :األٍٚ    

                                   

 . 91ايٓشٌ :  تؿػري آ١ٜ غٛض٠ - 37: 1دلُع ايبٝإ :ز  (39)
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ذاالت ايكها٤ ـشٖٛا َٔ َـشسٚز ايؿطع١ٝ ْٚـٚاألسٛاٍ ايؿدك١ٝ ٚاي
ذاٍ ـات ٚيف َـذاٍ إدطا٤ ايـشسٚز ٚايتععٜطدكَٛات ٚيف َـٚسػِ اي

، ٚال ضٜب ٚال خالف بني ثبٛت بعض األسهاّ ايؿطع١ٝ ٚايٛادبات
 . ؾكٗا٥ٓا يف إعتباض عسايت٘ ٚإضتها٤ زٜٓ٘ ٚقالس٘

از٠ ايٛق١ٝ مجاع بٌ ٚبآ١ٜ ؾٗبايٓٓل ٚاإل قس إغتسٍ ع٢ً إعتباضٖاٚ   
َٛٔق١ٖٔٝ  َٜاط ُِٛت ٔسنَي اِي َُ ِِ اِي ِِ ٔإَشا َسَهَط َأَسَسُن ُٓٔه ِٝ َٗاَز٠ُ َب ََُٓٛا َؾ َٔ آ َٗا اٖئصٜ ٜٗ َأ

َٚا ٕٔ َش َٓا ِِ اِث ُِٓه َٔ  ٍٕ  األٚي١ٜٛ ه١ُُٝب إش ؾٝٗا زالي١ ،116: ا٥س٠ايـُصَعِس

ٍٕ َِٟٚؾٗاز٠ َش ايكطع١ٝ ع٢ً اعتباض  ز٠. يف قبٍٛ ايؿٗا ػًُنيايـَُٔ  عس

إٕ ظاٖط أزي١ ايٛق١ٝ نٕٛ  ثبٛتٗا خؿٝـ  :دتكطّاـَٖٓا ا ٚتكطٜبٗ    
تكبٌ طأ٠ ٚايـُكبٌ ؾٝٗا ؾٗاز٠ ـسٝح ُت ،ؤ١ْ عٓس ايؿاضع األقسؽايـُ

ُا ٜهؿـ عٔ ـَ -(21)ػًِايـُؾٗاز٠ أٌٖ ايهتاب عٓس ؾكسإ ايؿاٖس 
ٚقس إؾرتطت اآل١ٜ يف ثبٛت ايٛق١ٝ  ،تٛغع١ أَط ثبٛتٗا ٚخؿ١ َؤْت٘

ٍٕ ٠َِٟٚ َشؾٗاز ـكبٌ َٔ أٌٖ االغالّ أٚ َٔ أٌٖ ايهتاب ٚأْ٘ ال ُت عس
إعتباض نٕٛ ايؿاٖس شا عسٍ  ٖصا ٜكتهٞٚ ،ؾٗاز٠ غري شٟ ايعسٍ

بٌ  ،ثبٛت٘ ع٢ً ايتٛغع١ َٔ أَُطِبُا مل ُٜـَ (غري ايٛق١ٝ)ٚإغتكا١َ يف 
، ؤ١ْ ععِٝ ايهًؿ١ اشا قٝؼ إىل إثبات ايٛق١ٝايـُكٌٝ ـنإ إثبات٘ ؾطعّا ث

ؾٗاز٠ غري ايـُػًِ نايعٚاز ٚايكتٌ  كبٌ يف)غري ايٛق١ٝ(:ـال ت سٝح
ُا ععِ خططٙ يف ْعط ايؿاضع ـَ األسهاّشسٚز ٚاألَٛاٍ ٚبعض ـٚاي

 . األقسؽ ٚيف تؿطٜع٘ ٚمل ٜتػاَض يف إثبات٘ نُا تػاَض يف ايٛق١ٝ 
 شتٌُ إعتباض عساي١ـٚٚد٘ ٖصا اإلقتها٤ ٖٛ األٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ إش ال ٜ    

                                   

 . َٔ ابٛاب اسهاّ ايٛقاٜا 41+ ب 44ب  13ضادع : ايٛغا٥ٌ : ز (21)
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ؤ١ْ ؾطعّا َع عسّ إعتباضٖا يف ايـُبات َا ٖٛ خؿٝـ ـ إثايؿاٖس يف
 .  كٌٝ ايـُؤ١ْ ؾطعّا ٚمل ٜتػاَض ايتؿطٜع يف إثبات٘ دعَّاـَا ٖٛ ثإثبات 

 ايـُعتة٠ ع٢ً إعتباض نٕٛ ايؿاٖس َطًكّا خٝٓطّا (21)س زيت ايٓكٛمٚق   
  . أخط٣ َبجٛث١ يف أخباض ايؿٗازاتَطنّٝٓا عؿٝؿّا عساّل قا٥ّٓا ٚأٚقاف 

ساي١ عايـُتؿطق١ ع٢ً إعتباض تعانس ايٓكٛم : كٌ َـُا تكسّحتقس ٚ   
 . غالّازت٘ سكٛم ايعباز ٚأسهاّ  ؾطع اإلػتبإ بؿٗايؿاٖس ايصٟ ُت

ال خالف بني عًُا٥ٓا ال ضٜب ٚٚ ،ذُاع١ـييـذُع١ ٚاإَاّ ا: ايجاْٞ    
َايو بٔ أْؼ ٚعٔ ٚقس ْكٌ عٔ  ،إَاّ قال٠ اجلُاع١ يف إعتباض عساي١

 -عتعي١ ٚؾكٗا٤ ايػ١ٓايـُٖٚٛ َٔ ؾٝٛر  -ؿٝذ أبٞ عبس اهلل ايبكطٟاي
، ٚإغتٓاز عٔ قش١ اال٥تُاّ  ايعساي١ أٚ َاْع١ٝ ايؿػلؾرتاط إيتعاَ٘ با
ب٘ ٚقس تعسزت  (24)( عً٘ٝ)اىل إمجاع أٌٖ ايبٝت ايٓب٠ٛ ؾٝ٘ ايبكطٟ

 . ٚاالضؾاز ايٝ٘  تِٗ َتكس١ّٜ يًسالي١ عًٝ٘يػٓٓ سان١ّٝ(23)ايٓكٛم
تعسز ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ٚق٠ٛ زعا٣ٚ اإلمجاع ع٢ً ايعاٖط إٔ ٚ    

قاضا َٓؿأ يٛنٛح اإلؾرتاط  -ذُاع١ـعساي١ ايؿاٖس ٚإَاّ ايإعتباض 
 .ٚنطٚض٠ ؾك٘ اإلَا١َٝ ع٢ً إعتباضٖا ؾُٝٗا 

ال ضٜب ٚال خالف ظاٖطّا بني ؾكٗا٥ٓا ٚ ،ايكانٞ ايؿطعٞ: ايجايح    
شاغِ ـدكَٛات ايعباز ٚايـيعساي١ ايكانٞ ايؿاقٌ ايؿاضع يف إعتباض 

ُهٔ االغتسالٍ عًٝ٘ ـٜٚ ٛاظٜٔ ايكها٤ ايؿطعٞ .ُٛدب َـيٓعاعاتِٗ ب
                                   

 .َٔ ابٛاب ايؿٗازات  21: ب 18ضادع :  ايٛغا٥ٌ : ز (21)
 .34نتاب قال٠ اجلُاع١ : ّ  -198: 1( ضادع : ايـدالف يًؿٝذ ايطٛغٞ : ز 24)
 .َٔ ابٛاب قال٠ اجلُاع١  46+ ب  13+ ب 11: ب 4ايٛغا٥ٌ : ز (23)
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ِِ ايٖٓاُض:طعُّٛ ايٓٓل ايكطآْٞ َُٖػُه ُُٛا َؾَت ًَ َٔ َظ  صَٚاَل َتِطَنُٓٛا ٔإَي٢ اٖئصٜ
كسام َؿاغل ٚايتكانٞ يس٣ غري ايعازٍ اي عٓسؾإ ايرتاؾع ، 13 :ٖٛز

   . شً٘ـٚايتؿكٌٝ يف َ ،ٕٛ اىل ايصٜٔ ظًُٛاٚايػهٚاالعتُاز يطنٕٛ ا

ؿٗٛض بني ؾكٗا٥ٓا إؾرتاط ايـُعطٚف ٚايـُ ،ايـُؿيت ايؿطعٞايطابع:     
ايـُؿيت ايصٟ ٜطدع ايعباز ايٝ٘ يف أخص األسهاّ ايؿطع١ٝ َٓ٘ عساي١ 

ْ٘ يٛ ـُع٢ٓ : أَػتك١ً عٔ ايؿتٝا ب يؿطط ايعساي١ َٛنٛع١ْٝ ٜهٕٛ بٓشٛ
شهِ ايؿطعٞ َٔ َٓابع٘ ـشكٌٝ ايـؿيت يف تايـُ هًـ بادتٗازايـُٚثل 
١ُ َٚكازضٙ ايكشٝش١ ٚإطُإٔ إىل قسم إخباضٙ عٔ ؾتٝاٙ ـايكٜٛ
شطظ عسايت٘ ايـُهًـ َا مل ُٜـ مل ٜٓؿع -عتة٠ايـُػتٓبط١ َٔ أزيتٗا ايـُ

 ـشٛ ايططٜل ايهاؾـًٝػت ايعساي١ َأخٛش٠ ع٢ً ْ، ؾٚاغتكاَت٘ بصاتٗا
 .يًعساي١ َٛنٛع١ٝ يف قبٍٛ ؾتٛاٙ بٌ  ،عٔ قسم إخباضٙ عٔ ؾتٝاٙ

ُشهط ـإٜكاع ايطالم ايصٟ ٜعتة يف إقاَت٘ سسٚثّا إٜكاع٘ ب :داَؼـاي    
َِِٚ:طؾاٖسٜٔ عازيني يكٛي٘ تعاىل ُِٓه َٔ  ٍٕ ٣َٚ َعِس ُٗٔسٚا َش ، 4:ايطالمصَأِؾ

 .ٜكاع٘ ٚإسساث٘ إؾٗاز٠ عسيني ب : نُا ٜعتة يف إثبات٘ بكا٤ّ

ٛاضز األخط٣ َٔ تٛابع ايـ٠ُ يف بعض ٚقس تهٕٛ ايعساي١ َعتة    
 .شٛخ ايؿك٘ ايؿطٜـ ـشهِ االهلٞ ٚتؿكًٝ٘ يف بـاإلعتباض ايؿطعٞ ٚاي

ؾطع١ٝ عع١ُٝ يف ايتؿطٜع  اشٕ ايعساي١ إعتباض ؾطعٞ قاْْٛٞ ي٘ آثاْض    
ٚيصا ْٛٓد٘ إٖتُآَا تبعّا يًؿكٗا٤ األدال٤  ،االغالَٞ ٚايتكٓني ايػُاٟٚ

عض خكٛقٝاتٗا ( ٚبسكٝك١ ايعساي١)إ ايصٜٔ غبكْٛا ْٚتٛد٘ يبٝ
  :ٚأسهاَٗا ٚآثاضٖا ايؿطع١ٝ ايٛثٝك١ ايك١ً بٗا ْٚؿطع يف ايبشح ايجاْٞ
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 :بّاى حقّقٕ العدالٕ              

يف ايتكطف  ايعاٖط إٔ ايعساي١ يف ايًػ١ تعين االغتٛا٤ ٚاالغتكا١َ    
قس يهٓ٘ ، ٚنأْ٘ َٔ ايٛانشات ُّٝٓا ٚمشااّلـٚعسّ ايـٌُٝ ٜ ٚايػًٛى

سكٝكتٗا ؾطعّا  بٝإتعطٜـ ايعساي١ ٚدالف يف ـٚقع االؾهاٍ ٚاي
 : ٖٚٞ مخػ١ ططٚس١ يبٝإ سكٝك١ ايعساي١،ايـُ طٜؿاتايتعٚتعٓسزت 

ج١ ـ١ ايباعـٝـؿػاْـؿػري ايعساي١ بأْٗا عباض٠ عٔ ايـًُه١ ايٓـٖٛ ت : األٍٚ    
، يتعطٜؿاتيف نجري َٔ ا( ط٠٤ٚايـُ)أٚ َع إناؾ١  (َالظ١َ ايتك٣ٛ) ع٢ً

قطاض ع٢ً أٟ ( بادتٓاب نٌ نبري٠ ٚعسّ اإلَالظ١َ ايتك٣ُٛٚؾٓػطت )
( بإٔ ال ٜؿعٌ َا تٓؿط ايٓؿٛؽ عٓ٘ عاز٠، ط٠٤ُٚٚؾٓػطت)ايـُ قػري٠،

    ه١ٓ .باختالف األؾدام ٚاألظ١َٓ ٚاألَ ٜٚـدتًـ ٖصا

َأثٛض عٔ ايعال١َ  -يعساي١ بايـًُه١ ايـُكط١ْٚ بايعٌُاتعطٜـ  -ٖٚصا   
ؾاٖس  الٚ ٚيٝؼ ي٘ أثْط ،ِ()قسٖتأخطٜٔايـُٞ ٚمجٗٛض ايؿكٗا٤ شًـاي

شكل ايـُعٔ (22)تكسَني ع٢ً ايعال١َ احلًٞ ع٢ً َا سهٞايـُيف نًُات 
ٚأْ٘ مل ٜعجط ع٢ً ٖصا ايتعطٜـ  (ايصخري٠)ٚ (ايهؿا١ٜ)ايػبعٚاضٟ يف 

 .تكسَني ايـُيػري ايعال١َ َٔ 

 ؾتهٕٛ ايعساي١  ،د١ضاغٖٚٝأ٠ ًه١ نٝـ ْؿػاْٞ ٚقؿ١ باط١ٝٓ ايـُٚ    
ٕ شّٝا قا٥ُّا يف باطٔ اإلْػاـَع٢ّٓ باطّٓٝا ٚأَطّا دٛاْ - عٓس ٖؤال٤ -

 ثاْضآ اهل ايعازٍ َٚػتكطّا ؾٝ٘، يهٓٗا يٝػت َـذطز ًَه١ باط١ٝٓ، بٌ
 عٔ  ٛضْعايٚ كايـضايعٌُ اي ٖٞ ،آٗـبعح َـٓـٚت اطًل عٓٗـٓـت ١ٝـخاضد

                                   

 . 492:  13: ز دٛاٖط ايهالّ (22)
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 .  تعاىليتك٣ٛ اهلل  اؾك١َّٛ ـذٛاضحايعٔ  ّاتعاىل قازض َـشاضّ اهلل

 ٖٛ تؿػري ايعساي١ بأْٗا إغتكا١َ ؾع١ًٝ ع٢ً داز٠ ايؿطٜع١ :ايجاْٞ    
، بـُع٢ٓ إ ُّٝٓا أٚ مشااّلـٜ عٓ٘ٚقطاطٗا ايـُػتكِٝ ٚعسّ اإلْـشطاف 

رتى ٜايٛادبات ٚب ؾٝأتٞ ،يف تـُاّ أؾعايٜ٘تدطاٖا ض ال ـايعبس ايكاي
صا ايتعطٜـ َأثٛض عٔ بعض ٖٚ خٛؾّا َٔ اهلل تعاىل . شطَاتايـُ

 . تأخطٜٔايـُتكسَني نابٔ إزضٜؼ ٚإختاضٙ مجع َٔ ايـُعًُا٥ٓا 

 باطـشهّا يعسّ إضتـٛاضسّٝا َـٚظاٖط تعطٜؿِٗ نٕٛ ايعساي١ عُاّل د     

بٌ قس أيػٝت  ،ٗٝأ٠ ايباط١ٝٓ أقاّلـًه١ ايٓؿػا١ْٝ ٚايايـُايعساي١ عٓسِٖ ب
 .بايه١ًٝ يف َؿطزات تعطٜؿِٗ ايـًُه١ 

 ايػًٛنٞ ٚاالغتكا١َ ايع١ًُٝعتساٍ : ٖٛ تؿػري ايعساي١ باالايجايح     
يف )قسٙ( (24)ٚقس إغتعٗط ؾٝدٓا األععِ ،ٓؿػا١ْٝايًُه١ ايـايٓاؾ١٦ عٔ 

ٚيف  ،ْػبت٘ اىل بعض َتكسَٞ أقشابٓا َٔ عباضاتِٗ:  ضغاي١ ايعساي١
ّا ـٜٝعتةٖا عُاّل دٛاضس -يعساي١تؿػري ا -. ٖٚصااالغتعٗاض غُٛض 

ذطز ـٚظاٖطٙ إٔ َ ،ٔ ٚدٛز باطينشٞ ْٚاؾ٦ّا َـٓتععّا عٔ أَط دٛاَْ
شطَات اشا مل ٜهٔ ْاؾ٦ّا عٔ ًَه١ ايـُإتٝإ ايٛادبات ٚإدتٓاب 

ايعساي١  عٓسِٖ شٓكليف ايباطٔ ال تت َـداؾ١ اهلل غبشاْ٘ايعساي١ ٚضغٛر 
 ايصٟ ٖٛ ْٞٚبٗصا ٜؿرتم ٖصا ايتعطٜـ عٔ ايتعطٜـ ايجا ،ؾطعّا

 . ع١ًُٝ َٔ زٕٚ إقرتاْٗا بايـًُه١ ٚال قسٚضٖا عٓٗا االغتكا١َ اي

 ايـًُه١ايتعطٜـ األٍٚ ٖٛ نٕٛ ايعساي١ عٓسِٖ شات  ٕ ظاٖطنُا أ     

                                   

 . 331+  349:  4ضادع : املهاغب َع غا١ٜ اآلَاٍ : ز (24)
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الظَني  عٓٗا نيَٓبعج أٜ هلأثط ط٠٤ٚٚايـُ يتك٣ٛايباط١ٝٓ ٚتهٕٛ َالظ١َ ا
ايصٟ ٖٛ َع٢ٓ  يحايجاعٔ ايتعطٜـ ايتعطٜـ األٍٚ ٚبٗصا ٜؿرتم  ،هلا

 ،يف ايباطٔ يهٔ بٓشٛ خام ٖٚٛ إْبعاث٘ عٔ ًَه١ٕ دٛاضسٞ عهٟٛ
  . ٚايـذٛاْض ؾٗٞ َع٢ٓ دٛاضسٞ َطتبط بايباطٔ

ٚعسّ ظٗٛض ايؿػل َٓ٘ ظاٖطّا غالّ ٖٛ تؿػري ايعساي١ باإلايطابع:     
َع عسّ ظاٖطّا  ّ ايـُهًـإسطاظ إغالـُع٢ٓ إ ايعساي١ ب ،خاضدّا

مجع ايتعطٜـ اىل  غًٛنّا، ٚقس ْػب ٖصا َعطؾت٘ بايؿػل ٚايعكٝإ
 : ٘ قٛي٘ـٓـٝس سٝح سهٞ عـٓـذـِٗ إبٔ ايـاألقشاب ََٓتكسَٞ َٔ 

، ٚعًٝ٘: (26)(ايعساي١ إىل إٔ ٜعٗط َٓ٘ َا ٜعًٜٗا نٌ ايـُػًُني ع٢ً)
 . نٌ َػًِ ٚيٛ َٔ زٕٚ َعاؾطت٘البس َٔ ايـشهِ بعساي١ 

 ظاٖطّا ايـذطٟ( ٚسػٔ ايعاٖطٖٛ تعطٜـ ايعساي١ بأْٗا) :داَؼـاي    
َع غض ايططف عٔ ايباطٔ ايسؾني ايصٟ ال  ،طعطبل َٛاظٜٔ ايؿ ع٢ً

ٌٓ يف عالٙي ُهٔ االطالع عًٝ٘ دًّٝاـٚال ٜ تعاىل ٜعًُ٘ إال اهلل  . ػٛاٙ د
سػٔ ايػًٛى ايسٜين ٚعسّ سػٔ ايعاٖط ٜعين  :ٚبعباض٠ أخط٣    

، أٚ ٜؿٗس دايطت٘ َٚعاؾطت٘ َٚتابعت٘ـٜكرتف شْبّا بعس َ َؿاٖست٘
 دري ٚايكالحـبأْ٘ ظاٖط ايٚٙ ايـُطًعٕٛ ع٢ً أسٛاي٘: َٚعاؾط ٙعاضؾٛ

 ،(27)قايٛا: َا ضأٜٓا َٓ٘ إال خريّاص -طؾاشا غ٦ٌ عٓ٘ يف قبًٝت٘ َٚـشًت٘
ٚعًٝ٘: ال ٜـُهٔ ايـشهِ بعساي١ أنجط ايـُػًُني إال َٔ عاؾطٙ االْػإ 

ظاٖط ايـدري،  أٚ ؾٗس ايجك١ بـُعاؾطت٘ ٚمل َُٜط َٓ٘ إال سػٔ ايػًٛى ٚ

                                   

 سهاٙ :  ايعال١َ يف رلتًـ ايؿٝع١ :ايؿكٌ ايطابع يف قال٠ اجلُاع١ . (26)
 . 1: ح َٔ ابٛاب ايؿٗازات 21: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز(27)
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ٝح ايـُطتهب يًُشطَات يف ايػٓط ٖصا ايتعطٜـ: إتكاف ايـدبٚالظّ 
 .بايعساي١، ٖٚصا ٜكعب قبٛي٘ ٚتكسٜك٘ ٚايـدؿا٤ 

كٌ ـٚقس ْػب ٖصا ايتعطٜـ إىل مجع نبري َٔ قسَا٤ األقشاب ْٚ    
االمجاع  : ايـِعايـُعٔ أغتاشٙ ايٛسٝس يف ساؾ١ٝ  (28)ذٛاٖطـقاسب اي

ٚقس  ،ؾرتطت ؾٝ٘ ؾطعّاكاّ انٌ َع٢ً نٕٛ ايعساي١ سػٔ ايعاٖط يف 
ش١ ـدًٛ عٔ َػاَـال ٜ شػٔ ايعاٖطـب٘ )قسٙ( بإٔ تؿػري ايعساي١ بتعٓك

ٖٚٛ  ،بٌ ايعساي١ غريٙ: )إش سػٔ ايعاٖط ْؿػ٘ يٝؼ بعساي١ٕ، قاٍسٝح 
عسّ  -ذُع َٔ االعاظِ )قسِٖ(ـٚؾاقّا ي -عاٖطايبٌ  (.ططٜل ايٝٗا

ُا ُٖا ططٜكإ ـْي١، ٚإخرئٜ تعطٜؿني يـشكٝك١ ايعسانٕٛ ايبٝاْني األ
تؿٗس بعض قس يف ؾدل َٚعٓطؾإ بٛدٛزٖا ؾٝ٘، ٚ كٗاإثباتٝإ يتشٓك

َٔ نإ ع٢ً  :طنٌْعري خة عًك١ُ ،هؿا١ٜ سػٔ ايعاٖطباألخباض 
ؾني رتُكـكبٌ ؾٗاز٠ ايـيٛ مل تٚ ،...ؾطط٠ االغالّ داظت ؾٗازت٘

ٙ بعٝٓو َطَت ؾُٔ مل ،...ال ؾٗاز٠ االْبٝا٤ ٚاالٚقٝا٤ـُا ُقـبًت إيًصْٛب ي
، ٌٖ ايعساي١ ٜؿٗس عًٝ٘ بصيو ؾاٖسإ ؾٗٛ َٔ أٚ ملأ ٜطتهب شْبّا

َٔ عاٌَ ايٓاؽ ؾًِ طٚخةصٕ نإ يف ْؿػ٘ َصْبّاٚؾٗازت٘ َكبٛي١ ٚإ
ـُٔ نًُت دًؿِٗ ؾٗٛ َِ ؾًِ ٜهصبِٗ ٚٚعسِٖ ؾًِ ٜـُثٗٚسٓس ِٜعًُٗ
يططف عٔ غٓسُٖا ؾُٗا يهٔ َع غض ا (29)صت٘ ٚظٗطت عسايتَ٘ط٤ٚ

   . بعساي١ االْػإ ؾّاَعٓط ثباتّٝاإ َع نٕٛ سػٔ ايعاٖط ططٜكّا ًٜتكٝإ

 ايـًُه١ : ١ األٚىلـجالثـتعاضٜـ ايـاي ٖٞيًعساي١ ؿّا ـعطٜـَا قٓض تإشٕ     
                                   

 . 499+  488:  4ضادع : دٛاٖط ايهالّ : ز   (28)
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االغتكا١َ ايٓاؾ١٦ عٔ ايـًُه١،  ايـُكط١ْٚ بايعٌُ، االغتكا١َ ايع١ًُٝ،
 : ًٝ٘ع ؾٗٛ ايتعطٜـ ايـُدتاض يٓا، ْٚػتسٍ ،ٚاألقطب َٓٗا ايٛغط

االغتكا١َ ايصٟ ٖٛ  (قٌايًػٟٛ األ)ايعساي١  ُٛاؾكت٘ يـُع٢ٓبـأٚاّل:     
ايًػٟٛ َعٓاٖا  ؾاْ٘ بعس بكا٤ ايعساي١ ع٢ً ايسٜين، يػًٛىااالغتٛا٤ يف ٚ

ُع٢ٓ ـيتعاّ بايإلٔ اٜتعٝٓ -دكٛق١ بٗاـَؾطع١ٝ ٚعسّ ثبٛت سكٝك١ 
 زيٌٝ َع ٚز عٓ٘ إالدطـٚال ٜكض اي ٞ،قًيًُع٢ٓ األُطابل ـٛغط اياي
 . ، ٚال ٜعٗط يٓا زيٌٝ ٚانض ع٢ً ايـدالفض ع٢ً خالؾ٘انٚ

 اظ أْـٗاـَٔ ايعساي١، بًش(ايـُـؿّٗٛ عطؾـّا)ُعـ٢ٓ : بـُٛاؾـكـت٘ يًّٝاـٚثاْ    
َط زٖا اىل األعٓس اغٓا -سهاّٚأ نُٛنٛع ؾطعٞ ترتتب عًٝ٘ آثاْض-
طاز َٓ٘ ُٜ( ؾالٕ عسٍ يف عكٝست٘): ، سٝح ٜكاٍؿٝس االغتكا١َـُعٟٓٛ تـاي
أْ٘ َػتكِٝ طاز ُٜغًٛن٘(  ٕ عسٍ يف)ؾال أٚ ٜكاٍ:ايعكٝس٠،  ْ٘ َػتكِٝأ

 ٜطاز أْ٘ َػتكِٝ ايؿِٗ، أٚ ٜكاٍ(أٚ ٜكاٍ:)ؾالٕ عسٍ يف ؾُٗ٘ ايػًٛى،

، ٚايتعاٌَ َع ايٓاؽ )ؾالٕ عسٍ يف أخالق٘( ٜطاز أْ٘ َػتكِٝ األخالم
 عطؾ١ٝ الالتٚز عساي١ؿغ اييً عكال١ٝ٥ٚاغتعُاالت ٖٚصٙ إطالقات 

ايسٜين ع٢ً طاع١  باالغتكا١َ ايع١ًُٝ يف ايػًٛىنس تعطٜؿٗا تؤ -يـٗا
َٔ ععِٝ  ُشطَات ْاؾ٦ّاـإ ايٛادبات ٚادتٓاب ايـُتشكك١ بإتٝاهلل ٚاي

نْٛ٘ ٚ يـشصض عٔ عكاب٘ أٚ َٔ ايطغب١ يف ثٛاب٘ ٚاـداؾ١ اهلل غبشاْ٘ أَ
 .يًطاع١  ٖاّلٚنْٛ٘ أ تعاىل اهلل عٔ سٓب َٓبعجّا

ُعك١ٝ َٔ ـقسٚض اي ـًُه١ ًٜت٦ِ َعيٞ َٔ ايداـُع٢ٓ ايـاي ٖٚصا    
١ نٞ عٓس٥ص، ٚالبس إٔ ٜػاضع اىل ايتٛب١ ٚايٓساَ غكّاازٍ ؾٝكبض ؾاايع

يف ايٓؿؼ ٚاغتُطاض َـداؾ١ اهلل ٚالبس َٔ ضغٛر  ،تعٛز ايٝ٘ ايعساي١
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طبٝع١ ٔ ايتسٜٓٚ االغتكا١َ كرييف ايعٌُ ٚايػًٛى بٓشٛ ت االغتكا١َ
ؾٗط خكٛم يف ؾاالغتكا١َ ال ، ٚإد١ ؾٝٗاضاغثا١ْٜٛ قا١ُ٥ يف ايٓؿؼ ٚ

ادتٓاب ايـُشطَات ٚايكٝاّ بأعُاٍ  اض ؾٝ٘ ع٢ًغتُطٚاال ضَهإ َجاّل
 بعسايت٘. ٛثل ـٚ ال ُٜأ ٕ قاسبٗا َػتكُّٝاٜٛه ال -قال٠ ٚقٝاّ :قاحل١

ٌ ؿٓكـثِ ُْ ٖصا بٝإ ٚانض يًتعطٜـ ايـُدتاض َع االغتسالٍ عًٝ٘،    
َٔ  ُايٝتهض َكساض قشتٗ ٚايجايح، ٍٚاأل نيايـُكاٍ سٍٛ ايتعطٜؿ

يٛ نإ َطاز َعٓطيف ايعساي١ بايـًُه١: ضغٛر  : ؾٓكٍٛ ،ُاٚغكُٗ ُاٗظٜؿ
يكًٓا بكش١ ايتعطٜـ َع  -َـداؾ١ اهلل غبشاْ٘ يف باطٔ ايـُهًـ

 ، يهٔ ظاٖط مجع ٚقطٜض مجع ٖٛ إضاز٠ ايـُع٢ِٖٓتعبرييف تػاَـضٕ 
 ايـًُه١ .  ايـُعكٛيٞ َٔ

 (هٝـ ايٓؿػاْٞاي) :عكٍٛ يف َبشح األعطاضايـُضباب شنط أ ؾكس     
يف غري ضاغد١ ٖٚٞ نٝؿ١ٝ ْؿػا١ْٝ ٚقؿ١ باط١ٝٓ  (ساٍ)تكػُٝ٘ اىل ٚ

ٖٚٞ ٖٝأ٠  (ًَه١) ، ٚاىلقكع ايٓؿؼ ٚتعٍٚ بػطع١ ٚألز٢ْ غبب
 .باط١ٝٓ ٚقؿ١ ْؿػا١ْٝ ضاغد١ َػتكط٠ ال تعٍٚ بػطع١ عٔ قكع ايٓؿؼ

 ثِ تؿتس اْت ايكؿ١ ايباط١ٝٓ سااّلُا نـٜٚؿرتقإ بعٛاضض خاضد١ٝ ٚضب
 . سااّل تكريٚ تهعـُا ناْت ًَه١ ثِ ـٚضب ،ًَه١ تكريٚ

ايعاٖط إٔ َطازِٖ َٔ ًَه١ ايعساي١ ٖٞ ايكؿ١  :ْكٍٛ ٚيف ن٥ٛ٘    
٠ٓٚ ايـُايٓؿػا١ْٝ ايباعج١ ع٢ً َالظ١َ ايتك٣ٛ ٚ شاق١ً َٔ خؿ١ٝ ـايٚط

عٔ االقساّ ع٢ً  اْع١ايـُٚ ايطاغد١ يف ايباطٔ داؾت٘ـَٚ تعاىل اهلل
ٚدٛز َػتكط يف ايباطٔ ضاغذ يف  -ايـًُه١ -ٖٚٞ ،غبشاْ٘ َعكٝت٘
شككٗا ـٚت ، ٚالظّ ٚدٛزٖاعٛز بػطع١ٕنُا ال ٜ ال ٜعٍٚ بػطع١ٚايٓؿؼ 
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إش ٖٞ تػتًعّ إتٝإ ايٛدبات  ،بطٚظ آثاضٖا ع٢ً األعها٤ : باطٔاييف 
طاّ ؾاشا زُٖ٘ س :غًٛن٘ يفشطَات االهل١ٝ ايـُايؿطع١ٝ ٚإدتٓاب 

ٗٞ أٚ ـٚاشا ٚضزٙ ٚادب إي ،ًه١ إدتٓاب٘ايـَُبػٛض يًُٛىل إقتهت 
ٌٓ ٚقت٘ إقتهت ايـُبازض٠ إىل ؾعً٘ ٚبٓشٛ َػتُط َتهطض بؿعٌ  ايـًُه١ س

 غًٛىثِ إْ٘ َع إْتؿا٤ ايًٛاظّ ٚاآلثاض يف  ،إغتكطاض ايـًُه١ يف ايباطٔ
 . عٓسٙ -ايـًُه١ - ٜٓهؿـ إْتؿا٤ ايـًُعّٚ ؾدلٕ 

ايتاّ  (االغتتباع ايع١ًٞٓ آلثاضٖا ايع١ًُٝ:)ًهغتتباع ايـَُٔ اٚال ٜطاز     
بٓشٛ ايه١ًٝ ًه١ ايكا١ُ٥ يف ايٓؿؼ شٝح ال ٜٓؿو األثط ايعًُٞ عٔ ايـُـب

 . ًه١ ايعك١ُ زٕٚ ايعساي١ا االغتتباع ايعًٓٞ أثْط يـُإش إٔ ٖص ،ايػاض١ٜ

 اي١يعس١ اًهَُع٢ٓ إقتها٤ ـب (اإلغتتباع اإلقتها٥ٞ)بٌ ايـُطاز     
 ـُعك١ٝ َٔ قاسبٗااي ٚعسّ قسٚض َٚالظ١َ ايتك٣ٛ طاع١ب اإليرتٓت

شطَات ٚؾعٌ ايٛادبات َٓبعج١ّ عٔ ايـُطاع١ برتى اإلؾتتشكل عٓسٙ 
َع  -ٚيٛ يف بعض ايـُٛاضز -ًه١ذتُع ٖصٙ ايـُـٚيصا ت ،ايـًُه١تأثري 

ًه١ شطاّ َٔ زٕٚ تطزز أٚ إؾهاٍ عٓس َعٓطيف ايعساي١ بايـُـقسٚض اي
َهإ غًب١ ايـُاْع عٔ تأثري ايـًُه١ ايـُكته١ٝ ِ قٓطسٛا بإسٝح أْٗ

يك٠ٛ تأثري ايـُاْع عٔ تأثري  ؾٝكسض َٓ٘ ايصْب ،كٝازـيإلطاع١ ٚاالْ
إال أْ٘ ْازض ايتشكل يػًب١ تأثري ايـًُه١ ٚق٠ٛ غٝطط٠  طاع١،َكتهٞ اإل

جٓا٤ ـٌٝ االغتـٜهٕٛ َٔ قبٚ ا غايبّاٚنعـ ايـُٛاْع أَاَٗ ٖاإقتها٤
 ٜؤنس ايكاعس٠ . اغتجٓا٤ ، يهـُٓ٘كته٢ ايكاعس٠ـايـُدايـ ي ػريـايٝ

شاقٌ إٕ ًَه١ ايعساي١ ْعري ًَه١ ايهطّ ٚايؿذاع١ ٚاالدتٗاز ـٚاي    
إال -عٓ٘ ع١ًُٝ خاضدّا تالظَ٘ ٚال تٓؿٓو ٖٞ ٚدٛز باطين ضاغذ ي٘ آثاْض
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شٍٛ زٕٚ ـشٝح تـٛاْع ايعاضن١ ٚؾس٠ تأثريٖا بايـُغًب١ عٓس  ،ْازضّا
 :  .  ٚعٓس٥ص ْكٍٛػتكط٠ ايـ١ُ ًهيـُاتأثري 

ٚأسهاّ ٖٚٞ َٛنٛع ؾطعٞ شٚ آثاض  -بايـًُه١ايعساي١ تؿػري ٕ إ    
شٝح يٛ قسض ايٛادب َٓ٘ ـب -ذعٛي١ هلل غبشاْ٘ـؾطع١ٝ َتعسز٠ َ

مل تهٔ  ايباطٔ يف١ اغدطايًه١ ايـُشطاّ َٔ زٕٚ إقرتإ بـٚتطى اي
سٚض ايـُعك١ٝ َٔ ايعازٍ نُا إٔ ايكٍٛ بإَهإ ق ،ايعساي١ َتشكك١ّ ؾٝ٘

ألٕ ايـًُه١ عٓسِٖ  -ٚيٛ َٔ زٕٚ تٛب١ -َع بكا٤ ًَه١ ايعساي١ ؾٝ٘ 
َكتٕض يًطاع١ ٚقس ٜتدًـ ايـُكتهٞ عٔ ايتأثري يػًب١ ايـُاْع َع بكا٤ 

ٜتٝػط يٓا ال ٚ ُا،ٜكعب عًٝٓا االشعإ بَٗكاالٕ  ٖصإ -ايـًُه١ ؾٝ٘
 ،ُاايٝٗٚايـُطؾس  ُاٗايساٍ عًٝ ايٛانض يعسّ ايؿاٖس ،ُاايتكسٜل بٗ

  ُا :ُٓعٗـٕ يٚٚدٗا ُاعٓسْا ؾاٖسإ ع٢ً خالؾٗس بٌ ٜٛد

كٍٛ ع٢ً ـشـعػط ايـهٞ بكـ١ ٜـًه٢ٓ ايـُـعـكٌ َـعـإٕ ت :األٍٚ    
)قسٙ( ست٢ يٛ كسؽ األضزبًٝٞايـُإال َجٌ  زٍ خاضدّااايع لـكازٜـَ

 َع إٔ ايعساي١ َٛنْٛع ،ًه١ ٚأنعـ زضداتٗاايـُإنتؿٞ بأز٢ْ َطاتب 
دكَٛات ـشتاز ايٝٗا نجريّا دسّا الغُٝا يف ؾكٌ ايـألسهاّ ؾطع١ٝ ُٜ

  . شٖٛاـْٚٚبعض ايٛادبات ايؿطع١ٝ شكٛم ـٚإثبات اي
دٛف َٔ اهلل ـشكل ايعساي١ ع٢ً ضغٛر ًَه١ ايـٚايكٍٛ بتٛقـ ت    

ٜٛدب ق١ً  -عاقٞ ٚإَتجاٍ ايٛادباتايـُع٢ً إدتٓاب  ؾعاّل ايباعج١
ٛاظٜٔ ايـُع٢ً ٚؾل ايـُػًُني دتُاع َْعِ إكازٜل دسّا ٚتعطٌٝ ايـُ

كازٜل الغُٝا يف ظَآْا بٌ ايـُبٌ يعً٘ ٜٛدب إْعساّ  ،ايؿطع١ٝ دعَّا
عُا اشا إبتًٞ )قسٙ( شكل األضزبًٝٞايـُٚقس سهٞ غؤاٍ  ،يف نٌ ظَإ
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 :ٚقس أداب ،شطاّ ٚايكبٝضـ٘ اىل ايِتَعباَطأ٠ مج١ًٝ َتع١ٜٓٓ َتطٝٓب١ َز
  (أغاٍ اهلل إٔ ال ابت٢ً بصيو)أٚ  (بصيوبت٢ً )أعٛش باهلل إٔ ا

ُا ٜهؿـ عٔ تعن١ٝ ْؿػ٘ عٔ ـداظَّا بعسّ ايؿعٌ أٚ ب ِبٔذـٚمل ُٜ
ٖصا .  ،ُاّ عسايت٘ ٚقسغ٘ـٖٚصا َٔ ٚاقعٝت٘ ايكازق١ ٚت ،(41)شطاّـاي
يعَ٘ إٔ ٜعنٞ  -عاقٞايـُط٠ إلدتٓاب َؤٓث يٛ ناْت ايعساي١ ًَه١ّٚ

 الٚ ٘ ايـُكسغ١،ْؿػيف  عٓسٙ ضاغد١١ّ ًهايـُْؿػ٘ بؿعٌ ٚدٛز 
 . كسؽ األضزبًٝٞ )قسٙ(ايـُعسّ عساي١  -ٚيٛ نعٝؿّا دسّا -ـشتٌُٜ

بٗا  ط٤ايـُشهِ بعٚاٍ ًَه١ ايعساي١ ٚإضتؿاع إتكاف : إْ٘ ٜـايجاْٞ    
ٓايف ايـُٛاْع ٚعطٚض ايعكٝإ ايـُٚشيو سني غًب١  ،بٝػط ٚغطع١

، ٖٚهصا ًه١ايـُب ب٘ عٓس َعٓطيف ايعساي١ ْفٖٚٛ سهِ َعرَت ،يتأثريٖا
  .غتػؿاضٚاال ١َاُذطز ايتٛب١ ٚايٓسـ١ غطٜعّا ٚبًهايـُشهِ بطدٛع ُٜـ

ُا هلا َٔ ـًه١ ٚسكٝكتٗا بايـُٖصإ سهُإ َتٓاؾٝإ َع عٓٛإ ٚ    
ِٓ  ،٘ٝشتكسّ تٛنايـُعكٍٛ ٚايـُجبت عٓس أٌٖ ايـُع٢ٓ ايـُ ؾهٝـ ٜت

نٝؿ١ٝ ضاغد١  عٓسِٖ ًه١ايـُٕ ايـشهُإ ع٢ً تؿػري ايـُؿٗٛض؟  َع أ
، ٜعٛز ٚدٛزٖا بػطع١ بعس ظٚاهلا ٚال تعٍٚ قؿتٗا بػطع١ يف ايباطٔ ال

بٌ ال تعٛز ايـًُه١ إال بعس سني َٔ ظٗٛض آثاض ايـًُه١ خاضدّا، بُٝٓا 
ؾٛضّا ٜٚـُهٔ  سني ايـُعك١ٝ ايعساي١ ظٚاٍ ايـُدتاض ٜـُهٔ ع٢ً ايتعطٜـ

ـٕ ع٢ً ؾ٤ٕٞ أق  اّل . عٛزٖا غطٜعّا سني ايتٛب١ َٔ زٕٚ تٛق

  :  أسس إعتصاضٜٔبًه١ ايـُيعساي١ بعٓطيف أَ ع عتصضٚقس ُٜ    
 عك١ٝ ْازضّا ٖٛايـُ ٘إٕ ايؿدل ايٛادس يًًُه١ ساٍ إضتهاب:األٍٚ     

                                   

 .  496:  4َِٓٗ قاسب دٛاٖط ايهالّ : ز -سهاٙ مجْع  (41)
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 .إال أْ٘ ال ترتتب عًٝ٘ أسهاّ ايعازٍ  (عازٍ)

ٚقس  ألْ٘ ال ٜسعُ٘ زيٌٝ ٚانض، نٝـ؟ٖٚصا االعتصاض نعٝـ دسّا     
ـْ ،ٚقـ ايعاقٞ ساٍ ايعكٝإ بايؿاغلكٌ االتؿام ع٢ً ـُْ  ٖٚٛ ٚق

ذتُعإ يف ؾدل ٚاسس ٚظَإ ؾاضز ـٚنٝـ ٜ ،يٛقـ ايعازٍ َهاْز
 . ٚإٕ قٌٝ بأْ٘ ٜتكـ بايعازٍ َٔ زٕٚ تطتٝب آثاض ايعساي١ عًٝ٘

شطٜهٗا ـعتة يف ًَه١ ايعساي١ تأثريٖا بايؿعٌ ٚبعجٗا ٚتايـُإٕ  :ايجاْٞ    
شٛ إدتٓاب ـبايؿعٌ ْ ٚاشا مل تؤثط ،عاقٞ بايؿعٌايـُشٛ إدتٓاب ـْ

ًَه١  :ال ٜكاٍ عٓٗا -داضدٞـاْع ايايـُُػًٛبٝتٗا أَاّ ـي ١كٝعايـُ
بٌ  ،١كٝعايـُُٓهٓٗا َٔ ايتأثري ايؿعًٞ ساٍ إضتهاب ـايعساي١ يعسّ ت

 عٓ٘ ، بٌ تعًٍٚه١ايـُاْع ع٢ً َكته٢ ايـُعٓس غًب١  (ؾاغل)ٜكاٍ عٓ٘ 
 عٛز٠ تأثريٖا بايؿعٌ ٜعٛز ٚسنيايـُعك١ٝ،  ضتهابسني إ ًه١ايـُ

 ٖٚصا ايهالّ غطٜب . شصٚضـًه١ ٚايعساي١ ايٝ٘ َٔ زٕٚ َايـُٚقـ 
ؾاْ٘ ٜعين  -عكٍٛايـُكًٓاٙ عٔ أضباب ـسػبُا ْ -ًه١ايـُعٔ َؿّٗٛ 

عٓسِٖ ايهٝؿ١ٝ ايباط١ٝٓ ايطاغد١ يف ايٓؿؼ ايباعج١ ع٢ً إدتٓاب 
١ تا١َ ال تتدًـ إقتها٥ٝ شٓطَات ٚايساع١ٝ إلتٝإ ايٛادبات زع٠ّٛايـُ
ع٢ً تأثري  اٚغٝططتٗ ااْع ٚؾس٠ تأثريٖٛايـُعٓس غًب١ :  ْازضّا دسّاإال 
ٛاضز ايٓازض٠ اييت ايـُط٠ بايؿعٌ ست٢ يف ؾٗٞ َٛدٛز٠ َٚؤٓث ،ًه١ايـُ

ٚنٝـ ال  شطّ أٚ إتٝإ ايٛادب،ايـُاْع عٔ إدتٓاب ٛايـُػًب ؾٝٗا ت
ؾٝٗا ٚإٕ نإ ٞ َع ٚدٛز ايتأثري ايؿعً ؟ ًَه١ : ٜكاٍ عٓٗا س٦ٓٝص

 .ط ؤٓثايـُاألثط ٜسٍ ع٢ً  :ٚقس قٌٝ ّا،ػًٛبَ

 بٛي٘ َا ملـقٝٓا ـعًكعب ـٜ -١ـ١ ًَهـعسايـكٍٛ بإٔ ايـٝـ نإ ايـٚن     
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 .  ٚايصٟ أظٓ٘ قّٜٛا: أْ٘ ، ٚمل ْـذسٙ قاطعٖس ؾاٜعهسٙ زيٌٝ غاطع ٚ
١ ايؿًػؿٝ األْؼ باألؾهاض بؿعٌيف تعطٜـ ايعساي١  (ًه١ايـُ) دا٤ قٝس قس

 ايتؿطٜعططٜك١ باسح ايػطٜب١ عٔ ايـُؿبع١ بَأؾهاض ٚايهال١َٝ ٖٚٞ 
ذس ـٚيصا ال تايـُتعاضؾ١ ألؾهاض ايبػٝط١ ٚاألشٖإ ايػاشد١ ٛٓد٘ يايـُ

سَٞ األقشاب ايصٜٔ ِٖ األقطب ًه١ شنطّا يف نًُات َتكايـُكٝس يـ
 ١قٛض٠ ايتؿطٜع االهلٞ ايٓاقعَع إٔ  ،()عكَٛنيايـُعكٛض ي

  . تأخط عٗسٙ َٚبُعَس عكطٙعٓس َٔ  ٖٞ اَـُأٚنض عٓسِٖ أد٢ً ٚ

إضاز٠  (:ضغاي١ ايعساي١))قسٙ( يف (41)دٓا األععِْعِ قس إغتعٗط ؾٝ    
 َٔ تعطٜؿِٗ -سٚقنيؿٝس يف َكٓعت٘ ٚايكايـُنايؿٝذ -تكسَنيايـُبعض 

ٖٚٛ تؿػري تهاز ايعباضات  (.إدتٓاب ايـُعاقٞ عٔ ًَه١)بأْٗايًعساي١ 
ِٓ تؾطادعٗا، األعالّ  تأباٙ  ايـُأثٛض٠ عٔ ٖؤال٤   . ٖصاشكٝل ـٚال ٜٗ

ايعساي١ ًَه١ ْؿػا١ْٝ تبعح  :ؿٗٛضايـُ ٚعُس٠ َا ٜػتسٍ ب٘ يًتعطٜـ    
ػٓس٠ اىل عبس ايـُعطٚؾ١ ايـُٖٞ ايطٚا١ٜ  -ط٠ٚايـُع٢ً َالظ١َ ايتك٣ٛ ٚ

ٗا عُس٠ ايسيٌٝ ( ؾإْاهلل بٔ أبٞ ٜعؿٛض عٔ أبٞ عبس اهلل ايكازم )
ًه١ ٚاقعّا ٚظاٖطّا َٔ نًُات ايباسجني إبطاَّا ايـُاي١ بع٢ً تعطٜـ ايعس

َٚا غٛاٖا  ،ّا ٚإْهاضّا َٔ غريِٖكهـًه١ أٚ ْايـَُٔ أْكاض ايتعطٜـ ب
ٕٙ نعٝـ ٜهؿٞ ي  .انٝإ ايـُعٛالٕ ايػابكإ ٚاالؾهاالٕ ايـُٗسَ٘ ـٚا

عٔ نتاب ابٔ ابٞ  يف )ايؿكٝ٘( دة قس ضٚاٙ ايؿٝذ ايكسٚمـٖٚصا اي    
نُا ضٚاٙ ايؿٝذ ايطٛغٞ  ،ٔنُا غٓبٝٓ ، ٚايططٜل قشْٝضٖطّاٜعؿٛض ظا

ٚغٓسٙ نعٝـ  ،ش٢ٝـشُس بٔ أمحس بٔ ٜتٗصٜبٝ٘ عٔ نتاب َـيف 
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ُهٔ ـٚال ٜ (ايؿكٝ٘)ظٜاز٠ ع٢ً ْػد١ ٔ( ضٚا١ٜ )ايتٗصٜبٝٓ ٚيف ،دعَّا
( بٔ شُس بٔ َٛغ٢ـَ)َٔ نعـ  ايطنٕٛ يًعٜاز٠ يهعـ ايػٓس ْاؾ٦ّا

شسٜح َٚٔ ـإتٗاَ٘ بٛنع اي ْؿػ٘ َٚٔ يف -اهلُساْٞ عٝػ٢ أبٛ دعؿط
 .بٛاغطت٘  (شه١ُـْٛازض اي)يف  ط٣ٚإغتجٓا٤ ابٔ ايٛيٝس َا ُٜ

َِٓٗ ع٢ً ططٜل  ٚيعً٘ إعتُاْز ،دةـؿٗٛض تكشٝض غٓس ايايـُٚ    
شكل ايـُعٔ أغتاشْا أثٛض ايـُ عبريت، ٚقس إختًـ ايايكسٚم خاق١

بـشح يف ٚيػاْ٘ (44)بايكش١ بكًُ٘ ٘سٝح ٚقؿ :٘)قسٙ( بًشاظايـد٥ٛٞ
دة ـخسف يف اي ثِ ،شٛث٘ األخط٣ـٚبًػاْ٘ يف بعض ب ايؿٗازات

ايؿٗازات ٚقس  شحـب َٔيف ايّٝٛ اآلخط ّا هلا ؿٝهعـتٚٚقؿ٘ بايطٚا١ٜ 
 ـُباْٝ٘ ايطداي١ٝ .ٛاؾل يـُٖٚٛ اي شج٘ـكطٜط بـنتبٓاٙ يف ت

باض ـتـ٘ ٚإعـبٛيـة ٚقـ١ ايـدـ٦ٔ ب٘ ٖٛ قشـطُايـُٚ يٓا إال إٔ ايعاٖط     
َٔ  ْاؾ٤ْٞ ٕ إؾهاٍ بعض األعاظِ ؾٝ٘يف داَع)ايؿكٝ٘(، ؾإ ططٜك٘
يف ططٜل ايكسٚم اىل  (ش٢ٝ ايعطاضـشُس بٔ ٜـأمحس بٔ َ)ٚقٛع 

( يف نتاب٘ ٚأقً٘ نتاب ابٔ ابٞ ٜعؿٛض ايصٟ ضٚاٖا عٔ ايكازم )
 َتكسَٛٚابٔ ايعطاض مل ٜكٓطح  ،ٛدٛز عٓس ايكسٚم ظاٖطّاايـُ

 .  تهعٝؿ٘ يف ؾٗاضغِٗ ايطداي١ٝ ايٛاق١ً ايٝٓااألقشاب بتٛثٝك٘ أٚ 
يؿِٗ اٚخ ؿٗٛض قبًٛا ضٚاٜت٘ ٚقٓششٛا ايػٓس ايٛاقع ؾٝ٘ايـُْعِ     

شكل ايـُؿاتٝض ٚأغتاشْا ايـُساضى ٚايـُتأخطٜٔ نكاسيب ايـُبعض 
 قبٍٛ ضٚاٜت٘ ٚتكشٝض أسازٜج٘ ٚاعتُاز أخباضٙ  ْادتاضـَٚ ،)قسِٖ(

 .٦ُٓإ ايؿدكٞ بكبٛي٘ دكٛق١ٕٝ يف ايطدٌ أٚدبت االطـي
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 14صُل / جاال........................ بصسى .............................(58)      

ٚال َٔ د١ٗ نْٛ٘ َٛثٛقّا  ،ؼ ٚدٗ٘ نْٛ٘ ؾٝذ إداظ٠ ٚسػبٝٚي    
، بٌ َٔ د١ٗ إغتعٗاض )ضض(تأخطٜٔايـُب٘ عٓس مجع نبري َٔ عًُا٥ٓا 

ٚضٚاٜت٘  ؿاٜذ ايكُٝني ٚغريِٖ ططٜكَ٘ٚثاقت٘ بٌ ؾٗطتٗا َٔ إعتُاز 
ْعري  ()أثٛض٠ عٔ أٌٖ ايبٝتايـُكً٘ يهتب ٚأقٍٛ ايطٚاٜات ـْٚ

ابٔ ْٛح ايػريايف ٚابٔ أبٞ دٝس ايكُٞ ٚابٔ ايػها٥طٟ ٚايكسٚم 
شٛ ـٖٚاضٕٚ بٔ َٛغ٢ ايتًعهةٟ ٚابٔ ؾاشإ ايكُٞ ٚابٔ عٝاف ْٚ

 سٝح  ،ك١ً اآلثاض ايٛاق١ً ايٝٓاـٖؤال٤ األعاظِ َٔ سؿع١ األخباض ْٚ
يف ؾًٛ نإ  ،ايِٝٗ شسٜحـأقٍٛ ايعسز َٔ  نإ ايطدٌ ٚاغط١ إٜكاٍ

َٕإل قسْح نإ يف سػٔ ساٍ ضٚاٜت٘أٚ  غُْع ضٙٚثاق١ إخبا  ؾتٗط ٚبا
هجري َٔ َؿاٜذ ايطٚا٠ مل ٜعتُسٙ ايدًّٝا يف ايهًُات ٚ ٚظَٗط

ٚيعً٘ يصا إؾتٗط تٛثٝك٘ عٓس  ،ايـُتجبتني يف ايٓكٌٚايـُعطٚؾني األثبات 
مجع َٔ أعاظِ عًُا٥ٓا ايـُتأخطٜٔ ٚنجط عٌُ ايؿكٗا٤ بايطٚاٜات 

عًُا٥ٓا َعتصضٜٔ  قًٌٝ َٔ َتأخطٟ رتزز ؾٝ٘ إالٜ ايٛاقع يف غٓسٖا ٚمل
، ٚيعٌ ايطداٍ ٚؾٗاضغ٘ األٚىل شّا يف أقٍٛـبعسّ شنط ٚثاقت٘ قطٜ

 ،َػتكٌ أٚ أقٌنتاب  عسّ ايتكطٜض ؾٝٗا ألدٌ عسّ نْٛ٘ قاسب
 ،ُا ٖٛ ْاقٌ ضٚاٜات األقشاب ٚأقٍٛ ضٚاٜاتِٗ ٚنتب أخباضِٖـٚإْ
 عٔ اؾؿ١هنجريّا ٚاي عٓ٘ ِٗضٚاٜت: أعين  ض عًُِٗٛٗٞ بعـشٔ ْهتؿْٚ

خاتـ١ُ )قسٙ( يف  ايـُشسخ ايٓٛضٟ كً٘ـؾطادع َا ْ ،طٚاٜتِ٘ يإعتُازٖ
( شذازـايعبس ايطمحٔ بٔ ( يف ؾطح ططٜل ايكسٚم اىل )َػتسضى ايٛغا٥ٌ)

( يف تٓكٝض ايـُكاٍ) ذس)قسٙ( يفـَٚا أٚنش٘ ؾٝدٓا اي ،َٔ ؾٛاٖس ايتٛثٝل
ُعطؾ١ ـشسٜح يـات ٚنتب ايَٚا ٜػتؿاز َٔ اداظات ايطٚاٜ سل ايطدٌ،

 يٓا تُس٠ـعايـُ ٛم بايطدٌـٔ ايٛثـطا٥ـٚضادع ق ،ِٝـععـٌ ٚزٚضٙ ايـايطدساٍ 
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 .ٚاييت شنطْاٖا يف تكشٝض سسٜح ايطؾع يف أخباض ايةا٠٤ 

صٟ ايهبٛط ايـُ بايكسض َعتُس ايطٚا١ٜ ٚاحلاقٌ ٚنٛح نٕٛ ايٓٓل    
ْٚكٛم  كًٗاــ ْإختً سٝح ،شسٜح ايجالث١ـذاَع ايـَ بطٚاٜت٘ؿرتى ٜ

 ْٚعتُس ضٚا١ٜ )ايؿكٝ٘( ،أيؿاظٗا بني ْػديت ايتٗصٜبني ْٚػد١ ايؿكٝ٘
بػٓس ايكسٚم َٓعكسّا يف ايباطٔ بك٠ٛ  ايؿدكٞ ٕ االط٦ُٓإيهٛ

أق٣ٛ َٔ االط٦ُٓإ  ٚنبط٘ يًٓٓل ٕ االط٦ُٓإ بٓكٌ ايكسٚميهٛٚ
 . ذالي١ ايٓاقًني ٚقش١ ْكًُٗاـبٓكٌ ايؿٝذ يف تٗصٜبٝ٘ َع االعرتاف ب

قاٍ  ،شٔ ْالسغ ضٚا١ٜ ايكسٚم َٚتٓٗا ْٚعتين بتتبع ؾكطاتٗاـاشٕ ْ    
: قًت ألبٞ ضٟٚ عٔ عبس اهلل بٔ ابٞ ٜعؿٛض قاٍ)(43)ايؿٝذ ايكسٚم

َِ عبس اهلل كبٌ ؾٗازت٘ ـػًُني ست٢ ُتايـُُتعطف عساي١ ايطدٌ بني  :ٔب
ـٓ ايبطٔ ٚايؿطز :طؾكاٍ ؟هلِ ٚعًِٝٗ إٔ تعطؾٛٙ بايػرت ٚايعؿاف ٚن

ٌٓ عًٝٗا يٝس ٚايًػإ ُٚتٚا عطف بادتٓاب ايهبا٥ط اييت أٚعس اهلل عٓع ٚد
دُط ٚايعْا ٚايطبا ٚعكٛم ايٛايسٜٔ ٚايؿطاض َٔ ـايٓاض َٔ ؾطب اي
ذُٝع ـٚايسالي١ ع٢ً شيو نً٘ إٔ ٜهٕٛ غاتطّا ي . ايعسـ ٚغري شيو

ػًُني َا ٚضا٤ شيو َٔ عجطات٘ ٚعٝٛب٘ ايـُشطّ ع٢ً ـعٝٛب٘ ست٢ ٜ
ذب عًِٝٗ تعنٝت٘ ٚإظٗاض عسايت٘ يف ايٓاؽ ـٜٚ ،ضا٤ شيوؿتٝـ َا ٚـٚت

دُؼ إشا ٚاظب عًٝٗٔ ٚسؿغ ـٜٚهٕٛ َٓ٘ ايتعاٖس يًكًٛات اي
ػًُني ٚإٔ ال ٜتدًـ عٔ مجاعتِٗ ايـُشهٛض مجاع١ َٔ ـَٛاقٝتٗٔ ب

ٙ عٓس سهٛض ، ؾاشا نإ نصيو الظَّا يـُكاليف َكالِٖ إال َٔ ع١ً
 َا ضأٜٓا َٓ٘ إالـشًت٘ قايٛا: قبًٝت٘ َٚؾاشا ُغ٦ٌ عٓ٘ يف  ،دُؼـايكًٛات اي
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ذٝع ؾٗازت٘ ـؾإ شيو ٜ ،دُؼـخريّا َٛاظبّا ع٢ً ايكًٛات اي
ٚنؿاض٠ يًصْٛب ٚيٝؼ  ْطِتٚشيو إٔ ايكال٠ َغ ،ػًُنيايـُٚعسايت٘ بني 

شهط َكالٙ ـُهٔ ايؿٗاز٠ ع٢ً ايطدٌ بأْ٘ ٜكًٞ إشا نإ ال ٜـٜ
ُاع١ ٚاالدتُاع إىل ذـعٌ ايُا ُدـٚاْ ،ػًُنيايـُٜٚتعاٖس مجاع١ 

شؿغ َٛاقٝت ـُٔ ال ٜكًٞ َٚٔ ٜـايكال٠ يهٞ ُٜعطف َٔ ٜكًٞ َ
إٔ ٜؿٗس ع٢ً آخط  ُهٔ أسْسـال شيو مل ٜ، ٚيٛعُٔ ٜهٝٓـايكال٠ َ

ؾإ ضغٍٛ اهلل  ،ػًُنيايـُقالح ي٘ بني  ألٕ َٔ ال ٜكًٞ ال ،بكالح
 ٜ ٕبأ ِٓ ذُاع١ ـشهٛض يـشطم قَّٛا َٔ َٓاظهلِ يرتنِٗ ايـٖ

ٚنٝـ  ،ٚقس نإ َِٓٗ َٔ ٜكًٞ يف بٝت٘ ؾًِ ٜكبٌ َٓ٘ شيو ،ًُنيايـُػ
شهِ َٔ اهلل عٓع ـُٔ دط٣ ايـكبٌ ؾٗاز٠ أٚ عساي١ بني ايـُػًُني َـُت

ٌٓ َٚٔ ضغٛي ٚقس نإ ٜكٍٛ  ،شطم يف دٛف بٝت٘ بايٓاضـؾٝ٘ اي  ٘ٚد
ُٔ ال ٜكًٞ يف ايـُػذس َع ايـُػًُني ـال قال٠ يط: ضغٍٛ اهلل 
  ص .إال َٔ ع١ً

ٜٚـُهـٓٓا تـكطٜب االغـتسالٍ بٗصا ايٓٓل ايكشٝض ع٢ً تـعطٜــ       
عاقٞ بإٔ ايـًُه١ ايٓؿػا١ْٝ ايطاغد١ ايباعج١ ع٢ً إدتٓاب ايـُب ايعساي١

ٍٓ ع٢ً ايعساي١ َ ْ٘إ :ٜكاٍ   ذُٛع أَطٜٔـٜعٗط َٔ ٖصا ايٓٓل إٔ ايسا
ٜهٕٛ َٓ٘ ايتعاٖس يًكًٛات طٚ صذُٝع عٝٛب٘ـإٔ ٜهٕٛ غاتطّا ي:ط

شهٛض مجاع١ َٔ ـُؼ إشا ٚاظب عًٝٗٔ ٚسؿغ َٛاقٝتٗٔ بدـاي
ـٓ ايبطٔ :ط()ايـُػًُنيص بعس قٛي٘ إٔ تعطؾٛٙ بايػرت ٚايعؿاف ٚن

َعٓطف  ؾإ ٖصا صعطف بادتٓاب ايهبا٥طُٜٚ ،ٚايؿطز ٚايٝس ٚايًػإ
 . يعساي١ ايـُػؤٍٚ عٓٗا بصاتٗاا يـشكٝك١  -سٓس أٚ ضغِ -َٓطكٞ

 ٖٛ ايتعٓطف ع٢ً ايططٜل صعطف عساي١ ايطدٌُت َِٔب:ط ظاٖط ايػؤاٍ عِْ     
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 -اجلٛابُكته٢ يعّٚ تطابل ايػؤاٍ ٚـب -ؾًٝعّ ،ايعساي١ ايهاؾـ عٔ
ٚغبًٝٗا ايهاؾـ عٓٗا ططٜل ايعساي١ ذٛاب تعطٜؿّا بـإٔ ٜهٕٛ َؿاز اي

ذٛاب نؿؿّا ـأٟ ًٜعّ نٕٛ اي ،خاضدّا ًتعٓطف ع٢ً ٚدٛزٖاٛقٌ يايـُ
 . يف ايؿدل يألَاض٠ ايساي١ ع٢ً ثبٛت ايعساي١

ذًٌٝ ـ( تجكٝـ قاسب٘ ايطاٟٚ ايإال إٔ ايعاٖط إضاز٠ االَاّ )    
ٍٛٓ إىل  ،شكٝك١ ايعساي١ َؿَّٗٛا َٚٛنٛعّاـٚتعطٜؿ٘ بسّٚا ب َكس١َّ يًتش

أعين ايتعطٜـ بايططٜل ايٝٗا ٚايساٍ  :ذٛاب عٔ قُِٝ ايػؤاٍـاي
  :  عًٝٗا ٚاألَاض٠ ايهاؾؿ١ هلا

ّٛٓ  صبايػرت ٚايعؿاف إٔ تعطؾٛٙ:ط ؾكاٍ بسّٚا     ٖٚٛ ظاٖط يف تك
ٖٛ  :َٚٓؿأ ايعٗٛض ،َؿّٗٛ ايعساي١ بايـًُه١ ايباط١ٝٓ ايطاغد١ يف ايٓؿؼ

ظاٖطّا يعٗٛض  َعطٛؾإ يف ايطٚا١ٜ بعطـ تؿػرٕي (ايػرت ٚايعؿاف)ٕ أ
ط ـػتـنًُات ايًػٜٛني ايصٜٔ ؾٓػطٚا ايبعض ٚتػاعسٙ  ،تطازؾُٗا ٖٓا

 شٝا٤ـط بايـػتـٓػطٚا ايـنُا ؾؾـُٗا، ـُا ٜـعـٗط َٓ٘ تـطازبايعؿاف َ
 .شهٝإ ٚقؿّا ْؿػاّْٝا ٖٚٝأ٠ّ باط١ٝٓ يؿعإ ٜـ ٕاٖٚص ،ـدٛفٚاي

إش يٛ  ،طاز َٔ ايػرت ٖٓا َع٢ٓ اإلخؿا٤ ٚايهتُإُهٔ إٔ ُٜـٚال ٜ    
ًسيٌٝ ٘ يبٝاْايٝ٘  ِٓباإلخؿا٤ ثِ ُن صايػرتطإٔ تعطؾٛٙ بطض تؿػري ُؾ

ٗا ـدؿّٝا يـأٟ َ صذُٝع عٝٛب٘ـتطّا يإٔ ٜهٕٛ غاط: ايهاؾـ عٔ ايعساي١
بني َؿّٗٛ ايعساي١ ْؿػٗا ٚبني  شازـيعّ سكٍٛ االت -َٚتهتُّا عًٝٗا

 ؾٝتعني نٕٛ ايػرت  ،ٖٚٛ غري َعكٍٛ ا،شذ١ ٚاألَاض٠ ايساي١ عًٝٗـاي
ؾإ  ،دٛفـشٝا٤ أٚ ايـُع٢ٓ َػاٜط يإلخؿا٤ ٖٚٛ ايـض ايطٚا١ٜ بيف قس

 .ْؿػا١ْٝ  ٚقؿ١ْ ب٘ غبشاْ٘ ًَه١ْعكأَ  ـدَٛفَٔ اهلل ٚاي شٝا٤َـاي
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ـٓ ايبطٔ ٚايؿطز ٚايٝس ٚايًػإط :ّٝاـِٓـثِ قاٍ ُث      تعبري  ص ٖٚصاٚن
ُِٓ ايتعطٜـ ـكس تـؾ ،ظاٖط يف إدتٓاب ٖصٙ األعها٤ يًُعاقٞ خاضدّا

 ػترت ٜطدعايـُٚايهُري ص..عطف بادتٓاب ايهبا٥ط.:طُٜٚ ذ١ًُٕ السك١ـب
ـٓ ايبطٔ ٚايؿطزطاىل  ُِٓ يًُعٓطف األٍٚ ٖٚص ...ص،ن ا ايتعبري َت

ـٓ األعها٤ ، دٓكل ي٘ـَٚ ـٓايـُسٝح إٔ ن ِٓ ايه  صنٛض٠ َطًل ٜع
 .صادتٓاب ايهبا٥طايـشطاّطب ()ؾدٓك٘ ،شالٍـايعٔ شطاّ ٚـعٔ اي

ٚنٛح إٔ سكٝك١ ايعساي١  : كٌ َٔ تكطٜب االغتسالٍ بايطٚا١ٜتشٜٚ    
 . ايٛادبات عاقٞ ٚإَتجاٍ ايـ١ُ ْؿػا١ْٝ باعج١ ع٢ً إدتٓاب ًَه

، ْبٝٓٔ إؾهاٍ َٔ دٗات -ضاَٛا زالي١ ايطٚا١ٜ ع٢ً َا ُاّـٚيف ت    
تـشكٝكّا يف َؿاز ايـدة ايكشٝض عة بٝاْني َؿكًني، َٚٓ٘ تتهض 

 : يتعطٜـ ايعساي١ بايـًُه١ ايٓؿػا١ْٝ اؾهاالتٓا ع٢ً االغتسالٍ بايـدة

ؾِٗ قس يؿعإ  ، ٖٚٛ َع ايعؿافشٝا٤ـاي ٖٛإٕ ايػرت  :ايبٝإ األٍٚ    
ٍٓايـُ دسّا ٚأْ٘ قؿ١ دة ـَٔ ايككٛز ايـُدة تطازف َعٓاُٖا ـباي ػتس

شٝا٤ ـط٠ بايػرت ٚايؿٓػايـُ -بؿكطتُٗا ع٢ً إٔ ايعساي١ ١ٝ ؾاغتسٍْؿػاْ
إال إٔ َطادع١ نتب ايًػ١ ٚايتأٌَ يف  ،ٖٞ ًَه١ ْؿػا١ْٝ -دٛفـٚاي

ـٓؾإ ظاٖط ايًػ١ إٔ اي ،ُٓع ايٛثٛم بصيوـْٓل ايطٚا١ٜ ٜ  عؿاف ٖٛ ايه
ٚإٕ نإ ٚايٓعا١ٖ عٔ ايؿ٤ٞ ذٌُ ـشٌ ٚاالَتٓاع عُا ال ٜـعُا ال ٜ

ُتٓع ايـُشاضّ ٚايـُيهآف عٔ يٓعٜ٘ اؾٝهٕٛ ايعؿٝـ ٖٛ ا ،َباسّا ؾطعّا
يؿطؾا٤ ٚايكًشا٤، ٖٚٛ َع٢ٓ ػتٗذٔ بني ايعكال٤ ٚاايـُعٔ ايعٌُ 
ِٓ بإطالق٘ ٕ عٔ ٖٚٞ اييت تٛدب غكٛط االْػا (ط٠ٚايـَُٓاؾٝات ) ٜع

دطٚز ساؾّٝا ـاالسرتاّ االدتُاعٞ ايعاّ نأنٌ ايؿطٜـ يف ايططقات ٚاي
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َع إٔ  ،ايعكال٤أؾطاف دايـ عازات ـُا ٜـشُٖٛا َـيف األغٛام ْٚ
)قسٙ( قس ْؿ٢  (42)ايعساي١ ًَه١ ْعري ؾٝدٓا األععِ بعض ايكا٥ًني بإٔ

  . شكل ايعساي١ـٗا يف ت( ٚزخًط٠ٚايـَُٓاؾٝات )إعتباض 

عكٍٛ َٔ ايكؿات ايـُٓس ايعؿاف يف بعض نتب االخالم ْٚعِ قس ُع    
ُهٔ محٌ نالّ ـخ َتأخط ال ٜيهٓ٘ َع٢ٓ َػتشَس ،ايؿان١ً ايٓؿػا١ْٝ

نْٛ٘ ؾعاّل  اعسػٚأقٌ َع٢ٓ ايعؿاف ٜأباٙ ٜٚ ؟نٝـ ،عًٝ٘()االَاّ
 ،إختٝاضّٜا عهّٜٛا دٛاضسّٝا أٚ ؾعاّل ْؿػاّْٝا باطّٓٝاٚعُاّل يًُهًـ :إَا 

ٌٓ ٚاالَتٓاع عُا ال ٜـذـٓ عُا ال ٜٚشيو ألٕ ايه ٌْ  -ٌُـش ٖٛ ؾع
داضز ؾٗٛ ؾعٌ عهٟٛ ـإٕ نإ َتشككّا يف اي اختٝاضٟ يإلْػإ :

 ،ـشٞؿػٞ دٛاْـٚإٕ نإ َتشككّا يف ايٓؿؼ ؾٗٛ ؾعٌ ْ ،دٛاضسٞ
ًهات ايـُيًكؿات ايٓؿػا١ْٝ ٚ َػاْٜطايبؿطٟ االختٝاضٟ  ٚايؿعٌ
 يف ايـدة صايػرت ٚايعؿافطغ ػتسٍ بًؿُهٔ إٔ ُٜـال ٜيصا ٚ ،ايباط١ٝٓ

 .ؿٓػط٠ بُٗا ًَه١ ْؿػا١ْٝ ايـُع٢ً نٕٛ ايعساي١ 
 ع٢ٓ ظاٖطّا َعايـَُتشس  (ايعؿاف)عطٛف عًٝ٘ ايـُ (ايػرت)ثِ إٕ     

شح ـيف تكطٜط ب (44) )قسٙ(شكل ايٓا٥ٝينايـُ صاح بٗٚقس قٓط ،ايعؿاف
ٚقس شٝا٤ ـٖٞ ايايٓؿػا١ْٝ اييت  ًه١ايـَُٔ تعٓسز  ٚنأْ٘ ٜتشصض ،قالت٘

  . ٓة عٓٗا بًؿعني ُٖا ايػرت ٚايعؿافُع
 َع ُع٢ٓٗا َتشس٠ ايـيف َٓعٛض أضباب ايكٍٛ ب( ًه١ايـُ) ٚاشا ناْت    
ٖٛ ؾعٌ ْؿػاْٞ : إَا  ( ٜٓهؿـ نُْٛٗا ٚدٛزّا ؾاضزّاايػرت ٚايعؿاف)

                                   

 . 367:  4هاغب َع غا١ٜ اآلَاٍ : ضغاي١ ايعساي١ : زامل (42)
 .  381: 4تكطٜط ايؿٝذ ذلُس تكٞ اآلًَٞ يبشح احملكل ايٓا٥ٝين يف ايكال٠ :ز (44)
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 ، ٚعٓس٥ص ال١ٚيٝؼ قؿ١ ْؿػا١ْٝ ًَٚه١ باطٓٝ ،ضسٞعٌُ دٛاأٚ 
ٕ ايعساي١ يهٛ ٘إثباتصٚتعطؾٛٙ بايػرت ٚايعؿافإٔ دة:طايـٜتهض زالي١ 
ـٓ ايبطٔطنُا إٔ  ،ًَه١ ْؿػا١ْٝ ؾعٌ خاضدٞ إختٝاضٟ،  - شٛٙـْٚصن

. ٚال قؿ١ ْؿػا١ْٝ نٞ ٜجبت إٔ ايعساي١ ًَه١ ْؿػا١ْٝ ّاْؿػٝ ؾعاّلٚيٝؼ 
  ٚباختكاض: ٖصا ايبٝإ ٜتهُٔ اؾهاالت ثالث١ ع٢ً تعطٜـ ايـُؿٗٛض.

تٓعاّل، قؿ١ّ ْؿػا١ْٝ  صايػرت ٚايعؿافطنٕٛ  ٓاُايبٝإ ايجاْٞ: يٛ غًٓ    
 ـدة ايؿطٜـ ؾٓػطإٕ اي : ْكٍٛ -ؾعاّل إختٝاضّٜا ْؿػّٝا أٚ دٛاضسّٝا اٚيٝػ

ايػرت طبصات  طٖا، ٚمل ٜؿٓػُعطٚؾ١ٝ ايػرت ٚايعؿاف عٓ٘ـايعساي١ ب
ع٢ً ص ايٛاضز يف ايـدة ايػرت ٚايعؿافـطيٝكض االغتسالٍ بصٚايعؿاف

إٔ تعطؾٛٙ (:ط)قاٍ ، بٌُتكسّبايتكطٜب ايـ ْؿػا١ْٝإٔ ايعساي١ ًَه١ 
  .  ايٛنٛح ٚايعٗٛض ٚاالؾتٗاضعطٚؾ١ٝ تعينايـُٚ صبايػرت ٚايعؿاف

ُٓٔ غؤااّل عٔ ططٜل تؿدٝل عساي١ ايطدٌ      ٚبتعبرٕي ثإٕ :ايـدة ته
ْ٘  ٖٚٛ نٛيف عطبٞ -َٚا ُٜػتهؿـ ب٘ اغتكاَت٘، ٚنإٔ ايطاٟٚ ٚؾكٝ

١ يػ١ّ َٚعٓاٖا ايـشكٝكٞ، ٚأْ٘ االغتكا١َ ٜعطف َؿّٗٛ ايعساي -دًٌٝ
ؾػأٍ عٔ ايططٜل ايٝٗا  -قباٍ االعٛداز ؾٝ٘ -ٚاالغتٛا٤ يف ايػًٛى

إٔ تعطؾٛٙ :طايطدٌ يعساي١طّا ( َؿٓػ)ٚايهاؾـ عٓٗا، ؾذا٤ دٛاب٘ 
 بني ايٓاؽ بهْٛ٘ َعطٚؾّا ٗاع٢ً تعطٜؿ ـدةسٍ ايص ؾـٝبايػرت ٚايعؿاف

ٕٛ ظاٖط باضظ طيف ٚغ بايػرت ٚايعؿاف َؿٗٛضّا  . ٘ االدتُاعٞ ٚبٓش

ظاٖط ايػؤاٍ ٜٚتطابل َع٘ سٝح ٜتٓاغب َع  -ٖصا ذٛابـايٚؾِٗ     
ألَاض٠ ايهاؾؿ١ بٝإ اؾٝ٘  ٜطًب صُتعطف عساي١ ايطدٌ َِٔبإٔ ايػؤاٍط

بٝاّْا  ٜهٕٛ إٔايـذٛاب ٓاغب ٚال ٜـ ،ػًُنيايـُعٔ عساي١ ايطدٌ بني 
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، َٚٔ ٖٓا مل ٜـشتٌُ أسْس ٍيعسّ تطابك٘ َع ايػؤا شكٝك١ ايعساي١ـي
، ٖٚصا قؿ١ ْؿػا١ْٝ ًَٚه١ باط١ٝٓ (بايػرت ٚايعؿاف نٕٛ )َعطٚؾٝت٘

زخاي١ ي٘ يف  ال -ؾٝ٘ ٚظٗٛضُٖا (بايػرت ٚايعؿاف )َعطٚؾٝتٕ٘ ألدٌ أ
إش يٛ ؾطض ظٗٛض  ،ٚال تٓاغب بٝإ سكٝكتٗا سكٝك١ّ تعطٜـ ايعساي١
عٔ ايتعطٜـ  إغتػين ب٘ -بُٗا َٚعطٚؾٝت٘ ضدٌ َٔ ايػرت ٚايعؿاف

 .عٓطف ايـُذال٤ ـي ،شكٝك١ـٚبٝإ اي
َِٓٗ ؾٝدٓا ٜتبني ؾػاز َا إزعاٙ مجع َٔ األعاظِ  ُا تكسَّـٚ    

ـْ َٓطكٞ ـذٛابَٔ إٔ اي )قسٙ((46)االْكاضٟ ِْ -تعطٜ  -سٓس أٚ ضغ
ْٕ إٔ ايكشٝض ٖٛ ٔ ُؿَٗٛٗا َٚاٖٝتٗا، نُا تبٝٓـي يـشكٝك١ ايعساي١ ٚبٝا

تطابكّا تاَّا  كُٗاطابيـدة َع قط١ٜٓ يعّٚ تذٛاب يف اـايٚيػؤاٍ ا ظٗٛض
 . اؽٓايُعطؾ١ عساي١ ايطدٌ بني ؤزٟ يـايـُايططٜل  ٚزاليت٘ ع٢ً بٝإ

    ٓٛ  نُا -ـذٛابايٚيػؤاٍ ا قط١ٜٓ تطابلؽ يطؾع ايٝس عٔ ظٗٛض ٚال َػ
 ايـدة ٖٛ ايػؤاٍ يف بأْ٘ ٚإ نإ ظاٖط َعتصضّا ،بعض األعاظِ قٓع

بعس َعطؾ١ َؿَٗٛٗا،  ٚاألَاض٠ ايهاؾؿ١ يـٗا اي١ًعسٜل يايػؤاٍ عٔ ايطط
دايؿ١ ايعاٖط ٚمحٌ ايػؤاٍ ع٢ً نْٛ٘ غؤااّل عٔ ـيهٔ البس َٔ َ
( سٝح )بكط١ٜٓ دٛاب االَاّ ،سكٝكتٗاطًب بٝإ َؿّٗٛ ايعساي١ ٚ

ُٖٚا َٔ غٓذ  صٕ تعطؾٛٙ بايػرت ٚايعؿافطأ : إؾتٌُ ع٢ً مجًتني
ـٓ ايبطٔ ٚايؿطز ٚايٝس ٚاطًهات ٚايـُ ٖٚٞ َٔ غٓذ  صيًػإن

ٖٚٛ يعّٚ  ،صنٛض يًعّ َا مل ٜكٌ ب٘ ؾكٝ٘ايـُشٌُ ـال اياألؾعاٍ، ٚيٛ
َٔ غٓذ  ًهات ٚالٛ َٔ غٓذ ايـُي١ أَطّا آخط يٝؼ ٖنٕٛ سكٝك١ ايعسا
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شٌُ ايػؤاٍ ع٢ً ـٜتعٝٓٔ ايكٍٛ ب -ٚسصضّا َٔ ايالظّ ايباطٌ ،األؾعاٍ
ـُٛدب يًذٌٗ ٚاي ذٌٗ ايػا٥ٌ ب٘ـعٔ َؿّٗٛ ايعساي١ ي غؤااّلنْٛ٘ 

  . (47) بٛدٛزٖا خاضدّا

يتؿػري ايعساي١ بـُعطٚؾ١ٝ  ايكشٝض ٚسٝح أٚنشٓا تكسٟ ايـدة    
ايػرت ٚايعؿاف، ال بصاتُٗا ست٢ ٜكٓض ايكٍٛ بهٕٛ ايعساي١ ًَه١ّ، 

دايؿ١ ـعسّ قالس٘ عصضّا عٔ َٛدٗني: ياالعتصاض يْطؾض ٗصا يـٚ
ٚعسّ ٚنٛح  ؿػ٘يف ْ َع غُٛض االعتصاض -قط١ٜٓ ايتطابل -ايعاٖط
( ع٢ً بٝإ )، ٚألْ٘ ٜبتين ع٢ً يعّٚ محٌ دٛاب اإلَاّعصضٜت٘

ل يٛدٛزٖا سكٝك١ ايعساي١، ال بٝإ ايططٜل ايهاؾـ عٓٗا ٚايـُؿٓد
 ٗصا يتٓاؾٝ٘ َع قط١ٜٓ تطابل ايػؤاٍ ٚايـذٛاب .ـيف ضدٌ، ٚال َٛدب ي

 (ايؿكٝ٘)يف ايكشٝش١  األقٌ ٚغٓٛنض َع٢ٓ ايـدة يف ن٤ٛ ايٓػد١
ـُا ٚقع ؾٝٗا َٔ ايتشطٜـ ي ،ٕ ْػد١ ايتٗصٜبني ْٚػد١ ايٛغا٥ٌزٚ
ُا١َٝ ـٝٓذًٞ عسّ تغض ٗا بايؿِٗ ايكشٝيهٓ ،ُع٢ٓ ايطٚا١ٜـػٝٓط يايـُ

تطابل ايعصض يف ْؿػ٘ ؾهاّل عٔ عسّ قالس٘ يطؾع ايٝس عٔ ظٗٛض 
َع إَهإ تطابل ايػؤاٍ  : دتكط٠ـٚبعباض٠ َ .ذٛاب ـايػؤاٍ ٚاي

ٛٓؽ يطؾع ايٝس عٓ٘ ٜتعني اإلي -ذٛابـٚاي  .تعاّ ب٘ ٚال َػ

دتًؿ١ ـَٖٞ عتُس٠ غٓسّا َٚتّٓا ايـُ)ايؿكٝ٘( ثِ إٕ ايطٚا١ٜ يف ْػد١    
ٚقس دا٤ت بعض ايتكٛضات ٚايتكطٜبات  ،َع ْػذ ايطٚا١ٜ األخط٣

 (ايتٗصٜب)أٚ  (ايٛغا٥ٌ)اىل  ايؿكٗا٤ األٚاخط غايبّا ْعطغًب١ َٔ 
َٚٔ ٖصٙ ايتكٛضات  ،ًه١ايـُايعساي١ بت اىل إيتعاّ تعطٜـ ٚأٓز

                                   

 . 27:  1ضادع : َػتُػو ايعط٠ٚ ايٛثك٢ : ز (47)
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ٛٓضٙ مجع :  ١ُٗايـُ شاَني ايـًُه١ َٚٔ ايـَُٔ َعٓطيف ايعساي١ بَا تك
تت١ُ  ص ٖٛعطف بادتٓاب ايهبا٥طُٜٚ:ط (): إٕ قٛي٘ٚا صنطؾ ،عٓٗا

ـٓ ايبطٔ ...طيًُعٓطف األٍٚ:   صإٔ تعطؾٛٙ بايػرت ٚايعؿاف ٚن
ـٓ األعها٤ ـَٚ يهبا٥ط دكٛم إدتٓاب اـصنٛض٠ بايـُدٓكل يهٝؿ١ٝ ن

  . كاضؾٗا ٖصٙ األعها٤ غايبّاـاييت ت

 (ايٛغا٥ٌ)ْػد١  ِٜٓؿأ نعؿ٘ َٔ إعتُازٖ :َؿهٌ ٙ َٚٚا أؾاز    
  .كاّلـايك١ٜٛ غٓسّا ٚاألنبط ْ صعطفطٚتـُ(ايؿكٝ٘)دايؿ١ يٓػد١ ـَٖٚٞ 

 صعطف بادتٓاب ايهبا٥طـُٚتط ( :ايؿكٝ٘)ٚايكشٝض إعتُاز ْػد١     
َا ب٘ تعطف )أعين  :ػؤٍٚ عٓ٘ايـُاىل  ػترتايـُٚظاٖطٖا عٛز ايهُري 

ؾتهٕٛ َعٓطؾّا دسٜسّا أٚ ططٜكّا ثاّْٝا  (ػًُنيايـُعساي١ ايطدٌ بني 
إٔ تعطؾٛٙ بايػرت ٚايعؿاف ؾ١ عساي١ ايطدٌ بعس ايططٜل األٍٚ:طُعطـي

ـٓ ايبطٔ ..  .ٚغٓٛنش٘ يف ؾُٗٓا يًطٚا١ٜ صٚن

إٕ َا  : زٖاُؿاـؿٗٛض٠ ٚيايـُُا تكسّ تهعٝؿّا يًٓػد١ ـٜٚهاف ي    
ععّٛ ست٢ ايـُع٢ٓ ايـُٚ االط٦ُٓإ بال ٜطق٢ َػت٣ٛ ايٝكني أ -شنطٚٙ

 ،شاز ايٓػد١ نُا ٜعٗط عٓس ايتأٌَ ايكازم يف ْٓل ايطٚا١ٜـيٛ ؾطض إت
ؿاز دسّا يهإ األْػب بايؿكاس١ يف ايتعبري ايـُإش يٛ قٓض إضاز٠ 

ْٛ (عطفُٜ)ذاظ ايًطٝـ ٖٛ سصف ايؿعٌ ـٚايبالغ١ ٚاالٜ ظا٥س ال  ؾاْ٘ يػ
إٔ تعطؾٛٙ بايػرت ٚايعؿاف )َٛدب يتهطاضٙ بٌ األؾهٌ إٔ ٜكٍٛ 

 ( ...ز ٚايٝس ٚايًػإ بادتٓاب ايهبا٥طٚنـ ايبطٔ ٚايؿط

 ػترت ٜطدعايـُٚايهُري  صعطفُٚتطعتُس٠ ايـُايٓػد١ :  ٚبإختكاض    
ًعساي١ يف دسٜس َعٓط ، ٖٚٞػؤٍٚ عٓٗاايـُٖٚٞ  (عساي١ ايطدٌ)اىل 
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١ُُٓ يًذ١ًُ  ،ػًِايـُشككٗا يف ايطدٌ ـٔ تٚأَاض٠ ناؾؿ١ ع ٚيٝػت َت
 .دكك١ يًُعٓطف ايػابل ـايػابك١ ٚال َ

 االشعإ باغتؿاز٠ قٝسٔ َـذُٛع َا تكسّ : عػط شٓكٌ َـٚقس ت     
بٌ  ،ذ١ًًٝـَٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ اي ٚقبٍٛ اغتؿازت٘ ًه١ يف سكٝك١ ايعساي١ايـُ

ايـُتأخطٜٔ يف تؿػري ٖٚٞ عُس٠ َػتٓس  (ِٗـعًِٝٗ ال ي) :ٖٞ نُا قٌٝ
شل ـٚايصٟ أظٓ٘ ٚإ نإ ايعٔ ال ٜػين عٔ اي. سكٝك١ ايعساي١ بايـًُه١ 

 ؾ٦ّٝا إٔ األْؼ باألؾهاض ايؿًػؿ١ٝ ٚايـُباسح ايـُعكٛي١ٝ ٖٛ األغاؽ
ايٛانض ٖٚٛ إبتعاز عٔ ططٜل ايؿطع  ،إىل ايكٍٛ بايـًُه١ ِٖايصٟ دٓط

( قس ِ ٚأسازٜجِٗ)ؾإ بٝاْاتٗ ،ٔ يف ططٜك١ اإلؾٗاّ ٚايؿِٗبٝٓاي
ذطز٠ عٔ ايتعُل ايبػٝط١ ايـُ ايعا١َ ٚاألشٖإ األؾٗاّ ايعطؾ١ٝ خاطبت 

َُٔبنٕيطٚقس ْعٍ ايهتاب  عكٛيٞ،ايـُ ايؿًػؿٞ ٚايتسقٝل  ٍّ ٕٕ َعَطٔب ًَٔػا ص ٔب
ببٝإ عطبٞ َتني ايـُطٗط٠ ٚدا٤ت أسازٜح ايػ١ٓ  ،194 ايؿعطا٤:

ٛا داطبـايبػٝط١ ٚمل ٜب١ ٚتعًِٝ غاشز ٜتٛاؾل َع األؾٗاّ ايـُداَط
٘ إىل ٖصٙ ايٓكط١ ؾٝٓبػٞ ايتٛٓد ،أضباب ايـُعكٍٛ خاق١:  بأسازٜجِٗ

أغاٍ اهلل  ، َٔ خطأ ايؿِٗ شصضّاـتاألغاؽ يف ؾِٗ ايبٝاْات ايؿطع١ٝ 
  . ٚايتٛؾٝل يكٛاب ايطأٟ يف ايؿِٗ ايعك١ُ تعاىل

 (ايؿكٝ٘) ْػد١َالسع١  بعس ـدة ايؿطٜـٚايصٟ أغتٛنش٘ َٔ اي    
عًٝٗا  ُٓطـاآلٕ ٚمل ت ()َاّبٓؿػٗا ٚنأْٗا قسضت َٔ اإلكشٝش١ اي

ذاْب١ يًؿِٗ ايعطبٞ ايكِٜٛ ايـُ ايـُؿه١ً ٚايتكٛضات ايـُتكس١َ األؾٗاّ
ايؿِٗ ايػًِٝ ايعاٖط َٔ  ، ؾإداطب١ايـُتٓاغب َع ايعكٍٛ ايـُ

شهِ ايعسٍ ايًطٝـ ـض يالستذاز ب٘ أَاّ ايـايكايايكشٝض شسٜح ـاي
ُٓـٜح قس تسـايـشٖٛ إٔ   ٔـٌ بٝـساي١ ايطدـ١ عـؾعطـل َـؤاٍ عٔ ططٜـػـاي ٔـه
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 .ػًُني ايـُػًُني ست٢ تكبٌ ؾٗازت٘ يًُػًُني ٚع٢ً ايـُ

َتعسز٠ يًتعٓطف ع٢ً ٚزال٥ٌ ببٝإ ططم  ()ٚقس أداب اإلَاّ    
عطؾ١ ٚايعًِ بعساي١ ايطدٌ ايـُسصضّا َٔ إْػساز باب  ،عساي١ ايطدٌ

إٔ تعطؾٛٙ :ط ()ؾكاٍ ،َاّ ططٜكّا ٚاسسّاػًُني يٛ أعط٢ االايـُبني 
َعطٚؾ١ٝ ايطدٌ ٚإؾتٗاضٙ  :ًططٜل األٍٚ ص ٖٚصا بٝإ يبايػرت ٚايعؿاف

ـٓ ايبطٔ ٚاألعها٤ األخط٣  يف ٚغط٘ اإلدتُاعٞ بايػرت ٚايعؿاف ٚن
َِ غٛا٤ أٚدبت ايؿٗط٠ُ ،شطَات بٛاغطتٗاايـُايػايب إضتهاب   ايعً

َٕا تاْٞ بعساي١ ايطدٌ أّ أٚدبايٛدس  ـعت٢ٓايعكال٥ٞ ايصٟ ال ُٜ الط٦ُٓا
 -َعطؾ١ ايطدٌ بايػرت ٚايعؿاف -، ٖٚصٙدالف نعٝؿّاـَع٘ باستُاٍ اي

  ٜتٛقـ تٛيسٖا ع٢ً قشب١ ط١ًٜٛ َٚعاؾط٠ َػتُط٠ .

ـشاد١ ايؿسٜس٠ إىل َعطؾ١ عسٍٚ ٚسٝح إٔ ٖصا ايططٜل ال ٜؿٞ باي    
ٔ بايعؿاف ؿٗٛضٜايـُ)يك١ً َكازٜل  ُإـذتُع اإلٜـايـُػًُني يف َ

ايـُعطٚؾني بايعساي١  غري يف نٌ عكط َٚكط َع نجط٠ ايعسٍٚ (ٚايػرت
ذتُعِٗ ٚي٦ال ٜٓػٓس باب ايعًِ ٚايـُعطؾ١ بايعسٍٚ ايـُشتاز ايِٝٗ ـَيف 

    : ططٜكّا ثاّْٝا ٚقاٍ (اإلَاّ)أؾاز  -يف َكاَات ايؿٗاز٠ ٚغريٖا 

 يهبا٥ط اييتبادتٓاب ا -أٟ عساي١ ايطدٌ بني ايـُػًُني -ٚتعطفط    
ٜتطًب  -أٜهّاٖٚصا ايططٜل يف شات٘  ص..ٌٓ عًٝٗا ايٓاضعٓع ٚد اهللأٚعس 

شطظ ايطدٌ ٚخؿاٜاٙ يُٝٚاالطالع ع٢ً أغطاض  االختالطؿط٠ ٚايع
  . ايٝكني أٚ االط٦ُٓإ ايعكال٥ٞسكٍٛ أعِ َٔ  ،ب٘ نبا٥ط ايصْٛبإدتٓا

تٝٓػط  ست٢ ٜعطٞ َكازٜل أخط٣ ٚإٕ ناْت ق١ًًٝإٔ ( )ثِ أضاز     
 () ؾأؾاز ،ّاخاضدأنجط يًعازٍ  شكٍٛ ع٢ً َكازٜلـيًُػًُني اي
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ٚزااّل ع٢ً اإلبتعاز صدتٓاب ايهبا٥طتٓعًّٜٝا ناؾؿّا عٔطا عتباضّٜا ططٜكّا ا
شطظ إدتٓاب٘ ايـُعاقٞ ايـُال خكٛم  ،عاقٞ ٚايصْٛب نًٗاايـُعٔ 
ٚاإلؾاض٠ تعٛز إىل  :طٚايسالي١ ع٢ً شيو نً٘...ص()، ؾـكاٍ عٓٗا

 ـدةح بامس٘ يف ايُا قٓطـَ :نًٗا (ايهبا٥ط اييت أٚعس اهلل عًٝٗا ايٓاض)
.. ٜٚهٕٛ َٓ٘ ـذُٝع عٝٛب٘إٔ ٜهٕٛ غاتطّا يطُا مل ٜكطح ب٘ ـَٚ

 صايتعاٖس يًكًٛات ايـدُؼ اشا ٚاظب عًٝٗٔ ٚسؿغ َٛاقٝتٗٔ..
ٓا ع٢ً إٔ ادتٓاب ايهبا٥ط َعٓطْف ٚططْٜل اىل َعطؾ١ نٕٛ ٖٚصا ٜسٓي

، نُا ٜسيٓا ٖصا ايٓٓل ع٢ً إٔ تعاٖس ايكًٛات اي١َٝٛٝ يف ايطدٌ عازاّل
ـْ تعبسٟ عٔ عسايت٘ بني ٚيف مجاعتِٗ ايـُػًُني  َـذاَع ناؾ

 َعّا ُٖا -غرت عٝٛب٘ ٚتعاٖس ايكًٛات ايـدُػ١ -، ٖٚصإايـُػًُني
 ٍٓ عين َا ٜؤزٟ أ ٚططٜل إعتباضٟ َٛقٌ إىل ططٜل ايعساي١:تٓعًٜٞ زا

ٚتعاٖس ايكًٛات  إدتٓاب ايهبا٥ط عازٍ عٔ ططٜلايإىل َعطؾ١ 
تػٗٝاّل ع٢ً ايعباز ٖصا ايططٜل ايؿاضع األقسؽ  ، ٚقس دعٌ-ايـدُػ١

ى ازضػًُني ٚيػطض إٔ ايـَُزٍ اايع زٜل َعطؾ١ُكاـٚتهجريّا ي
 . َٛنٛع َِٗ َٔ َٛنٛعات األسهاّ

شصٚض ؾٝ٘ أبسّا ـأقاّل ٚال َال ُبعس ؾٝ٘ ظاٖط َٔ ايطٚا١ٜ ٖصا ؾِٗ ٚ    
، ٌٖٚ اثٌ ي٘ـ١ٝٗ َٔ ؾبٝ٘ ب٘ ْٚعري َـُتباضات ايؿطع١ٝ اإليٚنِ يالع
شسٜج١ٝ األضبع١ ايـُتكس١َ ٚيف ايـُذاَع ـقٍٛ ايايعسٜس٠ يف األاألخباض 

، ؾإ إخباَض ظضاض٠ شسٜج١ٝ ايـُتأخط٠ إال َٔ قبٌٝ ايططٜل إىل ايططٜلـاي
اىل ايػ١ٓ ايـُطٗط٠ ٖٚٛ ططٜل  ٘ ططْٜل( ٚسسٜج)ٍ ايـُعكّٛعٔ قٛ

ُٓ٘ ظضاض٠  ،ضٟ ؾطعٞ تٓعًٜٞ ناؾـ عٔ ايٛاقعإعتبا ٚإخباض ابٔ بهري عٔ ع
 ٚإخباض ابٔ أبٞ عُري عٔايـُطٗط٠، شٛ ايػ١ٓ ـططٜل إعتباضٟ إىل ايططٜل ْ
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 ٖٚهصا ،شٛ ايػ١ٓ ايـُطٗط٠ـْاىل ايططٜل ابٔ بهري ططٜل اىل ايططٜل 
   .ايـُطٗط٠ بايططٜل ايؿطعٞ االعتباضٟ  ايػ١ٓ تجـبت

َا ٖٞ إال َٔ قبٌٝ ايططٜل إىل  ػتٓبط١ يًُذتٗس،ايـُا٣ٚ ٖٚهصا ايؿت    
ٚإخباض  ،َعطؾ١ األسهاّ ايؿطع١ٝ اإلهل١ٝ ٚاألَاض٠ ايهاؾؿ١ عٔ ايٛاقع

ًٓايـُ   .شهِ ايؿطعٞ االهلٞـططٜل إىل ايايؼ ايجك١ ايعسٍ بٗا ططٜل إىل ب

ٖٚهصا تٛدس أَج١ً ؾطع١ٝ أخط٣ ٚعطؾ١ٝ عكال١ٝ٥ يتشكل ايططٜل     
ٖٚصٙ ايؿكط٠  ،شصٚض ؾطعٞـَٔ زٕٚ إغتبعاز عكال٥ٞ أٚ َ إىل ايططٜل

طاز َٓ٘ ـططٜل إعتباضٟ تٓعًٜٞ ُٜ صٚايسالي١ ع٢ً شيو نً٘:طدةـَٔ اي
عاف ٖٚٛ أَط ايـُعاز ٚايـُْعاّ  يف ِٗـايتٛغع١ ع٢ً ايعباز ٚايتػٌٗٝ ي

اغب دسّا َع ططٜك١ شصٚض ؾٝ٘ بٌ ٖٛ َتٓـٚال َ ،عازٟ ي٘ ؾبٝ٘ ْٚعري
  : ثِ ْبشح  . ٘ تؿطٜعاتًشٛظ١ يف عُّٛ ايـُؿ١ ٚايًطٝ ايتؿطٜع

 : طسِقّٕ حسو الظايس للعدالٕ            
     

نً٘ إٔ  ٚايسالي١ ع٢ً شيو:طـذ١ًُ ايؿطٜؿ١ٚنٝـ نإ ٖصٙ اي     
ٜٚهٕٛ َٓ٘ ايتعاٖس يًكًٛات ايـدُؼ  ...ٜهٕٛ غاتطّا يـذُٝع عٝٛب٘

إعتباضٟ  تهؿـ عٔ ططٜل ٚاظب عًٝٗٔ ٚسؿغ َٛاقٝتٗٔ...ص اشا
 ػٔـس)ل ـٖٚٛ ططٜايـُعاقٞ، نبا٥ط  تٓاب ايؿاٖسـؾطعٞ إلسطاظ إد

شٝح ـايعكٝإ باٖطٙ بٗا ٚعسّ إعالْ٘ ( ٚتطى جتٚغرت ايعٝٛب ايعاٖط
ُٜ ذتُع٘ ٚبني أؾطاز عؿريت٘ ـعٗط عًٝ٘ َكاضؾ١ ايصْٛب يف َعًِ َٓ٘ ٚمل َٜمل 

ٟٛ أٚ ايعًِ أٚ خكٛقّا ايعٝٛب ايس١ٜٝٓ ايؿا٥ع تساٚهلا ْعري ايتعاٌَ ايطب
ٚبٓشٛ  ،شٖٛا َٔ ايـُشطَاتـايػباب أٚ االغتٝاب أٚ ايعْا أٚ ايكُاض أٚ ْ

 ريّاـخ إالَٓ٘ ٓا ـَا ضأٜ) :ٛا عٓ٘ـت٘ قايـشًـ٘ َٚـًٝتـبـ٘ يف قـ٘ َعاضؾـٌ عٓـ٦ـاشا ُغ



 14صُل / جاال........................ بصسى .............................(72)      

 ( .َٛاظبّا ع٢ً ايكال٠ َتعاٖسّا ألٚقاتٗا

زيٝاّل ع٢ً  (اٖطسػٔ ايع)َٚٔ ٖصٙ ايؿكطات ٜػتؿاز إعتباض ايؿاضع     
إدتٓاب ايهبا٥ط ايصٟ ٖٛ زيٌٝ َطؾس اىل عساي١ ايطدٌ َٚٓٗا ٜػتعٗط 

شطظّا يعساي١ ايطدٌ ٚناؾؿّا عٔ تعنٝت٘ ـعٗط َايـُدعٌ ايؿاضع مجاٍ 
ؼ ع٢ً عٝٛب٘ شط١َ ايتؿتٝـ عٔ خؿاٜاٙ ٚايتذٓػـشٓككّا يـيف ايٓاؽ َٚ

اٖس ايكًٛات ؾاشا غرت ايعبس عٝٛب٘ ٚعجطات٘ ٚؾٖٛس َٓ٘ تع ،ػتٛض٠ايـُ
عًٝٗا يف أٚقاتٗا ٚمل ٜتدًـ عٔ سهٛض مجاع١  دُػ١ َٚٛاظبت٘ـاي

األقسؽ نإ يف ْعط ايؿاضع  -ٚعصض إال َٔ ع١ً ايـُػًُني يف َكالِٖ
هٕٛ َٓ٘ ( يهْٛ٘طغاتطّا يـذُٝع عٝٛب٘... ٜٚعساّل)ٚقاْْٛ٘:  ٚيف إعتباضٙ

ٚضا٤ َا  شطّ ع٢ً ايـُػًُنيـٜٚعٓس٥صطصتعاٖس يًكًٛات ايـدُؼاي
عٝٛب٘ باطٓ٘ يـُعطؾ١ ٢ً ايتذػؼ ع(ٜعين)شيو َٔ عجطات٘ ٚعٝٛب٘ص

  ايٓاؽص.عسايت٘ يف  ذب عًِٝٗ تعنٝت٘ ٚإظٗاضـٜٚطايـُػتٛض٠
ع٢ً  (سػٔ ايعاٖط)ُا تكسّ ٜعٗط عسّ تٛقـ أَاض١ٜ ـَٚ     

 -إعتباضٟ تػًٗٝٞ ٜهؿٞ يتشكك٘ ططٜلؾاْ٘  ،ايـُعاؾط٠ ٚايـُدايط١
ُ٘ ع٢ً َعاقٝ٘ غرتٙ يعٝٛب٘ ٚتهٓت -ايكشٝش١ ع٢ً َا ٜعٗط َٔ

مجاع١ ايـُػًُني ٚعسّ  دُػ١ ٚسهٛضـٚتعاٖسٙ يكًٛات٘ اي١َٝٛٝ اي
 . عصض ـدًؿ٘ عٓٗا إال َٔت

ٚنؿؿ٘ عٔ عساي١  (ٔ ايعاٖطسػ)س ططٜك١ٝ ١ُ ضٚاٜات تؤٓنـٚث    
ْعري  ،ع ترتتب عًٝ٘ آثاض ايعساي١عتباضٙ عساّل عٓس ايؿاضقاسب٘ ٚإ

ذب ع٢ً ايٓاؽ ـمخػ١ أؾٝا٤ ٜ:طعٔ بعض ضداي٘ (48)قشٝش١ ْٜٛؼ
                                   

 . 3َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح 21: ب 18: ز+ ايٛغا٥ٌ  49: ح 3ايؿكٝ٘: ز (48)
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 شهِ .. ؾاشا نإ ظاٖط ايطدٌ ظاٖطّا َأَْٛاـاألخص ؾٝٗا بعاٖط اي
 ص .داظت ؾٗازت٘ ٚال ُٜػأٍ عٔ باطٓ٘

 ()غا٥اّل َٔ االَاّ ايكازم (49)ٔ غٝاب١ْٚعري َعتة٠ ايعال٤ ب    
ال بأؽ اشا نإ ال ُٜعطف ًٜعب بايـشُاّ ٚأداب٘:ط عٔ ؾٗاز٠ َٔ

ٚقس أداظ  ،ؾإ عسّ َعطؾت٘ بؿػل ٜهؿـ عٔ سػٔ ظاٖطٙ صبؿػل
 .( ؾٗازت٘ االَاّ )

از٠ ال بأؽ بؿٗ(:طعٔ ايكازم ) (61)ْٚعري قشٝش١ أبٞ بكري    
ٖٚٞ ظاٖط٠ يف سػٔ ظاٖط ايهٝـ  ايهٝـ اشا نإ عؿٝؿّا قا٥ّٓاص

 .قا٥ّٓا يٓؿػ٘  إغتؿاز٠ َٔ نْٛ٘ عؿٝؿّا
عٔ  -ٚأستٌُ قّٜٛا قشتٗا -(61)ْٚعري خة ابطاِٖٝ ايهطخٞ    

َٔ ق٢ً مخؼ قًٛات يف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ يف مجاع١ٕ (:ط)ايكازم 
ٖٚٞ ٚانش١ ايسالي١ ع٢ً سػٔ  زت٘صخريّا ٚأدٝعٚا ؾٗاب٘ ٛا ـٓٓؾُع

دُػ١ ـمجاع١ ايـُػًُني ايكًٛات اي١َٝٛٝ اي يفظاٖط َٔ ق٢ً 
ص َع تطتٝب آثاض ؾعٓٛا ب٘ خريّاطظاٖطٙسػٔ  يت٘ َٔٚإغتهؿاف عسا

  ص .ٚأدٝعٚا ؾٗازت٘ط (:)ايعساي١ َٚٔ آثاضٖا أَطٙ

ط١ٜٚ يف ايـُمساع١  ٠ٖا َعتةٚأسس -ْٚعري َا ضٟٚ َػتؿٝهّا    
َٔ عاٌَ ايٓاؽ ؾًِ ٜعًُِٗ (:ط)عٔ ايكازم (أقٍٛ ايهايف)

َت غٝبت٘ ُٔ سطـدًؿِٗ نإ َـٚسٓسثِٗ ؾًِ ٜهصبِٗ ٚٚعسِٖ ؾًِ ٜ

                                   

 . 3+ ح 1َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح 42: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (49)
 . 11َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح  21: ب  18ايٛغا٥ٌ : ز (61)
 . 14َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح 21: ب  18ايٛغا٥ٌ : ز (61)
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 :دكاٍـٚيف ضٚا١ٜ اي صٚنًُت َطٚت٘ ٚظٗط عسي٘ ٚٚدبت أخٛت٘
ٚدب إٔ ٜعٗطٚا يف ـدكاٍ:طٚيف ضٚا١ٜ ثا١ْٝ يف اي صٚظٗطت عسايت٘ط

 -ٖٚصا ْٓل ٚانض ايسالي١ ع٢ً نٕٛ سػٔ ايعاٖط صايٓاؽ عسايت٘
زيٌٝ ناؾـ عٔ ايعسٍ ٚايعساي١ ٖٚٛ  -دكاٍـايٓاؾ٤ٞ َٔ ٖصٙ اي

ٚيٝؼ  ص،عسي٘طأٚ  صظٗطت عسايت٘طثبات زيٌٝ ناؾـ عٔ َكاّ اإل
ُع٢ٓ نٕٛ ايعسٍ ٚايعساي١ ـبأٟ يٝؼ ٖصا بًشاظ َكاّ ايجبٛت ٚايٛاقع 

 .سكٝك١ يف سػٔ ايعاٖط نُا شٖب ايٝ٘ بعض ايؿكٗا٤ 

دايط١ ايـُٚال زالي١ يف ٖصا ايٓٓل ع٢ً تٛقـ ظٗٛض ايعساي١ ع٢ً     
دة ايؿطٜـ ـٕ ايؾا ٚاالطالع ع٢ً تـُاّ أسٛاي٘ ٚسطنات٘، عاؾط٠ايـُٚ

ٜسٍ ع٢ً إٔ ايـُتكـ بٗصٙ ايـدكاٍ ايعاي١ٝ ٖٛ ظاٖط ايعساي١ ٚإٕ مل 
ؿٝس ـقه١ٝ ؾطط١ٝ تسٜح ًع ع٢ً قؿات٘ َعاؾط٠ َع٘، ؾإ احلتهٔ يًُط

َٚٓٗا ظٗٛض  -بت اآلثاضل تطٓتجالث١ يف ؾددكاٍ ايـشككت ايـأْ٘ اشا ت
 . ػٔ ظاٖطٙ ف ع٢ً سع٢ً يعّٚ َعاؾطت٘ يًتعٓطؾٝ٘ ٚال زالي١  -عسايت٘

ال زالي١ ؾٝٗا ع٢ً يعّٚ ايـُعاؾط٠  -ٖٚهصا قشٝش١ ابٔ ابٞ ٜعؿٛض    
ٚايسالي١ ع٢ً ( :ط)ايـُػتُط٠ ست٢ ٜتشكل سػٔ ايعاٖط، ؾإ قٛي٘

ٜٚهٕٛ َٓ٘ ايتعاٖس . ـذُٝع عٝٛب٘..شيو نً٘ إٔ ٜهٕٛ غاتطّا ي
 ٚتعاٖس ايكًٛات ايـدُػ١ ؾإ غرت ايعٝٛب ص.ـدُؼ..اي يًكًٛات

ٍٓ  شكك٘ ـٜٚهؿٞ يف قسق٘ ٚت ،٢ سػٔ ظاٖطٙ ٜٚهؿـ عٔ عسايت٘عً زا
تعاٖسٙ ايكًٛات  َع ايـُػًُني، أَاّ ضٖاٚعسّ ظٗٛغرت عٝٛب٘ 

 ََٔػَس هٕٛؾَٝـذاَع ايكال٠، يف ايـُػًُني ٚ يف مجاع١ايـدُػ١ 
 . ٕ ع٢ً أظٜس َٔ ايعؿط٠ ايـُتك١ً ايـُػتُط٠ٚال ٜتٛقـ ٖصا ،ايعاٖط
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 (سػٔ ايعاٖط)طٚاٜات ع٢ً ناؾؿ١ٝ شاقٌ ٚنٛح زالي١ ايـٚاي    
َٔ زٕٚ زاليتٗا ع٢ً تٛقـ ناؾؿ١ٝ  ،ٚططٜكٝت٘ اىل عساي١ قاسب٘

ٚعُس٠  .ظٗٛض سػٔ ايػًٛى َٓ٘ ساٍعاؾط٠ ايـُع٢ً  (سػٔ ايعاٖط)
سػٔ )ذال٤ يف إٔ ـايٓكٛم قشٝش١ ابٔ أبٞ ٜعؿٛض ايعاٖط٠ ب

ٚإسطاظ  ،ططٜل ناؾـ عٔ إدتٓاب ايهبا٥ط -ايعٝٛب ( ٚغرتايعاٖط
شٛٙ ـعتة٠ يف ايؿاٖس ْٚايـُإدتٓاب ايهبا٥ط ططٜل ناؾـ عٔ ايعساي١ 

سطظت عساي١ ضدٌ َٔ ٚاشا ُأ ،َٔ أسهاّ ايؿطع َٚكاَات٘ ايػا١َٝ
أنجط: ادتٓاب ايهبا٥ط، ٚيٛ بٛاغط١ ططٜل أٚ  -ػًُني ٚإنتؿؿتايـُ

 -ٚسهٛض مجاع١ ايـُػًُني اي١َٝٛٝ غرت ايعٝٛب، تعاٖس ايكال٠
تعنٝت٘ ٚإظٗاض عسايت٘ يف  ايـُٓكٛق١: ؿطع١ٝٚدب تطتٝب اآلثاض اي

 .شٛ شيو َٔ االثاض ايؿطع١ٝ ـْٚ ،ايٓاؽ ٚقبٍٛ ؾٗازت٘

إعتٓاؤٖا بايكًٛات اي١َٝٛٝ  :١ ابٔ ابٞ ٜعؿٛضٜٚالسغ ع٢ً قشٝش    
 ،شه١ُـٖٚٛ ٚانض اي ،ُاّ ايعبازات ٚايٛادباتـدُػ١ َٔ بني تـاي

يطدٌ َٚةظ قالس٘ ُإ َٚعٗطٙ َٚعًِ إغالّ اـؾإ ايكال٠ أٓؽ االٜ
ؾاشا أسطظت َٛاظب١  ،ٖٚٞ غرْت ٚنؿاض٠ يًصْٛب تعاىل، ٚقطب٘ َٔ اهلل

ايـُػًُني ٚطاض ي٘  ايكال٠ ٚيف مجاع١ ذاَعـَهًـ هلا ٚأت٢ بٗا يف َ
ثبتت عسايت٘ ٚداظت  -دري ٚايـُٛاظب١ ع٢ً ايكال٠ اي١َٝٛٝـقٝت اي

     .ؾٗازت٘ ٚٚدبت تعنٝت٘ ٚإظٗاض عسايت٘ بني ايـُػًُني 

ٚظاٖط ايطٚا١ٜ ايؿطٜؿ١ تأنٝس ططٜك١ٝ )سػٔ ايعاٖط( اىل إسطاظ      
 ايعساي١ ؾطعّا، أٚ ال أقٌ َٔ تجبٝت ططٜكٝتٗا ايـُعتة٠ ؾطعّا، تػٗٝاّل

 ذاالتـيف َطدٌ( ـِٗ اىل )عساي١ ايـتـجط٠ سادـيهػًُني ايـُ يـذُاع١
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 (سػٔ ايعاٖط)َٚٓ٘ ٜتذ٢ً إٔ . سٝاتِٗ ٚإْتعاّ إدتُاعِٗ َٚعازِٖ 
عترب٠ ؾطعّا يف بعض ايـُططٜل ؾطعٞ إثباتٞ يًعساي١ أَاض٠ تعبس١ٜ ٚ

ـُكاّ ٚيٝؼ ٖٛ َع٢ٓ سكٝكّٝا يًعساي١ َطبٛطّا ب ،كاَات ٚاألسٛاٍايـُ
 .شكٝك١ ايعساي١ ـيف َكاّ ايتعطٜف بايجبٛت ٚايٛاقع نُا شنط مجْع 

عٔ  (سػٔ ايعاٖط)ناؾف١ٝ  ـدرب ايصشٝض إطالمٕ ظاٖط اينُا أ    
ٚسطٛض  ،دُؼـتعاٖس ايصًٛات ايٚ ،غرت مجٝع عٝٛب٘): ايعساي١

ايعًِ أٚ  (سػٔ ايعاٖط)ُا اشا أفاز ـٚعسّ تكٝٓسٖا ب (ػًُنيايـُمجاع١ 
 سػب اختالف اآلضا٤ . ًه١ أٚ باالغتكا١َ ايـُاالط٦ُٓإ ب

يهٔ قس ٜٓسع٢ تٛقف نؿف سػٔ ايعاٖط عٔ ايعساي١ ع٢ً سصٍٛ     
 بٗا، اغتٓازّا يـدربٜٔ ٜصًشإ َكٝٓسّا، ُٖٚا : ايعًِ أٚ اإلط٦ُٓإ

األٍٚ: َطغٌ ْٜٛؼ:طفاشا نإ ظاٖط ايطدٌ ظاٖطّا َأَّْٛا داظت     
َٚع٢ٓطَأَّْٛاص: َٛثٛقّا بعاٖطٙ َط٦ُّٓا بصشت٘ َٚطابكت٘  (1)ؾٗازت٘ص

يًٛاقع، فٝهؿف ظاٖطٙ عٔ سػٓ٘ ٚاغتكاَت٘، ٚيصا ٜـذٛظ ؾٗازت٘ 
 ْٜٛؼ إٜاٙ . ٚايـدرب ضعٝف ايػٓس إلضغاٍ 

ٌٓ إال خًف َٔ تجل بسٜٓ٘ص      ايجاْٞ: خرب ابٞ عًٞ بٔ ضاؾس:طال تص
ضعٝف ايػٓس يٛقٛع غٌٗ فٝ٘، ْٚعريٙ خرب ٜعٜس بٔ محاز  (2)ٚايـدرب 

ضٚاٙ يف )ضداٍ ايهؿٞ( بػٓسٙ، ٚفٝ٘ )آزّ بٔ َـشُس( ٖٚٛ َـذٍٗٛ 
 ايـشاٍ مل ٜعطف ي٘ تٛثٝل أٚ َسح أٚ تطعٝف .

 صًشإـُٗا ٚال ٜـ١ٝ فٝـٓس فال سذـٝفا ايػـربإ ضعـٚسٝح نإ ايـد    
                                   

 . 3َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح 41: ب 18+ ايٛغا٥ٌ : ز 29: ح 3ايفكٝ٘: ز(1)
 . 1َٓٗا: ح 12+ ب3اجلُاع١ :حَٔ ابٛاب صال٠  11: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (2)
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ع٢ً  (3))سػٔ ايعاٖط( . ٚقس ٜطاف ايٝ٘: قصٛض زاليتُٗاخباضَكٝسّا أل
ايتكٝٝس : أَا خرب ْٜٛؼطظاٖطّا َأَّْٛاص فعاٖط يف ايٛثٛم ٚاألَٔ َٔ 
ظاٖط ايطدٌ ٚإٔ سػٔ ظاٖطٙ َإَٔٛ َٛثٛم بادتٓاب٘ ايهبا٥ط ٚغرتٙ 

ذاَع ايـُػًُني َٔ ـًصًٛات اي١َٝٛٝ يف َيًعٝٛب ايؿطع١ٝ ٚتعاٖسٙ ي
زٕٚ إٔ ًٜعّ سصٍٛ ٜكني عٓسٙ بـُطابك١ ظاٖطٙ يًٛاقع أٚ ظٔ بعسايت٘ 

 ٚاقعّا . ٖٚصا االؾهاٍ تاّ ٜتًدص بكصٛض ايػٓس ٚايسالي١ . 

ٌٓ إال خًف َٔ      يهٔ ال قصٛض ظاٖطّا يف زالي١ ايـدرب ايجاْٞطال تص
عين ايٛثٛم بصش١ عكٝست٘ تجل بسٜٓ٘ص ألٕ ايٛثٛم بسٜٔ ايطدٌ ٜ

ٚاالط٦ُٓإ بـشػٔ غًٛن٘، فاْ٘ عٓس ايٛثٛم بُٗا  ٜصسم أْوطتجل 
 بسٜٓ٘ص ٚتـذٛظ ايصال٠ خًف٘ . 

ٚايعُس٠ يف ضفض ايسع٣ٛ قصٛض غٓس ايـدربٜٔ ٚعسّ اتصافُٗا     
ٍٓ ع٢ً أَاض٠ )سػٔ بٛغاّ ايـشذ١ٝ ايـُصٓش ش١ يتكٝٝس إطالم َا ز

، ٚعٓس٥ص هلا س٠َطًكّا َٔ زٕٚ سذ١ َكٝٓع٢ً ايعساي١، فٝبك٢ ( ايعاٖط
ٜهفٞ إسطاظ سػٔ ظاٖط ايطدٌ َػتك٢ َٔ َعطٚف١ٝ إدتٓاب٘ يًهبا٥ط 

 ٚال ًٜعّ ايعًِ بايعساي١ ايٛاقع١ٝ.  عٝٛب٘ ٚتعٗسٙ ايصًٛات اي١َٝٛٝ ٚغرت

تُطاضٙ ـػٔ ظاٖطٙ ٚإغـؿف سـ٘ ع٢ً َا ٜهـط يعّٚ زٚاَـعاٖـْعِ اي   
غرت ايعٝٛب ٚتعاٖس ايصًٛات ٚسطٛض عًٝ٘ بـشٝح ُٜط٣ زٚاَ٘ ع٢ً )

إال فشػٔ ظاٖطٙ يف ؾٗط ضَطإ خاص١ ال ٚ ايـُػًُني(مجاع١ 
زٚاَ٘ عٓس َالسع١ ذسٟ يف صسم إغتكاَت٘ ٚاعتساٍ زٜاْت٘ . ثِ ـٜ
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تٓهؿف  -ثا١ْٝ ي٘ أْ٘ طبٝع١ع٢ً سػٔ ايعاٖط ست٢ ٜصري نإغتُطاضٙ ٚ
باإلغتكا١َ أٚ عسايت٘ ٚتتشكل اغتكاَت٘ ٚإٕ مل ٜـشصٌ عٓسٙ ايعًِ 

: َع إسطاظ سػٔ ظاٖط ضدٌ  تعاىل، أٟاهلل بايـًُه١ ٚايـُداف١ َٔ 
تعٗط عسايت٘ ٚال ٜكسح استُاٍ خالفٗا فٝ٘ نُا ٖٛ ساٍ  -ٚزٚاَ٘ عًٝ٘

(:طإٔ ٜهٕٛ غاتطّا يـذُٝع أٟ أَاض٠ تعبس١ٜ، َٚٔ ٖٓا شنط اإلَاّ)
ب٘ ٜـشطّ ع٢ً ايـُػًُني َا ٚضا٤ شيو َٔ عجطات٘ ٚعٝٛ ست٢ عٝٛب٘

فتٝـ َا ٚضا٤ شيوص ٖٚصا ٜعين سط١َ ايتذٓػؼ ع٢ً باطٓ٘ ـٚت
ٔٓ بايفػلَٔ ايٛاضض إٔ ٚعٝٛب٘ ايـدف١ٝ، ٚ البس  ايصٟ ٜـشصٌ عٓسٙ ظ

طف َا خـفٞ َٔ ٚتـذػـؼ عًٝ٘ فعأْ٘ فٓتـ عٔ باطٔ ايؿدص ٚغٓطٙ 
يهٔ  فٝهٕٛ آثـُّا ظاٖطٙ، سػٔ ي٘ ايعٔ بـعسّ عـٝـٛبـ٘ ٚظالتـ٘ ٚسـصٌ

 .    ًصْٛب ٚايـُعاصٞ َا مل ٜتٝكٔ فػك٘ ٚاقرتاف٘ ي٘ ال ٜطٓط ظٓٓ

َٔ غ١ًُٝ  فاسص١ٕ فّٗٛ َٔ ايطٚا١ٜ ايؿطٜف١ يف ْعط٠ٕايـُٖصا ٖٛ      
ٔ ظاٖط يًفِٗ ايعطيف ايػاشز ايًطٝف َذاْب١ ايـُضناّ ايتصٛضات 

ايطٚا١ٜ األٚثل ْـٓصّا ٚغٓسّا ٚاألقطب إىل ٚاقع صسٚضٖا، ٖٚٞ ْعط٠ْ 
ٖصا ٝض ايصٟ ٜػاعسٙ ايفِٗ ايعطيف ايـُشاٚضٟ َٔ َٓتـك١ٝ يًُع٢ٓ ايصش

 ايبٝإ ايٛاصٌ ايٝٓا ٚبًشاظ أٚثل ْػد٘ ْٚصٛص٘ .
ايػري  تعين اغتكا١َظٗٛض نٕٛ ايعساي١  ٚقس تـشصٌ َـُا تكسّ :    

ٖصا ٖٛ  ٚاعتساٍ ايػًٛى ٚعسّ ايـٌُٝ ٚاالْـشطاف ٚاالعٛداز فٝ٘، فإ
ايعساي١ بـشػب َا ٜػتفاز َٔ قٛاَٝؼ ايًػ١ َٚٔ  ايـُع٢ٓ ايـُفّٗٛ َٔ يفغ

االغتعُاالت ايـُشاٚض١ٜ، فاشا قٌٝ: )ظٜس عسٍ( يف عكٝست٘ أٚ يف 
يف ططٜك١ َعٝؿت٘ أٚ تعاًَ٘ َع أًٖ٘، أٟ تهٕٛ ي٘ ططٜك١  غًٛن٘ أٚ

َػتك١ُٝ يف اعتكازٙ َٚعتسي١ يف غًٛن٘ ٚيف تعاًَ٘ َع أًٖ٘ َٚع غا٥ط 
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ٌْ عٔ ايـدط ايٓاؽ بـشٝح ال ٜهٕٛ فٝٗا إ عٛداز ٚإْـشطاف َٚٝ
ايٛغط ايـُكبٍٛ، ٖصا ٖٛ ايـُع٢ٓ األصٌ يـُفّٗٛ ايعساي١ ٚال ٜتٝػط 
يٓا ايعسٍٚ عٓ٘ إىل غريٙ َٔ زٕٚ ؾاٖس قاطع ٚزيٌٝ غاطع ٜٛدب 

 ايعسٍٚ إىل غريٙ، ٚيٝؼ فًٝؼ .

ٜٚؤنسٙ : َالسع١ ضٚاٜات إعتباض ايعساي١ يف ايؿاٖس ٚإَاّ ايـذُاع١     
بني فكٗا٤ْا خصٛصّا ايـُتأخطٜٔ َِٓٗ: إؾرتاط ايعساي١ فٝٗا ٚقس إؾتٗط 

َٚساضنٗا أخص  (4)بعٓٛاْٗا َٚفَٗٛٗا، إال إٔ ايـُالسغ يف ضٚاٜاتٗا
َٔ تجل ف َتهجط٠ غري َفّٗٛ ايعساي١، ْعري )ٚأٚصا عٓاٜٚٔ َتعسز٠

اشا نإ ال  ،عفٝفّا صا٥ّٓا ،أٚ َكاضفّا يًصْٛب ،إٔ ال ٜهٕٛ فاغكّا ،بسٜٓ٘
 (بايصالح َفٔطُع عطف َٓ٘ خري،إٔ ُٜ ،اشا نإ َطضّٝا ،فػلٜعطف ب

أخٛش ؾطعّا يف َٛضٛع ايـُُا ٜعطٞ بٛضٛح تاّ إٔ ايؿطط ـشٖٛا َـْٚ
فػل َٚكاضف١ َعطفت٘ بايتسٜٓٔ ٚاالغتكا١َ ٚايصالح ٚعسّ  :أسهاَ٘
ايعساي١ ٚاالغتكا١َ يف ايػًٛى ٚاالعتكاز  ٜطابلٖٚٛ َع٢ٓ  ،ايصْٛب

فايعساي١ ٚاالغتكا١َ ؾطعّا ٚعطفّا َٔ صفات ايفعٌ ٚمسات  ،ايصشٝض
 .ػتبط١ٓ ايـُٚيٝؼ َٔ صفات ايٓفؼ ايباط١ٓ ًَٚهاتٗا  ،ايػًٛى

ايفع١ًٝ األعاظِ )قسِٖ( قس خٓص ايعساي١ باالغتكا١َ  ثِ إٕ بعض    
ِٓ االغتكا١َ ايفهط١ٜ ٚعسّ االْ شطاف يف ايعكٝس٠ عٔ ـٚنأْٗا ال تع

شطاف ايعكا٥سٟ ـعاٖط إٔ ايؿصٚش ايفهطٟ ٚاالْيهٔ اي ،شل ايكِٜٛـاي
ٌْ فػْلٖٛ ُٗا بٓشٛ ايهفط أٚ ايؿطى أٚ َا ٜكطب َٓ شل ـعٔ اي َٚٝ

عاٖط َفٗٛ َٔ  ،ػتكِٝ ٚايصطاط ايكِٜٛايـُشطاف عٔ ايططٜل ـٚإْ
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 ،ٓشطف١ ايع١ًُٝايـُعاٖط ايـُٓبجل عٓٗا أغٛأ ايـُايعصٝإ ايهبري ؾطعّا ٚ
 .ع ظاٖطّا ذُٝـشت َٓعٛض ايـٖٚٞ زاخ١ً ت

عتكس ٚإعٛداز عٔ ايططٜك١ ايفهط١ٜ ٜتٓاف٢ َع ايـُشطاف يف ـ١ُ إْـٚث    
ُا مل ـشٖٛا َـْ ٚأْعري إْهاض ايطدع١  ،االغتكا١َ يف ايفهط ٚايعكٝس٠

عٛداز يف ـشطاف يف ايفهط ٚإْهاض إْفإ اإل ،ٜتشكل ٚدٛب إعتكازٙ
ٚاالْهاض ٚايطفض يعكٝس٠ٕ  ،دايف االغتكا١َ ٜٚٓايف ايعساي١ـعتكس ٜايـُ

  ٚعسّ االشعإ بٗا . ٗا ٚايػهٛت عٓٗاَٝػاْٜط يًتٛقف فٖٛ ؾ٤ْٞ 

ٖٛ غع١ َسيٛهلا يف أخباضٖا َٚكتط٢ إطالم يفغ ايعسٍ ٚايعساي١      
( عتكسايـُاالغتكا١َ يف ايفهط ٚ)ٚ(االغتكا١َ يف ايػًٛى ٚايعٌُ)يـ

شٓككإ ـٜٚ (ايعسٍ ايتكٞايطدٌ )يف  (ايصطاط ايـُػتكِٝ) ٕافاُْٗا ٜؤيف
 َٛدب يتدصٝص ٚال ،ايـُكِٝ ع٢ً ايسٜٔ ايكِٜٛ (ايعسٍ)َصسام 

َع ٚضٛح اإلطالم ٚأٚضش١ٝ َصسام  ايعساي١ باغتكا١َ ايعٌُ
ُا هلا َٔ اإلفطاظات ايػ١٦ٝ ـي ،ايعساي١ ايفهط١ٜ َٔ االغتكا١َ ايفع١ًٝ

 ،ٌٚايعُ ٠إىل إعٛداز ايػري -ٚيٛ بعس سني -ؤز١ٜع٢ً ايػًٛى ايـُ
شل ايكِٜٛ ـشطاف عٔ ايـاالْتأثري فتذتُع ايـٍُٝٛ ايفهط١ٜ ٚايع١ًُٝ يف 

تٓتفٞ االغتكا١َ ٜكّٝٓا ٚباإلتفام نُا ، ٚس٦ٓٝص تٓتفٞ ٚايصطاط ايـُػتكِٝ
 . ـشل ايكِٜٛشطاف ايفهطٟ ٚايـٌُٝ ايعكا٥سٟ عٔ ايـعٓس االْ

 يفعاٍغ٤ٛ االعتكاز أٚ قبٝض ا ثِ اْ٘ تصض ايتٛب١ ٚتتشكل بايٓسّ عٔ    

ٚسػٔ ايـشٓل االعتكاز  ٚتساضى األَط بايتعاّايعٛز عسّ ع٢ً  ٚبايععّ
فإ ايتٛب١  ،غبل ايعصٝإ أٚ غ٤ٛ االعتكاز ٜطٓط : ، ٚالايفعاٍ

ٓكص١ ايـُٚايرتادع ٚتاليف  بايٓسا١َ ٚتتكّٛ ،دط١٦ٝـُشٞ ايـتايصازق١ 
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ٚبني َٓكص١ ايعٌُ  ٚعسّ ايعٛز ايٝٗا َٔ زٕٚ فطم بني خط١٦ٝ اإلعتكاز
  .ثِ ٜعٛز يفاعًٝت٘ ايـدٝٓط٠ (قس ٜهبٛ ٚايصاضّ قس ٜٓبٛ اجلٛاز) :قٌٝ ٚقس

ضات ااألَتكس١َ ٚايٛاضز٠ يبٝإ ايـ١ُ ـصشٝشٜٚعٗط َٔ ايطٚا١ٜ اي    
بٝإ األَاض٠ ع٢ً  ٛبٓشػًُني ايـُُعطف١ عساي١ ايطدٌ بني ـؤز١ٜ يايـُ

ٖٛ إٔ ايعساي١ يف  :ايسالي١ األَاض٠ ٚايططٜل اىل ايططٜل ٚايسالي١ ع٢ً
اإلغتكطاض ٚتتطًب عين االغتكا١َ يف ايفهط ٚايػًٛى تَفَٗٛٗا األصٌ 

ٚاالغتُطاض يف إغتكا١َ ايفهط ٚايػًٛى بٓشٛ تصري االغتكا١َ ٚايسٚاّ 
أٚ كطاع ـْإ عاز٠ّ َػتكط٠ ٚطبٝع١ ثا١ْٝ عٓسٙ، َٔ زٕٚ ػًِايـُيف ايطدٌ 

باضى ايـ١ًُٝ يف ؾٗط ضَطإ ٚشيو يٛضٛح إٔ االغتكا١َ ايعُ تٛقف، 
شٓكل االغتكا١َ يف ايػري ٚايػًٛى ـَجاّل زٕٚ باقٞ ؾٗٛض ايػ١ٓ ال ٜ

، نُا ال دايٞ َٔ ايتكٝٝس بؿٗط خاصـٚبٓشٛ االطالم ٚايػطٜإ اي
عطفٛٙ بايػرت إٔ تطعساي١ ٚأَاض٠ نؿف االغتكا١َ ٜصسم ططٜل اي

بصٝػ١ عبري فإ ايت صٚتعطف بادتٓاب ايهبا٥طٚايعفاف ٚنٓف ايبطٔ...
نُا  ٜتطًب االغتُطاض ٚايسٚاّ ٜٚتٓاف٢ َع االْكطاع -ايفعٌ ايـُطاضع

ٕ عٔ بعض ايهبا٥ط زٕٚ بعض آخط، فاتبعٝض االدتٓاب  ٜتٓاف٢ َع
 : إَاّ ايـذُاع١ عساي١ايٛاضز٠ يف إؾرتاط ايسٚاّ ٖٛ ظاٖط ايطٚاٜات 

 .  -ال يف ّٜٛ أٚ ؾٗط -أٟ زا٥ُّا  صتجل بسَٜٓ٘ٔ ط

 طى بعضـشػٔ االيتفات اىل إٔ إضتهاب بعض ايـُشطَات أٚ تـٜٚ    

ٌٓ بايعساي١ ٜٚـُٓع زٚاّ االغتكا١َ إال  ايٛادبات يف غاع١ٕ َٔ ايعَإ ُٜٔد
يٝ٘ االغتكا١َ اشا تاب ْٚسّ َٔ غ٤ٛ االعتكاز أٚ قبٝض ايفعاٍ فتعٛز ا

ٚمل ٜـُٓع َٔ تـشككٗا يسٜ٘ َـشض ايعصٝإ اشا تعٓكب٘ ايٓسا١َ 
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ايسٚاّ  :ٚال ٜعترب يف صسم ايعساي١ (ٜهبٛ قس ٚ)ايـذٛاز ٚاالغتػفاض
ُشٛ ـفإ ايتٛب١ ايصازق١ ت ٞ،شكٝكـػتكط ٚعسّ االْكطاع ايايـُايٛاقعٞ 

  . دط١٦ٝ ٚتعٝس ايعساي١ـاي

 -َطابك١ّ ٚإيتعاَّا - ايصشٝض ربَٔ اخل ُا إغتٛضشٓاٙـذ٢ً َـٚقس ت     
إٔ سكٝك١ ايعساي١ ٖٞ االغتكا١َ يف االعتكاز ٚيف ايػًٛى ع٢ً ايٓٗر 

ٌٝ ايـُشطاف ٚـػتكِٝ ٚعسّ االْايـُايسٜين ايكِٜٛ ٚايصطاط ايؿطعٞ 
ٚال  ،االغتكا١َ صف١ ع١ًُٝ ٚيٝػت ْفػا١ْٝإٔ ٚ ،ُّٝٓا أٚ مشااّلـعٓ٘ ٜ

بٌ ايعساي١ سكٝك١ يف االغتكا١َ  ،شككٗاـًه١ يف تايـُزيٌٝ ع٢ً زخاي١ 
سٓب اهلل تعاىل ٚأًٖٝت٘ يًطاع١ ٚايعباز٠ أٚ َٔ َٔ زاعٞ  ايع١ًُٝ ْاؾ١ّ٦

 ،ٙ ٚثٛاب٘زاعٞ ضدا٤ دعا٤َٔ  ٘ ٚعكاب٘ أٚـدٛف َٔ غطبايزاعٞ 
١ُ أَاض٠ ع٢ً ـٚث ،ناؾف١ عٓٗا ٖٞ سػٔ ايعاٖط شكٝك١ أَاض٠ْـٚهلصٙ اي

ايطدٌ  ـشكل عساي١طؾس إىل تايـُاألَاض٠ ٚزالي١ ع٢ً ايططٜل اهلازٟ 
قس دعً٘ ايؿاضع تػٗٝاّل ع٢ً ايعباز ٚضمح١ باألْاّ ٖٞ عسّ ظٗٛض 

 .عاؾط٠ ٚغٝأتٞ بٝاْ٘ ايـُايفػل بعس 

    ُٓ ُبشح سكٝك١ ايعساي١ ٚايططم ـ١ُ يٚبكٞ عًٝٓا ايتعطض يبشٛخ َت
 :ٖٚٞ أَٛض  ،تٛضض أططافٗآُػٗا ٚـايهاؾف١ عٓٗا ت

يف صال٠ مجاعت٘ قس إختاض تعطٜف  شكل اهلُساْٞايـُإٕ  :األٍٚ    
االغتكا١َ )تؿطع١ بأْٗا ايـُشػب إطالقات ايؿاضع ٚعطف ـايعساي١ ب

ُا ٜطًل شيو فُٝا ـٚاْأفاز )قسٙ( َتُُّا يتعطٜف٘:)( ثِ ع٢ً داز٠ ايؿطع
ًُ ل ًُـُدـَٚطازٙ َٔ اي (ٓ٘تسٜٓ كّا ي٘ ْاؾ٦ّا َٔإشا صاض صف١ االغتكا١َ ُخ

جاْٞ ـبع ايـطـ١ُ عٓسٙ نايـتسٜـَػ كا١َ عاز٠ّـتـبإٔ تهٕٛ االغ بع ـايط
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ٚاألٚىل إٔ ٜكاٍ : )ثِ أٓنس َطازٙ سني قاٍ ،ػتُطايـُ ايسا٥ـِ لًُـُدـٚاي
ٓ٘ شٝح ٜبعج٘ تسٜٓـبأْٗا عباض٠ عٔ نٕٛ ايطدٌ َبايّٝا بسٜٓ٘ ب :يف تعطٜفٗا

نْٛ٘ : )اىل إٔ قاٍ شطَات..(ايـُادبات ٚتطى يف ايعاز٠ ع٢ً فعٌ ايٛ
ٚيعً٘ ٜعٗط َٓ٘   (5) (يف ايسٜٔ ٓ٘ ايصٟ ٖٛ َع٢ٓ ايعساي١َػتكُّٝا يف تسٜٓ

 .ًه١ بعس إْهاضٙ تفػري ايعساي١ بٗا ايـُايبسٌٜ عٔ 

ايتكٝٝس بايتسٜٓٔ َطازٙ َٔ مل ٜتطض ع٢ٓ ايـُ( غاَض َٚا أفازٙ )قسٙ     
نإ ٚ -ٓكطعايـُفإ أضاز َٓ٘ ايطبع ايسا٥ِ زٕٚ  َػتٓسٙ،مل ٜتطض ٚ

  فٝ٘ . ٜهفٝ٘ إؾرتاط زٚاّ االغتكا١َ َػتٓسّا اىل ظٗٛض ضٚاٜات ايعساي١
 -ٚأَطٙ ْٚٗٝ٘ غبشاْ٘ ضاز َٓ٘ ايتعٓبس ٚايتدٓطع ٚزاع١ٜٛ زٜٓ٘ٚإٕ أ     

ّْ شطَات ايـُُاّ ـفإ نجريّا َٔ ايٛادبات ٚت ١ًٝ ال ٜعترب يف تٛصأسها
ضاز٠ ايتسٜٓٔ ع ٚإقصس ايتدٓطـشكل عساي١ ايطدٌ بٗا: ٚت إَتجاهلا

ٜٚهفٞ الَتجاٍ ٚدٛب ضٓز ايتش١ٝ ٚسط١َ  ،رتنٗابٚايتعٓبس بفعًٗا أٚ 
ٚإدتٓاب اإلٜصا٤ ست٢ يٛ ايػالّ ضٓز َٓ٘  لإٔ ٜتشك :ػًِ َجاّلايـُإٜصا٤ 

ا٥ِٗ أٚ َعاًَتِٗ نإ زاعٝ٘ ايتشٓبب إىل ايٓاؽ أٚ ايطُع يف نػب عط
 ب اىل اهللايتكٓطقصس زٕٚ  ،كاصسايـُٛ شيو َٔ ٘ ْٚـشٚؾطا٥ِٗ َٓ

  :ثِ ْبشح يف األَط ايجاْٞ  ي٘ . ٚايتدٓطع ٚايتعٓبس  تعاىل

 تفسري العدالة باإلسالم مع عدم ظهور الفسق :        

تفػري ايعساي١ بأْٗا  )ضض(تكسَنيايـُػب إىل بعض أد١ً ايفكٗا٤ ُْ     
 ٚقس ( .إغالّ ايطدٌ َع عسّ ظٗٛض ايفػل ٚايعصٝإ َٓ٘)عباض٠ عٔ 
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يف صش١ ايٓػب١ ٚإَهإ إغتفازت٘ َٔ  )ضض(ْاقـ بعض األعاظِ
ْػأٍ: ٖصٙ ايـُٓاقؿ١ ططف عٔ َٚع غض اي ِٗ،شه١ٝ عٓايـُايعباضات 
أعين : ٓهؿف ايـُُطس١ً ايجبٛت ٚايٛاقع ـكاي١ َطتبط١ بايـٌُٖ ٖصٙ 

ُطس١ً اإلثبات ٚايسالي١ ـأّ ٖٞ َطتبط١ ب ؟تفػري سكٝك١ ايعساي١إضاز٠ 
االغالّ َع عسّ ظٗٛض ايفػل )هؿف عٔ ايعساي١ ايٛاقع١ٝ فٝهٕٛ ٚاي

ٚططٜكّا ثاّْٝا يف ايهؿف  (سػٔ ايعاٖط)بسٜاّل عٔ (ػًِايـُع٢ً 
 ؟ . ػًِايـُشكل ايعساي١ يف ايطدٌ ـٚايسالي١ ع٢ً ت

صٙ ٖ البس َٔ َالسع١ زيٌٝٚ ،ُهٔ إٔ ٜطاز نٌ َٔ االستُاينيـٜ    
َٔ تكطٜب زالي١  ٜٚػتدطز يٝػتعٗط  االستُاٍ األقطب َُٓٗا ايـُكاي١

 :ْعطض أُٖٗا ٖٚٞ  ،بعسٙ ٚدٛٙ اٚقس إغتسٍ عًٝٗ ،زيًٝ٘

ػًِ ٚقٛف٘ عٓس سسٚز ايؿطع ٚعسّ ايـُظاٖط ساٍ : إٕ األٍٚ    
ٚيعٌ ٖصا َطاز ؾٝدٓا ايطٛغٞ  ـشطّ،َأٚ فعٌ  ا برتى ٚادبذاٚظٖـت

 ،األصٌ يف االغالّ ايعساي١: ))ضض( يف ؾٗازات خالف٘ َٔ قٛي٘
ـشانِ اشا ؾٗس عٓس اي) :بعس قٛي٘ (شتاز اىل زيٌٝـٚايفػل طإض عًٝ٘ ٜ

بؿٗازتُٗا ٚال  ََِهَس -عطف فُٝٗا دطحٚال ُٜ إ ُٜعطف إغالَُٗاؾاٖس
 . (6)( ٜكف ع٢ً ايبشح

ٛ ـّٛ ٖـٌ ايـُععـٛض ٚاألصـصنٛض ايـُـٗـؿأ ايعـإٕ نإ َٓ : ٝ٘ـٚف    
 نُا ٜعٗط َٔ تعبري بعض األعاظِ (داضد١ٝـايٛدٛز١ٜ اي ١ـبـػًـاي)

عٗس غًب١ ـإش ال ُت ،ُٓٛع١ دسّاـفٗٞ َ -باسحايـُيف بعض  )ضض(
ايؿطع ٚعسّ ايتعسٟ عٓٗا ال يف ٖصا ايعَإ ٚال ايٛقٛف عٓس سسٚز 
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 شسٚز ايؿطع١ٝ .ـعٗٛز غًب١ تـذاٚظ ايبٌ ايـُ ،األظ١ََٓٔ  فُٝا غبك٘
ٖٚٛ ال ٜػين  ،ايـُذٍٗٛ ساي٘تجُط ايعٔ بعساي١ ايػًب١  ٕإ : ٜطاف إيٝ٘

 .شل ٚايٛاقع ؾ٦ّٝا ـعٔ اي

نُا  (اْعايـُكتطٞ ٚايـُقاعس٠ : )ٕ نإ َػتٓس ايعٗٛض ٚاألصٌٚإ     
إٕ إغالّ ايطدٌ  :بتكطٜب ،٘يف َصباس (7)شكل اهلُساْٞايـُإستًُ٘ 

( يف )طغًنيايـُٚإقطاضٙ بايؿٗازتني َكتٕض يًتسٜٓٔ بؿطٜع١ غٝس 
ُٓع عٓ٘ َاْع ـَا مل ٜ ،ذاٍ ايعٌُ ٚعسّ ايتعسٟ ع٢ً سسٚز ؾطع٘ـَ

ػًِ ايـُيف  ػلايفاْع َٚإستُاٍ ٚدٛز  ،ايطمحٔطاع١ عٔ ايفػل 
إش  (اْعايـُكتطٞ ٚايـُقاعس٠ )ُكتط٢ ـال ُٜعت٢ٓ ب٘ ب -ذٍٗٛ ساي٘ايـُ

ٜهٕٛ ايتأثري يًُكتطٞ ايـُتٝكٔ ٚدٛزٙ ٚإٕ استٌُ ٚدٛز ايـُاْع عٔ 
 . ، فاْ٘ تٓفٝ٘ ايكاعس٠شكل ايعساي١ـاْع َٔ تايـُأعين ايفػل : تأثريٙ

  : ٚفٝ٘ َٓع أنٝس     
شكل يف َباسح ـٚاضض ع٢ً ايكاعس٠ نُا ت يعسّ ثبٛت زيٌٝ: أٚاّل      

ٚايتفصٌٝ  ،ٚال َٔ غري٠ ايعكال٤ ،ال َٔ أخباض االغتصشاب ،االغتصشاب
 .شً٘ ـيف ََط٢ 

ُٓع نٕٛ االغالّ ٚاالقطاض بايؿٗازتني ـْ -َع تػًِٝ ايكاعس٠ :ٚثاّْٝا    
بٌ ايـُكتطٞ  ،ٙك١ ايؿطع ٚعسّ تعسٟ سسٚزـًعساي١ َٚٛافطّٝا يـتـَك

دايف١ ايـُغطب٘ عٓس َٔ ٚ تعاىل َٔ عكٛب١ اهلل ـدٛفاي هلا ٖٛ
ٛافك١ ايـُٚضضٛاْ٘ عٓس  تعاىل ٘ايطدا٤ ٚاألٌَ بجٛابَع ٚايعصٝإ 
 .ٖٚصا ٚاضض بايٛدسإ ٚاالغتكطا٤ ايكطعٞ  ،ٚاالغتكا١َ
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هِ ٖٚٞ تػتًعّ احل ،أصاي١ صش١ فعٌ ايـُػًِ ٚقٛي٘ :جاْٞٛد٘ اياي    
فٝهٕٛ ثبٛت عساي١ ايـُػًِ بفعٌ  ،ًصْٛب ٚايـُعاصٞبعسّ َكاضفت٘ ي

عسّ َكاضف١ ايعصٝإ باألصٌ ثبٛت إسطاظ إغالَ٘ بايٛدسإ ٚ
ٓتعط٠ ـفػل ٚال ساي١ َـط١ يف ايٛاقع بني ايعساي١ ٚايـٚال ٚاغ ،ايعسَٞ
 .إْتف٢ ايفػل ثبت ايعسٍ ٚاالغتكا١َ  فاشا ،ُٗاـٝٓـفاص١ً ب

ٚقس فإ أصاي١ ايصش١ هلا أنجط َٔ َع٢ٓ  ،ٚفٝ٘ إؾهاٍ بٌ َٓع أنٝس    
ْٚعطض ٖٓا  (األصٍٛ ايع١ًُٝ)َباسح  ُا َط٢ َٔفٝ ا َفص١ًّشنطْاٖ

 :يف االغتسالٍ ايـشاصٌ دًٌ ـُعٓٝني ٜٓذًٞ َُٓٗا ايـي

ٌْايـُإٔ ٜصسض َٔ  :أٚهلُا     ٌْ ػًِ فع ٌْصاف بايصش١ ٚـيالت قاب  قاب
صشٝض ٚأْ٘ غري ٚادس  َْٔػع٢ً أْ٘ َسفعً٘ شٌُ فُٝ ،صاف بايفػازـيالت

ب آثاض ايصش١ ايٛاقع١ٝ ع٢ً فعٌ تطٓتايؿطعٞ، ثِ يًدًٌ ٚايٓكص 
ـُكتط٢ ٖٚصا ب -١ًعاَايـُفعٌ َٓ٘ ٚ غٛا٤ ايفعٌ ايعبازٟ -ػًِايـُ

ُٓايـُٖٚصا  ،ُطا٠ ؾطعّاايـُ تؿطع١ ٚايعكال٤ايـُغري٠  ا ع٢ٓ أدٓيب ع
 .شٔ فٝ٘ يعسّ ٚدٛز فعٌ َطٓزز بني االتصافني ـْ

ػًِ أفعاٍ أٚ أقٛاٍ َتعسز٠ ايٛد٘ ايـُإٔ ٜصسض َٔ  :اُْٝٗاٚث    
 ،شتٌُ ٚدٛز ايكبض ٚايػ٤ٛ فٝٗاـش١ ٜٚـشتٌُ نُْٛٗا سػ١ٓ صايـٜ

ُع٢ٓ عسّ إتٗاَ٘ بٛدٛز ايكبض ٚايػ٤ٛ يف أفعاي٘ ـفتشٌُ ع٢ً ايصش١ ب
ُٚٔدس هلا َـشٌُ ع٢ً ايـت ٚأٚأقٛاي٘   َْٔػشٌُ َسـشػٔ أٚ األسػٔ اشا 

ذُٛع١ ـٖٚصا ٖٛ َكتط٢ َ ،ٌ فعً٘ أٚ قٛي٘ عًٝ٘شُـض يـصشٝض صاي
 ٛضع أَطيٗاّ ٚغ٤ٛ ايعٔ ٚايساع١ٝ ـٓايٓا١ٖٝ عٔ اإلتٓصٛص َٔ اي

ٚقس ٔ ٚٚد٘ َصٓشض، شٌُ سػـاألر ع٢ً أسػٓ٘ َازاّ ٜٛدس ي٘ َ
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طضع أَـط : () (8)َٓٗا قٛي٘ ،ايصش١ ١ياخ أصٛشـبيف  ٖاعطضٓا 
 َٔ ُعتـغ اـٌُ َـإس ط (9):()َٚـٓٗا قـٛي٘  أخـٝو ع٢ً أسـػٓـ٘ص

 طص.    ـشُاّل َٔ َـشاٌَ ايـدـٝـع٢ً غبعني َأخٝو 

 فعٌمحٌ  ٚعسّ ايكبٝضبتطى اإلتٗاّ ايصش١ ٖٓا ٖٛ َٚؤز٣ أصٌ     
شٌُ ؾطعٞ ـبٛد٘ عصضٟ َٚ ٘شطاّ ٚتٛدٝٗـع٢ً اي ٘قٛيايـُػًِ أٚ 

 تطتٝب األثط ايؿطعٞ عًَٝ٘ٔ زٕٚ ٚاقعّا ٚ صشٝشّأَ زٕٚ إعتباضٙ 
دايف االيتعاّ بٓعا١ٖ ايفاعٌ ٚعسايت٘ ـٜغايب ٖٚٛ َع٢ٓ  ،ٚنأْ٘ ٚاقع

إش إٔ  ،ٚعسّ صسٚض ايكبٝض ٚايفػل عٓ٘ ٚاقعّا يٝٓتٗٞ اىل قبٍٛ ؾٗازت٘
ّْٖصا إ  ٖٚٛ َـُا ال تؤٓزٜ٘ ،ذابٞ ٜػتًعّ تطتٝب أثط ؾطعٞ عًٝ٘ـٜإ يتعا

ػ٤ٛ، إش ايٓايف ٚايصٟ ٖٛ عسّ اإلتٗاّ بايُعٓاٖا ايجاْٞ ـايصش١ ب ١ياأص
 . ٚايعساي١ اييت ٖٞ َـشٌ ايبشح ت ايٓعا١ٖال ٜجبايػايب ٖصا إٔ 

 ٜع، عُستٗا صشٝش١ سطايتُػو بعس٠ َٔ األخباض :ايٛد٘ ايجايح    
ُٔ ـػًُني ع٢ً ايعْا اشا ناْٛا َايـُؾٗاز٠ أضبع١ َٔ  ايساي١ ع٢ً قبٍٛ

ٝع ـذٚع٢ً ايٛايٞ إٔ ٜ ط( فٝٗا:، ٚقس قاٍ)عطفٕٛ بؿٗاز٠ ايعٚضال ُٜ
َٚعتربٙ ايعال٤ يف ؾٗاز٠  (11)صإال إٔ ٜهْٛٛا َعطٚفني بايفػل ؾٗازتِٗ

ٚضٚا١ٜ  (11)صعطف بفػلبأؽ اشا نإ ال ُٜ الط :شُاّـَٔ ًٜعب باي
 ( يؿطٜض ايكاضٞ:)ـشان١ٝ يػُاع٘ قٍٛ عًٞغ١ًُ بٔ نٌٗٝ اي

                                   

 . 3َٔ ابٛاب اسهاّ ايعؿط٠ : ح 161: ب  8ايٛغا٥ٌ :ز (8)
 . 184:  2ي٦اىل٤ األخباض يًؿٝذ ايتٜٛػطناْٞ : ز  (9)
 . 18َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح 41:ب  18ايٛغا٥ٌ :ز (11)
 . 6َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح  41:ب  18ايٛغا٥ٌ :ز (11)
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ٍْايـُٚاعًِ إ ط ذًٛزّا يف سٓس ـإال َ ،بعطِٗ ع٢ً بعض ػًُني عسٚ
ٚفٝٗا  ٚضٚا١ٜ عًك١ُ (12)أٚ ضٓنيص َٓ٘ أٚ َعطٚفّا بؿٗاز٠ ظٕٚض ِبُتـمل َٜ

 ُٔٓ ٍْ ع كرتفني ايـُكبٌ ؾٗاز٠ ـعًك١ُ يٛ مل ُت ـكبٌ ؾٗازت٘:طٜاُتغؤا
 َُٙطفُٔ مل َت، .. ًت إال ؾٗاز٠ األْبٝا٤ ٚاألٚصٝا٤ بُا ُقـيًصْٛب ي

بعٝٓو ٜطتهب شْبّا أٚ مل ٜؿٗس عًٝ٘ بصيو ؾاٖسإ فٗٛ َٔ أٌٖ 
ٖا ، ٚغري(13)صٚايػرت ٚؾٗازت٘ َكبٛي١ ٚإ نإ يف ْفػ٘ َصْبّاايعساي١ 
ٜكطع بعسّ  -(14)ذٛاٖطـايمجاع١ صنٛض٠ يف صال٠ ايـُ خباضَٔ األ

 كصٛز نُا ٜعٗط بايتأٌَ. ايـُزاليتٗا ع٢ً 

يًسالي١ ع٢ً نفا١ٜ االغالّ َع عسّ صايـش١ يف شاتٗا  ٖصٙ األخباضٚ     
 ، يهٓٗاايعصٝإ ع٢ً غًٛن٘ػًِ بايفػل ٚعسّ ظٗٛض ايـَُعطٚف١ٝ 
 ، فاْ٘ شهِ ؾطعٞ أٚ َٛضٛع شٟ سهِ ؾطعٞـَسضنّا ي ال تصًض

ٓاقؿ١ يف ايـُُهٔ ـٜ -أغٓاز بعطٗاضعف َع غض ايططف عٔ  -
ٕٙ َٔ االؾهاٍ ٗاصالس  : سذ١ ع٢ً ايكٍٛ ايـُععّٛ، ٚشيو يٛدٛ

ع٢ً  ْاخباض َعاضض١ باإلمجاع ايكطعٞ بني فكٗا٤إٕ ٖصٙ األاألٍٚ:     
نُا َ٘، ظا٥س ع٢ً إغال ٚدٛزٟ أَْطايعساي١ يف ايؿاٖس، ٖٚٞ اعتباض 

ايساي١ ع٢ً إعتباض  (15)ٖٞ َعاضض١ ببعض اآلٜات ٚنجري َٔ ايطٚاٜات
دٝٓط ٚايصالح ـعٓاٜٚٔ ٚدٛز١ٜ ظا٥س٠ ع٢ً االغالّ نايعساي١ ٚاي

                                   

 . 1َٔ ابٛاب آزاب ايكاضٞ : ح  1: ب  18ايٛغا٥ٌ :ز (12)
 . 13َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح  41:ب  18ايٛغا٥ٌ :ز (13)
 . 283+ 281:  13دٛاٖط ايهالّ : ز  (14)
 َٔ ابٛاب ايؿٗازات . 41:ب  18َٔ ابٛاب صال٠ اجلُاع١+ ز 11: ب5ايٛغا٥ٌ :ز(15)
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ـُتتبع يٖٚٞ ضٚاٜات ٜعٗط  ،طضٞ ٚايصا٥ٔ ٚايعفٝفايـُأ١َْٝٛ ٚايـُٚ
نجط٠ عسزٖا  ٜٚبسٚ ي٘ : ذُاع١ـٚصال٠ اي (ايٛغا٥ٌ)زات أبٛاب ؾٗا

 دًّٝا، فرتدض بٌ ٚعٌُ ايفكٗا٤ بٗا ،ظاٖطّابني االصشاب ٚؾٗطتٗا 
 .ٗذٛض٠ عٓس غايب ايفكٗا٤ ايـُع٢ً ايطٚاٜات ايك١ًًٝ 

طاز ـذا١ًَ اييت ال ُٜايـُإَهإ محًٗا ع٢ً ايتك١ٝ ٚايٛد٘ ايجاْٞ:     
َا تعاضف يف  :ٜٚؿٗس يًشٌُ ،ز١ٜٝٓ غا١َُٝصًش١ ـَٓٗا بٝإ ايٛاقع ي

ذايؼ ايكطا٠ يف ايعٗس األَٟٛ ٚايعٓباغٞ َٔ عسّ ايتشكل ٚايتؿٓسز ـَ
تصشٝض بعض عًُا٤ ايػ٤ٛ  :دّٝاـضٜـط تأؤَثـٚقس ٜ ،يف عساي١ ايؿاٖس

ـذٛاظ ذايؼ ايكطا٠ ٚأَطا٤ ايػ٤ٛ ٚفتٝاِٖ هلِ بـطابطني يف َايـُ
ِٗ شأْٛغني بكبا٥ايـُنباضِٖ  سصضّا ع٢ً ،غالّ ايؿاٖساالنتفا٤ بإ
  . ِٖٗٛ ٚخٛفّا عًِٝٗ َٔ إفتطاح فػكِٗ ٚغكٛط إعتباضِٖـٚدلايؼ ي

نفا١ٜ )ٖٚصإ ايٛدٗات ُٖا ايعُس٠ يف عسّ ايطنٕٛ إىل ضٚاٜات     
 :ٜطاف ايُٝٗا  (االغالّ َع عسّ ظٗٛض فػل ايؿاٖس

طاز ـُايٕ إستُاٍ نٛ:  ثايجّا: ٜـُٓعٓا عٔ االستذاز بٗصٙ األخباض    
دايط١ ايـُعاؾط٠ ٚايـُػًِ بايفػل بعس ايـُعسّ َعطٚف١ٝ ايـذسٟ َٓٗا 

َٓٗا طاز ـال إٔ ُٜ ، شًت٘ ٚعؿريت٘ ٚعاضفٝ٘ـذتُع٘ َٚـٚايـُتابع١ ضُٔ َ
 خباضفتهٕٛ ٖصٙ األ ـدايط١،َ َٔ زَٕٚعطٚفٝت٘ بايفػل َطًكّا ٚيٛ 

عساي١ ايطدٌ  تؿافـػٔ ايعاٖط يف إنـشـفا٤ بـتـَكاضب١ يطٚاٜات االن
ٜٚصًض ٖصا االستُاٍ َؤٜسّا ٚإٕ مل ٜهٔ زيٝاّل  ،بني ايـُػًُني

  َؤنسّا.

 ٚايـشاصٌ ٚضٛح خًٌ تفػري ايعساي١ بأْٗا )إغالّ ايطدٌ َع عسّ    
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ظٗٛض ايفػل ٚايعصٝإ َٓ٘( فاْ٘ ال ٜسعُ٘ زيٌٝ ٚال تػٓسٙ سذ١ ٚال 
ٜصًض تعطٜفّا يًعساي١ ٚال تـفػريّا هلا، بٌ قس ال ٜعكٌ إٔ تعين ايعساي١ 
)إغالّ ايـُهًف َع عسّ ظٗٛض فػك٘( ست٢ ٜهٕٛ ٖصا تفػريّا هلا، 

ططْٜل يًعساي١ ناؾف عٓٗا، ٜٚهٕٛ ططٜكّا ثاّْٝا يف ايهؿف بٌ ٖصا 
ٚايسالي١ ع٢ً تـشكل عساي١ ايـُهًف ٜٚهٕٛ بسٜاّل عٔ )سػٔ ايعاٖط( 

ثِ ب٘ يف إغتهؿاف عساي١ ايـُػًِ .  ايصٟ ٜعطف ب٘ ايعساي١ ٜٚهتف٢
 ٖٚٛ : ،ْبشح األَط ايجايح 

 :خقق العدالة ـإشرتاط الـنروءة يف ت              
أخص  :تأخطٜٔ ٚتعطٜفاتِٗ يًعساي١ايـُقس إؾتٗط يف عباضات ايفكٗا٤      

ط٠ٚ ايـُٚنإٔ إضتهاب َا ٜٓايف  ،يف َعٓاٖا (ط٠٤ٚايـُ)أٚ  (ط٠ٚايـُ)قٝس 
ٖصا ايكٝس  ، ٚمل ٜعطفػًِايـُشككٗا يف ـقازسّا يف ايعساي١ َٚاْعّا عٔ ت

تكسَني ع٢ً ايـُيف َفّٗٛ ايعساي١ ٚتعطٜفٗا يف نًُات ايفكٗا٤ َأخٛشّا 
 .فكٗا٤ األٚاخط عسّ إعتباضٖا فٝٗأَ اي ٚإختاض مجْع ،ايعال١َ )قسٙ(

نُاٍ )ط٠٤ٚ َا ٖٛ َعٓاٖا يػ١ّ ٖٚٛ ايـُط٠ٚ أٚ ايـُطاز َٔ ايـُٚنإٔ     
بايٛقٛف ع٢ً ذلاغٔ األخالم ٚمجٌٝ ايعازات  (ايطدٛي١ٝ ٚاالْػا١ْٝ

ٝل بأَجاي٘ ٜٚهٕٛ دػٝػ١ اييت ال تًـٚتٓعٜ٘ ايٓفؼ عٔ األفعاٍ ايس١٦ْٝ اي
إضتهابٗا َٛدبّا يػكٛط٘ عٔ االسرتاّ االدتُاعٞ ايعاّ ٚناؾفّا عٔ 

  .ايعكال١ٝ٥ ايػا٥س٠ ايػا١َٝ ٚايتكايٝسعسّ إعتٓا٥٘ باألعطاف االدتُاع١ٝ 

 فكٝ٘ يف َك٢ٗ عا١َـٍٛ ايـ٠ بسخ٤طٚايـُٓايف ـُا ٜـٌ يـُٓجـُهٔ إٔ ْـٜٚ    
أٚ  ،أٚ بأنٌ ايؿطٜف األطع١ُ يف ايططم ،ًعب فٝٗا بايكُاض َجاّلُٜ
 ػتدٓفُتٗٔ ُٜٚـُدطٚد٘ سافّٝا إىل األغٛام ٚيف ايططقات سٝح ٜبـ
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شافٌ أٚ أَاّ ايـُأٚ تكبٌٝ ايعٚد١ يف  ،فاعًٗا اشا نإ َٔ األؾطافب
أٚ االغتًكا٤ َٚٓس ايطدٌ ع٢ً ايٓاؽ يف  ،شاضّايـُايػري ٚإٕ نإ َٔ 

يعازات ُا خيايف اـشٛ شيو َـأٚ ْ ،ذًػِٗ ايعاّـذتُع األؾطاف َٚـَ
ٌٓ سػب ساي٘ ٚعاز٠ أَجاي٘ َٔ ايعكال٤ ايؿطفا٤ أٚ  ٚايتكايٝس ايػا٥س٠: ن
 .ٖصا . ايٛضعا٤ األزْٝا٤ 

ط٠ٚ ٚتفػريٖا سٝح ايـُبابّا ض٣ٚ فٝ٘ أخباض  (ايٛغا٥ٌ)ٚقس عكس يف      
إٔ ٜطع ايطدٌ خٛاْ٘ بفٓا٤ طط٠ٚ بأْٗا ايـُ( فٓػطت أخباضِٖ )

٠ٓٚ ايـُ بعطٗا تفػري ٚيف صزاضٙ سفغ ايطدٌ زٜٓ٘ ٚقٝاَ٘ يف إصالح طط
إفؿا٤ ايػالّ ٚيني ايهالّ ٚ ٚقٝاَ٘ بايـشكٛم  ضٝعت٘ ٚسػٔ َٓاظعت٘

أٚ إٔ  صاٍايـُايعفاف ٚإصالح طأٚ أْٗا  صب اىل ايٓاؽٚايتشٓب
بصٍ ايعاز طط٠٤ٚ يف ايػفط تعين ايـُٚإٔ  صاٍايـُإغتصالح طط٠ٚ ايـُ

دالف ع٢ً َٔ ـدًل ٚق١ً ايـٜػدط اهلل ٚسػٔ ايعاح يف غري َا ايـُٚ
  .(16)فطادع صصشبو ٚنجط٠ شنط اهلل ٚتطى ايطٚا١ٜ عًِٝٗ اشا فاضقٛى

َع  ذُٛعٗاـٚبًشاظ َ ،ذ١ًُـيف اي -ال ٜبعس زاليتٗا  ٖٚصٙ األخباض    
٠ٓٚ أٚ ايـُع٢ً تفػري  -يـشاظ َعٓاٖا يػ١ّ نُاٍ ايطدٛي١ٝ ط٠٤ٚ بأْٗا)ايـُط

ٚتٓعٜ٘ ايٓفؼ ٚايتعاضفات ُشاغٔ األخالم ٚمجٌٝ ايعازات ـباألخص ب
 . (شط١َ ؾطعّاـعٔ ايٓكا٥ص ٚاألفعاٍ ايس١٦ْٝ ٚإٕ مل تهٔ َ

 ك١ـكٝـيف س (ط٠ٚايـُ) تربٚاـإعايصٜٔ  -تسالٍ يًُؿٗٛضـُهٔ االغـٜٚ    

 (: طإٔ)، نكٛي٘(17)فٛضـعـبعض َكاطع َعترب٠ ابٔ أبٞ ٜـب -ايعساي١
                                   

 احلر .َٔ ابٛاب آزاب ايػفط اىل  49: ب  8ايٛغا٥ٌ :ز (16)
 . 1َٔ ابٛاب ايؿٗازات : ح  41:ب  18ايٛغا٥ٌ :ز (17)
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 فإ ايػرت  ـذُٝع عٝٛب٘صإٔ ٜهٕٛ غاتطّا يتعطفٛٙ بايػرت ٚايعفافصط
ِٓ غرت ايعٝٛب ايؿطع١ٝ ٚايعطف١ٝ -ٖٚٛ َطًل - َٚٔ إضتهب َا ٖٛ  ،ٜع

كال٤ دايفتٗا يف عطف ايعـػتٗذٔ َُٜ ـُدايفت٘ عازاتعطفّا ي عْٝب
نُا ال ٜصسم عًٝ٘  (ذُٝع عٝٛب٘ـغاتط ي)مل ٜصسم عًٝ٘ أْ٘ ٚايؿطفا٤ 

َتٓاع عٔ َكاضف١ ايصْٛب ايؿطع١ٝ ايصٟ ٖٛ اال (َعطٚف بايعفاف)أْ٘ 
 .ػتٗذٓات ايعكال١ٝ٥ ٚعٔ َتابع١ ايؿٗٛات ٚاألطُاع ايس١٦ْٝ ايـُٚ

 طاز َٔايـُإٔ  :ٚقس غبل َفصاّل ،ٚاضض ُاّ ايسالي١ َْٓعـيف تيهٔ     
ُع٢ٓ ـب ٚايعفافص َعطٚفٝت٘ بايػرت،  إٔ تعطفٛٙ بايػرتط :()ٛي٘ق
طاز َٔ ايػرت ٖٓا ُهٔ إٔ ُٜـٚال ٜ ،دٛف َٔ اهلل غبشاْ٘ـشٝا٤ أٚ ايـاي

 .  ايتػط١ٝ ٚاإلخفا٤ 
ـُع٢ٓ ٕ نإ ايػرت فٝ٘ بص ٚإذُٝع عٝٛب٘ـغاتطّا ي:ط ٚأَا قٛي٘     

شطظ إطالم ايعٝٛب ٚعَُٛٗا ـإال أْ٘ ال ٜ ،خفا٤ايهتُإ ٚايتػط١ٝ ٚاإل
شهِ ـَٓاغب١ اي) ٖصا بًشاظ قط١ٜٓٚ عٓس ايعكال٤،يًعٝٛب ايعطف١ٝ 

غؤااّل ٓعُا ب٘ تعطف : شتٓف١ بٗا ـايطٚا١ٜ َبٖٚٞ َكرت١ْ  (ٛضٛعايـُٚ
ًٓؼ  ()ٚدٛابّا َٔ االَاّ ،عساي١ ايطدٌ يتكبٌ ؾٗازت٘ ايصٟ ٖٛ َب

تكٝٓسٖا ايكط١ٜٓ فتٛدب  ،ُٛضٛعات األسهاّـف األْاّ بٓطاألسهاّ َٚع
اْع١ َٔ قبٍٛ ايـُٓاف١ٝ يًعساي١ ٚايـُبايعٝٛب ايؿطع١ٝ ٚايٓكا٥ص ايس١ٜٝٓ 

 دٛف ـشٝا٤ َٔ اهلل ٚايـباي صايػرت ٚايعفافطنُا ٜتكٝٓس  ، ايؿٗاز٠
ُٓايـَُٓ٘ غبشاْ٘  ٌٓـا ال ٜكتطٞ يإلَتٓاع ع  ،شطّ ؾطعّاـٚايهٓف عُا ٜ ش

ِٓ ايٓٓص ِٓ )َٓافٝات ايـُط٠٤ٚ( . ايـشٝا٤ َٔ ايعكال٤ ٚس٦ٓٝص ال ٜع  يٝع

 شصٌـإٕ مل ٜ: ٜهفٝٓا عسّ إسطاظ إطالم ايٓٓص،  َٚـدتصط ايكٍٛ    
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 .شتٓف١ بايهالّ ايـُٛض٠ صنايـُم بتشكل تكٝٝسٙ يًكط١ٜٓ ايٛثٛ

ُا ضٚاٙ ايهًٝين ـشكل ايعساي١ بـط٠٤ٚ يف تايـُٚقس ٜػتسٍ ع٢ً إعتباض     
ضفع٘ عٔ ٖؿاّ بٔ  ،عٔ أبٞ عبس اهلل األؾعطٟ عٔ بعض أصشابٓا

 ٖٚٛ -عٔ االَاّ َٛغ٢ بٔ دعفط ايهاظِ )عًُٝٗا ايػالّ( شهِـاي
ٚٓـٜا ٖؿاّ ال زٜٔ ي(: ط)طٌٜٛ تطُٔ قٛي٘ (18)سسٜح  ٠ ُٔ ال َط

  . دف٢ـايسٜا١ْ نُا ال ٜ عينـٚايعساي١ ت ي٘ص

 : ْكٍٛ -ايطٚا١ٜغٓس َٚع غض ايٓعط عٔ ضعف     
ًٜت٦ِ َع  -يف شات٘ فطاّل عٔ غٝاق٘ َٚكاضْات٘ - ٖصا ايٓص ٚايتعبري    

 ط٠ٚ تعينايـُإش  ؾطعّا، ػتشبايـُع٢ً األَط  شٓحـشٓض ٚايـإضاز٠ اي
كا٥ص ـفعاٍ ٚاالبتعاز عٔ ْشاغٔ ايـَتتشكل بايتعاّ نُاٍ االْػا١ْٝ ٚ

٠ٓٚ ي٘طايٓصٖٚصا األفعاٍ،  نْٛ٘ َٔ ص ٜفٝس ال زٜٔ يـُٔ ال َط
ٚال ٜبعس إضاز٠  ،ال إٔ ٜهٕٛ زّٜٓا ًَعَّا ٚعُاّل ٚادبّا ،ػتشباتايـُ

 :طال()قٛي٘ ...ص ْعريال زٜٔط :(َٔ قٛي٘ ) (ايسٜٔ ايهاٌَ)
 : (قٛي٘ ) إٜـُإ ناٌَ، ْٚعري أٟ ال (19)إٜـُإ يـُٔ ال سٝا٤ ي٘ص

 . أٟ ال صال٠ نا١ًَ (21)طال صال٠ يـذاض ايـُػذس إال يف َػذسٙص

 َٔ ٖصا ايـشسٜح، فإ ٜهفٝٓا عسّ إسطاظ إضاز٠ اإليعاّٚباختصاض:      
  . االيعاّ ٜهفٞ فٝ٘ االَط أٚ ايٓٗٞ ٚال ٜـشتاز اىل ايتؿسز ْٚفٞ ايسٜٔ

 ٞـط٠ٚ فـٓػط٠ يًُـفـايـُٛع ايطٚاٜات ـُـذـ١ َـَالسع : ُٗٓاـؤنس فـٜٚ    
                                   

 . 12: ح 19: نتاب ايعكٌ ٚاجلٌٗ : ص  1أصٍٛ ايهايف : ز (18)
 . 3َٔ ابٛاب اسهاّ ايعؿط٠ : ح 111: ب  8ايٛغا٥ٌ :ز (19)
 . 1َٔ ابٛاب أسهاّ املػذس : ح 2: ب  3ايٛغا٥ٌ :ز  (21)
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٠ٓٚ بأايـُْٗا بأمجعٗا تفٓػط فإ ،ٗا( َٚػتسضنايٛغا٥ٌ) ػتشب١ َفعاٍ ط
سٜح احلط٠ٚ يف ايـُٖٚصا ٜؤنس نٕٛ  ،ادتُاعّٝا بايؿطٜف ال٥ك١ٚأفعاٍ 

الغُٝا َع  -ال االيعاّ - شبٛب١ٝايـُٜفٝس  فايٓٓص َـُا ال إيعاّ فٝ٘،
  ص .ُٔ عكٌ ي٘ـٚال َط٠ٚ يذ١ًُ:طــذ١ًُ ايالسك١ هلصٙ ايَالسع١ اي

ط٠ٚ ايـُ ضٛح زيٌٝ َعترب ع٢ً زخاي١ تطى َٓايفٚاحلاصٌ عسّ ٚ    
ـشكل ايعساي١، ٚيعً٘ َٔ ٖٓا قٝٓس ايـُشكل ايـذٛاٖطٟ دع٤ّ زخٝاّل يف ت

ٝات )ٚايـُطاز بٗا سػٔ ايعاٖط بادتٓاب َٓاف :)قسٙ( ايعساي١ ٚقاٍ
ٚايصشٝض ْفٞ  (21)ايـُط٠ٚ ايساي١ ع٢ً عسّ َباال٠ َطتهبٗا بايسٜٔ(

 االؾرتاط َٔ االصٌ يعسّ ايسيٌٝ عًٝ٘ . 

َٚٔ ايػطٜب إٔ مجعّا َٔ ايفكٗا٤ ايـُتأخطٜٔ أخصٚا تطى )َٓايف     
 عاصٞايـُبُٝٓا شنطٚا يف ايـُط٠ٚ( دع٤ّ زخٝاّل يف تـشكل ايعساي١، 

عساي١ ٚغري َٛدب١ يًفػل بفعٌ تهفريٖا د١ًٓ بايـايصػري٠ أْٗا غري َ
 ،غاطع ٞؾطعـشتاز اىل زيٌٝ ٖٚصا تسافع ٚاضض ٜ ،بادتٓاب ايهبا٥ط

اشا ؿطٚع ايـُشالٍ ـٚنٝف تٓتفٞ ايعساي١ ٜٚتشكل ايفػل باضتهاب اي
عص١ٝ ايصػري٠؟. ايـُط٠٤ٚ ٚال ٜتشكل ايفػل باضتهاب ًـُي ّانإ َٓافٝ

ط٠٤ٚ ٜٓفٞ ايـُ إضتهاب َٓايفٍ ع٢ً َٔ ٓصطح بإٔ ْعِ ال ٜطز االؾها
 .ايعساي١ ٚال ٜٛدب ايفػل 

طع أٚ َا تط٦ُٔ ب٘ ايٓفؼ يف شاصٌ اْ٘ مل ٜتطض يسٜٓا ؾاٖس قاـٚاي   
٠ يف سكٝك١ ٤طٚايـُٜسٍ ع٢ً زخاي١  -ابٔ ابٞ ٜعفٛض أٚ غريٙ َعترب

دع ايتكًٝس فإ عِ باغتجٓا٤ ايفكٝ٘ َٚطْ، ايعساي١ بًشاظ عُّٛ ايٓاؽ
                                   

 . 173فطٚع صال٠ اجلُاع١ :  -ْـذا٠ ايعباز (21)
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ـُٓع َٔ ّا ًِٜٜٛٓصٛض٠ّ ْاصع١ َٚكاَّا ُع يف ْفٛؽ ايعكال٤طدع ايـُُكاّ ـي
 .بٌ ٜٚٛدب ٖته٘ َٚٗاْت٘  ،ط٠٤ٚايـُ إضتهاب َٓايف

ط٠ٚ ٚايعازات ايـُ ْع َٔ إضتهاب عُّٛ ايعباز َٓايفٚعًٝ٘ ال َا     
ٝٗا عٓٛإ ثاْٟٛ سطاّ ناهلتو إال إٔ ٜٓطبل عً ػتٗذ١ٓ عكال٥ّٝا،ايـُ

نُا يٛ زخٌ شٚ ايع١ُ  ايـُشرتّ، ايؿدصايٛاضز٠ ع٢ً  ٗا١ْٚايـُ
ايـ٢ًُٗ أٚ دًؼ شٚ ايفطٌ ٚايسٜٔ يف ايططقات ًٜعب َع ايصبٝإ أٚ 
خطز ايـُطدع ايسٜين َٔ بٝت٘ َٔ زٕٚ ع١ُ ٚال قبا٤ َاؾّٝا يف ايططقات 

ُا ٜٛدب اإلشالٍ ٚاهلتو ٚايػكٛط عٔ ـشٛ شيو َـأٚ ْٚاألغٛام 
 تو ايـُؤَٔ ؾدص٘ ٚإشالٍضٜب يف سط١َ ٖ ٚال ،االعتباض االدتُاعٞ

ٛٓض اىل  ْفػ٘  فكس ٚضز يف أخباض َػتفٝط١: طإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل ف
تو ٖ ّ إدتٓاب: ًٜع . ٚعًٝ٘ (22)ايـُؤَٔ نٌ ؾ٤ٞ إال إشالٍ ْفػ٘ص

 .شكل ايعساي١ س٦ٓٝص ـيف ت صاْٖفػ٘  ٚزخاي١ 

ٌٓايـُ : فعٌ َٓايفٚباختصاض      اي١ُٝطتبتٗا ايعـبايعساي١ ب ط٠ٚ َـد
 .طادع خاص١ زٕٚ عٛاّ ايٓاؽ ايـُذتٗسٜٔ ٚايـُأَٛي١ َٔ ايـُ

بٌ قس ٜهٕٛ  ،ال سط١َ ٜكّٝٓا -هٔ َع عسّ تطتب ايعٓٛإ ايجاْٟٛي    
٠ٓٚ قس إضتهب٘ايـُ فعٌ َٓايفبعض أَج١ً ايكّٛ ي ( غٝس ايها٥ٓات ) ط

 : خطٚز  درب ايصشٝضـكس ٚضز يف ايـ( فٚبعض أٌٖ بٝت٘ ايهطاّ )
   اىل ايـُػذس َٚع٘ نػط٠ خبع غُػٗا يف ايًنب ٖٚٛ () ضغٍٛ اهلل

ـشًب عٓع نإ ٜ()نُا ٚضز أْ٘  ،ثِ ص٢ً بايٓاؽُؿٞ ـٜٜٚأنٌ 
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أَري نُا ٚضز إٔ  ،شُاض ايعاضٟ ٜٚطزف خًف٘ـٜٚطنب اي أًٖ٘ بٝسٙ،
٢ َٔ تطقٝعٗا أٚ ْٝعً٘ ست٢ إغتشبت٘ أٚ ثٛب٘ أٚ ضقع ٓد ()ؤَٓنيايـُ

 .  (23)فطادع ()ُتتبع أسٛاهلِ ـٚغري شيو تعٗط ي ،َٔ ضاقعٗا

 ٗاْتَ٘ٚايـُػًِ ٖتو ط٠٤ٚ ايـَُٓايف فعٌ ٚايعُس٠ اْ٘ اشا إغتًعّ     
ثِ  . ُاَِٗ ـهًفني ال يف تايـُشصٌ عٓس بعض ـٖٚصا ٜايفعٌ، سطّ 

              : ْبشح األَط ايطابع

 قادحية الصغائر يف حتقق العدالة :                         
يف إٔ  -فٓػطٜٔ ٚايفكٗا٤ايـُ -دالف بني عًُا٤ االغالّـقس ٚقع اي     
 ؟ .أٚ إٔ بعطٗا صػا٥ط ٚبعطٗا نبا٥ط ،عاصٞ نًٗا نبا٥طايـُ
تكسَني ٖٛ تكػِٝ ايـُتأخطٜٔ ٚقًٌٝ َٔ ايـُؿٗٛض بني أصشابٓا ٚايـُ    

ٚقس إغتسيٛا عًٝ٘ بعسز َٔ  ،ايصْٛب إىل َعإص نبري٠ َٚعإص صػري٠
ُ٘ َُْهفِِّط : قاٍ غبشاْ٘ : ٔطٜف١اآلٜات ايؿط ِٓ َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََا ُت ُٓٔبٛا َنَبا٥َٔط  ِٕ َتِذَت إ

َُِسَخاّل َنٔطٜ  ِِ ًُِه َُِْٚسٔخ  ِِ ِِ َغ٦َِّأتُه ُِٓه ٖٚٞ تهاز تهٕٛ ،31: ايٓػا٤صُّاـَع
 :شطَات صػري٠ـشٓطَات نبري٠ ٚٚدٛز َـ١ ايسالي١ ع٢ً ٚدٛز َٚاضش

  .صٓطح بٗاايـُكاب١ً َع ايهبا٥ط ايـَُػتفاْز َٔ ٖٚصا ، غري نبري٠غ٦ٓٝات 
ٚايهبا٥ط شْٛب عع١ُٝ ايؿإٔ عٓس اهلل ٚفعاٍ قبٝش١ دسّا قس تٛٓعس     

فاشا إدتٓب ايعبس ايهبا٥ط ٚتطنٗا  ،عًٝٗا بايعكاب ايؿسٜساهلل تعاىل 
صػا٥طٖا  :ٚدعًٗا داْبّا بعٝسّا عٔ غًٛن٘ نٓفط اهلل غبشاْ٘ باقٞ غ٦ٝات٘

 .سخٌ ايهطِٜ ايـُذ١ٓ ٖٚٞ ـأزخً٘ ايٚغرتٖا عًٝ٘ ٚعف٢ عٓ٘ ٚ
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ٕٖ :ط ٚقاٍ نبشاْ٘     َِ ٔإ َُ ًٖ ٌَ ٔإاٖل اي َٛأس َٚاِيَؿ  ِٔ َٕ َنَبا٥َٔك اإٔلِث ُٓٔبٛ َِٜذَت  َٔ اٖئفٜ
َُِػٔؿَك٠ٔ َٚأنُع اِي هابكتٗا إـا ٝؿ َع٢ّٓ َكاقبّا يؿـ،ٖٚٞ ت23: ايٓذِ صَقٖبَو 

ٌٓ َٚػك َٔ ايفْٛب ٚاآلثاّـت ٖٚٞ ايُػا٥ك  ،شكل إٔ ايًُِ ٖٞ َا ق
ِٓ بايعبؿ ُٔ إدتٓب ـه٢ٓ يــُشػؿك٠ ٚايايـُٚقؿ ٚعؿت اآل١ٜ ب ،اييت تً

ؾإ  ،ػاّ ع٢ً ايعاّـٖٚفا َٔ عطـ اي صنبا٥ك االثِ ٚايؿٛاسٌط
 . ايؿٛاسٌ ٖٞ َا ؾشٌ َٔ اآلثاّ ايهبري٠ ٚايؿعاٍ ايكبٝش١

٘ٔ :طٚقاٍ نبشاْ٘     ُٖا ٔؾٝ َٔ ًِٔؿٔكنَي  َُ َٔنَي  ُُِذٔك َْٔع اِئهَتاُب َؾَتَك٣ اِي ُٚ َٚ
َٕ َُٜكُٛيٛ َٚال َنٔبرَي٠ّ ٔإاٖل  َٚ ََٔػرَي٠ّ  َُٜػأؾُق  ََٖفا اِئهَتأب ال   ٍٔ ََا َٓا  ًََت ِٜ َٚ َٜا 

ُِ َقٗبَو َأَسؿّا ًٔ َِٜع َٚال  ْٔكّا  ًُٛا َسا ُٔ ََا َع ََٚدُؿٚا  َٚ َٖا  َُا  99:ايهٗـص َأِس
ُا يف ـذكَني َايـُإيؿام ْٗا: ؾإ نٝام اآل١ٜ ايًكٜؿ١ َٚؤؾ٣ عك

٠ ٚايهبري٠ اييت مل ٜؿت ايهتاب ع٢ً إٔ ايُػري ياْٖؿ -ايهتاب
٘ يٖهفا ُٜؿِٗ: قٛٚ. عاَٞ ايـُتهذًٝٗا ٖٞ َػاق ايفْٛب ٚنبا٥ك 

َُِهَتَطْكنبشاْ٘ط ََٚنٔبرٕي  ََٔػرٕي   ٌٗ ٜعين نٌ ي٤ٞ ؾعً٘ ، 32:ايكُك صَُٚن
 .ٖٛ َهطٛق يف ايمبك  ٙأٚ نبري ايفْب ايهؿاق َٔ َػري

ايفْٛب إىل َػا٥ك  ٖهفا إنتؿيٛا بايُّٓٛ ايككآ١ْٝ ع٢ً إْكهاّ    
( بٌ ٚانتٓؿٚا إىل قٚاٜات نجري٠ َأثٛق٠ عٔ قنٍٛ اهلل ) ،ٚنبا٥ك

ٚقؿ  ،( ٖٚٞ َبجٛث١ يف نتب ايتؿهري ٚاألغباق)ٚأٌٖ بٝت٘ األطٗاق
 (دٗاؾ ايٓؿو)أبٛابّا عؿٜؿ٠ يف ؾٌُ  ( َٚهتؿقنٗا:ايٛنا٥ٌ)يف  اعكؿ

تعٝٝٓٗا ٝإ بٚيف  ،ؾٝٗا أغباقّا نجري٠ يف ٚدٛب إدتٓاب ايهبا٥ك اعكْ
ذُٛع اآلٜات ـٚظاٖك َ.  يف َش١ ايتٛب١ َٓٗا ُٚٝٝمٖا عُا نٛاٖا ـٚت

ععُتٗا يف ٚ -يف َكابٌ ايُػري٠ -عاَٞ ايهبري٠ايـُٚايكٚاٜات ٖٛ نرب 
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ُا ـٚأْٗا نبري٠ ي ،بػض ايٓعك عٔ أيػاّ ؾاعًٝٗا ٚأسٛاهلِ ،ـاتٗا
 .ٓك٠ ايهبري٠ ايـُؿهؿ٠ ايعع١ُٝ ٚايـُيف ـات ايؿعٌ َٔ 

ٍْ ايـًُٗٛق: ٚيف َكابٌ ايكٍٛ     بهٕٛ نٌ ـْب َع١ُٝ نبري٠ ٚإٔ  قٛ
ايتُاٜم بني ايـُعاَٞ إْايف، ٖٚٛ قٍٛ َٓهٛب اىل سرب اال١َ عبؿ اهلل 
بٔ عباى ٚاىل ًَٗٛق عًُا٥ٓا ايـُتكؿَني ٚمجع َٔ ؾكٗا٤ ايه١ٓ 
ٚمجع َٔ عًُا٥ٓا االٚاغك، ؾايـُعاَٞ نًٗا نبري٠ عع١ُٝ ٚيٝو ؾٝٗا 

يـُٓعٛق عَُّٛا يف تـشكل ايعُٝإ ٖٛ ايـذكأ٠ ٚايطػٝإ َػري٠، ألٕ ا
ٚايـُػايؿ١ ٚايتعٓؿٟ ٚايتُٓكؾ ع٢ً ايععِٝ دٌ ٚعال ٚايـػكٚز َٔ لٟ 
ايعبٛؾ١ٜ، ٖٚفٙ ايعٓاٜٚٔ تٓطبل ع٢ً َٔ إقتهب َا ٜعٓؿ  َػري٠ يف ْعك 

ال تٓعكٚا إىل :ط( )ايكٚا١ٜ عٔ قنٍٛ اهللٚقؾ يف ؾكؿ ايـًُٗٛق، 
قٜب يف إٔ َا  ٚال، (1)ـِصإْعكٚا إىل َٔ إدرتأتٚيهٔ  ،َػري ايفْب

ًٗٛق َع١ُّٝ َػري٠ّ اـا إقتهبٗا أسْؿ نإ َٓ٘ دكأ٠ ع٢ً ايـُٜعٓؿ عٓؿ 
ٌٓ ٚعال ايععِٝ  ْعِ ٖٞ  ،َٚع١ُٝ ي٘ ؾتهٕٛ نبري٠ عع١ُٝ قٗكّاد

ٚأيؿ َع١ُٝ َػري٠ بايٓهب١ إىل َا ٖٛ أنرب َٓٗا ُدكَّا ٚأععِ َؿهؿ٠ 
ْاؾ١ اىل ايمْا ٚنكق١ ايؿقِٖ بايٓهب١ إىل باإلعكابّا نتكبٌٝ األدٓب١ٝ 

 .ًٕٝٛ ؾقِٖ ايـُنكق١ 

ؾإ سهٓات األبكاق  ،شاي١ـنُا تتؿاٚت ايفْٛب بًشاظ ايؿاعٌ ٚاي    
ُا ـػتاق بايـُٜٚؤاغف  ،ٚن٦ٓٝات ايعًُا٤ ععا٥ِ ،كٓكبنيايـُن٦ٝات 

قٜب يف تؿاٚت ايفْٛب َػكّا ٚنربّا  ٚال ،ٜعؿ٢ عٓ٘ ساٍ االْطكاق
، َٚٔ ايـُشتٌُ قّٜٛا إقاؾ٠ شاالت ايطاق١٥ـف األيػاّ ٚايباغتال
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َٚال َنٔبرَي٠ُّّْٛ ايككإٓ يـٗفا ايتؿاٚت َٔ تعبريٙ : ط ص، ٚال ََٔػرَي٠ّ 
ياٖؿ ٚاْض أٚ قك١ٜٓ قاطع١ ع٢ً إقاؾ٠ َػري ايـُعاَٞ ٚنبريٖا، بٌ 

ايُػك ٚايهرب بايٓهب١ ٚاالْاؾ١ اىل ايؿعٌ ـات٘  قّٜٛا إقاؾ٠ ْـشتٌُ
االدٓب١ٝ ٚايمْا بٗا، أٚ بايٓهب١ اىل ؾاعًٗا َٚكتهبٗا. َٚٔ ٖٓا نتكبٌٝ 

ايتٗك بني َتكؿَٞ أَشابٓا)قض( نٕٛ ايـُعاَٞ نًٗا نبا٥ك، ٜعٗك 
( ُٖٚا َٔ 398( ٚابٔ اؾقٜو)ت398َٔ ايًٝػني ايطربنٞ )تٖفا 

إْهاق َُٓٗا االمجاع ع٢ً ٜبؿٚ ، بٌ عًُا٤ ايككٕ ايهاؾى اهلذكٟ
ايـُعاَٞ َع نبري٠ مجٝع ، ٚإثبات نبا٥ك َٚػا٥كعاَٞ إىل ايـُتكهِٝ 

( بهٛط)ايـُػايؿ٘ إال ايًٝؼ يف ـأْ٘ َفٖب األَشاب مل ٜؾع٣ٛ 
ّٕ َػا٥ك َٚعاَٞ نبا٥ك   .ايعاٖك َٓ٘ تكهِٝ ايفْٛب اىل َعا

عاْؿ٠ َع ايـُػايؿ١ ٚايـُ( ؾٝ٘ إىل َؿم ـُهٔ إنتٓاؾِٖ )قؿِٖٜٚ    
ٌٓ ٚعالٛىل ايععِٝ ايـُ  ،ع٢ً ايفْب َُٗا نإ سني اإلدرتا٤ -د
ٚاىل بعض األغباق َجٌ  ،ػايؿ١ ايععِٝ عع١ُٝ َٚع١ُٝ ايهبري نبري٠ـَٚ

ٚأيؿٖا َا ْبت  ،ايفْٛب نًٗا يؿٜؿ٠(:طَعترب٠ لقاق٠ عٔ ايباقك )
ـذ١ٓ ال ٜؿغًٗا إال ٚاي ،ّٛ ٚإَا َعٓفبكسألْ٘ إَا َ ،عًٝ٘ ايًشِ ٚايؿّ

ايـُتُٓٔ ٠ ٚػرب ايُشٝض ايٛاقؾ يف قٓٛت ايُالـٚاي (3)طٝٓبص
يف قٓٛت٘ :  ٟ يالنتػؿاقاٚبعؿ إقياؾ ايك( )يتعكٝب ايُاؾم 

ٚاىل ، (2)صنٌ ـْب ععِٝطٚانتػؿك يفْبو ايععِٝص ثِ قاٍ: ط
 ،ػاقٖاـُـتـ١ٝ عٔ إنـٛب ٚايٓاٖـكات ايفْـٓكـشـكا٤ َـاآلَك٠ بات غباقاأل
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 . (َٔ أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو يف ايٛنا٥ٌ 92 : ايباب)ؾكادع 

بتأٌَ  َٔ ايكٛيني بعؿ َالسع١ ايُّٓٛ ايًكٜؿ١ٚايفٟ ْهتْٛش٘     
ُا يف إقتهابٗا َٔ ـعاَٞ نًٗا نبا٥ك ٚععا٥ِ يايـُٖٛ إٔ  ٚؾشِ

ٌٓ ٚعال طذكـاي ـِص إْعكٚا إىل َٔ إدرتأتأ٠ ايهبري٠ ع٢ً ايععِٝ د
 . طنٌ ـْب ععِٝصطايفْٛب نًٗا يؿٜؿ٠ص

ال  -ا٥كًٗٛق ايفْٛب إىل َػا٥ك ٚنبايـَُٚا ـنكْاٙ َهتٓؿّا يتكهِٝ     
كاقبني ايـًُٗٛق بني عًُا٥ٓا األقؿَني ايـُػتاق ايـُٜتٓاؾ٢ َع ايكٍٛ 
ُٔ نٛاِٖ َٔ سٝح ـ( ٚايفٜٔ ِٖ األقكب َيعُٛق األ١ُ٥ )

ْٚبٝٓٔ يتُؿٜك٘ أَٛقّا  ،هتك١ُٝايـُْٚٛع ايُٛق٠ ايُشٝش١ ٚايؿهك٠ 
 ْتعكض يف بعٓٗا يًُّٓٛ ايككآ١ْٝ ٚيف بعٓٗا ألغباق ايه١ٓ، ٖٚٞ:

َِآ١ٜطإٕ  : األٍٚ     َُ ًٖ ٌَ ٔإاٖل اي َٛأس َٚاِيَؿ  ِٔ َٕ َنَبا٥َٔك اإٔلِث ُٓٔبٛ َِٜذَت  َٔ  صاٖئفٜ
ًٓ ِٚإٕ إيتٗك تعكٜؿٗ إال أْ٘ تعكٜـ غري َأغٛـ  ،ُِ بُػاق ايفْٛبي

إـ ايًؿع١ ًَتك١  ،َٔ أٍَٛ ْٚع ايًؿع١ أٚ َٔ أؾٛاٙ ايعكب األٚا٥ٌ
ِٓ أٚ َٔ  ِٓ(مٓل ٚ)َٔ ايً ٚيعً٘ َٔ ٖٓا  ،ايكٖٚٛ ٜعين قاقب ٚب أيـ

َٚؿكؾات ايكاغب  ايعكب يهإايـذٖٛكٟ ٚ ُباعَايًؿع١ يف  تكٓهُؾ
كاؾ َٓٗا ٜ ـُع١ُٝ، ٖٚٛ ايُشٝض ٚالُكاقب١ ايفْب ٚايـب -َاؾ٠ يـُِ -

ِٓ ـػؿٝؿ١ ٚايـُاي كاقب١ايـُ ٜكاؾ هتُك٠ بٌايـُكاقب١ ايـُ ع١ُٝ اييت تً
 ،ايك٠ َت١ًُبايكدٌ ٚتٓمٍ ب٘ ٜٚبايكٖا َٔ ؾٕٚ َٛاقع١ ؾا١ُ٥ َٚب

سٝح أغف ايك١ً دم٤ّ َٔ َؿّٗٛ ايًُِ (9)ٜعٗك َٔ بعض ايًػٜٛنيٖٚفا 
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تٛطأ ـ١ُٓ َٔ ْها٥ٗا تـُيف ي عًٝٗا ايهالّغكٚز ؾاط١ُ ) (3)ك سؿٜحٚؾٓه
ثِ  ،ػكٚدٗا يف مجع قًٌٝ َٔ ْها٥ٗاـب (ـًٜٗا إىل أبٞ بهك ؾعاتبت٘

ُٓٔ ايًُِ  -أْاف: )قٌٝ ٖٞ َا بني ايجالث١ إىل ايعًك٠( ٖٚفا  تٓ
 ْٜٛض ايؿهك٠ ايـُػتاق٠ أنجك ٜٚؿٓهك اآل١ٜ بًهٌ أْٚض .    -َع٢ٓ ايك١ً

 ايُشٝش١ نُعترب٠ (6)ٜٚؤنؿٙ أّٜٓا ٜٚعٓؿٙ :عؿ٠ َٔ ايكٚاٜات    
ُٓاّ ايعبؿإنشام عٔ أبٞ عبؿ اهلل)  ( يف تؿهري آ١ٜ ايًُِ :طايً

ِٓ ايفْب بعؿ ايفْب، يٝو َٔ نًٝكت٘ أٟ َٔ طبٝعت٘ص ايفٟ  ًٜ
( يف تؿهري اآل١ٜ:طاهل١ٓ بعؿ اهل١ٓ َٚشٝض ابٔ َهًِ عٔ أسؿُٖا)

ِٓ ب٘ ايعبؿص َٚشٝش٘ اآلغك:طٖٛ ايفْب  -أٟ ايفْب بعؿ ايفْب- ًٜ
ِٓ ب٘ بعؿص َٚعترب٠ ابٔ ق٥اب:  ِٓ ب٘ ايكدٌ ؾُٝهح َا يا٤ اهلل ثِ ًٜ ًٜ

ِٓٚقمبا  ،ٚايبػٌ ٚايؿذٛق ذٝٓت٘ ايهفبال ٜهٕٛ ن طإٕ ايـُؤَٔ َٔ  أيـ
ٖٚفٙ ايكٚاٜات صٜعين ي٦ّٝا قًٝاّل بال َؿا١َٚ . ـيو ي٦ّٝا ال ٜؿّٚ عًٝ٘

َٔ ُِ يف آٜت٘ ٖٛ َبايك٠ ايفْب قًٝاّل ٚاْش١ ايؿالي١ ع٢ً إٔ َع٢ٓ ايً
ٚيٝو ؾٝٗا ؾالي١ ع٢ً  ،ؾٕٚ َؿا١َٚ ٚع٢ً غالف ايطبع ٚايهًٝك١

 . ًٗٛقايـُٖا يتًُض ياٖؿّا ع٢ً ايتكهِٝ ٔكَبٔنع١ُٝ يف َكابٌ ايـَُػك 
  يتكهِٝ ايفْٛب .   عُؿ٠ َا إنتؿيٛا بُٖ٘ا  ٖفٙ اآل١ٜ ٚالسكتٗا    

اْ٘ اـا تبٝٓٔ ٗا بأْ ٜـُهٔ تأًٜٚٗا (21:آ١ٜ ايٓها٤)إٕ  :يجاْٞألَك اا    
٘ ْؿه٘ األَاق٠ بايه٤ٛ إيُٝٗا ِتَعشكَإ َٚؾـؤَٔ أَكإ َايـُعكض 

بـشٝح مل ٜتُايو عُُتٗا تـُاَّا ؾباعؿٖا عٔ أنربُٖا ٚداَْـبٗا عٔ 
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ٌَ  -أععُُٗا ُُِؿَغ نٓؿك اهلل عٓ٘ ن٦ٓٝت٘ َٚعُٝت٘ األَػك َُٓٗا، ٚإنتشل ايـ
 ،َٚ ٔلّْاايهكِٜ، ٖٚفا نُٔ عكض ي٘ ايتُتع بأدٓب١ٝ ْعكّا ٚتكبٝاّل 

دتٓب نبا٥ك ؾاْ٘ قؿ إ ن٤ّٛ، ؾانتؿ٢ بايٓعك ٚايتكبٌٝ ٚإدتٓب ايمْا األنرب
 ايـُا١ْٝ .َا تٕٓٗٛ عٓ٘ ٚانتشل تهؿري ن٦ٝت٘ 

ٕ يآل١ٜ     بؿعٌ ق٠ٛ ايتؿٓبك ؾٝٗا  -يف ايٓعك ايـُتٛاْع -ٚأْٚض ؾِٗ
ٜعطٝٓا غالف  -ٚنٝاقٗا ٚتؿهري ايكٚاٜات هلاتعبريٖا ٚؾقٝل ايتأٌَ يف 

َا إيتٗك عٓؿِٖ َٔ تؿهريٖا ٚإنتؿاؾ٠ إْكهاّ ايفْٛب إىل َػا٥ك 
١ ايـُكاب١ً ؾٝٗا، ؾإْٓا ال ْـذؿ يًكك١ٜٓ َٛقعّا يف ٖفا ايتعبري ٚنبا٥ك َٔ قكٜٓ

ِِ ايبًٝؼ ط ِِ َن٦َِّأتُه ُِٓه ُ٘ َُْهؿِِّك َع ِٓ َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََا ُت ُٓٔبٛا َنَبا٥َٔك  ِٕ َتِذَت  ص .إ

ْعِ يًكك١ٜٓ َٛقع يٛ ناْت اآل١ٜ : )ْهٓؿك عٓهِ َا نٛاٖا( أٚ )ْهٓؿك     
٘ مل ٜهٔ ايتعبري نفيو يُٝض قك١ّٜٓ عٓهِ َػا٥ك َا تٕٓٗٛ عٓ٘( َع أْ

ِِياٖؿ٠ هلِ، بٌ قاٍ تعاىل: ِِ َن٦َِّأتُه ُِٓه ص ٚايه١٦ٝ يف أٌَ طَُْهؿِِّك َع
تعين اي٤ًٞ ايفٟ ٜه٤ٛ َاسب٘، أٟ تهتبطٔ ايًؿع١  -ْٚع يؿعٗا

ٚايعاٖك َٔ قك١ٜٓ  . يف ايؿْٝا أٚ يف اآلغك٠ٚايكباس١ ٚايـُهكٚٙ ايـُها٠٤ 
ايـُه٤ٞ : ٠ اييت تٛاد٘ ( َها٠٤ اآلغكْٛٛعايـُشهِ ٚـَٓانب١ اي)

ِِ، ؾتهٕٛطعاٌَ ايه٤ٛ يف ايؿْٝا ع١ُٝ ٚع٢ً ايـُعٔ تعبريّا  صَن٦َِّأتُه
ُا ًٜكاٙ َٔ ـاالطالم ألْٗا بتُاّ أؾكاؾٖا ته٤ٛ َاسبٗا يف اآلغك٠ ي

٘ٔ اب ٚعكاب، بؿيٌٝ قٛي٘ تعاىل:طهس ََٚأَساَطِت ٔب ِٔ َنَهَب َن١ّ٦َِّ  ََ  ٢ًَ َب
ََٕغٔط٦َُٝت َٗا َغأيُؿٚ ِِ ٔؾٝ ُٖ ََِشاُب ايٖٓأق  َِٚي٦َٔو َأ ِّ ،ط81: ايبكك٠ص ُ٘ َؾُأ َأ

ًُٛا  ُٔ ََٚع ََُٓٛا  َٔ آ ِِ َناٖئفٜ ُٗ ًَ ِٕ َِْذَع َٔ اِدَتَكُسٛا ايٖه٦َِّأت َأ َسٔهَب اٖئفٜ
َٕ ُُٛ ََا َِٜشُه ِِ َنا٤َ  ُٗ َُاُت ََ َٚ  ِِ ُٖ ََِشَٝا َٛا٤ّ  ُٖأيَشأت َن  . 31 :  اجلاث١ٝص اي
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ٜٚؤنؿ ٖفا ايؿِٗ َالسع١ نٝام اآل١ٜ ٚايتؿٓبك يف تٓهٝكٗا َُٕٚٓٛ     
شكَات ايـُشٓفق٠ َٔ بعض ـسٝح ٚقعت عكٝب آٜات َ ،تعبريٖا
بايباطٌ ٚقتٌ أنٌ األَٛاٍ إتـٓباع ايًٗٛات ٚعاَٞ نٚايـُ االهل١ٝ

ؿ ٝٛعايـُٛال١ْ بايتبًري بعؿ ايتشفٜك ٚايو ايرب١٦ٜ ؾأقاؾ اهلل نبشاْ٘ ايٓؿ
٘ٔ َْاقّاط ًٝٔ ُِ عاَٞ ايـُؿعٛي١ ٚايـُبتهؿري ايه٦ٝات نبشاْ٘ ؾٛعؿ ص ُْ

ِِ: ا١ْٝ َٔ ايعباؾايـُ ِِ َن٦َِّأتُه ُِٓه إٕ إدتٓبتِ َهتكباّل نبا٥ك ص طَُْهؿِِّك َع
ٖٚٞ تؤؾٟ َع٢ّٓ يكطّٝا َؤٓؾاٙ ايتٛب١ ايُاؾق١ ايُٓٛع  ،َا تٕٓٗٛ عٓ٘

ٌٓ ٚعال.٘ َٔ قبٌ ايتذ١ًٝ ؾعاّل بادتٓاب َا ْٗٞ عٓايـُ  هبري ايععِٝ د

تشكك١ َاّْٝا ايـُعاَٞ ايـُٖٛ إٔ ايه٦ٝات ٚ :١ٜٚغال١َ َع٢ٓ اآل    
ْهٓؿكٖا عٓهِ ْٚهرتٖا عًٝهِ ٚال  -عًٝهِ هٓذ١ً ن١ّ٦ٓٝايـَُٓهِ ٚ

ٚقؿ  -ٖٚفٙ إْاؾ١ بٝا١ْٝ -ْؤاغفنِ بٗا إٕ إدتٓبتِ نبا٥ك َا تٕٓٗٛ عٓ٘
ايهجري٠ ايهبا٥ك بأْٗا طَا أٚدب اهلل عًٝٗا ايٓاقص  (7)ؾٓهكت ايكٚاٜات

ٚقؿ تٛٓعؿ اهلل بايٓاق ع٢ً نٌ ن١٦ٝ نهبٗا ايعبؿ  ،تٛٓعؿ بٗا ألدًٗا أٚ
َع عؿّ ايتُٝٝم بني ـْب ٚـْب  ،ُٚنٓذًت عًٝ٘ َٔ ؾٕٚ تٛب١ٕ السك١ٕ

ِِ ٔؾٞ ايٖٓأقـذُٛع١طذُٛع١ َٚـأٚ َ ُٗ ُٖ ُُٚدٛ  . 94 : ص ايٌَُٓؾُهٖبِت 
تؤنؿ قإْٛ ايتٛب١  -تٛاْعايـُيف ؾُٗٓا  -شاٌَ إٕ ٖفٙ اآل١ٜٚايـ    

ت١ُٓٓ يًٓؿا١َ ايباط١ٝٓ ٚايع١ًُٝ ايـُٖٚٞ ايتٛب١  ،ايُٓٛع َٔ ايه٦ٝات
ِٕ طايُاؾق١ ٚايعاٖك٠ بعؿّ ايعٛؾ ٚتكى اإلَكاق ٚإدتٓاب ايعُٝإ  إ

ِِ َن٦َِّ ُِٓه ُ٘ َُْهؿِِّك َع ِٓ َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََا ُت ُٓٔبٛا َنَبا٥َٔك  َِِتِذَت  . صأتُه
 ؿاظ اآلٜات١ ٚايٓاظك أليـبٗات ايطاق٥ـهًِٝ عٔ ايًـؿِٗ ايـٗفا ايـٚب    
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ذال٤ٕ َع٢ٓ آٜتني ُٖا عُؿ٠ ايؿيٌٝ عٓؿِٖ ع٢ً ـٜتٓض ب -ايـُباقن١
ُٓ، َٚٔ ؾٕٚ يبو أٚ إيهاٍ بعٝؿّا ًٗٛقايـُايتكهِٝ  ا ٜٛدب٘ ايٓعك ع

 ؿهكٜٔ َٔ ايتًٌٜٛ ٚايبعؿ عٔ َؤؾ٣ايـُيف نًُات بعض ايؿكٗا٤ ٚ
  . شهِٝـتُشٝض ايتكهِٝ ٚإنٓاؾٙ إىل ايككإٓ ائ اآلٜتني ايبعٝؿ ع

نالَت٘ َٔ االيهاٍ ايـُطكٚع  -تك١ّٜٛ يًؿِٗ ايـُػتاق -ٜٓاف ايٝ٘     
ع٢ً ؾِٗ ايـًُٗٛق، سٝح تـػايؿت ايكٚاٜات ايـُب١ٓٓٝ يهبا٥ك االثِ 
ٚايؿٛاسٌ ٚايعُٝإ ٚتػاٜكت َٓاَٝٓٗا، ٖٚٞ بُؿؾ تؿهري اآلٜتني 

َُاؾٜكٗا ٚتعؿاؾ ايهبا٥ك َـُا ْٗٝٓا عٓ٘ ٚمل تـشُٗا عؿؾّا ٚمل  ٚتعٝني
تهتٛعبٗا ـنكّا ٚمل تتؿل عؿؾّا ٚعٓٛاّْا، ست٢ ٚقع بعِٓٗ يف سِٝ 
ٚبِٝ َٔ دٗات تتذ٢ً يًُكادع ايـُتتبع يهًُاتِٗ يف تعكٜـ ايهبري٠ 
ٚتًػُٝٗا ٚتـُٝٝمٖا عٔ ايُػري٠ ٚتطبٝل ايـُالى ايـُا٥م بُٝٓٗا يف 

ُّٓٛ نْٛ٘ نبري٠( ٚيف إستٝاز ايُػري٠ إىل ايتٛب١، ْٚـشٛ غري )ايـُ
ـيو، ٖٚٞ تبتين ع٢ً أناى غري َشٝض ٚغري َؿعّٛ َٔ آٜات 
ايككإٓ ايـشهِٝ بـشهب ايؿِٗ ايهًِٝ، ْٚـشٔ ألدً٘ يف غـ٢ٓ عٔ 

ٚأنانٗا ٚاهلل  أًَٗا ٗا َٔـكـٝض بعض ايـُباسح يعؿّ تـُاَــٓـت
 ايـُٛؾل يـُعكؾ١ سكٝك١ َا ٜكٜؿ .

ٚقؿ  -إٕ اآلٜتني ايًكٜؿتني يف نٛقتٞ ايهٗـ ٚايكُك :يجايحالَك اا    
ال ياٖؿ ٚاْض َٔ ؾاغًُٗا أٚ غاقدُٗا  -تُٓٓتا ايُػري ٚايهبري

كهاَٗا اىل ـع١ُٝ يُٝض ياٖؿّا ع٢ً إْايـُٜؿٍ ع٢ً إقاؾ٠ غُّٛ 
َٚال َنٔبرَي٠ّ، بٌ قٛي٘ تعاىلطايُػري٠ ٚايهبري٠ ََٔػرَي٠ّ  َُٜػأؾُق  رٕي ََٔػصطال 

تعبري نٓا٥ٞ مجٌٝ ٚانًٛب بٝاْٞ بًٝؼ قؿ إعتؿْا مساع٘ يف  صََٚنٔبرٕي
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كاؾ َٓ٘ ٖٓا نع١ ايتهذٌٝ ٜٚ ،شهِٝ ٚيف ايهالّ ايؿُٝضـايككإٓ اي
ذكّ ايـُ -ؾ اهللَا عًُٛا يهٌ َػري ٚنبري َٔ أؾعاٍ عبانتاب١ ٚمشٍٛ 
ال٥ه١ ايـُٚأْ٘ بتُاَ٘ َهطٛق يف نتإب ال ٜؿٛت  -شهٔايـَُِٓٗ ٚ

ْٔكّاط ،ٕٛ نطكٙ ٚإسُا٤ٙ يف َشٝؿ١ٕعٓٝٓايـُ ًُٛا َسا ُٔ ََا َع ََٚدُؿٚا   صَٚ
َٚٔ ٖفا اإلسُا٤  ،ن٤ٛٛا َٔ عًَُا ٚ غريٛا َٔ عًَُا نٛا٤ 

 .شري٠ ٚايكًل ـذكَٕٛ ٜٚكعٕٛ يف ايؿ١ًٖ ٚايايـُل ؿًهتٛعب ُٜايـُ

    ْٙ ـشكل األَك ٚتهًؿ٘ ت ٖٚٞ ُّٓٛ ايككإٓي ثالث١ ْاظك٠ ٖفٙ ٚدٛ
َش١ ؾُٗٓا، ثِ ْالسغ ُّْٛ األغباق، ٜٚـشهٔ بهٌ  ٚتؿٍ ع٢ً

َـشكل َالسع١ ُّْٛ االغباق يف )ايٛنا٥ٌ َٚهتؿقنٗا: ابٛاب 
دٗاؾ ايٓؿو( يٝذؿ تكنٝمٖا ع٢ً ايـػط١٦ٝ ٚايه١٦ٝ َٔ ؾٕٚ إٔ ٜتٓض 
قهُتٗا اىل ايُػري٠ ٚايهبري٠، َٚا ِٜٖٛ ايكه١ُ قًٌٝ ٚيٝو ٚاْض 

َٓع ؾاليتٗا، ؾًفا ْالسغ ُّْٛ ايؿالي١ ع٢ً االْـكهاّ، بٌ ٜـُهٔ 
ٚال قٜب يف إٔ َالسعتٗا ٚإنتٓطام  غباق النتعٗاق ايـشل َٓٗا،األ

ايـُهتؿٍ بٗا هلفا  ظاٖكٖا أٚىل َٔ ايٛدٛٙ االعتباق١ٜ ٚاإلنتشها١ْٝ
 .ايكٍٛ أٚ يفاى 

االَك ايكابع : إٕ األغباق ايـُهتؿٍ بٗا ع٢ً قه١ُ ايـُعاَٞ اىل     
 ٓٗا قك١ٜٓ ايـُكاب١ً اييت َٓعٓاٖا يف آ١ٜ ايٓها٤،تعتُؿ بع -نبا٥ك َٚػا٥ك

 غباقْـُٓعٗا ٖٓا، ٚعُؿ٠ ٖفٙ األ -ايتككٜب ايـُاْٞ يًُٓع ٚبٓؿو
ٚال  ،ال َػري٠ َع االَكاقط(8):  ش١ ْٚطلايـُكاب١ً ايٛاْتُٓٔ َا 
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ال تؿٍ ع٢ً َش١ ايتكهِٝ أغباق َتعؿؾ٠ ٖٚٚٞ  صنبري٠ َع االنتػؿاق
 : كٍْٛٛٝش٘  ْـتيٚ ،٥ك َٔ ايفْٛبع٢ً ٚدٛؾ َػا الٚايـًُٗٛق 

يتٗا ع٢ً ٚدٛؾ َػا٥ك إعتكؿٚا ؾال إٕ قٚاٜات تعٝني ايهبا٥ك اييت    
ٖٞ أغباق  - كاب١ًايـُُكت٢ٓ قك١ٜٓ ـٖٞ غري ايهبا٥ك بَٔ ايفْٛب 

أمسا٤ ػتاق ٚتعطٞ ؾٗكنّا يب٘ تؿًُٝٞ بايـَُتٓانب١ دؿّا َع ايكٍٛ 
ٚيعٌ يف بعض تعبرياتٗا ، (9)شهٔ َكادعتٗاـعاَٞ ٜايـُشكَات ٚايـُ

ـكهاَٗا اىل باْ (ٚقايٛا)ُٔ عاَك األ١ُ٥ـذا١ًَٕ َع ايؿكٗا٤ َـشٛ َـْ
تعٗك يًُتأٌَ يف ٖفٙ األغباق، ٚال تتٓاؾ٢ َع إْهاقْا  -َػا٥ك ٚنبا٥ك

 -ايكه١ُ ايـًُٗٛق٠ سٝح أْٗا تجبت إٔ ٖفٙ ايـُعاَٞ ايـُفنٛق٠ ؾٝٗا
ٌ إٕ بعض ٖفٙ األغباق ٖٞ نبا٥ك ٚال تجبت إٔ َا عؿاٖا َػا٥ك، ب

ايـُتػايؿ١ تتٓانب َع بعٓٗا اآلغك ٚال تتٓاؾ٢ يف أْـؿهٗا غالؾّا يـُا 
ٛٓقٙ بعض االعالّ، ؾإْٗا أغباق بُؿؾ بٝإ بعض ايـُشكَات  تُ
ٚايهبا٥ك َٔ ؾٕٚ إسُا٤ َٚٔ ؾٕٚ سُك أٚ إنتعٝاب ايهبا٥ك، ٚيفا 

 تتشؿ تـػايؿت ؾٝٗا عٓاٜٚٔ ايـُشكَات َٔ قٚا١ٜ إىل قٚا١ٜ ، ٚمل
 عؿؾّا ٚال عٓٛاّْا .

ٚأغباقطال َػري٠ َع االَكاقص ؾعُؿتٗا َا َٓض نٓؿٙ ٖٚٛ َعترب     
ابٔ ابٞ عُري ايفٟ قٚاٙ ايُؿٚم يف )ايتٛسٝؿ( بهٓؿ َشٝض اىل 

(: طال نبري َع االنتػؿاق ٚال َػري َع اإلَاّ ايهاظِ )
ٖٚٛ ايعكاب شكاّ ايهبري ـذ١ًُ األٚىل تعين ْؿٞ أثك ايـٚاي(14)صاالَكاق
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تعبري َتهكق يف  ، ٖٚفاايععِٝ َع َؿٚق االنتػؿاق َٔ ايعبؿ ايتا٥ب
 .ايككإٓ ايهكِٜ ٜكاؾ َٓ٘ ايتٛب١ ٚايٓؿّ 

ـذكّ تعين ْؿٞ ثبٛت اي صال َػري َع االَكاقط :ذ١ًُ ايجا١ْٝـٚاي    
َػري ) :ٚال ٜهًـ ايتكابٌ ،ؿا١َٚ ي٘ايـَُكاق عًٝ٘ ٚايُػري َع اإل

ٜؤنؿ  ا ايتكابٌ بٌ إٕ ٖف ،ّ نبري ٚسكاّ َػريعٔ ٚدٛؾ سكا (ٚنبري
ـشكاّ ْهبت٘ إىل غريٙ ٚايعٓؿ ذكّ ايُػري ـػتاق ٚأْ٘ ست٢ ايايـُايؿِٗ 

ع٢ً  يٛ إِْٓ ايٝ٘ اإلَكاق ٚايـُؿا١َٚ -ايٝهري عٓؿ إْاؾت٘ اىل غريٙ 
بٌ  ،َّا نبريّا ٚال ٜبك٢ َػريّاُٜري دك -َع ايعمّ ٚايعٓاؾ ايفْب

ايـُفنٛق  ايـػرب ايـُعتربُكاطع ـايتأٌَ ايُاؾم ٚايتتبع ايؿا٥ل ي
ػتاق قنٛغّا ٚؾالي١ ايكٚا١ٜ عًٝٗا ايـُٜمٜؿ ايؿهك٠  -تعؿؾ٠ايـُ ٚؾككات٘
ُا يؿاعيت ـإْ(ط)( قٍٛ دؿٙ)، سٝح ْكٌ االَاّ ايهاظِظٗٛقّا

 ايـُشهٕٓٛ َِٓٗ ؾُا عًِٝٗ َٔ نبٌٝصؾأَا  ،ألٌٖ ايهبا٥ك َٔ أَيت

( ايتكابٌ قؿ دعٌ )ٚ غرب َشٝض قٚاٙ ايُؿٚم يف)ايتٛسٝؿ( ٖٚفا
ٚال ـنك يًُػا٥ك بٌ ايفنك يًهبا٥ك  ،شهٓني ٚبني أٌٖ ايهبا٥كايـُبني 

ايهبري٠ ٚتٓطبل ع٢ً نٌ َع١ُٝ ٚدكأ٠  ـذكؾ٠ّ ٖٚٞ تعين ايـذكا٥َِ
ٌٓ ٚعال، ؾٗفا ايتعبري ٜعطٞ بْٛٛع إٔ نٌ ن١٦ٝ  ع٢ً ايهبري ايـذًٌٝ د

٠، ٖٚفا بـشهِ ايـُكاب١ً بني أٌٖ ايهبا٥ك ٚبني ٖٞ َع١ُٝ نبري
ايـُشهٓني، ثِ قاٍ: طَٚت٢ مل ٜٓؿّ عًٝٗاص ٜعين ع٢ً ايهبري٠ طنإ 
َُكّاص أٟ َعاْؿّا طٚايـُُٓك ال ُٜػؿك ي٘ ..... ٚايؿٜٔ االقكاق بايـذما٤ 
ع٢ً ايـشهٓات ٚايه٦ٝاتص ٖٚفا ايتعبري ٜؤنؿ ايؿهك٠ ٚقؿ نبل 

ت٢ٓ اهلل ؾٜٓ٘ ْؿّ ع٢ً َا إقتهب٘ َٔ تككٜبٗا، ثِ قاٍ:طؾُٔ إق
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ايكٝا١َص ٚايتعبري نً٘ ٜتٓانب بْٛٛع ؾا٥ل  ايفْٛب يـُعكؾت٘ بعاقبت٘ يف
 .ُٝٝم ٚتكهِٝ ـٙ ٚععُت٘ َٔ ؾٕٚ تايفْب ٚنبريَع إطالم 

يف بؿاٜت٘  () اإلَاّ ايهاظِ ْعِ قؿ ًٜهٌ ع٢ً ؾِٗ ايـػرب بكٍٛ    
تًٗؿّا َه صُٜهأٍ عٔ ايُػا٥كؤَٓني مل ايـَُٚٔ إدتٓب ايهبا٥ك َٔ ط

 ـُهٔ تاليفٜ َٚٓ٘ ،يٛاْض يآل١ٜايتـؿهري ا كؿّـٚقؿ تبآ١ٜ ايٓها٤ .  
ؿٝؿ إٔ ايه٦ٝات ـتبأْٗا آ١ٜ ايٓها٤  تؿهريسٝح نبل  ايـُفنٛق،االيهاٍ 

ك ُٚتهرت اـا إدتٓب تهٓؿ -نابكّاعًٝ٘ ١ً ن١ّ٦ٝ هٓذايـُتشكك١ َاّْٝا ٚايـُ
َٛاؾكّا َع  ، ؾٝهٕٛ َؿاؾ ايـػرب عَُّٛاالسكّا ايهبا٥ك ٖٚٞ َعاَٞ اهلل

يهْٛ٘ َهتًٗؿّا باآل١ٜ ُٜٚري َٚـ ايهبري ٚايُػري  ،ػتاقايـُايؿِٗ 
أيؿ ايفْٛب َا إنتٗإ أغباق ط :ٜٚؤنؿ إْاؾ١ٝ ايٓهب١. إْاؾّٝا ْهبّٝا 

ال : ط()ـشانٞ يكٛي٘ٓاٖٞ ايايـُشؿٜح ن : شٖٛاـْٚ (11)صب٘ َاسب٘
ؾاْ٘ ال نبري َع االنتػؿاق ٚإٕ َػك يف أعٝٓهِ،  شككٚا ي٦ّٝا َٔ ايًٓكـت

شكري ايًك َٚػك ايفْب ـظاٖك يف إٔ ت ص ٖٚفاٚال َػري َع االَكاق
 َكاق عًٝ٘ ال ٜهٕٛ َػريّا .اإلإْايف بايٓهب١ يٓعكٙ ٚإعتكاؾٙ ٚأْ٘ َع 

ٚغال١َ ايكٍٛ يف ايكٚاٜات ايـُهتؿٍ بٗا ع٢ً َش١ ايتكهِٝ     
مجعٗا يٝهت َكٜـش١ ٚال ظاٖك٠ بـذال٤ يف إٕ ايكٚاٜات بأ ايـًُٗٛق:

 ايتكهِٝ ايـُمعّٛ، بٌ إْٗا تتٓانب َع ايؿِٗ ايـُكبٍٛ ٚال تتٓاؾ٢ َع٘. 

 عٓبكت باإلَكاق ع٢ً ايفْب أٚ(13) : إٕ بعض ايكٚاٜاتٜٚؤنؿٙ     
 . -ال ع٢ً ايُػري أٚ ايُػا٥ك - ايفْٛب

                                   

 . َٔ ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو 92 : ب 11ايٛنا٥ٌ :ز (11)
 . 22: عَٔ ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو  96+ ب  98: ب 11ايٛنا٥ٌ : ز ٜكادع: (13)
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شّٓا أٚ ايٛاقؾ٠ ـك٠ يًهبا٥ك َؿٓهايـُايهجري٠  (12)غباقاأل : نُا ٜؤنؿٙ    
ًهبا٥ك ي١ٓ ـٝٓايـُعأٚ  صَا تٛٓعؿ اهلل عًٝ٘ ايٓاقأْٗا :طآ١ٜ ايٓها٤ ب تؿهري يف
ك٠ يف عؿّ االنتكُا٤ ٚاالنتٝعاب ظاٖ ٖٚٞ ايـُػتًؿ١ عؿؾّا ٚعٓٛاّْاٚ

 ،ٚتتٓانب َع٘ ٚال تُطؿّ ب٘ايـُػتاق ٗا تًت٦ِ َع ايؿِٗ ؾإْٗا بأمجع
نبري٠ نٌ َع١ُٝ ٚعع١ُٝ  بٌ تْٛض ايؿهك٠ َٔ مجٝع دٛاْبٗا ٚتؤنؿ

ٚايـذشِٝ بٛعٝؿ ايٓاق  ايٓاطك١ عَُّٛا ن١٦ٝ ٚتعٓؿٖا آٜات ايككإٓ نٌ 
 ٚع٢ً اإلطالم . ع١ُٝإدرتا٤ ايـُايه١٦ٝ ٚإقتهاب  ع٢ً 

اييت ٖٞ ْؿ ايؿهل  - إٕ ايعؿاي١ ٚاالنتكا١َاالَك ايـػاَو:      
بٓعك تتٓاؾ٢ َع ايعُٝإ ست٢ يٛ نإ أَػك َػري٠  -ع١ُٝايـُٚ

ـُ٘، شكٜـٛىل نبشاْ٘ َٚٓع٘ ٚتايـُػايؿ١ يٓٗٞ ـيهْٛٗا َايـًُٗٛق، 
ٚغكٚز عٔ ؾا٥ك٠ غكٚز عٔ لٟ ايعبٛؾ١ٜ ٚؾهل عٔ أَك اهلل  ٖٚٛ

ُ٘ طاعت٘ط ََٚي َٗا  ُ٘ َْاقّا َغأيؿّا ٔؾٝ ًِ ُٙ ُِٜؿٔغ ََٜتَعٖؿ ُسُؿَٚؾ َٚ  ُ٘ ََٚقُنَٛي  َ٘ ًٖ ِٔ اي َِٜع  ِٔ ََ َٚ
ٗٔنْي َُ  بٓعك ايـًُٗٛق  يف إٔ ؾعٌ ايُػري٠ ٚال قٜب، 19: ايٓها٤صَعَفاْب 

ٕ  -نايٓعك اىل األدٓب١ٝ ََٜتَعٖؿ ُسُؿَٚؾ ع٢ً سؿٚؾ اهلل نبشاْ٘:طتعٓؿ  ِٔ ََ َٚ
َٕ ُُٛ ِِ ايٖعأي ُٖ َِٚي٦َٔو  ٘ٔ َؾُأ ًٖ نُا إٔ إطالم أؾي١ ايتٛب١ عٔ ، 339صايبكك٠:اي

ِٓ مجٝعٗا ٜٚتٓاؾ٢ َع ايتكهِٝ ايـُ  .معّٛ ايـُعاَٞ ٜع

 غباقإٕ األ :ْكٍٛ -َع ايتٓالٍ عٔ مجٝع َا تكؿّ :ايهاؾىاألَك     
 (13)طايفْٛب نًٗا يؿٜؿ٠ص(19)ايـُتكؿ١َ ايٓاطك١:طنٌ ـْب ععِٝص

                                   

 . َٔ ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو  96 + ب 93: ب 11ايٛنا٥ٌ : ز (12)
 .3َٔ ابٛاب ايكٓٛت :ع  9: ب  9ز ايٛنا٥ٌ :(19)
 . 2:ع َٔ ابٛاب دٗاؾ ايٓؿو  94: ب  11ايٛنا٥ٌ : ز (13)
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ًٗٛق ايـُكّا ٚؾيٝاّل سانُّا ع٢ً قٚاٜات ٚغريٖا تهاؾ تهٕٛ بٝاّْا َؿٓه
 .قباٍ ايهبري  عك٠ أٚ ايعاٖك٠ يف ٚدٛؾ ـْب َػري ًٖٛايـُ

 .ػتاق٠ ٚيٝها ؾيًٝني ايـُإ يًؿهك٠ َؤٜؿاألغريإ ٛدٗإ ايٖٚفإ      

األ١َ ابٔ عباى ًَٚٗٛق َتكؿَٞ  ٚاحلاٌَ إٕ َا أنٓؿ إىل سرب     
شكٝل ـشل ايـٖٛ اي -(ِٖ)سٓٛقِٖٚ األقكب اىل عُك -ٓاأَشاب

ٚاللَ٘ نٕٛ ايتكهِٝ اىل ايُػري ٚاىل  ،بايكبٍٛ ٚاالـعإ ٚايتُؿٜل
 ايؿعٌ قباس١ايـُؿهؿ٠ ٚالى َٔ عع١ُ ايـُايهبري إْاؾّٝا ْهبّٝا ٜتبع 

نُا ٜتبع أسٛاٍ  ،ؿهؿ٠ ٚغؿ١ ايٓٗٞايـُأٚ ق١ً  عٓ٘ ٓعايـُٚيؿ٠ ايٓٗٞ ٚ
شكل ايؿهل ـنُا إٔ اللَ٘ إغتالٍ ايعؿاي١ ٚت ،ٚأيػاّ ايؿاعًني

ػكٚز َٔ أَك اهلل ْٚٗٝ٘ عٓؿ إقتهاب نٌ ن١٦ٝ ٢ْٗ اهلل عٓٗا أٚ ـٚاي
ًٓؿ بٗا، ذتٗؿ ايعاؾٍ ايـُثبت ؾتٝا  يؿ٠ّ  -ًـ َؤاغف٠ اهللـػتْعِ تايـُك

ُٔ َاٍ ـَ ، ٚبعض األدال٤ )قؿٙ(الى ْٚعؿ٘ايـُتبعّا يًؿ٠  -ْٚعؿّا
  -ىل ايُػري٠ ٚاىل ايهبري٠يـُعاَٞ اتكهِٝ اايـًُٗٛق يف إىل َٛاؾك١ 

َهتعٗكّا إٜاٖا َٔ  (َٓاؾا٠ إقتهاب َطًل ايفْب يًعؿاي١ـ )قؿ أقٓك ب
 :ػاَو ٖٚٛ ـًبشح اييثِ ْٓتكٌ .  (16)ايُّٓٛ ايعؿٜؿ٠ ؾكادع

        

 الطرق الـنعتربة شرعًا إلثبات العدالة :       

  : ٥ٌٞ ايهايؿ١ عٔ ايعؿاي١ َتعؿؾ٠، ٖٚكيؿ٠ ٚايؿالايـُايطكم     

أٚ  ،ػالفـايعًِ ايٛدؿاْٞ ايكاطع الستُاٍ اي : ايطكٜل األٍٚ    
 ال ٜعتين ب٘ شٓؿـػايـ بايـُذاَع يالستُاٍ ايـُاالط٦ُٓإ ايعكال٥ٞ 

                                   

 . 223:  7ايعك٠ٚ ايٛثك٢ : زَهتُهو  (16)
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بًكط إٔ  ،شهِ ايعؿّـٙ ايٓعٝـ بشٓؿـْٛع ايعكال٤ ٜٚهٕٛ ٚدٛؾٙ ب
 ٖفا ْعري سُٛهلُا َٔٚ ،تعاقؾ١َ َٓاي٤ٞعكال١ٝ٥ ٚـشُال َٔ طكم ٜ

عؿايت٘  يٝاعَتابع١ أسٛاي٘، أٚ َٔ ٚٚاإلغتالط َع ايًػِ غتباق اإل
 ٙ،ػربَـٚ ٙعٗكَٚيكع١ٝ  ٙظاٖك، أٚ َٔ سهٔ تؿٜٓنيايـُبني  ٚيٗكتٗا

ػرب ايـُطًع ع٢ً غَُٛٝات ٖٚٛ َ بعؿايت٘ أٚ َٔ إغباق ايجك١ ايعؿٍ
ؾ١ بني اقتعايـُشٛ ـيو َٔ َٓاي٤ٞ سٍُٛ ايعًِ ـأٚ ْ ،عٓ٘ ٚأنكاقٙ

شاٌَ ـالط٦ُٓإ ايأٚ يعًِ شذ١ٝ يًـٚاالعتباق ٚاي ،ايعكال٤ األنٜٛا٤
 .قؾ١ اتعايـَُٔ َٓاي٦٘ 

 األَٛق  ثبات: ايتباْٞ ايعكال٥ٞ ٚايـذكٟ ع٢ً إٜٚؿيٓا ع٢ً طكٜكٝتُٗا    
َٚٓ٘  -لَإكطٛع ب٘ يف نٌ ايـُباالط٦ُٓإ ٚاالعتُاؾ عًُٝٗا  ٚأبايعًِ 

( ٜٚهؿٝٓا عؿّ ( ٚأٌٖ بٝت ايع١ُُ )لَإ َاسب ايكناي١ )
ايعكال٤ ع٢ً سذ١ٝ  دكٟا، بٌ ٜككب ؾع٣ٛ إَٓا٤ بًٛؽ ايكؾع عُٓٗ

 . ايكطع  بـشٛخ كاٍ يفايـُٚتؿٌُٝ  ايكطع ٚاالط٦ُٓإ عَُّٛا

( يف )ـػَُٛ٘ بكٛي٘شٔ ؾٝ٘ بـُهٔ االنتًٗاؾ ع٢ً َا ْـٜٚ    
ـٓ ايبطٔ إٔ تعكؾٛٙ بايهابٔ أبٞ ٜعؿٛق:ط َعترب٠ رت ٚايعؿاف ٚن

ّا بفيو ًَٗٛقّا يا٥عّا إقاؾ٠ نْٛ٘ َعكٚؾ َٚٔ ايككٜب (17)ٚايؿكز ..ص
ٚيٛ يف ٚنط٘  -بـشٝح ٜؿٝؿ االط٦ُٓإ ايعكال٥ٞ بعؿاي١ ايكدٌ عاؾ٠ّ 

 ٚقؿ نبل تككٜب ؾاليتٗا . -االدتُاعٞ ُْٚٔ درياْ٘ ٚأٌٖ عًريت٘
ايـُكبٛي١  ٚقؿ قٝٓؿْا طكٜكتُٝٗا اإلثبات١ٝ بـُا اـا سُال َٔ ايهبٌ ايعكال١ٝ٥    

 ،شالّـاي ذالّ أٚ االط٦ُٓإـاي عٓؿِٖ ٚايـُتعاقؾ١ بِٝٓٗ يتشٌُٝ ايعًِ
                                   

 . 1 : ع َٔ ابٛاب ايًٗاؾات  91: ب  18ايٛنا٥ٌ : ز (17)
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ايـُأيٛؾ١ بني ٖٚفا ألدٌ إغكاز بعض ايطكم ايػكٜب١ ٚايٛنا٥ٌ غري 
أٚ ايـذؿك ايٓكب ع٢ً ايكٌَ  تـشٌُٝ ايعًِ َٔ طكٜل ْعري ايعكال٤،

ؾ، أٚ االنتػاق٠ أٚ ْـشٖٛا َـُا ٜتذؿ ػا١َـشهابات ايـائَ  ٚأ
ُِٓ ٚإطالم ايًش١ٝ ايـُٛدب يًػؿاع ٚسٍُٛ االط٦ُٓإ  ْٚعري ايتع

  بايعؿاي١ عٓؿ نجري َٔ ايـذاًٖني .
َٚا إيتٗك َٔ سذ١ٝ ايعًِ ايفات١ٝ ٚأْ٘ َت٢ سٌُ أٚ االط٦ُٓإ     

يعؿّ ايؿكم يف سذٝت٘ بني أنباب٘  ،يمّ تكتٝب األثك عًٝ٘ -عٓؿ أسٕؿ
ٖفا  -سكن١ ايطري يف اهلٛا٤َٚٓاي٦٘ ست٢ يٛ سٌُ َٔ غؿكإ ايكٜض ٚ
بٌ ٖٛ ال ٜبتين ع٢ً  ،ٓتذ٘ـي٤ٞ مل ٜتٓض يٓا ٚد٘ َشٝض َكبٍٛ ُٜ
 .هتٓؿ يف َباسح ايكطع ايـُأناى َتني ٚقنٔ سُني ٚنبل تؿٌُٝ 

ٕ ٚمجٌٝ َعٗكٙ ٚتعاَالت٘ َع سهٔ ظاٖك االْها :ايطكٜل ايجاْٞ     
ق٠ تعٓبؿ١ٜ ٖٚفٙ أَا ،اي١ٝايـُكت٘ ٚإدتُاع٘ َٚعاَالت٘ ايٓاى يف عً

 ،ٖٚٞ نايـ يكعٞ إعتباقٟ عٓٗا ،ته١ًٝٝٗ ع٢ً ايعؿاي١ ايٛاقع١ٝ
ٚعُؿتٗا َشٝش١ ابٔ أبٞ ٜعؿٛق  ،ؾٓيت عًٝ٘ بعض ايُّٓٛ ايًكٜؿ١

َؿاؾ ؾككاتٗا ٚإنتعٗكْا أَاق١ٜ سهٔ ايعاٖك  ايـُتكؿ١َ اييت نبل يكع
ٔ قٚاٜات أغك٣ ْعري نُا تهتؿاؾ أَاق١ٜ سهٔ ايعاٖك َ ،َٔ ؾككاتٗا

ٙ بعٝٓو ٜكتهب ـْبّا أٚ مل ًٜٗؿ عًٝ٘ بفيو َكـؾُٔ مل َت١ عًك١ُ:طقٚاٜ
ؾاـا نإ َٚكن١ً ْٜٛو:ط (18)ؿإ ؾٗٛ َٔ أٌٖ ايعؿاي١ ٚايهرتصياٖ

 (19)دالت يٗاؾت٘ ٚال ُٜهاٍ عٔ باطٓ٘ص ظاٖك ايكدٌ ظاٖكّا َأَْٛا
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نٕٛ سهٔ ايعاٖك  -ايُشٝش١َٓٗا ٚايعُؿ٠  -ٗامجٝعايـُهتؿاؾ َٔ ٚ
 .يا١ًَ  ٚانع١ ٚٚن١ًٝ َعتُؿ٠عبؿ١ٜ أَاق٠ ت

ٍٓ ت٘ بُٓع أَاقٜٓـْعِ قؿ ًٜهٌ ع٢ً أَاق١ٜ سهٔ ايعاٖك أٚ ت     ـُا ؾ
ٖٚٛ َا  ،شهٔ ظاٖك ايكدٌـػؿاع بـْع٢ً عؿّ اإلغرتاق ٚعؿّ اإل

( عٔ اإلَاّ َاّ ايعههكٟ )اإل قٟٚ يف إستذاز ايطربنٞ ٚتؿهري
ايكدٌ قؿ اـا قأٜتِ :ط(34)()(سانّٝا يكٍٛ لٜٔ ايعباؾ)ايكْا

ػاْع يف سكنات٘ ؾكٜٚؿّا ال ـُاٚت يف َٓطك٘ ٚتـسهٔ مست٘ ٖٚؿٜ٘ ٚت
شاقّ َٓٗا يٓعـ ايـُٜػٓكْهِ ؾُا أنجك َٔ ٜعذمٙ تٓاٍٚ ايؿْٝا ٚقنٛب 

، ؾٗٛ ال ٜماٍ ٓػّا هلاايؿٜٔ َؾ َٚٗاْت٘ ٚدنب قًب٘ ؾُٓب -بٓٝت٘ -قُٝت٘ 
 ٚاـا ايٓاى بعاٖكٙ، ؾإٕ تـُهٔ َٔ سكاّ إقتشُ٘، -ٜـشٌٝ -ٜـػٌٝٓ
ـٓ عٔ ـٚدؿت ؾإ يٗٛات  ،شكاّ ؾكٜٚؿّا ال ٜػٓكْهِـاٍ ايايـُُٛٙ ٜع

شٌُ ـشكاّ ٚإٕ نجك ٜٚـاٍ ايايـُنجك َٔ ٜٓبٛ عٔ ـػتًؿ١ ؾُا أػًل َـاي
ـٓ عٔ ُٛٙ ٜعـؾاـا ٚدؿت ،شكَّاـْؿه٘ ع٢ً يٖٛا٤ قبٝش١ ؾٝأتٞ َٓٗا َ

ع٢ً ؾكض  -شؿٜح ايًكٜـ ـٚنإٔ اي ـيو ؾكٜٚؿّا ال ٜػٓكْهِ ..ص
َٔ ايتعاٖك  ()تُٛؾ١ يف لَاِْٗايـُٜالسغ َا نإ عًٝ٘  -قَٙؿٚ

ٚايعؿاف عٔ ٚايتُاٚت يف ايـُٓطل ٚايتُههٔ يف ايـشكنات بايمٖؿ 
 ،ػربـفنٛق٠ يف ايايـُسٝح تٓطبل عًِٝٗ األَٚاف  ،ايؿْٝا ٚسطاَٗا

ُٔ ٜعذم عٔ تٓاٍٚ سطاّ ايؿْٝا اـا ـٚقؿ قأٜٓا ْعريِٖ يف عُٛقْا َ
  . شاقّ ُْٚب ايؿٜٔ ؾٓػّا ي٘ايـُايٝٗا قنب  ٚدؿ طكٜكّا َٚٓؿفّا

 : ػرب ال ًُٜض َاْعّا عٔ أَاق١ٜ سهٔ ايعاٖكـٖٚفا اي      
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ٛٓقْا أٚاّل     ايتؿهري نتاب عٔ : يٓعـ نٓؿ ايـػرب ٚقؿ نبل بٝإ تُ
 ،ٌٝـتذاز َكانـاالسنتاب ( ٚأغباق )ايـُٓهٛب يإلَاّ ايعههكٟ

 ٚقاب١ًٝ االستذاز ب٘ .ـشذ١ٝ عٔ بًٛؽ ؾقد١ ايايـػرب  ؾٝكُك
 ايـُٓع َٔ طكٜك١ٝ سهٔ ايعاٖك، ألْٗايكُٛق ؾاليت٘ ع٢ً  :ٚثاّْٝا    

قٚا١ٜ أغالق١ٝ ظاٖك٠ يف ايتُؿٟ ٚايٓعك يًُكتب١ ايعاي١ٝ َٔ ايعؿاي١ 
ُاقنٗا ايبعض بانِ ـػؿٜع١ اييت ٜـذاٍ َعٗا يًػؿاع ٚايـاييت ال َ

ـػرب: األَك ٜٚؤنؿ قُٛق ؾالي١ اي . ػاؾع١ـاب١ ايذٓفـايؿٜٔ َٚعاٖكٙ اي
ؾكٜٚؿّا ال طشهٔ بهكع١ـغرتاق بايعاٖك ايبايرتٜٓح ٚايٓٗٞ عٔ اإل

َك٠ بعؿ  شهٔـٜالسغ َٓ٘ تهكاق ايعاٖك اي ٖٚفا ألدٌ إٔ صٜػٓكْهِ
ٛاقؾ اييت ٜتٝهك ؾٝٗا ايٌٓٝ َٔ سطاّ ايؿْٝا ايـُيف أغك٣ النُٝا 

نإ  -ايؿْٝا ْٝاّل عٓؿٖا شكاّـؾاـا مل ٜكتهب اي ،شاقّايـُٚإقتهاب 
قٚا١ٜ تؤنؿ  ، ؾٗفٙؾيٝاّل نايؿّا عٔ عؿايتُ٘سِهُٓـ٘ ايعاٖك ٚنإ  ََٔهَس

ػؿاع ـاالْـشٓفق َٔ ٚت عٔ ايعؿاي١، ٘أَاق١ٜ سهٔ ايعاٖك ٚنايؿٝت
ََـاي شهٔ ايعاٖك ست٢ ٜتهكَقـايهكٜع ب  .غؿاع٘  َٔشهٔ َٓ٘ ٜٚؤ

ؾيٝاّل نايؿّا عٔ  ٚاحلاٌَ ْٚٛع أَاق١ٜ سهٔ ايعاٖك ٚإعتُاؾٖا    
َٔ عؿاي١ ايايٝكني ايٛدؿاْٞ ب ؿٓي، َٚكت٢ٓ إطالقٗا: إنتٛا٤ تٛايعؿاي١

، بٌ ذاَع إستُاٍ غالؾٗاـٍ ايعٔ بٗا ٖٚٛ ٜٛسُ عَ، عاٖكسهٔ اي
  (31)ٚؾاقّا يبعض ،ذاَع يعٔ غالؾٗاايـُ يعؿاي١ا ٍ إستُاٍٛسَُع 

 :يٛدٗني نايـُشككني اهلُؿاْٞ ٚاالَؿٗاْٞ ٚايـػ٥ٛٞ)قض(األٚاغك
 كـها٥ـٛ نـ١ ٖٚـعؿايـٔ ايـٛعٞ عــْ ْـاٖك نايـهٔ ايعـاالٍٚ: إٕ ُس    
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ٚاألَاقات : ايب١ٓٝ ٚإغباق ـٟ ايٝؿ ْٚـشُٖٛا ال ٜعترب يف  ايهٛايـ
 إٜكاث٘ ايعًِ أٚ ايعٔ بايـُؤؾ٣ .  نايؿٝت٘ : 

:  ايُشٝش١ن -ٚايعُؿ٠ َٓٗا ايُشٝش١ -ايُّٓٛ إطالمايجاْٞ:     
ـػُو يف َٔ ٢ًَ ايٚايـُعترب٠ :ط صطإٔ تعكؾٛٙ بايهرت ٚايعؿاف

ُّٓا: غرب عٕٓٛ َؿٚقٖا ايـُايهكغٞ  مجاع١ ؾعٓٓٛا ب٘ غريّاصْٚعريٖا ْ
ص ٚغرب عًك١ُ:ط َٔ مل َتَكٙ ٚأدٝمٚا يٗاؾت٘ط : يػُّٝا َع إْاؾ١

بعٝٓو ٜكتهب ـْبّا ٚمل ًٜٗؿ عًٝ٘ بفيو ياٖؿإ ؾٗٛ َٔ أٌٖ 
 سهٔ ظاٖك ايكدٌَٓٗا : ؾاليتٗا ع٢ً إٔ ٌُ .  ٜٚتش (33)ايعؿاي١ص

هًُني ايـُمجاع١  ٙسٓٛقإٔ ُٜعكف بايهرت ٚايعؿاف ٚتشكل بٖٚٛ ٜ -
ٖفا طكْٜل يكعٞ  -ٙ يـذُٝع عٝٛب٘ػُه١ َع نرتـيف ايًُٛات اي

يجبٛت ايعؿاي١ ، َع أْ٘ يف ايػايب ال ٜؿٝؿ أنجك َٔ استُاٍ ايعؿاي١ 
ايًاقع األقؿى سهٔ ايعاٖك ؾيٝاّل ع٢ً ايعؿاي١  ٚاقعّا، ٚقؿ دعٌ

 ٚسه١ُٕ ٖٞ تهٌٗٝ األَك ع٢ً ايعباؾ يف يٗاؾاتِٗ ٚقٓاٜإ ػكضي
  ٖفا.ـػالؾٗا. شٌُ ايعًِ بـٚع٢ً االطالم َا مل ٜ ؾْٝاِٖ  ٚأغكاِٖ

قؿ بايؼ مجْع قًٌٝ ٚقايٛا: البؿ َٔ سٍُٛ االط٦ُٓإ ٚايٛثٛم ٚ    
 .  (32)بايعؿاي١، ٚيعًِٗ انتٓؿٚا خلربطال تٌُ إال غًـ َٔ تجل بؿٜٓ٘ص

ُٓٛا أَاق١ٜ  )قض(ِظأَ األع مجعّايهٔ ٚ      (سهٔ ايعاٖك)غ
 ع١ٝ ٚحبهٔ ايباطٔ، ٚعؿّبُٛق٠ سٍُٛ ايعًِ أٚ ايعٔ بايعؿاي١ ايٛاق
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  أغباق :ٚٚقع االنتؿالٍ ي٘ بنؿا١ٜ االستُاٍ ايـشاٌَ َٔ ايعاٖك، 

ًاٜؼ ايجالث١ يف األٍَٛ ايـَُكنٌ ْٜٛو ايفٟ قٚاٙ  األٍٚ:     
ؾٝهٕٛ ايـػرب  عاي١ٝ اىل ْٜٛو عٔ بعض قداي٘األقبع١ ٚبأناْٝؿ َعترب٠ 

 )قؿٙ( إعتكؿ سذٝت٘ يًٛثٛم بُؿٚقٙ(39)ـشهِٝايهٝؿ اي يهٔ ْعٝؿّا،
ػ١َُٛ عٓؿ ـشذ١ٝ َـاي، يهٔ ذُٛع قكا٥ٔـَهتشُاّل إٜاٙ َٔ َ

عٓؿ َٔ مل ٜعنت بايككا٥ٔ  ايـُط٦ُٔ بُؿٚقٙ، ٚال سذ١ٝ يًػربايٛاثل 
ٚمل حيٌُ عٓؿٙ االط٦ُٓإ  نربّٜٚا ٖا ٚمل تجبت عٓؿٙ َشتٗاكاييت ـن

 .شٌ آغك ـٚتؿٌُٝ ايكٍٛ يف َ ،ايًػُٞ َٔ إدتُاعٗا ٚإُْٓاَٗا
ظاٖك ايكدٌ ظاٖكّا َأَّْٛا  :طؾاـا نإ(33) كن١ًايـُٚقؿ ٚقؾ يف ٖفٙ 

تهتٛدب  ايكدٌ ظاٖكَٚأ١َْٝٛ  صهأٍ عٔ باطٓ٘ـدالت يٗاؾت٘ ٚال ُٜ
 َٔ ظاٖك ساي٘ .ع َٔ االنتؿا٤ باستُاهلا ْاي٦ا ُٓايعٔ بايعؿاي١ ٚتـ

يهٔ َع غض ايطكف عٔ إقناٍ ايـػرب ٚقُٛقٙ عٔ بًٛؽ ؾقد١     
يف نؿا١ٜ سهٔ ايعاٖك يجبٛت ايعؿاي١ ايـػرب  إٕ ظٗٛق :ْكٍٛ -ايـشذ١ٝ

ٛٓغ١ يكبٍٛ ايًٗاؾ٠ايـُ ـُهٔ إْهاقٙ، نُا ٜٛدؿ تاّ ال ٜ ظْٗٛق -ه
ِٓ ظْٗٛق ٔٓ ) يف نؿا١ٜ يًٓ %( 24االستُاٍ ايـُعتؿ ب٘ ايككٜب َٔ ايع

ْٛٓاستُاٍ تشفق ب٘ َٔ ـُٜ ؾُا ؾٛم بـشٝح ّا يف نْٛ٘ َٓاؾكّا بعاٖكٙ َتً
ـْ أ١َْٝٛٚاقع٘ َعّٝٓا يًًٝطإ يف إقاؾات٘ َٓ٘، بًشاظ إٔ ايـُ يعاٖك  َٚ

، ٖٚٞ تتشكل هُٓ٘شـًعٔ بقٝؿّا َؿٝؿّا يًٛثٛم أٚ يٚيٝهت  ،ايكدٌ
 َٓ٘: َابتهكق ايعاٖك ايـشهٔ َٓ٘ ست٢ ُٜريطظاٖكّا َأَّْٛاصٚال ُٜؿِٗ 
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 ايكؿقعٓؿ٥ف ؾٚ ،بايعؿاي١ ايعٔ بإؾاؾت٘ ّاصأََْٛ ّاظاٖكٜٛدب تـكٝـٝؿ ط
 %(34%( أٚ )14غكٚد٘ : إٔ ٜهٕٛ إستُاٍ عؿايت٘ ْعٝؿّا )تٝكٔ ايـُ

  ( عًٝ٘ .إَٔٛايـُايعاٖك ُٜطؿّ َع َؿم عٓٛإ ) شٓؿـب

تهكق قؤٜت٘ َؤؾّٜا يًًُٛات اـا ٚثل أسْؿ بعاٖك قدٌ ٚ :ٚعًٝ٘    
ثبتت عؿايت٘  -اي١َٝٛٝ ٚيُّٛ يٗك قَٓإ ٚتـذٓب٘ يًُشكَات ايًا٥ع١

 ،عتٓؿ ب٘ايـُشهٔ باطٓ٘ أٚ ايعٔ أٚ االستُاٍ ـايعًِ ب سٌُ ي٘نٛا٤ 
ع٢ً  ٍٓاؾيـُا ـنكْا ٚ ؤنْؿص َهأٍ عٔ باطٓ٘ٚال ُٜ:طػربـٚيعٌ ـٌٜ اي

يف َشٝش١ ابٔ ابٞ  قؾؤنؿٙ : َا ٜٚٚ ٘ .باطّٓا عٔ ؾشُهؤاٍ ايعؿّ 
هًُني َا ايـُشكّ ع٢ً ـذُٝع عٝٛب٘ ست٢ ٜـإٔ ٜهٕٛ ناتكّا يط :ٜعؿٛق

ٚ أ ؾاْ٘ ظاْٖك (36)صٚقا٤ ـيو َٔ عجكات٘ ٚعٝٛب٘ ٚتؿتٌٝ َا ٚقا٤ ـيو
و شهٔ ايعاٖك َطًكّا ٚيف سك١َ ايتذٓهـيف ايتعُِٝ ٚاإلنتؿا٤ ب َكْٜض

ؾًُٝض إٔ ٜهٕٛ ياقسّا ٚسانُّا ع٢ً  ،ػؿٞـٚايتؿتٌٝ عٔ ايباطٔ اي
  ْٚعؿٗا. اٛ غٓٓٓا ايطكف عُا نبل َٔ تككٜبٗكن١ً يايـُؾالي١ 

 ايُشٝش١ ؾٓيت ع٢ً إثبات سهٔ ايعاٖكٖفٙ  :ٚبعباق٠ أْٚض    
 ٙت٘ يًًُٛات اخلُو ٚسٓٛق٘ َٚاللَعٝٛبيًعؿاي١ ٖٚٞ تتشكل بهرت 

 ٚعُٔهًُني عٔ عؿاي١ ايكدٌ بني ايـٖفٙ هًـ ؾت مجاع١ ايـُهًُني،
سك١َ ايتذٓهو ٚايتؿتٌٝ عًٝ٘، َٚٔ ايٛاْض إٔ ايتذٓهو ٚن١ًٝ ْادش١ 
يـشٍُٛ ايعٔ بـُػايؿ١ ايباطٔ يًعاٖك أٚ َٛاؾكت٘ ي٘، ؾٝهٕٛ تـشكٜـُ٘ 
ؾيٝاّل ع٢ً عؿّ ايٓعك اىل ايباطٔ ٚع٢ً االنتؿا٤ بايعاٖك ايـشهٔ َا مل 

 َـكنـٌ ْٜٛو . :ٜـشـٌُ ايـعًِ بـػالؾـ٘، ؾـٝـهٕٛ سانُّا ع٢ً َا نٛاٙ 
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 نيْعٝؿ ٜٔٚايهًٞ بهٓؿ ايـػرب ايجاْٞ: َا قٚاٙ ايهًٝين ٚايطٛنٞ    
ٌٓط ـذُاع١ َاّ ايـػُّٛ بإَ ٖٚٛ(37)صإال غًـ َٔ تجل بؿٜٓ٘ ال تُ

ِٓ ٚال ٜ سُك  ؿٍ ع٢ً، ٜٚطًٛب ؾٝٗا ايعؿاي١ايـُٛاقؾ األغك٣ ايـُع
ٚبًشاظ  ٚٚقع٘ ٚأَاْت٘، ُٔ ٜٛثل بؿٜٓ٘ـ٥تُاّ بَش١ اإلقتؿا٤ ٚاإل

يف إغتُاّ  ـػرب ظاٖكّاهٕٛ اي( ٜايعٔ ايكٟٛ)إنتبطإ ايٛثٛم َؿ١ 
 .ُا اـا سٌُ ايعٔ بعؿايت٘ ـب (سهٔ ايعاٖك)أَاق١ٜ 

يكُٛق ايهٓؿ، ٚقُٛق ايؿالي١  ُٓٛع دؿّاـََٔ ايـػرب  فاٖؾِٗ  يهٔ    
َٔ دٗتني : َٔ د١ٗ ق٠ٛ استُاٍ إقاؾ٠ ايـُعتكؿ ايـشل َٔطؾٜٓ٘صٚأْ٘ 

 ( . إَاّ ايـذُاع١ َٛثٛقّا بإعتكاؾٙ بٛالٜتِٗ) البؿ َٔ نٕٛ
ايكطع غاقدّا  ٚيٛ نًُٓٓا عُّٛ ايًؿغ يًعكٝؿ٠ ٚايهًٛى ؾُٔ د١ٗ    

٥تُاّ اق َش١ اإلقتؿا٤ بطكٜل ايٛثٛم بؿٜٓ٘ ٚبإَهإ اإلشُـبعؿّ إْ
ـشُك محٌ ايالبؿ َٔ  -شُٖٛاـُٔ ثبتت عؿايت٘ بايعًِ أٚ بايب١ٓٝ أٚ ْـب

. ٚعٓؿ٥ف ٜـشهِ  ع نْٛ٘ سُكّا سكٝكّٝااَتٓع٢ً نْٛ٘ سُكّا إْاؾّٝا إل
ٍٓ ع٢ً ثبٛت عؿاي١ ايكدٌ ب ايـػرب : شٛٙ َٔ ـْ ٚأشهٔ ايعاٖك ـَا ؾ

 شُاقـإْايـُُٓشش١ يإلقتؿا٤، ٜٚٓتر : عؿّ أؾي١ إثبات عؿاي١ ايكدٌ 
ِٓ االص َٚٔ تجل بؿٜٓ٘ثبٛت ايعؿاي١ بطكٜلط  نتؿالٍ بايـػرب .ال ٜت

َٔ ٢ًَ مخو ًَٛات :ط إبكاِٖٝ ايهكغٞ : غربايكٚا١ٜ ايجايج١     
سٝح  (38)صيف ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ يف مجاع١ ؾعٓٓٛا ب٘ غريّا ٚأدٝمٚا يٗاؾت٘

َٔ َال٠  ـذٌُٝ ايٓاي٤٢( إدال٠ ايًٗاؾ٠ ع٢ً ايعاٖك ايب )قٓت
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إَٓا٤ ايًٗاؾ٠ ٚقبٛهلا ع٢ً ايعٔ  ()، ٚعطـػُو يف مجاع١ـاي
٠ سهٔ ايعاٖك بؿكض ايعٔ ـُا ٜؿٍ ع٢ً إغتُاّ أَاقَ -غريّا

 .غا١َ ٚعؿّ إدما٤ َا ؾْٚ٘ 

ًُض َهتٓؿّا ببعض ايـُذاٌٖٝ ؾال ٜ ايهٓؿ إال إٔ ايـػرب ْعٝـ     
، ٚقاَك ايؿالي١ ع٢ً ُْٛٛع ـٟ سهِ يكعٞـشهِ يكعٞ أٚ يـي

ُٔ ٢ًَ ـػري ٚإَٓا٤ ايًٗاؾ٠ َـؿٍ ع٢ً يمّٚ ظٔ ايـيو إـ ٖٛ ٜ
شُاق ـع٢ً إْايـػرب ؿٍ ، َٔ ؾٕٚ إٔ ٜٙظاُٖك َُٔهَٚس ػُو مجاع١ّـاي

ٍ اإستُ ٔ ؾكضع ، ؾإْ٘ نانتػريـإدال٠ ايًٗاؾ٠ بُٛق٠ ظٔ اي
ؿٍ ع٢ً أْ٘ ال ٜرتتب عًٝ٘ ، ٚال ٜػُو مجاع١ّـػري ؾُٝٔ ٢ًَ ايـاي

ع٢ً ؾكض َشت٘  -ـػرب اي ، ؾٗفاهتؿٍايـُإدال٠ يٗاؾت٘ يٝٓؿع 
ُٓشش١ ايـُع٢ً ايعؿاي١  أَاق١ٜ سهٔ ايعاٖك ٜؿٍ ع٢ً -َٚؿٚقٙ

ٍٓ ع٢ً إٔ ٚال  ،يكبٍٛ ايًٗاؾ٠ ٚغريٖا عٓؿ سٍُٛ ايعٔ غا١َ ٜؿ
ؿٍ ـػرب ٜايسهٔ ايعاٖك اـا أٚقخ االستُاٍ ايـُعتؿ ب٘ ال ٜٓؿع، إـ 

غريٙ، ٚال َٓاؾا٠ بٝٓٗا ههت عٔ ٢ً األَاق١ٜ عٓؿ ايعٔ بايعؿاي١ ٜٚع
ٍٓ بإطالق٘ ع٢ً عُّٛ أَاق١ٜ سهٔ ايعاٖك  .ستُاٍ ايعؿاي١ إل ٚبني َا ؾ

تعبؿّا عٔ عؿاي١ ايكدٌ تهٗٝاّل  (سهٔ ايعاٖك)شاٌَ نًـ ـٚاي    
ـشاٍ ٜٚٓتؿٞ ايؿكم بني ؾٝهتٟٛ اي ،ػالفـُٓع عٓ٘ ايعًِ بايـاـا مل ٜ

  ( .سهٔ ايعاٖك)َٔ  ايـُعتؿ ب٘ايعًِ أٚ ايعٔ أٚ االستُاٍ  ؿٛيت

يف  ٚأْٚٛع ٚيؿ٠ يف ٚال ْري يف تؿاٚت َُاؾٜل )سهٔ ايعاٖك(     
َُاؾٜك٘ نًٗا َكبٛي١ ٚنايؿ١ عٔ ايعؿاي١، َا مل ٜـشٌُ  ، ؾإْٕعـ

 ايعًِ بٓؿاق٘ ٚنفب ظاٖكٙ ٚعؿّ َطابكت٘ َع ٚاقع٘ ٚباطٓ٘ . 
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ًٗٛؾ ايـُػرب٠ بايكدٌ ـيٗاؾ٠ ايعؿيني َٔ أٌٖ اي : ايطكٜل ايجايح     
اـا مل تهٔ يٗاؾتُٗا َعاق١ْ  ،ي٘اٛايـُطًعني ع٢ً أسبعؿايت٘ َٚٔ 

غَُٛٝات٘ ـػرب٠ ٚاالطالع ع٢ً كٜٔ َٔ أٌٖ ايبًٗاؾ٠ عؿيني آغ
ال إيهاٍ )أْ٘  ػٓا األععِ)قؿٙ(ٚقؿ إنتعٗك يٝ عؿّ عؿايت٘،ًٜٗؿإ ب

ؾيٌٝ ٚقؿ إنتؿٍ غري ٚاسؿ عًٝ٘ بعُّٛ  (39)(غالف يف إعتباقٖا ٚال
ػا١َ بأبٛاب ـاي غباقٚببعض األ -يٗاؾ٠ ايعؿيني -سذ١ٝ ايب١ٓٝ 

 :ا يف َكاَني ُٜٓبػٞ تؿٌُٝ ايكٍٛ سٛهل، ٚايًٗاؾ٠

ٌٖ ٜٛدؿ ؾيٌٝ عاّ أٚ َطًل  :ذٝب ؾٝ٘ عٔ نؤاٍـْ :كاّ األٍٚايـُ    
ـػاقد١ٝ َا مل ْٛٛعات ايايـُٜؿٝؿ سذ١ٝ يٗاؾ٠ ايعؿيني يف عُّٛ 

ٜؿٍ ؾيٌٝ َـػُّٛ ع٢ً عؿّ نؿاٜت٘ ٚإْتاد٘ يًشذ١ٝ ْعري َْٛٛع 
ّ نالَٓا ٖٓا ٖٛ عؿٚؾكض ؟.   عٝٓٔ ي٘ايـُشؿ ايًكعٞ ـدكا٤ ايايمْا إل

يٝػكز  ،ع٢ً نؿا١ٜ يٗاؾ٠ ايعؿيني -يف َٛقٕؾ َا -ٚدٛؾ ؾيٌٝ غاّ
ػُّٛ ـُا ٚدؿ ؾٝ٘ ؾيٌٝ بايـشٖٛا َـْٚ اقؾ ايرتاؾع ٚايـػ١ََُٛٛ

  . شتاز يف َجً٘ اىل ايؿيٌٝ ايعاّـٚال ُٜ َٚكبٛيٝتٗا، ع٢ً إعتباق ايب١ٓٝ

طًل ع٢ً سذ١ٝ ايب١ٓٝ يف ايـُٚدٛؾ ايؿيٌٝ ايعاّ أٚ  ٚقؿ لعِ مجْع    
 ُّٛ ايـُْٛٛعات، قباٍ َٔ أْهكٙ أٚ يهو ؾٝ٘، ٖٚٛ أَٛق :ع

َُهتٓؿٙ .      األٍٚ: االمجاع ايـُٓؿع٢ يف نًُات بعِٓٗ نايٓكاقٞ يف 

ٚيف إْتاد٘ إيهاٍ قٟٛ يعؿّ ايٛثٛم باْعكاؾٙ َع ٚدٛؾ ايـُػايـ     
 قطعّا، سٝح غايـ بعض األعاظِ)قض( يف إعتباق ايب١ٓٝ أٚ يف بعض 
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ايـُٛاقؾ ايـػا١َ ايـيت ال ؾيـٝـٌ ؾـٝـٗا ع٢ً إعـتـباق ايـبـٝـ١ٓ ناالدـتـٗاؾ 
ؿّ عايـُتكؿَني ٚايـُتأغكٜٔ: عاظِ قًٌٝ َٔ أهب اىل مجع ـُْ ايفٟ

 .  ثبٛت االدتٗاؾ بًٗاؾ٠ ايعؿيني
ال ٚثٛم بهْٛ٘ إمجاعّا نايؿّا  -َٚع تهًِٝ إْعكاؾ االمجاع عَُّٛا    

 .ؿاقى اآلت١ٝ ايـُالستُاٍ إنتٓاؾِٖ اىل بعض 

هتؿاؾ٠ َٔ سذ١ٝ يٗاؾ٠ ايعؿيني يف ايـُاألٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ  :ايجاْٞ    
 تؿلايـُكطٛع ب٘ ٚايـُ ٘ َٔإْ :بتككٜب لع١،ـػ١َُٛ ٚايـُٓاَٛاقؾ اي

ٌٓ ايعًٝ٘:  كؿَٗا يف االعتباق ـٚت ـػ١َُٛ،سذ١ٝ ايب١ٓٝ يف َكاّ س
ٌُٓ  -اـا عاقْتٗا َٔ طكم اإلثبات  ع٢ً نجرٕيايًكعٞ  ع٢ً َا ٖٛ َؿ

ٌٓ . - خ ايكٓا٤ ٚايًٗاؾاتٛشـيف ب  ؾاـا ثبت سذ١ٝ ايب١ٓٝ يف س
ثبتت سذ١ٝ  -يًب١ٓٝ نايٝؿقْض َعا ؿٜٛد أْ٘ يف ايػايبَع  ـػ١َُٛاي

 ايـُعاقض بطكٜل أٚىل قطعّا. ايـُْٛٛعات ايـػاي١ٝ َٔايب١ٓٝ يف باقٞ 

ذؿٟ ْؿعّا ٚال تهُٔ ـايعاٖك إٔ األٚي١ٜٛ ظ١ٝٓ بٌ إستُاي١ٝ ال تيهٔ     
ٌٓ ـإٔ ُٜ : ٓع ايكطع بٗا، ٜٚهؿٝٓا يـَُٔ دٛع شتٌُ قغب١ ايًاقع يف س

عكال١ٝ٥ نايب١ٓٝ ٚايُٝني ٚإٕ ػَُٛات ٚؾٌُ ايٓماعات بطكم ـاي
ًُُش١ إنتككاق األَٔ االدتُاعٞ ـ٠ّ ي، َكاعاٚدؿت ايتهاَض
ٓٛع ًًَُش١ عع١ُٝ ي ، ٖٚفٙذتُع االنالَٞايـُٚإنتتباب ْعاّ 

 .النات ٚاألغكاض األغك٣ ايـُايبًكٟ تؿٛم نجريّا َٔ 

بٓشٛ ايكطع أٚ  -ـشكلال ٜٚايـػ١َُٛ  بُٝٓا يف غري َٛاقؾ ايرتاؾع    
بٗا يتتِ  ع بطكٜك١ٝ ايب١ٓٝ أٚ أقدش١ٝ ايكبٍٛقبٍٛ ايًاق -ط٦ُٓإاال

 اىل قبٛهلا ُض ايتعؿٟ َٔ قبٛهلا يف َٛاقؾ ايرتاؾعاألٚي١ٜٛ ايكطع١ٝ ٜٚ
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 .ْٛٛعات ايًكع١ٝ نايعؿاي١ ايـُيف باقٞ 

 طنٌ ي٤ٞ (ايتٗفٜب)ٚ (ايهايف)ك١ٜٚ يف ايـَُعترب٠ َهعؿ٠  :ايجايح    
ٚـيو  ،كاّ بعٝٓ٘ ؾتؿع٘ َٔ قبٌ ْؿهوٍ ست٢ تعًِ أْ٘ سيو سال ٖٛ

ًُٛى عٓؿى يعً٘ ايـُٚ ٛب ٜهٕٛ عًٝو قؿ إيرتٜت٘ ٖٚٛ نكق١،َجٌ ايج
شتو ٖٚٞ أغتو أٚ ـأٚ إَكأ٠ ت ،سٓك قؿ باع ْؿه٘ أٚ غُؿع ؾبٝع قٗكّا

ٚاأليٝا٤ نًٗا ع٢ً ٖفا ست٢ ٜهتبني يو غري ـيو أٚ تكّٛ  ،قْٝعتو
إال َٔ د١ٗ َهعؿ٠ ؾاْ٘  ،ٚنٓؿ ايكٚا١ٜ قٟٛ ال غُم ؾٝ٘ (24)صب٘ ايب١ٓٝ

ٚاألظٗك قبٍٛ قٚاٜت٘  ٚايؿك٘، شٌ غالف يف ٚثاقت٘ بني عًُا٤ ايكداٍـَ
ََايـًُٗٛق ٚإٚيعً٘   ٍَٕ  بعض األعاظِ إىل تٓعٝؿ٘ ٚقؾض قٚاٜت٘ ا

ٚقؿ نبل تككٜب ٚد١ٗ ْعكْا يف ٚايـُذًهٞ االبٔ،  شًٞـايعال١َ اين
 .ٚال ْعٝؿ  ٚايـشٌ ا٠٤ايكدٌ يف أغباق ايرب

ْٕٛ ايكمحاْٞ ايتهًٗٝٞ ايكا صٚاأليٝا٤ نًٗا ع٢ً ٖفاط :(قاٍ )    
ْٛٛعات ايـُؾٝهٕٛ َع٢ٓ االيٝا٤ ٖٛ  ،ٕ ـنك األَج١ًقاي٘ بعؿ أ

ٖٚٞ نًٗا سالٍ ست٢  ،كأ٠ايـًُُٛى ٚايـُػاقد١ٝ ْعا٥ك ايجٛب ٚـاي
ّْ  اب١ٓٝ ع٢ً أْٗشالٍ أٚ تكّٛ ايـب تيٝه اٜٚتبني يو أْٗ تعًِ أْ٘ سكا

كاؾ َٓٗا تْٛٝش١ٝ ُٜ ذ١ًُ أَج١ًْـَٚا ٚقؾ قبٌ ٖفٙ اي ،سكاّ غري سالٍ
 صٍيو سال ٛ:طنٌ ي٤ٞ ٖ  َؿق ايكٚا١ٜـشهِ ايهابل يفيكع اي

ٚتٗٝأ٠ ايفٖٔ يكاعؿ٠ ن١ًٝ إثبات١ٝطأٚ تكّٛ ب٘ ايب١ٓٝص َٚكتٓاٖا عُّٛ 
 كّٛ عًٝ٘، ؾاـاـبتّا يكعّٝا عاَّا يف نٌ ي٤ٞ تـجـَ سذ١ٝ ايب١ٓٝ ٚإعتباقٖا

 يٗؿ ايعؿالٕ بعؿاي١ لٜؿ ثبتت يكعّا تعبؿّا . ٖفا .

                                   

 . 9َٔ أبٛاب َا ٜهتهب ب٘ : ع 9ب  13ايٛنا٥ٌ : ز (24)



 (123)أمارة البينة وشهادة العدلني إلثبات العدالة   ..................................     

 

 عترب٠ايـُألٕ  ،١ٓ يف األسهاّـٝـ١ٝ ايبـٗا سذـإٕ َؿيٛي :(21)كاٍـقؿ ٜٚ     
ًٌٓتُٓٓت دعٌ ايب١ٓٝ غا١ٜ ي أٟ غري  صست٢ ٜهتبني يو غري ـيوط ش

ٌٓـاي ال  -شك١َ ٚغريٖا َٔ األسهاّـايع٢ً  ٚنٕٛ ايب١ٓٝ سذ١ّ ،ش
ٕ ناْت ـػاقد١ٝ ٚإْٛٛعات ايايـُٜكتٓٞ ٚال ٜهتًمّ سذٝتٗا ع٢ً 

ُا مل ٜهٔ َٛقؾّا ـيكع١ٝ ؾٓاّل عٔ إثبات عُّٛ سذ١ٝ ايب١ٓٝ ي هلا آثاْق
ٌٓ  .شك١َ َٔ َْٛٛعات نا٥ك األسهاّ ـٚاي يًش

عترب٠ ٚأَجًتٗا ايتْٛٝش١ٝ ٖٞ ايـُٕ َٛقؾ يهٓ٘ َكاٍ َكؾٚؾ : ؾإ    
ٌٓ ٚسك١َ ْٚ -يت هلا آثاق يكع١ْٝٛٛعات ايايـُ سٝح  -شُٖٛاـس

ًُٛى يف ايـُٚ ،ٝت٘ الستُاٍ نكقتً٘هٛى سًٓايـُٚقؾت يف ايجٛب 
شتٌُ سكَتٗا ألغ٠ٛ قْاع أٚ ايـُايمٚد١ يف ٚ ،شتٌُ سٓكٜت٘ايـُ

 . َْٛٛعات يكع١ٝ أٟ ـات آثاق ٚأسهاّ يكع١ٝ  ، ٖٚفٙشٖٛاـْ
ِٓ ايٛاقؾ ٜٚتعني ايـَُٚٔ ايٛاْض أْ٘ ٜهتشٌٝ إغكاز      ٛقؾ عٔ ايٓ

ْٛٛعات ايًكع١ٝ ًَُٛي١ يًُعترب٠ دمَّا ٚال ايـُايكٍٛ بإٔ ايب١ٓٝ يف 
ِٓـَ  .ذ١ٗ أَاّل ـَٔ ٖفٙ اي ذاٍ يًػؿٍ يف ايٓ

 َٓ٘ شكل)قؿٙ( مساعّاايـُنُا تهكق ع٢ً يهإ أنتاـْا  -ٚقؿ ٜكاٍ    
ي١ ايكٚا١ٜ ع٢ً سذ١ٝ ايب١ٓٝ يف عُّٛ ٚسها١ّٜ، تًهٝهّا يف ؾال

ايـُْٛٛعات ايًكع١ٝ، إٕ يؿغ طايب١ٓٝص ايٛاقؾ يف ـٌٜ ايـُعترب٠ ٚإٕ 
إقتهم يف أـٖإ ايؿكٗا٤ نْٛ٘ سكٝك١ يف )يٗاؾ٠ ايعؿيني( ع٢ً ي٤ٕٞ َا، 
إال أْ٘ مل تجبت ي٘ سكٝك١ يكع١ٝ ٚال َتًكع١ٝ يف عُك ايُؿٚق يتشٌُ 

يف ايهتاب ٚايه١ٓ بـُعٓاٖا ايًػٟٛ  عًٝٗا، بٌ ايًؿع١ قؿ إنتعًُت
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ٖٚٛ َع٢ٓ ٜهاٚم َع٢ٓ األَك ٜٚٓهًـ( األٌَ، ٖٚٛ )َا ٜتبني ب٘ 
٢ًَ َب١َِّٕٓ ايـشذ١ َٚا ب٘ ايبٝإ ْٚٚٛع األَك، َٚٓ٘ قٛي٘ نبشاْ٘ ط ٔإِّٞ َع

ِٔ َقبِّٞ  .ايب١ٓٝ يف ايهتاب ايعمٜم إنتعُاالت َٔ ٚغريٖا، 37صاالْعاّ:َٔ

إَطالع ساؾخ صايب١ٓٝيؿغط َٔ (يٗاؾ٠ ايعؿينيٚإقاؾ٠ غُّٛ)    
ؿق ـُهٔ محٌ َا َٚال ٜ ،اتِٗـشٛثِٗ ٚنًَُتأغك بني ايؿكٗا٤ يف ب

ٚيفا ال ُٜض محٌ يؿع١  ،( عً٘ٝ( ٚأٌٖ بٝت٘ )عٔ ايكنٍٛ )
ٚالبؿ َٔ إسكال  (يٗاؾ٠ ايعؿيني)يف قٚا١ٜ َهعؿ٠ ع٢ً َع٢ٓ صايب١ٓٝط

 تْٛٝض َا أؾاؾٙ االنتاـ)قؿٙ( .إْت٢ٗ   .(23) سذٝتٗا َٔ ؾيٌٝ غريٖا

بعؿ ايتتبع ٚايتشكٟ ًُٜٚض تعكٝبّا  -ٚايفٟ ْهتْٛش٘ َٔ ايكٚا١ٜ    
 -ػًطـػًٌ أٚ ايـكاَ٘ َٔ ايـُ)قؿٙ( ٚنايؿّا عُا ٚقع يف تككٜب٘ يـُكاي٘ي

شذ١ ايؿا١ًَ بني ـيف أٌَ َعٓاٖا ايًػٟٛ تعين اي صايب١ٓٝطٖٛ إٔ 
ٚتعين ايؿالي١ ايٛاْش١ ع٢ً  ،شل ٚايُؿم ٚبني ايباطٌ ٚايهفبـاي

( ٖٚٛ ايبٝإ)ٖٚٞ َأغٛـ٠ َٔ  ،ذٍٗٛ غري ٚاْض ٚال َعًّٛـي٤ٞ َ
  ٚغُْٛ٘.يبه٘  ايْٛٛع َٚا ب٘ ٜتبني اي٤ًٞ ٜٚتٓض أَكٙ ٜٚمٍٜٚعين 

يف ايهتاب ايعمٜم بهجك٠  ـذُٛعّاَٚ ؿكؾّاَ (ايب١ٓٝ) ٚقؿ إنتعٌُ يؿغ    
١َٕٜ َب١َِّٕٓ ط ِٔ آ َٔ  ِِ ُٖ َٓا ِٝ ِِ آَت ٌَ َن ٌِ َبٓٔٞ ٔإِنَكا٥ٔٝ ٢ًَ َب١َِّٕٓ ط311صايبكك٠:َن ٔإِّٞ َع

ِٔ َقبِّٞ ِِط 37: صاالْعأَّ ِٔ َقبُِّه َٔ ِِ َب١َِّْٓ   72صاالعكاف:َقِؿ َدا٤َِتُه
ًَٔوط ِٗ َٝ ِٔ  ٔي ِٔ َب١َََِّٕٓ ٖٞ َع ِٔ َس ََ َِٜشَٝا  َٚ ِٔ َب١َِّٕٓ  ًََو َع َٚط 93: ؿاٍاالْ صَٖ  َأ

ََا ٔؾٞ ِِ َب١َُِّٓ  ٔٗ ِِ َتِأٔت ـٔ اأُلَٚي٢ َي ُُٗش  . ْٚـشٖٛا نجري ، 122صط٘:اي
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 ٖٛ إٔ ايـُع٢ٓ ايـُهتعٌُ )ايب١ٓٝ(يؿغ َٔ تتبع إنتعُاالت ٚايعاٖك    
ٖٛ ٖفا ايـُع٢ٓ األٌَ : أعين َا ب٘ ٜتٓض األَك ٜٚٓذًٞ غُْٛ٘  ؾٝ٘

ٜٚمٍٚ غؿاؤٙ ٜٚعٗك سٓك٘ ُٜٚري سذ١ّ ؾا١ًَ بني ساييت ايـشل 
ٚإٕ إغتًؿت تطبٝكات٘ ع٢ً َُاؾٜك٘ َٚٛاقؾٙ ايـػا١َ، ، ٚايباطٌ

ٚإغتالف ايـُُاؾٜل ٚايتطبٝكات ال ٜٓٓك بٛسؿ٠ ايـُع٢ٓ األًَٞ ٚال 
الت طايبـٝـ١ٓص ٚطايبـٝٓاتص يف ايهتاب ايعمٜم بإقاؾت٘ ؾكادع إنـتـعُا

 .ػتُك ايؿاسِ  ايـُكاٍ ايـُذؿ َؿم ٖفا ـت ٖا ٚتـؿهري

ٚايفٟ أعتكؿٙ يػُّٝا إٔ ايب١ٓٝ ناْت تهتعٌُ عٓؿ ايعكب األٚا٥ٌ     
ذٍٗٛ غري ٚاْض ٚال َعًّٛ ـع٢ً ي٤ٞ َ (تعؿؾ٠ايـُايًٗاؾ٠ )ُع٢ٓ ـب

تعؿؾ٠ ْٚٛع األَك ٚإْكالب٘ َٔ ايػُٛض ايـُؾتٛدب ايًٗاؾ٠  ،يؿِٜٗ
يٗاؾ٠ ال  ،أعين يٗاؾ٠ االثٓني-ع٢ٓايـُٜعٗك ٖفا  ،اىل ايبٝإ ٚايعٗٛق

شان١ٝ ـػ١ٝ ايـَٔ بعض ايٛثا٥ل ايتأقٜ -ًٗٛق٠ بني ايؿكٗا٤ايـُايعؿيني 
ِ ـٗذا١ًٖٝ ٚنكؾ بعض قُُِٗ ْٚماعاتِٗ ٚسٛاؾثـشاٍ عكب ايـي

ٌٓ ك ـشاْؿاؾّا ٚإتُااّل بَٝٛٓا ايٚيعٌ هلا إَت ،غَُٛاتِٗ ٚإنًٛب س
ٖٚٞ َتًكا٠ دٝاّل َٔ دٌٝ نايـ ع٢ً َا  ،عاَكٜٔايـُيف قٛاْني ايبؿٚ 

 ـذايهِٗ .ػِٗ ٚعكال٥ِٗ يف بعض َـَٓكع ب٘ غري ٚاسؿ َٔ ًَاٜ

 ؾإ ايًٗاؾ٠  ،تكؿّايـُ (ايب١ٓٝ)ايعٗٛق عٓؿ َالسع١ َع٢ٓ  ٜٚك٣ٛ    
نتهًاؾ١ٝ َعكٚؾ١ يف ٖٚٞ أَاق٠ عكال١ٝ٥ َكُٛؾ٠ يًعكب ٚٚن١ًٝ ا -

 تٛدب يف ايػايب ظٗٛق ايـشل ٚلٚاٍ غُٛض َهتشك٘ دمٜك٠ ايعكب
ٚدٗاي١ َاسب٘، ٚيعٌ َا إيتٗك َٔ ته١ُٝ ايًٗاؾ٠ ايـُتعؿؾ٠ بايب١ٓٝ 
أت٢ َٔ ؾغًٗا يف بٝإ ايـشل ٚؾٚقٖا يف إظٗاق ايٛاقع ٚنًؿ٘، نُا 
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أٌٖ عٓؿ َالسع١ إنتعُاالت  -ٖٚفا ٖٛ ايعُؿ٠ -ٜك٣ٛ ايعٗٛق نجريّا
( يه١ًُ )ايب١ٓٝ( يف أساؾٜح ايكٓا٤ ٚايًٗاؾات بٝت ايع١ُُ)

َـُا ٜهًـ عٔ نٕٛ  -ٚايـُٛاقٜح ٚايطالم بٌ ٚنا٥ك أبٛاب ايؿك٘
ال يٗاؾ٠  -يف )يٗاؾ٠ االثٓني(  )ايب١ٓٝ( سكٝك١ّ يكع١ٝ أٚ َتًكع١ٝ

ٚنأْ٘ َاق سكٝك١ّ بؿعٌ نجك٠ االنتعُاٍ ؾٝ٘ ٚقنٛؽ َعٓاٙ يف  -ايعؿيني
( ست٢ َاق ٚاْشّا األ١ُ٥ )أـٖإ ايكٚا٠ ايـُجكؿني ع٢ً أٜؿٟ 

ؾٕٚ تـْٛٝض أٚ إيعاق  ٜـهٛؽ َع٘ إطالم يؿغ ايبـٝـ١ٓ يف َٛاقؾ َٔ
 بإقاؾ٠ َع٢ٓ )ايًٗاؾ٠ ايـُتهكق٠( .

:  ٝـ يـُا تكؿّ : ياٖؿ تؿًُٝٞ ْٜٛض ايؿهك٠ ُٜٚمٌٜ اإلمجآٍْٚ    
نتب ٚيف  (22) ()عٔ قنٍٛ اهللْ٘ قؿ قٟٚ بطكٜل َشٝض ٖٛ أ

ـُإص ٖٚفا ٓٞ بٝٓهِ بايبٝٓات ٚاألٜـُا أقإْـشؿٜح ٚايؿك٘ :طاي
( ٚقؿ ايب١ٓٝ)مجع  صايبٝٓاتٜٛدب ايكطع أٚ االط٦ُٓإ بُؿٚقٙ، ٚط

 ايكٓا٤ ٚايًٗاؾات أطًكت يف أغباق ـػرب نُاايايًؿع١ يف  ()أطًل
 ٚايطالم ْٚـشٖٛا َٔ ؾٕٚ تعكٜؿ٘ أٚ بٝإ َعٓاٙ  ٚايعكٛؾ شكٛمـٚاي
- ٕٕ ُٜشتاز ايٝ٘ نجريّا  ٚال قٜب يف أْ٘ إطالم قٟٛ يف إَٔك -ٚيٛ يف غرب ثا

ُا ٜعطٞ ـَ -عاتـػَُٛات ٚايٓمايف أَك إدتُاعٞ َِٗ ٖٛ ؾٌُ اي
يف أـٖإ  (يٗاؾ٠ االثٓنيْاٙ : )( ايفٟ إنتعٗكايب١ٓٝ)إنتككاق َع٢ٓ 

ع٢ٓ ايـُُٗٝؿ ـٚال أقٌ َٔ نًؿ٘ عٔ نبل ت ،ايؿكٗا٤ٚايُشاب١ 
مٙ يف أؾٗاَِٗ ست٢ إـا دا٤ تكنٝٚإنكا٤ٙ اىل أمساعِٗ ٚأـٖاِْٗ ٚبؿٚ 

ايـُع٢ٓ قؿ إقتهم يف ايعكٍٛ ٚإقتهؼ ٚ -( )أل١ُ٥ ايُاؾقنيعُك ا
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يف  صكّٛ ب٘ ايب١ٓٝأٚ ت: ط( إطالم ايًؿع١ ِٗ)َٓ ُٓضؾ -يف األـٖإ
ٟٓ ،(29)قٚا١ٜ َهعؿ٠ ٕ٘ َشٝض إل ٚإال ؾأ طالم ايًؿع١ يف ايكٚا١ٜ ٚد

ٖٛ قإْٛ ايكٓا٤  ،تُؿ١ٜ يبٝإ قإْٛ مساٟٚ ععِٝايـُشُؿ١ٜ ايـُ
 ( َٖٞٚؿقت َِٓٗ)ػَُٛات إـا ؾكض نٕٛ ايًؿع١ ـٚؾٌُ اي

  ؟ . ُؿامايـُع٢ٓ أٚ تتُٓٔ دٗاي١ يف ايتطبٝل ٚايـُذٗٛي١ ـَ

ؾات ٚايطالم ايكٓا٤ ٚايًٗا ـتبع أغباقت عٓؿ ٜٚمؾاؾ األَك ْٚٛسّا     
ٚايعكٛؾ ٚايـُٛاقٜح ٚايـشؿٚؾ ٚايؿٜات ٚايكُاّ ْٚـشٖٛا َـُا ٚقؾ 

 ١ٝـُؿكٚغـب تبعـتايـُـقؿ ٜكطع ص، بٌ ١ٓٝـايبؾٝٗا َٔ إنـتـعُاالت يـؿغط
 .َٔ بؿاٜات عُٛق ايتًكٜع ايـُع٢ٓ ٚإنتككاقٙ يف األـٖإ ٚ

عٔ عٗٛؾ ايتًكٜع  ك إٔ ايفٟ ٚقع عًٝ٘ االَطالع َتأغكّاٚايعاٖ     
 ايًا٥ع:َعٓاٖا  يف ال - (ايب١ٓٝ) َكبٛي١ٝ يف قٝؿّاايعؿاي١ األٚىل: ٖٛ دعٌ 

ػًط يف ايؿهك أٚ يف ايكًِ ٚايًهإ ـَٚٔ ٖٓا سٌُ اي -يٗاؾ٠ االثٓني
تكٝٝؿ ، ٚال قٜب يف تأغك كً٘ َٔ اإلْهاق ٚاالؾعا٤ـٚإْت٢ٗ إىل َا نبل ْ

 :ع٢ٓايـُؾٕٚ أٌَ  ،بايعؿاي١ ٚإَطالس٘ بني ايؿكٗا٤قبٍٛ ايًٗاؾ٠ 
 .بايعؿؾ غا١َ ٜتكّٛ بٌ  ،ايفٟ ال ٜتكّٛ بايعؿاي١ (يٗاؾ٠ االثٓني)

: إنتعُاٍ ايًؿع١  ٠ؾعؿَت أغباقإْ٘ قؿ ٚقؾ يف  ٚتؿٌُٝ َا تكؿّ :    
 ْعري َا ٚقؾ َأثٛقّا يف أساؾٜح ايطالم َٔ  ، ايكٓا٤ يف غري أغباق

اـا طًل ايكدٌ إَكأت٘ ٖٚٛ غا٥ب عٓٗا ٚقاَت هلا ب١ٓٝ عؿٍ طأْ٘ 
أٚ  َؿيٛهلاا ايًؿع١ َٔ ؾٕٚ تْٛٝض ٚقؿ أطًكت ؾٝٗ (23)صإعتؿت

                                   

 . 9َٔ أبٛاب َا ٜهتهب ب٘ : ع 9ب  13ٛنا٥ٌ : زاي (29)
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( ٚقؿ ايباقك ٚايُاؾم ٚايكْا )األ١ُ٥: ٖٚٞ ٚاقؾ٠ عٔ  إيعاق ب٘،
َتهكقّا يف أساؾٜح ٖفا ٚٚقؾ  ص،ب١ٓٝ عؿٍطأْٝؿت ايًؿع١ إىل ايعؿٍ

شؿغ االْهاب ـايٓهاع يعكؿ ايب١ٓٝ يف  ٚأْٗا دعًت (26)ايتمٚز َع ايب١ٓٝ
شٛٙ َٔ ايعكٛؾ ـشؿٚؾ ٚيف َٓالعات عكؿ ايٓهاع ْٚـٛاقٜح ٚايايـُٚ

َٚا ٚقؾ يف  ،شٓؿ أٚ ايتعمٜكـٚيف أساؾٜح قٝاّ ايب١ٓٝ ع٢ً َا ٜٛدب اي
تهع١  : كُإ يٗك قَٓإـسؿٜح ْ بًشاظ أسهاّ يٗك قَٓإ

إٔ ًٜٗؿ يو ب١ٓٝ  ال إال(:ط)ـذب قٓاؤٙ قاٌٍٖ ٜ -ٚعًكٜٔ َّٜٛا
( ُا ٚقؾ يف أساؾٜح ايُاؾقني ايطٝبني )ـٚغري ـيو َ  (27) عؿٍٚص

ٜٚٓبػٞ  (ايٛنا٥ٌ)ٓانب١ يف ايـُشٍُٛ عًٝٗا يف األبٛاب ـُهٔ ايـٜ
  . ذُٛعٗاـَكادعتٗا ٚتؿقٝل ايٓعك يف َ

بٗفٙ ػاطبني ايـٌُٖٚ ٜا تك٣ مل ٜتٓض َؿيٍٛ ايًؿع١ عٓؿ ايكٚا٠     
ٚمل تٓعكؿ هلا سكٝك١ يكع١ٝ أٚ َتًكع١ٝ ٚقؿ أطًكت ايًؿع١ يف األغباق 

 ـُػاطبنيأساؾٜجِٗ دماؾّا َٔ ؾٕٚ َبايك٠ تؿُٗٝٗا يًكٚا٠ األدال٤ اي
١ يف تجكٝؿِٗ باَطالسات ٚأْؿهِٗ ايـُكؿنٛا أقٚاسِٗ بعقؿ أتبٗا ٚ

 .نال ثِ أيـ نال  ؟ ايًكٜع١ ٚأسهاَٗا

إنتعُااّل -غتُاّ ايب١ٓٝ ذُٛع ٖفٙ ايًٛاٖؿ ٜتٓض عؿّ إـَٚٔ َ     
ؾٌُ ٚ بباب ايكٓا٤ ٚايرتاؾع -ُتعًكٗاـيف َعٓاٖا ٚسذ١ إثبات١ٝ ي

ْٛٛعات ايًكع١ٝ ـٓكع بكٚا١ٜ َهعؿ٠ : إثبات ايـُٚأْ٘ ُي ايـػ١َُٛ،
 .  َطًكّا بايب١ٓٝ ٚايـشكٛم

                                   

 َٔ أبٛاب َكؿَات ايٓهاع ٚغريٖا .  92: ب  19ايٛنا٥ٌ : ز  (26)
 . 9+ع 9َٔ أبٛاب أسهاّ يٗك قَٓإ : ع 3: ب  7ايٛنا٥ٌ : ز  (27)
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( سكٝك١ يكع١ٝ، ايب١ٓٝ)تْٛٝش١ٝ ع٢ً نٕٛ يؿغ َٚا تكؿّ يٛاٖؿ      
ال نُا لعِ االنتاـ ايًكٜـ ايـػ٥ٛٞ)قؿٙ( َٔ ْؿٞ ايـشكٝك١  -

بٌ ٖٞ ثابت١ يف ايُؿق األٍٚ َٔ تًكٜع االنالّ، ٜٚكاؾ  -ايًكع١ٝ
َُؿاقّا تطبٝكّٝا ألٌَ َع٢ٓ  َٓٗا َا ٖٛ يا٥ْع: أعين )يٗاؾ٠ اإلثٓني(

 .يتبني ٚايتشكل ٚايعٗٛق ٚاإلْهًاف)ايب١ٓٝ( ايفٟ ٖٛ ايْٛٛع ٚايؿغ

ـًكٜع االنالَٞ قاْـٕٛ قـٓا٥ٞ ٚنـٝع دؿّا، ٚي٘ يـعب ْعِ يًت    
عؿٜؿ٠ ٚتًٓعبات نجري٠ يف طكم إثبات ايـشكٛم ٚايـشؿٚؾ  ٚأطكاف

ْعري ايعؿاي١  -إستٝاطّا ع٢ً سكٛم ايٓاى ٚيؤِْٚٗ -ٚيكٚطٗا
 ٖٚٞ عاق١ْ ع٢ً ايـُع٢ٓ ايتطبٝكٞ ايـُتؿاٍْٚٚـشُٖٛا، ٚايكدٛي١ 
 .ع٢ٓ ٚسكٝك١ٝ ايتطبٝل ٚأَايت٘ يـُاَؤنؿ٠ النتككاق  ٖٚٞ يًؿع١ ايب١ٓٝ

َٔ ٖفٙ ايكٚاٜات ايهجري٠ اييت  -٠ َهعؿ٠َعتربأعين -شٔ ؾٝ٘ـَٚا ْ    
شذ١ ـأعين اي ٞ :شكٝكـيف َعٓاٖا األٌَ اي (ايب١ٓٝ)إنتعًُت يؿع١ 

ٚتٓطبل ع٢ً  -ٚايؿيٌٝ ايٛاْض ايفٟ ب٘ ٜتبٝٓٔ اي٤ًٞ ٜٚٓتٓضايتا١َ 
ايكٚا٠ ايؿكٗا٤ يف عُٛق ايتًكٜع هتكك يف أـٖإ ايـُعٗٛؾ ايـَُُؿاقٗا 

  . -أعين يٗاؾ٠ االثٓني -األٚىل
ٖٞ  -األًَٞايطاق١٥ ع٢ً َعٓاٖا ٚؿك١ْٚ يكعّا ايـُْعِ يكٚطٗا      

نايعؿاي١  ٖٚٞ ،َطًٛب١ هلل نبشاْ٘ البؿ َٓٗا يف قبٍٛ ايب١ٓٝ أَْٛق
ٕٕ ًَشك١ ٚيكٚط َتأغك٠ عٔ  ، ٖٚٞٚايعكٌ ٚايٓما١ٖ َٔ ايت١ُٗ َعا

( ٚأٌٖ ٌَ ايـُهتع١ًُ ؾٝ٘، ٚقؿ َؿع ايكنٍٛ االنكّ )َعٓاٖا األ
 ( ببٝإ تًكٜعٗا . بٝت٘ )

 ٚايـُتشٌُ َالس١ٝ ايكٚا١ٜ ايـُعترب٠ يهْٛٗا ؾيٝاّل عاَّا ع٢ً سذ١ٝ    
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ايًٗاؾ٠ يف تـُاّ ايـُْٛٛعات ايـػاقد١ٝ اييت هلا آثاْق يكع١ٝ، َا مل  
ٌْ غاّ ع٢ً عؿّ نؿا١ٜ ايًاٖؿٜٔ ٚإٕ  إِْٓ ايُٝٗا ايًكٚط ٜكِ ؾيٝ

 ايـُطًٛب١ يكعّا يف قبٍٛ ايًٗاؾ٠ .

بٌ ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ: إٕ َعترب٠ َهعؿ٠ سذ١ إَٓا١ٝ٥، ال تأنٝه١ٝ      
بـُع٢ٓ أْٗا إَٓا٤ْ يـُا تعاقف عًٝ٘ ايعكال٤ َٔ عكب ايـذمٜك٠ َٔ 
إثبات أَٛقِٖ ناؾ١ّ بًٗاؾ٠ قدًني، ْٚعريٖا ايكٚاٜات األغك٣ ايؿاي١ 

ايب١ٓٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً بعض ايـُْٛٛعات ايًكعـ١ٝ األغك٣ ع٢ً سذ١ٝ 
 ايعكال٤ ع٢ً اإلثبات بايًٗاؾ٠ ايـُتعؿؾ٠ .  يف نْٛـٗا إَـٓا٤ّ يـتـباْٞ

 ٚااليٝا٤:طؿككاتٗا قٛي٘ أغريّاـٓا يـٝٓاسـتـٜٚؤنؿ ؾُٗٓا يًكٚا١ٜ ٚإن    
ٚاالنتبا١ْ ٖٞ ايْٛٛع  صنًٗا ع٢ً ٖفا ست٢ ٜهتبني يو غري ـيو

ٌٓ شٌُ االيٝا٤ ع٢ً ايـٚقؿ ُدعٌ غا١ّٜ ي ،ذال٤ـيٚايعٗٛق ٚا ٖٚٛ إٔ ـش
ٚااليٝا٤ ط١ٝ األيٝا٤ ؾتؿٍ ايؿكك٠ ع٢ً إعتباق سًٓ ،ٜٓتٓض ٜٚتبني غريٙ

 صست٢ ٜهتبني غري ـيو:طشٌـػا١ٜ اي( ي)صٚأياقنًٗا ع٢ً ٖفا
 ٓهًـ نٛا٤ إْهًـايـُإعترب ـيو  -ٌٓٔشـؾاـا إنتبإ ٚإْهًـ غري اي

عترب٠ يكعّا يف ايـُشذ١ ـبٓشٛ ايعًِ ايٛدؿاْٞ أٚ االط٦ُٓإ أٚ اي
ػاّ ألُٖٝت٘ ـٖٚفا َٔ ـنك اي طأٚ تكّٛ ب٘ ايب١ٓٝصذاٍ اإلثبات ـَ

 .ُطًل االنتبا١ْ يـاإلثبات١ٝ ٚأقدشٝت٘ ايهايؿ١ٝ بعؿ ـنك ايعاّ ايًاٌَ 

 شفٚقَـَٚٔ ؾْٚ٘ ًٜمّ  ،ؿعّٛايـُكبٍٛ ايـُٖٚفا ايؿِٗ ٖٛ ايهًِٝ     
يهإ  -ُا ٜتبني ب٘ اي٤ًٞ ٜٚتٓضـب (ايب١ٓٝ)كْا إـ يٛ ؾٓه ،هتٗذَٔ

 يعؿّ ْٚٛع ؾكٕم ،َهتٗذّٓا (االنتبا١ْ)ع٢ً  طايب١ٓٝص يؿع١عطـ 
 . بـ )أٚ(بُٝٓٗا ؾٝػتٌ ايعطـ يعؿّ ظٗٛق َع٢ٓ بًٝؼ يف ايعطـ 



 (131)الدليل اخلاص على حجية البينة وشهادة العدلني إلثبات العدالة   .................     

 

َال٠ ـشٛخ ايٛاقؾ يف ب (28) ايـُشكل)قؿٙ(أنتاـْا  عتفاقٚال ٜٓؿع إ    
كاؾ َٔ االنتبا١ْ غُّٛ َٛق٠ ايعًِ ايٛدؿاْٞ بإٔ )ايـُ ذُاع١ـاي

ايعٗٛق ١ٓ: كاؾ َٔ ايبٝايـُٚإٔ  ،ت٘ـٛدب يْٛٛع األَك ٚإنتباْايـُ
ذايٞ ٚؾِٗ ـْ٘ تؿهري اقت( ، ٚـيو ألأٟ سذ١ غري ايعًِ ،شذ١ َعترب٠ـب

 تربعٞ بال قك١ٜٓ تهاعؿ عًٝ٘ ٖٚٛ َاؾق َٔ ْٝل ايـػٓام .

باق ـتـًك١ ع٢ً إعـ١ ايـُطـذـّ ٚايـشٌٝ ايعاـ١ٝ ايؿيـٌ تـُاَـٚايـشاَ    
ٌْ ،ػاقد١ٝـْٛٛعات ايايـُذُٝع ـَجبتّا ي ١ـٝٓـبـاي غاّ  إال إٔ ٜكّٛ ؾيٝ

يٗاؾ٠ ، َٚٔ ؾْٚ٘ ؾايب١ٓٝ : ع٢ً عؿّ نؿا١ٜ ايًاٖؿٜٔ نايمْا ٚايًٛاط
طكٜل يكعٞ إثباتٞ اـا إدتُعت ايًكٚط ايًكع١ٝ َع٘ ٖٞ االثٓني 

 . يكع١ٝ ٛاقؾ اييت هلا آثاْقايـُٚيف مجٝع 

ٚدٛؾ ؾيٌٝ ايـُكاّ ايجاْٞ يف ٜكع ايهالّ يف  -ُاَ٘ـٚبعؿ ْٚٛس٘ ٚت    
طًٛب١ يف بعض ايـُشذ١ٝ ايب١ٓٝ يف غُّٛ ايعؿاي١ ـغاّ َجبت ي

          .١ٝٗ ـكاَات االيايـُاألسهاّ ايًكع١ٝ ٚ

 الدليل الـخاص على حجية شهادة البينة بالعدالة :                   
  : ٖٚٞٔ االعالّ بكٚاٜات غا١َ بايعؿاي١، َ تؿٍ مجْعإنقؿ       

َاّ ايـُٓهٛب يإل :شه١ٝ يف قٚا١ٜ ايتؿهريايـُايه١ٓ ايؿع١ًٝ  :األٚىل    
ػُّٛ ايٝ٘ ـعٓؿ تكاؾع اي()ٚتتُٓٔ طكٜك١ ايٓيب(29)()ايعههكٟ

 بعحـٖٚٞ إٔ ٜ ،ُُنيـػـؿ ايـألس يٗاؾ٠ّايـُذٍٗٛ ساي٘ يؿٜ٘ ٚإقا١َ 

                                   

 . 994:  3: م 3َهتٓؿ ايعك٠ٚ ايٛثك٢ : ز (28)
 . 1َٔ أبٛاب نٝؿ١ٝ ايـشهِ : ع  6: ب  18ايٛنا٥ٌ: ز (29)
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ٛا ساٍ ًُشني يٝهتؿُٗٛا ٜٚهتعـػٝاق ايُايـقدًني َٔ أَشاب٘ اي
 ايـُبعٛثني عٓؿ َـذ٤ٞثِ  ،شًتِٗ ٚنٛقِٗ ٚقبًٝتِٗـايًاٖؿٜٔ َٔ َ

َٔ َعكؾ١ اخلري ٚايؿٌٓ  ايتشكٝل بٓتٝذ١ أغرباٙ ٛي ٚقدٛع ايـُهتؿُٗني
 .  عٌُ بًٗاؾتُٗا ٚقٛهلُا دكسّا أٚ تعؿٜاّل  -أٚ َعكؾ١ ايه٤ٛ ٚايكبض

َاّ اىل اإلاْ٘ مل ٜجبت إْتهاب ايتؿهري ايٛادؿ يًكٚا١ٜ : ٚؾٝ٘      
بت عٓؿ بٌ ث ،( يُٝٓض اإلنتٓاؾ ايٝٗا َؿقنّا غاَّا)ايعههكٟ 

ُهٓٓا االعتُاؾ ع٢ً ـٚال ٜ ايـِ،بعض األعالّ نفب ايٓهب١ ٚاهلل ايع
 .يًؿيٌٝ ايعاّ  ٚإٕ ًَشت َؤٜؿ٠ّ ُٕٓٛ نشذ١ٕايـُ

َٔ مل تكٙ بعٝٓو طتكؿ١َ ايؿاي١ ع٢ً إٔ ايـُقٚا١ٜ عًك١ُ  : ايجا١ْٝ    
ٜكتهب ـْبّا أٚ مل ًٜٗؿ عًٝ٘ بفيو ياٖؿإ ؾٗٛ َٔ أٌٖ ايعؿاي١ 

شهب َؿَٗٛٗا ع٢ً إٔ َٔ يٗؿ ـٖٚٞ ٚاْش١ ايؿالي١ ب (94)صٚايهرت
ِٓ ايٝ٘ َُٜٓٚ ،عًٝ٘ ياٖؿإ باقتهاب ـْب يٝو َٔ أٌٖ ايعؿاي١ ٚايهرت

  أعين ايعؿاي١ باألٚي١ٜٛ : ايؿهل بايًاٖؿٜٔ ٜجبت بُٗا ْؿٙاْ٘ اـا ثبت 
عؿّ ايؿٌُ بني  : ايٝ٘ َِٓٓأٚ ُٜ ،األٚي١ٜٛيهٔ ال ياٖؿ قطعٞ ع٢ً 

َٚع غض ايطكف  ،عؿّ ايؿٌُ يهٔ ال ؾيٌٝ ع٢ً ،ايؿهل ٚايعؿاي١
 .ُٓع ْعؿ٘ َٔ ايكنٕٛ ايٝ٘ـؾالي١ ايكٚا١ٜ ؾايهٓؿ ْعٝـ ٜقُٛق عٔ 

يٗاؾ٠ ( َٔ قٛي٘:طعٔ ايباقك ) (91)ذعؿٞـَا قٚاٙ دابك اي :ايجايج١    
 عٓٗا ؾُعٓؿَيِتص ٦ٌَٔـايكاب١ً دا٥م٠ ع٢ً أْ٘ إنتٌٗ أٚ بكل َٝتّا إـا ُن

 ٚظاٖك ايهؤاٍ يف ايكٚا١ٜ ٖٛ ايهؤاٍ عٔ ساٍ ايكاب١ً َٔ ايعاقؾني بٗا
                                   

 . 12َٔ أبٛاب ايًٗاؾات : ع 91: ب  18ايٛنا٥ٌ: ز (94)
 . 28َٔ أبٛاب ايًٗاؾات : ع  39: ب  18ايٛنا٥ٌ: ز (91)
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 .ؿٜٔ اٖع٢ً إثبات ايعؿاي١ بايً تؾٓي، يٗؿٚا بعؿايتٗااـا أدابٛا ٚؾ

(، عُكٚ بٔ مشكقُٛق ايؿالي١ َٓاؾّا يٓعـ نٓؿٖا يٛقٛع) :ٚؾٝ٘    
اـا ُن٦ٌ عٓٗا طظاٖك ايكٚا١ٜبًشاظ عؿّ ْٚٛع نؤاٍ ايعؿيني، بٌ 

ُٛت٘ َٔ ـذٓني أٚ بـإثبات عؿاي١ ايكاب١ً ايًاٖؿ٠ بانتٗالٍ اي صؾعٓؿيت
َـشًتٗا أٚ قبًٝتٗا  ع، أٟ نأيٛا عٓٗا مجاع١ َٔ أٌٖطكٜل ايًٝا

ػربِٖ ٖٚٛ يٝاع َؿٝؿ يًعًِ أٚ ـدابٛا بعؿايتٗا َٔ ؾٕٚ َعاقض يؾأ
 .  ػُّٛ ـباينؤاٍ االثٓني ؾالي١ ع٢ً  ، ٚيٝو ؾٝٗايالط٦ُٓإ عاؾ٠

 شًت٘ـ٦ٌ عٓ٘ يف قبًٝت٘ َٚـا ُنـؾاط :َشٝش١ ابٔ أبٞ ٜعؿٛق :ايكابع١    
ذُع ايـُكطٛع ب٘ ٚايـَُٔ  ٚتككٜب٘ اْ٘ (93)صَا قأٜٓا َٓ٘ إال غريّا :قايٛا

شًت٘ ـعًٝ٘ عؿّ إعتباق نؤاٍ انجك َٔ ياٖؿٜٔ عؿيني عٓ٘ يف قبًٝت٘ َٚ
 .هًُني ايـُثبتت عؿايت٘ بني  (َا قأٜٓا َٓ٘ إال غريّا:)ؾاـا يٗؿا

ٌَ عٓ٘... قايٛا..صفنٛق٠ايـُإٕ ايكٚا١ٜ بؿككاتٗا  :ٚؾٝٗا     يٝهت  طُنـ٦ٔ
نؤاٍ ْؿكٜٔ، بٌ ٖٛ ظاٖك يف نؤاٍ مجعٕ ٚدٛابِٗ، ٖٚفا ظاٖك٠ يف 

ٚيٝو ـػري شًت٘ أْ٘ َٔ أٌٖ ايـايًٝاع ٚايًٗك٠ بني أؾكاؾ قبًٝت٘ َٜٚعين 
 .ؾٝٗا ؾالي١ ع٢ً غُّٛ اإلثبات بايًاٖؿٜٔ بٌ ٚال إيعاق 

ؾيٌٝ غاّ ع٢ً سذ١ٝ ايب١ٓٝ يف إثبات  ـُاّشٌُ عؿّ تـٚقؿ ت    
ٖٚٞ  ،٠ َهعؿ٠: َعترب ّيؿيٌٝ ايعاٜٚهؿٝٓا ا ،ػُّٛـايعؿاي١ باي

يٗاؾ٠  -ـشاٌَ َٓٗا سذ١ٝ ايب١ٓٝٚاي ،سذ١ إَٓا١ٝ٥ يتباْٞ ايعكال٤
ع٢ً ايعؿاي١ يٛ إُْٓت ايٝٗا يكٚط قبٍٛ ايًٗاؾ٠ نايعؿاي١  االثٓني

 ؿ ببعض ايكٚاٜات ايـػا١َ .ْٚـشُٖٛا، ٚتؤٜٓ ٚايفنٛق١ٜ
                                   

 . 1َٔ أبٛاب ايًٗاؾات : ع  91: ب  18ايٛنا٥ٌ: ز (93)



 14جصول / اال........................ بشرى .............................(134)    

 

ْٛٛعات ايـُٔ ؾكم يف سذ١ٝ ايًٗاؾ٠ ع٢ً ايعؿاي١ بٌ ٚغريٖا َ ٚال   
ٚبني ايًٗاؾ٠  (لٜؿ عؿٍ َهتكِٝع١ٝ بني ايًٗاؾ٠ ايكٛي١ٝ نكٛهلُا)ايًك

ايع١ًُٝ ٖٚٞ إٔ ٜؿعٌ ايعؿالٕ ؾعاّل ٜؿٍ بْٛٛع ع٢ً عؿاي١ ايكدٌ 
ُٓنُا يٛ قأٜٓا َاي ا بمٜؿ يف َالت٘ َع ؾالي١ ايًٛاٖؿ ع٢ً ـشني قؿ إ٥ت

، أٚ َقـٔبال يٗاؾ٠ لٜؿ ُٖٚا ٜعكؾإ اإل٥تُاّ ب٘ إغتٝاقّا َٔ ؾٕٚ إْطكاق
 تٛقـ قبٍٛ ايًٗاؾ٠ ع٢ً عؿاي١ ايًاٖؿ أٚ طًٓل ايعؿالٕ أَاّ

َـذٗٛيني ؾاْ٘ ٜهًـ عُاّل عٔ عؿاي١ ايـُذٍٗٛ ٚـيو نً٘  يػُني
 يُؿم ايًٗاؾ٠ ٚإطالم ؾيٌٝ سذ١ٝ ايب١ٓٝ .

ًٗٛؾ ب٘ ٚبني عؿّ ايـُٚال ؾكم يف سذ١ٝ ايب١ٓٝ بني سٍُٛ ايعٔ ب    
أٚ سٌُ ايعًِ شاٍ ـُػايؿتٗا يٛاقع ايبـيٛ سٌُ ايعًِ  ، يهٔسُٛي٘

  . ؾال سذ١ٝ هلا يف يٗاؾتُٗا،ا ُشٗـأٚ تهاَ ـػطأُٖا أٚ إيتباُٖٗاب
َعترب٠ َهعؿ٠ اييت ٖٞ إَٓا٤ ٓا ع٢ً ايته١ٜٛ ٚعؿّ ايؿكم: ٜٚؿي    

يتباْٞ ايعكال٤ ع٢ً ايكنٕٛ إىل يٗاؾ٠ االثٓني ٚإٕ أؾاؾت إستُاٍ 
  . ػايؿتٗا يًٛاقعـذاَع يعٔ َايـًُٛاقع ٠ ييًٗاؾَطابك١ ا

هًُني ايـُْعِ ًٜرتط يف إثبات ايب١ٓٝ ٚنًؿٗا عٔ عؿاي١ ايكدٌ بني     
إٔ ال تعاقْٗا يٗاؾ٠ عؿيني آغكٜٔ ٜٓؿٝإ عٓ٘ ايعؿاي١ أٚ ٜجبتإ عًٝ٘ 

  ٚـيو يْٛٛع تهاـب، ػكٚز عٔ طاع١ اهلل نبشاْ٘ـايؿهل ٚاي
عٔ  -َعترب٠ َهعؿ٠ -، ؾٝكُك ؾيٌٝ ايب١ٓٝ ٚتؿاؾعُٗا ايًٗاؾتني َؤؾ٣
أٚ ايٓؿٜٔ، ٚيٛ  ايٓكٝٓنيـذُع بني اي َـشفٚق ألْ٘ ٜهتًمّ ُامشٛهل

ؾكض تكدٝض إسؿاُٖا يمّ ايرتدٝض َٔ ؾٕٚ َكٓدض ٖٚٛ غري َشٝض ٚيفا 
نكطتا عٔ  إيتٗك بني األَٛيٝني اْ٘ اـا تعاقْت ايـشذتإ ايـُتهاؾ٦تإ

 يـشذ١ٝ ؾٕٚ األغك٣ .االعتباق ٚمل تتُـ إسؿاُٖا با
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 ؟ ػرب ايعؿٍ ايٛاسؿ أٚ بًٗاؾ٠ ايجك١ ايُاؾمـٌٖٚ تجبت ايعؿاي١ ب    
ايٛدؿاْٞ بايعؿاي١ أٚ تٛيؿ االط٦ُٓإ ٚايٛثٛم أَا اـا سٌُ ايعًِ 

ٜل األٍٚ ايباطين بٗا ؾال قٜب يف ثبٛتٗا بأسؿُٖا ٜٚٓؿقز تـشت ايطك
ٚايبشح ٖٓا ؾُٝا يٛ مل ٜـشٌُ َٔ أسؿُٖا    ايـُكيؿ يجبٛت ايعؿاي١ .

ُٓاّل  ايعًِ أٚ االط٦ُٓإ بُؿم ايـػرب، ٚؾٝ٘ غالف طٌٜٛ عكْٓاٙ َؿ
، ٚسًُٝت٘ قكب ثبٛت ايعؿاي١ نها٥ك يف بـشٛخ سذ١ٝ غرب ايجك١

 ٌـٝـ٘، إلطالم ؾيـٕٛ َؿقـك١ ايـُأَـجـرب ايعؿٍ أٚ ايـايـُْٛٛعات بـػ
إلنتككاق تباْٞ ايعكال٤  ثبٛت ايـُْٛٛعات بـػرب ايعؿٍ ٚغرب ايجك١

بـػرب ايجك١ بعؿاي١ ٚػرب ايجك١ ايُاؾم بـ ثبٛت ايـُْٛٛعاتع٢ً 
ٕٕ  ثك١ٕ رُبٙ غؾٝكبٌ بًكط إٔ ال ٜعاقض غرَب أسٕؿ، ٜٓؿٞ ايعؿاي١ عٔ ثا

 ثِ ْبشح األَك ايهاؾى : . (92)ـاى ايـًُٗٛؾ ي٘ ؾكادع
 التوبة حقيقتها وأحكامها :                
إٕ سكٝك١ٝ ايتٛب١ يػ١ّ ٚحبهب أٌَ ْٚعٗا ٖٞ ايعٛؾ٠ ٚايكدٛع      

ؾرياؾ َٓٗا احلكٝك١ ايًػ١ٜٛ األ١ًَٝ  ،ٚنأْ٘ مل تجبت يًتٛب١ سكٝك١ يكع١ٝ
قؿ تٓاف اىل اهلل تعاىل، ٚتٛبت٘ ع٢ً عبؿٙ تعين قدٛع٘ عًٝ٘  ٖٚٞ

 بايـُػؿك٠ ٚايكمح١، ٚقؿ تٓاف اىل ايعبؿ ٚتعين قدٛع٘ عٔ تـُكؾٙ
ايعٛؾ٠ تـُتٓع ٚسٝح ٚتأنؿ٘ ع٢ً ـْب٘ ٚعٛؾت٘ يطاعت٘ ٚيًككب َٓ٘، 

ِ يٓماٖت٘ عٔ ايتذٓه ٞدٛؾ غاقدٞ سكٝكٛنبشاْ٘ بٚايككب َٓ٘ ايٝ٘ 
شّٝا إؾعا٥ّٝا ـتٓمًّٜٝا َهاَٚدٛؾّا ٛع ايٝ٘ بايتٛب١ نإ ايكد -هإايـُٚ

  . ػكٚز عٓٗا ٚايتُٓكؾ عًٝٗاـ٘ ٚقٝاؾٙ بعؿ ايتعٜعين ايعٛؾ يؿا٥ك٠ طا
                                   

 د١ٝ .: سذ١ٝ غرب ايجك١ يف املْٛٛعات اخلاق 7بًك٣ االٍَٛ :ز (92)
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ٚهلفٙ ايعٛؾ٠ اللّ قطعٞ َتؿل عًٝ٘ ٖٛ ايٓؿّ ايباطين ٚايتأنـ     
ٜٓؿّ  إـ يٛ مل ،ايٛاقعٞ ع٢ً ن٤ٛ َا َؿق عٓ٘ َٔ ايعُٝإ ٚايتُكؾ

ٖٚفٙ ٘. يكٓبٚعٛؾٙ ُكؾٙ ٚعُٝاْ٘ ـعٔ ت ٘قدٛعع٢ً ـْب٘ مل ٜتشكل 
٢ اْ٘ اـا ُعٓـب ،شاي١ ايباط١ٝٓ َالل١َ يًكدٛع ٚايتٛب١ ٚنايؿ١ عٓٗاـاي

 ٚدؿٖا ايعبؿ أٚ أٚدؿٖا يف باطٓ٘ إنتًـ َؿم عٛؾت٘ ٚتٛبت٘ .

 َعترب٠  (99) قٚا١ٜ :ايـػط١٦ٝ ٜٚؿيٓا ع٢ً ٚدٛب ايٓؿّ ايكًيب ع٢ً     
 أغباق ، ْٚعريٖاَعُٝت٘ َٔأيـِٓ ايباطين ايتص ٜعين بايٓؿّ تٛب١ّ نؿ٢ ط

ع٢ً ٚدٛب  ايؿاي١ ايككإٓ ٚايه١ٓ ُّْٛب١ُُٝٓ  -تهًـ َتعؿؾ٠ 
َٛٓٗا ب٘ ٚنؿا١ٜ ايٓؿّ ـشكل ايتٛب١ بايٓؿّ ٚتـعٔ ت -عاَٞايـُايتٛب١ َٔ  ك

ك ايتأٓثظاٖك ايٓؿّ ايباطين ٚ يف َاؾقّا ٚالبؿ إٔ ٜهٕٛ .ايباطين يتشككٗا
، إـ ايٓؿّ ايهاـب ال أثك ي٘، نُٔ ٜؿعٞ ايكغب١ يف ايٓؿا١َ عٔ ٞايٓؿه

ْٚؿاَت٘ ٚيف نًٛنٝات٘ أَاّ اهلل تعاىل ٖٚفا  ايه١٦ٝ َٔ ؾٕٚ ظٗٛق تٛبت٘
َٔ ط ال ٜكبٌ ؾعٛاٙ اهلُل تعاىل ايـُطًُع ع٢ً ايهكا٥ك ًٖٔفٜ َِٛب١ُ ٔي َِٝهِت ايٖت ََٚي

َٕ ايٖه٦َِّأت َسٖت٢ ٔإ ًُٛ َُ ََِٕٜع ٍَ ٔإِّٞ ُتِبُت اآل ُِٛت َقا َُ ِِ اِي ُٖ ََٓك َأَسَؿ ص ـَا َس
 (93)(:طـيو اـا عأٜ أَك اآلغك٠ص، قاٍ إَآَا ايُاؾم)18ايٓها٤:

ايفْب يف ايك٠ٛ ٚايٓعـ َع يؿ٠  ايٓؿا١َ َتٓانب١ّ هٕٛالبؿ إٔ تٚ
َٔ ايمْا باألدٓب١ٝ ٜٚتأنـ قّٜٛا َٔ َالَه١ أيـِ نجريّا دؿّا ؾٝت ْٚعؿ٘

  .ا ب٠ًٛٗ أٚ تكبًٝٗا ٖٚهفاع٢ً ايٓعك هلأق٣ٛ َٔ ايٓؿّ  شٓؿـبدهؿٖا ٚ

 ٛؾ٠ إىلـتباق ايعمّ ع٢ً عؿّ ايعـإع : ؿكٗا٤ـَٔ اي ُْعـ٘ ـنك دـثِ إْ    
                                   

 . 6َٔ أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو : ع  82: ب  11ايٛنا٥ٌ: ز (99)
 قٚاٙ ابٔ بابٜٛ٘ يف )ايؿكٝ٘( ٚسهاٙ يف تؿهري )ايربٖإ( ٚغريٙ َٔ ايتؿهري بايـُأثٛق. (93)
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شكل ايتٛب١ غاقدّا أٚ إعتباقٙ يف َشتٗا أٚ قبٛهلا ـع١ُٝ يف تايـُ 
ع١ُٝ مل ٜهٔ ايـُيكعّا بًشاظ أْ٘ يٛ مل ٜعمّ ع٢ً تكى ايعٛؾ اىل 

ايتُٓكؾ ٚايطػٝإ ع٢ً تبع١ٓٝ ايكمحٔ، ٚقؿ إؾعٞ االمجاع قادعّا عٔ 
َٞ عٔ مجع َٔ األعالّ عؿّ إعتباقٙ  ع٢ً إعتباق ايعمّ، َع أْ٘ ُسٔه

 . يعؿّ ايؿيٌٝ ايٛاْض ع٢ً تٛقـ َؿّٗٛ ايتٛب١ أٚ تٛقـ َشتٗا عًٝ٘

١ ٜعكبٗا  ال قٜب يف نٕٛ ايتٛب١ ايُاؾق١ َتك١َٛ بايٓؿا١َ ايكًبٝٚ     
ايهًٛى ايعًُٞ ع٢ً ايطاع١ ٚعؿّ ايعٛؾ٠ اىل ايـُع١ُٝ، يهٔ ال ٚثٛم 
عٓؿْا باعتباق ايعمّ األبؿٟ ع٢ً عؿّ ايعٛؾ٠ إىل ايفْب ٚايه١٦ٝ 

ايـُشكَات ٚؾعٌ ايٛادبات بٓشٛ ال إىل تكى ايكُؿ ايًؿٜؿ  بـُع٢ٓ
شٍُٛ َا عمّ عًٝ٘ ٚقُؿٙ ْٚٛاٙ ـإال بعؿ ايٛثٛم بايتٛب١ تشكل ت

 َهتُكّا اىل األبؿ .
ايعمّ ) إعتباق ـض ٜؿٍ ع٢ًٖٛ عؿّ ٚدؿإ ؾيٌٝ َاي : ٚايٛد٘     

ٙ ؾٝٗا ٜتٓاؾ٢ َع إعتباق( يف تـشكل ايتٛب١ أٚ يف َشتٗا، ألٕ األبؿٟ
َٜا  تؿهري قٛي٘ نبشاْ٘: طايٛاقؾ٠ يفٚبٞ بُري ايـُعترب٠ أل بعض ايكٚا١ٜ

ًٖ ََُٓٛا ُتُٛبٛا ٔإَي٢ اي َٔ آ َٗا اٖئفٜ ٜٗ ُُٛسّاَأ َِٛب١ّ َْ يكاٟٚ إٔ انٚ، 8:ايتشكِٜص ٘ٔ َت
ِٖٓ إٔ ا ٛؾ٠ اىل ايفْب أبؿّا يتٛب١ ايُٓٛع تعين عؿّ ايعايـذًٌٝ تٛ

شُؿ ـٜا أبا َ(:ط؟ ؾكاٍ ي٘ ايُاؾم )ِؿُعٚأٜٓٓا مل َٜ :أبٛ بُريؾكاٍ 
ٛٓابصشب َٔ عباؾٙ ـإٕ اهلل ٜ ٍٛٓ(96)ايـُؿنٓت ايت  أٟ إٕ ايًٝطإ قؿ ٜه

كع يف ايفْب ٚاهلل ـٚت ٘عكً األَاق٠ بايه٤ٛ ثِ تػًبًٓؿو يايعُٝإ 
  . ؿا٥ك٠ ايطاع١بايفْب ثِ عاؾ يًتٛب١ ٚقدع يشب ايعبؿ ايفٟ إؾتتٓ٘ ـٜ

                                   

 . 2َٔ أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو : ع  86: ب  11ايٛنا٥ٌ: ز (96)



 14جصول / اال........................ بشرى .............................(138)    

 

ٙ إ اعتباق ٞ( :ايؿا٥ُ عّا عٔ إعتباق )ايعمّ ْآاؾا٠ َايـُٜٚٓاف اىل    
شكل ايتٛب١ غاقدّا َٚٔ غايب ايعُا٠ ايفٜٔ ال ٚثٛم ـٜهتًمّ إَتٓاع ت

َهتكباّل، ٖٚفا  عاَٞ ٚؾعٌ ايٛادباتايـُتكى تُكاقِٖ ع٢ً انهلِ ب
  إَتٓاْع باطٌ َـُٓٛع دمَّا .

َٔ  (ٚيٛ ساٍ ايٓؿّْعِ ايكٚا١ٜ ٚاْش١ ايؿالي١ ع٢ً دم١ٝ٥ )ايعمّ     
َّٛٓا ي٘ بٓشٛ ٜٛدب ت ـػًٓؿ٘ ؾهاؾ ايتٛب١ أٚ ايتٛب١ َٔ ؾٕٚ نْٛ٘ َك

ايـشكٝكٞ بايٓؿّ  شكلٚـيو ألٕ ايتٛب١ ايُاؾق١ ايُٓٛع تت بطالٕ أثكٖا
ٚايتأنـ ايٛاقعٞ ع٢ً ايعُٝإ ايـُاْٞ، ٚال ٜهٕٛ ايٓؿّ سكٝكّٝا 
َكتهمّا يف ايٓؿو َهتككّا يف ايباطٔ إـا مل ِٜٓٓ اىل ايتأنـ : ايعمّ 

ُِٓ يبٌ ٖٛ دم٤  ايتُكؾ ٚايعُٝإ،ع٢ً عؿّ  ٖٚفا  ،ًٓؿّ ٚايتأنـَت
غاقدّا اىل ذتُع َع عؿّ ٚثٛم ايٓؿو بعؿّ ايعٛؾ٠ ـع٢ٓ ٜايـُ

َٚع اإلقؿاّ ايعُٝإ َٓ٘ َهتكباّل،  ٚقٛعـذتُع َع بٌ ٜٚ ،ايعُٝإ
َٓيغكا٤ ايًٝطإ بإ ٚاقعّا ًك٣ٛ اي١ًٜٛٗ يٚإنتػالي٘ بايه٤ٛ اق٠ ًٓؿو األ

أغك٣ عٓؿ َؿٚق  ذب ايتٛب١ َك٠ّـشكاّ ٚتـٚايػٓب١ٝ القتهاب اي
 . ايـُع١ُٝ ثا١ّْٝ

ذُع بني ـبعؿ اي غباقع٢ٓ َٔ ايعمّ ٖٛ ظاٖك األايـُٚيعٌ ٖفا     
ايفٟ ال ايفْب أْ٘طأعين تؿهري ايتٛب١ ايُٓٛع ب :مجًتني ٚاقؾتني ؾٝٗا

شب َٔ عباؾٙ ـإٕ اهلل ٜطسٓب اهلل يعبؿٙ ايتٛاب َع صأبؿّاٜعٛؾ ؾٝ٘ 
ٛٓابص  ؿّا يتشكل ع٢ٓ َؤٓنايـُٚقؿ ٜهٕٛ ٖفا ، (97)ؾكادعايـُؿنٓت ايت

مل تهٔ  -تكنٗاع١ُٝ ٚايكغب١ يف َٔ ايـُ ال ايٓؿا١َ، إـ يٛايٓؿا١َ

                                   

 ٚغريٙ . 2َٔ أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو : ع 86: ب  11ايٛنا٥ٌ: ز (97)
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ايعُٝإ ايالسل َٛدبّا هٕٛ ، أٟ ال ٜع١ُٝ السكّا غكٜب١ّ َهتٛس١ًّايـُ
ايعبؿ يف َكاّ ايعُٝإ  ، إـنتٝشاٍ ايٓؿو َٓٗا ْٚؿاَتٗا عًٝٗاإل

ع٢ً نًٛن٘ ال ٜهتٛسٌ  َآعهه٘ َباطَٓهتككّا يف هتُك ايـُ ٚايتُكؾ
  : ٚس٦ٓٝف ٜكاٍ ط١٦ٝ،ٚال ٜتشكل َٓ٘ ايٓؿّ ع٢ً ايـػ َٔ ايفْب

عؿّ ايعٛؾ٠  ع٢ً -ٚيٛ إٓ ايٓؿّ -٘ ايٓؿا١َ ٚايعمّباطٓـشكل يف إـا ت    
شكل ـكت ايتٛب١ ٚاقعّا ٚإٕ مل ٜجل ايعبؿ بٓؿه٘ ٚمل ٜشٓكـع١ُٝ تايـُاىل 

بٌ ست٢ يٛ أسكل ٚٚثل بٓعـ  َٓ٘ َهتكباّل،ع١ُٝ ايـُ َؿٚقعؿّ 
ٚيفا أسٓب  ،ًفْب َهتكباّلٚإقتهاب٘ يؿه٘ األَاق٠ بايه٤ٛ ـعكً٘ ٚغًب١ ْ

ٛٓاب ايـُاهلل عبؿٙ   . ؿنٓت ايت
 ٚبتعبريٕ َـػتُك: تتكّٛ ايتٛب١ بايٓؿا١َ ايكًب١ٝ ٚطنؿ٢ بايٓؿّ تٛب١ص     

ٚتتكّٛ بايكدٛع السكّا ٚايعمّ ع٢ً ايطاع١ ٚتكى ايـُع١ُٝ، ٖٚفٙ 
ِِ  َكتب١ عاي١ٝ َٔ ايتٛب١ ًٜري ايٝٗا قٛي٘ تعاىل:ط ِٖ ُتُٛبٛا اِنَتِػٔؿُكٚا َقٖبُه ُث

ٔ٘ ِٝ ذؿٟ : اطًبٛا ايـُػؿك٠ ـ، ٜٚككب إٔ ايـُكاؾ اي94+61+33+2صٖٛؾ:ٔإَي
ثِ تٛبٛا ايٝ٘ ٚعٛؾٚا يؿا٥ك٠ ايطاع١ بايعمّ ايعًُٞ ع٢ً َٔ ـْٛبهِ، 

يٓؿّ ايكًيب ٚال ُٜٓض ـا َٔ ؾٕٚ ا ،عؿّ ايـُع١ُٝ ٚؾعٌ ايـشهٓات
 ؾقد١ اإلٜـُإ .  ، ٚبايٓؿّ ٚايعمّ ٜهٌُ ايؿٜٔ ٚتعًٛع٢ً ايفْٛب ايـُا١ْٝ

شكل ـشٝح ٜهٕٛ قٝؿّا يف تـٌٖٚ ًٜمّ االنتػؿاق ايًؿعٞ ايًهاْٞ ب    
طل ايًهإ به١ًُ االنتػؿاق ـايعاٖك عؿّ إعتباق ُْ ؟ايتٛب١ ايُشٝش١

ٚإٕ نإ  ،شكل َؿّٗٛ ايتٛب١ أٚ يف َشتٗا ٚقبٛهلا عٓؿ اهللـقٝؿّا يف ت
أٚ َٔ ؾعا٤ ايعبؿ ٌُٝ ـشهٔ ايـذَهتشبّا إـ ٖٛ َٔ ـنك اهلل ايٖفا 

يًتٛب١  ْ٘ إظٗاْقٚايعؿٛ، ٖٚٛ سهٔ مجٌٝ أل ؿك٠ػايـُايتا٥ب بطًب 
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بٌ  ،اقنتٗا ٚتأنٝؿٖاـُٚايعٛؾ٠ ايباط١ٝٓ ٜٚعني ايباطٔ ايٓمٜ٘ ع٢ً َ
ذ١ ايكٚس١ٝ ـعايايـًُُٛى ايٛاْض يف ايـُ يالنتػؿاق ايًهاْٞ األثُك

ّٛٓ ايتٛب١ يهٔ ال ؾيٌٝ ع٢ً ت ،ؾٖاـُٓكاألغالق١ٝ يطػٝإ ايٓؿو ٚت  ك
  . ذاؾ ن١ًُ االنتػؿاقـٜبإ -َؿَّٗٛا أٚ َش١ّ -

شٛ ـاألؾي١ ؾغاي١ ايتٛب١ ايُاؾق١ يف َ َؿاؾثِ إْ٘ ال قٜب يف إٔ     
َٔ ؾاغً٘ ١ نٛاؾ ايكًب ع١ُٝ يف باطٓ٘ ٚإلايايـُذ١ أثك ـايفْٛب َٚعاي

ٚتُشٝض ُعًك١ ايعبؿ بباق٥٘، ٚالبؿ َٔ تؿاقى ايٛادبات ايؿا٥ت١ َٓ٘: 
بكٓا٤ٖا  (98)صتعُؿ اىل نٌ ؾك١ٜٓ عًٝو ْٝٓعتٗا ؾتؤؾٟ سكٗاطإٔ 

َٖـَتنُا   .ٚتؿاقنٗا  ٚغُـبـتٗا َتٗا ـِهـالبؿ َٔ أؾا٤ سـكٛم ايٓاى اييت 
َٔ إـ ال ؾٚق يًتٛب١  ،ٚأَٛاهلِ اييت أتًؿتٗا عًِٝٗ ِٗـٚؾا٥ـعٚأؾا٤ 

تأؾ١ٜ  : نكع ٚقٕت، ؾٝذب عًٝ٘ ؾٛقّا ٚبأتُؿ١ٝ سكٛم ايٓاى ؾٕٚ
ًُٛن١ هلِ ايـُسكٛقِٗ ايٓا٥ع١ عًِٝٗ أٚ ايؿا٥ت١ َِٓٗ ٚقٓؾ األعٝإ 

 ؤَٓنيايـُٚقؿ قاٍ أَري  ،ػُٛب١ َِٓٗ أٚ ُْإ بؿهلا ٚعْٛٗاايـُٚ
()  إٔ تؤؾٟ ط ( بكٛي٘:ْٗر ايبالغ١)يف تؿهري ن١ًُ االنتػؿاق يف

ٌٓ أًَو يٝو عًٝو ايـُاىل  ػًٛقني سكٛقِٗ ست٢ تًك٢ اهلل عٓم ٚد
ٚادبات٘ ايؿا٥ت١ َٓ٘ ٚالبؿ َٔ ؾالبؿ َٔ إظٗاق ايٓؿّ هلل ٚأؾا٤  (99)صتبع١
ٍٕ َٔ ايتبع١  ،ايٓاى يًعباؾسكٛم  أؾا٤  .ست٢ ًٜك٢ اهلل ٖٚٛ غا
ُا تُؿٜ٘ يـٛت ٚبعؿ ايـُٚيٛ ظٗكت آثاق قكب األدٌ ٚأَاقات     

اـا بكٝت عًٝ٘  ٓٗٛب١ايـُػتُب١ أٚ ايـُتٝهك ي٘ َٔ أؾا٤ سكٛم ايٓاى 

                                   

 . 9َٔ أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو : ع  87: ب  11ايٛنا٥ٌ: ز (98)
 . 9َٔ أبٛاب دٗاؾ ايٓؿو : ع  87: ب  11ايٛنا٥ٌ: ز (99)
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ٜٓبػٞ ي٘ إسهاّ ايعٌُ  -مل ٜتٝهك ي٘ أؾا٤ٖاايٓاى  سكٛم يبعض
ايٛادب ٚإنتٝجام َٔ ٜك٣ٛ ع٢ً قٓؾٖا ٚإُٜاهلا اىل أَشابٗا بعؿ 

 .ٚؾات٘ سُٝٓا ٜتٝهك إُٜاٍ سكِٗ ايِٝٗ 
إٔ ٜؤنؿ تٛبت٘  -لٜاؾ٠ّ ع٢ً ـيو -شهٔ َٔ ايعبؿ ايعاَٞ ـْعِ ٜ    

كتب١ ايها١ًَ ايـُ كتٓٝ٘ـٚقدٛع٘ إىل اهلؿا١ٜ َٚكاّ ايطاع١ بايتماّ َا ت
شكاّ ؾٝفٜب٘ ـإٔ ٜعُؿ إىل ايًشِ ايٓابت ع٢ً ايهشت ايبـط َٔ ايتٛب١

ايطاع١ نُا أـاق٘  أيـِذهِ ـش١ ٚإٔ ٜفٜل ايـباألسمإ ٚاألعُاٍ ايُاي
، َع أؾا٤ سكٛم ايٓاى ،َع ايعمّ ع٢ً عؿّ ايعٛؾ٠ صع١ُٝايـُسال٠ٚ 

إ اىل ايٓؿّ ٚقٓا٤ ايؿكا٥ض االهل١ٝ ايؿا٥ت١، ٖٚفإ َهتشبإ ُٜٓٓ
 :   ايٛادب يًتٛب١ . ٖفا َا ٜكتبط بـُْٛٛع ايتٛب١، ثِ ْتهًِ يف سهُٗا

ذباق ـُا ٜتػًِ بٗا َٔ عكاب ايـعكاّل ي ايتٛب١ ِٔٔهُسيف ال قٜب      
ٚال  ،شهٔ باتؿام ايعؿي١ٝـٚغٓب ايكٗاق ؾتهٕٛ َُؿاقّا يًعؿٍ اي

ت انتؿاْٚقؿ ب ايتٛب١ ع٢ً ايعبؿ ايعاَٞ يكعّا، قٜب يف ٚدٛ
ب١ ٚبٛعؿ اآلثاق ايْٛع١ٝ عًٝٗا، بايتٛ َكاألغباق باألُّْٚٛ اآلٜات 

اإلتؿام ع٢ً ٚدٛب ايتٛب١ َٔ  ايـُشكل ايهبمٚاقٟ )قؿٙ( ٚقؿ إؾع٢
ِٓ (34) ؾكم بني ايُػري٠ ٚايهبري٠ غرئَ ايفْب،  ٍٓ بايٓ ، ؾكؿ ٜهتؿ

ٚاإلمجاع ع٢ً )َٛي١ٜٛ ٚدٛب ايتٛب١( ٚيكعٝت٘ يعٗٛقٖا َٔ األَك 
غتاق ٚقؿ إ كعٞ بٗا، يف قباٍ َٔ قاٍ بأْ٘ ٚدْٛب عكًٞ إقياؾٟ،ايً

نتعٗك ايفٟ إ (31))قؿٙ(ـشهِٝ ايهٝؿ ايايجاْٞ مجْع َٔ ايؿكٗا٤ َِٓٗ 

                                   

 ( .ًْك َؤنه١ آٍ ايبٝت) -يكا٥ط اَاّ اجلُاع١  -242: 1ايفغري٠ :ز (34)
 بـشٛخ اسهاّ االَٛات  . - 9+ 2:  9َهتُهو ايعك٠ٚ ايٛثك٢ : ز (31)
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تعًك١ بايتٛب١ يف ايهتاب ٚايه١ٓ ايـُنْٛ٘ ٚدٛبّا عكًّٝا ٚنٕٛ األٚاَك 
 :شهٔ بككٜٓتني ْْٛشُٗا ببٝآْا ـُا ٜؿقن٘ ايعكٌ َٔ ايـَكيؿ٠ّ ي

بٝإ آثاق ْٚع١ٝ  يف -قكآّْا ٚن١ّٓ -ٛق ُّْٛ ايتٛب١ ظٗ: ٚىلاأل    
يفْٛب ٚسٓب اهلل ٚغاٜات ْاؾع١ َرتتب١ ع٢ً ايتٛب١ ٚاالنتػؿاق نُشٛ ا

 .شٛ ـيو ـؿٙ ايعاَٞ ٚؾكع اهلل بتٛبت٘ ْٚيًتا٥ب ٚنرتٙ ع٢ً عب

إـ يٛ بين  ،ٛيٟٛايـُتعفق محٌ أٚاَك ايتٛب١ ع٢ً ايٛدٛب : ايجا١ْٝ    
ذب ايتٛب١ َٓ٘ ـكَّا ت١ َـشٕ ٜهٕٛ تكى ايتٛب١ ايٛادبأًٜمّ  -عًٝ٘

تهٓجك ت ٖٚهفا ،ذب ايتٛب١ عٓٗاـتكى ايتٛب١ َٓ٘ َع١ُٝ ثايج١ تٜهٕٛ ٚ
ٕٕـتعٓؿؾ ايعكٛبات بتعاَٞ ٚايـُ  ُذكؾ تكى ايطاع١ ٚعؿّ ايتٛب١ يف لَا

شفق عُا ٖٛ غري َعكٍٛ باغتٝاق ٚالبؿ َٔ ايـ ،ُا ال ْٗا١ٜـؾٝتهًهٌ ي
ككق يف األٍَٛ َٔ محٌ أٚاَك ايطاع١ ـْعري َا ت ،اؾٟايٛدٛب االقي

إـ يٛ ناْت أٚاَكٖا  ،يف ايهتاب ايعمٜم ع٢ً ايٛدٛب اإلقياؾٟ
 ١ يًمّ ايتهًهٌ .َٛيٜٛ

ـشٌُ عٔ ايكك١ٜٓ ايجا١ْٝ بإٔ ايؿاعٞ ي(33)شكلايـُٚقؿ إعتفق أنتاـْا     
ق َٔ عؿّ َعكٛي١ٝ ايتهًهٌ قياؾ يٝو ايتشٓفأٚاَك ايطاع١ ع٢ً اإل

إلَهإ ايتػًِ عٓ٘ باغتٝاق َٛي١ٜٛ األَك األٍٚ بايطاع١ أغفّا بعاٖك 
شفٚق ـَ األَك ايجاْٞ ٚايجايح ست٢ ال ًٜمّ األَك ٚاغتٝاق إقياؾ١ٜ

شفٚق ايتهًهٌ يف ٚدٛب ايتٛب١ ـُهٔ ايتػًِ عٔ َـنُا ٜ، ايتهًهٌ
 باغتٝاق َٛي١ٜٛ األَك بايتٛب١ ٚإقياؾ١ٜ األَك بايتٛب١ َٔ تكنٗا ؾٝٓتؿٞ

 .ٛقؾٜٔ ايـُشفٚق َٔ أًَ٘ يف ـُاي
                                   

 . 9+ 8:  8ؾك٘ ايطٗاق٠ : ز -ايٛثك٢ايتٓكٝض يف يكع ايعك٠ٚ  (33)
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أٚاَك ايطاع١ ع٢ً االقياؾ ٖٛ  إٕ ايٛد٘ يف محٌ :)قؿٙ(ثِ أؾاؾ    
ٓٛ إـ ايطاع١ َٓتمع١  ،رتتب عًٝٗاايـُاألَك بايطاع١ عٔ األثك ايٓاؾع  غً

ٚايعكٌ  ،شكَات ٖٚٞ تتشكل بُٗا ؾكطايـَُٔ إتٝإ ايٛادبات ٚتكى 
شكاّ ست٢ يٛ ـأٚ ؾعٌ اي َهتكٌ بانتشكام ايعكاب ع٢ً تكى ايٛادب

ُٓا َؿق األَك بٗا مل ٜرتتب ـٚي ،طاع١باإل أَْكَٔ ايًاقع مل ُٜؿق 
، ٚيفا ال َٓاّ َٔ نٕٛ ٛي١ٜٛايـُاألثك عًٝ٘ ست٢ ُٜض محً٘ ع٢ً 

ٌٓ ب٘ ايعكٌ .   األَك بٗا إقياؾّا يـُا انتك
شكاّ ٚعٔ ـَهتكٌ عٔ إتٝإ ايٛادب ٚتكى اي بُٝٓا األَك بايتٛب١ أَْك    
ُػايؿت٘ ـَهتكٌ ٖٛ إنتشكام ايعكاب ب أثْكبايتٛب١ ألَك ، ٚيُٝاُْٗاع

ٚتكى ايتٛب١، ؾٝشٌُ األَك بايتٛب١ ع٢ً ايـُٛي١ٜٛ ٜٚتُـ بايٛدٛب 
شفٚق يف تٛاقؾ ـشهٔ ايعكًٞ َٔ ؾٕٚ َـايًكعٞ نُا ٖٛ َتُـ باي

عًٝ٘، نُا تٛاقؾا يف ايعًِ ايكبٝض عكاّل ٚايـُشكّ يكعّا ٚيف  ايَٛؿني
ِْ قبْٝض عكاّل .   قٓؾ االَا١ْ اىل أًٖٗا ؾإْ٘ ٚادْب يكعّا ٚتكن٘ ظً

األقكب إىل ايٓعك َا ـشاٍ، ٚشكٝل ايـٚنٝـ نإ ال ؾا٥ؿ٠ نبري٠ يف ت    
ٕ ؾإ يكعّا ٚسهٓٗا عكاّل، يتٛب١ؾٙ األنتاـ)قؿٙ( َٔ ثبٛت ٚدٛب اأؾا
، اْع َٓ٘ايـُٛي١ٜٛ ست٢ ٜجبت ايُاقف عٓ٘ ايـُٖك األَك ايًكعٞ ٖٛ ظا

َٚا ـنك  ،ٛي١ٜٛايـَُٔ محٌ أٚاَك ايتٛب١ ع٢ً  ٚمل ٜٓتٓض يٓا َاْْع
     ٛي١ٜٛ ظاٖكّا ايـُ٘ ؾٝشٌُ األَك ع٢ً ـُهٔ االعتفاق عٓ٘ ٚتٛدَٝٗاْعّا ٜ

٤ شكَات ست٢ تكى ايٛادب نٛاايـُعاَٞ ٚايـُٚايتٛب١ تعِ مجٝع     
أّ غايؿٓاِٖ إىل  ًٗٛق بُش١ تكهُٝٗا إىل ايُػري٠ ٚايهبري٠ايـُٚاؾكٓا 

 ـُع١ُٝٚـيو ألٕ ايتٛب١ إنتعؿا٤ َٔ اي ،ايكٍٛ بهبري٠ نٌ َع١ُٝ
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 ا،ٚمجٝع أؾكاؾٖ اُاّ أيٛاْٗـع٢ً ت ١ٓطبكٚإعتفاْق عٔ ايـُػايؿ١ ايـُ
ٍْ تعاىل إىل اهلل نُا إٔ ايتٛب١ قدْٛع  ،يف ؾا٥ك٠ طاعت٘ ٚقٝاؾٙ ٚؾغٛ

ِٓ ٕ تًكٜع ، ٚإشكَاتايـُمجٝع ايتكُريات يف ايٛادبات أٚ  ٖٚٛ ٜع
ٓٓ ٖٛ ايتٛب١ ٚقبٛهلا ٔٓ  ـ،ٌ َٔ اهلل ٚتًٓطتؿ ََ ب٘ ع٢ً اهلل تعاىل قؿ 
ََََٓض ٚعؿِٖ بكبٍٛ ايتٛب١ ٚايعؿٛ عٔ ايـػٚ، عباؾٙ ايعُا٠ ط١٦ٝ ٚ

ع١ُٝ ٖٚٛ ايـُشٛ ـشب١ َٚايـُػؿك٠ ٚتاز ايـُايتا٥بني ايُاؾقني ٚناّ 
شُؿ هلل ـايأقسِ ايكامحني، ٚؿني ًٚطتايـُأَؿم ايُاؾقني ٚأيطـ 

           : َٔ بـشٛخ ايتكًٝؿ ايبشح ايهاؾىثِ ْؿغٌ يف   .ني ايـُقب ايع

 إشرتاط حياة الـنفيت الـنقلد :                 

ُكًؿ ـياذتٗؿ ايـُ)قض( ٖٛ ايرتاط سٝا٠ إٕ ًَٗٛق ؾكٗا٤ االَا١َٝ     
)ٚقؿ َٓكع األَشاب  (32)يًٗٝؿ ايجاْٞٝت قاٍ اايـُال تكًٝؿ ٚعؿّ دٛ

.. بايرتاط سٝا٠ ايـُذتٗؿ يف دٛال ايعٌُ بكٛي٘ ٚإٕ ايـُٝت ال ٜـذٛل 
ايعٌُ بكٛي٘، ٚمل ٜتشكل اىل اآلٕ غالْف َـُٔ ٜعتٓؿ بكٛي٘ َٔ 

ٝت َطًكّا ايـُٛل تكًٝؿ ـذال ٜ) :يؿاٌْ ايتْٛٞ )قؿٙ(أَشابٓا( ٚقاٍ ا
ًٗٛق بني أَشابٓا غَُّٛا ايـُٖٚفا ٖٛ ، ٛتايـُبيؿٛات أًٖٝت٘ 

 ٚقاٍ (39)(ُٔ ٜعتؿ بكٛي٘ـػالؾ٘ َـتأغكٜٔ َِٓٗ بٌ ال ْعًِ قا٥اّل بايـُ
ٛت٢ يف غريٖا بعٝؿ عٔ ايـُايعٌُ بؿتا٣ٚ : ))قؿٙ(ايـُشكل ايعاًَٞ
ٓع َٔ ايـُُا ٜعٗك َٔ إتؿام عًُا٥ٓا ع٢ً ـي ـػايـاالعتباق غايبّا َ

   شٞ بٌ قؿ سه٢ ؾٝ٘ـذتٗؿ ايايـُٝت َع ٚدٛؾ يـُا٣ٛ ـتـايكدٛع اىل ؾ
                                   

  . 149: 2َهايو االؾٗاّ : ز (32)
 . 244ايٛاؾ١ٝ :  (39)
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ؿٗٛض ايـُٚسه٢ ايفكٝ٘ ايبشطاْٞ إْهاض  (1)(شّا بعض االصشابـصطٜ
يف َـذًؼ  )قسٙ(ٚإختاضٙ ؾٝدٓا األععِ األْضاضٟ (2)تكًٝس االَٛات

 يف تكًٝس (4))قسٙ(دطاغاْٞـشكل ايايـُ ٙختاضٖٚهصا إ، (3)فطادعـشج٘ ب
ايـُفيت سٝا٠  ٚإؾرتط االصشابايـُؿٗٛض بني عطٚف ٚأْ٘ ايـُ اٜت٘نف

 كًٝس ايـُٝت َطًكّا َـدضٛصّاـشّا يف فتاٚاٙ، ٚسهٞ عسّ دٛاظ تـصطٜ
عٔ أعاظِ االصٛيٝني األٚاخط نايـُشكل ايهطنٞ ٚايػٝس بـشط ايعًّٛ 
ٚظاٖط ايػٝس َريظا سػٔ ايؿرياظٟ ٚايؿٝذ َـشُس سػني االصفٗاْٞ 
ٚصطٜض سٛاؾٞ ايعط٠ٚ يـذٓسْا ايؿٝذ عبس اهلل ايـُاَكاْٞ ٚايؿٝذ 

 ايٓا٥ٝين ٚتًُٝصٙ ايػٝس ايؿاٖطٚزٟ، ٚغريِٖ نجري ٜبسٚ يًُتتبع . 

-ابتسا٤ّ ٚاغتسا١َّ -ٗط٠ ايـُٓع ايـُطًل عٔ تكًٝس ايـُٝتبعس ؾعِ ْ    
ٚقع بني االصٛيٝني يف ايكطٕ ايطابع عؿط خالف نبري يف إؾرتاط سٝا٠ 

ًٓس، ٚقس إؾتٗطذتٗس ايـُ  فُٝٓع ايتفضٌٝ بني ايتكًٝس االبتسا٥ٞ ايـُك
ٗصإ قٛالٕ َُٗإ يف َػأي١ تكًٝس ف فٝذٛظ، االغتُطاضٟبني ايتكًٝس ٚ

  . ُٖٚا ْفٞ ٚإثبات ،ٝتيـُاذتٗس ايـُ

 -قٛاّل َٚسضنّا -ٖٚٞ ععٝف١ ٚا١ٖٝ ،ػأي١ايـُتفضٝالت يف ـ١ُ ٚث     
 ْعري ايتفضٌٝ بني تٛافلايـُُٗني،  بٌ بعغٗا ٜطدع اىل أسس ايكٛيني

 ٚبني  ،ٝت إبتسا٤ّ ٚبكا٤ّايـُشٞ فٝذٛظ فٝ٘ تكًٝس ـٝت َع فت٣ٛ ايايـُ

                                   

 أخط عباض٠ يف َباسح االدتٗاز ٚايتكًٝس .  -َعامل االصٍٛ  (1)
 . 375:  2ايـشسا٥ل ايٓاعط٠ : ز (2)
 األغطط االٚىل . -تكطٜط بـشح ايؿٝذ االْضاضٟ يف تكًٝس املٝت  (3)
 . 443: 2نفا١ٜ االصٍٛ َع ساؾ١ٝ املؿهٝين : ز (4)
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َٔ  ٘ ْاؾ٤ْٞفٚعع ،ٝت فٝ٘ إبتسا٤ّايـُ تكًٝس ذٛظـدايف ايفتٜٛني فال ٜـت
يف  تفضٌٝ ٜطدع، فٗصا ذتٗسٜٔ يف ايفتا٣ٚ أٚ باْعساَ٘ـْسض٠ تٛافل َ

ال ٜعٗس  بٌْ٘ ٜٓسض ٖٚٛ ايـُٓع ايـُطًل، ألؿٗٛض ايـُاىل فتٝا  شكٝك١ـاي
فايؿل األٍٚ َٔ  ،ذتٗس آخطـذتٗس َع فتا٣ٚ َـتٛافل فتا٣ٚ َ

 : ٜٓشضط يف ايؿل ايجاْٞ، ٚشكلايتفضٌٝ غري َعٗٛز أٚ غري َت
 . ٝت إبتسا٤ّ ايـُذٛظ َع٘ تكًٝس ـٚال ٜ -دايف ايفتٜٛنيـت

يف (5))قسِٖ(ضٌٝ ٖٛ ايساعٞ يتفضٌٝ بعض األدال٤ٚيعٌ ٖصا ايتف    
 عًِ  ٝت يف ايفت٣ٛ أٚايـُشٞ َع ـدايف١ ايـبني َا اشا مل تعًِ َبـشجِٗ 

دايف١ بُٝٓٗا ايـُشٞ ٚبني َا اشا عًُت ـٝت يطأٟ ايايـَُٛافك١ ضأٟ 
فإ ٖصا ايتفضٌٝ يف ايبشح ٜعٛز اىل شاى ايتفضٌٝ  ،تفضٝاّل أٚ إمجااّل

ٜٚٓبػٞ االعطاض عٓ٘ ألدٌ َا شنطْا َٔ إْعساّ ايتٛافل بني  ،يف ايكٍٛ
تكًٝس :  ٜٚٓشضط ايبشح يف ايضٛض٠ ايجا١ْٝ خاضدّا، ذتٗسٜٔـفتا٣ٚ َ

تدايفُٗا يف ايطأٟ ٚايفت٣ٛ يف تفضٝاّل ب ايـُٝت َع ايعًِ إمجااّل أٚ
 : ايـذٛاظ ٚايـُٓع . ٚفٝ٘ ضأٜإ ،ػا٥ٌ ايؿطع١ٝ ٚاألسهاّ االهل١ٝايـُ
شكل ايـُٚ (6)شًٞـيعال١َ ايٛب اىل آػايـُتفضٌٝ ْٚعريُٖا اي     

ذاَع يًؿطا٥ط َع ـشٞ ايـذتٗس ايايـُ( بني ٚدٛز ا)قسُٖ(7)األضزبًٝٞ
إَهإ َطادعت٘ ٚتـشضٌٝ فتاٚاٙ فال ٜـذٛظ تكًٝس ايـُٝت إبتسا٤ّ ٚبني عسّ 
ٚدٛزٙ أٚ عسّ إَهإ تـشضٌٝ فتاٚاٙ يعصض َٔ االعصاض: عطض أٚ سطز أٚ 

 َعس١َٚ فٝذٛظ تكًٝس ايـُٝت ابتسا٤ّ، فإ ايؿل ايجاْٞ َٓ٘ ساي١ -غريُٖا
                                   

 . 457: 3+ َضباح أصٍٛ ايػٝس اخل٥ٛٞ :ز 14: 1َػتُػو ايعط٠ٚ ايٛثك٢:ز (5)
 . 115 :11ٜبسٚ مما سهاٙ احملكل ايهطنٞ يف ساؾٝت٘ ع٢ً ايؿطا٥ع، ضادع َٛغٛعت٘:ز (6)

 . 547: 7ضادع : َـذُع ايفا٥س٠ ٚايربٖإ : ز (7)
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غا٥ٌ ظاٖطّا الغُٝا يف عضٛضْا اييت ٜتعسز فٝ٘ ايفكٗا٤ ٚتتٝػط ٚ
ذاز ـٜاالتضاٍ، ال أقٌ َٔ نْٛٗا ساي١ ْازض٠ ايتشكل ٚال تضًض َٓؿأ إل

ال مسض  -شٞـايايفكٝ٘ فاْ٘ َع فكسإ  ،ٝتايفكٝ٘ ايـُتفضٌٝ يف تكًٝس 
ط ايٛصٍٛ ايٝ٘ ٚاألخص َٓ٘ يف عضط أٚ ض أٚ تعٓػأٚ َع تعٓص -اهلل بٗصا

 -شتٌُ ؾطعٝت٘ ـَعٗا نًُا ٜيًُهًف َضط فٗصٙ ساي١ طاض١٥ ٜػٛغ 
ْٚٓ٘ يف نتب٘ أٚ ضغا٥ً٘ايـُفيت ايـَُٚٓ٘ ايطدٛع اىل  ٜٚٓشضط  ٝت َٚا ز

اىل ايفتٝا  َٔ ايتفضٌٝ ايصٟ ٜؤٍٚ األَط غايبّا يف ايؿل األٍٚ
 . ٞـشذتٗس ايايـُٝت ٚيعّٚ تكًٝس ايـُؿٗٛض٠ سط١َ تكًٝس ايـُ

ٝس تكًيتفضٌٝ بني اييـُٓع ايـُطًل ٚاٖٛ أَ االقٛاٍ اشٕ ايعُس٠       
 -ُاٚقبٌ ايٛيٛز يف تفضٌٝ ايبشح سٛهل ،ٟٞ ٚبني ايتكًٝس ايبكا٥ايبسٚ

البس َٔ االؾاض٠ اىل أَط َفطٚغ عٓ٘ ْافع ٖٓا ٖٛ األصٌ ٚاألغاؽ يف 
 :  ٖٚٛ ،شذ١ٝـَٛاقع اي

ٖٚٓا إشا ؾههٓا  ،شذ١ٝـيًكطع بعسّ اي شذ١ٝ َػاْٚمـٕ ايؿو يف ايإ    
أٚ ؾههٓا يف  إبتسا٤ّ ٚصش١ تكًٝسٙ  يف سذ١ٝ فتٛاٙ٘ ايفكٝ بعس َٛت

ٌْ ،صش١ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ ٚاعض تط٦ُٔ ايٓفؼ ب٘  ٚمل ٜتشكل زيٝ
نإ األصٌ عسّ سذ١ٝ فت٣ٛ  -تعاىل شٝح ٜهٕٛ َعٓصضّا أَاّ اهللـب

ُع٢ٓ ـُٛت آضاؤٙ ٚفتاٚاٙ بـُٛت دػسٙ تـذتٗس بعس َٛت٘ ٚنُا ٜايـُ
ع ذتٗس سٞ داَـضري اىل َايـُٚالبس َٔ  ،شذ١ٝ عٓٗاـإْتفا٤ اي

أٚ دٛاظ ، ٝت ابتسا٤ّايـُدٛاظ تكًٝس  :هًف ٌٖ فتٝاٙايـُيًؿطا٥ط يري٣ 
 فٝعٌُ ع٢ً طبكٗا .ذتٗسٙ بعس َٛت٘ أٚ َٓع٘ عٓ٘ ـبكا٤ٙ ع٢ً َ

 -ٚاغتسا١َّ إبتسا٤ّ -ٚبعس ٖصا ايتُٗٝس : ْٛقع ايهالّ عٔ ؾطع١ٝ تكًٝس ايـُٝت    
 ايرتتٝب ايطبعٞ ببشح : ْٚبسأ يف ايـُكاّ األٍٚ بـُا ٜكتغٝ٘
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 تقليد الفقيه الـنيت إبتداًء :      
)ضض( عسّ دٛاظ تكًٝس ايفكٝ٘ بسّٚا بعس  ايـُؿٗٛض ايـُعطٚف بني فكٗا٥ٓا    

تكًٝس ايـُٝت َٛت٘، ٚخايف فٝ٘ األخباضٜٕٛ ٚايـُشكل ايكُٞ ٚأفتٛا بـذٛاظ 
 . -ع٢ً َا سهٞ عُٓٗا -بسّٚا 

طدٛع اىل ايـُذتٗس ايـُٝت ٚعسّ إؾرتاط ايـشٝا٠ ٚقس ٜػتسٍ يـذٛاظ اي    
 ايـُعترب٠ ايٓاطك١ طايعُطٟ ثكيت فُا أٓز٣ ايٝو عٓٓٞ (8)بإطالم ايطٚا١ٜ

ص ٜا ايٝو عٓٓٞ فعٓٓٞ ٜؤزٜإايعُطٟ ٚابٓ٘ ثكتإ فُا أٓز ... ٟفعٓٓٞ ٜؤٓز
 (ٚسٝح ُٜكطع بعسّ خضٛص١ٝ ايعُطٟ ٚابٓ٘ يف األزا٤ عِٓٗ )

ايجك١ عِٓٗ  ايفكٝ٘ إطالقُٗا يف سذ١ٝ أزا٤ظاٖطإ بتعبريإ فٗصإ 
ٚعطع٘ يفتاٚاٙ ايـُػتٓبط١ ٜؤزٜٗا عِٓٗ ٜٚـشهٞ َا فُٗ٘ َٔ بادتٗازٙ 

 .ٝت ايـُشٞ ٚـٖٚصا َطًل ٜعِ اي ْضٛظ أسازٜجِٗ،

 ايـُعترب غٓسٙ ( يف ٖصا ايـشسٜح)يهٔ ايعاٖط إٔ َكضٛز االَاّ    
ٜضض م طالِ( ٖٚٓا إطٟٚ عُٓٗايـشسٜح ـٚايايـُأثٛض أزا٤ ايكٍٛ )ٖٛ 

أخباضِٖ ٚأسازٜجِٗ ست٢ بعس َٛت٘ ُا ٜؤزٜ٘ ايجك١ َٔ بـ َع٘ األخص
شسٜح ايضشٝض نٌ أزا٤ ـذسٟ َٔ ايـطاز ايايـُٚيٝؼ  . ٦ُات ايػٓنيـب

ُا ٜػتٓبط٘ َٔ ْضٛصِٗ يٝػتسٍ ب٘ ع٢ً ـذتٗس يايـُعِٓٗ ست٢ أزا٤ 
  . ُات٘ـذتٗس ست٢ بعس َايـُاٙ دٛاظ ايطدٛع اىل َا أٓز

يف سل نتب بين  (9)ْضٛظ َتعسز٠ َٓٗا َا ضٟٚ :ٜٚؤنس َا شنطْا    
فاْ٘ ٜؤنس دٛاظ  ص َٔ أخباضْا ٚأسازٜجٓا،ُا ضٚٚاـخصٚا بط :فغاٍ

                                   

 . 4َٔ ابٛاب صفات ايكاعٞ : ح  11: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (8)
 . 13َٔ ابٛاب صفات ايكاعٞ : ح  11: ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (9)
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ٚال عُّٛ فٝ٘ ألْعاضِٖ  ،(ُا أٓزٚٙ َٔ أسازٜح األ١ُ٥ )ـاألخص ب
ص ع٢ً ٚشضٚا َا ضأٚاط :ذ١ًُ ايالسك١ـبٌ قس ٜػتسٍ باي ،ٚفتاٚاِٖ
ِٓ َا ضأٚاٖ ٚيعٌ ،ايفاغس ِٖعتكازبا اظ األخصعسّ دٛ ٚاعتكسٚٙ  صا ٜع

 .عاف١ اىل َا ضأٚٙ َٔ ايعكا٥س ألسهاّ ايؿطع١ٝ ايفطع١ٝ باإلَٔ ا

طإستفعٛا بهتبهِ  :( يف َعترب٠ عبٝس بٔ ظضاض٠ٖٚهصا قٛي٘ )    
( اىل شتٌُ قّٜٛا ْعطٙ )ـفاْ٘ ٜ (10)صشتادٕٛ ايٝٗاـْهِ غٛف تفإ

ٜٚـذُعٛا ٖا ( إٔ ٜهتبٛ)أصشابِٗ ؾاع بنينتب األسازٜح اييت 
فٝٗا َا مسعٛٙ َٔ أسازٜجِٗ . ٜٚتشضٌ َٔ ٖصا : عسّ تـُاّ 

 االغتسالٍ باألخباض ع٢ً دٛاظ تكًٝس ايفكٝ٘ ايـُٝت . 
 -ابتسا٤ّ ٝت ايـُتكًٝس : عسّ دٛاظ  ُهٔ االغتسالٍ يًُؿٗٛضـٜٚ     

 : بتفضٌٝ ٚتتبع، ْعطعٗا بٛدٛٙ َٔ األزي١

كًس أٚ ع٢ً ايـُذتٗس ايـُمجاع ع٢ً إؾرتاط سٝا٠ : اإل ايٛد٘ األٍٚ    
ٚقس  ٚأْ٘ َٔ َعامل ايـُصٖب ايـشل، ٝت إبتسا٤ّايـُذتٗس ايـُتكًٝس  َٓع

ِٓٗ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ نجري َٔ ايفكٗا٤ األعاظِ )ضض( َ عاٙ مجْعإٓز
َات ال ٜهٕٛ قٛي٘  إٕ ايفكٗا٤ أمجعٛا ع٢ً إٔ ايفكٝ٘ يٛ) ايصٟ أفاز

ٚيعًِٗ أمجعٛا يـشسٜح ؾطٜف َأثٛض عٔ أَري ايـُؤَٓني  (11)(سذ١
(طٜـُٛت ايعًِ بـُٛت ساًَٝ٘ص:)(12) :ٚقاٍ صاسب ايـذٛاٖط 
َٓ٘ بني أصشابٓا ٚقس  إبتسا٤ّ َفطْٚغ -ٝتايـُٜعين تكًٝس  -عسّ دٛاظٙ)

                                   

 . 17َٔ ابٛاب صفات ايكاعٞ : ح  8: ب  18ايٛغا٥ٌ : ز (10)
 دلُع ايفهط االغالَٞ .  -397ايفٛا٥س ايـشا٥ط١ٜ :  (11)
 . 257اخلضاٍ يًؿٝذ ايضسٚم : باب ايجالث١ : ح  (12)
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ٝا ٚنإٔ ايعًُني ايـذًًٝني مل ٜعتٓ (13)(سه٢ االمجاع عًٝ٘ غري ٚاسس
 بـدالف االخباضٜني . 

ٚفٝ٘ : أٚاّل: اْ٘ ٜـشتٌُ قّٜٛا نٕٛ االمجاع ايـُسٓع٢ َسضنّٝا َػتٓسّا اىل      
َا عًًٓ٘ مجْع َٔ فكٗا٥ٓا، َِٓٗ ايعال١َ يف بعض نًُات٘ َٔ أْ٘ ال 

ٖٚصا  (14)ٜهفٞ)تكًٝس ايـُتكسَني ٚإ ايـُٝت ال قٍٛ ي٘ ٚإٕ نإ َـذتٗسّا(
ٜعين: أْ٘ بـُٛت دػسٙ ٜـُٛت ضأٜ٘ ٜٚٓعسّ ْعطٙ ٚفتٝاٙ، ٚٚضز يف شنط٣ 

ٝت ذلتذني ايـٍُٛ ايـُٓع عٔ ايعٌُ بكظاٖط ايعًُا٤ )(15)٘:يايؿٗٝس قٛ
 عيف ساؾ١ٝ ايؿطا٥ (16)ايـُشكل ايهطنٞٚإغتسٍ  (بأْ٘ ال قٍٛ يًُٝت

 شكلايـُٖٚهصا شنط ، مجاع ع٢ً أْ٘ ال قٍٛ يًُٝتباإل ٚؾطح االيف١ٝ
شٝا٠ ـٛت ٚعٓس إْتفا٤ ايايـُظٚاٍ ايطأٟ ٚإْتفا٤ ايٓعط ب (17)دطاغاْٞـاي
سٝح إٔ  ،شػب ايٓعط ايعطيفـّ َٛعٛع ايطأٟ ب٘ ٜٓعسذػس١ٜ ٚاْـاي

ًٓ ايبس١ْٝ شٝا٠ـايطأٟ َتكّٛ باي ـكٗا بايبسٕ ٚقا٥ِ بايٓفؼ ايٓاطك١ ساٍ تع
 .ايطأٟ َجٌ ايـذُاز  ايصٟ ٜٓعسّ بايـُٛت ٚصريٚض٠ صاسبايعٓضطٟ 

ٚقس ٜهٕٛ االمجاع َػتٓسّا اىل َسضى آخط، ٚاإلمجاع ايـُسضنٞ ال     
( ٜٚتعني ايتضسٟ إمجاعّا تعٓبسّٜا ناؾفّا عٔ ضأٟ ايـُعضّٛ) ٜهٕٛ

أٚ يـُالسع١ ايـُساضى ايـُشت١ًُ َٔ سٝح تـُاّ ايـشذ١ٝ فٝٗا أٚ ْـكضاْٗا 
 اعنً٘ َبين ع٢ً فطض إْعكاز االمج -االؾهاٍ االٍٚ -قضٛضٖا، ٖٚصا 

 ٚتـشٓضً٘ خاضدّا . ْٚؿهٌ :
                                   

 . 402:  21دٛاٖط ايهالّ : ز (13)
 . ٚايٓٗٞ عٔ املٓهطاملكضس اخلاَؼ يف االَط باملعطٚف  -شنطٙ َهطضّا: ضادع َجاّل ايكٛاعس (14)
 ( .طبع َؤغػ١ آٍ ايبٝت ) - 44:  1ايصنط٣ يًؿٗٝس االٍٚ : ز (15)

 . 176:  3ضادع : ضغا٥ٌ احملكل ايهطنٞ : ز (16)
 . 443:  2نفا١ٜ االصٍٛ َع ساؾ١ٝ املؿهٝين : ز (17)
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ثاّْٝا: بأْا مل ْـشطظ إْعكاز اإلمجاع ٚايتػايـِ ايـُػتٛعب آلضا٤     
فكٗا٤ االَا١َٝ )ضض( ع٢ً إؾرتاط ايـشٝا٠ َٚٓع تكًٝس ايـُٝت، فاْ٘ 
نٝف َُٜٛثل بإْعكازٙ ٚتـشٓضً٘ خاضدّا ؟  َع غهٛت غايب ايـُتكسَني 

ع شٖاب األخباضٜني ٚايـُشكل ع٢ً ايعال١َ ٚبعض ايـُتأخطٜٔ عٓ٘ َٚ
صطٜـشّا اىل دٛاظ تكًٝس ايـُٝت، بٌ ٜبسٚ ٚدٛز قا٥ًني ب٘  (18)ايكُٞ

عكاز نُا ـٔ، َٚع٘ ٜـُهٔ ايكطع بعسّ االْـَٔ ايـُتكسَني نُا غٓبٝ
 ( .عٔ ضأٟ ايـُعضّٛ ) ٘ـٝـتـكطع بعسّ ناؾفـأَهٔ اي

  : شضٍٛ االمجاعـقس ٜكاٍ زعُّا ي عِْ    
. يهٔ  ٝت إبتسا٤ّايـُذٛاظ تكًٝس ـقس أفت٢ ب)قسٙ( ايـُشكل ايكُٞ إٕ     

ٚتعصض االَتجاٍ ٖصا ْاؾ٤ٞ َٔ بٓا٥٘ ع٢ً إْػساز باب ايعًِ باألسهاّ 
شاصٌ َٔ األخص ـفتٓعٍ اىل االَتجاٍ ايعين ايايعًُٞ باالستٝاط، 

باب ايعًِ  ب٢ٓ إْػسازايـُٖٚصا ، بفتا٣ٚ ايعًُا٤ أسٝا٤ّ ناْٛا أّ أَٛاتّا
شكل ايكُٞ خالفّا أٚ خطَّا يف ايـُدايف١ ـفال تعٓس َ ،شكل فػازٙـقس ت

 . ُباْٝ٘ األصٛي١ٝـبٌ ٖٞ فتٝا تطبٝك١ٝ َطابك١ ي ،اإلمجاع
، ْاؾ٦ّا َٔ ٝت إبتسا٤ّايـُذٛاظ تكًٝس ـنُا إٔ األخباضٜني قايٛا ب    

 ( الإعتكازِٖ إٔ ايطدٛع يًفكٝ٘ َضسام ايطدٛع يطاٟٚ سسٜجِٗ)
نُا  ٚاالدتٗاز َٔ باب تكًٝس ايـُذتٗس ٖٚصا إلْهاضِٖ ؾطع١ٝ ايتكًٝس
إْهاض يًفعُٗا  ٖٛ َؿْٗٛض عِٓٗ، يهٓ٘ يف ايـشكٝك١ ٚايٛاقع خاضدّا ٖٛ

 ٚفتا٣ٚ َػتكا٠ َٔ ذتٗسٜٔ هلِ أْعاْضـفإ هلِ عًُا٤ َ ،زٕٚ ٚاقعُٗا
 األخباض بعس االدتٗاز ايؿدضٞ يف َفازٖا ٚعالز َتعاضعاتٗا، ٜعكب٘

                                   

 . ٖـ  1303طبع١ سذط١ٜ يف عاّ:  - 128ايكٛاْني احمله١ُ : اجملًس ايجاْٞ :  (18)
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ْٚٓاتِٗ ايفك١ٝٗ، ٚهلِ أتباع َكًٓسٕٚ هلِ، ِٖٚ  نتاب١ فتاٚاِٖ يف َس
ٜطتإٔٚ دٛاظ ايعٌُ بفتا٣ٚ ايـُٛت٢ فكًس ايعٛاّ أَٛاتِٗ َٔ عًُا٥ِٗ 
األخباضٜني خاص١، ٌٖٚ ٖصا ايـشاصٌ َِٓٗ ؾ٤ْٞ َػاٜط يالدتٗاز 

 ٚايتكًٝس ايصٟ عٓسْا ؟ نال ٚأيف نال .
: إٔ ايالظّ ع٢ً ايـُهًف ايطدٛع اىل ضٚا٠  ْعِ شنط األخباضٜٕٛ   

أخباضِٖ نٞ ٜفتْٛ٘ بٓضٛظ األخباض أٚ بـُعٓاٖا، فإٕ ايفتٝا عٓسِٖ 
بايـُع٢ٓ ٚإٕ سذ١ٝ ضٚاٜتِٗ ال تتٛقف ع٢ً سٝا٠ ايطاٟٚ . ْكٌ ايطٚا١ٜ 

 -ٖٚصا ايـُب٢ٓ نٕٛ ايـُذتٗس ايـُفيت ضاّٜٚا يـشسٜجِٗ خطأ ْٛعش٘
قس تـشكل  -ٛقف ع٢ً سٝا٠ ايطاٟٚٚإٕ ناْت ضٚا١ٜ ايـشسٜح ال تت

ايتكًٝس ٚإفتا٤ ع١ٝ ّا عٔ ؾطكٝشكـتبـشٛثٓا ايـُاع١ٝ  فػازٙ ٚقس شنطْا يف
 ذتٗس يف فِٗـذاَع يًؿطا٥ط ٚإٔ ضاٟٚ أسازٜجِٗ اشا مل ٜـاي ايفكٝ٘
 ِٖايتعاضض ال تٓفع ضٚا١ٜ أخباضٚعالز  ٗاِٖ َٚتابع١ َعاضعاتأخباض

َضسام ايطاٟٚ صاض) -ايـُذتٗس يصيوٚاشا تضٓس٣  َـشغّا،
 اشا ثِ (شسٜجِٗ ٚايٓاظط يف سالهلِ ٚسطاَِٗ ٚايصٟ عطف أسهاَِٗـي

 -ٚعٌُ ايـُهًف بٗا ُكًسٜ٘ بٗٝأ٠ فتا٣ٚ يف ضغاي١ ع١ًُٝـأعطاٙ ي
ؿٗٛض ٚال َجبت يعسّ ايـُٚالبس َٔ سٝات٘ ع٢ً قٍٛ  تـشكل ايتكًٝس،

اييت ٚ قٝاؽ ٖصا ع٢ً ضٚا١ٜ سسٜجِٗ َـشغّاٚال ٜضض  ،إؾرتاط سٝات٘
  . ال ٜعترب فٝٗا سٝا٠ ايطاٟٚ

ايـُشكل ايكُٞ)ضض( يٝؼ خطَّا ٚاحلاصٌ إٕ خالف األخباضٜني ٚ    
ٝت ايـُعسّ دٛاظ تكًٝس  ع٢ً سع٢ ع٢ً إؾرتاط احلٝا٠ أٚايـُمجاع يإل

شٝا٠ إال ـسٛا باؾرتاط ايمل ٜضٓطٚإٕ  نُا إٔ َتكسَٞ أصشابٓا ،إبتسا٤ّ
سٝا٠ ايـُفيت عٓسِٖ َٔ ايتأٌَ يف بعض  اْ٘ ٜـُهٔ إغتؿعاض إؾرتاط
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ايؿٝذ ايطٛغٞ يف ٚ (ايصضٜع١)طتغ٢ يف ايـُفطادع ايػٝس  ، اتِٗعباض
ؾرتاط ٛا المل ٜتعطع ( فاِْٗعاضز)ايـُشًٞ يف ـشكل اي)ايعس٠( ٚايـُ

ؾرتاط ، يهٔ بعض عباضاتِٗ تٛسٞ باالفيتايـُيف ٚصفّا َعتربّا شٝا٠ ـاي
( ػتفيتايـُفيت ٚٗاز َٔ عٓٛإ)ايـَُا شنطٚٙ يف بـشٛخ االدت ْعري

ٚشنط  ايضفات ايـُعترب٠ فُٝٗا، فإْ٘ عٓٛإ ظاٖط يف إؾرتاط سٝا٠ ايـُفيت 
ايعٌُ  ُٖٚا َكس١َ - ٚايـُػتفيت يٝضسم ايعٓٛإ، إش االفتا٤ ٚاالغتفتا٤

ُٓإ ساٍ ٜتطًبإ ايـشٝا٠ أٚ ٜـدتضإ بـشاٍ ايـشٝا٠  -بايفتٝا نًٗا ٚال ٜع
 ايـُػتفيت . ٖصا .َـُات ايـُفيت أٚ 

يٛ  -ٚيهٔ اؾعاض عباضات بعض ايـُتكسَني باؾرتاط سٝا٠ ايـُفيت    
ِٓ ال ٜٓفع َجبتّا إلمجاع عًُا٥ٓا ايـُتكسَني ع٢ً عسّ دٛاظ  -صٓض ٚتـ

 نٝف ٚقس فِٗ ايؿٗٝس ،فيتايـُإؾرتاط سٝا٠ ايـُٝت أٚ ع٢ً  تكًٝس
كٍٛ ايـُٝت، : ايعٌُ بتكسَني عًٝ٘ايـُ ذٜٛع بعضـت (19)أٚ سه٢ األٍٚ

ٚايؿٗٝس َٔ األعاظِ ايعاضفني  ،فيتايـُ أٟ إِْٗ ال ٜؿرتطٕٛ سٝا٠
 ، ٖٚهصاقطٜب َٔ عضٛضِٖٚأْعاضِٖ  ٖٚٛ  تكسَنيايـُُصام ـب

تكسَني ايـُتِٗ يف ٚدٛز قٍٛ يبعض اعٔ بعغِٗ ظٗٛض عباض سهٞ
  . (20)فطادعخالفّا الؾرتاط األنجط سٝا٠ ايـُفيت، ٝت ايـُذٛاظ تكًٝس ـب

ٜغاف يـُا تكسّ : إٕ فػاز َب٢ٓ األخباضٜني أٚ ايـُشكل ايكُٞ عٓسْا ال     
تكًٝس ايـُٝت  دٛاظشكل االمجاع ع٢ً إؾرتاط ايـشٝا٠ َع تضطٜـشِٗ بفتٝا ـٜ

 ضٌٝـٜٚـذعٌ تـش طّ اإلمجاعـٗصا ايطأٟ ٜـدـٝا٠، فـِٗ ايـشـرتاطـأٚ عسّ اؾ
                                   

 ( .طبع َؤغػ١ آٍ ايبٝت ) - 44:  1ايصنط٣ يًؿٗٝس االٍٚ : ز (19)
+ َـذُع ايفا٥س٠ ٚايربٖإ يًُشكل 133 : 4سٝا٠ احملكل ايهطنٞ ٚآثاضٙ :ز-اجلعفط١ٜ (20)

 َـدطٛط . -+ ؾطح اجلعفط١ٜ يًفاعٌ اجلٛاز  549:  7األضزبًٝٞ: ز
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 .  االمجاع ع٢ً إؾرتاط ايـشٝا٠ عػريّا دسّا

َٚٔ ٖصا نً٘ ٜتذ٢ً ايـدًٌ يف بًٛغ االمجاع ايـُسع٢ سٓس ايسي١ًٝٝ     
أٚ ق٠ٛ ايسالي١ اييت إزعاٖا بعض األعالّ، إش ال ٜـشطظ إْعكاز اإلمجاع 
ع٢ً اؾرتاط ايـشٝا٠ ٚعسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت ابتسا٤ّ، ضغِ سها١ٜ 
مجع َٔ أغاطني ايفكٗا٤ ي٘، ْعِ ْػًِٓ ايؿٗط٠ ايعع١ُٝ ٚغري٠ 

 طع١ ع٢ً عسّ ؾطع١ٝ تكًٝس ايـُٝت ابتسا٤ّ .ايـُتؿ

ٖٚصا ايبٝإ نً٘ بًشاظ  أق٣ٛ األزي١ ع٢ً ايـُٓع َٔ تكًٝس ايـُفيت     
ًُ٘ ع٢ً ـفـايـُٝت ابتسا٤ّ، ٖٚٛ إغتسالٍ باإلمجاع ايكٛيٞ ايـُػت ٝض ْـَك

 دٛاظ ايتكًٝس االبتسا٥ٞ يًُٝت .عسّ 

ايـُتؿطعٞ ع٢ً تكًٝسِٖ مجاع ايعًُٞ ٚايػري ٚقس ٜػتسٍ باإل    
ٚيعٌ ٖصا َطاز  ِٗ، يف ايتكًٝس االبتسا٥ٞ،أَٛاتايـُذتٗسٜٔ زٕٚ  أسٝا٤

 ايـُؿهٛى إْعكازٙ .َسعٞ االمجاع ٚيٝؼ َطازِٖ االمجاع ايفتٛا٥ٞ 

 ع٢ً ايطدٛع  ٚغريِٖ أٚا٥ٌ ايػٝب١ عٌُ ايـُتؿطع١ُهٔ ْكغ٘ بـٜٚ     
يف عضطْا  ايـُتؿطع١ري غىل االَٛات ٚنتبِٗ ٚفتاٚاِٖ، ْعِ قس ْػًِٓ ا

يف  ال ْـشطظ ٖصاٚ ،فيت إبتسا٤ّايـُع٢ً عسّ ايطدٛع اىل َٚا قاضب٘ 
ٚست٢ األيف اهلذط١ٜ  -عذٌ اهلل إْكغا٤ٖا -يعضٛض األٚىل َٔ ايػٝب١ا

َعت٢ّٓ بٗا ٗاز ٚايتكًٝس َبشٛث١ّ سٝح مل تهٔ َػا٥ٌ اإلدتبٌ ٚبعسٖا 
تؿطع١ ايـُت غري٠ بٌ ناْاظ تكًٝس ايـُٝت، ٛٚمل تٓتؿط فتٝا عسّ د

أٚ نتاب١ األغ١ً٦ اىل  اشتاز ايٝٗايـُ ١ع ايفكٗٝٚفيت بايفطايـُع٢ً غؤاٍ 
شٞ بطغاي١ ـذٝب عًٝٗا ايفكٝ٘ ايـثِ ٜ ٙ،ايفكٝ٘ ٚبعجٗا َٔ بًسِٖ اىل بًس

ٚقس ٜهتب بعض ايفكٗا٤  ،عٗٛز ط١ًٝ ٦َات ايػٓنيايـَُفٓض١ً نُا ٖٛ 
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ا٥س٠ يف عضٛضْا َٚا قاضبٗا ْعطٜات٘ يف نتاب ٜؿب٘ ايطغاي١ ايع١ًُٝ ايػ
 ،فيتايـُذتٗس ايـُٚتبك٢ عٓسِٖ ايفتا٣ٚ ٜعًُٕٛ بٗا ست٢ بعس َٛت 

بعس َٛت٘ ٚاْتكاهلِ ذتٗس ايـ٣ُٚ اٖذطإ فتغريِٖ ع٢ً َٚٔ ايبعٝس 
، بٌ  اإلغتفػاض َٓ٘ ٕٚايػؤاٍ عًٝ٘ ٜٚعٝس ٕٚضٜهٓط اىل َـذتٗس سٞ

ايكطٜب دسّا بكاؤِٖ ع٢ً ايعٌُ بفتا٣ٚ ايفكٝ٘ ست٢ بعس َٛت٘، بٌ 
ٚعٌُ أبٓا٤ٙ ٚأصسقا٤ٙ ٚأبٓا٥ِٗ بايفتا٣ٚ ٚعسّ َالسعتِٗ َٛت 

ٖٚصا أَط طبٝعٞ ٜـشضٌ  -بكا٤ّ ٚبسّٚا -ايعٌُ بايطٚا١ٜايـُفيت َاْعّا عٔ 
عاز٠ّ عٓس ايٓاؽ عَُّٛا ست٢ يف عضٛضْا، غ٣ٛ ايـُتؿطع١ ايـُسقكني 

 ني ايعاضفني بعسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت إبتسا٤ّ .ايـُتفكٗ

ْٟ َػتـكٓط ع٢ً      ٚباخـتضاض: يًـُتـؿطع١ قبٌ ايكطٕ ايطابع عـؿط دط
 تطاِٖ اشا عطفٛا ايفتٝا ٚعٌُ بٗا بعغِٗ -بكا٤ّ ٚإبتسا٤ّ -ٝتايـُ تـكًـٝس

 ،بعغِٗ بكا٤ّ ٜٚعٌُ بعغِٗ بسّٚابٗا ٜعٌُ  :بٗا ٜعًُٕٛٗا ْٚتٓاقًٜٛ
 أٚعض َٔ دطِٜٗ  -بسّٚا ٚبكا٤ّ -ٝتايـُؿطعٞ ع٢ً تكًٝس تايـُفايػري 

مجاع باإل ٚأ ايـُتؿطع١ ٠ػريتطن٘، ٜهفٝٓا عسّ إَهإ االغتسالٍ بع٢ً 
 .ٝت إبتسا٤ّ ايـُكًٝس ـت تطىايعًُٞ ع٢ً 

ًٓايـُذتٗس ايـُايٛد٘ ايجاْٞ الؾرتاط سٝا٠        ٙس ٚعسّ دٛاظ تكًٝسك
 ايفكٝ٘يف إؾرتاط سٝا٠  ؾطع١ٝ ايتكًٝسٖٛ ظٗٛض أزي١ بعس َٛت٘: ابتسا٤ّ 

 :  قضٛضٖا عٔ إثبات دٛاظ تكًٝس ايـُٝت ابتسا٤ّ َٔأقٌ ال  ايـُفيت،

إٕ اآلٜات ٚاألخباض ايـُػتسٍ بٗا ع٢ً سذ١ٝ فت٣ٛ ايفكٝ٘ َع  -أ    
 : ٖٞ ظاٖط٠ يف إؾرتاط ايـشٝا٠  -فطض تػًِٝ زاليتٗا

ٌَ ايصِّنـَأُيـَفاِغ :ط ٘ تعاىلـٛيـٞ قـط فـفإ أٌٖ ايصن       ِٖ ِٕ نـِٛا َأ ِِ الـِٓـُٔط ٔإ  ُت
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َٕ ُُٛ ًَ البس َٔ سٝاتِٗ ست٢ ٜػأهلِ َٔ ال ٜعًِ ٚال  -7االْبٝا٤:صتِع
 ع٢ً غؤاٍ ايفكٝ٘ ايـُٝٓت فاْ٘ مجاْز الأٌٖ ايصنط(  غؤاٍ)ٜضسم 

ِّٚآ١ٜ ايٓفط:ط  ٚال ٜـُهٓ٘ إٔ ٜـذٝب أسسّا . عكال٥ّٝاُٜػأٍ  ِٔ ُن َٔ ِٛال ََْفَط  ًَ  َف
 ِِ ُٗ ًٖ ِِ َيَع ٔٗ ِٝ ِِ ٔإَشا َضَدُعٛا ٔإَي ُٗ ََ ِٛ ُٝٓٔصُضٚا َق َٚٔي  ٔٔ ُٗٛا ٔفٞ ايسِّٜ ََٝتَفٖك ِِ َطا٥َٔف١ْ ٔي ُٗ ِٓ َٔ ٔفِطَق١ٕ 

َٕ سٝا٠ ايـُٓصض ايـُتضسٟ يإلْصاض ست٢ ظاٖط٠ يف  -122صايتٛب١:َِٜشَصُضٚ
ٜـشصضٚا غغب اهلل تعاىل، ٚال ٜـُهٔ تـشكل اإلْصاض َٔ ايـُذتٗس بعس 

 َـدتض١ بايـُٓصض ايـشٞ . ، فاآل١ٜلـطـٓـَٜٛت٘ ٚصريٚضت٘ مجازّا ال 

 اإلضداع اىل ضٚا٠ ايـشسٜح ٚايٓاظط فـٞ ساليـِٗ (21) ٚضٚاٜـتـا     
، فإ ظاٖط طدعايـُتتطًب سٝا٠  -ٚايعاضف بأسهاَِٗ ٚسطاَـِٗ 

ٖٛ ايتشكل ايفعًٞ  -شهِـأخٛش٠ يف َٛعٛع ايايـُ -ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ
ذٝب٘ ـذتٗس ٜػأي٘ ثِ ٜايـُهًف اىل ايـُُع٢ٓ ضدٛع ـداضدٞ بـاي

 ، ٖٚٛ َٓتٕفذتٗس بايكًِ أٚ بايًػإ ٖٚصا ٜتشكل ساٍ سٝات٘ فعاّلايـُ
عًٝ٘ فعاّل بعس َٛت٘ ٝٓت سٝح ال تضسم ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ ايـُذتٗس ايـُيف 

 . دف٢ـنُا ال ٜ
يف تفػري االَاّ ايعػهطٟ  (22)َا ضٟٚ : ضداع ايعاَّٚٔ ضٚاٜات اإل    

(ٞٚاستذاز ايطربغ ) : فأَا َٔ نإ َٔ ايفكٗا٤ صا٥ّٓا يٓفػ٘ ط
 صدايفّا ع٢ً ٖٛاٙ َطٝعّا ألَط َٛالٙ فًًعٛاّ إٔ ٜكًسٚٙـسافعّا يسٜٓ٘ َ

 ّاظاٖطشاظ َا غبكٗا َٚا يـشكٗا ٜهٕٛ صا ايـدرب بًشاظ عباضات٘ ٚبًٖٚ
يف سضط ؾطع١ٝ تكًٝس ايعٛاّ بايفكٗا٤ األسٝا٤ ايٛادسٜٔ يألٚصاف 

                                   

 . 9+ ح1َٔ ابٛاب صفات ايكاعٞ : ح 11: ب  18ايٛغا٥ٌ : ز (21)
 . 20َٔ ابٛاب صفات ايكاعٞ : ح  10: ب  18ايٛغا٥ٌ : ز(22)



 (157)شرعية التقليد االبتدائي للفقيه  امليت    ....................................     

 

ايـُضٓشش١ يتكًٝس ايفكٝ٘. ٜٚؤنسٙ: ظٗٛض قطع١  ايـدرب يف فع١ًٝ  األضبع١
فإ االتضاف، ٖٚصٙ تكتغٞ نٕٛ ايفكٝ٘ سّٝٓا َتضفّا باألٚصاف األضبع١ 

 ايـُٝت ال سٝا٠ ي٘ ٚال ؾعٛض ٚال ٜـُهٔ إتضاف٘ بٗا فعاّل .
ْعري ظضاض٠  (23)نُا إٔ ضٚاٜات اإلضداع ايـداظ بفكٗا٤ ايطٚا٠      

ٚذلُس بٔ َػًِ ٚأبٛ بضري ْٜٚٛؼ ْٚـشِٖٛ ظاٖط٠ يف اإلضداع ايِٝٗ 
ساٍ سٝاتِٗ، ٚال َع٢ٓ يًطدٛع ايِٝٗ بعس َـُاتِٗ، ٚمل ُِٜطٔدِع األ١ُ٥ 

( )ٗاىل نتب ٚأصٍٛ ايـشسٜح ايـُؤيف١ يًُٛت٢ َٔ ؾٝعت ِ
ُٓٓٗا يفتاٚاِٖ ٚأْعاضِٖ باإلعاف١ اىل  ضٚاتِٗ ٚيعً٘ ألدٌ تغ
األسازٜح اييت ٜطْٚٚٗا عِٓٗ، نُا مل ْـذس عَُّٛا أٚ إطالقّا يف 
ضٚاٜات اإلضداع ايعاّ أٚ ايـداظ ٜؿٌُ ايطدٛع اىل نتبِٗ أٚ 

 فتاٚاِٖ بعس َـُاتِٗ . 
ع٢ً دٛاظ تكًٝس  ؾطع١ٝ ايتكًٝس ْضٛظٚايـشاصٌ اْ٘ ال زالي١ يف     
 ت٣ٛيكاطع ٚسضٍٛ ايؿو يف سذ١ٝ فاٜٚهفٝٓا عسّ ايسيٌٝ  ،ٝتايـُ
 .  ـشذ١ٝ قطعّافٞ ايـٓتايـُٝت فـتـذتٗس ايـُ
عتُس٠ يف ايـشذ١ ايـُٖٚٞ  -ُغا٠ ؾطعّاايـُايػري٠ ايعكال١ٝ٥  -ب    

ٖٞ قاصط٠ ايسالي١ ع٢ً  -يتكًٝسذتٗس ٚيف صش١ اايـُسذ١ٝ فت٣ٛ 
يعٗٛضٖا يف ايطدٛع اىل خربا٤ ٚضٚا٠  ،ٝتايـُذتٗس ايـُكًٝس ـدٛاظ ت

 .ذٝبِْٛٗ ـشتادٕٛ ايٝ٘ ٜٚـأسٝا٤ ٜػأيِْٛٗ عُا ٜ
 ايفكٖٝ٘ٚصا ٜضًض إغتسالاّل ع٢ً دٛاظ ايطدٛع اىل  -يهٔ قس ٜكاٍ     

يـدربات يف عُّٛ ا داض١ٜ : إٕ غري٠ ايعكال٤ -ايـُٝت ٚصش١ تكًٝسٙ

                                   

 َٔ ابٛاب صفات ايكاعٞ . 11: ب  18ايٛغا٥ٌ : ز( 23)
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ايـُعطف١ َٔ زٕٚ تفطٜكِٗ درب٠ ٚـع٢ً ايطدٛع اىل أٌٖ اي ٚايـُعاضف
َٚطتهعات  ، -يف االبتسا٤ ٚيف االغتسا١َ -ٚبني األَٛات  بني األسٝا٤

عسّ ايفطم بني ط٠ ع٢ً ايعكال٤ اييت ٜٓطًكٕٛ عٓٗا يف تضطفاتِٗ َػتك
ِٗ ٚيصا تطاِٖ ٜأخصٕٚ بٓعطٜات ،درب٠ـاألسٝا٤ ٚاألَٛات َٔ أٌٖ اي

ُات ايـُِٗ ٚصٓاعتِٗ بعس ـٓبـٚأفهاضِٖ ٚخطا٥طِٗ ٖٚٓسغتِٗ ٚط
َٔ زٕٚ إختضاظ َطدع١ٝ أٟ  ،ٚبٓشٛ ايطدٛع االبتسا٥ٞ ٚايبكا٥ٞ

 .شٝا٠ ـػبٛق١ بايطدٛع ساٍ ايايـُطدع١ٝ ايبكا١ٝ٥ ايـُيف  ريدبـاي
شاصٌ َٔ َالسع١ غري٠ ايعكال٤ ع٢ً ايطدٛع اىل ـاي :ٚباختضاض    

ٚايـدرب٠ ٖٛ سذ١ٝ ضأِٜٗ ٚسسغِٗ، َٚٛعٛع ايـشذ١ٝ ٖٛ أٌٖ ايعًِ 
 .  -غري ايـدبري -ايطأٟ بـشسٚث٘ فاشا سسخ نإ سذ١ ع٢ً ايـذاٌٖ

َٚٔ أٚعض َضازٜل ايـدبـري ايعاضف : ايفكـٝ٘ ايصٟ ٜطدع ايٓاؽ     
أَٛض ايسٜٔ ٚأسهاّ ايؿطع ايـُبني، ٚايعكال٤ ال ٜفٓطقٕٛ عٓس  ايـٝ٘ يف

ني ايطدٛع اىل ايطغاي١ ايع١ًُٝ اييت أيٓفٗا ايـُذتٗس ايطدٛع اىل ايفكٝ٘ ب
ع نٓٗا١ٜ ايؿٝذ ايطٛغٞ ٚؾطا٥ايـُٝت  أيفٗا ايـُذتٗس ايـشٞ ٚاييت

 ٚبني ايعط٠ٚ ايٛثك٢ َٚٓٗاز ايضايـشني .شًٞ )قسُٖا( ـشكل ايايـُ

ـشٔ ال ْ : -دضٛظـزفعّا يسالي١ ايػري٠ ٖٓا باي -ُهٔ إٔ ٜكاٍ ـٜٚ    
أسطظٚا ْعطِٖ  يًٛعكال٤ ع٢ً ايطدٛع اىل األَٛات ٓهط ٚدٛز غري٠ يُْـ

ٚال ْٓهط إضتهاظ آضا٥ِٗ ْٚعطٜاتِٗ بعس  ،ُا ِٖ خربا٤ـٚعطفٛا ضأِٜٗ ب
قًٌٝ َـُاتِٗ يف أشٖإ ايعكال٤ ايطادعني ايِٝٗ، يهٔ ٖصا ْازض ايـشضٍٛ 

ايتشكل ٚال ٜؿٓهٌ تباّْٝا عكال٥ّٝا عَُّٛٝا ٚغريّا َتؿطعّٝا مشٛيّٝا ٜعِ مجٝع 
ِٓ مجٝع ايـشاالت  -اييت ٖٞ َـشٌ ايبشح  -دربات ست٢ ايفكا١ٖايـ ٜٚع

ِٓ مجـست٢ يف ايطدٛع االب  تادني اىلـٚايـُش رب٠ـٝع ايفاقسٜٔ يًدـتسا٥ٞ، ٜٚع
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 .  ذاًٖني ايصٜٔ ِٖ األغًب١ٝـطدع١ٝ ست٢ ايعٛاّ ايايـُ
درب١ٜٚ ايؿا١ًَ ـطاٖكني قطٜيب ايبًٛغ اىل ايْعِ تٛدس عٓس بعض ايـُ    

ِٗ، نُا تطاِٖ نتبٚغ عًِٝٗ ساي١ ايطدٛع اىل بعض األَٛات ٚتالس
بايطأٟ  ايكٓاع١ ايؿدض١ٝ شضٌٝـتػطض يٜطدعٕٛ يهتب األسٝا٤ 

 غري ٚاعض .ٚاألَط  ـكتغٝ٘ االستٝاط،َا ٜ ايضٛاب أٚ
شطظ غريّا عكال٥ّٝا عَُّٛٝا ع٢ً ايطدٛع اىل ـشٔ ال ْـْ :ٚباختضاض    
ُْٚٓطادع١ نتاب٘ أٚ ْعطٜات٘ ـدبري بعس َٛت٘ بـاي ١ أٚ ع٢ً إغتكطاض ايـُس

َٚٓٗا  -ايطدٛع َٔ نٌ أسس ٚيف نٌ ايـشاالت ٚيف تـُاّ ايـدربات 
خرب٠ ايفكا١ٖ ٚايفتٝا اييت ال ْـشطظ فٝٗا غريّا عكال٥ّٝا عَُّٛٝا أٚ دطّٜا 
َتؿطعّٝا مشٛيّٝا ع٢ً ايطدٛع يًفكٝ٘ ايـُٝت يف اإلبتسا٤ ٚيف االغتسا١َ 

شطظ غريتِٗ ٚقس إٓزع٢ مجْع َٔ األعاظِ ايـُتأخطٜٔ ٚنٝف ْـ
اإلمجاع ع٢ً إٔ ايـُذتٗس اشا َات فٗٛ ال قٍٛ ي٘ ٚال فتٝا ٚال ضأٟ، 

( َٚا قاضبِٗ َٔ نصيو يف عضٛض األ١ُ٥ األطٗاض) ٚيعٌ األَط
ايهرب٣، سٝح نإ ضدٛع ايعٛاّ ايػٝب١ ٚعضٛض  ظَإ ايػٝب١ ايضػط٣
دضٛظ بابتال٥٘ ٚبٓشٛ ايػؤاٍ يـُااالغتفتا٤ اىل ايفكٗا٤ بٓشٛ 

ٛٓض  ،دضٛظ أٚ عٔ فطٚع فك١ٝٗ دع١ٝ٥ـذٛاب عٔ َٛضٕز َـٚاي ثِ تط
 بٓشٛ ايطغاي١ ايع١ًُٝثِ االغتفتا٤ ايهتيب بٓشٛ األَط ٚصاض 

ايؿٝذ تأخط٠ إبتسا٤ّ بٓٗا١ٜ ايـُتعاضف يف ايعضٛض ايـُ ٚايـُدتضط ايفكٗٞ
اضّا ٚتطٛضّا يـُػت٣ٛ ايطٛغٞ ٚؾطا٥ع ايـُشكل ٚقٛاعس ايعال١َ ٚإغتُط

 .  (َٓٗاز ايضايـشني) ٚ (ايعط٠ٚ ايٛثك٢)
: قضٛض أزي١ ؾطع١ٝ فت٣ٛ ايتكًٝس بٓٛعٝٗا عٔ إثبات  ٜٚتشضٌ َـُا تكسّ    

 ؾطع١ٝ تكًٝس ايـُٝت إبتسا٤ّ . 
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زي١ ؾطع١ٝ تكًٝس : إٕ أ ٘ بإٔ ٜكاٍعسّ ؾطعٝت ُهٔ تٛنٝسـٜٚ     
تؿطع١ٝ ٚتباْٞ ايـُمجاع ايكٛيٞ ٚايػري٠ ايـُفيت ٖٞ اإلذتٗس ايـُ

ٖٚصٙ أزي١ يٓب١ٓٝ ال يػإ  ،درب٠ـايعكال٤ ع٢ً ايطدٛع اىل أٌٖ ايعًِ ٚاي
ٜؤخص بايكسض  -ٚعٓس ايؿو يف عَُٛٗا أٚ إطالقٗا ،ٚال إطالم فٝٗاهلا 
  . شٞ خاص١ـذتٗس ايايـُتٝكٔ َٓٗا ٖٚٛ تكًٝس ايـُ
ٚاستُاٍ ؾطع١ٝ ٓو بكٞ ايؿٚ -ٚيٛ مل ٜـشضٌ االط٦ُٓإ بـُا تكسّ    

ٌُ ُتـٚيٛ إِس .  شذ١ٝـأصٌ عسّ ايدط٣  -تكًٝس ايفكٝ٘ بعس َٛت٘ بسّٚا 
 .ذتٗسايـُُا بعس َٛت ـبكا٤ احلذ١ٝ إلستُاٍ إطالم األزي١ ٚمشٛهلا ي

قًٓا: سذ١ٝ ضأٟ ايفكٝ٘ ع٢ً غريٙ خالف األصٌ، خطز عٓ٘ فت٣ٛ 
 أصٌتٗس ايـُٝٓت تـشت ايفكٝ٘ ايـشٞ ايـذاَع يًؿطا٥ط، ٚتهٕٛ فتٝا ايـُذ

ٕٕ : ايؿو يف ايـشذ١ٝ َػاٚم يًكطع بعسّ  عسّ ايـشذ١ٝ . ٚبتعبري ثا
ايـشذ١ٝ، ٚمل تتشكل أٚ مل تجبت سذ١ٝ فت٣ٛ ايـُٝت، ٜٚٓشضط زيٌٝ 

دـتط أزي١ ـشٞ ٚتـؾطع١ٝ ايتكًٝس بـدضٛظ ضأٟ ايفكٝ٘ ايإثبات 
 تاّ ظاٖطّا .ٚد٘ ٝ٘ بـدضٛظ األسٝا٤ َِٓٗ . ٖٚصا ايـفك سذـ١ٝ فـت٣ٛ

ًٓايـُ ايفكٝ٘إغتعٗاض إؾرتاط سٝا٠  : ايٛد٘ ايجايح     س َٔ بعض ك
ٍَٓتعسز٠  أخباضٖٚٞ  ،يضشٝش١ غٓسّاا خباضاأل األضض ال )ع٢ً إٔ  تس

عُستٗا ٚأٚعشٗا َا ضٚاٙ ايؿٝذ ايضسٚم يف (24)(سٞ ايـِتبك٢ بػري ع
ٚيف بعغٗا ، اّل ْبشح غٓسٖا ٚزاليتٗاٖٚٞ آت١ٝ َفٓض (ع)عًٌ ايؿطا٥

 شالٍ ـشل ٜٚبٝٓٔ هلِ ايـٜطٓزِٖ اىل ايط ـذ١ًُ:ظٜاز٠ ع٢ً تًهِ اي
َٔ ايباطٌ ٚإيتبػت األَٛض  شٓلـاي َفٔطُا ُعـٚيٛالٙ ي ،شطاّـَٔ اي
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..صأٚطال ال ترتىتغُٔطقس  بعغٗاٚ(25)صؤَٓنيايـُٚإختًطت ع٢ً 
ٚظاٖطٖا ص َاّ يػاخت، ٚيٛ بكٝت بػري إضض بػري إَاّتبك٢ األ

 ( ٚيٝػت ٖٞ َـشٌ ايؿاٖس .اإلَاّ ايـُعضّٛ)خضٛظ 

( يف بعض ايٓػذ :طال تبك٢ األضض َٚـشٌ االغتؿٗاز قٛي٘)     
ِٓ ايـُضسام األظٗط صٖٚٛعايـِ سٞ ظاٖط بػري ايـُعضّٛ  عٓٛإ ٜع

( ًُ٘ ِٓ ايـُضسام ايعاٖط ٖٚٛ ايـُذتٗس ايعسٍ ايصٟ ٜضٓسم فع ( ٜٚع
ٖٚٛ ايصٟ ٜفعع ايٝ٘ ايـُؤَٕٓٛ يـُعطف١ ايـشالٍ َٔ ايـشطاّ َٓ٘،  قَٛي٘

ٚأٚعض ٖصٙ ايٓضٛظ زالي١ ٚإْطباقّا ع٢ً ايفكٝ٘ ايـُكًس َا ضٚاٙ 
 ايضسٚم يف )عًٌ ايؿطا٥ع( ٚايضفاض يف )بضا٥ط ايسضدات( . 

ٚايػٓس يف )عًٌ ايؿطا٥ع(: ٚايس ايضسٚم عٔ َـشُس بٔ ٜـش٢ٝ      
ايـشػٔ بٔ َـشبٛب عٔ ٜعكٛب ايػطاز،  أبٞ ايـدطاب عٔ عٔ ابٔ

َُُع فٝ٘ إال ٜعكٛب ايػطاز، ٚقس  تثـكا ٚضداي٘ أدال٤ ُِٜػ يٝؼ فِٝٗ َٔ 
بـك٢ االضض بال عامل سٞ ظاٖط ـ: ت كٛبـتغُٔ ايـدرب غؤاٍ ٜع

إشٕ ال :ط( يٞ)؟ فكاٍ  ٚسطاَِٗ ِٗـٞ ساليـايـٓاؽ ف ٜـفـعع ايـٝ٘
  ص.اهلل ٜا أبا ٜٛغف ّسَبِعُٜ

ْٚٓاٙ بايطٚا١ٜ يف ن١ًُطٜفععص  ْػذٚقس تعسزت      ُع٢ٓ ـٚأصٓشٗا َا ز
١ٝ بكط١ٜٓ ضٚا١ٜ ايبضا٥ط ٚتفػري ايعٝاؾٞ ٚاألصٓش ،َا ًٜذأ ايٝ٘ ايٓاؽ

ٟ أ صغطٜفط : ٚيف بعض ايٓػذ ص،تفعع ايٝ٘ ايٓاؽهلا بٗصا ايًفغط
  ص. ٜفطعطٚيف بعغٗا ٜكضس ايٝ٘ ايٓاؽ يف أَٛض زِٜٓٗ، 
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شُس بٔ عٝػ٢ ٚأمحس ـعٔ َ (بضا٥ط ايسضدات)ضٚاٙ ايضفاض يف ٚ    
أدال٤  ، ٚضداي٘ ثـكاتشبٛب عٔ ٜعكٛب ايػطازـشُس عٔ ابٔ َـبٔ َ

ُٓٔ ايٓٓط  ،ُهٔ ايػُع فٝ٘ إال ٜعكٛب ايػطازـِٗ َٔ ٜيٝؼ فٝ ٚقس تغ
دًٛ االضض َٔ ـت :(طٟٚ غؤاٍ ٜعكٛب َٔ االَاّ ايضازم )ايـُ

ٞٓ ايـِع  :فكاٍ ؟ايٝ٘ ايٓاؽ يف سالهلِ ٚسطاَِٗ ظاٖط تفعع َٓهِ س
ٜا اٜٗا  :فكاٍ ،يف نتاب اهلل تعاىل ، إٕ شيو يبٜٝٓٔا أبا ٜٛغف الط

َاَهِ ـدايفهِ ٚضابطٛا إُٔ ٜـايصٜٔ آَٓٛا اصربٚا ٚصابطٚا عسٚنِ َ
 ص .ٚاتكٛا اهلل فُٝا ٜأَطنِ ٚفطض عًٝهِ

ٍ عُطإ غٛض٠ ا َٔ ١ٜ200 يآليف تفػري ايعٝاؾٞ  ٖٚهصا ٚضز ايٓٓط    
تبك٢ االضض َّٜٛا  :(عٔ ٜعكٛب ايػطاز قًت ألبٞ عبس اهلل ))

اهلل ٜا  ُسَبِعاشٕ ال ُٜط :فكاٍ يٞ (َٓهِ ظاٖط ٜفعع ايٓاؽ ايٝ٘ ايـِبػري ع
َٓٓا  ايـِدًٛ األضض َٔ عـال ٜط :درب بكٛي٘ـس ايثِ أٓن صأبا ٜٛغف

ظاٖط ٜفعع ايٓاؽ ايٝ٘ يف سالهلِ ٚسطاَِٗ، فإ شيو يـُبنٓي يف نتاب 
اهلل، قاٍ اهلل : ٜا اٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اصربٚا ٚصابطٚا ٚضابطٛا، اصربٚا 
ع٢ً زٜٓهِ ٚصابطٚا ع٢ً عسٚنِ َـُٔ ٜـدايفهِ ٚضابطٛا إَاَهِ، 

أَطنِ ب٘ ٚإفرتض عًٝهِص ٚضٚاٙ غعس بٔ عبس اهلل يف ٚاتكٛا اهلل فُٝا 
 ٖاؾِ قطٜبّا َٔ ٖصٙ األيفاظ، ٚسهاٙ ايػٝس َٓتدب بضا٥ط ايسضدات()

. غٛض٠ اٍ عُطإ  (200َٔ)١ٜ يآلتفػريٙ  يف (ايربٖإ)يف  ايبشطاْٞ
ٞٓ( إال أْ٘ ٜػتفاز ايكٝس َٔ تعبريطٜفعع ايٝ٘  ٚيٝؼ يف ٖصا ايٓٓط قٝس )س

 ايٓاؽص إش يٛ مل ٜهٔ ايعامل سّٝا نٝف ٜفعع ايٝ٘ ايٓاؽ ؟. 
ٜٛدب  -ايتكاضب يف األيفاظ َع االختالف ايًفعٞ ايٝػريٖٚصا     

االط٦ُٓإ بٛسس٠ ايطٚا١ٜ، ْعِ ٜٛدس يف أيفاظ٘ يف ايـُضازض ايـُاع١ٝ: 
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ٚغٛف  ،ُٔ ٜكطأ ايٓضٛظ اييت عطعٓاٖاـٜتبنٓي ي إختالف ٜػري
ْػديت  ْاِٗ إعتُازايـُٚ ،ْػتفٝس َٔ االختالف يف َكاّ االغتسالٍ

 .يك٠ٛ إغٓازُٖا ضغِ ٚدٛز إختالف يفعٞ بُٝٓٗا  ،ايعًٌ ٚايبضا٥ط

ٚايػٓس ال ٜـُهٔ ايػُع فٝ٘ إال َٔ د١ٗ )ٜعكٛب ايػطاز( ايصٟ     
إختًف ايطدايٕٝٛ ايـُتكسَٕٛ يف تٛثٝك٘ أٚ تغعٝف٘، ٚاألقطب عٓسْا 

 ٚثاقت٘ ٚضدشاْٗا ع٢ً تغعٝف٘، ٚتٛعٝش٘ :
ٖٚصا تٛثٝل (26)إٕ ايؿٝذ ايٓذاؾٞ قاٍ عٓ٘: )نٛيف ثك١ ي٘ نتاب(    

صطٜض صازض َٔ أٚثل ايطدايٝني، َؤٜسّا بتٛثٝل ايؿٝذ ايـُفٝس ي٘ يف 
َٔ سز١ٜ، َع ٚصف دًٌٝ سٝح قاٍ عٓ٘: ٚضغايت٘ ايع (27)إضؾازٙ

طاْت٘ ٚثـكات٘ ايفكٗا٤ ٚخاصت٘ ٚب ؾٝٛر أصشاب أبٞ عبس اهلل
ي٘ فإْ٘ بعس إٔ شنط أْ٘  (28)بتٛثٝل ابٔ ؾٗطاؾٛبَؤٜسّا ٚ ايضايـشني .

 -َـُٔ ض٣ٚ صطٜض ايٓٓط ع٢ً َٛغ٢ بٔ دعفط باإلَا١َ َٔ أبٝ٘
ت٘ يهٔ ـٖؤال٤ األدال٤ قس صٓطسٛا بٛثاق .صٓطح بأْ٘ َٔ ايجكات 

)نٛيف ععٝف(، فٝتعاضض  : قٛي٘ عٓ٘ (29) طٟـػغا٥ـايـُأثٛض عٔ ابٔ اي
كني ـٛٓثايـُضدشإ ٚثاقت٘ يتعسز ّ تغعٝف٘ َع تٛثٝكِٗ، ٚايكطٜب دسا

ٚداليتِٗ ٚٚسس٠ ابٔ ايػغا٥طٟ َع عسّ ايٝكني بضسٚضٙ عٓ٘ ألٕ 
نُا  -ـُا ٚصًٓا َٔ بعض ايٛغا٥طنتاب٘ مل ٜضًٓا َٓ٘ َباؾط٠ ٚإْ

                                   

 . 1212فٗطؽ ايٓذاؾٞ : ضقِ ايرتمج١ :  (26)
 . َٔ أبٝ٘ فضٌ ايٓط ع٢ً إَا١َ َٛغ٢ ايهاظِ -324االضؾاز:  (27)
 . : فضٌ يف َعايٞ أَٛض اإلَاّ َٛغ٢ بٔ دعفط 4َٓاقب آٍ أبٞ طايب: ز  (28)
 طبع١ ايٓذف املضشش١ . -186سهاٙ ايعال١َ يف ايـدالص١ : فضٌ ايٝا٤ :  (29)
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َغافّا اىل إٔ  ،شح سذ١ٝ خرب ايٛاسسـاّل يف ًَشكات بأٚعشٓاٙ َفٓض
ٖٚٛ َعاصط البٔ  ،ايؿٝذ ايٓذاؾٞ َعطٚف بأعبطٝت٘ َٔ غريٙ

ْ٘ايػغا٥طٟ ٚيٛ نإ  ذعّ ـقٟٛ مل ٜ ْٓستػَصشٝض أٚ  يتغعٝف٘ ٚد
ٚابٔ  فٝسايـَُٚغافّا اىل إٔ ايؿٝذ  ،ايٓذاؾٞ بتٛثٝك٘ َٔ زٕٚ تطزز

  .  يف َسس٘ ؾٗطاؾٛب قس ٚٓثـكاٙ ٚأفاعا
تٛثٝل ايٓذاؾٞ ٚتغعٝف ابٔ  ٘كًـٕ ايعال١َ بعس ْإ :ٜٚؤٜسٙ أٜغّا    

َع  ،ايػطاز ٜعين ضٚا١ٜ (ٚاالقطب عٓسٟ قبٍٛ ضٚاٜت٘:)ايػغا٥طٟ قاٍ
نجريّا ٖٚٛ أسس ايٛغا٥ط  اابٔ ايػغا٥طٟ ٜٚعتين بٗ آضا٤ُٔ ٜكبٌ ـَ أْ٘

 .١ُٗ يٓكٌ نتاب ابٔ ايػغا٥طٟ ٚاٜضاي٘ ايٝٓا ايـُ
ٖٞ قطا٥ٔ َطٓدش١ يتٛثٝل ايطدٌ ع٢ً تغعٝف٘ ٚتٛدس  :ٚباختضاض    

 أٚدبت عٓسْا االط٦ُٓإ بٛثاقت٘. ٖصا ايبٝإ نً٘ بًشاظ ايػٓس ٚايـُنت .
ٚأَا ايسالي١ ع٢ً َا قضسْاٙ َٔ إؾرتاط سٝا٠ ايفكٝ٘ ايـُفيت يف     

سٝح تـشكل عٓسْا ايكبٍٛ  ايتكًٝس فُٝهٔ تكطٜبٗا بإٔ ٜكاٍ : صش١
ّٛٓ بكاعس٠ )األصٌ  ايكٝٛز االسرتاظ( ٚايتشسٜس،  يفبـُفّٗٛ ايكٝس ايـُتك

َا مل تكِ قط١ٜٓ ٚاعش١ ع٢ً خالف٘ : عسّ إضاز٠ اإلسرتاظ َٔ ايكٝس أٚ 
 از٠ ايتٛعٝض َٓ٘ أٚ ْـشٛٙ َٔ ايـُعاْٞ . إض
ٚبـُكتغ٢ َفّٗٛ ايكٝس ْفِٗ َٔ ايطٚا١ٜ ايؿطٜف١ إٔ ايعايـِ ايفكٝ٘     

ايصٟ ٜفعع ايٝ٘ ايٓاؽ يف سالهلِ ٚسطاَِٗ البس َٔ نْٛ٘ عايـُّا سّٝا 
عع اىل ايعايـِ ايـُٝت يـُعطفـ١ ايـشالٍ ـٚعًٝ٘ : ال ٜـذٛظ ايـفظاٖطّا. 
 . ٚضغايت٘ ٚفتاٚاٙ اييت أصسضٖا ساٍ سٝات٘ َٔ نتب٘ : َـٓ٘ ٚايـشطاّ

ِٓ اشا ناْت ايطٚا١ٜ:طٜفععصأٟ ًٜذأ ايٝ٘ ايٓاؽ يف      ٖٚصا ايتكطٜب ٜت
َعطف١ ايـشالٍ ٚايـشطاّ، ٖٚٞ ايٓػد١ ايكطٜب١ ايـُٛثٛم بضسٚضٖا، نُا 
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ِٓ ع٢ً ْػد١طٜفطغص ، أٟ ٜكضسْٚ٘ يـُعطف١ ايـشالٍ ايٝ٘ ايٓاؽ ٜت
 .َٚعٓاٙ صشٝض   ،شتٌُ ايضسٚضـٖٚصا َ ٚايـشطاّ،

ٚاعتُازْا ايتاّ  (:طاشٕ ال ُِٜعَبُس اهلل ٜا أبا ٜٛغفصٚقس قاٍ )    
 ( ٚايػٓس صشٝض نُا أغًفٓا،دٛاب االَاّ) يف ذ١ًُـع٢ً ٖصٙ اي

سٞ  ايـِض بكا٤ األضض َٔ زٕٚ عٚايطٚا١ٜ ٚاعش١ ايسالي١ ع٢ً تعٓص
ُعطف١ ـٜٚكضسٙ ايعباز يشطاّ ـشالٍ ٚايـُعطف١ ايـٜفعع ايٝ٘ ايٓاؽ ي

ٞٓ ايـَِٔ زٕٚ ع -، ٚإالشهِٝـأسهاّ ايسٜٔ اي ال ٜعبس اهلل  -ظاٖط س
درب ايضشٝض ٚنٝف ـنُا يف اي (30)ص٘اال بتفٓك ال عباز٠َطإش  ،صشٝشّا

  ؟. شطاّـشالٍ َٔ ايـٜعٓطف٘ اي ايـِٜتفك٘ االْػإ َٔ زٕٚ ع
ٞٓ ايـِاألضض َٔ ع ـدًٛال تط (:بضا٥ط ايسضدات)ٚيف ضٚا١ٜ       س

 صإٕ شيو يبٝٓٔط :ٚظاز صفعع ايٓاؽ ايٝ٘ يف سالهلِ ٚسطاَِٗـظاٖط ت
ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا إصربٚا  :يف نتاب اهلل تعاىل فكاٍطأٟ ٖٛ ٚاعض 

كٛا اهلل فُٝا ـدايفهِ ٚضابطٛا إَاَهِ ٚإتـُٔ ٜـٚصابطٚا عسٚنِ َ
ضٚا١ٜ ايعًٌ ٚايبضا٥ط  . ٚايكطٜب دسّا نٕٛ صٜأَطنِ ٚفطض عًٝهِ

ايًصٜٔ  شاز ايطاٜٚنيـذًؼ فاضز بؿٗاز٠ اتـشسٜح ٚاسس يف َـضٚا١ٜ ي
يف غٓسُٖا: )احلػٔ بٔ َـشبٛب عٔ ٜعكٛب ايػطاز( ٜؿرتى ايهتابإ 

  ٚٚسس٠ االَاّ ٚايػؤاٍ ٚاجلٛاب ٚتكاضب أيفاظُٗا ٚإتـشاز ايـُعاْٞ.
ذُع ـػطاز َا ٜإٕ ايعٝاؾٞ يف تفػريٙ ض٣ٚ عٔ ٜعكٛب اي :ٜٚؤنسٙ    

ٖٚصٙ قطا٥ٔ تٛدب .  بني َغُْٛٞ ضٚاٜيت ايعًٌ ٚايبضا٥ط فطادع
 تُاٍــذاٍ السع٘ ال َـَٚ ،عسزٖاـ١ ٚعسّ تـس٠ ايطٚاٜـٛسـٓإ بـ٦ـاالطُ

                                   

 . 3َٔ ابٛاب َكس١َ ايعبازات : ح 5: ب 1: ز ايٛغا٥ٌ (30)
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  ص.َٓهَِٔ يفع١طدايٞ ـتُػو بٓٓط سسٜح ايعًٌ ايتعسزٖا ٚال يً
ايسالي١ ش١ ـتهاز تهٕٛ صطٜ -شسٜجٝنيـيف األصًني اي -ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ     

ٞٓ ٜفعع ايٝ٘ ايٓاؽ ًٜٚتذ٤ٞ  ايـِع٢ً إٔ األضض ال تبك٢ َٔ غري ع س
 ُٜطاز َٓٗاٖٚصٙ نٓا١ٜ ؾا٥ع١  ،شطاّـشالٍ ٚايـُعطف١ ايـايٝ٘ ايعباز ي

َٓات٘ـأسهاّ ايسٜٔ ٚٚادبات٘ َٚ َطًل ٜعِ َػتشسثات يفْغ ٖٚٛ  ،شط
ب ٚايعاٖط إٔ ايػؤاٍ ٚاجلٛا ،ػا٥ٌ ايؿطع١ٝ ٚغريٖا َٔ األسهاّايـُ

شالٍ ـايتؿطٜع ايصٟ ٜهٕٛ َٛضز ايتعطٜف باي ايـِدضٛظ بعـايٓايف َ
ال أْ٘ غؤاٍ عٔ بكا٤ األضض يف  -َٛعع عباز٠ اهلل غبشاْ٘ -ـشطاّ ٚاي
 .دف٢ ـايتهٜٛٔ َٔ غري سٞ ظاٖط نُا ال ٜ ايـِع

باحلالٍ ٚاحلطاّ َٔ تفطٜع فيت ايـُػتعٗط إؾرتاط سٝا٠ ُهٔ إٔ ُٜـٜٚ    
 ايـِع٢ً قٛي٘ )تبك٢ االضض بال ع ٜعبس اهللص(:طإشٕ ال االَاّ)

إٕ ايـُع٢ٓ: سٞ ظاٖط ٜفعع ايٝ٘ ايٓاؽ يف سالهلِ ٚسطاَِٗ( فٝهٕٛ 
(سٞ ظاٖط ٜفعع ايٝ٘ ايٓاؽ ال ٜعبس مل ٜٛدس عايـِ َٔ آٍ َـشُس)

بٗا ٚيعسّ َعطف١ ايـشالٍ  اهلل، أٟ تٓتفٞ عباز٠ اهلل تعاىل يعسّ ايتفٓك٘
َٔ ايـشطاّ فإٕ َعطفتُٗا تتشكل بٛاغط١ تعطٜف ايعايـِ ايـشٞ بٗا، 
ٚإال فايعايـِ ايـُٝت ال ٜـُهٔ ايفعع ايٝ٘ ٚإْـُا ٜفعع اىل نتب٘ ٚفتاٚاٙ 
يـُعطف١ ايـشالٍ ٚايـشطاّ، ٚايٓٓط صطٜض يف ايفعع اىل ايعامل ال اىل 

َٔ ايٓٓط إؾرتاط ايـشٝا٠ ٚتعٝٓٔ ٚدٛز  فٝفِٗ -نتب٘ ٚفتاٚاٙ ْٚعطٜات٘-آثاضٙ
 اهلل يتعطٜف ايٓاؽ بايـشالٍ ٚايـشطاّ ٚتتشكل عباز٠ ايعايـِ ايـشٞ يٝتضس٣

ًَِكُت طاييت ٖٞ ايػطض األمس٢ َٔ خًل االْؼ ٚايـذٔ األضض يف ََا َخ َٚ
ٕٔ َِٝعُبُسٚ َٚاإٔلَْؼ ٔإاٖل ٔي  ٖٔ  .   56:   ايصاضٜاتصاِئذ

 تٗاز نفا١ّٜـضسٟ يالدـٛب ايتـ: ٚد ربـط ايـُعتٓـنُا ٜتشضٌ َٔ ٖصا اي    
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فِٗ َٓ٘ نُا ُٜ ،يف ظَٔ غٝب١ االَاّ )عذٌ( ٚعسّ ظٗٛضٙ يًُأل ايعاّ
ايصٟ ٜفعع ايٓاؽ ايٝ٘ يف َعطف١ سالهلِ  ايـِإضاز٠ اهلل غبشاْ٘ سٝا٠ ايع
 .ٚسطاَِٗ ٚأسهاّ زِٜٓٗ 

تتٛفط ع٢ً  -(بضا٥ط ايسضدات)بٓػد١  -: إٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ قس ٜكاٍ    
ايعٜاز٠  ( ٖٚصٙ)شُسـأٟ َٔ آٍ َ صَٓهِ ايـِع:ط ن١ًُ ظا٥س٠

َٔ االخري٠ ١ٜ اآلطغ١ً يف تفػري ايـُيعٝاؾٞ َٛدٛز٠ أٜغّا يف ضٚا١ٜ ا
يػعس بٔ عبس  (َٓتدب بضا٥ط ايسضدات)غٛض٠ آٍ عُطإ ٚيف ضٚا١ٜ 

ٚتفٝس ايعٜاز٠ ايسالي١ ضًشإ َؤٜسٜٔ يطٚا١ٜ ايبضا٥ط، ٜ، ُٖٚا (31)اهلل
ٛٓع دًل ـاألضض َٔ إَاّ َعضّٛ ٜهٕٛ سذ١ اهلل ع٢ً اي ٢ً عسّ خً

ٓٞ ٚتٓطبل ع٢ً  ،ظاٖط ٜفعع ايٝ٘ ايٓاؽ يف سالهلِ ٚسطاَِٗ ٖٚٛ س
ٗسٟ )عذٌ اهلل فطد٘( فال ضبط يًطٚا١ٜ ٚال إْطبام هلا ايـُشذ١ ـاي

 .فيت نٞ تؿرتط سٝات٘ يف صش١ تكًٝسٙ ايـُذتٗس ايـُع٢ً 
  ايـُكاٍ :ٜٚطز     

غري َٛثٛم بُٗا ٚإٕ ناْا  ضٚاٜيت ايعٝاؾٞ ٚايـُٓتدبإٕ  :أٚاّل     
ضٚا١ٜ عًٌ ـشتًُٗا، يهٔ ال سذ١ٝ فُٝٗا، ٚإٕ َعْٓٛٞ ايضش١ أٚ َ

الغُٝا ٚأْٗا فٝؿو يف صسٚضٖا  صَٓهِطدًٛ َٔ ن١ًُ ـايضسٚم ت
األٚثل عٓسْا يعسّ ايؿو يف صش١ ْػب١ نتاب ايعًٌ ايـُتساٍٚ يًؿٝذ 

 ٚتٛاتط ايٓػب١ ايٝ٘ يف اإلداظات ايطٚا١ٝ٥ايضسٚم يؿٗط٠ ايهتاب 
ؾو ـشٌ َصَٓهِايـُتٛفط٠ ع٢ً ن١ًُطبُٝٓا ضٚا١ٜ ايبضا٥ط  ،تٛاي١ٝايـُ

 كطبـ٣ ٚإٕ نإ ٜٛـػد١ ايعًٌ أقـا ع٢ً ْـتُازْـٚاع ،ػب١ـيف صش١ ايٓ
                                   

 . 8: ح334+  12: ح335:  1ضادع: تفػري ايربٖإ يًػٝس ٖاؾِ ايبشطاْٞ: ز (31)
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 .تساٍٚ اىل ايضفاض ايـُ (بضا٥ط ايسضدات)نتاب عٓسْا صش١ ْػب١ 

تساٍٚ َع ايـُاْ٘ ع٢ً فطض تضشٝض ايٓػب١ ٚتطابل ايهتاب  :ٚثاّْٝا    
( )ص َٔ االَآَّهِطصسٚض فطض ٚ قطٜب،ٚاقع٘ األصٌ ٖٚٛ 

(  يف نالّ االَاّ) صَٓهِطإش مل ٜطز ايكٝس  ،دربـُهٔ تعُِٝ ايـٜ
أٟ مل ُٜـشطظ صسٚضٙ ٚإضازت٘ يإلَاّ دسّا نُا مل ُٜـشطظ ظٗٛضٙ يف 

ذتٗس ايـُهٔ تطبٝك٘ ع٢ً ـُٜ(بٌ )ايـُعضَٛني١ُ٥ االختضاظ باأل
ٚعٔ ايعًُا٤ األتكٝا٤  (عِٓٗ)صَٓهِبـط فيت سٝح ٜضض ايتعبريايـُ

ٚايٓٛاب ايضًشا٤ ايصٜٔ ٜضٓسم فعًُِٗ قَٛيِٗ ٜٚضريٕٚ بصيو أَج١ً 
طَٓهِص يكٝس( فال ظٗٛض )ْاصع١ ْٚػذ َضٓػط٠ عٔ أ١ُ٥ اهلس٣

 خاص١ . (ْطبام عًِٝٗ )يف إختضاظ اإل ايٓٓط يف

 ٚثايجّا: إٕ ن١ًُطَٓهِص يٛ أضٜس َٓٗا خضٛظ االَاّ ايـُعضّٛ    
()  مل ٜـُهٔ تطبٝك٘ ع٢ً ايـشذ١ ايـُٗسٟ )عذٌ( بًشاظ قٝس

طسٞ ظاٖط تفعع ايٝ٘ ايٓاؽ يف سالهلِ ٚسطاَِٗص فإ االَاّ 
)عذٌ( غا٥ب يٝؼ بعاٖط ٚال ٜتُهٔ ايعباز ايضايـشٕٛ َٔ  ايـُٗسٟ

، ٖٚصا ايكٝس ٜٛدب تعٝٓٔ إضاز٠  ِٗايفعع ايٝ٘ يف سالهلِ ٚسطاَ
طَٓهِص ايؿاٌَ يًعًُا٤ ايضايـشني ايصٜٔ ٜـُٓجًٕٛ  : ايعُّٛ َٔ قٛي٘

( تـُجٝاّل صشٝشّا ٚبـشل، ِٖٚ ظاٖطٕٚ ٜفعع آٍ بٝت َـشُس )
 شطاّ .ـشالٍ ٚايـايٓاؽ ايِٝٗ يـُعطف١ اي

هلل كٛا اـٚال ٜٓايف ٖصا ايـُع٢ٓ شٌٜ ايطٚا١ٜ : طٚضابطٛا إَاَهِ ٚإت    
عًٝهِص فإ ٖصا ايـُع٢ٓ ع٢ً فطض إختضاص٘  فُٝا ٜأَطنِ ٚفطض

ـُٓع َٔ تعُِٝ ال ٜ -صَاَهِيكط١ٜٓ تعبريطإ( ايـُعضّٛ) باإلَاّ
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ٜٚتغض ٖصا عٓس تضسٟ ايفكٝ٘  َُٛ٘،ُهٔ زع٣ٛ عـبٌ ٜ ايـدرب ضصس
ّْ ٚٚيٞ أَط عٔ بٝغ١ االغالّ فاْ٘ ٜضسم عًٝ٘ س٦ٓٝص: أيًسفاع  ْ٘ إَا

 . ض االغالّـيف صاي كا٤ اهلل باَتجاٍ أَطٙ ايصٟ ٖٛـب إتٚجي ايـُػًُني

عُُٓا ايٝ٘ ايٛد٘ ايجاْٞ  ٚاشا ،ٖٚصا ايٛد٘ ٜهاز ٜهٕٛ تاّ ايسالي١    
شضٌ االط٦ُٓإ بايٓتٝذ١ أٚ ـٜ -ٚيٛ َؤٜسّا يًُطًب -ٚزع٣ٛ االمجاع

شٞ ـاي ايـِذُٛع ع٢ً سذ١ٝ فت٣ٛ ايعايـُٜتشضٌ إَهإ االغتسالٍ ب
شذ١ٝ ـٚايؿو يف اي ،ٝتايـُذتٗس ايـُسذ١ٝ فت٣ٛ  فٝؿو يف ،خاص١

  . شذ١ٝـَػاٚم يًكطع بعسّ اي

 ،ٝت إبتسا٤ّايـُٖٚصٙ ايٛدٛٙ ٖٞ عُس٠ َا ْػتسٍ ب٘ ع٢ً َٓع تكًٝس    
ِٗ سضٍٛ االط٦ُٓإ ايـُٚـ١ُ ٚدٛٙ ععٝف١ ال تػتشل ايبشح، ٚث
ِٓ ايٛدٛٙ بعغٗا اىل بعضـٓع ْاؾ٦ّا َٔ تايـُب ٚقس  ،ذُٝع ايكطا٥ٔ ٚع

ع٢ً دٛاظ تكًٝس  ايٛدٛٙ ايـُػتسٍ بٗابعض  :شٛثٗا عُّٓاـٔ َٔ بتبٝٓ
 ـدًٌتبٝٓٔ عُّٓا ٚدٛٙ اينُا  ٚاييت غٓعطض عُستٗا، ٝت إبتسا٤ّايـُ

  .ٖصا . تأٌَ اشا نإ أٖاّل يًتأٌَايـُتذ٢ً يًُطادع تفٝٗا 

  ، ُٖٚا :ٝت إبتسا٤ّ بٛدٗني آخطٜٔايـُشط١َ تكًٝس ـٚقس ٜػتسٍ ي    
  (32)شج٘ـذًؼ بـشكل )قسٙ( يف َايـَُا أفازٙ أغتاشْا  :ايٛد٘ األٍٚ    

ايػٝب١ يًعّ إْـشضاض ايتكًٝس يف عضٛض  -كًٝس األَٛات إبتسا٤ّـَٔ أْ٘ يٛ داظ ت
بًشاظ َا تـشكل َٔ ٚدٛب تكًٝس األعًِ، فاْا  ،ايهرب٣ بـُذتٗس ٚاسس

ٚقس  ْعًِ إمجااّل ٚتفضٝاّل بٛدٛز االختالف يف فتا٣ٚ ايفكٗا٤ قاطب١،
 يف اآلضا٤ ٚايفتا٣ٚ البس )ضض(شكل اْ٘ يف ساٍ إختالف فكٗا٤ االَا١َٝـت

                                   

 . 534:  4+ َباْٞ االغتٓباط : ز 462:  3َضباح االصٍٛ : ز (32)
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األسٝا٤  -ٚعًٝ٘ فٝذب ايفشط عٔ أعًِ ايفكٗا٤  . َٔ تكًٝس أعًُِٗ
 -ُاّ عضٛض ايػٝب١ ايهرب٣ عذٌ اهلل إْكغا٤ٖاـَِٓٗ ٚاألَٛات ٚيف ت

شضاض ايتكًٝس يف ـفًٝعّ إْ ،يػطض تكًٝس األعًِ َِٓٗ بعس َعطفت٘
صٖب ايـُٖٚصا ايالظّ باطٌ بغطٚض٠  ،ذتٗس ٚاسس َٔ فكٗا٤ ايػٝب١ـَ

 .صنٛض ايـُ ـشضاضايكاع١ٝ بفػاز االْ
ـكًٝس ٖٚصا إغتسالٍ غطٜب ْٚاؾ٤ٞ َٔ ؾس٠ األْؼ بٛدٛب ت    
 .ذُٝع ايفكٗا٤ ست٢ األَٛات ـعًِ َٔ ايفكٗا٤ ٚعَُٛ٘ ياأل

  : ٜٚطز عًٝ٘    
ٜٔ خطَٔ ايفكٗا٤ ايـُتأكًٝس األعًِ ٖٞ فتٝا مجعٕ إٕ ٚدٛب ت :أٚاّل    

َٔ أعاظِ ايفكٗا٤  مجْع يفتٝااغاؽ َتني هلِ، ٚقس ضفض ٚال أ
 ،ٖٚٞ َطفٛع١ عٓسْا نُا غٝأتٞ ٚدٗ٘ ،األٚاخط بعس األيف اهلذط١ٜ

ألتباعِٗ بايطدٛع  ()عضَٛنيايـُاأل١ُ٥  ازضؾْالسغ إٕ ا أٝٓفٜه
ٚسالهلِ ٚمح١ً عًَِٛٗ ايصٜٔ عطفٛا أسهاَِٗ ِٗ اىل ضٚا٠ أسازٜج

فاٚتِٗ يف زضد١ ايعًِ ـتعًُِٗ بهجطتِٗ َػتكباّل ٚبَع ٚسطاَِٗ 
، ٚمل ٜفطعٛا عًِٝٗ َطادع١ ٚايفكا١ٖ ٚق٠ٛ االغتٓباط ٚاالدتٗاز

شالٍ ـيبا كٗهِ ٚأعطفهِـإضدعٛا اىل أفهلِ :  أعًُِٗ ٚمل ٜكٛيٛا
فيت ايـُٜهؿف ٚاعشّا دًّٝا عٔ عسّ إعتباض أع١ًُٝ ُا ـَ -ٚايـشطاّ

، َٚٔ ٖٓا دطت غري٠ ُعطف١ أَٛض زِٜٓٗـايٓاؽ يايصٟ ٜطدع ايٝ٘ 
( ٚبعسٖا، ٚيعً٘ ست٢ يف عضطْا ايـُتؿطع١ يف عضٛض األ١ُ٥ )

ايفكٝ٘ ايـُٝػٛض هلِ يف عضطِٖ َٚضطِٖ بػض اىل ايـشاعط ع٢ً ايطدٛع 
ًٓػّا  ايٓعط عٔ أعًُٝت٘ يٛ نإ فكّٝٗا ٚعٔ سهاٜت٘ يفتٝا األعًِ يٛ نإ َب

  ٚاحلهِ ٝاـفتـتعٓطف ع٢ً ايـس ايـسٜٔ يف ايػايب ٜطٜـتفكّٗا، فإ ايـُػًِ ايـُتـَ
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  ٌُ خاضدّا .ٜٚعنٞ ٜتعًِ  ػأٍ أٌٖ ايعًِـٜٚ ٝعٌُ بٗاـي

 -َٛدٛز عٓس نٌ فكٝ٘ عسٍ َٓضف قطْعٚيعٌ ٖصا  -كطعـٔ ْـشْبٌ    
( ٖٛ ايتأنٝس ع٢ً عساي١ ايفكٝ٘ )بإٔ َطاز ايؿاضع األقسؽ ٚاأل١ُ٥ 

يٛ غًُٓا إضازتِٗ  -أع١ًُٝ ايفكٝ٘ تطنٝعِٖ ع٢ً طدع أنجط َٔ ايـُ
 . -ؾططّا يف صش١ ايتكًٝس ألع١ًُٝي

َع  -ٝط األعًِفإ تؿد ،األعًِيعّٚ تكًٝس إْ٘ َع تػًِٝ  :ٚثاّْٝا    
َع عػط َعطف١ ٚ ،تفػريٙ ٘ إلختالفِٗ يفَٓ ذسٟـاي طازايـُغُٛض 

 صعب ايضعٛبات نُا ال خيف٢.ؿهالت ٚأايـٌُ ٖٛ َٔ أؾه -ْطباق٘إ

ط أعًِ ايفكٗا٤ فإ تؿدٝ ،َع غض ايططف عُا غبل :ٚثايجّا    
 -شٛثِٗـٚيٛ يف سسٚز ايٛاصٌ ايٝٓا َٔ نتبِٗ ٚب -األَٛات ٚاألسٝا٤

ٕ٘ ٚتعٝٝٓ٘ يف  فإ أعًِ ايـُتكسَني  ،ٚاسس ٖٛ َٔ ايـُؿهالت دسّافكٝ
تأخطٜٔ ٚأعًِ ايـُ ،ايؿٝذ ايـُفٝس ٚايػٝس ايـُطتغ٢ ٚايؿٝذ ايطٛغٞ

شًٞ ٚايؿٗٝس األٍٚ ـيف اهلذط١ٜ َٚا قاضبٗا ٖٛ ايعال١َ اياىل األ
ٚأعًِ األٚاخط ٖٛ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ٚصاسب  ،ٚايـُشكل األضزبًٝٞ

َٚٔ ، )ضعٞ اهلل عِٓٗ(د٥ٛٞ ـاالْضاضٟ ٚايػٝس اي ايؿٝذٚ ذٛاٖطـاي
ايـُتكسَني عُّٛ أنجط َٔ يف ادتٗازِٖ ايٛاعض َتا١ْ األٚاخط 

ٕٓقطعٓا  ضغِ ،ٚايـُتأخطٜٔ  عضٛض األ١ُ٥ اىل قطب ايـُتكسَني بأ
( ِٖقط١ٜٓ إطالعِٗ ع٢ً َا نإ ٜؿٝع يف عضٛض )() أْعاض َٔ

َٚع  ،ذُٝع اآلضا٤ ٚاألْعاضـيهٔ ٖصا غري َٓغبط ٚغري ؾاٌَ ي ،ٚآضا٤
فكّٗا ٚأق٣ٛ زيٝاّل، ٚشيو بفعٌ شيو فايـُتأخطٕٚ أق٣ٛ ْعطّا ٚأعًِ 
ٚبفعٌ إغتُطاض ايبشح ٚايتفهط  تطٛض عًّٛ ايفك٘ ٚاألصٍٛ ٚايطداٍ
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 ٖٚصا نً٘ َٓعٛض يًفكٝ٘  . ذٛاب ٚايٓعط ٚايتُعٔ ـٚاالؾهاٍ ٚاي
 فكٗا٤ االَا١َٝتعصض تؿدٝط األعًِ َٔ ػط أٚ يع دبري َٚٛدْبـاي
١ نايؿٝذ ذُٛعـأقٌ َٔ تطززٙ بني َال  -األَٛات ٚاالسٝا٤ -

ٚال ٜتٝػط  ،)قسِٖ(د٥ٛٞـٟ ٚايػٝس اياألْضاضٟ ٚايؿٝذ ايـذٛاٖط
 .كًٝس فٝ٘ ـكًٝسٙ ٜٚٓشضط ايتـاالشعإ بٛسس٠ األعًِ ست٢ ًٜعّ ت

ُُٓٓا ايشكل يعّٚ تكًٝس ـاْ٘ يٛ ت :ٚضابعّا     شهِ يًُذتٗسٜٔ ـاألعًِ ٚع
األَٛات ٚأَهٔ تؿدٝط األعًِ َٔ فكٗا٤ االَا١َٝ األسٝا٤ ٚاألَٛات 

يٝؼ  -طدع١ٝ يف أعًِ ايفكٗا٤ايـُشضاض ـأعين اْ -فإ بطالٕ ايالظّ
 .شصٚض ٚال عطٚض٠ َصٖب١ٝ تسعٛ اىل بطالْ٘ ـٚال َ ،ٛضّاَـشع

ٖصا ال ٜضًض  -فكٗا٤ أضبع١طدع١ٝ عٓس أٌٖ ايػ١ٓ يف ايـُشضاض ـٚإْ     
شضاض يف ـشضط ٚاالْـع٢ً بطالٕ اي (صٖبايـُعطٚض٠ )زيٝاّل إلْعكاز 

 .تأٌَ ايـُدبري ـدف٢ ع٢ً ايـنُا ال ٜ أٚ يف أضبع١ٕ ٚاسٕس

ٖصا إغتسالٍ  :ُا ٖٛ قا٥ِ يف ايصٖٔ قًٓاـَٚٔ ٖصا نً٘ َٚٔ غريٙ َ     
ُاّ إسرتآَا ـٚت )قسٙ(د٥ٛٞـشكل ايايـُغتاشْا ِ سٓبٓا ألغطٜب َع ععٝ

َجاٍ ايفكا١ٖ ٚايٛضع ٚايتك٢ سػب إطالعٓا عًٝ٘  ٘ ُٖٚٛكاَـٚإداليٓا ي
يف ايعؿطٜٔ غ١ٓ األخري٠ َٔ عُطٙ ايؿطٜف بفعٌ إضتباطٓا ٚقطبٓا َٓ٘ 

 .ٛفل ايـُٚاهلل ايعاصِ  ،ٚإطالعٓا ع٢ً غًٛنٝات٘

هًف بني ايـُايتُػو بأصٌ ايتعٝني سٝح ٜسٚض أَط  :ايٛد٘ ايجاْٞ    
ٚبني إٔ ٜتدري بني تكًٝس  تعّٝٝٓاشٞ ـذتٗس ايايـُخضٛظ ٜكًس  إٔ

ٚسني زٚضإ األَط بني  ،ٝتايـُذتٗس ايـُشٞ ٚبني تكًٝس ـذتٗس ايايـُ
 ٔـٝٝـتعـص بأصاي١ ايـّٝا ٖٛ األخـٛض أصٛيـؿٗايـُٝري فـتدـٝني ٚبني ايـتعـاي
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 .يتشضٌٝ ايٝكني بربا٠٤ ايص١َ بعس ٜكني إؾتػاهلا 

ٕٕٚبتكطٜب      َٔ ايكطإٓ  َطًك١ أزي١ عا١َ ْٚضٛظ تٛدس عٓسْاإْ٘  :ثا
ٚعٓسْا  ،ت٢ٗٓ عٔ ايطنٕٛ اىل ايعٔ ٚعٔ ايعٌُ بػري ايعًِ -ٚايػ١ٓ
ْٚؿو يف  ،طًكاتايـُشٞ عٔ ٖصٙ ـذتٗس ايايـُدطٚز فت٣ٛ ـٜكني ب

  ٗا.عٓأٚ عسّ خطٚدٗا  طًكاتايـُٖصٙ  ٝت عٔايـُ٘ ايفكٝخطٚز فت٣ٛ 

ٚزٚضإ األَط بني ايتعٝني ٚبني ايتدٝري ٜعين زٚضإ األَط بني تكًٝس     
اْع١ ٚبني ايـُات ـدطٚد٘ عٔ ايـُطًكعًِ بًّٓا يـشٞ تعٝٝذتٗس ايايـُ

 ايفكٝ٘عًّٛ خطٚد٘ ٚبني تكًٝس ايـُشٞ ـذتٗس ايايـُكًٝس ـايتدٝري بني ت
 ، ٚالبس َٔ ايطدٛع اىلايـُٓع طالقاتإشتٌُ خطٚد٘ عٔ ايـُٝت ايـُ
ٔٓ ٚاالغتٓاز ايٝ٘  اْع١ايـُطًكات ايـُ ض عسّ ٓكـٓـٞ تٖٚعٔ ايعٌُ بايع

 ايفكٝ٘فٝتعني تكًٝس  ،طًكاتعٔ ٖصٙ ايـُ ٝت ابتسا٤ّايـُخطٚز تكًٝس 
  . عٔ اعتُاز ايعٔخطٚد٘ عٔ ايـُطًكات ايـُاْع١ ّٛ عًـُيشٞ اـاي

االغتضشاب ع٢ً أصٌ ّ يهٔ ايضشٝض ايـُكبٍٛ أصٛيّٝا ٖٛ تكٓس    
َّـت -ايتعٝني ٚاالؾتػاٍ َعطٕٚف بني سه١َٕٛ أٚ ٚضٚز ع٢ً خالٕف  كس

 . (تعاضض األصٍٛ  ايع١ًُٝ)شٛخ ـٚقس عطعٓاٙ َفضاّل يف بٚاخط األ

عٔ باطٔ  ايػابك١ ٜعٌٜ شاي١ـإٕ إغتضشاب اي :ايتكسّ ٚتكطٜب     
َٚع  ،َتأخطّاؾو يف بكا٤ٙ ٓكٓ٘ غابكّا ثِ ايؿو يف بكا٤ َا تٝايـُهًف 

١ ـٚصش ساٍ سـٝاتـ٘ فكـٝ٘ـت٣ٛ ايـ١ فـٝـكا٤ سذـضشاب بـتـإغ دطٜإ
ٖصا نً٘ يـُا بعس  غتُطاضٚإفتاٚاٙ ـدٛاظ ايعٌُ بٜتشكل  سا٤ّـتـٝسٙ إبـكًـت

ُٜـبـفال ٜ َٛت٘ قاعس٠ ) غ٢ـُكتـٔ بـٝـطدع اىل أصٌ ايتعٝـك٢ ؾو ست٢ 
  ( .ايؿػٌ ايٝكٝين ٜػتسعٞ ايفطاغ ايٝكٝين
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ايتعٝني  ١ياٚيعً٘ ال ضٜب ٚال خالف يف تكسّ االغتضشاب ع٢ً أص    
ٚقس إختًف األصٛيٕٝٛ  ا،ٚغريٖ (ذٛاٖطـاي)َتهطض يف  صاٖٚايؿػٌ، ٚ

أّ  نُا ٖٛ َـدتاض مجعٕ ؟ شه١َٛـاألٚاخط يف ٚد٘ ايتكسّ ٌٖ ٖٛ اي
ُٓاغب١ٕ يف نتاب ـسني قاٍ ب ـذٛاٖطٖٛ ايٛضٚز نُا ٖٛ ظاٖط صاسب اي

صاي١ ايؿػٌ ٚاعش١ )ٚزع٣ٛ َعاضع١ أصاي١ ايبكا٤ بأ :ايهفاضات
. ٖصا تـُاّ نالَٓا يف (33)(ُع١ًَٝٛ ٚضٚز األٚىل ع٢ً ايجا١ْٝـايفػاز ب

 ابتسا٤ّ ٚعسّ سذ١ٝ فتاٚاٙ . االغتسالٍ ع٢ً َٓع تكًٝس ايفكٝ٘ ايـُٝت

 : بٛدٗني -ٝت ابتسا٤ّايـُذتٗس ايـُذٛاظ تكًٝس ـْػتسٍ يثِ     
غري ـذاٌٖ إٕ غري٠ ايعكال٤ دطت ع٢ً ضدٛع اي :ايٛد٘ األٍٚ    
ٞٓ ٚبني ايـُٝتـَٔ زٕٚ تـُٝٝعِٖ بني اي دبريـاي ايـِدبري اىل ايعـاي  ش

ٚيصا تطاِٖ ٜطادعٕٛ ايطبٝب ٚنتب٘  ،ذاٌٖـع٢ً اي فٝهٕٛ ضأٜ٘ سذ١ّ
ٖٛ  دبريـاي . َٚٔ أٚعض َضازٜل اٚإٕ نإ َٝتّا ٜٚعًُٕٛ بـُا فٝٗ

 ،ذاًٖنيـفٝهٕٛ ضأٜ٘ سذ١ ع٢ً اي ،ٔبأسهاّ ايسٜايعاضف ايفكٝ٘ 
نإ ، فاشا سسخ شسٚث٘ يف شٖٓ٘ـيطأٟ بيفتٝا ٚاشذ١ٝ ٖٛ اـَٚٛعٛع اي

ٕٓٛ سذ١ّ ست٢ بعس ظٚاي٘ ٚاضتفاع٘ بايـُٛت أٚ بٓػٝإ األزي١ أٚ بايـذ
شاٍ يف ايطٚا١ٜ ٚايؿٗاز٠ ـنُا ٖٛ اي ،ٓشٖٛا َٔ ايطٛاضئ ايعاضع١بأٚ 

 .شككُٗا ٚإٕ ظايت عٔ ايطاٟٚ ٚايؿاٖس ـفاْ٘ ٜؤخص بُٗا بعس ت
  : ٜٚطز عًٝ٘   

بعس تسٚض َساض بكا٤ ايطأٟ، ٚٚفتٛاٙ  ضأٟ ايفكٝ٘سذ١ٝ إٕ  :أٚاّل    
بكاؤٙ شتٌُ ـبٌ ٜ ،يف شٖٓ٘ ٚبكاؤٙ ايطأٟ ال ٜـشطظ ٚدٛز ايفكَٝ٘ٛت 

                                   

 . 210:  33دٛاٖط ايهالّ : ز (33)
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ري َٔ نجقس دعّ بعٚاي٘ ، بٌ ٜهفٝٓا إستُاٍ ظٚاي٘ٚ ،شتٌُ ظٚاي٘ـٜنُا 
ـشًٞ اىل ظَآْا ٚتكسّ بٝاْ٘ ٚيعً٘ ايعال١َ ايأعاظِ ايفكٗا٤ َٔ ظَٔ 

( ايصٟ خاطب ب٘ نٌُٝ بٔ ظٜاز : َأخْٛش َٔ نالّ أَري ايـُؤَٓني)
 .  (34)نصيو ٜـُٛت ايعًِ بـُٛت ساًَٝ٘صط...

تكس تعًل ايطأٟ بايٓفؼ ايٓاطك١، ايعطف ايعكال٥ٞ ايعاّ ٜع ٖٚهصا    
يعكال٤ عطف ا، يهٔ زٖاتذٓطٛت يايـُشكٝك١ بعس ـايْٗا ٚإٕ بكٝت يف فإ

َٛٓ٘ بـٜعتكس تعًل ايطأٟ بايصٖٔ ٚايٓفؼ ايٓاطك١ ٚت َٚع  ،شٝا٠ صاسب٘ـك
عساّ ايطأٟ ٚاعُشالي٘ ٚعسّ ْـشٝا٠ عٓ٘ ًٜعّ اٛت ٚظٚاٍ ايايـُ

الى يف بكا٤ ايـُٚسٝح إٔ  ،ذعّ ب٘ـشتًُ٘ ٚال ْـع٢ٓ ْايـُٖٚصا بكا٤ٙ، 
ال ايٓعط ايعكًٞ  -إدطا٤ االغتضشاب ٖٛ ايفِٗ ايعطيف عٓسٛعٛع ايـُ

تُػو باغتضشاب بكا٤ ـٙ ست٢ ُٜعًِ بكاؤٛعٛع ال ُٜايـُف -ايسقٝل
ايؿو عٔ سذ١ٝ ْفٞ ػطض ي ،ٛتايـُُا بعس ـسذٝت٘ يزٚاّ ايطأٟ ٚ

 ايطأٟ ٚإثبات بكا٤ٙ .
كطع بهفا١ٜ سسٚخ ـٚال ٜكاؽ باب ايفت٣ٛ بباب ايطٚا١ٜ اييت ُٜ    

ٔٓ أٚ  ()عضّٛايـُسسٜجّا عٔ  فاشا ض٣ٚ ايجك١ ،ايطٚا١ٜ ثِ َات أٚ ُد
 -ايجك١ بضسق٘ السكّا ت عٓ٘ايظ ٚأػٞ أٚ عطض ايفػل ع٢ً ايطاٟٚ َْ

ال عري يف عًٝ٘: ، ٚناْت سذ١ٝ ايطٚا١ٜ باق١ٝ دعَّا َٚكبٛي١ إمجاعّا
ٚإٕ  ك١ـ٘ سّٝا عاقاّل ثْساٍ نٛػُٛع َٔ ضاٜٚ٘ ايـُشسٜح ضٚا١ٜ ايجك١ يً

ٔٓ أٚ ْػٞ السكّا   اشا َات . فال تٓتفٞ ايـشذ١ٝ عٔ ضٚاٜت٘ َات أٚ ُد
 الضتباط٘ بايٓفؼ ايفكٝ٘بكا٤ ايطأٟ يف شٖٔ  -تٓعاّل -: يٛ غًُٓٓاٚثاّْٝا    

                                   

 بع زاض ايتعاضف .ط -187: ظ257اخلضاٍ يًؿٝذ ايضسٚم : باب ايجالث١ : ح (34)
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إٕ غري٠ ايعكال٤ ٚبٓا٤ِٖ  :ْكٍٛ -ٛتايـُذطز٠ ايباق١ٝ بعس ايـُايٓاطك١ 
ٖٚصا  ،٢ بعس َٛت٘دبري ستـع٢ً ايطدٛع اىل ضأٟ اي ّاَػتكٓطٚإٕ نإ 

يبٓا٤ با ٘ ال إعتباضْإال أ ،دبري بأسهاّ ايسٜٔـصازم ع٢ً ايفكٝ٘ اي
َغا٤ شطظ اإلـٚال ْ ،َا مل ُٜشطظ إَغاؤٙ ؾطعّاٚال سذ١ٝ ي٘  ايعكال٥ٞ
تكس١َ ايـُإسطاظ عسّ االَغا٤ بربن١ ايٛدٛٙ ايجالث١  ٓاُهٓـبٌ ٜايؿطعٞ 

سذ١ٝ آضا٤ٙ ٚفتاٚاٙ فيت يف ايـُذتٗس ايـُايعاٖط٠ يف إؾرتاط سٝا٠ 
 .ذتٗس يف آضا٥٘ ٚفتاٚاٙ بعس َٛت٘ ايـُكًٝس ـٚايكاع١ٝ بعسّ دٛاظ ت

ٍْ :ايٛد٘ ايجاْٞ    ع٢ً االغتضشاب إلثبات  قٟٛ ٚاعتُاْز ٖٚٛ إغتسال
أعالّ َٔ  ٚقس إعتُسٙ مجْع ،ٝت بكا٤ّ ٚإبتسا٤ّايـُ ايفكٝ٘دٛاظ تكًٝس 

 : فٓكٍٛ ،شحـٚفٝ٘ ب ِ،ٚأؾهٌ آخطٕٚ عًٝٗ ،ٚاخطصٍٛ األاأل
سا٤ّ باالغتضشاب بتكطٜبات ٝت ابتايـُذٛاظ تكًٝس ـقس إغتسٍ ي    

ْٚٛعشٗا بتُاَٗا بٗا كٓطـُْ ،تكطٜبات ـُهٔ اٜضاهلا اىل أضبعٜ َتفاٚت١
ثِ  ،ٝت بكا٤ّايـُيػطض االغتسالٍ باالغتضشاب ع٢ً سذ١ٝ تكًٝس 

 : ٖٚٞ ،ٝت ابتسا٤ّايـُكٓطبٗا يػطض االغتسالٍ ب٘ ع٢ً سذ١ٝ تكًٝس ـْ

إٕ األسهاّ  : شهِ ايتهًٝفٞ ايٛاقعٞ بإٔ ٜكاٍـإغتضشاب اي -1    
غٛا٤ ايٛدٛب  -ذتٗس ساٍ سٝات٘ايتهًٝف١ٝ ايٛاقع١ٝ اييت إغتٓبطٗا ايـُ

ش١ يف ـنٛدٛب ايػٛض٠ بعس ايفات ،ٚايتشطِٜ ٚاالغتشباب ٚايهطا١ٖ
ًٓسٙ ايٚأفت٢ بٗا ثِ  -ايضال٠ ٘ ع٢ً ناًٖ هًف ساٍ سٝات٘ فضاضت سذ١ّـُق
ايـُفيت ٚؾو ايـُهًف يف بكا٤ األسهاّ  ايفكٝ٘ثِ َات ، َٔ ايعَإ بط١ٖ 

ًٓس ايـُذتٗس فٝٗا ساٍ سٝات٘ فٝػتضشب بكا٤ األسهاّ ع٢ً  ايٛاقع١ٝ اييت ق
 ،ساٍ سٝا٠ ايـُفيت ٚاقعّا ناْت ايػٛض٠ ٚادب١ : نإٔ ٜكٍٛ ،َا ٖٞ عًٝ٘

 . بعس َٛت٘ باق١ٝ ع٢ً ٚدٛبٗا ايٛاقعٖٞٞ ٚ
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إٕ األسهاّ ايتهًٝف١ٝ ايٛاقع١ٝ اييت إغتٓبطٗا ايـُذتٗس  : ٜكاٍ إٔ ٚأ    
ساٍ سٝات٘ ٚأفت٢ بٗا يف ضغايت٘ ايع١ًُٝ ٚصاضت سذ١ ع٢ً ايـُذتٗس 

ٚقس أزضن٘ ٖصا  -ٚيٛ َػتكباّل -ـُٔ ٜطٜس تكًٝسٙٚع٢ً ايـُهًفني َ
ًٓ ثِ بعس َٛت٘ أضاز تكًٝسٙ إبتسا٤ّ ٖٚٛ ٜؿو يف  ،سٙايـُهًف ٚمل ٜك

فٝػتضشب بكا٤ٖا ع٢ً  -ٚاقع١ّٝ تهًٝف١ّٝ ّاأسهاَ :ساهلا بكا٤ٖا ع٢ً
 .أسهاَّا تهًٝف١ٝ ٚاقع١ٝ  :شاٍ األٚىلـاي

 ايفتا٣ٚ تـُاّ عًِ نٕٛ اْ٘ ال ُٜ : َٔ ايكطٜب دسّا إٔ ٜكاٍيهٓ٘     
ُا يف ايًٛح ـَطابك١ ي أسهاَّا ٚاقع١ٝ ت٘ٛقبٌ َ ايفكٝ٘اييت إغتٓبطٗا 

ْعِ تٛدس أسهاّ ٚاقع١ٝ  . َٛتُ٘ا بعس ـشفٛظ ست٢ تػتضشب يايـُ
ًٓـػتٓبط َٔ زٕٚ تايـُق١ يف فتا٣ٚ ايفكٝ٘ ايعسٍ َتفٓط س ُٝٝعٖا ست٢ ٜك

َُ٘هًُف ايايـ ايتهًٝف١ٝ  سهاّ ايٛاقع١ٝاأل ٘فٝٗا بعس إغتضشاب ٝتُايـ فكٝ
ايـُتفطق١   سهاّ ايٛاقع١ٖٝٚصٙ األ ايـُتفطق١ يف فتا٣ٚ ايفكٝ٘ بعس َٛت٘،

فال  ال ؾو يف بكا٤ٖا ست٢ تػتضشب -ايٛاقع١ٝنػا٥ط األسهاّ  -باق١ٝ 
عًِ بجبٛت األسهاّ ُٜ َٛدب يإلغتضشاب عٓس٥ص . ٜغاف ايٝ٘: إْ٘

 ، يهٔساٍ سٝات٘ايصٟ اغتٓبطٗا ذتٗس ايعسٍ ايـُايٛاقع١ٝ عُٔ فتا٣ٚ 
تُٝع عُا ـٚسٝح مل ت ،فطاظٖا عُا غريٖاٝٝٓٗا ٚإُٝٝعٖا ٚتعـَٔ زٕٚ ت

أسهاّ ٚاقع١ٝ عُٔ  يٞ بٛدٛزغٛاٖا فال دس٣ٚ يف ايعًِ االمجا
 .  ايعسٍ ايـُػتٓبط ست٢ ٜػتضشب بكا٤ سذٝتٗا فتا٣ٚ ايفكٝ٘

ايطأٟ ْكٍٛ: ال ْػًِ بكا٤  -َٚع غض ايططف عُا تكسّ ٚتػًُٝ٘ تٓعاّل    
 َٛتٚايٓعط ٚايفـت٣ٛ بعس َٛت ايـفكٝ٘ ست٢ ُٜـػتضشب ضأٜ٘ يـُا بعس 

ّْ  إٔ االغتضشاب ٚاْعساّ شٖٓ٘ ايـشاٟٚ آلضا٥٘، َغافّا اىل ٘ـبسْ َتكٛ
 كًٝسٙـت طٜسـٝ٘ ايـُٝت ع٢ً َٔ ٜـت٣ٛ ايفكـبايٝكني ايػابل، ٚال ٜكني بـشذ١ٝ ف
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 ابتسا٤ّ، ست٢ ُٜػتضشب ايٝكني ايػابل اىل ظَٔ ايؿو .
ٖصا ايـُذتٗس  :شهِ ايتهًٝفٞ ايعاٖطٟ بإٔ ٜكاٍـإغتضشاب اي -2    

األسهاّ ايؿطع١ٝ ايتهًٝف١ٝ ايعاٖط١ٜ َٔ األَاضات  ايصٟ إغتٓبط
ٛب ايػٛض٠ يف نعسّ ٚد-ض٠ ؾطعّاايـُعترب٠ ٚاألصٍٛ ايع١ًُٝ ايـُكٓط

سااّل أٚ  -يف سك٘ ع٢ً َٔ ٜطٜس تكًٝسٙ فضاضت سذ١ّ -ايضال٠ ظاٖطّا
ًٓسٙ ٖصا  -َػتكباّل  -ذتٗس ايـُثِ َات  ،هًف ٚعٌُ بفتاٚاٙايـُثِ ق

ْٚٓـٚفتاٚاٙ َ هًف يف ايـُفؿٓو  -شٖٛاـ١ يف ضغايت٘ ايع١ًُٝ ْٚشفٛظ١ َس
ع٢ً ناًٖ٘ ٚيف شَت٘ فٝػتضشب بكا٤ٖا ثابت١ بكا٤ األسهاّ ايعاٖط١ٜ 

 . -عسّ ٚدٛب ايػٛض٠ ظاٖطّان - ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘
ذتٗس ايصٟ إغتٓبط األسهاّ ايتهًٝف١ٝ ايعاٖط١ٜ ايـُٖصا  :ٜكاٍ إٔ ٚأ    

كطض٠ ؾطعّا فضاضت سذ١ّ يف سك٘ ايـُعترب٠ ٚاألصٍٛ ايـَُٔ األَاضات 
ٚبعس َٛت٘  ايفكٝ٘،ثِ َات  -سااّل أٚ َػتكباّل -ٚع٢ً َٔ ٜطٜس تكًٝسٙ 

هًف ايعاَٞ تكًٝسٙ ٚايعٌُ بفتاٚاٙ فؿٓو يف ثبٛتٗا ع٢ً ايـُأضاز 
فٝػتضشب بكا٤ٖا  ظاٖط١ّٜ تهًٝف١ّٝ ّاأسهاَ :عٗست٘ ٚبكا٤ٖا ع٢ً ساهلا

 . ظاٖط١ّٜ تهًٝف١ّٝ ّاشاٍ األٚىل أسهاَـع٢ً اي

شٔ فٝ٘ ـذسٟ فُٝا ْـال ٜ (شهِ ايعاٖطٟـإغتضشاب اي) يهٔ ْكٍٛ:    
يًعًِ  ، ٚشيوتاَايصٟ ػتٓبط ايـُ ايفكٝ٘إش ال ٜكني بجبٛت٘ يف فتا٣ٚ 

شفٛظ يف ايـُفتا٣ٚ ي٘ ٖٞ َطابك١ يًشهِ ايٛاقعٞ االمجايٞ بٛدٛز 
 ٜطٜس كًٝسٙ أٚـكا٤ ع٢ً تـيبـس اطٜايصٟ ٜع يًعاَٞ ـتُٝـٗا مل تـيهٓ ،ايًٛح

ايفكٝ٘ ٜٚهٕٛ ايبعض اآلخط سهُّا ظاٖطّٜا َٓٓذعّا ع٢ً  ،تكًٝسٙ سا٤ـتـإب
ٖٚٞ غري َتُٝع٠، ٜٚتشضٌ َٔ ٖصا: عسّ ايٝكني بجبٛت  ٚع٢ً َكًسٜ٘

 أسهاّ ظاٖط١ٜ يف سٓك٘ ست٢ ٜػتضشبٗا .
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شهِ ايعاٖطٟ ايـُطاز إغتضشاب٘ ـيٛ أضٜس َٔ اي : اْ٘ ٜغاف ايٝ٘    
يف  ٜكّٝٓا شطظ ثبٛت٘ـفًِ ٜ -ايـُٝت بكا٤ّ أٚ إبتسا٤ّ ايفكٖٝ٘ٛ ؾطع١ٝ تكًٝس 

 -بعس ايـُٛت -ايجبٛت ايـُتٝكٔ اىل ظَٔ ايؿوعٗست٘ ست٢ ٜػتضشب 
شٝا٠ ـبايعاٖطٟ شهِ ايتهًٝفٞ ـكٝٓس ايفتٝا بايـَٔ ايـُشتٌُ تَع أْ٘ 
ايـشذ١ٝ جبٛت ال ٜكني ب -شٝا٠ ايـُفيتـإستُاٍ ايتكٝٝس بَٚع  ،ايـُفيت
ٛت اشا أضاز ايـُُا بعس ـايعاٖطٟ ٚايفتٝا ي شهِـضشب ايػتست٢ ُٜ

 فيت إبتسا٤ّ أٚ بكا٤ّ .ايـُتكًٝس  أسْس

 -ذتٗس ايعسٍايـُسذ١ٝ فت٣ٛ : عٞعِ ايٛإغتضشاب ايـشه -3    
ا إغتٓبط األسهاّ ٚايٛظا٥ف ايؿطع١ٝ ٚأفت٢ ُٓـي ايفكٖٝ٘صا بإٔ ٜكاٍ : 

ًٓ ،بٗا صاضت سذ١ يف سك٘ ٚيف سل َكًسٜ٘ ٚأتباع٘ ساٍ  سٙ مجْعٚقس ق
٘ أتباُع ثِ بعس َٛت٘ ٜؿٓو ،سٝات٘ فضاضت آضاؤٙ ٚفتاٚاٙ سذ١ّ عًِٝٗ

ًٓسٚٙ يف بكا بكا٤ ٕٛ يف ٜؿٓه أٟ -٤ سذٝتٗا عًِٝٗ أٚ ظٚاهلا عَِٓٗٚك
بكا٤ٖا سذ١  ابإغتضشٜـُهِٓٗ ٚ -فُٝا بعس ايـُٛت فتاٚاٙ سذ١ّ

١َّٓٓ َٔ ايعكاب عٓس َـدايفتٗا يًٛاقع   . ايطدٛع ايٝٗآَِٗ ٜٚضٓض  َؤ
ُا إغتٓبط األسهاّ ٚايٛظا٥ف ايؿطع١ٝ ـٖصا ايـُذتٗس ي : ٜكاٍإٔ أٚ     

ثِ  -َػتكباّل يٛٚ -ك٘ ٚيف سل َٔ ٜطٜس تكًٝسٙٚأفت٢ بٗا صاضت سذ١ يف س
يف بكا٤  ٚأضاز ايـُهًف ايـُعني تكًٝسٙ ٖٚٛ َٝت فؿٓو ايفكُٝ٘ا َات ـي

شذ١ٝ يفتاٚاٙ ساٍ ـٚعٓسٙ ٜكني غابل بجبٛت اي ،سذ١ٝ فتاٚاٙ أٚ ظٚاهلا
 ُهٓ٘ إٔ ٜػتضشب سذٝتٗاـٜ -سٝات٘ ٚؾو بعس ٚفات٘ يف سذ١ٝ فتاٚاٙ

ناْت فتاٚاٙ سذ١  :بإٔ ٜكاٍ ،ُا بعس ٚفات٘ـايجابت١ هلا ساٍ سٝا٠ ايـُذتٗس ي
 . ٚاآلٕ بعس ٚفات٘ ٖٞ ع٢ً َا ناْت عًٝ٘ ،ساٍ سٝات٘

 ٖصا : بإٔ ٜكاٍ -١ تكًٝس ايـُذتٗسصش شهِ ايٛععٞ:ـإغتضشاب اي -4    
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صاضت  -ُا إغتٓبط األسهاّ ٚايٛظا٥ف ايؿطع١ٝ ٚأفت٢ بٗاـايـُذتٗس ي
ًٓسٙ ايـُهًف ساٍ  ،باع٘ عًٝٗاـعًٝ٘ ٚصٓض تكًٝسٙ فٝٗا ٚإٓت سذ١ّ فاشا ق

ايـُهًف يف بكا٤  ثِ َات ايـُذتٗس ايـُفيت فؿٓو ،سٝات٘ ٚعٌُ بفتاٚاٙ
ع ـٛاقــٔ ايـعا٤ٖا عـتاٚاٙ ٚإدـفـٌُ بـعـ١ ايـكًٝسٙ ٚصشـصش١ ت

دٛع إغتضشاب صش١ ايتكًٝس ٚصش١ ايط ٘ـٓـهـأَ -٘ـسٜـٍٛ يـٗــايـُذ
 .  فتاٚاٙ ٚإدعا٤ ايعٌُ بٗاي

ُهٔ إغتضشاب بكا٤ صش١ تكًٝسٙ ٚصش١ ايطدٛع اىل ـٖٚهصا ٜ    
ألْ٘ ناْت فتاٚاٙ ساٍ سٝات٘ ٜضض ايطدٛع ايٝٗا  ،فتاٚاٙ بعس َٛت٘

ًٓسٙ  ،ٚايعٌُ بٗا ٜٚضض تكًٝسٙ فٝٗا هًف ايـُفٗهصا بعس َٛت٘ اشا مل ٜك
ٕٕ . ساٍ سٝات٘ : ٖصا ايفكٝ٘ ايـُػتٓبط يألسهاّ ٚايٛظا٥ف ٚبتعبري ثا

ْٚٓٗا يف ضغايت٘ ايع١ًُٝ، ، فضٓض تكًٝسٙ فٝٗا ايؿطع١ٝ ٚقس أفت٢ بٗا ٚز
ُات٘ ـيـُهًف ايـُعٝٓٔ ساٍ سٝات٘ ٚأضاز تكًٝسٙ بعس َٚاشا مل ٜكًسٙ ا

أَهٓ٘ إغتضشاب بكا٤ صش١  -يف صش١ تكًٝسٙ ٚإٓتباع فتاٚاٙ فؿٓو
  . دعا٤ ايعٌُ بفتاٚاٙ ايصٟ نإ ثابتّا يفتاٚاٙ ٜكّٝٓا قبٌ َٛت٘تكًٝسٙ ٚإ

يفكٝ٘ ذٛاظ تكًٝس اؤزٟ يـشت١ًُ يالغتضشاب ايـُـٖصٙ تكطٜبات َ    
يهٔ أِٖ ٖصٙ ايتكطٜبات ٖٛ  ّا،تكًٝسٙ بكا٤ّ ٚإغتُطاض صش١ٚ ،يـُٝت إبتسا٤ّا

ا ُاالغتضشاب فٝٗ ـشكل دطٜإا ُْٚفٓعتين بٗ ايتكطٜب ايجايح ٚايطابع
 ساٍ سٝات٘ ايفكٝ٘تكًٝس صش١ اْ٘ َٔ ايـُكطٛع ب٘ ٖٛ  : َـدتضط بتكطٜب

 ٛعـايطد ٚصش١ ١ّّٚاٙ سذات٘ ْؿو يف بكا٤ فتٛـثِ بعس َ ٚسذ١ٝ فتاٚاٙ،
عٍٛ يًؿاضع ـذٖٞ سهِ ٚععٞ َـشذ١ٝ اييت ػتضشب بكا٤ ايفـٓ، ٗاـايٝ

 إبتسا٤ّ  فتاٚاٙايعٌُ ب، ْٚػتضشب دٛاظ شهِـشٛخ ايـسػبُا سٓككٓاٙ يف ب

 . بكا٤ٖا يًٝكني ايػابل بـشسٚخ ايـشذ١ٝ ٚايؿو ايالسل يف
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ذسٟ بعس فكسإ ايسيٌٝ ـٜٓفع ٜٚ إْـُا ايتُػو باالغتضشابيهٔ     
ضاض ـفُٝ ،ع٢ً دٛاظ تكًٝس ايـُٝت أٚ َٓع٘ ايساي١ االدتٗازٟ ٚاألَاض٠

شهُ٘ ـاىل االغتضشاب ايصٟ ٖٛ زيٌٝ سٝح ال زيٌٝ إدتٗازٟ ٜ
، ٚقس غبل َٓٓا بٝإ ايسيٌٝ ايـُجبت الؾرتاط سٝا٠ ايفكٝ٘ ٜٚتكسّ عًٝ٘

فرتض عسّ ايسيٌٝ ـٚس٦ٓٝص ْ . تسا٤ّـإب َٚٓع تكًٝس ايفكٝ٘ ايـُٝت ايـُكًس
 بـشػب اعتكازْا .  ايٛاقع َٛدٛزّايف ٚإٕ نإ ٖٓا االدتٗازٟ

نُا ٜتٛقف دس٣ٚ ايتُػو باالغتضشاب ع٢ً إيتعاّ دطٜاْ٘ يف     
خالفّا  -دتاض ٚفاقّا يًُؿٗٛضايـُنُا ٖٛ  -شه١ُٝ ايه١ًٝ ـايؿبٗات اي

فاْ٘ ع٢ً  -د٥ٛٞ )قسُٖا(ـشككإ ايٓطاقٞ ٚايايـَُِٓٗ  -ذُع قًٌٝـي
 . شذ١ٝـتضشاب بكا٤ ايُهٔ ايتُػو باغـَبٓاُٖا ال ٜ

ٓاقؿ١ يف دس٣ٚ االغتسالٍ ايـُهٔ ٖصٜٔ االيتعاَني ٜـَُٚع     
كًٝس ـٛض ٚاالؾهاٍ ع٢ً دطٜاْ٘ إلثبات دٛاظ تصنايـُباالغتضشاب 

ُٓع إْتاد٘ بكا٤ سذ١ٝ فت٣ٛ ايـُٝت َٔ ٝت إبتسا٤ّ أٚ يـايـُذتٗس ايـُ
ٕٙ ُٓ ،ٚدٛ  :ٗا إؾهاالٕ أٖ

ٖٚٛ  (سٚخـشايٝكني ايػابل باي)أسسُٖا إؾهاٍ ع٢ً تٛفط عٓضط     
ٚثاُْٝٗا  ،يف أٟ َٛضٕز ذطٜإ االغتضشابـايطنٔ األٍٚ ايـُضٓشض ي

شازٙ يف ايكغٝتني ايـُتٝك١ٓ ـإؾهاٍ ع٢ً بكا٤ ايـُٛعٛع أٚ إت
 ال ٜـدف٢، نُا (ْكض ايٝكني بايؿو)سطاظُٖا ٜتشكل بإ إش ،ٚايـُؿهٛن١

ذطٟ ـٜٚال  (يٝكني بايؿوْكض ا) ٜتشكل ال َٚٔ زٕٚ إسطاظُٖا
 .ايـُاْع َٔ ْكغُٗا غتضشاب اإل
 ٜؿرتط يف صش١ دطٜإ االغتضشاب يف َٛضٕز إٔإْ٘  : اإلؾهاٍ األٍٚ    

 ٝ٘ـفكـايت٣ٛ ـ١ فـٝـضشب ايصٟ ٖٛ سذـشسٚخ ايـُػتـل بـٝكني ايػابـٛفط ايـٜت
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ايـُعاصطٜٔ ٕ غري أل ُاـشسٚثٖٗٚٓا ال ٜكني ب ،ٚصش١ تكًٝسٙ ايـُٝت
شذ١ٝ فتٛاٙ يف سٓكِٗ ٚصش١ ـبال ٜكني عٓسِٖ  -ايفكٝ٘عَإ سٝا٠ ي

إلستُاٍ إختضاظ سذٝتٗا بايـُعاصطٜٔ ي٘ ٚإٕ مل  ،تكًٝسِٖ إٜاٙ
 . ٜكًسٚٙ فعاّل

ذعٛي١ ـ)قسٙ( بإٔ سذ١ٝ فت٣ٛ ايـُذتٗس َلٚقس زفع٘ أغتاشْا ايـُشك    
َٛعٛعٗا  شكٝك١ٝ اييت ٜهٕٛـذاًٖني بٓشٛ ايكغ١ٝ ايـيف سل اي

ٖٚٛ َٛعٛع  -داضزـض ايتشكل يف ايَفطٚض ايٛدٛز َكٓس -ذاٌٖـاي
ِٓ فاشا فطض  ،داضزـنٌ َهًف داٌٖ فطض ٚدٛزٙ يف اي عاّ ٜع

 ،ٚاٙ سذ١ يف سك٘ قطعّااعٝٓٔ ناْت فتايـُ ايفكٝ٘ٚدٛز ظٜس ساٍ سٝا٠ 
فيت ايـُإلستُاٍ إعتباض سٝا٠  ٘،بعس َٛت يف بكا٤ سذ١ٝ فتاٚاٙ ٓوٚيٛ َؾ

يف  أَهٔ إدطا٤ إغتضشاب سذ١ٝ ايفت٣ٛ -ُٛتَ٘ٓ٘ بـ يعٚاٍ ايفتٝاأٚ 
 . (35)سك٘

ذتٗس ع٢ً َٔ نإ ايـُشذ١ٝ فت٣ٛ ايكٍٛ بـإْ٘ ٚإٕ صٓض  :ٜٚطٓزٙ    
ًٓ ذ١ٗ ـسٙ ٚتابع٘ يف ايػًٛى أّ تطى تكًٝسٙ يَٛدٛزّا يف عضطٙ غٛا٤ ق

يـُذتٕٗس قس ال تضٓض سذ١ٝ ايطأٟ ٚايٓعط االغتٓباطٞ يهٔ  ،أٚ ؾٕطخريٕ 
 ٙتكًٝسثِ ٚدس ٚصاض َهًفّا ٚأضاز  يف عضطٙ سٜٛدمل َات ع٢ً َٔ 

قس غبل إٔ عُس٠ ايسيٌٝ إبتسا٤ّ، يعسّ ايسيٌٝ ع٢ً ٖصٙ ايـشذ١ٝ، ٚ
ع٢ً سذ١ٝ فت٣ٛ ايـُذتٗس ٖٞ ايػري ايعكال٥ٞ ٚايـُتؿطعٞ ع٢ً 

دبري ايعاضف ـدبري اىل ايأٚ ضدٛع غري ايـ ذاٌٖ اىل ايعايـِـضدٛع اي)
ٚال ٜعٗط إغتكطاض ايػري ايعكال٥ٞ ع٢ً  ،ٚسسغ٘ بٓعطُٙٛثٛم ايـ

                                   

 . 529:  4+ َباْٞ االغتٓباط : ز 457: 3َضباح االصٍٛ : ز (35)
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ٖصا ٜٚهفٝٓا  ،ُات٘ـدبري بعًّٛ ايفك٘ ٚاألسهاّ بعس َـسذ١ٝ ْعط اي
ٚال ٜكني  ،شذ١ٝـيًكطع بعسّ اي شذ١ٝ َػاْٚمـايؿو يف اي فإ ايؿو

 يعسّ ايٝكني ببكا٤ ايطأٟ ٚايفتٝا بعس ايـُٛت . ٝتايـُشذ١ٝ فت٣ٛ ـب
عُس٠ ٖٛ ُغ٢ ايـُتؿطعٞ ايـُايػري ايعكال٥ٞ ٚ : إٕ  ٜغاف ايٝ٘    
 ،زيٌٝ يٓبٞ ٜؤخص َٓ٘ بايكسض ايـُتٝكٔ ، ٖٚٛسذ١ٝ ايفت٣ٛع٢ً سيٌٝ اي

  . دبري ساٍ سٝات٘ـٖٚٛ ايطدٛع اىل اي

ٗا ـُستـ٣ٛ ٚعـفتـ١ٝ ايـسٍ بٗا ع٢ً سذـٛٙ ايـُػتـ١ ايٛدـٝـكـٚأَا ب    
 -ٓاقؿ١ايـُع٢ً فطض غالَتٗا َٔ -، فٗٞٚايطٚاٜاتاآلٜات  المـإط

ذتٗس ايـُٜؤزٟ سذ١ٝ فت٣ٛ َطاْز دسّا بـشٝح  شطظ هلا إطالْمـمل ُٜ
، بٌ َكتغ٢ ت٘ ٚع٢ً َٔ مل ٜعاصطٙ ٜٚسضى سٝات٘ست٢ بعس َٛ

إختضاظ سذ١ٝ إْصاض ايفكٝ٘ ٚفتٝاٙ  -اإلْصاض ٚايػؤاٍ يتنآٜ -بعغٗا
  . بـشاٍ سٝات٘

عٔ إثبات  اصط٠قايفكٝ٘ ٚصش١ تكًٝسٙ سذ١ٝ فت٣ٛ أزي١  :ٚباختضاض    
ّْ ساٍ سٝا٠ ايـُفيت، ايعُّٛ ٚمشٍٛ َكضٛض٠  فإْٗا َٔ ٖٛ َعسٚ

، سني ايؿو ٗاباغتضشٜٓفع ا ست٢ ٗاشسٚث، ٚال ٜكني بـسٝات٘ بـشاٍ
اختضاظ  يف غع١ زا٥طتٗا أٚ عٝكٗا بفعٌ استُاٍ يًؿٓو نً٘ ٚشيو

سذٝتٗا بـُٔ عاصطٙ ٚأَهٓ٘ تكًٝسٙ ٚايعٌُ بفتٝاٙ، زٕٚ َٔ غٝٛدس 
تكًٝسٙ يـُا اشا  بعس َٛت ايفكٝ٘، فال ُٜعًِ غع١ زا٥ط٠ سذ١ٝ فتٝاٙ ٚصش١

بـشل ٚصش١ تكًٝسٙ ٘ ايفكٝ أضاز تكًٝسٙ إبتسا٤ّ، أٟ ال ٜكني بـشذ١ٝ فتٝا
شاب ٘ ست٢ ُٜػتضشب بكاؤٖا، بٌ ٜـذطٟ اغتضساٍ سٝات ايـُعسّٚ

   .   ايـُعسّٚ ساٍ سٝا٠ ايفكٝ٘عسّ دعٌ ايـشذ١ٝ يفتٝا ايفكٝ٘ بـشل 
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ُا اشا نإ ـط بـتـدـَ -٘ـٖٚهصا ايـُٓع َٓ -تسالٍ ـعِ ٖصا االغـْ    
ًٓ طاز تكًٝسٙ ايـُفيت ايـُذتٗس ايـُايعاَٞ َعسَّٚا سني سٝا٠ س ايـُك
ِٓ باإل ،إبتسا٤ّ ًٓسٙ ايـُٛدٛز ايـُعاف١ اىل ٚال ٜت  عاصط يًفكٝ٘ ٚمل ٜك

كًٝسٙ ـثِ أضاز ت -شّا أٚ غف١ً أٚ عاَاّل باالغتضشابـعضٝاّْا أٚ تػاَ -
ٚبعس  ،ايـُعاصط ي٘ ناْت سذ١ يف سك٘ ايفكٝ٘فإ فت٣ٛ  ،بعس َٛت٘

ـشذ١ٝ يـُا بعس غتضشب بكا٤ ايذٝتٗا عًٝ٘ إيف بكا٤ س ؾٓو٘ اشا َٛت
ِٓ َعاصط تَ٘ٛ  ايفكٝ٘ ٚايـُعسّٚ سٝٓ٘ . سٝا٠، بُٝٓا االؾهاٍ ايالسل ٜع

ف صش١ دطٜإ إْ٘ ال إؾهاٍ ٚال ضٜب يف تٛٓق :االؾهاٍ ايجاْٞ    
شاز َٛعٛع ايكغ١ٝ ايـُتٝك١ٓ َع ـاالغتضشاب يف َٛضٕز ع٢ً إسطاظ إت

ُٓٛع ايـُ (ْكض ايٝكني بايؿو)ؿهٛن١ يٝتشكل ايـُايكغ١ٝ  َٛعٛع
ّ ْكض ٚقس دطت غري٠ ايعكال٤ ع٢ً عس ،عٓ٘ يف أخباض االغتضشاب

 .ؿهٛن١ايـُٚايـُتٝك١ٓ ٛعٛع ايٛاسس يف ايكغٝتني ايـُايٝكني بايؿو يف 

ٚسس٠ َٛعٛع  : ذطٜإ االغتضشابـضٓشض يايـُ - ٖٚصا ايؿطط    
بًشاظ إٔ  ،شٔ فٝ٘ـٖٛ َٓتٕف فُٝا ْ -ؿهٛن١ايـُتٝك١ٓ ٚايـُايكغٝتني 
 .ايكا٥ِ يف شٖٓ٘  ٙشذ١ٝ ايـُػتضشب١ ٖٛ ضأٟ ايفكٝ٘ ْٚعطـَٛعٛع اي

 ،ػُع َٓ٘شذ١ٝ ٖٛ ايكٍٛ ايصٟ ٜٓطل ب٘ ايفكٝ٘ ُٜٚـٚيٝؼ َٛعٛع اي    
عس ع٢ بكاؤُٖا بٓسُٜ، نٞ أٚ ايهتاب١ يف ضغاي١ ع١ًُٝ أٚ دٛاب إغتفتا٤

ٚايكٍٛ ٚايهتاب١ ايـشذ١ٝ ٖٛ ضأٟ ايفكٝ٘ ٚفتٛاٙ،  بٌ َٛعٛع ،ٚفات٘
ايصٟ ٖٛ َٛعٛع سذ١ٝ  ٚايٓعط ايكا٥ِ يف ايصٖٔ(ايطأٟ )فإ عٔ اؾن

ّٛٓ ب ايفكٝ٘،فت٣ٛ  ـشػب ْعط ايعكال٤ شٝا٠ صاسب٘ بـٚايطأٟ ٚايٓعط َتك
٘ ٚاْعساّ سٝات٘ ال ٜـشػب ايعطف ايعاّ ٚايفِٗ ايعطيف، ٚبعس َٛت
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دػس صاسب ايطأٟ ٚإعُشٌ َات اشا  باقّٝا ايـُصنٛض ايـُٛعٛع
 اغتضشابطٜإ اٍ جلَـذ ال ٛعٛعايـُ كا٤ـبإسطاظ عسّ  ٓسعشٖٓـ٘، ٚ

  َٛت٘ . بكا٤ سذ١ٝ فتٛاٙ بعس 
    ٕٕ كطٛع بٗا غابكّا ٖٞ سذ١ٝ ايطأٟ ٚايٓعط ايـُايكغ١ٝ  :ٚبتعبري ثا

 األْضاضٟ ايؿٝذأٚ  ٟٛاٖطذـاي ايؿٝذصٖٔ ايؿٝذ ايطٛغٞ أٚ بايكا٥ِ 
ٖٞ سذ١ٝ ايطأٟ ٚايٓعط  : ؿهٛى فٝٗا السكّاايـُٚايكغ١ٝ  ،)قسِٖ(

 صٖٔ ايفكٝ٘ ٚدٛزّا َػتُطّا باقّٝا اىل اآلٕ ب ٙ ٚقٝاَ٘بكا٤ؿهٛى يف ايـُ
فال ٜكطع ببكا٤ ايـُٛعٛع اىل ظطف   - ظَإ َا بعس َٛت ايفكٝ٘ -

ٚصش١ تكًٝسٙ  ذطٟ إغتضشاب سذ١ٝ فت٣ٛ ايـُذتٗسـايؿو ست٢ ٜ
ٚشيو يك٠ٛ إستُاٍ ظٚاٍ َٛعٛع سذ١ٝ فت٣ٛ  ،تَ٘ػتُطّا يـُا بعس َٛ

فإ ايعطف ايعكال٥ٞ  -َ٘ٛتُا بعس ـايطأٟ ايـُػتُط يٖٚٛ  -ايفكٝ٘
ايصٟ  ٝت ٚيطأٜ٘ ْٚعطٙايـُٛت إْعساّ يؿدط ايـُ ايعاّ ٜعتكس إٔ

ٌٓ شٖٓ٘ بـُٛت ايبسٕ،ايـشاٍ اْ٘ نإ قا٥ُّا بصٖٓ٘ ٚ ٚيصا  قس اعُش
ٚإٕ مل ٜهٔ ٖٛ  (عسّٚايـُإعاز٠ )َٔ قبٌٝ ايـذػُاْٞ عاز ايـُ ََِٕٚطَٜ

ٛت ايـُايٓاطك١ ساٍ  يبكا٤ ايٓفؼٚبايٓعط ايعكًٞ ايسقٞ ١ّ نصيو سكٝك
ذػس ـٛت إْفضاٍ ايطٚح ٚايٓفؼ ايٓاطك١ عٔ ايايـُٚ ،ذٓطزٖاـتبفعٌ 

ُٛت ـشتٌُ قّٜٛا ظٚاٍ ايطأٟ ٚإْعساّ ايٓعط بـْ:  ٚعًٝ٘   . أظٜسال 
ٚايـُعتُس يف بكا٤ ايـُٛعٛع ٖٛ ْعط ايعطف زٕٚ ْعط ذتٗس، ايـُ: صاسب٘ 

االغتضشاب بػبب عسّ إسطاظ ُٓع دطٜإ ـايعكٌ ٖٚصا االستُاٍ نإف ي
ُا دعّ ـذعّ بـشتاز اىل ايـذعّ أٚ ال ْـٚال ْ يـشني ايؿٓو، بكا٤ ايـُٛعٛع

ُٛت ايـُفيت ـُٛت بـ( َٔ إٔ ضأٟ ايـُفيت ٜقسِٖ)مجٗٛض األعاظِ ب٘ 
ّٛٓ ب ٚايٓعط ألٕ ايطأٟ ،صاسب ايطأٟ ٚايٓعط  ٚايطأٟ ٘،شٝا٠ صاسبـَتك
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 ٚدػسٙ  ؾدض٘فُٝٛت  ،٘صاسب ٜٓعسّ عٓس ْعع ًَو ايـُٛت ضٚح
 . ٜٚغُشٌ شٖٓ٘ ٚال ٜبك٢ ْعطٙ ٚإدتٗازٙ عٓس٥ص

 كا٤ـبـٓإ بـأٚ االط٦ُ كطعـس يٓا ايٛٓيـكغٞ أٚ ٜـال زيٌٝ ٜ :ضاضـتـٚباخ    
ٚال ٜضًض االغتضشاب  ،ا بعس َٛت٘يـُ ٙأٚ بكا٤ سذ١ٝ ْعط ايفكٝ٘ ضأٟ

 .زيٝاّل ع٢ً شيو 

 ذتٗس ٚآضا٥٘ ايـُاشا ؾو يف بكا٤ أْعاض  : قس ٜكاٍ إؾهااّل عًٝٓا    
ـُهٓٓا ٜ - إْعساَٗا سػب ايفطضبَٛت٘ ٚمل ٜكطع ببكا٥ٗا أٚ بعس 

بإٔ ْػتضشب بكا٤ ايطأٟ ٚزٚاّ  : غتضشابٞس اإلٖا بايتعٓببكا٤إسطاظ 
ضٚس٘ فٝشطظ بٗصا  ْٚعع ايفكُٝ٘ا بعس َٛت ـايٓعط االدتٗازٟ ي
بت ضشاب ايـُجـتـاالغ ضض دطٜإـٜٚ ،ٛعـايـُٛعاالغتضشاب بـكا٤ 

 .فترتتب عًٝ٘ سذٝت٘  ،ا بعس َٛت٘يـُ ْٚعطٙ ٝ٘ـايفكبكا٤ ضأٟ ـي

  : - ضٓزّا أٚ تغعٝفّا -يهٔ ٜكاٍ     
ُا بعس ـإٕ إغتضشاب بكا٤ ايطأٟ ٚزٚاّ ايٓعط االدتٗازٟ ي :أٚاّل    

  .يٝؼ ي٘ أثط ؾطعٞ ٜرتتب عًٝ٘ َباؾط٠ يٝضض إغتضشاب٘ ايفكَٝ٘ٛت 

ػتضشب ايـُؿطعٞ ٜرتتب عًٝ٘ بٛاغط١ الظّ عازٟ يصاى ايْعِ األثط 
 ،شاز َٛعٛع ايكغ١ٝ ايـُتٝك١ٓ َع َٛعٛع ايكغ١ٝ ايـُؿهٛن١ـٖٛ إت

 ،ايعازٟتب ايالظّ رتُا بعس ايـُٛت يٝـي فٝػتضشب بكا٤ ضأٟ ايفكٝ٘
 .ٚاالغتضشاب ال ٜجبت الظَ٘ ايعازٟ ٚال ٜضض دطٜاْ٘ ألدً٘ 

إٕ ضأٟ ايـُذتٗس ٚبكا٤ ْعطٙ يف شٖٓ٘  : عُٞهٓٓا إٔ ْٓسـٜ : ٚثاّْٝا    
ّٛٓ ي فت٣ٛ ـُع٢ٓ إٕ بكا٤ سذ١ٝ ب ،شذ١ٝ سسٚثّا ٚبكا٤ّـُٛعٛع ايـَك

ٟٕ آخط ٚايفكٝ٘ َٓٛط ببكا٤ ايٓعط ٚايطأٟ ٚعسّ تبٓس عسّ ظٚاي٘ ي٘ بطأ
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ـكضط ايػري٠ ايعكال١ٝ٥ عٔ ، ٚتشٖٛاـُٛت أٚ دٕٓٛ أٚ نفط أٚ ْـب
نُا إٔ  ،دبري ايعاضفـدبري اىل ايـايغري ٛع سالي١ ع٢ً عُّٛ ضداي

 ،ُا بعس ايـُٛتـايػري٠ قاصط٠ أٜغّا عٔ إثبات سذ١ٝ ايطأٟ ٚايٓعط ي
ٕٕ ـشٞ اشا ظايت عٓ٘ ايـًُه١ يـاي ٚايفكٝ٘تهٕٛ قاصط٠ّ ؟ ٚنٝف ال  ذٓٛ

ايـشذ١ٝ  بك٢ال ت -يف ايطأٟ ٍشٛٙ أٚ سضٌ عٓسٙ ايرتزز أٚ ايتبٓسـأٚ ْ
ًٓسٜ٘ضدٛع أٚ ذٛظ ي٘ ايطدٛع ايٝٗا ـٜبـشٝح  ١ايػابكٚفتٝاٙ  ٘يطأٜ   . َك

ِ خاضط١ بٓا٤ َػتؿف٢ أٚ ٗٓسؽ اشا ُزعٞ يتضُٝايـُٖهصا تط٣ ٚ
ٔٓ قبٌ إنُاهلا ُاَٗاـدطٝطٗا قبٌ تـعُاض٠ َٚات عٓس ت ال ٜعتين  -أٚ د

داضط١ ـدط١ ٚايـدالف َا يٛ َات بعس ٚعع ايـببـداضطت٘، ايعكال٤ 
ْٟايها١ًَ ٚأْؿأ ايتضاَِٝ ايالظ ؤخص َٓ٘ ٖصٙ ٚيصا ت ،تاّ ١َ فاْ٘ ضأ

ؿطف ع٢ً ايبٓا٤ ٚايتٓفٝص عط٢ اىل َٗٓسؽ خبري آخط ُٜايٛثا٥ل ٚت
ايـُٗٓسؽ ايـُٓٓفص شاى قس ٜطادع ٚ ،يف ايتٓفٝص َعترْب ٜٚهٕٛ ي٘ ْعْط

ُِٓ يف بعض دٛاْب تضُُٝ٘ أٚ ٜطادع غريٙ اشا َات ايـُٗٓسؽ ايـُ ض
ُِٓايـُٗٓسؽ ايـُ ؿطف ع٢ً تٓفٝص ايبٓا٤ أثٓا٤ ايـُاخلبري ٚيٛ َات  ،ض

ُٗٓسؽ خبري ٜؿطف ع٢ً ـبٌ ٜؤت٢ ب ،ايتٓفٝص ال ٜهٕٛ ْعطٙ َعتربّا
ٛافك١ يطغب١ ايـُكبٛي١ ايـُداضط١ ٚايتضاَِٝ ـطبل ايٚتٓفٝصٙ ُاّ ايبٓا٤ ـت

 .ػتؿف٢ أٚ ايعُاض٠ ايـُ : صاسب ايبٓا٤
عُاض٠ شطظ غري٠ ايعكال٤ يف ايطدٛع اىل خربا٤ ايـال ت :ٚباختضاض    

. تكس١َايـُبعض ايطٛاضئ  ـُاتِٗ أٚ عطٚضٚاهلٓسغ١ ست٢ بعس َ
َٓني ـًُٖٚهصا ضدٛع ايٓاؽ ي شاٍ ـدتضّا بـطبا٤ تطاٙ َٛعِٗ يألٚضدبٌ كٛ

ايسٚا٤ ٚتٓاٚي٘ ثِ  ي٘ ٚٚصفيـُطٜغ٘ ، فاشا ؾٓدط ايطبٝب ايسا٤ سٝاتِٗ
ٞٓ يسٜ٘ ضدع سضٌ بعض ايتػريات ذ١ ـَعاي يف ٙضٚإغتؿا ايٝ٘ ٖٚٛ س
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ايؿ٤ٞ  فعٌداص١ أٚ ـشاٍ ايـذاز ايـايتػٝري أٚ يف تهطاض ايسٚا٤ أٚ إٜ
أٚ يف ايعٌُ بطأٜ٘  ايطبٝب فٝرتزز ايـُطٜض ُٛتـٚقس ٜ ،داظـاي

يًتأنس َٔ صش١ ايسٚا٤ أٚ ٜطادع بسّٚا بايطب  ّا سّٝاخبري ٜطادع
 ١ناؾفَعاٖط ٖٚصا ٚأَجاي٘  ،شٞ زٕٚ ايـُٝتـدبري ايـْعط اي ٜٚعتُس

    . دبريـشٝا٠ يف صش١ األخص بايطأٟ َٚتابع١ ْعط ايـعٔ زخاي١ اي

ف تٛافل ايعكال٤ ع٢ً اغتهؿـُهٔ إَٔ ٖصٙ ايؿٛاٖس ٚأَجاهلا ٜ    
٠ ٚخربشتاز اىل َعطف١ ـطدع يف األَٛض اييت تايـُدبري ـإعتباض سٝا٠ اي

ّٛٓ ايـٜٚٓهؿف ب٘ ت ،خاص١  ايـدبريشذ١ٝ ايـُطاز إغتضشابٗا بطأٟ ـك
ّٛٓ ايـَٚع إْهؿاف ت ،ْٚعط ايـُفيت سسٚثّا ٚبكا٤ّ شذ١ٝ ببكا٤ ايطأٟ أٚ ـك

ّٛٓ ايـت شٝا٠ فالبس َٔ إسطاظ ايطأٟ ايكا٥ِ يف ايصٖٔ، ـشذ١ٝ ببكا٤ ايـك
  إلسطاظٙ . ذسٟ االغتضشابـٚال ٜ ٖٚٛ غري َـشطظ َع ايـُٛت،

ٚبٗصا ايتكطٜب ٜـُهٓٓا زفع ايـُٓاقؿ١ اييت أٚضزٖا أغتاشْا     
ع٢ً االؾهاٍ ايجاْٞ ايـُاْع َٔ اغتضشاب سذ١ٝ فتٝا  )قسٙ(ُشكلايـ

 ب٘ ببٝآْا، فٓكٍٛ :ايفكٝ٘ يـُا بعس َٛت٘، ْٚكٓط

َّٛٓا ب     شٝا٠ صاسب ايطأٟ بٓعط ـإٕ ضأٟ ايفكٝ٘ ْٚعطٙ ٚإٕ نإ َتك
ٚعطٚض  شٝا٠ـفريتفع ضأٜ٘ ٜٚعٍٚ ْعطٙ باضتفاع ايايعكال٥ٞ، ايعطف 

، بٌ ال ٜتٛقف ع٢ً بكا٤ ايطأٟٙ دٛاظٚايتكًٝس صش١ إال إٔ  ايـُٛت،
ٕ٘ سسٚخ ايطأٟ سسٚثّا  نإف يف دٛاظ َتابعت٘ ٚصش١ تكًٝسٙ عٓس فكٝ

شسٜح سٝح ٜضض ـشاٍ يف ايطٚا١ٜ ٚايـنُا ٖٛ اي ،اىل األبسٚ ٚبكا٤ّ
 .ٟ اٚٛت ع٢ً ايطايـُعطٚض شسٜح بعس ـايعٌُ باي

  : شٛإـْ ٘ بإٔ َٛعٛعات األسهاّ ايؿطع١ٝٝشتٛع ٓاُهٓـٜٚ    
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ٕٕـبعض ايـُٛعٛعات ٍَٚ: األ     ب نإف يرتٓت -ذطز سسٚث٘ يف آ
ْعري سهِ ايؿاضع  ،شهِ ايؿطعٞ عًٝ٘ سسٚثّا ٚبكا٤ّ ٚاىل األبسـيا
شٓس ع٢ً ـشهِ َساض ٚقٛع ايـاإل٥تُاّ بايـُشسٚز سٝح ٜسٚض اي ـُٓعب

ٕٕ  أٟ ،فاشا ُسٓس ايطدٌ إَتٓعت ايضال٠ خًف٘ اىل األبس ،ايطدٌ يف ظَا
 شس ع٢ً أسٕسـُذطز دطٟ ايـب ب٘ ٜٓتفٞ ٥تُاّـشهِ بؿطع١ٝ اإلاي إٕ

٥تُاّ سسٚثّا هِ َٓع اإلْ٘ عًٝ٘ سسٚثّا َٛعٛعّا يجبٛت سٜٚهٕٛ دطٜا
 .يألبس ٚٚبكا٤ّ 

شهِ سسٚثّا ٚبكا٤ّ َساض ٚدٛز ـٛعٛعات ٜسٚض ايايـُبعض ايجاْٞ:    
سهُ٘ بٌ شٝح ال ٜهفٞ سسٚث٘ يف بكا٤ ـب ،ٛعٛع سسٚثّا ٚبكا٤ّايـُ

 ٌَٓضال ُت، ْعري سهِ ايؿاضع:طٛعٛعايـُشهِ اىل بكا٤ ـشتاز بكا٤ ايـٜ
فإ عسّ سٛاظ  (36)صخًف ايفاغل ٌَٓضال ُتصطإال خًف َٔ تجل بسٜٓ٘

ايفػل يف يف غًٛنٝت٘، ٚإٕ سسٚخ  اإل٥تُاّ ٜسٚض َساض ٚدٛز ايفػل
ٕٕ ال ٜكتغٞ َٓع بٌ البس يرتتب سهِ  ،ب٘ بكا٤ّ ٚاىل األبس اإل٥تُاّ ظَا

 ٚيصا يٛ إْكطع ايفػل ،َٓع اإل٥تُاّ َٔ ثبٛت ايفػل سني اإل٥تُاّ
 . داظ اإل٥تُاّ ب٘ -ساّل َٛثٛقّا بسٜٓ٘بايتٛب١ ٚصاض عٚظاٍ عٓ٘ 

ذتٗس ٚسذ١ٝ آضا٥٘ َٚتابع١ ايـُدٛاظ تكًٝس  : شٔ فٝ٘ـٚفُٝا ْ     
 ١ ٚايؿٗاز٠،نُا ٖٛ ساٍ ايطٚاٜ ال ٜبعس نْٛ٘ َٔ ايكػِ األٍٚ -فتاٚاٙ

ٕٕـب نإف  ُع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ سسٚخ ايطأٟ ٚايٓعط عٓس ايفكٝ٘ يف ظَا
ٚشيو ألْ٘  ،ُٓع اإل٥تُاّ بايـُشسٚزـشهِ بـاين ،ألبسيذٛاظ تكًٝسٙ يـ
مل ٜكِ زيٌٝ ع٢ً ٜـُهٔ إٔ تهٕٛ فت٣ٛ ايـُذتٗس َٔ قبٌٝ األٍٚ، ٚ)

                                   

 . 8َٓٗا : ح 12َٔ ابٛاب صال٠ اجلُاع١ + ب 11: ب 5ايٛغا٥ٌ: ز (36)



 14جصول / اال........................ بشرى .............................(190)

باغتضشاب سذ١ٝ ايطأٟ و ٓػََُتـُٚس٦ٓٝص ٜ(37)(نْٛ٘ َٔ قبٌٝ ايجاْٞ
 .ايفكٝ٘بعس َٛت 

نٕٛ )ع٢ً  ّاَعترب ّاٚاعش زيٝاّل ِِٔكمل ُٜ )قسٙ( ٘إْ : أٚاّل : ٜٚطٓزٙ    
شٝح ٜهٕٛ سسٚخ ايطأٟ نإف يف ـب (َٔ قبٌٝ األٍٚايـُذتٗس  فت٣ٛ

َٚـذطز إَهاْ٘ ، دٛاظ ايتكًٝس ٚصش١ ايعٌُ ب٘ ست٢ ايٓٗا١ٜ ٚاىل األبس
ٖٚٞ عُس٠  -ايعكال١ٝ٥ ٚايـُتؿطع١ٝ ػري٠ايعكاّل ال ٜهٕٛ زيٝاّل، ٚإٕ 

نٕٛ  ايسالي١ ايعا١َ ايـًُت١ُ٦ َعإثبات قاصط٠ عٔ  -زيٌٝ سذ١ٝ ايطأٟ
ٕٕ نافّٝا ي  .شذٝت٘ ٚدٛاظ َتابعت٘ اىل األبس ـضأٟ ايفكٝ٘ يف ظَا

بإَهإ نٕٛ فتا٣ٚ ايفكٝ٘ َٔ قبٌٝ ايجاْٞ  ٍإٔ ْكٛ ايضشٝض :ٚثاّْٝا    
كًٝس ـتـاي)ٌٝ ايٛاعض ع٢ً صش١ ـإٕ ايسيَسعَّٛا بايـشذ١ ٚايسيٌٝ، ف

  أسهاّ ايسٜٔ ٖٛ غري ايعكال٤ ايـُُغ٢ ؾطعّا، ٚقس تبني يف (شلـاي
ٚايـدرب٠ ع٢ً َطادع١ صاسب ايطأٟ  َػاعس٠ بٓا٤ ايعكال٤ ااّل:مجإ

 ،ػتشسث١ايـُػا٥ٌ ايـُتػٝٓط٠ ٚايـُدضٛصٝات ـساٍ سٝات٘ الغُٝا يف اي
شذ١ٝ ـشهِ بـَػتكط ع٢ً زٚضإ ايايـُتؿطعٞ ٖٚهصا ايػري ايعطيف 

 ،١ ببكا٤ ايطأٟ يف شٖٔ صاسب٘عطفايـُدرب٠ ٚـايطأٟ ٚايٓعط َٔ أٌٖ اي
 ٚإعُشالٍ ايبسٕ ُٛتـٙ إلستُاٍ ظٚاي٘ بؿٓو يف بكا٤ُٜ ٘ٛتَٚبعس 
 ٛت .ايـُُا بعس يـضأٟ ايفكٝ٘ ٚال ٜٓفع إغتضشاب سذ١ٝ  ،ايصٖٔ

سسٚثّا  - ُهٔ االغتؿٗاز ع٢ً نٕٛ ايٓعط ٚايطأٟ تسٚض سذٝت٘ـٜٚ    
ضأٜ٘ بعس بأْ٘ يٛ ظاٍ  :يف ايصٖٔٚايٓعط َساض ثبٛت ايطأٟ  -ٚبكا٤ّ

ٕٕ أٚ ي ذٕٓٛ أٚ يؿٝدٛخ١ أٚ يتبسٍ ايطأٟ َٔ فتٝا اىل فتٝا ـسسٚث٘ يٓػٝا
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مل ٜهٔ  -شٛٙـأٚ ْ َطض -َػاٜط٠ أٚ ظايت عٓ٘ ًَه١ االدتٗاز يعاضٕض
ٖٚصا ناؾف  ،تفامابل سذ١ عًٝ٘ أٚ ع٢ً َكًسٜ٘ ٚباإلْعطٙ ٚضأٜ٘ ايػ

فال  ،شذ١ٝ سسٚثّا ٚبكا٤ّـًٖٛ َٛعٛع يدًٞ ٚزيٌٝ ع٢ً إٔ ضأٟ ايفكٝ٘ 
 ـشذ١ٝ ي٘ اىل األبس . سسٚخ ايطأٟ ٚايٓعط يبكا٤ اي ٜهفٞ

١ عٔ شذٝـ)قسٙ( عٔ ظٚاٍ اي (38)ٚال ٜٓفع إعتصاض أغتاشْا ايـُشكل    
عٓس عطٚض بعض ايطٛاضئ  -مجاعظٚااّل قطعّٝا ٚباإل -ذتٗسضأٟ ايـُ

 ُا اشا مل ٜعٗط بطالْ٘ـباختضاظ سذ١ٝ ايطأٟ ب تكس١َ  فاْ٘ اعتصضايـُ
ٕ  ،ٚمل ٜتبني خطؤٙ آخط ٚعٓس ظٚاٍ ايطأٟ يتبٓسي٘ ٚتػٝٓطٙ اىل ضأٟ

 ـشذ١ٝٚيصا تٓتفٞ عٓ٘ اي ،ٜٓهؿف خطأ ايطأٟ ايػابل ٜٚتبني بطالْ٘
 . كًٝسٙ فٝ٘ـٜضض تٚال  ّاصشٝش ّاضأٜ ْهؿاف عسّ نْٛ٘ال

ٜعٗط بطالٕ ايطأٟ  -شُٖٛاـذٕٓٛ أٚ ايٓػٝإ أٚ ْـٚعٓس عطٚض اي    
ٖصا َغافّا اىل ثبٛت االمجاع ع٢ً إْتفا٤ سذ١ٝ ضأٟ  ،ٚإعُشالي٘

ٚنٕٛ  تكس١َايـُذٕٓٛ ٚعسّ دٛاظ تكًٝس َٔ عطض عًٝ٘ ايطٛاضئ ايـُ
 ١ٝ ظعا١َ ايـُؤَٓنيـًـخطٚد٘ عٔ قاب ايفػل يفْعري عطٚض  عطٚعٗا

 . -بًشاظ فتاٚاٙ ٚآضا٤ٙ ايػابك١ ٚيٛ -
فإ  ،دايف ٖصٙ ايطٛاضئـذتٗس ٜايـُٛت ايطاضئ ع٢ً ايـُبُٝٓا     

األضق٢  ايـِايسْٝا اىل ايع ايـِشاٍ َٔ عـْػإ ٚإضتٛت إضتكا٤ يإلايـُ
( أٟ ال ٚيصا إتضف ب٘ األْبٝا٤ ٚاالٚصٝا٤ ٚاألٚيٝا٤ ) ،ٚاألع٢ً

اّل يف ضتب١ االْػإ َٛدبّا يػكٛط٘ عٔ االْعاض نُا ٖٛ ٛت تٓٓعٜهٕٛ ايـُ
 .شُٖٛا ـذٕٓٛ أٚ ايٓػٝإ أٚ ْـشاٍ يف عطٚض ايـاي
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 األ١َ ١ ظعا١َـٛت عٔ قابًٝايـُتٗس بـذايـُدطٚز ـال ٚد٘ ي :ًٝ٘ـٚع    
ٛت ع٢ً ايـُبٌ ٜهٕٛ عطٚض  ،ٚسذ١ٝ ضأٜ٘ ْٚعطٙ عًِٝٗ ػ١ًُايـُ

ايصٟ ال ٚ ايـشسٜح ٟاٚضٛت ع٢ً ايـُفيت ْعري عطٚض ايـُايفكٝ٘ 
( فهصا ايفكٝ٘ اشا عضّٛ )ايـُٜٛدب خطٚد٘ عٔ قاب١ًٝ ايطٚا١ٜ عٔ 

 . (39)ب١ًٝ ايععا١َ ٚسذ١ٝ فتاٚاٙ َات ال ٜٛدب َٛت٘ خطٚد٘ عٔ قا

نُا غبل  -ذتٗسايـُصنٛض ألٕ َٛت ايـُُا ال ٜٓفع االعتصاض ـْٚإ    
 شذ١ٝ عٓ٘ ـيبطالٕ ايطأٟ ٚظٚاٍ اي ١ُٛدبايـايطٛاضئ ٜؿب٘  -تكطٜب٘

ٛعٛع يف ايكغٝتني ايـُشاز ـُٓع َٔ إتـٖٚصا ٜ -ٚيٛ إستُااّل قّٜٛا -
درب٠ ـٕ غري ايعكال٤ يف َطادع١ أٌٖ اي، نُا أؿهٛن١ايـُتٝك١ٓ ٚايـُ

َا زاّ ايٓعط  ٠شطظـَ ١ دإض ع٢ً سذ١ٝ ايطأٟ ٚايٓعط، ٖٚٞعطفايـُٚ
شطظ قٝاَ٘ يف شٖٔ ايفكٝ٘ بعس َٛت٘ ـٚال ْ ،ٚايطأٟ قا٥ُّا يف شٖٔ صاسب٘

ثبات بكا٤ ايطأٟ قا٥ُّا يف إلٚال ٜٓفع االغتضشاب  ،ٚإعُشالٍ شٖٓ٘
إٔ ذتٗس ايـُبسٕ شتٌُ قّٜٛا عٓس َٛت ايـُش َٔ شٖٔ صاسب٘، إ

فال حيطظ  ايفتٝا ٚايٓعط عٓسٙ،ٓعسّ ٚت ٘ضأٜٜغُشٌ شٖٓ٘ ٚفهطٙ ٜٚعٍٚ 
 ، ٚيصاؿهٛن١ َٛعٛعّاايـُتٝك١ٓ ٚايـُشاز ايكغٝتني ـٛعٛع ٚإتايـُكا٤ ب

  . ايطأٟشٟ ُا بعس َٛت ـذطٟ إغتضشاب سذ١ٝ ايطأٟ ٚايٓعط يـال ٜ
عتُس يف َٓع دطٜإ االغتضشاب يـُيجاْٞ ٖٛ ااٖصا االؾهاٍ     

عسّ دٛاظ  : سّكت ُاَـ ، ٜٚتشضٌَسعَّٛا بػابك٘ -بتكطٜبات٘ األضبع١
َٓع  -دتاضْاـْٚؤنس َ.  كٗا٤ُؿٗٛض ايفـٚفاقّا ي ،ٝت إبتسا٤ّايـُتكًٝس 

ٝت ايـُفتٝا ٚعسّ دطٜإ إغتضشاب سذ١ٝ  ،ايتكًٝس االبتسا٥ٞ يًُٝت
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 ،ُٓع دطٜإ االغتضشابيـ غابكّا ْٙاُا شنطـب -ٙ إبتسا٤ّتكًٝسٚصش١ 
ٜطدع اىل ايؿو يف  -تسا٤ّبإٝت ايـَُٔ د١ٗ إٔ ايؿو يف سذ١ٝ تكًٝس 

شذ١ٝ يفت٣ٛ ـسٝح ال ٜعًِ إٔ دعٌ اي ،شذ١ٝ أٚ عٝكٗاـغع١ دعٌ اي
ِٓ ساٍ سٝات٘ ٚساٍ َايـُ دتط ـُات٘ أّ ٖٛ عٝٓل ٜـذتٗس ٚغٝع ٜع

ساٍ سٝات٘ يفتاٚاٙ شٓذ١ٝ ـتٝكٔ ٖٛ دعٌ ايايـُٚايكسض  ؟شاٍ سٝات٘ـب
٘ ٕتَعذعٌ ٚٔغـٚال ٜكني بعُّٛ اي ،َٔ عاصطٙ ٚأَهٓ٘ تكًٝس٢ٙ ًعٚعًٝ٘ 

ٛت٘ َٔ ـشذ١ٝ يفتاٚاٙ بعس َـػتضشب عسّ دعٌ ايفُٝ ،ُات٘ـُا بعس َـي
 ـُٔ مل ٜكًسٙ ساٍ سٝات٘ . ٜٚٓتر عسّ سذ١ٝ فتٛاٙ ي ،زٕٚ َعاضض ي٘

    ٕٕ عسّ دعٌ  : ايكسض ايـُعًّٛ إْتكاع٘ َٔ ايعسّ األظيٞ : ٚبتعبري ثا
ٖٛ سذ١ٝ فتاٚاٙ ايـُػتٓبط١  -أظاّل شذ١ٝ يفتا٣ٚ ايـُذتٗس ايـُػتٓبطـاي

 - ات٘ـُا بعس َـُشذ١ٝ يفتاٚاٙ يـدعٌ اي : َا ظاز عًٝ٘، ٚساٍ سٝات٘
 . عسّ دعٌ ايـشذ١ٝ هلا أظاُل فٝذطٟ إغتضشاب ، يف سذٝتٗا ؿٓوُٜ

ذتٗس ُٓع تكًٝس ايـُـاالط٦ُٓإ بشاصٌ َٔ َـذُٛع َا تكسّ ٖٛ ـٚاي    
ٕ ايـُ َٔ زٕٚ  ،داظّ َط٦ُٔ ب٘ غري قابٌ يًتؿهٝوٝت إبتسا٤ّ ٚبٓشٛ

فطم يف ايـُٓع بني سضٍٛ ايعًِ أٚ االط٦ُٓإ ايتفضًٝٞ أٚ االمجايٞ 
عسّ سضٍٛ شٞ أٚ األسٝا٤ يف ايفتا٣ٚ ٚبني ـباختالف ايـُٝت َع اي

فطض ْازض بايٛدسإ فإ نٌ فكٝ٘ ي٘ فتا٣ٚ ٖٚصا  -باالختالف ايعًِ
ٖٚصٙ  -أخط٣نإ ٜتفل َعِٗ يف فتا٣ٚ  دتًف بٗا َع ْعطا٤ٙ ٚإٕـٜ

ٝت َع فتا٣ٚ األسٝا٤ ٚال ايـُأعين ساي١ إختالف فتا٣ٚ : غا٥س٠ ساي١ 
 تـُاَٗا .ا يف ـدايفٗا ٚال تـشتٌُ تٛافكٜٗ

ِْٚباختضاض:       ذتٗسايـُباختالف فتا٣ٚ  ٜٛدس عٓس ايعاقٌ ايفطٔ عً
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ٔ األسٝا٤ ذتٗسٜايـُذتٗس أٚ ايـُٝت ايصٟ ٜطٜس تكًٝسٙ إبتسا٤ّ َع ايـُ
بني ايعًِ باالختالف ٚبني عسّ ايعًِ  ٚايفتٝا ايبشح فال ٜضض تفضٌٝ

 .شاي١ ٚاسس٠ ـفإ االختالف َكطٛع ب٘ فاي ،ب٘
ٝت تكًٝسّا إبتسا٥ّٝا غٛا٤ ايـُفيت ايـُذٛظ ٚال ٜضض تكًٝس ـٖٚهصا ال ٜ    

تٛقع سضٛي٘ يف ساالت ـٝت أعًِ َٔ األسٝا٤ نُا ُٜايـُ ايفكٝ٘نإ 
د٥ٛٞ ـألْضاضٟ ٚايػٝس ايايؿٝذ اٛت َػًِٓ األع١ًُٝ نْازض٠ عٓس َ

 ،ٝت أعًِ َٔ األسٝا٤ايـُذتٗس ايـُ)قسُٖا( ٚبني عسّ إسطاظ نٕٛ 
 .شطظ صشت٘ قطعّا ـٝت بسّٚا باطٌ ال تايـُفإ تكًٝس 

  :ثِ ْبشح يف ايـُكاّ ايجاْٞ. (ٝتذتٗس ايـُايتكًٝس ايبسٟٚ يًُ)ٖصا نً٘ يف   
            

 :شرعية البقاء على تقليد الفقيه الـنيت            

ايكٍٛ  : يف ايكطٕ ايطابع عؿط اهلذطٟ )ضض(قس إؾتٗط بني فكٗا٥ٓا     
بـذٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُذتٗس بعس َٛت٘، بٌ شٖب مجع قًٌٝ 

ٚدٛب ايبكا٤ َكٝٓسّا بـُا اشا نإ ايـُٝت أعًِ َٔ األسٝا٤، ٖٚهصا اىل 
 ٚيعٌ ايـُؿٗٛض بني  .   كٗا٤ ايكطٕ ايجايح عؿطُْػب يكًٌٝ َٔ ف

فكٗا٤ْا ايـُـتكسَني ٚايـُتأخـطٜٔ ٖٛ عسّ دـٛاظ تــكًـٝس ايـُٝت َـطًـكّا 
 ٝت ٚعسّ تفضًِٝٗ بنيايـُٓع عٔ تكًٝس ايـُب بـًشاظ إطالم نًُاتـِٗ

مجاع ٕ ظاٖط إطالم عباضاتِٗ ٚظاٖط َعاقس اإلفا ،االبتسا٤ ٚبني ايبكا٤
ٖٞ إضاز٠ ايـُٓع ايعاّ أعين األعِ َٔ االبتسا٥ٞ َٚٔ ايبكا٥ٞ، قاٍ ايـُشكل 

 يت(ـٞ ايـُفـٝا٠ فـطاط ايـشـٔ األصشاب إؾتـطٚف بٝـ)ايـُع (40): اْٞـايـدطاغ

                                   

 . 441:  2نفا١ٜ االصٍٛ َع ساؾ١ٝ املؿهٝين : ز  (40)
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ٝت ايـُتكًٝس ؿٗٛض عسّ ايفطم بني )ايـُ :شكل االصفٗاْٞايـُٚقاٍ 
 ،(41) (نُا ٖٛ ظاٖط َعاقس إمجاعاتِٗ ٚإغتسالالتِٗ ،إبتسا٤ّ أٚ بكا٤ّ

تكسَني ع٢ً عسّ دٛاظ ايـُإمجاع  :سهٞ عٔ بعض األعالّ قسٚ
ٍْ، يهٔ ايبكا٤ ٖٚهصا فُٝا قٌٝ َٔ  ،عُٝل يف ايٓفؼ يف إْعكازٙ إؾها

ٝت ايـًُُذتٗس يٓع عٔ خضٛظ ايتكًٝس االبتسا٥ٞ ايـَُطاز ايكّٛ )إٔ 
ٚاعض عًٝ٘ إغتهؿاف َٔ غري ؾاٖس  ٖٚصا (زٕٚ ايبكا٤ ع٢ً فتاٚاٙ

ْ٘ سهٞ عٔ ٓع ألايـُُهٔ زع٣ٛ ايؿٗط٠ ع٢ً ـٜٚ ؟ نٝفَٔ نالَِٗ، 
شِٗ ـتضطٜ -ايجايح عؿط ٚايطابع عؿط نييف ايكطْ -بعض األٚاخط

عباض٠ َغافّا اىل إطالم  ،ٝت إغتُطاضّا ٚإبتسا٤ّايـُٓع عٔ تكًٝس ايـُب
مجع َِٓٗ  ٚغهٛت (إؾرتاط سٝا٠ ايـُفيت) ٚايـُتأخطٜٔ ايـُتكسَني

ٚقس صطٓح )(42):)قسٙ( ، قاٍ ايؿٗٝس ايجاْٞٚعسّ تعٓطعِٗ يًفطع أصاّل
ٚايـُطٛي١ باؾرتاط سٝا٠ ايـُذتٗس يف األصشاب يف نتبِٗ ايـُدتضط٠ 

ذٛظ ايعٌُ بكٛي٘ ٚمل ٜتشكل اىل ـدٛاظ ايعٌُ بكٛي٘ ٚإٔ ايـُٝت ال ٜ
 ( ٖٚصا ٜؤنسبكٛي٘ َٔ أصشابٓا ُٔ ٜعتٓسـَ اآلٕ يف شيو خالْف

 . ٚاخط ٚيف ايكطٕ ايطابع عؿط خاص١ؾٗط٠ دٛاظ ايبكا٤ بني األ سسٚخ

تتبع  فعٌٛاظ بني األٚاخط بذـع٢ً إٔ يٓا ؾهّا باطّٓٝا يف ؾٗط٠ اي   
ا ُاصطٖاٖط ٚؾٝدٓا األععِ َٚٔ عذٛـٔ صاسب ايًََُِٝايَع نًُات

ِٓ شنط ايؿٛاٖس )قسِٖ( شكُٗا ٚتأخط عُٓٗاـَٚٔ غبكُٗا َٚٔ ي ٚال ٜٗ
 .ض أَاّ اهلل غبشاْ٘ ًُٝ٘ ايسيٌٝ ايـُعترب ايـُعٓصـُا ايـُِٗ َا ُٜـٚاْ

                                   

 طبع١ أٚىل يف ايٓذف .  - 18االدتٗاز ٚايتكًٝس :  (41)
 . 109:  3َػايو االفٗاّ ؾطح ؾطا٥ع االغالّ : ز (42)
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ٞٓ باختالف ايـُٝت َع ايٌ ايبشح بني سايتني بني ايعًِ ٚقس ٜفٓض     ـش
ٚبني عسّ ايعًِ  -عًُّا تفضًّٝٝا أٚ إمجايّٝا -أٚ َع األسٝا٤ يف ايفتا٣ٚ

ٖٚصا . (43)شٞـُٛافك١ ضأٟ ايـُٝت يطأٟ ايـبايـُدايف١ أٚ ايعًِ ب
دتًف َع اآلخط يف اآلضا٤ ٚايفتا٣ٚ ـتفضٌٝ غري ٚاقعٞ فإ نٌ فكٝ٘ ٜ

ٜتفل َع اآلخط يف بعض ايفتا٣ٚ ٚاآلضا٤، فٗصا ايفكٝ٘ ايهًباٜهاْٞ ٚ
ايـُعطٚف عٓ٘ ٚايـُالسغ عًٝ٘ يف تعًٝكت٘ ع٢ً  -ايسٜٔمجاٍ ايػٝس 
، نجريّا دسّا : َٛافكت٘ يفتا٣ٚ أغتاشٙ ايـُشكل ايٓا٥ٝين)قسٙ( ايعط٠ٚ

ٚال  يف بعض ايفتا٣ٚ، يهٓ٘ َع شيو ٜالسغ ايـُتتبع اختالف٘ َع٘ ٜػريّا
إٕ تٛقع ٚدٛز فكٝ٘ ٜتفل َع فكٝ٘ آخط يف تـُاّ اآلضا٤ ٚايفتا٣ٚ، ٚأ

ٚاآلضا٤ ٚعسّ فتا٣ٚ ـايايعٛاّ ٜعًُٕٛ إختالف ايفكٗا٤ يف نجريّا َٔ 
ٚال َٛدب  ،ت٘ـٝـعـٚاقيعسّ صشٝض  غري فضٌٝـفٗصا ت ،كِٗـٛافـت

 ايتضسٟ يتشكٝل َا تكتغٝ٘ األزي١ : األسط٣ بٓاٚ يبشج٘،

  : هتومبعد  الفقيهجواز البقاء على تقليد أدلة              
     

قٝاّ ايػري٠ ايعكال١ٝ٥ ع٢ً ايطدٛع اىل آضا٤ ايعًُا٤  :األٍٚ ايسيٌٝ    
بال شٖٛا ـدربا٤ يف ايفك٘ ٚايطب ٚاهلٓسغ١ ٚتكِٜٛ األغعاض ْٚـْٚعط اي

  . ُع٢ٓ إغتُطاض ايطدٛع اىل آضا٤ٙ بعس َٛت٘ـب ،فطم بني سِٝٓٗ َٚٝتِٗ
     ٕٕ ع٢ً إغتُطاض ضدٛعِٗ يطأٟ  ثابت١ايعكال٤  ٠: غري ٚبتعبري ثا
 ،(َٔ ظَآْا اىل ظَإ ايـُعضَٛني) دبري ٚعًُِٗ ب٘ بعس َٛت٘ـاي

 .  ذٛاظـُغا٠ بعسّ ايطزع عٓٗا فتهٕٛ سذ١ ع٢ً ايـٖٚصٙ ايػري٠ َ

                                   

 . 457: 3+ َضباح األصٍٛ : ز 14: 1ضادع: َػتُػو ايعط٠ٚ ايٛثك٢: ز (43)
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١ ع٢ً ايبكا٤ فإ َٔ ضدع اىل ايـُتؿطع ـُهٔ تٛنٝس غريِٖ بػري٠ٜٚ    
( ٚأخص َٓ٘ )أٚ اىل ابٞ بضري َجاّل يف ظَاِْٗشُس بٔ َػًِ ـَ

ٜػتُط ع٢ً عًُ٘ بفتٛاٙ بعس  فإْ٘طدع ايـُايفت٣ٛ ٚعٌُ بٗا ثِ َات 
ٚيعً٘ ال ٜػبل اىل شٖٔ أٚي٦و االؾهاٍ أٚ ايرتزز  ،َٛت٘ َٔ زٕٚ تطزز

األ١ُ٥  ٚمل ُٜعٗس َٔ أتباع ،ُٗا ٚعٌُ بٗايف ايبكا٤ ع٢ً ايفتٝا اييت تعًٓ
( ) تطى ايعٌُ بفتٝا أصشاب األ١ُ٥ بعس َٛت ايـُفيت، ثِ ٜصٖب

ٞٓ يٝػتفتٝ٘ ٜٚعٌُ بفتٝاٙ . ٖٚصٙ ـُطأ٣ َِٓٗ ايػري٠ ناْت ب اىل َفّت س
( )ٖٚصا زيٌٝ إَغا٤ٖا  ،َٚػُع ٚمل ٜطزعٛا عٓٗا. 

عسّ ٚعٛح غري٠ عكال١ٝ٥ َػتكط٠ ع٢ً  : أٚاّل : ْ٘ٚؿهٌ عًٝ    
ٜؿٌُ اإلغتُطاض ع٢ً دربا٤ َطًكّا بٓشٕٛ ـايطدٛع اىل آضا٤ ايعًُا٤ ٚاي

بـشٝح تهٕٛ ايػري٠ َتض١ً َػتُط٠ اىل ظَٔ  ايعٌُ بٗا بعس َٛتِٗ
 ٖصا . ٜٚضٓض بٗا اغتهؿاف االَغا٤ .( ) ايـُعضَٛني

ٚيٛ ضؤٟ عٌُ بعض ايـُتؿطع١ ٚغريِٖ ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس     
ٛٓازاألَٛات فٗٞ غري٠ س َٔ أٚاخط  ظٜٔث١ َػتٛسا٠ َٔ فتا٣ٚ ايـُذ

ٚيٛ ضؤٟ دطٟ بعض ايعكال٤ ٚغريِٖ ع٢ً ايعٌُ بٓعط  ،ايفكٗا٤
ٚمل ٜهٔ  -ٖصافًٛ صٓض  ،شُٖٛا بعس َٛتُٗاـأٚ ْايطبٝب أٚ ايـُٗٓسؽ 

يف بعض األسٝإ ٜضري ٚ ،شٛٙـْ ذطٟ أٚـدسٚؾّا بايتػاَض يف ايـَ
 ايـُتعًِ َٔ ايـدبري بايطب أٚ باهلٓسغ١ ٜٚضبض خبريّا بـشسٚز

َٚع غٓض  -ْطٜس ايتفضٌٝ الٚ -ٚبكسض ايـشاد١ايـُعطف١  َـدتضط٠ َٔ
بعسّ دطٟ مجع نإ َعاضعّا  : يٛ صٓض ايػري ايـُصنٛض ايططف ْكٍٛ

ألدٌ بعض  ٚيٛ -ٝٓت دبري ايـُـآخط َٔ ايعكال٤ ع٢ً طبل ْعط اي
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فريادعٕٛ   -دبري ٖٚٛ َٝتـًتشكل َٔ اي٘ يايتػٝٓطات ايطاض١٥ ٚإستٝاد
 . شٞـدبري ايـاي
يف نٌ  -ال إط٦ُٓإ باغتكطاض غري٠ ايعكال٤ عَُّٛا :ٚباختضاض    

ايعٌُ ٚثباتٗا ع٢ً اغتُطاض  -(ايعضٛض ست٢ عضٛض ايـُعضَٛني)
١ تؿطعايـُغري٠  ْعِ .ُا بعس َٛت٘ ـي ّادبري ٚضأٜ٘ َػتُطـبٓعط اي

ٓ٘ ال زيٌٝ يهاألسٝإ ٚاألسٛاٍ،  يف بعض ٚٚاضز٠شت١ًُ ـعع١َٛ َايـُ
ّٓ يتُاّع٢ً دطٟ غريتِٗ  -ب٘قاطع أٚ َطُإٔ  - ٕ عا األسٝإ  بٓشٛ

ايػري٠ َٔ زٕٚ  ثبٛتإستُاٍ َـذطز  ٖٛطات، بٌ ِبٚاألسٛاٍ ٚايـٔد
دبري يف ـْعط ايع٢ً دبري ْعِ ْػًِ إعتُاز غري ايـ ،ال عرب٠ ب٘ٚ ،قطع

صٖب ايـُْعري تضسٜل ايفكٝ٘ يف عطٚضات ايسٜٔ ٚ ،األَٛض ايٛاعش١
شهٞ ايغطٚضٟ ايٛاعض َٔ أَٛض ـٜ ألْ٘ خبرْي ،ٚايبكا٤ ع٢ً ْعطٙ

ضدٛع ُْـػًِٓ ٖٚهصا  . دالف١ٝـٖٚصٙ غري أسهاّ ايسٜٔ اي ،ايسٜٔ
ايـُطٜض اىل ْعط ايطبٝب يف تـشسٜس ايٛاعشات ْعري فا٥س٠ ايكطظ أٚ 
ايؿطاب ايـُعٝٓٔ يف ساي١ اإلْفًْٛعا أٚ ْـشٖٛا َٔ ايعٛاضض ٚاييت 

س ٜضري ايـُطٜض ٜضري عالدٗا ٚزٚاؤٖا َٔ ايٛاعشات، ٚأسٝاّْا ق
 -ٚإسػاغ٘ باألعطاض اييت تٓتاب٘ بفعٌ ايـُطادع١ ايـُتهطض٠ ٚايتساٟٚ

ال ْـشطظ  ٚع٢ً نٌ تكسٜط:ٜتضطف بـدربت٘. ٚ خبريّا بـُطع٘ ضبضُٜ
ايعكال٤ ع٢ً ايطدٛع اىل ايـدبري ايـُٝت يف نٌ صػري٠ ٚنبري٠ َٔ بكا٤ 

 ْؿهٌ :آضا٤ ايفكٝ٘ أٚ ايطبٝب أٚ َطًل ايـدبري بعس َٛت٘ .  ثِ 
 يػري٠ ايع١َُٝٛ ايـُػتكط٠اٚ االط٦ُٓإ بع٢ً فطض ايكطع أثاّْٝا:     

 صٖٙضغِ عسّ سها١ٜ  -ٚيٛ َٔ د١ٗ إقتغا٤ اإلغتضشاب ايفططٟ يًبكا٤ -
 غاؤٖاـشطظ إَـمل ٜ غري٠ْ ْكٍٛ: ٖصٙ ،يف تأضٜذ ايـُتؿطع١ ٚأخباضِٖ ايػري٠
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  . ست٢ ُٜشتر بٗا بٓشٛ َط٦ُٔ ب٘ٚال ؾاٖس عًٝ٘ 

شطظ ـٚمل ٜ ،يف نٌ ايعضٛض ايعا١َ شطظ غريتِٗـُمل ت : ٚباختضاض    
  . ال عرب٠ ب٘ ٚال سذ١ٝ فٝ٘أٚ ايعٔ ٚاإلستُاٍ ، إَغاؤٖا ٚاعشّا

إٕ عُس٠  :سعا٠ايـُتٛنٝسّا يًػري٠ ايعكال١ٝ٥ ٜكاٍ تٓعاّل ٚ ُهٔ إٔـٜٚ    
دٛع ع٢ً ض ٢ سذ١ٝ ايفت٣ٛ ٚصش١ ايتكًٝس ٖٛ غري ايعكال٤ايسيٌٝ عً

يف إغتكطاض ايػري٠ ع٢ً  شٔ ْؿوـْٚ ،دبري ايعاضفـدبري اىل ايايـغري 
نُا ْؿو يف االَغا٤ يٛ غًُٓٓا  ،ُا بعس َٛت٘ـدبري يـبكا٤ ايعٌُ بٓعط اي

تٝكٔ ايـُٜؤخص بايكسض ، ٚس٦ٓٝص فايٛظٝف١ إٔ  ٞيٓبزيٌٝ  اْعكازٖا ٖٚٞ
ٟ ـدبري ايصٖٚٞ صٛض٠ إسطاظ أع١ًُٝ اي ،ُغا٠ايـُايػري٠ ايعكال١ٝ٥  َٔ

 ٕٛ شٝح ٜهٕٛ خبريّا قّٜٛا َٚػتشغطّا ـ٠ بـدربفا٥ل َٔ ايَات بٓش
( َػتٛعبّا دسّا يف ايفك٘ ٚأصٛي٘ ٚيف نتاب اهلل ٚسسٜح ضغٛي٘ )

 -ٚزضاٜت٘ َٚكسَات اإلغتٓباط شسٜحـ( ٚيف ضداٍ اي)ٚأٌٖ بٝت٘
ُٜ ٕٛ ٠ ايعاي١ٝ ايـُػتٛعب١ ْعري ايػٝس ذتٗسٜٔ ي٘ بايـدربكٓط مجٝع ايـُـبٓش

ٚايؿٝذ  ايـشًٞ ٚايعال١َ د٥ٛٞ ٚايؿٝذ األْضاضٟ ٚايـُشكلـاي
ٔ ناْت ي٘ األع١ًُٝ ـشِٖٛ َـُايطٛغٞ ٚايؿٝذ ايـُفٝس )قسِٖ( ْٚ

ُكسَات ـ٠ ايٛغٝع١ بـدرب١ ايؿا١ًَ ألزٚات االغتٓباط ٚايٝايـُٛغٛعٚ
ذ٦ٕٝٛ َٔ ـايصٜٔ ٜ ٕٛ ي٘ غٝطط٠ ع١ًُٝ ع٢ً ايفكٗا٤شٝح تهـاالدتٗاز ب

ٕٚٓ ي٘ بعسٙ ُٜٚ ١ٜ ٚاألع١ًُٝ ٚإٕ نإ إقطاضّا َطتهعّا يف ايباطٔ خربباألكط
ٖٚصا ال ٜتشكل  ،ايـُٓهؿف بايـُالسع١ ٚايعٓا١ٜ بأفهاضٙ ْٚعطٜات٘

ج١ً ٚاعش١ ـشنطْا أَ ،ًٌٝـٌ قـكل إال ألقـتشـبايسعا٣ٚ ايفاضغ١ بٌ ال ٜ
  . ٚاهلل ايعاصِ، ٚال ٜعطفِٗ إال أضباب االدتٗاز ٚاالْضاف  ِٗـَٓ
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َٔ تٝكٔ ايـُتٝكٔ ٖٛ ايـُٕ ٖصا ايكسض ُهٔ إٔ ٜكاٍ: إـٜعٓس٥ص ٚ    
دضٛظ ـدربات ايطب١ٝ ٚاهلٓسغ١ٝ ٚحنُٖٛا ٖٚٛ َـدطٟ ايعكال٤ يف اي

٠ ـدرباي ععِٝدبري ـنإ ايبـشٝح  ايعايٞدبري ـُا اشا أسطظٚا ْعط ايـب
شٝح ـشضٌٝ ايٓعط بـعطف١ َػتٛعب اإلطالع يف َكسَات تايـُٚغٝع 

  . -ًُٞٚيٛ باالضتهاظ ايباطٔ ٚايػري ايع -دربا٤ ـٓط ي٘ عُّٛ ائكـُٜ

ع١ٝ م اآلٜات ٚاألخباض ايساي١ ع٢ً ؾططالايتُػو بإ :ايجاْٞ ايسيٌٝ    
طالقٗا ع٢ً ، فإْٗا تسٍ بإشٓٝفـذتٗس يف أسهاّ ايسٜٔ ايايـُتكًٝس 

صش١ تكًٝسٙ ٘ ساٍ سٝات٘ ٚايفكٝ دٛاظ ايعٌُ بايفت٣ٛ ايـُأخٛش٠ َٔ
شٝا٠ أٌٖ ايصنط أٚ ـكٝٝسٖا بـيٛعٛح عسّ ت ،فاتُ٘ا بعس ٚٚاغتُطاضٙ يـ

َٕطٓصضٜٔ:ايـُ ُُٛ ًَ ِِ ال َتِع ُِٓت ِٕ ُن ٌَ ايصِِّنٔط ٔإ ِٖ ، 43ايٓشٌ:صَفاِغَأُيٛا َأ
َٕط ِِ َِٜشَصُضٚ ُٗ ًٖ ِِ َيَع ٔٗ ِٝ ِِ ٔإَشا َضَدُعٛا ٔإَي ُٗ ََ ِٛ ُٝٓٔصُضٚا َق َٚٔي  ٔٔ ُٗٛا ٔفٞ ايسِّٜ ََٝتَفٖك  صٔي

ٓبط٘ َٔ ايهتاب أٚ ايػ١ٓ تػـشهِ ٚمل ٜايفُٔ مل ٜعًِ ، 122: ايتٛب١
 -ٖصا أٚ شاى -ٚمل ٜتكٝٓس ايٓٓط  ،ًٌُِ ٚايععًٝ٘ ايػؤاٍ َكس١َّ يًع

شٝا٠ ٚعسّ ايـُُات َٚكتغ٢ ْضٛظ اآلٜات ٖٛ عُّٛ سذ١ٝ ـبكٝس اي
ٖٚهصا أخباض   .ُا بعس ايـُٛت ـاإلْصاض ٚدٛاب غؤاٍ أٌٖ ايصنط ي

طدع ٚظاٖط إطالقٗا شٝا٠ ايـُـداظ ٚايعاّ مل تتكٝس بـاإلضداع اي
 . سٝات٘ ساٍ اشا أسطظٚا ْعطٙ صش١ ايطدٛع اىل ْعطٙ فُٝا بعس َٛت٘

ع٢ً فطض تػًِٝ زاليتٗا ع٢ً  -إٕ ٖصٙ اآلٜات ٚايطٚاٜات  : ٚفٝ٘    
ُا أْ٘ َٔ أٌٖ ـظاٖطٖا ايطدٛع اىل ايفكٝ٘ ٚغؤاي٘ ب -َؿطٚع١ٝ ايتكًٝس

  ٜضسم عًٝ٘ أْ٘ َٔ ٚبعس ٚفات٘ ال ،ايصنط َٚٔ ايـُٓصضٜٔ يكَٛ٘
ٌَ ايصِِّنٔطط ِٖ  (يـُٓصض يكَٛ٘ضسم عًٝ٘ : )اـؤاي٘، ٚال ٜـصإش ال ٜـُهٔ غَأ
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 . إش ال ٜـُهٔ صسٚض االْصاض َٓ٘
َٔ نإ َٔ ايفكٗا٤ صا٥ّٓا يٓفػ٘ (:ط)ٚضٚا١ٜ ايتفػري ايعػهطٟ    

ذا٥ع ـشًٞ ايفكٝ٘ ايـظاٖط٠ يف ٚدٛب ت (44)... فًًعٛاّ إٔ ٜكًسٚٙص
 ،دايف١ ٖٛاٙ ٚإطاع١ أَط َٛالٙـْفػ٘ ٚسفغ زٜٓ٘ َٚ تكًٝسٙ بضٕٛ

ٚال تضسم عًٝ٘ بٗصٙ األٚصاف ٜـُهٔ إتضاف٘ ذتٗس بعس َٛت٘ ال ايـُٚ
  . - كا٤ ع٢ً تكًٝسٙبٚيٛ بٓشٛ اي -ست٢ ٜضض تكًٝسٙ 

يف فع١ًٝ ايطدٛع  ص ظاٖطفاضدعٛا فٝٗا اىل ضٚا٠ سسٜجٓاٚايتٛقٝع:ط    
ضدٛع عٓس  -ذتٗس ال ٜتشكل ايـُٚبعس َٛت  ،ضٚا١ٜ سسٜجِٗٚفع١ًٝ 

ص فال ضٚا٠ أسازٜجِٗطَٔ َطدْع ٚٚال ٜضسم أْ٘  -هًف اىل فتاٚاٙايـُ
طٚا٠ أسازٜجِٗ زالي١ فٝ٘ ع٢ً دٛاظ ايبكا٤ ٚال ظٗٛض يف دٛاظ ايطدٛع ي

 .ايفتٝا ساٍ سٝات٘ إٔ ٜبك٢ ع٢ً َا إغتفتاٙ ٚأخربٙ بب ،بعس َٛتِٗ

ٓصض ٚأٌٖ ايـُسٝا٠ اعتباض ٛ طًكات ٖايـُظاٖط ـدتضط٠: ٚبعباض٠ َ    
، يعٗٛض ايضفات يف فع١ًٝ اإلتضاف ٚضاٟٚ سسٜجِٗ عطدايـُايصنط ٚ

فيت ايـُإؾرتاط سٝا٠  صاٖ الظّٚ ٚال تهٕٛ فع١ًٝ إال يف ايفكٝ٘ ايـشٞ،
ِٓ ،يف صش١ تكًٝسٙ َٚطدعٝت٘ يف ايفتا٣ٚ ايبكا٤ ع٢ً فتاٚاٙ  فال تع

ِٓ إبتسا٤ تكًٝسٙ ٚايعٌُ ٚأْعاضٙ   بفتاٚاٙ . ، نُا ال تع
 أخٛش٠ يف ايٓضٛظايـُايعٓاٜٚٔ كٓطب َا شنطْا ثاّْٝا ْٚكٍٛ : ـْٚ     
ؿتل ايصٟ ٖٛ سكٝك١ يف خضٛظ ايـُصنٛض٠ ٖٞ َضازٜل ايٛصف ايـُ

شٝا٠ ـايٖٚصا ٜعين اإلختضاظ بايػؤاٍ ٚايطدٛع ساٍ  ،ايـُتًبؼ بايـُبسأ
ِٓ فالٛٙ َٔ األٚصاف ـشـصاض ْٚـػّا باإلْٓبـتًـسٝح ٜهٕٛ َٓصضّا بايفعٌ َٚ  ٜع
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ِٓايـُتكًٝس   .ايبكا٤ ع٢ً آضا٤ٙ ٚفتاٚاٙ  ٝت إبتسا٤ّ ٚال ٜع
َا  -(45)صٛيٞشج٘ األـنُا يف تكطٜطٟ ب -شكلايـُأغتاشْا  أفازْعِ     

ٍٓ ع٢ً إعتباض ٖصٙ اآلٜات ٚايطٚاٜات  تٛعٝش٘: ايـُفيت عٓس سٝا٠ تس
ايتكًٝس َـدضٛصّا ب غؤاي٘ ٚايتعًِ َٓ٘ ٚأخص ايـشالٍ ٚايـشطاّ إعتباضّا

ايفكٝ٘ سٝا٠ سٝح أْٗا تسٍ ع٢ً إعتباض  ،االبتسا٥ٞ زٕٚ االغتُطاضٟ
شسٜح ٚسني ـًاّٜٚا يض ٙ ٚسني ايطدٛع ايٝ٘إْصاض٘ ٚغؤايايـُفيت سني 

 ًٙٝستكَٓ٘ ٚسضٍٛ بعس أخص ايفتٝا  ٚال تسٍ ع٢ً اعتباض سٝات٘ ،ايتكًٝس
ٍٓ . ٚس٦ٓٝص ْتُػو بإ ساٍ سٝات٘ أخٛش٠ايـُ ٙفتٝاايعٌُ بٚ طالم َا ز

فاْ٘  ،ايعٌُ بفتاٚاٙٚ ايـِايطدٛع اىل ايعسذ١ٝ ايفت٣ٛ ٚؾطع١ٝ ع٢ً 
 .فيت ايـُُا أخصٙ َٔ ايفتٝا ست٢ بعس َٛت ـٜسٍ ع٢ً دٛاظ ايعٌُ ب

يٛ مل تهٔ ظاٖط٠ يف إعتباض  -إٕ ايٓضٛظ ايًفع١ٝ :كٍٛـيهٔ ْ     
ب ظٗٛض األٚصاف يف بتكطٜ ، طالمكًس ع٢ً اإلايـُذتٗس ايـُسٝا٠ 

فٗٞ غانت١ ال  -فع١ًٝ اإلتضاف أٚ يف ايتًبؼ ايفعًٞ بايٛصف ايـُؿتل
فاْ٘ ظاٖط  (46)صفًًعٛاّ إٔ ٜكًسٚٙ(:ط.. ) ْعري قٛي٘ ،إطالم فٝٗا

ست٢ ٜجبت ايـدرب  تضف بٗصٙ األٚصافايـُذتٗس ايـُسٝا٠ اعتباض يف 
 (َػتٓسّا اىل ايفت٣ٛايعٌُ )ُعٓاٙ ايضشٝض ايٛاقع ٖٛ ـايتكًٝس بؾطع١ٝ 

 (.االيتعاّ بايعٌُ ع٢ً طبك٘) الٚ (ذتٗسـذطز االيتعاّ بكٍٛ َـَ)ال 

ع١ٝ ايتكًٝس ٚايعٌُ ع٢ً طبل فت٣ٛ سٍ ع٢ً ؾطـدرب ٜاي باختضاض:ٚ    
إضاز٠ ذتٗسٙ سني ـٚاشا نإ َ ،ايٛادس يألٚصاف ايٛاضز٠ فٝ٘ ايفكٝ٘
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ٚال ، َٔ ال ٜتضف بٗا ٣كًٓس ٜٚعٌُ َػتٓسّا يفتَٛٝتّا فٗٛ ٜ بفتٝاٙ ايعٌُ
َٔ : َٔ دٗتني  -ٚغريٙدرب ـَؿطٚع١ٝ تكًٝسٙ َٔ ٖصا اياغتفاز٠ شطظ ـُْ

ًٓايـُذتٗس ايـُد١ٗ عسّ إتضاف  األخباض ـدرب ٚايٖصا س بأٚصاف ك
َٚٔ د١ٗ عسّ ايٝكني ببكا٤ ايطأٟ يك٠ٛ إستُاٍ ظٚاٍ ايطأٟ  تكس١َ،ايـُ

شٖٓ٘ ايـشاٟٚ ألْعاضٙ ٚفتاٚاٙ،  ٚإعُشالٍ ُٛت ايفكٝ٘ـٚإْعساَ٘ ب
 .  -دعَّا ستُااّل، ال ٚيٛ ا -ٚ ال ضأٟٝت ال قٍٛ ي٘ ايـُإٔ بًشاظ 

غؤاٍ أٌٖ ايصنط ٚإْصاض آٜيت ضٛظ ؤنس َا شنطْا بـُالسع١ ْْٚ    
غانت١  فإْٗا -ْٚضٛظ ايطدٛع اىل ضٚا٠ األسازٜح (47) قَٛ٘ ٓصضايـُ

شهِ َٔ ـإطالم هلا ٚال زالي١ فٝٗا ع٢ً صش١ ايتكًٝس بعس تعًِ اي ال
ا ال زالي١ فٝٗ ييتاهلصٙ ايٓضٛظ  ال أثَطٚعطٚض ايـُٛت عًٝ٘، ف ايفكٝ٘

 خالفّا (ايتكًٝس اإلغتُطاضٟ)ٜسٍ ع٢ً دٛاظ  يٝؼ فٝٗا إطالْمَا زاّ 
 )ْعتُس أفاز يف بـشج٘ االصٛيٞ بأْٓاأغتاشْا ايـُشكل سٝح  يسع٣ٛ

ًٓـُا بعس َـات بكا٤ سذ١ٝ ضأٟ ايـُفيت يثبإل ِ َٓ٘ ُات٘ يف سل َٔ تع
دٛاظ سذ١ٝ ايفت٣ٛ ٚطالم أزي١ ْٚتُػو بإاألسهاّ يف ظَإ سٝات٘ 

إٔ َا طالقٗا تسٍ ع٢ً ، فإْٗا بإٚاٙاايطدٛع اىل ايعايـِ ٚايعٌُ بفت
ًٓ ي٘ ايعٌُ ب٘  ظُ٘ َٔ ايفتا٣ٚ ساٍ سٝات٘  ٜـذٛأخص ايـُهًف َٓ٘ ٚتع

 ( .َٛت٘ست٢ بعس 
ع٢ً فطض زاليتٗا ع٢ً َؿطٚع١ٝ  -ايٓضٛظ شطظ إطالمـُال ْيهٓٓا     

ًٓـتضٓسٜٗا يبٝإ ايشطظ ْـُ الٚ -ايتكًٝس ِ ذٛاظ ايـُطًل ايؿاٌَ يضٛض تع
ػري٠ بٌ يٛ فطعٓا غع١ ايبعس َٛت٘، ٚايعٌُ ساٍ سٝا٠ ايفكٝ٘ شهِ ـاي
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 ٖصٙ َغا٤شطظ إـُال ْ -دبري ست٢ بعس َٛت٘ـٚمشٛهلا يًطدٛع يطأٟ اي
 . دبريـُا بعس َٛت ايـايٛغٝع١ ايؿا١ًَ ي ايػري٠ ايٓضٛظ يتًهِ

ايـُٓتسب  كٗا٤ ضٚاتِٗ نأبإـداص١ اىل فـاي ْضٛظ اإلضداعٚأَا     
شُس بٔ َػًِ ـْٜٚٛؼ ٚظضاض٠ َٚ (48) س١ٜٓايـُايٓاؽ يف َػذس  تا٤ـإلف

كًٝس كطٛع ب٘ عسّ زاليتٗا ع٢ً ايتايـُفُٔ  (49)شِٖٛـٚأبٛ بضري ْٚ
 . عًٝ٘  أخباض اإلضداع بلطال تٓ االبتسا٥ٞ يًُٝت فاْ٘

شتٌُ ايـُٚأَا زاليتٗا ع٢ً ؾطع١ٝ ايتكًٝس االغتُطاضٟ فُٔ      
ٓعط ايب ِ األسهاّ َٓ٘ ٚايعٌُ بٗا بعس ٚفات٘، فإْٗاإطالقٗا بٓشٛ تعًٓ

ايعاٖط  -طالقٗاـدسش يف إاي ٓاُهٓـٜ ايبسٟٚ َطًك١ ظاٖطّا إال أْ٘
ٚيصا ال  ذ١ٗـبعسّ إسطاظ نْٛٗا يف َكاّ بٝإ االطالم َٔ ٖصٙ اي -بسّٚا

 أخباض ٚشيو يٛعٛح تضٓسٟاالعتُاز عًٝ٘، ٜضٓض ايطنٕٛ ايٝ٘ ٜٚتعصض 
 ،َطادع١ ايفكٗا٤ يف أسهاّ ايسٜٔ ع٢ً االطالميبٝإ ضدشإ اإلضداع 

 َطًكّا ٚاغتٛا٤ٖا ساٍ سٝاتِٗ  ٚيٝػت يف َكاّ بٝإ صش١ ايـُطادع١
ًٓـدٛاظ ايعٌُ بٚبعس َٛتِٗ يًٝعّ  ُٛٙ َِٓٗ ست٢ بعس َٛتِٗ َٔ ُا تع

ٕ٘  . عسٍ سٞ  زٕٚ ايطدٛع اىل فكٝ

ٜات ٚايطٚاٜات عٔ إثبات دٛاظ ايبكا٤ ع٢ً ٚايـشاصٌ قضٛض اآل     
شطظ ٚاشا مل ُٜ. ذ١ٗ ـتكًٝس ايـُٝت يعسّ إسطاظ إطالقٗا بًشاظ ٖصٙ اي

 ال زيٌٝ  )بأْ٘  )قسٙ(كلـأغتاشْا ايـُش (50)ٓفع قٍٛٝاْٞ مل ٜـب المهلا إط

                                   

 ٖـ .1380طبع١ ايٓذف املضشش١ عاّ  - 61ضقِ ايرتمج١ : ايفٗطؽ يًؿٝذ ايطٛغٞ:(48)
 َٔ ابٛاب صفات ايكاعٞ  . 11: ب18ضادع : ايٛغا٥ٌ: ز (49)
 . 463:  3ٚضز يف : َضباح االصٍٛ : ز (50)
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سٝا٠ ايـُفيت سني ايعٌُ بطأٜ٘( ٚفتٝاٙ اشا تـشكل تكًٝسٙ  ع٢ً إعتباض
كاٍ يٛ أسطظ يسيٌٝ َؿطٚع١ٝ ايـُُا ٜٓفع ٖصا ـفاْ٘ إْ ،ساٍ سٝات٘

ايتكًٝس إطالم فٝؤخص ب٘ زيٝاّل ع٢ً صش١ ايطدٛع يفتا٣ٚ ايـُذتٗس 
ًٓسٙ ست٢ بعس َٛت٘، َع أْ٘ مل ٜـشطظ اإلطالم بٌ تـشكل يسيٌٝ  ايصٟ ق

َكْٝٓس باؾرتاط ايـشٝا٠ َطـًكّا فـٝـتعصض األخص بإطالم  َؿطٚع١ٝ ايتكًٝس
 -ايـُاْع َٔ تكًٝس ايـُٝت َطًكّا سكٝٓايـُزيًٝٗا ٜٚـتعني األخص بإطالم 

  . -ابتسا٤ّ ٚبكا٤ّ 
ايتكًٝس )عسّ إسطاظ االطالم يف زيٌٝ ؾطع١ٝ ٖٓا ِٗ ايـُباختضإض: ٚ    
  ٝس ضغِ ٚدٛزٙ .، ٚال ْـشتاز إلثبات ايـُكيف أسهاّ ايسٜٔ (شلـاي

ًٓسٙ ساٍ سٝات٘  ايفكٝ٘ صش١ تكًٝسإغتضشاب  :ايجايح ايسيٌٝ     ايصٟ ق
 ُ٘ا بعس َٛتـي ـشذ١ٝايايضش١ ٚػشب ْٚ ٚسذ١ٝ فتٛاٙ، تكًٝسّا فعًّٝا

ع١ٝ ايعٌُ بفتاٚاٙ إلستُاٍ سني ٜعطض ايؿو يف صش١ تكًٝسٙ ٚؾط
َٚكتغ٢  ،بفعٌ َٛت٘ ٚعٔ صش١ تكًٝسٙ شذ١ٝ عٔ فتاٚاٙـظٚاٍ اي

 . ؿطٚع١ٝايـُشذ١ٝ ٚبكا٤ ـإغتُطاض ايصش١ ايتكًٝس َع  ني :االغتضشاب
فاْ٘ ال ٜكني :  غبل االؾهاٍ ع٢ً االغتضشاب َٔ ٚدٗنييهٓ٘ قس     

ٚإْصاض ايـُٓصض َٚطدع١ٝ  ايفكٝ٘شذ١ٝ ايـُطًك١ يفت٣ٛ ـذعٌ ايـب
شاز ايـُٛعٛع يف ايكغٝتني ـشطظ إتـٚال ُٜ ،ايـُطدع َٔ أٍٚ األَط

ٖٚصإ ٚدٗإ ٜسعِ  ،ـُتٝك١ٓ ٚايـُؿهٛن١ ست٢ ٜضض االغتضشاباي
دطٜإ االغتضشاب أسسُٖا اآلخط ٜٚك٣ٛ بُٗا االؾهاٍ ع٢ً 

إعتُازٙ، ٚقس غبل تفضٌٝ ايبٝإ تكطٜبّا ٚإؾهااّل، ٚال  إ ُٓعـٜٚ
 :ثِ ْبشح . عاز٠ أٚ االطاي١ َٛدب يإل
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 :نيت ـلبقاء على تقليد الفقيه اأدلة الـننع عن ال          

 (ع)عًٌ ايؿطا٥ٓسّا يف : َا ضٟٚ صشٝشّا ظاٖطّا َػاألٍٚ ايسيٌٝ      
تفػري )ٚيف  ،(51)يًؿٝذ ايضفاض (بضا٥ط ايسضدات) ٚيف ،ًضسٚمي

 ـشٛخشكٝل غٓسٙ َفضاّل يف بـٚقس تكسّ ت ،يًػٝس ايبشطاْٞ(52)(ايربٖإ
 : (درب غؤااّل َٔ االَاّ ايضازم )ـتغُٔ ايقس ٚ (ٟايبسٚايتكًٝس )

تبك٢ األضض بال عايـِ سٞ ظاٖط ٜفعع ايٓاؽ ايٝ٘ يف سالهلِ 
فإ ايبكا٤  عبس اهلل ٜا أبا ٜٛغفصإشٕ ال ُٜ ،ال(:ط)فكاٍ  ؟ٚسطاَِٗ

شٞ ـايفعع اىل ايعايـِ اي)اشا َات يٝؼ َضسام  ايفكٝ٘ع٢ً تكًٝس 
 . (شطاّـالٍ ٚايـشايعاٖط يف اي

بل ٚغ ،اَالسع١ ْػدٗالغتسالٍ بايطٚا١ٜ َع ٚقس غبل تكطٜب ا    
إغتعٗطْا َٔ إطالم قس ٚ ،عاز٠األخص ٚايطٓز ٚال َٛدب يإلطاي١ ٚاإل

( )عضّٛ ايـُاالَاّ  :ضسام األظٗط ايـُ ـدرب: ايعُّٛ ٚمشٍٛاي
ًُايـُٖٚٛ  :ضسام ايعاٖطايـُٚمشٍٛ  ٘ ذتٗس ايعسٍ ايصٟ ٜضٓسم فع

 ٚإغتعٗطْا َٔ، شطاّـشالٍ ٚايـعطف١ اي٘ ٚايصٟ ٜفعع ايٓاؽ ايٝ٘ يـُقَٛي
ػتٓبط ايصٟ ٜفعع ايٝ٘ ايٓاؽ ايـُ ايـِإؾرتاط سٝا٠ ايع : درب ايؿطٜفـاي

عبس ال ُٜ -سٞ ظاٖط ايـَِٔ زٕٚ ع -، ٚإالسالهلِ ٚسطاَِٗعطف١ يـُ
  (53)ص٘ بتفٓكايضشٝض :طال عباز٠ إال اهلل صشٝشّا ٚقس ٚضز يف ايٓٓط

سٞ ظاٖط ٜعًُٓ٘ احلالٍ َٔ احلطاّ  ايـِنٝف ٜتفك٘ االْػإ َٔ زٕٚ عٚ

                                   

 . 105+ ح 18: باب االعططاض اىل احلذ١: ح23االْٛاض: زضادع :حباض  (51)
 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ . 200: تفػري آ١ٜ 8ح 334+ 12ح: 335:  1تفػري ايربٖإ:ز (52)
 . 3َٔ ابٛاب َكس١َ ايعبازات : ح 5: ب 1ايٛغا٥ٌ : ز (53)
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ٓضٛظ نٓا١ٜ ؾا٥ع١ عٔ ايـُٖٚصا ايتعبري  ؟ٜٚفٓكٗ٘ يف أسهاّ ايسٜٔ
 ط سٝا٠ارتؾإُهٔ إغتهؿاف ـٜٚ ،شطَات٘ـأسهاّ ايسٜٔ ٚٚادبات٘ َٚ

عبس اهللصعٓس  فكسإ  إشٕ ال ُٜ:ط()ايتكًٝس َٔ دٛاب اإلَاّطدع َ
 .شطاّ ـشالٍ ٚايـُعطف١ ايـيشٞ ايعاٖط ايصٟ ٜفعع ايٓاؽ ايٝ٘ ـييعامل اا

ايصٟ ٜفعع  ايـِإضاز٠ اهلل غبشاْ٘ سٝا٠ ايعٜٚفِٗ َٔ ٖصا ايٓط:     
 َٚع ٖصا ايٓط ٚسالهلِ ٚسطاَِٗ، ُعطف١ أسهاّ زِٜٓٗ ـايٓاؽ ايٝ٘ ي

ٝت يفكسإ ايفكٝ٘ ايـُكًٝس ـٜتذ٢ً َٓع ايبكا٤ ع٢ً تايضشٝض ايعاٖط: 
 :ُالسع١ بـٓع ايـُٜٚتأنس  ،فععايـُطدع ٚايـُشٝا٠ يف ـؾطط اي

ع٢ً ايفتٝا بعسّ دٛاظ ايـُتهطض٠ زعا٣ٚ االمجاع  :ايجاْٞ ايسيٌٝ    
 (54))قسٙ(، قاٍ ؾٝدٓا االْضاضٟٝت ٖٚٞ فتٝا َطًك١ايفكٝ٘ ايـُكًٝس ـت

غط َتفك١ اتتبع إٔ نًُات األٚا٥ٌ ٚاالٚايـُدف٢ ع٢ً ـذ١ًُ ال ٜـٚباي)
ٛت٢ ٚإٔ ايكٍٛ ب٘ َٔ خضا٥ط ايعا١َ فُٔ ايـُبكٍٛ  ٌيف َٓع ايعُ

ٓاٖر ايـُشكل ايٓطاقٞ يف ايـُزعاٙ نُا إ -إزع٢ إمجاعِٗ ع٢ً شيو
ػطب ايـُا ـُٚاْ ،مل ٜهٔ َػطبّا -عٓ٘ ٞهٛىل ايبٗبٗاْٞ ع٢ً َا سايـُٚ

هّا بضطاس١ بعض ايهًُات ٚظٗٛض اآلخط يف ثبٛت ُٓػـَٔ أْهطٙ ت
ػتعٗط َٔ ايـُضٓطح ب٘ يف بعض ايعبا٥ط ٚايـُدالف ـألٕ اي ،دالفـاي

نُا إعرتف ب٘  -، بٌ ايعاٖطمل ٜعًِ نْٛ٘ َٔ أصشابٓا -ايبعض اآلخط
 (...ـدالف إْـُا ٖٛ َٔ ايعا١َ إٔ اي -ايطغاي١ ـشهٞايؿٗٝس ايجاْٞ يف َ

ٚقاٍ )قسٙ( يف آخط ايضفش١ َػتساّل ع٢ً َـدتاضٙ: عسّ دٛاظ تكًٝس ايـُٝت 
إبتسا٤ّ ٚبكا٤ّ بكٛي٘: )َا مسعت َٔ اإلمجاعات ايـُعتغس٠ بعٗٛض إتفام

                                   

 يف تكطٜط حبج٘ تكًٝس املٝت عكب تكطٜط َطاضح االْعاض: ايضفش١ االٚىل طبع سذطٟ.(54)
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إش قس عطفت أْ٘ ال خالف بني قسَا٤ األصشاب  ،َا١َٝ ع٢ً شيواإل
فإ دطٜإ  ،١ً َٔ ايفشٍٛشهِ ايتتبع ٚؾٗاز٠ مجـتٛغطني بايـُٚ

ػا٥ٌ َع عسّ ايـُدايفني يف ايـُع٢ً شنط  -غُٝا ايعال١َ -عازتِٗ
ذعّ باتفام نًُتِٗ ـُا ٜعطٞ ايـػأي١ َايـُدايف ٚاسس َٓٓا يف ـشنط َ

شل ايصٟ ال ـٚاي) :دتاضٙ ايصٟ إبتسأ سسٜج٘ بكٛي٘ـٜؿري اىل َ (يف شيو
َٔ  مجْع س إغتعٗطٚق  ( .ٓع َطًكّاايـُٜٓبػٞ االضتٝاب فٝ٘ ٖٛ 

عُّٛ َعكس  -َِٓٗ ؾٝدٓا األععِ األْضاضٟ)قسِٖ( األعاظِ األٚاخط
شكل ايـُ بايعُّٛ بٌ صٓطح،ٟ َعّاضًتكًٝس ايبسٟٚ ٚاالغتُطااإلمجاع ي

ٝت إبتسا٤ّ ايـُؿٗٛض عسّ ايفطم بني تكًٝس ايـُ) :سني قاٍ االصفٗاْٞ
 .  (55)(أٚ بكا٤ّ نُا ٖٛ ظاٖط َعاقس إمجاعاتِٗ ٚإغتسالالتِٗ

طالم عباضات بإ :بأَطٜٔ ايـُصنٛض ٓعايـُُهٔ االغتؿٗاز يعُّٛ ـٜٚ    
ٚبهٕٛ ايتفضٌٝ بني  ،ٝتايـُٓع عٔ تكًٝس ايـُتكسَني ٚاالٚاغط يف ايـُ

فتٝا  ٖٛ -بني ايتكًٝس االغتُطاضٟ فٝذٛظٚذٛظ ـايتكًٝس ايبسٟٚ فال ٜ
ٚيٝؼ  ابع عؿط،ط األخرئٜ َؿٗٛض٠ يف ايكطٕ ايزث١ يف ايكطْنياس
شكك١ أٚ ـأٚ خًف١ٝ َ ٚثْٝل بٌ يٝؼ هلا أغاْؽ ،ذُعّا عًٝٗا بِٝٓٗـَ

ألٚاخط اىل ايتفضٌٝ قازسّا فال ٜهٕٛ شٖاب مجع َٔ ايفكٗا٤ ا ،١ُـقسٜ
 عٔ دٛاظ تكسَنيايـُتأيف َٔ غهٛت يـُيـُٛثٛم ب٘ ٚاامجاع يف اإل

 عباضاتَٚٔ إطالم  ،دضٛصّاـٝت َيـُيفكٝ٘ ااايبكا٤ ع٢ً تكًٝس 
ٝت ايـُُٓع تكًٝس ـتأخطٜٔ بايـُمجع َٔ ٚعباضات أثٛض٠ ايـُ كسَنيتايـُ

 .ٝت بكا٤ّ ايـُعسّ دٛاظ تكًٝس فتٝا ٚتضطٜض بعض األٚاخط ب

                                   

 ايطبع١ األٚىل يف ايٓذف األؾطف . - 18االدتٗاز ٚايتكًٝس :  (55)
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ُهٔ َطادع١ ـٜٚ -ٔ َالسع١ عباضاتِٗ ٚتتبع نًُاتِٗشاصٌ َـٚاي    
فيت يف ايـُشج٘ عٔ إؾرتاط سٝا٠ ـشنطٙ ايؿٝذ االْضاضٟ يف تكطٜط ب َا

ٝت ايـُتكًٝس مجاعِٗ ع٢ً َٓع ايعٔ ايكٟٛ بإ ٖٛ -صش١ ايتكًٝس
 (ٝت َطًكّاايـُعسّ دٛاظ تكًٝس )ُهٔ إغتؿعاض َفطٚغ١ٝ ـبٌ ٜ ،َطًكّا
 ْاْعطا َٔ زعا٣ٚ االمجاع ٚعُستٗا يف أٚ إغتعٗاضٖ ،نيَتكسايـُعٓس 

، شج٘ـبَـذًؼ ؾٝدٓا األععِ ايصٟ أصٓط عًٝ٘ يف َٔ مجاع زع٣ٛ اإل
فيت ع٢ً اإلطالم َٔ عباضاتِٗ ايـُسٝا٠  ُهٔ إغتعٗاض إعتباضـٜبٌ 

يضفشتني فيت فطادع اايـُش١ أٚ ايعاٖط٠ يف إؾرتاط سٝا٠ ـايضطٜ
يف  شح ايتكًٝس يؿٝدٓا األععِ األْضاضٟ )قسٙ(ـٚيٝتني َٔ تكطٜط باأل

سسخ ايتفضٌٝ ايـُصنٛض قبٌ ٦َيت عاّ تكطٜبّا ، ست٢ شذط١ٜـايطبع١ اي
س٣ نجري َٔ األعالّ ع٢ً َا ٜعٗط ثِ ؾاع ٚشاع يف ايكطٕ ايطابع عؿط ي

 . (ايعط٠ٚ ايٛثك٢)َٔ َطادع١ بعض ؾطٚح ايهفا١ٜ ٚسٛاؾٞ 

ٚضأٜ٘ ()عضّٛايـُمجاع إغتهؿاف قٍٛ ِٗ يف اإلايـُ:  ثِ ْكٍٛ    
ٕٓ ٚ ،ايؿطٜف تكسَني أٚعض زالي١ّ عًٝ٘ ٚنؿفّا عٓ٘ يكطب ايـُأْعاض إ

( )َعاصطِٜٗع ٚشاع ظَٔ سغٛضِٖ ٚبني عٗسِٖ ٚٚضاثتِٗ َا ؾا
ٛت، ايـُبعسّ سذ١ٝ ايفت٣ٛ بعس  ايكٟٛ اتِٗ ايعٔعباض ٛضخ إطالمفٝ
االمجاع ايعع١ُٝ ايـُشكك١ بٌ َٔ ايؿٗط٠  ٘ ْاؾ٦ّاٜهفٝٓا سضٛيٚ

ايكطٕ َٓتضف  ُٓع فُٝا قبٌ سسٚخ ايتفضٌٝيـع٢ً عُّٛ اايـُشكل 
فايعٔ ٚايرتزز يف سذ١ٝ ايفت٣ٛ بكا٤ّ ص ، ٚعٓس٥ايجايح عؿط اهلذطٟ

ألٕ  ،شذ١ٝـُٓع ايـايـُٝت نإف ي يف صش١ ايتكًٝس ايبكا٥ٞ يًفكٝ٘ٚ
  . شذ١ٝـيعسّ اي شذ١ٝ َػاْٚمـايؿو يف اي
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 خباضٚاآلٜات ٚاأل ايـُتؿطع١ٝ َا عطفت َٔ قضٛض ايػري٠ : ٜٚؤنسٙ    
 .ايـُٝت  ٞ يًفكٝ٘ٚاإلغتضشاب عٔ إثبات ؾطع١ٝ ايتكًٝس ايبكا٥

ُٗا ع٢ً ـػتسٍ بـٚدٗإ ْ -رب ايضشٝض ٚاإلمجاعـايـد -ٖصإ    
ُهٔ تأٜٝسٖا أٚ ـٜٚ ،ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُذتٗس بعس َٛت٘ ايـُٓع َٔ

ّا ، خضٛصشٞ ٚعطٚضت٘ـاي ايـِباالستٝاز اىل ايع تُٗاٜكٛـزعُُٗا ٚت
ٛعٛعات ايـُيف ٖصٙ األظ١َٓ اييت تتذسز بعض األَٛض ٚحتسخ بعض 

ٞٓ  َُٔعطف١ سهُٗا ـشتاد١ يايـُاخلاضد١ٝ  ُهٔ ضدٛع ايـُايفكٝ٘ احل
  . ػتشسث١ ايـُػا٥ٌ ايـُضع يف اُعطف١ سهِ ايؿـي ايٝ٘ ايعباز ٚفععِٗ

شكٛم ايؿطع١ٝ ـشٞ يتػًُٝ٘ ايـطدع ايايـُاالستٝاز اىل  :ٜغاف ايٝ٘    
 ٙشػب١ٝ فُٝا ٜطٜسـشػب ٚالٜت٘ ايـيٝضطفٗا باي١ٝ ايالظ١َ ٚايٛدٛٙ ايـُ

شٞ يؿؤٕٚ ايكاصطٜٔ ٚايػا٥بني ـاي ايفكٝ٘نُا ُٜشتاز اىل  ،اهلل غبشاْ٘
٘ ايفكٝشػب١ ٜٚباؾطٖا ـشُٖٛا َٔ االستٝادات اييت تفطعٗا ايـْٚ
 ايفكٝ٘نُا ُٜشتاز اىل  ،شفغـصالح ٚايشػب ٚالٜت٘ يػطض اإلـب

ػًُني ٚاستٝاداتِٗ ايـُأَٛض ـشػب١ عَُّٛا ٚاي يف تٛيٞ ؾؤٕٚ شٞـاي
عطا٤ يفكٝ٘ َٚباؾطت٘ ٚيٛ بإال بٛال١ٜ ااييت ال تٓكغٞ ؾطعّا إخضٛصّا ٚ

   ٚاإلشٕ ٚايطخض١ . ايطأٟ ٚايفت٣ٛ
ٞٓ تضطسّ َع ـشتاز ايعباز فٝٗا اىل ايفكٝ٘ ايـفٗصٙ االَٛض اييت ٜ     ش

ٝت ٚتٓتفٞ إستٝادات ايعباز ايـُذتٗس ايـُايبكا٤ ع٢ً تكًٝس دٛاظ 
ٕ٘ايـُصنٛض٠ َع َٛت ايـُ  سٞ ٜباؾط  ذتٗس َٔ زٕٚ االْتكاٍ اىل فكٝ

 .ض َٔ ٖصٙ االَٛض ـايضاي -ٚالٜت٘ شػبـب -
ٚدٛز إؾهاٍ ععِٝ يف ايٓفؼ يف  : ذُٛع َا تكسّـٌ َٔ َشٓضـٚقس ت    

 ٞ ٚإٕ نإًٝس االبتسا٥ٞ ٚايتكًٝس ايبكا٥غٛا٤ ايتك -ٝتايـُ ايفكٝ٘دٛاظ تكًٝس 
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٣ٛ ايبآت١ ٚيف ايـُٓع عٔ ايتكًٝس االبتسا٥ٞ أٚعض ٚآنس ٚبٓشٛ ايفت
شتاط ألدً٘ ٚدٛبّا برتن٘ إٕ مل ْكطع ـإؾهاٍ ععِٝ ْ ٞايتكًٝس ايبكا٥
 .بايـُٓع عٓ٘ 

شٝا٠ يف سذ١ٝ فت٣ٛ ـٜٚٓبػٞ يف ختاّ ايبشح عٔ إؾرتاط اي    
   : ْبسأ َٓٗا ببشح ، شػٔ بٓا ايتعطض ألَٛضـايـُذتٗس ٜٚ

          

 : بعد موته  الفقيهوجوب البقاء على تقليد  دليل             

ٝت اشا نإ ايـُشٖب بعض األٚاخط اىل ٚدٛب ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس      
ًٓسٙ يف سٝات٘ قبٌ َٛت٘ َطًكّا، يهٓ٘ قسق ُا ايٛدٛب بـ قٝٓس بعغِٗ س ق

)قسٙ( ـد٥ٛٞٝت أعًِ َٔ األسٝا٤ ْعري ايػٝس ايايـُذتٗس ايـُاشا نإ 
ُاّ األسٝا٤ ايصٜٔ ناْٛا َٛدٛزٜٔ يف ـٌ ٚفات٘ أعًِ َٔ تٝايصٟ نإ قب

طٜات٘ يف ُري عًَٛ٘ ْٚعـرتفني َٔ َْػ٘ ي َِٓٗ تالَْٝص ٚنجرْي ،اس١ايػ
        ْبشح يف : ٖٓا َكاَإٚ ايفك٘ ٚاألصٍٛ ٚايطداٍ ، 

ٛدٛب ايبكا٤ ع٢ً ي ّاَسضنفُٝا ٜـُهٔ إٔ ٜهٕٛ  ايـُكاّ األٍٚ:     
إٓت ال ضٜب يف إٔ ٖصا ايبشح ٚ ،ع٢ً االطالمايـُٝت  ايفكٝ٘كًٝس ـت

َع ايتؿهٝو أٚ  -ٙ، ٚإالذٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسـايكٍٛ ببعس ايفطاغ َٔ 
   ٙ .ٚدٛب ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ٚال ٜـشتٌُ ال ٜأتٞ -ٓع َٔ ايبكا٤ايـُ

ٚيعٌ عُس٠ ايسيٌٝ ع٢ً ٚدٛب ايبكا٤ ٖٛ دطٜإ إغتضشاب     
بسع٣ٛ ثبٛت ايٝكني  ،ا بعس َٛت٘يـُذتٗس قبٌ َٛت٘ ايـُسذ١ٝ فت٣ٛ 

ُٔ باؾط تكًٝسٙ ساٍ ـى َايـُهًف ٚشاشذ١ٝ فتٛاٙ ع٢ً ٖصا ـايفعًٞ ب
 ١ٝـشذـؿو يف بكا٤ ايـَع سضٍٛ اي ٘،عًٝ سٝات٘ ٚصاضت فتاٚاٙ سذ١ّ
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ػتصشب١ سهِ ٚضعٞ يـُاشذ١ٝ ـٚاي ،ٛت عًٝ٘يـُابعس عطٚض  
ؾٝهٕٛ أثطّا ؾطعّٝا َػتصشبّا ٜصض َع٘ دطٜإ  ،ذعٍٛ يًؿاضعـَ

  . ا٫غتصشاب
ست٢ ٜؿهٌ عًٝٗا بإٔ ايٝكني  ،شهِ ايٛاقعٞـشذ١ٝ ايـ٫ٚ ٜطاز َٔ اي    

ٙ ساٍ ايؿو يف ايبكا٤ ٚإضاز٠ ػتصشب ٫بس َٔ إسطاظيـُاايػابل ب
ـٺشذ١ٝ ـَع إٔ ايٝكني باي ا٫غتصشاب ساٍ ايؿو يف ايبكا٤ بؿعٌ  َٓت
شهِ ايعاٖطٟ سٝح ـاي : شذ١ٝـبٌ ٜطاز َٔ ايؿيت ، يـُاَٛت ايؿكٝ٘ 

ذتٗس اىل َا بعس يـُاسني ايؿو يف بكا٤ سذ١ٝ ؾتا٣ٚ  -هًـيـُاٜهٕٛ 
ٗا كشكـشذ١ٝ ايعاٖط١ٜ ٚتـشسٚخ ايـع٢ً ٜكني تعبسٟ غابل ب -َٛت٘

 .شذ١ٝ ايعاٖط١ٜ ـؿو بعس َٛت٘ ؾٝػتصشب ايشك٘ ٚقس ططأ عًٝ٘ ايـب
ا بعس َٛت٘ يـُذتٗس ايعسٍ يـُٚاشا دط٣ إغتصشاب سذ١ٝ ؾتا٣ٚ ا    

ٚدب ايعٌُ بؿتاٚاٙ ٚايبكا٤ عًٝٗا، ٚيٝؼ َؿاز ا٫غتصشاب دٛاظ 
 ايبكا٤ ٚايعٌُ بؿتاٚاٙ، بٌ َؿازٙ ٚدٛب ايبكا٤ . 

ٓع يـُٝت: ايـُكٝ٘ ايهٓ٘ قس غبل َٓٸا يف بـشٛخ ايتكًٝس ا٫بتسا٥ٞ يًؿ    
ععّٛ يٛدٗني، ٖٚٓا ْـُٓع٘ يًٛد٘ ايجاْٞ: يـَُٔ دطٜإ ا٫غتصشاب ا

تٝك١ٓ َع َٛضٛع ايكط١ٝ يـُاشاز َٛضٛع ايكط١ٝ ـإسطاظ إتعسّ 
ُٓٛع عٓ٘ يف يـُا (ْكض ايٝكني بايؿو)َٚع٘ ٫ ٜتشكل  ،ؿهٛن١يـُا

ػتصشب١ ٖٛ يـُاشذ١ٝ ـإٕ َٛضٛع اي: بتكطٜب  ،أخباض ا٫غتصشاب
ايكٍٛ ٚنتاب١  ٖٛ ٚيٝؼ ،ٟ ايؿكٝ٘ ٚؾتٛاٙ ْٚعطٙ ايكا٥ِ يف شٖٓ٘ضأ

شهٞ ٜٚهؿـ عٔ ـؾإ ايكٍٛ ٚايهتاب١ ٜ ٣ٛ يف ايطغاي١ ايع١ًُٝ،ايؿت
ايطأٟ ايكا٥ِ يف شٖٔ ايؿكٝ٘ ٚايصٟ ٖٛ َٛضٛع ايـشذ١ٝ، ٚايطأٟ َتكّٛ 

َٛضٛع بـشٝا٠ شٖٔ صاسب٘ بـشػب ايٓعط ايعك٥٬ٞ ٚايؿِٗ ايعطيف، ٖٚٛ 
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ػتصشب١، ٚبعس َٛت ايؿكٝ٘ ٚاضُش٬ٍ شٖٓ٘ ٫ ٜـشػب يـُا ايـشذ١ٝ
بٌ ايطأٟ يف ْعط  -ػتصشب١يـَُٛضٛع ايـشذ١ٝ ا -ايعطف بكا٤ ايطأٟ

ٌٷ با ٛت بؿعٌ إضُش٬ٍ ايصٖٔ ٚظٚاٍ ايـشٝا٠ ايبس١ْٝ، يـُايعك٤٬ ظا٥
 ٛضٛع عطؾّا ٚيصا ٫ ٜـذطٟ ا٫غتصشاب .يـُؾ٬ ٜـشطظ بكا٤ ا

يف َٛاضز  ٝتيـُى ٚدٛب ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس اضيف َس :كاّ ايجاْٞيـُا    
هًـ يف ؾطع١ٝ يـُذتٗس ايعسٍ ايصٟ َات ٚؾو ايـ١ُٝ اًـُثبٛت أع

ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ، ٖٚصا ايٛدٛب قس إيتعَ٘ مجعٷ قًٌٝ)قسِٖ( َٔ 
تكًٝس ٖٚٛ ٜبتين ع٢ً ايكٍٛ بٛدٛب  اضٞ،يـُاا٭ٚاخط يف ايكطٕ 

 ًـِٝت أعيـُاؿيت يـُاا نإ َا اش بني ، ٚيصا ؾصٸٌ ٖ٪٤٫ايؿكٗا٤ ًـِأع
َٔ  ًـِؿيت ايـشٞ أعيـُؾٝذب ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ ٚبني َا اشا نإ ا

ٝت ٚ ايـشٞ َتػاٜٚني يـُٝت ؾٝذب ايعسٍٚ ايٝ٘ ٚبني َا اشا ناْا ايـُا
هًـ بني ايبكا٤ ع٢ً ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايصٟ َات ٚبني ايعسٍٚ يـُؾٝتدري ا

هًـ يـُا ًـِعٓسِٖ ساٍ ع اىل ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـشٞ. ٖصا نً٘ َؿطٚضٷ
 ٝت َع ايؿكٝ٘ ايـشٞ يف ايؿتا٣ٚ .يـُباخت٬ف ايؿكٝ٘ ا

ٚنٝـ نإ ٜـُهٔ ا٫غتس٫ٍ ع٢ً ٚدٛب ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايؿكٝ٘     
 ايؿك١ٝ٘ٝ ًـَُٔ ا٭سٝا٤ بأْ٘ َع ثبٛت أع ًـِأع ايصٟ َات ٖٚٛ ايعسٍ

دايـ ـيف صٛض٠ ت ًـِٝت ؾ٬ سذ١ٝ ٫ٚ إعتباض يؿتا٣ٚ غري ا٭عيـُا
ايؿاضٌ، ٫ٚبس َٔ ايبكا٤ ع٢ً ؾتا٣ٚ  يـِاَع ؾتا٣ٚ ايع ًـِؾتا٣ٚ ا٭ع

َٔ ا٭سٝا٤ أٟ ٜتعني ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ ٫ٚ ٜتدري  ًـِٝت ا٭عيـُذتٗس ايـُا
 هًـ بني ايبكا٤ ع٢ً ؾتاٚاٙ ٚبني ايعسٍٚ اىل ايـشٞ .يـُا

 ايعسٍٚ ٝ٘عً ٝذبؾ ٝتيـ١ُٝ ايؿكٝ٘ ايـشٞ َٔ اًـُٚبعهػ٘ اشا تـشكل أع    
  ٚعسّ سذٝتٗا . ًـِتكًٝس ايـشٞ يعسّ إعتباض ؾتا٣ٚ غري ا٭عي
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، ًـِ: ايعكٌ ايػًِٝ ٜسضى قطعّٝا يعّٚ تكًٝس ا٭عٖٚٓا قس ٜكاٍ      
ٚقس  . ٝت ؾٝذب ايعسٍٚ ايٝ٘يـَُٔ ا ًـِايؿكٝ٘ ايـشٞ أعٚاشا نإ 

ؾٝسٚض ا٭َط بني  ًـِٜٴؿٓو يف ٚدٛب ايعسٍٚ أٚ يف يعّٚ تكًٝس ا٭ع
تعٝني ايعسٍٚ ٚبني ايتدٝري بٝٓ٘ ٚبني ايبكا٤ ؾٝكطٞ ا٭صٌ بايتعٝني عٓس 

ٌٷ غري َـشطظ   زٚضإ ا٭َط بٝٓ٘ ٚبني ايتدٝري . يهٔ أصٌ ايتعٝني أص
ٚا٫غتصشاب أصٌ َـشطظ ٜتكسّ ع٢ً أصٌ ايتعٝني، بٌ ٜعٌٜ 

ٜٚـٓؿٞ ايؿو ْؿّٝا تعبسٸّٜا  -أصٌ ايتعٝني:  شطظيـَُٛضٛع ا٭صٌ غري ا
اشا  ايؿكٝ٘ؾتا٣ٚ  ػتصشب سذ١ٖٝٚٓا تٴ سذ١ٝ ا٫غتصشاب،بسيٌٝ 

 .ٜتكسّ ا٫غتصشاب ع٢ً أصٌ ايتعٝني ، َٚات
ٚدٛب  : ٠زيٌٝ َعتربأَاض٠ٺ ٚدطز عٓ٘ ؾُٝا اشا ثبت عٓسْا بـا ْيهٓٸ    

 ًـِعٝت ا٭يـُ، ؾاْ٘ ٜكتطٞ ٚدٛب ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس اًـِتكًٝس ا٭ع
 ،ًـِايـشٞ اشا نإ ٖٛ ا٭ع ٝ٘ايؿكتكًٝس ا٭سٝا٤ ٚٚدٛب ايعسٍٚ ئَ 

ٍٸ  ًـِايعك٤٬ ع٢ً تعٝٸٔ ايطدٛع اىل ايـدبري ا٭عيبٓا٤ ٚشيو   نُا اغتس

ًعّٚ ـكاضٞ بـاي صشابـتـا٫غ أصٌ صـٓس٥ـع ٫ٚ ٜأتٞ ،ا٭د٤٬ ب٘ بعض
 .َٓ٘ ًـِأعسٞ اشا نإ َـذتٗسٷ  ست٢ َطًكّا ٝتيـُا ٝسـًـكـت ع٢ً ا٤ـكـبـاي

ًٓيـُاذتٗس يـُاسني َٛت  ًـِبؿت٣ٛ ا٭عشاصٌ يعّٚ ا٭خص ـٚاي     س ك
تدايؿني يـُادبرئٜ ـاي ًـِذاض١ٜ ع٢ً ايطدٛع اىل أعـيًػري٠ ايعك١ٝ٥٬ اي

ٖٛ ايـشٞ أّ ٖٛ  ًـِيف ايٓعط ٚايطأٟ ، َٔ زٕٚ ؾطم بني نٕٛ ا٭ع
 .كسؽ يـُٜطزع عٓٗا ايؿاضع ا يـِٚ ٝت،يـُا

ٍٷ ٜـُٓعٓا َٔ ايطنٕٛ ايٝ٘  أقٍٛ     ٚاٱعتُاز عًٝ٘ أَٛض:: ٖصا نً٘ َكا

 ايؿكٗا٤ عٓسْا بـشٝح ًٜعّ َٓ٘ ًـِ: عسّ ثبٛت ٚدٛب تكًٝس أعا٭ٍٚ   
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 ٝت٘ .ًـُتجبت أع يـِذتٗس ايؿاضٌ أٚ ايصٟ يـُعسّ سذ١ٝ ؾتا٣ٚ ا
ٝت، َٚـدتاضْا يـُايجاْٞ: عسّ ثبٛت ؾطع١ٝ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ا    

 ٝ٘ بعس َٛت٘ .ا٫ستٝاط ايٛدٛبٞ بعسّ ايبكا٤ ٚعسّ سذ١ٝ ؾتا٣ٚ ايؿك
اشا َات  ًـِايجايح: إٕ ايكٍٛ بٛدٛب ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايؿكٝ٘ ا٭ع    

ٝت، ٖٚٞ سازث١ يـُٖٞ ؾت٣ٛ َـدايؿ١ ٱمجاع ايؿكٗا٤ ع٢ً َٓع تكًٝس ا
 اضٞ يٝؼ هلا أغاؽ ٚخًؿ١ٝ ؾـتٛا١ٝ٥ َصشٸش١ هلا .يـُيف ايكطٕ ا

 ًـِايؿكٝ٘ ا٭ع: إٕ ا٫غـتس٫ٍ يـؿت٣ٛ ٚدٛب ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايطابع  
ٖٛ َـشٌ إؾهاٍ   -نُا صسض َٔ بعض ا٭د٤٬ -٤ ايعك٤٬َات ببٓا اشا

ع٢ً  -ع٬ُّ َـشػٛغّا يف ايـداضز -َٚٓع،  ؾإٕ بٓا٤ ايعك٤٬ ٚغريِٖ
 يـِاضدٛع غري ايـدبري اىل ايـدبري ٜػاٟٚ بني ايـدبري ٚا٭خرب ٚبني ايع

 يٲْهاض . ٖٚصا أَطٷ َؿاٖسٷ ٚدساّْا ٚبٓشٛ غري قابٌ ًـِٚا٭ع
ٖصٙ إؾها٫ت تـُٓع َٔ ايطنٕٛ اىل ٚدٛب ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايؿكٝ٘     

َٔ ا٭سٝا٤، أٚ اىل ٚدٛب ايعسٍٚ اىل  ًـِٝت ست٢ اشا نإ أعيـُا
 ذتٗس ايصٟ َات . يـَُٔ ا ًـِتكًٝس ايؿكٝ٘ ايـشٞ اشا نإ أع

ٝت ع٢ً يـُٚايـشاصٌ ٚضـٛح عسّ دـٛاظ ايـبـكا٤ ع٢ً تـكًٝس ا    
عسّ إسطاظ زيٌٝ ٚاضض ع٢ً ايـذٛاظ ؾط٬ّ عٔ  ، ٜٚهؿٝٓاط٬ما٫

ٕٕايٛدٛٙ اييت عطضٓاٖا زي٬ّٝ ع٢ً عسّ ا                                      :يـذٛاظ .ثِ ْعطض يبشح ثا
 :  به يعنل لـهما بني ه وفتاواالتفصًل يف البقاء بني ما عنل ب              

ًٓايـَُٔ  -ايطابع عؿطإٕ مجعّا َٔ ؾكٗا٤ ايكطٕ      كني ع٢ً ؾتا٣ٚ ع
 ٝسـكًـبكا٤ ع٢ً تـٛا دٛاظ ايـتعَـإي -َٔ غبكِٗبعض ٚ (ايعط٠ٚ ايٛثك٢)
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هًـ ساٍ سٝا٠ يـُاػا٥ٌ اييت عٌُ بٗا يـُاٝت يف خصٛص يـُا
ًٓيـُاٗا َٔ ايؿكٝ٘ ًـُؾأسهاّ ايص٠٬ ٚايصٝاّ اييت تع ايـؿكٝ٘ ايعسٍ، س ك

ٜعٌُ  يـَِا ذٛظ ي٘ ايبكا٤ عًٝٗا بعس َٛت٘ ٚـٜ -ٚعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘
٫بس ي٘ َٔ ٜـذع ي٘ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ ٚ يـِبٗا َٔ ؾتاٚاٙ ساٍ سٝات٘ 

٘ٺ  إسساخ تكًٝسٺ ٜعٌُ بٗا ع٢ً  يـِػا٥ٌ ٚايؿتا٣ٚ اييت يـُا يفسٞ يؿكٝ
 .  ذتٗس ا٭ٍٚ ساٍ سٝات٘يـُاطبل ؾت٣ٛ 

ٛٸَّا بايعٌُ ٚيعٌ َٓؿأ ٖصا ايتؿصٌٝ ٖٛ اٱيتعاّ بهٕٛ ا     يتكًٝس َتك
 ؿت٣ٛ ايؿكٝ٘، َٚٔ زٕٚ ايعٌُ بؿتاٚاٙ ٫ ٜصسم ايبكا٤ ع٢ًتٓس يػيـُا

 يـِػا٥ٌ اييت يـُٝت يف اًـُتكًٝسٙ بعس َٛت٘، بٌ ٜهٕٛ تكًٝسّا ابتسا٥ّٝا ي
ٜعٌُ بٗا ٚؾل ؾتاٚاٙ ساٍ سٝات٘ . ٖٚصا اغتس٫ٍ يًتؿصٌٝ يعً٘ ٜطابل 

يػٝس سػٔ ايبذٓٛضزٟ )قسٙ( يف ات ايؿكٝ٘ ايـذًٌٝ اًـَُا ٜبسٚ َٔ ن
)ا٭ق٣ٛ دٛاظ ايبكا٤ ع٢ً ( : 9: َػأي١ :تعًٝكت٘ ع٢ً )ايعط٠ٚ ايٛثك٢

ػا٥ٌ اييت عٌُ ؾٝٗا يـُ: )يف اٝت( قاٍ)قسٙ( َعًكّا عًٝ٘يـُا تكًٝسٙ
ٚيهٔ ٖصا ايكٝس يف ايـشكٝك١ ٜطدع اىل تـشكل  -٫ َطًكّا -ٝتيـُبطأٟ ا

 َع٢ٓ ايتكًٝس َٔ أْ٘ تطبٝل ايعٌُ َٛضٛع ايبكا٤، بٓا٤ٶ ع٢ً َا شنطْا يف
ًٓسٙ، ٱط٬م بٓا٤ ايعك٤٬ ٚغري٠ ا تؿطع١ يـُع٢ً ؾت٣ٛ َٔ ٜك

 .  شذ١ٝ(ـٚإغتصشاب اي

ٕٕ : إْ٘ سٝح نإ      ٕٕ ثا ٜٚـُهٓٓا تكطٜب ايسيٌٝ ع٢ً ٖصا ايتؿصٌٝ ببٝا
ذتٗس ٚإعتُازّا عًٝٗا، يـُايتكًٝس سكٝك١ّ تعين ايعٌُ إغتٓازّا اىل ؾت٣ٛ ا

 ل ايعٌُ ع٢ً ؾت٣ٛ َٔ ٜكًسٙ، ؾٝتذعأ ايتكًٝس اىل ْٛعني :أٚ تطبٝ

 ذتٗس ساٍ سٝات٘ ؾُٝا عٌُ ب٘ َعتُسّا ع٢ًيـُاكًٝس ـت : ايٓٛع ا٭ٍٚ    
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إؾرتاط دٛاظ ايبكا٤ ، ٚعٓس٥ص ؾبعس َٛت٘ اٚاٙع٢ً ؾت ، ثِ ٜبك٢ؾتٛاٙ 
َٔ  ٝت ْاؾ٤ٞٷيـُاذتٗس يـُاُا عًُ٘ َٔ ؾتا٣ٚ ـٝت بيـُاع٢ً تكًٝس 

 بٗا. ٱؾرتاط ايعٌُ (ٝتيـُاَٛضٛع ايبكا٤ ع٢ً  ؾتا٣ٚ )إقتطا٤ 
ذتٗس ايصٟ َات ٚايعٌُ بعس َٛت٘ بؿتاٚاٙ اييت يـُاايٓٛع ايجاْٞ تكًٝس    

نُا يٛ عٌُ بؿتاٚاٙ يف ايص٠٬ ٚايصٝاّ ساٍ  ،ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘ يـِ
٘، تـذٛظ ي٘ ايبكا٤ عًٝٗا بعس ٬ََّٛ بؿتاٚاٙ ساٍ سٝات٘ ٜٚاسٝات٘ ؾهإ ع

ذتٗس ٚتٝػٸط ي٘ ايـشر ؾٝهٕٛ يـُٜعٌُ بؿتاٚاٙ بايـشر ثِ َات ا ـِيٚ
ًٓسٙ تكًٝسّا إبتسا٥ّٝا َـُٓٛعّا، ؾإ  -عًُ٘ بؿتا٣ٚ ايـشر بعس َٛت َك

هًـ ساٍ سٝا٠ يـُٜعٌُ بٗا ا يـِٝت اييت يـُايعٌُ بؿتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ا
نٕٛ ايتكًٝس ع٬ُّ  ٘ٝيٝت نُا ٜطؾس اًـُايبسٟٚ ي َكًسٙ َصسام ايتكًٝس

تكسَني يـُا ٱمجاعٝت ًـُٟ يـذٛظ ي٘ ايتكًٝس ايبس٫ٚٚ ٜؿتا٣ٚ ايؿكٝ٘، ب
ٜعٌُ ؾٝٗا  يـِاييت  يف ايؿطٚع -ع٢ً بط٬ْ٘،  ؾ٬بس ي٘  تأخطٜٔيـُاٚ

 َٔ ايعٌُ بؿتا٣ٚ ايـشٞ يٝهٕٛ َكًسّا ي٘ . -ٝت ساٍ سٝات٘يـُبؿتا٣ٚ ا
١ أٚ يف نٌ ٖٚصا ايبٝإ ٚا٫غتس٫ٍ ٜػتًعّ تـذعٸٟ ايتكًٝس يف نٌ َػأي    

بكا٤، تكًٝس ؾٝصض ايَـذُٛع١ َػا٥ٌ: َا عٌُ ب٘ َٔ ؾتاٚاٙ ٜصسم عًٝ٘ اي
ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘ ٚأضاز ايعٌُ بٗا بعس َٛت٘ ؾٗٛ ٜكًٓس ٖصا ايؿكٝ٘  يـَِٚا 

 إبتسا٤ٶ ٜٚهٕٛ ا٫غتٓاز يؿتاٚاٙ تكًٝسّا إبتسا٥ّٝا َـُٓٛعّا عٓ٘ باٱمجاع .

ٕٸ اي     :  تُازـعاّ ٚإعـتـتكًٝس يف ايـشكٝك١ إيٚأٍٚ إؾهاٍ ٜطز عًٝ٘ ٖٛ أ
ّٷ ٖٚصٙ ايع١ًُٝ َكس١َ  -ذتٗس ايعسٍ ٚقصس يًعٌُ بؿتاٚاٙ يـُبؿتا٣ٚ ا  إيتعا

ٚإغتٓازٷ يف َكاّ ايعٌُ ايٝٗا ٚإعتُاز عًٝٗا بعس إيتعاَ٘ ؾٝعٌُ يف  -ايتكًٝس
أٟ يٝؼ  ذتٗس ايعسٍ ايصٟ إيتعّ تكًٝسٙ،يـُنٌ ٚاقع١ ٜبتًٞ بٗا بؿتا٣ٚ ا

ـذُٛع١ َػا٥ٌ شطّا يٝتذعأ يف نٌ َػأي١ أٚ يف نٌ َـع٬ُّ َ ايتكًٝس
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ّٷ ،تكسّيـُاٜأتٞ ايبٝإ ٚايتٛدٝ٘ ست٢  ذعًٗا ـٜ ٚق٬ز٠ْ بٌ ايتكًٝس إيتعا
ّٷ ايؿكٝ٘ا٫ْػإ يف عٓل  ٖٚٛ بؿتاٚاٙ يًعٌُ  عٓس قصسٙ يتكًٝسٙ ٚإيتعا

ا إبتًٞ بؿ٤ٞ ؾاْ٘ ٜعٌُ بؿتا٣ٚ شاى ًـُؾعٌ ٚاسس تتذعأ َتعًكات٘ : ن
ايؿكٝ٘ يف شاى ايؿ٤ٞ َع ايبٓا٤ ايباطين ع٢ً ايعٌُ بؿتاٚاٙ يف باقٞ 

ػا٥ٌ عٓسَا ٜبتًٞ بٗا ٜٚـشتاز ايٝٗا، َٚٔ ٖٓا إضتهع يف ا٭شٖإ إٔ يـُا
 ٜبك٢، ٚيصا أؾت٢ هًـ أٚ ٫يـُايتكًٝس ؾ٤ٞٷ ٚاسس :إَا إٔ ٜبك٢ عًٝ٘ ا

ب٘ ٚؾُٝا ٝت ؾُٝا عٌُ يـُٛاظ ايبكا٤ ع٢ً ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ابعض ايؿكٗا٤ ظ
ايطابع عؿط، ايكطٕ  بسٚبشٛخ سازخٷ يف يـَُع إٔ ايتؿصٌٝ اٜعٌُ  يـِ

 ايػٝس أبٞ ايـشػٔ ، ٚقس ضأٜت تعًٝك١ّ ضاق١ّٝ يًؿكٝ٘ ايـذ٫ًٌٚٝ أصٌ ي٘
ٛضٛع يـُ)ٚأَا َا ٖٛ ا (:8)ايعط٠ٚ ايٛثك٢: َػأي١:ع٢ًا٫صؿٗاْٞ 

 ايعٌُ( .    ٝت .. ؾٗٛ ا٫يتعاّ ٚا٭خص َعيـُيـذٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ا

( يٝؼ َٛضٛعّا ٝتيـُاايبكا٤ ع٢ً تكًٝس عٓٛإ )إٕ  :ثاّْٝاثِ ْؿهٌ     
شهِ ـيـُجاب١ ع١ً اذعً٘ بـ( يٓتابع٘ ْٚيف أخباضِٖ ) َٓصٛصّا ؾطعّٝا

ٓا ًـُاشا غ : ً٘ٝٚع . نػا٥ط َٛضٛعات ا٭سهاّ ايٛاضز٠ يف ايٓصٛص
عٍُٛ يـُاػا٥ٌ يـُاتهٕٛ إْاط١  َـذُٛع١ َػا٥ٌذعٸٟ ايتكًٝس يف نٌ ـت

بػري  إْاط١ّ (ايصٟ َات ايؿكٝ٘ايبكا٤ يف ايتكًٝس ع٢ً ؾتا٣ٚ )بٗا بصسم 
 ثِ ْؿهٌ: ٓصٛص ٫ٚ عرب٠ ب٘ ٫ٚ َصشض . يـُٛضٛع ايؿطعٞ ايـُا

 ٝت( عطؾّا اشايـُبكا٤ ع٢ً تكًٝس اـٓا زع٣ٛ صسم )ايـثايجّا: اْ٘ ٜـُهٓ    
ع ايبٓا٤ ايباطين ع٢ً عٌُ بكسٕض َعتسٺ ب٘ َٔ ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ساٍ سٝات٘ َ

ايعٌُ بباقٞ ؾتاٚاٙ يف نٌ َػأي١ ٜـشتاز ايٝٗا يف غًٛنٝات٘، ثِ بعس 
ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝا٠ شاى ايؿكٝ٘  يـِػا٥ٌ اييت يـَُٛت٘ إبتًٞ ببعض ا
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ػا٥ٌ اييت عٌُ بٗا ساٍ سٝات٘، َٚع يـُا َٔ بهجري نُا إبتًٞ
تكسّ يـُا٫ٍ ا٫غتس ٫ ٜٓؿع -( عطؾّاٝتيـُاصسم )ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس 

 ٗا طبلهًـ بيـُا عٌُ بـدصٛص ايؿتا٣ٚ اييتايبكا٤  دٛاظس تكٝٝي
 .  ساٍ سٝات٘ كًس يـُاذتٗس يـُاؾتا٣ٚ 

ٝت ؾٗٛ يـُٓا دٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس اًـُٚايـشاصٌ إْ٘ يٛ تٓعٸيٓا ٚغ    
٫ ٜتٛقـ ع٢ً ايعٌُ بؿتاٚاٙ ساٍ سٝات٘ ٚإٕ قًٓا بإٔ سكٝك١ ايتكًٝس 

       :ْبشح ثايجّاثِ  زّا اىل ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـذاَع يًؿطا٥ط .ٖٞ ايعٌُ اغتٓا
               

 ما يتخقق به التقلًد البقائٌ :           

َا ٖٛ ٬َن٘ ( ٚٝتيـُاايبكا٤ ع٢ً تكًٝس )ٖٚٓا ْبشح َا ٜتشكل ب٘     
ٖٚصا ايبشح َطتبط بايتكًٝس ا٫غتُطاضٟ ع٢ً ؾتا٣ٚ ، َٚٛضٛع٘

 نُا ٖٛ َؿٗٛض ا٭ٚاخط دٛاظ ايبكا٤ ؾتٝا بتين ع٢ً بعس َٛت٘ ٜٚ ايؿكٝ٘
 .     - تأخطٜٔيـُاتكسَني ٚيـُادتاضْا ٚظاٖط ايؿكٗا٤ يـُخ٬ؾّا  -

َٚا ب٘ ٜتشكل  ،ٝتيـُاايؿاصٌ بني ْٛعٞ تكًٝس  شسٸـْٚبشح ٖٓا اي    
ٜٚصسم : )ايتكًٝس ا٫غتُطاضٟ( خاضدّا، َٚا ب٘ ٜؿرتم عٔ )ايتكًٝس 

، تٛغٸع بـشٛخ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝسبعس يبشح آتٺ . ٖٚصا ا(ا٫بتسا٥ٞ
ْٚطادع )ايعط٠ٚ ايٛثك٢( ٚسٛاؾٝٗا ٚتعًٝكاتٗا تتبعّا يؿتا٣ٚ ا٭ٚاخط، 

 ؾإٕ ٬َسعتٗا تؿٗس بٛدٛز أْعاض َتعسز٠ عُستٗا ث٬ث١ :

 ذـ١ٝهًـ عيـُا ًـِا٭ٍٚ: َا ٖٛ ظاٖط)ايعط٠ٚ ايٛثك٢( َٔ نـؿا١ٜ ع    
٘ بٗا ساٍ سٝات٘، ؾٗصا ٖٛ تكًٝسٙ ايؿكٝ٘ عًٝ٘ سني إيتعاَ ؾتٝا

   َٚتابعت٘ ثِ ٜبك٢ عًٝ٘ بعس َٛت٘، ٜٚهؿٝ٘ أخص ضغايت٘ ٚإيتعاَ٘ بـُا
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يتشكل تكًٝسٙ ٚيًبكا٤ عًٝ٘ بعس َٛت٘ ٚإٕ يـِ ٜتعًـِ ؾتاٚاٙ ٚيـِ  ؾٝٗا
ؾاشا إيتعّ تكًٝسٙ ساٍ سٝات٘ ٚقصسٙ يف ْؿػ٘ أٚ  ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘

ٜهٔ تكًٝسّا  يـِصضٸ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ ٚ ضغايت٘ ثِ َات ايؿكٝ٘أخص 
: (8)ايعط٠ٚايٛثك٢:َػأي١: يفٍ ضغِ عسّ عًُ٘ بؿتاٚاٙ، قا إبتسا٥ّٝا

ٜعٌُ بعسٴ، بٌ  يـِبايعٌُ بكٍٛ َـذتٗس َعٝٸٔ ٚإٕ  ا٫يتعاّ ٖٛ)ايتكًٝس 
نؿ٢ يف تـشكل  -أخص ضغايت٘ ٚإيتعّ بـُا ؾٝٗا ؾاشاؾتٛاٙ، ٜأخص  يـِٚيٛ 

(: )ٜهؿٞ يف تـشكل ايتكًٝس: أخص ايطغاي١ 26: ػأي١)َ ٚقاٍ يفايتكًٝس( 
ٜعٌُ، ؾًٛ َات  يـِبـُا ؾٝٗا ٚ ًـِٜع يـِٚا٫يتعاّ بايعٌُ بـُا ؾٝٗا ٚإٕ 

 . َـذتٗسٙ ٜـذٛظ ي٘ ايبكا٤..(

٘ يؿتا٣ٚ ًـُعٝاض يف تـشكل )ايتكًٝس ايبكا٤ٟ( ٖٛ تعيـُايجاْٞ: نٕٛ ا    
ٖا ٚعسّ ْػٝاْٗا بعس َٛت٘ َع تصنط يًعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘ َكس١َّ ايؿكٝ٘

ًٓسًٙـُؾاشا تع بكٞ  -ٚيٛ قبٌ إٔ ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘ -ٗا ثِ َات َك
ع٢ً تكًٝسٙ يف خصٛص َا ٜتصنطٙ َٔ ؾتاٚاٙ بعس َٛت٘، غٛا٤ عٌُ بٗا 

ًٓسٙ  َٴَك ٘ َٔ ايؿتا٣ٚ أٚ ًـُٜتع يـَِٚا  ،ٜعٌُ بٗا يـِأّ ساٍ سٝا٠ 
٘ٴ ٜكًس ؾٝ٘ ا٘ ًـُتع ٝت يـ٫ُٚ ٜبك٢ ع٢ً ؾتا٣ٚ اذتٗس ايـشٞ يـُْٚٳػٹٝٳ

ٚإٕ إيتعّ تكًٝسٙ ساٍ سٝات٘ أٚ أخص ضغايت٘، ٚشيو ٭ٕ عًُ٘ ع٢ً 
 ٝت .ًـُذتٗس بعس َٛت٘ ٖٛ َصسام )ايتكًٝس ايبسٟٚ( ييـُؾتا٣ٚ ٖصا ا

شكل)قسٙ( قاٍ يف تعًٝكت٘ ع٢ً يـُعٝاض ٜعٗط َٔ أغتاشْا ايـُٖٚصا ا    
٫غتٓاز اىل ؾت٣ٛ ايػري يف )ايعط٠ٚ ايٛثك٢( َعطٸؾّا يًتكًٝس: )بٌ ٖٛ ا

ايعٌُ، ٚيهٓ٘ َع شيو ٜهؿٞ يف دٛاظ ايبكا٤ ع٢ً ايتكًٝس أٚ ٚدٛب٘: 
يف تكطٜط بـشج٘ بأْ٘  ايؿت٣ٛ يًعٌُ ٚنْٛ٘ شانطّا هلا( ٚقس ٚدٸٗ٘ ًـِتع
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ٝٸت قبٌ َٛت٘ ٭ْ٘ ٫ يـُ)بايٓػٝإ ٜٓعسّ أخصٙ ايػابل ٚضدٛع٘ اىل ا
ىل ضدٛع دسٜس، ٚدٛاظ تاز اـُٗا... بٌ ٜـشـٜرتتب َع٘ أثط عًٝ

كًٝس إبتسا٥ٞ َٔ ـٜـشتاز اىل زيٌٝ، ٭ْ٘ ت ٦صـٝٓـٝت سيـُايطدٛع اىل ا
  .(1) ٝت(يـُا

ٟ ٚدٛاظٙ ٖٛ عٌُ ـشكل ايتكًٝس ايبكا٤عٝاض يف تيـُانٕٛ  :ايجايح    
 ،ؾتاٚاٙ ًـِسٙ ساٍ سٝات٘ عكٝب إيتعاّ تكًٝسٙ ٚتعـكًٓهًـ بؿتا٣ٚ َيـُا
٘ ٚعٌُ بٗا داظ ي٘ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ ؾٝٗا ٗا ًَٓـُػا٥ٌ اييت تعيـُاؾ

ذٛظ ي٘ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ ـٜعٌُ ب٘ َٔ ؾتاٚاٙ ٫ ٜ يـَِٚا  ،دصٛصـباي
ٚاٙ ساٍ سٝات٘ ٜهٕٛ اؾتاٚاٙ قبٌ َٛت٘ ٭ْ٘ َع عسّ ايعٌُ بؿت ًـِٚإٕ تع

ٖٚصا  ،عُٓ٘ٓٛع يـُا (ايتكًٝس ا٫بتسا٥ٞ)عًُ٘ بؿتاٚاٙ بعس َٛت٘ َٔ 
  .  بكا٤ٶٝت يـُاذٛاظ تكًٝس ـيكا٥ًني ب٫ٚاخط أَ ا َعٝاضٷ ايتعَ٘ مجعٷ

ع٢ً ؾٝ٘ ع٢ً َب٢ٓ دٛاظ ايبكا٤  ًـِتهـشح َبٓا٥ٞ: ٜصضٸ ايٖٚصا ب    
 نيايصٟ إؾتٗط بني ا٭ٚاخط َٔ ؾكٗا٤ ايكطْٖٚٛ  ،ٝتيـُا ايؿكٝ٘تكًٝس 

ب٢ٓ يف سسٚز يـُايجايح ٚايطابع عؿط، ٚإختًؿت أْعاضِٖ سػب ٖصا ا
ُٸ َصساق١ٝ )ايتكًٝس  ٗا َا شنطْاٙ .ا٫غتُطاضٟ( ع٢ً إستُا٫ت أٖ

دتاض: َٓع يـُنُا أْ٘ بـشح تٓعيٞ ٜٴؿطض عٓس ايتٓاظٍ عٔ ايطأٟ ا    
ٝت ٚيٛ بكا٤ٶ، َع ؾطض صش١ ايكٍٛ بـذٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس يـُتكًٝس ا

شتٌُ إغتٓاز ايؿكٝ٘ ايٝ٘ يف ؾتٝا دٛاظ يـُسضى ايـُٝت، ؾ٬ٓسغ ايـُا
 ٫غتدطاز َا ٜتشكل ب٘ ايتكًٝس ا٫غتُطاضٟ عٓسٙ :  ٝت بكا٤ٶيـُتكًٝس ا

 ٝت ٖٛ ايػري٠يـُعتُس يـذٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُسضى ايـُقس ٜهٕٛ ا -أ    
                                   

 .116+ ايتٓكٝض يف ؾطح ايعط٠ٚ ايٛثك٢: ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس:  8تعًٝك١ ايعط٠ٚ: َػأي١: (1)
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ُطا٠ ٚايكا١ُ٥ ع٢ً ضدٛع ايـذاٌٖ غري ايـدبري اىل يـُايعك١ٝ٥٬ ا 
ًٓس ايؿكٝ٘ ساٍ سٝات٘،  يـِاايع ايـدبري، ٚايعاٖط عَُٛٗا يهٌ َهًـ ق

ٗا ساٍ سٝات٘ ٚغٛا٤ تصنطٖا ًـُٜتع يـِْعطٜات٘ ٚؾتاٚاٙ أّ  ـًِغٛا٤ تع
 ٜتصنطٖا أص٬ّ .  يـِبعس ٚؾات٘ أّ أْ٘ 

ٛنّا ع٢ً ايطدٛع اىل أٌٖ ًتباْٞ ايعك٤٬ ع٬ُّ ٚغ :ٚبعباض٠ أخط٣    
ؾاِْٗ  ،شٝا٠ يف ضدٛعِٗـعطؾ١ عَُّٛا َٔ زٕٚ َسخ١ًٝ اييـُادرب٠ ٚـاي

نتب٘ أٚ بٝاْات٘ أٚ اىل  عٕٛد٠ّ ٚقس ٜططدبري َباؾـيا يـِايعٜطدعٕٛ اىل ا
ٚٸ ٚؾتاٚاٙ ساٍ سٝات٘ دربت٘ ـَٔ زٕٚ ؾطم بني ايعٌُ ب ،ْات٘ ا٭خط٣َس

أْعاضٙ ساٍ  ًـُِات، ٫ٚ ؾطم بني تعيـُاٚبني عسّ ايعٌُ بٗا إ٫ بعس 
 ٚقس ٜ٪ٜٸس .أٚ عسّ ايتصنط ًـِتصنطٖا بعس ٚؾات٘ ٚبني عسّ ايتعسٝات٘ ٚ

ًٓسيـُا ايؿكٝ٘ع٢ً ايعٌُ بؿتا٣ٚ  تؿطع١يـُابسع٣ٛ دطٟ ٖصا  اٍ س ك
بعس  ساٍ سٝات٘ ٚتصنطٖٚا ؾتاٚاٙٛا ًـُعتغٛا٤  سٝات٘ ٚبكا٤ِٖ عًٝٗا،

ـشتؿعٕٛ ؾرتاِٖ ٜ ،تٜ٘تصنطٖٚا بعس ٚؾا يـِأٚ ا ًٖٛـُعتٜ يـِ َٛت٘ أّ
ُا ٜهؿـ ـَ ايؿكٝ٘ٚؾتاٚاٙ ٜٚعًُٕٛ بٗا ست٢ بعس َٛت  ايع١ًُٝ ٘تيبطغا

 . ٚدطِٜٗ ع٬ُّ عًٝ٘ ٝتيـُاع٢ً تكًٝس  ايبكا٤ َؿطٚع١ٝعٔ إضتهاظ 

٭ْ٘ َػتك٢ َٔ  ،تؿطع١ بعسّ دسٚاٙيـُادسؾ١ يف دطٟ ـُهٔ ايـٜٚ    
ًٓسِٖٚ . ٚع٢ً نٌ تكسٜط ٜـُهٔ إعتُاز يـُؾتا٣ٚ ا ذتٗسٜٔ ايصٜٔ ق

 .ايـذطٟ ايعك٥٬ٞ ٱثبات ا٫ستُاٍ ا٫ٍٚ 

ٝٸت: يـُاذتٗس يـُٖٚهصا يٛ نإ َسضى دٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ا -ب    
هًـ ساٍ سٝا٠ ايؿكٝ٘ يـُاٱغتصشاب، ؾاْ٘ ٜهؿٞ يف دطٜاْ٘: ٚدٛز ا

بايؿتا٣ٚ بعس  ًـَِعتكسّا سذ١ٝ ؾتاٚاٙ يف سك٘ َع إيتعاّ تكًٝسٙ ٚإٕ ع
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ؿيت أٚ عٌُ بٗا بعس ٚؾات٘، ؾإ ا٫غتصشاب اشا صشٸشٓا يـَُٛت ا
ذتٗس بعس يـُإقتط٢ سذ١ٝ ؾت٣ٛ ا -ْؿهً٘ نُا تكسّ يـِٚ -دطٜاْ٘

ٜعٌُ ٭ٕ سذ١ٝ  يـِؿيت أّ يـُ٘ ع٢ً ا٫ط٬م عٌُ بٗا ساٍ سٝا٠ اَٛت
هًـ ٫ٚ تتٛقـ يـُذتٗس ساٍ سٝات٘ تهٕٛ ؾع١ًّٝ بٛدٛز ايـُؾت٣ٛ ا

ٛت، أٟ عٓسَا يـُا بعس ايـُع٢ً عًُ٘ بٗا، ثِ تػتصشب ايـشذ١ٝ 
اييت إيتعَٗا ساٍ سٝات٘ ٜـُهٓ٘ إٔ  ٜؿو يف بكا٤ سذ١ٝ ؾتاٚاٙ

 . ٗاًـُطًب ا٫غتصشاب ايعٌُ بايؿتٝا أٚ تعٜػتصشبٗا َٔ زٕٚ إٔ ٜت

ٝت : إط٬م يـُٚقس ٜهٕٛ َسضى دٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايؿكٝ٘ ا -دـ    
ا يـُػتسٍ بٗا ع٢ً دٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايؿكٝ٘ يـُا خباضاٯٜات ٚا٭

ًٓس سّٝا يـُػ٪ٍٚ ٚايـُٓصض ايـُبعس َٛت٘ ، ؾإْٗا تسٍ ع٢ً اعتباض نٕٛ ا ك
طدٛع ايٝ٘ ٚا٭خص َٓ٘، ٫ٚ ٜعٗط َٓٗا اؾرتاط ايـشٝا٠ سني ايػ٪اٍ ٚاي

 ايؿكٝ٘ طًكات دٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسيـُايعٌُ ٫سكّا، َٚكتط٢ ا سني
 .ٜعٌُ بٗا ساٍ سٝات٘  يـِٚإٕ ٗا ًـُٚتعأخص ايؿت٣ٛ َٓ٘  اشابعس َٛت٘ 

طًكات ي٬ستُاٍ ايجاْٞ ٖٚٛ تٛقـ يـُاهٔ ا٫غتس٫ٍ ب: ٜـُٚعًٝ٘    
ٕ ٖصٙ ايٓصٛص سٝح أ ،ًـِٟ ع٢ً سصٍٛ ايتعايبكا٤يتكًٝس صسم ا

ٖا ، إ٫ إٔ ظاٖطػ٪ٍٚيـُآصض ٚيـُاؿيت يـُاسٝا٠ ٚإٕ أؾازت إعتباض 
ٖٚٞ َطًك١ ٚإط٬قٗا  ،شٝا٠ َعترب٠ سني ايػ٪اٍ ٚسني اٱْصاضـنٕٛ اي

أٟ ٫ ز٫ي١ ؾٝٗا ع٢ً  ،ساٍ سٝات٘ ايؿكٜٝ٘ٓؿٞ إعتباض ايعٌُ بؿتا٣ٚ 
 ٗا٫ ع٢ً يعّٚ ايعٌُ بٚ ًـِ٪اٍ ٚاٱؾتا٤ ٚايتعـشٝا٠ بعس ايػإعتباض اي

ساٍ ايـشٝا٠، ٚس٦ٓٝصٺ ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ : إٕ آ١ٜ غ٪اٍ أٌٖ ايصنط تػتًعّ 
 ٚايـشصض،  ًـِػتًعّ يًتعيـُ، ٚآ١ٜ ايٓؿط تؿٝس اٱْصاض اًـِايـذٛاب ٚايتع
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سٜح تػتًعّ ايتعًـِ ٚاٱضداع اىل ايؿكٗا٤ ٚضٚا٠ احلٚضٚاٜات ايطدٛع 
م ٖصٙ ايٓصٛص: دٛاظ ايعٌُ بايؿتٝا بعس تعًـُٗا ساٍ َٚكتط٢ إط٬

، ؾ٬ كًسسٝا٠ ايـُؿيت ٚإٕ نإ ايؿكٝ٘ ايـُؿيت َتٛؾّٝا سني عٌُ ايـُ
ٛٸّ   ايبكا٥ٞ ع٢ً ايعٌُ بايؿتٝا، بٌ ٜهؿٞ تعًـُٗا .  ايتكًٝس ٜتك

ٚقس ٜهٕٛ َسضى ا٫ستُاٍ ايجايح تٛقـ صسم )ايبكا٤ ع٢ً  -ز    
ٌُ بؿتاٚاٙ ٖٛ ٬َسع١ سكٝك١ ايتكًٝس ٚأْٗا تكًٝس ايـُٝت( ع٢ً ايع

 يؿت٣ٛ ايؿكٝ٘ ٚإغتٓازّا ايٝٗا، ٫ٚ ٜصسم ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايعٌُ تبعّا
٘ٺ  َٔ زٕٚ ايعٌُ بؿتٝاٙ ساٍ سٝات٘ . ٜتشكل ٫ٚ قس َات ؾكٝ

ِٵطؿطٚع١ٝ ايتكًٝس َطًلٷ، يـُٚايسيٌٝ ايًؿعٞ     ٗٴ َٳ ٛٵ   بطا٠٤ص ٚٳيٹٝٴٓصٹضٴٚا َق
ٌٳ ايصِِّنٔط َؾاغٵَأُيٛاط166 ٖٵ ٚإط٬ق٘ طؾًًعٛاّ إٔ ٜكًٓسٚٙص، 34ايٓشٌ:صَأ

ًٓس ٫ٚ ٜتشكل إ٫ يـُشكل ايتكًٝس ساٍ سٝا٠ اـٜتطًب ت بايعٌُ ٚإعتُاز ك
 ب٘ َٔ ؾتاٚاٙ ، ثِ اشا َات بكٞ ع٢ً تكًٝسٙ يف تـُاّ ؾتاٚاٙ . قسٕض َعتسٸ

 يه اىل الفقًه الـخٌ :ًت بعد العدول علـنلعدول لتقلًد اا       

ًٓس ؾكّٝٗا سٝٸّا ثِ أضاز ايطدٛع يـُهًـ عٔ تكًٝس ايـُعسٍ ااشا      ٝت ٚق
ٝت يـُاايبكا٤ ع٢ً تكًٝس  ٚدٛببٓٝٓا ع٢ً ٝت: ؾإٕ يـُاىل تكًٝس ايؿكٝ٘ ا

 نإ عسٚي٘ -شٞـٝت َٔ اييـُا ايؿك١ٝ٘ٝ ًـُأع ع٢ً ا٫ط٬م أٚ ساٍ
اىل ايعٌُ  باط٬ّ ًٜٚعَ٘ ايعٛز شٞـاي ايؿكٝ٘ ٝت اىل تكًٝسيـُعٔ تكًٝس ا

ًٓسٙ ا  ؾ٬ظَ٘ دٛاظ ايبكا٤ دٛاظبٓٝٓا ع٢ً ٚاشا  ٝت .يـُبؿتا٣ٚ َك
ًٓس شٞـٝت اىل تكًٝس اييـُاايعسٍٚ َٔ تكًٝس  ، ٚاشا عسٍ عٔ تكًٝسٙ ٚق

ٜـذع ي٘  يـِ -ٚيٛ بايتعاّ ايعٌُ بؿتاٚاٙ َكس١َّ يتكًٝسٙ ع٬ُّ -ايـشٞ 
٣ ع٢ً ؾتاٚ يبكا٤ٝت. ٖٚهصا يٛ بٓٝٓا ع٢ً سط١َ ايـُايعسٍٚ اىل تكًٝس ا
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ب ايعسٍٚ َٔ تكًٝس ٜـذس٦ٓٝص ؾٝ٘ ؾاْ٘  أٚ إغتؿهًٓا بعس َٛت٘ ايؿكٝ٘
  ٝت .يـُٜٚـشطّ عًٝ٘ ايعٛز اىل تكًٝس ا شٞـٝت اىل تكًٝس اييـُا

 شٞ قس ٜهٕٛـٝت اىل تكًٝس اييـُاايعسٍٚ َٔ تكًٝس ط ٺَؿصٸٌ: ـٚبتعبٝ    
 ، ؾإْ٘ :ري َؿطٚعٚقس ٜهٕٛ عس٫ّٚ باط٬ّ غ ،عس٫ّٚ صشٝشّا َؿطٚعّا

ايـشٞ أٚ ٚدٛب٘ ٝت اىل تكًٝس يـُاعٓس دٛاظ ايعسٍٚ َٔ تكًٝس  -أ    
ٜـذع  يـِ -ٖٚٛ عسٍٚ صشٝض َؿطٚع -َع سصٍٛ ايعسٍٚ َٓ٘ خاضدّا

ٝت، ؾإ ضدٛع٘ اىل تكًٝسٙ َصسام )ايتكًٝس يـُي٘ ايعٛز اىل تكًٝس ا
 ٝت ٖٚٛ َـُٓٛع عٓ٘ نُا تكسّ َؿص٬ّ .ًـُا٫بتسا٥ٞ( ي

 ٝت اىل تكًٝس ايـشٞ يـُٚعٓس عسّ دٛاظ ايعسٍٚ َٔ تكًٝس ا -ب    
ٝت، أٚ يٛدٛب ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس يـُذتٗس ايـ١ُٝ اًـُ٭دٌ أع -
ٝت اىل تكًٝس ايـشٞ يـُؾإ ايعسٍٚ عٔ تكًٝس ا -ٝت َطًكّا نُا قٌٝيـُا

ٝت يٛدٛب٘ يـُذتٗس ايـُعسٍٚ باطٌ،  ٜٚتعٝٸٔ عًٝ٘ ايعٛز اىل تكًٝس ا
  ٝت ع٢ً ايكٍٛ بأسسُٖا .يـُذتٗس ايـ١ُٝ اًـُاٍ أعس َطًكّا أٚ

ٛٸيـُاٟ ايتكًٝس بًشاظ ـذعٸٖٚهصا يٛ بٓٝٓا ع٢ً ت     ّ ايتكًٝس ػا٥ٌ ٚتك
هًـ بعؿطٜٔ ؾطعّا يـُاؾاْ٘ اشا عٌُ  ايؿكٝ٘،بايعٌُ ع٢ً طبل ؾت٣ٛ 

٬ بأؽ ع٢ً ؾٝت يـُاشٞ ٚأضاز ايطدٛع اىل ـاي ايؿكٝ٘ؾكّٗٝا َٔ ؾتا٣ٚ 
شٞ يف غري ـذتٗس ايًـُشكل ايتكًٝس َٓ٘ يـشاظ عسّ تٖصا ايبٓا٤ بً

ٝت يف يـُا ايؿكٝ٘شكٝك١ باقّٝا ع٢ً تكًٝس ـايؿطٚع ايعؿطٜٔ ٜٚهٕٛ يف اي
يهٓ٘ قس تكسّ عسّ  . ؿتاٚا٫ٚٙ َاْع َٔ ا٭خص بغري ايؿطٚع ايعؿطٜٔ 

ـشٞ ايصٟ عسٍ ايٝ٘ بعس ٟ ٚنؿا١ٜ ا٫عتُاز ع٢ً ؾت٣ٛ ايٚضٛح ايتذعٸ
ًَٓٛت َ   بأْ٘ ٍعرب٠ بطبٝعٞ ايؿت٣ٛ ٫ بأؾداصٗا ؾ٬ ٜصضٸ ايكٛٙ، ٚايسك
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ًٓس ا غريٖا يـِ ٜتشكل َٓ٘ ايعسٍٚ  شٞ ٚيفـييؿكٝ٘ ايف عؿطٜٔ َػأي١ ق
ٝت ٫ٚ بأؽ يف ايعٛز ايٝ٘ بعس يـُيًـشٞ بٌ ٖٛ بإم ع٢ً تكًٝس ايؿكٝ٘ ا

 ايعسٍٚ اىل ايـشٞ يف ايعؿطٜٔ ؾطعّا . ٖصا . 

ذتٗس ايـشٞ ٚؾطعٝت٘ ٜٚكاٍ يـُ تكًٝس اٚقس ٜكاٍ بـذٛاظ ايعسٍٚ اىل    
دٛاظ ايعٛز اىل تكًٝس ايـُذتٗس ايـُٝت يسٚضإ ا٭َط بني ايتعٝني  بعسّ

ٞٸ ٭ٕ  ٚبني ايتدٝري، بـُع٢ٓ زٚضإ ا٭َط بني تعٝٸٔ تكًٝس ايـُذتٗس ايـش
تكًٝسٙ َـشطظ ايصش١ ٚاٱدعا٤ بعس ايعسٍٚ ايٝ٘ َٔ تكًٝس ايـُٝت ٚبني 

ٞٸ تكًٝس ايتدٝـري بني ٚأصٌ ٝت، يـُاتكًٝس  بني ايعٛز اىلٚ ايـش
٭ْ٘ َكطٛع  ،شتٌُ تعٝٸٓ٘ـُا ٜـا٫ؾتػاٍ قإض بايتعٝني ٚيعّٚ ا٭خص ب

ٚايؿو يف سذ١ٝ  ـشذ١ٝ َؿهٛنٗا،شتٌُ ايـشذ١ٝ ٚا٭خص باٯخط َـاي
 .يًكطع بعسّ سذٝت٘  ؾ٤ٞ ٚإعتباضٙ ؾطعّا َػاٚمٷ

ّٸ بٓا٤ٶ ع٢ً نؿا١ٜ ا٫يتعاّ     بتكًٝس ايؿكٝ٘ ٚعسّ تعٝٸٔ  ٖٚصا َكاٍ تا
ايعٌُ يف تـشكل ايتكًٝس، َٔ زٕٚ ؾطم بني عٌُ ايعاَٞ بؿت٣ٛ ايؿكٝ٘ 

عسٍٚ ايٝ٘ ٚبني عسّ عًُ٘، ؾإْ٘ ٜتعني تكًٝس ايـشٞ ٜٚـُتٓع يـُايـشٞ ا
بُٝٓا يٛ قًٓا بتٛقـ ايتكًٝس ع٢ً اٱيتعاّ ٚايعٌُ بؿت٣ٛ  ايعسٍٚ عًٝ٘

 ـذطز قصس ايعسٍٚ ٚإيتعاّ تكًٝس، ؾإ َكًس نُا ٖٛ ايعاٖطيـُا ايؿكٝ٘
 .ٜٓطِ ايٝ٘ ايعٌُ بؿتاٚاٙ  يـِذسٟ َا ـشٞ ٫ ٜـايايؿكٝ٘ 

غتؿهاٍ ؾٝ٘ ٝت بكا٤ٶ أٚ اٱيـُاشط١َ تكًٝس ـعٓس ا٫يتعاّ ب :يهٔ ٜكاٍ    
٫ٚ ٜصض  ،شٞ ٚتكًٝسٙـذتٗس اييـُاٜتعني ايعسٍٚ اىل  -دتاضيـُاٖٚٛ -

  . ُٓٛعّا عٓ٘ـسّا إبتسا٥ّٝا َٝت يصريٚضت٘ تكًٝيـُاتكًٝس َٓ٘ ايعٛز ي

 يؿكٝ٘كًٝس اـٝت اىل تيـُا ايؿكٝ٘هًـ َٔ يـُااْ٘ َع عسٍٚ  : ٜٚ٪نسٙ    
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ٛ ُهٓ٘ إغتصشاب سذٝتٗا عًٝ٘ يـٜ -شٞ ٚصريٚض٠ ؾتاٚاٙ سذ١ عًٝ٘ـيا
ٝت، ؾٝهٕٛ ا٫غتصشاب َاْعّا َٔ ايعٛز أٚ يـُايعٛز اىل تكًٝس اأضاز 

صشٸض يـذطٟ يـُصٌ ايٓٛب١ يًؿو اَجبتّا يبط٬ْ٘ . َٚع شيو نً٘ ٫ ت
أصٌ ا٫ؾتػاٍ ايكاضٞ بتعٝني َا ٜـشتٌُ تعٝٸٓ٘، ْعِ ٜصًض ٖصا َ٪ٜسّا 

ٛٸّٜا يًـُسضى ايـُدتاض .  يًكٍٛ بعسّ دٛاظ ايعٛز اىل تكًٝس ايـُٝت َٚك
ٚع٢ً َصام أغتاشْا ايـُشكل )قسٙ( َٔ إٔ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُٝت     

ٝت َٔ ايـشٞ ٚبتصنط ايعاَٞ يؿتا٣ٚ َؿطٚط بأعًـ١ُٝ ايـُذتٗس ايـُ
ايؿكٝ٘ ايـُٝت، ٚعًٝ٘: اشا عسٍ ايـُهًـ اىل تكًٝس ايؿكٝ٘ ايـشٞ نإ 

ًٓسٙ يف سٝات٘ ايـُ ايؿك١ٝ٘ٝ ًـُيٛ نإ ٜعتكس أع عًُ٘ باط٬ّ ٝت ايصٟ ق
 عٔؾٝذب عًٝ٘ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ ٜٚهٕٛ عسٚي٘  ،ٚنإ ٜتصنط ؾتاٚاٙ

طٚع اييت تعًـُٗا َٔ ؾتاٚاٙ ٖٚٛ ٜتصنطٖا بًشاظ ايؿٝت باط٬ّ ايـُتكًٝس 
ٓٵػٹٗا  ايـُٝت ٚتطبٝل أعُاي٘ ذتٗس ايـَُٔ ايعٛز اىل ي٘ ٫ٚبس ٚيـِ ٜٳ

ٜبتين ع٢ً ٖٚصا ا٭َط  .ٗا ٖٚٛ ٜتصنطٖا ًـُؾتاٚاٙ اييت تعع٢ً 
٣ٚ ٚايتصنط يؿتا ًـِٚع٢ً إؾرتاط ايتع ًـِتكًٝس ا٭ع َؿطٚغ١ٝ يعّٚ

ايٛاضض  ايسيٌٝ عٓسْا يعسّ ٌ ؾوحمايؿكٝ٘ ايـُٝت، ٖٚصإ َبٓٝإ 
                 :   ثِ ْبشح . عًُٝٗا

            

 إعتبار شروط صخة تقلًد حدوثًا وبقاًء :           
شصٌ َٔ ايبشٛخ ايػابك١ أْ٘ ٜؿرتط يف سذ١ٝ ايؿت٣ٛ إدتٗاز ـقس ت    
 شل ٚطٗاض٠ َٛيسٙ ٚتصنطٙ بكسٕضـؿيت ٚبًٛغ٘ ٚعكً٘ ٚاعتكازٙ ايايـُ
سذ١ٝ صش١ ايتكًٝس ٚعترب٠ يف َؾطٚط ٖٚصٙ  .اضف ٚعسايت٘ ٚسٝاتَ٘تع

 ٫ٚ خ٬ف .  سسٚثّا ٚعٓس إبتسا٤ ايتكًٝس ب٬ إؾهاٍ ايؿتٝا
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إؾرتاطٗا يف سذ١ٝ ؾتٝاٙ قع ايه٬ّ بني ايؿكٗا٤ ا٭ٚاخط يف ٚقس ٚ     
غتذُاع٘ ؾطا٥ط صش١ ايتكًٝس ؿا٤ بإشه٢ عٔ بعطِٗ ا٫نتكس ٜٴ: ؾبكا٤ٶ

بعس تكًٝسٙ صشٝشّا  ، ؾًٛ عطض يًؿكٝ٘يس١ٜٝٓ سسٚثّا ؾكططدع١ٝ اايـُٚ
ايـُٛت أٚ ايؿػل أٚ ذٕٓٛ أٚ ـيف تكًٝسٙ نعطٚض اي خ٬ًَّا ٜٛدب 

ٜبك٢ يـِ ٜططٸ بتكًٝسٙ ٚ -ـشٛٙشل أٚ ْـا٫دتٗاز أٚ ا٫عتكاز ايظٚاٍ 
ًٓسٙ أٚ دْٓٛ٘ت ضغِ َٛع٢ً تكًٝسٙ      .اٍ إدتٗازٙ ٚأٚ ظ ٘أٚ ؾػك َك

ٖٛ إعتباض  -كبٍٛ عٓسْاايـُٓصٛض ايـُٖٚٛ  -ٛض بِٝٓٗ يهٔ ايـُؿٗ     
، ؾًٛ عطض يًؿكٝ٘ إخت٬ٍ س سسٚثّا ٚبكا٤ٶايؿطٚط يف َطدع ايتكًٝ

 يـِ ٜـذع ٚيـِ ٜصضٸ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ هًـايـُ بعض ايؿطٚط ٚأسطظٙ
٘ٺ داَع يًؿطٚط،   ِ بأَطٜٔ :ٚقس إغتسٍ هل ٜٚتعني ايعسٍٚ يتكًٝس ؾكٝ

سع٢ يف ضغاي١ ايتكًٝس يؿٝدٓا ا٭ععِ ع٢ً َا يـُاا٫مجاع  :ا٭ٍٚ    
)ْعِ إزع٢  :ل )قسٙ( قاٍكشيـُاشح أغتاشْا ـسهٞ عٓٗا يف تكطٜط ب
صنٛض٠ نُا أْٗا يـُاا٫مجاع ع٢ً إٔ ايؿطا٥ط  ؾٝدٓا ا٭ْصاضٟ قسٙ

َٚعكس  (6)ـشسٚخ نصيو تعترب يف سذ١ٝ ايؿت٣ٛ بكا٤ٶ(شػب ايـَعترب٠ ب
 َطس١ً عترب٠ يف صش١ ايتكًٝس يفيـُاا٭َٛض ١ٝ ـٍٛ ؾططـكـٓيـُاا٫مجاع 

 :ٖٚصا إمجاع َٓكٍٛ ضعٝـ دسّا   . ايبكا٤ َعّا  َطس١ًشسٚخ ٚـاي

شح تكًٝس ؾٝدٓا ا٭ععِ ا٭ْصاضٟ ـيف تتبع غطٜع يتكطٜطٟ ب :أ٫ّٚ     
أدس ْكٌ  يـِ -طبٛع١ سذطّٜا َٔ زٕٚ تطقِٝ عٓسْايـُاايٓػد١  :)قسٙ(

ْعِ ٜبسٚ زع٣ٛ بعطِٗ  . يبٝإ َبشجٓاعكٛز يـُامجاع يف ايتٓبٝ٘ إ
شكل ا٫صؿٗاْٞ )قسٙ( يف ضغايت٘ سٝح قاٍ يـُاا٫مجاع ع٢ً َا سهاٙ 

                                   

 . 649ضادع : ايتٓكٝض : ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس :  (6)
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ذتٗس ؾاغكّا أٚ ناؾطّا أٚ َـدايؿّا أٚ يـُعطٚف إٔ سهِ صريٚض٠ ايـُ)ا
َـذّْٓٛا أٚ عاَّٝا سهِ َٛت٘ يف ٚدٛب ايعسٍٚ عٓ٘، ٚايٛد٘ ؾٝ٘ َطاؾّا 

 .  (4) طنب بٌ ايبػٝط ...(يـُااىل َا إزعٞ َٔ ظٗٛض ا٫مجاع 

ايعاٖط عسّ إْعكاز ا٫مجاع  -ٚثاّْٝا: َع غض ايططف عٔ شيو    
عٔ ايتعطٸض ي٘ ٚايؿتٝا ب٘  )ضض(ضغِ إزعا٤ٙ يػهٛت غايب ايؿكٗا٤

ؾتاٚاِٖ، ٚيصٖاب بعطِٗ اىل خ٬ؾ٘: نؿا١ٜ تـشكل  يف نتبِٗ أٚ
 ايؿطٚط سسٚثّا ؾكط ع٢ً َا سهٞ عٔ صاسب ايؿصٍٛ أٚ غريٙ

  .)قسٙ( يؿٝدٓا ا٭ععِ  ؾطادع تكطٜطٟ بـشح ايتكًٝس
 عصّٛ بؿاٖس قطعٞ .يـُٚثايجّا: يعسّ إسطاظ نؿؿ٘ عٔ َٛاؾك١ ا     

ط ؾطٚط صش١ ع٢ً إضاز٠ ايؿاضع تٛٓؾ تؿطع١يـُإضتهاظ اايجاْٞ:       
ايتكًٝس يف ايـشسٚخ ٚيف ايبكا٤ َػتهؿٳؿّا َٔ َصام ايؿاضع ٚعسّ ضضاٙ 

ع١ٝ ايس١ٜٝٓ َٔ ب٘ َٓكص١ ز١ٜٝٓ نايؿػل أٚ ايهؿط أٚ طدًـُبإٔ ٜتصس٣ ي
 ز١ْٜٛٝ نايـذٕٓٛ ايٛاضض ٚايـدطف ايؿسٜس ٚايٓػٝإ ايبايؼ .

ٚؾٝ٘: إٕ ٖصا ا٫ضتهاظ اْـُا ٜهٕٛ سذ١ ٚزي٬ّٝ َعتربّا اشا نؿـ عٔ     
 ٖٚصا ا٫ضتهاظ يٛ تـشكل خاضدّا ٚعٓس مجٝع،(عصّٛ )يـَُٛاؾك١ ا

َٚٓبجل ٗا٤ ايـؿكـ أٚاخـط َػـتـك٢ َٔ ؾـتا٣ٚ -ايه٬ّٖٚصا أٍٚ  -تـؿـطعـ١يـُا
 . () عصّٛيـُعٓٗا ٖٚٛ ناٱمجاع ٫ ٜهؿـ عٔ َٛاؾك١ ا

هًـ ع٢ً تكًٝسٙ اشا يـُٜٚـُهٓٓا ا٫غتس٫ٍ يًطأٟ اٯخط : بكا٤ ا    
ٌٸ ٫سكّا بعض ايؿطٚط  بسيًٝني :  -سسخ َٓ٘ تكًٝس صشٝض ٚإٕ إخت

                                   

 طبع ايٓذـ ا٫ؾطف . - 69ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس يًـُشكل ا٫صؿٗاْٞ :  (4)



 14ج |صىلاال........................ بصرى .............................(232)    

ي١ ا٫دتٗاز١ٜ ايساي١ ع٢ً صش١ تكًٝس ا٭ٍٚ: اْ٘ َكتط٢ إط٬م ا٭ز    
تعًك١ يـُايؿكٝ٘ ايـذاَع يًؿطا٥ط سسٚثّا، بتكطٜب: إٕ ا٭ٚاَط ايًؿع١ٝ ا

ٗٴٛا ؾٹٞ بتكًٝس ايؿكٝ٘ نكٛي٘ تعاىل:ط ِٵ َطا٥ٹَؿ١ْ يٹٝٳتٳَؿٖك ٗٴ ٓٵ َٹ ِّ ؾٹطٵَق١ٺ  ٔٵ ُن َٹ ٛٵ٫ ْٳَؿطٳ  ًَ َؾ
ِٵ ٗٴ َٳ ٛٵ ٚٳيٹٝٴٓصٹضٴٚا َق  ٔٔ ٌٳ ايصِِّنٔطَؾاغٵَأط166صايتٛب١:ايسِّٜ ٖٵ ، 34صايٓشٌ:ُيٛا َأ

ٖٞ ظاٖط٠ يف ثبٛت ايطأٟ ٚسذ١ٝ ؾت٣ٛ  -(3)طؾًًعٛاّ إٔ ٜكًٓسٚٙص
ايؿكٝ٘ ايعسٍ ساٍ تٛد٘ ايتكًٝس ي٘ ٚايػ٪اٍ َٓ٘ ٚإيتعاّ ؾتاٚاٙ، 

ِٸ َا اشا بكٞ ايؿكٝ٘ اٚإط٬م  كًس ع٢ً ؾطٚط يـُٖصٙ ايٓصٛص ٜع
ٌٸ بعطٗا ايؿت٣ٛ َٚا اشا سذ١ٝ  .طاض٨ يعطٚض ٫سكّاأٚ إْتؿ٢ عٓ٘  إخت

ٖٚهصا ايػري٠ ايعك١ٝ٥٬ سٝح دط٣ ايعك٤٬ ع٢ً ضدٛع غري ايـدبري     
ّا خبريّا سني  ايطدٛع ايٝ٘ يـُايـدبري، ٜٚهؿِٝٗ إٔ ٜهٕٛ عا يـِااىل ايع

ٔٸ أٚ ظاٍ إدتٗازٙ . ٜٚػتُط  ايعٌُ بؿتٛاٙ ست٢ اشا َات بعس٥صٺ أٚ دٴ

     :ٕٕ دبري ٚإعتباض ـايطدٛع اىل ايدإض ع٢ً  بٓا٤ ايعك٤٬ٚبتعبري ثا
خربت٘ ٫ٚ ٜعٗط َِٓٗ إضاز٠ بكا٤ٙ ع٢ً  ايٝ٘، ايؿطٚط ؾٝ٘ سني ايطدٛع

٤ٙ ٔ ٜطادع ايطبٝب ٜٚصـ ي٘ زٚا٤ٶ يؿؿاؾُ ٗا،ًـُتعٚ َٓ٘ بعس أخصٖا
  . دٴٔ أٚ َات إٔن ٟٛاضبعض ايطايطبٝب  ّ بايسٚا٤ ٚإٕ عطضًٜتع

 تكًٝس بٝٸ١ٓ يؿطٚط صش١ُيـاظاٖط ا٭زي١ ايًؿع١ٝ ٚايًب١ٝ  :ٚباختصاض   
١ٝ يف َطس١ً يـُطدع ايسٜين ٖٛ إعتباض تٛٓؾط ؾطٚط ايـدرب٠ ٚايعايـُا

شسٚخ خاص١ ٚعسّ إعتباضٖا يف َطس١ً ايبكا٤، ؾتهٕٛ ايؿت٣ٛ ـاي
نايطٚا١ٜ ٚؾٗاز٠ ايبٝٸ١ٓ اشا ظايت عساي١ ايؿاٖسٜٔ أٚ ٚثاق١ ايطاٟٚ ؾُا 
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٫ٚ ًٜعّ بكا٩ُٖا ع٢ً  زاَا عسيني ثـكتني سني ايؿٗاز٠ أٚ ايطٚا١ٜ نؿ٢
عٕٓٛ صسٚضٙ ضغِ ضعـ غٓسٙ ظاٖطّا يـُايصؿ١، ٚقس ٚضز يف ايـدرب ا

ٜٚؿِٗ ؾاْ٘ ٜـُهٔ إٔ ٜػتؿاز َٓ٘  (5)خصٚا بـُا ضٚٚا ٚشضٚا َا ضأٚاصط
ػُٛع َٔ ا٫َاّ يـُنؿا١ٜ ٚثاق١ ايطاٟٚ سني ايطٚا١ٜ ٚايتشسخ بايـدرب ا

ؿػل ٫سكّا ع٢ً عطٚض اي دربـ(، ٫ٚ ٜططٸ بكبٍٛ ايعصّٛ )يـُا
 . ()تشسخ بـشسٜح ا٫َاّيـُايطاٟٚ ا

ٜتشكل إْعكاز إط٬م يؿعٞ َعترب بٓشٛ  يـِ: أ٫ّٚ: إْ٘  ٜٚطز عًٝ٘    
تط٦ُٔ ايٓؿؼ اىل أْ٘ َطازٷ يًؿاضع دسّا َٚكصٛز بٝاْ٘ ٚاقعّا، يٝهٕٛ 

ًٓس سسٚثّا ٚسني ايطدٛع ايٝ٘ يـُسذ١ّ ع٢ً نؿا١ٜ إدتُاع ايؿطٚط يف ا ك
ٝ٘ خ٬ؾٗا َػتكب٬ّ، ؾإ آٜيت ايٓؿط ٚايػ٪اٍ ٚغريُٖا َٔ ٚإٕ عطض عً

٫ ْـشطظ إط٬قٗا  -ايٓصٛص يٛ ؾطض ز٫يتٗا ع٢ً سذ١ٝ ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘
ست٢ ٜؿٝس دٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ ساٍ سسٚث٘ داَعّا يؿطٚط صش١ 

 ايتكًٝس، أٟ غٛا٤ بكٞ َتصؿّا بٗا أّ ؾكس بعطٗا يف َطس١ً ايبكا٤ .
يف  ٓوؿٳدبري ٜٴـؿيت اييـُادًٌ ع٢ً ـعطٚض بعض اييف صٛض  :ٚثاّْٝا   

ٌٸَٔ إخدطٟ ايعك٤٬ عَُّٛا ع٢ً إغتُطاض ايطدٛع اىل  ؾٝ٘ بعض  ت
طدع١ٝ ايس١ٜٝٓ يـُان ،ػتُط٠يـُا١ُٗ يـُاخربٜٚت٘ يف ا٭َٛض ؾطٚط 

ع١َٓ. ْعِ يف َطادع١ يـُطدع١ٝ ايطب١ٝ ايـُػتُط٠ طٍٛ عُط ايؿكٝ٘ ٚايـُا
١ُٗ ٚاييت تتشكل بطدٛع يـُٛض ايس١ْٜٛٝ غري اايطبٝب أٚ ْـشٛٙ يف ا٭َ

غري٠ ع٢ً ايطدٛع ثبٛت ظ اشـُهٔ يـضدٛعني يف ٚقت أٚ ٚقتني ٜأٚ 
  . ٚقس تٓػب اىل ايتػاَض -٫ بكا٤ٶ -٠ سسٚثّاـدربٚا٫نتؿا٤ بؿطٚط اي
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ٚايعُس٠ عسّ إسطاظ غري٠ عك١ٝ٥٬ ع١َُٝٛ َػتكط٠ ع٢ً ايطدٛع اىل     
طدع١ٝ يـُا٠ ٚنؿا١ٜ ٚادسٜت٘ يؿطٚط ايـدربٚ -أٚ غريٙ ايؿكٝ٘-ـدبرياي

ذطٕٚ ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً ايعٌُ بطأٜ٘ ـشٝح ٜـسسٚثّا َع إْتؿا٤ٖا بكا٤ٶ ب
ت٘ أٚ ظٚاٍ سٝات٘ أٚ ـدًٌ ع٢ً ضأٜ٘ نعٚاٍ خرببعس عطٚض ايست٢ 

 .دًٌ ع٢ً صؿات ضأٜ٘ نعسايت٘ ٚإغتكاَت٘ ـايعطٚض شٖاب عكً٘ أٚ 

شطظ إَطا٤ٖا يف ـ٫ ْٴ - ١ٝ٥ثِ ع٢ً ؾطض مشٛي١ٝ ايػري٠ ايعك٬    
ؾٝ٪خص اٌَ طًل ايؿيـُاٜٚهؿٝٓا ايؿو يف اٱَطا٤  ،طدع١ٝ ايس١ٜٝٓيـُا

تٝكٔ ٖٛ يـُاقسض اٱَطا٤ ، ٚتٝكٔ نػا٥ط ا٭زي١ ايًب١ٝيـُآَٗا بايكسض 
 .  إدتُاع ؾطٚط صش١ ايتكًٝس ٚسذ١ٝ ايٓعط سسٚثّا ٚبكا٤ٶ

ٞٷ ٜٚ٪ٜسٙ: استُاٍ اٱمجاع ٚصش١ اٱضتهاظ، ؾً      ٛ نإ إَطا٤ٷ ؾطع
 . دتُاع ايؿطٚط سسٚثّا ٚبكا٤ٶتتشكل ؾٗط٠ْ ٫ٚ إمجاعٷ ع٢ً اعتباض ا يـِ

ذاَع ـاي ايؿكٝ٘إْ٘ َكتط٢ إغتصشاب سذ١ٝ ؾت٣ٛ  :يجاْٞيسيٌٝ اا    
ٙ كًٝسـتهًـ بٗا غابكّا سني سسٚخ يـُا يًؿطا٥ط سسٚثّا ٚاييت قطع

٘ٺ   ١ـٝـشذايـِ ؾٓو يف بكا٤ ث عترب٠ يف سذ١ٝ ؾتاٚاٙيـَُع يًؿطا٥ط ااديؿكٝ
 ٝإـػـٓـؿط أٚ ايـػل أٚ ايهـؿـيعطٚض اي ؿطٚطـعض ايـعس ظٚاٍ بـب

 ّا . ٫سكعطٚض ايطاض٤٣  يعَٔصشب سذ١ٝ ؾتاٚاٙ ػتتٴ - ايـؿا٥ـل

ُا إيتعَ٘ يف أصٛي٘ َٔ ـب (2))قسٙ(شكليـُاٚقس أٚضز عًٝ٘ أغتاشْا     
 ٖٚصا إؾهاٍ ،١ ايه١ًُٝٝـشهعسّ دطٜإ ا٫غتصشاب يف ايؿبٗات اي

 .ٚايهرب٣ ا٭صٛي١ٝ  صنٛضيـُا ب٢ٓيـُاَبٓا٥ٞ ٫ ًٜعّ َٔ ٫ ًٜتعّ 
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ٌ ايتُػو بايسيٌٝ ـصض ايتُػو با٫غتصشاب إٕ أؾهٜإْـُا ْعِ     
جبت يـُا٫دتٗازٟ، ٚسٝح تبٝٸٔ عسّ ايٛثٛم بإط٬م ايسيٌٝ ايًؿعٞ ا

ٗا صضٸ ػتسٍ بيـُيؿطع١ٝ ايتكًٝس ٚعسّ ايٛثٛم بؿُٛي١ٝ غري٠ ايعك٤٬ ا
ايتُػو با٫غتصشاب يٛ أسطظْا صش١ دطٜاْ٘، ٫ٚ ٜػعٓا إدطا٤ٙ 
يعسّ إسطاظ بكا٤ َٛضٛع ايـشذ١ٝ عٓس ايؿو يف بكا٥ٗا نٞ ْػتصشبٗا، 

قس ْـكطع بعسّ بكا٥٘ يف  -ؾتٝا ايؿكٝ٘ ايـذاَع يًؿطٚط -ؾإٕ َٛضٛعٗا
بعض ايصٛض نُا يٛ ظاٍ إدتٗازٙ أٚ عكً٘ أٚ سٝات٘ أٚ ظاٍ تصٓنطٙ 

ٚإٕ  -ت ٚأزٚات إدتٗازٙ ٚقس ْٳؿو يف بكا٥٘ يف بعض ايصٛضيهربٜا
نُا يٛ ظاٍ إعتكازٙ أٚ عسي٘  -نإ ايؿو بًشاظ ا٫عتباض ايؿطعٞ

ٛضٛع ٚإتـشازٙ يف يـُْٚعاٖت٘ َع بكا٤ إدتٗازٙ، ٚس٦ٓٝص ٫ ْـكطع ببكا٤ ا
تؿطعٞ، َٔ زٕٚ ؾطم بني ظٚاٍ يـُايكطٝتني بـشػب ايؿِٗ ايعطيف ا

 تصشابـطا٤ إغـٝػط يٓا إدـتـ٘، ؾ٬ ٜـكا٥ـ٘ َع بـؿـصٚبني ظٚاٍ ٚ ايطأٟ
 ا بعس ظٚاٍ بعض ايؿطٚط بكا٤ٶ.يـُسسٚثّا  ايؿكٝ٘ ايـذاَع سذ١ٝ ؾت٣ٛ

ٜتشكل عٓسْا سذ١ٝ ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ بعس ظٚاٍ ؾطط  يـِشاصٌ اْ٘ ـٚاي    
َعترٕب ؾٝٗا بكا٤ٶ ٚزٚاَّا، سٝح ْؿو ٚدساّْا يف سذٝتٗا عٓس عطٚض 

ايـشذ١ٝ َػاٚمٷ يعسَٗا، ؾ٬بس َٔ ايعسٍٚ اىل ايـدًٌ، ٚايؿو يف 
٘ٺ ٜـذُعتكًٝس   ؾطا٥ط صش١ ايعٌُ بؿتاٚاٙ . ؾكٝ

ذٕٓٛ ـأٚ عطض عًٝ٘ اي ٜكّٝٓا ع٢ً ايؿكٝ٘ ٛتيـُا عطض يٖٛصا نً٘     
٠ ١ٝ ؾعايت عٓ٘ قسضًـُتابع١ ايعيـُى اأٚ ايؿػل أٚ ؾػاز ايعكٝس٠ أٚ تط

 أٚدبيـشذ١ٝ ؾتٛاٙ ؾ أظاٍ ؾططّابعطٚض خًٌ ٓا ًـُع ؾًٛ اٱدتٗاز
 .  ؾٝكًسٙ طيًؿطٚٚدب ايعسٍٚ عٓ٘ اىل ؾكٝ٘ داَع  -بط٬ٕ تكًٝسٙ
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دًٌ نإٔ إستٌُ َٛت٘ أٚ دْٓٛ٘ ـبعض اي يٛ ؾو يف عطٚضيهٓ٘     
ًٓس داَعّا يـُاذتٗس يـُاأَهٓ٘ إغتصشاب بكا٤  -ٜتشكل ٖصا عٓسٙ يـِٚ ك

يف  ٫ٚ إؾهاٍ ،َا ٜبطٌ تكًٝسٙ يؿطٚط صش١ تكًٝسٙ ٚعسّ عطٚض
٫ ٜعتين بايؿو ست٢ ٜٓتكض ٜكٝٓ٘ ًصا ؾ ٛضٛع يف ايكطٝتني،يـُاشاز ـإت

نػا٥ط  بطٌ يتكًٝسٙ،يـُبٝكني ٫سل ٜـشطظ ب٘ عطٚض ايـدًٌ ا ايػابل
 ١ٝصٛيا٭ ٓاشٛثـيف ب ٓاسككٛضٛع١ٝ ؾاْ٘ إزعٞ ا٫مجاع ٚيـُاايؿبٗات 

ا٭عطاض يف َٛاضز إٖتُاّ ايؿاضع نعسّ ٚدٛب ايؿشص عٓٗا إ٫ 
ّ اهلل ذب ايؿشص عٓس٥ص سصضّا َٔ ايٛقٛع ؾُٝا سطٸـؾاْ٘ ٜٛؽ ٚايٓؿ

ذطأ٠ ـبايٓؿٛؽ ٚا٭عطاض بؿعٌ اي طتبط١يـُاغبشاْ٘ َٔ ععا٥ِ ا٭َٛض 
 .شط١َ يف أَط َِٗ ؾطعّا ـؿتب٘ َع إستُاٍ اييـُٛضز ايـُع٢ً ا

ٕٳ     بطٌ يـُي٘ ايٛاقع ٚإْهؿـ سكٝك١ ا٭َط ٚأسطظ عطٚض ا ْعِ يٛ با
٘ٺ ًٝ٘ ايعسٍٚ اىل يتكًٝسٙ تعٝٸٔ ع داَع يًؿطا٥ط ٚإ٫ بكٞ ع٢ً تكًٝسٙ ؾكٝ

 .ٖصا . ٛاظٜٔ سسٚثّايـُع٢ً طبل ا ًؿكٝ٘ايػابل اشا نإ أصٌ تكًٝسٙ ي

ًٓتٝا ؾهًـ َٔ تبسٍ يـُشكل اـٚاشا ت     ذع ي٘ ايبكا٤ ع٢ً ـٜ يـِ -سَٙك
شذ١ٝ بعس ايتبسٍ ٚإعطاض ايؿكٝ٘ ـ١ُ يعسّ بكا٤ٖا ع٢ً ايـايكسٜ ؿت٣ٛـاي

عٌُ بٗا ٜٚعطض عٔ ٝشسٜج١ يـف ع٢ً ؾتٝاٙ ايٜٚتعٝٸٔ عًٝ٘ ايتعطٸ ،عٓٗا
ٜعتكس سني تبسٸٍ ضأٜ٘ ٚؾتٝاٙ ٜٚعرتف  ايؿكٝ٘ٚشيو يٛضٛح إٔ  ،غابكتٗا

طًٛب َٔ ايعباز إَتجاي٘ يـُبعسّ َطابك١ ؾتٝاٙ ايػابك١ يًشهِ ايٛاقعٞ ا
ؿتٝا شسٜج١ ؾًٝعَ٘ َٚكًسٜ٘ ايعٌُ بايـيًٛاقع ٖٞ ايؿتٝا اي طابليـُا ٚإٔ

ايـشسٜج١ تـشص٬ّٝ ٱَتجاٍ ايـشهِ ايٛاقعٞ، ٚيًكطع بؿطاؽ ايص١َ َـُا 
 تٓذع٠ عًٝ٘ .يـُإؾتػًت ب٘ ٜكّٝٓا َٔ ا٭سهاّ ا
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بكا٤ ـت٘ ايـٙ ناْت ٚظٝؿَـكًسٝا ـتـٍ ؾبسٸـتٌُ تـهًـ ٚإسيـُٚيٛ ؾو ا    
 ٫)ا نإ َتٝكّٓا نْٛٗا ؾتٝاٙ ٚيـُإغتصشابّا  ،تبسهلا ًـِؾتٝاٙ ست٢ ٜع ع٢ً

ذب ايؿشص ـ٫ٚ ٜ ،طٖاٍ ؾتٝاٙ ٚإستُاٍ تػٝٸتبسٸ (ٜٓكض ٜكٝٓ٘ بؿو
ٛضٛع١ٝ غايبّا إ٫ يف يـُاٚايتشكل يعسّ ٚدٛب ايؿشص يف ايؿبٗات 

يٛ بًػ٘ ٜكّٝٓا تبسٸٍ ؾتٝاٙ ثِ  ،َٛاضز إٖتُاّ ايؿاضع نايسَا٤ ٚا٭عطاض
 . ـشسٜج١ْكض ٜكٝٓ٘ ايػابل بٝكني ٫سل ٚيعَ٘ ايعٌُ ع٢ً طبل ؾتٛاٙ اي

 : ًتـنخٌ يف البقاء على تقلًد الـللفقًه الزوو تقلًد ا      

تكًٝس ايؿكٝ٘ ايـشٞ ٚؾتٝاٙ  ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُٝت ؾطع١ٝ بتينت    
ًٓ، ٖٚٛ غري َا اخرتْاٙ َٔ ايـُٓع عٔ ايبكا٤، ؾ٘أٚ ٚدٛب ٙبـذٛاظ س اشا ق

ـ ؾٌٗ يًُهً ،ثِ َاتصش١ ايتكًٝس يؿطا٥ط  داَعّا ُهًـ ؾكّٝٗاـاي
ٚ أ ٙذٝعـٜايبكا٤ أٚ  طٸّٜـش أٚ ايـشٞ ٝتيبكا٤ ع٢ً تكًٝسٙ اشا نإ ايـُا

 ؟.  هًـ بؿتاٚاٙـُٝت أٚ بعٌُ ايـُاي بأع١ًُٝ ّاٚ َكٝٸسأ ٜٛدب٘ َطًكّا

ذٛظ يًُهًـ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايؿكٝ٘ ـ٫ ٜ : سا٤ ْكٍٛٚيف ا٫بت   
ًٓاي  ٛتـشذ١ٝ بعطٚض ايـُٚاٙ عٔ اياتيػكٛط ؾ ،بعس َٛت٘ ي٘س ـُك

ًٓ ٚيصا ،عًٝ٘ سٙ ايصٟ َات يٛ نإ ٫ ٜصض ا٫عتُاز ع٢ً ؾتا٣ٚ َك
عًٝ٘ ، بٌ ٜـذب ٚاضض ع٢ً تكًٝس ايـُٝت ؾاْ٘ زٚضٷ ذٝع ايبكا٤ـٜ

صش١ ايتكًٝس يريدع ايٝ٘ يف  ذاَع يؿطا٥طـاي شٞـاي ص عٔ ايؿكٝ٘ايؿش
، ٚاشا عطؾ٘ ٫بس ي٘ َٔ تكًٝسٙ ٚايعٌُ بؿتٛاٙ َٔ ايبكا٤ َٓعٚ دٛاظ أ

 ا٤ أٚ عسَ٘ . سٝح ايبك

َػأي١ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُٝت نػا٥ط ايـُػا٥ٌ  ٕإ : ؿصٌٝ ايكٍٛـٚت    
صش١ ايتكًٝس  ايـذاَع يؿطا٥ط شٞـَٔ تكًٝس ايؿكٝ٘ اي يًُهًـ ٫بس
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َٸّٓاايعٌُ بهٕٛ ؾٝ ي٘ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ َٚرب٥ّا يصَت٘، ٚاشا  ؿتٝاٙ َ٪
ايؿكٝ٘  س٥ص: قس ٜهٕٛشٞ، ٚعٓـتكًٝس ايؿكٝ٘ اي َات ايؿكٝ٘ تعني عًٝ٘

ٚ عٓ٘ أ ٚقس ٜهٕٛ َاْعّا ٘ي ٜهٕٛ َٛدبّا ايـُٝت َؿتّٝا بـذٛاظ ايبكا٤ ٚقس
شٞ ٫ ـٖٚهصا ايؿكٝ٘ اي ،ٓعـشهِ ايـُبٖٚصا برتن٘  شتاط ٚدٛبّاـٜ
أٚ  أٚ بـشطَت٘ ٘ٚدٛبأٚ  ايبكا٤ ذٛاظبـ دًٛ ساي٘ َٔ نْٛ٘ َؿتّٝاـٜ
ث٬ث١ يف ث٬ث١ ضطب اؾ١٦ َٔ ْ تػع١ؾايصٛض  ،برتن٘ ٚدٛبّا شتاطـٜ
 :عطضٗا تؿص٬ّٝ ْ

ُٔ ٫ جيٝع ايبكا٤ ـُٝت ايصٟ نإ ٜكًسٙ َـٕ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ ايا٭ٚىل: أ    
 يؿطا٥ط داَععٔ ؾكٝ٘ ايـُهًـ ؾشص ، ثِ ُٝتـع٢ً تكًٝس ايؿكٝ٘ اي

ًٓ صش١ ايتكًٝس   .سٙ ؾٛدسٙ ٜـُٓع عٔ ايبكا٤ ؾت٣ٛٶ أٚ إستٝاطّا ٚدٛبّٝاٚق

ًٓإٔ ٜهٕٛ ا ايجا١ْٝ:     سٙ َـُٔ  ٜـذٝع ايبكا٤ يؿكٝ٘ ايـُٝت ايصٟ نإ ٜك
 يؿطا٥ط ثِ ؾشص ايـُهًـ عٔ ؾكٝ٘ داَع ع٢ً تكًٝس ايؿكٝ٘ ايـُٝت

ًٓسٙ ؾٛدسٙ ٜـُٓع عٔ ايبكا٤  ؾت٣ٛٶ أٚ إستٝاطّا ٚدٛبّٝا.    صش١ ايتكًٝس ٚق

إٔ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ ايـُٝت ايصٟ نإ ٜكًسٙ َـُٔ  ٜٛدب ايبكا٤  ايجايج١:    
 يؿطا٥ط ثِ ؾشص ايـُهًـ عٔ ؾكٝ٘ داَع ايؿكٝ٘ ايـُٝتع٢ً تكًٝس 

ًٓسٙ ؾٛدسٙ ٜـُٓع عٔ ايبكا٤ ؾت٣ٛٶ أٚ إستٝاطّا ٚدٛبّٝا.  صش١ ايتكًٝس ٚق

ـشٞ ؾٝكًسٙ يايعسٍٚ يًؿكٝ٘ ا ٚيف ٖصٙ ايصٛض: ٜتعني ع٢ً ايـُهًـ    
ٖٚصا  ،تطى ايعٌُ بؿتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايصٟ َاتبؿتاٚاٙ، ٫ٚبس َٔ  عٌُٜٚ

ٍٕ،بػري إؾ ٚاضض ٘ تػكط ؾتاٚاٙ عٔ ايـشذ١ٝ ايؿكٝ ـُٛتؾاْ٘ ب ها
ٜؿيت بـشط١َ ايبكا٤،  ، ٚايؿكٝ٘ ايـشٞايؿكٝ٘ يٲمجاع ع٢ً اؾرتاط سٝا٠

  يٝعٌُ بٗا تـُاَّا . شٞـايؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايطدٛع اىل  ًٝعّ ايـُهًـ:ؾ
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بكا٤ ع٢ً ـايصٟ نإ ٜكًسٙ َـُٔ ٫ ٜـذٝع ايٕ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ يطابع١: أا    
ثِ َات ثِ ؾشص  -ؾت٣ٛٶ أٚ استٝاطّا ٚدٛبّٝا بايرتى -يـُٝتا كًٝسـت

ًٓسٙ، ؾٛدسٙ ٜؿيت  يؿطا٥ط ايـُهًـ عٔ ؾكٝ٘ داَع صش١ ايتكًٝس ٚق
ؾاْ٘ ٜبك٢  -أعًِٚ اشا نإ أ َطًكّا -تكًٝس ايـُٝت ع٢ً بـذٛاظ ايبكا٤

اييت عٌُ بٗا  صٛص ايـُػا٥ٌخيف ٚ ع٢ً تكًٝسٙ يف عُّٛ ايـُػا٥ٌ أ
ًٓسٙساٍ سٝا٠   .طٖا ُٗا ٜٚتصٓن تعًٓيف خصٛص ايـُػا٥ٌ اييت ، أَٚك

ايـداَػ١: إٔ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ ايصٟ نإ ٜكًسٙ َـُٔ ٫ ٜـذٝع ايبكا٤     
 ٘تٚبعس َٛ - استٝاطّا ٚدٛبّٝا بايرتى ؾت٣ٛٶ أٚ - ع٢ً تكًٝس ايـُٝت

ًٓسٙ، ؾٛدسٙ  يؿطا٥ط ؾشص ايـُهًـ عٔ ؾكٝ٘ داَع صش١ ايتكًٝس ٚق
، ٚيف َطًكّا أٚ اشا نإ أعًِ -تكًٝس ايـُٝت ايبكا٤ ع٢ًٛدٛب ٜؿيت ب
ايـُػا٥ٌ أٚ يف خصٛص ايـُػا٥ٌ اييت عٌُ بٗا ساٍ سٝا٠  عُّٛ

ًٓسٙ، أٚ يف خصٛص ايـُػا٥ٌ اييت تعًُٓٗا ٜٚتصٓنطٖا .   َك

ي٘ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس  ٚيف ٖاتني ايصٛضتني : ٫ اؾهاٍ عٓسْا يف إٔ     
ًٓييؿكٝ٘ اا ايؿكٝ٘  ع٢ً ؾتٝا اعتُازّا ،ت٘سٙ ساٍ سٝاـُٝت ايصٟ نإ ٜك

بـشػب ْعطٙ َٔ سٝح اٱط٬م أٚ َكٝسّا بـُا اشا نإ أعًِ ٚ ايـشٞ
ٓع طٖا، إ٫ َػأي١ ايـُُٗا ٜٚتصٓنـُػا٥ٌ اييت عٌُ بٗا أٚ اييت تعًٓيف ايٚ

عطٚض َٛت ايؿكٝ٘ تبطٌ ؾتاٚاٙ تكًٝس ايـُٝت، ؾإْ٘ ب ع٢ً عٔ ايبكا٤
 عٔ ؾكٝ٘ داَع َٔ ايؿشص ـُهًيً اعتباض ؾطعٞ هلا قطعّا ٫ٚبس٫ٚ 

ًٓسٙؾٝ يؿطا٥ط صش١ ايتكًٝس يبكا٤ ذٝع اـنإ ٜٜٚكصس ايعٌُ بؿتاٚاٙ، ٚاشا  ك
َطًكّا أٚ بكٝس ا٭ع١ًُٝ أٚ ؾُٝا عٌُ  -ٚ ٜٛدب٘ع٢ً تكًٝس ايـُٝت أ

ٝت ـُشذ١ٝ يؿتا٣ٚ ايـؾتعٛز اي -ايـُكًس بؿتاٚاٙ أٚ تعًُٗا ٜٚتصنطٖا
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ًٓ ايصٟ ع٢ً ؾتا٣ٚ ايـُٝت  ذب عًٝ٘ ايبكا٤ـٚ ٜـذٛظ ي٘ أٜٚسٙ، نإ ٜك
ٕ ٭ ٚإيتعاَٗا ع٬ُّ، غ٣ٛ ؾتٝاٙ بـشط١َ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُٝت، 

شٞ ايصٟ ٜطؾض ٖصٙ ـا ايؿكٝ٘ ايٝع٢ً ؾتٙ َكًس َٛتبعس ا٫عتُاز 
دٛاظ سط١َ ايبكا٤ ٚعسّ : ايـُٝت٫ٚظّ تكًٝسٙ يًشٞ بط٬ٕ ؾتٝا  ،ايؿتٝا

 . ٗاايبكا٤ عًٝ

    ٕٕ شذ١ٝ ٚا٫عتباض يؿتا٣ٚ ـشٞ تعٛز ايـتكًٝس ايؿكٝ٘ اي سٓع :ٚبتعبري ثا
 ُٸٗإ تعُهٔ أـٜ ٫ ٖصٙ ٕ ؾتٝاٙ، ٚشيو ٭شط١َ ايبكا٤ـب ٫ٙ ؾتٝاـُٝت إاي

ؾتٝا   ُِٝبـذٛاظ أٚ بٛدٛب ايبكا٤، إش أْ٘ ًٜعّ َٔ تع شٞـؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ اي
ٞٸ هلا  ـذٜٛعٙ خًـ ؾطض ت ، ٖٚصاُٝت عَُّٛاـعسّ سذ١ٝ ؾتا٣ٚ اياحل

ّٷ، ٖٚصا حمتكًٝس ايـُٝت ع٢ً ذاب٘ ايبكا٤ـٜأٚ إ تعُِٝ ـدتص بَ صٚض ٫ظ
 ٚيٛ اغتجٓٝٓا بـشط١َ ايبكا٤، ُٝتـشٞ يؿطع١ٝ ايبكا٤ ع٢ً ؾتٝا ايـؾتٝا اي

، َٚا ًٜعّ شصٚضـؾ٬ َ بؿطع١ٝ ايبكا٤ شٞـَٔ ؾتٝا ايؿكٝ٘ اي يؿت٣ٛاصٙ ٖ
ِٸ :ٚيصا ْكٍٛ ،شصٚض ايباطٌ باطٌَٓ٘ ايـُ ٛاظ شٞ ظـييؿكٝ٘ اؾتٝا ا ٫ تع

: سط١َ ايبكا٤، ٫ٚ َاْع عٔ ٝتايبكا٤ أٚ ٚدٛب٘ ٫ٚ تؿٌُ ؾتٝا ايـُ
 . غ٣ٛ ؾتٝاٙ بـشط١َ ايبكا٤ ُٝتـشٞ ٫عتباض ؾتا٣ٚ ايـاي ٣اٚمشٍٛ ؾت

ٝع ايبكا٤ ـذٔ ٜايػازغ١: إٔ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ ايـُٝت ايصٟ نإ ٜكًسٙ َـُ    
 عاٖطياظ ايبكا٤ ؾاـذٜٛؿيت ب أٜطّا شٞـٚنإ ايؿكٝ٘ ايع٢ً تكًٝس ايـُٝت 

شٞ ـؾتٝا ايؿكٝ٘ اي ـُهًـ ع٢ً تكًٝس ايـُٝت اعتُازّا ع٢ًدٛاظ بكا٤ اي
ايؿكٝ٘ ايـشٞ  ٜعتُس ؾتٝا ـُع٢ٓ اْ٘ب بعس َٛت ايؿكٝ٘ ا٭ٍٚ،ايصٟ قًسٙ 

        ٞ.ايؿكٝ٘ ايـش تكًٝسي ٚبني ايعسٍٚ ع٢ً تكًٝس ايـُٝت بني ايبكا٤ ٜتدريٚ

 ع٢ً ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ايـشٞ ٭ْ٘ بـُٛت ايؿكٝ٘ ٚإْـُا جيٛظ ايبكا٤ اعتُازّا   
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 شٞ ٫سكّاـييؿكٝ٘ اٚعٓس تكًٝس ا ،عٔ ا٫عتباضاٙ ؾتاٚتػكط ايـُكًس 
شذ١ ـَهإ ايعٌُ باييٛاضض إَٚٔ ا ،عًٝ٘ َٔ دسٜس سذ١ّ تصبض
يهٔ ٫بس َٔ ايؿكٝ٘ ايـُٝت، ٘ ٚاعتُازٙ ع٢ً ؾتا٣ٚ ًُؾٝػتُط ع ايؿع١ًٝ

ًٓسٙ :ايصٟ  شٞـييؿكٝ٘ ااَطاعا٠ ؾتٝا  أٚ ط٬م ع٢ً اٱذٝع ايبكا٤ ـٜ ٌٖ ق
ٌٖٚ ٜـذٝع ايبكا٤ يف عُّٛ ايؿتا٣ٚ  ،نإ ايـُٝت أعًَِؿطٚطّا بـُا اشا 

ُٗا ٚ اييت تعًٓأُهًـ بٗا ـبايؿتا٣ٚ اييت عٌُ ايدٛاظ ايبكا٤ س كٝٸأٚ ٜ
اعتُازّا ع٢ً  ٚيف مجٝع ايتكازٜط ٜبك٢ ع٢ً ؾتا٣ٚ ايـُٝت ،طٖاٜٚتصٓن

  .ؾرتاطّاٚيف سسٚز ؾتٝاٙ إط٬قّا أٚ ابـذٛاظ ايبكا٤  ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ايـشٞ 

ِٸ ٌٖٚ    ؾٝبك٢ ايـُٝت ٚتؿٌُ ؾت٣ٛ  بـذٛاظ ايبكا٤ شٞـييؿكٝ٘ اا ؾتٝا تع
 .؟ ُٝتـع٢ً ؾت٣ٛ اي عتُازّاؾت٣ٛ ايـُٝت ايصٟ نإ ٜكًسٙ إع٢ً 

 ٕ ايكًٍٛشاظ أًػ١ٜٛ ٚايبط٬ٕ بايُٓع عٓ٘ يًعّٚ ـؾٝ٘ اؾهاٍ بٌ قس ٜ    
خص ايـُٝت يف َػأي١ دٛاظ ايبكا٤ ٜػتًعّ أ كا٤ ع٢ً تكًٝسبـذٛاظ ايب

ِٷـشهِ يف َٛضٛع ْؿػ٘ سٝح أاي ايكٍٛ ٫ٚ ٜصض  ٕ دٛاظ ايبكا٤ سه
 ٭ٕ ،يف َػأي١ دٛاظ ايبكا٤ ست٢ايـُٝت  ع٢ً تكًٝس ذٛاظ ايبكا٤ـب

: ؾإ بين ع٢ً دٛاظ شتٌُ تكًٝسٜٔ َرتتبنيـُػأي١ ايٛاسس٠ ٫ تـاي
أٚ ًٜعّ  ،تني يعّ ايًػ١ٜٛ َع اتؿاقُٗا ع٬ُّجًني يف ضتبادتُاع ايـُ

 . ٚبط٬ٕ ٖصا نً٘ ٚاضض ،ٜؿبٗ٘ َع اخت٬ؾُٗا ٚ َاايتٓاقض أ

ضز َٛا ذ١ًُ يفـُشصٚض يف ايـُهٔ ايتدًص َٔ ا٫ؾهاٍ ٚايـٜٚ    
يؿكٝ٘ ا عٓ٘ يف ؾتٝا ايؿكٝ٘ ايـُٝت اٝايـ َٛضٛع دٛاظ ايبكا٤ يف ؾتتـد

سصٌ  ٝت نٌ َػأي١ٺـُعٓس اي ذٛاظـنُا اشا نإ َٛضٛع اي، شٞـيا
 َاتثِ  ،ٌ بٗاُمل ٜع عٓس ايـُهًـ إيتعاّ ايعٌُ بٗا ٚإٕ مل ٜتعًُٗا أٚ
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ًٓ ايؿكٝ٘ ٌ اييت ـُػا٥ذٛاظ ايـٕ َٛضٛع ايس بعس ايؿشص َٔ ٜؿيت بأٚق
٫ٚ  ساٍ سٝا٠ َكًسٙ  عٌُ بٗاٚ ايـُػا٥ٌ اييتُٗا ٖٚٛ ٜتصنطٖا أتعًٓ

غٛف تعٛز  بكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُٝتبـذٛاظ اي ًٓا، ؾاشا ق٫يتعاّٜهتؿٞ با
 عٌُ بؿتاٚاُٙٝت ٜٚـاي ٝسـ اىل تكًذ١ٝ يؿتاٚاٙ ٜٚطدع ايـُهًشـاي

أٚ اييت  ًُٓٗاـعـتـاييت مل ٜ ػا٥ٌايـُ ٞـؾ ت٢ـس َُّٛاـع ايبكا٤ َٚٓٗا دٛاظ
ادتُاع ايـُجًني يف  صٚضأٚ َـشتٓتؿٞ ايًػ١ٜٛ  ٓس٥صـٚع ٗا،ـعٌُ بـمل ٜ

 َٛضز ٚاسس .
ـُشصٚض يف دٛاظ طبام ايّ اغتشهاّ ا٫ؾهاٍ ٚعسّ إٚاحلاصٌ عس    

 يف ايٓؿؼ ْعِ ٜبك٢ ا٫ؾهاٍ قا٥ُّا ٚؾتٝاٙ، شٞـداظ٠ ايؿكٝ٘ ايايبكا٤ بإ
ؾتا٣ٚ ايـُٝت  ايبكا٤ ع٢ً سٛط اختٝاضٚيصا ٜهٕٛ ا٭ -ٚيٛ يف اجل١ًُ -

ْ٘ ٭ايـشٞ ؿتا٣ٚ ايـشٞ، ٚأسٛط َٓ٘ اختٝاض ايعٌُ ب اعتُازّا ع٢ً ؾتٝا
  . ّاَاضٝسككٓاٙ نُا  ، بٌ ٜتعني عٓسْا تطى ايبكا٤تدٝريسس ؾطزٟ ايأ

    ًٓ سٙ َـُٔ ٜٛدب ايػابع١: إٔ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ ايـُٝت ايصٟ نإ ٜك
عٓ٘  ايـُهًـ كًٝس ايـُٝت ٚنإ ايؿكٝ٘ ايـشٞ ايصٟ ؾشصـايبكا٤ ع٢ً ت

ًٓسٙ ٚٚدسٙ ٜؿيت أٜطّا بطؾ٘ ٚع ٛدٛب داَعّا يؿطا٥ط صش١ ايتكًٝس ؾك
ـكًٝس تع٢ً  ٙبكا٤ ٫ٚ اؾهاٍ يف ٚدٛب ايؿكٝ٘ ايـُٝت، سع٢ً تكًٝ ايبكا٤

ؾشص ٚ ا٫عتباض عٔ ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـُٝتْ٘ بعس غكٛط ٚشيو ٭ ايـُٝت،
ذاَع ٚتكًٝسٙ ٚقس ٚدسٙ ٜؿيت بٛدٛب ايبكا٤ تعٛز ـايـُهًـ عٔ ايؿكٝ٘ اي

َٚٓٗا ٚدٛب  -شذ١ٝ يؿتا٣ٚ ايـُٝت: ا٫سهاّ ايتهًٝؿ١ٝ ٚايٛضع١ٝـاي
شٞ َع ايـُٝت أٚ اخت٬ؾُٗا يف َٛضٛع سهِ ـٞ ٖٓا تٛاؾل ايٜٚأت -ايبكا٤
بايتعاّ َٛضٛع  ، ٜٚـشػٔ ا٫ستٝاط ٜٚأتٞ َا تكسّ َٔ اٱؾهاٍ ،ايبكا٤

 . ايبكا٤ عٓس ايؿكٝ٘ ايـشٞ غع١ّ أٚ ضٝكّا
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    ًٓ سٙ َـُٔ ٜـذٝع ايبكا٤ ايجا١َٓ: إٔ ٜهٕٛ ايؿكٝ٘ ايـُٝت ايصٟ نإ ٜك
٘ ايـشٞ ايصٟ ؾشص عٓ٘ ٚإعتكسٙ داَعّا  كًٝس ايـُٝت ٚنإ ايؿكٝـع٢ً ت

ًٓسٙ ٬ اؾهاٍ يف ؾ ،ٜؿيت بـٛدٛب ايبكا٤ -يؿطا٥ط صش١ ايتكًٝس ؾك
، ثِ بتكًٝس ايؿكٝ٘ ايـشٞ ايـُؿيت بٛدٛب ايبكا٤ غكٛط ؾتا٣ٚ ايـُٝت

 -َطًكّا أٚ اشا نإ أعًِ َٔ ايـشٞ -تعٛز ايـشذ١ٝ يؿتا٣ٚ ايـُٝت
ٌٖ  : ٚبعس عٛزٙ ايٝٗاايـُٝت،  ٫بس َٔ ايعٛز يًعٌُ بؿتا٣ٚ : ٚعٓس٥ص

يبكا٤ دٛاظ ا :داص١ـٜٚعٌُ بؿتٝاٙ ايع٢ً ؾت٣ٛ ايـُٝت ُهٓ٘ ا٫عتُاز ـٜ
 يؿتٛاٙ ؟ . َػتٓسّاايٝ٘  ـشٞ، ؾٝعسًٍٛاظ ايعسٍٚ يٚاييت تػتًعّ د

ت٣ٛ هإ تعُِٝ ؾت٣ٛ احلٞ بٛدٛب ايبكا٤ يؿَإٓع يعسّ قس ٜكاٍ بايـُ    
ـشٞ تطدع اىل سذ١ٝ ؾت٣ٛ ايـُٝت ٕ ؾتٝا ايـذٛاظٙ، بًشاظ أُٝت بـاي

اىل نٕٛ  ؾت٣ٛ ايـُٝت ٚتطدع -ٍ اىل غريٙأٟ يٝؼ ي٘ ايعسٚ -ّٓاتعٝٝ
شذ١ٝ ايتع١ٝٓٝٝ ـ١ ادتُاع اييَٚٔ ايٛاضض اغتشا ،دٝريّاـتؾتٛاٙ سذ١ٝ 
ُا يف ُُتٓع ادتُاعٗـاي نيتٓاقطـُْ٘ ٜؿب٘ ايـشذ١ٝ ايتدٝري١ٜ ٭َع اي
ًٜعّ  -ـُٝت ٖص٣ٛٙ ايشٞ يؿتـؾاشا ؾطض مشٍٛ ؾت٣ٛ اي ،ٚاسس

بػري  )ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُٝت(شاٍ ٫ٚبس َٔ اختصاصَـ َـشصٚضٷ
، ٚعًٝ٘: ٫ ٜـذٛظ يًُهًـ ايعسٍٚ اىل ُٝتـُػأي١ َٔ ؾتا٣ٚ ايـٖصٙ اي

  ايـُٝت ايصٟ أؾت٢ بـذٛاظ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُٝت . شٞ بعس تكًٝسـيا
شٞ ـٚعُّٛ ؾت٣ٛ اي ذٛاظـثبات ايـُهٔ ا٫ؾهاٍ ع٢ً ايـُكاٍ ٚإٜٚ    

ؿتا٣ٚ ٚصش١ عسٚي٘ ي (دٛاظ ايبكا٤)ُٝتـاي اٝيؿت (ٚدٛب ايبكا٤ـ)ب
١ٝ ايتع١ٝٓٝٝ شذـَهإ ادتُاع ايـُٝت، ٚشيو ٱشٞ بعس عٛزٙ اىل ؾتا٣ٚ ايـاي

ثابت١ يؿت٣ٛ ايـشذ١ٝ ايتع١ٝٓٝٝ ؾإ  ،ني ٚدٗتني َتدايؿتنيٚايتدٝري١ٜ بًشاظ
٣ ُا ٖٞ ؾتٛـب ع٢ً تكًٝس ايـُٝتايبكا٤  شٞ بٛدٛبـاظ ؾتٝا ايًشُٝت بـاي
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١ ري١ٜ بًشاظ قٝاّ ايـشذدٝـٖٚصا ٫ ٜٓايف نْٛٗا سذ١ ت ،ايؿكٝ٘ ايـُٝت
 َٚع، شٞـَهإ ايعسٍٚ اىل ايعٓس ايـُٝت ع٢ً دٛاظ ايبكا٤ ٚإ

يتكًٝس  ُهٓ٘ بعس ايعٛزـٚيصا ٜ ،خت٬ف ايًشاظني ٫ تٓايف ٫ٚ تطازإ
  بؿتاٚاٙ نًٗا .: إٔ ٜعسٍ اىل ايـشٞ ٜٚكًسٙ ٜٚعٌُ  ايـُٝت

ك١ يف ـجـايرب ـخ١ ـٝشذـت٢ ايؿكٝ٘ ايـُٝت بـَا يٛ أؾ: ْٚعري ٖصا     
 ك١خـرب ايج شٞ بعسّ سذٝت٘، ؾإـاي ٚأؾت٢ ايؿكٝ٘ داضدٞـاي ٛضٛعايـُ

ع٢ً عسّ  عٓسٙ شذ١ـٝاّ اييف ْعط ايـشٞ بًشاظ قشذ١ٝ ـباي ٫ ٜتصـ
٢ً تكًٝس عع٢ً ٚدٛب ايبكا٤  ٙعٓسقاَت شذ١ ـٕ اي، ٚسٝح أسذٝت٘

يف ايـُٛضٛع  خـرب ايـجـك١ ايـُٝت ايصٟ قاَت ايـشذ١ عٓسٙ ع٢ً سذ١ٝ
 ٌـشٞ ٚايعًُ٘ ايعسٍٚ يـُهٓنُا ٜ ٛاٙ،ؾتعتُاز ؾٝذٛظ إ داضدٞـاي

 . بعسّ سذٝت٘ بؿتٛاٙ
درب ايجك١ ـشذ١ٝ يـشذ١ٝ ٚعسّ ايـُهٔ ادتُاع ايـٜنُا  :ٚباختصاض    

يف َػأي١ دٛاظ ُهٔ ـٜ -داضدٞ بًشاظني َتدايؿنيـُٛضٛع ايـيف اي
بًشاظني  دٝري١ٜـتسذتني تع١ٝٓٝٝ ٚ ادتُاع ايبكا٤ ع٢ً تكًٝس ايـُٝت:

٬َسع١ ٚاقع ايتؿطٜع  : ٜٚ٪نسَٙتدايؿني، ؾ٬ َـشصٚض ٫ٚ اؾهاٍ . 
 ُذعٛي١ـٖٞ اي ايـشذ١ٝ ايتع١ٝٓٝٝ ٕ تهٕٛ٭ْ٘ إَا أ ،ـُشؿٛظ يف ايًٛحاي

ٕ ٚصٛهلا اىل ايـُهًـ ١ ايٛاقع١ٝ َٔ زٚشذٝـايٚاقعّا أٚ ايتدٝري١ٜ، ٚ
ع أٚ ٗا ع٢ً ناٌٖ ايعباز ٖٛ ايتٓذٝ، إش ايػطض َٔ دعًثط هلا قطعّا٫ أ

ع ايٛاقع أٚ ٚايصٟ ٜٓذٸ ،شذ١ـ٫ َع ٚصٍٛ ايايتعصٜط، ٖٚصإ ٫ ٜتشككإ إ
بٛدٛب شٞ ـأؾتاٙ ايؿكٝ٘ اي ااشٜٚعصضٙ ٖٛ ؾتٝا ايؿكٝ٘ ايـذاَع يًؿطا٥ط، 

ايـُؿيت بـذٛاظ ايبكا٤ ُٝت ـاي تكًٝس ٚدب عًٝ٘ ايطدٛع اىل -ايبكا٤
اشا نإ ايٛاقع  : ٚعًٝ٘ٚايعسٍٚ، ؾٝذٛظ ي٘ ايعسٍٚ اىل تكًٝس ايـشٞ . 
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شٞ ـٚقس اختاض ايعسٍٚ اىل اي ،طؾٗٛ َتدٝٸ ري١ٜشذ١ٝ ايتدٝـٜٛاؾل اي
غري  ؾٗٞ ١ٝٓٝايتعٝ، ٚاشا نإ ايٛاقع ٜٛاؾل ايـشذ١ٝ ٙاٚايعٌُ بؿتاٚ

ؾاْ٘ اىل تكًٝس ايـُٝت ٞ ٚعٛزٙ شـهًـ ساٍ تكًٝسٙ ايٚاص١ً اىل ايـُ
ُع٢ٓ ـبايـشذ١ ايتدٝري١ٜ سػب ؾت٣ٛ ايـُٝت،  :ٚصً٘ خ٬ؾٗاقس 

شصٚض ـ٫ٚ َ ،دٝاضـاي ـدتاضٙ ايـُهًـ َٔ خصًيتا ٜـشذ١ٝ يـُدعٌ اي
 ايـشذ١ ايتع١ٝٓٝٝ . ايٛاقع : عسّ ٚصٍٛ ُهًـ ساٍـدعًٗا ع٢ً اي يف

 بـٛدـكًسٙ َـُٔ ٜـٕ ٜٝ٘ ايـُٝت ايصٟ ناـؿكـ: إٔ ٜهٕٛ اي ايتاغع١    
ايصٟ ؾشص عٓ٘ ٚإعتكسٙ ع٢ً تكًٝس ايـُٝت ٚنإ ايؿكٝ٘ ايـشٞ  كا٤ـبـاي

ًٓسٙ ٖٚٛ ٜؿيت ع٢ً تكًٝس  بـذٛاظ ايبكا٤ داَعّا يؿطا٥ط صش١ ايتكًٝس ؾك
ًٓ  سٙ بعس َٛت٘ عٔايـُٝت ٚعسّ ٚدٛب٘، ٫ٚ ضٜب يف غكٛط ؾتا٣ٚ َك
ايـشٞ  ًٝس ايؿكٝ٘ايـشذ١ٝ ٚا٫عتباض، ٫ٚبس ي٘ َٔ ايعسٍٚ اىل تك

يؿطا٥ط صش١ ايتكًٝس، ثِ بعس تكًٝسٙ ايؿكٝ٘ ايـُؿيت بـذٛاظ  ذاَعـاي
 تكًٝس ايـُٝت ٚبني ٜتدري بني ايبكا٤ ع٢ً - تكًٝس ايـُٝت ايبكا٤ ع٢ً

ٟ أ -ٚبكا٤ٶ سسٚثّا -َتص٬ّ ّاريدٝـت -اىل ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـشٞايعسٍٚ 
عًٝ٘ ٖٚٞ  ؾع١ًّٝ ١ّ ـُٝت سذشٞ تصبض ؾتا٣ٚ ايـبعس تكًٝسٙ ايؿكٝ٘ اي

ٚبني  تكًٝس ايـُٝت ع٢ً ٜتدري بني ايبكا٤بـُع٢ٓ اْ٘  ٝري١ٜدـسذ١ٝ ت
ًٓسٙ َعتكسّا مجع٘ يؿطا٥ط صش١  اىل ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـشٞ ايعسٍٚ ايصٟ ق
يٌٝ ٚبكا٤ٶ، َٔ زٕٚ ز ٖٚصا ايتدٝري َتصٌ َػتُط ثابت عًٝ٘ سسٚثّا ايتكًٝس،
ٕ ٜبك٢ ع٢ً ، بٌ ي٘ أشٞـ٘ ايكًٝسٙ يًؿكٝـختصاص بعَإ سسٚخ تع٢ً ا٫
عطض عٓٗا ٜٚعسٍ اىل ثِ ٜٴ َٔ ايٛقت، ؾرت٠ّ ـُٝت ٜٚعٌُ بؿتاٚاٙتكًٝس اي

  . ٜٚعٌُ بؿتاٚاٙايـذاَع يؿطا٥ط صش١ ايتكًٝس شٞ ـكًٝس ايـت
  : شٛخ ؾطٚط صش١ ايتكًٝسـثِ ْٓتكٌ اىل ايبشح ايػابع َٔ ب     



 14ج |صىلاال........................ بصرى .............................(244)    

 قلد :لـنًة الفقًه الـناشرتاط أع                     
 ايؿكٗا٤َٔ  ًـِنجري يف يعّٚ أٚ عسّ يعّٚ تكًٝس ا٭عقس ٚقع ن٬ّ     

ٚقٝٸسٙ  ،ًـِؿٗٛض ٚدٛب تكًٝس ا٭عيـُااىل  بٳػٹْٴ :ٚؾٝ٘ خ٬ف ععِٝ
ؿٛا يعَٚ٘ ـٚخايـ مجع َٔ ا٫عاظِ ْٚ ،(َع ا٫َهإ)بعطِٗ بكٛي٘ 

٘ عٔ ؿطٍٛ اشا أسطظت عسايت٘ ٚتكٛاٙ ٚتٛضعيـُاٚقايٛا بهؿا١ٜ تكًٝس 
ُٗٝسّا بٝإ أَٛض قبٌ ايٛيٛز يف ا٫غتس٫ٍ هلصا ـٜٚٓبػٞ تشطَات، يـُا

 : ْبسأ َٓٗا ،ايكٍٛ أٚ يصيو

 : لـهقهاءىا يف تقلًد األعفأقىال         

١ُ ـأّ ث ٌٖ ٖٛ ٚادب أّ ٫ ًـِقس إختًؿت أْعاضِٖ يف تكًٝس ا٭ع    
اتِٗ ًُـهيٜٚٓبػٞ عطضٗا تؿص٬ّٝ َع عطض َٛدع  ،تؿصٌٝ يف ايبني

 ،دتاضيـُاؿصٌ ٖٓا يف إغتدطاز ايطأٟ يـُاٱعتكازْا زخاي١ ايبٝإ 
 :ٖٚٞ ،َتعسز٠ ًـِا٭قٛاٍ يف سهِ تكًٝس ا٭ع :ؾٓكٍٛ

كاٍ َٖٚصا  ،ايؿكٗا٤ ع٢ً ا٫ط٬م ًـِٚدٛب تكًٝس أع :ايكٍٛ ا٭ٍٚ   
تأخطٜٔ بٌ يـُاٚتكسَني يـُاْا َٔ ؾكٗا٤ مجع نبريَٓػٛب اىل  َؿٗٛض

طتط٢ يـُاٚسهٞ عٔ ايػٝس  ،د٬ف ؾٝ٘ـعسّ اي بعطِٗ:سهٞ عٔ 
شكل ايهطنٞ ا٫مجاع يـُاٚسهٞ عٔ  (ات ايؿٝع١ًـُػَ)نْٛ٘ َٔ

 ٚقس اؾتٗط بني ،عٗاز يف ساؾٝت٘ ع٢ً ايؿطا٥يف نتاب اجل ع٢ً يعَٚ٘
ٚقس ( ايعط٠ٚ ايٛثك٢سػبُا ٜعٗط َٔ َطادع١ سٛاؾٞ) ْاأٚاخط ؾكٗا٤

شكل يف يـُاٌ ْػب اىل ا٤ ايكطٕ ايجايح عؿط بًـُغبكِٗ مجع َٔ ع
ٚايع١َ٬ يف ا٫ضؾاز ٚايٓٗا١ٜ ٚايتٗصٜب ٚايؿٗٝس يف ايسضٚؽ  عاضزيـُا

ذعؿط١ٜ ٚايؿٗٝس ايجاْٞ يف ـكاصس ٚاييـَُع ااٚايصنط٣ ٚايهطنٞ يف د



 (245)اعتبار  أعلـنًة الفقًه الـنقلد ...........................................      

 

ٚايػٝس ايطباطبا٥ٞ يف ايطٜاض ٚايؿٝذ يـِ اعيـُاؾطح ا٭يؿ١ٝ ٚابٓ٘ يف 
شكل يـُا٘ يف ايتكًٝس ٚشجـضغايت٘ ايع١ًُٝ ٚيف تكطٜطٟ ب ا٭ْصاضٟ يف

، ٚبعض شكل ايٓا٥ٝين ٚايعطاقٞ ٚغريُٖايـُادطاغاْٞ يف نؿاٜت٘ ٚـاي
يف  قاٍ ٝس ايطباطبا٥ٞ ايصٟيػٜـذعّ ْعري ا يـِٚ ا٭ٚاخط قس تطزز

ٖٚصٙ ؾت٣ٛ  (سٛطَع اٱَهإ ع٢ً ا٭ ًـِـذب تكًٝس ا٫عٜ) عطٚت٘:
 ايصٟصؿٗاْٞ شػٔ ا٫ـايػٝس ابٛ اي ذًٌٝـ، ْٚعري ايؿكٝ٘ ايإستٝاط١ٝ

 (ع٢ً ا٭ق٣ٛ ًـِذب تكًٝس ا٭عـٜبأْ٘) (ايعط٠ٚ ايٛثك٢)عًٓل ع٢ً 
قاٍ َا  (َٓتدب ايطغا٥ٌ)ساؾ١ٝ ؾاضغ١ٝ ي٘ ع٢ً ضغاي١  تطاٙ ٜرتزز يفٚ

يف  طدٸضَ، بٌ ٖٞ تكًٝساي١ٝ يٝػت َٔ ؾطا٥ط صش١ ًـُا٭ع) :تطمجت٘
ساؾٝت٘ دايـ ـُا ٜهؿـ عٔ عسّ دعَ٘ ٜٚـَ (صٛض٠ إخت٬ف ايؿت٣ٛ

 .ايٛثك٢( ايعط٠ٚ )٢ًع

 ًـِعسّ ٚدٛب تكًٝس ا٭عؿطٍٛ ٚيـُ: دٛاظ تكًٝس اايكٍٛ ايجاْٞ   
تكسَني نايكاضٞ ابٔ يـُابعض  َٓػٛبٷ اىلقٍٛ ، ٖٚصا ع٢ً ا٫ط٬م

ريظا َـشُس بٔ غًُٝإ يـُإٔ ا (7)شكل ايطٗطاْٞيـُ، ٚسه٢ اايرباز
 ًـِا٭ععسّ يعّٚ تكًٝس  :إختاض يف ضغايت٘ ٖـ( 1416ايتٓهابْٛٞ)ت:

يف عسّ يعّٚ ١ ٚضغايتني أْ٘ تٛدس ٦َ ا٤(ًـُ)قصص ايع:نتاب٘ ٚعٔ
، ٚإيتعّ ب٘ مجعٷ َٔ أعاظِ ؾكٗا٥ٓا يف ايكطٕ ايجايح عؿط ًـِتكًٝس ا٭ع

قطٕ تٛغٸع ٚتطٛض ايؿهط ا٭صٛيٞ ٚايؿكٗٞ ا٫َاَٞ ْعري ؾٝذ ايؿكٗا٤ 
ف عطٚيـُيف بـشٛخ ا٭َط با :ب٘ يف َٛضعني (8)ايـذٛاٖطٟ ايصٟ صطح

                                   

 . 491:  3ايصضٜع١ اىل تصاْٝـ ايؿٝع١ : ز (7)
 . 32 - 34:  31+ ز 316:  61دٛاٖط ايه٬ّ : ز (8)
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ؿطٍٛ َع ٚدٛز ايؿاضٌ يـُٚيف بـشٛخ ايكطا٤ ٚأؾت٢ بـذٛاظ تكًٝس ا
 ًـِبايـد٬ف ٚعسَ٘، ٜعين َٔ زٕٚ ؾطم بني ع ًـَِٔ غري ؾطم بني ايع

٘ باخت٬ف ًـُهًـ بتدايـ ؾتا٣ٚ ا٭ؾطٌ ٚايؿاضٌ ٚبني عسّ عيـُا
 ػتُط٠ يف ا٫ؾتا٤يـُاط٬م ا٭زي١ ٚايػري٠ بإ ٚإغتسٍ ،بُٝٓٗا ايؿتا٣ٚ
ٚاْ٘ ٫ زيٌٝ عك٬ّ ٫ٚ ْك٬ّ ع٢ً  ؿتا٤ َِٓٗ َع تؿاٚت ؾطًِٗٚا٫غت

شكل يـُاٖٚهصا إختاض ٘، ٚدٛب ايعٌُ بطدشإ ؾتٝا ا٭ؾطٌ ٚظٓٸ
شكل يـُاٚ (ايؿصٍٛ)شكل ا٫صؿٗاْٞ يف يـُايف ايكطا٤ ٚ (9)اقٞايٓط

ٖٚ٪٤٫  ،شكل صاسب ايطٛابطيـُاٚ ؾتات٘،ٚداَع  ٘ايكُٞ يف قٛاْٝٓ
كٗا٤ ا٭ٚاخط، ْعري ايؿ بعضشّا َٔ ـٜبسٚ صطٜ ا، نُٓأَ أعاظِ ؾكٗا٥

 ايعط٠ٚ)ـشُس ضضا آٍ ٜؼ قاٍ يف تعًٝكت٘ ع٢ً اٯ١ٜ ايعع٢ُ ايؿٝذ َ
ٚقس إستاط مجع  (ؿطٍٛ َطًكّا...يـُاا٫ق٣ٛ دٛاظ تكًٝس ) ايٛثك٢( :

 .  ـذعّ بايؿتٝاٜ يـَِٔ َعًكٞ ايعط٠ٚ ٚ

ذتٗسٜٔ أّ ٜتدري ُيـا ًـِب تكًٝس أع)ٌٖ ٜـذ(11)ايؿٗٝس ايجاْٞ ٚقاٍ    
أسسُٖا  :ؾٝ٘ ق٫ٕٛ يٮصٛيٝني ٚايؿكٗا٤ ؟يف تكًٝس َٔ ؾا٤ َِٓٗ

ا إؾتٗط َٔ إٔ ايصشاب١ ناْٛا يـُذُٝع يف ا٭١ًٖٝ ٚـذٛاظ ٫ؾرتاى ايـاي
 يـِٜؿتٕٛ َع إؾتٗاضِٖ با٫خت٬ف يف ايؿط١ًٝ، َٚع تهطض ا٫ؾتا٤ 

ٛاظ تكًٝس ٜٓهط عًِٝٗ أسسٷ َٔ ايصشاب١، ؾٝهٕٛ إمجاعّا َِٓٗ ع٢ً د
ؿطٍٛ َع ٚدٛز ا٭ؾطٌ(. ٜٚـُهٓٓا ا٫غتس٫ٍ بٓعري َا تكسّ َٓ٘ يـُا

يف ؾٝعتِٗ َع ايٝكني  بإٔ ٜكاٍ: )قس إؾتٗط ؾت٣ٛ أصشاب ا٭١ُ٥

                                   

 . 32:  17َػتٓس ايؿٝع١ : ز (9)
 . 434:  14َػايو ا٫ؾٗاّ : ز (11)
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باخت٬ؾِٗ َٔ سٝح ايؿط١ًٝ، ٚقس تهطض اٱؾتا٤ َِٓٗ َٔ زٕٚ إْهاض 
ٔ بٌ َع سجٸِٗ ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً اٱؾتا٤ ؾٝهٕٛ إمجاعّا عًُّٝا َ  ا٭١ُ٥

( ثِ قاٍ ِٖؿطٍٛ َع إَطا٤يـُع٢ً دٛاظ تكًٝس ا أصشاب ا٭١ُ٥
: )ٖٚصا ٖٛ ايصٟ إختاضٙ  اض١ٝيـُعكٝب ايعباض٠ ا ايجاْٞ ايؿٗٝس

ػأي١ يـُشكل ايـشًٞ يف قطا٤ ؾطا٥ع٘: ايـُصٓـ ضمح٘ اهلل( ٜعين ايـُا
ٚايجاْٞ ٖٚٛ ) ، ثِ قاٍ:ٚايكطا٤ بايكاضٞ تعًك١يـُػا٥ٌ ايـُايجايج١ َٔ ا

أق٣ٛ َٓ٘ بكٍٛ  ًـِٓع ٭ٕ ايعٔ بكٍٛ ا٭عيـُا :بني ا٭صشاب ا٭ؾٗط
 . (ؿطٍٛ ٚإتباع ا٭ق٣ٛ أٚىليـُا

  .ػأي١ َٚٔ قسِٜ ا٭ٜاّيـُاٖٚصإ ايك٫ٕٛ ُٖا عُس٠ ا٭قٛاٍ يف ٖصٙ   

ٚقس شٖب ايٝ٘ عسز َٔ ايؿكٗا٤ ا٭ٚاخط يف تعًٝكِٗ  :ايكٍٛ ايجايح   
بتدايـ ؾت٣ٛ  ًـِٛض٠ ايعٖٚٛ ايتؿصٌٝ بني ص (ايعط٠ٚ ايٛثك٢)ع٢ً 
ايتؿصًٝٞ  ًـِغٛا٤ ايع -ايؿاضٌيـِ اا٭ؾطٌ َع ؾت٣ٛ ايع ًـِا٭ع
ؾت٣ٛٶ أٚ إستٝاطّا ٚبني صٛض٠  ًـِؾٝذب تكًٝس ا٭ع -ا٫مجايٞ ًـِٚايع

ذب ـؾ٬ ٜ ايؿكٗا٤ غا٥طَع ؾت٣ٛ  ًـِبتدايـ ؾت٣ٛ ا٭ع ًـِعسّ ايع
َِٓٗ  ًـِذتٗسٜٔ ا٭عيـُاٜتكٝٸس باخت٬ف  ٖٚصا ايتؿصٌٝ .ًـِتكًٝس ا٫ع

َٚٔ ايٛاضض  -ػا٥ٌ اٱبت١ٝ٥٬يـَُطًكّا أٚ يف ا -ا٤ يف ايؿتا٣ًٚـُٚايع
ؾٗصا ايتؿصٌٝ  ،ذتٗسٜٔ يف ايؿتا٣ٚيـُاهًؿني إخت٬ف يـُايهجري َٔ 

ٜٓسضز ؾٝ٘ ٫ٚ ٚ ًـِ: ٚدٛب تكًٝس ا٭عٜهاز ًٜتكٞ َع ايكٍٛ ا٫ٍٚ
ٔ ايؿكٗا٤ ا٭ٚاخط َ إيتعَ٘ مجع ايتؿصٌٝ اصٖٚ . ٜهٕٛ ق٫ّٛ َػتك٬ّ

٢ َػأي١ َِٓٗ اٯ١ٜ ايعع٢ُ ايؿٝذ عبس ايهطِٜ ايٝعزٟ سٝح عًٓل عً
( ٚقس قٝٸسٙ ا٫خت٬ف يف ايؿت٣ٛ ًـِاشا ع) :بكٛي٘ ًـِٚدٛب تكًٝس ا٫ع
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أغتاشْا ػا٥ٌ اٱبت١ٝ٥٬، َِٓٗ يـُا مجعٷ بـُع١ًَٝٛ ا٫خت٬ف بُٝٓٗا يف
بٌ ٚدٛب٘ َع : )قاٍ (ايعط٠ٚ ايٛثك٢)شكل )قسٙ( يف تعًٝكت٘ ع٢ً يـُا

ِٸ ب٘ ايب٣ًٛ ٖٛ ا٭ظٗطيـُاب ًـِايع ٚيعٌ  (.دايؿ١ ٚيٛ إمجا٫ّ ؾُٝا تع
ع٢ً  أطًع يـِ يهين (ايعط٠ٚ ايٛثك٢)يبعض َٔ غبل ٖصا ايتؿصٌٝ َطازٷ

 دعً٘ :ٜـُهٔ ايتؿصٌٝ قٝسّا آخط صا ْعِ بعطِٗ أضاف هل .  ٚدٛزٙ

َع  ًـِايـ ؾت٣ٛ ا٭عبتد ًـِايتؿصٌٝ  بني صٛض٠ ايعايكٍٛ ايطابع:     
ؿطٍٛ يـُساٍ عسّ تٛاؾل ؾت٣ٛ ا ًـِؾٝذب تكًٝس ا٭عيـِ اؾت٣ٛ ايع

بتٛاؾل  ًـِايع ٚبني صٛض٠ ،ؿطٍٛيـُكًٝس اـٚإ٫ ؾٝذٛظ ت ا٫ستٝاطَع 
بايتدايـ ؾ٬  ًـِعسّ ايع أٚ ؾتا٣ٚ ا٭ؾطٌَع  ؿطٍٛيـُؾت٣ٛ ا

ٜعٗط  تؿصٌٝ، ٖٚصا  ؿطٍٛيـُذٛظ تكًٝس اـٜبٌ  ًـِذب تكًٝس ا٭عـٜ
 :ايجاْٞ ثِ ْبشح ا٭َط . (ايعط٠ٚ ايٛثك٢)ع٢ً عًكنييـُا َٔ بعض دًّٝا

 : لـهخديد معيى األعـت       

ٚتعطٜؿ٘  ًـِ)ضض( يف حتسٜس َع٢ٓ ا٭عات ايؿكٗا٤ًـُختًؿت نقس إ     
ّا ٚا٭ٚغع ًـُا٫نجط ع) : ؾٌٗ ٜطاز َٓ٘ ،ذسٟ َٓ٘ـطاز اييـُاٚنؿـ 

شت٬ُت يـُانجط إط٬عّا ع٢ً ا٭قٛاٍ ٚؿطٜعات٘ ٚا٭ـبايؿك٘ ٚت إساط١ّ
ٜػاعسٙ  ٖٚصا ايتعطٜـ قس (ٚع٢ً ا٭سازٜح ٚع٢ً َكسَات ا٫غتٓباط

شػب قٛاعس ـٚب (ّاًـُٖٛ ا٭نجط ع ًـِا٫عظاٖط صٝػ١ ايتؿطٌٝ: )
١ٝ ًـُؿرتطٞ ا٭عيـُّٜا يهٔ ٫ ٜبعس عسّ نْٛ٘ َطازّا دسٸ ،ايًػ١ ايعطب١ٝ

، ًـِع٢ً ؾتا٣ٚ غري ا٭ع ًـِا٭ع ١ٝ يؿتا٣ًٚـُطدٸشني با٭عًـُيأٚ 
يف تـشكل  أٚ اٱقتساض ع٢ً ؾِٗ ايهربٜات ًـِبـُع٢ٓ عسّ زخٌ نجط٠ ايع

ٜطز يف ا٭خباض َٛضٛعّا  يـِ ًـِٕ عٓٛإ ا٭ع٭ خاضدّا، ًـِا٭ع
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، أٚ ٬ْسغ إقتساضٙ شهِ ست٢ ٬ْسغ َعٓاٙ ايًػٟٛ ٚصٝػت٘ ايًؿع١ٝـي
ٚأَٗط يف ضبط ايهربٜات  دٛزيف َـذاٍ ا٫غتٓباط أ بٌ ٫بس َٔ نْٛ٘

 .  ع٢ً صػطٜاتٗا َٚٛاضزٖايف تطبٝكٗا ٚ

ايكٛاعس ا٫صٛي١ٝ  ( ا٭ؾس اقتساضّا ع٢ً ؾًِٗـِأّ ٜطاز َٔ )ا٭ع     
ٚايؿك١ٝٗ ٚغا٥ط ايهربٜات اييت ٖٞ َباز٤٣ ا٫غتٓباط اييت ٜػتٓتر َٓٗا 

 .  ٚا٭سهاّ ايؿتا٣ٚ
ؾت٣ٛ  طدشٞيـُرتطني أٚ ؿًـ٫ُٚ ٜبعس عسّ نْٛ٘ َطازّا دسٸّٜا ي    

١ٝ ايؿكا١ٖ ٚدٛز٠ ا٫غتـٓباط ًـُيف أع ًـِا٭ع، يعٗٛض عٓٛإ ًـِا٭ع
ع٢ً  ٚايطداي١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ١ٝـ١ٝ ٚايؿكٗـربٜات ا٫صٛيـٝل ايهـطبـٗاض٠ تـَٚ

   صػطٜاتٗا َـُا ٜ٪زٟ اىل ق٠ٛ ا٫غتٓباط َٚتا١ْ ا٫غتٓتاز .

 : آٜات ايكطإٓى ا٭سهاّ ضاا٭دٛز يف ؾِٗ َس : ًـِٜطاز َٔ ا٭ع أّ    
ذسٟ َٓٗا بتؿدٝص ـطاز اييـُاٚإغتعٗاض  (عصَٛني)يـُاأخباض ٚ

ٖٛ ا٭زم ٚا٭ق٣ٛ ْعطّا يف  ٚأ ،ٚايؿِٗ ايعطيف هلا شاٚض٠يـُا قٛاْني
إغتٓباط ا٫سهاّ َٔ أزيتٗا ايؿطع١ٝ ٚيف إغتدطاز ايٛظا٥ـ َٔ َكاّ 

يهربٜات اييت س ٚاا٭ؾطٌ يف َعطؾ١ ايكٛاع بإٔ ٜهٕٛ ،ا٭صٍٛ ايع١ًُٝ
يهربٜات ايف تطبٝل  ٜٚهٕٛ ا٭ق٣ٛ ٚا٭دٛز غتٓباطاٱ ٜتٛقـ عًٝٗا

٫ٚ ًٜعّ  ،اغتٓباط٘ ٚدٛزت٘ ـشٝح تٛدب َعطؾت٘: ق٠ٛتؿطٜعاتٗا بع٢ً 
 . شؿٛظيـُا ػتٓبط١ أقطب اىل َطابك١ ايٛاقعيـُاؾٝ٘ إسطاظ نٕٛ ؾتاٚاٙ 

نجط اضى ا٭سهاّ ٚا٭ـُسب َٚعطؾ١ّ ساط١ّا٫نجط إ ًـِأّ ٜطاز َٔ ا٭ع    
ا٭قٌ إساط١ يـِ اٜٚطاز َٔ ايع ،إط٬عّا ع٢ً ا٭خباض ٚا٭دٛز ؾُّٗا هلا

 ىَٔ َساض ًـِٚؾُّٗا يٰٜات ٚا٭خباض، ٜٚعطف ا٭ع بٗا ٚا٭قٌ َعطؾ١ّ
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 .ٚإغتٓتادّادٛز إغتٓباطّا ٜهٕٛ أ، ٚيصا يـِاٜعطؾ٘ ايع يـِا٭سهاّ َا  

يف ْعط  ًـِا٭ع طاز َٔيـُاٖصٙ تػا٫٩ت قس تهؿـ عٔ إخت٬ف     
ٚؾطط يف صش١  ١ٝ قٝسٷًـُا٭ع ٫ٚبس َٔ ايتٛد٘ اىل إٔ ا٭ع٬ّ،

، ٚعُس٠ زيًِٝٗ يـِاع٢ً ؾت٣ٛ ايع ًـ٣ِٚ ا٭عايؿت ايتكًٝس أٚ َطدضٷ
ٖٛ تباْٞ ايعك٤٬ ع٢ً ايطدٛع اىل ا٭نجط خرب٠ّ  ًـِع٢ً يعّٚ تكًٝس ا٭ع

٭دً٘ ٫بس َٔ ٚ ،ي٘ عكًٞأٚ اٱزضاى ايتدصص ب٘ يـُا ًـِبايع َٚعطؾ١ّ
بـُساضى ا٫سهاّ بأْ٘ ا٭ق٣ٛ خرب٠ّ َٚعطؾ١ّ تكًٝسٙ  اي٬ظّ ًـِا٭عؾِٗ 

ٚا٭دٛز يف نٝؿ١ٝ تطبٝل ايهربٜات ا٫صٛي١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ٚايطداي١ٝ 
إٔ نجط٠ اٱساط١ ٚا٫ط٬ع  ٚقس غبل ْٚـشٖٛا ع٢ً صػطٜاتٗا ايؿطع١ٝ،

١ٝ اي٬ظّ تكًٝس ًـُا٭عع٢ٓ يـُكّٛ يـُا ع٢ً ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ يٝؼ ٖٛ
سضى ٫ٚ ٜسٚض َساض يـُا٫دتٗاز ٜسٚض َساض ايـشذ١ ٚإ ٭صاسبٗا، 

ايؿطٚع َٔ زٕٚ يـشاظ َسضنٗا، أٟ ٫ ٜتٛقـ ا٫دتٗاز ع٢ً نجط٠ 
 ٖٚٞ ٚدٛزٷباط١ٝٓ ًَه١ ا٫دتٗاز  بٌ ،ايؿك١ٝٗا٫ط٬ع ع٢ً ايؿطٚع 

 ضبطٝ٘ يف عطف َٔ َٗاض٠ ايؿكتٴ -١ًٝـُا٭ع -، ٚق٠ٛ ا٫دتٗازوَؿٓه
 .ؾطٚعٗا ايؿك١ٝٗٚ  ايصػطٜاتع٢ً  تطبٝكٗادٛز٠ ٚيف  ٚا٭زي١ ايهربٜات

ٖٓا  ايصٟ ٖٛ ًـِأؾعٌ تؿطٌٝ َؿتلٷ َٔ ايع ًـِا٭عٚبتعبرٕي َؿصٸٌ:     
َٔ ايططم ٚتـشصًٝ٘ شؿٛظ يف ايًٛح يـُاْهؿاف ٚاقع ايتؿطٜع ا

 ايؿطع١ٝ، ٚا٫ْهؿاف نًٞ َؿهو: قس ٜهٕٛ قّٜٛا ٚقس ٜهٕٛ َتٛغطّا
ٌٷ يًتؿاضٌ: َؿطٍٛ ٚؾاضٌ ٚأؾطٌ  . ٚقس ٜهٕٛ ضعٝؿّا، ؾٗٛ قاب

 ساضى اييتيـ١ُٝ ايؿكٝ٘ ٖٛ اًـُيف أع ًـَِٚٔ ايٛاضض إٔ َتعًل ايع    
 ساضى ٚاغتعُاهلا، يـُٜػتٓبط َٓٗا ؾتاٚاٙ، ؾتهٕٛ ا٭ؾط١ًٝ يف ق٠ٛ ؾِٗ ا
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ثٝكّا ٚ ٚايؿكا١ٖ َطتبط١ بايهربٜات ا٭صٛي١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ٚايطداي١ٝ إضتباطّا
، ايعا١َ ع٢ً ؾطٚع ايؿك٘ يف َكاّ ا٫غتٓباط ايٓعط١ٜايهربٜات تطبٝل ٚب

 :  ، َٚٔ ٖٓا ْكٍٛايتطبٝل ايهربٜات ٚدٛز٠ ١ٝ بك٠ًٛـُٚتتكّٛ ا٭ع

َٔ ٜهٕٛ أعطف ٚأخرب بايكٛاعس ايؿطع١ٝ  بأْ٘ ًـِا٭ع تؿػري٫ ٜبعس     
ا٭خباض ٫غُٝا َعطؾت٘ ب ،نٗااضُسـبٚ يطداي١ٝاٚ ايؿك١ٝٗ ٚا٭صٛي١ٝ

طاز اغتٓباط سهُ٘، يـُايؿكٗٞ ا ايؿطع شتٌُ ز٫يتٗا ع٢ً سهِيـُا
ٚؾل قٛاْني ايؿِٗ ايعطيف  ٚا٭دٛز ٖٛ ا٭دٛز ؾُّٗا يٮخباض  ًـِؾا٭ع

سػٔ  بإٔ تهٕٛ ي٘ ،قطب٘ َٔ ايٛاقعٓاغب١ يتٛنٝس يـُاًكطا٥ٔ َعطؾ١ّ ي
ح ايـشسٜقٛاعس ض ٚتطبٝل ٮخباعطيف يايايؿِٗ ططٜك١ ي غًٝك١ ٚضبط

ق٣ٛ ٖٛ ا٭ ًـِا٭عؾ ،ع٢ً صػطٜاتٗا ٗانربٜاتٚايطداٍ ٚايسضا١ٜ ٚ
ػتسٍ يـُ٭خباض اعاْٞ ايـُ ٚإغتعٗاضّا ؾُّٗاا٭زم ٚيًشذ١ تؿدٝصّا 

دٛز٠ ٖٚصا ٜتطًب  ،سهُٗاطاز إغتٓباط يـُػأي١ ايـُاع٢ً سهِ  بٗا
أؾك٘ ايٓاؽ اشا  ِطأْتطاز دسّايـُاغتعٗاض َعٓاٖا ادٛز٠ ٚ  ا٭خباض ؾِٗ
٫غُٝا يٛ عًٝٗا غع١ ا٫ط٬ع نُا ٜتطًب  (11)ِ َعاْٞ ن٬َٓاصعطؾت

ز ٜسٍ ع٢ً سهِ َػأي١ يف شسٚـيف ابٛاب اي ُا ٜٛدس خربٷـضب ٓا أًْ٘ـُع
يف أبٛاب ايسٜات أٚ  ُا ٜٛدس خربٷـٚضب ،دٝاضات أٚ ايطٗاضاتـاي
نُا  ، بٛاب ايكصاص ٜسٍ ع٢ً سهِ َػأي١ يف ايطٗاض٠ أٚ ايص٠٬أ

 بـُصازضٖا ساط١اٱَٔ ططٜل  ٖاإثبات صسٚضططم  َعطؾ١َ ٜتطًب
 . ٚتطبٝكٗا يف َٛاضزٖا ٚايسضا١ٜقٛاعس ايطداٍ  ٚضبط

 يف َـذاٍ ا٫غتٓباط يًكٛاعس ايٛاضض يهٌ خبري ايسٚض ايععِٝ َٔٚ    
                                   

 . 67َٔ ابٛاب صؿات ايكاضٞ : ح 9: ب 18ز ايٛغا٥ٌ : (11)
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ٚططم ايتؿاُٖات ايعطؾ١ٝ، ٚآزابٗا ا٭صٛي١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ٚايكٛاعس ايًػ١ٜٛ 
يف َعسات ايؿكا١ٖ ٚأزٚات  انُا أٚضشٓبٗا اٱساط١ ايتا١َ َٔ  بس٬ؾ

يطبطٗا ٫ٚبس  ق٠ٛ ايٓعط ٚعُل ايؿهط٫ٚبس َٔ  ٚآ٫ت٘،ا٫دتٗاز 
ع٢ً ؾطٚعٗا  يهربٜاتاٚ صٍٛا٭تطبٝل  ١ٝسػٓأَٔ  ١ًٝـُيـصسم ا٭ع

ٖٛ  ًـِا٭ع، إش ١ًٝـُا٭عإسطاظ زخًٗا يف  يفضٜب ٫ٚ  ،َٚٛاضزٖا
ٚا٭قسض ع٢ً  ٚايطداي١ٝ يًهربٜات ا٭صٛي١ٝ ٚايؿك١ٝٗضبطّا ا٭ق٣ٛ 

ضٜب يف  ٫، ٚ٭سهاّ َٔ َساضنٗاا غتٓباطا ٗا يف َٛاضزٖا ساٍتطبٝك
ًك٠ٛ ٚايؿس٠ ٚايطعـ يه١ قاب١ً إٔ ا٫دتٗاز ًَه١ باط١ٝٓ َؿٓه

ًه١ يف بعض يـُٖٚٛ ْعري ايؿذاع١ ٚايصرب َٚٔ ٖٓا ناْت ا ،ػطصٚاي
َٚٔ ٖٓا صضٸ  ،ٚيف بعطِٗ أق٣ٛ ٚيف بعطِٗ ضعٝؿ١ّ ذتٗسٜٔ ق١ّٜٛيـُا

 ًـِٚا٭ع، يـِايؿاضٌ ايعا يؿكٝ٘ٚا٭ؾطٌ ٚا ًـِا٭ع يؿكٝ٘ط٬ح اإص
١ ًهيـُٚا ،ًـِٖٛ ا٭ق٣ٛ ًَه١ ٖٚصا َٓؿأ ا٭ؾط١ًٝ يف صٝاغ١ ا٭ع

 . ذتٗسّا َػتٓبطّاـساٍ صريٚضت٘ َ ٝ٘تتشصٌ عٓس ايؿك
  ٗٓسغ١ـيف ايطب أٚ يف اي ًـِط١ًٝ ٚاضز٠ يف عُّٛ اخلربا٤ نا٭عـا٭ؾٚ    
ؾاْ٘ ٜعين ا٭َٗط ٚا٭عطف يف  ،شٖٛاـض ايبطا٥ع أٚ ْيف قِٝ ٚأغعا أٚ

تؿدٝصٗا َٚٓ٘ ع٢ً ايصػطٜات  ًـِدرب٠ ٚتطبٝل نربٜات ايعـسسؽ اي
ايصٓع١ أٚ ١ٓٗ ٚيـُادبري بهربٜات ـٖٚصا ٜتطًب َعطؾ١ اي ،ٚتعٝٝٓٗا

ـشسؽ ٚايتطبٝل ايايصٟ ٖٛ خبري ؾٝ٘ ٜٚتطًب سػٔ ايططٜك١ يف  ًـِايع
ٚا٫ط٬ع ع٢ً عًّٛ ايطب أٚ  ًـ٠ِ ايعط٫ٚ تهؿٞ  نجٚا٫ختٝاض، 

َٔ َعطؾت٘ بهٝؿ١ٝ تطبٝل نربٜات ، بٌ ٫بس اهلٓسغ١ أٚ ايكِٝ ٚا٭غعاض
 ،طًٛب َٓ٘ تعٝٝٓٗا ٚتؿدٝصٗايـُادرب٠ ع٢ً ايصػطٜات ـٚاي ًـِايع

 بٌ إْ٘ ٚع ايؿك٘ َٚػا٥ً٘،عطؾ١ بؿطيـ٫ُ عرب٠ بهجط٠ ا٫ط٬ع ٚآٖا:  ٖٚهصا
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ا٫غتٓباط ع١ًُٝ ّٛ ايهربٜات ايسخ١ًٝ يف بعس ا٫قتساض ايتاّ ع٢ً عُ
ٚايطداي١ٝ ٚايًػ١ٜٛ تطبٝل ايهربٜات ا٭صٛي١ٝ  ف ع٢ً نٝؿ١ٝٚبعس ايتعطٸ

ًٛ ٜعُاضغ١ يـُبعس اتتشكل عٓسٙ ايؿكا١ٖ، ثِ  ٗاؾطٚعٚ ع٢ً َصازٜكٗا
َساضنٗا ٭سهاّ َٔ ا١ٝ٥ إغتدطاز اقٛأ ٖٛ ايص١ٟٝ ًـَُكاّ ا٭ع

 .  ٗاطاز إغتٓباطيـُاّ اسها٭٢ ٭خباض ايساي١ عًا ٚأقٛا١ٝ٥ ؾِٗ

ٛٸّ ا٭ع     ١ٝ عٓسْا بأغاغني: بطبط عُّٛ ايهربٜات ًـُٚايـشاصٌ تك
تٛقـ عًٝٗا ا٫غتٓباط بكسٕض أق٣ٛ َٔ غريٙ، ٚبأدٛز١ٜ تطبٝكٗا يـُا

 ع٢ً صػطٜاتٗا ٚتؿطٜع ايؿطٚع َٔ أصٛهلا . 

ا٭عًِ، ٫ٚ ضٜب يف عسّ زخاي١ أقطب١ٝ ايؿتٝا اىل ايٛاقع يف تـشسٜس     
ٍٷـَعطؾ١ ايٛاقع َ ؾإٕ ٘ يايصٟ  ()ُعصّٛـَٔ زٕٚ تعًِٝ اي عاز٠ّ شا

ٜطاف  (.)هٓٛظ عٔ صاسب ايٛسٞيًعًِ ايـُٚ غبٌٝ اىل ايٛسٞ أ
ٞ ا٫قطب ٖاغتشاي١ ايتصسٜل بسع٣ٛ نٕٛ ؾتا٣ٚ ا٫عًِ نًٗا  :ايٝ٘

ايؿاضٌ اقطب اىل ايٛاقع  ؾتا٣ٚ ايعاملبعض ٕ ٛاقع ؾع٬ّ، يٛضٛح أيً
ّ بإٔ ؾتا٣ٚ عـُهٔ ايـذٌٖٚ ٜ ،ي٘ َطابك١ّ ٛظ يف ايًٛح أٚ أق٣ٛايـُشؿ

قطب اىل ذٛاٖطٟ ٚا٫ْصاضٟ أـايؿٝدني اين )قسِٖ( ْاأعاظِ ؾكٗا٤
  ؟ ن٬ ٚأيـ ن٬ . ي٘ ٣ َطابك١ّٛقٚأايٛاقع 

ـدايـ ٕ ؾتا٣ٚ نٌ عامل بعطٗا َطابل يًٛاقع ٚبعطٗا َيصشٝض أٚا  
 ٫ً٢ زيٌٝ ٚاضض ع : ْكٍٛ -ٜاٙإٓا ٚبعس دٗاي١ ايٛاقع ٚتعصض إزضاني٘ 

٫ٚ ؾاٖس ٜـٴشطظ يٓا  ٣ٚ غريٙااقع َٔ ؾتٛاىل اي قطب٣ٚ ا٭عًِ أاإٔ ؾت
ُا ـٚاْدصٛص، ـبايتكًٝسٙ  يهٞ ٜصض -ٝت٘شيٌٝ ع٢ً َطدٸز٫ٚ  ،ٖصا

ًٓـييؿكٝ٘ اعساي١ ا ُطًٛب ؾطعّاـاي  ،َٛاٍيع٬قات ٚا٭ا س ْٚعاٖت٘ يفُك
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 ٬َى ؾطع١ٝ ْٝاب١ ايـُطدع١ُٝٗا ٚاٱختباض، ٭ْ شٌ ا٫بت٤٬ـٖٚصإ َ
ًُاييت َٛضٛعٗا إٔ ٜصسٸ    . اٙ ٜٚتطابكإ خاضدّا٘ ٚؾتاٚقَٛي٘ م ؾع

١ٓ يططٜك١ ا٫غتس٫ٍ تطُيـُبـشٛث٘ ا َٔؿكٝ٘ اي١ٝ ًـُٚتٴعطف أع   
شتٟٛ ع٢ً ْعطٜات٘ ٚأؾهاضٙ ٚتطبٝكات٘ ع٢ً صػطٜات٘، ثِ تٴكاؽ يـُا

 .  ًـِأٌٖ ايـدرب٠ ا٭ع عٝت٘، ؾُٝٝٸًـُأعببشٛخ غريٙ َـُٔ تٴشتٌُ 
كًٝس ٚضدٛع ٝت٘ ظَٔ ا٫غتٓباط ٚايؿتٝا أٚ ظَٔ ايتًـُايعرب٠ بأعٌٖٚ     

ٝت٘ ًـُع: إعتباض أٚاخطـذُع َٔ ايؿكٗا٤ ا٭ي ايعاٖط ٚؾاقّا ؟ايعاَٞ ايٝ٘
زي١ ٚاغتدطاز ايؿتا٣ٚ يف ا٭ٚايتؿهط ٫غتٓباط ٚساٍ ايٓعط ا ٔظَ
غتٓباط ايؿتا٣ٚ ٚاغتعُاٍ ٛقت إب ايعرب٠ٕ ايٛد٘ ٚاضض ؾإٚٗا، َٓ

 ،هًـ تكًٝسّايـُايٓعط ٚايؿهط يف اغتدطاز ايؿتا٣ٚ اييت ٜعٌُ بٗا ا
ْعِ  إٜاٙ، ايؿكٝ٘ ظَٔ تكًٝس ايعاَٞ ١ًٝـ٫ُ أثط ٭ع َٚٔ ايٛاضض إٔ

ايٓعط ٚايتؿهط  ١ٝ بإزا١ًَـُتابع١ ايعيـُ٘ يف اايؿكٝ ٫بس َٔ اغتُطاض
ٖٚصا دٗس  ،تٓباط٘زيتٗا يًتشكل َٔ صش١ اغاٙ ٚأؾتاَٚٚطادع١ 

       : ا٭َط ايجايحثِ ْبشح .  ايؿكٗا٤  سعٓ عاز٠ّ َػتُطٷ

       وتصخًصه :  لـهرجع يف تعًني األعلـنا               

ايؿكٗا٤  ًـِأعطدٛع اىل أٌٖ ايـدرب٠ يف تعٝني بًعّٚ اي اؾتٗط ايتعبري     
  تعٝـ١ٝ٘ٓٝ، ٚعسّ دٛاظ ايطدٛع يفًـُٚتـؿدٝـص٘ َٔ بني َـشتًُٞ ا٭ع

 .   ٚايؿطٌ ًـِٚإٕ نإ َٔ أٌٖ ايع ًـِا٭ع اىل َٔ ٫ خرب٠ ي٘ بتُٝٝع

٫ٚ ٜعكٌ أٚ صاسب ؾط١ًٝ  ًـِهٌ طايب عٚايعاٖط اْ٘ ٫ ٜتػ٢ٓ ي    
شػب ايٛغا٥ٌ ايٛدسا١ْٝ ـداضدٞ ٚبـبًشاظ ايٛاقع اي ًـِا٭ع ُٙٝٝعـت
ِ ٚعٝٸٔ ، ٚيٛ إدرتأ أسسٷ ًَٓٗـِتعاضؾ١ يتؿدٝص ا٭عيـُاتاس١ ٚيـُا
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صاض عاصّٝا َٔ أتباع ايؿٝطإ ٚي٘ سػاب عػري عٓس  ًـِؾكّٝٗا ٖٛ ا٭ع
إش  ًـِٝع ا٭عُٝـَطاٖل ا٫دتٗاز قس ٜصعب عًٝ٘ تاهلل تعاىل، نٝـ ٚإٕ 

 ًـِأعيف بعض أبٛاب ايكٛاعس ا٭صٛي١ٝ ٚايؿك١ٝٗ قس ٫ ٜهٕٛ  ًـِا٭ع
عض َٓ٘ يف ب ًـِٙ أعٜهٕٛ غري قسَٚٔ غريٙ يف بعض أبٛاب أخط٣ 

ؾكّٝٗا قّٜٛا َٚٔ ٖٓا ٜـدتًـ ايؿكٗا٤: ؾكس ٜـذس ايـدبريٴ  ا٭بٛاب ا٭خط،
ٗا، ٚقس يف ا٫غتعٗاض ٚاغتٝعاب ايكٛاعس ٚايهربٜات ٚدٝسّا يف تطبٝك

ؾكّٝٗا قّٜٛا يف اغتٝعاب ايهربٜات ضعٝؿّا يف تؿطٜع ايصػطٜات َٓٗا  ٜـذس
ٗات ٫ ـدصٙ ط، ٖٚـٝـس عهؼ ٖصا ا٭خـس ٜـذٚق ،ٗاـٚتطبٝكٗا ع٢ً ؾطٚع

 ٜـُٝٸعٖا إ٫ أٌٖ خربتٗا، ٚقس ٜعذع عٓٗا َطاٖل ا٫دتٗاز.  ٫ٚ ٗاـطؾـعـٜ

شتاز اىل َعطؾ١ ـصٞ ٜدصٸـت أَطٷ ًـِتؿدٝص ا٫ع إٕ: ٚباختصاض    
عٓس أٌٖ ايـدرب٠ ٚا٫غتٓباط ايصٜٔ ِٖ  إ٫٫ تتشكل  ، ٖٚٞإختصاصٞ

١ٝ، ًـُا٭ع ٚتؿدٝص٘ َٔ بني َـشتًُٞ ًـِأٌٖ ايكسض٠ ع٢ً تعٝني ا٭ع
ٚاغتٓباطِٗ، َٚٔ ٜـذرتأ  بعس اٱط٬ع ع٢ً ؾكِٗٗ ٚنٝؿ١ٝ اغتس٫هلِ

َسْٚات ١ٝ َٔ زٕٚ نْٛ٘ َـذتٗسّا َطًعّا ع٢ً ًـُع٢ً ايؿٗاز٠ با٭ع
 نإ ؾاٖس ظٕٚض َٔ زٕٚ سذ١. ثِ ْكٍٛ : -١ًٝـُايؿكٗا٤ َـشتًُٞ ا٭ع

ٌ عصط ١ٝ يف نًـُشتًُٞ ا٭عـذتٗسٜٔ َٔ بني َيـُا ًـُِٝٝع أعـت    
ٚيٛ تٛؾطت ٚتٝػٸط يًدبري ا٫ط٬ع  ،ٜتٛقـ ع٢ً ا٫ط٬ع ع٢ً نتبِٗ

درب٠ تعٝٝٓ٘ ٚإخباض ايٓاؽ ـع٢ً أٌٖ اي ٢ ؾهطِٖ ٚاغتس٫هلِ تعٝٸٔعً
 يؿتاٚاٙ ١ٝ٘ٝ ايؿكًـُش١ٝ أعأٚ َطدٸ ًـِٚدٛب تكًٝس ا٫ع ب٘ بٓا٤ٶ ع٢ً

 هًـ ا٫ط٬ع ؾاًْ٘ـُقس ٫ ٜتٝػط ي يهٓ٘ ٫خت٬ف،تعاضض ٚاايعٓس 
بعس ؾشص٘ ٚغ٪اي٘ ٚتعاضض  -َِٓٗ  ًـِأع ٘تكًٝس َٔ ٜتٛقعٜهؿٝ٘ 
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ٙ، ٜٚٓبػٞ ذعٜ٘ تكًٝسـٜٚ -٫دتٗازذتٗسٜٔ أٚ َطاٖكٞ ايـُاخباض أ
 .١ٝ ًـُعايؿكٝ٘ بأق٣ٛ َٔ ايؿشص عٔ ا٭عساي١ ايتأنس َٔ 

بعس  -ًُهًـٜتٝػط تـُٝٝعٙ ٜٓبػٞ ي يـ١ِٝ ًٚـُـشتًُٛ ا٭عٚاشا تطزز َ    
يسْٝا ٚا٫نجط ٚضعّا يف ظٖسّا يف سطاّ انجط إختٝاض ا٭ -ايعساي١إسطاظ 

ط ٚحنٛٙ َٔ صؿات َٛاٍ ٚايٛدٛٙ ايؿطع١ٝ ٚا٭بعس عٔ ايتهبٸتكػِٝ ا٭
 : طابعاي ا٭َطثِ ْبشح  . )عذٌ(ايػ٤ٛ اييت ٫ تًٝل بٓا٥ب ا٫َاّ

 ًة :لـنطرق إثبات األع            

 ٞٚ ا٫ط٦ُٓإ ايٛاقعايٛدساْٞ أ ًـ١ِٝ ٖٛ ايعًـُططٜل إثبات ا٭ع    
أٚ  ،درب٠ َٔ زٕٚ َعاضضـأٌٖ اي تهطض٠ َٔيـُا ؿٗاز٠اي٤ َٔ ايٓاؾ٢

 ؾٗط٠ ٚيٝؼ نٌ ،َٚطاٖكٞ ا٫دتٗاز ايؿكٗا١ٝ٤ بني ًـَُٔ ؾٝاع ا٭ع
َٚؿهٛنٞ ايعساي١ ٚايػا٥طٜٔ  ًـِؾٝاع ست٢ اشا نإ بني ط٬ب ايعٚ

 ٚايـذاٙ اٍُيـذتٗسٜٔ يٝشٛظٚا ايـُاذاٙ ٚإضضا٤ أبٓا٤ ـاٍ ٚاييـُخًـ ا
 .غبشاْ٘  ٚآثاض غطب٘ ْعٛش باهلل َٔ غدط اهلل ،ٚا٫سرتاّ

٘ٺـؾ ١ًٝـُأعُهٔ ثبٛت ـٜٚ     ايٓعا١ٖ عطٚؾ١ بايعساي١ ٚيـُابططٜل ايب١ٓٝ  كٝ
 ًـِا٭ع كسض٠ ع٢ً تـُٝٝعيـُابٓبجك١ عٔ َٓؿع١ٺ َاز١ٜ، ٚيـُعٔ ايؿٗاز٠ ا

 ٘سضنَٝإ ـبل بـٚقس غ، تٗازـيٲد كّاـّٝٗا أٚ َطاٖـكـرب بٗا ؾـديـُيهٕٛ ا
 .عاز٠ عساي١ ايؿكٝ٘ ٫ٚ َٛدب يٲدتٗاز ٫ٚا إثباتخ بـشٛ ٞـؾ

 ًـِيٛدٛب تكًٝس ا٭ع )ضض(: إؾرتط بعض ايؿكٗا٤داَؼـا٭َط اي    
، ٖٚصا أَط مجٌٝ ٚٚاقعٞ دسّا َٔ زٕٚ عػط ٚسطز إَهإ َعطؾت٘

 دسّا ؾإ صشٝض، ٖٚٛ ؿرتط ضمح٘ اهلليـُا ايؿكٝ٘ٔ ٚاقع١ٝ ٜٚهؿـ ع
ؿه٬ت نُا يـُاٌ َٔ أصعب ا٭َٛض ٚأؾه ٘ٚتؿدٝص ًـَِعطؾ١ ا٭ع
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ؾٝ٘  ايطباع١ ٚتٝػٸط طت ٓصـ ست٢ يف ظَآْا ايصٜٔ تٛٓؾيـُادبري ـٜعطؾ٘ اي
ُهٔ َعٗا ا٫ط٬ع ع٢ً َا ـاييت ٜ ٱع١َٝ٬ٛاقع ايـُاعرب ؾٝ٘ ا٫تصاٍ 

ٚٸْات ؾك١ٝٗ نتب٘ ؾكٗا٤ ايعصط   .ٖٚصا ٚاضض ،ٚأصٛي١ٝ ٚغريُٖا َٔ َس

عاّ ٜسضن٘  إَهإ ايؿعٌ ايٛادب ٚايكسض٠ عًٝ٘ ؾطْط :قس ٜكاٍيهٔ     
 :٭خصٙ ٖٓا ؾأٟ َٛدبٺ ،ايعكٌ ايؿططٟ ايػًِٝ ٚيف نٌ ايٛادبات

 . (َع  ا٫َهإ ًـِذب تكًٝس ا٫عـٜ)

ع٢ً هًؿني يـُا هُٔتـعاٖط أخصٙ قٝسّا ٖٓا ْعطّا يصعٛب١ : ايؾاْ٘ ٜكاٍ    
عسز٠ َٚٓاؾ٧ خمتًؿ١ باخت٬ف ايعطٚف ٭غباب َتربا٤ اخل ًـَِعطؾ١ أع

أْ٘ َع صريٚض٠  يبٝإٓؿع َٜهإ قٝس اٱنُا إٔ أخص  ،ٚايعصٛض ٚايكسضات
  . ضطضّٜا أٚ سطدّٝا ٜٓتؿٞ ايٛدٛبأٚ ايٛصٍٛ ايٝ٘  ًـِعا٭ايتعطٸف ع٢ً 

 .فضىل مع األفضل لـنتىافق فتىى ا :األمر السادس          

شض غابل ـَ ٚؾطضٷ ٖٚصا بٓا٤ٷ -ًـِيٛ بٓٝٓا ع٢ً يعّٚ تكًٝس ا٭ع    
ؿطٍٛ َع ؾتا٣ٚ يـ٣ُٚ ااكت ؾتـاشا تٛاؾ -شكٝل َا ٜػتؿاز َٔ ا٭زي١ـع٢ً ت

بس أّ ٫ ٜؿطع ٫ٚ ؟ا٭ؾطٌ ؾٌٗ ٜؿطع تكًٝس ايؿاضٌ ٚتطى تكًٝس ا٭ؾطٌ
ٖٚصا َبين ع٢ً  .شاز ؾتاٚاُٖاـؾطض إتَٔ تكًٝس ا٭ؾطٌ ست٢ يف 

ؿطٍٛ باط٬ّ غري يـُبـشٝح ٜهٕٛ تكًٝس ا ًـِؿطٚغ١ٝ َٔ يعّٚ تكًٝس ا٭عيـُا
 بين ع٢ً إٔـٛ َـٚ ٖأسٙ، ـكًٝـ٘ ٚإَهإ تـتـَع َعطؾ ًـِصشٝض اشا ٚدس ا٭ع

 :  أْعاض ا٭ٚاخط ٓاٖٚقس إختًؿت ٚادب تعٝٝين  ًـِيعّٚ تكًٝس ا٭ع

ؿطٍٛ يـُشٖب مجع اىل ايؿتٝا أٚ ا٫ستٝاط ايًعَٚٞ بعسّ تكًٝس ا    
 . ًـِا٭عؾتا٣ٚ يؿطٚع اييت تٛاؾل ؾتاٚاٙ يف اَع ٚدٛز ا٫ؾطٌ ست٢ 

 ًـِبصٛض٠ ع ًـِكًٝس ا٫عـٛب تـصاص ٚدـتـإخ آخط مجعٷ كسـتـإعٚ    
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أٚ ايؿتا٣ٚ ؿطٍٛ يف عُّٛ ايؿتا٣ٚ يـُهًـ بتدايـ ا٭ؾطٌ َع ايـُا
اؾك٘ ؿطٍٛ عٓس تٛيـُذٛاظ تكًٝس اـؾًصا أؾتٛا ب ،دصٛصّاـا٫بت١ٝ٥٬ َ

هًـ، أٚ ًـُٚ يف ايؿتا٣ٚ ا٫بت١ٝ٥٬ يَع ا٭ؾطٌ يف عُّٛ ايؿتا٣ٚ أ
اىل ايؿتٝا مجع َٔ ا٭عاظِ  قس غبلٚ، بتدايؿُٗا ًـِايععسّ عٓس 

يف َٛضز بتٛاؾل ؾتا٣ٚ ا٭ؾطٌ ٚايؿاضٌ ٚ ًـِايعضز ـذٛاظ يف َٛباي
 ايصٟ قاٍ دعؿط ناؾـ ايػطا٤نايؿٝذ  اٚاُٖاؾتت٬ف خبا ًـِعسّ ايع

 (16)(د٬ف ايؿاضٌـب ـًِؿطٍٛ َع عسّ ايعيـُا ايطدٛع اىلذٛظ ـٜ)
 .سهٞ َا ع٢ً ٚغريِٖ دطاغاْٞـاي شكليـُاٚ ا٫ْصاضٟ ايؿٝذ ٖٚهصا

ًـ ـتـ١ٝ يف صش١ ايـًـُط ا٭عاطـتؾا٫ زيٌٝ ع٢ً  : كٍٛـْٓا ـٖٚ      ٫ٚٝس ـك
ايؿطع١ٝ ايجابت َٔ ايٓصٛص ٚ، ْؿػ٘ نُا غٝتبني قطٜبّايف  ٚدٛب٘ ع٢ً

ط ٚضاٟٚ ٓصض َٔ أٌٖ ايـصن ُيـاايؿكٝ٘ يـِ ا١ يؿتا٣ٚ ايعٝذٖٛ ثبٛت ايـش
تٓطبـل  عٓاٜٚٔ نًٝـ١  ٖصٙ ٚعاضف س٬هلِ ٚسطاَِٗ، ٚ ()أسازٜجِٗ

ُ اشػب ْعط ـب -ْـدطز ، يهٓاايؿاضٌ ع٢ًع٢ً ا٭ؾطٌ ٚ يف  -ؿٗٛضيــ
ُ ابتدايـ ؾتا٣ٚ ا٭ؾطـٌ َـع ؾتـا٣ٚ     ًـِخصٛص َٛاضز ايع ؿطٍٛ يــ

ِ ا٭ؾطـٌ ا٭ع  ؾٝذب تكًٝس ِ   ًــ ُ اتكًٝـس   ٫ٚ ٜصـض عٓـسٖ ٫ ؿطٍٛ ٚيــ
  . هٕٛ ؾتاٚاٙ سذ١ت

بتٛاؾكُٗا  ًـِساٍ ايعبتدايـ ؾتاٚاِٖ أٚ  ًـِيهٔ يف َٛاضز عسّ ايع     
شصٛي٘ بــني ؾتــا٣ٚ ـٖٚــصا قــس ٜتشكــل ْــازضّا نُــا ٜكــاٍ بــ  -يف ايؿتــا٣ٚ

ٌ  يـُا ت٬َصتـ٘ ايػـٝس مجـاٍ ايهًباٜهـاْٞ      شكل ايٓا٥ٝين َع ؾتـا٣ٚ أؾطـ
ٝـ عًـ٢ تكًٝـس    تٓطبل ايعٓاٜٚٔ ايـُتكس١َ -)قسُٖا( ٚ ايؿك عًـ٢  ٘ ايؿاضـٌ 

                                   

 طبع١ سذط١ٜ . - 144نؿـ ايػطا٤ :  (16)
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عُـ٬ّ  ُٗـا  َٓ ن٬ّهًـ يـُا تكًٝسٜٚهٕٛ  ،تكًٝس ا٭ؾطٌ ع٢ً سسٸ غٛا٤
إْطبـام زيٝـٌ   ٛضـٛح  ي ،يًصَـ١  ٤٣ٔطبٵـَٴـ ـذٕع َٚٴـ بايـشذ١ ايــُعترب٠ ٖٚـٛ   

غٛا٤ٶ ايـُؿطٍٛ ٚا٭ؾطٌ  ٓصضيـُايـِ اًعضدٛع٘ يع٢ً بإط٬ق٘ ذ١ٝ احل
  ٌ ٜـتعني   ستـ٢  ٫ٚ ز٫ي١ يف ايـُطًكات ع٢ً إختصاصٗا بؿتـا٣ٚ ا٭ؾطـ

 . ٫ ٜـذٛظ تكًٝس ايؿاضٌ عٓس٥ص، ٚايؿكٝ٘ ا٭ؾطٌ تكًٝس
ـــُتشصٌ      ٍ  ٚاي ـــكًٝس ايـُؿطـــٛ ــني ت ـــُهًـ ب ـــكًٝس   تـدـــٝٸط اي ــني ت ٚب

 بتدايؿٗا، ـذٌٗؾطض تٛاؾل ؾتاٚاِٖ بٌ ست٢ َع ؾطض اي ا٭ؾـطٌ يف
ــ٘ يف ــأي١:    إ٫ أْ ــٛثك٢: َػ ــط٠ٚ اي ــاٍ(18)ايع ـــكًٝس   ق ــسّ ت ــٛط ع : )ا٭س

يف ايـُػا٥ٌ اييت تٛاؾل ؾتٛاٙ ؾت٣ٛ ا٭ؾطٌ( ٖٚـصا إستٝـاط   ايـُؿطٍٛ 
ٚدٛبٞ ٫ ْـذس ي٘ ٚدّٗا ٚاضشّا ٫ٚ زي٬ّٝ غاطعّا ٜسيٓا ع٢ً َٓع تـكًٝس 

 بـٌ يف ، ايـُؿطٍٛ ٚيـعّٚ تــكًٝس ا٫ؾــطٌ يف َـٛاضز تـٛاؾــل ؾــتاٚاُٖا      
 : َٔ أسس أَطٜٔ ٘ستٝاطـشتٌُ ْؿ٤ٛ إْعِ ٜ .ذٌٗ بتدايؿُٗاـَٛاضز اي

 .:(14)صَٔ بعض ا٭خباضطإَاّ ايكّٛ ٚاؾسِٖ ؾكسٸَٛا أؾطًهِ -أ       
ـٷ درب ـيهــٔ ايــ    دصٛص ـٖٚــٛ َــ (ايؿكٝــ٘)أضغــً٘ ايصــسٚم يف ضــعٝ
ــٚإ ا٥٫تُــاّ : ُٛضزٙـبــ َــاّ ايكــّٛ يف صــ٠٬  ، َٚٓعــٛضٙ إذُاع١ـَــاّ اي

َاّ ايتكًٝس ٫ٚ ٚدـ٘ يًتعـسٟ إ٫   ، ٫ٚ ؾاٖس ع٢ً ايتعسٟ اىل إاجلُاع١
يٛاضض إش ايص٠٬ مجاعـ١ َـع   بٌ ايكٝاؽ َع ايؿاضم ا ،ايكٝاؽ ايباطٌ

ٞ     -نايعًٟٛ ٚايؿكٝ٘ -ا٭ؾطٌ  ،أؾطٌ َٔ ايصـ٠٬ خًــ ايعـسٍ ايعـاَ
ٕ تكًٝس اهلـامشٞ  يـِ ٜتشكل بسيٌٝ أ يـِ ٜجبت َجً٘ يف إَاّ ايتكًٝس، إشٚ

 .أؾطٌ َٔ تكًٝس ايعاَٞ ست٢ ٜصض ايتعسٟ قٝاغّا 
                                   

 . 6َٔ ابٛاب ص٠٬ اجلُاع١ : ح 62: ب 5ايٛغا٥ٌ : ز (14)
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  (.ؿطٍٛيـُظ تكًٝس اذٛـ٫ ٜ)َٔ إط٬م َعكس امجاعِٗ  -ب      

ٓـ       ِ  ٘يه َطًــل ٭ْـ٘ َعًــّٛ   ٜــتِ امجـاع ٖٓــا ستـ٢ ٜهـٕٛ يــ٘ َعكـسٷ     يــ
شكل عٓسْا عسّ إْعكاز ا٫مجاع ع٢ً عسّ دٛاظ تكًٝـس  ـد٬ف ٚقس تـاي
ٛ   (.)ّشكل عسّ نؿـؿ٘ عـٔ ضأٟ اٱَـا   ـؿطٍٛ نُا تيـُا ؾـطض   ٚيـ

 .٘ س ع٢ً إط٬قٚايهؿـ ٫ ٜٛدس ي٘ َعكس َطًل ست٢ ٜٴعتُا٫ْعكاز 

ستـ٢   -ؾتٝـاّ   ٫ ،ٚيـٛ إستٝاطـاّ   -ًـُٓعٚاحلاصٌ إٔ ٫ ٚد٘ صشٝض ي     
دايـ ؾتـاٚاٙ َـع ؾتـا٣ٚ    ـيف صٛض٠ ت ًـِا٫عتكًٝس ع٢ً ايكٍٛ بٛدٛب 

ذٛاظ ٚٚدٗـ٘ ٚاضـض ٖـٛ أْـ٘ َـع      ـٖٛ ايـ  ، ٚايصشٝضؿطٍٛيـُاايـِ ايع
كٗا ٚعـسّ  ـؿطٍٛ أٚ استُاٍ تٛاؾـ يـُبتٛاؾل ؾتا٣ٚ ا٫ؾطٌ َع ا ًـِايع
٭ٕ سذٝــ١ ايؿتــ٣ٛ ثابتــ١  ًـــِ،عباخت٬ؾٗــا ٫ َٛدــب يتكًٝــس ا٭ ًـــِايع

ْـ  يـُيطبٝعٞ ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ا شٛ صـطف ايٛدـٛز   ـٓصض َٔ أٌٖ ايصنط عًـ٢ 
عسٍ إَتجا٫ّ ناؾّٝا ٱبطا٤ ايصَـ١.  ٜٚهٕٛ عٌُ ايـُهًـ بؿتا٣ٚ أٟ ؾكٝ٘ 

ؾعـسّ   ايؿتـا٣ٚ دايـ ـتـ  عٓـس يٛ بٓٝٓا ع٢ً عسّ ٚدٛب تكًٝس ا٭عًــِ  ٚ
    . ثِ ْبشح :ا٫عًـِ يف َٛاضز ايتٛاؾل بططٜل أٚىل قطعّاٚدٛب تكًٝس 

 . لـهاألمر السابع : وجىب الفخص عً األع        

تؿصــ٬ّٝ أٚ  ًـــ٫ِغــُٝا عٓــس ايع -ايؿكٗــا٤ ًـــِبٓـا٤ٶ عًــ٢ ٚدــٛب تكًٝــس أع     
ــا٣ٚ ا   ــايـ ؾت ــا٫ّ بتد ـــُإمج ــٌ ا٭ع  ي ــا٣ٚ ا٭ؾط ــع ؾت ـــِؿطٍٛ َ ــ ً ذب ـٜ

ـــِايؿشــص عــٔ ا٭ع  ـــُ ً ــ١ّ عطؾت٘ ي ــتِ    ٚتؿدٝصــ٘ َكسَ ــا٫ ٜ ــإ َ ــسٙ ؾ يتكًٝ
ك٬ّ بازضاى ايعكٌ ايؿططٟ إ٫ ب٘ ؾٗٛ ٚادب ع -ًـِتكًٝس ا٭ع :ايٛادب

هًـ يف َعــطض يـــُٖــٛ ٚادــب إضؾــازٟ ستــ٢ ٫ ٜكــع اٚاضــشّا، بــٌ 
شتٌُ ٝ٘ تــٴ ؾكهًـ بؿتا٣ٚ يـُبًشاظ اْ٘ اشا عٌُ ا ،ٚايعكابدايؿ١ يـُا
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ٜكطــع  يـــِ -عٙ بؿدصــُ٘ٝٝـٚتــ ًـــِا٭ع عــٔٝت٘ َــٔ زٕٚ ؾشــص ًـــُأع
ِ ٫ستُاٍ إٔ ٜهٕٛ ا٭ع بؿطاؽ شَت٘ ًٓـسٙ ؾٝشتُـٌ ايعكـاب    غـري َـٔ ق   ًــ

 .ٕ عًُ٘ ع٢ً طبل ؾتا٣ٚ َكًسٙ َعصٸض٠ ي٘ ٚاقعّا يعسّ إسطاظٙ نٛ

ِ إمجا٫ّ بٛدٛز ا٭ع ًـِذتٗسٜٔ ٜعـٚاحلاصٌ اْ٘ َع تٛؾط َ     ؾـِٝٗ   ًــ
ِ هًـ ع٢ً ٚدٛب تكًٝس ا٭عيـَُٚع بٓا٤ ا  ايؿكٗـا٤  سـس اشا ضدـع ٭  ًــ

٘    ًـَِٔ زٕٚ ؾشص عٔ ا٭ع أٚ َـع إستُايـ٘ َـٔ     ،ٚتكًٝـسٙ بعـس َعطؾتـ
ُ َعترب ؾٝكًس َٔ إستُـٌ أع  ٝت٘ بططٜل إثباتٺًـُأع لشكـزٕٚ ت ٝت٘ َـٔ  ًــ

ــاز درب٠ـزٕٚ ؾشــص ٚغــ٪اٍ أٖــٌ ايــ   ــ٢   -ٚا٫دتٗ ــسّا عً ٜهــٕٛ َعتُ
 ِٴَهشٳايـــٖٚــٛ  -يف ْعــط ايعكــٌ ايؿطــطٟ ٖٚــٛ َٓهــطٷ ،شذ١ٝـَؿــهٛى ايــ

شذ١ٝ ـ٫ٚ ٜهـٕٛ عًُـ٘ َكطـٛع ايـ     -ٚايعبٛز١ٜ ا٫َتجاٍَـذاٍ يف  ٍٴسٵعٳاي
 ـدرب٠ يػطض تكًٝسٙ .َٚعطؾت٘ َٔ أٌٖ اي ًـِإ٫ َع ايؿشص عٔ ا٭ع

ُ ١ٝ ٚاـؿب١ٗ َٛضٛعـٚقس ٜؿهٌ ٖٓا بإٔ اي     ٘   ؿٗٛضيــ  يف ايؿكـ٘ ٚأصـٛي
ؿتب٘ يـــُعــسّ ٚدــٛب ايؿشــص عــٔ ا  -عًٝــ٘ ا٫مجــاع عــٞزٸإ ٚقــس -

ْـ    ـايتشطٜ َٛضٛعّا غٛا٤ ايؿب١ٗ شٔ ؾٝـ٘  ـ١ُٝ ٚايؿب١ٗ ايٛدٛبٝـ١ َجـٌ َـا 
 .  ُهٔ إدطا٤ ايربا٠٤ َٔ ٚدٛب ايؿشصـٜٚ ايؿكٗا٤ ًـِعٓسَا ٜؿتب٘ أع

َٛضـٛعّا  ٚدٛبـ٘  ؿتب٘ يـُهٔ َع تػًِٝ عسّ ٚدٛب ايؿشص عٔ اي    
ٖٚٛ َـشٌ خ٬فٺ ضغـِ إتؿـاقِٗ عًـ٢ عـسّ ٚدـٛب ايؿشـص        -عَُّٛا

عـسّ ٚدـٛب ايؿشـص عـٔ      ًِــٸ ٫ ْػ -٘ َٛضـٛعاّ عٔ ايـُؿتب٘ تـشطٜـُ
ُ ْعـري ا عٓـس ايؿـاضع    ؿتبٗات ايـ١ُُٗيـُا ٘ كًٝس اـكاّ ايـصٟ ٖـٛ تـ   يــ  يؿكٝـ

ايؿشـص  ٫بـس َـٔ   بٗـا، بـٌ   ٔ ٚإَتجاهلا ٚايتسٜٸ عطؾ١ أسهاّ اهلل قاطب١ّيـُ
ًٓ ًـِعٔ ا٭ع  .سػب ؾتٛاٙ ـشطَات٘ ُتجٌ ٚادبات ايؿطع َٚـسٙ ٜٚست٢ ٜك
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ُ أٚ ا٫ط٦ُٓـإ بأع ٚسسٸ ايؿشص ايٛادـب ٖـٛ سصـٍٛ ايكطـع          ١ٝ أسـس  ًــ
ــ ـــُشتًُٞ ا٭عـَ ــ١ َــٔ زٕٚ    ً ــاّ ايبٝٓ ١ٝ ْاؾــ٦ّا َــٔ غــبب َتعــاضف نكٝ

 . ُعنيايـ ايؿكٝ٘يف  ًـَِعاضض َٓهط يتؿدٝص ا٫ع
ِ ٌ ايٝأؽ َٔ َعطؾ١ ا٭عٜـشصأٚ      ٛ أَهٓـ٘ ا٫ستٝـاط   يـ  ، ٚعٓس٥ـص  ًــ

   ٘ يتشصـٌٝ ايعًـِ بؿـطاؽ شَتـ٘      ا٫ستٝـاط  ايتاّ يف ؾطٚع زٜٓـ٘ ٚدـب عًٝـ
 ًّٛعـُايـ اٱيعاَٝـ١ عًٝـ٘   ع ا٫سهـاّ ايٛاقعٝـ١   تٓذٸـ يـُؿتػ١ً ٜكّٝٓا بؿعـٌ  ا

ِ ٫ٚ ططٜل ٫َتجاهلـا غـ٣ٛ تكًٝـس ا٭ع    ،يف ايؿطٜع١ ٖاٚدٛزإمجا٫ّ   ًــ
يهـٔ ا٫ستٝـاط ايتـاّ يف ؾـطٚع ايـسٜٔ قاطبـ١        .ٚايعٌُ ع٢ً طبل ؾتاٚاٙ 

ِ   هًؿنييـَُتعػط أٚ َتعصض ع٢ً غايب ا ، ؾإَْ٘ؿهٌ دسّا  ،بـٌ تــُاَٗ
َٳــ ٚ ــ٘  ــسٜٔدًصّا ـ٫ ٜٓؿــع دعً ــســاٍ  يًت ــ٢ ض ايتعــطٸط أٚ تعــصٸتعػٸ ف عً

ٜـتدري   -بعس ايؿشـص  ًـِا٭ع ٍٛ: عٓس ايٝأؽ َٔ َعطؾ١كْٚيصا  ًـِا٭ع
 . ٜٓبػٞ إختٝاض ا٭ٚضع َِٓٗٚٝت٘ ًـُشتٌُ أعـُٔ ٜـؿا٤ ََٜٔ  يف تكًٝس

ٛ  حكسَات ْـسخٌ يف صـًب ايبشـ   يـُُٗٝس ٖصٙ اـثِ بعس ت     سهـِ   ٖٚـ
ُ ٚايعاٖط ٚدٛز قٛيني يف ا ،ًـِ٭عتكًٝس ا ػأي١ ٫ أقـٌ َـٔ أُٖٝتُٗـا    يــ

ُٖٚا: ايكـٍٛ ا٭ٍٚ ٖـٛ عـسّ ٚدـٛب تكًٝـس ا٭عًــِ، ٚايكـٍٛ ايجـاْٞ:         
عًــ٢ خــ٬فٺ يف نــٕٛ تكًٝــسٙ ؾــططّا يف صــش١    ًـــِا٭ع ٚدــٛب تكًٝــس

ِ اضادشّا ع٢ً تكًٝـس ايع  ًـِتكًٝسٙ أٚ نٕٛ تكًٝس ا٭ع ايؿاضـٌ بؿعـٌ    يــ
 ٣ٚ ايؿكٗا٤ اٯخطٜٔ .ٚبني ؾتا ًـِا٭ع ٣ٚاايتعاضض بني ؾت

ِ ٚايعاٖط إٔ تكًٝس ا٭ع     شاي١ ايٛاقعٝـ١ ايػـا٥س٠ ٖٚـٞ    ـبايـ  دتصٷـَـ  ًــ
ِ إخت٬ف ؾتا٣ٚ ايؿاضٌ ٚا٭ؾطٌ ٚعسّ تٛاؾكُٗا أٚ َع ايع  ،بتدايؿُٗـا  ًــ

ٜٚكـع ايبشـح ايتؿصـًٝٞ     ،ٌ ايبشح ا٫غتس٫يٞ يهٌ َٔ ايكـٛيني ؿصٸـْ ٖٚٓا
ٚتـاض٠ ٬ْسـغ    ،شتاز اىل ايتكًٝـس يـُغ ٚظٝؿ١ ايعاَٞ اتاض٠ ٬ْس : يف َكاَني
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ٚدـٛب تكًٝـس    :ذتٗس َٔ سٝح إغتٓباط٘ َٔ ا٭زي١ ايؿطع١ٝيـُٚظٝؿ١ ا
كاّ ٚايبشـح  يـُٚتؿصٌٝ ا ًـِكًٝس ايؿاضٌ غري ا٭عـأٚ إَهإ ت ًـِا٫ع

 :ٜكع يف َكاَني  ًـِعٔ تكًٝس ا٭ع

يف ْؿػـ٘ بًشـاظ    -يـِاعغري اي -اّ ا٭ٍٚ : يف بٝإ ٚظٝؿ١ ايعاَٞكيـُا    
َـ    ٚ -أسسٺ تكًٝس َٔ غري -تؿهطٙ ٚؾُٗ٘ شطّا بـازضاى  ـٖـٌ ٜػـتكٌ عكًـ٘ 

، أّ ٫ ٜػــتكٌ عكًــ٘ بــازضاى يــعّٚ تكًٝــس ا٭عًــِ، ًـــِيــعّٚ تكًٝــس ا٫ع
  ٜٚسضى ايتدٝري يف ايتكًٝس بني ايؿاضٌ ٚبني ا٭ؾطٌ ا٭عًِ ؟.

    ٕٕ َـ هًـ يتعٝني ٚظٝؿتـ٘ يف يـُتاض٠ ٜتصس٣ ا :ٚبتعبري ثا ايتكًٝـس   ذاٍـ 
ْـ٘  سٝح أ (ايؿكٝ٘)ايس١ٜٝٓ، ؾإْ٘ ٫ َع٢ٓ َعكٍٛ يتكًٝسٙ غري  طدع١ُٝايـٚ

٘   بعكً٘ ٜسضى ُ  أْ٘ ٫بس َٔ تكًٝـس ايؿكٝـ عطؾ١ أٚاَـط اهلل ْٚٛاٖٝـ٘ ستـ٢    يــ
٫ ٜعـطف   ٙٚإ٫ ؾُٔ زٕٚ تكًٝـس  ،ٜهٕٛ َتسّٜٓا بسٜٔ اهلل تعاىلُتجًٗا ٚـٜ

ًـ ـٚتا٭صسقا٤ أٚ با٤ اىل إ٫ َٔ ططٜل اٯزٜٔ اهلل تع ٖـ  ،ٝسِٖـك ٛ غـري  ـٚ
 . سٜٔ اهلل صشٝشّاٚعسّ إساطتِٗ بغايبّا  ٖ٪٤٫يعسّ َعطؾ١  ذسٺـَ

ِٗ ًـٌُٖ ٜسضى يعّٚ تكًٝس أع يـِاٚعٓس٥ص بعس إزضان٘ يعّٚ تكًٝس ايع    
 ؟تاٚاٙـبل ؾـعٌُ ع٢ً طـٜٚ  تعاىلسهاّ اهللبأ يـِاٝس أٟ عـكًـٛاظ تـأٚ د

 :ٚعٓس٥ص  ،ٍكاّ ا٭ٚيـُْبشج٘ يف ا ٖصا َا

هًـ ايعاَٞ بًعّٚ يـ٫ُ ٜٓبػٞ ا٫ؾهاٍ يف إغتك٬ٍ عكٌ ا :قس ٜكاٍ     
يف َـٛاضز إخـت٬ف ؾتـا٣ٚ     ًـِٚعسّ نؿا١ٜ تكًٝس غري ا٭ع ًـِتكًٝس ا٭ع

 عكً٘ بني ايتعٝني ا٭َط يفٖٓا ؾاْ٘ ٜسٚض  ،ًـَِع ؾتا٣ٚ غري ا٭ع ًـِعا٭
 شذ١ٝـب ًـِسٝح أْ٘ ٜع -١بـشػب َكاّ دعٌ ايـشذ١ٝ ايؿطعٝ -ٚبني ايتدٝري
يف سذ١ٝ ؾت٣ٛ غري ْؿػ٘ ؿو ، ٚتيف سك٘ ع٢ً نٌ تكسٜط ًـِؾت٣ٛ ا٭ع
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ٚبــني  ًـــِٚعٓــس زٚضإ ا٭َــط بــني تعــٝني ؾتــ٣ٛ ا٭ع  ،يف سكــ٘ ًـــِا٭ع
ِ اايتدٝري بٝٓٗا ٚبني ؾتا٣ٚ ايع ًـ   -يــ ِ كًٝس ا٫عـبتعـٝني تـ   ٜ٘ػـتكٌ عك ، ًــ

ــٝكني إدــعا٤  ــسٜط ي ــ٢ نــٌ تك ــعا٤ إدــٚتؿــو ْؿػــ٘ يف   ،ٙ عً ٣ٚ غــري اؾت
٘ يف سذ١ٝ ؾتـ٣ٛ غـري   ؿٓه، يًـِؾٝػتكٌ عكً٘ بتعٝني تكًٝس ا٫ع ،ًـِا٫ع
 ١ ؾ٤ٞ نافٺ يًشهِ بعسّ سذٝت٘ . ٚايؿو يف سذٝ عًٝ٘، ًـِا٫ع

ػب تؿهط عكٌ ايعاَٞ َٔ زٕٚ ع ًـِٚدٛب تكًٝس ا٭عٖصا تكطٜط      
 . كٌ َػتك٬ّيـُا ٜسضن٘ ايع ّابٝاْ (13)شكليـُأغتاشْا اأؾازٙ ، تكًٝس أسس

ايؿكٝ٘ ا٭صٛيٞ ٚ ٜسضن٘ ايصٖٔ كاٍ ٜػتكٌ ب٘ عكٌ َٜٚطزٸٙ: إٕ ٖصا      
ايبػــطا٤ ٖٚــِ  ايـــُهًؿني٫ٚ تػــتكٌ بــ٘ عكــٍٛ  ،تطٛضيـــُٟ ااٱدتٗــاز

 .  ١٦ِٗ َٓيـُٚايصٜٔ ٜعٜس قسضِٖ ع٢ً تػع١ ٚتػعني با عك٤٬يغايب١ٝ ا
ــ     ٫ ٜعٗـط ؾـاٖس    :ٚباختصاض     هًؿني ُٚاضـض عًـ٢ إغـتك٬ٍ عكـٍٛ اي

ــس ا٭ع  ــعّٚ تكًٝ ـــِبً ــايٓشٛ ً ـــُا ٚب ــٔ ايتؿهــط  كطضي ــسقٝل  َ ، ايعًُــٞ اي
ُ ْعـِ إ٫ بعـض ا  بطٖـإ،   ؾاٖس َٔ نٌ سإ أق٣ٛ ٚايٛد تؿطع١ ٚيف يــ

ِ ٔ يعّٚ تكًٝـس ا٭ع ايـُعتكسٜتبعّا يؿتا٣ٚ ا٭َصاض بعض ايعصٛض ٚ  ،ًــ
ٚ ٛ ــٝؼ ٖــ ــ ي ـــُيتؿهــط اَػــتك٬ّ يعكــٛهلِ ٚبٓشــٛ ا  نّاضٳسٵَٴ نــ٬ّ يف  كطضي

ٚ  ٚ . )قسٙ(غتاشا٭ ُ آٜبػٞ يٓا إٔ ْهـٕٛ ٚاقعـٝني  ًشٛظ ٚدـساّْا عًـ٢   يــ
درب٠ ـغـــريِٖ ٚدـــطِٜٗ عُـــ٬ّ عًـــ٢ ايطدـــٛع اىل أٖـــٌ ايـــ   : ايعكـــ٤٬

ـشسٚز دربات ايسقٝك١ بـ ـايعًّٛ ٚايعطؾ١ ٚا٫ختصاص يف ايؿٕٓٛ ٚيـُاٚ
 : ايكطٜب ايِٝٗٝػٛض هلِ ٚيـُسػب اَعطؾتِٗ ب٘ ٚ

 صسٸٜ٘ـتصاص َٔ زٕٚ تـبٝب ا٫خـؿشص عٔ ايطـطض ٜيـُط٣ اـتـؾ    

                                   

 . 563: 3+ َباْٞ ا٫غتٓباط : ز 351: 4+ َصباح ا٫صٍٛ :ز143ايتٓكٝض :  (13)
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ٚتــط٣  ،دصٛص٘ زٕٚ غــريٙـدربا٤ يريادعــ٘ بـــايــ ًـــِيًتعــطٸف عًــ٢ أع
ُٸِ يــ٘ خاضطــ١    يـــُصــاسب ا٭ضض ٜؿشــص عــٔ ا   ٗٓسؽ ايــصٟ ٜصــ

ػتؿؿ٢ أٚ ايعُاض٠ ايػه١ٝٓ أٚ ايتذاض١ٜ ثِ ٜؿشص عٔ يـُػهٔ أٚ ايـُا
جري َـٔ  ذس ايهـبٌ ت ،ؿطف ع٢ً تطبٝل اخلاضط١يـُآٓؿص ٚيـُٗٓسؽ ايـُا

عبٸط عٓ٘ عطؾّا يف بًسْا با٭غط١ يـُدبري ايعاضف اـايعك٤٬ ٜهتؿٞ بايبٓٸا٤ اي
ُ اٯخـط ا دطط ٚيـُٗٓسؽ ايـُٜٚػتػين عٔ ا ُ تـط٣ ا ، ٚٓؿصيــ دتًؿني يــ

ُ ُإ اـٜطدعٕٛ اىل ايعاضف با٭ثأٚ َتاع أٚ عكاض ٺيف َاٍ ٺ ُٝٸع يٮَتعـ١  يــ
 ٚ ٕ ٬َسعـــ١ أٚ ايعكـــاضات ٚخصٛصـــٝاتٗا ٚأغـــعاضٖا ايػـــٛق١ٝ َـــٔ ز

اهلٓسغــ١ أٚ ب بايطــب أٚخــرب٠ ط ا٭نجــٚ ًـــِايطدــٛع اىل خصــٛص ا٭ع
ـدايٞ ٖٚهصا ٜسضى عكٌ ايعاَٞ اي ،درباتـشُٖٛا َٔ ايـايتكِٜٛ أٚ ْب

َٔ  ٚ ٘     ؾتا٣ٚ ا٭عـ٬ّ  ُ نًـِٗ ع  :ٜكـٍٛ سانٝـّا يٓتٝذـ١ تؿهـطٙ ٚتعكًـ ا٤ ًــ
اف أسهـاّ  ٜهؿٝين َتابع١ أسسِٖ ٫نتؿ ،ع٢ً زٜٔ اهلل ٚأسهاَ٘ أز٤٫

 ّا . تسٜٓهلل َٚعطؾتٗا َكس١َّ ٫َتجاهلا ا

      ٟ ُ غـري ا  ٚاحلاصٌ عـسّ إزضاى ايعكـٌ ايؿطـط ّ  يــ -تأثط بتؿهـط ا٭عـ٬
عــسّ تصــسٟ ايعكــ٤٬ عَُٛــّا  بايـــدصٛص، ٚ ًـــِتكًٝــس ا٭ع يٛدــٛب

 ُ ـــ ايـــ ًــــِطادع١ أعيـــ ٠ اىل خـــرب تازشـدربا٤ بـــايعًّٛ ٚايؿٓــٕٛ ايـــيت تـ
ــ١ عايٝـــ١ـٚتـــ ــ٬ّٝ َـــٔ دصص َٚعطؾـ ٭غـــطاض ايعكـــ٤٬ ٚ، ْعـــِ إ٫ قًـ

ُطادع١ يـخاص١ تسعٛ هلِ ظطٚف  تـشصٌُٗات يـُدصٛص١ ٚيف اـَ
إغتك٬ٍ عسّ ٖٚصا ناؾـ دًٞ عٔ  ،ا٭نجط خرب٠ّ ٚا٭ق٣ٛ إختصاصّا

ؾـاٖس دًـٞ    ٖٛ، بٌ دربا٤ـاي ًـِأععكٌ ايبؿطٟ ايعاّ بًعّٚ َطادع١ اي
 .دبري ع٢ً اٱط٬م ـزيٌٝ قٟٛ ع٢ً نؿا١ٜ َطادع١ ايٚ
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ُ ٕٛ ايؿتٝا ايؿطع١ٝ ٖـٞ ا ته :عًٝ٘ٚ     ُ ًع١َ ييــ ٘ هًؿني باختٝـاض ا ًــ  يؿكٝـ
 ًـِعهًـ ٜسضى ٚدٛب تكًٝس ا٭يـُٚيٝؼ عكٌ ا ،ايتكًٝس عٓس ًـِا٭ع

 :  يف ًـِٚعٓس٥ص ْته ،ايعسٍ يؿكَٝ٘ٔ زٕٚ تكًٝس اَػتك٬ّ ٚ

ُ يف بٝإ ٚظٝؿـ١ ا ايـُكاّ ايجاْٞ:      ذتٗس ٚؾُٗـ٘ َـٔ سٝـح إغـتٓباط٘     يــ
ُ شهِ اـايـ  ٔ يــ ُ ا٭زيــ١ ايؿـطع١ٝ ٚا  بشٛخ َـ ٪زٟ اىل ايؿتٝـا بٛدــٛب  يــ

 . ًـِأٚ اىل إَهإ تكًٝس غري ا٭ع ًـِتكًٝس ا٭ع
إْ٘ َٔ ايٛاضـض ٚبايٛدـسإ ايـصٟ ٖـٛ أقـ٣ٛ َـٔ نـٌ         :أقٍٛ بسّٚاٚ    

غٛا٤ َا ٜؿـٝع   ،ػتٓبط١يـُإخت٬ف َؿتٺ عٔ َؿتٺ يف ايؿتا٣ٚ ا :بطٖإ
 ٘ ِ إٔ ؾتـا٣ٚ ا٭ع  ٫ٚ ضٜـب يف  ،ا٫بت٤٬ ب٘ َٚا ٜٓسض ا٫بت٤٬ بـ ٜكٝٓـّا   -ًــ

ٚدٛب نؿتٝا ي٬ستٝاط بعطٗا َٛاؾلٷ  ًـِنؿتا٣ٚ غري ا٭ع -أٚ إستُا٫ّ
دايـ ي٬ستٝاط نؿتٝا عـسّ  ـخط َٚايبعض اٯ ،طا٠٤ ايػٛض٠ يف ايص٠٬ق

٫ٚ ٜتعاضف بني ايؿكٗا٤ يف ؾتاٚاِٖ  ،ش١ـٚدٛب قطا٠٤ ايػٛض٠ بعس ايؿات
ُ ذتٗس َػـتًعَّا  ـَقبٍٛ ايتبعٝض يف ايتكًٝس ؾٝهٕٛ تكًٝس   ٛاؾك١ بعـض يــ

  .دايؿ١ بعض آخط يٲستٝاط ـؾتاٚاٙ ي٬ستٝاط َٚ
٫ٚ دــس٣ٚ يف تكػــِٝ أٚ تؿصــٌٝ مجــع َــٔ ايؿكٗــا٤ ا٭ٚاخــط َــِٓٗ     

ايـــُشكل)قسِٖ( يف إٔ ايـــُهًـ قــس ٫ ٜعًـــِ: ٫ إمجــا٫ّ ٫ٚ   أغــتاشْا
٭عًــِ،  ااٱخـت٬ف بـني ؾتـا٣ٚ ا٭عًــِ  ٚبـني ؾتـا٣ٚ غـري         تـؿص٬ّٝ بٛدٛز

ٚأخط٣ ٜعًـِ بصيو تؿص٬ّٝ، ٚقس ٜعًـُ٘ إمجا٫ّ، ٚإشا عًـِ ا٫خت٬ف ؾكـس  
ؾتا٣ٚ ا٭عًـِ بعطٗا َٛاؾل ي٬ستٝاط ٚقس تهـٕٛ َــدايؿ١ ي٬ستٝـاط     تهٕٛ

 .   غري َٛاؾك١ 
ٚاْـُا ٫ ٜـذسٟ شيو ٭دٌ َع١ًَٝٛ إخـت٬ف َــذتٗس عـٔ آخـط بًشـاظ           

 كٝ٘ بعطٗا َٛاؾلـَٚٔ نٕٛ ؾتا٣ٚ نٌ ؾ -٫ بًشاظ نٌ ؾتٝا -عُّٛ ايؿتا٣ٚ
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 .ي٘  غري َٛاؾلبعطٗا اٯخط ٚي٬ستٝاط 
ــٛ ؾــطض ايع ٚنٝـــ نــإ     ـــِي ــا٣ٚ    ً ــا٣ٚ ا٭ؾطــٌ َــع ؾت بتٛاؾــل ؾت

ْػـض   ايؿاضٌ ؾ٬ ضٜـب يف ؾـطع١ٝ تكًٝـس ايــُؿطٍٛ نُـا تكـسّ، ٖٚٓـا       
يعسّ أثـٕط يـ٘ بًشـاظ ايٛاقـع     ٚايتؿصٌٝ ايـُؿاض ايٝ٘ ايططف عٔ ايتكػِٝ 

ِ يعّٚ تكًٝس ا٭ع ٌٖ ٖٛ :از ايؿاضع ا٭قسؽْبشح َطٚ اضدٞ،ايـد  ًــ
 ذاظّ بإخت٬فـداضدٞ ايـاي ًـِايععسّ يعَٚ٘ يف صٛض٠ ٚاقع١ٝ ٖٞ  أٚ

 أٚ شاى،ٖــصا أٚ شاى  :١ٝ أســسًِٖـــُشتٌُ أعيـــُذتٗسٜٔ ايـــُؾتــا٣ٚ ا
 يؿكٗـا٤ . ا ًـ١ُِ زيٌٝ ٜٛدب ايٝكني أٚ اٱط٦ُٓإ بًعّٚ تكًٝس أعـؾٌٗ ث

 : يصاىَا إغتسٍ ب٘ َا إغتسٍ ب٘ هلصا ايكٍٛ ٚ : َطسًتنيْٚعطض يف 

 جتهديً : لـنمً ا لـهأدلة وجىب تقلًد األع       
غــكٛط ٚ ًـــِسٍ بٛدــٛٙ َــٔ ا٭زيــ١ عًــ٢ يــعّٚ تكًٝــس ا٭ع قــس إغــتٴ     

  : ا٭ؾطٌ ٖٚٞٚ ًـِذتٗس ا٫عيـُؿطٍٛ َع ٚدٛز ؾتا٣ٚ ايـُا ؾتا٣ٚ
ُ ع٢ً عسّ دـٛاظ تكًٝـس ا   سع٢يـُمجاع اايٛد٘ ا٭ٍٚ : اٱ      ؿطٍٛ َـع  يــ

ُ ايػـٝس ا نا٭عـ٬ّ  عـٔ بعـض    ، ْٴـكٌَٓ٘ ًـِٚدٛز ا٭ع ٟ  (15)طتط٢يــ  ايـص
ــ٘ قٛ ــ٘  ٘يــسهــٞ عٓ ـــُػيـَُــٔ ا)إْ ــس ايؿــٝع١ً ـــَُــِٓٗ اٚ( ات عٓ شكل ي

 . (12)ع٥ايهطنٞ يف دٗاز ساؾٝت٘ ع٢ً ايؿطا

 اٱمجـــاع شصٸٌـيعـــسّ تـــ ٚشيـــو ،نـــرب٣ٚؾٝـــ٘ إؾـــهاٍ صـــػط٣ ٚ    
 (17)يـُطتط٢يػٝس اٚيعسّ ٚدٛز عباض٠ ا يـُشكل ايجاْٞ،ايـُشهٞ عٔ ا

                                   

 . 62:  1سهاٙ عٓ٘ غري ٚاسس، َِٓٗ ايػٝس احلهِٝ يف َػتُػه٘ :ز (15)
 . 113:  11َٛغٛع١ َ٪يؿات احملكل ايهطنٞ : ز (12)
 . 811:  6ايصضٜع١ اىل اصٍٛ ايؿطٜع١ : ز (17)
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 ايؿكٗا٤ سني عطض صؿات ايــُؿيت  كٌ إخت٬فـْقس يف شضٜعت٘، بٌ اْ٘ 
ضُٓٗا، قاٍ: )ٖـصٙ ايصـؿات... إٕ ناْـت يــذُاع١     ا٭ع١ًُٝ  ٚمل ٜصنط

ٖــِ َتػــإٚٚ نــإ َـــدريّا، ٚإٕ نــإ بعطــِٗ عٓــسٙ أعًــِ أٚ أٚضع أٚ 
 ٔ َٚــِٓٗ َــٔ أٚدــب إٔ  ،طّادعًــ٘ َـــدٝٸ أزٜــٔ ؾكــس اختًؿــٛا ؾُــِٓٗ َــ

ٖٚصا ٜتٓاؾ٢ دًٝـّا َـع َـا     ُكسّ يف ايعًِ ٚايسٜٔ، ٖٚٛ أٚىل(ٜػتؿيت ايـ
ٚ  تٓعٸ٫ّ ْػب ايٝ٘ . َٚع ايتػًِٝ ٫ سذٝـ١ ؾٝـ٘   ْكٍٛ: ٖصا إمجاع َٓكـٍٛ 

ــا  ـــَِـ ــ يـ ــّا    ٜتـ ــسٙ قطعٝـ ــٌ عٓـ ــ٘ ٜٚتشصـ ــؿبني يًؿكٝـ ــ١   ٘نؿـ ــٔ َٛاؾكـ عـ
ت٬ف خداضدٞ يٛقٛع اٱـيأْ٘ ٫ ٜٛاؾل ايٛاقع ا (ٚسٝحعصّٛ)يـُا

ٖٚــٛ  -ٕ ايػــٝس ايعــاًَٞأ ايتصــسٜل باْعكــازٙ ستــ٢  ٓاُهٓـ٫ ٜــٚدــساّْا 
ٚ يـُا ِ آضا٤تتبع ٭قٛاٍ ايؿكٗـا٤  ٍ  -ٖـ ٖ    :قـا ٓٗـا  )زعـ٣ٛ ا٫مجـاع ٖٓـا ٜٛ

ُ َٚٓ٘ ٜتذًـ٢ ٚاضـشّا إٔ ا٫مجـاع ا    (18)(د٬فـؾٗط٠ اي سع٢ ٖٓـا ٫  يــ
ٜـ  ()ّٱَـا ٜهؿـ بٓشـٛ إط٦ُٓـاْٞ عـٔ َٛاؾكـ١ ضأٟ ا     هٔ تأًٜٚـ٘  ُـٚ

)يـِ ْتشكـل ا٫مجـاع عـٔ    َٔ اْ٘ (19))قسٙ( ذٛاٖطــُا أؾازٙ صاسب ايب
ايــُطتط٢ َـبينٷ عًـ٢ َػـأي١ تكًٝـس ايــُؿطٍٛ       ايـُشكل ايجـاْٞ، ٚإمجـاعٴ   

ٜعـين   اٱَا١َ ايعع٢ُ َع ٚدٛز ا٭ؾطٌ، ٖٚٛ غـري َـا ْــشٔ ؾٝـ٘ ...(    
سٙ كًٝـٚتــ يف ا٫َاَــ١ ايععُــ٢ ؿطٍٛيـــُاكسٜـــِ ـتإمجــاع عًــ٢ َٓــع اْــ٘ 

غـري َـا   بـشحٷ عكٝـسٟ ٖـٛ   ا ، ٖٚصَع ٚدٛز ا٭ؾطٌ  ايـد٬ؾ١ ايهرب٣
( )ايػا٥ـب   ّايـُطتبط بايٓٝاب١ عٔ اٱَأَ ايبشح ايؿكٗٞ  شٔ ؾٝ٘ـْ

 .ا٭ؾطٌ  َع ٚدٛز ايؿكٝ٘ ٗاؿطٍٛ ؾٝيـُتكًٝس اٚ يف بٝإ أسهاّ ايسٜٔ

                                   

 . 3:  11نتاب ايكطا٤ : ز -َؿتاح ايهطا١َ  (18)
 . 35:  31دٛاٖط ايه٬ّ : ز (19)
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جطِٖ نايـدربا٤ ٚأ ًـِع٢ً ايطدٛع اىل أع ايٛد٘ ايجاْٞ: تباْٞ ايعك٤٬   
ِ ٚ عٓس اخت٬ف ْعـطٙ ٚؾتـاٚاٙ َـع غـريٙ َـٔ ايــدربا٤،       ّا َٚعطؾ١ًّـُع  يــ

ِ دطٜإ ايػـري٠ ايعك٥٬ٝـ١ عًـ٢ ايطدـٛع اىل غـري ا٭ع      ْعٗس بـايؿٔ أٚ   ًــ
ٖــصٙ ططٜكــ١ ايعكــ٤٬ ٚغــريتِٗ عٓــس  .  طًٛب خربتــ٘ ؾٝٗــايـــُعطؾ١ ايـــُا

ِ أع دـٛز َٚع  يـِاعٚ خبريٚدٛز  ا أَـٛض ايـسْٝ  ٠ يف خـرب ٚأؾطـٌ َٓـ٘    ًــ
 .طدع١ٝ ايس١ٜٝٓ يـُاعاؾ١ٝ ٚيف أَٛض اٯخط٠ اييت َٓٗا ايتكًٝس ٚيـُا

َـٔ زٕٚ   ()ٖٚصٙ ايػري٠ قس دطت أَـاّ غـؿطا٤ ايؿـطع ا٭قـسؽ        
ٖٚــصا زيٝــٌ اٱَطــا٤ ٖٚــٛ عُــس٠ ايــسيٌٝ عًــ٢ ٚدــٛب   ،ضزع ٚإْهــاض

ُ قـاٍ أغـتاشْا ا   ،ٚؾططٝت٘ يف صش١ ايتكًٝـس  ًـِايطدٛع اىل ا٭ع شكل يــ
 ؾايصــشٝض يف : )ًـــِعــطض أزيــ١ ٚدــٛب تكًٝــس ا٭عبعــس اٱْتٗــا٤ َــٔ 

 ٖــٛ ايػــري٠ ايعك٥٬ٝــ١ ايــيت إغتهؿــؿٓا ًـــِشهِ بٛدــٛب تكًٝــس ا٭عـايــ
   . (61)(كسغ١يـُإَطا٤ٖا َٔ عسّ ايطزع عٓٗا يف ايؿطٜع١ ا

     ٞ ــاْ ٕٕ : تب ــا ــبٺ ث ــ٬ّ   ٚبتكطٜ ــِ  َػــتكطٸ ايعكــ٤٬ عُ ــاض ا٭عً ــ٢ اختٝ عً
تادٕٛ يــدرب٠ٺ ٖـِ غـري عـاضؾني     شـباختصاص٘ ٚا٭نؿأ َٔ غريٙ سُٝٓا ٜ

ذطاسني يف َؿـهًت٘  ـبٗا: ؾرت٣ ايــُطٜض ٜطدـع اىل أنؿـأ ا٭طبـا٤ أٚ ايـ     
ٜـ  ـ١، ٚتـ ـٝـ ـطاسـايطب١ٝ أٚ ٱدطا٤ عًُٝـ١ د  ًذأ اىل ـط٣ صـاسب ا٭ضض 

َصـــٓع أٚ  : بٓـــا٤ َػـــهٔ أٚغطضـــ٘ ٓسغني يًٛصـــٍٛ اىلـؿأ ايـُٗــــأنـــ
ؾٝكًسْٚـ٘، ٚقـس    ْـشُٖٛا، ٖٚهصا ايـُتؿطع١ ٜعُسٕٚ اىل أعًِ ايؿكٗـا٤ 

دط٣ اٱَطا٤ ايؿطعٞ يبٓا٥ِٗ، ٖٚٛ غريٷ عَُٛٞ بـُطأ٣ َٚػُع َـٔ  
 .  َٔ زٕٚ ضزع ()ايـُعصَٛني

                                   

 . 138ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس :  -ايتٓكٝض  (61)
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ُ ايتٛدٝـ٘ ْٓاقؿـ٘ ْٚــُٓع إْتادـ٘، إش إٔ غـري٠ ايعكـ٤٬        ٖٚصا     ٛغ١ ًَــ
اجلطٟ  ٚقا١ُ٥ ع٢ًبطٖإ يٛدسإ ايصٟ ٖٛ أق٣ٛ َٔ نٌ شػٛغ١ باـَ

ايطـب   ذاٍـيف َ ًـِا٭ع ؾطٌٮيـِ ٚياعايايعًُٞ ع٢ً ايطدٛع يًدبري 
َـ   ـذاٍٚايطباب١ ٚيف َ ُ ايكطـا٤ ٚا  ـذاٍاهلٓسغ١ ٚايعُـاض٠ ٚيف  شاَا٠ يــ

ٚ يـــُعــٔ ا ا٭عُــاٍ  ـذاٍايكــِٝ ٚيف َــسع٢ عًٝــ٘ ٚيف َـــذاٍ ا٭غــعاض 
ايعك٤٬ ٜطادعٕٛ  ؾإْو جتس ،شُٖٛاـايتدصص١ٝ َٔ خٝاط١ ٚصٝاغ١ ْٚ

درب٠ أٚ يف ـ٢ زضدــات ايــدبري بػــض ايٓعــط عــٔ نْٛــ٘ خــبريّا يف أعًـــايــ
دربت٘ ايطب١ٝ أٚ اهلٓسغ١ٝ ـِٗ عٓسِٖ ايٛثاق١ بيـُا، ٚأٚغطٗا أٚ يف أقًٗا

دربا٤ ايـصٜٔ  ـشِٖٛ َٔ ايـدربت٘ يف ايكِٝ ٚا٫غعاض أٚ ْـعُاض١ٜ أٚ بيـُا
 ِ . ْٚؿع َعطؾتٗ ِٜطدع ايِٝٗ ايعك٤٬ عٓسَا ٜط٦ُٕٓٛ اىل خربتٗ

ِ عيعكـ٤٬ عًـ٢ ايطدـٛع يٮ   تبـاْٞ ا ٜجبت  يـِ :ٚاحلاصٌ باختصاض      ًــ
ايتكًٝـس اىل  ؾطع١ٝ ط٬م ْصٛص ع٢ً صطف إ ـش١ّصاي نٞ ٜصري قط١ّٜٓ

ِ ْعـِ ٫ ْؿـو يف أسػـ١ٝٓ َطادعـ١ ا٭ع     . ًـِتكًٝس ا٫ع دربا٤ ـَـٔ ايـ   ًــ
ضدـٛع  ط ايٛدٛب بــشٝح ٜٓشصـ   شسٸـّ بتعايؾطًٝت٘ َٔ زٕٚ تعنيٸ ٚإٚأ

ٟٚ ايـُٗٔ ايصٜٔ ٖـِ  ٌ ش، ًٜٚعّ تعٓطِٗأؾطًٚ دربا٤ـاي ًـِأعب ايعك٤٬
  .شصٌ يف عصط َٚصط أبسّاـمل َٜـُا أقٌ خرب٠ َٔ غريِٖ، ؾإٕ ٖصا 

ــإشٕ      ــٞ  اي ــٞ ايعًُ ــرتاط   ـذطٟ ايعك٥٬ ــسّ إؾ ــ٢ ع ــض عً ــٌ ٚاض  زيٝ
ُ شػٛؽ بايٛدسإ َـزيٌٝ َ ا٤، ٖٚصاايـدرب ًـِأعاىل  ايطدٛع  ٛؽ ًــ

ــ ــإ داضز ـيف ايـ ــطٙ بايعٝـ ــسٷ ٫ٚ ٜٓهـ ــب١ٗٺأسـ ــاز،  إ٫ يؿـ ــع ٫ٚ ٜأٚ عٓـ ٓؿـ
ثــِ ٜعتــصض بأْــ٘ َــٔ بــاب ا٫ضــططاض اىل   بــُ٘ٔ ٜــطاٙ ٜٚكــطٸ ـا٫عتــصاض َــ

ــ   ــل ايـ ــ١ َطًـ ــ  ـَطادعـ ــاز١ٜ أٚ ْـ ــطٚف إقتصـ ــصض شٖٛاـدبري يعـ ، أٚ ٜعتـ
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ــِ       ــس ايعً ـــدبري عٓ ــل اي ــ٤٬ يف ايطدــٛع اىل َطً باختصــاص غــري٠ ايعك
ؾل ايـدربا٤ أٚ عسّ اخت٬ؾِٗ، ؾإْٗا أعصاضٷ ٫ ٚاقع هلا ًٜٚذأ ايٝٗـا  ابتٛ

ـــداضد    َــٔ أصــطٸ   ــع اي ــ٘ ٚؾهــطٙ عــٔ ايٛاق ــ٢ غُــض عٝٓ ٞ يػــطض عً
  . عٓ٘تصشٝض ْعطٙ ٚزؾع ا٫ؾهاٍ 

يف ٓا صٖبَــكٗا٤ْــا ٚؾــٝٛر أعــاظِ ؾ مجــعٷ َــٔٚهلــصٙ ايػــري٠ شٖــب     
َطًكـّا َجـٌ    ًـِاىل عسّ ٚدٛب تكًٝس ا٭ع اهلذطٟ ايكطٕ ايجايح عؿط

ُ ذٛاٖط ٚايؿصـٍٛ ٚايطـٛابط ٚا  ـأصشاب اي ػتٓس ٚايكـٛاْني ٚمجـع   يــ
ْكًٓـا عـٔ ايؿـٗٝس    ٚبعـسٙ، ٚقـس   ايكـطٕ ايعاؾـط   قبٌ صٖب يـُّ أَ أع٬

ع إؾتٗاضِٖ با٫خت٬ف إؾتٗط إٔ ايصشاب١ ناْٛا ٜؿتٕٛ َ) :ايجاْٞ قٛي٘
ــاضٙ ا  يف ايؿطــ١ًٝ ــصٟ إخت ـــُ... ٖٚــصا ٖــٛ اي صٓـ ضمحــ٘ اهلل( ٜعــين  ي

ُ دٛاظ تكًٝـس ا : ختاضا يف ايؿطا٥عشًٞ ـشكل اييـُا ؿطٍٛ َـع ٚدـٛز   يــ
ٍ  . ا٭ؾطٌ ٌ  :ثِ ْػـأ أعـاظِ ؾكٗا٤ْـا نايػـٝس ايــُطتط٢ يف شضٜعتـ٘       ٖـ

شًٞ يف ؾـطا٥ع٘ ٚابـٔ ايـرباز ٚأعـ٬ّ ايكـطٕ ايجايـح عؿـط قـس         ـٚايـُشكل ايـ 
خايؿٛا تباْٞ ايعك٤٬ ع٢ً ايطدٛع اىل ا٭عًِ ا٭ؾطٌ؟ أّ غاضٚا ع٢ً طبل 

ــٛاقعٞ   ــاْٞ ايعكــ٤٬ اي ـــُاتب ــني ايطدــٛع اىل   :شػٛؽ بايٛدــسإي ايتدــٝري ب
 .ايؿاضٌ يف إختصاص٘  يـِاٚبني ايطدٛع اىل ايعا٭ؾطٌ  ًـِا٭ع

 : ك٘ـا٭ؾ ًـِا٭خباض ايعاٖط٠ يف تطدٝض ا٭ع :ايٛد٘ ايجايح    
 تط١ُٓيـُؿاٜذ ايج٬ث١ ٚايـُاييت ضٚاٖا ا (61)َكبٛي١ عُط بٔ سٓع١ً -أ   

ٚ  ـاييكٛي٘:ط شسٜح ـأصـسقُٗا يف ايـ  شهِ َا سهِ ب٘ أعـسهلُا ٚأؾكُٗـا 
ع٢ً غ٪اٍ مجع  دٛابّا ـشهِ ب٘ اٯخطصَا ٜٚأٚضعُٗا ٫ٚ ًٜتؿت اىل 

                                   

 . 1َٔ ابٛاب صؿات ايكاضٞ : ح 9:ب 18ايٛغا٥ٌ : ز (61)
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ُ شانُٛا اىل بعـض ا ـإختًؿٛا يف زٜٔ أٚ َرياخ ٚتـ  شسثني بأسـازٜجِٗ  يــ
() ِٖٗٚصٙ ا. ايعاضؾني بطٚاٜات ُ س سٓككٓـا صـش١ غـٓسٖا يف    كبٛي١ قـ يــ
ٖٚــٞ ظــاٖط٠ يف تكــسِٜ سهــِ ا٭ؾكــ٘ ٚتــطى    ،شٛخ تعــاضض ا٭زيــ١ـبــ

ٚقـس إزعـ٢    ،شسٜحـيف ايـ  ايؿكٝـ٘ ايـٛضع ايصـازم   ـشهِ اٯخط: ا٭خص ب
 . ًـِذتٗس ا٭عيـُكبٛي١ يف تكسِٜ ؾتا٣ٚ ايـُظٗٛض ا بعض ا٭ع٬ّ

 :شٔ ؾٝ٘ ـا ْيـُدرب إؾها٫ٕ َاْعإ عٔ ا٫غتس٫ٍ ب٘ ـٚيف اي    

ــ١ ايصــشٝش١ ٚاضز٠ أ٫ّٚ     ــ : إٕ ٖــصٙ ايطٚاٜ ـــُدص١َٛ ٚاـيف اي  ،ٓاظع١ي
 ٚايكطــا٤ـشه١َٛ دتصٸ بايـــَــػتسٍ بــ٘ يـــُا ايصــشٝضٖٚــصا ايــٓصٸ  

ٖٚـصا ا٫ختصـاص    ،شانُني ٚإخت٬ؾُٗا يف ايكطـا٤ ـٚتعاضض سهِ اي
ٜـ بٌ ظاٖط٠ ٖٚٞ ٚاضض َٔ ايصشٝش١  ش١ يف تـطدٝض َـا سهـِ بـ٘     ـصط

عٔ ا٭عسٍ  ع٢ً تطدٝض نٌ َا صسض تسٍ أْٗا ٫ ،ا٭عسٍ ا٭ؾك٘ َُٓٗا
 ٘ ٫ٚ ؾــاٖس ؾٝٗــا عًــ٢ ايتعــسٟ َــٔ  ،ا٭ؾكـ٘ يٝؿــٌُ ايؿتٝــا ايصــازض٠ عٓــ

 ٖٓا. ا َع ؾت٣ٛ ؾكٝ٘ آخط يتصًض ؾاٖسّا ـدايؿٗؿتٝا عٓس تايكطا٤ اىل اي

ٕٕ عٔ ا٫ؾهاٍ      ٚايتعسٟ  ،١: ايطٚا١ٜ ٚاضز٠ يف باب اخلصَٛٚبتعبري ثا
ٕٕ ٖٚٛ قٝـاؽ  يـُيًشهِ َٔ َٛضٛع  َٓ٘ اىل باب ايؿتٝا إغطا٤ٷ ٛضٛع ثا

٫بـس َـٔ ؾصـًٗا ٚإْٗا٤ٖـا،     دص١َٛ ـبٌ ٖـٛ َـع ايؿـاضم ٭ٕ ايـ    باطٌ، 
بايتدٝري بني  ٝ٘ؾايـشهِ ُهٔ ـسهُُٗا ٫ ٜٕ يف شانُاـايدايـ ـت ٚاشا 

ٖٞ ٚ ،دص١َٛـ٭ٕ ايكطا٤ دٴعٌ ؾطعّا يطؾع اي ،ٜٔشهُني ٚايكطا٤ـاي
ٱغتًعاَ٘ بكـا٤   تدايؿنييـُٜٔ اـشهُني ٚايكطا٫٤ تطتؿع بايتدٝري بني اي

ؾـإ ايتدـٝري بـني ؾتـا٣ٚ     ٚايؿتٝـا  د٬ف باب ايتكًٝس ـٖٚصا ب ،دص١َٛـاي
 . يًشري٠ ٚايؿو ؿطٍٛ ضاؾعٷيـُ ؾتا٣ٚ اا٭ؾطٌ ٚبني



 (273)أدلة لزوو تقلًد  أعلـه الفقهاء ...........................................      

 

ــِٝ            ــ٢ ايتعُ ــ١ عً ــطض ٚدــسإ ايؿــاٖس يف ايطٚاٜ ــع ؾ ــ٘ َ ــّا : إْ ٚثاْٝ
ــٛض ا    أٚ ٚايتعــسٟ ــسعٞ ظٗ ــٔ ٜ ــطض تصــسٜل َ ـــُؾ ــٝٗني ي كبٛي١ يف ايؿك

ــ٘ ًٜــعّ تكــسِٜ   :دتًؿني ْكــٍٛيـــُا ــا ا٭عــسٍ ا٭ؾكــ٘ ا٭صــسم يف  )إْ ؾتٝ
دــــٝض ٖــــٛ إدتُــــاع أٟ إٕ َــــ٬ى ايتكــــسِٜ ٚايرت (شسٜح ا٭ٚضعـايــــ

نُا ٜطٜـس أضبـاب يـعّٚ     ١ًٝـُعط خصٛص ا٭٫ تٛٓؾ ،ا٭ٚصاف ا٭ضبع١
ِ خصـٛص ا٭ع تكـسِٜ  درب ـؾـ٬ ٜؿٝـس ايـ    تكًٝس ا٭عًِ، ُ غـري ا  ًــ تٛؾط يــ

ــ٢ ايصــؿات ا٭خــط٣   ــتس٫ٍ بــ    عً ــسؾع ا٫غ ــل ٜٓ ــصا ايتشكٝ  ٜٔدربـٚبٗ
  : (66)ُٖاٚ ،كبٛي١ًـَُؿابٗني ي

غٓازُٖا ايصـشٝض عًـ٢ ا٭ظٗـط    ضٚاٙ ايصسٚم ٚايطٛغٞ بإ َا -ب    
عـٔ ضدًـني إتؿكـا عًـ٢     (شصني غا٬ّ٥ َٔ ايصازم)ـبٔ اي اىل زاٚز
ٕ  ع٬ُٖا بُٝٓٗا يف سهِ ٚقع بُٝٓٗـا. عسيني د عـٔ   ،.. ؾـاختًـ ايعـس٫

ٗ (:ط؟ قـاٍ) شهِـُطٞ ايـُٗا ٜقٍٛ أٜٸ ُ ُـا ٚأع ٜٗٓعـط اىل أؾك ُٗا ًــ
  . ؾٝٓؿص سهُ٘ ٫ٚ ًٜتؿت اىل اٯخطص بأسازٜجٓا ٚأٚضعُٗا

بـُٛغ٢ بـٔ   تص٬َّع٢ً ا٭قطب  عتربَغٓاز ٺَا ضٚاٙ ايطٛغٞ بإ -ـد    
ــ    )ٔ ايصازمأنٌٝ غا٬ّ٥ َ ؿكإ (عٔ َٓاظع١ بـني ضدًـني يف سـل ؾٝت

، ؾشهُا ؾاختًؿا ؾُٝا سهُا، ٚإٕ ن٬ّ َُٓٗا ع٢ً ضدًني ٜهْٛإ بُٝٓٗا
 ٓعــط اىل أعــسهلُاٜٴ (ط)ؾكــاٍ ،دصُنيـَــٔ ايــ سهــِ يًــصٟ إختــاضٙ

  يف زٜٔ اهلل ؾُٝطٞ سهُ٘ص . ُٗاٚأؾكٗ
خرت ايو ا٭ؾـــرت:طإيــــُ ()٪َٓنييــــُيف عٗـــس أَـــري ا َـــا ٚضز -ز    

َـ     ُٔ ٫ تطـٝل بـ٘ ا٭َـٛض    ـيًشهِ بني ايٓاؽ أؾطـٌ ضعٝتـو يف ْؿػـو 
                                   

 . 35+ح  61َٔ ابٛاب صؿات ايكاضٞ : ح  9:ب 18ايٛغا٥ٌ : ز(66)
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ْٗر ايب٬غ١، ٖهصا يف  (64)ُاز٣ يف ايعي١ص٫ٚ ٜت ـدصّٛ٘ ايـُشه٫ٚ ت
ضعٝتــو يف  ؾاخرت يًكطــا٤ بــني ايٓــاؽ أؾطــٌٚيف َػــتسضى ايٛغــا٥ٌ:ط

ِ يًع ْؿػو ٚأمجعِٗ ِ شـٚاي ًــ َـ   ًــ ٚهلـصا   ـُٔ ٫ تطـٝل...ص ٚايـٛضع 
اىل ا٭صـبؼ بـٔ ْباتـ١ ضاٟٚ عٗـس     غٓس صـشٝض   (ْٗر ايب٬غ١)ايعٗس يف 
٘ ، (63)ٙ ؾٝذ ايطا٥ؿ١شنطا٭ؾرت،   ؾٝهٕٛ ايٓصٸ َعتُسّا غٓسّا يهٔ ز٫يتـ

  : نيقاصط٠ ٚبه٬ ْػدتٝ٘ َٚٔ دٗتيف ايؿكا١ٖ  ًـِع٢ً يعّٚ تكًٝس ا٭ع
ـشهِ بـــني ايٓـــاؽ ٚايكطـــا٤ بـــني َـــٔ دٗـــ١ إختصـــاص ا٭َـــط بايـــ    

ٚأْ٘ ٫بس َٔ نٕٛ ايكاضٞ أؾطـٌ ايطعٝـ١ ايتـابعني يًـٛايٞ      ،ايـدصُني
٫ٚ  ،هِـششه١َٛ ايػٝاغــ١ٝ ٚإزاض٠ ايـــأٚ إختصاصــ٘ باختٝــاض أؾــطاز ايــ

 .ؾاٖس ع٢ً عَُٛ٘ يًؿتٝا ٚايتكًٝس يف ايسٜٔ 

ٚغــٝع ايــسا٥ط٠ ؾــاٌَ يػــري   صوأؾطــٌ ضعٝتــطَٚــٔ دٗــ١ إٔ قٛيــ٘     
َٔ ٖٛ أصًض ٚأعسٍ ٖٚـٛ أؾطـٌ ايطعٝـ١    ايعٛاّ ا٤ ؾكس ٜهٕٛ يف ًـُايع

ُ شجٓا عٔ ايتكًٝس ٖٛ إختٝاض غري اـطًٛب يف بيـَُع إٔ ا ذتٗس أؾطـٌ  يــ
 .ِٗ يف َكاّ ا٫غتٓباط يٝكًسٙ يف أسهاّ زٜٓ٘ ًـُذتٗسٜٔ ٚأعيـُا

 ص.ٚايــٛضع ًـــِشـٚاي ًـــِٚأمجعِٗ يًعْعــِ ٚضز يف ايٓػــد١ ايجاْٝــ١ط    
ُ ١ٝ اًـُيهٓ٘ ٫ ٜؿٝس ا٭ع إختٝـاض  ، ٭ٕ ظـاٖط ايتعـبري:   ١ يف ايتكًٝـس طًٛبيــ

ِ ٚاحل ًـِأمجع أؾطاز ايطع١ٝ يًع ٚصـاف  ٙ مجـع ا٭ ظـاٖط ، ٚٚايـٛضع  ًــ
ُ ايج٬ث١ َـٔ زٕٚ ز٫يـ١ عًـ٢ ا٭ع    ُ ١ٝ اًــ درب ٜػـاٜط  ـؾعـاٖط ايـ   ،بشٛث١يــ

 .ضاز٠ ايتكًٝس يف اٱغتٓباط ٚعٓس إ ًـِبشٛخ إختٝاض ا٭عيـُا

                                   

 .6َٔ آزاب ايكاضٞ:ح 1زاض املعطؾ١+ َػتسضى ايٛغا٥ٌ:ب -93: 4ْٗر ايب٬غ١: ز(64)
 طبع ايٓذـ . -119: ضقِ ايرتمج١ : 26ايؿٗطؽ يًؿٝذ ايطٛغٞ : ص  (63)
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اٜٗـا ايٓـاؽ إٕ أسـل    (:طَـا ٚضز يف ْٗـر ايب٬غـ١ َـٔ قٛيـ٘)      -ـٖ    
ٖٚــصا  (65) ؾٝــ٘صِٗ بــأَط اهللًـــُأقــٛاِٖ عًٝــ٘ ٚأع :ايٓــاؽ بٗــصا ا٭َــط 

نُا إٔ ز٫يت٘ قاصـط٠ يـٛضٚزٙ يف    ،ي٘ غٓس َعترب ٚاضض عطفٴايٓص ٫ ٜٴ
 .٫ يف َٛضٛع ايتكًٝس  ،شهِ ٚايكٝاز٠ ايػٝاغ١ٝـَٛضٛع اي

ّٸ قَٛــّا ٚؾــِٝٗ َــٔ ٖــٛ (:ططؾٛع اىل ايــٓ) )يـــُدرب اـايــ -ٚ     َــٔ أ
درب ـٖٚـصا ايـ   (62)َطِٖ اىل ايػؿاٍ اىل ّٜٛ ايكٝا١َصٜعٍ أ يـَِٓ٘  ًـِأع

إضاز٠ ايــذ١ٗ ايعكٝسٜـ١   ضعٝـ ايػٓس قاصط ايس٫ي١ بًشاظ قـ٠ٛ إستُـاٍ   
ــل إ٫     ٚضٚزٙ يفٚ ــيت ٫ تًٝ ــا اي ــ١ ايعًٝ ــاز٠ ا٫هلٝ ــ٢ ٚايكٝ ــ١ ايععُ  ا٫َاَ
مجاعـ١ أٚ  ٚضعـ إستُاٍ إضاز٠ إَا١َ قّٛ يف ص٠٬  ()عصّٛيـُبا

 .شتٌُ إضازت٘ أص٬ّ ا٣ٚ بٌ إستُاي٘ َّٖٛٛ َسؾٛع ٫ تٴايؿتيف تكًٝس 

ُ َا ٚضز  يف ايه -ظ     َـٔ قـٍٛ أَـري     (67)ات ايكصـاض يف ْٗـر ايب٬غـ١   ًــ
ُ إٕ أٚىل ايٓاؽ با٭ْبٝا٤ أع٪َٓني: طيـُا  ثـِ تـ٬   ـُا دـا٤ٚا بـ٘ص  ِٗ بـ ًــ
() :ٞټ   طقٛي٘ تعاىل ٖٳــصٳا ايٓٻبٹـ ٚٳ ٙٴ  ٔٳ اتٻبٳعٴٛ ًٖصٹٜ ِٳ َي ٖٹٝ ٚٵَي٢ ايٓٻأؽ بٹٔإبٵطٳا ٕٻ َأ ٔإ

ٓٴِٛا َٳ ٔٳ آ ػـتسٍ بـ٘ عًـ٢ أٚيٜٛـ١     ٖٚصا ايٓصٸ قـس ٜٴ ،28:ص آٍ عُطإٚٳاٖيصٹٜ
ٚ َـٔ اهلل   ()ُا دا٤ بـ٘ ا٭ْبٝـا٤  ـب ًـِا٭ع يف أٚيٜٛـ١   ظـاٖطٷ أْـ٘  تعـاىل 

 ( .ًِٗـُأع) ايٓصٸ ِٸـيف ٚدٛب٘ يٛ ت ٫ يؿكٗا٤،ا ًـِإختٝاض أع

 :يهٔ يف ا٫غتس٫ٍ بايٓص ٸ إؾهاٍ َٔ دٗتني     
 ٝض يًدرب ٜٛدب ا٫ط٦ُٓإ بصسٚضَٙٔ د١ٗ عسّ ٚدٛز غٓس صش    
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  ( .ْٗر ايب٬غ١)يف  )ضض(ُا ٖٛ َطغٌ يًؿطٜـ ايطضٞـٚاْ

ُ أع)ٜتشكـل إٔ ايصـازض    يـَِٚٔ د١ٗ اْ٘       ( ٖٚـٛ يؿـغ ٜتٛقــ    ًِٗــ
إٔ اٯٜـ١  ْـصٸ  يؿكـطات  ٓاغب يـَُٚٔ ايكطٜب دسّا ٚا اٱغتس٫ٍ، عًٝ٘

ُا دـا٤ بـ٘ ا٭ْبٝـا٤    ـأؾطًِٗ ع٬ُّ ب( أٟ ًُِٗـأع)ٜهٕٛ ايًؿغ ايصازض 
()ٜ تأٌَ ايـُع٢ً ا دؿ٢ـنُا ٫ ُ َـ يــ ٘ ـتسبٸط يف  ( . )ذُٛع ن٬َـ

ٖهــصا : )طٟٚيـــُشسٜس تعكٝبــّا عًــ٢ ايــٓصٸ اـَٚــٔ ٖٓــا قــاٍ ابــٔ أبــٞ ايــ
٭ٕ إغــتس٫ي٘ باٯٜــ١ ٜكتطــٞ   ،ٚايصــشٝض أعًُــِٗ ،ِٗـًُــأع :ايطٚاٜــ١

 .(68)(شيو
ُ َا ضٟٚ عٔ نتـاب ا٫ختصـاص ا   -ـد     ُ ٓػٛب اىل ايؿـٝذ ا يــ ؿٝس يــ

 ؾُٔ زعا ايٓاؽ ،إٕ ايط٥اغ١ ٫ تصًض إ٫ ٭ًٖٗا(:طَٔ قٛي٘ ايٓ))
ِ ْؿػ٘ ٚؾِٝٗ َٔ ٖـٛ أع  اىل ِ َٓـ٘   ًــ  (69)ٜٓعـط اهلل ايٝـ٘ ٜـّٛ ايكٝاَـ١ص     يــ

ّٸ ايتصسٟ يًط٥اغ١ ٚايععاَـ١ إ٫ اشا نـإ أٖـ٬ّ     بتكطٜب اْٗا تسٍ ع٢ً ش
  : درب إؾهاٍ َٔ دٗتنيـيف ا٫غتس٫ٍ باي. يهٔ  ا٭١َ ًـِهلا ٚنإ أع

 .ٱضغاٍ ايطٚا١ٜ ٚعسّ ص٬سٗا سذ١ّ ع٢ً ا٭َط ايؿطعٞ  :أ٫ّٚ    

ــّاٚ     ــا ٚغــٝاقٗا َٚــ ثاْٝ ــا ظــاٖط يف ايط٥اغــ١  ـ: ٭ٕ ز٫يتٗ ذُٛع أيؿاظٗ
ٚزع٠ٛ ايٓاؽ اىل إَاَت٘ نُا  ايهرب٣ ٚايتععٸِ ايسٜيناٱَا١َ ايعع٢ُ ٚ

ٖٚٛ غري ايتععِ يف (ايبعض ٜٚسعٞ ايععا١َ يف أظَٓتِٗ)نإ ٜصٓع 
ٌ دع١ٝ ايس١ٜٝٓ ايٓا٥ب١ عٔ ا٫َـاّ ايػا٥ب) طيـُايؿتٝا ٚا ُ ٚا (عذـ شؿٛظ يــ

 .ؾٝٗا ا٫َا١َ ايهرب٣ ٭ًٖٗا َٚػتشكٝٗا 
                                   

 . 656:  18ؾطح ابٔ ابٞ احلسٜس يٓٗر ايب٬غ١ : ز (68)
 . 12ِ: حيف شّ عًُا٤ ايػ٤ٛ ٚيعّٚ ايتشطظ عٓٗ  15ب  -111: 6عاض ا٭ْٛاض :ز (69)
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ُ عٝـٕٛ ا )َا ضٟٚ عٔ نتاب  -ط     ٘   ذعاتعيــ  ( ايـصٟ ٫ ٜعـطف َ٪يؿـ
ُٸـ٘: تتطُٔ َعاتب١ اٱَاّ اجلـٛاز) ٚايطٚا١ٜ ٫ غٓس هلا ٚ ،قطعّٝا  ( يع

ُ دٛابـّا   لشـد٬ف ايـعبس اهلل بٔ َٛغ٢ سني أؾت٢ ب ا غـأيت٘ ايؿـٝع١   يــ
ُ إختباضّا يٲَـاّ ا  ُٸـ٘   عصّٛ عكٝـب ؾـٛت اٱَـاّ ايطضـا)    يــ ( ؾداطـب ع

ِٸٚقاٍ:ط  ِٳيــٹ  ّا بني ٜسٜـ٘ ؾٝكـٍٛ يـو   سإْ٘ ععِٝ عٓس اهلل إٔ تكـ غ ٜا ع
ِ ُا ـؿيت عبازٟ بـتٴ ِ تع يــ ِ ٚيف ا٭َـ١ َـٔ ٖـٛ أع    ًــ  ٖٚـصٙ  (41)َٓـوص  ًــ
ِ طغ١ً ٫ سذ١ٝ ؾٝٗا ٫ٚ ز٫ي١ ٚاضش١ هلا عًـ٢ يـعّٚ تكًٝـس ا٭ع   يـُا  ًــ

ِ ُا ـٚب (ؾتٝا ايٓاؽ د٬ّٗ)ْٗا تعاتب يف يف ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ؾإ ِ ٜع يــ  ًــ
ِ أع:ٚأؾعٌ ايتؿطٌٝ  ،٢ ا٫ط٬معً يـِاؿيت ٚيف ا٭١َ َٔ ٖٛ عيـُا  ًــ

ـذطزّا َٔ ايتؿطٌٝ ٚا٭ؾطـ١ًٝ أٟ ٜٴـطاز َٓـ٘ ايعـامل      ٖٓا ٜطاز َٓ٘ َع٢ٓٶ َ
 ؿـــٗاز٠بقبــاٍ ايــــذاٌٖ بايــــشهِ ايصـــشٝض، ٖٚـــصا ظـــاٖط إغـــتعُاي٘  

ٖٚــصا ا٫غــتعُاٍ  ؾتٝــا َــٔ ٜعًــِ،َــٔ ٫ ٜعًــِ ٚبــني  بــني ؾتٝــا كاب١ًيـــُا
ٚ يف ا٫غتعُا٫ت ايع إٚا٫ضاز٠ َتعاضؾ  شتاز اىل قطٜٓـ١ٺ ـٜـ إٕ نـإ  طبٝـ١ 

 ًّٝا.كاب١ً ؾتسبط يف ا٭يؿاظ تعطف ديـُٜسٍ عًٝ٘ ؾاٖس آٖا ٚ ،تسٍ عًٝ٘
ُ أعٚدـٛز َـٔ ٖـٛ     تعسزٜٔ َعَٚدٛز ؾكٗا٤ ٜط اػٜع٢ٓ يـُٖٚصا ا ِٗ ًــ

ُ زز ا٭عذاٍ ا٫غـتٓباط أٚ تـرت  ـيف َ ٛ  ٚبـني عـسزٺ َـِٓٗ    ١ٝ ًــ  ٖـِ َتؿـاٚت
 . بٛاب ايؿك٘ ٚا٫غتٓباطبأ ًـِايع

ع٢ً (درب يف إٔ إْهاض ا٫َاّ اجلٛاز)ـٜٴطاف يـُا تكسّ: ظٗٛض اي    
ُٸ٘  يٛ ناْت َـع ايعًـِ ٚؾٗـِ أخبـاض     -ايؿت٣ٛيٝؼ إْهاضّا ع٢ً شات  -ع

(، بٌ ٖٛ إْهاض ع٢ً ؾتٝاٙ َع اجلٌٗ بايـشهِ ايٛاقعٞ ايـُعصَٛني)

                                   

 . 16: ح َٔ أبٛاب ؾطا٥ٌ ا٫َاّ اجلٛاز 5: ب 111:  51عاض ا٭ْٛاض :ز  (41)
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بكصـس   ٌسصـ بـُا مل ٜعًِ َٚٔ زٕٚ اغتٓازٺ اىل سذـ١ ؾـطع١ٝ، ٚيعًـ٘    
ب٬ اغـتشكام،  ٚايتصسٟ يًكٝاز٠ ايهرب٣ ىل اٱَا١َ ايعع٢ُ ايٛصٍٛ ا

 ؾ٬ ٜطتبط ايـدرب بايؿكٗا٤ ايـُػتٓسٜٔ يًشذ١ ٚؾِٝٗ ايؿاضٌ ٚا٭ؾطٌ. 
َٚع ٖصا ايؿِٗ ٚايتكطٜب ايٛاضض بايكط١ٜٓ تٓسؾع زع٣ٛ ز٫يـ١ اخلـرب      

 .(41)ع٢ً اعتباض ا٭ع١ًُٝ ايـُطًك١ يف ايـُؿيت نُا أؾاز أغتاشْا ايـُشكل

عـٔ بًـٛؽ    ّابٌ ٚقصـٛض أنجطٖـا غـٓس    ز٫ي١ّ خباضصٌ قصٛض ا٭شاـٚاي   
ؾ٬ زيٌٝ ٚاضض ع٢ً تعٝٸٔ تكًٝـس   ًـِع٢ً تعٝٸٔ تكًٝس ا٭ع زضد١ احلذ١

ُ بؿتـاٚاٙ ٚغـكٛط ؾتـا٣ٚ ا    صٚٚدـٛب ا٭خـ   ًـِا٭ع س٥ـص  ٚعٓ ،ؿطٍٛيــ
دبري اىل ـيف ضدـٛع غـري ايـ    ٜتبني بٛضٛح إَهإ ايتُػو بػري٠ ايعكـ٤٬ 

ٚا٭نجـط   ًـِشصاض ضدٛع٘ اىل خصٛص ا٭عـكّا َٔ زٕٚ إْدبري َطًـاي
ُهٔ ا٫غـتس٫ٍ  ـٜ ، نُاا٭قٌ ؾط٬ّ َٚعطؾ١ بـشٝح ٜرتنٕٛ خرب٠ خرب٠ّ

ؿطٸع١ يًتكًٝـس  يـُط٬م ايٓصٛص اؿطٍٛ بإيـُع٢ً دٛاظ ايطدٛع اىل ا
      ِ ؾـإ   ،نآ١ٜ ايػ٪اٍ َٔ أٖـٌ ايـصنط ٚآٜـ١ ايٓؿـط ٚسـسٜح ضاٟٚ سـسٜجٗ

ٗ   يـُا ُ ِ ٖـٛ َصـسام أٖـٌ ايـصنط ٚا    ذتٗسٜٔ نـٌ ٚاسـس َـٓ ٓصض قَٛـ٘  يــ
  . َِٓٗ خاص١ ًـِدتص اٱْطبام ع٢ً ا٭عـ٫ٚ ٜ ،ٚضاٟٚ أسازٜجِٗ

 ط إساطــ١ّجــٖــٛ أن -ذتٗسٜٔيـــُا ًـــِأع -: إٕ ا٭ؾطــٌايٛدــ٘ ايطابــع    
ُ بايؿطٚع ٚا ايهربٜـات  ا٭زيـ١ ا٫دتٗازٜـ١ ٚا٫صـٍٛ ايعًُٝـ١:      -ساضىيــ

 ايؿاضٌ ٚا٭ؾطـٌ ططٜـلٷ   ت٣ٛ، ٚإٕ ؾايؿطع١ٝ ٚتطبٝكٗا ع٢ً صػطٜاتٗا
ُ ؿـطعٞ ا اىل ايٛاقع اي ُ طًٛب ييــ ِ تهـٕٛ ؾتـ٣ٛ ا٭ع  هًـ ، ٚيـصا  ًــ  ًــ

 ،ايؿاضٌ يـِأَ ؾت٣ٛ ايع يًُكًس طًٛبيـُأقطب اىل ايٛاقع ايؿطعٞ ا
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 ،ؿطٍٛيـُذًٗٗا اـع٢ً خصٛصٝات َٚعاٜا يف ا٭زي١ ٜ ًـِٱط٬ع ا٭ع
 .قع َٔ ايؿتا٣ٚ ُا ٖٛ أقطب اىل ايٛاـ٫ٚ ضٜب يف ٚدٛب اٱيتعاّ ب

 : طاّ صػط٣ ٚنرب٣يـُُٓع ز٫يت٘ ع٢ً اـٖٚصا ايٛد٘ ْ   
ِ غـري ا٭ع  يؿكٝ٘ا إٔ ٜهٕٛ ُهٔـاْ٘ ٜ :ُٓع ايصػط٣ ْٚكٍٛـْ :أ٫ّٚ      ًــ

ٚيٛ يف بعض ايؿـطٚع   -ًـِبأزي١ ا٭سهاّ َٚساضن٘ َٔ ا٭ع أنجط إساط١ّ
ِ ؾُــا زاّ   -ا٫غــتٓباط١ٝ عًــ٢   ٜهــٔ أزم ْعــطّا ٚتطبٝكــّا يًهربٜــات    يـــ

ـــ٫ِ ٜهــٕٛ ٖــٛ ا٭ع  -صــػطٜاتٗا ـــٚيهــٔ  ،ً ــط إساطــ١  ٜ ــ٘ أنج ُهٔ نْٛ
 .دصٛص١ٝ ؾٝ٘ ٚاط٬ع ٚاؾط عٓسٙ ع٢ً ا٭خباض َج٬ّ ـى ياضسيـُبا

ُ إٕ ايؿكٝ٘ نٌ ؾكٝ٘ ٜطادـع ا٭زيـ١ ايؿـطع١ٝ ا    :ٚبتعبري أٚضض     تٛؾط٠ يــ
عص١َٝٛ يـُا خباضشٛٙ َٔ نتب ا٭ـْٚ (ايٛغا٥ٌ)بجٛث١ يف يـُتٝػط٠ ايـُا
ٞ   ـْٚ (هاغبيـُا)ٚ (ذٛاٖطـاي)يفٚ  ،شُٖٛا َٔ نتـب ايؿكـ٘ ا٫غـتس٫ي

نـٌ عصـط ٖـٛ     ؾكٗـا٤ ٚاقعـّا َـٔ    ًـِنٕٛ ا٭ع ع٢ً ٫ٚ زيٌٝ ٚاضض ٫ٚ ظٔ
ِ شٝح ٜٴعـُساضى ا٭سهـاّ بـ  ـأنجط إساط١ بـ  ِ أٚ ٜٴعـٔ إطـ٬ع ا٭ع   ًــ عًـ٢   ًــ

ْـ   ؿكٗـا٤،  يبـاقٞ ا عًٝـ٘  ُا ٜطًـع  ـنجط ََساضى يٮسهاّ أ  تٝكٔ بأنجطٜـ١ ـبـٌ قـس 
ـــَُــ يؿكٗــا٤بعــض ا إطــ٬ع بعــض َــساضى ٝت٘ عًــ٢ ًـــُشتٌُ أعـٔ ٫ ت

 ٔ ٖٚــصا َعًــّٛ بايٛدــسإ    ،١ًٝـــُا٭ع ٞشتًُـَــ إطــ٬ع ا٭سهــاّ َــ
ــ ــإ ا٭ع  ـَٚ ــّا ٚإٕ ن ــاز ٚاقع ـــِشػٛؽ ٭ٖــٌ ا٫دتٗ ــ٘   أزمٸ ً ْعــطّا َٓ

ٚقـس قًٓـا    ،خرب٠ّ بتطبٝل ايهربٜات ع٢ً صـػطٜاتٗا أدٛز ٚأق٣ٛ َعطؾ١ّ ٚ
 . -ٜني خٝايٝني ري٫ تٓع -ني ٜٓبػٞ إٔ ْهٕٛ ٚاقعٝ

ْـ ٚثاّْٝا     ٍ   ُٓـ:  ٍٸ      :ع ايصـػط٣ أٜطـّا ْٚكـٛ ٫ زيٝـٌ قطعـٞ ٫ٚ ظـين ٜـس
 يؿكٗـا٤ ًٛاقع ايؿطعٞ َٔ ؾتـا٣ٚ غـا٥ط ا  أقطب ي ًـِع٢ً إٔ ؾتا٣ٚ ا٭ع

ِ ٖٚصا ٚاضض ٭ٖـٌ ايع  ًـُِٔ ٫ ٜهٕٛ َصسام ا٫عـَ  ،ٚا٫دتٗـاز  ًــ
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دايؿ١ بعــض ـاقــع َٚــيًٛ ًـــَِهــإ َطابكــ١ بعــض ؾتـا٣ٚ ا٭ع ٚشيـو ٱ 
ِ عَطابك١ بعـض ؾتـا٣ٚ اي   ، ٚٱَهإايتؿطٜعٞيًٛاقع ؾتاٚاٙ  يًٛاقـع   ايــ

بتُاَٗا  ًـِؾ٬ زيٌٝ ع٢ً إٔ ؾتا٣ٚ ا٭ع ،يًٛاقعدايؿ١ بعض ؾتاٚاٙ ـَٚ
ِ أقطب اىل ايٛاقع َٔ ؾتـا٣ٚ غـري ا٭ع   ٌ  ،ًــ ٜتعـصض   ايٛاقـع أقطبٝـ١   إٕ بـ

ًٓ انتؿاؾٗا عاز٠ّ إ٫ ايؿتا٣ٚ ايـُٛاؾك١ يٲستٝاط ُٗا ايؿكٝ٘ َٔ أٚ اييت تع
 ايـُٛاؾك١ يٲستٝـاط  : ؾتا٣ٚ ايعامليصا ْكٍٛ، َٚباؾط٠ (ايـُعصّٛ)

  .    ًٛاقعأقطب١ٝ ؾتا٣ٚ ا٭عًِ ي ، ؾ٬ ٜصض إط٬مأقطب اىل ايٛاقع

ؾإْ٘ ٫ ٜٛدس زيٌٝ ٚاضض ع٢ً ٚدـٛب ا٭خـص   ُٓع ايهرب٣ ـ: ْٚثايجّا    
يف ؾتـا٣ٚ   ًٛاقـع قطبٝـ١ ي ا٭ عًـ٢ ؾـطض إسـطاظ    -بأقطب ايؿتا٣ٚ يًٛاقـع 

 طب يًٛاقع .ش١ٝ ايُك٫ٚ زيٌٝ ع٢ً َطدٸ -ٚإسطاظٖا َتعصض ا٭عًِ،

ٕٕ: إْ٘ َع      ٛٸ١َ بهجط٠ إساط١ ايؿكٝ٘ ًـُتػًِٝ نٕٛ ا٭عٚبتعبري ثا ١ٝ َتك
ُ إغتًعاّ ٖصا ا٭َط أع ًـ٫ِ ْػ -ساضىيـُبا٭زي١ ٚا ساطـ١ّ  ١ٝ ا٭نجـط إ ًــ

بأقطب١ٝ ؾتاٚاٙ اىل ايٛاقع ٫ ا٭ع١ًُٝ إْاط١ ٖٚهصا َع تػًِٝ  ،ساضىيـُبا
ٕ ، ؾإأقطب اىل ايٛاقع ايؿطعٞؾتاٚاٙ ١ٝ َٔ تهٕٛ ًـُإغتًعاَ٘ أع ًِْٓػ

ؾتـاٚاٙ عًـ٢   تـطدٝض  تٛدب  يـِْاٖا يف ؾتا٣ٚ ا٭ؾطٌ أسطظا٭قطب١ٝ يٛ 
قـسٙ(  )شكليـُقاٍ أغتاشْا ا ،ؾتا٣ٚ ايؿاضٌ يعسّ ايسيٌٝ ع٢ً ايرتدٝض

إ يف َٛضزٺ ٚناْـت إسـساُٖا أقـطب اىل    ٓتٝٸ)أ٫ تط٣ اْ٘ يٛ تعاضضت ايب
ُا ٖٞ أقطب اىل ايٛاقع ـشهِ بٛدٛب ا٭خص بـايٛاقع َٔ ا٭خط٣ ٫ ٜ

 . (46)بٌ ن٬ُٖا تػكطإ يف ضتب١ٺ ٚاسس٠(
 تُسـعيـ٬ُى ايـُبٌ ا ،ؿتا٣ٚ اىل ايٛاقعـ١ٝ ايـى أقطب٬يـُإشٕ يٝؼ ا    
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طبٝــل ايهربٜــات عتُس٠ يف َكــاّ ا٫غــتٓباط ٚتيـــُساضى ايـــُٖــٛ سذٝــ١ ا
ْعطّا يف ؾِٗ  ذتٗس أزمٸيـ١ُٝ إٔ ٜهٕٛ اًـ٬َُٚى ا٭ع ،ع٢ً ايصػطٜات

ُ ا ساضى ٚا٭قــ٣ٛ تػـًطّا عًــ٢ تطبٝــل ايهربٜـات ا٭صــٛي١ٝ ٚايكٛاعــس   يــ
ٚبٗــا  ،شٖٛا عًــ٢ صــػطٜاتٗا يف َكــاّ ا٫غــتٓباطـايؿكٗٝــ١ ٚايطدايٝــ١ ْٚــ

يؿكٝ٘ بأقطب١ٝ ١ٝ اًـ٫ُٚ زخاي١ يف سصٍٛ أع ،َٔ غريٙ ًـِٜصري أؾك٘ ٚأع
٘ ٚإزضانـ٘ أقطبٝـ١ ؾتـا٣ٚ     ؾتاٚاٙ اىل ايٛاقع يعسّ إَهإ إسـطاظ أسـسٺ    ؾكٝـ

ذعّ با٭قطب١ٝ يف ؾتـا٣ٚ  ـ٫ٚ ٜتػ٢ٓ يعاقٌ َٓصـ إٔ ٜ آخط،َٔ ؾتا٣ٚ 
ِ ري ا٫عَـِٓٗ ٫ٚ غـ   ًـِع٫ ا٭ -يؿكٗا٤أسسٺ َٔ ا ُ ٜهؿٝٓـا زيـ٬ّٝ    -ًــ ا يــ

ٚ ٖٚٛ َٔ أعاظِ ؾكٗا(44)صشٝش١ أبإ بٔ تػًب قًٓا: ايـٛاضز٠  ٤ ايـطٚا٠ 
ٌ   ٝس ٚاياييف ز١ٜ قطع أصابع  ُٸٓت َػاٚا٠ ز١ٜ أصـابع قـسّ ايطدـ  يت تط

طأ٠ بايٓػب١ اىل يـُٚبعسٙ تتٓصٸـ ز١ٜ ا ،طأ٠ اىل ايجًحيـَُع ز١ٜ أصابع ا
ؾطادعٗا ٚإقطأٖـا   ًـِز١ٜ أصابع ايطدٌ نُا ٖٛ ٚاضض َعًّٛ ٭ٌٖ ايع

 . ()سسٜح ايعرت٠ ٓا ٚاضشّا يف ًذس صسم َا قـبتأٌَ ت

سضى ـعّٝا ٜٚٴـ ـطـشهِ قـِٝ ٜـؿططٟ ايػًـ: إٕ ايعكٌ اي داَؼـايٛد٘ اي    
 عٓس زٚضإ ا٭َط بني تعٝٸٔ تكًٝسٙ ٚبني ايتدٝري بـني  ًـِكًٝس ا٭عـت يعّٚ
ِ ٙ ٚبني ا٭خص بؿتا٣ٚ غري ا٭عتكًٝس ٖٚـصا خـطٚز عـٔ ا٫غـتس٫ٍ      ،ًــ

تـــُػٸهّا ٚيــٝؼ  زضاى ايعكًــٞبــاٱ غــتس٫ٍإ  ٖــٛ ، بــٌبا٭صــٌ ايعًُــٞ
ِ ايعكٌ ايؿطـطٟ ٜكطـٞ بتعـٝٸٔ تكًٝـس ا٭ع    : ؾٚعًٝ٘با٭صٌ ايعًُٞ .   ًــ

ــ رب٨ يًصَــ١ بــ٘ َــع ضــُإ ايٓذــا٠ َــٔ ايعكــاب   يـــُشصاض ايتكًٝــس اـٚإْ
ِ شتٌُ عٓس تكًٝـس ا٭ع يـُا شصٌ َعـ٘ سايـ١   ـبُٝٓـا تكًٝـس غـريٙ ٫ تـ     ،ًــ

                                   

 . 1َٔ ابٛاب زٜات ا٭عطا٤ : ح 33: ب  19ايٛغا٥ٌ : ز (44)
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تهـاٍ  ، ؾٝشتاز اٱشتٌُ ٫ٚ بربا٠٤ ايص١َيـُايٝكني بايٓذا٠ َٔ ايعكاب ا
    . شتٌُ يـَُٔ ايعكاب ا عًٝ٘ اىل زيٌٝ ٜٛدب بطا٠٤ ايص١َ ٚايٓذا٠

٫يتؿات اىل إٔ ايعكٌ ايػـًِٝ  ٜٚك٣ٛ ٖصا ايتٛدٝ٘ ٚا٫غتس٫ٍ عٓس ا    
ُ قـ٠ٛ ا )شٛ ـى ايعاقٌ ْٜـشطٸ ٍ  ) زٕٚ (شتٌُيــ ؾـاشا تٛقـع    (قـ٠ٛ ا٫ستُـا
طٜـل  شٖاب َـاٍ ٜػـري َٓـ٘ سـاٍ غـريٙ يف ط     %(71ػإ إستُا٫ّ قّٜٛا)ا٫ْ
ٜٚتشكل عٔ صش١ اٱستُاٍ، ٚاشا شٖب َٓـ٘ ٫  ذسٙ ٜتٛقـ ـ٫ ت -نصا

اي٘ يـُإستٌُ غطق١ ظٜس  يٛٚ؟ اٍ ايٝػري أّ ٫يـٌُٖ غكط َٓ٘ اٜتشكل: 
ٜـ ـ٫ ت%(81)ّٜاايكًٌٝ إستُا٫ّ قٛ ّا غـاضق ـشاغب ظٜـسّا  ذسٙ ٜطتٸب ا٭ثط ٚ

با٫ستُــاٍ ستــ٢ ايكــٟٛ ســاٍ ضــعـ     ايعكــ٤٬ ٖتُــاّ سّ إٖٚــصا يعــ 
 (%61)أٚ ضــعٝؿّا%(81)بُٝٓــا اشا إستُــٌ قٜٛــّا. ٌُ ٚعــسّ قٛتــ٘ شتيـــُا

ذسٙ ـساٍ غريٙ يف ططٜـل نـصا تـ    : ضٝاعّا أٚ غطق١ّشٖاب َاٍ ععِٝ َٓ٘
ؾع٬ّ سصٌ ايطٝاع أٚ ايػطق١  ٜٚتشٛط ست٢ ٫ ٜؿٛت َٓ٘، ٚاشا ٜتٛقـ

ُ شطظ اـٜـ ثـِ   ٜ٘تشكـل ٜٚــشاٍٚ اغـرتداع   جتسٙ  ُ اٍ ايــ تبكٞ يف َهـإ  يــ
شتٌُ قٟٛ ٖٚٛ يـُٚشيو ٭ٕ ا ،إ ا٫ستُاٍ ضعٝؿّاَإَٔٛ ست٢ اشا ن

شتٌُ ايكــٟٛ ٜعــتين بــ٘ ايعكــ٤٬ عَُٛــّا يـــُٚا ،شٖــاب َــاٍ ععــِٝ َٓــ٘
ٜـ   ٕٛشهِ عكًِٗ ٚؾططتِٗ ٜٚتشككـب شؿاظ عًـ٢  ـشاٚيٕٛ ايـ ـايػـ١َ٬ ٚ

     .ضغِ ضعـ ا٫ستُاٍ  بك١ٝ أَٛاهلِ يًػ١َ٬
ُ كـاب ا ٕ أَط ايتكًٝس َكس١َ يًٓذا٠ َـٔ ايع : إٚيف ض٥ٛ٘     شتٌُ ٚإٕ يــ

ٜـ   ـٓعِٝ اٯخط٠ ٚايببطا٠٤ ايص١َ ٚايؿٛظ  ٙ ايعكـٌ  ذسـد٬ص َـٔ عـصابٗا 
ــ  َعـ٘ ا٫ستُـاٍ    ٫ٚ ٬ٜسـغ   قٜٛـّا ٜػـتشل ايتشـٛط يـ٘،    شت٬ُّايػًِٝ َ

نُــا -قٜٛــّا أٚ ضــعٝؿّا، بــٌ إٕ )قــ٠ٛ ايـــُشتٌُ( ًَشٛظــ١ يًعكــٌ ٚيًعكــ٤٬   
 ِ .ٖٚٞ تكتطٞ أٚ تسعٛ اىل إختٝاض تكًٝس ا٭عًـ -قطٸبٓا
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قعـ ٜهاد ٜهٕٛ ضًُّٝا يٛ أَهٔ إثبات) إ٫ إٔ ٖرا ا٫دزاى ايعكًٞ   
 (شتٌُيـُق٠ٛ اًـِ ٚإحنؿاز)ايعدٍ غري ا٭ع يؿكٝ٘يف تكًٝد ا (شتٌُيـُا

 ٓد ٬َسظ١عـُهٓٓا تؿدٜل ٖرا ٚنٝـ ٜ ًـِ،ايعدٍ ا٭عيؿكٝ٘ يف تكًٝد ا
ــ١ ــاز ا٭ع أديـ ــدّ إعتبـ ـــُعـ ــا ؟ ١ًٝـ ــد٠ َٓٗـ ــ١ ٚايعُـ ــاٍ ا٭٥ُـ  ()إٜهـ

ُ أؾـشاهِٗ ايؿكٗـا٤ ا  ١ ايد١ٜٝٓ يف عؿٛزِٖ اىل سدعٝيـُا أَْٛني ٖٚـِ  يــ
هــٌ إٕ تؿٜٛكــِٗ  ،يف ايؿكــ٘ ٚا٫عتكــادًـــ١ُٝ  َتؿــاٚتٕٛ يف ايؿكــ١ًٝ ايع

 ًِـِٖٚ أع ًـِايسدٛع اىل َتؿاٚتٞ ايع   يػٝعتِٗ ٚتسخٝؿِٗ ٭تباعِٗ
ِ َِٓٗ هؿازم عظـِٝ ٫ ٜع  ٘   ًــ ٌْ   -َـداٙ إ٫ ا  ضـبشاْ شذ١ٝ ـيـ  ٖـرا دعـ

شذ١ٝ ـٖٚـٛ نـإف يـ    (ًــِ) ؿكٛيني َع ٚدٛد ا٫َاّ ا٭عيـُؾتا٣ٚ ا
إٕ  هــٌ ًـــِ،ؿكٍٛ اذا نــإ عــد٫ّ َــع ٚدــٛد ا٭ؾكــٌ ا٫ع يـــُؾتــ٣ٛ ا

٣ َٔ سذ١ٝ ؾتـا٣ٚ  أقٛ َع ٚدٛد ا٭ؾكٌ َٓ٘ ؿكٍٛيـُسذ١ٝ ؾتا٣ٚ ا
 ( .إَاَِٗ ايـُعؿّٛ ايـُطدد)ايسٚا٠ َع ٚدٛد 

ايٛدـــ٘ ايطـــادع  إٕ ا٭خـــر هؿتـــا٣ٚ أعًــــِ ايؿكٗـــا٤ َتـــٝكٔ ا عتبـــاز       
ٚا دصا٤، ٚا٭خر هؿتا٣ٚ غري ا٭عًـِ َـِٓٗ َػـهٛى ا عتبـاز ٚا دـصا٤،     
ــا٣ٚ        ــ٣ٛ ؾا٭خــر هؿت ــٕٛ َسٓدشــ١ يًؿت ــا إٔ ته ـــ ًٛ  إَ ـــ١ُٝ ٫ ت ٭ٕ ا٭عً

ٕ ٫ تهـٕٛ َسٓدشـ١ ؾٝـت ري ايــُهًـ     ا٭عًـِ ٖٛ ايـشذ١ دٕٚ غريٙ، ٚإَـا أ 
     ٍ إعتبـاز   يف هني ؾتا٣ٚ ٖرا ايؿكٝ٘ ٚؾتـا٣ٚ ذاى، ٚعًـ٢ نـٌ تكـدٜس ٫ إغـها

شهِ ايعكــٌ قيعٝــّا هــايتعٝني يف نــٌ ـيــ ًـــِٚإدــصا٤ ايعُــٌ هؿتــا٣ٚ ا٭ع
 . ٜدٚز ا٭َس ؾٝ٘ هني ايتعٝني ٚهني ايت ٝري َٛزٕد

 عٓــد دٚزإ إٕ َكتكــ٢ ا٭ؾــٌ ايعكًــٞ ايكيعــٞ ٖــٛ ايتعــٝني   ٚؾٝــ٘    
ٌ ا٭َــس هٝٓــ٘ ٚهــني ايت ــٝري اذا   ٖٚٓــا ٫  ،َعتــر يـــِ ٜجبــت ايت ــٝري هــديٝ

ْـ٘ قـد ثبـت ايت ـٝري هـني ؾتـ٣ٛ ايؿكٝـ٘        ٫ْتؿا٤ غـسه٘، ؾ  ذس٣ يٮؾٌ ـَ
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ُ ا ايعكـ٤٬ تبـاْٞ  كتك٢ ـُٚهني ؾت٣ٛ ا٭ؾك٘ ه ُكتك٢ أخبـاز  ـُك٢ ٚهـ يــ
ــاع ــ ا زد ــا٤ـاي ــاٚتٛ ايؿكــٌ ٚاي    اؾ١ اىل زٚا٠ ايؿكٗ ــِ َتؿ عًــِ، ٖٚ

 ايعكًٞ .ٚعًٝ٘ ٫ تؿٌ ايٓٛه١ اىل أؾٌ ايتعٝني  هتكسٜب إٓت َؿؿ٬ّ،

ًــِ، ٚ  ٜتشكـل   ُاّ َا أزدْا هٝاْ٘ َٔ أدي١ ٚدٛب تكًٝد ا٭عـٖرا ت    
ْ٘ هسٖاْٞ ضًِٝ ع٢ً ٚدٛب تكًٝد ا٭عًِ، ٚتـُاّ َـا اضـتدٍ    عٓدْا ٚد

 أَهٔ. اضتشباهّا هايتصاَ٘ يٛ ه٘ َـ دْٚؽ َسدٚد هايـشذ١ ٚيرا ْـشتاط

إْ٘ سٝح تبني إٔ عُد٠ ديٌٝ يصّٚ  تكًٝد ا٭عًِ ٖٞ ضري٠ ايعك٤٬  ثِ   
ِ  -ٚايـــُتػسع١ ٚايطــري٠ ديٝــٌ يٓبــٞ  -نُــا ؾــس  هــ٘  ــْع َــٔ ا٫عــا 

هــُٛازد اخـت٬ف ؾتـا٣ٚ ايعـا       -ع٢ً ؾسض تطًُٝ٘ -ؾٝ تـ ايًصّٚ
ِٓ َٛازد اتؿـام ؾتاٚاُٖـا ؾاْـ٘ ٜـتعني عٓد٥ـر ايت ـٝري يف        ٚا٭عًِ، ٫ٚ ٜع
تكًٝد أُٜٓٗا غا٤ اذا تـشكل ايــُهًـ َـٔ اتؿـام ؾتاٚاُٖـا يف عؿـس َـٔ       
ايعؿٛز ٖٚرا ْادز ايـشؿٍٛ . ٖٚهرا يٛ تـشكل عٓد ايـُهًـ تطاٟٚ 

ايعـا   ايؿكٗا٤ يف ايؿك١ًٝ ايع١ًُٝ ٖٚـِ َــ تًؿٕٛ يف ايؿتـا٣ٚ، ؾـإ ؾتـا٣ٚ      
ني تٓـدزز تــشت إهـ٬م ْؿـٛف غـسع١ٝ ايتكًٝـد       ٚا٫عًِ يف ٖرٜٔ ايؿسقـ 

ـــُ٪ضٓ  ٖٚــٞ ــ١ عذــٌ ا    ايٓؿــٛف اي ــ١ يف عؿــٛز ايػٝب ــ١ ايٓا٥ب ط١ يًُسدعٝ
ـــشٛ       ــا ْ ــ١ ٚايطــري هٗ ــ١ ٚإداز٠ ا٭َ ــٛز ؾــاسبٗا ٭خــر ا٫َاْ اْككــا٥ٗا ٚ ٗ

 ايـُتٛاؾكني يف ٚعٓد٥ر ٜـذٛش يًُهًـ تكًٝد َٔ غا٤ َٔ ايؿكٗا٤ ؾ٬سٗا . 
 اذا أسسش ايعداي١ ؾُٝٔ ٜكًدٙ . ؿتا٣ٚ أٚ ايـُتطاٜٚٔ يف ايؿك١ًٝاي
( ٚاستٝاهـ٘  81َٚع٘ ٫ َـذاٍ  غهاٍ ضـٝد )ايعـس٠ٚ ايٛثك٢ َطـأي١       

  ُ طأي١ ايـ  تٛاؾـل ؾتـٛاٙ ؾتـ٣ٛ ا٫ؾكـٌ(      هعدّ تكًٝد ايـُؿكٍٛ ستـ٢ يف ايــ
ٚايؿشٝض َا قاي٘ ايـُشكل ايٓا٥ٝين يف تعًٝكت٘ ع٢ً استٝاط ايعس٠ٚ   )ا٫ق٣ٛ 

كًٝد ا٫ؾكـٌ،  ايؿٛز٠، هٌ ايظاٖس أْ٘ هعٝٓ٘ ت ٙدٛاش تكًٝد ايـُؿكٍٛ يف ٖر
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٫ٚ ٜـ سز هكؿد ايػري عٔ نْٛ٘ تكًٝد ي٘( ٜعين يٮؾكـٌ هًشـا  إٔ ايتكًٝـد    
ــ٘       ــ٘ هػــ ـ ايؿكٝ ــ٘، ٫ٚ دخــٌ ي ــع ايتػــسٜعٞ ٚإَتجاي ـــُعسؾ١ ايٛاق ــْل ي هسٜ

ًٓ ١ٝ ـٚؾاقـ ايــُؿكٍٛ هػ ؿـ٘ يف َطـأي١    د ٫ٚ َٛقٛع١ٝ، ؾاذا قؿـد تكًٝـد   ايـُك
ًٓـد ا٭ؾكـٌ أٜكـّا ٚدعـٌ       ؾتٛاُٖـا هسٜكـّا يًٛاقـع ٚضـب٬ّٝ ٫َتجايـ٘ عُــ٬ّ      ؾكـد ق

ٌٓ ٚع٬. ـؿتٛاُٖا يف َهؿعٌ إضتٓادٙ ي    يف  ْتهًِثِ ذاٍ ايطًٛى يياعت٘ د

 : يف صخة التقليد األعلـنية أدلة عدو اشرتاط        
ــا٤ اىل         ــٔ ايؿكٗ ــبرْي َ ــا٣ٚ نــٌ َــ  ذٖــب  ــْع ن ــ١ ؾت   ذتٗد عــدٍ ـسذٝ

   ِ ِ  ايــُؿكٍٛ ٚا٭ؾكـٌ ايعايــ ، هــُع٢ٓ عـدّ إغـ اط ا٭عًــ١ُٝ يف     ٚا٭عًــ
ٛ إضتدٍ هؾش١ ايتكًٝد، ٚقد  ذيـو ٚعُـدتٗا ايٛدٗـإ ا٭٫ٕٚ،     ٙ عًـ٢ ٛدـ

   ْعسقٗا تباعّاـكُٜٛٗا هبعض ايٛدٛٙ ا٭خس، ْٚ
 اؾ١ ـايـــُعؿ١َٝٛ ايـــُتك١ُٓ يعزداعــات ايــ (8)  ا٭خبــازايٛدــ٘ ا٭ٍٚ    

   ٚتٛقٝش٘ -ايعدٍ ايؿكٝ٘-ٚايـُ٪ضط١ يهر٣ ٚدٛب تكًٝد ايعايـِ
 () ١ُ ايــُعؿَٛني ـاْ٘ قد ٚزدت أخباز َتعدد٠ تكُٓت إزداع ا٭٥ـ      

ؾٛا ها٫دتٗـاد  اىل خؿٛف أؾساد َٔ ؾكٗا٤ أؾشاهِٗ زٚٚا أسادٜجِٗ ٚتػٓس
شُد هٔ َطًـِ ٚأهـٛ هؿـري ا٭ضـدٟ ٚهسٜـد     ـَٚعسؾ١ ا٭سهاّ َجٌ شزاز٠ َٚ

ٚ  ًٞايعذ شازخ هـٔ  ـايـ ٚشنسٜا هٔ آدّ ايكُٞ ْٜٚٛظ هٔ عبد ايـسنٔ 
ُ ا يٓكسٟ ْٚظا٥سِٖ َٔ ايؿكٗـا٤ ايجكـات  ػري٠ ايـُا ٜٔ عًـ٢ ايـد  أَْٛني يــ

ٕٛ عٓدَا ضأيِٖٛ عُٔ ٜسدعغٝعتِٗ ايِٝٗ  ( )أزدع ا٭١ُ٥ َـُٔ 
 .ٕ غسعِٗ ٚ٪غأسهاّ دِٜٓٗ ٚ ايٝ٘ ٜٚتعسؾٕٛ َٓ٘

 ايؿك٘ ٚايعكٝد٠  ًـِيؿك١ًٝ يف ايعٖٚ٪٤٫ َتؿاٚتٕٛ غري َتطاٜٚٔ يف ا    
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 اىل ٖــرا ٚذاى( )ٚأعًــِ َــٔ اٯخــس، ٚقــد أزدعــٛاهعكــِٗ أؾكــٌ 
زغِ عًُِٗ هتؿاقًِٗ يف ايـُطت٣ٛ ايعًُٞ ٚعًُِٗ هـاخت٬ف آزا٥ٗـِ   

ٌْ ٚاقـض    -يف اجلًُـ١ -َٚعًَٛاتِٗ عًـ٢ عـدّ ايؿـسم هُٝٓٗـا      ٖٚـرا ديٝـ
ـْ دًٞ عٔ قبٛهلِٚ  هايسدٛع يًؿكٝ٘ ايعدٍ . ()ناغ
ٞ هطٓدٙ ايؿـشٝض ايــُتؿٌ اىل   زٚاٙ ايهٓػ َا  ٜ٪ند َسدع١ٝ ايـُؿكٍٛٚ   

 ( ٬ّ٥ َٔ ا َـاّ ايؿـادم)  عبد ا  هٔ أهٞ ٜعؿٛز ٖٚٛ ايساٟٚ ايؿكٝ٘ ضا
   ُ ٜـ  إْ٘ يٝظ نٌ ضـاع١ أيكـاى ٫ٚ ٜــ ذ٧ٝ ايسدـٌ َـٔ أؾـشاهٓا    ـهٔ ايكـدّٚ ٚ

ٜـ  ( طأداهـ٘) ، ٚقـد  ؾٝطأيين ٚيٝظ عٓدٟ نٌ َا ٜطأيين عٓ٘ ٔ ـَـا   ُٓعو َـ
ٖـرا ايــ ر   ٚ (3)ٚدّٝٗاصٚنإ عٓدٙ شُد هٔ َطًـِ ايجكؿٞ ؾاْ٘ مسع َٔ أهٞ ـَ

ــدٍ       ــا٤ نُــا ٜ ــازف زدــٛع ايػــٝع١ اىل ايؿكٗ ــ٢ تع ٍٓ قــُّٓا عً ــد ايؿــشٝض ٜ
ع٢ً تؿاٚت ايـسٚا٠ ايؿكٗـا٤ َـٔ سٝـح ايــُطت٣ٛ       -ؾٝ٘ عٓد ايتأٌَ -ٚاقشّا

ايــُأخٛذ عٓـ٘   ايعًـُٞ ٚق٠ٛ ايؿكا١ٖ ؾإ اهٔ اهٞ ٜعؿـٛز َـٔ ايـسٚا٠ ايؿكٗـا٤     
ٖٚٛ ٜع ف هك١ً إساهت٘ ؾٝطأٍ ا٫َاّ  ،يدٜٔ ٚأسهاّ ايػسع ايـُبنيا َعايـِ

()  ــُهٓ٘ َـٔ ايـ  عٔ ايـُسدع ا٭عًـِ َٓ٘ يعدّ تـ ( ّكدّٚ اىل ا٫َـا) 
ٞ  ـايٝ٘ ايسدٛع اىل َ()ٚأٚعص ،نٌ ٚقت يف ، ٖٚـِ  شُد هٔ َطًــِ ايجكؿـ
(عًـُٓٛا أتباعِٗ ا٫ضتؿتا٤) ايـُسدع١ٝ ايد١ٜٝٓ ٚايؿتٝا ِٖٚ غسضٛا . 

ايؿـشٝض  ٚ ،أَس ٚاقض ٫ٚ ٚد٘ ؾشٝض يًتأٌٜٚ أٚ ا٫عتـراز ٖٚرا     
ـــُا٫عــ اف هعُــّٛ دعــٌ ا  ـــُسدع١ٝ يًؿاقــٌ ٚا٭ؾكــٌ ٚا ي  ،ؿكٍٛي

شؿظ دٜٓ٘ عٓدَا ٜس٣ ا٭َٛاٍ تٛٓؾسٙ ع٢ً ايعداي١ ايساق١ٝ  هإٔ ٜـِٗ يـُٚا
 دٙ ٚأؾٗازٙيبياْت٘ ٚأ٫ٚ ٫ ٜطُضتؿٌ ايٝ٘ ٜٚؿٕٛ ْؿط٘ ٚٚايـشكٛم 

 . شُدـٚآٍ َ شُدـَ تعًُٝاتهٌ ٜطتُع يٓدا٤ ا  تعاىل ٚ
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هـسٚا٠   اؾ١ ـايـ ٚ ٌ ٚقٛ  ايٓؿٛف ايؿشٝش١ ها زدـاع شاؾـٚاي    
طت٣ٛ يـــ١ُٝ ٚاًـــُ يف ايدزدــ١ ايعَتؿــاٚتني يف ايؿتــا٣ٚ ؾكٗــا٤ َـــ تًؿني

ــٛا    ــد أزدع ــايف ا٫ضــ٬َٞ ٚق ــِٝٗ زغــِ ع  ((ايجك ـــُغــٝعتِٗ اي ً ِٗ
ُ ا يف ؾتاٚاِٖ ِٗ خت٬ؾه ُ طتٓد٠ اىل أخبـازِٖ ٚزغـِ ع  يــ ِٗ هتؿـاٚت  ًــ

ُ ؾكًٝتِٗ ايع ٗـ ٫ٚ  ،١ٝ يف ايؿكـ٘ أٚ يف ا٫عتكـاد  ًــ  ا٭خبـاز ٖـرٙ   يفز ٛ 
 ،هًصّٚ تكًٝد ا٭عًـِ هايــ ؿٛف  أٚ ١ٝ ًـُ غ اط ا٭عهٌ ٫ٚ إغعاز ه

ــٌ  ــا ه ــدٚ َٓٗ ــسٚ ٜب ــّا   ٜظٗ ــ٘ يف غــسف    إدًٝ ــِ َٓ ــا  ٚا٭عً ضــتٛا٤ ايع
ِ ١ٝ ايٓا٥ب١، ايـُسدع١ٝ ايدٜٓ تأخـر َـٔ    ()ٚقد ناْت ايػٝع١ يف شَـاْٗ

تطأهلِ ٚجيٝبٕٛ تاز٠ هايسٚا١ٜ ٚتاز٠ هٓشٛ ايؿت٣ٛ   ٖ٪٤٫ ايسٚا٠ ايؿكٗا٤
  ُ ٞ ٚنــإ ايـــُطتٓتذ١ َــٔ ؾٗــِ ايسٚاٜــ١ ٖٚــِ َتؿــاٚتٕٛ يف ايـــُطت٣ٛ ايعًـــ

  ٚقد أَكٛٙ هايـشٓح عًٝ٘ . ()ُسأ٣ َٔ ا٭١ُ٥ـعًُِٗ ه
    ٕٕ  ( )ٕ ا٥٫ُـ١ ـ اؾ١ أزدـاع ايـ  ٬ٜسظ ع٢ً أخبـاز ا    ٚهتعبري ثا
ٓٗ ّ  سنييع١ًُٝ ايتكًٝد  ا دَٚ ـكٝد تـ ـٖٚـٞ َيًكـ١   ت   )عذـٌ( غٝبـ١ ا٫َا

ُ عًِ ْٚا س٠ اىل اا٭هتـكًٝد  زٚاٜـ١ سـدٜجِٗ   َـٔ  عسؾ١ ا٫ضـتٓباه١ٝ  يعًِ ٚايــ
ٍ    ، نُا ٖٞ َٚعسؾ١ س٬هلِ ٚسساَِٗ  َػـعس٠ هاختؿـاف ايــُسدع١ٝ هايعـد

  ٚايعدايـ١  هـايتك٣ٛ يــُسدع١ٝ  ي  تكٝٓـد ا ا ٓؿٛفاي  اٖغعازإ ٪ندٜٚايتكـٞ،  
يدٜٓـ٘   ظّاـيٓؿطـ٘ ساؾـ   ّٓاـَا َٔ نإ َٔ ايؿكٗا٤ ؾا٥صط ؾأ٘٘ قَٛيم ؾعًُؿٓدـٜط
ٖٚــرٙ  (2) صٕ ٜكًــدٚٙ٭َــس َــ٫ٛٙ ؾًًعــٛاّ أ ٖــٛاٙ َيٝعــّا عًــ٢  ايؿّاـَــ

ــ  ـــْؿــٛف ت ٛٓـؿٝد ت ــك ـــُعسؾ١ ـّ اي ــأسُسدع١ٝ ه ِ َاه ــساَٗ  ِٗ ٚس٬هلــِ ٚس
 كٝٓد إه٬مـتٖٚٞ ، هدزد١ عاي١ٝ ك٣ٛـتايٚ ايعداي١خبازِٖ َع َٔ أ اضتٓباهّا
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َـٔ دٕٚ د٫يتٗــا عًــ٢  ْؿـٛف تػــسٜع ايتكًٝـد هايكٝــدٜٔ ايـــُرنٛزٜٔ    
كًٝد ـا عًــ٢ دــٛاش تــٜــدٍ إه٬قٗــكًد، هــٌ ُـايــ اغــ اط أعًُٝــ١ ايؿكٝــ٘

تــ٘ ايعدـُؿكٍٛ ٚاد ايــتٗــدـُؿكٍٛ َــع ٚدــٛد ا٭ؾكــٌ اذا أســسش إايــ
    .()ؾٌَاّ ا٭هـشٝح ترٓنس ز٩ُٜت٘ ٚضًٛنٝاُت٘ ها   عاي١ٕٝهدزد١ 

 اؾ١  ــاٖس يف ـايــ ػــٞ ا٫يتؿــات اىل إٔ هعــض أخبــاز ا زدــاعٜٚٓب     
َساعا٠ ايتٛادد يف هًد ايطا٥ٌ أٚ قسٜبّا َٓ٘ يٝتٝطس ي٘ َسادعتـ٘ نؿـشٝض   

 ّ ٜـ     )  اهٔ اهٞ ٜعؿٛز ايــُتكد ّ ـيـٝظ نـٌ ضـاع١ أيكـاى ٫ٚ   (ُهٔ ايكـدٚ
 ايٝــو يف نــٌ ٚقــت   ٌُغــك  هعٝــد٠ ٚيطــت أٔؾــ )  اهلُــداْٞ ٚيف خــر

ُٓــ إٕ غــك  هعٝــد٠ ؾًطــت )  ٚيف خــر آخــس (...دٜــين ٔ آخــر َعايـــِؾُ
 . (2)(دٜين عٔ ْٜٛظ ايٝو يف نٌ ٚقت ؾآخر َعايـِ ٌُأٔؾ

ايؿكٝ٘ ٖٛ إَاّ  اٟٚنُا ٜٓبػٞ ا٫يتؿات اىل إٔ ايـُسغد يـُسدع١ٝ ايس    
أزدع َٚع ذيو  ،ٖٚٛ أعًـِ أٌٖ ا٭زض يف عؿسٙ (عؿّٛ)عؿسٙ ايـُ

 قاٍ غـٝ  ايؿكٗـا٤   ،أتباع٘ اىل ؾكٗا٤ زٚاتِٗ ا٭قٌ َِٓٗ عًـُّا هؿاؾٌ عظِٝ
 ٛع اىلـٓاع هايسدـسٕٚ ايـٛا ٜأَـٛدِٖ ناْـَع ٚد  ١ـُـ)ؾإ ا٭٥   دٙ(ـ)ق
 . (1) (شُد هٔ َطًـِ ٚأهٞ هؿري ٚغريِٖـهِٗ َٔ شزاز٠ َٚشاأؾ

ٚغسع١ٝ تكًٝد  ًـِأق٣ٛ ديٌٝ ع٢ً عدّ يصّٚ تكًٝد ا٭عٖٚرا ايٛد٘      
ًُ٘ قَٛي٘صعد٫ّؿكٍٛ اذا نإ يـُا  .  تكّٝا طٜؿٓدم ؾع

ــاْٞ   ايطــري٠ ايعك٥٬ٝــ١ ا     طتكس٠ عًــ٢ ايسدــٛع اىل أٖــٌ  يـــُايٛدــ٘ ايج
شسف ٚايعًــّٛ ٚايؿٓــٕٛ ـعسؾ١ ٚا٫ختؿــاف يف َيًــل ايــيـــُ ر٠ ٚاـايــ
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اىل َـٔ ٜــًُو ايــ ر٠ ٚايــُعسؾ١     ، سٝح ٬َُٜسُظ زدٛعِٗ عازفيـُٚا
ٚا٭قدز عًـ٢   ًـِ ؿٛف ا٭عـشؿاز زدٛعِٗ هـَٔ دٕٚ إْ ايـ اؾ١
هــٌ ٜهتؿــٕٛ هـــُٔ ٜــإَٔٓٛ هـــ رت٘   ،عسؾ١يـــُاإعيــا٤  ر٠ ٚـايــســدع 

قاٍ غٝ  ايؿكٗـا٤ اضـتد٫ّ٫ عًـ٢ عُـّٛ ْٝاهـ١ ا٫َـاّ        ٜٚجكٕٛ هـُعسؾت٘،
يف ا٫ؾتــا٤  ٠تُسطيـــُيًطــري٠ ا)  ؿكٍٛيـــُ)عــر( يٮؾكــٌ ٚايؿاقــٌ ٚا

ٖٚــرٙ غــٗاد٠ َــٔ غــٝ   (3)(ٚا٫ضــتؿتا٤ َــِٓٗ َــع تؿــاٚتِٗ يف ايؿكــ١ًٝ
 بري ٚاىل ـٛ  زدـــٛعِٗ اىل ايعـــازف ايـــًشيــــُؾـــإ اايؿكٗا٤)قـــدِٖ( 
ِ عا٭ا٭ق٣ٛ خر٠ ٚ ِ ِٗ َـع ع َـٓ  ًــ ٌ  -ذُٝع أٚ ا٫نجـس ـايـ  ًــ  -يف ا٭قـ

 را٤ ـِٗٗ اىل إخـت٬ف ا٭ْظـاز ٚتؿـاٚت اٯزا٤ ايـ  ٜتٛؾـٌ ايـ      ٚتٛٓد
  .يف اٯخس٠ايـُيًٛه١ ِٗ ٚدزاض١ ا٭َس ٚإعيا٤ اخلر٠ سادعتَعٓد ايٝٗا 

ٖٚــرٙ ايطــري٠ ت٬ســظ يف نــٌ ايعًــّٛ ٚايـــُعازف ٚايؿٓــٕٛ ناييباهــ١      
   .َٔ َعازف ٚخرات شٖٛا ـٚاهلٓدض١ ٚايبٓا٤ ٚايٓذاز٠ ٚايؿٝاغ١ ْٚ

عؿـٛزِٖ  يف عُّٛ ا٭شَإ ٚايبًدإ ستـ٢  ٖٚهرا ضري٠ ايـُتػسع١     
( )   يػـسض  َطتكس٠ ع٢ً ايسدٛع اىل أٌٖ ايٓظس ٚايـسأٟ ٚا٫دتٗـاد

َـٔ دٕٚ  ا٭خر هؿتاٚاِٖ يتدِٜٓٓٗ ٚإَتجاٍ ٚادبات ايػـسع َٚــشٓسَات٘،   
اخت٬ف َٔ دٕٚ إسساشٖا َع عًـِ ايـُهًؿني هـ  ٚأأعًـُٝت٘ شكٝل عٔ ـت

ّ َٔ ِٖ اي  إضتٓبيٖٛا أْظاز ايؿكٗا٤ ٚتؿاٚت آزا٤ َٚـع   ،أدي١ ا٭سهـا
ِ شؿاز زدـٛعِٗ ها٭ع ـ را٤ َٔ دٕٚ إْـٜسدعٕٛ اىل أسد اي ذيو  ،ًــ

ــد ا٭ع   ــإ تكًٝ ــٛ ن ـــِٚي ــّا ً ــِ يٛدــب زدع -ٚادب ٗ() ٘ــ ــّا  عٓ تًيؿ
 ٛعـؿـْ ٞـؾٖٛا ـسضـغهٌ ِٖ  ،طري٠ َٛدٛد٠ يف شَاِْٗـٚاي ،باعِٗـهأت

                                   

 .  22   21دٛاٖس ايه٬ّ   ز(3)
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 . ؿٛف ـهاي ًـُِا ٜهػـ عٔ عدّ ٚدٛب تكًٝد ا٭عـَ -ِٗأتباع 
ٜتؿــد٣ قًٝــٌ َــٔ ايعكــ٤٬ يًؿشـــ عــٔ ا٭قــ٣ٛ خــر٠ّ أٚ  ْعــِ قــد     

اٍ ٚزغبـ١ ايـٓؿظ   يـُس اا٭ضبل َعسؾ١ّ ٚخر٠ّ يف  سٚف خاؾ١ عٓد تٝٓط
ْـ ـيف ايع٬ز ايتاّ ٚنٕٛ اي  ُٖٛا قـسٚز١ٜ  ـششاد١ اييب١ٝ أٚ اهلٓدض١ أٚ 

ٝ تـ ايتؿدٟ هبعض ايعك٤٬ ٚيف هعض احلا٫ت ٚيف ؾ ،إقيساز١ٜأٚ 
  . ٚيٝظ هػهٌ عَُٛٞ إضتػساقٞ ،ظسٚفٛازد ٚيبعض اييـُهعض ا

ــرا ضــري٠ ايـــُتػسع١        إ٫ إٔ  ،عَُٛٝــ١يف ايسدــٛع اىل ايؿكٗــا٤  ٖٚه
ٕٕ ِ      تػتٗس يف شَا ؾ اٖـِ   -نُـا يف عؿـٛزْا   -ؾتـ٣ٛ يـصّٚ تكًٝـد ا٭عًـ

٫ ٜػــٓهٌ ضــري٠ ٖــرا ؿٛف، ٚؿــٕٛ عــٔ ا٭عًــِ ٜٚكًدْٚــ٘ هايـــ ٜؿش
 أٟ خـبري  عًـ٢ َسادعـ١  ايطري٠ ايع١َُٝٛ ست٢ يف عؿـٛزْا   ع١َُٝٛ، هٌ

ٕ٘ ٜٛدب تكًٝد أعًِ ايؿكٗا٤ ٚيٛ يف أَٛز ايدٜٔ    . إ٫ َٔ تأثس هسأٟ ؾكٝ
 ايسدـٛع عًـ٢   دع٣ٛ دسٜإ ضري٠ ايعك٤٬ أٚ ايـُتػسع١ ه ختؿاز ٚ    
ٖٚـٛ أقـ٣ٛ َـٔ نـٌ     ، ايـُشطٛع هايعٝإُا ٜٓؿٝٗا ايٛددإ ـٮعًـِ َي

َٔ ْـشُٖٛا أٚ  أٚ اييبٝبايعدٍ  يؿكٝ٘زدٛع ايـُهًؿني اىل اهٌ إٕ  ،هسٖإ
ْـ  ، بري هتُاّ دزدات٘ـ بري اىل ايهاب زدٛع غري ايـ شؿاز ـَٔ دٕٚ  ٗٛز إ

ّ  ا٭عًـِ إ٫ َٔ تأثس هؿتـ٣ٛ هعـض ايؿكٗـا٤   زدٛعِٗ ه ِ   هًـصٚ  ،تكًٝـد ا٭عًــ
ٍ  هعَُٛٗا أٚ خؿـٛف ايسدـٛع اىل    -ٖٚرٙ ايطري٠ يــِ ٜـسدع    -ايؿكٝـ٘ ايعـد

َـ  ٚاقـض  ـ ـٖٚرا ناغـ  ،ٗا ايػازعـعٓ ٘ ٖـرا  هـٌ   ،كا٤ٖاـعـٔ إ  -ايٛدـ
 .ايـُرنٛز  تباْٞ ايعك٤٬َعؿَٛٞ ي غسعٞ ٚإَكا٤ْ ضرْي -ايجاْٞ
    بري أَسإـيتباْٞ ايعك٤٬ هايسدٛع اىل َيًل ايٜٚػٗد     
ٗٓدضـني يًٗٓدضـ١   مل  تؿدٟ ا٭هبا٤ يًيباه١ ٚتؿـدٟ ا ٭ٍٚيػاٖد اا    

ــ٣ٛ خــر٠ّ اىل ا٭قــعـ خــر٠ّ       ــٔ ا٭ق ــبريِٖ َٚ ــٔ ؾــػريِٖ اىل ن َ، 
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سايــ١ٕ يف إخــت٬ؾِٗ  يـــشا   ٬ٜٚســظ عًــ٢ ا٭هبــا٤ ؾــتض ايعٝــادات َــع 
ٖٚهرا ٬ٜسظ ع٢ً  ،ؾش١ٝ ٚاسد٠ يف تػ ٝـ ايدا٤ ٚيف تعٝني ايدٚا٤

ـــُا ــتض اي ـــُٗٓدضني ؾ ــع    ي ــ١ َ ــ١ ٚايتٓؿٝرٜ ــاز١ٜ ٚايت يٝيٝ هاتب ا٫ضتػ
ــ٢ ٖٚهــرا ٬ٜســظ   ـ ر٠،ِٗ ٚاخــت٬ؾِٗ يف ْتٝذــ١ ايــ خــرت تؿــاٚت عً

َٛٓٞ ايعكازات ٚايبكا٥ع ْٚــشِٖٛ، ايـُشاَني دؾاعّا  ٖٚهـرا   ٚع٢ً َك
ُٓــتـــ٬ٜســظ  سدع١ٝ ايدٜٓٝــ١ زغــِ يـــُط٪ٚي١ٝ ٚايـــٌُ اؿدٟ ايؿكٗــا٤ يتش

ُ ْعِ إ٫ َٔ ٜعسف عظ١ُ ا ،ٚق٠ٛ ا دتٗاد ًـِؿاٚتِٗ يف ايعـت ط٪ٚي١ٝ يــ
ُٓـٜٚؿٓس َٔ ت  ر ايـٝكني أٚ  ـٚمسعٓا هايٚقد زأٜٓا  ،ًٗا ؾسازٙ َٔ ا٭ضدش

ــإ هعــض ا  ـــُهايعٝ ٌُٓ اـذتٗدٜٔ ايعظــاّ إهتعــدٚا عــٔ تــ  ي ـــُش ط٪ٚي١ٝ ي
زقـا اهلُـداْٞ    سدع١ٝ ْظري آٜـ  ا  ايعظُـ٢ ايػـٝ  أغـا    يـُٚتؿدٟ ا

 .شًٞ قدع ا  زٚسُٗا ـٚايػٝ  سطني اي

 ًـِعدّ إختؿاف ضري٠ ايعك٤٬ هايسدٛع اىل أعايجاْٞ ع٢ً  اٖدايػ    
ُ    ْدعد ٖٛ - را٤ـاي ؾٝٗـا اىل   ُعسدَـ ُٜػسٚع١ َعتد ه٘ َـٔ ا٭َـٛز ايــ
اىل أعًــِ  ؾٝٗـا  هـايسدٛع  ٫ٚ ايــُتػسع١   را٤ َيًكّا ٚيــِ ًٜتـصّ ايعكـ٤٬    ـاي
ٕٛ   ر٠ ـاىل أٌٖ اي ِٗزدٛع، هٌ إٕ  را٤ خاؾ١ـاي ع٢ً ا ه٬م هــٓش

ِٓ ايـ  ُ    ،  بري ٚا٭خـر ـٜع َٓني ْظـري تعـازض ايــ ضـعس   ٚأايعكـاز  يكُٝـ١  كٛ
إخباز ؾـاس  ايٝـد يف    تعازضْٚظري ْظري تعازض ايبٝٓتني ٚايبكاع١، 
ـــْٚظــري تعــازض نتــب ايــ  ،ايتــٓٓذظ أٚ عــدَُٗا ايــتيٗري أٚ كٌ ـشدٜح يف ْ

ٚيـرا ٜسٓدشـٕٛ   إه٦ُٓاْـّا،  ايسٚا١ٜ ايٛاسد٠ ٚقـد إغـتٗس اي دـٝض ها٭قـبي١ٝ     
٘ )ثِ نتب ايؿدٚم ٫ضـُٝا دـاَع    (ايهايف)ْط ١ ايسٚا١ٜ يف نتاب   (،ايؿكٝـ

 تًـ ـتـ ايـ    بري ٚـاي  ُٜسدع ؾٝٗا اىل ايـ  شٖٛا َٔ ا٭َازات ايعك١ٝ٥٬ـْٚ
ــا آزا٤ ايـــ  ــازضـؾٝٗـ ــٛا   ، را٤ ٚتتعـ ــد سهُـ ــا ٚقـ ــازتني ؾٝٗـ ــاقأل ا٭َـ  هتطـ
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ـــُا ـــشهُٛاتعازقتني يـ ــداُٖا  ه ٚ  ٜـ ــٝض إسـ ــٞ ٭  دـ ــ  ٖـ ـــِعايـ  ًـ
ٛٓيـُا - برئٜـاي ْـ  يـَُني أٚ اك  -شُٖٛاـ رٜٔ هاييٗاز٠ أٚ ايٓذاضـ١ أٚ 
 ٘ . تًؿ١ ْطُ يـُ ر اـأق٣ٛ ايسٚاٜتني  ّٓا هؿدٚز ايهأٚ 

َٛازد دـٛاش     َٓٗاد٘يف نتاب ايبٝع يف  )قدٙ(شكل يـُْعِ أضتاذْا ا    
 ر٠ يف ـقاٍ عٓد تعازض ٚاخت٬ف أٖـٌ ايـ  ( 831)َطأي١ هًب ا٭زؽ 

كتكٝ٘ ايكٛاعد ا٭خر هكٍٛ أقـٛاِٖ  ـٚايرٟ ت )عٝبيـُق١ُٝ ايؿشٝض ٚا
ِ ٭َـاز٠ ا  ( ٖٚـرا تـسدٝضْ  خر٠ّ ِ ٚا٭ع ا٭قـ٣ٛ خـر٠ّ   يتكـٜٛ  ،هايكُٝـ١  ًــ
ِ هتباْٞ ايعكـ٤٬ عًـ٢ ايسدـٛع اىل أع    َٓ٘)قدٙ( إيتصاّ ٖٚٛ ا٭َـازتني   ًــ
ٛٓايـُ أٟ   شج٘ ايؿكٗٞ ـذد َجً٘ يف تكسٜس هـ٫ تٚ ،َتني عٓد ا خت٬فك

خـر٠ّ   ذد ْظـريٙ يف اي دـٝض ها٭عًــِ ٚا٭قـ٣ٛ    ـنُا ٫ تـ ، (2)ٜرنسٙ ؾٝ٘
َٛٓني ايـُ تًؿني )قدٙ( ٚعدد َـٔ  يف َهاضب غٝ ٓا ا٭ْؿازٟ يف ايـُك

 -(1)َِٚٓٗ اضـتاذْا ايــُشكل   -سٛاغٝ٘ اي  تٝٓطس َسادعتٗا، هٌ تساِٖ
ٛٓـٜـــ َتني َـــٔ دٕٚ تـــسدٝض ا٭َـــاز٠ شهُٕٛ هتطـــاقأل ا٭َـــازتني ايــــُك

١َٓٛ  هــإٔ ديٝــٌ إعتبــاز ا٭َــاز٠  ايتطــاقأل ٜعًًــٕٛٚ ،ا٭قــ٣ٛ خــر٠ّ ايـــُك
ـــُُكا٠   ِٓ ٫ ايعك٥٬ٝـــ١ ايـ ــ ـــُا٭َـــازتني اٜعـ  ،تعازقتنييــــُ تًؿني ايـ

ــ ـــُٜٔ أٚ اتكاديـــُذُع هــني اـ ضــتًصاَ٘ اي َٚــٔ ايٛاقــض  ،نيتعازقي
ِٓ ديٝـــٌ ا٫عتبـــاز  ،شٌ ٚاســـدـإضـــتشاي١ إدتُاعُٗـــا يف َـــ نُـــا ٫ ٜعـــ

ِٓ ،َسدض تسدٝض ه٬ ٭ْ٘ عنييـُا أسدُٖا  .عنييـُا غري أسدُٖا ٫ٚ ٜع

                                   

 . 312  2ززادع   َؿبا  ايؿكا١ٖ     (2)
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ِ ايع ايسدٛع اىلشاؾٌ ٚقٛ  دسٟ ايعك٤٬ ع٢ً ـٚاي     ِ ٚا٭ع ايــ  ًــ
ًـ٢ خؿـٛف   ع َِٗـٔ دٕٚ إقتؿـاز زدـٛع   َٚٔ دٕٚ تـسدد أٚ تٛقــ   

ٍ  . س َسادعت٘ست٢ َع ٚدٛدٙ ٚتٝٓط ًـِا٭ع    (1)َٚٓ٘ ٜتذ٢ً قـعـ ايكـٛ
٫ٚ ٜٓبػـٞ ايسٜـب يف قٝـاّ     ،كاّ إ٫ ايطري٠ ايعك٥٬ٝـ١ يـ٫ُ ديٌٝ يف ا)هأْ٘ 

  .(٬ف هٝٓ٘ ٚهني غريٙيف َٛزد ا خت ًـِايطري٠ ع٢ً ايسدٛع اىل ا٭ع

خـــر٠ ٚا٭قـــ٣ٛ  ًــــِسادع١ ا٭عيــــُْعـــِ ٜتؿـــد٣ هعـــض ايعكـــ٤٬     
ــ  ٚإختؿاؾــّا  ٫ ٜػــٓهٌ ضــري٠ّ   ٘يهٓــ ،شا٫تـٚيف هعــض ايظــسٚف ٚاي

ٖٚهرا ٜتؿـد٣ هعـض ايــُتػسع١ أٚ     ،عك١ّٝ٥٬ ع١َُّٝٛ َطتكس٠ نُا ٫ خيؿ٢
َــِٓٗ يف عؿــٛزْا اىل ايؿشـــ عــٔ ا٭عًـــِ ٚتكًٝــدٙ يهٓٗــا ضــري٠         نــجرْي
شدٚد٠ هني هعض ايـُتػسع١ ْاغ١٦ َٔ تكًٝـد ايؿكٗـا٤ ا٭ٚاخـس ايـرٜٔ     ـَ

 ِ  ، ٚيٝطـت عَُٛٝـ١ ٚيف نـٌ ايعؿـٛز،    غاع هِٝٓٗ ٚدٛب تكًٝد ا٭عًــ
ٚنٝـــ  ،اعًــ٢ تكــدٜسٙ ٫ ُْـــشسش إَكــا٤ٖا أٚ ٫ غــاٖد عًــ٢ إَكــا٤ٖٚ
َـع أْٗـا َتـأخس٠ عـٔ      كًٝد ا٭عًـِـتػسع١ ع٢ً تشسش إَكا٤ ضري٠ ايـُـْ

   ٜكاف ايٝ٘ . ؟ (عؿٛز ا٭١ُ٥)

ايــــُتؿاٚتني يف قـــ٠ٛ ايٓظـــس ٚا٫دتٗـــاد     إٕ تعـــٝني أعًــــِ ايؿكٗـــا٤      
شاثِٗ ٭ٖــٌ ـس َ٪يؿــاتِٗ ٚأهــعٓــد عــدّ تٝٓطــ ٚٚايـــُتؿسقني يف ايبًــدإ 

   ٚاقعّاعٓ٘ شسز هٌ ٚايعذص ـٖٛ يف غا١ٜ ايعطس ٚاي - ر٠ ٚايتُٝٝصـاي
 .شدٜد َؿّٗٛ ا٭عًـِ ـيعخت٬ف يف ت  أ٫ّٚ     
ٔ  ٝـع  ـ ر٠ ٚايتُٝٝـص هـني أْظـاز    َكاز١ْ أٖـٌ ايـ     ضتشاي١ ثاّْٝاٚ     َـ

 . ، اضتشاي١ّ عاد١َِٜٓٗ ًـِيتعٝني ا٭عأعًُٝت٘  تـشتٌُ
                                   

 . 213   2َؿبا  ا٫ؾٍٛ  ز (1)
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ايٛد٘ ايجايـح   إهـ٬م ايٓؿـٛف ايدايـ١ عًـ٢ غـسع١ٝ ايسدـٛع اىل            
ِِ   ٜ٘ ْٚظسٙ نآ١ٜ ايٓؿسطزأايؿكٝ٘ ايعدٍ ٚسذ١ٝ  ُٗ ِٓ َٔـ ِّ ٔؾِسَقـ١ٕ  ِٔ ُن َٔ ٫ِٛ ََْؿَس  ًَ َؾ

 ِِ ُٗ ََ ِٛ ُٝٓٔرُزٚا َقـ َٚٔي  ٔٔ ُٗٛا ٔؾٞ ايدِّٜ ََٝتَؿٖك ، ٚآٜـ١ ايطـ٪اٍ َـٔ    833صهـسا٠٤  َها٥َٔؿ١ْ ٔي
َٕأٌٖ ايرنسط ُُٛ ًَ ِِ ٫ َتِع ُِٓت ِٕ ُن ٌَ ايرِِّنٔس ٔإ ِٖ ، ٚأخبـاز  22صايٓشٌ َؾاِضَأُيٛا َأ
ـــ اؾا ا٫زدــاع ــدَت ي ــد تك ــاع يف ايٛدــ٘ ا٭ٍٚ ١ ٚق ــاز ا٫زد  ، ٚأخب

ايعُـسٟ ٚاهٓـ٘   ( ط)ايؿشٝض عٔ ا٫َاّ اهلـادٟ  شدٜح ـايعا١َ ْظري اي
عٓـ٘ أٚ أٓدٜـا    ضٛا٤ أٓدٜا سـدٜجاّ  ٜإصٜا ايٝو عٓٓٞ ؾعٓٓٞ ٜ٪ٓدكتإ ؾُا أٓدـث

 صَٚا قا٫ يو ؾعٓٓٞ ٜك٫ٕٛ ؾـامسع هلُـا ٚأهعُٗـا   ط ؾت٣ٛ َٚكا٫ّ عٓ٘
ٛادخ ايٛاقع١ ـشَا اي)عذٌ( يف ايتٛقٝع ايػسٜـ طٚأـشذ١ ٚسدٜح اي

 صاِْٗ سذــ  عًــٝهِ ٚأْــا سذــ١ ا ؾــؾــازدعٛا ؾٝٗــا اىل زٚا٠ ســدٜجٓا 
ُٓــ ()ٚســدٜح ا٫َــاّ اهلــادٟ ٔ ٜأخــر ايطــا٥ٌ دٛاهــّا عــٔ ضــ٪اٍ ع

ُا ؾاؾـُدا يف  ـؾُٗت َـا ذنستـ  دٜٓ٘ ٚنتب أخٛٙ هٗرا ايط٪اٍ ط َعايـِ
ٔٓ يف سبٓا ٚنٌ ن اُْٗا ناؾٛنُـا  جري ايكدّ يف أَسْا ؾدٜٓهُا ع٢ً نٌ َط

 ٓطٛب اىل ا٫َــاّ ايعطــهسٟٚســدٜح ايتؿطــري ايـــُإٕ غــا٤ ا  تعاىلص
(ط )      َـ  ايؿّا عًـ٢  ـَٔ نإ َٔ ايؿكٗـا٤ ؾـا٥ّٓا يٓؿطـ٘ ساؾظـّا يدٜٓـ٘ 

    .  (81)ّا ٭َس ٫َٛٙ ؾًًعٛاّ إٔ ٜكًدٚٙصٖٛاٙ َيٝع

ايــُؿ  ه٫ٜٛـ١      تأنٝـدٖا عًـ٢ إتؿـاف    ٬ٜٚسظ ع٢ً ٖرٙ ا٭خبـاز     
ــ٢ ا   ــ ٠ ٚعًـ ــبٓ    ايعـ ــدّ يف سـ ــس٠ ايكـ ــ١ ٚنجـ ــ١ ايساقٝـ ــاف هايعدايـ ِٗ تؿـ

اىل  ( َــع أْــ٘ ٫ تٛدــد ؾٝٗــا د٫يــ١ ٫ٚ إغــعاز ٫ٚ إغــاز٠  ٚأَــسِٖ)
     . تعدد ايٓؿٛفا٭ع١ًُٝ زغِ 

                                   

 .31َٓٗا   81+ ب 21+  1+  2َٔ أهٛاب ؾؿات ايكاقٞ    88ب 81ايٛضا٥ٌ ز(81)
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اع ـٛف ا زدـــؿـــاع ايعــاّ هــٌ ْٚـٛف ا زدـــؿـــاز  ْـؿـــتـٚه خ    
ــ ِٓٗ ٚايـايعـا  ايــُ٪دٟ عـ   ٍٛ ـ١ٝ قـت سذـبتـأث افـ ـاي ٝ٘ ايــُٓرز  ـؿك

ؾٝـ٘ َـٔ دٕٚ  ٗـٛز ذنـس      (ايعدايـ١ )ٚ (اي٫ٜٛـ١ )غـسط  سـٛؾـثِ ؾسقت ت
ِٓ نــٌ  َيًكــ١ّٛف ايٓؿــ هــٌ ٚزدت، أٚ ا غــاز٠ ايٝٗــا (ا٭عًُٝــ١) تعــ
 ًـــِا٭ع ذتٗديـــُأعــِ َــٔ ا ٓؿٛؾنييـــُا نيؿتؿـــ هايٛؾــَـذتٗد َــ

 . ؿكٍٛ يـُاايؿاقٌ ٚذتٗد يـَُٚٔ اا٭ؾكٌ 

ه٬م ٖـرٙ ايٓؿـٛف   يف إزاد٠ ايعُّٛ أَهٓٓا ايتُطـو هـ   ٚيٛ غو      
ه٬م ا ثبـاتٞ َـع   ، ٫ٚ زٜب يف تياهل ا ٖٚٞ ٚاقش١ ا٫ه٬م إثباتّا

 .ه٬م ايجبٛتٞ ايٛاقعٞ ا 

ُ نجــس٠ إخــت٬ف ا   دــدّاا هــ٬م  يػــازع ٜٚ٪نــد إزاد٠ ا     ؿتني يف يـــ
َٚا هعد شَاِْٗ َـع تؿـاٚت    ()٭١ُ٥ا(زضٍٛ ا )ؾتاٚاِٖ شَٔ 

ُ دزداتِٗ َٚطتٜٛاتِٗ ايع ِ ُعـٚقـد نـاْٛا ٜؿتـٕٛ ه    ،١ًٝــ ايـدٜٔ َـٔ    ايــ
 ِ ِ ٚيـٛ   ،أسادٜجِٗ ٚأخبـازٖ ُ ا يؿكٗـا٤ ايػـازع َيًـل ا   ِدٔسُٜـ  يــ تؿؿني يــ

٣ٛٗ يبٝٓٔ ايػـازع عـدّ إزادتـ٘ ذيـو     ـ ايؿ١ ايـهاي١ٜ٫ٛ ٚسؿظ ايدٜٔ َٚ
ٌٓ ٚعـ٬، تًيؿّا  هـ٬م ايػـاٌَ   إزادتـ٘ يع  َٚـٔ عـدّ هٝاْـ٘ ٜتأنـد     َٓ٘ د

 . ًـِعا٭َٔ ٖٛ ؾِٝٗ ٚدد ذتٗدٜٔ ناؾ١ ٚإٕ يـُيؿتا٣ٚ ا

ـــِيف إضــتٛا٤ ا٭ع إهــ٬م ايٓؿــٛف ايػــسع١ٝ  ــاٖسْ    ٚهاختؿــاز     ً 
ُ ذتٗدٜٔ َع إخـت٬ف ايع يـُٚغريٙ َٔ ا ِ ا٤ غايبـّا يف ايع ًــ ُ ٚا ًــ عسؾ١ يــ

  . يف ايؿتا٣ٚ ِٗؿاقـتْٚدز٠ إ

أٚ  (ا٫تؿــام يف ايؿتــا٣ٚ)يًك١ عًــ٢ ؾــٛز٠ يـــُٚنــٌ ايٓؿــٛف ا    
 ْـادزٕ  ٖٛ نٌ ع٢ً ؾسٕد (تطاٟٚ ايـُذتٗدٜٔ يف ايؿكٌ ٚايعًـِ)ع٢ً 
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ــ ٫ٚ ـــُـٜ ـــُهٔ نــٌ  ُهٔ اي ــ٘، ٫ٚ ٜ ـــُؿري ايٝ ــسد أٚ  يًل اي ــ٢ ايؿ عً
ا٭ؾـــساد ايٓـــادز٠ خاؾـــ١ ٚإٕ نـــإ ٫ هـــأع هتعُُٝـــ٘ يٮؾـــساد ايػايبـــ١  

نٌ آٜ  ايٓؿس ٚض٪اٍ أٌٖ ايرنس    شٔ ؾٝ٘ـْ اؾُٝٚ ،ٚا٭ؾساد ايٓادز٠
ع٢ً ايـُذتٗدٜٔ ايـُتطاٜٚٔ يف ايؿك١ًٝ أٚ ايـُتٛاؾكني يف ايؿتـا٣ٚ ٖـٛ   

شتٌُ نْٛٗا أؾساد َعد١َٚ يـَُٚٔ ا ،ايٓادز٠ خاؾ١نٌ ع٢ً ا٭ؾساد 
ذتٗدٜٔ يف ايؿك١ًٝ ٫ ٜتٛقـع  يـُؾإ تطاٟٚ ا ، اززـ٫ ٚدٛد هلا يف اي

ع٬ّ قايٛا هعـدّ إَهـإ   عكّا َٔ ا٭ت٢ إٔ هس عاد٠ّ  اززـٚدٛدٙ يف اي
دٜٔ إثٓني يف ايؿتـا٣ٚ  ذتٗـذتٗدٜٔ يف ايؿك١ًٝ ٚهعدّ تٛاؾل َـتطاٟٚ َ

ُ ٚاقـض عٓـد ا  ايعـدّ  ٖٚرا ؾك٬ّ عٔ عُّٛ ايؿتا٣ٚ، هت١ٝ٥٬ ا   يًعيــ
ـــُاايعــازف  ــتعني ٓؿـي ـــُتعُــِٝ ا، ؾٝ ــ١ ي ــساد ايػايب ــادز٠ يًل يٮؾ ٚايٓ

تؿاٚتني يف ايؿكـــٌ يــــُا يؿكٗـــا٤نـــٌ آٜـــ  ايٓؿـــس ٚايطـــ٪اٍ عًـــ٢ ا ٚ
ُ ت ايؿني يف ايؿتـا٣ٚ ٚا يـُتطاٜٚٔ ؾٝ٘ ٚع٢ً ايـُٚا ؾٝٗـا، ٖٚـرا   تؿكني يــ

خؿٛف يًل ع٢ً يـُنٌ ا٫ ٜطٛؽ َٚـُهٔ ٚاقْض ٫ َـشرٚز ؾٝ٘، 
اٚز٠ ايعسؾ١ٝ ٚايتؿاِٖ شيـُذاٍ اـَطتٗذٔ يف َ أَْس ٭ْ٘ ا٭ؾساد ايٓادز٠
 .  ؿري ايٝ٘يـُُهٔ اـ٫ ٜايعك٥٬ٞ ٚ

يف عؿــس ؿتني يـــُايظــاٖس عــدّ ْــدز٠ ا٫تؿــام هــني ا   قــد ٜكــاٍ يهــٔ    
ني َــٔ ايــسٚا٠ ؿتيـــُؾــإ ا ،شدٜج١ٝـيًكات ايكسآْٝــ١ ٚايــيـــُؾـدٚز ٖــرٙ ا 
ناْت َكدَات ا٫ضتٓباط ٚو ايٛقت ؿدز ايتػسٜع يف ذييـَُعاؾسٕٚ 

ــتظٗاز َــٔ ا٭سادٜــح ٚاٯٜــات    - يعــدّ إهتٓا٥ــ٘ عًــ٢    َٝطــٛزّا -ا٫ض
ايؿتـا٣ٚ     ٜهجس ؾٝٗا ا٫خت٬ف يف ايٓتـا٥ر ست٢ َكدَات سدض١ٝ َعكد٠ 

    .  - شاٍ يف عؿٛزْاـنُا ٖٛ اي - ايـُطتٓبي١
 ٖٛ ١ٓ ايـُيًك١ ع٢ً َاـؿٛف ايكسإٓ ٚايطـٚعًٝ٘  ٫ َـشرٚز يف نٌ ْ      
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 غا٥ْع غري ْادز هًشا  شَـٔ ْـصٍٚ ايكـسإٓ ٚؾـدٚز ا٭سادٜـح، أعـين        
 . ا هت١ٝ٥٬(ؿام ايـُذتٗدٜٔ يف ؾتاٚاِٖ ـ)إت

ُٓل      يهٓ٘ خ٬ف ايٛاقع ٚدـداّْا ؾـإ ايــُؿتني     ، ٌٝ ٖٚرا َكاٍ َٓ
ٕ هـا ٕ نجريّا يف ؾتـاٚاِٖ ٚأس  تًؿٛـَ ()١ُ٥ ا٭ شَٔ يف  َِٗ ٚإٕ نـا

َــٔ إخــت٬ؾِٗ يف عٗــد ايػٝبــ١ ايؿــػس٣ ٚهــداٜات عٗــد   إخــت٬ؾِٗ أقــٌ
تيٛز ايؿك٘ ٚقٛاعدٙ ٚأؾٛي٘ هاضتُساز ست٢ ٚؾٌ  ٭ْ٘ ،ايػٝب١ ايهر٣

ــس ا٫خــت٬ف  يتيــٛز ٚايطــع١ يف عؿــٛزْا ا٭خــري٠ ؾ  ا ــٚدــدّا هج  ستنج
ُ ٜهؿٝٓـا ديـ٬ّٝ ٚاقـشّا عًـ٢ إخـت٬ف ا      ايبشٛخ ٚا٫ضـتد٫٫ت   ؿتني يــ

 (  ) ـشان١ٝ عٔ إخت٬ف أؾشاب ا٭١ُ٥اي (88) ايسٚاٜات  عَُّٛا
زدــٌ )عــٔ ()َــاّ ايؿــادم ظــري َعتــر٠ مساعــ١ ضــا٬ّ٥ َــٔ ا٫ ْ    

        ٘ ٜعـين نـٌ    (إختًـ عًٝـ٘ زدـ٬ٕ َـٔ أٖـٌ دٜٓـ٘ يف أَـٕس ن٬ُٖـا ٜسٜٚـ
 شذ١ ٖـٞ زٚاٜتـ٘ عـٔ ا٭٥ُـ١    ـزدٌ َُٓٗـا ٜؿتٝـ٘ يف دٜٓـ٘ ٜٚطـٓد ؾتٝـاٙ يـ      

(،) أسدُٖا ٜـأَس هأخـرٙ ٚاٯخـس ٜٓٗـاٙ     )ؿتٝإ يـُٖٚرإ ايسد٬ٕ ا
ُ ناغـ عـٔ إخـت٬ف ا  ٚؾشٝض ( ٖٚرا خر عٓ٘ نٝـ ٜؿٓع ؿتني يف يــ

  ( .أسداُٖا ٜأَس ٚاٯخس ٜٓٗاٙ عٓ٘ ن٬ُٖا ٜسٜٚ٘)   ؾتاٚاِٖ
ٌ ْٚظري َعتر٠ َٛض٢ هـٔ أن       ضـا٬ّ٥ َـٔ ايؿـادم    -عًـ٢ ا٫قـسب   -ٝـ
() ٔيـ٘ َٓاشعـ١ يف سـل ؾٝتؿكـإ عًـ٢      زدٌ ٜهـٕٛ هٝٓـ٘ ٚهـني أ  ٕ   )ع

 ( .زدًني ٜهْٛإ هُٝٓٗا ؾشهُا ؾاختًؿا ؾُٝا سهُا...
عـٔ  ()ٔ سٓظًـ١ ضـا٬ّ٥ َـٔ ا٫َـاّ ايؿـادم      ْٚظري َكبٛي١ عُس ه    

... نـٌ  َٓاشع١ يف دٜٔ أٚ َـرياخ ؾتشانُـا   هُٝٓٗا)ٛايني يـُزدًني َٔ ا
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ؾسقٝا إٔ ٜهْٛا ايٓا سٜٔ يف سكُٗا  ...ٚاسد إختاز زد٬ّ َٔ أؾشاهٓا
 ِ أٟ اختًؿـا يف ايؿتـ٣ٛ   (ٚإختًؿا ؾُٝا سهُا ٚن٬ُٖا إختًؿا يف سـدٜجه

 .٭دٌ اخت٬ؾُٗا يف احلدٜح ايـُطتٓد ايٝ٘اي  قكٝا هٗا يف ايـُٓاشع١ 

 عٔ()ظري َعتر٠ داٚد هٔ سؿني ضا٬ّ٥ عٔ ا٫َاّ ايؿادم ـْٚ    
ؿكا عًــ٢ عـديني دع٬ُٖــا هُٝٓٗـا يف سهـِ ٚقــع هُٝٓٗـا ؾٝــ٘     ـزدًـني إتـ  )

ــاختًـ ايعــد٫ٕ هُٝٓٗــا   ،خــ٬ف ُٗــا عــٔ قــٍٛ أٜٓ ،ؾسقــٝا هايعــديني ؾ
ٖـرا    ايرٟ أؾت٢ ه٘ أسدُٖاشهِ ـَٚٔ ايٛاقض إٔ اي (شهِـُكٞ ايـٜ

 ( . ) ِٖخباز٭عٔ ادتٗادٙ ٚؾُٗ٘  ٢٤ْأٚ قك٢ ه٘ ْاغ -أٚ ذاى

ـ ٖٚــر     ــاز ايؿــشٝش١ تهػــ ـــُاإخــت٬ف ّا عــٔ ٚاقــش ٙ ا٭خب ؿتني ي
ايتـأزٜ  ٬َٚسـظ    تتبعٜـذد َ ، ٖٚهرا()١ُ٥ُسأ٣ َٚػٗد َٔ ا٫ـه

ــٓ )   ــِٓٗ  أســٛاٍ ؾــشاه١ اي ـــُؿتني َ ٌْ دــداّ  ٚ( اي ــ ــِ قًٝ ــاْٛا  -ٖ ن
ــ ــاٚيف   تًؿٕٛـٜ ــد ؾــٓشض هلــِ زضــٍٛ ا )   ؾت ــ٘ اِٖ، ٚق ( يف سٝات

ٖٚرا ٚاقـض غـري    (،هعد زسًٝ٘) (ٚؾٓشض هلِ أَري ايـُ٪َٓني)
  . ْٚؿٛؾ٘ يًع ع٢ً أسداخ ايتأزٜ يـُتاهع ايـُخؿٞ ع٢ً ا

 -(يف عؿــٛز ايـــُعؿَٛني) غــٝٛع ا خــت٬ف يف ايؿتــا٣ٚ َٚــع    
  . ايٓادز٠ه٬م ايٓؿٛف ع٢ً ا٭ؾساد ُتٓع نٌ إـٜ

ٜٚهػـ  -(١ُ٥)ا٫( ْٚ٪ندٙ  هإٔ َطاعٞ ايسضٍٛ ا٭عظِ)ٚ   
ق٫ّٛ، َكاؾّا اىل سـٓجِٗ عُـ٬ّ     اؾ١ـايعا١َ ٚاي عٓٗا  ْؿٛف ا زداع

١ ا٫دتٗــاد ٝــً( يػــسع عُ)َــِٓٗ ّاُٗٝدـتــناْــت  -ٚتػــذٝعِٗ ؾعــ٬ّ
أسادٜجِٗ  ٜسٟٚتؿٓك٘ ع٢ً أٜدِٜٗ ُٜٚٔ ـَ ا٭تباعؿٛع ـٚا٫ضتٓباط يف ْ

ــازِٖ طــُعٜٚ ــا،ؿُٜٗٚ أخب ــَِٛٗ    ٛن ٗ ــسِٖ ْٚػــس عً ــا٤ أَ ضــ١ًٕٝ  سٝ
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تطــدٜد زٓهــاْٞ غــٝ  يٓــاع س٬هلــِ ٚســساَِٗ ٚؾتــاٚاِٖ َــع ا ـِٝــًتعٚ
ـشذ١ٝ يؿتـ٣ٛ ايؿكٝـ٘   ديٌٝ ضاهع ع٢ً دعٌ ايـ ٖرا  -هاٯثازشطٛع ـَ

س٠ ايعدايــ١ ايساقٝــ١ ايـــُرٓنهٚ اي٫ٜٛــ١ ايـــشك١ عتكــاد َتؿـــ هنــٌ ؾكٝــ٘ 
 -ٚيـٛ هٓشـٛ ا٫غـعاز ٚا٫غـاز٠     -١ي(، ٫ٚ د٫عؿَٛني)ايـ١ُ٥ُ ها٭
ـشذ١ٝ إختؿـاف ايـ  عًـ٢   ٚأاىل يصّٚ تكًٝد ا٭عًــِ   ٖرٙ ايٓؿٛفيف 

ِٓ ؾتا٣ٚ ا٭ع ،َِٓٗ عًـِا٭هؿتا٣ٚ   ًـِ،ٚغري ا٫ع ًـِهٌ ٖٞ َيًك١ تع
 .ؾُّٗا َٔ ا٭خباز   -٪ندٙ ددّاـٖٚرا َا ْ

ٍ ايرٟ أٚزدٙ هعض ا٭عـ٬ّ  ٚهٗرا ايتكسٜب ايٛاقض ٜٓدؾع ا٫غها    
هؿدد هٝإ دعـٌ   إٔ زٚاٜات ا زداع هصعِ ه٬مع٢ً ا ضتد٫ٍ ها 

ٚيٝطــت  ٚغــسعٝت٘، تكًٝــدِٖ ذتٗدٜٔ ٚتؿــشٝضيـــُشذ١ٝ يؿتــا٣ٚ اـايــ
 .شذ١ٝ ـٍٛ يؿتاٚاٙ ايذعيـُذتٗد ايـُهؿدد هٝإ غسٚط ا

غـ اف  هأ  افـايـ زدـاع  ا  خباز١ٜٓ َؿاسب١ ٭ٕ ايكس  إي٘ ْٚكٍٛ    
 ،ٚايؿكــٌ ًـــِيف ايع ٚهتؿــاٚتِٗ هــ خت٬ف ؾتــاٚاِٖ(ا٫َــاّ) ًـــِعٜ
َ ٖـرٙ  ٚ ،ٖرا أَس َِٗ ٖٚٛ ٚاقع خازدـاّ ٚ ٓؿ١ ها٭خبـاز تـدٍ   ـتـ ـشـقسٜٓـ١ 

٫ضـُٝا ٚإٔ ايٓؿـٛف    ،َٔ ٖرٙ اجلٗـ١  ٕ إه٬قٗا يف َكاّ ايبٝإع٢ً أ
سكـٛزِٖ يف ايبًـدإ   شَـٔ  ايٓا٥بـ١  ؾدزت يتأضٝظ ايـُسدع١ٝ ايدٜٓٝـ١  

ٚساٍ غٝاب َٗدِٜٓٗ )عـر( يف   ،ؾٝٗا ()٫ ٜتٛاددٕٚا٭خس٣ اي  
 ٕ ــدا ــع ايبً ٝ ،  ٌُ ــ ــ١ ديٝ ـذعٌ إزاد٠ ا٫هــ٬م ايػــاٌَ يــ  ٖٚــرٙ ايكسٜٓ

ِ   يؿتا٣ٚ ا٭عًـِ ٚي ايـشذ١ٝ   َٚـٔ ٖٓـا ْؿٗـِ دًٝـاّ     ،ؿتـا٣ٚ غـري ا٭عًــ
 ذٛاٖسٟ هعد عبازت٘ ايــُاق١ٝ ايــُطتدٍ هايطـري٠   ـعُل ايؿِٗ ايعايٞ اي

ٍ  ايـُطتُس٠ ع٢ً عُّٛ اي ُ     )  ٓؿـب قـا  ؿكٍٛهـٌ يعـٌ أؾـٌ تأٖـٌ ايــ
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خؿٛؾّا  ،... َٔ ايكيعٝات اي  ٫ ٜٓبػٞ ايٛضٛض١ ؾٝٗآَؿٛهّا ٚنْٛ٘
ذُٝع ايــُٛؾٛؾني  ـؿب ايـ ـايٓؿب ايظاٖس٠ يف ْ فهعد ٬َسظ١ ْؿٛ
 ظسٚا اىلـإْ   ٚإ٫ يٛدب ايكٍٛ -٫ ا٭ؾكٌ َِٓٗ -هايٛؾـ ايـُصهٛز

  . (83) (ٚاقض هأد٢ْ تأٌَنُا ٖٛ  صَٓهِ زدٌط٫  ، ا٭ؾكٌ َٓهِ

١ٝ ستـ٢ َــع إخـت٬ف ؾتــاٟٚ   ًـــُٚقـد ٜطــتدٍ عًـ٢ عــدّ إعتبـاز ا٭ع       
  ٖٛ  ، ر ؾشٝضـذتٗدٜٔ هيـُا

ُ َا ٜبدٚ َٔ َعتر٠ مساع١ هٔ َٗسإ ا ايٛد٘ ايساهع   ٖٚٛ     تك١ُٓ يــ
ـ  )عـٔ  (يط٪اي٘ َٔ ا٫َاّ ايؿادم) عًٝـ٘ زدـ٬ٕ َـٔ     زدـٌ إختًـ

أٌٖ دٜٓ٘ يف إَٔس ن٬ُٖا ٜسٜٚ٘ أسـدُٖا ٜـأَس هأخـرٙ ٚا٫خـس ٜٓٗـاٙ عٓـ٘       
٢ َـٔ ٜــ رٙ، ؾٗـٛ يف ضـع١ ستـ٢      ٘ ستـ٢ ًٜكـ  ٦ُـ ٔدِسُٜ( قاٍ طنٝـ ٜؿٓع

ُ ٕ ايسدٌ نإ َطـتؿتّٝا َـٔ عا  ا٫ضتد٫ٍ  إكسٜب ٚت (82)ًٜكاٙص ني يف يــ
ٚإختًؿت تٝ٘ ن٬ُٖا ٜؿ  إختًـ عًٝ٘ زد٬ٕ َٔ أٌٖ دٜٓ٘ ٚقد أَس دٜٓ٘

ؾتٛاُٖا ٚنٌ َُٓٗا ٜسٟٚ سذ١ّ ع٢ً ؾتٝاٙ أسدُٖا ٜأَس هأخرٙ ٚاٯخـس  
ّ   ـيف ٖرٙ اي ، ؾطأٍ عٔ ٚ ٝؿت٘عٓ٘ ٜٓٗاٙ ( يف )شاي١ ٚقـد دعًـ٘ ا٫َـا
ٜـ ضع١ٕط ٙ    ـٜسد٦٘ ست٢ ًٜك٢ َٔ  ٖٚهـرا   ص. رٙ ؾٗـٛ يف ضـع١ ستـ٢ ًٜكـا

ٚ ٝؿ١ ايـُ٪َٔ يف عٗٛد غٝب١ ا٫َاّ )عر( ٖـٛ يف ضـع١ َـٔ تكًٝـد ٖـرا      
َـ   تًؿني يف أسهـاّ ايٛقـا٥ع ا٫هت٥٬ٝـ١ ايـ      ـايـُذتٗد أٚ ذاى ٚإٕ ناْا 

َٔ  صؾٗٛ يف ضع١طشتاز ايـُ٪َٔ يـُعسؾ١ ٚ ٝؿت٘ ايع١ًُٝ يف أَس دٜٓ٘ ـٜ
شاْ٘ عــٔ ز ا  ضــبشاٍ ٜٚؿــٓسـا٭خــر هؿتٝــا ٖــرا أٚ ذاى ستــ٢ ٜتٝطــس ايــ
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 ِ ـــ ـــُٛىل ايعاي ــ    اي ـــُ٪َٓني ه ــع   ـهايٛاقعٝــات ؾٝ ــر اي ــل ايٛاق ــٛ هب ُا ٖ
 .ٛ  ًايـُشؿٛ  يف اي

    ٕٕ ن٬ُٖـا   عًٝ٘ زد٬ٕ َٔ أٌٖ دٜٓ٘ يف إَٔسإختًـ )قٛي٘   ٚهتعبري ثا
 ايـُطتٓدٜٔ اىل سذ١ٕ ؾهإ ني اٖس يف إخت٬ف ايعايـُني ايـُؿتٝ (ٜسٜٚ٘

ٖٚـرا ٫ ٜتٓاضـب َـع    عٓـ٘،  ٜٓٗـاٙ  ٜـأَسٙ هأخـر ايػـ٤ٞ ٚاٯخـس     أسدُٖا 
ؾــإ ايــساٟٚ يً ــر ٫ ٜــأَس ٫ٚ ٜٓٗــ٢ هــٌ   ،إخــت٬ف ايــسٚاٜتني يف ايـــُ٪ٓد٣

 ١ َعـس ايسٚاٜـٝـعبـب تـٓاضـتـا ٜــُٚاْ ب،ـطـٚس٘ ـر ايـُسٟٚ يدٜـ ـشهٞ ايـٜ
 (.ٚسدٜح ٜسٜٚاْ٘ عِٓٗ) طتٓدٜٔ اىل سذ١ٕيـُ انيؿتٝيـُإخت٬ف ا

ــٔ قٛي٘ )      ــتظٗس َـ ــد ٜطـ ــِ قـ ــرٙ ْعـ ــأَس هأخـ ــدُٖا ٜـ ــ٘  (أسـ إختؿاؾـ
ــد٠ ايــ      ــدٙ ْظــري عكٝ ــدٜٔ ٚعكا٥ ــا يف هعــض أؾــٍٛ اي ذر أٚ ـهاخت٬ؾُٗ

ايتؿـــٜٛض أٚ ا٭َـــس هـــني ا٭َـــسٜٔ ْٚظـــري ايككـــا٤ ٚايكـــدز أٚ ايبـــدا٤   
ُ ا٫َاّ ها ًـِػ١٦ٝ ا٫هل١ٝ ْٚظري عيـُٚا ْـ يــ ؾـإ ايعكٝـد٠    ،شٖٛاـػٝٓبات ٚ

ــع ا٭َــٛز         ــر ٜتٓاضــب َ ــرٖا إذ إ ايتعــبري ها٭خ ــ٪َس هأخ ــ  ٜ ــٞ اي ٖ
 . (82)شج٘ـيف هرا َا إستًُ٘ قّٜٛا ايػٗٝد ايؿدز)قدٙ( ٖ . ا٫عتكاد١ٜ

طا٥ٌ يـُعؿَٛٞ هايسدٛع يف ايـُشؿاز ايتعبري اـيهٔ ايظاٖس عدّ إْ    
ــ١ ِٓ ،ا٭ؾــٛي١ٝ ا٫عتكادٜ ــٌ ٜعــ ـــُايسدــٛع يف ا ه ــ١ي ــد  طأي١ ايؿكٗٝ يتشدٜ

ايٛ ٝؿ١ ايػسع١ٝ ؾاْ٘ ٜؿدم إٔ أسدُٖا أَسٙ هأخر ٖرا ا٭َـس ٚايجـاْٞ   
طا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ٚنجس٠ ايط٪اٍ يـُٚيعٌ نجس٠ ا٫هت٤٬ ها ،٘ا٭خر ه ْٗاٙ عٔ

 .شٌُ عًٝٗا ـٚا٫ضتؿطاز عٓٗا َؿٓشض اي
 ٚعدّ ٚدٛه٘ يعدّ ًـِشاؾٌ َٔ ٖرٙ ايٛدٛٙ أٚي١ٜٛ تكًٝد ا٭عـٚاي    

                                   

 . 221   2حبٛخ يف عًِ ا٫ؾٍٛ   تعازض ا٫دي١   ز (82)
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ّ  ٢ً ٚدٛهـ٘ ٚيتـٛؾس ا٭ديـ١ عًـ٢    ايديٌٝ ايكاهع ع ٘  عـد ْعـِ يف   ،ٚدٛهـ
اذا تٛؾس ع٢ً غسط ايعداي١  ًـِهاختٝاز ا٭عاضتشباهّا شتاط ـَكاّ ايؿتٝا ْ

ذ١ًًٝ َـٔ ا٫َـاّ   ـايٛاقع١ٝ ايكسٜب١ َٔ ايعؿ١ُ سطبُا تكتكٝٗا ايٓٝاه١ ايـ 
ز٠ يٓا يٓهت١ٕ يف ايباهٔ َعٓرقد إستٚ، ٓتظس )عر( يـُعؿّٛ ايػا٥ب ايـُا

ٜــّٛ ايعــسض ا٫نــر أعآْــا ا  ضــبشاْ٘ عًــ٢ ايتشُــٌ   تعــاىل  أَــاّ ا
 ( .)شُد ـآٍ َٚ ()شُدـَٚزشقٓا غؿاع١ 

 يـصّٚ ا عتٓـا٤    ٗاـتـٚخ٬ؾ ،١ـ٪ٚيـ١ َطًـٌُٝ نـطذـٖٚٓا ٫هد َٔ ت    
 قتكــا٤  ٚذيــو ،شازّ ا ـهػــسط ايعدايــ١ ٚا٫ضــتكا١َ ٚايــٛزع عــٔ َــ

ٚ ايػا٥ب اعؿّٛ يـُا٫َاّ ا َكاّ ايٓٝاه١ عٔ ٌ  يـُٓتظس )عـر(،   يكـ٠ٛ ديٝـ
ــاز ايعدايــ١  ٍ  هدزدــ١ عايٝــ١  اعتب ــها ــٔ دٕٚ إغ ــ ،َ ـــُ ٬ف ا٭عـه ً ١ٝ

ٚقد إضتػً٘ هعض أهٓا٤ ٚأتبـاع   ،ؾديًٝٗا َٛزد ايٓصاع ٚايسؾض ٚا ْهاز
ُإ ٚايعداي١ ٚإْيًكٛا َٔ غـسط  ـسادع يف عؿسْا سٝح قعـ ا٫ٜيـُا

شازه١ َـٔ ٫ ٜكــ َـع    ـَـ ١ٝ َـسدعِٗ اىل  ًـ١ُٝ أٚ َٔ دع٣ٛ أعًـُا٫ع
ٔ نــإ يــ٘ دٜــٔ يـــَُــسدعِٗ ْعــٛذ هــا  َــٔ غكــب ا  تعــاىل ؾٝٓبػــٞ 

ِٓ يـُشطاب ّٜٛ اـٚخٛف َٔ اي أتباع٘ ٚعُاي٘  دٜا١ْعدايت٘ ٚهعاد إٔ ٜٗت
ض١َ٬ ضًٛى ايٓؿظ ٚا٭هٓا٤ ٚا٭ؾٗاز )ٚ (أَا١ْ ا٭َٛاٍ)خؿٛؾّا يف 

 ٍ ذتٗد يـــَُــٔ ادا٥ُــ١ يتاهع١ ايـــُا (، ٖٚــرا ٜتيًــب ٚايعُــاٍ ٚايعٝــا
َٓـ٘ ا٫غـساف ٚايـٛعظ ٚا٫زغـاد ٚؾـل       سدع١ٝ ٜٚتيًبًـُتؿدٟ ييـُا

َٚـــٔ ا  ْطـــتُد ايعـــٕٛ  سدع١ٝ ايدٜٓٝـــ١،ايــــُتؿدٜٔ يًــــُ را ا  هلـــ
ـــُكٓسهني     ـٚا٫عتؿــاّ هــ  ـــُبني ٚأٖــٌ ايعؿــ١ُ اي ــ٘ اي ـــُتني ٚقسآْ شبً٘ اي

ــبشإ  ـــُسضًني    ضـ ــا٤ ايـ ــ٢ ا٭ْبٝـ ــ٬ّ عًـ ــؿٕٛ ٚضـ ــا ٜؿـ ــص٠ عُـ ا  زب ايعـ
       ثِ ٜكع ايه٬ّ يف.  شُد   زب ايعايـُنيـٚؾٝا٤ ايـُٓتذبني ٚايٚا٭
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أٚ  ًـِجبت يٛدٛب تكًٝد ا٭عدتٗادٟ َديٌٝ ااذا ؾسقٓا عدّ تـُاّ     
، ٚإضتكٓس ايػو يف ايٓؿظ َٔ سٝح غسه١ٝ تـكًٝد ا٭عًـِ يؿش١ يعدَ٘

ؾتـا٣ٚ   ايتكًٝد أٚ َسٓدشٝت٘ عٓد تعازض ؾتا٣ٚ ا٭عًــِ ٚإخت٬ؾٗـا َـع   
اي  ُٜـشتاز ايٝٗا نجريّا، ؾُا  ايعايـِ ايؿاقٌ ٫ضُٝا يف ايؿسٚع ا٫هت١ٝ٥٬

كًٝد ا٭عًــِ أٚ عـدّ   ـٖٛ َكتك٢ ا٭ؾٌ ايعًُٞ؟ َٔ سٝح إٜـذاب تـ 
  إٜـذاه٘ هـُع٢ٓ إقتكا٤ٙ ايت ٝري هني ؾتا٣ٚ ا٭عًـِ ٚهني ؾتا٣ٚ غريٙ .

عدّ ٚدٛب ا٫ستٝاط ايتـاّ  تعٝٓٔ ايتكًٝد َٚٔ  اؽؿسايٚايبشح عٓد      
ُ ز عـٔ قـدز٠ ا  ازيف ايدٜٔ ٭ْ٘ خـ  ٖٚـٛ خـ٬ف اييسٜكـ١     عـاد٠ّ،  ًـهيــ

 طٜا أها ذز إٕ ٚقد قاٍ(ايطُش١ اي  أت٢ هٗا ايسضٍٛ ا )ايػسع١ٝ 
ـشٓٝؿ١ٝ ايطـُش١ صط    هايـ  ا  هعح عٝط٢ هٔ َسِٜ هايسٖبا١ْٝ ُٚهٔعجـت 

 . (81)ـشٓٝؿ١ٝ ايطُش١صين هايٚيهٔ هعج ُٜسضًين ا  هايسٖبا١ْٝ
ِ ا٭ؾٌ ايعًُٞ ٜكتكـٞ يـصّٚ تكًٝـد ا٭ع     ٚعٓد٥ر قد ٜكاٍ     ٭ٕ  ،ًــ

 ٝريٙ هــني تكًٝــد ـَعٝٓٓــّا ٚهــني تــ ًـــِهًـ ٜــدٚز هــني تكًٝــد ا٭عيـــُأَــس ا
 يف َجًــ٘  ٚا٭ؾــٌ ،شذ١ٝـيف َكــاّ ايــ ًـــِٚهــني تكًٝــد غــري ا٭ع ًـــِا٭ع

ٚا٭خر  ًـِا٭ع تكًٝد ٖٚٛ ،تعٝٓٓ٘ شتٌُـٜ ُاـا٭خر هٚ ا٫غتػاٍ ٜكتكٞ
ـــقــاٍ ا ،هؿتــاٚاٙ  (83)  ًـــِشكل ايعساقــٞ َطــتد٫ّ يٛدــٛب تكًٝــد ا٭ع ُي

ٌ    اؿكٍٛ عٓد َعيـُيًػو يف سذ١ٝ ؾت٣ٛ ا)  ،زقـتٗا َـع ؾتـ٣ٛ ا٭ؾكـ
 ايعٌُ( عًٝٗا يف َكاّ ا٫عتُاد ٚعدّ دٛاش عدّ سذٝتٗا نإف يف ٖٚٛ

                                   

 .8  َٔ أهٛاب َكدَات ايٓها  21 ب82ز املٓدٚه١+ أهٛاب ايؿًٛات 82َٔ ب1(ايٛضا٥ٌ ز81)
 . 321   3  م 2ْٗا١ٜ ا٫ؾهاز  ز (83)
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     ٕٕ ز١ٜ عٓريـــُشذ١ٝ ٚاـَكيــٛع ايــ ًـــِا٭خــر هؿتــ٣ٛ ا٭ع   ٚهتعــبري ثــا
ُ ـٚا٭خر هؿتا٣ٚ غري ا٭عًـِ َػهٛى ايـ  ،ٚا دصا٤ عرز١ٜ، شذ١ٝ ٚايــ

ــإ ــهٛى    ٫ٚ زٜـــب يف زدشـ ـــُعٓرز١ٜ عًـــ٢ َػـ ـــشذ١ٝ ٚايـ ــٛع ايـ َكيـ
شذ١ ايتع١ٝٓٝٝ ٚهـس   ـَٔ ا٭خر هاي هٌ ٫ َٓاف  ايـشذ١ٝ ٚايـُعرز١ٜ،

 . شذ١ٝـ، ٚايػو يف ايـشذ١ٝ َطاْٚم يًكيع هعدّ ايشذ١ ايت ٝري١ٜيـا

ٚ  ََٚع ٖرا ايتكسٜب ٫       خؿٛؾـ١ٝ أعًــ١ُٝ  ـذاٍ يًكٍٛ هـإٔ ايتعـٝني 
تكٝٝــْد ٚقــْٝل ٚنًؿــ١ْ شا٥ــد٠ ُتــدؾع هــايرا٠٤، ؾــ ٕ أؾــٌ  -ايؿكٝــ٘ ايـــُكًٓد

ايرا٠٤ ٫ ٜـذسٟ َع ايتــكسٜب ايـُتــكدّ يـتعٝــني تــكًٝد ا٭عًـِ هًشـا        
  َع ٚدٛد ا٭عًِ . ًـِؾتا٣ٚ غري ا٭ع ١ـٝـسذٚدـٛد ايـػو يف 

  عظُٝتإ كـ دْٚ٘ عكبتإ ـها٭ؾٌ تٚيهٔ ٖرا ا٫ضتد٫ٍ     

ٌْا٭ٚىل     ٘     إٕ ا٭ؾٌ ديٝ ٖٚٓـا   ،سٝح ٫ ديٌٝ إدتٗادٟ سـانِ عًٝـ
  شذ١ ايتعٝٝٓٝــ١ـايــَيًٛهٝــ١ عٓــدْا أنجــس َــٔ ديٝــٌ إدتٗــادٟ عًــ٢ عــدّ 

 .ؿكٍٛ يـُا ايـِدٕٚ ايع ًـِتكًٝد ا٭ع

ُ شانِ ٚاـايجا١ْٝ   َع ؾـسض إْتؿـا٤ ايـديٌٝ ا٫دتٗـادٟ ايـ          عتُد يف يــ
ٍ ـكاّ ُٜيـا ص ايٛاقـع ايػـسعٞ عًـ٢    ٫ زٜـب عٓـدْا يف تٓذٓـ     ُهٔ إٔ ٜكـا
ـــُا ِْشاؾٌ عٓــدِٖ عـهًؿني أٚ غــايبِٗ ٖٚــِ ايــ ي ـــ ــ١  ً إ ــايٞ هايدٜاْ
دٜاْـ١ ا٫يصاَٝـ١  ايٛادبـات    سهـاّ اي ٫ض١َٝ٬ ٚاقتكا٤ٖا يصّٚ إَتجاٍ أا

ف َتجــاٍ إ٫ هــايتعٓسهًؿني َــٔ ا يـــ٫ُٚ ٜــتُهٔ عُــّٛ ا ،َاتٚايـــُشس
ٚقــد ضــبل اْــ٘ ٫ زٜــب يف   ،ًــ٢ ايدٜاْــ١ َــٔ هسٜــل ايتكًٝــد ايؿــشٝض ع
ُ شذر اـشذ١ أٚ ايـ ـإقتكا٤ اي ُ ٚدـٛب تكًٝـد ا    اق١ٝيــ ذتٗد ايعـدٍ  يــ

ٚيهـٔ ٫   ،ذتٗدّا ٫ٚ ٜتُهٔ َٔ ا٫ستٝاط ايتاّ يف دٜٓ٘ـَ ِسٔؿَٜ يـِٔ يـُ
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ِ سذ١ ٚاقـش١ َـٔ أديـ١ ايػـسع عًـ٢ ٚدـٛب تكًٝـد ا٭ع        نُـا ٖـٛ    -ًــ
     ٚعٓد٥ر ْكٍٛ -شجٓا ٖٓاـؾسض ه
ُ إٕ َٓػأ إقتكا٤ تعـٝني تكًٝـد ا        ِ ؿ  ا٭عيــ ٚعـدّ إدـصا٤ ؾتـا٣ٚ     ًــ
ٝـ  ًـُؿكٍٛ ٖٛ إستُاٍ غسه١ٝ ا٭عيـُا ايـِايع  ٪د١ٟٝ يؿش١ ايتكًٝـد، ؾ
ِ اىل إعتكـاد إدـصا٤ ايعُـٌ هؿتـا٣ٚ ا٭ع     ستُاٍا  ، عًـ٢ نـٌ تكـدٜس    ًــ

ٜـ  يهٔ  ْـ ـٖرٙ ايػـسه١ٝ  ١ٝ أٚ أؾـٌ  ايـرا٠٤ َـٔ ايػـسه   ؿٝٗا هأؾـٌ  ـُهٔ 
  . تكًٝد ا٭عًـِ  تعٝٓٔعدّ إغ اط أعًـ١ُٝ ايـُؿ  ٚأؾٌ عدّ 

ٞ   َٚع إْتؿا٤ إغ اط ا٭عًـُ      تعـٝني   ١ٝ يف ؾش١ ايتكًٝـد ٜٓتؿـٞ َكتكـ
ــا٣ٚ      ــ٢ ٜــسدض ا٭خــر هؿت ــر ست ــ١ عٓد٥ ـــِ ؾــ٬ سذــ١ تعٝٝٓٝ ــد ا٭عً تكًٝ

 . ايـُؿ  ا٭عًـِ أٚ ٜتعٝٓٔ ا٭خر هٗا ٭ؾٌ ا٫غتػاٍ 

ُ سهـاّ ا٫هلٝـ١ ا  زٜـب يف إٔ ا٭  ثِ اْـ٘ ٫      ُ جبت١ يف ايًـٛ  ا يــ شؿٛ  يــ
ـــُٚا ــ١ َتٓٓذــ  ي ــا ها٭سهــاّ ايٛاقعٝ ـــ هايع عٓبس عٓٗ ــ٢ نــٌ َهً ـــِص٠ عً ً 

ٔ   يـُا٫ ايٞ ا ِ نًـِٗ ٜع  ،ٛدٛد يف ذٖٔ غايـب ايبػـس إ٫ ايكاؾـسٜ  ًــ
     ّ ٜـ ـأٚ ت ٚدـٛب  -إ ا٫ّ هجبـٛت أسهـاّ إيصاَٝـ١ يف دٜـٔ ا٫ضـ٬  -ـِشس

ـ    ُ ٚتكًٝـد ا  ،ع٢ً ناٖـٌ نـٌ َهًـ ذتٗد ايعـدٍ ٚايعُـٌ عًـ٢ هبـل     يــ
 .  ؾتاٚاٙ َعٓرز عٔ ٖرا ايتٓذٝص 

٫  -١ًٝـُشذ١ٝ ايتع١ٝٓٝٝ هأؾٌ ايرا٠٤ َٔ إغ اط ا٭عـَٚع إْتؿا٤ اي     
ٚيــصّٚ  ٓٓذصيـــُا٫ ــايٞ ا ًـــِعيذاٍ يًكــٍٛ هأْــ٘ َــع ٚدــٛد اـٜبكــ٢ َــ

ٜـ   ٚعٓد دٚزإ ا٭َـس هـ   ايـ سٚز عٔ عٗدت٘، ذسٟ ـني ايتعـٝني ٚايت ـٝري 
ِ أؾٌ ا٫غتػاٍ ٖٚٛ ٜكتكـٞ تعـٝني تكًٝـد ا٭ع    ، أخـرّا هــُا ُٜشتُـٌ    ًــ

 عدّ َ٪ٓثس١ٜ أؾٌ ا٫غتػاٍ  اقٞيـُٓا اـٝاْـبني َٔ هـْ٘ قد ت٭ ٓ٘ . ـعٝٓـت
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ُ ١ٝ اًـُدسٜإ أؾٌ عدّ ا٫غ اط أٚ ايرا٠٤ َٔ إغ اط أع هعد ؿ  يــ
ُتٓع َ٪ٓثسٜــ١ عٓد٥ــر ٜٓتؿــٞ إستُــاٍ ايتعــٝني ٚتـــ ، ؾ ْــ٘ يف ؾــش١ ايتكًٝــد
   ٜكاف ايٝ٘   . أؾٌ ا٫غتػاٍ

ٔ تكًٝـد  عتُـاد عًـ٢ ا٭ؾـٌ ايعًُـٞ َكتكـّٝا يتعـٓٝ      ا تطـًِٝ  اْ٘ َع      
 -اقٞ ٚإدسا٤ أؾٌ ايـرا٠٤ يـُُاّ إغهايٓا اـَٚع ؾسض عدّ ت ًـِا٭ع
ُ ا٫غـتػاٍ يٮثـس ا   ـُهٓٓا َٓع تأثري أؾٌٜ    كٍٛـْ ُعازقت٘ ـسغٛب هـ يــ

عدّ تعـٝٓٔ تكًٝـد ا٭عًــِ ٚأؾـٌ عـدّ ايتؿاقـٌ ٚعـدّ أؾكـ١ًٝ         هأؾٌ 
عٓـد ايػـو يف سذٝـ١ ؾتـ٣ٛ ايــُؿكٍٛ ايــُتعازق١ َـع         كًٝد ا٭عًـِـت

كًٝد ـا٭ؾكٌ ٚساٍ إْهاز ٚدٛد ايديٌٝ ا٫دتٗادٟ ع٢ً يـصّٚ تـ  ؾت٣ٛ 
 .ا٭عًـِ 

    ٕٕ ٍ  ـٜ  ٚهتعبري ثا يـصّٚ تكًٝـد ا٭عًــِ هاضتؿـشاب      ُهٓٓا دؾـع إستُـا
ِ       عدّ ٔ تكٝٝـد  ٚعـ  ا٫غ اط ٚهأؾـٌ ايـرا٠٤ َـٔ ٚدـٛب تكًٝـد ا٭عًــ

٭ْ٘ نًؿ١ شا٥ـد٠ ٚقـٝل َػـهٛى     ،ًـِايتكًٝد هاختٝاز ا٭عديٌٝ ٚدٛب 
ُ ٖٚٛ ٜٓتؿٞ هأؾٌ ايرا٠٤ َـٔ ايهًؿـ١ ا   ا عتباز،  ٚقـد إغـتٗس   ،شت١ًُيــ

ْ٘ َع ايػو يف   إ -١ٝات ا٭ٚاخس عٓد تيٛز ايبشٛخ ا٭ؾٛيًـُيف ن -
ٚدسٜــإ ٖــرا ا٭ؾــٌ   ،ؾا٭ؾــٌ عــدّ ايػــسه١ٝ  يػــ٤ٕٞ غــسه١ٝ غــ٤ٕٞ

 .ؿكٍٛ يـُا٭ؾكٌ ٚهني تكًٝد ا ًـِٜ٪دٟ اىل ايت ٝري هني تكًٝد ا٭ع

 ًـــِشاؾٌ قؿــٛز ا٭ؾــٌ ايعًُــٞ عــٔ إثبــات يــصّٚ تكًٝــد ا٭عـٚايــ    
ــ٢   (قــدٙٚايعذــب َــٔ هعــض ا٭عا ِ)  ــديٌٝ عً ــرٟ دعــٌ عُــد٠ اي اي

 ؿٝـ ـايعُـد٠ يف تـ  )  قاٍ ،ٖٛ إقتكا٤ ا٭ؾٌ ًـِكًٝد ا٭عـٚدٛب ت
ِ عازق١ َع ؾتـ٣ٛ ا٭ع يـُشذ١ٝ عٓد اـاي ٖـٛ َـا ذنسْـاٙ َـٔ َكتكـ٢       ًــ
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ــِ قــاٍ )قــدٙ(كٌ عبازت٘ـٚقــد ضــبل ْــ  (82)(ا٭ؾــٌ ذاٍ ـإ٫ ؾــ٬ َــ)ٚ  ث
ــد ا٭ع   ــني تكًٝ ــات تع ـــِ ثب ــ ً ــسدٝض   ـه ــ٢ ت ــ١ عً ــاز ايداي ُكتك٢ ا٭خب

ٖٚرا إع اف ٚاقض هعدّ دد٣ٚ َا  (ازق١عيـُٚا٭ؾك٘ عٓد ا ًـِا٭ع
ٚ  ٍَٔدإضــُت هيــ٬ٕ عًــ٢ هــ٘ َــٔ ا٭خبــاز عًــ٢ ٚدــٛب تكًٝــد ا٭عًـــِ ٚتعٝٓٓــ٘ 

ـٓ أٚ ؾ٬سٝت٘ يًد٫ي١ ع٢ً تعٝٓٔ تكًٝد ا٭عًـِ  .   دع٣ٛ د٫ي١ ايٓ

ُا ٖٛ ـإٕ ٚدٛب تكًٝد ا٭عًـِ إْ) (81) )قدٙ(أضتاذْا ايـُشكل ٚقاٍ     
ؾـإ َؿسٚقـٓا    ،اىل ا٫ديـ١ ا٫دتٗادٜـ١   ٫ أْ٘ َطتْٓد ،َٔ هاب ا٫ستٝاط

ُٜإٔ  ، ٚاْتٗت ايٓٛهـ١  طتؿد َٓٗا ٚدٛب تكًٝد ا٭عًـِ ٚعدَ٘ا٭دي١ يـِ 
ا أخرْا هؿت٣ٛ ا٭عًــِ ٭ٕ ايعُـٌ عًـ٢ هبكٗـا َعـٓرز      اىل ايػو، ٚاْـُ

٫ إٔ ؾتـٛاٙ   ،شؿ٬ّٝ يًكيـع هـايؿساؽ  ـع٢ً نٌ ساٍ ؾٗٛ أخر إستٝاهٞ ت

                          عٔ -كًٝد ا٭عًِـهٓا٤ّ ع٢ً يصّٚ ت - كع ايه٬ّـثِ ٜ  . (سذ١ ٚاقع١ٝ

 إىـخصار األعلـه يف شخصني أو اكثر:                      

خازدّا ٚاذا هٓٝٓـا عًـ٢ يـصّٚ     ًـِيف ؾٛز٠ ٚسد٠ ا٭عٚازْد َا تكدّ      
أٚ قًٓـا   ايتكًٝدٚتكًٝدٙ غسط ؾش١  ًـِأٚ قًٓا إختٝاز ا٭ع ًـِتكًٝد ا٭ع
عٓــد إخــت٬ف ؾتــا٣ٚ  ًـــِتــسدض عًــ٢ ؾتــا٣ٚ غــري ا٫ع ًـــِؾتــا٣ٚ ا٫ع

 ٚتعٝٓٔ ٚدب تـكًٝدٙ .     ًـِشد ا٭عـٚعٓد٥ر اذا إت ،ٚتعازقٗا يؿكٗا٤ا

ٜهٔ َٓشؿسّا يف غ ـ َعني  يـِٝت٘ ًٚـُشتٌُ أعـٚاذا تعدد َٔ ٜ     
 ًـِ       ٭عَسددّا هني غ ؿني أٚ أنجس ٚتعرز عًٝ٘ تعٝني ا ًـِهٌ نإ ا٭ع

                                   

 . 321   3  م 2ْٗا١ٜ ا٭ؾهاز   ز (82)
 . 818ايتٓكٝض يف غس  ا٫دتٗاد ٚايتكًٝد َٔ ايعس٠ٚ ايٛثك٢    (81)
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 ـؿام ايؿك٤٬ أٚ َٔ تٛٓقـضٛا٤ ْػأ ايتعرز َٔ عدّ إت ،َُٓٗا أٚ َِٓٗ
ـشسدّا ي٘ زّٜا عًٝ٘ أٚ َع٢ً ايطؿس ٚايتشكل ٚنإ قس ًـِتػ ٝـ ا٭ع

   ٚعٓد٥ر ،ًـِٝني ا٫ععضباب َٚٓاغ٤ٞ تعرز تأٚ َٔ غريُٖا َٔ أ

ــ  -تصاَـ٘ تــشؿ٬ّٝ يًـرا٠٤ ايٝكٝٓٝـ١    ٔ إيإٕ أَهٔ ا٫ستٝـاط تعـٓٝ   -أ     ُا َ
ٚذيو يتٓذص ا٭سهاّ ايٛاقع١ٝ عًـ٢   ،ًـِإغتػًت ذَت٘ ٜكّٝٓا هتكًٝد ا٫ع

  إ ايٞ هٛدٛد دٜٔ ٚتػسٜع ٜتكُٔ أسهاَّا إيصاَٝـ١  ٕ ًـِهعهًؿني يـُا
ذتٗدٜٔ يـُهني ؾتا٣ٚ ا ٫ستٝاطا، ؾٝذب ا٫يتصاّ هَاتادبات َٚـشٓسٚ
بكــ٘، تـــشؿ٬ّٝ ه عًــ٢ٚايعُــٌ  ١ٝ أســدُٖا أٚ أســدًِٖـــُعًّٛ أعيـــُا

 .عًّٛ إ ا٫ّ يـُايٓذا٠ َٔ ايٛاقع ايتػسٜعٞ ايًٝكني هؿساؽ اير١َ ٚ

ٜـ    َتعطـسْ ا٫ستٝاط ٖرا ْعِ إٕ       بري ـ ؿ٢ عًـ٢ ايـ  ـأٚ َتعـرز نُـا ٫ 
ايت ٝري هني دعٞ ا٫ اع ع٢ً ، ٚيعً٘ َٔ ٖٓا ذنس  ع هٌ إٓؿـيـُا

 .هًؿني يـُعدّ ٚدٛب ا٫ستٝاط ع٢ً عُّٛ اتكًٝد ٖرا أٚ ذاى ٚ

س يف تكًٝــد ٖــرا أٚ ذاى ؾٝ تــاز  ٝٓـُهٔ ا٫ستٝــاط تـــٜــ يـــِٚاذا  -ب    
ًٓـ أسدُٖا أٚ أسدِٖ ٜٚ ٙ    ك ٫ٚ هسٜـل عٓـد    ،دٙ ٜٚعُـٌ عًـ٢ هبـل ؾتـاٚا

هًؿني هعد تعـرز ا٫ستٝـاط ايهاَـٌ يف أَـٛز دٜٓـ٘ ٫ٚ ٚضـ١ًٝ       يـُعُّٛ ا
  . ذتٗد ايعدٍ اجلاَع يًػسا٥أليـُض٣ٛ تكًٝد ا تعاىلا   هػسعٔ يًتدٜٓ

١ٝ ًـــُأع شتٌُيـــُهعــد تعــرز ا٫ستٝــاط يف دٜٓــ٘ هــني ؾتــا٣ٚ ا  ٚ -دـــ    
ٙ، كًٝدـتـ زدـض  ١ٝ أسدُٖا أٚ أسدِٖ ًـُأٚ  ٔ أع اذا إستٌُ ،أسدِٖ

 . ًـِعَٔ إغتػاٍ ذَت٘ ٜكّٝٓا هتكًٝد ا٭شؿ٬ّٝ يًرا٠٤ ايٝك١ٝٓٝ ـت
هـ٘ ْٚاغـ٦ّا َـٔ ضـبب َتعـازف       َعتـدٕ  شٓدـ٫ٚهد َٔ نٕٛ ا٫ستُاٍ ه    

ــٝاع أع ــّا نػـ ـــُعك٥٬ٝـ ــدِٖ هـــني ايؿكـــ٤٬ ًـ ـــِٚإ٫ اذا  ،١ٝ أسـ ــٔ يـ  ٜهـ
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ٜـأتٞ   -ْاغـ٦ّا َـٔ ضـبب َتعـازف      ٜهـٔ   ٚأهـ٘   َعتـدٕ  ـكدٕزا٫ستُاٍ هـ 
سطـب د٫يـ١ َيًكـات    هني تكًٝد ٖـرا ٚهـني تكًٝـد ذاى     تـ ٝري ايـُهًـ

ُ ايٓؿٛف ا نـٌ  ػٓسع١ يًتكًٝـد يف أسهـاّ ايـدٜٔ عًـ٢ سذٝـ١ ؾتـا٣ٚ       يــ
 ٕ٘ ُ داَع يًػسا٥أل عٓد تسى ؾتا٣ٚ غريٙ َـٔ ا ؾكٝ نُـا ديـت    ،ذتٗدٜٔيــ

٫ٚ  ،عٓد تسى ؾتا٣ٚ غـريٙ ذتٗد يـُيًكات ع٢ً سذ١ٝ ؾتا٣ٚ ذاى ايـُا
ْٚتٝذت٘ ايت ـٝري هـني    ، تًؿ١يـُيًكات يًؿتا٣ٚ ايـُشرٚز يف مشٍٛ اـَ

 .تكًٝد ٖرا ٚهني تكًٝد ذاى َػسٚهّا ه ى ؾتا٣ٚ غري َٔ قًدٙ 

ــ     ــٍٛ ٖٓــا، ؾــ ٕ ا  ُهٔ تؿؿــٌٝ اـٜٚ ـــُيؿــٛز ايك َٛقــٛعّا  -شت١ًُي
تكًٝـد ا٭عًــِ هًشـا  قـ٠ٛ ٚقـعـ       عًـ٢ ٚدـٛب   ايبٓـا٤ ساٍ  -ٚسهُّا
 ؾٛز أزهع١    -ايؿكٝ٘ ٖرا أٚ ذاى َـُٔ ٜهٕٛ َـشتٌُ ا٭ع١ًُٝ عًـِ

٫ٚهـد َـٔ ا٫ستٝـاط هـني      ،نيإٔ ٜعًـِ إ ا٫ّ هأعًـ١ُٝ أسد ؾكٝٗ -8     
ؾـإ   ،شذ١ هاي٬سذ١ـؾإ تعرز ٚقد اغتبٗت اي ،ؾتاٚاُٖا قدز ا٫َهإ

 ٘ . شتٌُ أعًـُٝتـكًٝد َٔ ٜـتاز تإخ  -سُهٔ ا٫ستٝاط أٚ تعٓطـيـِ ٜ

ــ٘  ـإٔ ٜــــ -3     ـــ١ُٝ أســــدُٖا َــــٔ دٕٚ تػ ٝؿــ شتٌُ أٚ ٜظــــٔ أعًــ
إٕ أَهٓ٘ ا٫ستٝاط هني ؾتاٚاُٖـا ؾا٫ستٝـاط ضـبٌٝ       ؿٛؾ٘ ٚعٓد٥رـه

عًٝـ٘ أَهٓـ٘ إختٝـاز أسـدُٖا يتكًٝـدٙ      تعـرز عًٝـ٘ أٚ تعٓطـس     ، ٚإٕايٓذـا٠ 
 .أق٣ٛ َٔ ا٫خس  يـُعني١ٝ أسدُٖا اًـ٫ُضُٝا اذا نإ استُاٍ أع

ٚايٛ ٝؿـ١ تكًٝـد َـٔ     ،١ٝ أسدُٖا َعٝٓـاّ ًـُشتٌُ أٚ ٜظٔ أعـإٔ ٜ -2    
 عٓد٥ر .   ٜٚهؿٝ٘ تكًٝدٙ  ،ٝتً٘ـُشتٌُ أٚ ٜظٔ أعـٜ

ًـ١ُٝ ذاى شتٌُ أعـ١ٝ ٖرا َٔ ذاى ًٜٚـُهًـ أعايـُ شتٌُـإٔ ٜ -2     
 يـَِا داّ ، ٚعٓد٥ـر   تٗادـ٠ٛ ا٫دـُٗا يف قـشتٌُ تطاٜٚـٜٚ َٔ اٯخس
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هـني تكًٝـد ٖـرا ٚهـني     سٙ  ٝٓـ٬زٜـب يف تـ  ؾ١ٝ أسدُٖا َعّٝٓا ًـُأعتتبني ي٘ 
 . ع١ يًتكًٝدػٓسيـُٖٚرا َكتك٢ َيًكات ايٓؿٛف ا ،تكًٝد ذاى

ــد ا٭ع           ــٍٛ هٛدــٛب تكًٝ ــ٢ ايك ــبين عً ــ٘ َ ــرا ايبشــح نً ـــِٖٚ ٚ أ ً
ِ ا٫ع ؿتـا٣ٚ يشٝتٗا إغ اه٘ يف ؾش١ ايتكًٝد أٚ َسٓد ٚأَـا يـٛ هٓٝٓـا     ،ًــ
إذ َــع  ،ؾٓطــتػين عــٔ ٖــرا ايبشــح ًـــِعًــ٢ عــدّ ٚدــٛب تكًٝــد ا٫ع

ع٢ً ايـُهًـ، ٚهيسٜـل أٚىل َـع    كًٝدٙذب تـَعّٝٓا ٫ ٜ ًـِها٭ع ًـِايع
ٔٓ أع١ًُٝ أسـدُٖا أٚ إستُاهلـا، ٜٚـتعني تــ ٝري     تكًٝـد  هـني  ايــُهًـ    

ُ شتٌُ ا٭عـَتكًٝد  ٝريٙ هني ـت ٚأ ايـِايعتكًٝد ٚهني  ًـِا٫ع ١ٝ ٚهـني  ًــ
١ٝ يف إثٓني أٚ أنجـس أٚ عـدّ   ًـُشؿاز ا٭عـ٫ٚ غإٔ ي٘ هاْ، ايـِايعتكًٝد 

  ٜكع ايه٬ّ يف   ثِ . شؿازٖا ـإْ
     

 : مع اختالف فتاواهه الرتجيح باألورعية عيد تعدد الـنجتهديً       

 ًِٗــــُأع ٜتـــبني يــــِٚٚاختًؿـــت ؾتـــاٚاِٖ ذتٗدٕٚ يــــُاذا تعـــدد ا     
ُ ٚاقشّا يتطاِٜٚٗ يف ايؿكـ١ًٝ ايع  نـإ ؾـِٝٗ    ، أٚكازهِٗ ؾٝٗـا ـ١ٝ أٚ تـ ًــ
ص ُٝـتــٜ  ِٗ أٚ  ًـــُأعف عًــ٢ ايتعــٓس َــٔ ُتـــشتٌُ أعًُٝتــ٘ ٚ  ٜـــُهٔ

    رـعٓد٥ٚ، َِٗٓ ًـِعا٭

َـ         شازّ ـاذا ناْٛا َتؿاٚتني يف ايٛزع ؾٌٗ ٜسدض تكًٝـد أٚزعٗـِ عـٔ 
ــا٤     ؟ ا  ضــبشاْ٘ ــاز ايؿكٗ ــ٘ أْظ ــت ؾٝ ــا إختًؿ ــرا َ ــض    ٖ ــرٖب هع  ؾ
هسٜكـّا اىل    تـاز ا٭ٚزع ايؿتٝا هًصّٚ اي دٝض ها٭ٚزعٝـ١ ؾٝ اىل ا٭ٚاخس 

  ٘ ٚذٖـب هعكـِٗ اىل ا٫ستٝـاط ايٛدـٛهٞ      ،ايٛاقع ٚسذ١ َٝطـٛز٠ عًٝـ
ايٓظـس يف ا٭ديـ١    عٓـد شٛهّا ـهاختٝاز ا٭ٚزع هًشا  نٕٛ ا٭ٚزع أنجـس تـ  

 . إضتٓباط ايؿتٝا َٓٗاعٓد ى ازديـُٚا
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ـــ       ؿ٢ اي دـــٝض ها٭ٚزعٝـــ١ ٭ْــ٘ ٫ ديٝـــٌ عًـــ٢ ٚدـــٛب  ـٚهعكــِٗ ْ
ــ عـٝٓٔ  ته ٜؿـٔت   يـِٚيرا  ٗااي دٝض ه هـٌ إختًؿـت ؾتـا٣ٚ     ،كًٝد ا٭زٚعت
 (82 َطـأي١   ايعس٠ٚ ايـٛثك٢ )ٜظٗس َٓ٘ يف ايرٟ  ايطٝد ايٝصدٟهعكِٗ ن
هُٝٓا  (ع ؾٝ تاز ا٭ٚزعاز ا٭ٚزع  )إ٫ اذا نإ أسدُٖا أٚزايؿتٝا هاختٝ

نـإ أسـدُٖا أزدـض    )دعً٘ أٚىل هٌ أسٛط ؾُٝا اذا (22 طأي١يـُا)يف 
  . ؾسادع (شٛ ذيوـْأٚ  َٔ اٯخس يف ايعداي١ أٚ ايٛزع

 -ٚايـُطتؿاد َٔ عبـازات ايــُتكدَني ايـرٜٔ ٚؾـًت عبـازاتِٗ ايٝٓـا          
ــي١ ايـــ  ــٛ هٛاضـ ــد   -شها١ٜـٚيـ ــاز تكًٝـ ــٛ إختٝـ ـــِ ا٭ٚزع)ٖـ ــٔ  (ا٭عًـ َـ

٫ غب١ٗ يف إٔ ٖـرٙ  )  (81)قاٍ ايطٝد ايـُستك٢ ،ايـُذتٗدٜٔ ايـُتعددٜٔ
اذا ناْـت يٝطـت عٓـد     -يف ايــُؿ   ايـُيًٛه١ٜعين ايؿؿات  -ايؿؿات

، ٚإٕ ناْــت ٙ تعٝٝٓــّاٚاســد يف ايبًــد يصَــ٘ إضــتؿتا٤ ايـــُطتؿ  إ٫ يعايـــِ
ٜعين عٓـد   -ٚإٕ نإ هعكِٗ عٓدِٖٙ َتطإٚٚ نإ َت ٝٓسّا،  ذُاع١ٕيـ

٘   -ايـُطتؿ  ؾُـِٓٗ    أعًـِ َٔ هعض أٚ أٚزع أٚ أدٜٔ ؾكد إختًؿـٛا ؾٝـ
ّ يف ايعًـــِ َٚــِٓٗ َــٔ أٚدــب إٔ ٜطــتؿ  ايـــُكدٓ  ، ٝٓسّاـَــٔ دعًــ٘ َــ

 هـريو  ٖٚـٛ أٚىل ٭ٕ ايجكـ١ هـ٘ أقـسب ٚأٚنـد ٚا٭ؾـٍٛ نًـٗا        ،ٚايدٜٔ
تػــٗد هأٚيٜٛــ١ تكًٝــد ايػــسع١ٝ ٚا٭ؾــٍٛ  ايكٛاعــدإٕ   ٜعــين (غــاٖد٠
  ٚقسٜب َـٔ ٖـرٙ ايعبـاز٠    . ( ا٭ؾك٘ ا٭ٚزع)ّ يف ايعًـِ ٚايدٜٔ ايـُكٓد
ٍ  )ٚايع١َ٬ يف  (عاززيـُا)شكل يف يـُعباز٠ ا ٚايػـٗٝد   (َبـاد٨ ا٭ؾـٛ

ِ عيـُا)ٚايعـاًَٞ يف   (ايرنس٣)يف  ٞ   (ايــ ؿع ـٓـ ـٚنأْـ٘ ٫ ت  ،عًـ٢ َـا سهـ
ِٓ يـِ َا ا٭عًـ١ُٝ عٓدِٖ  . ايٝٗا ا٭ٚزع١ٝ ٚايصٖد يف سياّ ايدْٝا تٓك
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 ،يف ايتكًٝــد (ا٭ؾكــ٘ ا٭ٚزع)إختٝــاز ٚأٚيٜٛــ١ ٫ٚزٜــب يف زدشــإ       
ــسددت ا٭ع  ــٛ ت ـــُيهــٔ ي ــً ٚ ١ٝ ه ــس  ــ١ أٚ أنج ــٓني أٚ ث٬ث ـــِني إث ــتُهٔ  ي ٜ

ذتٗدٕٚ يـــُنــإ اتـــُٝٝصٙ أٚ َــِٓٗ أٚ  ًـــَِــٔ إنتػــاف ا٭عايـــُهًـ 
ؾٗـٌ ٜـسدض تكًٝـد ا٭ٚزع     ق٠ٛ ا٫دتٗـاد ٚ ًـ١ُٝايع َتطاٜٚٔ يف ايؿك١ًٝ
 .بني ؾٝ٘ ايٛ ٝؿ١ عٓد٥ر ْشجٓا ٖٓا ٚـٖرا َٛقٛع ه  .َِٓٗ ع٢ً غريٙ؟

٘ ٬سـظ عًـ٢ ا  ٖٓا إٔ ُٜ ساد َٔ ا٭ٚزع١ٝيـُٚا     عـر ضـٓني هًٜٛـ١     يؿكٝـ
ُ قبٌ إدتٗادٙ ٚهعدٙ ٚهعد تؿٓدٜ٘ ي سدع١ٝ ايدٜٓٝـ١ ُٜٚـس٣ عًٝـ٘ ايـٛزع     ًــ

ٖ ايػدٜد ٚايص ؾٝـ٘   تسـسش شٝح ُأـٗـا هـ  ٖد يف سياّ ايدْٝا ٚأَٛاهلـا ٚدا
أْــ٘ َــٔ ايــرٜٔ ٚ (٫ تأخــرٙ يف ا  يَٛــ١ ٥٫ــِ)أقٛا٥ٝــ١ ايــٛاشع ايبــاهين 

ــ ــِٗطذاٖدٚـٜـ ٖٕٔ أْؿطـ ــ١َ   َُٜذا ََـ ِٛ َٕ َي ــاُؾٛ ٫َٚ ََٜ ـ  ٔ٘ ــ ًٖـ ٌٔ اي ــٔبٝ ــٞ َضـ َٕ ٔؾـ ُدٚ
ِٕ  . 12  ا٥د٠يـُاص٥ٔ٫

ــ١ تعــين ا٫ضــتكا١َ يف دــاد٠ ايػــسع هــ       ــ٘ عــٜتشــسش ا إٔٚايعداي ٔ يؿكٝ
ـــُا ــات ي ــ٪دٟ ايٛادب ــ١ يف    ،عاؾٞ ٜٚ ــ٢ َــٔ ايعداي ــٛزع دزدــ١ أعً ٚاي
ُ شٝح ٜتشـسش عـٔ ايػـبٗات ا   ـذاٍ ايطًٛى هـ ـَ ْـ يــ ذسازٖا اىل ـشتٌُ إ

 -شٖٛاـ٫ضــُٝا يف ا٭َــٛاٍ ْٚــ -ؾات٘ل يف ن٬َــ٘ ٚتؿــٓسايعؿــٝإ ٜٚــدٓق
ٓعهظ غد٠ ايػبٗات سرزّا َٔ ٚيٛز ايعؿٝإ، ٚتٜٚبتعد عٔ  ٜٚتشسش
  .٬َسظ١ ا٭دي١ ٚاضت ساز ايؿتٝا َٓٗا ٚعٓد ا٫ضتٓباط َكاّ ع٢ً ٚزع٘
 ،ٝاـايعًب١ ست١ ٖٞ ايـُـٝـٚا٭ٚزع١، ـؿاٚتـتـَب ـب يف إٔ يًٛزع َساتـزٜ ٫ٚ    

 . ٕاٯخسٚ يؿكٗا٤ا ا عًٝ٘يـُقٝاضّا ٚٚؾـ ايؿكٝ٘ ها٭ٚزع١ٝ ٜتشكل 

دا٥ــس٠ َعٜٓٛــ١ قــٝٓك١ ٖــٞ خؿــٛف     اد َــٔ ا٭ٚزعٝــ١سيـــُٚيــٝظ ا    
ل شٝح ٜـدقٓ ـَٔ أؾً٘ ٚديًٝ٘ هـ ايؿكٗٞ إضتٓباط ايؿسع َكاّ ا٭ٚزع١ٝ يف 
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ــس ع    ــس ٜٚتشــس٣ أنج ــيف ايؿشـــ أنج ــ٠ٛ ا ضــتٓباط  يــ٘ دخايــ١ْ   آُ  يف ق
َـــٔ ايعدايـــ١  َـــٔ ا٭ٚزعٝـــ١ ٚدـــص٤ْ داْـــْب، ؾـــإ ٖـــرا ٚا٫ضـــت ساز

ًٓيـُذتٗد ايـُيًٛه١ يف ايـُا  . د ك

ــٌ َسادْــا      ــ يـــُا٭ٚزعٝــ١ ا  ه ذٛاْب سٝاتــ٘ عَُٛــّا  ـيًك١ ايػــا١ًَ ي
يف َظـاٖس  يًـٛزع  ، ؾـ ٕ  ٚدٛاْب إدتٗادٙ َٚسدعٝتـ٘ ايدٜٓٝـ١ خؿٛؾـاّ   

ــٞ   ــّا ايطــًٛى ايعًُ ــاد  عَُٛ ــاّ ا٫دتٗ ٚاضــتٓباط ا٭سهــاّ ٚيف  ٚيف َك
 ٍ ٗٝأ٠ ـْظـري ايتـٛزع ايػـدٜد يف تـ    َــ ؿٛؾّا    ايتعاٌَ َع ايٓاع ٚايعٝـا

شهِ أٚ ايٛ ٝؿـ١ َـٔ ايـديٌٝ ايػـسعٞ     ـٚضا٥ٌ ا ضتٓباط ٚإضت ساز اي
ٍ    ،ا٭ؾٌ ايعًُٞ أٚ َـٔ أٜـٔ ت٪خـر      ْٚظري ايتـٛزع ايػـدٜد يف ا٭َـٛا

ٚايعٝـاٍ َـاذا   ْٚظري ايتٛزع ايػـدٜد يف ايعُـاٍ    ،ذاٍ ُتؿسفـٚيف أٟ َ
 ٕ ـــ ٜتؿــسؾٛ ــرٍ ايــ  ،ٜتؿــسؾٕٛ ٚنٝ ــع ه ــٛعظ  ـَ ـــُساقب١ ٚاي ذٗد يف اي

ـــُطتُس  ــاد ايـ ٚ  ،ٚا٫زغـ ــداّ  ــصاٍ ا٭قـ ــا َـ ــطٖٚٓـ ـــِشٓيـ ــصٍ  ١ ايعايـ تصيـ
 .(31)شدٜح ـنُا يف ايصايعٛايـِ

ػـ َٔ ايـُتاهع١ تهـعسف أٚزع١ٝ ٖرا ايـُذتٗد أنجس َٔ غريٙ ُٚتُٚت     
غـٗاد٠ عـديني َيًعـني      ٓـ١ أٚ َٔ ايبٝٓ ،ايطًٛن١ٝ ٚايـ٬ُسظ١ ايٛددا١ْٝ

أٚ َـٔ غـٝاع ٚزعـ٘     ،َٔ دٕٚ غٗاد٠ َعازقـ١ َـٔ غريُٖـا يػـريٙ    عًٝ٘ 
 ١ٕـكـ ـثباز ـأٚ َـٔ إخـ   ،٘ـػد٠ ٚزعـ ـُ٪َٓني هـ ـيايعايٞ ٚغٗاد٠ ايهجري َٔ ا

 . هػٗادت٘ َإَٔٛ َٔ ايهرب ٚايـُؿًش١ ايػ ؿ١ٝ ه خـبازٙ َٛثٛم
 كًٝدـت ع٢ً (ا٭ٚزع ًـِا٭ع)كًٝد ـت ّكٓدـ تازْا ٚقٛ  زدشإ تـَٚ   

أديـ١  عُـد٠  ٫ٚزٜب يف إه٬م ْؿٛف ايهتاب ٚايط١ٓ اي  ٖٞ  ،غريٙ
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قٗـا نُـا قٝٓـدْا إه٬قٗـا     شتاز دخٌ ا٭زٚع١ٝ اىل تكٝٝـد إه٬ ـٜٚ ،ايتكًٝد
 َسدع ايتكًٝد .  ضًٛى هعداي١ 

ــاع         ــ١ إدتُ ــ٢ دخاي ــديٓا عً ـــُا٫ع)ٜٚ ــ١ٚ ) (١ًٝ يف ؾــش١  (ا٭ٚزعٝ
 ٚدٛٙ   -ايتكًٝد َٚسدع١ٝ ايؿتٝا 

ٓؿب ايسؾٝع يـُإٕ ٖرا ا ْا ختٝاز٭ٍٚ   ٖٚٛ ايعُد٠ ٚا٭ضاع يف إا    
تطـِٓٓ  ايتؿـدٜل ه ـُهٔ ( ٫ ٜ)عؿّٛ ايػا٥بيـُايٓٝاه١ عٔ ا٫َاّ ا -

أسهـاّ ايػـسع َـِٓٗ     ـًُِٓٔ ز٣ٚ أسادٜجِٗ ٚتعـَ ي٘ ٚإٕ نإ نٌ أسٕد
ايعداي١ ٔ إتؿاؾ٘ هدزد١ٕ عاي١ٝ َٔ ٫هد َ هٌ ،شساّـش٬ٍ ٚايـٚعسف اي

ــ١ عــٔ ا  ٚايتكــ٢ ٚايــٛزع،  ــ٘ ايٓٝاه ــ٢ تتشكــل ي ـــُست ــ -عؿّٛي  -ذداز٠ـه
ــ١ ا يـــُٜٚتٓاضــب ا ؾــإ قــٛاّ  ،طٓد٠يـــُكاّ َــع ايٛ ٝؿــ١ ايػــسع١ٝ ايعايٝ
َٛٓٗا هايدزدــ١ ايعايٝــ١ َــٔ ايعدايــ١ ٚايــٛزع ٚايــ  تــرٓنس   ـايٛ ٝؿــ١ ٚتــ ك

َٛٓـت ٚ ٝؿتـ٘    َاّ ٚهلرا نإ ا ( )عؿّٛيـُها ا٭ؾٌ َعؿـَّٛا ٚتك
هإ تٛؾس ايدزدـ١ ايعايٝـ١ َـٔ ايعدايـ١ ٚايتكـ٣ٛ ٚايـٛزع يف       ؾ ،هايعؿ١ُ

شٝح ـشًٓٝ٘ ه٘ هٓشٛ ٜكسب َـٔ ايعؿـ١ُ ٚهـ   ـايٓا٥ب ايؿسع أَسّا ٫هد َٔ ت
مســاع إٔ نُــا  ،عؿّٛ تــرٓنس ز٩ٜتــ٘ هــ٘يـــُٜهــٕٛ ْطــ ١ّ َؿــٓػس٠ َــٔ ا

  . َاّ ا٭ؾٌرٓنس ها ت٘ َٚٛاقؿ٘ ا٫دتُاع١ٝ تأخباز ؾعاي٘ ٚقسازا

 ٫ٚ إضتشطاّْا إعتبازّٜا ع٢ً إغ اط ايعداي١ ٚايٛزعدي٬ّٝ ٚيٝظ ٖرا     
ْ٘ ،١ًٝـُشتٌُ ا٭عـا٭ٚزع عٓد تعدد َتكًٝد  دٝض ي ٚاقعـٞ   هٌ ٖٛ ٚد

ٌْ ايعادٍ ُػسٚع١ٝ تؿدٟ غري ـُهٔ ايتؿدٜل هـإذ نُا ٫ ٜ ،قيعٞ ٚديٝ
ٜـ شطب١ نـريو  ـيـُسدع١ٝ ايؿتٝا ١ٜ٫ٚٚ ايـ  ُػسٚع١ٝ ـُهٔ ايتؿـدٜل هـ  ـ٫ 

ــ  ايــــُشتٌُ شتٌُ ا٭عًـــ١ُٝ َـــع ٚدـــٛد ايؿكٝــ٘ ا٭ٚزع َٓـــ٘   ـكًٝد َــــت
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ـــُٝت٘ أٜكــّا أٚ   ــع أعً ــ١،  َ ــاُٜٚٗا يف ايؿكــ١ًٝ ايعًُٝ ؾــإ اي دــٝض   تط
ٚقـد زأٜٓـا ايعذـب     ،ٓؿب ايسؾٝـع يـُكاّ ٚايـُها٭ٚزع١ٝ َٔ َٓاضبات ا

ـــايعذــاب َــ  ـــُا ٜ ــٔ ايتؿــسؾات ا ـشؿٌ يف اي ـــُ ؿا٤ َ ــسع ذي اْب١ يًػ
ُ ٚيًؿٛاب عٓد قعـ ايعداي١ ٚايـٛزع يف هعـض ا   تؿدٜٔ ٚأتبـاعِٗ  يــ

سطـٔ   تعـاىل َٔ ض٤ٛ ايعاقب١ ٚؾاضـد ايعُـٌ ٚزشقٓـا    ضبشاْ٘ أعاذْا ا  
 . تاّ ـايعاقب١ ٚاي

ٞ ٜدخٌ تعـازض ؾتـ   -تكدّيـُ  يف ق٤ٛ ايتٛدٝ٘ اايجاْٞ      ا٣ٚ َــشتًُ
دٚزإ إستٝاهّا عٓد )شت أؾٌ ايتعٝني ـَع أٚزع١ٝ أسدُٖا ت ١ًٝـُا٭ع

َـع عـدّ ثبـٛت ايت ـٝري      (شذ١ٝـا٭َس هـني ايتعـٝني ٚايت ـٝري يف َكـاّ ايـ     
، ٚعٓـد ايػــو هـني تعـٝني ؾتــ٣ٛ )ا٭عًـِ ا٭ٚزع( ٚهـني ايت ــٝري      هُٝٓٗـا 

ــٛزع     ــِ ايعــادٍ اي ــ٣ٛ ا٭عً ــني ؾت ــإ ا٭ؾــٌ ٜكتكــٞ تعــٝني   هٝٓٗــا ٚه ؾ
)ؾتـا٣ٚ  شذ١ٝ ـع هيًكي ،١ٝ ٚا٭ٚزع١ٝ إستُا٫ّ َعتٓدّا هً٘ـُشتٌُ ا٭عـَ
٣ٚ اؾتـ )ٚايػو يف سذ١ٝ  ،ٚيًكيع هعرزٜت٘ (ا٭ٚزع١ٝ ًـُشتٌُ ا٭عـَ

ٚتـ ايؿٗا عٓد تعازض ؾتا٣ٚ ايـُتطاٜٚني يف ايؿك١ًٝ  (ايـُذتٗد ايٛزع
تـسدض ؾتـا٣ٚ ا٭ٚزع َُٓٗـا أٚ     -أٚ اخت٬ف ؾتا٣ٚ َـشتًُٞ ا٭عًـ١ُٝ

 .شذ١ٝ ـيًكيع هعدّ اي شذ١ٝ َطاْٚمـٚذيو ٭ٕ ايػو يف اي ،َِٓٗ

اهـٔ   (38)ٖٚـٛ َـا دـا٤ يف َكبٛيـ١     ،ايجايح  ٖٚرا َ٪ٜد يًديٌٝ ايعُـد٠     
كُٗٗا ٚأؾـــدقُٗا يف ـهِ َـــا سهـــِ هـــ٘ أعـــدهلُا ٚأؾـــُشـايـــط  سٓظًـــ١

ٜـ   ٫ٚ ُٜ ،شدٜح ٚأٚزعُٗـا ـاي هٓـا٤ّ عًـ٢    صشهِ هـ٘ اٯخـس  ـًتؿـت اىل َـا 
ٚهٓا٤ّ ع٢ً َا ؾُٗٓاٙ َـٔ   ،شٛخ ايتعازضـهٓاٙ يف هؾٓش١ ضٓدٖا نُا قٓس

                                   

 . 8َٔ اهٛاب ؾؿات ايكاقٞ     1  ب81ايٛضا٥ٌ  ز (38)
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ــ  ــ    ـٚزٚد اي شهِ هـــني ـ ر يف ايكاقــٞ ايـــُٓؿٛب عَُٛـــّا يًككــا٤ ٚاي
يف س٬هلــِ ٚســساَِٗ   ايـــُت اؾُني ٖٚــٛ َــٔ ز٣ٚ ســدٜجِٗ ْٚظــس    

ٍ  ِٗ،غسعٚعسف أسهاّ  ُ ايكاقـٞ هـني ا    ؾٝكـا شانِ ـت اؾُني ٚايـ يــ
ُـ  تعـدد ايؿتٝـا   ١ ايـ  ٜعتكـدٖا، ٚي  شٓكـاىل ايؿتٝـا ايـ  يف قكـا٤ٙ  ٜطـتٓد   اؾٝٗ

ٚس٦ٓٝــر  َُٓٗــا، شهِ ٚايككــا٤ـإخــت٬ف ايــ سؿــٌ -َُٓٗــا ٚاخت٬ؾٗــا
ذيـو   زدشإع٢ً ايـ ر ؾٝدٍ (، ا٭ٚزع ا٭ؾك٘ ا٭عدٍ)ٜسدض سهِ 

شهِ ـيف هاب ايككا٤ ٚاي يؿكٝ٘إذ ٫ خؿٛؾ١ٝ يؿتٝا ا ،يف عُّٛ ايؿتا٣ٚ
 .َٔ ؾتاٚاٙ  اهني ايٓاع دٕٚ غريٖ

ُ ٜٓـدؾع إغـهاٍ أضـتاذْا ا    -ٚايتكسٜـب ٚهٗرا ايبٝإ       (33))قـدٙ( شكل يــ
ٚ  )ْٗـا  ع٢ً ا٫ضتد٫ٍ هايسٚا١ٜ هًشا  أ ِ ٚازد٠ يف هـاب ايككـا٤  ٜكـِ   يــ

ٌْ هــاب ايتكًٝــد  -ض ٖٓــاشــّا ٖٓــاى ؾٗــٛ َــسدٓ عًــ٢ إٔ َــا نــإ َسٓد ديٝــ
اْٗــا ٚازد٠ يف ايككــا٤ ٚقــد ذنــست ا٭ٚزعٝــ١ َسدشــ١ّ  ) ..( -ٚايؿتــ٣ٛ
ـــٚأٜــٔ ٖــرا َــ  ،يًشهُــني أعــين َــا اذا تعازقــت ؾتــ٣ٛ    شٔ ؾٝــ٘ـُا ْ
سدض يف هاب يـُٚا ،يؿت٣ٛ غري ا٭ٚزع َع تطاُٜٚٗا يف ايؿك١ًٝ ا٭ٚزع

٫ٚ  شــّا يف هــاب ايتكًٝــد ٭ْــ٘ قٝــاعْ ٫ ًٜــصّ إٔ ٜهــٕٛ َسٓد -شه١َٛـايــ
 ( .ًْتصّ هايكٝاع

ـٓ ايؿــشٝض        عــدّ  -هد٫يـ١ٕ قــ١ُٝٓ  -ٚقـد ذنسْــا أْـ٘ ٜطــتؿاد َــٔ ايـٓ
ٟ َٚـٔ ٖٓـا ؾُٗٓـا ايتعـد     ،شهِـض هبـاب ايككـا٤ ٚايـ   سٓديـُخؿٛؾ١ٝ ا

ـٓ، ٫ َٔ هاب   ٫ٚ ْستكٝ٘ أؾ٬ّ .كٍٛ ه٘ ـايكٝاع ايرٟ ٫ ْعٔ ايٓ
 كبٛي١يـُتهٕٛ ا -ت ايؿتني يـُ ر يف ايؿتٜٛني اـْعِ َٔ ؾِٗ ٚزٚد اي     

                                   

 . 822+  822ايتٓكٝض   ا٫دتٗاد ٚايتكًٝد    (33)
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 ايـ ـها٭ؾكٗٝـ١ ٚا٭ٚزعٝـ١ عٓـد تـ     عٓدٙ ٚاقش١ ايد٫ي١ ع٢ً اي دـٝض 
َـ  ُ ذتٗدٜٔ َتعـددٜٔ ٚتهـٕٛ ا  ـؾتا٣ٚ  َـ  -كبٛي١ ديـ٬ّٝ يــ ٜٓـ ـ٫  د شض َ٪
ّٜٛٓا  ر َ٪ٜٓـشٔ ْهتؿٞ هايـْٚ -ٚداعِ   َٔ ديٌٝ . ا ضبك٘يـُدّا َك

َـٔ غـريٙ َـٔ    ا٭ٚزع(  ًـِا٭ع)زدشإ ٚأٚي١ٜٛ تكًٝد  شؿٌـٚقد ت    
ِْ ٚا٫ضتد٫ٍ  ،دٕٚ إيصاّ ع٢ً َرام ايكا٥ًني هاغ اط ٚايبشح ٖٓا قا٥
 . ٚٚدٛه٘  ًـِتكًٝد ا٭ع

ٛاقــض عًــ٢ يــصّٚ تكًٝــد عــدّ ايــديٌٝ اي  ٓاثشٛـشؿٌ َــٔ هـــتــ نُــا    
تـــكًٝد ٚ ًـــِكًٝد ا٭عـايت ٝري هــني تــهــعتر يـــُٚقكــا٤ ايــديٌٝ ا ،ًـــِا٭ع
، ٜٚٓبػٞ ايعٓا١ٜ ايؿاقٌ اذا نإ عد٫ّ تكّٝا ايـِٚدٛاش تكًٝد ايع، ايـِايع
١ اي  ترٓنس ز٩ٜتـ٘ ٚضـًٛنٝت٘   ػسط إتؿاف ْا٥ب ا٫َاّ هايعداي١ ايساقٝه

  ثِ ٜكع ايه٬ّ يف ايبشح ايجأَ . نُا ْكدّ  ()َاّ ا٭ؾٌها 
 

  :مً فقيه لفقيٍه آخر العدول يف التقليد            

ُ قد إختًؿت ن     يف دـٛاش أٚ سسَـ١ ايعـدٍٚ يف    )زض( ات ايؿكٗـا٤  ًــ
ُ ذتٗد ـايتكًٝد َٔ َ ُ ٚا ،ذتٗد آخـس يــ ٍ   يــ  هـٌ   ػٗٛز ٖـٞ سسَـ١ ايعـدٚ

ـٓ غـــسعٞ  اتًــــُإدعـــٞ ا٫ ـــاع عًٝٗـــا يف هعـــض ايه  ــ  َـــٔ دٕٚ ْـ
٫ٚهد َٔ  ،ػٗٛزيـُٓع ايـُٜدٍ ع٢ً ايتشسِٜ أٚ ا -ؾشٝض أٚ قعٝـ-
-ذ١ًُـٚيٛ يف ايـ  -تػكٝل ايؿٛز ٚهٝإ سهُٗا ٚديًٝٗاايؿسٚع ٚ ـؿسٜعت
  ٯخس ، ٖٚٞ   تـكًٕٝدايعدٍٚ َٔ  يؿٛز تباعّا ٓعسضؾ

        

 . الصورة األوىل: العدول عً تقليد غري الـنؤهل للفتيا           
يٝظ ٭ْ٘  ،غسعّا ُذتٗد ٚاقعّا َسؾْٛضـكًٝد َٔ يٝظ هـإٔ ت٫ إغهاٍ يف     

 بأل يٮسهاّ ـٓـُذتٗد َطتهـ سدع١ٝ ايد١ٜٝٓ ٖٚٛ داٌٖ يٝظأ٬ّٖ يًتكًٝد ٚايـُ
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َٔ أديتٗا ايػسع١ٝ، هٌ ٖرا َسؾٛض عك٬ّ ؾإ ايـذاٌٖ ٜسدـع يًعايــِ   
يٝأخر ْتٝذ١ خرت٘ َٚعسؾت٘، ٫ٚ ٜعكٌ زدٛع ايـذاٌٖ اىل داٌٖ عٓدٙ 

ٔ  قيع١ٝ إٔ تهٕٛ َعًَٛات٘ دٕٚ غ٤ْٞ َٔ َعًَٛات ؾك١ٝٗ َٔ  َطتكا٠ َـ
 ،طتٓبأل ؾتاٚاٙ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓيـُاًؿكٝ٘ شؿٌ يـا٭دي١ ايكيع١ٝ نُا ٜ

 .سدع ايدٜين يـَُٚٔ ٖٓا إغتٗس هني ايؿتا٣ٚ إغ اط إدتٗاد ا

ِٓ نٌ َٔ يٝظ أٖـ٬ّ  ٖٓا ٚايبشح      هـس  ؾتـاٚاٙ يعُـٌ    إٕ ٚ يًتكًٝـد ٜع
ٕ أعـِ َـٔ    ،غريٙ َـ    ـَـ  إٔ ٫ ٜهـٛ  اقـداّ ؾـذتٗدّا ذتٗدّا ٚاقعـّا َٚـٔ نْٛـ٘ 

 .   ٛيديـُأٚ ؾكدٙ هٗاز٠ ا ًعداي١ي ٙنؿكد ايتكًٝد يبعض غسٚط ؾش١ 

ٖٓيـــُ ي٧ هتكًٝــد غــري ايـــُٚاذا إيتؿــت ٖــرا ا     ٌ يًؿتٝــا يعــدّ نْٛــ٘ ٪
ْـ ـَ ٌْ   ذتٗدّا ٚاقعّا أٚ يعدّ عدايت٘ ٚاقعّا أٚ   -ـشٛ ذيـو ٚإٔ تكًٝـدٙ هاهـ

هـايسدٛع  ُازض١ ايتكًٝد ايؿشٝض ـكًٝدٙ َٚـعساض عٔ تٚدب عًٝ٘ ا 
ـــذ  ــ٘ اي ــد  اىل ايؿكٝ ــسا٥أل ؾــش١ ايتكًٝ ــ٘ ؾــشٝش١ّ   اَع يػ  يتهــٕٛ أعُاي

يف عًُ٘ ايطاهل َعرٚزّا ، َٔ دٕٚ ؾسم هني نْٛ٘ شذ١ َعتر٠ ـي َطتٓد٠ّ
ًٓدٙ َج٬ّ أٚ يعـي  .  أٚ عاهؿ١ّ تّاٚتكًٝدٙ تعٓٓ ٘ هً٘ـُذًٗ٘ هٛاقع َك

سدع١ٝ ايد١ٜٝٓ ؾٗٞ يـُهآزا٤ َٔ يٝظ أ٬ّٖ يًؿتٝا ٚا ّاضاهك ي٘اعُأٚأَا     
  ُٖٚا  ،ٚاقع ايتػسٜع  ًٛ َٔ إسد٣ سايتني هًشا ـ٫ ت

إٔ ٜهــٕٛ عًُــ٘ ايطــاهل َياهكــّا يًٛاقــع ؾٗــٛ ؾــشٝض ضــٛا٤ نــإ    -أ    
عــدّ ههعًُــ٘ ايطــاهل دــا٬ّٖ قاؾــسّا َعــرٚزّا يهْٛــ٘ َطــتٓدّا  اىل دًٗــ٘  

ًٓــدٙ أّ نــإ دــا٬ّٖ َكٓؿــ ـؾــش١ تــ ُٓــسّا أّ نــإ َتعٓٓكًٝد َــٔ ق دّا تــّا َتع
 .ًتكًٝد يتكًٝد َٔ يٝظ هأٌٖ ي

 ٗٛ هاهٌ نُا ٫ خيؿ٢ؾهٕٛ عًُ٘ ايطاهل َياهكّا يًٛاقع ٜإٔ ٫  -ب    
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 .يعدّ َٛاؾكت٘ ا٭َس ايػسعٞ 

ِ يهٔ سٝح ٫ ٜع     َياهكـ١ عًُـ٘ يًٛاقـع أٚ عـدّ َياهكتـ٘      ٫ْطـإ  ا ًــ
ذاٌٖ ايــُكؿس  ـؾًـرا إغـتٗس إٔ عُـٌ ايـ     ايكاؾس،ذاٌٖ ايـُكٓؿس ٚـيضٛا٤ ا
 ٞـأتـٝـدازى ٚضـتـٔ ايـَي٘ د ـ٫ٚه ،٘ـصٜـذـاه٬ّ ٫ ٜـٕ هٜهٛ٘ ـشايـؿت يـتـايـًُ

أعُايـ٘ ايطـاهك١    ايـذاٌٖ ع٢ً تيـاهل ف ٜٚهؿٝ٘ إٔ ٜتعٓس تؿؿٌٝ ايكٍٛ،
ذاَع يًػسا٥أل شَإ ايتصاَ٘ هؿتا٣ٚ َـٔ يـٝظ أٖـ٬ّ    ـَع ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ اي

ًٓد َ ٖٚرا نً٘ سهِ أعُاٍ . يًؿتٝا   . أ٬ّٖ يًؿتٝا ٔ يٝظَك

ٌٖٓ ايـؿ  غري يـُا سهِ ٚأَا     ػٗٛز يـُؾا سدع١ٝ ايد١ٜٝٓيـُيًؿتٝا ٚاُ٪
 ْدقــٖٚــٛ ؾا ًـــُسدع١ٝ ايدٜٓٝــ١ي ٜ٘تؿــٓدعًٝــ٘ ٚسسَــ١ هٝــِٓٗ سسَــ١ ايؿتٝــا 

ـذتٗدّا ٚاقعـّا أٚ  َـ ، ضٛا٤ َـٔ   ٜهـٔ   ٖٚٛ ايؿشٝض -يبعض غسٚهٗا
    ٖاشٛـأٚ ْ ٚاقعّا ٛيديـُهاٖس ا ٜهٔ ٜهٔ عاد٫ّ ٚاقعّا أٚ    

ــا اذا  -أ      ـــِأَ ــٔ    ـٜهــٔ َــ  ي ــ٢ إضــتٓباط ا٭سهــاّ َ ــادزّا عً ذتٗدّا ق
٤ّْايهتاب ٚايط١ٓ ؾإ إؾتا شهِ اىل ا  ضـبشاْ٘ َـٔ   ـ٭ْ٘ إضٓاد اي ٙ سسا

ٚقد ديت ايٓؿٛف ع٢ً إٔ ا ؾتـا٤ هػـري    ،دٕٚ سذ١ ٚديٌٝ ع٢ً ؾتٝاٙ
ِ قٍٛ ع٢ً ا  هػري ع)سذ١  ٝـ      ( ٚقـد ًــ  ْ٘ٗـت عٓـ٘ اٯٜـات ايكسآْٝـ١ ٜهؿ

َُا َس  طقٛي٘ تعاىل ٌِ ٔإْٖ َٛأسَؼ ُق َّ َزهِّٞ اِيَؿ ََـا    ...ٖس  ٔ٘ ًٖـ ٢ًَ اي ِٕ َتُكُٛيٛا َع ََٚأ
َٕ ُُٛ ًَ ِِ     ط22 ا٭عساف ص٫ َتِع ُٖـ َِٚي٦ٔـَو  ُ٘ َؾُأ ًٖـ ٍَ اي َُا َأْـَص ِِ ٔه ِِ َِٜشُه ِٔ َي ََ َٚ

 َٕ ــأؾُسٚ َٕ   ...اِيَهـــــ ُُٛ ــأي ِِ ايٖظـــــ ــ ُٖـــــ ــَو  َِٚي٦ٔـــــ ِِ  ... َؾُأ ــ ُٖـــــ ــَو  َِٚي٦ٔـــــ َؾُأ
َٕ ِِ     طٚقٛي٘ تعاىل، 22+  21+  22  ا٥د٠يـُاصاِيَؿأضُكٛ َٕ َيُهـ ُ٘ َأٔذ ًٖـ ٌِ َأاي ُقـ

َٕ ٘ٔ َتِؿَتــُسٚ ًٖــ ًَــ٢ اي ِّ َع َٚــٔ ايٛاقــض إختؿــاف إذٕ ا   ،11  ٜــْٛظصَأ
َـ يـُنإ عاٖٚٛ َٔ ضبشاْ٘ يبعض عبادٙ هايكٍٛ ٚايؿتٝا  ٚإ٫  ،ذتٗدّاـّا 
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ٚقد ضبل تؿؿٌٝ ايكٍٛ عٔ ٖـرٙ اٯٜـات    ،نإ َؿ ّٜا ع٢ً ا  ضبشاْ٘
ــيف ـــُشٛخ اـ ه ـــُظ١ٓ ٚا٭َــازات اي ــح  ،عتر٠ي  (32)نُــا ٚزدت ا٭سادٜ
ٚأْ٘ ًٜشكـ٘ ٚشز َـٔ    ًـِطتؿٝك١ ْا١ّٖٝ عٔ ايؿتٝا هػري عيـُعؿ١َٝٛ ايـُا

 .عٌُ هؿتٝاٙ 

ِ ؾايد١ٜٝٓ  ١ٝسدعيـُا١ًٖٝ ذتٗدّا ؾاقدّا ٭ـٚأَا َٔ نإ َ -ب     ٜهـٔ   ًــ
ٖٓ سدع١ٝ زغِ نْٛ٘ ًـُيشسّ عًٝ٘ ا ؾتا٤ ٚايتؿدٟ ـٗرا ٜؾ ٬ّ يًتكًٝد،َ٪
اذا ؾدم يف  ا ؾؿا  عٓٗادٛاش ٙ ٚٚااؾتـذتٗدّا َأذّْٚا غسعّا ه  ٗاز َ

ْٕ ذتْٗدـإخبازٙ عٓٗا ؾٗٛ َ َٔ ا  هبٝإ ْتٝذ١ عًُ٘ ٚإدتٗادٙ ؾـ٬   َأذٚ
يهٓ٘ ٜـشسّ عًٝ٘ ايتؿدٟ يًُسدع١ٝ ايدٜٓٝـ١،   ،ع٢ً ا  تعاىل إؾ ا٤ َٓ٘

ٔ  ٓا٥بايسدع يـُُظٗس اـه ْ٘  ْٗٛز٭  ـشذ١ يف عؿـس ايػٝبـ١  ا٫َـاّ ايـ   عـ
ٕ  -ا ٚعذـٌ  ٗـٛز ؾـاسبٗا   دٖقؿس ا  أَ - ايٓٝاهـ١  إضـتشكام   َـٔ دٚ

٭ًٖٝـ١ ايؿتٝـا    ّاؾاقـد  َـا داّ  ٫ ٜهٕٛ َأذْٚـّا هايتؿـدٟ يًــُسدع١ٝ    ٚيرا 
ْـ   ٍْ   ُٖا،شٛـيهْٛ٘ ؾاضكّا أٚ اهٔ شْـا أٚ  يًٓـاع عـٔ هسٜـل     ٖٚـرا إقـ٬

 عظ١ُْٝ يًػسع ا٭قدع . ايؿ١ ـٖٚٞ َ ،يدِٜٓٗ شل ٚإؾطاْدـاي

ــا ٫ْتؿــا٤ هعــض    ٚهاختؿــاز      ــٝظ أٖــ٬ّ يًؿتٝ ـــُهًـ َــٔ ي ــد اي ًٓ اذا ق
ؿا٤ ايعدايـ١  ـناْتؿا٤ ا٫دتٗاد أٚ إْتايد١ٜٝٓ  ًـُسدع١ٝ ٪١ًٖ يايػسٚط ايـُ

أٚ يـِ ٜهٔ أعًـِ ايـُذتٗدٜٔ هٓـا٤ّ   ،شٖٛاـهٗاز٠ ايـُٛيد أٚ ْإْتـؿا٤ أٚ 
ؾايتكًٝـد هاهــٌ نُـا ٖــٛ    -يتكًٝـد عًـ٢ ايكـٍٛ هػــسط ا٭عًــ١ُٝ يؿــش١ ا   

كًٝدٙ ــُع٢ٓ ا٫عـساض عـٔ تـ   كًٝدٙ هـذب عًٝ٘ ايعدٍٚ عٔ تٚاقض ٜٚـ
ٚيٝظ ٖرا عد٫ّٚ  ،ذاَع يػسٚط ؾش١ ايتكًٝدـييؿكٝ٘ اكًٝد اـ٠ تَٚباغس

                                   

 َٔ اهٛاب ؾؿات ايكاقٞ . 2  ب 81زادع   ايٛضا٥ٌ   ز (32)
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٫ٚهـد يـ٘ َـٔ    هاهٌ ط تكًٝد ػسٚايـشكٝك١ هٌ إٕ تكًٝدٙ يػري داَع يف اي
ٕ٘تكًٝد  ٕ  ،ايـُعتر٠ يف ؾش١ ايتكًٝدع٢ً ضا٥س ايػسا٥أل َتٛؾٕس  ؾكٝ  ؾٝهـٛ
 . َٓ٘ كًٝد ؾشٝضـتعدّ َطبٛق١ٝ يتدا٥ّٝا ؾشٝشّا إه ّاتكًٝد

 ر٠ ـشكل َــٔ أٖــٌ ايـــقًــد ا٭عًـــِ ثــِ تــ اذاَــا  را ايكبٝــٌ ٖــ َٚــٔ    
 هـــشطب ٍ عًــ٢ َــٔ ٜعتـــكد ؾٝذــب ايعــدٚ ،َٓــ٘ ؾــريٚز٠ غــريٙ أعًـــِ

ـــت ــ  ٝدٙـكً ـــكًٝد ٛبـٚد ـــِ ت ــو يتؿــشٝض تــ   ،ا٫عً ــ٢ ـكًٝدٙ، ٚذي ٚعً
 .ذب ـٜطتشطٔ ي٘ ايعدٍٚ ٫ٚ ٜ -أٚي١ٜٛ تكًٝد ا٭عًـِ  ايـُ تاز

  . جتهد حيـجتهد ميت اىل مـقليد مـ: العدول مً تالصورة الثاىية       

سّا ع٢ً غسا٥أل ؾش١ ايتكًٝد ثِ َات ذتٗدّا َتٛٓؾـهًـ َيـُاذا قًد ا      
كّا شٓكـايعدٍٚ ؾشٝشّا َٚذتٗد سٞ نإ ـكًٝد َـكًٝدٙ اىل تـٚعدٍ َٔ ت

ُ ٖٚـٛ تكًٝـد ا   ،يػسط َِٗ َٔ غسا٥أل ؾش١ ايتكًٝد شٞ ٫ٚ ـذتٗد ايـ يــ
ُ كًٝد اـذٛش ي٘ ايعدٍٚ ثاّْٝا اىل تـٜ ًٓـ   يــ دٙ ضـاهكّا ستـ٢   ٝت ايـرٟ نـإ ٜك

ٝت يـُٕ عدٚي٘ اىل ا، ٭عدٍٚ ايٝ٘يـُشٞ اـَٔ اي ًـِشكل نْٛ٘ أعـاذا ت
ْٛـٖٛ ْ ُ َٔ ايتكًٝـد ا٫هتـدا٥ٞ ي   ش ـُٓٛع عٓـ٘ غـسعّا هـديٌٝ    َـ ٖـٛ  ٝت ًٚــ

ٖٚــرا ٜــتِ ٚاقــشّا عًــ٢ تكــدٜس ايكــٍٛ هــإٔ ايتكًٝــد ٖــٛ إيتــصاّ   ،قيعــٞ
قؿــد  ٚأؿشٛب هأخــر ايسضــاي١ يـــُذتٗد ايعــدٍ ايـــُايعُــٌ هؿتــا٣ٚ ا

ُ ٜتشكل ايعُـٌ ا  يـِتكًٝدٙ ٚإٕ  ياهل يؿتـاٚاٙ إضـتٓادّا ايٝٗـا ٚإعتُـادّا     يــ
ايكؿد   شٞـايـُٝت اىل ايشكل ايعدٍٚ َٔ ـٜهؿٞ يف تعًٝ٘ ؾاْ٘  ،عًٝٗا

شٞ ٚإٕ يـِ ٜعٌُ هعُد ع٢ً هبل ؾتـاٚاٙ ٚهعـد   ـييؿكٝ٘ اٚا٫يتصاّ هتكًٝد ا
شٞ هايتصاّ ايعٌُ هؿتاٚاٙ يــِ  ـشكل ايعدٍٚ هايتكًٝد َٔ ايـُٝت اىل ايـت
٘   ،ذص ي٘ ايعدٍٚ ثا١ّْٝ اىل تكًٝد ايـُٝت ع٢ً ٖـرا ايــُب٢ٓ  ـٜ  ؾاْـ٘ هايتصاَـ
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ٛ  ،كًٝدٙ يًــُٝت ٚنأْـ٘ يــِ ٜكًـدٙ    ـٜبيٌ تـ ـشٞ ايعٌُ هؿتا٣ٚ اي  أزاد ؾًـ

 . نإ تكًٝدّا إهتدا٥ّٝا ّ هؿتاٚاٙا٫يتصا اىل ايعدٍٚ اىل ايـُٝت ٚايعٛد

نٕٛ ايتكًٝد ٜعـين ايعُـٌ عًـ٢ هبـل      َٔ ٚأَا ع٢ً ايـُب٢ٓ ايـُ تاز    
شٞ يف ـؾتا٣ٚ ايـُذتٗد ٚعدّ نؿا١ٜ ا٫يتـصاّ ٚقؿـد ايعـدٍٚ يًؿكٝـ٘ ايـ     

ؾٗرا ايــُهًـ هـإم عًـ٢     هؿتاٚاٙ إضتٓادّا ايٝٗاٌُ قبٌ ايع ٙتكًٝدـشكل ت
٘  ـتكًٝد ايـُٝت يعدّ عًُ٘ هؿتا٣ٚ اي ، ٖٚٓـا  شٞ ايرٟ قؿد ايعـدٍٚ ايٝـ

ٕٕ يف دــٛاش أٚ ٚدــٛب أٚ سسَــ١ ايبكــا٤ عًــ٢   ٜــتً ـ ٜــأتٞ خــ٬ْف ثــا
ٍْ يف َطــأي١    ــٛا ــرٙ أق ـــُٝت، ٖٚ ــد اي ـــُٝت(    تكًٝ ــد اي ــ٢ تكًٝ ــا٤ عً   )ايبك
ايبكـا٤ عًـ٢ تكًٝـد     عدّ غـسع١ٝ ضبل عسقٗا َع ديًٝٗا، ٚنإ َـ تازْا 

 ،٘ػــسعٝتشتادّا اىل ؾتٝـا ه ـَـ  ٙعًـ٢ تكًٝـد  ايؿكٝـ٘ ايــُٝت، ؾٝهـٕٛ هكـا٩ٙ     
ُ شتاط ٚدٛهّا ه ى ايبكا٤ ع٢ً تكًٝـد ا ـشٔ ْـْٚ ٚ٭دًـ٘ ٫هـد يـ٘     ،ٝتيــ

 .هتيبٝل أعُاي٘ ٚؾل ؾتاٚاٙ  ّاتشككَشٞ ـاي يًؿكٝ٘ كًٝدٙـتَٔ ايعدٍٚ ه

ُ  تازْا ٜهٕٛ عدٚي٘ َٔ تكًٝد اـع٢ً َ   ٚهاختؿاز    شٞ ـٝت اىل ايـ يــ
شٞ َطـاّٜٚا  ـعد٫ّٚ ؾشٝشّا هٌ ٚادبّا َٔ دٕٚ ؾسم هـني َـا يـٛ نـإ ايـ     

ؾــإ ايبكــا٤ عًــ٢  ،ًـــِٝت أٚ نــإ أســدُٖا أعًـــ١ُٝ يًـــُيف ايؿكــ١ًٝ ايع
 .  شٞـكًٝد ايـْتكاٍ اىل تا٫ ٖٛٝت َػهٌ عٓدْا ٚايؿشٝض يـُكًٝد اـت

َيًكّا أٚ اذا نإ  كًٝد ايـُٝتـيكٍٛ هٛدٛب ايبكا٤ ع٢ً تع٢ً ايهٔ     
ـــِأع ــٔ ايــ  ً ــٔ تــ    -ـشَٞ ــ٘ ع ــٕٛ عدٚي ـــُكًٝد اـٜه ــّا ي ٛٓٝت سساَ ــّا َؿ ت

ُ كًٝدٙ يًشٞ هاه٬ّ ٫ٚهد َٔ ايعٛد اىل تكًٝد اـتٜهٕٛ ٚيًٛادب  ٝت يــ
  ٚتيبٝل أعُاي٘ ع٢ً ٚؾل ؾتاٚاٙ .

 ايبكا٤)يسٚس١ يف يـُباْٞ ايـُطب اـشهِ ايعدٍٚ سـٝإ يـٖرا نً٘ ه    
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يهٔ قد ٜكاٍ هعدّ دٛاش ايعدٍٚ . (ٚ)تكًٝد ا٭عًِ( ٝتيـُع٢ً تكًٝد ا
   ٚتٛقٝش٘ ،شٞ يكاعد٠ ا٫غتػاٍـٝت هعد عدٚي٘ َٓ٘ اىل اييـُاىل ا

تشكل هــايتصاّ يـــُشٞ اـيــيؿكٝــ٘ اٝت هعــد تكًٝــد ايـــُإٕ ايعــدٍٚ اىل ا    
ٙ  ايع ٞ   - ٌُ هؿتاٚاٙ أٚ هايعٌُ ع٢ً هبـل ؾتـاٚا  -عًـ٢ ايــ ٬ف ايــُاق

شٞ سذـ١ّ  ـهًشـا  ؾـريٚز٠ ؾتـا٣ٚ ايـ     ،ُٓٛعّا يكاعد٠ ا٫غتػاٍـٜهٕٛ َ
ُ ٚاذا أزاد ايعـٛد اىل ا  ،عًٝ٘ عٓد ايعدٍٚ ايٝ٘ ٝت ًٜـصّ دٚزإ ا٭َـس   يــ

شٞ ايرٟ عدٍ ايٝـ٘ سذـ١   ـكًٝد ايـ٭ٕ ت ،عٓدٙ هني ايتعٝني ٚهني ايت ٝري
هُٝٓا ايعٛد اىل تكًٝـد ايــُٝت سذـ١     ،ٍ تعٝٓٓٗا عًٝ٘استُـُع٢ٓ اتع١ٝٓٝٝ ه

ــ ــٝ ـت ــني تــ  استُــُع٢ٓ اـري١ٜ ه ـــٍ ايت ــٝري هٝٓٗــا ٚه ٚايعكــٌ  ،شٞـكًٝد اي
ٜـ ـهادزاى يـصّٚ ا٭خـر هـ    ٜطتكٌ ـشذ١ٝ، شتٌُ تعٝٓٓـ٘ ٭ْـ٘ َكيـٛع ايـ    ـُا 
شذ١ٝ ـٚايػــو يف ايــ ،شذ١ٝـٝت َػــهٛى ايــيـــُايعــٛد اىل تكًٝــد اهُٝٓــا 
 .شذ١ٝ ـيًكيع هعدّ اي َطاْٚم

    ٜٚسد عًٝ٘    
ٌ ا٫غــتػاٍ عًــ٢ َبٓــ٢ َــٔ ٜكــٍٛ ُا ٜــتِ ا٫ضــتد٫ٍ هأؾـــإْــ  أ٫ّٚ     

شتٌُ ـُٜٚــ ًـــِٝت ٜٚكــٍٛ هٛدــٛب ا٭عيـــ١ُ ايبكــا٤ عًــ٢ تكًٝــد اهػــسعٝ
ِ شٞ أعـنٕٛ اي ُ َـٔ ا  ًــ  َـٔ ٜكـٍٛ هــشس١َ    َبٓـ٢ ٫ٚ ٜـتِ عًـ٢    ،ٝتيــ

 ايتعـــٝني ٫ ٜـــتِ ا٫ضـــتد٫ٍ هأؾـــٌا ٝت، نُـــيــــُايبكـــا٤ عًـــ٢ تكًٝـــد ا
ِ كٍٛ هعدّ يصّٚ تكًٝد ا٭عٚا غتػاٍ هٓا٤ّ ع٢ً اي  ، ْٚــشٔ ًْتـصّ هـ٘    ًــ

ُ كًٝد اـشٞ ٚعـدّ ايعـٛد اىل تـ   ـهٕٛ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝد ايـ ٚه ٝت َتعٝٓٓـّا  يــ
 ٝت َيًكّا إهتدا٤ّ ٜكّٝٓا ٚإضتدا١َ استٝاهّا.يـَُٔ د١ٗ عدّ دٛاش تكًٝد ا

 ٝنيـتعـايس هني ـدٚزإ ا٭َٓد ـػاٍ عـتـسٜإ أؾٌ ا٫غـّٝا   إٕ دـثاْٚ    
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 ايـ ؾتـا٣ٚ  ـشذتني ٚتـ ـُا ٜتِ اذا قًٓا هأْ٘ َـع تعـازض ايـ   ٚايت ٝري إْـ
 .ايٛ ٝؿـ١ إٔ ٜـت ري هُٝٓٗـا   تهـٕٛ  شٞ ـؾتـا٣ٚ ايـ  ٝت ٚتعازقٗا َـع  يـُا

ايــُتعازقني   أثبتٓا إٔ ايٛ ٝؿ١ تطاقأل (تعازض ا٭دي١)شٛخ ـا يف هيهٓٓ
ُ ا٣ٚ اؾتهٌ إٕ  ٜـ   ،شذ١ـهاعتكادْـا يٝطـت هـ   ٝت يــ تعـازض  )شؿٌ ـؾـ٬ 

  (.شذتنيـاي

شذ١ٝ يؿتـا٣ٚ ايــُٝٓت ٚدـٛاش ايبكـا٤     ـع٢ً هكـا٤ ايـ   يهٔ ايه٬ّ َبيٓن    
ٚقد تبٝٓٓت ايٓتٝذـ١ سطـب ايــُباْٞ     ،ٚإَهإ ايعٛد ايٝ٘ ٖٓا ٙع٢ً تكًٝد
ْ٘ تاّ ؾشٝض ، ٚيٝظ يًكٍٛ هعدّ دٛاش ايعدٍٚ َيًكّا ايـُ تًؿ١  .ٚد

  . الصورة الثالثة : العدول مً تقليد فقيه حي اىل فقيه حي آخر       

ـَـ      سّا عًــ٢ غــسا٥أل ؾــش١ ايتكًٝــد ذتٗدّا سٝــّا َتــٛٓؾـاذا قًـد ايـــُهًـ 
َـ ـكًٝدٙ اىل تـ ـا٫ْتكـاٍ َـٔ تـ   ٚذٛش ي٘ ايعـدٍٚ  ـؾايظاٖس أْ٘ ٜ ذتٗد ـكًٝد 

ٞٓ آخس داَع يًػسا٥أل  . ، يعدّ ايديٌٝ ع٢ً سس١َ ايعدٍٚ َيًكّاس
اذا نـإ َـٔ    ْعِ ع٢ً ايسأٟ ايـًُصّ هتكًٝد أعًِ ايؿكٗـا٤ ْطـتجين َـا       

ؾــإ ايعــدٍٚ اىل  ،ًـــِٔ ٖــٛ أعيـــُأٚ نــإ ٜسٜــد ايعــدٍٚ   ًـــِقًــدٙ أع
ِ ٚايعـدٍٚ عـٔ ا٭ع   ٚدٛهـّا أٚ اضـتشباهّا،   أٚ أسـٛط  ٚادْب ًـِا٭ع  ًــ

ــاط، غــري دــا٥ص أٚ خــ٬ف  ــٔ دٕٚ  ا٫ستٝ ـــُا٭عإســساش َٚ ــً ذٛش ـ١ٝ ٜ
ٜـ  َيًكـّا  شسِٜ ايعـدٍٚ  ـإذ ٫ ديٝـٌ عًـ٢ تـ    ،ٖسّاايعدٍٚ  ا شتاز ـستـ٢ 

أٚ  ًـــِْعــِ يــصّٚ هكــا٤ٙ عًــ٢ تكًٝــد ا٭ع   . ايعــدٍٚ اىل ديٝــٌ َؿــٓشض 
نُا ٖٛ نإف يتؿشٝض عدٚي٘  ًـِٓع ايعدٍٚ عٔ ا٭عيـُأسٛهٝت٘ نإف 

ُ اىل تكًٝد ا ِ ذتٗد ا٭عيــ ِ ٚاذا نـإ ٜسٜـد ايعـدٍٚ اىل ا٭ع    ،ًــ ٗـٛ  ؾ ًــ
 . سطب اخت٬ف ا٭ْظاز  ي٬ستٝاط ٚادب أٚ َٛاؾل
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هـإٔ  ( ًـِاىل ا٭ع)ايعدٍٚ أٚ  (ًـِايعدٍٚ عٔ ا٭ع)ٚايه٬ّ يف غري     
 ذتٗدٜٔ َتطــاٜٚني يف ايؿكــ١ًٝـعدٍٚ ايٝــ٘ َــيـــُعدٍٚ عٓــ٘ ٚايـــُنــإ ا
 . ؟أّ ٫  ًـِشسّ ايعدٍٚ اىل غري ا٭عـأٚ َتكازهني ؾٌٗ ًٜـ١ُٝ ايع

ُ ذٛش ٖٚٛ اـ٫ ٜ   قٌٝ      ٚخـايـ   ،هـٌ إدعـٞ عًٝـ٘ ا٫ ـاع     ػٗٛزيــ
دعٛاٙ ٕ ٛه٫ تٜٓعكد إ اع قيعٞ ٚ ًـِؾ ،ذٛاش ايعدٍٚـ ع ٚقايٛا ه

 . ٚزأٜ٘ ايػسٜـ()عؿّٛ يـُعٔ قٍٛ ا ناغؿ١ّ

ٕ٘ آخـس،   ـكؾكٝ٘ اىل تـ  تـكًٝدعٔ  عٓدْا دٛاش ايعدٍٚ ٚا٭قسب      ًٝد ؾكٝـ
ؾ٬هـد  أٚ عدّ دٛاشٙ،  ايعدٍٚ ٜسد يف ا٭خباز ايػسٜؿ١ دٛاش يـِسٝح 
إقا١َ ايديٌٝ ع٢ً ايـذٛاش ايـرٟ ْــ تازٙ، ٬ْٚسـظ أٚ ْيٓبـل عُـد٠      َٔ 

  ايديٌٝ ع٢ً غسع١ٝ ايتكًٝد، َُٚٓٗا ْٓيًل  ثبات ايـذٛاش    

ُكا٠ عًــ٢ ايسدــٛع اىل أٖــٌ  يـــُ٭ٍٚ   ايطــري٠ ايعك٥٬ٝــ١ ايٛدــ٘ اا    
، ٚايؿٓاعاتشسف ٚايؿٕٓٛ ـعسؾ١ ٚا٫ختؿاف يف عُّٛ اييـُاخلر٠ ٚا

       ِ  ٚايسدٛع اىل ايــ بري عٓـدِٖ هسٜـْل يًٛؾـٍٛ اىل ايٛاقـع ايؿايــض يعًُـٗ
عدٍٚ ٚا ْتكـاٍ َـٔ   اي ايـُٓع عِٔٗ َٚسادِٖ، ٚيٝظ يف ضريتِٗ ٚتباْٝ

ــٔ      خــبري اىل خــبري،  ــاٍ َ ــٌ يعــٌ يف ضــريتِٗ غــسع١ٝ ايعــدٍٚ ٚا٫ْتك ه
 بري ـاي ؾإ ايعك٤٬ تباْٛا ع٢ً ايسدٛع اىل ،َسادع١ خبري اىل خبري آخس

 اقــٌ ٜسادــع ٣ ايعـ ر٠ ا٭ؾكــٌ ٚا٭ؾــض، ؾــهسٜكــّا يًٛؾــٍٛ اىل ايــ
ٌ  ي ٚأٗٓدع يت يٝأل يـُاييبٝب يػؿا٤ َسق٘ أٚ ا   تٓؿٝر عُازت٘ ثـِ ٜٓتكـ

ٕٕ ٕٕ أٚ َٗٓــدع ثــا ، ٚنُــا ٜؿــٓض ايتُطــو هطــري٠ ايعكــ٤٬ اىل هبٝــب ثــا
ٚهٓــا٤ِٖ عُــ٬ّ عًــ٢ ايسدــٛع اىل ايـــ بري ٚتؿــشٝض عًُٝــ١ ايتكًٝــد يف   

ٜؿـٓض ايتُطـو هطـري٠ ايعكـ٤٬ ٚهٓـا٤ِٖ عُـ٬ّ        نريو-ٜٔ ٚا٭سهاّايد
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ــدٍٚ        ــرٙ ٖــٞ غــسع١ٝ ايع ٖٚ ،ٕٕ ــا ــٔ خــبرٕي اىل خــبرٕي ث ــاٍ َ ــ٢ ا ْتك عً
ٕ ايعٛاّ نجريّا َٔ تـذد ٚدٛاشٙ ايرٟ ْـ تازٙ، َٚٔ ٖٓا  ؾكٝٗـّا   ٜسادعـٛ

ٕٕ قًٌٝ أٚ نـجري ٜعـديٕٛ اىل تـ    ٕٕ ـكًٝد ؾـ ـثِ هعد شَا ٕ٘ ثـا ، ؾـإ ايسدـٛع   كٝ
ٞ  هسْٜل ٙكًٝدـتٚ يًؿكٝ٘ ٚاييسٜـل قـد ٜهـٕٛ َٛٓضـعّا      ،اىل ايٛاقع ايػـسع

عًــ٢  تػسع١يـــُكٝٓل يــدا٥س٠ تبــاْٞ ايعكــ٤٬ ٚايـــُكٝٓد ايـــُعٓــد ؾكــدإ ا
ايسدٛع اىل ايـ بري ٚا ْتكاٍ َٓ٘ اىل خبري آخس، ُٚتــعسف ضـع١ اييسٜـل    

ــديٌٝ، َٚكتكــ٢ إ    ــٔ إهــ٬م اي ــديٝهــ٬م َ ــ ٌاي ــّٛ   ٖٛ ــتؿاد٠ ايعُ إض
 .دٛاش ايعدٍٚ َٔ ؾكٝ٘ خبري اىل ؾكٝ٘ خبري آخس ٚايتٛضع١ ٚ

ــاْٞ   إهــ٬م ايٓؿــٛف ا ايٛدــ٘      ـــُايج ــس  عػٓسي ــآٜ  ايٓؿ ــد ن ١ يًتكًٝ
 اؾ١ هــسٚا٠ ـٚايطـ٪اٍ َـٔ أٖــٌ ايـرنس ٚزٚاٜــات ا زدـاع ايعاَــ١ ٚايـ     

ُ ا) ، ؾ ٕ عٓاَٜٚٔعٝٓٓني ُ ا)ٚ (ٓرزيــ ٚ  (ط٪ٍٚيــ ِ )َٓـ٘   (زاٟٚ أسـادٜجٗ
ّا يػسا٥أل ؾش١ ايتكًٝـد  داَعايٝ٘ اذا نإ ايـُعدٍٚ  ؿ يـُتٓيبل ع٢ً ا

ـــُؿ     ــ٢ ذاى اي ــل عً ــا تٓيب ــسا٥يٗا   نُ ـــذاَع يػ ــ٘، ٚاي ـــُعدٍٚ عٓ  اي
 َسَؿـَيف َكــاّ هٝــإ غــسع١ٝ ايسدــٛع اىل َــٔ ْــ   ايٓؿــٛف ٚايظــاٖس نــٕٛ

 ،ٚاىل زاٟٚ أســادٜجِٗ ًـــِٚاىل أٖــٌ ايــرنس ٚايع ٘ ٚزدــع َٓــرزّايًتؿٓكــ
ــٛع اىل ايع  ــسع١ٝ ايسدــ ــا ت٪ٓضــــظ يػــ ـــِٚأْٗــ ــ ايــ ــادٜجِٗ ـايــ  بري هأســ

ٚعـدّ ايعـدٍٚ    ايـُسدعتأخر ؾٝٗا غسط ايجبات ع٢ً  يـِٚ ،ِٗاَٚأسه
 (أٌٖ ايرنس)ٚ (ٓرزيـُا)ُٔ ٜتؿـ هعٓٛإ ـغريٙ َتكًٝد ٙ اىل تكًٝد َٔ
  . (دٜجِٗاسأزاٟٚ )ٚ

ٖٚـٞ يف َكـاّ هٝـإ     -ْؿٛف اٯٜـات ٚا٭سادٜـح   َٚكتك٢ إه٬م    
  ِ ــادٜجٗ ـــُٓرز زاٟٚ أسـ ــا  ايـ ــد ايعـ ــسع١ٝ تكًٝـ ــ٢  -غـ ــ٬م َٚكتكـ إهـ
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ٖــٛ دــٛاش ايعــدٍٚ َــٔ ؾكٝــ٘ دــاَع    (32)صؾًًعٛاّ إٔ ٜكًــدٚٙســدٜحط
دــاَع  اىل ؾكٝــ٘ ايػــسٜـشدٜح ـرنٛز٠ يف َٛقــٛع ايــيـــُيٮٚؾــاف ا

 .  ايٝ٘ يٮٚؾاف ايـُٓؿٛؾ١ عدٍٚايـُآخس، ٚايـُِٗ ٚادد١ٜ ايؿكٝ٘ 

ٚاقش١ عًـ٢ ؾـسف ايٓؿـٛف     قس١ْٜٓتٛدد اْ٘ ٫   َا ذنسْا  ٜٚ٪ند    
سدع١ٝ ايدٜٓٝـــ١ ســـاٍ يــــُتأضـــٝظ ا  عـــٔ ٚدٗٗـــا ٚغسقـــٗا ا٭ضـــاع 

إتؿـاف ايؿكٝـ٘    هػـسط ٚيف شَٔ غٝب٘ َٗدِٜٓٗ )عذٌ(  ()سكٛزِٖ
٪دٟ اىل ؾٗـِ  يـُه٬م اؾٝهٕٛ  اٖسٖا ا  -رنٛز٠ ؾٝٗايـُها٭ٚؾاف ا

ُ دٛاش عـدٍٚ ا  ٔ يــ ٕ٘  تكًٝـد  هًـ َـ ٕ٘    ؾكٝـ ٕٕ   دـاَع يٮٚؾـاف اىل ؾكٝـ ثـا
 أٜكّا .داَع يٮٚؾاف 

     ٕٕ  ؾكٗا٤ ايسٚا٠ عَُٛـّا أٚ  ا٭١ُ٥ غٝعتِٗ اىل أخباز إزداع ٚهتعبري ثا
د٫يــ١ عًــ٢ عــدّ دــٛاش  ؾٝــ٘ -ٚيــٛ خــرّا قــعٝؿّا -ثـــ١ُيــٝظ خؿٛؾــّا 

ٍ اىل تكًٝد عبٝـد  ٚعدًٝد شٜد ض١ٓ أٚ ضٓتني ٚايايعدٍٚ ٚا ْتكاٍ َٔ تك
شدٜجِٗ ـنُْٛٗـا ؾكـٝٗني زاٜٚـني يـ     ُضَسَتِؿـُٜـ  ٚعبْٝد ٚشْٜد ،ضٓتنيض١ٓ أٚ 

 (،اد يف أخبــازِٖ ٚإضـــتٓباط ٭سهـــاَِٗ) ٚعٓــدِٖ دزاٜـــ١ ٚإدتٗـــ 
تدٜٓني اىل ؾكٗا٤ ايسٚا٠ عَُّٛا أٚ يـُاي  تسدع ا -ٚإه٬م ٖرٙ ا٭خباز

 ،تعازق١يـــُ ؿٛف عًــ٢ ايؿتــا٣ٚ اـٓيبــل هايــٜػــٌُ أٚ ٜ -خؿٛؾــّا
ــ    ــساٜٚني ي ــٛ ســاٍ    -شدٜجِٗ إٕ أؾتٝــا هايسٚاٜــ١ ـؾــإ ايؿكــٝٗني اي نُــا ٖ

ؾايسٚاٜـات َتعازقـ١ َٚـا مسعـ٘ شزاز٠ قـد ٜهـٕٛ غـري َـا          -ا٭خبازٜني
ُ شهِ اـٚإٕ أؾتٝا هايـ  ،مسع٘ أهٛ هؿري طتٓبأل ؾـإ ايؿتـا٣ٚ َتعازقـ١    يــ

أزغـدٚا  ٚقد   ؿ٢ـهؿعٌ نٕٛ ايسٚاٜات َت ايؿ١ يٝطت َتشد٠ نُا ٫ ٜ
                                   

 . 31    َٔ اهٛاب ؾؿات ايكاقٞ 81  ب  81ايٛضا٥ٌ   ز (32)
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( )ٖٚـِ ٜع  -عَُّٛا ٚخؿٛؾـاّ -اىل زٚاتِٗ ايؿكٗا٤ يًسدٛع ُ  ًٕٛــ
ا٫هـــ٬م غـــري غـــاٌَ )ؾـــايكٍٛ هـــإٔ  ،يف زٚاٜـــاتِٗ ايتعـــازض ٚقـــٛع

 ٜؿــدز عــٔ أضــتاذْا  ٘ عًــ٘ إغــتباٙ يف ايٓطــب١ ٚيعًــي (31)(تعازقنيًـــُي
ٍْشكل)قدٙ( يـُا عٔ ساٍ ٚ ـسٚف   يًٛاقع خازدّا هعْٝد ْبَُذأْ ؾاْ٘ قٛ

ِ أخباز ا زداع اىل زٚا٠  ذاَع ـايـ ايؿكٝـ٘  هـٌ إٕ ؾتـ٣ٛ ٖـرا     ،أسـادٜجٗ
عٓـد تـسى     خـس سذـ١ْ  ٚؾتـا٣ٚ اٯ  ،اٯخسؾتا٣ٚ عٓد تسى  ط سذ١ْيًػسٚ

َـ  ،ؾتـا٣ٚ غــريٙ  شرٚز  ــاٖسّا يف مشـٍٛ ايـــُيًكات يًـــُتعازقني  ـ٫ٚ 
 هٗرا ايٓشٛ ايـُكٝد . 

َـ      َـ   ـاذٕ ايظاٖس دٛاش ايعدٍٚ َٔ تكًٝد  ٞٓ اىل تكًٝـد  ذتٗد ـذتٗد سـ
ٕٕ يهــٔ  ،ٚايـــُِٗ  عــ٘ يًػــسا٥أل ايـــُعتر٠ يف ؾــش١ ايتكًٝــد  ،ســٞ ثــا

ايـُػٗٛز ايـُدع٢ عًٝ٘ ا٫ ـاع ٖـٛ سسَـ١ ايعـدٍٚ ايــُرنٛز ٚعـدّ       
   ٙـُهٔ ا٫ضتد٫ٍ ي٘ هٛدٛدٛاشٙ ٜٚ

ا٭ٍٚ   ا٫ ــاع ايــرٟ إدعــاٙ غــري ٚاســد َــٔ ا٭عــا ِ عًــ٢ عــدّ     
َـ  َـ  ـدٛاش ايعدٍٚ َٔ  ــ     . ذتٗد سـٞ  ـذتٗد سـٞ اىل  ِ ٜٓعكـد  ٚيهٓـ٘ ي

ّ ـا٫ اع ع٢ً ٖرٙ ايــُطأي١ دصَـّا يتـأخس تـ     َعسؾـ١ زأٟ   شسٜسٖا ٚعـد
ــا  ـــُتكدَني ؾٝٗ ــ٘ إ اعــّا َدزنــ   ،اي ـــُشتٌُ نْٛ ٕ ـَٚــٔ اي ــ٬ ٜهــٛ  ّٝا ؾ

  . ()عؿّٛ ٚزأٜ٘ يـُذٗتني ناغؿّا عٔ قٍٛ اـٗاتني ايـي

   ٚتكسٜب٘ ،ٓع َٔ ايعدٍٚيـُايٛد٘ ايجاْٞ   قكا٤ أؾٌ ا٫غتػاٍ ها    
    ًٓ ُ تشكل هايتصاّ ايـُذتٗد ا٭ٍٚ ايـُهًـ ايـُد ااذا ق هًـ تيبٝـل  يــ

غـو  ، ٚهعد تكًٝـدٙ  عًُ٘ ع٢ً هبل ؾتاٚاٙ أٚ هايعٌُ إضتٓادّا اىل ؾتاٚاٙ
                                   

 . 831ايتٓكٝض   ا٫دتٗاد ٚايتكًٝد    (31)
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ٕٕـَ كًٝدـتكًٝدٙ اىل ـيف دٛاش ايعدٍٚ َٔ ت ٚعٓد٥ٕر ٜدٚز أَـسٙ   ،ذتٗد ثا
ؿش١ تكًٝدٙ ه ًـِشذ١ٝ هًشا  اْ٘ ٜعـهني ايتعٝني ٚهني ايت ٝري يف َكاّ اي

شتٌُ تعٝٓٓ٘ عًٝ٘ نُا ـٜذاَع يػسا٥أل ؾش١ تكًٝدٙ، ٚـُذتٗد ا٭ٍٚ اييً
ذاَع يػـسا٥أل  ـذتٗد ايجاْٞ ايـ يـُشتٌُ ايت ٝري هٝٓ٘ ٚهني ايعدٍٚ اىل اـٜ

هًـ هني تعـٝٓٔ ايبكـا٤ عًـ٢ تكًٝـدٙ ا٭ٍٚ     يـُؾٝدٚز أَس ا ،ؾش١ ايتكًٝد
ٕٕ داَع يًػسا٥أل ـٚهني ايت ٝري هٝٓ٘ ٚهني ايعدٍٚ اىل َ  .ذتٗد ثا

اٍ ٜككـٞ  عٝني ٚهني ايت ٝري ؾإ أؾـٌ ا٫غـتػ  ٚاذا داز ا٭َس هني ايت    
  .هتعٝني ايبكا٤ ع٢ً تكًٝدٙ ا٭ٍٚ ٚعدّ ايعدٍٚ عٓ٘ ٫ستُاٍ تعٝٓٓ٘ عًٝ٘

ٌْ  ٜٚـسٓدٙ        ،٘سٝــح ٫ ديٝــٌ ادتٗــادٟ ٜـــشهُ أ٫ّٚ   إٕ ا٭ؾــٌ ديٝــ
شدٜج١ٝ ـم ايٓؿـٛف ايكسآْٝـ١ ٚايـ   شانِ ٖٚٛ إهـ٬ ـٖٚٓا ٜٛدد ايديٌٝ اي

 .ايداي١ ع٢ً دٛاش ايعدٍٚ هتكسٜب َتكدّ 

٘  ٚثاّْٝا      ْعـِ ٫  ،  إْ٘ ٫ ٚد٘ ؾشٝض ٫ستُاٍ تعٝٓٔ تكًٝـدٙ ا٭ٍٚ عًٝـ
ًٓيـُذتٗد ايـُزٜب يف ؾش١ تكًٝدٙ ا٭ٍٚ اذا نإ ا د ي٘ داَعّا يػسا٥أل ك

٘ ٓ٘ طتًصّ إستُاٍ تعٝٓ، يهٔ ؾش١ تكًٝدٙ ٫ تؾش١ ايتكًٝد ٚنٝــ   ،عًٝـ
ٜتعٝٓٔ عًٝ٘ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝدٙ ا٭ٍٚ ٚعدّ ايعدٍٚ عٓ٘ َع أْ٘ قـد ضـبل   

ٕٕ داَع يًػسا٥أل.ع٢ً دٛاش ايعدٍٚ عٓ٘ اىل َ ايديٌٝتكسٜب   ـذتٗد ثا

ٞ     كسْٜبـ١ تـُٚث     ٕٕ هلـرا ا٭ؾـٌ ايعكًـ ذنـسٙ  ـع َـٔ ا٭عـا ِ      ،ثـا
ؾتـ٣ٛ َـٔ   يًػـو يف سذٝـ١   ) (33)  قاٍ هعكِٗ ،دي٬ّٝ ع٢ً َٓع ايعدٍٚ

 ٘ ٘     ـٚايعًــِ هـ   ،ٜسٜد ايعدٍٚ ايٝـ ٚيف  ،شذ١ٝ ؾتـ٣ٛ َـٔ ٜسٜـد ايعـدٍٚ عٓـ

                                   

 . 31  8َطتُطو ايعس٠ٚ ايٛثك٢   ز (33)
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ٚيٝظ َا ٜٛدـب ضـكٛط    ،شذ١ٝـعدّ سذ١ٝ َػهٛى ايُٜب٢ٓ ع٢ً َجً٘ 
ٖٚرا تسدٜد هـني َعًـّٛ    (ٖرا ا٭ؾٌ ايعكًٞ َٔ ديٌٝ أٚ أؾٌ غسعٞ

ٚ    شذ١ٝـاي ؾتـا٣ٚ    شذ١ٝـَػـهٛى ايـ  هـني  ؾتا٣ٚ َٔ ٜسٜد ايعـدٍٚ عٓـ٘ 
 . َٔ ٜسٜد ايعدٍٚ ايٝ٘

ٕ ٭ ١شـياؾ، ؾإ زٚاٜات ا زداع ه ه٬قٗا يهٓ٘ يٝظ ا٭َس نريو    
٘  عدٍٚيـُا تهٕٛ دي٬ّٝ ع٢ً سذ١ٝ ؾت٣ٛ ُ اٚ ايٝـ عدٍٚ عٓـ٘ ٚغريُٖـا   يــ

َيًكّا ٚإٕ نإ ؾـِٝٗ ا٭عًـِ هٓـا٤ّ عًـ٢ عـدّ يـصّٚ تكًٝـدٙ أٚ يف ا٭قـٌ         
ـــُعٓــد تطــاٟٚ ا إدتٗــادِٖ ٚإضــتٓباهِٗ  ٠ِٛٗ يف قــهذتٗدٜٔ أٚ تكــازي

ـ  هٓشٛ ٜهٕٛ إختٝـاز  شذ١ٝ يف أسـدِٖ اذا  ـدخـ٬ّٝ يف سؿـس ايـ    ايــُهً
 أخبازٚإه٬م  ، هٌ إٕ ضري٠ ايعك٤٬تٛٓؾست ؾتاٚاٙ ع٢ً غسا٥أل ايؿش١

ٌْ ٜكتكٞ دٛاش ايبكا٤ ٚدٛاش ايعدٍٚ ٚا٫ْتكاٍ -ا زداع َعّا َٔ  ،ديٝ
 .دٕٚ  ٗٛز َاْع أٚ زادع عٔ ذيو 

   كسٜب٘ـٚت ،ٓع َٔ ايعدٍٚيـُ  قكا٤ ا٫ضتؿشاب هاايٛد٘ ايجايح    

     ُ ؾـازت   -إيتصاَـّا أٚ عُـ٬ّ هٗـا    -هًـ هٗـا إٕ ايؿتا٣ٚ اي  أخر ايــ
َـ  ،ؾع١ًٝ عًٝ٘ سذ١ّ ٕٕ ؾػـو يف هكـا٤    ـٚاذا عدٍ َٓٗا اىل ؾتا٣ٚ  ذتٗد ثـا

 ايؿتا٣ٚ ايـُأخٛذ هٗا هدّٚا ع٢ً سذٝتٗا ايؿع١ًٝ أٚ ضكٛهٗا عٔ دزدـ١ 
ٖٚـــرا  ،طتؿـــشب سذٝتٗـــا ايؿعًٝـــ١ اىل َـــا هعـــد ايعـــدٍٚـشذ١ٝ ؾُتايـــ

ًٓد إهتدا٤ّ  َٔ ٜكٍٛ هيٗـاز٠ ايهتـاهٞ    إضتؿشاب غسعٞ ؾسعٞ نُا يٛ ق
ٞ ـثِ عدٍ عٓ٘ اىل َ ٕٕ ٜؿ  هٓذاض١ ايهتـاه ؾـاذا أزاد ايعـدٍٚ    ،ذتٗد ثا
٘      أٚ عدٍ ؾع٬ّ ٚ إضتؿـشب   -غـو يف هكـا٤ ؾتٝـا هٗـاز٠ ايهتـاهٞ يف سكـ

 يًشهِ ايؿسعٞ . ْباإضتؿش ٖٚرا (سك٘ از٠ ايهتاهٞ يفهٗ هكا٤ )ؾتٝا
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عًٝ٘ ثـِ هعـد ايعـدٍٚ     ٚقد ٬ْسظ ؾريٚز٠ ؾتٝا هٗاز٠ ايهتاهٞ سذ١ّ    
سذٝــ١ ؾتٝــا هٗــاز٠ )ؾٝطتؿــشب هكــا٤  ،شذ١ ايطــاهك١ـٜػــو يف هكــا٤ ايــ

 .ؾٛيٞ ا٭شهِ ًٖٚرا إضتؿشاْب ي ،يف سك٘ (ايهتاهٞ

      ٍُ عـدّ دسٜـإ ا٫ضتؿـشاب يف     ٫ٚ ٜأتٞ عًـ٢ ا٫ضتؿـشاهني إغـها
ُ ا سطـب ؾتٝـا  شه١ُٝ ـايػبٗات اي ، ْعـِ  ذسٜاْ٘ ؾٝٗـا ـػٗٛز ايكـا٥ًني هـ  يــ

  ذسٟ عًٝ٘ إغها٫ت أخس٣ تـ

 ،ػهٛن١يـُتٝك١ٓ ٚايـُٛقٛع يف ايككٝتني ايـُ  عدّ إسساش هكا٤ اأ٫ّٚ   
ذتٗد ا٭ٍٚ ٚتكًٝــدٙ ًـــُعــٔ تكًٝــدٙ يؾعــ٬ّ هًـ هعــد عدٚيــ٘ يـــُؾــإ ا

ُ سذٝـ١ ؾتـ٣ٛ ا  بكـا٤  ي٘ ه ًـ٫ِ ع -ايجاْٞذتٗد ًـُي عًٝـ٘،   ذتٗد ا٭ٍٚيــ
ِ ْٗا ثاهت١ يٛ نإ هاقّٝا عًـ٢ تكًٝـدٙ ا٭ٍٚ   ؾ  ٘   يــ ؾٝطتؿـشب   ،ٜعـدٍ عٓـ

ٟٓ  .ٛقٛع سدٚثّا يـُشسش هكا٤ اـٖٚٛ ٫ ٜ ؟سذ١ٝ عٓد٥ر أ

رنٛز ؾٗٛ ٜجبت يـُ  اْ٘ يٛ ؾض دسٜإ ا٫ضتؿشاب احلهُٞ اٚثاّْٝا    
ٍ سذٝـ١ ايبكـا٤ عًــ٢ ايت   ٫شَــ٘ ٖٚـرا ا٫ضتؿــشاب ٫ ٜجبـت    ،كًٝـد ا٭ٚ

ٕٕ ٜكًدٙ .ذتٗد ثـٙ اىل َتكًٝد ٓع َٔ ايعدٍٚ عٔيـُاايعادٟ    ا

ٗٛ ديٝـٌ سٝـح ٫ ديٝـٌ إدتٗـادٟ     ؾٚدس٣  ِٓـ  إٕ ا٭ؾٌ يٛ تٚثايجّا    
 ٌ ــا ٜٛدــد ايــديٌٝ ا دتٗــادٟ ايــ   ،ســانِ عًــ٢ ا٭ؾــ ــ٘ ـٖٚٓ شانِ عًٝ

 . ّا ضًُّٝا عٔ ا٫غهاٍذٛاش ايعدٍٚ نُا تكسز ٚاقشـجبت ييـُٚا

ذتٗد ـذتٗد سٞ اىل َـ  إٕ عدٍٚ ايـُهًـ َٔ تكًٝد َايٛد٘ ايساهع    
إَـا ايتبعـٝض يف      ًٛـشرٚزٜٔ عًـ٢ ضـبٌٝ َٓـع ايـ    ـٜطتًصّ أسد َ سٞ
   ٚتٛقٝش٘ ،ٚاَا ْكض آثاز ايٛقا٥ع ايطاهك١ ،ايهًٞ شهِـاي

 سـع٢ً َٔ ضاؾ كؿسـٛب ايـ  هٛدــ شٜدّا ايـُؿـًٓد ايـُهًـاْ٘ اذا ق    
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٘  ع١ـأزه ٚقـد قٓؿـس ؾـًٛات٘ ايسهاعٝـ١      ،ؾساض  ٚإٕ قؿد ايسدٛع يف َٜٛـ
ًٓد خايدّا ا ،رنٛزيـُعٓد ضؿسٙ ا ؿ  هٛدٛب ايتُـاّ يف ايؿـسض   يـُثِ ق

ِٓيـُا    ٚعٓد٥ر ،رنٛزيـُؾ٬ت٘ ايسهاع١ٝ عٓد ضؿسٙ ا رنٛز ؾأتـ

ّ     أَا إ -أ     ٖٚـرا ٜعـين    ،ٕ ًْتصّ هؿـش١ ؾـ٬ت٘ ايكؿـس ٚؾـ٬ت٘ ايتُـا
 .ت٘ ٫ٚ ديٌٝ ع٢ً ؾش ،طأي١ ايه١ًٝ ايٛاسد٠يـُايتبعٝض يف ا

ٚاَــا إٔ ًْتــصّ هــبي٬ٕ ؾــ٬ت٘ ايــ  أتــ٢ هٗــا عًــ٢ هبــل ؾتــا٣ٚ   -ب   
ـــُا ـــُذتٗد ا٭ٍٚ اي ــ٘ي ــاز   ٖٚــر ،عدٍٚ عٓ ــصاّ هاْتكــاض آث ا ٜعــين ا٫يت
ُ يؿـادز٠ عًـ٢ هبـل ؾتـا٣ٚ ا    يطاهك١ اعُاٍ اا٭ ؾٝذـب   ،ذتٗد ا٫ٍٚيــ

  .شذ١ ايؿع١ًٝـأتٞ هٗا قؿسّا يعدّ َياهكتٗا اييـُعًٝ٘ إعاد٠ ايؿًٛات ا

       ٘ َـ أ٫ّٚ   إْــ٘ قـد سكٓ    ٜٚـسد عًٝـ إدـصا٤ ا٭َــس  )  ٬ّشً٘ َؿٓؿـــكٓــا يف 
( ٚاستًُٓا َٛاؾك١ ايـُػٗٛز قبٌ غٝ ٓا ا٫ْؿازٟ ايظاٖسٟ عٔ ايٛاقع
  ٚايـُتػسع١.، َع َٛاؾكت٘ يـُستهصات ايؿكٗا٤ )قدِٖ( ع٢ً ا دصا٤

ــ٘     ــ٘ ا   ٚعًٝ ـــُٜهــٕٛ عًُ ــا٣ٚ ا ي ــل ؾت ــ٢ هب ـــُاقٞ عً ذتٗد ا٭ٍٚ ي
ٕٕ ـكًٝد َـــتــ ٙكًٝدٙ  ختٝــازـتــ ، ٚهعــد تبــدٍذصّٜا عــٔ ايٛاقــعـَــ ذتٗد ثــا

 ٌ ٕٚ ي٘ يف ايؿكـ أٚ َتؿـاٚت َعـ٘ َـع عـدّ ا يتـصاّ هٛدـٛب تكًٝـد         َطا
 اٖسٜـّا  ذتٗد ايجاْٞ ٜٚهـٕٛ عُـ٬ّ   يـُٜعٌُ ع٢ً هبل ؾتا٣ٚ ا -ا٭عًِ

٫ ًْتـصّ هـبي٬ٕ ؾـ٬ت٘    ، ٚ ايؿّا ي٘ـذصّٜا عٔ ا٭َس ايٛاقعٞ يٛ نإ َـَ
ــا٣ٚ ا     ــ٢ ؾت ــا عً ــ٢ هٗ ــ  أت ـــُايكؿــس اي ــ٘ اىل  ي ــد عدٚي ذتٗد ا٭ٍٚ هع

ُ ؿ  هتُاّ ؾـ٬ت٘ ايسهاعٝـ١ يف ايؿـسض ا   يـُذتٗد ايجاْٞ ايـُا  ،بشٛخيــ
ٕ٘شاٍ يٛ عدٍ عٔ تكًٝد ـنُا ٖٛ اي  ؾـش١ َٔ غـسٚط   يت ًـ غسٕط ؾكٝ

 ينـايرٖ سٔفـَ ـاي عسٚضأٚ  ،ُض ا ـطل ٫ ضـؿـايعسٚض ـٝدٙ نـكًـت
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 ( .إْتكاض آثاز ايٛقا٥ع ايطاهك١)شرٚز ـَ ًٜصّ ؾ٬ ي١ـٚؾكدإ ايكاه

شهِ ـ٫ ديٝــٌ َــاْع عــٔ تبعــٝض ايتكًٝــد يف ايــ    اْــ٘ قــد ٜكــاٍٚثاْٝــّا    
ــاٜس      ،ايهًــٞ ــد ٚتػ ــٌ تعــدد ايتكًٝ ــد يف َج ــ٢ هيــ٬ٕ ايتكًٝ ــٌ عً ٫ٚ ديٝ

َــذتٗدّا  ُٗا ٓطأي١ ايٛاسد٠ َا داّ نٌ َيـُشهِ ايهًٞ يف اـايؿت٣ٛ ٚاي
ــٚ ــّا يًػــسا٥أل   ـكًٝدٙت ــا٣ٚ ا . ؾــشٝشّا داَع ــ٘ ؾؿت ـــُٚعًٝ ذتٗد ا٭ٍٚ ي
ُ هًـ ٚؾتـاٚاٙ ا يـًُٛاقع تهٕٛ َٓٓذص٠ ع٢ً ايياهك١ يـُا  ايؿ١ يًٛاقـع  يــ
 ايؿ١ ـي٘ عٔ َ َعٓرز٠ّ -أَاز٠ سذ١ٝ ايؿت٣ٛ ٚإذٕ ايػسع هتكًٝدٖٙٚٞ -

٫ٚ  ،ذتٗد ايجاْٞ َٔ سٝح ايتٓذٝص ٚايتعرٜسيـُٖٚهرا ؾتا٣ٚ ا ،ايٛاقع
شطب ـ تًـ هــيـــُشهِ ايهًــٞ ايٛاســد ٚاـهــأع هتبعــٝض تكًٝــدٙ يف ايــ
 .ا٭شَإ ٚتػٝٓس ايتكًٝد عٓدٙ 

ؾٗٛ  (طأي١ ايه١ًٝيـُٝد يف اتبعٝض ايتكً)شرٚز١ٜ ـٚثايجّا   َع تطًِٝ َ     
شرٚز َ تبّا يف نٌ دص٥ٞ يـُٚيٝظ ا ،طأي١ ايه١ًٝيـُشرٚز يف تكًٝد اـَ

َـٔ عدٚيـ٘ عـٔ     شرْٚزـَٚٔ ٖٓا ٫ ًٜصّ َ ،طأي١ ايه١ًٝيـُات أَ دص٥ٝ
 .ايجاْٞ  يؿكٝ٘اا٭ٍٚ اىل تكًٝد  يؿكٝ٘تكًٝد ا

ُ ػــٗٛز اُٖـرٙ عُـد٠ َــا إضـتدٍ هـ٘ يً         كًٝــد اْع َـٔ ايعــدٍٚ عـٔ ت  يــ
ًٓـدٙ  ـَٔ َ ًـِإ٫ اىل تكًٝد ا٭ع ،ذتٗد ا٭ٍٚيـُا  ،ذتٗدٙ ا٭ٍٚ ايـرٟ ق
  .ٔ ا٫غهاٍ ٜدٍ ع٢ً عدّ اجلٛاشٗا ديٌٝ ٚاقض ضًِٝ َٜجبت َٓ يـِٚ

ــ     ــ٘شاؾٌ هاختؿــازـٚاي ــٞ يف       إْ ــ٬م يؿظ ــس إه ــع تٝٓط ايٓؿــٛف َ
 ر٠ ـع٢ً ايسدٛع اىل أٌٖ ايـ  ايػسع١ٝ ٚإه٬م عًُٞ يف دسٟ ايعك٤٬

ٍ    عسؾ١ يـُٚا ُ ٜطـكأل ا  ـاع ا   -ٚعـدّ َـٓعِٗ َـٔ ايعـدٚ ٓدع٢ عًـ٢  يــ
نُــا ٜتــبني إٔ ٫  ،كسٓز هتكــسٜبنييـــُٓع نُــا ٜطــكأل ا٭ؾــٌ ايعكًــٞ ايـــُا
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٘  َٛدب يً ٍ    تُطو هاضتؿشاب سذ١ٝ ؾتـ٣ٛ ايؿكٝـ  ايـرٟ ٜسٜـد ايعـدٚ
 قيعّٝا، ـشهّٛ يًديٌٝ ايًؿظٞ ٚضري ايعك٤٬ؾاْ٘ قعٝـ يف ْؿط٘ َ ،عٓ٘

  . قعٝـ ٜٚػين عٓ٘ ايديٌٝ ايكٟٛأَْس  ٖٛ ُاؾٝ هاي٫ٚ١ داعٞ يع

ذتٗد سـٞ  ـَٚا تكدّ نً٘ ْا س اىل قٛيني َػٗٛزٜٔ يف ايعدٍٚ َٔ َ     
ــ ٕٕ ـاىل َ ــا ٍ  ،ذتٗد ســٞ ث ــٛ ــا ايك ُٖٚ   ٍ ــدٚ ــدّ دــٛاش ايع ــٍٛ  ،هع ٚايك

  تاز دٛاش ايعدٍٚ . يـُا
)قـدِٖ( َـِٓٗ   عـٔ  اع١ (32)شهِٝـسهاٙ ايطٝد اي ١ُ قٍٛ ثايحـٚث     

ُ ٖٚٛ ايتؿؿٌٝ هني ايٛقا٥ع ايـ  إيتـصّ ا    اجلٛاٖسؾاسب  هًـ ؾٝٗـا  يــ
ًٓدٙ  ٜـ  ٚعٌُ هؿتٛاٙ ٚايتصّ ايبكا٤ ع٬ُّ ع٢ً تكًٝدٙ هتكًٝد َٔ ق ذٛش ـؾـ٬ 

هايؿازضـ١ٝ  إَـسأ٠ٕ  نُا يٛ عكد ع٢ً  ، ٖٚراغريٙتكًٝد ايعدٍٚ عٓ٘ اىل ي٘ 
ٛٓش ذيو ٜٚؿٓشـذتٗد ٜـإعتُادّا ع٢ً ؾت٣ٛ َ ٚقد ايتصّ ع٢ً ْؿط٘ ش٘ ذ

ٜـ ايبكا٤ ع٢ً تكًٝدٙ ع٬ُّ،  ذٛش ايعـدٍٚ عٓـ٘ اىل غـريٙ يف ٖـرا     ـَٚع٘ ٫ 
هــإٔ ٫ ٜسٓتــب آثــاز ايصٚدٝــ١ َــٔ  ا ؾــ اؽ ٚا ْؿــام ٚايكطــِ    ،ا٭َــس
ــ ــدشٖٛا ـْٚ ًٓ ــ ٚإٕ ق ــّا  ّاذتٗدـَ ــد  ض٫ ٜؿــٓشثاْٝ ــا  عك ــ١ٝايٓه  هايؿازض

 ٚاعتُد ؾتٛاٙ .
يٛ عكد ع٢ً اَـسأ٠ أخـس٣ هايؿازضـ١ٝ     ٚهني غري ذيو َٔ ايٛقا٥ع نُا    

ٕٕ ٫ ٜؿــشـَــتكًٝــد هعــد ايعــدٍٚ اىل  ايٓهــا  هايؿازضــ١ٝ ؾاْــ٘  ضذتٗد ثــا
، هـٌ ٜـتعني عًٝـ٘ تـسى تستٝـب      ذٛش ي٘ عدّ تستٝب آثاز ايصٚد١ٝ عًٝٗـا ـٜ

عًٝٗـا هايؿازضـ١ٝ ٫سكـّا هعـد ايعـدٍٚ عـٔ        دايصٚدٝـ١ عًـ٢ َـٔ عكـ     آثاز
  ايجاْٞ . ايـشٞ ا٭ٍٚ اىل تكًٝد ايؿكٝ٘ ايـشٞ كًٝد ايؿكٝ٘ـت
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َٔ ا٫ اع ايـُطًِ إٔ ايكدز ايـُتٝكٔ ٚيعٌ ٚد٘ ٖرا ايتؿؿٌٝ ٖٛ      
ايؿكٝ٘ ايـشٞ ٖـٛ َـا عُـٌ    تكًٝد عٔ ٚايسدٛع ع٢ً عدّ دٛاش ايعدٍٚ 

ايـــصَٔ ٚهًشـــا   ،عًـــ٢ ايعـــدٍٚ صَـــإ ايــــُاقٞهـــ٘ َـــٔ ؾتـــاٚاٙ يف اي
ٖـٛ   ايت ٝري هني ؾتـا٣ٚ ايؿكٗـا٤  ؾ ٕ  ايـُتذدد اي٬سل يًعدٍٚ ؾٗٛ َـ ٝٓـْس

ؾسض  يٛٚ ،ضًؿّا ٚضـري٠ ايعك٤٬ نُا أٚقشـٓا ايتكًٝد َـؿاد إه٬م أدي١

ايت ـٝري هـني تكًٝـد     إضتؿـشاب ايػو يف دٛاش ايعدٍٚ ٜـذسٟ  ٍٛسؿ
َٔ ا٫ ـاع   خازز عٔ ايكدز ايـُتٝكٔ ايؿسضٖٚرا  ،ىٖرا ٚتكًٝد ذا

 ؾٝ٘ َاْع عٔ ايعدٍٚ .٫ إ اع عدّ دٛاش ايعدٍٚ، أٟ  ايـُدع٢

 يٓا تعكٝبإ ع٢ً ٖرا ايـُكاٍ زغِ تٛقٝشٓا ايؿا٥ل ي٘، ُٖٚا    يهٔ     

ــ١ْ  -أ     ــل ا٭ٍٚ ٚاقعـ ــاّ   إٕ ايػـ ــد٠ ذات أسهـ ــدد٠ ٚاسـ ــ١ َتعـ َستبيـ
شهِ ـات ايــٝــ٥ـُهٔ ايتؿؿــٌٝ هــني دص٫ٚ ٜــ ،ايتكًٝــد ا٭ٍٚههايٛاقعــ١ ٚ

ًٓــد ؾٝــ٘ ا ثــِ عــدٍ اىل تكًٝــد ايؿكٝــ٘  ا٭ٍٚ يؿكٝــ٘ايهًــٞ ايٛاســد ايــرٟ ق
ُ َـٔ شٚادـ٘ ها   ٌ ٚيـدْ شٓؿـس٣ أْ٘ يٛ تـ ـأُت ايجاْٞ، سأ٠ ايــُعكٛد عًٝٗـا   يــ

عـدٍ  أنإ ٚيدّا س٫ّ٬ ثِ يـُا ٜ -ٖٚٛ هإم ع٢ً تكًٝد ا٭ٍٚ -هايؿازض١ٝ
 ؟ غـب١ٗ ٚيـد  ايجاْٞ ٜٓكًب سـاٍ ايٛيـد ٜٚؿـري ٚيـد سـساّ أٚ      ايؿكٝ٘ اىل 

ْ٘ شتٌُ ـ٫ٚ ٜ ،ن٬ ٚأيـ ن٬  .ا أؾ٬ّ ٖرؾكٝ

٘    إٕ ايتأ -ب     يـٝظ تؿؿـ٬ّٝ يف    ٌَ يف خؿٛؾـٝات ايــُكاٍ ٜػـٗد هأْـ
َــع تؿــشٝض  ذٛاش ايعــدٍٚـكــٍٛ هــسكٝكتــ٘ ٖــٞ اي ، هــٌدــٛاش ايعــدٍٚ
ٖـٛ  نُـا   ،ٚتستٝب آثازٖا ايػسع١ٝ ٚؾل ايتكًٝد ايطـاهل  ا٭عُاٍ ايطاهك١
ٞ   يـُيٛ َات اايـشاٍ ٚايـشهِ  . ثـِ   ذتٗد ا٭ٍٚ ٚعـدٍ اىل تكًٝـد ايجـاْ

  ْٓتكٌ اىل ايبشح ايتاضع، ٖٚٛ  
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 التبعيض يف التقليد :               
ٚقع ايبشح يف دٛاش ايتبعٝض يف ايتكًٝـد ٚيف ؾـشت٘ ٚعـدّ ؾـشت٘         

ــٌ ٜــ  ـــؾٗ ًٓ ــُهٔ إٔ ٜك ــاز٠   ـد َ ــسٚع اييٗ ــادات أٚ ؾ ــسٚع ايعب ذتٗدّا يف ؾ
ايٓهـا   ذتٗدّا آخس يف ؾسٚع ايـُعا٬َت أٚ ؾسٚع عكد ـد َٚايؿ٠٬ ٜٚكًٓ

 ؟ . ي٬ميٚإٜكاع ا

أدد ايتعسض يـ٘ يف ايسضـا٥ٌ ايعًُٝـ١ ٚايبشـٛخ ا٫ضـتد٫ي١ٝ إ٫       يـِ    
  . إضتكؿا٤ دَٕٚٔ  ٘أقطاَـ تؿسّا ٚإغعازّا ٚهًشا  هعض ْادزّا َٚ

ُهٔ ايكــٍٛ هــدّٚا يف قــ٤ٛ َــا إضــتكسهٓاٙ َــٔ عــدّ يــصّٚ تكًٝــد    ـٜٚــ    
َطتٓدّا  يهٕٛ  ايعٌُ يف نٌ ٚاقع١ٕ ،ذٛش ايتبعٝض يف ايتكًٝدـٜ  ًـِا٭ع

ب ايتبعٝض ، هٌ قد ٜكاٍ هٛدٛعدٍ ذتٕٗدـاىل سذ١ َعتر٠ ٖٞ تكًٝد َ
١ٝ شٜد يف ؾسٚع ًـُنُا يٛ ؾسض ثبٛت أع -ٚيٛ عٓد ايبعض -ذ١ًُـيف اي

عا٬َت ٚقًٓا هٛدٛب تكًٝد يـ١ُٝ عبٝد يف ؾسٚع اًـُايعبادات ٚثبٛت أع
ــّا ؾتــ٣ّٛ أٚ إستٝاهــّا -ًـــِا٭ع ؾاْــ٘ ٜتعــٝٓٔ تكًٝــد شٜــد يف ؾــسٚع   -ٚدٛهٝ

هًشا  إٔ ديٌٝ يصّٚ تكًٝد  ،عا٬َتيـُايعبادات ٚتكًٝد عبٝد يف ؾسٚع ا
ِٓ ًـِا٭ع  .يف هعض ايؿك٘  ًـَِٔ نإ أع ٜع

ِ نرٟٚ ٜبـتين عًـ٢ ايكـٍٛ هٛدـٛب تكًٝـد ا٭ع      شْحـيهٔ ٖرا ه      ،ًــ
ِ ا٭ع ٚأَا عٓد عدّ ايكٍٛ هـ٘ أٚ عٓـد ايكـٍٛ هأٚيٜٛـ١ تكًٝـد      ــ  -ًــ ُهٔ ٜ

ــ ،ذٛاش ايتبعــٝضـايكــٍٛ هــ ــإ ٚـْٚ ــعٓد٥ــر شتاز اىل تؿؿــٌٝ هٝ  ٓاُهٓـٜ
   ذتٗدٜٔ أٚ أنجس اىل ؾٛز ٚأْٛاعـتكطِٝ تبعٝض ايتكًٝد هني َ
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اذا أزاد ايـُهًـ إٔ ٜبٓعض تكًٝدٙ هني َـذتٗدٜٔ َتؿكني يف ايؿتـ٣ٛ      
ضٛا٤ ناْـا َتؿـاٚتني يف ايعًــِ أّ ناْـا َتطـاٜٚني أٚ َتكـازهني يف ايعًــِ        

َـذتٗدٜٔ يف ايؿتا٣ٚ عدٜـِ ايتشكل  ٚايؿك١ًٝ، َٚٔ ايٛاقض إٔ إتؿام
أٚ ْادزٙ، ٚع٢ً ؾسض تـشكك٘ ؾ٬ زٜـب يف دـٛاش ايتبعـٝض س٦ٓٝـر هـني      
تكًٝــد ٖــرا ايـــُذتٗد ٚذاى َــا داَــا َــتؿكني يف ايؿتٝــا، أٚ يـــِ ٜهــٔ         

٘  -ايـــُهًـ ٜعًـــِ هاخت٬ؾُٗــا  -ٚيــٛ يف ســدٚد ايـــُطا٥ٌ ا هت٤٬ٜــ١ يــ
 ٖرٙ ايـشا٫ت تهـٕٛ ؾتـ٣ٛ   ٖٚرا َـُهٔ ايتشكل ٚإٕ نإ ق٬ًّٝ ؾاْ٘ يف

إٔ ٜت ري هـني تكًٝـد   َٓ٘  ًٜٚصّ ،ا ضتٓاد ايٝٗا ٜؿض ايؿكٝ٘ سذ١ّ َعتر٠
ًٓــ  ُهٓ٘ ايتبعــٝضـهــٌ ٜــ ،ايؿكٝــ٘ ٚهــني تكًٝــد ذاىايؿكٝــ٘ ٖــرا  د ٖــرا ؾٝك
ــ٘  ـــُيف هعــض اايؿكٝ ــي ًٓ ــ٘ د ذاىطا٥ٌ ٜٚك إذ ٫  ،يف َطــا٥ٌ أخــس٣ ايؿكٝ

 .هًـ يـُع٢ً ا ٗا٫ٚ ديٌٝ ع٢ً يصَٚ ،كًديـُا يؿكَٝ٘ٛدب يٛسد٠ ا

شكل هلـا  ـيـٛ تـ   -اَس ايسدٛع اىل ايساٟٚ ايؿكٝ٘هٌ َكتك٢ إه٬م أٚ    
يف ايسدـٛع اىل أٖـٌ    َٚكتكـ٢ ضـري٠ ايعكـ٤٬    -ذ١ٗـَٔ ٖـرٙ ايـ   إه٬ْم

 ،عسؾ١ ٖٛ دٛاش ايتبعٝض يف ايتكًٝـد ٫ضـُٝا يف ايػـسعٝات   يـُ ر٠ ٚاـاي
ُ  بري اـايـ  إددِٗ س٦ٓٝر ٚيـُإذ ا ُ ؿ  يــ ًه١ ا٫دتٗـاد ٚا ضـتٓباط   يــ

  ايـُهًـ هُٝٓٗا . ؾٝت ري ،هايعداي١ ٚايتك٣ٛ ايؿعًٞ َؿشٛه١ّ

 ،نـإ تكًٝـدٙ أزدـض    -ْعِ يٛ نإ أسـدُٖا أٚزع أٚ أشٖـد يف ايـدْٝا       
ا تكدّ َٔ زدشإ تكًٝـد ا٭عـدٍ ا٭ٚزع يػـد٠ تٓاضـب ايؿـؿ١ َـع       يـُ
 . اف ـكاّ ايسٚساْٞ اييـُٓؿب ٚايـُا
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 . اليوع الثاىي : تبعيض التقليد بني الـنتساويني فضاًل     
ذتٗدٜٔ َتطـــاٜٚني يف ـكًٝدٙ هـــني َــــهًـ إٔ ٜـــبٓعض تـــيــــُاذا أزاد ا    

إْدزز يف  ا٣ٚايؿت ُٗا يفخت٬ؾا ًـِؾإ ع  ١ٝ أٚ َتكازهنيًـُايؿك١ًٝ ايع
ٖٚـرا ؾـسض ْـادز     - ايؿُٗا يف ايؿتـا٣ٚ ـت ًـِٜع يـِٚإٕ  ،ايٓٛع ايجايح

َـ  ،هًـ تبعٝض تكًٝدٙ هُٝٓٗايـُا أَهٔ -أٜكّا ايؿكٝـ٘  شُدّا ـنإٔ ٜطأٍ 
ٜٚطـأٍ عًٝـّا    ،ٜعُـٌ هؿتـٛاٙ  هِ ايطؿس اىل أزهع ؾساض  ٜٚؿتٝ٘ ثِ عٔ س
َكــاّ  عــٔ سهــِ إخــساز ايـــُ٪ٕ َــٔ قُٝــ١ ايػــ٬ت ايصزاعٝــ١ يف ايؿكٝــ٘ 

ٙ  إخساز ايصنا٠ َٓٗا ٜٚؿتٝـ٘ ثـِ    ٖٚـٛ ٫ ٜعًــِ هاخت٬ؾُٗـا     ،ٜعُـٌ هؿتـٛا
ٝـ     ٚٚدٗ٘ ،ؿاقُٗا يف ٖاتني ايـُطأيتنيـأٚ إت ؾتٛا٥ّٝا ا َـٔ ٖـرا   إٕ نـٌ ؾت
تأضـــٝظ  ٭خبـــاز  َؿـــداْمٚ س٠ْتبــــَع سذـــ١ْايؿكٝـــ٘ ذاى َـــٔ ٚ ايؿكٝـــ٘

زاٟٚ )ٚ صأٖــٌ ايــرنسَــٔ طيًؿكٝــ٘ ايـــُٓرز ايٓا٥بــ١ ايدٜٓٝــ١  ايـــُسدع١ٝ
ني ايـُتطاٜٚني يف يؿكٝٗنٌ ٚاسد َٔ اؾت٣ٛ ع٢ً ايـشذ١ ل بيؾتٓ (أسادٜجِٗ

َٚــاداّ ٫ ٜعًـــِ هــاخت٬ف ؾتاٚاُٖــا   ،ايؿكــ١ًٝ ايعًـــ١ُٝ ٚيف قــ٠ٛ ا دتٗــاد 
َٔ ايـُذتٗدٜٔ سذ١ ٚاسٕد ٭ٕ ؾت٣ٛ نٌ  ،تكًٝدٙ هُٝٓٗاـُهٓ٘ ايتبعٝض يف ٜ

. ٖـرا نًـ٘ يف   ي٘ إٔ ٜطتٓد يف أعُاي٘ اىل أُٜٗـا غـا٤      ؾع١ًٝ َعتر٠ ثاهت١ عًٝ٘
ـــُطتك١ً . ــ٘ ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد هًشــا  أدــصا٤ أٚ   ذـهــٌ ٜــ ا٫عُــاٍ اي ٛش ي

اذا   ٜعًـِ اخـت٬ف ايؿكـٝٗني يف     غسا٥أل ايعٌُ ايـُسنب ايٛاسد نايؿـ٠٬ 
ٛب ايــُتٓذظ  جـ غطـٌ اي هؿاٜـ١  هٜٚؿتٝـ٘  ّا نإٔ ٜطأٍ ايؿكٝ٘ َـشُد ،ؾتاٚاُٖا

ذٛاش هـــ ؿتٝــّ٘ا ؾٝٝــٜٚعُــٌ هؿتــٛاٙ، ٜٚطــأٍ ايؿكٝــ٘ عً ٚاســد٠ َــس٠ّهػــري ايبــٍٛ 
ــ ،يف ٚقــ٤ٛ ؾــ٬ت٘ ايـــُطض َٓهٛضــّا ًٓ  قــسا٠٤ ٚدــٛبعــدّ د شٜــدّا يف أٚ ٜك

ًٓد عبٝايطٛز٠ يف  دّا يف ا٫نتؿا٤ هتطبٝش١ نبري٠ ٚاسد٠ يف ايسنعتني ايؿ٠٬ ٜٚك
 . ، ٚذيو ٭ْ٘ ٜطتٓد يف نٌ عٌُ اىل سذ١ غسع١ٝ يف سك٘ ؾع٬ّا٭خريتني
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 .اليوع الثالث : تبعيض التقليد بني الـنتخالفني فتوًى             
٘ هاخت٬ؾُٗا ًـُني َع عكًٝدٙ هني ؾكٝٗـهًـ إٔ ٜبعض تيـُاذا أزاد ا    

ُ أعِ َٔ ؾـسض تطـاُٜٚٗا يف ايؿكـ١ًٝ ايع    -يف ايؿت٣ٛ ا ُـ ١ٝ أٚ تكازهًٗــ
ٚ  ،١ٝ أسدُٖاًـَُٚٔ ؾسض تؿاٚتُٗا يف ايؿكٌ ٚاستُاٍ أع كٝٓٗـا  ٜهـٌ 

 .  ؟ ذٛش تبعٝض ايتكًٝدـؾٌٗ ٜ -اذا هٓٝٓا ع٢ً عدّ ٚدٛب تكًٝد ا٫عًـِ

بادز ايــُت هـٌ ٖـٛ ايػايـب     ،ٖرا ايؿسض ٖٛ ايػايب ٚاقعّا ٚخازدّاٚ    
يؿكٝٗني اؾتا٣ٚ  ايـ ـُذسد إيتؿاتِٗ اىل تـا٭تكٝا٤ هذٖإ ايـُتؿكٗني ٭
ًِ ،ا أٚ هِٝٓٗيؿكٗا٤ ؾُٝا هُٝٓٗأٚ ا ُٜ َُنُا   .ٖرا ُٜٚعسف هايٛددإ  ُظـ

َـٔ  إ ـا٫ّ  دٚ ـبـٜ -١ٝـهعُّٛ أقطاَ٘ اٯت -بعٝضـتـٛع َٔ ايـٓـٖرا اي    
ـــُٓع   ا٭ٚاخــس ايؿكٗــا٤ هعــض ــ٘ عــ اي ــد  ؾٝ ــ٘ ٔ تبعــٝض ايتكًٝ ــ٢ ؾٝ ٚعً

  ٛدٗني ه ٚأُهٔ ا٫ضتد٫ٍ ي٘ هأَسٜٔ ـٜٚ ،ا٫ه٬م

  قؿـٛز إهـ٬م ْؿـٛف ا٫زدـاع ايًؿظٝـ١ عـٔ إثبـات        ايٛد٘ ا٭ٍٚ    
َػسٚع١ٝ ايتبعٝض يف ايتكًٝد يف ايدٜٔ ؾاْـ٘ ٚزدت ايٓؿـٛف ايػـسع١ٝ    

ــ١  ــادٜجِٗ ٚؾكٗــا٤     ايداي ــ٢ ايسدــٛع اىل زٚا٠ أس ــّا ٚخؿٛؾــّا عً عَُٛ
ا عًــ٢ دــٛاش ايتبعــٝض يف  ٫ د٫يــ١ ؾٝٗــ خبــازؾــإ ٖــرٙ ا٭ ،أؾــشاهِٗ
ـــُع اٛسدــظ ي٪ٓضــْٗــا تايتكًٝــد، ٭ ــ٘ ســدٜجتدٜٓني اىل زاٟٚ ي ِٗ ٚدازٜ

ٚ َٚتؿٓك ؿّٗٛ عسؾــّا ٖــٛ يـــُٚا ،شِٖٛـْــٗــ٘ نٝــْٛظ ٚشزاز٠ ٚأهــٛ هؿــري 
ِ ايسدٛع يف َع  ؿٛؾّا أٚ ـَـ ايؿكٝـ٘  هـاّ غـسع٘ اىل ٖـرا    دٜٓـ٘ ٚأس  ايــ

 ٫ إٔ ٜسدـع ؾـ ٠ّ   ، ؿٛؾّاـَـ ايؿكٝـ٘  أٚ يـراى    ؿٛؾّاـَـ ايؿكٝ٘ يراى 
أٚ ٜسدـع يف ٖـرا ايؿـسع اىل     ايؿكٝـ٘،  راىٚؾ ٠ّ يـ  يؿكٝ٘را أَ ايٛقت هل

 ُع٢ٓ إٔ ٫ د٫ي١ يف ا٭خبازـهؿكٝ٘، ـيراى ايٚيف ذاى ايؿسع ؿكٝ٘ ـايٖرا 
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  .ايدٜٔ أسهاّايتكًٝد يف تـذص١٥ يف ايـُسدع١ٝ ٚ ايتبعٝض ٖرا ع٢ً أؾ٬ّ

    ٕٕ ُهٔ إٔ ـ اف ٜـــإٕ زٚاٜــات ا٫زدــاع ايعــاّ ٚايــ   ٚهتعــبري ثــا
، نايــرٟ ٚزد يف ســل َٓٗــا عــدّ غــسع١ٝ ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد ُٜطــتظٗس 

شازخ هٔ ايـُػري٠ ايٓكـسٟ ٚأهـٛ هؿـري ا٭ضـدٟ     ـُد هٔ َطًـِ ٚايَـش
شٓح عًـ٢  ـذدٖا ٚزدت تـ ـت (31)ؾسادع ٚغريِٖ، ٚشنسٜا هٔ آدّ ايكُٞ

ــ٘     ايسدــٛع اىل ــ٘ َسادعت ـــُتٝطس ي ــد يف هًــدٙ أٚ اي ــ٘ ايٛسٝ ــساٟٚ ايؿكٝ اي
ــاّ هٝــإ تــبع    ٚس ــدّا، ٚيٝطــت يف َك ــدٝ ــراى   ،ض ايتكًٝ ــٌ سٝٓ ٫ٚ ٜتعك

 سؿٍٛ تعدد ايتكًٝد أٚ تبعٝض ايـُسدع١ٝ ست٢ ٜٓعكد يًسٚاٜات إه٬م
ٜـ    أٚ ٜٓد أسٛايٞ  اب هاْؿـساف ا هـ٬م  ذـع٢ إه٬قٗا ثـِ ٜعتـرز عٓـ٘ ٚ

عــٔ إؾــاد٠  اٜعتــرز هكؿــٛز د٫يتٗــأٚ  (ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد)قيعٝــّا عــٔ 
ــات ىلا٪دٟ أســٛايٞ ٜــ إهــ٬م  ــدٜٔ ايتبعــٝض )َػــسٚع١ٝ إثب أٚ  (يف اي
 يف ا٭قٌ . ايـُػسٚع١ٝها غعاز 

 تؿـٓشض  َيًكـ١ْ  يـِ ٜتكض َـٔ ٖـرٙ ايٓؿـٛف د٫يـ١ْ      ٚهتعبري دقٝل     
 ايؿكــٝ٘، راى ٚتاز٠ يـ ايؿكـٝ٘ را هايسدٛع تاز٠ هل (كًٝدـتـٝض يف ايـبعـتـاي)
ٜعترز عٓ٘ هدع٣ٛ ا٫ْؿـساف .  شسش ا٫ه٬م ست٢ ٜطتدٍ ه٘ أٚ ـٜ ًـِؾ

 .بعض ا٭ع٬ّ ـُشتٌُ قؿدٙ يٓع اييـُٖرا غا١ٜ تٛقٝض ديٌٝ ا

بعض  اف يـ ـا٫زدـاع ايـ   أخبـاز ؾـإ   ،ٓاقػ١ ٚايـدؾع ًـُيهٓ٘ قاهٌ ي    
ىل َسادع١ ايؿكٝ٘ َـٔ أؾـشاهِٗ   تتكُٔ ا٫زغاد ا ٖرٙ -ايسٚا٠ ايؿكٗا٤

ــ   أخباز ٖٞٚ ،سادٜجِٗ٭َِٓٗ ٚايطاَع  ًـِتعيـُٚا ٗا َتعدد٠ ٫ د٫يـ١ ي
ــهــايسدٛع يًؿك ؾٝٗــا عًــ٢ اعتباز)ٚســد٠ ايؿكٝــ٘ ايـــُسدع( هــٌ ٫ٚ إغــعاز   ٝ٘ 

                                   

 . 32+  32+  32+  81  َٔ أهٛاب ؾؿات ايكاقٞ  88  ب 81ايٛضا٥ٌ  ز (31)
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، هٌ  اٖسٖا تـدزٜب أتبـاعِٗ عًـ٢ ايسدـٛع اىل ايؿكٝـ٘      ايٛسٝد يف هًدٙ
أَٛز دِٜٓٗ ٚأسهاَ٘، ٫ٚ تعسض هلا ٫ٚ هٝإ ؾٝٗـا  ؾُٝا ٜـشتادْٛ٘ َٔ 

ـ   (ايٛسٝــد ٘ٝـ يطـ٪اٍ )ايؿك  ايـــُتػسع١  ٠؟ ٚضـري  هـٌ ٫ٚ ايــُتعدد، نٝــ
ايط٪اٍ َـٔ ٖـرا ايؿكٝـ٘ َٚـٔ ذاى، ٖٚـٛ       يف ايعؿٛز نًٗا ع٢ً ٠َطتكٓس

َكتك٢ مساس١ غسٜع١ ا٫ض٬ّ، هٌ ٜـُهٔ إٔ ٜٓدع٢ دسٟ ايــُتػسع١  
طــ٪اٍ َــٔ أٖــٌ ايعًــِ َــٔ زٚا٠  عًــ٢ ايتبعــٝض يف اي(يف أشَٓــتِٗ)

ٕ٘ ٚاسد هكٝد ايٛسد٠ .    أسادٜجِٗ ٚ  ُٜعٗد َِٓٗ ايتصاّ ايسدٛع اىل ؾكٝ

 اف ـإهـ٬م ْؿـٛف ا٫زدـاع ايعـاّ ٚايـ     ٜٚـُهٔ تٛنٝدٙ هدع٣ٛ     
يف عًٝــ٘  تػسع١يـــُٚا ، هكسٜٓــ١ دــسٟ ايعكــ٤٬ ػــسع١ٝ ايتبعــٝضي ٚإثباتــ٘

ٜسدعـٕٛ   ٚخـبري، سٝـح تـس٣ ايعكـ٤٬     نجس َٔ عايـِتٛؾس٠ ع٢ً أايبًدإ ايـُ
٘ َـٔ  ْٛهلرا ايــ بري ٚذاى َــُٔ تتٝٓطـس هلـِ َسادعتـ٘ ٚضـ٪اي٘ عُـا ٜــشتاد        

ايؿكٝ٘، ذاى  ٕٜٛطأي ٚتاز٠ّايؿكٝ٘ ٖرا  ٕٜٛطأي تاز٠ّ ايـ ر٠، ٚتس٣ ايـُتػسع١
، (َعًــّٛ هلــِ)ٖٚــرا  ٣ٚ،ايف ايؿتـ  إخت٬ؾُٗــاغًبــ١ َٚـٔ ايٛاقــض  

ٌْ  ؟ ٚإ نٝـ ٫ ِ    ٕ ا٫خـت٬ف ساؾـ  ،ٚتعازقـٗا  َـٔ اخـت٬ف أخبـازٖ
اتؿـام  )ه٬م أخبـاز ا٫زدـاع يف خؿـٛف َـٛازد     ه ا٭خر  ـُهٜٔ ٫ٚ

ــا٣ٚ  ــ٣ّٛخــت٬ؾ( َــع إٔ اايؿكٗــا٤ؾت ، ؾًــٛ خٓؿؿــٓا  ٖــٛ ايػايــب ِٗ ؾت
يًـل عًـ٢ ا٭ؾـساد ايٓـادز٠ ٖٚـٛ      ُيً نإ ن٬ّ -ٗرٙ ايـُٛازدا٭خباز ه

ــأ ــد َــٔ ن  ،َطــتٗذٔ ْسَ ـــؾ٬ه ــ٢ً ــادز ٗا عً ــني عُــّٛ   ايػــا٥عٚ ايٓ ه
ثبــٛت  ( ٚايتبعــٝض يف ايتكًٝــد )ٖٚــرا ٜــ٪دٟ اىل غــسع١ٝ    ،هًؿنييـــُا
ــ١ غــٝاع   -يًٓؿــٛف ا٭ســٛايٞهــ٬م ا  ــاع ضــ٪اٍ ا٭هكــ١ُُٝ قسٜٓ تب
ــات  اىل غــري ٚاســد ِٗزدــٛعٚ ــ ٚعــدّ قؿــٛزٙ عــٔ إثب ذٛاش ـايكــٍٛ ه
 .هٕٛ ايعٌُ يف نٌ ٚاقع١ َطتٓدّا اىل سذ١ هٚيف ايتكًٝد( ايتبعٝض )
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  قؿـٛز ايطـري٠ ايعك٥٬ٝـ١     جاْٞ ع٢ً َٓع ايتبعٝض يف ايتكًٝدايٛد٘ اي    
ايتكًٝـد يف  )١ ا٠ اي  ٖٞ عُد٠ ايـديٌٝ عًـ٢ غـسعٝ   ُكيـُتػسع١ٝ ايـُٚا

ِ ؾاْـ٘   (ايدٜٔ يف ا٭َـٛز ايدٜٓٝـ١    ٗـا عًـ٢ تبعـٝض ايتكًٝـد    كـض دسُٜ ٜٓت يــ
أٚ ؾــإ ايعكــ٤٬   ا٭َــٛز ايدْٜٝٛــ١،   ر١ٜٚ يفـسدع١ٝ ايــيـــُا ٚتبعــٝض
َٚـا   ،ايد١ْٜٛٝ َسادع١ َتؿ١ً ٙ ٜسادع خبريّا ٚاسدّا يف أَٛزٙايعاقٌ تسا

ٌْـٜ يـِ ٫ٚ ايسدٛع ايٝ٘ ٫ٚ ٜتذصأ  ّا ع٢ًطتُسَيف ايبني ٜبك٢  شؿٌ خً
شؿٌ ـْعــِ قــد ٜــ تــاز٠ أخــس٣، ٚاىل غــريٙتــاز٠ّ ايٝــ٘  ٘ زدٛعــٜتــبعض 
 .  را٤ ـَٛت أٚ خ٬ف أٚ تبدٍ ؾٝشؿٌ ايٓصٚع اىل غريٙ َٔ اي  خًٌ

ُ دـست ضـري٠ ا  ٖٚهرا      هًٝـ١ ايػٝبـ١ ايهـر٣ ٚيف     -نعكـ٤٬  -تػسع١يــ
َـ    ٚاسـد يف ايٛقـت ايؿـازد ستـ٢      ذتٕٗدـ٦َات ايطٓني عًـ٢ ايسدـٛع اىل 

ؾٝعـدٍ اىل   ـشٖٛا َٔ ايعٛازضأٚ تظٗس أعًـ١ُٝ غريٙ أٚ ْايـُٛت ٜيسأ 
 .ذتٗد ٚاسد ـكًٝد َـت

يف ايتكًٝد )قؿٛز أق٣ٛ ديًٝني ع٢ً َػسٚع١ٝ   شاؾٌ هاختؿازـٚاي    
يف إٓ ٚاســد ٚشَــإ  (ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد)عــٔ إثبــات دــٛاش   (ايــدٜٔ
ـ بري ٫ٚ إهـ٬م  عُّٛ يف ضري٠ ايعك٤٬ عًـ٢ ايسدـٛع اىل ايـ    ؾ٬ ،ؾازد

تبعـٝض ايتكًٝـد يف   ) اؾ١ ع٢ً َػـسٚع١ٝ  ـا٫زداع ايعا١َ ٚاي يف أخباز
ٔ  -ات ايؿكٗا٤ًـُػسٚع١ٝ يف نًـ٫ُٚ أثس ي (ايدٜٔ  . -َتكدَني َٚتـأخسٜ
 .بعض ا٭ع٬ّ ديٌٝ ايـُٓع ايـُشتٌُ قؿدٙ يا غا١ٜ تٛقٝض ٖر

 ر٠ ـىل أٌٖ ايـ يسدٛع اذص١٥ اـيهٓ٘ َػهٌ ؾإ دسٟ ايعك٤٬ ع٢ً ت    
ٕ ـٚاقض َ -تعدد٠يـُيف ا٭َٛز ا هـٌ زدـٛعِٗ ايٝـ٘     ،شطٛع هايٛدـدا

ٚايعـسف هباهـو ٚأَـاّ     ،يف ا٭َس ايٛاسد قد ٜتذصأ َٔ دٕٚ إْهاز أسـدٕ 
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ٟ   ٚقد إعـ ف  ،عٝٓو ٘     )قدٙ(ايطـٝد ايطـبصٚاز   هٗـرا سـني أغـهٌ هكٛيـ
ــع يف ايـــ ) ــٛعِٗ اىل ايـــ  ـإٕ ايٛاقـ ــ٤٬ يف زدـ ــو ايعكـ  را٤ ـ ازز تؿهٝـ

ٚيـٛ يف عُـٌ َسنـب     -ؾٝأخرٕٚ َٔ هعكِٗ زأّٜا َٚٔ اٯخس زأٜـا آخـس  
 . (31)(ٜجبت ايسدع عٔ ضريتِٗ يـِٚ -ذٟ أدصا٤ ٚغسا٥أل

ٚعًــ٢ يـــُسدع اٚســد٠ ثاهــْت عًــ٢ ذسٟ ايعك٥٬ــٞ ـايــ  ٚهاختؿــاز    
تػسعٞ ايعَُٛٞ يف عؿـٛزْا  يـُٖٚهرا ايطري ا ،سدع١ٝيـُايتبعٝض يف ا
 خــبري أٟٖـٛ ايسدــٛع اىل   (اق١ٝ ٚيف عؿــٛزِٖ)يـــُٚيف ايعؿـٛز ا 

كـٕٛ َـسدعٝتِٗ   ٚقـد ٜبعٓ تٝٓطـست َسادعتـ٘،   ايدٜٔ ٚأسهاَ٘  ايـِيف َع
ؾـ ٠  تاز٠ّ أٚ ؾ ٠ َٔ ايٛقت ٜٚطـأيٕٛ ذاى تـاز٠ أٚ   ايعا  ٝطأيٕٛ ٖرا ؾ

ــس٣ ــرا ايتبأخـ ــٝ، ٖٚـ ــ٤٬ عـ ــٛع ايعكـ ــ٪اٍ ٚزدـ ـــُٚا ض يف ايطـ  تػسع١يـ
 .شطٛع ٖٚٛ َكتك٢ اييبع ايبػسٟ ـَ
كًٝد ٚيف ايعؿٛز ا٭خري٠ سني إغتٗس تتؿك١ٗ يـُيعٛاّ اْعِ قًٌٝ َٔ ا   

شؿس ـؿــٛٙ إْــٚاذا عسؾــٛٙ ٚغٓ  ًـــِػــٕٛ عــٔ ا٭عتــساِٖ ٜؿٓت ًـــِا٭ع
 ٚ ِ تكًٝدِٖ ؾٝـ٘  ٌْ ٖٚـ٪٫  ،كًٝدِٖـكـٛا تـ  ٜبٓع يــ هايٓطـب١ اىل عُـّٛ    ٤ قًٝـ

ٜٛدب  يـِاق١ٝ سني يـُتػسع١ يف عُّٛ ايعؿٛز ٫ضُٝا ايعؿٛز ايـُا
يف عؿٛز  ًـِعسف تكًٝد ا٭عُٜ يـِسني  ٚأ ًـِْا تكًٝد ا٫عأعا ِ ؾكٗا٤

ـــُا ـــُٖٚـــ٪٤٫ ا (،عؿَٛني)يـ ــا ٫  يـ ــٕٛ تكًٝـــدِٖ نُـ تػسع١ ٜبٓعكـ
 .خاؾ١  ًـًِٜتصَٕٛ هتكًٝد ا٭ع

سدع١ٝ يـــُعًــ٢ ٚســد٠ اتػسع١ ثاهــْت يـــُدــسٟ اغايــب   ٚهاختؿــاز    
 تػـسع١ َ ع٢ً غايب ٖٚرا ًَشْٛ  ،ٚع٢ً ايتبعٝض يف ايتكًٝد يف ايدٜٔ

                                   

 . 38   8َٗرب ا٭سهاّ   ز (31)
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 ؿا٤ َٚــٔ هبــع ـ ــاٖسّا َــٔ ا٭خبــاز هــ  ()عؿــٛزْا ٚيف عؿــٛزِٖ
ٔ  ،ايدٜٔ ٚأسهاَ٘ ايـِف ع٢ً َعايساغبني يف ايتعٓس يــشا    ٜٚتشؿٌ َـ
ه٬م أخبـاز  ، ٚإذ١ًُـٝض يف ايؾش١ ايتبع   تػسع١يـُٚا دسٟ ايعك٤٬

ِٓ ـا٫زداع ايعاّ ٚاي ُ ؾتـا٣ٚ ٖـرا ا    اف ٜعـ ذتٗد سـاٍ تـسى ؾتـا٣ٚ    يــ
ٚذاى، ْٚتٝذتــ٘ ايت ــٝري هــني ؾتــا٣ٚ ٖــرا ٚذاى  ،غــريٙ ٜٚعــِ ذاى ٚذاى
ذتٗد ٚذاى َؿـدام ا٭َـس هـايسدٛع اىل زٚا٠    يـُؾإ ايسدٛع اىل ٖرا ا
 سكّا .  يـُا ْعتكدٖٙرا هٝإ إ ايٞ  . سدٜجِٗ ٚتكًٝدِٖ

هعـد   ،هًشـا  أقطـاّ تبعـٝض ايتكًٝـد    ايكٍٛ ايــُ تاز  تؿؿٌٝ ٜٚٓبػٞ     
ــ٘    ــتً ـ يف أْ ــ١ ت ــإ َكدَ ــهٝ ــدْا ـُتٓع ٜ ــد يف ايعُــٌ   تبعــٝضعٓ ايتكًٝ

   ٚتٛقٝش٘ ، اهينييـُهٌ ٚايعًُني ا ايٛاسد سنب ا٫زتباهٞيـُا

ٖٚـٛ   -نايؿـ٠٬ ٚعكـد ايٓهـا     -سنب ايٛاسد ا٫زتباهٞيـُايعٌُ ا    
أٟ  ،ا زتباهٝـ١  هؿش١ هكٝـ١ ا٭دـصا٤   َٓٛه١ّؾٝ٘ ٟ تهٕٛ ؾش١ نٌ دص٤ٕ اير

  ايــاذا عًـِ هتؾ ،ٝش١ّـٝإ ا٭دصا٤ ا٭خس٣ ؾشـتد٠ ه ٝٓـكـتهٕٛ ؾشتٗا َ
 .  ؟ ض ايتبعٝض يف تكًٝدِٖايـُذتٗدٜٔ يف ايؿتا٣ٚ ٌٖ ٜؿ

يف ا٭خريتـني   هـبري٠ ايتطبٝش١ ًصّٚ تجًٝح ايهذتْٗد ـَ ٖٚرا نإٔ ٜؿ     
ـذتْٗد آخس َ ، ٜٚؿ ؾٝٗا ايطٛز٠ قسا٠٤ ٚدٛبعدّ ٜٚؿ  هَٔ ايؿ٠٬ 

ثـِ ؾـ٢ً    ،ايطـٛز٠  قـسا٠٤ ٛدـٛب  ه نبري٠ ٚاسد٠ ٜٚؿـ   ههؿا١ٜ تطبٝش١
٘  ايظٗسٜٔ َج٬ّ هػـري ضـٛز٠ يف ا٭ٚيٝـتني     ٚهتطـبٝش١  ، ا٭ٍٚ تكًٝـدّا يًؿكٝـ

٘  نــبري٠ ٚاســد٠ يف ا٭خريتــني  ــ ــدّا يًؿكٝ ــاْٞ تكًٝ ٌْ  ،ايج ــإ ايؿــ٠٬ عُــ  ؾ
ؾـاذا هيـٌ    ،ؾـشٝش١ّ  اٖـ تٝإ أدصا٤َكٝٓد٠ ه  اٚؾشتٗ ،ٚادبتباهٞ إز

ُ ٚؾطد انًٗا دص٤ْ َٓٗا هيًت ا٭دصا٤  ٛاؾـل  ٚؾـ٬ت٘ ت  ،سنب هأضـسٙ يــ
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 -قٗسّا -شتٌُـٜيرا ٚيف دص٤ٕ ٚتـ ايؿٗا يف دص٤ٕ،  ايؿكٝٗني َٔنٌ ؾت٣ٛ 
نـ٬  يؿتا٣ٚ  -َسنب ٚاسد عٌُٖٚٞ  - ايؿتٗايـُٗا ايؿ٠٬ نً هي٬ٕ

 يؿشتٗا هٗرا ايٓشٛ .ٚعدّ قُإ أسدُٖا  نييؿكٝٗا
ٕ َٚع إستُـاٍ       ٘  هيـ٬ ككـٞ ا٫غـتػاٍ   ٜ -ايػـٓو يف ؾـشتٗا  ٚ ؾـ٬ت

ٕٛ   ٛدـٛب إعادتٗـا أٚ قكـا٤ٖا   ه ُّٔصًِـ ايــُؿسٚق١ ُٜٚ ايٝكٝين هايؿ٠٬  هٓشـ
ٚؾـساؽ ايرَـ١ َــُا اغـتػًت هـ٘      أتٞ هـ٘  يـُؿش١ ايعٌُ اايٓؿظ هتي٦ُٔ 
ُ عًـ٢ ؾـش١ عًُـ٘ ا   عٓـدٙ  ٫ سذ١   إٔ قد تبنيٜٚكّٝٓا،  سنب ايٛاسـد  يــ
 .يٛاسد ٫زتباهٞ اسنب ايـُكًٝدٙ هًشا  أدصا٤ ايعٌُ اـض تٝعَع تب
 يؿكٝـ٘ َــشُد  تكًٝـدّا يؿتـ٣ٛ ا   ْػأٙ هايؿازض١ٖٝٚهرا عكد ايٓها  يٛ أ    

خايؿـ٘  ٘ ٖٚٛ ٜٛدب ذنـس ايــُٗس يف عكـدٙ، يهٓـ٘     ؾٝهعدّ اعتباز ايعسه١ٝ 
ٜــذٝص إْػـا٤ٙ َـٔ    ٜرنسٙ عٓدَا أْػأ عكدٙ تكًٝدّا يًؿكٝ٘ عًٞ ايـرٟ    ٚ

 ٚ ــ٘  ـــُٗس ؾٝ ــ١ يف إْػــا٤ دٕٚ ذنــس اي ــاز ايعسهٝ ايعُــٌ ٗــرا ؾ ،ٜٙؿــ  هاعتب
 ضتٓادٙ يـشذ١ٕ غـسع١ٝ هؿعـٌ    ُتشتٌُ ؾشت٘ -ايعكد ايـُٓػأ  ايـُسنب

ُٜـ   -َٛاؾك١ نٌ دص٤ٕ َٓـ٘ يؿتـ٣ٛ ٖـرا ايؿكٝـ٘ ٚذاى      ٘هي٬ْـ شتٌُ ـنـريو 
ٕ٘ ٫ٚ إ يؿكٝٗا ٫ ٜستكٝ٘٭ْ٘  ٜؿٓششاْ٘ يـُ ايؿت٘ يف هعك٘ يؿتٝا نٌ ؾكٝ

ض ايـُتٝكٔ أٚ ايــُي٦ُٔ هـ٘، ٚإ٫   ايـُؿٓششؿٌٝ ـَٔ تي٘ ٫ٚهد َُٓٗا، 
ــُٝ ــبي٬ٕؾ ــا أْػــأ  شهِ ه ــٔ َ ــد َ ــأل  ،ايعك ــ١   أدــصا٤ٙي اه ٚعــدّ َياهك

 َعتــر٠ّ ٙ سذــ١ّٚاايؿتــا٣ٚ أســدُٖا ستــ٢ تهــٕٛ ؾتــ  ْٙػــأأ َـــذُٛع َــا
٘  َٚعٓرز٠ّ ٘   ٚيـرا  ،يـ ٞ     ٜـتعني عًٝـ عًـ٢ ايعكـد    عـدّ تستٝـب ا٭ثـس ايػـسع
٘ يٜؿـٓشش٘ هتُاَـ٘ ٖـرا ا    عكـدٕ ي ٙ ثاْٝـاّ إْػـا٤ إ٫ هعد ايـُٓػأ  ، أٚ ذاى ؿكٝـ

تٛقـــ َعاًَــ١ ايـــُسأ٠  تكتكــٞعــدّ سذٝــ١ َــا ُٜػــو يف سذٝتــ٘ قاعــد٠ ٕ ٭
ٔ شكل ايعكـد ايػـسعٞ ا  ـعًـ٢ إسـساش تـ    -َعا١ًَ ايصٚد٠١ يـُعكٛدا  أٚ يــُتٝك
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ـــُي ـــشسش إ٫ ٦ُٔ هاي ٜؿــٓشش٘ هتُاَــ٘ ٖــرا    ْػــا٤ عكــدٕ ه ؿــشت٘، ٫ٚ ُٜ
  . أٚ ذاى يؿكٝ٘ا

ايعًُـــني  -ايٛادـــب ا٫زتبـــاهٞ -ٖٚهـــرا ًْشـــل هايعُـــٌ ايٛاســـد    
ٍ   نايؿ٠٬ ايتُـاّ ٚايؿـّٛ    ، اهينييـُا ايكؿـس   ايــُت٬شَني غـسعّا قبـا

ًٓــد ـؾــ٬ ٜــ ،ت٬شَات ايػــسع١ٝيـــُشُٖٛا َــٔ اـْٚــ ،ٚا٫ؾيــاز ذٛش إٔ ٜك
ع عــدّ إزاد٠ ؾساضــ  َــ ١يف قؿــس ايؿــ٠٬ عٓــد ايطــؿس اىل أزهعــ   ؾكٝٗــّا

 ١آخس يف غسع١ٝ ايؿٝاّ عٓـد ايطـؿس اىل أزهعـ   ّا ؾكٝٗايسدٛع يَٝٛ٘ ٜٚكًد 
   ٘ ــ ــع عــدّ إزاد٠ ايسدــٛع يَٝٛ ــ٬ ٜؿــٓض إٔ ٜؿــًٞ قؿــسّا    ،ؾساضــ  َ ؾ

ٓع ٚاسد ٖٚـٛ عـدّ إسـساش    يـُٚايٛد٘ يف اٜٚؿّٛ ْٗازٙ يف ضؿسٙ ٖرا، 
٘ٔ ؿشش١يـُا احلذ١ ايػسع١ٝ ِٝ ًَـ َُ   .ايـُ اهيني  ؾ٠٬ ايتُاّ ٚايؿّٛ ٔيَع

ِٞ ايتبعٝض يف ايتكًٝـد )ا ـُا ٫ ٜٓؿع عٓدْإْ  ٌٚهتعبري َؿٓؿ     ( يف ؾـٛزَت
ُ ايعٌُ ايٛاسد ا٫زتباهٞ ٚايعًُـني ا  شذ١ ـيعـدّ إسـساش ايـ    ، اهينييــ

ٞ  -ايػسع١ٝ ايـُعتر٠ ع٢ً ؾش١ ايعٌُ ايٛاسد ٚ أ -ايـُسنب ا زتبـاه
 أدـٌ تسٓتـب  َـٔ   ٖـرا ٚيـٝظ   ،ايتكًٝـد ًُني ايـُ اهيني عٓد تبعـٝض  ايع

  ٚذيو ،  -نُا أؾاد هعكِٗ - ايؿ١ ايٛاقع قٗسّاـايٛقٛع يف ََـشرٚز 

ــا ا   أ٫ّٚ      ــ٘ ٖــرٙ   ستُــاٍ إؾــاه١ ؾتٝ ــ ٚأيؿكٝ ٗ و تً ــ  عُــٌ ه ــاي ا ُ
هإٔ ٜهٕٛ عدّ ٚدـٛب ايطـٛز٠   ايـُشؿٛ  يف ايًٛ ، يًٛاقع َٚياهكتٗا 
ايتطـبٝشات ايهـبري٠ يف ايؿـ٠٬    ٚعدّ ٚدٛب تجًٝـح  اي١َٝٛٝ يف ايؿ٠٬ 

ايــُهًـ ايــُكًد هلـرا ايؿكٝـ٘ يف أسـد      ، ؾايسهاع١ٝ ٖٛ ايــُياهل يًٛاقـع  
ــ٘ اٯخــس يف ايعُــٌ اٯخــس    ـــُكًد يًؿكٝ ــني ٚاي ــ٘ ههــٕٛ  ٜكيــع ٫ -ايعًُ عًُ

شٓد ايظٔ ـًٛاقع هـ ايؿت٘ يهٌ تهٕٛ َ ،ايـذصّٛاقع هٓشٛ ً ايؿّا يـَايـُسنب 
 .غ٦ّٝا ٫ٚ ٜكٓس  شٓلـا٫ستُاٍ ايرٟ ٫ ٜػين عٔ ايأٚ 
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هعد ايتٓصٍ عُا َك٢  -بٓعضيـُٚثاّْٝا   يك٠ٛ إستُاٍ إدصا٤ ايتكًٝد ا    
ًٓد يف نـٌ   -ٚتطًِٝ عدّ إؾاه١ ن٬ ايؿتٜٛني يًٛاقع هإٔ ٜؿسض عًُني ق

ؾـ٢ً  ؾاّ ٚذتٗدّا نُا يٛ ؾ٢ً قؿسّا هؿتٝا أسدُٖا ثِ ـٚاسٕد َُٓٗا َ
ٛ  هؿتٝا اٯخس يف َٛقٛع ٚاسدُاَّا ـت ؾساضـ  َـٔ دٕٚ    ١ايطـؿس أزهعـ   ٖـ

 .عٓد٥ر هعدّ َياهك١ أسد ايعًُني يًٛاقع ًـِقؿد ايسدٛع يف َٜٛ٘ ؾٝع

بٌ شَإ ايػٝ  ايؿكٗا٤ ق ايـِقد أٚقشٓا يف َباسح ا دصا٤ تطيهٓٓا     
 ،ع٢ً إدـصا٤ ا٭سهـاّ ايظاٖسٜـ١ عـٔ ايٛاقـع ؾسادـع      ا٭ْؿازٟ)قدِٖ(

تبعــٝض )ب٢ٓ عٓــد يـــُا دــصا٤ هايٛدــدإ عًــ٢ ٖــرا ا شتٌُـٚس٦ٓٝــر ٜــ
 .ُ ايؿ١ ايٛاقع ـؾٝٓتؿٞ ايكيع ه (ايتكًٝد
ايعُــٌ ايٛاســد )يف  (ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد) ًٛ ـشاؾٌ اْــ٘ ٫ ٜـــٚايــ    
ـــُا ــسنب ا زتيـ ــٌ ٚيف  (هٞابـ ــني ا)هـ ـــُايعًُـ ــٛب   ( اهينييـ ــٔ غـ َـ

 -ّااهـ ٝستإ -يف ٖرٜٔ ايـُٛزدٜٔؿ  ـؾًرا ْ هٌ ايـُٓع، ا غهاٍ ايػدٜد
   -غهاٍتٛضع١ّ يع -ٜـُهٔ ايكٍٛهٌ    .عدّ دٛاش ايتبعٝض ه

أل ايهــجري يف عُــّٛ ايت ــٓبٜطــتًصّ  (ايتبعــٝض يف ايتكًٝــد)إٕ تطــٜٛؼ      
ُ َـٔ ا  ايؿـادز  ضُٝا يف ايعٌُ ايػسعٞا٭عُاٍ  ، ؾـ ٕ ايت ـٓبأل   هًـيــ

ذتٕٗد ٚاســد يـــُتكًٝــدِٖ إ يف أعُــاٍ ايٓــاع عٓــد  ــٛشٚايؿٛقــ٢ ًَ
ٗـ    ٘؟ٚتبعكتعدد ايتكًٝد  ؾهٝـ َع ري أَـٛز  ا٤ تٝطـ . ْعِ ٜٓبػـٞ َـٔ ايؿك

أعُـاهلِ ستـ٢ ٫ ُٜــشتاز     ايٓاع يف ؾتاٚاِٖ قدز ا َهـإ هٓشـٛ تؿـضٓ   
  . ٚست٢ تتٝطس دٜاْتِٗ عًِٝٗ ايتكًٝد تبعٝضيـ
 (ايتبعـٝض يف ايتكًٝـد  )ُهٓٓا تكطِٝ ايٓٛع ا٭خري َـٔ  ـٚهعد ٖرا ايتُٗٝد ٜ    

َــٔ  أعــِ ،عًّٛ إخــت٬ف ؾتــاٚاِٖني ايـــُيؿكــٖٝٗٚــٛ تبعــٝض ايتكًٝــد هــني ا 
 هــٌ ستــ٢ يــٛ عًـــِ ،َٚــٔ تؿاٚتُٗــا إستُــا٫ّ ١ ايعًُٝــ١ًٝتطــاُٜٚٗا يف ايؿكــ
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ــ ـــت ــّا َــع ايبٓــا٤ عًــ٢ عــدّ   ـؿاٚتُٗا ٚت تكًٝــد  ّٚيــص ايـ ؾتاٚاُٖــا ٜكٝٓ
   ٚا٭قطاّ ث٬ث١  ،ٚعدّ اغ اه٘ يف ؾش١ ايتكًٝد ًـِا٫ع

ــسع ؾكٗــٞ ٚاســد، نــ   تبعــٝض  ايكطــِ ا٭ٍٚ     ــد يف ؾ ــبٓعايتكًٝ ض إٔ ٜ
ذاضت٘ نُا يٛ أؾت٢ شٜد ـتكًٝدٙ يف ؾسع ؾكٗٞ ٚاسد نيٗاز٠ ايهتاهٞ أٚ ْ

ًٓـدٙ ا   ُ هيٗاز٠ ايهتـاهٞ ؾك ُ هًـ ايــ ٫قـ٢  اعتُـد ؾتٝـاٙ سـني    عٝٓٔ ٚقـد  يــ
٘  أٚ غسب ايهتاهٞ َٔ َا٤ٙ ب١هٝدٙ ايسهايهتاهٞ ٚؾاؾش٘  ثـِ   ؾتٛقأ َٓـ

ًٓد عبٝ، ثِ ؾ٢ً ِ هٓذاضـ١ ايهتـاهٞ ؾ  ٖٚـٛ ٜؿـ    دّا ق ٜؿـٌ هٝـدٙ قبـٌ     ًــ
ذٛش غـسعّا  ـَٜعتؿِ ؾٌٗ  ُا٤ٕـا٤ قبٌ تيٗريٙ هيـُٜتٛقأ ها يـِتيٗريٖا ٚ

  .يف تكًٝدٙ ٚأعُاي٘ ؟  َجٌ ٖرا ايتبعٝضَٓ٘ ٜؿض ٚ

ــ       ــٍٛ ه ــد ايك ــرا )ذٛاش ـ٫ ٜبع ــد ٖ ــٝض يف ايتكًٝ ــ٢ َــا    (ايتبع ــا٤ّ عً هٓ
ٞٓ   ايعدٍٚدٛاش ٔ اقٞ  َيـُبشح ايإضتظٗسْاٙ يف ا يف ايتكًٝد َٔ ايــش

ٓٞ  شكل)قدِٖ( .يـُأضتاذْا اـذُعٕ َِٓٗ خ٬ؾّا ي- اىل ايـش

ايـــُػسٓع١ يًتكًٝــد يف   إهــ٬م ايٓؿــٛف  يف ايـــذٛاش ٖٓــا طــتٓدْاَٚ    
ــدٜٔ ــازايـ ــ      أخبـ ـــ اف، ؾ ْٗـ ــاّ ٚايـ ــاع ايعـ ــاًَ اا٫زدـ ــا٣ٚ  ١ْغـ يؿتـ

ـــُتعازق١      ــٔ ايسٚاٜــات اي ـــُت ايؿ١ ايٓاغــ١٦ َ ـــُذتٗدٜٔ اي ؾتهــٕٛ  ،اي
ــرا  ــ ايـــُذتٗد ؾتــا٣ٚ ٖ تًهــِ  اتٓيبــل عًٝٗــ  يًػــسا٥أل سذــ١ّ  ذاَعـاي
ُ ايٓؿٛف ا ُ يًك١ عٓـد تـسى ؾتـا٣ٚ ا   يــ تٓيبـل   ، ٖٚهـرا ذتٗد اٯخـس يــ
ـــُايٓؿــٛف ا ــ٢يًك١ ي ــا٣ٚ ا عً ـــُؾت ــاْٞ ذتٗد ي ــا٣ٚ   ايج ــسى ؾت ــد ت عٓ

ػسٚط هـ ى  يـُيًكات ٖٛ ايت ٝري ايـُْٚتٝذ١ تيبٝل ا ، ذتٗد اٯخسيـُا
ًٓدٙ ُ ٫ٚ هسٜل عٓد عُـّٛ ا  ،ؾتا٣ٚ غري َك  إذ ،هًؿني  ضـ٣ٛ ايتكًٝـد  يــ

ا٫ستٝـاط ايتـاّ يف ايـدٜٔ ٚعُـّٛ      ا٫دتٗاد َتعرز عًـِٝٗ عـاد٠ّ، ٚنـرا   
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ــّا، ُهٔ هًٛغــ٘ـَتعٓطــس هــٌ َتعــرز ٫ ٜــ ٖــٛ أسهاَــ٘  شرٚز ـ٫ٚ َــ غايب
تعازق١ هٗرا ايٓشٛ يـُت ايؿ١ ايـُكات يًؿتا٣ٚ ايًيـُ اٖسّا يف مشٍٛ ا

 .َٔ ا ْيبام 
ؿ  هيٗاز٠ ايهتـاهٞ  يـُا ذتٗديـُهًـ َٔ تكًٝد ايـُٜتُهٔ ا  ٚعًٝ٘    

ٜؿـًٞ  ٚ َع ايسهٛه١ يهتاهٞيـُهًـ اٚتستٝب ا٭ثس عًٝٗا نإٔ ٜؿاؾض ا
ثـِ ٜكًـد    هٝدٙ اي  هاغس ايهتاهٞ هٗـا ٜٚتٛقـأ َـٔ ايــُا٤ ايـرٟ هاغـسٙ،      

ذاضت٘ ؾ٬ ٜؿًٞ ـب أثس ْؿ  هٓذاض١ ايهتاهٞ ٜٚسٓتيـُتٗد اٯخس اذيـُا
 ٫ٚ ٜتٛقـأ َـٔ ايــُا٤ ايـرٟ هاغـسٙ      َع ايسهٛه١ ايهتاهٞ هٝدٙهاغس ٚقد 

٘ٔ  ـ٫ٚ َ ،ايهتاهٞ ِٝـ ًَ َُ ٘ٔ، ٭ْ٘ ٜطـتٓد يف َع ِٝ ًَ َُ اىل سذـ١ َعتـر٠    شرٚز يف َع
 ُا.ؾتاٚاٖذاى ٚعًُ٘ ع٢ً ٚؾل  سك٘ عٓد إيتصاَ٘ هتكًٝد ٖرا ٚؾع١ًٝ يف

رنٛز هأْـ٘ ًٜـصّ ايكيـع    يـُْعِ قد ٜكاٍ إغها٫ّ ع٢ً دٛاش ايتبعٝض ا    
ُ عًُـ٘ ا َـع   -ـشهِ ايـٛاقعٞ ايــُشؿٛ  يف ايًـٛ    ُ ايؿ١ ايـه ترهرب يــ

 .هني ايؿتٜٛني يف ايٛاقع١ ايٛاسد٠ 

َـ   ْسٓدٙ هأْـ٘  يهٔ      ٫ستُـاٍ نـٕٛ    ، ايؿ١ ايٛاقـع ٜكٝٓـاّ  ـ٫ قيـع هًـصّٚ 
ايكيـع  ٫ ًٜصّ عٓد٥ٕر ٚ ،طتػٗد ه٘يـُجاٍ ايـُهٞ يف اايٛاقع هٗاز٠ ايهتا

َـ   ـه ٝكـ٘ يف  ععٓـد تعـدد ايتكًٝـد ٚتب    ـ ايؿتُ٘ ايؿ١ ايٛاقع هٌ ًٜـصّ  ـٔ 
 . ٚاسد٠ َطأي١

     ٞ ًٓـد   إٔ ٜـبٓعض تكًٝـدٙ يف َطـأيتني َ اهيـتني       ايكطِ ايجـاْ ، نـإٔ ٜك
 ش١ يف ايؿـ٠٬ ـٚدـٛب قـسا٠٤ ايطـٛز٠ هعـد ايؿاتـ     عـدّ  ه ايــُؿ  دّا َـشُ

ًٓدٙ يف ٚدٛب دًط١ ا٫ض اس١ يف ايؿ٠٬ يـِؿسٚق١ ٚيـُا ًٓد ٜك ، ثِ ٜك
ٛدٛب قسا٠٤ ايطٛز٠ ٚعدّ ٚدٛب دًط١ ا٫ضـ اس١ يف  ايـُؿ  هّا عًٝ
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اذا ؾ٢ً َـٔ دٕٚ قـسا٠٤ ايطـٛز٠ تكًٝـدّا يًؿكٝـ٘ َــشُد َٚـٔ        ؾ ،ايؿ٠٬
ــٞ    دٕٚ دًطــ١ ا٫ضــ اس١  غــسعّا ٖــرا  ـذٛش ٜــٖــٌ تكًٝــدّا يًؿكٝــ٘ عً

  َٓ٘ ٖرا ايعٌُ ٚأَجاي٘ ؟.ٜؿض ، ٌٖٚ ايتكًٝد ايتبعٝض يف

ــد ٖــرا )ايظــاٖس عــدّ دــٛاش       ــصّٚ ا (ايتبعــٝض يف ايتكًٝ ـــُيً شرٚز ي
 ٘يعًُـــش١ ؿٓشيــــُشذ١ ايػـــسع١ٝ اـٖٚـــٛ عـــدّ إســـساش ايـــ  ،تكدّيــــُا
ًٓــدُٖا عًــ٢ ؾطــاد يـــُؾتــا٣ٚ ا ايـــَِــع تط ،سنبيـــُا ذتٗدٜٔ ايــرٜٔ ق

ٕ٘ هًشا  إٔ نٌ  -هـشطب ؾتاٚاُٖا -سنبيـُايعٌُ ا ٜكـُٔ  ُٗـا  َٓ ؾكٝـ
ٌٓ َُٓٗا ٚاٙاَا ٜٛاؾل ؾت ؾتـاٚاٙ   تٛاؾـل  ايـ  ٫ ٜستكٞ ٖرٙ ايؿـ٠٬  ، ٚن

ٌ ذٛاش َـٔ  ـٚيـٝظ عـدّ ايـ   تـ ايؿٗا يف دص٤ٕ آخـس .  ٚ ص٤ٕيف د يـصّٚ   أدـ
ايتػسٜعٞ ايــُشؿٛ  يف ايًـٛ    ًٛاقع ـ ايؿ١ عًُ٘ يايٛقٛع يف ََـشرٚز 

ٚ  ُ ـيعدّ ايٝكني ه ٔٓ هــُ ايؿ١     ايؿ١ عًُـ٘ يًٛاقـع،  ٫ ٜكـٓس سؿـٍٛ ايظـ
ٔٓ عًُ٘ يًٛاقع،  .٫ ٜكٓسٙ ٖٓا أؾ٬ّ  شٓلـاي هـُ ايؿ١ ايٛاقع ؾ ٕ ايظ

ــح        ــدٙ يف َطــأيتني  ايكطــِ ايجاي ــبعض تكًٝ ــستبأل إســداُٖا   إٔ ٜ ٫ ت
ُ يف أٚ  ها٭خس٣ ًٓد َــش ضـتجٓا٤  دّا يف دـٛاش إ َطا٥ٌ غري َ اهي١ نإٔ ٜك

ًٓـد   َ٪١ْ ايػ٬ت ساٍ إخـساز شناتٗـا،   عـدّ ٚدـٛب   ؾتـ٣ٛ  يف  عًٝـاّ ٜٚك
ُ  يـُاٍ ايـُ ُٝظ اـت  ُظ ـٛدـٛب ايـ  هعتكد ٓتكٌ ايٝ٘ َٔ ايــُٛايٞ ايــ

ُٓظ أَٛايــ٘ـٖٚــٛ عــإف ٫ ٜــ ، ٚإٔ ٜكًــد سطــّٓا يف عــدّ يــصّٚ سًــل   
ايؿسٚز٠ زأض٘ ّٜٛ ا٭قش٢ يف سذ١ ا٫ض٬ّ، ٜٚكًـد سطـّٝٓا يف عـدّ    

ض َجــٌ ٖــرا ؾٗــٌ ٜؿــ ٚدــٛب قــسا٠٤ ايطــٛز٠ يف ايؿــ٠٬ ايـــُؿسٚق١، 
نـجريّا يف ؾتـاٚاِٖ،   َع تـ ايـ ايؿكٗا٤ ايــُرنٛزٜٔ  ايتبعٝض يف ايتكًٝد 

 .ٜٚؿض َع٘ ايعٌُ ؟  ايتبعٝض يف ايتكًٝدَجٌ ٖرا ذٛش غسعّا ؾٌٗ ٜـ
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ــد      ــا   دــٛاش٫ ٜبع ــ٢ َ ــا٤ّ عً ــٔ   ٙ ٚؾــشت٘، هٓ هــ٬م ا إضــتظٗسْاٙ َ
ػسٓع١ يًتكًٝــد يف يـــُا ا٭ســٛايٞ يف ْؿــٛف ا٫زدــاع ايعــاّ ٚايـــ اف

ــدٜٔ  ــٚاي ــا٣ٚ ا ٘مشٛي ــا٤يؿت ـــُا يؿكٗ ـــ ايؿٗا ي ــٔ  ت ايؿ١ ٚايٓاغــ٤ٞ ت َ
ُ ؾتٓيبـل ا ايـُعتُد٠، عؿ١َٝٛ يـُتعازض ا٭خباز ا ُ يًكات ايــ ١ ػٓسعيــ

٘ يًتكًٝد ع٢ً ؾت٣ٛ ٖرا ا ٘ عٓـد تـسى ؾتـا٣ٚ ا    يؿكٝـ  ، ٚتٓيبـل اٯخـس  يؿكٝـ
١ ايتيبٝل ٖٛ ْٚتٝذ ،اٯخس يؿكٝ٘عٓد تسى ؾتا٣ٚ ا يؿكٝ٘ا ىذاع٢ً ؾت٣ٛ 

٘ اايت ٝري هـني ؾتـا٣ٚ ٖـرا     هـ ى   ّاػـسٚه َيؿكٝـ٘  اٚهـني ؾتـا٣ٚ ذاى    يؿكٝـ
٘ اؾتا٣ٚ  ُ ٫ٚ هسٜـل عٓـد عُـّٛ ا    ، -غـري َكًـدٙ   -اٯخـس  يؿكٝـ هًؿني يــ

ا٫ستٝاط يف ا٫دتٗاد َتعرْز ع٢ً غايب ايـُهًؿني، ٚإذ   ض٣ٛ ايتكًٝد
ٜـ  ٖٛ ايدٜٔ ٚعُّٛ أسهاَ٘  ٘ ـَتعطس هٌ َتعـرز ٫  عٓد٥ـر  ٚ ،ُهٔ هًٛغـ

هــ ى  ّاػــسٚهَ ت ايؿ١يـــُيًكات يًؿتــا٣ٚ ايـــُشرٚز يف مشــٍٛ اـ٫ َــ
 . اٯخس يؿكٝ٘ؾتا٣ٚ ا

ِ ٖرا نً٘ هًشا  َا إخ ْاٙ َٔ عدّ ٚدٛب تكًٝد ا٭ع     ٚإضـتٛا٤ٙ   ًــ
، ٚإ٫ اذا اذا ناْا عديني داَعني يػسا٥أل ؾش١ ايتكًٝـد  ًـَِع غري ا٭ع

   خس٣ ٖٞؾٛز ث٬ث١ أؾتٛدد  - ًـِتكًٝد ا٭عيصّ 

ِ يٛ هين ع٢ً ٚدٛب تكًٝد ا٭ع -أ     ِ ٚقـد تػـٓ ـ ا٭ع   ًــ ٚتعـٝٓٔ   ًــ
ناْت َتع١ٓٓٝ ؾٝ٘  إٔؿس٠ يف ٚاسد ه١ٝ َـٓشعٓد ايـُهًـ ٚناْت ا٭عًـُ

ــ ـــتبعٝض يف ايتـنــإ اي ــ٘ٝد َـــكً ــ٘ ت ،ـُٓٛعّا عٓ ـــ٭ْ ـــِ ْٚٝد يـكً ػــري يٮعً
   .ب٢ٓيـُهاهٌ ع٢ً ٖرا ا ٙٚتكًٝد غري ،ؾشٝض ًـِا٭ع دـكًٝـا٭عًـِ ٚت

ُ ٚناْـت ا٭ع  ًـِكًٝد ا٭عـيٛ هين ع٢ً ٚدٛب ت -ب     ١ٝ َتأزدشـ١  ًــ
، ٚيف ايػايــب ٜتعــرز ا٫ستٝــاط هــني ؾتاٚاُٖــا أٚ هــني هــني إثــٓني أٚ أنجــس
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، ؾ ْ٘ ٚإٕ نإ ٜــشؿٌ هـ٘ إدزاى ايٛاقـع ايػـسعٞ يهٓـ٘ يـٛ         ؾتاٚاِٖ
تـشؿًٝ٘ ع٬ُّ ؾٗـٛ َتعٓطـْس دـدّا ٚؾٝـ٘ َػـك١ عظُٝـ١ْ ٫ ٜتشًُـٗا        ٜتعرز 

ـــُهٔ    ــرا ٜ ــٍٛ هــ ايعكــ٤٬ عــاد٠ّ، ؾً ــدُٖا أٚ ايتبعــٝض يف تكـذٛاش ايك ًٝ
ــاٍ َطــتكً   ــدِٖ يف أعُ ــاٜس٠ تكًٝ ــا٥ع َتػ ـــُسنب   -١ ٚٚق ــٌ اي ٫ يف ايعُ

  نُا تكدّ تٛقٝش٘ . يعغهاٍ ايػدٜد ؾٝ٘ ،ا زتباهٞ ايٛاسد

َـ     يٛ هين ع٢ً  -ـد     ٘ شُد اـٚدـٛب تكًٝـد ا٭عًــِ ٚنـإ  أعًــِ   يؿكٝـ
 َٔ      ٞ ٔ   ايؿكٝـ٘ عًـٞ يف أهـٛاب ايعبـادات ٚنـإ عًـ َــشُد يف   أعًــِ َـ

نـٌ    أَهٔ ايكٍٛ هٛدٛب تبعـٝض ايتكًٝـد هُٝٓٗـا    -عا٬َتأهٛاب ايـُ
 .َُٓٗا سطب إختؿاؾ٘ ا٭عًـِ ؾٝ٘ 

    (22   َطــأي١  ايعــس٠ٚ ايــٛثك٢)يف أؾــاد ايطــٝد ايٝصدٟ)قــدٙ( يهــٔ     
َـٔ ايؿتـ٣ٛ،    ٖـرا إستٝـاط إيصاَـٞ ٚؾـسازْ    ٚ (ؾا٭سٛط تبعٝض ايتكًٝـد )
 د أَسٜٔ ناْا يف ذٖٓ٘، ُٖٚا   سيعً٘ ٭ٚ

( ؾاستـــاط ٚ  ايتبعـــٝض يف ايتكًٝـــد)يف ذات  ٘ػـــهاياضت دـــٌ٭ -أ    
 ( .هٌ ا٭ق٣ٛ)  ٚعًكٛا ٖٓا يهٓ٘ قد خايؿ٘  ْع ٜـذصّ ٚ  ٜؿٔت .

ٚ   دــٌ٭ ٚأ -ب     ــص ــ٘ هً ــدّ اقتٓاع ــ٘    ع ــٛسٞ ه ــا ٜ ــِ نُ ــد ا٭عً ّ تكًٝ
( )جيب تكًٝـد ا٭عًـِ   83استٝاه٘ ٚعدّ ؾتٝاٙ يف)ايعس٠ٚ ايٛثك٢  َطأي١ 

 .  َع ا٫َهإ ع٢ً ا٭سٛط( ٚقد ٚاؾك٘  ْع َٔ ايـُعًكني )قدِٖ(

يهٓ٘ قد خايؿ٘  ْع ٚأؾتٛا هًصّٚ تكًٝد نٌ َُٓٗا ؾُٝا ٖٛ أعًـِ ؾٝـ٘       
ْٕ َــِٓٗ هعـــدّ         ٚإٕ سؿــٌ َٓــ٘ تبعــٝض ايتكًٝــد هُٝٓٗـــا، ٖٚــرا إذعــا

ثِ ٜكع ايهـ٬ّ يف ايبشـح ايعاغـس     .  ايـُشرٚز يف تبعٝض ايتكًٝد هرات٘
      عٔ
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 : صخًح العىن ون غري تكمًد          
ٕ٘ عؿٍ ٜكيؿـؾ كًٝؿـت ؾٕٚ َٔ ٜعًُٕٛنجرْي َٔ ايـُؤَٓني      اىل  كٝ

  ؟. ايبطالٕ ٚأ ايصش١ سٝح َٔ ٘عًُ سهِ ٖٛ ُاؾ ،ايعٌُ صشٝض

 َّعا١ًَ أ ّأ نإ ٠ّؾباع -ايعاٌَ ٕأ يف قٜب ال: كٍٛـْ االبتؿا٤ ٚيف    
 ٚأ صشٝض يػصٞ دتٗاؾإ َعترب٠: سذ١ٕ اىل عًُ٘ انتٓؿ اـا -غريُٖا

 ٚايعكاب ـُؤاغف٠اي َٔ َّٓاٚآ َٚجابّا َأدٛقّا ٜهٕٛ -صشٝض تكًٝؿ
 غايـإٔ ب تطابك٘ ٚمل ايٛاقع اىل ٘تسذ تصٌ مل اـا ست٢ ُشتٌُـاي

 ٚنإ ًٛعيف اي ُشؿٛظـاي ايٛاقعٞ يتًكٜعا تكًٝؿٙ ٚأ ادتٗاؾٙ َؤؾ٣
 . صٛقق عٔ بايٛاقع داٖاّل ٦فسٝٓ ُهًــاي

 ايهعٞ ٙ يفتكصري َع يكعّا َعترب٠ سذ١ غري َٔ ايعاٌَ اَاٚ    
 عًٝ٘ قا١ُ٥ َعترب٠ سذ١ بطكٜل ٚيٛ -ايٛاقعَعكؾ١  اىل ًٛصٍٛي
 ًعكابي هتشلَٚ ثِآ ؾٗٛ ايتًكٜعٞ ايٛاقع َـػايؿ١ عٓؿ ي٘ َعفق٠ٚ

إـ   ،ايصشٝض يعٌُيٛاقع َٓ٘ بإتٝإ اا ؿٛاتي ؤؾٟايـُ ايتعًِ تكى ع٢ً
 ٚال ّاَكًؿ ٜهٔ ملٚ -عًٝ٘ قؿقت٘ يعؿّ ٚيٛ -هأي١ـُاي يف ذتٗؿـٜ مل ٖٛ

 ٘عًُ صش١ ـشكلٜ ال ٥فٚعٓؿ ُشتُالتـايتـُاّ  بـُكاعا٠ شتاطّاـنإ َ
َٓـاي شصٌٝـٚت ايتعًِ يف كصريٙـت ع٢ً غفّا، ؾٝؤادمَ  ٘عًُ ع٢ً ُٔؤ

  . : االدتٗاؾ أٚ ايتكًٝؿ أٚ االستٝاطايطكم َٔ بطكٜل ٘تصشإسكال ٚ

ٕٕ :  ٚبتعبري       دٛال عؿّ باؾقاى ٌٜٓهتك ايهًِٝ ايؿطكٟ يعكٌاثا
 يًٛاقع ٘عًُ َطابك١ الكاس ؾٕٚ َٔ ضـايصاي ٚايعٌُ ٔبايتؿٜٓ االنتؿا٤

 نٝؿ١ٝ ُهًــاي بٗا ٜتعًِ اييت ايجالث١ ايطكم َٔ بطكٜل ايتًكٜعٞ
 َع الإ عًُ٘ ٜ٘ٓؿع مل صشت٘ اسكال ؾٕٚ َٔ عٌُ ؾاـا ايصشٝض ايعٌُ
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  عباؾ٠  . ايعٌُ نإ يٛ َٓ٘ تككباي قصؿ تٞٚتأ يًٛاقع َطابكت٘

ًٓ َهٓ٘أ َٔايـذاٌٖ ايـُكصك، َٚكاؾْا َٓ٘ ٖفا سهِ       سهاّاأل ِتع
 تكًٝؿ ٜهكٖاٚأ ،ايتعًِ طكم َٔ بطكٜل -َٚعاَالت عباؾات -ايًكع١ٝ

 داٖاّلنإ  -ٚأٌُٖ تكًٝؿايتعًِ ٚاي َهٓ٘أ اـاؾ ،ايعؿٍ ُذتٗؿـاي
ِٓ َٔ نٕٛ تكصري ،كّاَكٓص ًٓ يف ٙأع َٔ ٚ نُا ٖٛ ايػايب سهاّألا ِتع

 ّاهتشكَ ؾٝهٕٛ ،ايًكعٞ شهِـايب يًـذٌٗ َؤؾ١ٜ َكؿ١َ يف تكصريٙ
َٞ ٚقؿ يًعكاب  َؿبـشهِ ايعا ككٓصايـُ ذاٌٖـاي ٕأ ع٢ً مجاَعاإل إٓؾع

ع٢ً  ٜت٘ٛؿٚت يًٛاقع عًُ٘ ـػايؿ١َ ألدٌايٛصـ  ٖٚفا ،ٚعكابّا ّاغطاب
 .  ٘إَتجايٚ ٞعايٛاق َعكؾ١ ايتًكٜع يف تكصريٙ َٔ ْؿه٘ ْاي٦ّا

٘ٔ اِيُشٖذ١ُ اِيَبأيَػ١ُ :ط949قاٍ اهلل تعاىل يف نٛق٠ االْعاّ:     ًٖ ًٔ ع٢ً غًك٘ صَؾ
يف ايؿْٝا ٚاآلغك٠ بـُا ٖٚبِٗ َٔ ايعكٌ ٚقاب١ًٝ ايتؿهك ٚاالؾقاى، َٚٔ 

ٓصك يف ايتعًِ َصاؾٜل سذت٘ ايبايػ١ يف اآلغك٠: َـشانب١ ايـذاٌٖ ايـُك
ٚاقعّا، ٚقؿ يكعّا ايصشٝض ايـُطًٛب َٓ٘ ايعٌُ  ٚايتؿٜٔ ٚعؿّ أؾا٤
 ٚمل عًِ ُٔـي ايكٝا١َ ّٜٛ ٜكاٍَؿٓهكّا يآل١ٜ بأْ٘  (9)دا٤ ايـػرب ايصشٝض

ًٓ :طأؾالٜتعًِ مل ُٔـي ٜٚكاٍ صعًَُت ابـُ عًَُت :طأؾالٜعٌُ  ُتتع
ايصشٝض نٓؿٙ  ايٓص ٖٚفا ص ،هلل ايبايػ١ ـشذ١اي ٚتًو ،تعٌُ ست٢

ِ يف ايؿْٝا َكؿ١َّ إلتٝإ ايعٌُ يتعًَٓطًٛب١ٝ اأٚضض ياٖٕؿ ع٢ً  ٖٛ
 ايـذاٌٖ ايـُكٓصك ّٜٛ ايكٝا١َ ٚتـُاّ ايـشذ١ عًٝ٘ غٝب١ٚع٢ً  ايـضايص

  . يعٌُ ايصايـض ٚعًُ٘ ب٘انٝؿ١ٝ  ُ٘عؿّ تعًٓع٢ً ًعكاب يانتشكاق٘ ٚ

                                                           

 :2األْٛاق: ز  شاقـقادع تؿهري ايربٖإ ٚايصايف ٚغريُٖا َٔ ايتؿهري باملأثٛق آل١ٜ االْعاّ+ ب (9)

 . 3: عَٔ ابٛاب نتاب ايعًِ 25: ب981ص  +91ع َٔ ابٛاب نتاب ايعًِ: 9ب :29ص 
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 ٚال ،ايعكاب انتشكام سٝح َٔ كُكٓصـاي ذاٌٖـاي سهِ ٖٛ ٖفا    
 ساٍ  ٍايعؿ ذتٗؿايـُ ٣يؿتٛ ٘عًُ َطابك١ بني ٘ ي٘نتشكاقإ يف ؾكم

 ؿٞال ٜه ق٠َعٓف سذ١ ايعؿٍ ؿكٝ٘اي ؾت٣ٛ ؾإ ،هلا ـػايؿتَ٘ ٚبني ايعٌُ
ٚاالنتٓاؾ  ايتعًِ يف ريٙكصت َع ايعاٌَ يـُعفٚق١ٜ ػاقزـاي يف ٚدٛؾٖا

 يف عًٝٗا ٚاعتُؿ يٝٗاا ُهًــاي ٓؿتنا اـا َعٓفق٠ تهٕٛ ُاـٚاْ ،ايٝ٘
  . عًٝٗا ٙاعتُاؾ ٚعؿّايٝٗا  كُكٓصـاي انتٓاؾ عؿّ ُؿكٚضـٚاي ٘عًُ

ـشهب ظكٚؾ٘ ٚغري عكؾ١ بايـُذاٌٖ ايكاصك ايعادم عٔ ـٚأَا اي    
ًٓايكاؾق  ٚال ٜهتشل ايعكاب ع٢ً  ؾٗٛ َعفْٚق -ِ أسهاّ يكع٘ع٢ً تع
 تعاىل يف عًِ اهلل شكل قصٛقٙـػايؿ١ يًٛاقع ايتًكٜعٞ اـا تايـُأعُاي٘ 
 . عٔ َعكؾت٘ ٚإَتجاي٘ تؿّٜٓا ٚعذمٙ

ًٓؿ ايـُذتٗؿ ٚايـُ: َٚٔ َصاؾٜك٘     هتٓؿ اىل أَاق٠ يكع١ٝ أٚ ايـُك
عٔ إؾقاى ؾاُْٗا قاصكإ  ـػايؿتني يًٛاقع،ذتٗؿ عؿٍ ٚناْتا َـؾت٣ٛ َ

إنتٓاؾُٖا اىل ايٛاقع ٚال عكاب عًُٝٗا، بٌ ٜهْٛإ َأدٛقٜٔ ع٢ً 
ٖٚفا نً٘ يف بٝإ  . ػايؿتُٗا يًٛاقع ايتًكٜعٞـشذ١ ايًكع١ٝ قغِ َـاي

 . ذاٌٖـثك األغكٟٚ ع٢ً عٌُ اياأل

ؾاْ٘ قؿ إيتٗك يف  ،ٚأَا األثك ايٛضعٞ َٔ سٝح ايصش١ ٚايؿهاؾ    
عٌُ ايعاٌَ )إٔ  : تؿكٗنيايـُتًكع١ ايـُايع١ًُٝ ٚع٢ً أيهٔ ايكنا٥ٌ 

َٔ األعاظِ  ٖٚفا َا صٓكع ب٘ مجْع (َٔ غري تكًٝؿ أٚ إستٝاط باطٌ
ايككْني ايجايح عًك  ًٗٛق٠ يفايـُيف بعض ايكنا٥ٌ  )قؿِٖ(األٚاغك

ِٓ ٚايكابع عًك ِٓ ايؿعٌ ٚايرتى، َٚا ٜع ، َٚكاؾِٖ َٔ ايعٌُ َا ٜع
 ٓؿٙـو عـٝـَٔ يٓا ـٖككبٞ، ٚايـُكاؾ َٔ ايعاَٞ ـري ايـككبٞ ٚغـايعٌُ اي
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 .  -ادتٗاؾّا ٚانتٓباطّا -عًِ بؿٜٔ اهلل تعاىل ٚأسهاَ٘

َٔ  يؿكٗا٤: َا ٜتباؾق ايٝ٘ ـٖٔ آٖا  كاؾ َٔ ايبطالٕايـُٚيٝو     
بـُع٢ٓ عؿّ تطابل ايعٌُ ايـُأتٞ َع شكٝكٞ ـاي (ايبطالٕ ايٛاقعٞ)

 (باطٌ)تعُاالت ـكاؾ َٔ نا٥ك إنايـُٖٚٛ ايـُع٢ٓ  ايـُطًٛب ايٛاقعٞ
َٓ٘  ، ٚإال اـا أقٜؿاألصٍٛؿك٘ ٚايأبٛاب  يف نًُات ايؿكٗا٤ يف

 ًمّ تعفق قبٛي٘ يف َٛاقؾ اْهًاف ايٛاقع ٚنْٛ٘ؾٝ )ايبطالٕ ايٛاقعٞ(
َطابكّا يعًُ٘ ايفٟ أت٢ ب٘ َٔ ؾٕٚ تكًٕٝؿ أٚ استٝاط، ٚؾُٝا اـا صاق 

: ؾعً٘ َٔ غري تكًٝؿ اىل صش١ َا ايـُهًـ َـذتٗؿّا ٚاْت٢ٗ يف انتٓباط٘
ِٓ يف ٖفٜٔ ايـُٛقؾٜٔ )ايبطالٕ إقاؾ٠  عباؾ٠ نإ أّ َعا١ًَ، ٚال ٜت

َٞ؟ ٚقؿ إٓؾ ايٛاقعٞ( نٝـ اإلمجاع ع٢ً ايـشهِ ايـًُٗٛق ببطالٕ  ع
   كًٝؿ . ـَا عًُ٘ بػري ت

آثاق ايبطالٕ )بًشاظ تكتٝب مجٝع  (ايبطالٕ ايتٓمًٜٞ)نُا ال ٜكاؾ َٓ٘   
كٓصك ايـُهًـ ايـُٚـيو ألْ٘ قؿ ٜعٌُ  (ذتٗؿايـُٚاقعّا ع٢ً عٌُ غري 
ٚإٕ مل  -ٚيٛ بايصؿؾ١ ٚاالتؿام -طًٛب َٓ٘ايـُعُاّل ٜطابل ايٛاقع 

عاَٞ ع٢ً نٌ ِ بؿهاؾ عٌُ ايشهـُهٔ ايـدً٘ ال ٜطابك١ ٚألايـُٜعًِ ب
ـٕـق يؾًٛ قٓؿ ،يٛاقعتكؿٜك ست٢ إـا إْهًـ تطابك٘ َع ا إٔ ٜصري  ُهً

أٚ  ،اضٞايـُصش١ عًُ٘ اىل ٜؤؾٟ إنتٓباط٘ ثِ ذتٗؿّا ـهتكبٌ َايـُيف 
ػا٥ب ايًع َٔ االَاّ إٔ ٜٓط -ُشاٍـشاٍ يٝو بايـُٚؾكض  -ؾكض

ًَٓٚطابكت٘ يًٛاقع  -صالت٘ َجاّل-ع٢ً صش١ عًُ٘)عذٌ( ؿ َع أْ٘ مل ٜك
  .ًكطا٤يف صش١ عًُ٘ ٚعؿّ سادت٘ يإلعاؾ٠ أٚ يذتٗؿ ؾال قٜب ـٚمل ٜ

 ٝمـتٓذـكّٛ بعؿّ ايايـُت (ايبطالٕ ايعاٖكٟ)ٚايـُكاؾ َٔ )ايباطٌ(:     
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 ُا ٜأتٞ ب٘ َٔ عٌُ صايـض سهب اعتكاؾٙ، ؾإٕٚعؿّ ايتعفٜك ؾٝ
ايؿكٝ٘ ؾت٣ٛ  : َعترب٠ٕ مل ٜهتٓؿ يف عًُ٘ اىل سذ١ٕايـذاٌٖ ايـُكصك يـُا 

شهِ ع٢ً عًُ٘ ـٜ -شتُالتايـُتـُاّ ُكاعا٠ ـؿٍ أٚ االستٝاط بايع
ُع٢ٓ عؿّ دٛال االدتما٤ ب٘ ٚاالقتصاق عًٝ٘ يف َكاّ بـبايبطالٕ ظاٖكّا 

يف يجابت اَع ايٛاقع ايتًكٜعٞ  َطابك١ عًُ٘ ٙيعؿّ إسكال ،االَتجاٍ
إيتػًت ب٘ َٔ ُا ـَٔ إسكال ؾكاؽ ايف١َ َي٘ ٚالبؿ  ،ؿٛظـشايـُايًٛع 

 ،ًٗٛق٠ايـُكاؾ َٔ ايبطالٕ يف ايعباق٠ ايـُٖفا ٖٛ   .عٞ ٜايٛاقع ايتًك
 : ٍ أنجك، ؾٓكُٛهٔ تٛضٝض ايؿهك٠ ـٜٚ

ذتٗؿ ايعاقف بأسهاّ ايًكع أٚ ايعٌُ ايـُإٕ ايعٌُ ايصاؾق َٔ     
ًٓؿ بطكٜل ايـُايصاؾق َٔ  صشٝض ٖٛ عٌُ صشٝض َهتٓؿ اىل سذ١ ك

شذ١ َع٘ ـهًـ عٓؿ َطابك١ َؤؾ٣ ايايـُٓؿ يكع١ٝ ٖٚٞ تٓٓذم ايٛاقع ع
ـَايـُ شذ١ُـاي ُقٔفِعأٚ َت  ايٛاقع .ػايؿ١ ـَايٝٗا عٓؿ  هتَٓؿايـُ هً

ًٓؿ ايـُٚغري  ذتٗؿايـُ غري :ُكٓصكايـ اٌٖاجل َٔ ايصاؾق ايعٌُ بُٝٓا      ك
ٜهٕٛ عًُ٘ َـشهَّٛا ببطالْ٘  -شذ١ـٓ٘ َٔ ايؿشص عٔ ايُٓهـَع ت

يؿطكٟ ايهًِٝ قطعّٝا إٔ يٝو يًُهًـ ٖٚٛ ظاٖكّا سٝح ٜؿقى ايعكٌ ا
شذ١ ـايبعًُ٘ ايـُذكؾ عٔ  -يف َكاّ االَتجاٍ -إٔ ٜـذتمٟ -َكٓصْك

و ي٘ تكتٝب ٚإٔ يٝ أٚ االستٝاط ايتاّ، ذتٗؿ ايعؿٍايـُتكًٝؿ  :عٓفق٠ايـُ
٢ً عًُ٘ ايعباؾٟ أٚ غري كغٛب يف تكتٝب٘ عايـُاألثك ايًكعٞ ايصشٝض 

ُذكؾ ايعٌُ َٔ ـاألَٔ َٔ ايعكاب ب يـًُتؿت:عٓؿ ا شصٌـال ٜايعباؾٟ، إـ 
 ، ٚـيو الستُاٍ عؿّ َطابك١ عًُ٘ ايفٟع٢ً صشت٘ يكع١ٝ ؾٕٚ سذ١

ََٞع ٜأتٞ ب٘  االمجاع ع٢ً إٔ  ايٛاقع، َٚٔ ٖٓا ايتٗك بني ايؿكٗا٤ بٌ إٓؾع
  ايـذاٌٖ ايـُكٓصك بـشهِ ايعاَؿ غطابّا ٚعكابّا .
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إنتٓاؾ ايرتن١ٝ َٔ ؾٕٚ بقن١ٝ أٚ ع٢ً إَكأ٠ بايؿاأسْؿ اـا عكؿ  :َجاّل    
ذم ي٘ ـمل ٜ -: ادتٗاؾ أٚ تكًٝؿعًُ٘ اىل سذ١ َعٓفق٠ َٚصٓشش١ يعًُ٘

ش١ يف صالت٘ َٔ ـٖٚهفا يٛ قكأ ايؿات ،كأ٠ايـُتكتٝب آثاق ايمٚد١ٝ ع٢ً 
ٖٚهفا  ،ذم ي٘ االقتصاق عًٝٗاـنٛق٠ مل تصض صالت٘ ٚمل ٜقكا٠٤ ؾٕٚ 

ذاقٟ َٔ ؾٕٚ انتٓاؾ عًُ٘ ـا٤ ايايـُيٛ غهٌ ثٛب٘ َٔ ايبٍٛ َك٠ ٚاسؿ٠ يف 
ٖٚهفا  ثك طٗاق٠ ايجٛب،أاىل ؾت٣ٛ َصٓشش١ ي٘ مل ٜصض َٓ٘ تكتٝب 

كصك يف ايهعٞ يًٛصٍٛ ايـُذاٌٖ ـكتبط١ بعٌُ ايايـُغريٖا َٔ األَج١ً 
 ؾإَْ٘ٔ طكٜل اإلدتٗاؾ أٚ ايتكًٝؿ ايصشٝض ف عًٝ٘ ٚايتعٓكاىل ايٛاقع 

شهِ يف ـٜٚ ،ايٛاقع ايتًكٜعٞ ٚعؿّ َطابكت٘ َع ٘عًُ شتٌُ ؾهاُؾـُٜ
ُع٢ٓ عؿّ دٛال االقتصاق ـبايؿهاؾ ٚايبطالٕ ب األَج١ً ْٚـشٖٛا مجٝع
ايجابت١  ع١ٝاآلثاق ايًك ٚعؿّ تكتٝبغري ايـُهتٓؿ يـشذ١ٕ،  ٘عًُع٢ً 

 .يٛاقع ٘ َع اٙ َطابك١ عًُيًعٌُ ايصشٝض ع٢ً عًُ٘، يعؿّ إسكال
ًٓؿ َٔ يٝو      أٖاّل يًتكًٝؿ َٚط٢ ٚقْت ٜٚٓبػٞ االيتؿات اىل إٔ َٔ ق

ًٓؿ: ؾإٕ نإ َعفٚقّا يكعّا نُٔ قًؿ لٜؿّا  ٜعٌُ بؿتاٚاٙ نإ نُٔ مل ٜك
يًٗاؾ٠ ايب١ٓٝ أٚ يًٝاع ادتٗاؾٙ ٚصالس٘ يًتكًٝؿ ثِ عًِ ايـُهًـ غطأ 

ؾشاي٘ ساٍ ايـذاٌٖ ايكاصك، ٚاـا مل ٜهٔ َعفٚقّا  -ايب١ٓٝ أٚ ايًٝاع
ٌٖٓ يًتكًٝؿ َٚٔ لٜؿ يػًب١ اهل٣ٛ أٚ ايعاطؿ١ عًٝ٘ ؾكًؿ ّا ٖٚٛ غري َؤ

 ؾٗٛ نايـذاٌٖ ايـُكٓصك . -إٜاٙ ؾٕٚ سذ١ َعفق٠ يتكًٝؿٙ
 يًٛاقع  ايـذاٌٖ ايـُكٓصك : َا مل ٜٓهًـ َطابك١ عٌُٚباغتصاق    

ٕ ؾإ -بعؿٙذتٗؿ ايعؿٍ سني ايعٌُ ٚايـُٚيٛ بًشاظ َٛاؾكت٘ يؿتا٣ٚ  -
عاًَٞ ايـُ عٌَُٔ ؾٕٚ ؾكم بني اي ،بايبطالٕ ظاٖكّا شهِ عًٝ٘ـعًُ٘ ٜ

٢ًٓ َٓ٘ قصؿ ايتككب بعًُ٘ ـاـا ت ست٢ ايككبٞٚبني ايعٌُ  ٚتأت٢ َٓ٘ ُ
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ؾعًُ٘  -إـا مل ٜتأَت َٓ٘ قصؿ ايتككب -، ٚإال دًٗ٘ ٚعؿّ تكًٝؿٙ قغِ
ا٤ ُاّ أدمـٚـيو يعؿّ ت -ال ظاٖكّا -كصؿ ايككب١ باطٌ ٚاقعّاايؿاقؿ ي

ُ٘ اق ع٢ً َا تعًٓذٛل ي٘ اإلقتصـَٚٔ ٖٓا ال ٜ ،ٟ ٚيكا٥ط٘ايعٌُ ايعباؾ
ٚالبؿ ي٘ َٔ إسكال صش١ عًُ٘ بطكٜل  ،شٖٛاـأٚ إعتاؾٙ َٔ ايصال٠ ْٚ

ًٓـايتكًٝؿ ٚت    .  عؿٍـٗؿ ايـتذايـُتا٣ٚ ـِ ؾع

شاٍ ٚتبٝٓٔ ايٛاقع بعًِ ـاي بٌ إْهًافـبات ايبطالٕ قـٖفا نً٘ يف إث    
 .شذ١ َعترب٠ يكعّا ـقطعٞ ٚدؿاْٞ أٚ ب

ؾٕٚ ؾشص ـُكٓصك ساٍ عًُ٘ ايصاؾق َٔ اـا تبٝٓٔ يًذاٌٖ ايٚأَا     
ػًٛ ـايٛاقع ؾال ٜي٘ ثِ إْهًـ  ،صٓشش١ يعًُ٘ايـُشذ١ ايًكع١ٝ ـعٔ اي

  : شذ١ َعترب٠ يكعّاـَا إٔ ٜهٕٛ بعًِ ٚدؿاْٞ أٚ ٜتشكل ب: إإْهًاؾ٘

 ّاًُعأٚ عًِ ؾهاؾ عًُ٘ ٚاقعّا ٚنإ  ؾإ عًِ صش١ عًُ٘ ٚاقعّا    
ع٢ً  األثَك َبـٓتَكـ)ُٜٚظٝؿت٘ إٔ  اٖٚف ،ٚيٝو دٗاّل َكنبّا ٚدؿاّْٝا
يهٓ٘  ،ككٓصايـُـذاٌٖ ًذاٌٖ ايكاصك ٚيًي ثابْتايـشهِ  ٖٚفا (َعًَٛ٘
إلَاّ يتٛقؿ٘ ع٢ً يكا٤ ا شكل ي٘ يف عصك ايػٝب١ عاؾ٠ّـال تؾكْض 

 . شاٍ عاؾ٠ّـٖٚٛ ََبايك٠ّ ( ٚمساع صش١ عًُ٘ َٓ٘ )عذٌشذ١ـيا

ٖٛ  يف عصٛق ايػٝب١ ٛاقعٚسٝح إٔ ايطكٜل ايٛسٝؿ اىل انتهًاف اي    
 غريعٌُ ٚقتّا َٔ ُٔ ؾ ،ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـذاَع يًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿ

ِٓ َٔ عؿّ ايتكًٝؿ أصاّل َٚٔ ايتكًٝؿ ايـػطأ ايباطٌ:  -تكًٕٝؿ صشٝض أع
شاٍ يًُهًـ ـٔ ايثِ تبٝٓ -أعين تكًٝؿ غري ايـُؤٌٖ يًُكدع١ٝ ٚايؿتٝا

َاق٠ ايـُعترب٠ عٓؿ ايؿكٝ٘ أٚ ٖٚٞ األ -َعترب٠ بٛانط١ ايتعٓبؿ ٚقٝاّ سذ١ٕ
عٔ ايٛاقع  سان١ْٖٝٚٞ سذ١  -ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ايعؿٍ عٓؿ غري ايؿكٝ٘
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٢ صشت٘ عً األثك ايًكعُٞا ٜرتٓتب ـَايـُاضٞ ايتًكٜعٞ ٚنإ ايعٌُ 
 :  أقبع١ ؾتٛدؿ صْٛق  -ٚايكطا٤ ناإلعاؾ٠ -أٚ ؾهاؾٙ 

اقع ْاي٦ّا أتٞ ب٘ يًٛيـُيعٌُ ااػايؿ١ ـ: إٔ تٓهًـ َايصٛق٠ األٚىل    
ـذب عًٝ٘ ايكدٛع ايٝ٘ سني ػايؿ١ عًُ٘ يؿت٣ٛ َٔ نإ ٜـشاظ َـئَ 

 ذتٗؿُايـٚقؿ ٜهٕٛ  -ذب ايكدٛع ايٝ٘ ؾعاّلـؿت٣ٛ َٔ ٜيًعٌُ ٚٙ يذاؾـٜإ
ايـُػايـ قٜب يف بطالٕ ايعٌُ  ٚال -َاْني ٚمل تتبؿٍ ؾتٛاٙٚاسؿّا يف ايم

 ٚالبؿ َٔ اإلعاؾ٠ أٚ ـ،ـايـُهً عٌُـعاصك٠ يايـ١ُ ـشذ١ ٚيًـعًٝـ١ ايؿـذًشي
 .كنّٛ يكعّاايـُايكطا٤ أٚ ايتؿاقى بايٓشٛ 

أتٞ ب٘ يًٛاقع بًشاظ ايـُ: إٔ تٓهًـ َطابك١ ايعٌُ ايصٛق٠ ايجا١ْٝ    
ذب ايكدٛع ايٝ٘ سني ـيؿت٣ٛ َٔ نإ ٜايـُاضٞ ٚقت٘ َٛاؾك١ عًُ٘ 

، أٚ نإ ايؿكٝ٘ ذب ايكدٛع ايٝ٘ ؾعاّلـيؿت٣ٛ َٔ ٜٚذاؾ ايعٌُ إٜـ
  ايٛادب تكًٝؿٙ نابكّا ٚسني ايعٌُ . كًٝؿٙ ؾعاّل ٖٛايٛادب ت

ًشذ١ طابل يًٛاقع بًشاظ َٛاؾكت٘ يايـُقٜب يف صش١ ايعٌُ  ٚال    
ٚـيو ألٕ ايعٌُ إـا نإ  ،ًعٌُايـُعاصك٠ يًشذ١ ايهابك١ ايؿع١ًٝ ٚي

 بايؿعٌ .ًّٝا نؿ٢ إتٝاْ٘ َطابكّا يًٛاقع ٚقؿ سصٌ نفيو تٛٓص

كصؿ ايككب١ نُا هًـ َصشٛبّا بايـُٚأت٢ ب٘  تعبؿّٜاايعٌُ ٚإٕ نإ     
ًٓ :ؤَٓنيايـُع٢ً عُّٛ  ُغالَسُٜ  بّا اىل اهللِ َٔ أبٜٛ٘ َتكٓكٜصًٞ نُا تع

ؾاـا  ،عترب٠ايـُشذ١ ـاىل اي صّٛ نفيو ... بال تكًٝؿ ٚإنتٓإؾنبشاْ٘ ٜٚ
ذب ـيًٛاقع بًشاظ َٛاؾكت٘ يؿت٣ٛ َٔ ٜايعباؾٟ صاؾف َٛاؾك١ عًُ٘ 

 ،شاضكـايٛقت اي ٘ يفٝايذب ايكدٛع ـَٔ ٜايعٌُ ٚايكدٛع ايٝ٘ سني 
  . صٓض ايعٌُ َٓ٘ -٢ َٓ٘ قصؿ ايتككب ٚقؿ تأٓت



 (361............... )....................عىن املكمف  ون غري تكمًد أو احتًاط ...     

 

ًٓـ: َع تٚباغتصاق    ٜصٓض ايعٌُ ايعباؾٟ ايصاؾق  َٓ٘ ٞ قصؿ ايككب١ُ
َاؾاّ سني ايعٌُ عترب٠ ايـُشذ١ ـاىل اي ٚإٕ مل ٜهتٓؿهًـ ايـُعٔ 

 َٛدب  ٚال ،شذ١ ايالسك١كاق١ْ يًعٌُ ٚيًايـَُطابكّا يًؿت٣ٛ ايهابك١ 
ذاٌٖ ـ١ ايتككب َٔ ايـْٝٓ -ٚبايٛدؿإ -، ؾإْ٘ يف ايػايب تتأٓت٢ يبـطالْ٘

هًـ تٛاؾل عًُ٘ َع ايٛاقع ايتًكٜعٞ ٜٓٚ ّا،غاقدٛدٛؾ ايـُكٓصك ايـُ
 ايؿتا٣ٚ .ايالسك١ َٔ يًشذ١ ذٍٗٛ عٓؿ َٛاؾكت٘ يًشذ١ ايهابك١ ٚايـُ

ًتؿت اىل عؿّ ايـُتأٓتٝ٘ َٓ٘ ن ػًٓـ قصؿ ايككب١ عٓؿٙ يعؿّـْعِ يٛ ت    
شذ١ ٚمل ٜهٔ عٓؿٙ ـذٓكؾ عٔ االنتٓاؾ اىل ايايـُبعًُ٘  ادتما٤ٙدٛال 
 لٖٚفا ْاؾق ايتشك ،باط١ً ؾتهٕٛ عباؾت٘اهلل نبشاْ٘ ب أَكإَتجاٍ قدا٤ 

ِ َع إتٝاْ٘ َطاؾّا بعًُٗٚاَتجاهلِ إٜاٙ أَك اهلل  كصكٜٔايـُيػًب١ قدا٤ 
 نبشاْ٘ ٚتعاىل . ايٝ٘

 أتٞ ب٘ يًشذ١ ايهابك١ايـُ: إٔ تٓهًـ َطابك١ ايعٌُ صٛق٠ ايجايج١اي    
ػايؿت٘ ـَٚ ،سني ايعٌُايٝ٘ ذب عًٝ٘ ايكدٛع ـؾت٣ٛ َٔ نإ ٜ ٖٚٞ

 . شاضكـذب ايكدٛع ايٝ٘ يف ايٛقت ايـؾت٣ٛ َٔ ٜ  : يًشذ١ ايؿع١ًٝ

ُكنّٛ يكعّا ايـٓشٛ بايايعاٖك بطالٕ ايعٌُ ٚيمّٚ ايتؿاقى ٚ    
اىل  ٘عًُمل ٜهتٓؿ ساٍ هًـ ايـُٚـيو ألٕ  ،طا٤ناإلعاؾ٠ أٚ ايك

ايعباؾٟ أٚ  : ايعاٖكٟ بعًَُ٘ك مل ُٜـشكل األُعترب٠ ٚايـشذ١ ايـ
عٓ٘ ٖٚٛ داٌٖ بايٛاقع َكٓصك يف أت٢ ب٘ ؾصؿق ُا سهبعاًَٞ ايـُ

 ٚسٝح اْ٘ ،عٓفق٠ايـُعترب٠ ايـُشذ١ ـبطكٜل ايتكًٝؿ اي عٓكف عًٝ٘تاي
مل ٜتبٝٓٔ َطابك١ عًُ٘  ٛؾٗيٝٗا إ عٌُ َٔ ؾٕٚ سذ١ ٜعتُؿٖا ٜٚهتٓؿ

 : ٘ يًشذ١ ايهابك١٘ َٛاؾك١ عًُٚال ٜٓؿع ،شهِ ببطالْ٘ـٜ ٚيفايًٛاقع 
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كض عؿّ انتٓاؾٙ يؿ -ذب ايكدٛع ايٝ٘ سني ايعٌُـؾت٣ٛ َٔ نإ ٜ
ذم١ٜ عٔ ـظاٖك١ٜ َعٓفق٠ ي٘ َٚ ايٝٗا ٚقت ايعٌُ ست٢ تهٕٛ سذ١ّ

ذ١ٝ ٚاالعتباق عٔ احلذتٗؿ ٚنكطت ؾتٛاٙ ايـُثِ َات  ،األَك ايٛاقعٞ
 ايؿكٝ٘٘ ؾت٣ٛ عاصك عًُُيف عٌُ ايعاٌَ ٚإٕ نإ قؿ  ال ٜهٕٛ هلا أثْكؾ

ًٓ ، ؾإْ٘كٗاـايهابل ٚٚاؾ  ٚاٙ يف َكاّ ايعٌُاؿٙ ٚمل ٜعتُؿ ؾتَا ؾاّ مل ٜك
  : عباؾت٘ أٚ َعاًَت٘ َع ؾتاٚاٙ . مل ٜٓؿع٘ تطابل عًُ٘

    ٕٕ  ٖٚٛ ُكٓصكايـ ذاٌٖايـتصشٝض عٌُ  ٓاُهٓـ: ال ٜ ٚبتككٜب ثا
 : ايصشٝض شؿٜحـ٘ يف نرب٣ ايعًُ ٍ َٓمي١ ايعاَؿ يعؿّ إْؿقازٓمَٓ
ٚإٕ تـشٓؿغ يف عًُ٘ (2)ص١ايصال٠...ٚال تٓكض ايه١ٓ ايؿكٜطال تعاؾ ط

ذاٌٖ ايكاصك ـٚايبايٓانٞ  الغتصاص ايـشؿٜحٚـيو  ،ع٢ً األقنإ
ِٓ ا ،دما٤سهبُا سٓككٓاٙ يف بـشٛخ اإل ال  فاٚيذاٌٖ ايـُكٓصك ـيؾال ٜع

يعؿّ إنتٓاؾٙ سني ايعٌُ اىل األَك ايعاٖكٟ  ٘تصشٝض عًُ ٓاُهٓـٜ
ذب عًٝ٘ االنتٓاؾ ايٝٗا ٚاالعتُاؾ عًٝٗا ـشذ١ ايهابك١ اييت نإ ٜـٚاي

يف ايعباؾات أٚ  ٓؿع٢ ع٢ً اإلدما٤ايـُؾال ٜعُ٘ االمجاع  ،سني ايعٌُ
ح اـا اْهًـ ايـػطأ بـشذ١ َعترب٠ٕ نُا ٖٛ ؾكض ايبش َع ايـُعاَالت

ٌْ ٖٓا، سذ١ ٜعتُؿٖا يف عًُ٘ َٔ ؾٕٚ َكٓصك ٚقؿ عٌُ  ؾاْ٘ داٖ
 اإلدما٤ ايـُٓؿع٢ ع٢ًعاًَٞ ؾًفا مل ًًُٜ٘ اإلمجاع ايـُايعباؾٟ أٚ 

: عٌُ ايـذاٌٖ ايـُكٓصك بػري  ٛضٛعايـُالغتالف  -ِٓ ٚنًُٓٓاٙـيٛ ت -
  َع اْهًاف ايـػطأ السكّا . -سذ١ٕ، ٚعٌُ ايـذاٌٖ بـشذ١ٕ 

 هًـ إـا أقاؾ إنٓاؾ عًُ٘ ٚتصشٝش٘ايـُٜٝؿ ايبطالٕ بإٔ ُهٔ تأـٜٚ    
                                                           

 . 94َٔ ابٛاب اؾعاٍ ايصال٠ : ع 9: ب 4ايٛنا٥ٌ :ز (2)
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 ،ذتٗؿايـُٛاؾل عًُ٘ يؿتٛاٙ ٚقؿ َات ٖفا ايـُذتٗؿ ايهابل ايـُبتكًٝؿ  
هًـ يؿتٛاٙ يػكض تصشٝض عًُ٘ ايـُؾٝهٕٛ تكًٝؿٙ ٚانتٓاؾ عٌُ 

يًُٝت ٖٚٛ باطٌ سهب  (ايتكًٝؿ االبتؿا٥ٞ)ايهابل َٔ َصاؾٜل 
 .شذ١ ـٚاي ٓصٛق بايؿيٌٝايـًُٗٛق ايـُ

أتٞ ب٘ يًشذ١ ايـُػايؿ١ ايعٌُ ـ: إٔ تٓهًـ َ ايصٛق٠ ايكابع١    
َٚٛاؾكت٘  -ذب ايكدٛع ايٝ٘ سني ايعٌُـٜؾت٣ٛ َٔ نإ  - ايهابك١
 .شاضك ـذب ايكدٛع ايٝ٘ يف ايمَٔ ايـايؿع١ًٝ ؾت٣ٛ َٔ ٜيًشذ١ 

يمّٚ االعاؾ٠ أٚ عؿّ شهِ باإلدما٤ ٚصش١ ايعٌُ ٚـٚايعاٖك ٖٛ اي    
شذ١ ـشا٤ ايتؿاقى ايًكعٞ َاؾاَت ايـشُٖٛا َٔ أْـا٤ أٚ ْايكط

ع٢ً طبل  -ذاَع يًًكا٥ط ؾعاّلـذتٗؿ ايايـُؾتا٣ٚ  :عترب٠ ايؿع١ًٝايـُ
كًٝؿٙ ـٜكصؿ ت بإٔهًـ ايٝٗا ايـُؾٝهتٓؿ  ،أتٞ ب٘ نابكّاايـُايعٌُ 

ٚبربن١  ،ع٢ً أعُاي٘ ايهابك١ ٚايالسك١ٖٚٞ تٓطبل  ،ٚإعتُاؾ ؾتاٚاٙ
اإلعاؾ٠ أٚ ايكطا٤  عٓ٘ ٚدٛب ٜٓتؿٞ -سذ١ ؾعاّل عًٝ٘ٞ يت ٖايؿت٣ٛ اي

صش١  الىَيٝو ٚ .  ـشا٤ ايتؿاقى ٚاألثك ايًكعٞشُٖٛا َٔ أْـأٚ ْ
الى ايـُبٌ  ايؿع١ًٝ، َطابك١ ايؿت٣ٛ : اىل سذ١ ؾٝ٘ هتٓؿعًُ٘ ايفٟ مل ٜ

١ َعترب٠ شذـكٓصك بعؿ إْهًاف ايٛاقع بايـُذاٌٖ ـصشض يعٌُ ايايـُ
ذتٗؿ ايؿعًٞ بعؿّ ايـُؾت٣ٛ  اييت ٖٞ شذ١ـاىل اي السكّا ٖٛ االنتٓاؾ

نتٓؿ السكّا ٚبعؿ هًـ إايـُؿكٚض إٔ ايـُٚ ،يمّٚ االعاؾ٠ أٚ ايكطا٤
 ،ًُ٘عيطابك١ ايـُذتٗؿ ايؿعًٞ ايـُنٓؿ عًُ٘ اىل ؾت٣ٛ تـُاّ ايعٌُ ٚأ

ً٘ ٚعؿّ يمّٚ ؾٝذمٜ٘ ٚتٓتؿٞ عٓ٘ اإلعاؾ٠ ٚايكطا٤ اـا أؾتاٙ بصش١ عُ
  . اضٞايـُعؿّ يمّٚ تؿاقى عًُ٘ اإلعاؾ٠ ٚايكطا٤ ٚ
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اـا  ايتًكٜعٞ بايٛاقع ذاٌٖـصش١ عٌُ اي َـُا تكؿّ : شاصٌـٚاي      
ايفٟ  ذتٗؿ ايؿعًٞايـُؾت٣ٛ  بلعٌُ طقؿ ٚ كٓصكَقاصكّا غري ٕ ان

ًٓؿٙ ٖٚٞ  َٓذّٝاٚ يًف١َ َٚرب٤ّ  َـذمّٜا عًُ٘ ٕسذ١ٕ يكع١ٝ َٛدب١ يهٛ ق
 ؾإْ٘ اـا ُكصكـاي ذاٌٖـاي ػالفبـ ـُػايؿ١ . ٖٚفااي عكاب َٔ

 ٜهتشلؾإْ٘  يًٛاقع ٘عًُ ـػايؿ١َ -اآلغك ّٛايٝ يف ٚيٛ -هًـ اْ
 ايصشٝض ايعٌُ ع٢ًٚايتعٓكف  ايًكعٞ شهِـاي تعًِ تكى ع٢ً ايعكاب
 يـشذ١ َٛاؾكت٘ ايعٌُ تـُاّ بعؿ ٜتبني إٔ ْعِ إال ؾانؿّا، عًُ٘ ٜٚهٕٛ
  .االْـشا٤ َٕٔ بٓشٛ  ايتؿاقى عٓ٘ تٓؿٞ ٖٚٞ نتٓؿ ايٝٗاٚقؿ ا ؾع١ًٝ يكع١ٝ

إْهًـ  كصك اـاايـُذاٌٖ ـقؿ ًٜهٌ ع٢ً ايكٍٛ بصش١ عٌُ ايٚ    
ُا سهاٙ يٝػٓا ـذتٗؿ ايؿعًٞ بايـُؾت٣ٛ تطابل عًُ٘ َع ايٛاقع أٚ َع 

 كتط٢ايـُيف قناي١ ايتكًٝؿ عٔ ايهٝؿٜٔ ايكضٞ ٚ)قؿٙ( األْصاقٟ
 .ع٢ً بطالٕ صال٠ َٔ ال ٜعًِ سهُٗا  ( َٔ االمجاع)قؿُٖا

، ٚيعً٘ اْعكؿ َٓعكؿ ع٢ً إطالق٘ إال إٔ االمجاع غري َتشكل ٚغري    
بني ايـُتكؿَني ايـُتأثكٜٔ بأؾهاق عًُا٤ ايهالّ ايـًُٗٛق بِٝٓٗ اعتباق 

 مل ٜـُتؿ اىل َٜٛٓا ٖفا دمَّا .ٚ ؾ١ْٝ٠ ايٛد٘ ٚايـذمّ ب١ٝٓ ايعبا

 شكل نْٛ٘ إمجاعّا تعٓبؿّٜاـال ُْ - ؾكض إْعكاؾ اإلمجاعع٢ً ثِ     
  ذُعنيايـُالستُاٍ إنتٓاؾ  ()اإلَاّ ايـُعصّٛنايؿّا عٔ قأٟ 

كٓصك ايـُذاٌٖ ـٚاي  ذمّ ب١ٓٝٓ ايصال٠ـاىل اعتباق اي -نُٝا ايـُتكؿَنيال-
اىل عؿّ تأٓتٞ قصؿ ايككب١ َٔ  الستُاٍ إنتٓاؾِٖ أٚ ،غري دالّ بٗا

قٓصك يف نإ ًَتؿتّا اىل ثبٛت ٚادب يف عٗؿت٘ ٚيٛ كصك ايـُذاٌٖ ـاي
 .شكل سذٝت٘ مجاعّا َٓكٛاّل ال ُْـ: نْٛ٘ إ ٙتأثري ٓا يـُٓعهؿٜٝٚ ،٘عًُت



 (365............... )....................عىن املكمف  ون غري تكمًد أو احتًاط ...     

 

 طكٜك١ٝ أعين : ًُٗٛقيً ؾاقّاٚ ْاػتاقـَ ع٢ً -نً٘ ٖٓا ايبشحٚ     
ْٟ ايهبب١ٝ ؾٕٚ -ايـُعترب٠ اتقاَاأل  ٜ٘ؿعُ ال دؿّا ضعٝـ ؾإْٗا قأ

ٌْ   ٘ .كتطٝتـ ايـُ يًتعٓكض َٛدب ال فايٚ ،ٚاضض ؾيٝ
صش١ عٌُ ايـذاٌٖ ايـُكٓصك اـا طابل ؾت٣ٛ ايـُذتٗؿ ٚايـشاصٌ      

يف ْؿو األَك ايتًكٜعٞ ًٚٛاقع يػايؿّا ـْعِ اـا نإ عًُ٘ َ.  ايعؿٍ
ع٢ً ػايؿ١ ايٛاقع ٚـصٓشت َعاقبت٘ ع٢ً َ -َط٢ ٚقت ايعٌُ ٚقؿ

ايـُعفق٠ سني شذ١ ـاىل ايؾٝٗا  ٙانتٓاؾ اض١ٝ يعؿّايـُؿٜٛت٘ يف أعُاي٘ ـت
 ؾإٕ -َٔ ؾٕٚ عفق أٚ قصٛق عٔ ايتعًِ  ًٛاقعػايـ يـَ ٖٚٛ - ً٘عُ

ٙ يف ٚقت٘ ايٛادب ايٛاقعٞ يف ٚقت٘ عكابني : عكاب ع٢ً عؿّ أؾا٤ رتىي
ٚاـا إنتٓؿ السكّا اىل  ،ٚعكاب ع٢ً تكى قطا٥٘ غاقز ٚقت٘ ،صشٝشّا

عٓ٘  اْتؿ٢ -اضٞ ايـُذتٗؿ ايؿعًٞ يػكض تصشٝض عًُ٘ ايـُؾت٣ٛ 
كض تكًٝؿٙ ٚإنتٓاؾٙ السكّا يؿ ٘ٚدٛب ايكطا٤ ٚال ٜعاقب ع٢ً تكن

 . ٚعؿّ يمّٚ قطا٥٘ بصش١ ايعٌُ ؿٍعذتٗؿ ايايـُاىل ؾت٣ٛ 
ذتٗؿ ايؿعًٞ قؾع ايعكاب ايـُٚال ٜٛدب إنتٓاؾٙ ايالسل اىل ؾت٣ٛ     

ايتعًِ ايـُؤؾٟ يعؿّ أؾا٤ ايٛادب يف ٚقت٘ صشٝشّا ع٢ً عؿّ ايجابت 
 عا١ًَ أٚ ايعباؾ٠ايـُ ٖٚٛ َكٓصْك يف تعًِ -صشٝشّا ؾإْ٘ تكى أؾا٤ ايعٌُ

 .٘ عًُ يف ٚقتي٘ َٔ ؾٕٚ إنتٓاؾ اىل سذ١ َعٓفق٠  ١ايصشٝش
ذتٗؿ ايؿعًٞ عؿّ ايـُٚتكى قكا٠٤ ايهٛق٠ ٚناْت ؾت٣ٛ  ٢َٔ صًَٓجاّل:     

ٞٓ ٚقت ايعٌُإنتٓؿ قؿ ٚ ،ٚدٛبٗا يؿتٛاٙ نإ إنتٓاؾٙ  -ايٝٗا السكّا بعؿ َط
يهٓ٘ ال ٜكؾع  ،٘ع٢ً تكن قطا٤ صالت٘ ْٚاؾّٝا النتشكام ايعكاب ًّٚمقاؾعّا ي

قؿ تكى ايهٛق٠ َٔ ؾٕٚ سذ١ تكى األؾا٤ ايصشٝض يف ٚقت٘ ٚعٓ٘ عكاب 
  .يكع١ٝ إعتُؿٖا يَتِعٔفَقٙ عٔ َـػايؿ١ ايٛاقع 
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شّا َٔ ؾٕٚ إنتٓاؾ اىل سذ١ ـ: َٔ ص٢ًٓ أٚ عٌُ صايباغتصاقٚ     
ٚقؿ َط٢ ٚقتٗا ٚنإ عًُ٘ باطاّل يف  -ذتٗؿ عؿٍـؾت٣ٛ َيكع١ٝ: 

ذتٗؿ ؾعًٞ ـبؿت٣ٛ َ ثِ إْهًـ صش١ صالت٘ أٚ صٛاب عًُ٘ ،ايٛاقع
ًٓؿٙ ٕ  ق صالت٘ َٔ ؾٕٚ قكا٠٤  - السل ٖٚٛ ٜؿيت بصش١ عًُ٘يف لَٔ

ٖفا ٜهتشل ايعكاب ع٢ً تكى األؾا٤ ايصشٝض يف ٚقت٘ ٚإٕ  - ايهٛق٠
كض ايتؿاقى السكّا، يؿ تكى أٚ مل ٜهتشل ايعكاب ع٢ً تكى ايكطا٤

 .السكّا ؾٝهٕٛ َعفٚقّا بًشاظ ايكطا٤ دمَّاشذ١ ايؿع١ًٝ ـاىل ايإنتٓاؾٙ 
ًٓؿ يف ْعِ يف غصٛص صالت٘ األغري٠ اييت يت َٔ ٜؿ ٗاٚقت أت٢ بٗا ثِ ق

إ َعفٚقّا ال ٜعاقب ع٢ً تكى ن -ٚناْت يف ايٛاقع ؾانؿ٠ بصشتٗا
 .نٛق٠  بال ٖاش١ ألؾا٤إلنتٓاؾٙ اىل سذ١ ؾع١ًٝ َصٓش ٖا صشٝش١ّأؾا٤

يٛ غايـ عًُُ٘ ٚاقَع كٓصك ايـٌُٖ ذاـ: إٕ ايشاصٌ باغتصاقـٚاي   
عٛقب عًٝ٘ يعؿّ تعًُٓ٘ َع قؿقت٘ عًٝ٘ ٚنإ عًُ٘ ؾانؿّا ايتًكٜع 

 ايـذاٌٖ انتشكام جين َٔ قاعؿ٠ ايتاللّ بنيـيـُػايؿت٘، ٚقؿ إنت
 ايٛاقَع عًُُ٘ ػايـٜـ ايـُٛاقؾ اييت يًعكاب يف مجٝع ايـُكصك

 ايـًُٗٛق َزَكٚأِغ ًُ٘ع ؾهاؾ ٚبني ايعٌُ قبٌ ٜ٘تعًُ ملألْ٘  ايتًكٜعٞ
 بصش١ ؾٝٗا أؾتٛا -ـُؿكٚض١ ٚايصٝاّاي ايصال٠ ؾكٚع َٔ ثالث١ َٛاقؾ
ًٓ عؿّبهبب  ًعكابي ـُكٓصكاي بانتشكام ايتماَِٗ َع ايعٌُ  ُ٘تع
 يف اي١َٝٛٝ ايصال٠ يف ذٗكـاي ٖٚٞ ٘،َٓ ُطًٛبـاي ايتًكٜع يٛاقع

 َع ايتُاّ ايصال٠ٚ ،ذٗكـاي َٛضع يف اإلغؿاتٚ ،غؿاتاإل َٛضع
 ٖفٙ تصؿق اـااإلؾطاق، ؾٚ ايكصك ٘ؾٝ ًٜمّ عَٛض يف ايصٝاّ

 ؾكؿ -ٚايـُكٓصك ايكاصك نٛا٤ -ايًكعٞ شهِـباي دٌٗعٔ  ايـُػايؿات
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َع  ،ايكطا٤ب ٚأ عاؾ٠باإل اقىايتؿ يمّٚ ٚعؿّ ايعٌُ بصش١ أؾتٛا
 ايتًكٜعٞ ايٛاقع َٛاؾك١ تكى ع٢ً ايعكاب ٘انتشكاقب ٜطّاأ ايتماَِٗ

ًٓت تكى َٔ ْاي٦ّا  ُشككٕٛـاي ؾأيهٌ ايتكًٝؿ بطكٜل ايٛاقع ِع
 يمّٚ ّٚعؿ ايعٌُ بصش١ ِٗسهُ بني ايـذُع ع٢ً غكٕٚـُتأاي

ّا جـشب ٙعكضٓاقؿ ٚ ،عًٝ٘ ايعكاب انتشكام ٚبني ايكطا٤ ٚأ اإلعاؾ٠
 صٌأ بـشٛخ ٚاغكأ يف ّاٚدٛاب طّاْٚك ّاٚقٓؾ ّاٚدٛاب ايهااّل َؿصاّل
 . صٍٛاال دكٜإ يكا٥ط : االيتػاٍٚ ايربا٠٤

 ُػايؿت٘ـي ُكصكـاي ذاٌٖـاي عٌُ ؿهاؾب سهُٓا ُاـي نإ ٚنٝـ    
ؾال  -ٚايبطالٕ : أعين ايتؿاقى ايؿهاؾ ثكأ تكتٝب ًمّٚبٚ ايتًكٜع ٚاقع

بني رتتب ع٢ً صش١ ايعٌُ أٚ ؾهاؾٙ يـُيتؿاقى ااٚؿكم األثك ايًكعٞ ٜ
ب يجٛانإٔ ٜػهٌ  ُا :ٙ ٚبني غريٖطا٤نْٛ٘ إعاؾ٠ ايعٌُ ايعباؾٟ أٚ ق

 -ذاقٟـيا غري -ايهجريايكًٌٝ أٚ ا٤ ايـُٚاسؿ٠ يف  تٓذو بايبٍٛ َك٠ّيـُا
أٚ  اـا اْهًـ عؿّ نؿا١ٜ ايػه١ً ايٛاسؿ٠، ؾًٝمَ٘ تطٗريٙ َٔ دؿٜؿ

 شؿٜؿـبايههني اي أعين ايفبض -ػايص إغتٝاقّاـشؿٜؿ ايـٜفبض بػري اي
شؿٜؿ ـثِ ٜتٓٓب٘ ٜٚتعٓكف ع٢ً يمّٚ ايفبض باي -ػًٛط بايهكّٚايـُ

 َٝت١ْ اْٗٗا ألنًايفبٝش١ باق١ٝ مل تـُت ؾال ٜـذٛل ي٘ أـػايص ٚناْت اي
 بٓعك ايؿكٝ٘ ايعؿٍ ايفٟ قًؿٙ . شكّ أنًٗا ٜـ

ع٢ً  يكعٞ َرتٓتْب اضٞ أثْكايـُإٔ ٜهٕٛ يعًُ٘  : ذاَعـييتعبري اٚا    
تأتٞ ايصٛق ؾ -نتكبايٞـشايٞ أٚ اإلشهب ايمَإ ايـصشت٘ أٚ ؾهاؾٙ ب

، ٚاـا تـشكل سٝح ايبطالٕ أٚ ايصش١ ٚاإلدما٤ األقبع١ ٚأسهاَٗا َٔ
ٕ٘ عؿٍ ـكـ٣ٛ ؾـؿتـايبطالٕ ب  تكٓتب أثكٙ ايًكعٞ بايٓشٛ ايـُككق يكعّا -ٝ
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  َٔ ايتؿاقى ايفٟ ُٜتالؾ٢ ب٘ بطالٕ ايعٌُ ايـُاضٞ . 
ٚإٕ نإ إنتٓاؾٙ يف ٚقٕت السل َتأغك عٔ  -هتٓؿ اىل سذ١ايـُْعِ     

ؿ١ ايٛاقع يػاـّٜا َٚعفٚقّا يف َذمـٜهٕٛ عًُ٘ صشٝشّا َٚ -ايعٌُ
 .بتؿصٌٝ أٚضشٓاٙ يف صٛق َتعؿؾ٠ 

ثِ ، يف َعكؾ١  أسهاّ ايًكع ٚتهايٝؿ٘ ككٓصايـُذاٌٖ ـٖفا نً٘ يف اي    
 :شاؾٟ عًك ـٖٚٛ ايبشح اي ،ٜكع ايهالّ يف ؾكع ؾكٗٞ يبشجٓا ٖفا

 ون دون تكمًٍد صخًح :أو الـىعاومة العبادة         
إٔ عٌُ ايعاَٞ َٔ ؾٕٚ تكًٝؿ أٚ يبشح ايـُاضٞ: يف أ تبٝٓسٝح     

يٝهت ٚ ،إستٝاط باطٌ ظاٖكّا ألْ٘ مل ٜهتٓؿ اىل سذ١ َعترب٠ َعٓفق٠ ي٘
يف  تشكلٜٚسٝح  ،ذتٗؿ ايعؿٍايـُؾتا٣ٚ  ٖٞ يف عصٛق ايػٝب١ إال

ْاي٦ّا  ،َٔ مل ٜهتذُع يكا٥ط صش١ ايتكًٝؿ َٔ نجريٕ : تكًٝؿػاقز ـاي
ايككاب١ أٚ  ايـُٓؿع١ أٚ شب١ أٚايـُيًػص١ٝ: ٔ َٓطًل اهل٣ٛ ٚايعالق١ اَ
ٛٓشٖٛا َٔ ـْ ٌْ دمَّا.١ ٚعًكَغات غري أنباب َٚه  ٚسٝح ٖٚفا باط

ٔ ايفٟ مل ٜهٔ عتبٝٓٔ إٔ َع٢ٓ ايبطالٕ ٖٛ عؿّ دٛال االدتما٤ بعًُ٘ 
 ٙيعؿّ إسكال ،اٍـتجـٞ َكاّ االَـتصاق عًٝ٘ ؾـاالق ؾال ٜـذٛل ي٘ ،ؿـكًٝـت

يف  تشكلٜ، ٚسٝح شؿٛظ يف ايًٛعايـًُكٜعٞ َطابكت٘ َع ايٛاقع ايت
 ،َٔ مل ٜهتذُع يكا٥ط صش١ ايتكًٝؿ َٔ ايعٛاّ: تكًٝؿ ػاقز نجريّاـاي

ايصايـض ايفٟ ٜأتٞ ب٘ ايعاَٞ َٔ ؾٕٚ  ٚعٓؿ٥ف ْكٍٛ : بطالٕ ايعٌُ
ٖٛ  -كؿ بعض يكٚط صش١ ايتكًٝؿؿَٔ ٜ ٚيٛ يتكًٝؿٙ -صشٝضتكًٝؿ 
ٚتصشٝش٘ بٗا، عًُ٘  ٗا ع٢ًكتطبٝيشذ١ ـشصٌٝ ايـكٓصك يف تايـُسهِ 

ِٓ ٖفا ايـ ًٓؿ غري ايـُؤٌٖ يـُكدع١ٝ )َٔ مل ٜكًٓؿ( شهِٜٚع  ٚ)َٔ ق
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ا شٖٛـْعؿّ طٗاق٠ َٛيؿٙ أٚ ييعؿّ إدتٗاؾٙ أٚ يعؿّ عؿايت٘ أٚ  (يؿتٝاا
سهُّا َٔ  إقرتؿٜال ، ؾإٕ ٖفٜٔ يكا٥ط صش١ ايتكًٝؿؾكؿإ أْـشا٤ َٔ 

 ،شكل صش١ أعُاي٘ـٖٚٛ ال ٜتعٓبؿ أٚ تعاٌَ ؾُٔ  ،يعٌُسٝح بطالٕ ا
 َٔ ايٛقت ؾرت٠ّ ثِ َط٢ عًٝ٘ ،ي٘ يكع١ٝ َعٓفق٠ّ سذ١ّ ٙؾاعتُيعؿّ إ

ُع٢ٓ ـباط١ً ب ناْت أعُاي٘ -بػري تكًٝؿ صشٝض ٚسذ١ َعٓفق٠ ٖٚٛ -
ال عٓفق٠، ؾايـُشٓذ١ ـػًٛ َٔ ايـع٢ً ايعٌُ اي ٙقتصاقعؿّ دٛال إ

، عٓفق٠ ساٍ ايعٌَُٔ ؾٕٚ تكًٝؿ ٚإنتٓاؾ اىل سٓذ١ َ ذٛل ي٘ ايبكا٤ُـٜ
ٕ٘عٔ ي٘ َٔ ايؿشص البؿ نُا   َبايك٠ تكًٝؿٙ ٚتطبٝلًًكا٥ط ٚيداَع  ؾكٝ
 . ذاٍ االطاع١ ٚاالَتجاٍـيتهٕٛ َعتُؿٙ يف َ ،٘ ع٢ً ؾتاٚاٙأعُاي

ًٓكٓصايـُٚ      : أعُاي٘عُّٛ َعفٚق يف  ِ ٚايتكًٝؿ غريك ايكاؾق ع٢ً ايتع
شؿٛظ يف ايـُايتًكٜعٞ  بل ايٛاقعاإال َا ط ٚغريٖا، عباؾات٘ َٚعاَالت٘

ع٢ً تكى ايتعًِ َٔ طكٜل ايتكًٝؿ ايصشٝض  ْبٖٚٛ َأثّٛ َعاَق ،ايًٛع
عباؾات : َٔ اي عُاٍ ايصايـش١ ايصشٝش١تؿٜٛت٘ نجريّا َٔ األدٌ أل
 طعُ٘يـُش١ًً ايـُاألعُاٍ ايصشٝش١ َٔ غريٖا َٔ ايتعاَالت َٚٔ ٚ

   . تصكؾات٘نا٥ك ًَٚكب٘ ٚ
ٜهٕٛ ٘ ـشهب ظكٚؾـتعًِ بـًكؿق٠ ع٢ً ايؿاقؿ يايكاصك ـْعِ اي     

  . اىل اهلل نبشاْ٘ٚأَكٙ  ، َعاقب ع٢ً تكى ايتعًِ غرَي قّاعفٚـَ
 :  صش١ ايتكًٝؿ يكا٥طًؿ أٚ قًؿ َٔ مل ٜهتذُع ٚايفٟ مل ٜك      

عٔ  ػاص١ أٚدبت عذمٙـظكٚؾ٘ ايت ٜهٕٛ قاصكّا َعفٚقّا اـا ناْ قؿ      
  . ايتكًٝؿ ايصشٝضَٔ طكٜل  عًٝ٘ ٚعؿّ قؿقت٘ ايتعًِ

      ًٓ  .   ِ َٔ طكٜل ايتكًٝؿٚقؿ ٜهٕٛ َكٓصكّا َع قؿقت٘ ع٢ً ايتع
 -ٚغريُٖا ٘ـ٘ َٚعاَالتـعباؾات -٘ ـُايـأع ٔ ـكؿٜكٜٔ َا نإ َـتـٚع٢ً اي      
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َٚا نإ َٔ  ،َطابكّا يًٛاقع ايتًكٜعٞ ؾٗٛ صشٝض ٖٚفا ْاؾق ايتشكل
 -شكل َطابك١ أعُاي٘ يًٛاقعـت ٚيف ايػايب ال -ػايؿّا يًٛاقعـأعُاي٘ َ

ٖٚفا  . ذٝؿايـُكؿت قنّٓا َؿكٚضّا يف ايككإٓ ـتهٕٛ أعُاي٘ باط١ً اـا ؾ
نً٘ إٓت يف عُّٛ أعُاٍ ايعباؾ: عباؾات َٚعاَالت ٚغريٖا، ٚيهٓٓا 

ْتهًِ ٖٓا يف غصٛص ايعباؾات ايـُأتٞ بٗا َٔ ؾٕٚ تكًٕٝؿ صشٝض  
 : ا، بعؿ تـُٗٝؿ َكؿ١َؾٝٗ ٌ ايكٍٛؿصـْٚ
صشٝض ٜهتٓؿ  كًٝؿـٙ َٔ ؾٕٚ تكهًـ َؿ٠ّ َٔ عُايـُاْ٘ اـا تعٓبؿ     

أٚ تعٓبؿ بتكًٝؿ غري  ،ذتٗؿ عؿٍ ٜٚطبٓكٗا عًٝٗاـَ يف عباؾات٘ اىل ؾتا٣ٚ
ْٕ عًٝ٘ بٗفا ايـشاٍصشٝض ذب عًٝ٘ إعاؾ٠ ـٌٗ تؾ -، ثِ ٜـُطٞ لَا

َا شاٍ إـػًٛ ايـؾاْ٘ ال ٜ ،ثالث١ هأي١ صْٛقايـُٚيف  ؟. اض١ٝايـُعباؾات٘ 
ـػايؿتٗا أٚ ٜٓهًـ َ ،عقيًٛا أتٞ بٗاايـُ إٔ ٜٓهًـ َٛاؾك١ عباؾات٘

 . ػايؿ١ايـُٛاؾك١ ٚال ايـُطابك١ ٚايـُأٚ ال ٜٓهًـ ي٘  ،يًٛاقع
نُا  -ايـُشؿٛظ يف ايًٛع يٝو ٚاقع ايتًكٜع ٖٓا كاؾ َٔ ايٛاقعايـُٚ    

ؾاْ٘  ايطكٜل ايٝ٘ايـُكآ٠ ي٘ ٚكاؾ ايـُبٌ  -ٜتباؾق ايفٖٔ ايٝ٘ عٓؿ مساع٘
أٚ  اض١ٝ َطابك١ّايـُهًـ ٜٚهتٓبط ؾتاٚاٙ ؾٝذؿ أعُاي٘ ايـُذتٗؿ ـقؿ ٜ

 ،ايٛاقع ايتًكٜعٞطبل ا إنتٓبط٘ َٔ األسهاّ اييت اعتكؿٖا يـُ ػايؿ١ّـَ
 شهب ايعاؾ٠ـػايؿ١ ؾاْ٘ بايـُطابك١ أٚ ايـُذتٗؿّا عؿاّل ؾٝهتًـ ـٚقؿ ٜكًؿ َ

شؿٛظ يف ايًٛع ايـُٜتعفق يف عصٛق ايػٝب١ االطالع ع٢ً ٚاقع ايتًكٜع 
ُٖا  ، َٛصًني ايٝ٘نيف عًٝ٘ يف أسؿ طكٜكني تعبؿٜٜٚٓشصك ايتعٓك

ايصشٝض، ٜٚهٕٛ نٌ ٚاسٕؿ أٚ ايتكًٝؿ  ،االدتٗاؾ ٚاالنتٓباط ايؿعًٞ
 االطالع عًٝ٘ لَٔ ايػٝب١ . َُٓٗا َكآ٠ ايٛاقع ايـُذٍٗٛ ايفٟ ٜتعفق

ًٓؿ َـٖٚهفا اي      عكض ي٘ ثِ ،٥طذتٗؿّا عؿاّل داَعّا يًًكاـشهِ اـا ق



 (371..................... )العبادة  أو املعاومة ون دون تكمًد صخًح  ...............     

 

ايـُٛت ع٢ً ط صش١ ايتكًٝؿ نعكٚض َا ٜٛدب ؾكؿاْ٘ بعض يكٚ
عٓ٘ يطعٕٔ  االدتٗاؾ ًَه١ ايؿهل أٚ ؾكؿإ ايطبط أٚ لٚاٍ ايؿكٝ٘ أٚ 

  ال ٜصًض يـُكدع١ٝ ايتكًٝؿؾاْ٘ يف ايهٔ أٚ ْـشٛٙ َٔ األنباب، 
ٕ٘ داَع يًكٚط ـكًٝؿ ؾـتكاٍ اىل تـٙ ٚاالْكًٝؿـتذب ايعؿٍٚ عٔ ـٜٚ كٝ

: بٝإ اعتباق مجع  ش١ ايتكًٝؿ َٚبايك٠ تكًٝؿٙ، ٚقؿ نبل َؿصاّلص
 .ايؿكٝ٘ ايـُكًؿ يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ سؿٚثّا ٚبكا٤ّ 

هتًمّ يمٚاٍ ايكأٟ ٚايؿت٣ٛ ايـُؿ ايًكط كبني ؾؾُٝا ـنكْا ؾكم  ٚال    
ًٓؿ  نمٚاٍ ايعكٌ أٚ االدتٗاؾ ٚايـُٛدب يمٚاٍ عٓٛإ ايؿكٝ٘ عٔ ايـُك

 دتٗاؾهتًمّ يمٚاٍ ايٛصـ َع بكا٤ ايكأٟ ٚاإليـُاٚبني ؾكؿ ايًكط 
كًٝؿٙ ـذٛل ي٘ ايبكا٤ ع٢ً تـؾاْ٘ يف نال ايٓشٜٛٔ ال ٜ ،نمٚاٍ ايعؿاي١

ٚايعٌُ ع٢ً طبل ؾتاٚاٙ اييت صؿقت َٓ٘ ساٍ إنتذُاع٘ يًًكٚط 
 .قبٌ عكٚض َا ٜٛدب ؾكؿ بعطٗا 

ًكا٥ط صش١ يذاَع ايؿكٝ٘ ايـهًـ بؿتا٣ٚ ايـُإٕ عٌُ  :ٚايٛد٘    
 ،ػايؿ١ ايٛاقعـعٔ َدمَّا ي٘  ألعُاي٘ َٚعٓفْق ايتكًٝؿ سؿٚثّا َصٓشْض

كؿٙ يبعض ايًكا٥ط ٚغكٚد٘ عٔ أ١ًٖٝ ـيهٓ٘ بعؿ عكٚض َا ٜٛدب ؾ
عًٝٗا عُاّل بػري سذ١  اإلعتُاؾاىل ؾتاٚاٙ ٚ اإلنتٓاؾٜهٕٛ  -كدع١ٝايـُ

ًٓؿايـُٚتكًٝؿّا غري صشٝض يعؿّ مجع   . تكًٝؿٙ س٦ٓٝفيكا٥ط صش١  ك

ٚغريُٖا َٔ أعاظِ ًـ ايػطا٤  ايؿصٍٛ ٚنصاسيبقؿ ُْٔهَب اىل ٚ    
ًٓؿ يًكٚط صش١ ايـُ( ايكٍٛ بهؿا١ٜ إنتذُاع ايؿكٝ٘ )قؿِٖعصكِٖ ك

َا ٜٛدب عًٝ٘ ض إٕ عكايتكًٝؿ سؿٚثّا يف دٛال ايبكا٤ ع٢ً تكًٝؿٙ ٚ
 ٜـُٓع عٔ  ايبكا٤ ع٢ً تكًٝؿٙ . ، ؾإٕ عكٚض٘ؾكؿاْ٘ يبعض ايًكٚط
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ًٓؿ بإٔ عٌُهلِ ق ٚقؿ ُٜعتف     ًٓؿٙ ٖٛ ّاالسك ٚاعتُاؾٙ ايـُك  يؿتا٣ٚ َك
ًٓؿ ايهابل . ؾتا٣ٚ  ٚاعتُاؾٙالنتٓاؾٙ ايهابل  إنتُكاْق  ايـُك

عباؾ٠ أٚ  : هًـ يف نٌ عٌُايـُألٕ  ،غري َكبٍٛإعتفاْق ٓ٘ يه     
عًٝٗا تٓؿّا اىل ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ َٚعتُؿّا َه أٚ غريُٖا عٓؿَا ٜعٌُ َعا١ًَ

ّا َرب٤ّا صشٝشتٓاؾ يًؿت٣ٛ، ٚإْـُا ٜهٕٛ ايتكًٝؿ َٓ٘ ٚإن ؾٗٛ تكًْٝؿ
اـا سصٌ  -يٛ تـشككت ايـُػايؿ١ -يًف١َ َٚعٓفقّا عٔ َـػايؿ١ ايٛاقع

اىل  نتٓاؾأَا اإلٚ ،صش١ ايتكًٝؿ يًكا٥ط ايتكًٝؿ يف لَإ داَع١ٝ ايؿكٝ٘
ألٕ  ،تكًٝؿ غري صشٝضؾٗٛ يف لَإ ؾكؿٙ يبعض ايًكا٥ط  ؾتاٚاٙ

َٛدْب يبطالٕ تكًٝؿٙ  -عًٓ٘كٚط ايعض عكٚض َا ٜٛدب اْتؿا٤ ب
 .  ٚيمّٚ ايعؿٍٚ اىل غريٙ َـُٔ ٜتٛؾك ع٢ً أ١ًٖٝ ايتكًٝؿ

سذ١ٝ ايؿتا٣ٚ نتصشاب ٚقؿ ٜهتؿٍ ي٘ بٛدٛٙ ضعٝؿ١، أقٛاٖا إ     
 ايـُاض١ٝ اييت نإ ٜعٌُ بٗا َؿ٠ّ َٔ ايٛقت : 

َكاؾِٖ َٓ٘ إنتصشاب بكا٤ سذ١ٝ  نٕٛ أَا االنتصشاب ٚايعاٖك    
َٔ نإ ؾكّٝٗا داَعّا يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ اىل لَإ ؾكؿٙ يبعض  ؾتا٣ٚ

ايـُكاؾ انتصشاب٘ عٓؿ ايًو يف بكا٤ احلهِ  ٘ إْـُا ٜـذكٟؾاْ ،ايًكٚط
كٚع١ٝ تـكًٝؿ َٔ لايت عٓ٘ بعض ًَ : شهِـال يو يف لٚاٍ ايٖٚٓا 
، ٚقؿ قٓكبٓا لٚاي٘، َٚع٘ ُٜكطع بعؿّ بكا٤ سذ١ٝ ط صش١ ايتكًٝؿيكٚ

 . ُعٍُٛ بٗا يف ايمَٔ ايـُاضٞ ؾال يٓو يف عؿّ ايبكا٤ايؿتا٣ٚ ايـ

ِٓ بإأَا ٚ     ذؿ ـيهٓا مل ْ ،شٔ ؾٝ٘ـطالق٘ َا ْؾيٌٝ سك١َ ايعؿٍٚ ؾاْ٘ ٜع
ٚع٢ً ؾكض٘ ؾاْ٘  ،ّ ايعؿٍٚ ست٢ ٜصض ايتُهو ب٘شٓكـإطالقّا يؿعّٝا ٜ

 ػكز عٔ ؾا٥ك٠ صالعـبعؿ ؾكؿ ايؿكٝ٘ يًكط َٔ يكٚط صش١ ايتكًٝؿ ٜ
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 ُكدع١ٝ . ايـٚ ايتكًٝؿ

ايعؿٍٚ )ٖٛ يـُٓؿع٢ ع٢ً سكَت٘ اإلمجاع ايعؿٍٚ اَطاؾّا اىل إٔ       
ٕ٘ـَٔ تكًٝؿ ؾ ٕ٘ داَع يًًكا٥ط كٝ ٕٕ يتكًٝؿ ؾكٝ ـٕ  ٛضْٛعَٖٚفا  (ثا َٓت

ًٓؿ يبعض يكٚط صش١ ايتكًٝؿ .  يؿكؿإ ايـُك

هًـ ايـُٛت ع٢ً ايؿكٝ٘ ثِ بكٞ ايـَُا اـا عكض  :َٚٔ ٖفا ايكبٌٝ    
شّا أٚ ـأٚ تهاَ غؿ١ًّ دٗاّل أٚ -عاَاّل بؿتاٚاٙ َعتُؿّا عًٝٗاع٢ً تكًٝؿٙ 

ذتٗؿ ايـُإال َع تكًٝؿ  ،شكل يكع١ٝ بكا٤ٙ ع٢ً تكًٝؿٙـؾاْ٘ ال ُٜ -تعُؿّا
ٚإال نإ عًُ٘ يف  ،ٝتايـُذٛال ايبكا٤ ع٢ً تكًٝؿ ـشٞ ايفٟ ٜؿيت بـاي

ًٓ ًٓؿ أصاّل ، ٜٚهٕٛؿٙ باطاّللَإ َا بعؿ َٛت َك  ْعري عٌُ َٔ مل ٜك
ػايؿ١ ايٛاقع ـيف عؿّ االعتُاؾ ع٢ً سذ١ٕ َعترب٠ َعٓفق٠ ي٘ يف َ

باؾق٠ ؾٛقّا ايـُٚعًٝ٘  ،ساٍ ايتكًٝؿايـُػايؿ١ شككت َٓ٘ ـايتًكٜعٞ يٛ ت
ٞٓ داَع يًًكا٥طـاىل تكًٝؿ َ ذٛال ايبكا٤ ـَا إٔ ٜؿيت ب: ؾإ ذتٗؿ س
٤ ٚإَا إٔ ٜؿيت بعؿّ دٛال ايبكا ،ذتٗؿٙ ايفٟ َاتـكًٝؿ َـؾٝبك٢ ع٢ً ت

 ـشٞ . ذتٗؿ ايايـُؾٝٓتكٌ اىل ايعٌُ بؿتا٣ٚ 

ًٓؿ ايـُيًؿكٝ٘ ايـُٛت يو عٓؿْا يف أْ٘ اـا عكض  ٚنٝـ نإ ال     أٚ ك
ٜبطٌ تكًٝؿٙ  ؾإْ٘ َا ٜٛدب ؾكؿاْ٘ يبعض يكٚط صش١ ايتكًٝؿعكض 

ٕٕ ـكًٝؿ َـٚالبؿ َٔ ايعؿٍٚ اىل ت ،ٚال ٜصض إعتُاؾ ؾتاٚاٙ ذتٗؿ ثا
َعتُؿّا ع٢ً  ٠ َٔ ايٛقت ع٢ً تكًٝؿٙؾاـا َطت ؾرت ،داَع يًًكا٥ط

عباؾات٘  : ٌٖ تهٕٛ أعُاي٘ ايتكًٝؿ ؾتا٣ٚ َٔ ؾكؿ بعض يكٚط صش١
 ؟ .  ثِ ْبشح :  عتُؿ٠ ع٢ً ؾتاٚاٙ صشٝش١ايـُ -ٚغريٖا َٚعاَالت٘
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 :صخًح ر عباداته ون دون تكمًد ارك الـىكّصدلزوً ت          

ٕ٘ ؾَٕٚؿ٠ َٔ ايٛقت َٔ تعٓبؿ  ايفٟهًـ يـُاسهِ       أصاّل تكًٝؿ ؾكٝ
أعُاي٘ يف ؾرت٠ بكا٤ٙ ع٢ً ؾتا٣ٚ  ، ٖٚهفابػري تكًٝؿ صشٝض نإأٚ 

ٓا غصٛص عباؾات٘، ٜٚأتٞ سهِ ٚايـُكصٛؾ ٖ ،ذتٗؿٙ ايفٟ َاتـَ
  ثالث١ آت١ٝ . َٔ صٛق ػًٛ ـٚال ت -تعاَالت٘ السكّا إٕ يا٤ اهلل تعاىل

شٝشّا ٚبعؿ تعٓكؾ٘ ٗؿاٜت٘ ٚتكًٝؿٙ صـي ؾإٕ ايـُهًـ يف ايمَإ ايالسل   
بعؿ اييت انتٓبطٗا  َٔ ؾتاٚاٙ : إَا َٔ أسؿ طكٜكني ايتًكٜعٚاقع ع٢ً 

ٕ٘تكًٝؿٙ ئَ أٚ  ،ؾعاّلذتٗؿّا ـصريٚقت٘ َ ؾال ٜـػًٛ  ،داَع يًًكا٥ط ؿكٝ
ؾٝٓهًـ ي٘ ايـُاض١ٝ ت٘ اٜهٕٛ َتفنكّا يهٝؿ١ٝ عباؾ ساي٘ عٓؿ٥ف: إَا إٔ

 ـُٓهًـ بانتٓباط٘ أٚ بتكًٝؿٙ،اي أتٞ بٗا َع ايٛاقعايـَُطابك١ عباؾات٘ 
ؾال  ايـُاض١ٝت٘ اعباؾ ، أٚ ال ٜتفنك نٝؿ١ٝػايؿتٗا َع٘ـَٜٓهًـ ي٘ أٚ 

 :ؾايصٛق ثالث١  ،ٛاؾك١ايـُػايؿ١ ٚال ايـُتٓهًـ ي٘ 

: إٔ ٜتفنك نٝؿ١ٝ عباؾات٘ ٜٚعكف َطابكتٗا َع ايٛاقع ايصٛق٠ األٚىل    
سٝح إٔ ايـشهِ  -ٝؿّاتكً إدتٗاؾّا أٚ -َع ايطكٜل ايَٝ٘ٛاؾكتٗا  عينأ

َع ايٛاقع  بٗا ايعباؾ٠ ايـُأتٞ بصش١ عباؾ٠ٕ أٚ ؾهاؾٖا َْٓٛط بتطابل
عذٌ اهلل  -ايفٟ ُٜهتهًـ َٔ ايؿتا٣ٚ ايصشٝش١ يف عصٛق ايػٝب١ 

يعٗٛق يف صش١ عباؾات٘ ٚإدتما٤ٙ بٗا  عٓؿْا قٜب الٚألدً٘  -اْكطا٤ٖا
ًٓؿ َع ؾتا٣ٚ ايؿكَٝ٘طابكتٗا   .  ايـُك

أَٛق بٗا ايـُطًٛب ٖٛ ايتعٓبؿ بايهٝؿ١ٝ ايـُ : سٝح إٔ ٕٕثاٚبتعبري     
أتٞ بٗا َع ايـَُطابك١ عباؾات٘  يًـُهًـ ـإْهً ، ٚسٝحٚاقعّا

ُٖٚا طكٜكإ تعٓبؿٜإ  -٢ َٓ٘ قصؿ ايككب١ٚتأٓت إدتٗاؾٙ أٚ َع تكًٝؿٙ
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ؾال ي٤ٞ عًٝ٘ عٓؿ٥ف، ٚال  -اىل ايٛاقع ايـُذٍٗٛ يٓا إال َٔ أسؿُٖا
َطابكّا يًٛاقع  صشٝشّا : ؾعاّلأَٛق ب٘ايـُإٓت ب ألْ٘، َٛدب يًتًهٝو

  ذب عًٝ٘ ايكطا٤ .العتُاؾٙ ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ٚيفا ال ٜـ شهب ايعاٖكبـ

ػايؿتٗا َع ايٛاقع ـ: إٔ ٜتفنك نٝؿ١ٝ عباؾات٘ ٜٚعكف َٛق٠ ايجا١ْٝايص    
قٜب يف ؾهاؾٖا ٚيمّٚ  ٚال ،تكًٝؿّا : إدتٗاؾّا أٚ َع ايطكٜل ايٝٗاعينأ

 ؾٝ٘ .ٚاضض ٚال إيهاٍ  -يف ايـذ١ًُ -ٖٚفا ،السكّا تؿاقنٗا

 ايٛادب عًٝ٘ تكًٝؿٙٚسٝح إٔ ايػايب اْهًاف ايٛاقع بتكًٝؿ ايؿكٝ٘     
َع  ١أتٝايـُت٘ اعباؾ ٝعكف َطابك١السكّا ؾًٝمَ٘ إٔ ٜطايع ؾتاٚاٙ يؾعاّل 

هلا يمَ٘ تؿاقنٗا    ـػايؿتٗاَ ، ٚاـا ظٗكتهلا ـػايؿتٗاأٚ َؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ 
يمّٚ االعاؾ٠ أٚ إٔ يف بني األٚاغك قع ايهالّ ، ٚقؿ ٚدمَّا ذ١ًُـاييف 

ُا اـا ؾكؿت عباؾات٘ يبعض األقنإ ـػتص بـايكطا٤ يعباؾات٘ ٌٖ ٖٛ َ
ّٛٓ بٗا ايعباؾ٠ ايـُطًٛب١ ـتٚاييت تـ شهِٝـؿكٚض١ يف ايككإٓ ايايـُ   .؟ك
٘ ٝٚعً ،(؟(ٚأٌٖ بٝت٘))ِٓ ايهٓٔ ايٛادب١ يف يهإ ايكنٍٛعأّ ٜ

نٛا٤ نإ قصٛق  تـذب إعاؾ٠ ايعباؾات ايـُاض١ٝ ٚع٢ً االطالم :
ايـُؿكٚض١ يف األقنإ بعض أعُاي٘ ٚبطالٕ عباؾات٘ َهتٓؿّا يؿكؿٖا 

نايطٗٛق أٚ ايٛقت أٚ ايكب١ً أٚ ايكنٛع أٚ ايهذٛؾ يف ايصال٠،  -ايككإٓ
قصٛق أعُاي٘ أّ نإ  -األنٌ أٚ ايًكب أٚ ايـُكاقب١ يف ايصٝاّنٚ

ٚايـُؿكٚض١  األقنإ غري ايهٓٔ:بعض َهتٓؿّا يؿكؿإ ؾات٘ ٚبطالٕ عبا
ايهٛق٠ يف ايصال٠ ٚإؾغاٍ ايؿغإ ايػًٝغ ككا٠٤ نيف ايه١ٓ ايـُطٗك٠ 
  :ؿصٌٝ ايكٍٛ ؾٝٗا ـ، ٚتشُٖٛاـيًشًل يف ايصٝاّ ْٚ

 كٚض١ يف ايككإٓـؿايـُض األقنإ ـبعـباؾ٠ يـكؿإ ايعـٛق ؾـٞ صـؾ -أ    
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يف يمّٚ ايتؿاقى باإلعاؾ٠ أٚ ال غالف يعً٘ ٚال إيهاٍ ـشهِٝ اي
ايـُهًـ ٜتٝكٔ ؾإْ٘  -سٝح ؾـكؿت عباؾات٘ قنّٓا أٚ أنجك بايكطا٤ ؾاْ٘

ال تعاؾ ايصشٝض:طشؿٜح ًًمّٚ تؿاقنٗا يبٚعٓؿ٥ف  بؿهاؾ عباؾت٘
كًٝؿٙ ـٝ٘ تًع ٛادبايؾٍ اذتٗؿ ايعايـُٚايعرب٠ بؿت٣ٛ  (3)ص....ايصال٠

ؾاـا  -ٚتكًٝؿٙ ٚتصشٝض أعُاي٘ الٖتؿا٥٘يف ايمَٔ ايالسل بايؿعٌ ٚ
ذؿٜ٘ ، ٚال ٜـؾال تـذمٜ٘ -ايـُاض١ٝعباؾات٘ طابل ؾتاٚاٙ َع عؿّ ت٘ يتبني 

إ ٜـذب فٟ نـُعاصك يعًُ٘ ٚاياي ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘عباؾات٘ اـا طابكت  َا
سااّل يـُٛت٘ أٚ يتـػًـ يكط  عٔ االعتباق اٙؾتاٚ عًٝ٘ تكًٝؿٙ يهكٛط

 . َٔ يكٚط صش١ تكًٝؿٙ

تعفق ايـُشؿخ باألنرب ايـُبإٔ ايؿكٝ٘ ايـُكًؿ سااّل إـا أؾت٢  :َجاّل    
ذب عًٝ٘ ايٛض٤ٛ ـٜ : أْ٘باألصػك خُِٓ ثِ أسؿٝهٌ ٚقؿ تعًٝ٘ ايُػ

ُِٓ  ،ؾٕٚ ايتُِٝ ٚمل ٜتٛضأ بايؿت٣ٛ  دٗاّلؾعاّل ايـُهًـ يهٓ٘ تٝ
عباؾت٘ يًطٗٛق ايفٟ ٖٛ  ؾكؿإ ايـشاؾخ: اْهًـ ي٘ بتكًٝؿٙالسكّا، ثِ 
ّْ ٓٛ أْ٘ ال ٜصٓض َٓ٘ االدتما٤ بعباؾت٘ ٚالقٜب يف  يكعّا، ًصال٠ي قنٔ َك

سهب نايطٗٛق بعض أقناْٗا يكؿٖا ـايـُاض١ٝ يًشهِ ببطالْٗا بؿعٌ ؾ
  . ايكطا٤بأٚ  باإلعاؾ٠ايتؿاقى عًٝ٘ ب ؾٝذتكًٝؿٙ ايؿعًٞ 

 اض١ٝ يبعض ايهٓٔ ايـُْعِ االيهاٍ يف صٛق ؾكؿإ عباؾات٘  -ب    
َٔ عصَٛني هلا ٚؾكضٗا ع٢ً ايعباؾ به١ٓ ايـُ اييت ثبت إقاؾ٠ ايًاقع

قكا٠٤ ايهٛق٠ يف ايصال٠ ٗا، ْعري ٛاْعَ ٚأ ٗايكا٥ط ٚأ ايعباؾاتأدما٤ 
 .ذب ؾٝٗا ايتؿاقى ؟ ـٚإؾغاٍ ايؿغإ ايػًٝغ يًشًل يف ايصٝاّ ؾٌٗ ٜ
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ق٠ أٚ بتهبٝش١ نبري٠ ؿٕٚ قكا٠٤ ايهٛبَٔ عُكٙ  اـا ص٢ً َؿ٠ّ :َجاّل    
ًٓؿ  ،االنرتاس١ ؿٕٚ دًه١ٚاسؿ٠ أٚ ب ٜؿيت ٗؿ السكّا ٖٚٛ ذتايـُثِ ق

 .تهبٝشات ثالث١ أٚ َع دًه١ االنرتاس١ ببٛدٛب قكا٠٤ ايهٛق٠ أٚ 

 :يبعض ايهٓٔ ؾكؿإ ايعباؾات ايـُاض١ٝ ؾقاٛيف َايعاٖك أْ٘ ٚ    
عؿّ يمّٚ ٖٛ  -ايـُطٗك٠ ٛاْع ايجابت١ بايه١ٓايـُايًكا٥ط أٚ  األدما٤ أٚ

 : ـشؿٜح ايصشٝضيؿالي١ اي ،اؾ٠ أٚ ايكطا٤ايتؿاقى ٚعؿّ ٚدٛب االع
 (4) ط١صـ١ ايؿكٜـٓـكض ايهـٓـٚال تإال َٔ مخو ...تعاؾ ايصال٠ ال ط

اإلغالٍ  ٚايكطا٤ عٓؿعؿّ يمّٚ االعاؾ٠ ٚ تؿاقىـٚدٛب اي عؿّ ع٢ً
  . : دم٤ّ ناْت أّ يكطّا أّ َاْعّاايهٓٔ ايجابت١ يف ايعباؾ٠ب

٠ ٚايكطا٤ اـا ناْت عباؾات٘ ايًكٜـ ْإف يإلعاؾ ـشؿٜحايٖٚفا     
ـْ يًٛاقع عرب َـػايؿت٘ يًهٓٔ بػري تكًٕٝؿ صشٝض ؾٕٚ  - ٖٚٛ َـػاي

مشٍٛ  ايـشؿٜح َٚكتط٢ إطالم ١ يف ايككإٓ،ضقنإ ايـُؿكٚاأل
ٔٓإال إْ٘ ُٜ . َعّاكٓصك ايـُذاٌٖ ـايٚذاٌٖ ايكاصك ـايٓانٞ ٚاي أٚ  ع

 : ألسؿ ٚدٛٙ شؿٜح ـايكٓصك عٔ إطالم ايـُذاٌٖ ـػكٚز ايـطُإٔ بُٜ

ـشهِ ايعاَؿ كٓصك بايـُذاٌٖ ـٓؿع٢ ع٢ً إٔ ايايـُ يإلمجاع -أ     
ًٜٚمَ٘  ت٘اتبطٌ عباؾشل ايعكاب ع٢ً تكصريٙ يف ايتعًِ نُا ؾٝهت

ٌْ يٓبٞ، يهٔ.   كطا٤ٔبايأٚ  عاؾ٠ٔباإل ٗاتؿاقن ايكؿق ٚ اإلمجاع ؾيٝ
ٖٛ  -ؾٝ٘ ٚنالُٖا ًَهٛىع٢ً ؾكض إْعكاؾٙ ٚتعٓبؿٜت٘،  -تٝكٔ َٓ٘ايـُ

ُا أمجعٛا أٚ إؾعٞ ـٚإْ ،تًابُٗٗا يف إنتشكام ايعكاب ال أنجك
بؿعٌ تٓٓذم  ايعكٌ ايهًِٝ بإنتشكام ايعكابألدٌ إنتكالٍ  إمجاعِٗ
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ػكز عٔ عٗؿت٘ ـٚمل ٜ -ٚإَتجايٖ٘ٚٛ قاؾق ع٢ً َعكؾت٘  -ايتهًٝـ عًٝ٘
  . ػايؿت٘ـؾانتشل ايعكاب ع٢ً َ

 ٢ً بطالٕ عباؾاتل اْعكاؾ اإلمجاع عشاصٌ عؿّ إسكاـٚاي    
ست٢  ،ايـذاٌٖ ايـُكٓصك ٚع٢ً يمّٚ تؿاقنٗا باإلعاؾ٠ أٚ ايكطا٤

 ٜصًض َـػكدّا عٔ إطالم ايـشؿٜح ايًكٜـ . 

 .... إال َٔ مخو طال تعاؾ ايصال٠ايصشٝض: شؿٜحايـظٗٛق  -ب    
هًـ ايـُيف نٕٛ َٛضٛع غطاب٘ ٖٛ  (5)ٚال تٓكض ايه١ٓ ايؿكٜط١ص

ٕٛ ٚأت٢ بايعباؾ٠ صشٝش١ّ ايفٟ قصؿ إَتجاٍ أَك اهلل نبشاْ٘  تهٕٛ بٓش
ٚيٛ بـشهب اعتكاؾٙ سني  -َٛدب١ّ يكضٛإ اهلل تعاىل ٚنكٛط أَكٙ

اإلغالٍ :  عاؾ٠ّتكصريٙ ٜتٛقع ايـًُتؿت يكٓصك ايـُذاٌٖ ـٚاي -ايعٌُ
ت٘ َصؿام َٔ قصؿ ، ؾال تهٕٛ عباؾت٘اعباؾ أٚ َاْع يفذم٤ٕ أٚ بًكط ـب

شٝش١ تا١َ َٛدب١ يكضٛإ اهلل ص اهلل نبشاْ٘ ٚأت٢ بعباؾ٠ٕ أَك إَتجاٍ
 باإلمجاعؿّا َؤٜٓ ْاعتُؿَٖٚفا ايتٛدٝ٘ ٖٛ   . هكٛط أَكٙيتعاىل ٚ

 ٚأاإلعاؾ٠ يف بعض ايعباؾات نايصال٠ عٓؿ ايكٗك١ٗ  (6)أٚاَكٚبايـُتكؿّ 
عٓؿ غكٚز ْاقض ايٛض٤ٛ  ٚأعٓؿ صكف ايٛد٘ عٔ ايكب١ً  ٚأايتهًِ 

إقياؾ  ٚاَكٖٚفٙ األ ،ؾاتايعبا أغباقيف  َتهكق ٖفاشٛ ـْٚ ،يف ايصال٠
تهتًمّ ٖٞ ٚ صش١ ايصال٠أٚ َاْعٝت٘ عٔ  اىل دم١ٝ٥ ي٤ٞ أٚ يكطٝت٘

 . ببعطٗا عٓؿ اإلغالٍ أٚ قطا٤ٖا ٚدٛب إعاؾ٠ ايعباؾ٠ 

 :َٚٛاْعٗا ٚيكٚطٗاأدما٤ ايعباؾات أٚاَك  َٔأغكدٓا  : يٛٚعٓؿ٥ف   
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 ٚدْٛؾ إال شت إطالقٗاـٜبك٢ تؾال كٓصك ايـُٚذاٌٖ ايكاصك ـايٓانٞ ٚاي
يإلغالٍ بـذم٤ ايعباؾ٠ أٚ يكطٗا أٚ اإلتٝإ  تعُؿايـُ ايـِٖٛ ايعْاؾق: 

، إغكاز ايهجري ٚإبكا٤ ايٓاؾق ايٝهري -بـُاْع صشتٗا، ٖٚفا ايتصكف 
ْٔ -ٚمحٌ ايـُطًل ع٢ً أؾكإؾ ْاؾق٠ َـشاٚقّٜا ٚال ٜـُهٔ  عكؾّا َهتٗذ

تعُؿ ايـُ ِايـيًع األغباق َٓ٘ ًْتمّ بعُّٛ قيًتشٓفٚ، ايـُصري ايٝ٘
ك برتى ايتعًِ ٓصكايـُذم٤ٕ أٚ بًكط أٚ َاْع ٚيًذاٌٖ ـباإلغالٍ ب

ٖٓايـكًٝؿ ايؿكٝ٘ ايعؿٍ أٚ عٓؿ تكًٝؿٙ غري ـتايصشٝض َٔ طكٜل  ٌ ُؤ
، ٚال ٜـُهٔ تعُُٝٗا يًٓانٞ ٚايـذاٌٖ ايكاصك بربن١ ٚايـُكدع١ٝ يًؿتٝا

 ١صٚال تٓكض ايه١ٓ ايؿكٜطإال َٔ مخو.... سؿٜح طال تعاؾ ايصال٠
 . ( بًك٣ األصٍٛيف َٛنٛعتٓا ) ( بـشٛخ اإلدما٤)نُا أٚضشٓاٙ يف 

 كلـشايـُ تاـٙـعٔ أن كلـشايـُتاـْا ـثايح سهاٙ أن ْ٘ـ١ُ ٚدـٚث     
 . ٚؾُٝا ـنكْاٙ ايهؿا١ٜ، (7)ُهٔ َكادعت٘ـٜ ،ً٘ـْاقثِ ( ُا)قؿٖينـٝـايٓا٥

اٌٖ ٠ ايٓانٞ ٚايـذاصٌ قطا٤ ايـشؿٜح ايًكٜـ بصش١ عباؾٚايـش     
كاصك اـا أغال بايهٓٔ ايـُؿكٚض١ يف عباؾاتِٗ، ٚأَا ايعامل ايعاَؿ اي

ٚايـذاٌٖ ايـُكصك ؾتذب عًُٝٗا اإلعاؾ٠ أٚ ايكطا٤ عٓؿ تكى ايتكًٝؿ 
غالف ايٛاقع  عباؾات٘ ؿ َٔ ؾْٚ٘ َع اْهًاف نٕٛايصشٝض ٚايتعٓب

 . -غري األقنإ -السكّا ٚإٕ ناْت ايـُػايؿ١ يف ايهٓٔ

ٚال  اض١ٜٝـشؿغ ايـُهًـ صٛق٠ عباؾات٘ ايـُ: إٔ ال يج١صٛق٠ ايجااي    
 -بعؿ ايتكًٝؿ ايصشٝض -رتؾؾٝ، ؾساهلاي٘ ٚال ٜٓهًـ  اتٜٗتفنك نٝؿٝ

 أّ ست٢ ال ٜـذب عًٝ٘ تؿاقنٗا؟ يًٛاقع َطابك١ّ ناْت عباؾاتٌٖ٘  ٗا:ؾٝ
                                                           

 . 324+  323ايتٓكٝض يف يكع ايعك٠ٚ ايٛثك٢ : االدتٗاؾ ٚايتكًٝؿ :  (7)
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 . ؟ تؿاقنٗاعًٝ٘ ست٢ ٜـذب  ػايؿ١ يًٛاقعـَ ناْت

َٔ ٜـذب عًٝ٘  ات٘ يًٛاقع ٚؾت٣ٛنإ ٜـشتٌُ َطابك١ عباؾ ٚاـا    
َٔ ايعباؾ٠ ٚيٛ بتعًِ  -ؿَكاعات٘ يًٛاقع سني ايتعٓبٜـشتٌُ تكًٝؿٙ ؾعاّل ٚ

تٝكٔ بطالْ٘ ايـُايكؿق كطا٤ ؾٝذمٜ٘ االنتؿا٤ ب -َجاّلأٚ َٔ عامل أبٝ٘ 
اض١ٝ َع ايٛاقع ايـُػايؿ١ عباؾات٘ ـَٜعٔ أٚ َٓٗا َا ؾاّ ٜـشتٌُ 

بكؿق َا ٜتٛقع ايـُهًـ  -استُااّل -ؾتهٕٛ ـَت٘ ًَتػ١ً ،ايتًكٜعٞ
بطالْ٘ َٔ عباؾات٘ بهبب عؿّ تكًٝؿٙ ؾرت٠ ايعٌُ أٚ يتكًٝؿٙ َٔ يٝو 

استُاٍ ٚقٛع عباؾات٘ َطابك١ّ  االستُاٍ ٜهتًمّٖٚفا  أٖاّل يًؿتٝا،
 . دب عًٝ٘ تكًٝؿٙ سني ايتعبؿَع قعاٜت٘ يًٛاقع ٚؾتا٣ٚ َٔ ٚ يًٛاقع

 ض عباؾات٘ ايـُاض١ٝ اييت ال ٜعًِكٟ قاعؿ٠ ايؿكاؽ ٚتصٓشٚعٓؿ٥ف: جت    
ؾهاؾٖا َٚـػايؿتٗا يًٛاقع ٚؾت٣ٛ َٔ ٜـذب عًٝ٘ تكًٝؿٙ ؾعاّل، ٚقؿ 

عُّٛ َـذكاٖا، ٜٚهؿٝ٘ استُاٍ ٚقٛع  ( :بـشٛخ ايكاعؿ٠) كٓا يفسٓك
قعاٜت٘ ي٘ سني ايتعبؿ، ٚال ٖٚٛ ٜـشتٌُ  يٛاقعَع اَطابك١ّ  عباؾات٘

 . يًٛاقعَـػايؿ١ّ ات٘ ايـُاض١ٝ عباؾ إٜكاع  ٗا: استُاي٘اْٜـُٓع َٔ دكٜ

ِْ امجايٞ     ٌْ عاؾ٠ ٚغايبّا -ْعِ يٛ سصٌ عٓؿٙ عً بإٔ  -ٖٚٛ ساص
 -ٚيٛ يف ايـذ١ًُ -َـػايؿ١ْ يًٛاقع -نًٗا أٚ بعطٗا -ايـُاض١ٝعباؾات٘ 
ٗا يعؿّ إسكال بكا٠٤ ـَت٘ َٔ أٚاَك ايعباؾات تػكٚز عٔ عٗؿـؾًٝمَ٘ اي

باؾات٘ : ٌٖ ٖٞ َٛاؾك١ أٚ َـػايؿ١ ايـُاض١ٝ ٚإٕ نإ ال ٜتفنك نٝؿ١ٝ ع
قطا٤ ايكؿق األقٌ ايفٟ ٜتٝكٔ َع٘ َٔ إيتػاٍ ـَت٘ يًٛاقع ؾٝذب عًٝ٘ 

١ًٓ بـشهب ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايعؿٍ ايفٟ ًٜكع ي٘  اض١ٝايـُبايعباؾ٠  ايـُػت
 كطعـنجك ايفٟ ُٜايكؿق األ طا٤ـقاألسٛط األٚىل  كًٝؿٙ ؾعاّل، ٚإٕ نإـت
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 . بربا٠٤ ايف١َ َع٘ 
اض١ٝ ايـُعباؾات٘  قؿٕق َٔبهٕٛ  عاؾ٠ّإمجااّل ٚ ٜعًِٖفا اـا نإ      

ًٓؿٙ السكّا سني تٛبت٘   ٚاٖتؿا٥٘غالف ايٛاقع ٚؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ايفٟ ق
َا ؾًٝمَ٘ قطا٤  ٚايتماَ٘ تكًٝؿ ايؿكٝ٘ ايـذاَع يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ،

 . ٚيكا٥طٗا ألدما٥ٗاذاَع١ ـايايصشٝش١ ايعباؾ٠ ؾات٘ َٔ 
غالف  اغتالي٘ ٚنْٛ٘تٝكٔ ايـُقطا٤ ايكؿق األقٌ  ٥فعٓؿ ذمٜ٘ـٜٚ    

ًٓؿٙ السكّا عٓؿ ؾٚقإ أَك عباؾات٘  ايٛاقع ٚغالف ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ايفٟ ق
  .َٓ٘ األنجك بؿٛت ايعًِ عؿّ َع بني األنجكٚ بني األقٌ يًٛاقع ػايؿ١ايـُ
ؾٚقإ )نرب٣ َٔ  هأي١ صػك٣ايـُألدٌ نٕٛ ٖفا ذمٜ٘ ـُا ٜـٚإْ    

ًٗٛق بني األٚاغك ايـُٚ ،(ٌ ٚبني األنجك اإلنتكاليٝنياألَك بني األق
ْ٘ يو يف دكٜإ ايربا٠٤ َٔ ٚدٛب األنجك، أل شذ١ ٖٛـٓصٛق بايايـُ

ٖٚفا ْعري ايٝكني بؿٜٔ لٜؿ َٔ عبٝؿ ٚتكؾؾ  ايتهًٝـ باألنجك،أصٌ 
 ذك٣ ايربا٠٤ عٔ األنجك النُٝاـٖٚٛ َ ،بني األقٌ ٚبني األنجك َكؿاقٙ

شتاز اىل أَك دؿٜؿ ب٘ ٖٛ غري األَك ـايكطا٤ ٜ بإٖٔٓا َع إيتمآَا 
شكل ـَٛضٛع غري ايـُٖٚفا  ،(ايؿٛت)ٚإٔ َٛضٛع ايكطا٤ ٖٛ  باألؾا٤

 ـذب عًٝ٘ قطاؤٙ .بايٓهب١ يًكؿق االنجك ست٢ ٜ
 أَٛق بٗا يف ايـُإنتصشاب عؿّ إتٝإ ايعباؾ٠  : يهٔ قؿ ٜكاٍ    

 ذٕؿ ـغري َصشاب نتاإلٖٚفا َٓ٘ . شكل ؾٛت األنجك ـاضٞ ٜايـُايمَٔ 
، يهٔ ايعٓٛإ ايٛدٛؾٟ (ايؿٛت)هتصشب ايعؿَٞ ٚإٕ إنتًمّ ايـُ ألٕ

 .ٙ ست٢ ٜتشكل ؾٛت األنجك ًٜٚمّ قطاؤ لَ٘اإلنتصشاب ال ٜجبت ال
ْعِ ال قٜب يف سهٔ االستٝاط عكاّل ٚيكعّا، ٖٚٛ ٜكطٞ  بكطا٤ األنجك     

   . هلاهًـ َع٘ َٔ بكا٠٤ ايف١َ بعؿ ٜكني إيتػاايـُايفٟ ٜتٝكٔ 
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ٕ ـٚدٛب ايكطا٤ بايؿكٗا٤:  ًَٗٛقْهب اىل يهٓ٘ قؿ      ٜعٔ ُكؿاق
اض١ٝ اييت ايـُُا إيتػًت ب٘ َٔ ايعباؾات ـ٘ َـَتهًـ َع٘ بؿكاؽ ايـُ

ًٓؿٙ ـٜتٛقع َ  السكّا . ػايؿتٗا يًٛاقع ٚيؿتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايفٟ ق

 ٜٚؿؾع٘ :      
   . ٖٓا ؾال ٜـذؿٟ شل ٚال سذ١ٝ ؾٝ٘ـايعٔ ال ٜػين عٔ ايإٕ : أٚاّل     

ال ؾاِْٗ  ،ٚثاُْٝا: ألْ٘ ال ٜٛدؿ عٓؿِٖ ؾيٌٝ ٚاضض ع٢ً نؿا١ٜ ايعٔ    
دٌ إٔ ألٚيعً٘ كدٛع اىل أصٌ ايربا٠٤ عٔ األنجك، ٜهتهٝػٕٛ اي

ايعًِ بايٛقٛع ايهجري يف َـػايؿ١ ايتهًٝـ ايٛاقعٞ إدكا٤ٖا ٜهتًمّ 
صٌٝ ايعًِ يتش بعباؾات٘، ؾتعني عٓؿِٖ ايكدٛع اىل قاعؿ٠ االيتػاٍ

 تكطٞ بًمّٚ قاعؿ٠ االيتػاٍبؿكاؽ ايف١َ َٔ ايعباؾات ايـُاض١ٝ، ٚ
 ٚال َكٓغص يإلنتؿا٤  -ؿكاؽ ايظٔ  ال  - ايف١َ ؾكاؽايكطا٤ ست٢ ٜكني 

 ٜطاف ايٝ٘ :   .ايؿكاؽ بعٔ 

ِْ بايٛقٛع يف َـػايؿ١ عباؾات٘       ثايجّا: إٕ ايعاَٞ ال ٜـشصٌ عٓؿٙ عً
 ٚإْـُا ٜـشصٌ ايربا٠٤ َٔ ٚدٛب األنجك، عٓؿ إدكا٤ ايٛاقعٞ يًتهًٝـ

عٓؿ ايؿكٝ٘، َٚٔ ايٛاضض اْ٘ ال ٜرتتب أثْك ع٢ً عًُ٘،  ايـُفنٛق ايعًِ
ًٜمّ  الأٚ بهْٛ٘ َؿّٜٓا يعبٝؿ بؿٜٓاق ؾ ٜؿ لٜٕؿ وٚيفا يٛ عًِ ايؿكٝ٘ بتٓٓذ

 و ٜؿٙيف تٓٓذ لٜؿ تكتٝب األثك ع٢ً عًِ ايؿكٝ٘ اـا نإ يانّا
 بٝؿٜعًِ بهْٛ٘ َؿّٜٓا يع أٚ نإ ال ،-يطٗاق٠ٚٚظٝؿت٘ إدكا٤ قاعؿ٠ ا -
 :  شٔ ؾٝ٘ـٖٚهفا َا ْ ، -ظٝؿت٘ إدكا٤ أصٌ ايربا٠٤ َٔ ايؿٜٔٚٚ -

نجريّا  ايـُكصكتؿصًٝٞ بٛقٛع ايصٌ عٓؿٙ ايعًِ شٜـايفٟ ٖٛ  ؾإٕ ايؿكٝ٘
                       غري ايـُهًـ  ألْ٘تباق بٝكني ايؿكٝ٘ أٚ يٓه٘ ـعٚال ا ،عـؿ١ ايٛاقـيف َـػاي
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ع٢ً ٜكٝٓ٘ أٚ يه٘ يف دكٜإ األصٍٛ ٚتـشؿٜؿ  ايـُؿاق ٜهٕٛايفٟ 
 . ٚال ٜـشصٌ ايٝكني ايـُفنٛق عٓؿ ايعاَٞ عاؾ٠ّ ايٛظٝؿ١ ايًكع١ٝ، 

ٚقابعّا: ٜـُهٔ إٔ ٜكٜؿ ايـًُٗٛق َٔ ؾتٛاِٖ بهؿا١ٜ ايعٔ بؿكاؽ     
ٚيٛ  -ايف١َ : ايتػًص َٔ إٜكاع ايـُهًـ يف سكز ايكطا٤ ايهجري

نتًماّ االستٝاط بكطا٤ األنجك يًشكز ايًؿٜؿ ٚايعهك ايفٟ ال بًشاظ ا
ٜتشٌُ عاؾ٠ّ، أٟ نُا ٜتعفق ايكدٛع اىل أصٌ ايربا٠٤ ٜتعفق ايكدٛع 

قاعؿ٠ االيتػاٍ ألْ٘ ًٜمّ ايٛقٛع يف ايـشكز ٚمل ٜـذعٌ نبشاْ٘ اىل 
 ايـشكز يف أسهاّ ؾٜٓ٘، ؾٓتٓمٍ اىل اإلنتؿا٤ بايعٔ . 

ٜؤغف بٗا يف َٛاقؾ تـشكل  -١ ْؿٞ ايـشكزيهٓ٘ قؿ تـشكل إٔ آٜ    
ايـشكز ايًػصٞ ايؿعًٞ عٓؿ ٖفا ايـُهًـ أٚ ـاى، ٖٚٞ ال تٓؿٞ 
            احلكز ايٓٛعٞ احلاصٌ عٓؿ إيماّ ايـُهًـ بايكطا٤ ست٢ ٜكني ايؿكاؽ .

 

 : تدارك الـىكّصر وعاوالته ون دون تكمًٍد صخًح              
ِ ك ايكاؾق ع٢ً تعًٓعباؾات ايـذاٌٖ ايـُكٓص تكؿّ بـشْح يف ّ َاُاتـ    

ساٍ عؿّ تكًٝؿٙ ؾٜٔ اهلل تعاىل ٚأسهاَ٘ َٔ طكٜل ايتكًٝؿ ايصشٝض، 
ذاَع يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ، ايـ ؿكٝ٘ايٚؾل ؾتا٣ٚ  ٘ياعُٚعؿّ تطبٝل أ
اـا اْهًـ َـػايؿتٗا يًٛاقع  -ايتٛصًٝات ٚايتعاَالت ْٚتهًِ ٖٓا يف

 .  لَٔ ايتٛب١دب عًٝ٘ تكًٝؿٙ فٟ ٚاي يؿتا٣ٚ ايؿكٝ٘ َـػايؿتٗا عرب
ذاٌٖ ـَـػتٓص بأؾعاٍ اي -ايتٛصًٝات ٚايتعاَالتٚايبشح يف     

ًٓايـُكصك  : أثْك أٚ ؾهاؾٖا ؿ ٚاييت ٜرتتب ع٢ً صش١ أؾعاي٘ايفٟ مل ٜك
ٓٞ ٞٓ يكع ؾٝكع  ،شاضك ٚايـُهتكبٌـبًشاظ ايمَٔ ايـُاضٞ ٚاي عًُ

٘ ٜهٕٛ ي٘ أثْك يكعٞ ايبشح يف سهُٗا ٖٚٞ ْٛعإ: ْْٛع َٔ أؾعاي
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ْْٚٛع ال ٜهٕٛ ألؾعاي٘ أثْك يكعٞ عًُٞ ٜرتتب عًٝ٘  عًُٞ ٜرتتب عًٝ٘،
 أثْك يكعٞ ؾٓكٍٛ :  ٚايـُِٗ إٔ ْتصؿ٣ يبٝإ سهِ األؾعاٍ اييت هلا

قبٌ  -ِٖٚ غايب ايـُهًؿني -أعُاٍ ايعباؾ ايـذاًٖني َع ايتكصري إٕ   
ال تصٓض َا مل  -ًٝ٘ تكًٝؿٙايؿكٝ٘ ايٛادب ع ايتٛب١ ٚاإلٖتؿا٤ اىل تـكًٝؿ

تطابل ايٛاقع ايفٟ ٜٓشصك ايطكٜل اىل َعكؾت٘ بؿتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـذاَع 
، يف عصٛق ايػٝب١يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ، ؾإْٗا َكآ٠ ايٛاقع ايـُشذٛب 

ٙ، ٚالبؿ ي٘ ايـُاض١ٝ ع٢ً طبل ؾتا٣ٚ َكًؿؾالبؿ ي٘ َٔ تصشٝض أعُاي٘ 
ؾكؿ : أٚ سااّل أٚ َهتكباّل َٔ َالسع١ ؾتاٚاٙ َكؿ١َّ يًعٌُ بٗا َاضّٝا

، ٚقؿ ًٜمَ٘ ـُػايؿ١ايٜهتًـ  قؿٚـُطابك١ َع ؾتاٚاٙ ٜهتًـ اي
 :ٚقؿ ال ًٜمَ٘  -سهب تكًٝؿٙ ايالسل -َا ايتؿاقى بٓشٕٛ  

ٚٓ ٚـُعاطا٠ أدك ؾاقٙ بايؾإـا باع عكبت٘ اٚ آ     اقنٞ ٖٚٛ ؾعكٕؿ ب زتم
طكٜل تكًٝؿ َٔ  ُٗاَع تكصريٙ يف تعًٓعاَالت غري عاقف بأسهاّ ايـُ

عُاي٘ ع٢ً ؿكٝ٘ ٚتطبٝل أياتكًٝؿ طكٜل ٚدب عًٝ٘ ايتعًِ َٔ  -ايؿكٝ٘
ـُاّ ايـُعاطا٠ بعؿ ت َٓ٘ ًُرتٟـٚ ايبايـُعاطا٠ أ ، ؾًٛ ؾهؼ ايبا٥عؾتاٚاٙ

بعؿ تـُاّ ايعكؿ شاصٌ بُٝٓٗا ـيايعكؿ اؾهؼ  أسؿ ايـُتمٚدني ٚ أقاؾأ
ؿتٝ٘ بؿهاؾ ـقؿ ٜ ٥ف:، ٚعٓؿؾالبؿ َٔ َكادع١ ايؿكٝ٘ ايعؿٍبػري ايعكب١ٝ، 

َٚع  ،ٚ ايجُٔـُبٝع أغفٙ َٔ ايَا أ ُعاطا٠ ؾٝذب ع٢ً نٌ َُٓٗا قٓؾـاي
ايـُعاطا٠ َع تكتب ؾتاٙ بصش١ يصاسب٘، ٚإٕ أ بؿي٘ ٜكٓؾ أسؿُٖا تًـ

ٚدب ايعكؿ ؾهؼ نإ أسؿُٖا قؿ ٚاـا  ،ذا٥م٠ ؾٗٞ قاب١ً يًؿهؼـًُه١ٝ ايـاي
ايـُعاطا٠  صش١إٕ أؾتاٙ بايٝ٘، ٚ غفٙ َٔ صاسب٘أ َا ع٢ً نٌ َُٓٗا قٓؾ

ايعٛض  ذب قٓؾـٚمل ٜ ،سؿُٖامل ٜتشكل االْؿهاؽ بؿهؼ أ -ٗايمَٚٚ
 .ال برتاضُٝٗا ايٛاصٌ ايٝ٘ َٔ ايطكف اآلغك إ
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ايعكؿ ٚيمَٚ٘  ؾتاٙ بصش١: ؾإٕ أبايؿاقن١ٝ ٖٚهفا إًْا٤ عكؿ ايمٚاز    
ؾهؼ ايعكؿ  أسؿ ايطكؾني ذؿٟـٚال ٜتـشككت ايمٚد١ٝ بني ايـُعكٛؾٜٔ 

ٚال ٜـشصٌ اإلْؿصاٍ إال بطالٕم داَع يًكٚط صشت٘،  ُاٗبٝٓ اصٌاحل
ثك ُٖا ـا أسؿأٚ بصشت٘ ٚدٛالٙ نإ ؾهؼ أ ؾتاٙ بؿهاؾ ايعكؿأيٛ بُٝٓا 

ُٖا، ٚيٛ أقاؾا تـشكل عًك١ عكؿاىل اْؿهاؽ  يكعٞ سٝح ٜؤؾٟ ؾهػ٘
 اؿأْـنتايمٚد١ٝ ٚقؿ أؾتاِٖ ايؿكٝ٘ ايـُكًؿ بؿهاؾ عكؿُٖا بػري ايعكب١ٝ إ

 . ٘ؿاْٜٜك ايمٚد١ٝ ايفٟ يٝرتتب عًُٝٗا اعتباق ب١ٝ السكّاكؿ بايعايعك

و ع١ٝ ْعري ايتٓٓذت آثاق ؾ١ْٜٛٝ ٚضٖٚهفا ايتٛصًٝات اـا ناْت ـا    
ثك ايًكعٞ طبل ؾت٣ٛ تكتٝب األؾالبؿ َٔ  ،شٖٛاـٚايتطٗري ٚايتفن١ٝ ْٚ

 ٚتعاَالت٘ ٚنا٥ك تصكؾات٘، عباؾات٘ ٘:ياعُ٘ إلصالع أايؿكٝ٘ بعؿ ايتٛٓد
ـُعاصك يعًُ٘ ايـُاضٞ ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ اي أعُاي٘ ع٢ً ٝلبٚال ٜـذؿٜ٘ تط

 ١ٝ سااّلـباق ٚايـشذـتاٚاٙ عٔ االعتـكًٝؿٙ، يهكٛط ؾـٚايفٟ نإ ٜـذب عًٝ٘ ت
، ْعِ يٛ نإ ـاى ايؿكٝ٘ سّٝٓا باقّٝا نايـُٛت  ط صش١ تكًٝؿٙيتـػًـ يك

 .ع٢ً ؾتاٚا١ٙ أَهٓ٘ تطبٝل أعُاي٘ ع٢ً يكا٥ط صش١ ايتكًٝؿ لَٔ ايتٛب

ٚ ثٛب٘ ثِ نع٢ يتطٗريٙ ـذاٌٖ ايـُكصك أيٛ تٓذو بؿٕ اي :ٚعًٝ٘    
ٓٗ ًٓ ،ٚاسؿ٠ َك٠ّ نٓك ُا٤ٕـكٙ بؾط ؿيت بعؿّ ؿ ايؿكٝ٘ ؾٛدؿٙ ٜثِ تاب ٚق

ؾًٝمَ٘ غهٌ نايعٕٝٛ ٚاألْٗاق، ال يف اجلاقٟ نؿا١ٜ ايػهٌ َك٠ ٚاسؿ٠ إ
 غهٌ َا القاٙ.ؾٝ٘ ًٜٚمَ٘  يٝطٗك ٚتصض ايصال٠ ايجٛب َع ٚدٛؾٙ ثا١ّْٝ

ػًٛط ؿٜؿ ايـُت٘ بايههني احلايـُكصك بُٗٝ ذاٌٖـٖٚهفا يٛ ـبض اي    
ًٓ ،بايهكّٚ شؿٜؿ ـايبّ ايفبض ٚؿيت بًمؿ ايؿكٝ٘ ؾٛدؿٙ ٜثِ تاب ٚق

فٙ ايفبٝش١ شِ ٚدًؿ ٖـؾالبؿ َٔ تكى ي ،يص ساٍ االغتٝاقاػـاي
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ؿٙ ٕ ٚد، ٚإُؿرتن١ـشٝٛاْات ايـُذاْني أٚ يًيً ٚأٚإعطا٤ٖا يًصبٝإ 
َٔ ٢ نٌ َا تبٓكدال ي٘ أ -بايهكّٚ ُػًٛطـشؿٜؿ ايـذٝم ايفبض بايـٜ

 . ٚيبو دًؿٖا يـشُٗا 

ٞٓ ٜرتتب األثك َـُاٖفا نً٘ يف األؾعاٍ غري ايعباؾ١ٜ ٚ     ٞٓ ايعًُ  ايًكع
  .ايـُاضٞ ٚاحلاضك ٚايـُهتكبٌ بًشاظ ايمَٔع٢ً صشتٗا أٚ ؾهاؾٖا 

ع٢ً صشتٗا أٚ ؾهاؾٖا  ٜرتتباييت ال غري ايعباؾ١ٜ ٚ األؾعاٍَا ٚأ    
ٓٞ ٞٓ عًُ ََألْٗا أؾع ،ـشح ؾٝٗاؾال ب أثْك يكع ثك أ ٚاْكطت ٚال ِتَطاٍ 

 ُٛضٛع ـاْتؿا٤ ايايهايب١ بعٓ٘ َٚٔ باب  َحَشِبٚضعٞ ؾْٟٝٛ هلا ست٢ ُٜ

ًٓ ٢ًنتشكاق٘ ايعكاب عإيهاٍ يف إ ْعِ ال     ِ ؾٜٔ اهلل تكصريٙ يف تع
قبٌ  ُػًٞـايعصري ايعٓيب اي ك ايفٟ يكبُكٓصـذاٌٖ ايـؾاي نبشاْ٘
ًٓؿ ايؿكٝ٘ ايعؿٍ ؾٛدؿٙ ٜؿيت بـشك١َ يكب٘ ًجٝ٘ ثِ تابـٖاب ُث ٘ ًٜمَ ٚق

، ُعصٝت٘ـُا ؾعٌ ٜٚعاٖؿٙ ع٢ً عؿّ ايعٛؾ٠ يـَتعاىل ٜتٛب اىل اهلل إٔ 
ٞٓ َا ؾاّ مل ٜبَلثك ٚال أ ٞٓ عًُ  َٔ ايعصري ايعٓيب ايـُػًٞ .ي٤ْٞ  يكع

ػايؿت٘ ـثِ اْهًـ َـشؿٜؿ ايـػايص ايػري ٖٚهفا يٛ ـبض سٝٛإ ب    
ًٓؿٙ بعؿ إٔ أيؿت٣ٛ   . ا ٚال ٜعكف ايـًُرتٟشُٗا ٚباع دًؿٖـنٌ ئَ ق

يًصبٝإ أٚ  ّاٙ طعاَإعطاؤٚ َٓٗا ٚدب ؾؾٓ٘ أ يهٔ يٛ بكٞ ي٤ْٞ
  أٚ ْـشٛ ـيو . يًـُذاْني أٚ يًشٝٛاْات ايـُؿرتن١

    ٕٕ عُاي٘ نًٗا ك١ أ: قؿ تـشكل ؾُٝا َط٢ إٔ ايعرب٠ يف َطاب ٚبتعبري ثا
َـػايؿت٘ بـُطابك١ ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايعؿٍ اييت ٖٞ  أٚ ًٛاقع ايتًكٜعٞي

ُاي٘ يؿتا٣ٚ ع٢ً َطابك١ أعف ايتعٓك س٦ٓٝف: ؾٝتعني عًَٝ٘كآ٠ ايٛاقع، 
ًٓؿٙ أ ا، ؾإْٗا ايـشذ١ ايًكع١ٝ عًٝ٘ بعؿ تٛبت٘ ػايؿتٗـٚ َايؿكٝ٘ ايفٟ ق
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أعُاي٘ يؿتا٣ٚ  ١بكطاؾإ ٚدؿ عؿّ َ :ٚاٖتؿا٤ٙ ٚنعٝ٘ يتكًٕٝؿ صشٝض
ًٓؿٙ ي٘ سهب اعُُصشض ألـؾالبؿ َٔ تكتٝب األثك اي -ايؿكٝ٘ ايفٟ ق

ػًٛ ساي٘ َٔ إ ٜهٕٛ ؾعً٘ ـٚال ٜ ٚاالٖتؿا٤، سني ايتٛب١ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ 
 :ٚ َعا١ًَ أ صًّٝاتٛ ٚادبّا

َٛق ايعٌُ ايـُأإتٝإ  ال ٜعترب ؾٝٗا ن٣ٛشٝح أَا األؾعاٍ ايتٛص١ًٝ ؾ    
َٔ ؾٕٚ تٛقـ صشت٘ ع٢ً قصؿ ايككب١  ُٛيٟٛـاي َك٢ً طبل األب٘ ع

بايعٌُ ايتٛصًٞ ثِ اْهًـ نْٛ٘   ايـذاٌٖ ايـُكٓصكؾاـا دا٤  أٚ غريٙ،
ًٓؿ  َطابكّا ثك يكعٞ ٜرتتب ، ٚال أؾٗٛ غرْييًٛاقع ٚؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـُك

ًٓؿ  َع ػايؿت٘ـٚإـ اْهًـ َعًٝ٘، عًٝ٘ ٚال تؿاقى  ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـُك
غهٌ ايجٛب ايـُتٓذو َك٠ ٚ ػري ايـشؿٜؿ ايـػايصايـُفبٛع ب دما٤إن

ٗا ُٔ ٜهتشًٓـٖا يعًٝ٘ ايتؿاقى ٚتكى ايفبٝش١ أٚ إعطا٤ؾٝذب  ٚاسؿ٠
يًصبٝإ أٚ يًـُذاْني أٚ يًشٝٛاْات ايـُؿرتن١  أٚ إعطا٤ٙ طعاَّا تكًٝؿّا

  أٚ ْـشٛ ـيو، نُا ٜـذب غهٌ ايجٛب ايـُتٓٓذو بايبٍٛ َك٠ ثا١ْٝ . 

ٞٓـهاؾٖا أثـاييت ال ٜرتتب ع٢ً صشتٗا أٚ ؾت ٝاـتٛصًـٚاَا اي     ْك يكع
شُ٘ ؾال ي٤ٞ ـنٌ يـػايص ٚقؿ أشؿٜؿ ايـشٝٛإ بػري ايـتفن١ٝ اي ْـعري
ٌْ ْ٘أل ٚال ٜـشتٌُ ؾٝ٘ ايتؿاقىعًٝ٘  ٚاـا نإ  ،ي٘ بكا٤ّ ثَكَط٢ ٚال أ عُ

٘ ؾعًٝ٘ ايتٛب١ ٚال ي٤ٞ ٚاقتهب ايـُكٓصك ذاٌٖـٚغايـ اي ّاشكَـايؿعٌ َ
ع٢ً َـػايؿ١ ايٛاقع ْتٝذ١ تكصريٙ يف انتشكام ايعكاب  ٣عًٝ٘ نٛ

 تعًِ أسهاّ اهلل تعاىل .

ا األثك ايًكعٞ نايـُعا١ًَ ايكب١ٜٛ ٜرتتب عًٝٗٚأَا ايـُعاَالت اييت     
ؾتًمَ٘  اـا ؾعًٗا لَٔ عؿّ تكًٝؿٙ ؾالبؿ َٔ ايتؿاقى قٗكّا ٚتكتٝب أثكٖا
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ٛٓغ١ يعًُ٘ البؿ َٔ قٓؾ ايؿا٥ض ٚ، ايتٛب١ يعؿّ إعتُاؾٙ ع٢ً سذ١ َه
كام ايعكاب ع٢ً تكصريٙ يف تعًِٓ اىل انتش َطاؾّاايكبٟٛ اىل صاسب٘، 

 . النُٝا تـشكٜـُ٘ يٛ لعِ دًٗ٘ ب٘  أسهاّ ايكبا

تعًِٓ  يفك ٜهتشل ايعكاب ع٢ً تكصريٙ : ايـذاٌٖ ايـُكٓصغتصاقٚبا     
اىل  ٓاؾٙـػايؿ١ يًٛاقع َٔ ؾٕٚ انتعُاي٘ َناْت أاـا  أسهاّ اهلل تعاىل

 ّابٌ ست٢ اـا نإ عًُ٘ َطابك ،ٖٞ ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ايعؿٍ سذ١ يكع١ٝ
ًٓ شتُاّلـَٚسني ايعٌُ  يًٛاقع ٚنإ ًَتؿتّا ؿ يعؿّ صشت٘ َا ؾاّ مل ٜك

ٍٕـًُتؿت باُكصك ايـؾاْ٘ ٜأتٞ اي ػايؿت٘ يًٛاقع ـباستُاٍ َ يعٌُ غري َبا
    .ياى يف صش١ عًُ٘ َٔ سٝٓ٘  ٘ؾاْٚعؿّ َطابكت٘ يـُكاؾ ايًاقع، 

ّا يتًكٜع٘ ايـُشؿٛظ يف ال اـا نإ َطابك١ً إٚتهٕٛ تـُاّ أعُاي٘ باط
  ٘ ؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـُكًؿ . ـ٘ يف عصٛق ايػٝب١ ٚنايُؿـايًٛع، َٚكآُت

هًـ بعؿّ تكًٝؿٙ ايؿكٝ٘ ايـُيف َٛاقؾ عًِ تـُاّ َا تكؿّ إٓت ثِ إٕ    
قع عرب ايٝكني ػايؿ١ ايٛاـٛٓقع٘ َـاض١ٝ ٚتايـُايعؿٍ عٓؿ إتٝإ عباؾات٘ 

ًٓايـُُػايؿ١ عباؾات٘ يؿتا٣ٚ ـب ًٓؿ : ب٘ ٓاشكـيٚأ . ؿٙذتٗؿ ايفٟ ق  َا إـا ق
ًٓؿ َٔ ملبـكٞ عاَاّل بٝـّٗا ثِ َات ٚؾك يف ايمَٔ ايـُاضٞ  ؿتاٚاٙ، أٚ ق

 .  شُٖٛاـٛيؿ أٚ ْايـُصش١ ايتكًٝؿ يؿكؿ ايعؿاي١ أٚ طٗاق٠  ُع يكٚطجي

١ ٚعباؾات٘ اييت ٜتٝكٔ بتكًٝؿٙ اضٝايـُهًـ يف أعُاي٘ ايـُٚيٛ يو     
كٝ٘ داَع ـكًٝؿ ؾـيهٓ٘ ًٜو يف صش١ تكًٝؿٙ ٌٖ ٖٛ ت ،يف ظكف إتٝاْٗا
 اض١ٝ اييتايـُيف صش١ عباؾات٘ عٓؿٙ ؾأٚدب ٖفا يهّا  ؟يًًكا٥ط أّ ال

إنـتـٓؿ ؾٝٗا اىل ؾـتا٣ٚ ؾـكٝ٘ َعٝٓٔ ثِ يو يف صش١ تكًٝؿٙ، ٖٚٓا أؾت٢ 
  : نالّبـشْح ٖٚٚٓا  ع٢ً ايصش١، بإٔ ٜبين َٔ األعاظِ األٚاغكمجْع 
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ايبٓا٤ ع٢ً صش١ تكًٝؿٙ ايهابل َاؾاّ ال ٜعًِ  :ٌٖ ٜكاؾ َٔ ايصش١     
ػًـ يكط َٔ يكٚط ـػايؿت٘ يًُٛالٜٔ ايًكع١ٝ ٚال ٜتٝكٔ تـؾهاؾٙ َٚ

أتٞ ايـُأّ ٜكاؾ َٔ ايصش١ ايبٓا٤ ع٢ً صش١ عباؾات٘  ؟ صش١ ايتكًٝؿ
سٝح ًٜو يف صش١ .  ْعِ  تً٘هٛى يف صشايـُبٗا ع٢ً ٚؾل ايتكًٝؿ 

ٜتشكل يف أعُاي٘ ٚعباؾات٘ ايالسك١ ست٢ ب٘ اضٞ ؾال ٜعتٓؿ ايـُتكًٝؿٙ 
ًٓؿٙ يًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿكًٝؿٙ بـُعكؾ١ ـٜٚتأنؿ َٔ صش١ ت   . داَع١ٝ َك

يف أصٌ تكًٝؿٙ َٔ  سهِ ايًوٓبشح : ؾْعكضٗا تباعّا خٛشـبٖٚٓا     
 ٚؾلاض١ٝ ايـُت٘ يف عباؾ ْبشح سهِ ايًٓوٚ سٝح ايصش١ أٚ ايؿهاؾ،

ًٓؿٙ  ًهٛى يف صشت٘ ٚداَع١ٝايـُايتكًٝؿ   ،يًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿَك
أتٞ بٗا لَاّْا َعتؿّا ب٘ َع ايًو يف إتٝاْٗا عٔ ايـًُٜو يف عباؾات٘  ٚقؿ

  : بشحبْبؿأ  ،يتكًٝؿ غري صشٝضأٚ  يعؿّ ايتكًٝؿ تكًٝؿ صشٝض

 ًح : اضًة عن تكمًد صخالـىالشك يف صدور عباداته     
 عٔ تكًٝؿ َٓ٘ اض١ٝ ٌٖ صؿقتايـُهًـ يف عباؾات٘ ايـًُو قؿ ٜ       

ٕ٘ َهـي صشٝض  تكًٝؿـالستُاٍ عؿّ اي ،تكًٝؿـًكٚط صش١ ايـتذُع يـؿكٝ
 : أصاّل أٚ يتكًٝؿ غري صشٝض أٚ يتكًٝؿ ًٜٓو يف صشت٘ . ٖٚٓا بـشجإ

 عٔ َٓ٘ عباؾات٘ ايـُاض١ٝ ٌٖ صؿقتايبشح األٍٚ : إٔ ًٜو يف      
ٕ٘ َهتذُع يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ تكًٝؿ صشٝض بإٔ ًٜو يف صش١  ،يؿكٝ
انتٓاؾٙ اضٞ ٚقتٗا ٚإٔ ايـُكاقٕ يعباؾات٘ ايـُاضٞ ايـُٔ تكًٝؿٙ يف ايمَ

ٕ٘ يؿتا٣ٚ ايؿكٝ٘ ايـُعني ٌٖ ٖٛ انتٓاْؾ صشٝض َهتذُع  يؿتا٣ٚ ؾكٝ
 يمّٚ ٞـًو ؾـف ٜـٓؿ٥ـ؟ أّ مل ٜهٔ نفيو، ٚع ؿـكًٝـيًكٚط صش١ ايت

 ؟ . ؾُا ٖٞ ٚظٝؿت٘ ،أٚ عؿّ يمّٚ تؿاقنٗا ايكطا٤ب عباؾات٘تؿاقى 
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 صٛقتإ : ٖٓا ٌ ايبشح ٜـػكز عٔ َـش:  ْكٍٛ بؿّٚاٚ     
 يًٛاقع اض١ٝ أت٢ بٗا َطابك١ّايـُهًـ إٔ عباؾات٘ ايـَُا اـا عًِ  -أ    

نُا يٛ  ،ُٛاْعٗاـألدما٥ٗا ٚيكا٥طٗا ست٢ قصؿ ايككب١ ٚؾاقؿ٠ ي داَع١ّ
 ـشتٌُ إقاؾت٘ٚأت٢ بهٌ َا ُٜؿكٚض١ ايـُيف صًٛات٘ باالستٝاط  عٌُ

ؾأت٢ بايهٛق٠ :  إؾقاى ايٛاقعػكض يٚ َٓ٘ ؾٝٗا بكدا٤ َطًٛبٝت٘يكعّا 
 شتٌُـُا ٜـشٖٛا َـذًه١ االنرتاس١ ْٚبـايهبري٠ ثالثّا ٚايتهبٝشات بٚ

 س٦ٓٝف . عًٝ٘ ؾاْ٘ ال تؿاقى  ؾٝ٘، الف تغٚقع اإلإٕ ٚ إقاؾت٘ يكعّا

يًٛاقع  ػايؿ١ّـاض١ٝ أت٢ بٗا َايـُهًـ إٔ عباؾات٘ ايـُ َا اـا عًِ -ب   
نايطٗٛق يف ايصال٠ ٚاألنٌ يف ايصٝاّ، ؾاْ٘ البؿ  يؿكؿ بعض أقناْٗا

َٔ ايتؿاقى ٜكّٝٓا، ألْ٘ مل ٜأٔت بايـُأَٛق ب٘ ٚادؿّا ألقناْ٘ ايـُؿكٚض١ 
  يف ايككإٓ، َٚكتط٢ سؿٜحطال تعاؾ..صٚدٛب ايتؿاقى بايكطا٤ .

تٌُ ـشهًـ ٜٚايـُؾُٝا ًٜو  ، أٟغري ٖاتني ايصٛقتني ٚايبشح يف    
ؾٕٚ   عباؾاتػايؿ١ عباؾات٘ َع ٚاقع ايتًكٜع ساصاّل يف نٓٔ ايـَ

ًٓؿٙ يًكا٥ط ايًو  ْٚاي٦ّا َٔ -ؾكا٥طٗا يف صش١ تكًٝؿٙ ٚإنتذُاع َك
   . صش١ ايتكًٝؿ

يف  يٓه٘ايكطا٤ َاؾاّ بعاؾ٠ أٚ ٚايعاٖك عؿّ يمّٚ ايتؿاقى باإل     
أٟ يف بعض أدما٤ٖا أٚ يكٚطٗا  -ؿكٚض١ايـُت٘ يف غري أقناْٗا عباؾا

ٚال تٓكض ايه١ٓ ...ال٠ال تعاؾ ايصط(8) ـشؿٜحهّا بُٓهـت -َٛاْعٗاأٚ 
بايعباؾ٠ ال ٜطٓك  -ٌٗ ايكصٛقٟؾإ اإلغالٍ بايه١ٓ َع ايـذ ايؿكٜط١ص

ٌٓايـُكنب١ اـا تـشٓؿ أسؿٖا يف عباؾات٘ سهبُا  غ ع٢ً األقنإ ٚمل ٜـػت
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ط١ص ـ١ ايؿكٜـهٓـكض ايـٓـَٔ إطالم ايٓص ايصشٝض :طال ت ٙؾُٗٓا
 .األَك ايعاٖكٟ إدما٤  شحـيف ب كٓاٙسٓك نُا ايًاٌَ يًصال٠ ٚغريٖا

  : ( ٖٓا َٔ دٗتني)قؿٙ(9)ـػ٥ٛٞشكل ايايـُػتًـ َع االنتاـ ـْٚ    
ُٓ٘ايـُهًـ ايـُ َٙٔ د١ٗ اعتباق -أ      فنٛق داٖاّل َكٓصكّا ال ٜع

ٚإٕ  ايـُكصك ًٜمَ٘ ايكطا٤ ٚايـذاٌٖ ،ايصال٠ ...صسؿٜحطال ُتعاؾ 
ٚـيو يعؿّ  ،ايهٓٔ ايـُٛاْع ايًكٚط أٚ نإ االغتالٍ يف األدما٤ أٚ

  . ًُكٓصكطال تعاؾ ايصال٠ ...ص يسؿٜح  مشٍٛ
ًٓؿ ؾكّٝٗا ٚإعتكؿٙ  : ٔ ايعاٖك َٔ ساي٘يه     نْٛ٘ داٖاّل قاصكّا قؿ ق
يو يف  -ق١ًًٝ أٚ نجري٠ -َؿ٠ َعّا يًًكا٥ط ٜصٓض تكًٝؿٙ ثِ بعؿدا

إنتذُاع٘ يًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿ ؾهإ داٖاّل قاصكّا عٔ إؾقاى نْٛ٘ 
 . داَعّا أٚ ؾاقؿّا يًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿ

ٖٚٛ  صال تعاؾ ايصال٠ـشؿٜحطَٚٔ د١ٗ ايتُهو بصؿق اي -ب    
ِٓ غريٖا َٔ  ،بايصال٠ ػتصـَ ايعباؾات نُا ٖٛ ؾكض أْٛاع ٚال ٜع

ال تٓكض ايه١ٓ بآغك ايـشؿٜح :طٕ إنتؿاليٓا بُٝٓا نا ،ايبشح ٖٓا
يٛاٖؿ ٚ ـشهب إطالم يؿع٘ايفٟ ٖٛ أيب٘ بايتعًٌٝ ايعاّ ب صايؿكٜط١

ًت١ًُ ع٢ً ايـُٖٚٛ ْاؾع يهٌ ايعباؾات  () تطبٝك٘ يف أغباقِٖ
. بٌ ٜـُهٓٓا ايتُهو ٚايـُٛاْع  َٔ األدما٤ ٚايًكا٥ط ؾكا٥ض ٚنٓٔ

ات٘ ايـُشتٌُ َـػايؿتٗا يتصشٝض عباؾبعُّٛ ؾيٌٝ قاعؿ٠ ايؿكاؽ 
 َـُا طنًُا يههت ؾٝ٘:(91)شُؿ بٔ َهًِـَيف صشٝض  () يكٛي٘ ،يًٛاقع

                                                           

 . 343+  342قادع : ايتٓكٝض : االدتٗاؾ ٚايتكًٝؿ :  (9)
 . 3ٛاقع يف ايصال٠ : عَٔ ابٛاب اخلًٌ اي 23: ب 5ٌ : زايٛنا٥ (91)
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 .َـُا قؿ َط٢ ؾأَط٘ نُا ٖٛص 
ٚبعُّٛ قاعؿ٠  شؿٜح ايصشٝضـشاصٌ إَهإ ايتُهو بايـٚاي    

١ٝ ع٢ً ٚؾل ـاضايـُ٘ ـباؾاتـعُّٛ ـعهًـ ٚايـُٝض عٌُ ـتصشـي ،ايؿكاؽ
 . صشت٘  ًٜو اآلٕ يف كًٝؿ َإضـت

ٌٖ ناْت بتكًٝؿ صشٝض إٔ ًٜٓو يف عباؾات٘ ايهابك١ ايبشح ايجاْٞ:     
َؿ٠ّ َٔ ايمَإ بصال٠ أٚ َهًـ  ؟ نُا اـا تعٓبؿ أّ مل تهٔ نفيو

ثِ يو يف إٔ عباؾت٘ ٌٖ ناْت  ،غريٖا صّٛ أٚ سر أٚ عُك٠ أٚ
 .؟ بتكًٝؿ صشٝض أّ ناْت بتكًٝؿ غري صشٝض أّ مل تهٔ بتكًٝؿ أصاّل 

بشح ايهابل ٖٛ إٔ ايًو ٖٓاى ايـُبشح ٚبني ايـُٚايؿكم بني ٖفا     
ًٓ ًوٜٕ أب يف صش١ ايتكًٝؿ أٚ يف ؾهاؾٙ ؿ يًكٚط يف انتذُاع ايـُك

بُٝٓا يف ، صؿٚق عباؾات٘ عٔ ايتكًٝؿَع إسكال  -صش١ ايتكًٝؿ أٚ عؿَ٘
ٚع٢ً َٓ٘ كًٝؿ أٚ عؿّ ٚدٛؾٙ ـيف ٚدٛؾ تٜهٕٛ ايًو  اٖف َبشجٓا

ؾًِ  ،ٛ تكًٝؿ صشٝض أّ ٖٛ تكًٝؿ غري صشٝضؾكض ٚدٛؾٙ ٌٖ ٖ
 .عباؾات٘ عٓ٘  تصؿقـكًٝؿ صشٝض عٓؿٙ ٚكل ٚدٛؾ تشـٜ

هّا بكاعؿ٠ ُٓهـاض١ٝ تايـُٚايٛظٝؿ١ ٖٓا ٖٞ ايبٓا٤ ع٢ً صش١ عباؾات٘     
نًُا يههت ط :()اض١ٝ َٚطٝٓٗا ٚقؿ قاٍايـُايؿكاؽ َٔ عباؾات٘ 

كطٞ ـتايًكٜؿ١ عؿ٠ كاٖٚفٙ اي (99) ـُا قؿ َط٢ ؾأَط٘ نُا ٖٛصؾٝ٘ َ
 ٚايبٓا٤ ع٢ً صٓشتٗا ايعباؾات ايـُاض١ٝ ايـًُهٛى صشتٗاطا٤ َإب

ؾيٌٝ  ُكتط٢ـب -ٖٚٞ ،ٚغاقدّا ٚايـُطٞ سكٝك١ّ َٓٗا يتشكل ايؿكاؽ
ُؤؾاٖا ايفٟ ٖٛ صش١ َا َط٢ َٔ ـؿ بيكع١ٝ ايتعٓبؿٝؿ ـت -عتباقٖاا
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ٞ ايفٟ تجبت اللَٗا ايعاؾٟ أٚ ايعكًـُت ال ايكاعؿ٠ٖفٙ  ، يهٔعباؾات٘
 -ٖٚٞ َطابك١ عباؾات٘ ايهابك١ يؿت٣ٛ َٔ ًٜكع ي٘ تكًٝؿٙ :ٜرتتب عًٝٗا

 ()قؿِٖيكصٛقٖا عٔ إثبات٘ ست٢ يٛ قًٓا بهْٛٗا أَاق٠ نُا إغتاقٙ مجْع
كلّا ـشؾطاّل عُا يٛ إيتمَٓا بهْٛٗا أصاّل عًُّٝا َ ،شكلايـُأنتاـْا ن

 .ت٘ ُهٔ َكادعـشً٘ ٜـيف َقكٜبّا نُا إغرتْاٙ ٚايتؿصٌٝ َط٢ 

ًهٛى يف إتٝاْٗا ع٢ً ايـُبعباؾات٘ ايهابك١  كؿّ َكتبْطـٖٚفا ايفٟ ت    
ٚأَا بايٓهب١ ألعُاي٘ ايالسك١ ؾٌٗ ٜٛدؿ هلا  ،ْٗر ؾتا٣ٚ َكدع تكًٝؿٙ

 : ٓكٍٛؾ  ؾعًٞ إلٜكاعٗا ع٢ً ايٓٗر ايهابل؟َصٓشض 

ض يعباؾات٘ ايالسك١ بٌ ٚنا٥ك أعُاي٘ ٖٛ َطابكتٗا يتكًٝؿ صٓشايـُ    
ؾالبؿ ي٘ َٔ إسكال صش١ تكًٝؿٙ بإٔ ٜكدع  ، ايمَٔ ايالسلصشٝض يف

 :ل أعُايٜ٘طٓبـذاَع يًكا٥ط صش١ تكًٝؿٙ ثِ ذتٗؿ ايايـُاىل ؾتا٣ٚ 
ٚال نبٌٝ يتصشٝشٗا َٔ قاعؿ٠ ايؿكاؽ .  ع٢ً ؾتاٚاٙ  َ٘ٚعاَالت ٘عباؾات
  . شٗاهلا ٚتصٓش ك٣ّـشكل ايؿكاؽ غاقدّا ست٢ تهٕٛ َـذيعؿّ ت

ٖٛ إَهإ تصشٝض عباؾات٘  ّ تصشٝض عباؾات٘ ايهابك١الل : ال ٜكاٍ    
، ٚاـا ٚاسؿ مل ٜتعؿؾٚايـُهًٓـ ـ ب٘ ؾإ ايتهًٝـ ٚايـُهًٓايالسك١، 

ا بعؿ لَإ ايًو ٚإدكا٤ قاعؿ٠ ك عًٝٗا يـُُع١ ٜهتُنإ ٜصًٞ ايـذ
 .ش١ ألعُاي٘ ٚعباؾات٘ ايهابك١ ايـُصٓش ايؿكاؽ

ت اللّ َؤؾاٖا َٚـذكاٖا ست٢ ألْ٘ ٜكاٍ: دكٜإ قاعؿ٠ ايؿكاؽ ال ُٜجب   
ٜأتٞ ٖفا ايـُكاٍ، ٚالبؿ َٔ تصشٝض أعُاي٘ ٚعباؾات٘ ع٢ً طبل تكًٝؿ 

   َُـِشـَكلٔ ايصش١ ساٍ تعٓفق اإلدتٗاؾ ٚاإلستٝاط عًٝ٘ نُا ٖٛ ايػايب .
 ك٢ـبـٝض ٜـكًٝؿ صشـباؾات٘ ع٢ً ْـٗر تـْعِ يف َٛاقؾ إسكال صؿٚق ع    
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ألْ٘ ًٜو يف  ،يٝو نفيوٓا ٖيهٔ ؾكض ايبشح  ،عًٝٗا َهتُكّا
ٚع٢ً ؾكض صؿٚقٖا  ،ـكًٝؿت كًٝؿ أٚ َٔ ؾٕٚـصؿٚق عباؾات٘ عٔ ت

ََ ،كًٝؿ صشٝض أٚ غري صشٝضـت أْ٘كًٝؿ ال ٜؿقٟ ـعٔ ت  َصًَِػـَٚع٘ ال 
ًٓؿٙ ساضكّا ٚكٝ٘ ـؾتا٣ٚ ـايكدٛع اىل ؾَٔ صش١ ايتأنؿ  إال ٍٕ ق طٓبل عؿ

 ْبشح : ثِ.    اٚاٙع٢ً طبل ؾتساضكّا َٚهتكباّل أعُاي٘ ٚعباؾات٘ 
 

 اضٌ : الـىالشك يف صخة تكمًده         

ًٓؿ       ن١ٓ أٚ  -اعتُؿ ؾتاٚاٙ ؾرت٠ّ َٔ ايٛقت ذتٗؿّا ٚـهًـ َايـُاـا ق
٘ يًكا٥ط ٓبؿ ٚتعاٌَ سهب ؾتاٚاٙ َعتكؿّا مجعتعٚقؿ  -أنجك أٚ أقٌ

ٙ ايـُاضٞ أٖٛ تكًٝؿيف صش١ يو ، ثِ سصٌ عٓؿٙ صش١ ايتكًٝؿ
    كٍٛ :ـٌٗ ٜبين ع٢ً صش١ تكًٝؿٙ ؟ ْٚصشْٝض أّ ال، ؾ

صش١  يف ٙ ايـُاضٞ صْٛق ثالث١ : ؾكؿ ًٜوتكًٝؿصش١  يًًو يف    
ايـُٓؿع١ أٚ  ٚأتكًٝؿٙ ْاي٦ّا َٔ استُاٍ ؾاع١ٜٛ ٣ٖٛ ايٓؿو ٚايعاطؿ١ 

يف ١ يكعّا يتكًٝؿٙ ايؿكٝ٘ ايـُعني ؾًٝو ْـشٖٛا َٔ ايؿٚاعٞ غري ايـُشٓبب
ُٝمإ ايًكعٞ، ٚقؿ ًٜو يف بكا٤ إتصاؾ٘ يكع١ٝ تكًٝؿٙ ٚنْٛ٘ طبل ايـ

نتذُاع َكًؿٙ يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ بعؿ قطع٘ بإبًكٚط صش١ ايتكًٝؿ 
ًٓؿٙ  سؿٚثّا ٖٚفا َصؿام )ايًو ايطاقئ(، ٚقؿ ًٜٓو يف انتذُاع َك
يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ سؿٚثّا ٖٚفا َصؿام )ايًو ايهاقٟ( اىل بؿٚ 

 جٗا َؿصاّل :ٚلَٔ سؿٚث٘ َٓ٘، ؾٗفٙ صٛق ثالث١ ْبش تكًٝؿٙ

ايـُهًـ يف صش١ تكًٝؿٙ َع عًُ٘ يف َا اـا يو  :ايصٛق٠ األٚىل    
ًٓؿٙ يًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿايـشاٍ ايـشاضك بإ ٚيهٔ ًْأ  ،نتذُاع َك

 يتكًٝؿا ؾٚاعٞـشٛٙ َٔ ايًو َٔ إستُاٍ ؾاع١ٜٛ ٣ٖٛ ايٓؿو أٚ ْ
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نٕٛ تكًٝؿٙ ًَكٚعّا يفيو ٜٚـشتٌُ عؿّ ؾًٝو ١ يكعّا، غري ايـُشٓبب
نُا ٜـشتٌُ يف ايـُكابٌ انتٓاؾٙ  ،ُٛالٜٔ ايًكعـَٛاؾكّا يعؿّ نْٛ٘  ٚأ

  شّا يتكًٝؿٙ .ٕ َصٓشَٝمإ يكعٞ ناق٘ اىل ايتكًٝؿ ٚنا اىل

عباؾات٘  - ذكٟ أصاي١ ايصش١ يف عٌُ ْؿه٘ـٚيف ٖفٙ ايصٛق٠ ت     
 -اض١ٝ اييت ؾكؽ َٓٗا َٚط٢ ٚقتٗاايـُٚنا٥ك أعُاي٘ ٘ اَالتعٚتايهابك١ 

طنًُا ؾيٌٝ قاعؿ٠ ايؿكاؽ عُّٛيف صش١ تكًٝؿٙ َٚكتط٢  ؾاْ٘ ًٜو
ٖٛ ايبٓا٤ ع٢ً صش١  (92)يههت ؾٝ٘ َـُا قؿ َط٢ ؾأَط٘ نُا ٖٛص

كًٝؿٙ ع٢ً ـيف نْٛ٘ تٚايرتؾؾ ٚعؿّ االعتٓا٤ بايًو  -تكًٝؿٙ - عًُ٘
ايبٓا٤ ع٢ً صش١  ٜٚرتتب عًٝ٘ ،ٛالٜٔ ايًكع١ٝ أٚ عؿّ نْٛ٘ نفيوايـُ

ًٓؿٙ داَعّا .  اض١ٝ ايـُت٘ َٚعاَالعباؾات٘ أعُاي٘ :  يف ٚسٝح نإ َك
تـشكل صش١ تكًٝؿٙ يف سٝح ٚيًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿ ايـشاٍ ايـشاضك 

ايمَٔ ايـُاضٞ ظاٖكّا، اعتُاؾّا ع٢ً قاعؿ٠ ايؿكاؽ ايـُصٓشش١ ألعُاٍ 
ذٛال بكا٤ٙ ـؾال أثك يًه٘ َهتكباّل بًشاظ ايٝكني بايًاى ايـُهًـ ْؿو 

 .  دٛب ايعؿٍٚ َٔ تكًٝؿٙ اىل تكًٝؿ غريٙٚعؿّ ٚايـشايٞ ع٢ً تكًٝؿٙ 

 بعؿ إٔ أسكلهًـ يف صش١ تكًٝؿٙ ايـًُو إٔ ٜ :ايصٛق٠ ايجا١ْٝ    
ًٓؿٙ يًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿ سؿٚثّا بعًِ ٚدؿاْٞ يف باطٓ٘  -إنتذُاع َك

ثِ يف ايمَٔ  -بعًِ تعٓبؿٟ نكٝاّ ايب١ٓٝ أٚ غرب ايجك١ ايـػبري ايعاقف أٚ
ًٓؿ ايؿكٝ ايالسل ٘ ايـُعني يف تـُاّ أعُاي٘ سصٌ عٓؿٙ يٓو يف بعؿ َا ق

 تٛٓؾكٙ ع٢ً يكٚط صش١ ايتكًٝؿ بكا٤ّ، إلستُاٍ لٚاٍ عؿايت٘ أٚ إْتؿا٤
 عكٚض َٛت٘ بعؿ ايعًِ بهبل مجع٘ يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ.  أٚ إدتٗاؾٙ

                                                           

 . 3َٔ ابٛاب اخلًٌ ايٛاقع يف ايصال٠ : ع  23: ب 5ايٛنا٥ٌ : ز( 92)
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تُكاق ـكًٝؿٙ ٚإنـبكا٤ ع٢ً تـٛال ايـٚيف ٖفٙ ايصٛق٠ ال إيهاٍ يف د    
ٜـُٓع عٓ٘ )ايًو ايطاقٟ( إنتصشابّا يبكا٤ ، ٚال ؾتاٚاٙطبل  عًُ٘
إْتؿا٤ٖا ٚعؿّ عكٚض َا ٜٛدب  ايتكًٝؿصش١  يكا٥طع٢ً ؿٙ َـكً
ط صش١ كًٝؿٙ ست٢ ٜتٝكٔ باغتالٍ بعض يكٚـٚال ٜكؾع ايٝؿ عٔ ت ،َٓ٘

 ، ٚال ٜـذؿٟ ايعٔ ٚال االستُاٍ،عٓ٘ لٚاٍ بعطٗاٜتٝكٔ ٚ تكًٝؿٙ
   ع٢ً ؾتاٚاٙ . ١ ايـُعتُؿ٠نُا تصٓض أعُاي٘ ايهابك١ ٚعباؾات٘ ايـُاضٝ

عؿّ ٚدٛب ايؿشص عٔ ساٍ َكدع٘ ٌٖٚ ٖٛ َهتذُع ٚال ٜبعؿ     
يعؿّ ؾيٌٝ  ؟ ٚـيو أّ ال شاضك يًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿـيف ايٛقت اي

 . ٚيعً٘ ًَٗٛق األٚاغك  ،ٚاضض ٜٛدب ايؿشص

ًٓؿٙ يًكٚط صش١ ايـُشكل ـإٔ ٜ ايصٛق٠ ايجايج١:     هًـ إنتذُاع َك
٘ بإنتذُاعغبري إغباق ب١ٓٝ أٚ  :ٚدؿاْٞ أٚ بعًِ تعٓبؿٟ بعًِ -ايتكًٝؿ

 يو يف سصٌ عٓؿٙايعٌُ بؿتاٚاٙ ٚبعؿ َؿ٠ َٔ  -ٚنإ ثك١ّ  ًًكٚطي
ُ٘ اٍ غطأ عًستُإإنتذُاع٘ يًكٚط ايتكًٝؿ َٔ اإلبتؿا٤، ْاي٦ّا َٔ 

ِٖٚ ايفٜٔ  -ايتباِٖٗبل ايًٗٛؾ أٚ يعًُ٘ السكّا بؿه ايٛدؿاْٞ أٚ
ًٓؿايؿكٝ٘ ايـُبـذُع  اعتُؿ يٗاؾتِٗ ؾًٓو  -يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ ك

ٖٚفا َصؿام  .  السكّا يف تٛٓؾكٙ يف بؿٚ لَٔ تكًٝؿٙ ع٢ً ايًكٚط
َٚٔ ٜبين ع٢ً  ،(ايٝكني قاعؿ٠)ك٣ ايفٟ ٖٛ َـذ )ايًو ايهاقٟ(

ع٢ً سذ١ٝ ايٝكني  صال تٓكض ايٝكني بايًوطصشتٗا ٚؾالي١ أغباق
كًٝؿ ـايبكا٤ ع٢ً ت ي٘ ذُٝمـُٜ -ايهاقٟ ً٘هب اضٞ ٚعؿّ االعتٓا٤ايـُ

ًٓ  نتذُاع٘ يًكٚط صش١ ايتكًٝؿبإ ّاعايـُ ساٍ نْٛ٘ؿٙ َكدع٘ ايفٟ ق
بايًو ايالسل ايهاقٟ اىل ايٝكني  ٚال ٜعتٓؿ -عًُّا ٚدؿاّْٝا أٚ تعبؿّٜا -
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َهبٛق١ّ  تاٚاٙـبٌ إٕ سذ١ٝ ؾ  ٝكنيـتعٓبؿّا بكاعؿ٠ اي بٌ ٖٛ ًَػ٢َ ،ايهابل
  . يًوبا تؿـعـٚال ٜ ٝأغف ب٘ـبايٝكني ؾ

أغباق ايٓٗٞ  : قصٛقشٛخ االنتصشاب أٚضشٓا َؿصاّل ـيهٓٓا يف ب    
صٛق قٚايؿالي١ ع٢ً سذ١ٝ قاعؿ٠ ايٝكني  عٔايٝكني بايًو  عٔ ْكض

يف اـا يو  ٚعًٝ٘: .قاعؿتٞ االنتصشاب ٚايٝكني طالقٗا عٔ مشٍٛ إ
ًٓؿٙ يهّا ٚإستٌُ ؾهاؾٙ كًٝؿٙ ـصش١ ت ْاي٦ّا َٔ ايًو يف إنتذُاع َك

ـػًـ تٚالستُاٍ  غطأ اعتكاؾٙ سؿٚثّاستُاٍ َٔ اإلبتؿا٤، إل طًًكٚي
ٛيؿ أٚ ايـُنايعؿاي١ أٚ أصٌ االدتٗاؾ أٚ طٗاق٠ ايتكًٝؿ  يكٚطبعض 

ثِ  ٘ يًكٚط صش١ ايتكًٝؿبإنتذُاع ، نُا يٛ يٗؿ ايعؿالٕ ي٘شٖٛاـْ
ٚس٦ٓٝف ال ٜـذٛل ي٘ ايبكا٤ ع٢ً سني ايًٗاؾ٠ .  تبني ؾهل ايًٗٛؾ

اٙ ٚإٕ صاقت سذ١ عًٝ٘ سؿٚثّا يًعًِ ايٛدؿاْٞ أٚ تكًٝؿٙ، ؾإٕ ؾتاٚ
ايتعبؿٟ بـذُع٘ يًًكٚط، إال أْ٘ يـُا سصٌ عٓؿٙ )ايًو ايهاقٟ( 

ٚال اعتباق ب٘ يمٚاي٘  ٚال ٜٓؿع٘ ايٝكني ايهابل ،ٍ ايٝكني عٓؿٙ بايًوتبٓؿ
البؿ ي٘ َٔ ايؿشص  السكّا عٓؿ اْهًاف ؾهل ايًٗٛؾ َجاّل . ٚس٦ٓٝف

ًٓؿٙ ؾعكايـُػرب٠ ٚـٌ ايٜكدع اىل أٖٚٚايتشكل  ١ ٜٚهتطًع َِٓٗ ساٍ َك
م تٓٓذٚـيو يصش١ ايتكًٝؿ أّ ٖٛ ؾاقؿ يبعطٗا،  طيًكٌٖٚ ٖٛ داَع 

٘ يف يٓهإيما١َٝ ٚاقع١ٝ يف عٗؿت٘ َع ايعًِ اإلمجايٞ بجبٛت تهايٝـ 
ًٓ ٛٓؽ يبكا٥٘ ع٢ً  ،شذ١ٝـؿٙ عًٝ٘ ٚاألصٌ عؿّ ايسذ١ٝ ؾتا٣ٚ َك ٚال َه

 ؿ َٔـص ٚتأنـاٚاٙ َٔ ؾٕٚ ؾشـؿتـٌ بـعُـكاق ايـتُـصض َٓ٘ انـٝؿٙ ٚال ٜـكًـت
ًٓؿ كًٝؿٙ َٚٔ إنتذُاعـصش١ ت  .  ٙ يًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿَك

ًٓؿ إنتذُاع َٔ تـشكٝك٘ٚبعؿ ايؿشص إٕ تبني      اْهًـ طيًًكٚٙ َك
 ؿا٤ـتـ٘ إْـتاٚاٙ، ٚاللَـؿـٚايعٌُ بكًٝؿٙ ـبكا٤ ع٢ً تـايًكع ي٘ ـكًٝؿٙ ٜٚـصش١ ت
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 . أتٞ بٗا طبل ؾتاٚاٙايـُاض١ٝ ايـُ٘ ايًو يف صش١ عباؾات
ٚدب عًٝ٘  -كًٝؿـًكا٥ط صش١ ايتيُاع٘ ـٝٓٔ ي٘ عؿّ إنتذـٚإٕ تب    

ٚتعٝٓٔ عًٝ٘ تؿاقى عباؾات٘  ،ط صش١ ايتكًٝؿيـُٔ ٜـذُع يكٚ ايعؿٍٚ
 . نُا تكؿّ تؿصٌٝ سهُ٘ أتٞ بٗا طبل ؾتاٚاٙايـُاض١ٝ ايـُٚأعُاي٘ 

ـشٔ ؾٝ٘ َٔ ايًو ُا ْؾٝ (نيقاعؿ٠ ايٝك)ذؿٟ ـال ت ٚباغتصاق:    
ًٓؿ بايًو يف إنتذُاع ٘ٚتبٓؿيايٝكني ع اقتؿإل، ايٛدؿاْٞ ايهاقٟ ٙ َك

: َٙكًٓؿٚالبؿ ي٘ َٔ ايؿشص ٚايتشكل عٔ ساٍ  ،يًكٚط صش١ ايتكًٝؿ
ٕ ظٗك ؟ ثِ بعؿ ايؿشص إ ٚط صش١ ايتكًٝؿ أّ الكٌٖ ٖٛ َهتذُع يً

 -٘ أٚ ظٗك عؿَي٘  ـيو ، ٚإٕ مل ٜعٗك٘ هلا بكٞ ع٢ً تكًٝؿٙمجعي٘ 
يعؿٍٚ اىل يػكض ا ذُع يكٚط صش١ ايتهًٝــٜ يؿشص عُٔيمَ٘ ا
١َٓٓ ي٘ َٔ ايعكاب ق٠ َٚعٓفالبؿ ي٘ َٔ سٓذ١  ؾإْ٘ ٙ،تكًٝؿ شتٌُ ايـَُؤ

 ،ٗٗا إمجااّل يهٌ َهًـعًّٛ تٛٓدايـُػايؿ١ ايتهايٝـ ايٛاقع١ٝ ـع٢ً َ
بعؿ عكٚض)ايًو ايهاقٟ( اىل بؿٚ  اض١ٝايـُشذ١ ـذؿٜ٘ ايـٚال ت

تميمٍ عًُ٘  ايـشاٍيًًكٚط، ٚ كًٝؿٙ ٚعًُ٘ بإنتذُاع ايؿكٝ٘ ايـُعنيـت
ٛٓي ذٛل ي٘ ايبكا٤ ـال ٜيفا ٚناقّٜا اىل بؿٚ تكًٝؿٙ،  يو السلاىل  ٘ٚتـش

عباؾات٘ َٚعاَالت٘  : أعُاي٘ ايهابك١ساٍ  هٕٛ، ثِ ٜع٢ً ايتكًٝؿ ايهابل
ًٓؿ أصاّل ٚقؿ نبل بٝإ سهُٗا َٚؿقن٘  : بشحثِ ْ   . ساٍ َٔ مل ٜك

  

 : إجزاء األعىاه السابكة الىاقعة عمى طبل حجة وعتربة    

يف عباؾات٘  -ذتٗؿّا عؿاّل ٚعٌُ ع٢ً طبل ؾتاٚاٙـُهًـ َايـإـا قًؿ     
  ، شٛٙـٛت أٚ ْايـُثِ عكض عًٝ٘  -َٚعاَالت٘ ٚنا٥ك تصكؾات٘

ٕٕ ٜـتٗؿ ثـذـكًٝؿ َـكٌ اىل تـتـؾاْ  ؾات تاٚاٙ يف ايعباـؿ٘ يف نجري َٔ ؾـػايـا



 (399..... )......................إجزاء االعىاه السابكة املأتٌ بها طبل حجة وعتربة      

 

ٚايـُعاَالت ؾٌٗ ٜـذمٜ٘ تكًٝؿٙ األٍٚ يتصشٝض أعُاي٘ ع٢ً طبل 
ايهابل؟ ٚاـا تبؿيت ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ايـُكًؿ ٚقؿ عٌُ َكًؿٙ  ايؿكٝ٘ؾتا٣ٚ 

 ؟.    عًٝٗا ٌٖ ٜـذمٜ٘ عًُ٘ ايهابل ثِ تكادع ايؿكٝ٘ عٓٗا ع٢ً طبكٗا َؿ٠ّ 

عاٖكٟ عٔ إدما٤ األَك اي) ٖفٙ ايـُهأي١ تٓؿقز تـشت نرب٣ : أقٍٛ    
ايـًُٗٛق ٚ ٗا،( ؾٝ( ٚقؿ إغتًؿت أْعاق األصشاب)قضاألَك ايٛاقعٞ

عًٝ٘، يهٓٓا قؿ  اإلمجاعؾكٗا٤ْا عؿّ اإلدما٤ ست٢ إؾعٞ  أٚاغكبني 
ايـُتكؿَني عاٖك ايؿكٗا٤ يٚ ْاعصكقٓكبٓا اإلدما٤ ٚؾاقّا يبعض أعالّ 

 أعُاي٘. ٚعًٝ٘ : ال إيهاٍ يف إدما٤ (ع٢ً يٝػٓا األْصاقٟ )قؿِٖ
قغِ إْهًاف ٘، َٚعاَالت ٘عباؾاتٗا ع٢ً ايؿت٣ٛ ايـُاض١ٝ: كطٓب اييت 

ٖٚفا ٖٛ َكتهم  أٚ االدتٗاؾ ايـذؿٜؿ، غالؾٗا يف ايتكًٝؿ ايالسل
ًٓؿ تًكع١ ايـُ ًٓؿٜٔ يعؿ٠ َـذتٗؿٜٔ، ٚقؿ أؾقنُت َؤَّٓا نانبّا قؿ ق ايـُك

ٗا٤ ٙ اىل عؿ٠ ؾكيف بؿٚ يباب٘ ايـُشكل ايـػكاناْٞ )قؿٙ( ٚتٓٓكٌ بتكًٝؿ
تـكًٝؿ ايهٝؿ ايـػ٥ٛٞ اىل ٜـُٛت ٖفا ٜٚكدع اىل غريٙ ست٢ ٚصٌ 

)قؿِٖ( ؾُات يف أغكٜات أٜاَ٘ ٚنإ عبؿّا صايـشّا ٜهأٍ اٌٖ ايعًِ: 
ٜٚطٓبل أعُاي٘ ع٢ً ٚؾل نفا َا ٖٞ ؾت٣ٛ ايهٝؿ ايـػ٥ٛٞ يف نفا أٚ يف 

ؾتاٚاٙ، َٚٔ ٖٓا ٜـُهٔ االنتؿالٍ ع٢ً اإلدما٤ بهري٠ ايـُتًكع١ 
تِٗ ع٢ً إدما٤ أعُاهلِ ايهابك١ ٚؾل ايتكًٝؿ ايـُاضٞ ٚعؿّ َٚكتهما

 يمّٚ ايتؿاقى بإعاؾ٠ االعُاٍ أٚ قطا٤ٖا . 

ببٓا٤ يكٜع١ االنالّ  -ٚايهري٠ ايـُهتكك٠ عًٝ٘اإلدما٤  -ٜٚؤٜٓؿ ٖفا   
ـشكز يف ؾٜٓ٘ ٚبٓؿٞ ايًاقع دعٌ اي ،ع٢ً ايهُاس١ ٚايٝهك ؾٕٚ ايعهك

 ٌُ ايـُأتٞ ب٘ طبل ايـشذ١ ايًكع١ٝٚقؿ إٓؾعٞ االمجاع ع٢ً إدما٤ ايع
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   ؾال إعاؾ٠ عًٝ٘ ٚال قطا٤ ٚإٕ قاَت سذ١ السك١ ع٢ً عؿّ اإلدما٤ . 

 عؿّ إدما٤ األَك ايعاٖكٟبني األٚاغك: ًٗٛق ايـُيهٔ ع٢ً ايكٍٛ     
كّا َع ـًؿ السـكايـُٗؿ ـتـذايـُتا٣ٚ ـؿ١ ؾـػايـٚعٓؿ َ ،عـٛاقـعٔ اي

ًٓايـُتا٣ٚ ـؾ عباؾات٘  شهِ بصش١ أعُاي٘ ايهابك١:ـاي ًٜهٌقؿ نابكّا  ؿك
  . اضٞايـُذتٗؿ ايـُاييت طٓبكٗا ع٢ً ؾتا٣ٚ  -شُٖٛاـَٚعاَالت٘ ْٚ

تًكعٞ ايـُاالقتهال بايتُهو بايهري٠ أٚ ٜـُهٔ االيهاٍ ع٢ً ٚ    
ال  ()ٚانتؿاؾت٘ َِٓٗ  صاهلُا بعصٛق ايـُعصَٛنيـإتيعؿّ إسكال 

ٓؿع٢ ع٢ً اإلدما٤ ايـُمجاع ٖٚهفا اال ُا.إَطا٤ٖ إسكال عؿّ َٔ أقٌ
ٍْ بٌ ٖٛ إمجاْع  بإمجاع َٓكٍٛ ع٢ً عؿّ اإلدما٤ . ْضَعاَق َٓكٛ

شكز ـٜٓؿٞ اي  شكزـؿٞ ايـؾيٌٝ ْقؿ تـشكل يف َـشً٘ : إٔ نُا أْ٘     
ؿٞ ٚدٛب ايتطبٝل ع٢ً ـؾال ٜؿٍ ع٢ً ْ ،ايًػصٞ ؾٕٚ ايٓٛعٞ

َٔ  ز ٚيٛهًؿني ست٢ َٔ مل ٜتشٓكايـُعٔ مجٝع  ١ؿتا٣ٚ ايالسكاي
ايهابك١ ايـُأتٞ بٗا ع٢ً طبل ايـشذ١ ايـُاض١ٝ  بعض األعُاٍتؿاقى 

 ٚدٗإ :عٓؿْا  ْعِ ٜبك٢ .قبٌ تبؿٍ ايتكًٝؿ أٚ تبؿٍ االدتٗاؾ 

ٓا٤ ايًكٜع١ اإلنال١َٝ ع٢ً ايتٝهري ٚايهُاس١ ٚايتهٌٗٝ باألٍٚ:     
 ٜٚصطؿّ بؿتٝا ا٤ ٜتٓاؾ٢ دؿّا ٖٚفا ايبٓ ،ال تكبٌ اإلْهاققطع١ٝ سذ١ّ 

شا٤ ايتؿاقى ع٢ً طبل ـَٔ أْ ـشُٖٛااالعاؾ٠ أٚ ايكطا٤ أٚ ْمّٚ ي
ذاَع ـايذتٗؿ يًـُ ١ؿتا٣ٚ ايهابكايالنُٝا ٚإٔ  ،١ؿتا٣ٚ ايالسكاي

يٛصٍٛ ػكض ايًكا٥ط صش١ ايتكًٝؿ ٖٞ طكٜل يكعٞ إَتٓاْٞ يطؿٞ ي
بايًكٜع١  ()اهلل ٍٚقؿ دا٤ قنّٛٓا، تؿٜٓاىل َعكؾ١ األسهاّ ٚإَتجاهلا 

ـشٓٝؿ١ٝ بعجين بايط : شُؿٟايـُػرب ـيف ايٚقؾ نُا ٓهك٠ ايـُٝايهُش١ 
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ٜا أبا ـق إٕ اهلل بعح ( اىل أبٞ ـق:طٚيف ٚصٝت٘) (93)ايهُش١ص
ٚيٝو  (94)ـشٓٝؿ١ٝ ايهُش١صباي ُتِجٔعبايكٖبا١ْٝ ُٚب  عٝه٢ بٔ َكِٜ

 .ػؿ٢ ـايكٍٛ بعؿّ اإلدما٤ ًَت٦ُّا َع مساس١ ايًكٜع١ نُا ال ٜ

ى ع٢ً قَا ـنكْا َٔ اإلدما٤ ٚعؿّ يمّٚ ايتؿاُهٔ تٛنٝؿ ـٜايجاْٞ:     
صشٝش١ ؾٓيت ع٢ً إقداع األ١ُ٥  (95)بأغباق ١ؿتا٣ٚ ايالسكايطبل 

(ِٗأتباع ) ُٜككب اىل َهإ ٚيٝعتِٗ اىل بعض ؾكٗا٤ قٚاتِٗ َـ ٔ
ايعامل ٚتبؿٍ ْعك ، َع َع١ًَٝٛ تبٓؿٍ ك ي٘ َكادعت٘ٓهٜٝتايتابع ٚبًؿٙ ٚ

ايبًؿ ايٓالٍ ؾٝ٘ دؿٜؿّا عٔ  ايـِع ًٜٚمّ إغتالف ؾت٣ٛ ايها٥ٌ هإَ
فنٛق٠ ايـُٚيٝو يف األغباق  ،يهابليـُهؤٍٚ يف ايبًؿ اا ايـِؾتا٣ٚ ايع

ٚيٛ نإ ايتؿاقى ٚادبّا يٛقؾ  ،ًعك بًمّٚ ايتؿاقىَا ٜؿٍ أٚ ُٜ
ال أقٌ َٔ االٜـُا٤ ٚاالياق٠،  ،غريٖا ٚأيف ٖفٙ األغباق ايتصكٜض ب٘ 

 :ٚيف ض٤ٛ َا تكؿّ  . -ٝـ ايهٓؿٚيٛ نإ ضع - ٜكؾ ب٘ غربملَع أْ٘ 

ٍ عباؾٙ عٓؿ تبٓؿـ كؿى ال ٜهًٓايـُُهٔ االط٦ُٓإ بإٔ ايًاقع ـٜ     
ِٓٗ ٚال ٜكٜؿ َ ،شٛٙ َٔ ايعٛاقضـايهابل أٚ ْ ايؿكٝ٘ٛت تكًٝؿِٖ يـُ

، يعٗٛق ل ايؿتا٣ٚ ايهابك١تؿاقى األعُاٍ ايهابك١ ايـُعُٛي١ طب
كًٝؿٙ ٚنؿاٜتٗا ـؿ ايهابل تذتٗايـُاض١ٝ يف إدما٤ ؾتا٣ٚ ايـُ األغباق

شصٌ عًِ ٚدؿاْٞ ببطالٕ ـَٚاؾاّ مل ٜ ،ايٛاقع ٚإٕ مل تصاؾؾ٘عٔ 
 .ذب ايتؿاقىـٜ ذم١ٜ ٚالـيٛاقع ايتًكٜع ؾٗٞ َـُػايؿتٗا االعُاٍ أٚ ب

                                                           

 . 9َٔ ابٛاب َكؿَات ايٓهاع :ع 48: ب 94ايٛنا٥ٌ : ز (93)
 . 9ت املؿكٚض١ :ع َٔ ابٛاب ايصًٛا 94: ب 5ايٛنا٥ٌ : ز (94)
 َٔ ابٛاب صؿات ايكاضٞ . 99: ب 98قادع :ايٛنا٥ٌ : ز (95)
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شذ١ ـشصٍٛ ايعًِ بصشتٗا إلتٝاْٗا ع٢ً طبل ايـٜكاٍ ب قؿ بٌ     
ٕٚ ؾكم بني ايعباؾات َٔ ؾ ،كًؿ نابكّاايـُذتٗؿ ايـُؾتا٣ٚ  :عترب٠ايـُ

  . عاَالت ٚبني غريٖاايـُٚبني 

كبٌ ايـُايتكًٝؿ  ٚأقٜب يف إٔ تبٝٓٔ غالف االدتٗاؾ ايالسل  ْعِ ال    
تػًـ ايـُٝت أٚ ايـُ -ذتٗؿ ايهابلايـُهكط سذ١ٝ ؾت٣ٛ عٔ ايهابل ُٜ

ٚال تبك٢ هلا سذ١ٝ يكع١ٝ ٚال  -ؾٝ٘ يكط َٔ يكٚط صش١ تكًٝؿٙ
ًٓايـُ ايؿكٝ٘دال٠ إال بإ ـُهٔ ايعٌُ ع٢ً طبكٗاٜ ؿ السكّا أٚ بايكدٛع ك

 يًعٌُ بٗا .ايالسل  ايؿكٝ٘اىل ؾتا٣ٚ 

ًٓؿ السكّا ايـُذتٗؿ ايـُاغتالف ؾتا٣ٚ  ٚايتكًٝؿ أاـٕ تبٓؿٍ      عٔ ك
ؾالبؿ  ،طاٚع١ يف األعُاٍ ايالسك١ غاص١ايـُك ٚـٜكتطٞ ايتأٓث -ايهابل

  .كّا ٖٚفا ال إيهاٍ ؾٝ٘كًؿ السايـُ ايؿكَٝ٘ٔ تطبٝكٗا ع٢ً ٚؾل ؾتا٣ٚ 

البؿ َٔ تطبٝكٗا ع٢ً ٚؾل  -ْعِ يٛ نإ َٔ أعُاي٘ ايهابك١ بك١ْٝ    
نُا يٛ ناْت  -بعؿ تبؿٍ ايتكًٝؿ أٚ تبؿٍ االدتٗاؾ -ايالسك١ ؿتا٣ٚاي

ًٓؿ َٔ ٜكٍٛ  ،ػايصـشؿٜؿ غري ايـاٖا بايعٓؿٙ بكاٜا ـبٝش١ قؿ ـٓن ثِ ق
ٓابٗا أٚ إعطاؤٖا ٚدب إدت -ػايصـشؿٜؿ ايـبٛدٛب ايتفن١ٝ باي

أٚ تكًٝؿّا دٛال ايفبض ُٔ ٜعتكؿ إدتٗاؾّا ـأٚ يذاْني ًـُييألطؿاٍ أٚ 
ٚأَا ايفٟ أنً٘ نابكّا أٚ  ،-ايههني االنتٌٝ -ػايصـشؿٜؿ ايـبػري اي

 ايؿكٝ٘ش٘ بايههني االنتٌٝ ع٢ً ؾت٣ٛ ـٖٚب٘ ٚقؿ إعتُؿ يف ـب باع٘ أٚ
 . عًٝ٘ ذٛال ايفبض ب٘ ؾٗٛ َإض ٚصشٝض ٚال ي٤ٞـايهابل ب

ًه١ٝ ٚايمٚد١ٝ ايـُنا٥ك األسهاّ ايٛضع١ٝ نايطٗاق٠ ٚسهِ ٖٚهفا     
 شذ١ ـٝشّا ٚؾل ايـطٞ صشـُـل ٜـكًٝؿ ايهابـتـل ايـَا نإ ٚؾ : شٖٛاـْٚ
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َٚا نإ َكتبطّا بايمَٔ ايالسل البؿ َٔ تكتٝب٘ ع٢ً ٚؾل  ،ايهابك١
 ض٤ٛ ٖٚفا ٚاضض يف -ايتكًٝؿ ايالسل االدتٗاؾ أٚ -شذ١ ايالسك١ـاي

 ٚال ،اض١ٝايـُيهٔ االيهاٍ يف صش١ أعُاي٘ .   َا بٝٓٓاٙ ٚال إيهاٍ ؾٝ٘ 
ًٓؿ ايـُذتٗؿ ايـُؾتا٣ٚ  :شذ١ ايهابك١ـقٜب يف إَهإ تصشٝشٗا باي ك

شذ١ ـنُا ًٜمّ تصشٝض األعُاٍ ايالسك١ بتطبٝكٗا ع٢ً ٚؾل اي ،نابكّا
ٛدب ٚال َ ،شذ١ٝ يف ظكؾٗا ٚلَاْٗاـثابت١ ايٖٞ ٚنٌ سذ١  ،ايالسك١

ٚال ؾيٌٝ  ،ألعُاٍ ايهابك١ـشذ١ ايهابك١ ايـُصشش١ ييكؾع ايٝؿ عٔ اي
ذاق١ٜ ع٢ً ـك١ ايابع٢ً بطالٕ سذٝتٗا بًشاظ تصشٝشٗا يألعُاٍ ايه

 .  ثِ ْبشح :اض١ٝ ايـُشذ١ ـٚؾل اي

 وجىب تعمي األحكاً الشرعًة :             

ًٓ ال      شتاز ايـ١ُٜ ِ األسهاّ اإلبتال٤قٜب ٚال إيهاٍ يف ٚدٛب تع
ذب ع٢ً نٌ َؤَٔ ـُع٢ٓ اْ٘ ٜـب ،ايٝٗا يف َكاّ اإلَتجاٍ ٚاإلطاع١

تٝكٔ ايـُٚايكؿق  ، -ذ١ًُـيف اي -َٚؤ١َٓ إٔ ٜتعًِ أسهاّ ؾٜٓ٘ ٚيكع٘ 
شٌ ـٜتٛقع صريٚقتٗا َٚ ـُشتٌُ نْٛٗا إيما١َّٝٚدٛب٘ ٖٞ األسهاّ اي

صالت٘ ْعري أسهاّ  -ٙ بٗا َهتكباّلٜـشتٌُ أٚ ٜطُإٔ بإبتال٤ -ابتال٤ٙ
عاَالت اييت ايـُْٚعري  ،ل هلُاسٓذ٘ ٚعُكت٘ يٛ تٛٓؾ ٚصٝاَ٘ ٚأسهاّ

ذب عًٝ٘ تعًُٓٗا ي٦ال ٜكع ـُا ٜـٚإْ ،تٗاػ٢ً قبٜٛٓـٜتٛقع ابتال٤ٙ بٗا أٚ ٜ
ٌٓ ٚعالـٛىل ايايـُػايؿ١ ايًكع ٚعصٝإ ـيف َ  . ذًٌٝ د

اييت ٜتٛقع  ّاسهاألٚدٛب ايتعًِ يتُاّ ٚال قٜب يف عُّٛ     
شكَات بٌ ايـَُٔ ؾٕٚ ؾكم بني ايٛادبات ٚبني  ،ال٤ٙ بٗاهًـ إبتايـُ

عٌ َهتشبّا ؾبإٔ إستٌُ نٕٛ  ،ٚغريٖا اـا إيتبٗت ٚمل ٜتعٝٓٔ ْٛعٗا
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ٚ استٌُ نٕٛ ؾعٌ َهكّٖٚا ٚإستٌُ نْٛ٘ ، أٚاستٌُ نْٛ٘ ٚادبّا
ًٓـسكاَّا ؾٝذب عًٝ٘ ت َٜشتٌُ  ٌ ايفٟؿعايِ سهِ كًٝؿ ايؿكٝ٘ ايعؿٍ ٚتع

ًٓ  . نْٛ٘ إيماَّٝا ُٔ ال أٚ ـاى َـايؿكٝ٘ ـشهِ َٔ ٖفا ِ ايٚال ٜهؿٝ٘ تع
 إبتال٤ٙ ب٘ ، بٌ البؿ َٔ تعًِ َا ٜـشتٌُكّٝاـذتٗؿّا عؿاّل تـَ ٘نْٛشكل ُٜ

ًٓؿٙ  ـاتَٔ  َـُٔ أٚ  ،َٔ ؾُ٘ أٚ َٔ قنايت٘ :ايؿكٝ٘ ايعؿٍ ايفٟ ق
 ايًكعٞ  شهِـىل ايكيؿٙ اُٜٚٓي٘ ٔؿُٜنٞ ذتٗؿ ايعؿٍ ايـُشهٞ ي٘ ؾت٣ٛ ـٜ

١َٓٓ ي٘ َٔ ايعكاب هتٓؿ ايـُايصشٝض   .اىل سذ١ يكع١ٝ َؤ

ٖٚفا ايٛدٛب ٜؿقن٘ ايعكٌ ايؿطكٟ ايهًِٝ ايفٟ ٜؿقى يمّٚ      
ػايؿت٘ ـطاع١ أٚاَكٙ ْٚٛاٖٝ٘ ٚاإلبتعاؾ عٔ َٓعِ ايـُكتطٞ إلايـُيهك 

ذؿ ـَٚٔ ٖٓا ت ،انتشكام عكاب٘غطب٘ عًٝ٘ َٚٔ شفق َٔ ـٚعصٝاْ٘ ٚاي
ها٥ٌ ايـُؾِٜٓٗ ٜٚتعًُٕٛ  كٝا٤ ٜتعٓكؾٕٛ ع٢ً أسهاّـايعكال٤ األت

ٚايصشٝض هتشب ايـُشكاّ ٚايٛادب ٚـشالٍ ٚايـايًكع١ٝ يٝتبٝٓٓٛا اي
 ظ أٍَٛ َِٓٗايـُض ـَكؿ١َّّ يًعٌُ ايصاي -ٚايؿانؿ ْٚـشٖٛا

هًـ َٔ ايـُاـا مل ٜتُهٔ  ؿقى يًعكٌ تعٝٝيٓنايـُٖٚفا ايٛدٛب     
ٟٓـٚت اإلمجايٞ،االستٝاط ٚاإلَتجاٍ    .ؾٝتػري بُٝٓٗاُهٔ َٓ٘ ـاـا ت ػٝري

    ًٓ ُع٢ٓ ـ١ٜ ٚدٛب طكٜكٞ بِ األسهاّ اإلبتال٤ٚايعاٖك إٔ ٚدٛب تع
ٌْ ؾايتعًِ طكْٜل ،نٕٛ َؤؾ٣ ايتعًِ ايٛادب عني ايٛاقع اىل  َٛص

ْعري  ، ٖٚفا٘ عٓؿ َصاؾؾ١ ايطكٜل َعٖ٘ٚٛ عُٝٓ ايتًكٜعٞ، ايٛاقع
غرب كاؾ َٓ٘ نٕٛ َؤؾ٣ أٟ ُٜ ،ايكٍٛ بٛدٛب قبٍٛ غرب ايجك١ طكٜكّٝا

ٝهٕٛ تعًِٓ األسهاّ طكٜكّا ؾ ،ايجك١ ٖٛ ايٛاقع يٛ صاؾؾ٘ ٚأٚصٌ ايٝ٘
شتٌُ ايعكاب ع٢ً ـٚيفا ٜ ،ٖا بأٌَ َصاؾؾ١ ايطكٜل َع ايٛاقعيتٓٓذم
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ٚبٗفا ايطكٜل ٜتٓٓذم ع٢ً  ،تكن٘ ع٢ً تكؿٜك َصاؾؾت٘ َع ايٛاقع
شكاّ ٚصش١ ايصشٝض ٚؾهاؾ ـهًـ ٚدٛب ايٛادب ٚسك١َ ايايـُ

ؤ١َٓ ايـُؤَٔ ٚايـُؾٝتعًِ  ٔ األسهاّ اإلبتال١ٜ٤،ْٚـشٖٛا َ ايؿانؿ
ُٖٛا تٓٓذمّا ـششكاّ ْٚـيٝتٓٓذم عًٝ٘ ايٛادب ٚاي ٚؾٜٓ٘ أسهاّ يكع٘

ايعًِ االمجايٞ بٛدٛؾ أسهاّ إيما١َٝ يف ؾٜٔ ـػصٛصّا بعؿ ؾعًّٝا َ
ًٓ اإلنالّ، ص َٔ ٜتػًٓ -سهاّ ٚإَتجاهلاِ األٚعٓؿ ايتٓٓذم ايتاّ ٚتع

 .شتٌُ ايـُٟ ايعكاب ٚايطكق األغكٚ

ٚايعاٖك إٔ َا دا٤ يف ْصٛص ايهتاب ٚايه١ٓ َٔ آٜات ٚأساؾٜح     
 ،اىل َا ٜؿقن٘ ايعكٌ ايؿطكٟ ايهًِٝ ٘ ٖٞ إقياْؾِ ٚايتؿٓكتأَك بايتعًٓ

ايجٛاب ع٢ً  ٙ إنتشكاُمَٛيٟٛ أثُكْؿهٞ ٚال تؿٍ ع٢ً ٚدٛب يكعٞ 
ب بٌ ٖٞ تكيؿ اىل ٚدٛ ،ػايؿت٘ـايعكاب ع٢ً َ َٛاؾكت٘ ٚإنتشكاُم

ض ٜٚٓذٛ َٔ غص١َٛ ـايعٌُ ايصاي ِ ست٢ ٜصؿق َٔ ايـُهًـ:ايتعًٓ
ٛص نجري٠ ْفنك ٚاسؿّا َٓٗا ٚايٓص ،ٚعكٛبت٘ ّٜٛ ايكٝا١َتعاىل  هللا

ٌِ َؾطٚاقؾ يف تؿهري قٛي٘ نبشاْ٘: (96)ٖٚٛ غرب صشٝض ٘ٔ اِيُشٖذ١ُ ُق ًٓ ًٔ
تؿهري االَاّ  ؿٝؿ سٝح ق٣ٚ ايًٝؼ ايـُ ،949االْعاّ :  صاِيَبأيَػ١ُ

إٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ يًعبؿ ّٜٛ ايكٝا١َ : ( هلا بكٛي٘: طايصاؾم )
ُا عًُت ؟ ـؾإ قاٍ : ْعِ قاٍ ي٘ : أؾال عًُت ب؟ عبؿٟ نٓت عايـُّا 

ًٓ قاٍ : أؾال ،ٚإٕ قاٍ : نٓت داٖاّل ؾٝػصُ٘ ؾتًو  ،ست٢ تعٌُ ُتتع
ٍٖٓٚٛ غرْب صشْٝض ٜ ـشذ١ ايبايػ١صاي ٚدٛب ايتؿك٘ بٛضٛع ع٢ً  ؿ

                                                           

:  2األْٛاق: ز شاقـبايتؿهري باملأثٛق آل١ٜ االْعاّ+  قادع تؿهري ايربٖإ ٚايصايف ٚغريُٖا َٔ (96)

 . 3: ع َٔ ابٛاب نتاب ايعًِ 25: ب 981ص  + 91ع َٔ ابٛاب نتاب ايعًِ: 9ب :29ص 
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ًٓ أؾالايعٌُ ط ضـيصاي ِ َكؿ١َّعًٓضكٚق٠ ايتٚ ُت ست٢ تع
ًٓ ؾٝهٕٛصصايـشّا تعٌُ ٚإال اـا  ،ضـًعٌُ ايصايطكٜكّا َٚكؿ١َّ ي٘ ُتع

ا سٓكّ َٜٚـذتٓب عًٝ٘  صايـشّا ؾٝؤؾٟ َا أٚدب٘ اهللمل ٜتعًِ ٜٚعٌُ 
أٟ ٜهتٓؿ َـػايؿت٘ يًٛادب  ٚايـشكاّ يف ٚقت٘ اىل تكن٘  -يكعّا عًٝ٘

ػصِ ايعبؿ ٚتػًب٘ ـشذ١ ايبايػ١ اييت تـايىل تعا هلل ايتعًِ، ؾتهٕٛ
 .ذشِٝ ـٚتٛقع٘ يف ْاق اي

ٖٚفا ايـػرب ٜهاؾ ٜهٕٛ صكٜض ايؿالي١ ع٢ً عؿّ ٚدٛب ايتعًِ     
يـُعكؾ١ ايعٌُ ايصايـض  ْؿهّٝا َٛيّٜٛا ٚع٢ً أْ٘ ٚادْب َكؿَٞ ٚطكْٜل

ع٢ً ٚدٛب ايتعًِ َكؿ١َ  الي١يؿٚإٜكاع٘ يف ايـػاقز، نُا أْ٘ ٚاضض ا
ٌُ ٚدٛبّا َطًكّا أعِ َٔ تـشكك٘ بعؿ سًٍٛ ايٛقت ٚتـشكل ايًكط يًع

ٍٓ ايـػرب ع٢ً انتشكام ايعكٛب١ عٓؿ تكى  أٚ قبٌ تـشككُٗا، نُا ٜؿ
 ايتعًِ نٛا٤ تكن٘ قبٌ ٚقت ايعٌُ أٚ ست٢ بعؿٙ ٚبعؿ تـشكل يكط٘ .

ٚسٝح تبني ضُٔ ايبشح عٔ ٚدٛب ايتعًِ : إٔ ايكؿق ايٛادب     
ٜٔ ايًكٜـ ٖٛ األسهاّ ايـُشتٌُ نْٛٗا إيما١َٝ         تعًُ٘ َٔ أسهاّ ايؿ

َـُا ٜتٛقع ايـُهًـ االبتال٤ ب٘، ْكٍٛ : َا نٛاٖا ٜهتشب تعًُ٘ ؾإْ٘  
 -يف ايعكا٥ؿ ٚاألسهاّ -٘ ايهاٌَ يف ايؿٜٔقٜب يف انتشباب ايتؿٓك ال

ـشهٔ ايتؿك٘ ٚضكٚق٠ ٚايكٚاٜات ب٘ َهتؿٝط١ أٚ َتٛاتك٠ ٖٚٞ تٓطل ب
ايٝ٘  ِٗستٝادايٓاى ب٘ ٜٚتٛقع ابتال٤ ـشتٌُ اُا ٜـؿٜٔ َأسهاّ ايتعًِ 

عٓؿ ب٘ ِ ايػري ٝيػكض تعً -ِٗ ايٝ٘ ٚابتالؤِٖ ب٘ستٝادـُا ال ٜتٛقع اَٚ
األَك بايـُعكٚف ايٛادب ٚادب  كؾ١ سهُ٘، إـُعـابتال٤ٙ ٚإستٝاد٘ ي

بايـُعكٚف ايٛادب  ّاؾٝهٕٛ آَك ،ٚبايـُعكٚف ايـُهتشب َهتشب
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ٖٚفا  ،ن١ تعًُٓ٘ ألسهاّ ايًكع نًٗا أٚ أغًبٗابربٚايـُهتشب يػريٙ 
 .إنتشباب َتٛد٘ يهٌ َؤَٔ َٚؤ١َٓ 

ايعاٖك إـ  هًـ ٖٛ َعكؾ١ األسهاّ االبتال١ٜ٤،ٚايٛادب ع٢ً نٌ َ    
ؾايصال٠  ،هًـ االبتال٤ ب٘ايـُُا ٜتٛقع ـإغتصاص ٚدٛب ايتعًِ ب

َٔ  -٘بًٛغعٓؿ يف بؿٚ االَك ٚ -ايٛادب١ يف نٌ ّٜٛ مخو َكات البؿ
ايهٗٛ ٚ ايًوٖا ٚيكا٥طٗا َٚٛاْعٗا ٚأسهاّ تعًِٓ أسهاَٗا: أدما٤

شهاب أٚ ـشٖٛا ست٢ ٜأتٞ بصال٠ صشٝش١ َؿٓكغ١ يفَت٘ َٔ ايـْٚ
تعًِٓ أسهاَ٘  ًٜمَ٘يٗك قَطإ ٖهفا ايصّٛ ايٛادب يف ٚ ،ايعكاب

باقى ست٢ ٜصؿق عٓ٘ صّٛ صشٝض ايـَُٚؿطكات٘ قبٌٝ سًٍٛ ايًٗك 
، شهاب أٚ ايعكابـبايٛادب ٜٚتػًص َٔ ايًتػ١ً ايـُٜؿٓكؽ ـَت٘ 

ًٜمَ٘  ـشككت يؿٜ٘ االنتطاع١ت يٛشر ايٛادب يف ايعُك َك٠ ـايٖٚهفا 
ٚيٛ بايتؿقٜر أٚ  -َ٘ٓانه ايتعٓكف ع٢ً أدما٤ٙ ٚيكا٥ط٘ ٚأسهاّ

ست٢ ٜصؿق عٓ٘ ايـشر ٚايعُك٠  -بايك٠ايـُسني كيؿ ايـَُٔ ٜتعًِ 
َّٓٓا  ايـُشتٌُ .ي٘ َٔ ايعكاب  صشٝشّا َؤ

ُُاقنتٗا ـعاَالت اييت ٜتٛقع إبتال٤ٙ بٗا ٚإستٝاد٘ يايـُٖٚهفا     
البؿ َٔ تعًُٓ٘ ألسهاَٗا ٚؾل  -شتٌُ قبٜٛتٗا أٚ سكَتٗاـالنُٝا اييت ٜ

ًٓؿٙايـُؾتا٣ٚ   .شكاّ ـست٢ ال ٜكع يف اي ،ذتٗؿ ايفٟ ٜك

ايعباؾ١ٜ  :ها٥ٌ ايًكع١ٝايـُعُّٛ هًـ تعًِٓ ايـُ: ًٜمّ ٚباغتصاق     
١ًٝ اييت ٜتٛقع إبتال٤ٙ بٗا قبٌ االبتال٤ أٚ سٝٓ٘ ٚساٍ االَتجاٍ عاَايـُٚ

ًٓؿٙايـُٚؾل ؾتا٣ٚ  ـش١ نٞ تصؿق عٓ٘ االعُاٍ ايصاي ،ذتٗؿ ايفٟ ٜك
، ٚإال صشٝش١ّ اي١ٝ ٚغريٖا ن١ًُّٝايـ١ُ ٚايتعاَالت ٝـٚايعباؾات ايككب
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ٍْ عٓٗا، ٚال  تهٕٛ ـَت٘ ًَػٛي١ بٛادبات ايًكع َٚـشكَات٘ ٖٚٛ َهؤٚ
ٚال َـػًص َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ إال بايتعًِ اـا ناْت ي٘  َ٘أَٔ ي

 قؿق٠ ع٢ً ايتعًِ ٚايعٌُ .

ٌٖٚ ٜـذب عًٝ٘ تعًِ االسهاّ قبٌ سًٍٛ ٚقت االبتال٤ بٗا أٚ قبٌ     
تـشكل يكطٗا؟ ايعاٖك عؿّ ايٛدٛب، ٚيفا ال ٜـذب تعًِٓ أسهاّ 

ؾُٝا اـا  ايـشر قبٌ االنتطاع١ أٚ قبٌ إؾقاى ايـًُاعك ٚبًٛغٗا، ٖٚفا
نإ َتُهّٓا َٔ ايتعًِ بعؿ تـشكل يكط ايٛادب أٚ سني سًٍٛ ٚقت٘، 

البؿ َٔ ايتُٝٝم بني قهُني َٔ  -ٚأَا يٛ مل ٜتُهٔ َٔ ايتعًِ بعؿُٖا
 :  تعًِ األسهاّ ايًكع١ٝ

إسكال١ّٜ يالَتجاٍ َٔ  ع١ًُّٝ ايكهِ األٍٚ : إٔ ٜهٕٛ ايتعًِ َكؿ١َّ    
عًِ ع٢ً ؾعٌ ايٛادب ؾاْ٘ َع ايت هًـايـُ٘ يف سصٍٛ قؿق٠ ؾٕٚ ؾغً

ُهٔ َٔ دعٌ تَٚع عؿّ ايتعًِ ال ٜ ،ّٝاٜتُهٔ َٔ إٔ ٜهٕٛ إَتجاي٘ قطع
شتٌُ ـشتٌُ ايصش١ َٚـَ َكطٛع ايصش١، بٌ ٜهٕٛ إَتجاي٘إَتجاي٘ 
ُا ؾطاّل ع -ـشرشتٌُ إبتال٤ٙ بٛادب نايـايفٟ ٜؾايـُؤَٔ   ،ايؿهاؾ
ٓٔ ٖٚٛ َكنب َٔ  -اّ ايـشرًٜمَ٘ تعًِٓ أسه -بتال٤ٙأٚ تٝٓكٔ بإ يٛ ظ

، دمَّا يٝصؿق عٓ٘ أؾا٤ْ يًٛادب صشْٝض -َٓانو ٚأدما٤ ٚيكٚط
ٚب٘ ٜٓؿؾع استُاٍ ايعكاب ايـُتٛقع ع٢ً ايتكصري يف أؾا٤ٙ، إـ ال حيصٌ 

 . األَٔ َٔ ايطكق ٚايعكاب ايـُشتٌُ إال بايتعًِ ٚاألؾا٤ ايصشٝض

ٙ قّْا ألؾا٤َكا ٘أٚ سني سًٍٛ ٚقت ايٛادب ٚٚقت ايتعًِ قبٌ ٚقت    
ٜؿٓي٘ سني ايعٌُ ع٢ً ايهٝؿ١ٝ ايصشٝش١  اـا نإ َع ايـُهًـ َكيْؿ

ايتعًِ بني سصٛي٘ قبٌ ٚقت  بؾاْ٘ ال ؾكم يف ٚدٛ ،ألؾا٤ ايٛادب
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ؾغٍٛ ٚقت ايٛادب ؾع١ًٝ ايٛدٛب ٚبعؿ ايٛدٛب ٚبني سصٛي٘ عٓؿ 
مٜ٘ ـذـعًِ ايٛادب ٜٚـكل ايتـتشـُٗا ٜـٚبهٌ َٓ ،بؿع١ًٝ نا٥ك يكٚط٘

يٛ مل ٜتُهٔ  . ْعِتٛقع ايـُ بشتٌُ ٚايعكاايـُ ايطكق ؾع عٓ٘ٓؿـٜٚ
ٜٚـذب ًٜمّ ايـُهًـ  -َٔ ايتعًِ بعؿ تـشكل ايًكط ٚسًٍٛ ايٛقت

َُعًٝ٘   كّا ست٢ ٜصؿق َٓ٘ ايعٌُ ايصشٝض يف ٚقت٘ .َبـِهايتعًِ 

بٗفٙ  -هًـايـُألٕ  ،إسكال١ّٜ َكؿ١َّاألسهاّ تعًِ ـُا نإ ٚاْ    
عباؾ٠ ناْت أّ  -شكل ٜٚتٝكٔ صش١ عًُ٘ـإٔ ٜ َٔ ٜتُهٔ -ُكؿ١َايـ

ايهًِٝ  ٟكؿ١َ ٜؿقى ايعكٌ ايؿطكايـُٖٚفٙ .    -غريُٖا أّ َعا١ًَ
 االَتجاٍ ايصشٝض ٗا يف سصٍٛ ايعًِ باإلطاع١ ٚتـشكلٚدٛبٗا يؿغايت

  َٓ٘ ٚيف سصٍٛ األَإ عٓؿٙ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ .

إلَتجاٍ ايٛادب ْعري  ٚدٛؾ١ّٜ : إٔ ٜهٕٛ ايتعًِ َكؿ١َّايكهِ ايجاْٞ    
ش١ ـقكا٠٤ ايؿاتٚ االسكاّ يتهبري٠ ايعكبٞ عاقؾّا بايًهإَٔ يٝو  تعًِٓ

ٜؿقى ، ؾإ ايعكٌ ايهًِٝ ٚايتًٗؿٚأـناق ايكنٛع ٚايهذٛؾ ٚايهٛق٠ 
 اصؿٚقٖػكض ٚدٛب ايتعًِ قبٌ ايٛقت أٚ بعؿٙ قبٌ ؾٛات ايٛقت ي

  .شتٌُيـُاٌ األَٔ َٔ ايعكاب ٚب٘ ٜـشص ساٍ ايصال٠، ١صشٝشعٓ٘ 

ٛٓت١ ألْٗا ؾغ١ًٝ يف ايكؿق٠  -تعًِ األسهاّ : ٖٚفٙ ايـُكؿ١َ     َكؿ١َ َؿ
ٚايكؿق٠  ،ُاَ٘ـشكل َالن٘ ٚتـتيف ؾغ١ًٝ ٚ يف ٚقت٘ ايٛادبؾعٌ ع٢ً 
ٚيٛ قبٌ  - شصًٝٗاـؾالبؿ َٔ ت ،يًػطاب ٚايتهًٝـ َصٓشْض يكْط

 عؿّ ايتُهٔ َٔايعذم ٚالنُٝا يٛ أسكل  -لَإ ـٜٗا نايصال٠
اىل  ـػطاب ب٘ست٢ ٜٓتذ٘ اي ،بعؿ سًٍٛ لَٔ ـٟ ايـُكؿ١َ ادبيٛا

شٛثٓا األصٛي١ٝ ـٚقؿ سككٓا يف بهًـ بعؿ إٔ ٜهتٌُ َالى ٚدٛب٘ ايـُ
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إٔ ايتعًِ  -(َكؿ١َ ايٛادب)سٍٛ  آغك ايـذم٤ ايكابع: -ايـُاض١ٝ
ٛٓت١ يًٛادب ٚدٛب ايـُكٓؿ١َ )صػكٜات  َٔ صػك٣ٖٞ ٚ َكٓؿ١َ َؿ

ٛٓت١ ٛٓت١ يف قبض م بٝٓٗا ٚبني نا٥ك ايـُكؿَات ايـُٚال ؾك ،ٜٗا( يفايـُؿ ؿ
َكؿ١َ  ؾعٌ ايـُالى ايـًُمّ يف ظكؾ٘ يٛ مل ٜتعًِ ٚيف يمّٚتؿٜٛت 

تعًُٓ٘ ٜكاّ ايفٟ ـشايٛادب أٚ اي : ُٗٝؿّا إلَتجاٍ ـٜٗاـت ايتعًِ
شصًٝٗا قبٌ ايٛادب ٚقبٌ سصٍٛ يكط٘ ـذب تـٚيفا ٜ ،هًـايـُ

 -ٖٚٛ مل ٜتعًُ٘ -ًٍٛ ٚقت٘عٓؿ سَٓ٘ اـا غًٞ ؾٛت ايٛادب  ٚٚقت٘
  أٟ اـا مل ٜٓؿع ايتعًِ بعؿ تـشكل ايًكط ٚسًٍٛ ايٛقت، ؾكادع .

شاصٌ ٚدٛب تعًِ األسهاّ ايًكع١ٝ اييت ٖٞ يف َعكض ـٚاي    
ػايؿ١ سهِ يكعٞ ٚاقعٞ اـا ـهًـ سفقّا َٔ ايٛقٛع يف َايـُإبتال٤ 

ٌٓ ٚقت٘ ٚتعٓفق عًٝ٘ إَتجاي َٔ نٕٛ  أعِ ،ٚإطاعت٘ ٘مل ٜتعًُ٘ ست٢ س
تكى  ٚأايتعًِ قبٌ ٚقت ايتهًٝـ أّ بعؿٙ اـا أَهٓ٘ أؾا٤ ايٛادب 

ًٓـاي  .عكؾ١ ايـُِ ٚشكاّ بعؿ ايتع

شكاّ ـٚقت ايٛادب أٚ ايايتعًِ قبٌ سًٍٛ هًـ ايـُْعِ اـا تكى     
أٚ عٓؿ ٖذّٛ  أسؿُٖاٚمل ٜهٔ َتُهّٓا َٔ ايتعًِ بعؿ سًٍٛ ٚقت 

ٔ االستٝاط ٚاالَتجاٍ اإلمجايٞ َتُهّٓا َ س٦ٓٝف عًٝ٘ ٚمل ٜهٔـشكاّ اي
شكاّ ؾٝأثِ عًٝ٘ نُا ـؾاْ٘ نٛف ٜؿٛت٘ ايٛادب أٚ ٜكتهب اي ،يًٛادب

َٚٔ ٖٓا إيتٗك بني . شاي١ قبٌ ايٛقت ـٜأثِ ع٢ً تكى ايتعًِ يف ٖفٙ اي
٤ًٓ األٚاغك تبعّا يًٝػٓا األْصاقٟ)قؿِٖايؿكٗا ِ أسهاّ ( ٚدٛب تع

شٌ ـُكؿاق َا ٖٛ َـض١ بايهٗٛ ٚايًو يف ايصًٛات اي١َٝٛٝ ايـُؿكٚ
ـُبـر صالت٘ ٜٚصٓششٗا ـب٘ ست٢ ٜعاي إبتال٤ٙ أٚ ٜتٛقع إبتال٤ٙ  هلا  َكٔنُا 
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ٖٚفا ٚاضض بٓا٤ّ ع٢ً َا إيتٗك  ،َٔ أسهاّ ايًو ٚايهٗٛ ٚال ٜكطعٗا
ؾإ  ،بِٝٓٗ َٔ ٚدٛب اإلنتُكاق يف ايصال٠ ٚسك١َ قطعٗا إغتٝاقّا

ًٓإَتجاهلا  إسكال ّ ايًو ٚايهٗٛ ِ أسهاعٓؿ٥ف َتٛقـ ع٢ً تع
 .  ٚال ٜكطعٗاعٓؿ ابتال٤ٙ بٗا ذٗا ٜٚصٓششٗا ـٝعايي

    ًٓ ِ أسهاّ ؾّ ايـشٝض ٚاالنتشاض١ ٖٚهفا ٜـذب ع٢ً ايـُؤ١َٓ تع
يتصشٝض صالتٗا  َكؿ١َّ  تمٚدت ٚمحًت يٛٚأسهاّ ؾّ ايٓؿاى 
 ٚصٝاَٗا ٚغريُٖا .  

ذب ع٢ً نٌ َؤَٔ َٚؤ١َٓ إٔ ٜتعًِ أسهاّ ايعباؾات ـٖٚهفا ٜ    
ايصًٛات  -يف نٌ ّٜٛذب تـ ناييت شٌ اإلبتال٤ دمَّاـاييت ٖٞ َ

 َك٠ّ أٚ يف ايعُك ،ػُوـأٚ يف نٌ ن١ٓ نايصٝاّ ٚايمنا٠ ٚاي -اي١َٝٛٝ
 شر ؾاْ٘ عٓؿ إستُاٍ إبتال٤ٙ ب٤ًٞ َٔ ايعباؾات البؿ َٔ تعًِٓـناي

١َٓ  صشٝش١ّ ايـػطأٚ َٔ ايعٝب ٓ٘ ن١ًُّٝٗا ست٢ تصؿق عأسهاَ تا
 .يًُٛاْع  ٥ط ؾاقؿ٠ّاألدما٤ ٚايًكا

إٔ ٜتعًِ أسهاّ  :ٛت٢ايـُذٗٝم ـُتٗٔ تـذب ع٢ً َٔ ٜـٖٚهفا ٜ    
سفقّا َٔ أؾا٤  -ٙ ب٘كؿاق ايفٟ ٜػًب إبتالؤايـُٚيٛ ب -األَٛاتذٗٝم ـت

عؿّ ايتعًِ اىل تكى ايٛادب ايفٟ مل ٜتعًُ٘ أٚ تكى إتٝاْ٘ بايٛد٘ 
ٜٚٓتذك إٔ ذب ع٢ً َٔ ٜهتهب ـٖٚهفا ٜ . طًٛب يكعّاايـُايصشٝض 

سفقّا َٔ  ،شتٌُ إبتال٤ٙ بٗاـٜتعًِ أسهاّ االنتهاب اييت ٜتٛقع ٜٚ
 .شكَات االنتهاب ـايٛقٛع يف ايكبا أٚ غريٙ َٔ َ

أٚ  إٔ عباؾات٘ أٚ َعاَالت٘ -إمجااّل أٚ تؿصٝاّل -ٜٚهؿٝ٘ إٔ ٜعًِ    
ٚط كعترب ؾٝٗا َٔ أدما٤ ٚيُا ُٜـي داَع١ّ صشٝش١ّ ْـشُٖٛا صؿقت َٓ٘
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ٚال ٜتعني ايعًِ ايتؿصًٝٞ  ،ُاَٗاـُٓع عٔ صشتٗا ٚتـُا ٜـٚؾاقؿ٠ ي
شصٌٝ ايعًِ ـيعؿّ ايؿيٌٝ ايٛاضض ع٢ً يمّٚ ت بصش١ َا صؿق عٓ٘،

 . َعاَالت٘ أٚ غريُٖا  عباؾات٘ أٚ ايتؿصًٝٞ بصش١

    ًٓ ِ ايٛادب ٚايـشكاّ ٚٚدٛب ايتكًٝؿ ؾُٝٗا طكٜكّا ٖفا نً٘ يف تع
ايؿكٗا٤ األٚاغك )قؿِٖ( أْ٘  َٛصاّل اىل ايٛاقع، ٚقؿ ـنك مجْع َٔ

 إْ٘ قؿ ايـُهتشبات ٚايـُهكٖٚات ٚايـُباسات، بٌ ٜـذب ايتكًٝؿ يف
: )بٌ ٜـذب تعًِ سهِ نٌ (29: َهأي١: )ايعك٠ٚ ايٛثك٢ أضاف يف

  . ؾعٌ ٜصؿق َٓ٘ نٛا٤ّ نإ َٔ ايعباؾات أٚ ايـُعاَالت أٚ ايعاؾٜات(

ًٓكًٝؿ ٚايتال ؾيٌٝ ٚاضض هلِ ع٢ً ٚدٛب اييهٔ      ًَـَإال ِ تع ٞ شتُ
 سذ١ يكع١ٝ نايٝكني ؾ اىلٓاؿٝ٘ االنتهٜٚ ٗا،ٚ ايتشكِٜ َٓايٛدٛب أ

بأسؿُٖا ْاي٦ّا َٔ تعًِٝ ٚ االط٦ُٓإ بعؿّ سكَت٘ أٚ عؿّ ٚدٛب٘ أ
  . ػرب٠ ٚايؿطٌـٌٖ ايأ

ُعكؾ١ سهِ نٌ تصكف ٚسكن١ تصؿق عٔ ـْعِ ٜهتشب ايتصؿٟ ي    
 . ايعؿٍ  بتكًٝؿ ايؿكٝ٘ ؾ تٓشصكتها عكؾ١ يف عصٛق ايػٝب١، ٚايـُاالْهإ

 ؤَٓنيكًٝؿ ايعاّ بكٍٛ اَري ايـُُهٔ االنتؿالٍ النتشباب ايتـٜٚ    
(يف ٚصٝت٘ يهٌُٝ ا )قنٍٛ اهللإٜا نٌُٝ: : طبٔ لٜاؾ ٕS ب٘ ٓؾأ

ٌٓ اهلل عٓم ، ٜا نٌُٝ: َا َٔ عًِ ٓنيَُؤـب ايؤٓؾبين ٚأْا أ، ٖٚٛ أٓؾٚد
ال تأغف  ، ٜا نٌُٝ:ػتُ٘ـٜ كا٥ِ ٚاي الإال ٚأْا أؾتش٘، َٚا َٔ ي٤ٕٞ إ

ؾٝٗا اىل  شتاْزـْت َإال ٚأ ٔ سكن١ٕ، ٜا نٌُٝ: َا َاا تهٔ َٓٓال عٓٓإ
 .ذ١ًُ األغري٠ ـُا ايٝنـُذُٛع الؾ باياٗنتًٚاال (97)صَعكؾ١ٕ

                                                           

 . 9َٔ ابٛاب صؿات ايكاضٞ : ع 7ٌ : بَهتؿقى ايٛنا٥ (97)
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٘ ٔ ايتؿٓكِهُشـُهًـ يـٔ ايتكًٝؿ يف عُّٛ أؾعاٍ اياـٕ ال قٜب يف سه    
ًٓ عُاي٘ ٚنالَتٗا َٔ ١ٝ ع٢ً صش١ أـشذ١ ايؿعًشكل ايـٚب٘ ُت ِ،ٚايتع

 ْكٝاؾ، ؾاْ٘ إَٔ ايتكصري يف غريُٖاٚ بشكاّ َٚٔ تكى ايٛادـؾعٌ اي
ٌٓ ٚعال -ُٛالٙ ـَٔ ايعبؿ يّ تا ت٘ ككٜٔ َنِهستٝاط ٜهًـ عٔ ُسٚإ -د

  ايًطٝـ ايـشهِٝ نبشاْ٘ ٚتعاىل . َع باق٥٘

ُٗا ـشكٜـٚ يف تكٗٞ يف ٚدٛبٗا أػالف ايؿـْعِ بعض األؾعاٍ ٚقع اي    
ذاب٘ إٜـٚ ـشكِٜ بعض ايؿكٗا٤ هلا أهًـ تقؿ ٜهُع ايـُٚبعض األؾعاٍ 

ؾٝٗا ِ ٚظٝؿت٘ ـشهكًٝؿ ايؿكٝ٘ يـؾالبؿ ي٘ َٔ ايتشكل عٓٗا ٚتإٜاٖا، 
َٓـشصٌ ع٢ً ايـٝا يؿٙ ؾٝٗٝكًـع٢ً ؾتٝاٙ ٚت فتعٓكباي ٓذٞ َٔ ٔ ايـُُؤ

 .ايتشكِٜ  ٌشتُـَٚ ٌ ايٛدٛب أشتُـُشتٌُ ع٢ً َا ٖٛ َـايعكاب اي

ٚتكى ايؿعٌ  ايتكًٝؿ ؾٝ٘ أَهٓ٘ تكى -ؾعٌ شكِٜـتاستٌُ  ْعِ يٛ    
 ُكؾٝؤَد ايتككب اىل اهلل برتى ايؿعٌ َ٘هٓ٘ ٚأُـشكٜـتالستُاٍ استٝاطّا 

 ايتكًٝؿ ؾٝ٘ تكى أَهٓ٘ -ؾعٌ ٚدٛباستٌُ  ب٘، ٚيٛكٓكـع٢ً استٝاط٘ ٚت
٘ َهٓٚأ نبشاْ٘بكدا٤ َطًٛبٝت٘ يًُٛىل ايـًُكع ّا غاقد َٙع إٜـذاؾ

ٚإٕ مل ٜكًؿ ؾٝ٘ ؾكّٝٗا اـا نإ َتٝكّٓا َٔ  استٝاطّا ب اىل اهلل بؿعً٘ايتككٓٓ
:  كٍٛـَٚٔ ٖٓا ْب٘ بؿعً٘ . كٓكـع٢ً استٝاط٘ ٚت ُكؾٝؤَدعؿّ سكَت٘، 

شهٔ ٜـ (Œ)أثٛق٠ عٔ ايعرت٠ ايطاٖك٠ٚاألٚقاؾ ٚاألـناق ايـُؾع١ٝ األ
شهٔ ـٜٚ (Œايعرت٠)ستُاٍ انتشبابٗا بؿعٌ ٚقٚؾٖا عٔ التٝإ بٗا اإل

ٚال ؾاعٞ يًتكًٝؿ  تعاىلشبٛبٝتٗا هلل ـٌَ ََطًٛبٝتٗا ٚأ اٜكاعٗا بكدا٤
، شكاّـَٔ ايتًكٜع اي سفقّا ذٛل انٓاؾٖا اىل اهلل دمَّاـْعِ ال ٜ ،ؾٝٗا

 ( نُا ٖٛ ساٍ Œ)ايطاٖك٠ ايعرت٠ عٔصشٝض  بٗا غرْب َٜٔكِؾٖفا اـا مل 



 14(..................................................... بشرى االصىه / ج414)    
 

ُهٔ ْهبت٘ ايٝ٘ ـٜ ( Œِٗ )صشٝض عٓ قؾ ؾٝ٘ غرْبٚال ؾُا ، ٚإنجكٖاأ
 شٛخ ًَشك١ ْبؿأ ببشح :ـٖٚٓا ب. تعاىل ٚال بأى يف ايٓهب١ ٚاالنٓاؾ 

 ها : حكَى الـىكمُف ال يعمُي وسألٍة عروُض            

تكتبط بعباؾ٠ٕ أٚ َعا١ًَ أٚ غريُٖا ٖٚٛ  اـا عكض يًُهًـ يب١ْٗ -أ    
 الستٝاطؾإ أَهٓ٘ ا ٘ : ٚدًٗ٘ ٚمل ٜعكؾ عًُ٘ ٚقؿ إيتب٘ ايـشهِ أثٓا٤

ألٕ  ،ٚدب ٚتعٝٓٔ ٖفا عًٝ٘ -ُٛاؾك١ ايٛاقعـبؿعٌ َا ٜؤؾٟ اىل ايٝكني ب
َٛدب يإلَتجاٍ ٚػالص ـنبٌٝ ايٓذا٠ ٚايعؿٍ ايتكًٝؿ ٖٚٛ االستٝاط 

َٓايـُايكطعٞ   عا١ًَ . ايـُل يصش١ ايعباؾ٠ أٚ شٓكايـُٔ َٔ ايعكاب ٚؤ

إ أَهٓ٘ ؾ -ُهٓ٘ االستٝاط أٚ مل ٜعكؾ٘ أٚ مل ٜكصؿٙـٚإٕ مل ٜ -ب    
شٝح مل ٜهٔ يف قطعٗا ـعا١ًَ بايـُتأغري ايعٌُ ٚقطع ايعباؾ٠ أٚ 

أٚ  قبٌ ايمٚاٍ قطا٤ صّٛ يٗك قَطإـشفٚق يكعّا، ْعري ٚتأغريٖا َ
ٚدب عًٝ٘ ايتأغري ٚتعٝٓٔ عًٝ٘ قطع  -َعا١ًَ مل ٜهٔ ؾعًٗا ؾٛقّٜاْعري 

اّ ربئ يًف١َ أَايـُايعٌُ إلؾقاى ايعكٌ قطعّٝا يمّٚ ايؿعٌ ايصشٝض 
ٚبعؿ  ،تٓٓذم عًٝ٘ يف ايٛاقعايـُذًٌٝ َٔ ايتهًٝـ االيماَٞ ـٛىل ايايـُ

ُٓ ايعاقف بؿتاٚاٙ قطع ايعٌُ ٜباؾق يًهؤاٍ َٔ ايؿكٝ٘ أٚ َٔ ٚنًٝ٘ ا ع
شهِ ـٚاـا عكف اي ،إيتب٘ عًٝ٘ سهُ٘ يف عباؾت٘ أٚ َعاًَت٘ أٚ غريُٖا

 ٣ إلتٝإ ايعٌُ ايصشٝض . تصٓؿ -ؿٚؾتٝا ايؿكٝ٘ ايـُكًٓ

٘ ٚمل ٜتُهٔ َٔ قطع ايعٌُ كِؾِعٚإٕ مل ٜكصؿ االستٝاط أٚ مل َٜ -ـد    
سهب ؾتٝا ايؿكٝ٘  شهِ ٚإَتجاي٘ صشٝشّاـشني َعكؾ١ ايـٚتأغريٙ ي

ًٓؿ، ٖٚفا ن  ؾت٣ّٛ -ـشكّ قطعٗاايصال٠ اي١َٝٛٝ ايـُؿكٚض١ اييت ٜايـُك
 قطا٤أٚ  تـُاّ ايٓٗاق ٚنصّٛ يٗك قَطإ -اللَّاأٚ استٝاطّا  ًَٗٛق٠ّ
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أٚ ايـُٓع عٔ  ُا ٜتعٝٓٔ ٚدٛب صَٛ٘ـَ ُاشٖٛـْ ٚايمٚاٍ أ بعؿ ٘صَٛ
ايٛظٝؿ١  ٘نْٛ شتٌُـٜٜعٔ أٚ ُا ـذٛل ي٘ ايعٌُ بـٚعٓؿ٥ف ٜ . قطع٘

ؾتٝا ايـُطًٛب١ َٓ٘ يكعّا اـا ًْأ إستُاي٘ َٔ َصؿٕق عكال٥ٞ نإٔ ٜعكف 
بؿتٝا ايـًُٗٛق بعض أٌٖ ايعًِ َٔ  أْ٘ مسع غربّاًَٗٛق ايؿكٗا٤ أٚ 

ال  ،شٛ ـيوـيٛظٝؿ١ َٔ ؾٕٚ ْهبتٗا اىل ايؿكٝ٘ ايـُكًؿ أٚ ْبامسع أٚ 
أقٌ َٔ ايعٌُ ببعض االستُاالت اييت ٜتٛقعٗا َكاؾ٠ّ يًًاقع االقؿى 

  . اييت ٖٛ ؾٝٗا شاي١ـٙ ايفيف ٖ ي٘ َٚطًٛب١ّ

ٛاؾك١ ايكطع١ٝ يف ايًبٗات ايـُق سهِ ايعكٌ يف َٛاقؾ تعٓف :ٚٚدٗ٘    
شتٌُ ـاييت ٜ ٖٚٞ ٛاؾك١ اإلستُاي١ٝايـ١ُ نؿاٜ :شه١ُٝ ٚإؾقان٘ قطعّٝاـاي

 .َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ ٘الصعًُ٘ ٚغإؾقاى ايٛاقع ب هًـ َعٗاايـُ
بـشٝح نإ يإلَتجاٍ االستُايٞ َكاتب  ٌ يٛ تعؿؾ عٓؿٙ اإلستُاٍب

يمّٚ إغتٝاق تعني عًٝ٘ بٌ ايـُقكب ؾاأل -: ق٠ّٛ ٚضعؿّا َتؿاٚت١َتعؿؾ٠ 
 . اآلغك٠ سهابَٔ ػالص ـايألْ٘ أقكب اىل  ،أقٛاٖا إستُااّل

ٕٕ : ال     قٜب يف تٓٓذم ايتهًٝـ باألسهاّ اإليما١َٝ ٚالبؿ  ٚبتككٜب ثا
َٓايـُشصٌٝ ـَٔ ت ٚيٛ بايكدٛع  -شتٌُايـُص َٔ ايعكاب ػِّايـُٔ ٚؤ

ًٓؿٙـاىل َ ٕٕ غري َك  ٖٚفا دا٥ْم ،يتشصٌٝ ايٝكني باإلَتجاٍ -ذتٕٗؿ ثا
 ب٘ صش١ ايتكًٝؿ يكٍٛ بايرتاطاأٚ  ًٝؿ األعًِكت ٍ بًمّٚست٢ عٓؿ ايكٛ

ٓذ١ٝ ايـُٛاؾك١ ايكطع١ٝ ايـُشصٌٝ ـتَٔ  ايـُهًـ ُهٔتاـا مل ٜؾإْ٘ 
ٚبـشهب  ايـُهًـ يف َكاّ اإلطاع١ تٓٓمٍٜ -شتٌُايـُٜكّٝٓا َٔ ايعكاب 

ٓذٞ ايـُاىل االَتجاٍ االستُايٞ  - االؾقاى ايعكًٞ ايؿطكٟ ايهًِٝ
٘ بًتايـُ تًهِ ايٛاقع١ شتٌُ يفايـُيعكاب يـشهاب ٚاإستُااّل َٔ ا
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شصك ـٚقؿ إْاإلطاع١ ٚايالَباال٠،  ؾإْ٘ غرْي َٔ عؿّ ،سهُٗا عًٝ٘
ق االَتجاٍ ايكطعٞ كض تعٓفباالَتجاٍ االستُايٞ يؿ اإلطاع١عٓؿٙ طكٜل 

 .  اإلمجايٞ باالستٝاط االَتجاٍايتؿصًٝٞ أٚ 

 -ايعٔ َجاّل -غف بأق٣ٛ االستُاالتشتٌُ َتعؿؾّا ؾٝأايـُٚاـا نإ     
ألٕ  ،ٜٚأغف بـُا ٖٛ أق٣ٛ استُااّل إستُااّل ٖٛ أضعـٜرتى َا  ٚأ

  .ػالص َٔ ايعكاب ايـُشتٌُـايـُشتٌُ األق٣ٛ أقكب اىل ايٓذا٠ ٚاي

ـُ     مل  ؾكْٚض -( ٚأنجك تعًٝكاتٗاايعك٠ٚ ايٛثك٢)يف  -ٖٓا ِتَكٔنٚقؿ 
  ٕ ذٛال ايكدٛع اىل غري األعًِ بـؾتٝاِٖ ْعري بٗا ْفنكٖا ٚمل ْعنت

أٚ ايكدٛع اىل أٚثل ايؿكٗا٤ ايـُٛت٢ تكًٝؿ األعًِ ع٢ً يمّٚ يبٓا٥ِٗ 
  هِ .، ٚقؿ ٜهٕٛ إلٜكاث٘ ايعٔ باحلٝتايـُتكًٝؿ يكع١ٝ بٓا٤ّ َِٓٗ ع٢ً 

ًٓايـُُاّ ايعباؾ٠ أٚ ـثِ بعؿ ت     ايعاقف ؿٙ أٚ ٚنًٝ٘ عا١ًَ ٜهأٍ َك
ي٘  ا تبٝٓٔؾاـايـُػتص١ بـُهأيت٘: يٛظٝؿ١ يؿتٝا أٚ اٜٚتشكل عٔ ابؿتاٚاٙ 

ٚاـا تبٝٓٔ  ،إدتمأ بٗا ٚانرتاع -يؿتٝااعٓؿ ايتعٓكف ع٢ً  صش١ عًُ٘
ٖٚٛ َؿكٚض يف  -بطالٕ عباؾت٘ الغتالٍ قنٔ ؾٝٗا ٚأغطأ عًُ٘ 

تعٝٓٔ عًٝ٘ إصالس٘ إٕ أَهٔ أٚ تعٝٓٔ ايتؿاقى باإلعاؾ٠  -ايككإٓ ايعمٜم
ًٓؿٙأٚ بايكطا٤ َع غكٚز ايٛقت   .  أٚ بٓشٛ ـيو َـُا ٜؿكض٘ عًٝ٘ َك

ٕٕ : بعؿ ت     ُاّ عباؾت٘ أٚ َعاًَت٘ اييت أغف ؾٝٗا باالستُاٍ ـٚبتعبري ثا
 تٗؿٙ ٌ عٔ قأٟ َـذالبؿ إٔ ٜؿٓت -ظّٓا نإ أٚ إستُااّل -األق٣ٛ

ًٓؿٙ ٜٚتشكل عٔ ٚظٝؿت٘ يف ايٛاقع١ ٚ ذٍٗٛ سهِ دم٤ٕ َٓٗا ايـُؾت٣ٛ َك
طابكت٘ َٚ ي٘ صش١ عًُ٘ ؾإ تبٝٓٔ -أّ َعا١ًَ أّ غريُٖا تعباؾ٠ ناْ-

أٚ إستٌُ أٟ يو  ،كصاْ٘ـٚإٕ تبٝٓٔ غطأ عًُ٘ أٚ ْ ،ؾٗٛ غري َع ؾتٝاٙ
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شان١ٝ عٔ ايٛاقع  ـػايؿ١ عًُ٘ ٚإَتجاي٘ اإلستُايٞ َع ؾت٣ٛ َكًٓؿٙ ايـَ
َٔ إصالع عًُ٘ أٚ تؿاقن٘  ي٘ ؾالبؿ -شؿٛظ يف ايًٛعايـُايًكعٞ 

سهب  شا٤ ايتؿاقى أٚ اإلصالعـشُٖٛا َٔ أْـباإلعاؾ٠ أٚ بايكطا٤ أٚ ْ
 ٖفا نً٘ يإٔ ايـُهًـ ايعاَٞ ٚٚظٝؿت٘ . َا ٜؿكض٘ َكًؿٙ .

٘ َهأي١ ًؿكٌٖٝٚ ٜأتٞ ْعريٙ يف ايؿكٝ٘ ايعاؾٍ ايـُهتٓبط بإٔ تعكض ي    
ال ٜعكف سهُٗا أٚ ال ٜهتشطكٙ ؟ ْكٍٛ : ْعِ ٚال ٜـػًٛ ايـشاٍ َٔ 

 أٚ ال ٜهٕٛ َتُهّٓا َٓ٘ :  ،إٔ ٜهٕٛ َتُهّٓا َٔ ايؿشص ٚايتشكل

 عٔ َؿقنٗا ضُٔ ايطكم ؾٝتشكل ٘ب٘ ٚنتابات٘ قكٜب١ يؿ تهٕٛ نتق -أ    
ٚاالَاقات ايـُعترب٠ َٔ ايهتاب أٚ ايه١ٓ، ٚاـا مل ٜـذؿ َا ٜهعؿ٘ 

ؾإْ٘ ٜكدع اىل األصٌ ايعًُٞ  -ٜٚعٝٓٔ ي٘ ايؿت٣ٛ أٚ ايٛظٝؿ١ ايًكع١ٝ
ايـذاقٟ يف ايـُٛقؾ: ايًو يف أصٌ ايتهًٝـ أٚ ايٛضع ايـُشتٌُ إٕ 

ألصٌ عًُٞ سانِ نانتصشاب ايـشاي١ ايهابك١. ٖفا  مل ٜهٔ َـذك٣ّ
ؾشص ؾٝٗا ؾًِ اـا عُا ٜكٜؿ أٚ  اـا أَهٓ٘ ايؿشص يف األؾي١ ايـُشت١ًُ

 ، ؾٝٓتكٌ اىل ٚظٝؿ١ السك١ :َكاؾٙ ٜـذؿ ضايت٘ ٚمل ٜتٝهك ي٘ َعكؾ١

قؿ ٜعكض يًؿكٝ٘ َهأي١ ال ٜعًِ سهُٗا أٚ ال ٜهتشطكٖا ٖٚٛ  -ب    
ٜتٝهك ي٘ ايؿشص ايـُؤؾٟ اىل انتٓباط ايؿتٝا أٚ يف نؿك أٚ يف َـشٌ ال 

ْ٘ ٚاقعّا ٚال ٜـُهٓ٘  ايٛظٝؿ١، يعؿّ تٛؾك نتب٘ ٚنتابات٘ عٓؿٙ، ؾٗفا ؾكٝ
ٌْ ؾعاّل  ايؿشص يف األؾي١ ايـُشت١ًُ عُا ٜكٜؿ، ٖٚٛ يف ايٛاقع داٖ

  بايـشهِ أٚ ايٛظٝؿ١ ايـُطًٛب١ َٓ٘ يكعّا، ؾٌٗ ٜـذٛل ي٘ ايتكًٝؿ ؟ .

ٓ٘ االستٝاط ايـُؤؾٟ اىل اؾقاى ايٛاقع ؾٗٛ َتعنْي عًٝ٘، أَه أَا اـا    
 ٚأَهٔ تأغري ايٛاقع١ اىل َا بعؿ عٛؾت٘  -ٚاـا مل ٜتٝهك ي٘ أٚ مل ُٜكؾٙ
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يـُعكؾ١ سهِ ايٛاقع١ َٔ األَاق٠ ايـُعترب٠ أٚ َٔ  اىل نتب٘ ٚنتابات٘
األصٌ ايعًُٞ ايـذاقٟ يف ايـُٛقؾ ؾايتأغري َتعنْي عًٝ٘ يـشني ايؿشص 

 يتشكل َٔ احلهِ َكؿ١َّ يًعٌُ ب٘، ٚإال اـا مل ٜتٝٓهك ي٘ ـيو أٜطّا:ٚا

أَهٓ٘ تـكًٝؿ ؾكٝ٘ عؿٍ ٜعكف ايـشهِ أٚ ايٛظٝؿ١ ؾٝتعنْي عًٝ٘ تكًٝؿٙ      
ٚإٕ نإ قؿ أْعِ اهلل نبشاْ٘ عًٝ٘ بـًُه١ االنتٓباط يهٓ٘ عادْم ؾعاّل 

ٛع غري عٔ انتٓباط ايـشهِ ٚايؿتٝا، ٚنري٠ ايعكال٤ قؿ دكت ع٢ً قد
ٖٚٞ نري٠ َـُطا٠ يكعّا ٜكّٝٓا، ٚقؿ نبل ، ايـػبري اىل ايعامل ايـػبري

 بٝإ ٖفا َؿٓصاّل يف بـشٛخ االدتٗاؾ، ٜـشهٔ َكادعت٘ . 

يهٔ أنتاـْا ايـُشكل قؿ سه٢ عٔ يٝػٓا االْصاقٟ )قؿُٖا( يف     
االدتٗاؾ ٚايتكًٝؿ : ؾع٣ٛ االمجاع ع٢ً غالؾ٘ ٚعؿّ دٛال  قنايـ١

إلْصكاف اإلطالقات ايؿاي١ ) : َـذتٗؿ آغك، َعًاّل بكٛي٘اىل  قدٛع٘
ُٓٔ ي٘ ًَه١ االدتٗاؾ، ٚاغتصاصٗا بـُٔ ال  -ع٢ً دٛال ايتكًٝؿ ع
 .  (98) (ايعًِ بٗا ٜتُهٔ َٔ تـشصٌٝ

ٖٚٛ َـُٓٛع االْعكاؾ دمَّا  -ايـُمعّٛ ؿامـُٓا االتيٛ نًٓ إال أْٓـا    
ٛ أٍٚ ايهالّ، يهٔ ؾٗ -ٚعؿّ إسكال نًؿ٘ ض ايؿكٗا٤ ي٘يعؿّ تعٓك

تـُهٔ ايؿكٝ٘ َٔ ايؿشص ٚعؿّ تٝٓهكٙ ي٘  يف َؾكض عؿّايبشح ٖٓا 
يـشني  كض عؿّ تـُهٓ٘ َٔ تأغري ايعٌُ يف ايٛاقع١َؾيف سهب ظكؾ٘ ٚ

ايتشكل َٔ ايـُؿاقى، ؾٗٛ عامْل عادم عٔ ايتشكٝل ٖٚٛ غاقْز عٔ 
ٚال  َعكؿ االمجاع ظاٖكّا ٚيأْ٘ يإٔ ايعاَٞ، ال ٜك٣ٛ ع٢ً االنتٓباط

ع٢ً االستٝاط، ٚتٓشصك ٚظٝؿت٘ يف تكًٝؿ ايؿكٝ٘ ايعاؾٍ ٜٚٓطبل عًٝ٘ 
                                                           

 . 31ايتٓكٝض : االدتٗاؾ ٚايتكًٝؿ :  (98)
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َٕ قٛي٘ تعاىل:ط ُُٛ ًَ ِِ ال َتِع ُِٓت ِٕ ُن ٌَ ايفِِّنٔك ٔإ ِٖ ، ٚقؿ 43صايٓشٌ:َؾاِنَأُيٛا َأ
دكت نري٠ ايعكال٤ ع٢ً قدٛع َٔ ال ٜعكف ايـػرب٠ ايـػاص١ اىل 

ؾاّ مل تهعؿ٘ ظكٚؾ٘ َا ٜكدع يًؿكٝ٘ ايـػبري ايـػبري بٗا، ٖٚفا نفيو 
 : . ثِ ْجين ًْٚشل بـشح  شتادٗاـػرب٠ اييت ٜـُعكؾ١ ٚسؿى ايـيتشصٌٝ اي

 طرم وعرفة فتىى الفكًه :              
يٝ٘ ُا أؾ٣ اـيكع١ٝ إؾتا٤ ايـُذتٗؿ ايعؿٍ بعٓؿْا شكل ـبعؿ إٔ ت     

ِّ طَٔ آ١ٜ ايٓؿك َهتؿاؾّا إدتٗاؾٙ ٚإنتٓباط٘ ِٔ ُن َٔ ِٛال ََْؿَك  ًَ ِِ َؾ ُٗ ِٓ َٔ ٔؾِكَق١ٕ 
 ِِ ُٗ ًٖ ِِ َيَع ٔٗ ِٝ ـَا َقَدُعٛا ٔإَي ِِ ٔإ ُٗ ََ ِٛ ُٝٓٔفُقٚا َق َٚٔي  ٔٔ ُٗٛا ٔؾٞ ايؿِّٜ ََٝتَؿٖك َطا٥َٔؿ١ْ ٔي

َٕ  إقتهالّا ٚاإلْفاق ٜتشكل باإلؾتا٤ ايـُصشٛب ،922 ايتٛب١:صَِٜشَفُقٚ
َٔ ٚنبشاْ٘،  ٚعكاب٘ اهلل َٔ غطب -َكاقّْا يًؿت٣ٛ -بتشفٜكِٖ

بٛدٛب ؾعٌ أٚ تـشكٜـُ٘ أٚ  إؾتا٤ ايؿكٝ٘ :اإلْفاقل اؾَٜصأٚضض 
ٖا، ؾإْ٘ عٓؿَا ُٜؿيت ايؿكٝ٘ ٜهٕٛ َٓفقّا صشت٘ أٚ ؾهاؾٙ أٚ ْـشٛ

َٕيعباؾٙط ِِ َِٜشَفُقٚ ُٗ ًٖ  .ص غطب٘ تعاىل َيَع

ع٢ً ؾتا٣ٚ  ّاإعتُاؾهًـ ايـُعٌُ  ٖٛشكل نٕٛ ايتكًٝؿ ـٕ تأٚبعؿ     
َشَفَق َٔ غطب ـبػٞ ايسب يًُهًـ ايفٟ ٜالٖٛ ايطكٜل ايٚ ايؿكٝ٘،

َٕطاهلل ٚعكاب٘ ِِ َِٜشَفُقٚ ُٗ ًٖ : َا ايطكٜل اىل َعكؾ١ ص .  ؾٝأتٞ نؤاٍ َيَع
 ذٝب : ـكغٛب ؟ ْٚايـُشفق ـض ٚايـؾتا٣ٚ ايؿكٝ٘ َكؿ١َ يًعٌُ ايصاي

ًٓؿ بأسؿ طكٜكنيايـُايعؿٍ ٝ٘ كتعكف ؾتا٣ٚ ايؿ     ٚيهٌ طكٜل  ،ك
 : ُٖٚا ،ايؿك٣ٛ٘ٝ َصاؾٜل، نٌ ٚاسؿ َٓٗا َصؿام يًتعكف ع٢ً ؾت

ًٓايـُ: األغف َٔ ايؿكٝ٘ ايعؿٍ ايطكٜل األٍٚ     عٓؿ َٛثٛم ب٘ ؿ بطكٜلٕ ك
ًٓايـُْعري مساع ايؿت٣ٛ َٔ ايؿكٝ٘  -بـشهب ايعاؾ٠ ايػايب١ -ايعكال٤ ؿ ك
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يطعـ استُاٍ ايـػالف ٚايػًط  ، ٖٚفا َٔ أٚضض ايـُصاؾٜليؿاّٖا
ك١ ـٛٓثايـُقنايت٘ ايع١ًُٝ قكا٠٤ ؾتاٚاٙ يف ْٚعري ؾٝ٘،  ٚايهٗٛ ٚااليتباٙ

 ،أٚ ٚنًٝ٘ أغٛـ٠ َٔ َهتب٘ايـُٚايـُأ١َْٛ َٔ ايػًط ٚايـػطأ  ـػتُ٘ب
أق٣ٛ ايـُصاؾٜل يطعـ استُاٍ ايتك١ٝ ٚايػًط ٚايـػطأ ٖٚفا َٔ 

ْٚعري يٝاع ايؿت٣ٛ بني ايـُتًكع١ َٓهٛب١ّ اىل ايؿكٝ٘  ٚايهٗٛ دؿّا،
ْٚعري االنتؿتا٤ َٓ٘ سصٌ االط٦ُٓإ بصش١ اْتهابٗا ايٝ٘،  ثِايـُعني 

٘ َع االط٦ُٓإ ايؿكٝ عٔ إبتال٤ٙ ٚدٛابايـُهًـ ب١ ايٝ٘ بهؤاٍ تاهايٚ
إَٔٛ َٔ ايتمٜٚك ايـُ َٔ غتُ٘اط٦ُٓاْ٘ ًْأ ٚيٛ  - ي٘ ذٛابـبهٕٛ اي

ْٚعري مساع ايؿت٣ٛ َٔ اهلاتـ أٚ  ، -أٚ َٔ َعكؾ١ غط٘ َٚٔ ايػًط
ٚ ْـشٖٛا َٔ االدتُاعٞ أايتٛاصٌ صؿشات  ٚأايتًؿال  ٚأفٜاع ايـُ

بًكط سصٍٛ ايٛثٛم ٚاالط٦ُٓإ بصش١  طكم اإلعالّ ايـشؿٜج١،
ٚعٓؿ إط٦ُٓاْ٘ بهالّ ايؿكٝ٘ ٜهٕٛ   .  كًؿايـُْهبتٗا اىل ايؿكٝ٘ ايعؿٍ 

 .كًٝؿٙ ـتبعؿ يكعّا  عًٝ٘ ٙ سذ١ّظاٖك

ايـشاصٌ ٖٛ ايكطع  (األغف َٔ ايؿكٝ٘)ٚعُؿ٠ ايؿيٌٝ ع٢ً طكٜك١ٝ     
 ك١ٝ٥ايـُهُٛع١ أٚ ايـُبصش١ إْتهاب ايؿتٝا إ أٚ االط٦ُٓعٓؿ ايـُهًـ 

ِٓ  ثابت١ْ ُٖٚا سذ١ْيًؿكٝ٘،  ببٓا٤ ايعكال٤ ٚاعتُاؾِٖ عًُٝٗا يف أٖ
نًٛنٞ  ٚبٓا٤ْ ٖٚٛ نرْي عكال٥ٞ ،: ايـُاي١ٝ ٚايعكض١ٝ ْٚـشُٖٛاِأَٛقٖ

 .شٛخ ايكطع ؾكادع ـيكعّا نُا أٚضشٓاٙ يف ب ُط٢ّـَثبت نْٛ٘ 

ذتٗؿ ايـُٜل ٚنٌ ٚن١ًٝ إعال١َٝ بؿت٣ٛ َٚٓ٘ ٜتبٝٓٔ سذ١ٝ نٌ طك    
، ٖٚفا شصٌ ايٝكني أٚ اإلط٦ُٓإ بصش١ ْهبتٗا ايٝ٘ـشٝح ٜـايعؿٍ ب

ٜتشكل عٓؿ عؿّ ٚدٛؾ استُاٍ َـػايـ بـشٓؿ ُٜعتؿ ب٘، ْعري إغباق 
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ايتًؿال بؿت٣ٛ ؾكٝ٘ يـُصًش١ نٝان١ٝ أٚ إعال١َٝ يًشه١َٛ تؿعٛ يًٓكٖا 
ٚاالط٦ُٓإ بصش١ ايٓهب١ ايٝ٘،  ؾٗفا االستُاٍ ٜـُٓع َٔ سصٍٛ ايٝكني

  إال إٔ ٜـشصٌ ايتأنؿ َٔ صشتٗا َٔ طكٜل آغك ٜٛدب االط٦ُٓإ .

تٝكٔ ايـُٚايكؿق  ٛثٛم ب٘ عٔ ؾتٝا ايؿكٝ٘،ايـُ: اإلغباق ايطكٜل ايجاْٞ    
إغباق ايعؿيني ايًا٥ع ثِ اإلغباق ايـُتٛاتك ثِ اإلغباق تؿل عًٝ٘ ٖٛ ايـُ

َٔ  يف قنايت٘ َع نٕٛ ايـُػربٜٔ قؤ١ّٜبؿت٣ٛ ايؿكٝ٘ مساعّا َٓ٘ أٚ 
 يككبِٗ َٔ ايؿكٝ٘ ٚإطالعِٗ ع٢ً ؾتاٚاٙ .عكؾ١ بايؿت٣ٛ ايـُأٌٖ 

ايعؿٍ ٗا َٔ ب سٓهٞبإغباق  نُا تجبت ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ٚانتٓاؾٖا ايٝ٘    
أسؿُٖا بؿت٣ٛ ايؿكٝ٘ عٔ  اـا نإ إغباق أٚ ايجك١ ايصاؾم، ايٛاسؿ

ايًػصٞ بصؿم ايـُػرب  ثِ سصٌ ايٛثٛمؾتٛاٙ سٓو ٚإطالع ع٢ً 
ٛت بطكم ث)شح ـقؿ نبل يف ب، ْٚكً٘ ٚإغباقٙ عٔ ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ٚأَا١ْ

  سٍٛ ٖفا نً٘ . تؿصٌٝ ايكٍٛ (اإلدتٗاؾ

شح سذ١ٝ غرب ـَبيٓن ع٢ً َا تكؿّ َٓٓا يف بايجك١ بٗا  ٚقبٍٛ إغباق    
يف بٝإ األسهاّ ٚيف بٝإ  :ايٛاسؿ َٔ سذ١ٝ غرب ايجك١ ع٢ً االطالم

، ؾإْ٘ سذ١ عكال١ٝ٥ أَطاٖا ايًاقع عات اييت هلا آثاق يكع١ٝٛضٛايـُ
إغباقٙ بإٔ  بًكط سصٍٛ ايٛثٛم ايًػصٞ بٛثاق١ ايـُػرب ٚبصؿق٘ يف

  ال ُٜٓتِٗ بايهفب أٚ ايـػطأ .  

ٝإ ؾت٣ٛ ٚيٛ يو أسْؿ يف قبٍٛ غرب ايعؿٍ ايٛاسؿ أٚ ايجك١ يف ب        
 . عٓؿٙ ٛعاتٛضايـُيف  ايؿكٝ٘ يعؿّ ثبٛت سذ١ٝ غرب ايجك١

عٔ سٓو ٚإطالع ٖٛ إٕ إغباق ايعؿٍ أٚ ايجك١ بؿت٣ٛ ايؿكٝ٘  :قًٓا ي٘    
 ،ػاقدٞـٛضٛع ايايـُال ب ايفٟ ُٜـػرب عٓ٘، شهِ ايًكعٞـإغباق باي
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ـشهِ يعؿّ م اإلغباق عٔ ايعٔ ؾتٝا ايؿكٝ٘ ٖٛ َصؿاؾإ اإلغباق 
 () هُٛع َٔ االَاّايـُشهِ ايٛاقعٞ ـعٔ ايايؿكم بني اإلغباق 

هتٓبط َٔ األَاقات ايـُشهِ ـبٛانط١ أٚ بٛنا٥ط ٚبني اإلغباق عٔ اي
 .ايًكع١ٝ أٚ األصٍٛ ايع١ًُٝ 

أٚ ؿت٣ٛ ايؿكٝ٘ ب تًكع١ايـُ بني ع٥اايً : اإلغباقَٚٔ ٖفا ايكبٌٝ     
ِٗ ايـُٚ. عؿٚاّل أتكٝا٤  ناْٛا أٌٖ ايعًِ ٚايؿطٌ النُٝا اـابني 
ْاي٦ّا ؿتٝا اىل ايؿكٝ٘ ايعؿٍ اي ١بٍٛ ايعًِ أٚ االط٦ُٓإ بصش١ ْهسص

َٔ اإلغباق ايـُتعؿؾ، َٚٓ٘ ٜتبني إٔ نٌ غرب ٜٛدب ايٝكني أٚ 
 .ٜهٕٛ َكبٛاّل  االط٦ُٓإ بصش١ ايؿت٣ٛ ٚبٓهبتٗا اىل ايؿكٝ٘ ايـُعني

قباٍ ٖٞ ايطكٜل ايجاْٞ، ٚسذ١ تعٓبؿ١ٜ  ٖٞ -ـشا٤ اإلغباقأْ -ٖٚفٙ    
َٔ مساع أٚ يف ايباطٔ  اّلايكطع أٚ اإلط٦ُٓإ ساص :ذ١ ايٛدؿا١ْٝـشاي

  . ايفٟ ٖٛ ايطكٜل األٍٚشٌ َعٓؿ يإلعالّ ٚايبٝإ ـقؤ١ٜ ايؿت٣ٛ يف َ

ايهجري ايًا٥ع أٚ َٔ َٔ  -ٚال ؾكم يف سذ١ٝ اإلغباق بؿت٣ٛ ايؿكٝ٘     
بني إٔ ٜهٕٛ يؿاّٖا ٚبني إٔ ٜهٕٛ  -ايعؿيني أٚ َٔ ايعؿٍ أٚ َٔ ايجك١

َٔ ٚنا٥ٌ شٛٙ ـهلاتـ أٚ ْكان١ً عرب اايـُهاتب١ أٚ ٜهٕٛ بايـُب
االط٦ُٓإ ٚايٛثٛم باإلغباق سصٍٛ بًكط اإلعالّ ايـُتطٛق٠ سؿٜجّا، 

ٍ االط٦ُٓإ ايًػصٞ ال ًٜمّ سصٛاـا نإ ايـُػرب ثك١ّ ٚ ،ػربايـُٚ
ٜٚهؿٞ االط٦ُٓإ  ،ٚإٕ نإ أؾطٌ بصش١ ْهب١ ايؿت٣ٛ اىل ايؿكٝ٘

سهاٜت٘ ٚعؿّ  ٙ ٚصؿمغربَعكٚؾّا بٛثاق١  ػربايـُ: إٔ ٜهٕٛ  ايٓٛعٞ
 .تجبت ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘  -ايـشذ١ -االط٦ُٓإ بٚ ، -ٙإغباق٘ يف نفب

ًٓؿ َٚط٢ لَإايـُؿكٝ٘ ـؿت٣ٛ ايـٓإ بـٚاـا سصٌ ايعًِ أٚ االط٦ُ      ك
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ٚإستٌُ تػٝٓك ؾتٛاٙ  -مخو نٓٛات أٚ عًكٜٔ ن١ٓ َجاّل -أٚ نجريٜهري 
٤ ؾتٝاٙ أَهٓ٘ إنتصشاب بكا -َٓ٘  ٚتبٓؿٍ ْتٝذ١ إدتٗاؾٙ ٚمل ٜتٝكٔ

تبؿٍ ؾتٛاٙ ٚتػٝٓك ، ست٢ ٜتٝكٔ َٔ اضٞايـُٙ ع٢ً قأٜ٘ َكًؿ ٚإنتُكاق
 ُهٓ٘ االعتُاؾ ع٢ً ايؿت٣ٛ ـَٚٔ ؾٕٚ ايٝكني بايتبٓؿٍ ٚايتػٝٓك ٜ ،ْعكٙ

 يبكا٥ٗا .انتصشابّا اييت تعٓكف عًٝٗا َاضّٝا، 

ٜتذ٢ًٓ عؿّ دٛال اإلدتما٤ بايعٔ بهٕٛ  -ذُٛع َا تكؿّـَٚٔ َ    
االعتُاؾ ع٢ً ايعٔ ٖٚٛ ال ٜػين  يعؿّ دٛال ،ايعؿٍ نفاؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ 

بتُاّ َكاتب٘ يٝو بـشذ١ َعتُؿ٠ ؾطاّل  ٚايعٔ ،شل ٚايٛاقع ي٦ّٝاـٔ ايَ
َكتب١ االط٦ُٓإ ايفٟ ٖٛ ْعِ إال اـا بًؼ ايعٔ  . عٔ ايًو ٚاالستُاٍ

 ،ظٔ قٟٛ ٜٛدب ٚثٛم ايٓؿو ٚقنْٛٗا ٚإط٦ُٓاْٗا بصش١ ايٓهب١
ايفٟ دك٣ ايعكال٤ طكّا ع٢ً األغف ب٘ ٚاالعتُاؾ  ُجاب١ ايكطعـؾٝهٕٛ ب

 .ٛي١ٜٛ ايـُشاٚقاتِٗ ٚغطاباتِٗ ـعًٝ٘ يف َ

يف قنايت٘ أٚ  (ايؿكٝ٘)ؾت٣ٛ ْعِ ُٜهتج٢ٓ ايعٔ ايٓٛعٞ بعٗٛق يؿغ     
أْـشا٤ َعتُؿ٠ نها٥ك  ا ؾإ ايعٗٛق ايًؿعٞ سذ١ُْشٖٛـَْهاتبت٘ أٚ 

ظٔ  بٗا أٚ يػصٞٚثْٛم شصٌ ـٚإٕ مل ٜتهٕٛ سذ١  ٞعايًؿ عٗٛقاي
أٚ َٔ ظاٖك  (ايؿكٝ٘)ؾت٣ٛ ؾاـا سصٌ ظٗٛق َٔ أيؿاظ  ،عٓؿ ايهاَع

ألٕ  إَٔٛ،ايـُدال اإلعتُاؾ ع٢ً ايعٗٛق ايًؿعٞ  -أيؿاظ ْاقٌ ايؿت٣ٛ 
  . ايعٗٛق ايًؿعٞ سذ١ َعتُؿ٠ عٓؿ ايعكال٤ ٚقؿ أَطاٖا ايًاقع

 بٌ البؿ ،ذتٗؿ نفاايـُشاصٌ عؿّ سذ١ٝ ايعٔ بهٕٛ ؾت٣ٛ ـٚاي    
 أٚ َٔ اإلغباق ـات٘٘ ايؿكٝ َٔ االط٦ُٓإ ٚايٛثٛم ْاي٦ّا َٔ األغف َٔ

 ايعٔ ايٓٛعٞ ٚايعٗٛق ايًؿعٞ َٔ تعبري ع٢ً ْعِ ٜصض اإلعتُاؾ  ،عٓ٘
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تباْٞ ـشطب شذ١ٝ ايعٗٛز ايًؿعٞ بـي عٓٗا، ايؿكٝ٘ أٚ َٔ إخباز ايٓاقٌ
ًٓ. ُط٢ غسعّا ايـُايعكال٤    ٛإ :عٓايـًُشل، ٖٚٛ بح ايبشح ثِ ْج

 تعارض الهاقلني لفتىى الفقًه :           

ُٖٚا ثكتإ أٚ ٚنٝالٕ يًؿكٝ٘  -اذا إختًـ ْاقالٕ يؿت٣ٛ ؾكٝ٘ َعٝٓٔ    
أٚ ظٛاش نػـ  كٌ أسدُٖا ؾتٝاٙ بطٗاز٠ ايهتابٞـنإٔ ْ -َعتُدإ يدٜ٘

ايـُسأ٠ ٚدٗٗا ْٚكٌ ايجاْٞ ؾتٝاٙ بٓذاض١ ايهتابٞ أٚ بتشسِٜ نػـ 
أٚ تعازضت ايبٝٓتإ ايٓاقًتإ يؿت٣ٛ ايؿكٝ٘  ٚدٗٗا ٚيصّٚ ضرتٙ،

 ؟ .   شٌـؾُا ٖٛ اي ،عٝٓٔ ٚإختًؿتا يف بٝإ َؤداٖاايـُ

تأخري ايعٌُ ايعٌُ أٚ أَهٓ٘  ايـُهًـ االستٝاط يفأَهٔ  أَا إذا -أ   
تعٝٓٔ عًٝ٘  -دٙ بطسٜل َعتربـشني اإلطالع ايٝكٝين ع٢ً ؾت٣ٛ َكًي

 ٚٚدب ايتأخري ٚايطعٞ يًتعٓسف ع٢ً ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ايصشٝش١ َكد١َّ
  بطسٜل َٔ ايصشٝش١ ، أٟ ًٜصَ٘ ايـتشـكل عٔ ؾـتـ٣ٛ َـكًدٙيًعٌُ بٗا

ايـُعتُد يؿكٝ٘ أٚ ايٛنٌٝ اهتب ـُب صاٍـاالتيطسم ايـُطبـٛط١ ْـعـري ا
 : ٚإال َٚساعا٠ ايؿت٣ٛ ايصشٝش١ . ٘ يًتشكل َٔ ؾتٝاٙي

أٚ يف تأخس ايـُيف ايصَإ  ايؿكٝ٘ذا أخرب ايعدالٕ أٚ ايجك١ بؿتٝا ا -ب    
أٚ ايعدالٕ  كًٗا ايجك١ـٚأخربا بإٔ ايؿت٣ٛ اييت ْطبع١ َتأخس٠ يسضايت٘ 

ٚقد تبٓدٍ  طابك١ يسضايتَ٘ٛدٛد٠ يف ايطبع١ اي ١ُـقدٜاآلخسإ ٖٞ ؾتٝا 
  .تأخس ثك١ أٚ عداّل أٚ عدينيايـُايصَإ ؿتٝا درب بايـُْعسٙ ٚؾتٝاٙ ٚنإ 

 :دتًؿإ بتكدّ ٚتأخس ايؿتٝا نإٔ ٜكٍٛ عبٝدايـُصٓسح ايٓاقالٕ اذا أٚ     
 قسأتٗا يف :ٜٚكٍٛ شٜد ،١ُـايكدٜبطبعتٗا ايؿت٣ٛ يف زضايت٘  قسأُت

 .زضايت٘ ايـُطبٛع١ أخريّا 
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تبدٍ ٌ ايـُتأخس٠ شَاّْا اذا إستُكٌ ايؿت٣ٛ ـزٜب يف زدشإ ْ الٚ    
ٍْ ٚازْد غايبّا -عٔ ايطابك١٘ عدٚيؾتٛاٙ ٚ ٝذب األخر ؾ -ٖٚٛ استُا

ٚال ٜعازض٘  ،ٕ تأخس ايصَإ أَاز٠ صش١ ايٓكٌ ٚزدشاْ٘بايـُتأخس، أل
ؾاْ٘  ،إضتصشاب عدّ عدٍٚ ايؿكٝ٘ عٔ زأٜ٘ ايطابلايصعِ اآلخس ٚال 

بٌ تهؿٞ أَاز٠ تأخس  ،سذٝتٗابكا٤ بكا٤ ؾتٝاٙ ايطابك١ ٚالشَ٘ : بت ال ٜج
. ّا َٔ دٕٚ إٔ ٜك٣ٛ االضتصشاب ع٢ً َعازضت٘ َٚسٓدش ايؿتٝا سذ١ّ

تعٝٓٔ ايٓصٚع اىل إَٔس  -ْعِ اذا مل ُٜـشتٌُ يف ايؿكٝ٘: ايعدٍٚ عٔ ؾتٝاٙ
 ايؿت٣ٛ: شَإ يف اإلخباز ـشادتٚإ ايصَاْٞ عدّ ايـُسدض ْ٘ َعآخس، ؾإ

ْٕـقد ٜ -ب     ًٓ ٚٚثْٛم شصٌ عٓد ايطاَع إط٦ُٓا دٙ ٖٞ بهٕٛ ؾتٝا َك
كًت٘ ـُا ْٚثل ٚإطُإٔ بـأٚ  ،-نإ نالُٖا ثك١ٚ -َا ْكً٘ شٜد دٕٚ عبٝد

َٔ َصدز  ايطاَع ْٚػأ إط٦ُٓإ إسد٣ ايبٝٓتني دٕٚ ايب١ٓٝ األخس٣
ايعدالٕ نإٔ ٜهٕٛ شٜد ايٓاقٌ يؿتٝاٙ أٚ ٜهٕٛ ايـُدربإ َكبٍٛ عكال٥ّٝا 

  َٔ ٚنال٤ ايؿكٝ٘ ايـُكًد أٚ َٔ أعطا٤ َـذًظ ؾتٛاٙ َٔ أٌٖ ايعًِ أٚ
أَهٔ االعتُاد ع٢ً ْـكٌ  -أٚ دٕٚ ايب١ٓٝ األخس٣  عبٝد:  دٕٚ اآلخس

ايٓاقٌ ، إذ كً٘ يؿتٝا ايؿكٝ٘ ايـُكًدـايـُٛثٛم بصش١ إخبازٙ ٚزدشإ ْ
ٜهٕٛ  -ؾتٛاٙ أٚ يف َـذًظبايؿكٝ٘ ددّا  ستبطّاَاذا نإ ؾاضاّل ٚايجك١ 

ْـكً٘ َكٓدَّا ٚزادشّا ع٢ً ْـكٌ غريٙ َٔ ايـشها١ٜ، يالط٦ُٓإ بهْٛ٘ 
قسٜبّا َٔ ايؿكٝ٘ َطًعّا ع٢ً ؾتاٚاٙ، ٚايعُد٠ ٖٛ االط٦ُٓإ ؾاْ٘ سذ١ 

  َعتُد٠ عٓد  ايعكال٤ َـُطا٠ غسعّا نُا تـشكل يف بـشٛخ ايكطع .

، أٚ دٕٚ اآلخسهًـ ايطاَع ٚثاق١ أسد ايٓاقًني ايـُٚقد ٜعسف  -ـد    
ٜعسف إٔ شٜدّا ثـك١ يف ايٓكٌ ٚاإلخباز عٓد عُّٛ ايعكال٤ بـدالف 
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ؾريدض  -اإلخبازٚال ٜعسؾ٘ صادم  يف ايٓكٌ ك١ّـث اآلخس بإٔ ال ٜعسؾ٘
عسف عَُّٛا ُٔ ال ُٜـعسٚف بٛثاق١ اإلخباز دٕٚ غريٙ َايـُخرب ايجك١ أٚ 
نً٘ ألٕ ٚثاق١ ايٓاقٌ و ٚذي.  ُٔ ال ٜعسؾ٘ ايطاَع بايٛثاق١ ـبايٛثاق١ أٚ َ

بتباْٞ ايعكال٤  عًٝ٘ ثابت١ْ ٓكٍٛ ايٝ٘ بٛثاق١ ايٓاقٌ سذ١ْايـ١ُ أٚ َعسؾ
 .ؾتتكدّ سهاٜت٘ ٜٚسدض إخبازٙ ع٢ً غريٙ  ،ُط٢ غسعّاايـُ

ايؿت٣ٛ ايـُس١ٝ٥ يف ٚقد ٜتعازض مساع ايؿت٣ٛ َٔ ؾِ ايؿكٝ٘ َع  -د    
ؿكٝ٘ أٚ تتدايـ زضايت٘ ايع١ًُٝ، أٚ ٜتعازض إخباز ايجكتني بؿت٣ٛ اي

بٗا يف ايٓكٌ . ٚال ٜبعد زدشإ َا يف ايسضاي١ ايع١ًُٝ اذا ناْت  ايبٝٓتإ
نٌ َهتٛب١ بكًِ ايؿكٝ٘ َٚـدت١َٛ بـدتُ٘، ألٕ ايٛددإ ايـدازدٞ عٓد 

)ؾكٝ٘ َـشكل( ٜػٗد بعٓا١ٜ ايؿكٝ٘ يف عبازت٘ يف زضايت٘ ايع١ًُٝ ٚدصايتٗا 
ْٚاغ٦ّا  -ٚيٛ أسٝاّْا -ـُػاؾ١ٗٚدٓقـتٗا َع تطاَض سهاٜت٘ يؿتٛاٙ عٓد اي

َٔ عدّ إضتشطازٙ يؿسٚع ايـُطأي١ َٚدزنٗا عٓد ايطؤاٍ َٓ٘ 
ٚايطُاع َٓ٘، ٚيعٌ ٖرا ٚدـ٘ زدشـإ سهاٜـ١ ايـؿتـٝا َٔ ايسضايـ١ 

 . ؾإ ايهتاب١ أضبط ٚأٚثل ،ايؿكٝ٘غؿاّٖا َٔ ؾِ  ع٢ً سهاٜـتـٗا ايعًُـ١ٝ

 ٚايٛثٛم ايسدشإ، إذ قد ٜـشصٌ االط٦ُٓإ يف ٖرا  ال إطساَد ْعِ    
ايؿسع  عسضايؿكٝ٘ اذا نإ يف  َٔ ؾِ بسدشإ ايطُاع -ٚيٛ أسٝاّْا -

تـؿصٌٝ بٝإ ٚضؤاٍ ٚدٛاب ٚتـشكٝل يف خصٛصٝات  : عًٝ٘ ايؿكٗٞ
 ايـُػه١ً ايؿك١ٝٗ ايـُطؤٍٚ عٓٗا .

 ٚباختصاز : ال ضابط١ عا١َ يف ٖرٙ ايصٛز٠، ٚايسدشإ يألٚثل .   

أٚ ناْت نًتا ايبٝٓتني َٔ عديني: ؾإ  اذا نإ نال ايٓاقًني ثـك١ّ -ٖـ    
يف ايٓكٌ أٚ إسد٣ ايبٝٓتني أعدٍ ٚأعسف  ايٓاقًني أٚثَل نإ أسُد
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، أٚ نإ عدُد إسد٣ ايبٝٓتني أنجَس َٔ ايػسع١ٝ ٚايؿتا٣ٚباألسهاّ 
يف ايطًٛى  درب األٚثل أٚ األعدٍـزدض األخر ب -ايب١ٓٝ األخس٣

زٜب يف أزدش١ٝ  ٚال أٚ األنجس عددّا،شها١ٜ ـٚايعًِ ٚايصدم يف اي
 (1)، ؾإْ٘ ٚزد ايـدربَُٓٗا أٚ األنجس عددّا األعدٍ ٚأكٌ األٚثل ـْ

  ايصشٝض برتدٝض أنجسِٖ عددّا يف بٝٓٓت٘ عٓد تعازض ايبٝٓتني ؾسادع .

االيتصاّ  َٔـشاٍ دًٛ ايـال ٜثِ يٛ تعازض ايٓكٌ ٚال ٜٛدد َسدض ؾ    
نُا ٖٛ َـدتاز  -ايـُتعازضني َٔ دٕٚ َسدض بايتدٝري بني ايٓكًني

دتاز ايـُنُا ٖٛ  -أٚ َٔ االيتصاّ بايتطاقط -مجع نبري َٔ ايؿكٗا٤
  -(ايتعازض بني األدي١)شٛخ ـسٓككٓاٙ يف بقد ٚٚؾاقّا يـذُع آخس، 

ذٛش ي٘ األخر ـيهٔ ٜ س٦ٓٝر، ؾال ًٜصّ األخر بهٌ ٚاسد َٔ ايٓكًني
األخر باألٚثل َُٓٗا عٓد استُاٍ َٛاؾـكت٘ يًٛاقع، نُا ًٜصَ٘  أسدُٖاب

 يٛ نإ ؾُٝٗا َا ٖٛ أٚثل ْـكاّل ٚبايؿعٌ، يهٕٛ األؾط١ًٝ ٚاألزدش١ٝ 
يك٠ٛ استُاٍ نْٛ٘ أقسب  -بـشطب تباْٞ ايعكال٤ يف أَجاي٘ -َٛدب١ّ

 يًٛاقع أٚ نْٛ٘ َطًٛبّا غسعّا ٚزادض األخر .

 مجٝع ايصٛز ايـُتكد١َ بإٔ ايـُعٝاز سصٍٛ بٌ ٜـُهٔ إٔ ٜكاٍ يف    
ايٛثٛم ايؿعًٞ ٚاإلط٦ُٓإ ايػدصٞ، ٚبسدشإ األٚثل َٔ ايٓاقًني 
 عٓد تعازضُٗا، ٚإال اذا تطاٜٚا يف ايٛثاق١ ؾٝطكطإ َعّا عٔ ايـشذ١ٝ . 

ذتٗد ايصشٝش١ ٜكّٝٓا ٚطابكت َا عًُ٘ ايـُثِ اذا ؾشص ٚتعًِٓ ؾتٝا     
ذدٖا ـٚإٕ مل ٜ ،كُٗا ؾٗٛ خرْيـاالستُايني أٚ بأٚثبأسد َٔ األخر 

تعٝٓٔ عًٝ٘ ايتدازى باإلعاد٠ أٚ ايكطا٤ أٚ َا غابُٗٗا  -َطابك١ يعًُ٘
                                                           

 ٚغريُٖا . 11+ح 1َٔ ابٛاب نٝؿ١ٝ احلهِ : ح 11: ب 18ايٛضا٥ٌ : ز (1)
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ثِ ْٓتكٌ تدازنّا يـُا ؾات٘ َٔ ايعٌُ . ُا ٜؿسض٘ ايؿكٝ٘ ايعدٍ عًٝ٘ ـَ
 :ٖٚٛ  ،اىل ايبشح ايجاْٞ عػس

 : ـنهىب عهه ؟البـنقتضى تـقلًده أو تـقلًد  هل عنل الهائب     
اذا أزاد أسْد تؿسٜؼ ذ١َ غريٙ َٔ عباد٠ ٚادب١ أٚ َطتشب١ : صال٠ أٚ       

أٚ َٔ َعا١ًَ أٚ أزٜد َٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ٚنٝاّل  -صٝاّ أٚ سر أٚ ْـشٖٛا
عٔ غريٙ يف إدسا٤ عكٕد أٚ إٜكاع أٚ إٔ ٜهٕٛ ٚصّٝا أٚ نإ ٚيّٝا أٚ أزاد 

عٌُ طبل تكًٝد اآلخس؟. ؾٌٗ ٜعٌُ طبل تكًٝدٙ؟ أٚ ٜ -ايتربع عٔ غريٙ
ٚبتعبري آخس: ٌٖ ٜعترب َساعات٘ يٛظٝؿ١ ْؿط٘ ٚسطب اعتكادٙ؟ أّ ٜعترب 

 َساعات٘ يٛظٝؿ١ اآلخس: َٛٓنً٘ أٚ َٛصٝ٘ أٚ َٛالٙ أٚ ْـشِٖٛ ؟ :

ٛناي١ ٚاي ،قد ٜٛٓنٌ أسدِٖ غريٙ يف تصسف غسعٞ خازدٞ -1    
ٜصدز عٓ٘  : ًعٌُ ع٢ً ٜد ايٛنٌٝي ٚتطبْٝبإضتٓاب١ ايػري يف ايتصسف 

( ؾعٌ ايٛنٌٝ ؾعٌ األصٌٝ)ٚقد إغتٗس تعبري  ،ٛنٌٜٚٓتطب يًـُ ايؿعٌ
 شطبٕٛ ؾعٌ ايٛنٌٝ يعباد٠ٕ أٚـَٚٔ ٖٓا تس٣ ايعكال٤ ٜ ،ٛنٌايـُ عينٜ

تصٚز )ٝكاٍ ؾ ،ايٝ٘ ٘ٛنٌ ٜٚٓطبْٛايـُؾعٌ  -ايـُٛنٌَعا١ًَ ْٝاب١ّ عٔ 
باغس ايـَُع إٔ  (إغرت٣ ايداز ايؿال١ْٝ)أٚ  (طًل شٚدت٘)أٚ  (ؾالٕ

يهٔ  ،عٔ ايػريايعاٌَ ْٝاب١ يًتصٜٚر أٚ ايتطًٝل أٚ االغرتا٤ ٖٛ ايٛنٌٝ 
ايؿعٌ يًـُٛنٌ ٚنأْ٘ ٝٓتطب ( ؾٛنٌايـُؾعٌ ايٛنٌٝ ؾعٌ )سٝح إٔ 

ٖٚهرا تٛنٌٝ غريٙ يف دؾع ايصدق١ أٚ أدا٤  ،ٓؿط٘ ٚبرات٘ب باغس ايؿعٌ
ٚزّٜا اىل ايـُطتشل، ٚيريو ٜصض َـشادُظ أٚ ايهؿاز٠ ـايصنا٠ أٚ اي

     إضٓاد ايؿعٌ ايرٟ ٜٛددٙ ايٛنٌٝ اىل ايـُٛنٌ ٚنأْ٘ ٖٛ ؾاعً٘ .

 ؾٝ٘ سغٛبايـُنُا إٔ ايػسض ايعكال٥ٞ َٔ ايتٛنٌٝ ٖٛ تستٝب األثس    
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ذادٙ نايتصٚز أٚ ايتؿسٜل أٚ ايتًُو ـإٌٜ غريٙ يف ع٢ً ايؿعٌ ايرٟ ٚٓن
َٔ أغساض ايعكال٤، شٖٛا ـأٚ تؿسٜؼ اير١َ َٔ ايٛادب ايػسعٞ أٚ ْ

ِٓٔػ٦َ٘ ٖٚٛ  ٜٚٛنٌ ايٝ٘ؾٝٛٓنٌ غريٙ  ٜهتؿٞ بؿعً٘ االَس ايـُكصٛد ست٢ ُٜ
ٚاضتٝؿا٤ ايٓؿع ايـُسغٛب ْعري  طًٛب ي٘ايـُيًشصٍٛ ع٢ً ايػسض 

 اًَٞ ايـُٛنٌ ؾٝ٘ .تؿسٜؼ ذَت٘ َٔ ايعٌُ ايعبادٟ أٚ ايـُع

ؾًرا  -سٝح إٔ ايٛنٌٝ ٜكّٛ َكاّ ايـُٛنٌ ٜٚعٌُ عًُ٘ بايٓٝاب١ عٓ٘ٚ   
ٜصض إضٓاد ايعٌُ ايرٟ ٜٛددٙ ايٛنٌٝ يـُٛنً٘، ثِ ٜتعني عًٝ٘ إٔ 

ؾُٝا ٚٓنٌ ؾٝ٘ سطب اعتكاد ايـُٛنٌ ٚسطب َا ٜساٙ صشٝشّا  ٜتصسف
ؾاذا ٚٓنً٘ يف إٔ ٜعكد ي٘   -ال سطب اعتكاد ايٛنٌٝ -ادتٗادّا أٚ تكًٝدّا 

ٖٚٛ ٜعتكد ؾطاد عكد ايٓهاح أٚ إٜكاع  -ْهاح إَسأ٠ أٚ ٜطًل شٚدت٘
البد يٛنًٝ٘ َٔ إْػا٤ ايعكد ٚاالٜكاع بايعسب١ٝ ٚإٕ  -ايطالم بايؿازض١ٝ

يٛنٌٝ ٜعتكد صش١ ايعكد ٚاالٜكاع بايؿازض١ٝ، ٚذيو ألٕ ايعكد نإ ا
ٚاالٜكاع بايعسب١ٝ ٖٛ ايصشٝض سطب إعتكاد َٛنً٘، َٚٛضٛع ايٛناي١ 

صشٝض ٚإٜكاع طالم صشٝض بٓعس ايـُٛنٌ، ٚال  ْهاح ٖٛ إْػا٤ عكد
ٛنٌ ايـُ تكًٝدٙ، ؾإٕ غسضسطب  ٚٓنٌ ؾٜٝ٘ـذدٟ عٌُ ايٛنٌٝ ؾُٝا 

 -عكال٥ّٝاعسؾّا غسعّا أٚ  -ؾٝ٘ سغٛبايـُاألثس شصٌٝ ـَٔ ايتٛنٌٝ ٖٛ ت
 ٚإبسا٤ٙ يرَت٘ بإٜـذاد ايٛنٌٝ ايعٌُ ايـُرب٤ٟ يرَت٘ . 

ِٓ اىل ايٛناي١ ٚتتطًب  (عا١َ عسؾ١ٝقس١ٜٓ )ٖٚرٙ      يصّٚ َالسع١ تـٓط
ايـُٛنٌ عُاّل صشٝشّا َؿٓسغّا يرَت٘ َٚصًٓشّا ا ٜعتكدٙ ٌٝ يـُايٛن

ال  -سطب إدتٗادٙ أٚ تكًٝدٙ -عٞيـشايت٘ َٚـشككّا يـُسادٙ ايػس
 كًٝدُٖا َـدتًؿّا .ـكًٝدٙ اذا نإ تـكاد ايٛنٌٝ ٚتـتـطب إعس
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ٕٕ: إ     ايـُكصٛد اىل ايٛنٌٝ إٜهاٍ ايؿعٌ ٜعين ٕ ايتٛنٌٝ ٚبتكسٜب ثا
ؾٝهٕٛ ؾعٌ  ،ٜٚؿعٌ ايؿعٌ ْٝاب١ّ عٓ٘ٚنأْ٘ ٜباغسٙ  يٝكّٛ َكاّ ايـُٛنٌ

ٚيرا  -ٚإعتبازّا عكال٥ّٝا ضا٥دّا ي٘ دٛدّا تٓصًّٜٝاٚ -ٛنٌايـُايٛنٌٝ ؾعٌ 
ؾالبد  ،ٛنٌ سكٝك١ّايـُاىل  -: ايعكد أٚ اإلٜكاع أٚ غريُٖاطٓد ايؿعٌُٜ

باعتكاد  صشْٝضَا ٖٛ  -تصسؾ٘ ايٓٝابٞ -ٌ يف ؾعًَ٘ٔ َساعا٠ ايٛنٝ
ُجاب١ َباغس٠ ـبٖٛ بتطبٝب ايٛنٌٝ ْٚٝابت٘ ٚ ايـُٛنٌ ألْ٘ ؾعٌ ،ٛنٌايـُ

ٚتـكًٝدٙ باعتكادٙ ايعٌُ صشٝض ايـُٛنٌ  ٚنُا ٜساعٞ ايـُٛنٌ يًؿعٌ،
ًٛنٌٝ َٔ َساعا٠ ايصشٝض يالبد  -ًؿعٌ خازدّايٛ ؾسض َباغست٘ ي

دازدٞ ْٝاب١ّ عٔ ـعٓد تطبٝب٘ يًؿعٌ اي ٚسطب تكًٝدٙ ٛنٌايـُباعتكاد 
 ايـُٛنٌ ٚساٍ قٝاَ٘ َكاَ٘ يف إٜـذادٙ خازدّا .

 -إدتٗادّا أٚ تكًٝدّا -يٛ عًِ ايٛنٌٝ إختالف إعتكادٙ :ٚباختصاز    
كًٝدٙ ـًٜصَ٘ ايعٌُ سطب إعتكاد ايـُٛنٌ ٚت -إعتكاد ايـُٛنٌَع 

يًكس١ٜٓ ايعا١َ اييت أٚضشٓاٖا. ٖرا اذا ٚٓنً٘ يف ؾعٌ َعني ؾاالْصساف 
ٖٛ إٜـذاد  -سطب ايكس١ٜٓ ايعا١َ ٚظاٖس ايتٛنٌٝ -َٓ٘ ايكطعٞ بٌ ايـُتبادز

 يـُٛنٌا ٜٚتأند ٖرا يٛ قٝٓدايعٌُ ايصشٝض سطب إعتكاد ايـُٛنٌ ٚتكًٝدٙ، 

 سطب تكًٝدٟ، ال سطب تكًٝدى( . ٚنًٝ٘ : )اعٌُ
، نُا يٛ قٝٓدٙ كّٛ قس١ٜٓ خاص١ ع٢ً خالف ايكس١ٜٓ ايعا١َـْعِ قد ت    

 اعٌُصشٝشّا يتشصٌٝ غسضٞ سطب تكًٝدى( أٚ ) اعٌُايـُٛنٌ: )
ٚاضش١  يكس١ٜٓا ٚالبد َٔ نٕٛسطب تكًٝدى(،  صشٝشّا إلبسا٤ ذَيت

 ٌَٔن٢ نؿا١ٜ عٌُ ايٛنٌٝ سطب إعتكادٙ نُا َجًٓا، أٚ إٔ ١ُٜٛ عًايدالي
ست٢ َٔ  -يعٌُ ٚنٝؿ١ٝ إٜكاع٘ ٚع٢ً االطالمصاسب ايعٌُ ايٝ٘ أَس ا
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ًٓد ٚإختاز ـٛنٌ َتطاَايـُنإٔ ٜهٕٛ  -سٝح ايتكًٝد شّا يف دٜٓ٘ غري َك
ض ؾٝص ،ٚنًٝ٘ يًعٌُ ٚايتصسف بًشاظ تدٜٓٓ٘ ٚتعًُٓ٘ األسهاّ ايػسع١ٝ

 .دتٗادّا أٚ تكًٝدّا : ا عتكادٙعٌُ ايٛنٌٝ طبل تكًٝدٙ ٚاس٦ٓٝر 

إطالم ايٛناي١ ٜكتطٞ إٜهاٍ ايكٍٛ بإٔ ) َٚع ٖرا ايتكسٜب ال ٜصض    
، أٚ ٜكاٍ : َكتط٢  (1) (ايـُٛنٌ عًٝ٘ اىل ْعس ايٛنٌٝ...تطبٝل ايعٌُ 

ٖٛ إتٝإ  -تٛنًٝ٘ يػريٙ يف عكٕد أٚ إٜكاع أٚ أدا٤ سل أٚ قطا٤ عباد٠ٕ
ٌ ايعٌُ ايـُٛنٌ ؾٝ٘ صشٝشّا، ٚصشٝض ايعٌُ ٖٛ ايرٟ ٜكتطٝ٘ ايٛنٝ

 ٚسطب تكًٝدٙ أٚ ادتٗادٙ . -ايٛنٌٝ -تهًٝـ ايعاٌَ

ٛنٌ ايـُُٓا إقتطا٤ٙ تطبٝل ايعٌُ يٛ ضًٓ -ٕ إطالم ايٛناي١ٚذيو أل    
يعا١َ يعسؾ١ٝ آُع عٓ٘ ايكس١ٜٓ اأَْس تـٖرا يهٔ  -عًٝ٘ سطب ْعس ايٛنٌٝ

َالسع١ البد َٔ ٚ ،ٛسدَٙالسعت٘ بهؿٞ ٓا ال تـُتكد١َ، ؾاإلطالم ٖاي
ظٗٛز ايٛناي١ ٖٚرإ ٜٛدبإ  ،اىل إطالم ايٛناي١ ١ٓطُايكس١ٜٓ ايـُ

تصسف ـكاَ٘ ٜٚـكّٛ َـٛنٌ ٜٚايـٌُٝ عٌُ ـايعا١َ يف إٔ ٜعٌُ ايٛن
 .  سغٛب ؾٝ٘ايـُيتشصٌٝ ايػسض ٚنإٔ ايـُٛنٌ ٜباغسٙ صسؾ٘ ـت

ٕٕ: إطال      -١ ب٘ٓؿـتـشايـُايٛناي١ َع ايكس١ٜٓ ايعا١َ  ايـُٛنٌم ٚبتعبري ثا
ٜعين أْ٘ ٜكٍٛ يٛنًٝ٘ أٚ إٔ يطإ ساي٘ ٜػٗد بإزادت٘ إٔ ٜعٌُ ٚنًٝ٘ 

ألْ٘ ٜٓٓصٍ ٚنًٝ٘ َٓصيت٘  -ال نُا ٜعتكدٙ ٚنًٝ٘ -صشٝشا نُا ٜعتكدٙ ٖٛ 
ٜٚطًب َٓ٘ إٔ ٜكّٛ َكاَ٘، ؾاذا باغس ايصال٠ صالٖا قصسّا أٚ باغس 

ع ايرتتٝب سطب تكًٝدٙ يف ٖرٜٔ ايـشهُني، قطا٤ٖا أت٢ بايكطا٤ َ
ٖٚهرا يٛ عكد َع اَسأ٠ٕ شٚد١ٝ َٛٓنً٘ أٚ أْػأ إٜكاع طالم شٚدت٘ ْٝاب١ّ 

                                                           

 . 86:  1َطتُطو ايعس٠ٚ ايٛثك٢ : ز (1)
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ٚتـكًٝدٙ ٚنإٔ  عٓ٘ البد إٔ ٜعٌُ ايٛنٌٝ صشٝشّا سطب اعتكاد َٛنً٘
إقا١َ ايـُٛنٌ ٚنًٝ٘ َكاَ٘  ايـُٛنٌ ٜباغس ايعٌُ بٓؿط٘ ٖٚرا ٖٛ َع٢ٓ

ٌ غسض٘ َٓ٘، َٚٔ ٖرا ٜتبني إٔ ايـُتبادز َٔ يف إٜـذاد ايعٌُ ٚتـشصٝ
ظاٖس ٚإٔ  -ٛنٌايـُسطب إعتكاد  -ف ايٛنٌٝيصّٚ تصٓس ايٛناي١ :
ذاد ٚنًٝ٘ ايتصسف ايصشٝض باعتكاد ـيف تصسف َػسٚع ٖٛ إٜايتٛنٌٝ 

شهِ ايػسعٞ ـَٓصيت٘ ست٢ بًشاظ اي ٘يٓٓص٘ َكاَ٘ ُٜٚ، ألْ٘ ٜكًَٝ٘ٛٓن
 ألخر بإطالم ايٛناي١ ٚسدٙ .اٖٚرا َاْع َٔ  ،َٚا ٖٛ صشٝض غسعّا

ايـُٛنٌ تٝإ ايٛنٌٝ ايعٌُ ْعِ قد إستاط بعض األعالّ)قدِٖ( بإ     
ٕٛؾٝ٘  رياعٞ ايٛنٌٝ ؾٝ٘ تكًٝدٙ ٚتكًٝد ، ؾع٢ً صشتَ٘عّا ٜتٛاؾكإ  بٓش
ُاَّا ـٛنٌ نإٔ ٜكطٞ ايٛنٌٝ ايصال٠ قصسّا سطب إعتكادٙ ٚتايـُ

َسٓتبّا ايصال٠ ايؿا٥ت١ َٓ٘ كطا٤ إٔ ٜأتٞ ب ٚأ ،ً٘سطب إعتكاد َٛٓن
يتٛاؾكُٗا عًٝ٘ زغِ إختالؾُٗا العتكاد ايٛنٌٝ إضتشباب٘ ٚاعتكاد 

 ايـُٛنٌ ٚدٛب٘، ٖٚهرا غريُٖا َٔ ايٛقا٥ع .  

ْٔ عكاّل ٚغسعّا، يهٔ ال ديٌٝ ٚاضض ع٢ً ٚدٛب٘،      ٚاالستٝاط سط
:  بٌ ايديٌٝ ايتاّ ٚؾل َا ذنسْاٙ َٔ َالسع١ إطالم ايٛناي١ َع ايكس١ٜٓ

 سطب ساٍ ايـُٛنٌ ٚإْطبام ايكس١ٜٓ .   يٛ ٚددت  ايعا١َ أٚ ايـداص١

 عٔ ايـشٞ َٚٔ ٖرا ايتكسٜب ٚايعٌُ بايكس١ٜٓ يف تصسف ايٛنٌٝ -1    
 ايـشٞعٔ  ْا٥ْبايٛنٌٝ  عٔ ايـُٝت، ؾإ عٌُ ايٛصٞبـُجً٘ يف  ًْتصّ

ٛصٞ يف ايتصسف ساٍ ايـشٝا٠، ٚايٛصٞ ْا٥ْب عٔ ايـُ يف ايتصسف
ذٗٝصٙ أٚ تكطِٝ تسنت٘ أٚ حنُٖٛا ـٛت ناضت٦ذاز عباد٠ عٓ٘ أٚ تُايـبعد 

 ا صشٝش١ّالبد َٔ عًُٗؾإْ٘  ايـُعُٛي١ عكب ايـُٛت، َٔ ايٛصاٜا
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ٚذيو ألٕ ايٓٝاب١ ٚايٛصا١ٜ  ،ٛصٞايـُسطب تكًٝد َؿٓسغ١ يًر١َ 
يٛدٛد ايكس١ٜٓ  ،رنٛزايـُشهِ ـنايٛناي١ ال ؾسم بُٝٓٗا يف إقتطا٤ اي

ِٓ اىل إطالم ايٛص١ٝ ٚقد اييتا١َ سؾ١ٝ ايعايع عٌُ أٚضشٓاٖا يف  تٓط
عٌُ  ٖٓا ؾإ ايتصسف ٚايعٌُ ،ايٛنٌٝ عٔ ايػري يف تصسف َػسٚع

ؾاذا أٚصاٙ بصال٠  ،ذادٙ سطبُا ٜعتكدٙ صشٝشّاـٛصٞ ٚالبد َٔ إٜايـُ
بعد ايؿاتـش١ ٚتجًٝح ايتطبٝشات  ٖٚٛ ٜعتكد ٚدٛب قسا٠٤ ايطٛز٠

ٚتجًٝح ايتطبٝض إ ايصال٠ َع ايطٛز٠ البد يًٛصٞ َٔ إتٝنإ  -ايهبري٠
صال٠ ٚإٕ ناْت ا ألٕ ايصال٠ ُٚإٕ نإ ٜعتكد ايعاٌَ عدّ ٚدٛبٗ

ٍ ٛصٞ يف إٜكاعٗا ٜٚٓٓصايـُٜٓٛب عٔ ٚؾعً٘ خازدّا يهٓ٘  ٛص٢ايـُ
ٚنأْ٘ ايـُباغس هلا ؾالبد َٔ إتٝإ ايعٌُ  ٛصٞـُْؿط٘ ٚعًُ٘ َٓصي١ اي

ٚصاٙ بصٝاّ ٖٚٛ ٜعتكد ٖٚهرا اذا أ صشٝشّا سطب قٓاع١ ايـُٛصٞ .
عٓ٘ ٚإٕ نإ ايعاٌَ ٜعتكد عدّ  ـشٓرزَٙؿطس١ٜ ايبداز ايػًٝغ البد َٔ ت

. ٝتايـُٛصٞ ايـُعًُ٘ َكاّ ٓؿط٘ ٖٚرا َكتط٢ إقاَت٘ ي، ؾإٕ َؿطسٜت٘
ٖرا َا تكتطٝ٘ ايكاعد٠ ايعا١َ : إٜهاٍ ايعٌُ ايـُٛص٢ ب٘ اىل ايٛصٞ 

ٟ ٜعتكدٙ ايـُٛصٞ إٔ ٜعًُ٘ صشٝشّا َؿٓسغّا ير١َ ايـُٛصٞ، ٚاير
صشٝشّا َؿٓسغّا يًر١َ اذا عًُ٘ ايٛصٞ سطب تكًٝد ايـُٛصٞ يٛ ناْا 

 ٜـدتًؿإ يف االعتكاد ٚايتكًٝد .
ايٛصٞ  ايعا١َ بإٔ ٜعٌُ ايكس١ٜٓ طبل ع٢ً قس١ٜٓ خاص١ثِ اذا ٚددت    

سطب إعتكاد ايـُٛصٞ ٚتكًٝدٙ، أٚ إٔ ٜػرتط ايـُٛصٞ ع٢ً ايٛصٞ 
صشٝشّا سطب إعتكادٟ ٚتكًٝدٟ( تأند ٚدٛب ايعٌُ  ٜٚصٓسح ي٘: )إعٌُ

ع٢ً خالف َا خاص١ طبل اعتـكاد ايـُٛصٞ ٚسطب تكًٝدٙ، أٚ تـكّٛ قس١ٜٓ 
      كًٝدٙ  .  ـتعٌُ صشٝشّا سطب تـكتطٝ٘ ايكس١ٜٓ ايعا١َ ؾًٝصّ ايٛصٞ إٔ ٜ
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 :  ٖٚٓا ضؤاالٕ ٜـشتادإ اىل دٛابني      

األٍٚ: اذا عًِ ايٛنٌٝ أٚ ايٛصٞ اختالف تـكًٝدٙ عٔ تـكًٝد َٛنً٘     
ٌٖ ٜـذب ع٢ً ايٛنٌٝ أٚ ايٛصٞ إٔ ٜطتعًِ َٔ اآلخس  -أٚ َٛصٝ٘

ٜطتعًِ  كًٝدٙ يف ايعٌُ ايـُٛنٌ ؾٝ٘ أٚ ايـُٛص٢ ب٘؟ أٚـعٔ َكتط٢ ت
االضتعالّ ع٢ً ايٛنٌٝ أٚ  َٓ٘ نٝؿ١ٝ عًُ٘ ؟ .  ايعاٖس عدّ ٚدٛب

ؿٝ٘ إٔ ٜعٌُ ايعٌُ ايـُٛنٌ ب٘ أٚ ايـُٛص٢ ب٘ صشٝشّا ايٛصٞ، ٜٚه
 يٝظ بباطٌ بـشطب اعتكاد َٛنً٘ أٚ ايـُٛصٞ ايٝ٘ . 

ايجاْٞ: ٌٖ ٜـذب ع٢ً ايـُٛنٌ أٚ ٚصٞ ايـُٝت ايـُٛصٞ: ايتشكل    
 بعد إتـُاَ٘ ايعٌُ -َٔ ايٛنٌٝ أٚ ايـُٛص٢ ايٝ٘ عٔ نٝؿ١ٝ عًُ٘

 ؟. ايعاٖس عدّ ٚدٛب -اززايـد ايـُٛنٌ ؾٝ٘ ٚإٜـذادٙ يًُٛص٢ ب٘ يف
ايتشكٝل ع٢ً ايـُٛنٌ أٚ ٚصٞ ايـُٝت، ٚعٓد ايػو يف صش١ عٌُ 

تـذسٟ أصاي١ صش١ عٌُ ايـُطًِ ست٢  -ايٛنٌٝ أٚ ايـُٛص٢ ايٝ٘
ٗرا دست ضري٠ ـٚي ت خالؾٗا: صدٚز ايعٌُ ايؿاضد َٓ٘ .ٜجب

أٚ سصٛي٘ ع٢ً تٛنٌٝ خصٛص ايجك١ يف ايعكد ايـُساد طٓسّا ايـُتػسع١ 
كاع ايـُطًٛب إٜـذادٙ أٚ قطا٤ ايعباد٠ عٔ ايـُٝت أٚ ْـشٖٛا، َٔ اإلٜ

دٕٚ تـشكل ايٛنٌٝ أٚ ايٛصٞ َٔ ايعاٌَ عٔ نٝؿ١ٝ إٜكاع٘ ايعٌُ 
 ٚخصٛصٝات إٜـذادٙ ي٘ يف ايـدازز .  

ايـُتربع ٚايٛيٞ : قد ٜـتـربع أسْد بعٌُ خري عٔ غريٙ ناالبٔ   -3   
ايكسٜب أٚ أٚ  األّ أٚ األبذ١َ بتؿسٜؼ أٚ ايبٓت ايـُتربع١  ايـُتـرٓبع

 ،شٖٛاـشر أٚ ْـايصال٠ أٚ ايصٝاّ أٚ اي ايصدٜل َـُا عًل برَت٘ َٔ
، ٚال ذتصٟ ب٘ـُهٓ٘ إٔ ٜعٌُ صشٝشّا سطب إعتكادٙ ٚتكًٝدٙ ٜٚـؾاْ٘ ٜ
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كًٝد غريٙ ايرٟ ـض عٔ غريٙ ع٢ً طبل تـذاد ايعٌُ ايصايـًَٜصّ ي٘ بإ
 ،ايٝ٘ َترٓبع ب٘ َٔ دٕٚ تٛنٌٝ أٚ إٜصا٤ٕ شاٍ اْ٘ـدري ي٘ ٚايـٜعٌُ اي

 -األنرب يًُٝتايٛيد  :ٖٚهرا ايٛيٞ -دريـتربع بعٌُ ايايـُٚذيو ألٕ 
ايُٝٗا َٔ  ّااالضتشبابٞ َتٛدٗ دطابـاي ايٛدٛبٞ أٚ ايتهًٝـ ٜهٕٛ

ٚؾعاّل  شّاـكًٝدُٖا َٚا ٜسْٚ٘ عُاّل صايـٚيرا البد َٔ َساعا٠ ت ،االبتدا٤
تؿسٜؼ ذ١َ  -األنربايٛيد  :ؾإ ٚادب ايٛيٞ ،كًٝدُٖاـسطب ت صشٝشّا

ؾٝؿسٓغٗا بعٌُ صشٝض  (3)طٜكطٞ عٓ٘ أٚىل ايٓاع ب٘صأبٝ٘ بعد َٛت٘
ألٕ  ،ذتٗدٙـٝت ٚؾتٝا َايـُدايؿّا إلعتكاد ـسطب إعتكادٙ ٚإٕ نإ َ

ايٛيٞ  بعٌُ صشٝض َرب٤ٕ يًر١َ سطب إعتكادٝت ايـُٚادب٘ إبسا٤ ذ١َ 
 .باإلبسا٤طٜكطٞ عٓ٘ أٚىل ايٓاع ب٘ص ٞٛدٛباخلطاب ايتٛٓد٘ ايٝ٘ ايـُ

ض عٔ ـع بايعٌُ ايصايايترٓب : ؤ١َََٓؤَٔ ٚ ٌهٖٚهرا ٜطتشب ي    
، شّا سطب إعتكادٙ ٚتكًٝدٙـؤ١َٓ ؾٝعٌُ صايايـُؤَٔ أٚ ايـُأخُٝٗا 

ٌَ خريٕ ٜعتكدٙ  يرٟاٚ  أخٝ٘ ايـُؤَٔ . َرب٤ّ ير١َ صشٝشّا ايعاٌَ عُ

دالف ايٛنٌٝ عٔ ايػري ٚايٛصٞ عٔ ـب -ايـُتربع ٚايٛيٞ -ٖٚرإ    
، ٛصٞ إبتدا٤ّايـُٛنٌ ٚاىل ايـُؾإ ايتهًٝـ َتٛٓد٘ اىل  ،ٝتايـُ

ٚيٝظ ايتهًٝـ ٚايعٌُ َتٛٓدّٗا غسعّا اىل ايٛنٌٝ أٚ ايـُٛص٢، بٌ 
خطاب٘ ايُٝٗا خاص١، ْعِ   ايعٌُ عٌُ ايـُٛنٌ أٚ ايـُٛصٞ ٚقد تٛد٘

ايـُٛنٌ أٚ  أعطاُٖاقد  -بايتٛنٌٝ أٚ بايٛصا١ٜ ايٛنٌٝ أٚ ايٛصٞ
 يٝٓٛباىل ايٛنٌٝ ٚايٛصٞ يعٌُ اطؤٚي١ٝ اَ ايـُٛصٞ: ايصالس١ٝ ْٚكال

ٚيرا  ،ؿطُٗا ٚعًُُٗا َٓصي١ ايػري ٚعًُ٘ـْ ٜٓٓصالدري ٚـعٓ٘ يف ؾعٌ اي
                                                           

 . 5َٔ ابٛاب أسهاّ غٗس زَطإ: ح 13: ب7خرب صشٝض يف ايٛضا٥ٌ : ز (3)
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ؾالبد َٔ  (ٛنٌايـُعٌُ ايٛنٌٝ عٌُ ؾكّٗٝا ٚقاّْْٛٝا: َكٛي١ )إغتٗس 
 ٚأشٞ ـٛنٌ ايايـُاد ٛص٢ ب٘ طبل إعتكايـٌُ ب٘ ٚٛٓنايـُإتٝإ ايعٌُ 

َُعُاّل صاي -ايٛنٌٝ ٚايـُٛص٢ - ٘ٔأََْٜسٝت َٚا َٜايـُايٛصٞ  غّا ؿّسـشّا 
َٓيت ايـُٛنٌ ٚايـُٛصٞ  .ٚصشٝشّا باعتكادُٖا  ير

ٝت ٚايرٟ ٜطتأدسٙ ٚيٞ ايـُاألدري يف ايعٌُ ايعبادٟ عٔ  -4    
ع٢ً تؿسٜؼ ذ١َ  أٚ ايٛصٞ ٜطتأدسٙ ٚنٌٝ ايٛيٞٚصٝٓ٘: ٝت أٚ ايـُ
ٚتكًٝدٙ ؟ أٚ سطب إعتكادٙ  ايصشَٝض ؾٌٗ ٜعٌُ األدرُي ،ٝتايـُ

 ايـُعٍُٛ يـُصًشت٘؟ . طتأدس ي٘ ايـُ سطب إعتكاد ايـُٓٛب عٓ٘

ؿٓسؽ ايـُعٌُ ايصشٝض ح إٔ َٛضٛع اإلداز٠: ايعباد٠ أٚ ايسٝٚ    
شطاب ؾالبد َٔ نْٛ٘ عُاّل ـرب٤ هلا َٔ ايتبع١ ٚايايـُٝت ٚايـُير١َ 

شطب إعتكاد األدري ست٢ ٜصٓض َٓ٘ قصد ـًر١َ بصشٝشّا َؿٓسغّا ي
ّٛٓ يًعباد٠  ،ب ب٘ اىل اهلل ضبشاْ٘ايتكٓس  طتأدس عًٝٗاايـُٖٚرا ايكصد َك

الضُٝا َع االيتؿات اىل األَس االضتشبابٞ ايـُتٛد٘ اىل نٌ َهًـ بإٔ 
ٜٓٛب عٔ أخٝ٘ ايـُٝت يف تؿسٜؼ ذَت٘ َـُا تعًل بٗا َٔ ايعباد٠ ايٛادب١ 

٤ ٚأؾساد سكٛم األخ٠ٛ اإلٜـُا١ْٝ، ثِ إٕ ايـُهًـ عٓد ٖٚرا َٔ أْـشا
إدازت٘ يًعباد٠ عٔ ايـُٝت ٜصري ايـُطتشب ٚادبّا عًٝ٘ يٛدٛب ايٛؾا٤  

، ؾٝتكسب األدري اىل اهلل ضبشاْ٘ بتؿسٜؼ ذ١َ ايـُٝت بعكد اإلداز٠ عًٝ٘
َٔ خطاب ايتهًٝـ ايـُتٛد٘ ايٝ٘، ؾٝعٌُ صشٝشّا يتؿسٜؼ ذ١َ ايـُٝت 

  ايؿا٥ت١ َٓ٘ سطب اعتكاد ايـُهًـ ايعاٌَ ٚتكًٝدٙ .َٔ ايعباد٠ 

 َٔ ٝت أٚ إلعتكادايـُٛاؾل العتكاد ايـُٚيعٌ ايعٌُ ايعبادٟ     
ال ٜعتكدٙ األدري عباد٠ّ  ٚأال ٜهٕٛ َكٓسبّا  -ٙ ٚتكًٝد ٖرا أٚ ذاىاضتأدس
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نٝـ تتأت٢ َٓ٘ َكٓسب١ ي٘ عٓد اهلل تعاىل، ؾهٝـ ٜتكسب ب٘ ؟ ٚصشٝش١ 
ٚنٝـ  ٝت ب٘ ؟ايـُؽ ذ١َ ؿٓس ضبشاْ٘ نٞ ُٜـًُ٘ اىل اهلل١ْٝ ايكسب١ بع

ٜتشكل َٓ٘ َا أزٜد َٓ٘ اضتشبابّا َٔ ايعٌُ ايصشٝض ايـُرب٤ ير١َ 
إدازت٘ نريو ٖٚٛ  ايـُٝت ثِ صاز ٚادبّا عًٝ٘ باإلداز٠؟ ٚنٝـ تصٓض
 ال ٜعتكد صش١ ايعٌُ ع٢ً طبل اعتكاد ايـُٝت ؟ .

ٝت َٔ إتٝإ ايعٌُ ايـ٠ُٕ عٔ شاصٌ اْ٘ البد يألدري يف عبادـٚاي    
ب بؿعًٗا اىل ٝت ٜٚتكٓسايـ٠ُ ير١َ َرب٤ايصشٝض ٚايعباد٠ اييت ٜعتكدٖا 

  .ٝت ؾٝعٌُ سطب إعتكادٙ إدتٗادّا أٚ تكًٝدّاايـُاي٘ ضبشاْ٘ ْٝاب١ّ عٔ 

ٌَ طتأدُسايـُْعِ إال إٔ ٜػرتط      ذتٗد َعني ـٚؾل ؾتا٣ٚ َ عًٝ٘ ايعُ
ْعري دًط١ دالؾ١ٝ ـنااليتصاّ بايٛادبات ايأٚ ايعٌُ بطسٜك١ خاص١ 

دصٛصتني ايـُاالضرتاس١ ٚقسا٠٤ ايطٛز٠ ٚتطبٝش١ ايسنٛع ٚايطذٛد 
طتشبات ايـُب نااليتصاّٚ ،شٛ ذيوـْٚٚايرنس دٕٚ َطًل ايتطبٝض 

شُد ٚآي٘ بعد ـتعازؾ١ نإتٝإ االقا١َ قبٌ ايصال٠ ٚايصال٠ ع٢ً َايـُ
 .ت ايهبري٠ ايسنٛع ٚايطذٛد ٚتجًٝح ايتطبٝشا ٟذنس

: ايكاعد٠ طًُات ايؿك١ٝٗايـَُٚع٘ البد َٔ االيتصاّ بايػسط ؾاْ٘ َٔ     
ًٜتصَٕٛ  (4)صؤَٕٓٛ عٓد غسٚطِٗايـُايػسع١ٝ ايـُٓصٛص١ صشٝشّا:ط

  . بٕٛ اىل اهلل ضبشاْ٘ بايعٌُ ع٢ً طبكٗابٗا ٜٚتكٓس

                                                           

 َٔ ابٛاب اخلٝاز .  6: ب 11زادع : ايٛضا٥ٌ : ز (4)
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 ايتدٜٓٔ  شصاز طسٜلـ( عدّ إْعالّ األٚاخس )زضقد إغتٗس بني األ     
يًتدٜٔ ثايح  ٚأْ٘ ٜٛدد طسْٜل ،تصشٝض ايعٌُ باالدتٗاد أٚ بايتكًٝدٚ

ٕٛشتُالت ايـُذُع بني األقٛاٍ ٚـٖٛ طسٜل االستٝاط يف ايعٌُ باي  بٓش
 ،شسش ب٘ إدزاى ايٛاقعـُٜٜكطع َع٘ باألَٔ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُ ٚ

َٔ  -ػٗٛزايـُبٌ ُْطب اىل  -ُا سهٞ عٔ مجع َٔ ايؿكٗا٤ـخالؾّا ي
ا ٜٛسٞ قٛهلِ بعدّ ، َـُاالدتٗاد ٚايتكًٝد ٞبطالٕ عباد٠ تازى طسٜك

هًـ غسعّا أٚ ٜصض ايـُؾٌٗ ٜتُهٔ  ،صش١ ضًٛى طسٜل االستٝاط
َٓ٘ ضًٛى طسٜل اإلستٝاط يًٛصٍٛ اىل غاط٧ األَٔ ٚاألَإ يف 

 ذيو؟ساالت إقتطا٤ اإلستٝاط تهساز ايعٌُ ٚيف ساالت عدّ إقتطا٥٘ 
 ، ؾٓكٍٛ : كد١َُٗٝد َـٚالبد َٔ ت

هًـ ٜٛدب بسا٠٤ ايـُعًُٞ َٔ  ساد َٔ االستٝاط ٖٛ ضًْٛىايـُ    
شتٌُ ٚدٛب٘ ـٜٚتشكل َٓ٘ بإتٝإ نٌ َا ٜ ،ذٍٗٛايـُذَت٘ َٔ ايٛاقع 

، نإٔ ٜأتٞ بـذًط١ االضرتاس١ يف صالت٘ ٚع٢ً مجٝع االستُاالت
ٜٚـذُع بني ايكصس ٚايتُاّ يف َٛازد اختالف ايؿتا٣ٚ، نُا ٜتشكل 

، ع٢ً مجٝع االستُاالتٚشتٌُ سسَت٘ ـبرتى نٌ َا ٜستٝاط اال
 ـشتٌُا َٜٚ ٙؿطادا ٜكطع بٜٚتشكل بإتٝإ َكطٛع ايصش١ ٚبرتى َ

ٛٓاي االستٝاط ب٘ ْٚـشٛ ذيو َـُا ٜتشكل ٙؾطاد ذُع بني ـايّ بـُتك
إدزاى ايٛاقع شسش ب٘ ـايـُشتُالت يف َكاّ ايطًٛى ٚايعٌُ بٓشٛ ٜ

ايٛاقع ايتػسٜعٞ اهلل تعاىل ٚعكاب٘ ٜٚدزى ٜكّٝٓا  أَٔ َٔ غطبٜٚ
اإليصا١َٝ، األسهاّ شٖٛا َٔ ـْ صش١ أٚ ضُاّْا أٚ ُّا أٚـشسٜـٚدٛبّا أٚ ت

 َعا١ًَ .   َٚٓٗا اإلتٝإ بـُا ٜـشتٌُ دص٥ٝت٘ أٚ غسطٝت٘ يف صش١ عباد٠ أٚ
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االستٝاط ٜتشكل بؿعٌ أٚ تسى نٌ َا ٜـشتٌُ دخً٘ يف  :ٚايـذاَع    
ايتدٜٓٔ ٚاَتجاٍ ايٛادبات أٚ ايـُشسَات أٚ تسٓتب األثس ايػسعٞ ع٢ً 

  ايعٌُ ايصشٝض .

 :ٚتؿصًٝ٘ اْ٘  ،رتىٚقد ٜتشكل ب ،االستٝاط قد ٜتشكل يف ؾعٌؾ    

ٚإٕ هًـ بعدّ سسَت٘ ايـُذاد ؾعٌ ٜكطع بإٜـ االستٝاط قد ٜتشكل -1   
تٗالٍ يسؤ١ٜ ناالضنإ ٜـشتٌُ ٚدٛب٘ ٚاضتشباب٘ ٚنساٖت٘ ٚإباست٘، 

ا٤ عٓدٖا ٚدًط١ اإلضرتاس١ يف ايصال٠ ٖالٍ غٗس زَطإ ٚايدع
ايدعا٤ ٚ تٗالٍاالض ؾٝتشكل االستٝاط ٚإدزاى ايٛاقع ايتػسٜعٞ بؿعٌ

 .يف ايصال٠ اإلضرتاس١ دًط١ بإتٝإ ٚ  غٗس زَطإ زؤ١ٜ ٖالٍ عٓد

يٛ إستٌُ سس١َ ؾعٌ  برتى ؾعٌ نُا االستٝاطٚقد ٜتشكل  -1    
ْعري غسب  ،أٜطّا َع ايكطع بعدّ ٚدٛب٘ اٖت٘نس٘ أٚ سًٓٚإستٌُ َع٘ 

يٝكني ضسزٙ دا٥ُّا بٌ ٜػتد استُاي٘ يف بعض  شتٌُ سسَت٘ايـُ ايتنت
ذٓسدٜٔ عٔ ـْٚعري ايبها٤ ٚاإلبتطا١َ ساٍ ايصال٠ اذا ناْا َ ايـشاالت،

، ْٚعري إٜصاٍ ايصا٥ِ غًٝغ ايدخإ أٚ كٗك١ٗايدَع ٚايصٛت ٚاي
 ايبداز أٚ ايػباز اىل ؾُ٘ ٚسًك٘ ساٍ ايصٝاّ . 

شكل يف ـضٛا٤ ت ،ذاد ؾعًني أٚ أنجسـٜٚقد ٜتشكل االستٝاط بإ -3    
ذُع١ بني صال٠ ـرتدد ٚادب٘ ظٗس ّٜٛ ايَطتكًني َتػاٜسٜٔ نإٔ ٜعًُني 

رتدد ٜأٚ  ،ؾٝشتاط ايـُهًـ بؿعًُٗا َعّا ذُع١ـايعٗس ٚبني صال٠ اي
بني صال٠ ايكصس ٚبني صال٠ ايتُاّ ؾٝكتطٞ االستٝاط إتٝإ ٚادب٘ 

بتهسازٙ سني شكل االستٝاط يف عٌُ ٚاسد ـت، أٚ ايكصس َع ايتُاّ
ذٗس ـنُا اذا تسددت ٚظٝؿت٘ بني ايٜكتطٞ االستٝاط تهساز ايعٌُ، 
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طٞ االستٝاط تهساز ايصال٠ صال٠ ظٗس اجلُع١ ؾٝكتقسا٠٤ ٚاإلخؿات يف 
، ٜٚـُهٔ اإلستٝاط يف َجً٘ بإٔ ٜكسأ خس٣أ خؿات َس٠ّـذٗس َس٠ ٚباإلباي

ّا َس٠ّ أخس٣ ٜٟٚٓٛ إَتجاٍ األَس خؿاتٚإ ايؿاتـش١ ٚايطٛز٠ دٗسّا َس٠ّ
ايٛاقعٞ بإسداُٖا ٜٟٚٓٛ إَتجاٍ األَس اإلضتشبابٞ بايكسآ١ْٝ يف األخس٣ 

ٌٓ ٚعال.      َٔ دٕٚ تعٝني، ؾٝتعني سطب ايٛاقع   ايـُعًّٛ هلل ايـُعبٛد د

اذا نإ ٜعًِ سس١َ ٚقد ٜتشكل اإلستٝاط برتى ؾعًني أٚ أنجس  -4    
دتص ايسداٍ ـدٓج٢ برتى يبظ َا ٜـْعري إستٝاط اي ،ا أٚ أسدُٖاأسدٖ

  ، بًبظ ايصٟ ايـُػرتى بُٝٓٗا .دتص ايٓطا٤ بًبط٘ـبًبط٘ َٚا ت

آخس نُا يٛ عًِ إمجااّل  ؾعٌ ٚتسىذاد ـٜٚقد ٜتشكل اإلستٝاط بإ -5    
سأ٠ بني تسٚى احلا٥ض ايـُْعري مجع  ،آخسبٛدٛب ؾعٌ أٚ سس١َ ؾعٌ 

 . اضتشاض١ّّا ٚبني نْٛ٘ ٝطتسدد ايدّ بني نْٛ٘ س عٓدطاٖس٠ ٚأؾعاٍ اي

ٚتؿصٌٝ َا ٜكتطٝ٘ اإلستٝاط ٜٚتطًب٘ َٔ ايؿعٌ أٚ ايرتى أٚ ايتهساز     
َٛضٛعات ت ٚإطالع ناٌَ ع٢ً شتُالايـُشتاز اىل َعسؾ١ تا١َ بـٜ

باْٞ األصٛي١ٝ ايـُاألقٛاٍ ٚاآلزا٤ ٚبعض ايؿك٘ َٚا ؾٝٗا َٔ االخباز ٚ
ايتا١َ َٚٔ دٕٚ االساط١ ايع١ًُٝ  ،يٝشصٌ عٓدٙ ايعًِ بهٝؿ١ٝ اإلستٝاط

ٛازد ٚال االستٝاط يف نجري َٔ ايـُصشٝض ايـُهًـ  دٓال ٜتشكل ع -بٗا
ايـُشتٌُ شسش األَٔ َٔ ايعكاب ـتشكل َٓ٘ اإلطاع١ ٚاالْكٝاد ٚال ُٜت

َعسؾ١ َا  ( يف صش١ ايعٌُ باالستٝاطَٚٔ ٖٓا إغرتط ايؿكٗا٤)زض
بهٝؿٝت٘ إدتٗادّا أٚ  ال تتشكل ايـُعسؾ١ إال َع ايعًَِٛازدٙ ٚكتطٝ٘ ـت

بٌ إٕ االستٝاط يف مجٝع أبٛاب ايؿك٘ ٚبهٌ َا ٜبتًٞ ب٘  ،تكًٝدّا
 ايكٛاعدكدز َٔ ّا عازؾّا بهًـ ؾكٝٗايـُهًـ ٜتطًب نٕٛ ايـُ
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 خبازإختالف األَٔ ايٓاغ١٦ اإلستُاالت  ع٢ًّ َٓطًعاٚاألصٛي١ٝ 
هٝؿ١ٝ ايتا١َ ايـُطتٛعب١ يُعسؾ١ ايـ َـُا تـكتطٝ٘ ْـشٖٛاٚ ٚاآلزا٤

ػهالت ايعٜٛص١ ايـُبعض  تـُاّ ايؿسٚع ايؿك١ٝٗ، الضُٝا اإلستٝاط يف
 .اييت ٜعسؾٗا أٌٖ ايعًِ ٚاالدتٗاد 

 ايـُٛدب يألَٔ َٔ ايعكاب ٘ االستٝاطٜتشكل بَعسؾ١ َا ٚسٝح إٔ    
سصٍٛ ايعًِ ٚإلدزاى ايٛاقع ايتػسٜعٞ ايـُذٍٗٛ يف عصٛز ايػٝب١ ٚ

شصٍٛ ـهًؿني بٌ ٖٛ َتعرز ايايـُ غايبع٢ً ددّا أَس عطري ٖٛ  -٘ب
يف ٚازْد  ، ٖٚرايف األقٌ زاٖك٘أٚ اإلدتٗاد َٔ بًؼ زتب١ إال ع٢ً 

شتادّا اىل ـَؾٝٗا ٜهٕٛ تػدٝص َكتط٢ االستٝاط نجري٠ ٛازد َ
ايؿكٗا٤ قٛاٍ أاألسهاّ ٚخباز أايتاّ ع٢ً عُّٛ ايؿعًٞ اإلطالع 

ايًػ١ٜٛ ٚباْٞ األصٛي١ٝ ٚايسداي١ٝ ايـُ ٚبعضايؿسٚع  شتُالتـَٚ
 دزاى ايٛاقعإل ٘ االستٝاطْـشٖٛا َـُا ٜتُهٔ ب٘ َٔ َعسؾ١ َا ٜٛدبٚ

ؾإْ٘ قد ٜتعٓطس أٚ ٜتعٓرز االستٝاط عًٝ٘ عٓد إبٗاّ ايـُٛقـ ، ؾعً٘ َٚٔ
 ،آخس قد ٜتعازض االستٝاط يف َٛزٕد باستٝإطَٚٚا ٜكتطٝ٘ االستٝاط، 

  . ّاغصٜسّا ع٢ًُ ؾِٗ ايعالز إال َٔ آتاٙ اهلل ٜك٣ٛ عًٚال 

ٕٕ : ٜٛدد ْٛعإ َٔ        ايرٟ ٜطًه٘ ايـُؤَٕٓٛ :    االستٝاطٚبتعبري ثا

ايـذص٥ٞ ايٝطري ٚايـشاصٌ يف ٖرا ايؿسع ايؿكٗٞ  االستٝاط: األٍٚ    
 ٖرا ٚال ٜـشتاز -ال يف نٌ ؾسع ؾكٗٞ ٚتـُاَٗا -ٚيف ذاى بايـدصٛص

نإٔ ٜـشتاط بايـذُع بني  ،باإلستُاالت ٚباألخبازاىل نجري َعسؾ١ 
ايكصس ٚايتُاّ يف ايطؿس ٜٚكسأ ايطٛز٠ ٜٚـذًظ يالضرتاس١ يف ايصال٠ 

، ًـشًل يف ايصٝاّايبداز ايػًٝعني يٜٚـُتٓع عٔ إٜصاٍ ايدخإ أٚ 
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ٜطري ع٢ً أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ٚاألخباز را َـُا ٜتٝطس َعسؾت٘ بإطالع ْٚـشٛ ٖ
يف  عًُِٗ ٚعًٝ٘ ، ٚيعٌ ٖرا ٖٛ َٓعٛز ايـُتؿكٗنييف ايؿسع ايؿكٗٞ

 . عُاّل ٚصايـض يعُّٛ ايـُتؿكٗني ، ٖٚٛ أَس َٝطٛز غسعّااستٝاطاتِٗ

ايٛضٝع ايـُطتٛعب يتُاّ ايؿسٚع ايؿك١ٝٗ ايهًٞ  االستٝاط ايجاْٞ:   
 ٠َتعرز َعسؾت٘ٚ، ٖٚرا يف غا١ٜ ايعطس ٚايػد٠، اييت ٜـشتٌُ ابتال٤ٙ بٗا
قاطب١، ًع ع٢ً األخباز َٚـشتُالت ؾسٚع ايؿك٘ إال ع٢ً ايـُذتٗد ايـُٓط

ؾسضٓا  قدشٛثِٗ ٖٓا، سٝح أْ٘ ـٚيعٌ ٖرا َٓعٛز ايؿكٗا٤ يف ب
ٚيرا االستٝاط عُاّل ضًٛنّٝا َٛصاّل اىل إدزاى ايٛاقع ايتػسٜعٞ 

خباز ٚأقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف ٘ ٚتعٝٝٓ٘ اىل إطالع ٚاضع ع٢ً األتـشتاز َعسؾت
صٛي١ٝ ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ ٚاألض تـُاّ ايؿسٚع ايؿك١ٝٗ ايػسٜؿ١ ٚبع

طٝ٘ ـكتـاييت ٜطتعني بٗا ع٢ً تعٝني َا ٜايًػ١ٜٛ ٚايسداي١ٝ ايـُباْٞ ٚ
خبريّا االستٝاط ٜٚؤدٟ اىل إدزاى ايٛاقع، ٚاذا مل ٜهٔ ايٓاظس 

 آزا٤ َطًعّا ؾعاّل ع٢ًصٓاع١ ايؿك٘ َٚتطًعّا يف ٓصٛص االخباز ٚب
يـُذٍٗٛ يف يتػسٜعٞ اَٚا ٜكتطٝ٘ ايٛاقع ا ٚأقٛاهلِٚنتبِٗ ايؿكٗا٤ 

ٚاذا مل ٜهٔ ايٓاظس ؾكّٝٗا قد ضرب نتب ايؿك٘ ٚاضتدسز  ،عصٛز ايػٝب١
ٚتعٝني َكتطاٙ ؟  ٜـشصٌ ي٘ ايٝكني بإدزاى ايٛاقعنٝـ  -ُاالتاالست

ايٛاقع  سساش َٛاؾك١إل يصشٝض ايـُؤدٟٜتٛصٌ اىل َعسؾ١ االستٝاط اٚنٝـ 
 . ؟ باستٝاط٘

، ٚقد ٜـشصٌ ٖٚرا بٝإ إمجايٞ يٛاقع االستٝاط ايهًٞ ايـُطتٛعب   
شصًٝ٘ أنجس، ـايتعازض بني َتطًبات االستٝاط ؾٝععِ أَس تعٝٝٓ٘ ٜٚعطس ت

   . ٚغد٠ تتٓاؾ٢ َع ٜطس ايػسٜع١ ٚمساستٗا ٖٚرا ٜصٜد االستٝاط عطسّا
 طات ٜكتطٞ ايتذٓب عْٓ٘ؿعاٍ ايـُا٤ ايكًٌٝ بايـُتٓٓذ: االستٝاط يف ا َجاّل    
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ؾاذا أصاب ٖرا  ،دبحـايإشاي١ شدخ أٚ ـٚعدّ اضتعُاي٘ يف زؾع اي
تهساز عٓدٙ ايجٛب ؾٝ٘ نإ َكتط٢ االستٝاط  شصسـايـُا٤ ثٛب ايـُهًـ ٚإْ

ايصال٠ يف ، ٚيٝظ َكتطاٙ ايجٛب ثا١ّْٝ ٖراٚالبطّا  ايصال٠ عازّٜا َس٠ّ
 ُالقا٠ ايـُا٤ ايكًٌٝـظ بب عٔ ايجٛب ايـُتٓٓذايجٛب عازّٜا ؾكط يًتذٓٓ

ٚاذا  ،ايـُتٓذظ ٚذيو يٛدٛد قٍٛ بايصال٠ يف ايجٛب ،ظايـُتٓٓذ
تبكٞ ال ٜهؿٞ يتهساز ايصال٠ ؾاْ٘ ٜٓهػـ عدّ ايـُؾسض إٔ ايٛقت 

ـشصٌٝ شٌ يالستٝاط ٜٚتعني ايتصدٟ يالَتجاٍ ايتؿصًٝٞ ٚتايـُقاب١ًٝ 
 .شاي١ ـيف ٖرٙ ايايػسع١ٝ بايٛظٝؿ١  -ادتٗادّا أٚ تكًٝدّا -ًِايع

القٞ يًُتٓذظ ٚأزاد ايطٗٛز ايـُكًٌٝ ايا٤ بايـُشصس ـٖٚهرا يٛ إْ    
يهٓ٘ إستٝاط  ،ٚبني ايتُِٝ  ني ايٛض٤ٛ ب٘بُع ـذؾُكتط٢ االستٝاط اي

ظ أعطا٤ ظ ؾٝٓٓذب٘ َتٓٓذ تٛضأايـُا٤ ايـُألٕ  ،آخس ٜتٓاؾ٢ َع إستٝإط
َٚع٘ البد َٔ  ،ذاض١ ايبدٕ َاْع١ عٔ صش١ ايصال٠ـْٚ ،ايٛض٤ٛ

 .  -تكًٝدّا إدتٗادّا أٚ  - بايٛظٝؿ١ ايعًِشصٌٝ ـاالَتجاٍ ايتؿصًٝٞ ٚت

ايهًٞ ايـُطتٛعب ض طسٜل االستٝاط شٔ ال ْسٓدـْ -ُا تكدّٚيـ    
ْٗا دٛٙ ٚاالغهاالت ايع١ًُٝ اآلت١ٝ ؾإيبعض ايٛ ، يٝظهًؿنيايـُيػايب 

 ٛدٗني ٚاقعٝني ٚدداْٝني : بٌ ي  ،اب١ ٚايدؾعٚاإلد ٌٓقاب١ً يًَش

 . ٛازدـُيف نجري َٔ اي ٙيتعرز ٚأ االستٝاطتػدٝص يعطس     

ٚزسِ اهلل يف شَإ ايعطس ٚايؿت١ٓ  ،٘ ع٢ً عُّٛ ايٓاعًعيصعٛب١ ؾٚ    
عدٍ ًٜتصّ بؿتاٚاٙ ثِ  َٔ أصًض عًُ٘ بتكًٝد ؾكٝ٘ -ُإـٚضعـ االٜ

 .شسَات ًٜٚتصّ بايٛادبات ٚال ٜتٗإٚ يف ٖرا أٚ ذاى ايـُُتٓع عٔ ـٜ

 :  ثِ إْ٘ تـشصٌ عٓد ايـُهًـ سايتإ    
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 دتٗإداب:  ايتؿصًٝٞ بـشذ١ غسع١ٝقد ٜتُهٔ َٔ االَتجاٍ ايعًُٞ     
ٕ٘ عدٍ،  أٚ تكًٝديًشهِ َٔ ديًٝ٘  ٚاضتٓبإط  ذيو :عًٝ٘ ٚقد ٜتعرز ؾكٝ

 اإلستٝاط يف إيتصاّشطني ايعكٌ ٚايػسع ـزٜب ٚال إغهاٍ يف ت ال  -أ    
شصٌٝ اإلَتجاٍ ـز تايعٌُ ٚيف َكاّ اإلَتجاٍ ٚاإلطاع١ يف ساالت تعٓر

ُٛاؾك١ ـيكطع١ٝ باالطاع١ اأعين  -ادتٗادّا أٚ تكًٝدّا -ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ
ًٞ ٚاألَس ايتعٓبدٟ ٚضٛا٤ ضٛا٤ األَس ايتٛٓص ،ألَس ايػسعٞيٓٗٞ أٚ اا

ًٞ أٚ ايتعبدٟ أّ مل ٜطتًصَ٘ إضتًصّ اإلستٝاط ايتهساز يف ايعٌُ ايتٛٓص
ْٛـٖٛ ْ ١١ًٝ ٚايتٛٓصيتعبدٜالعُاٍ اشسش يًٛاقع يف اايـُؾإ اإلستٝاط   ش

خصٛصّا يف ساالت تعرز اإلطاع١ ايع١ًُٝ  زإم َٔ اإلطاع١ ٚاإلْكٝاد
، ٚؾٝ٘ ٜٓشصس ٖٚرا ؾسض ْادز ايتشكلْٚٛاٖٝ٘، ايتؿص١ًٝٝ ألٚاَسٙ 

  . ز االدتٗاد ٚايتكًٝدٚاإلطاع١ باالستٝاط يؿسض تعٓرطسٜل االَتجاٍ 

َٔ االَتجاٍ ايعًُٞ ٚاإلطاع١ ايتؿص١ًٝٝ  ايـُهًـاذا تـُهٔ  -ب    
صٌٝ ايعًِ ـشتٝٓطس يًُهًـ تٝض، أٟ طسٜل اإلدتٗاد أٚ ايتكًٝد ايصشب

ٜأتٞ  -كًٝد صشٝضـشساّ بادتٗاد أٚ تـايتؿصًٝٞ باَتجاٍ ايٛادب أٚ اي
شتاط يف أطساف ايعًِ ـٌٖ ٜهؿٝ٘ اإلَتجاٍ االمجايٞ بإٔ ٜ:  ضؤاٍ

ٜٚرتى اإلَتجاٍ ايعًُٞ  -ؾعاّل أٚ تسنّا -اإلمجايٞ أٚ أطساف ايػب١ٗ
 .بطسٜل االدتٗاد ٚايتكًٝد ؟  ايتؿصًٝٞ

شكٝل ـٚايبشح ٖٓا ٚت، بني ايؿكٗا٤)زض( دالف ؾٝ٘ـٖرا َا ٚقع اي    
 :  ٛزأَُٗٝد ـٜتطًب ت  شلـاي

ٌٓ بٓعاّ ايـُهًـ َٚا األٍٚ     : ْسٜد َٔ االستٝاط َا ٖٛ غري َـد
، الضُٝا ال ٜؤدٟ اىل ايٛضٛاع، ؾإ ٖرٜٔ َرََٛإ غري َػسٚعني
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ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ َٔ طسٜل االدتٗاد أٚ  َع تـُهٓ٘ َٔ اإلَتجاٍ
، ْعِ االستٝاط  تُٗاأقٌ َٔ عدّ ايديٌٝ ع٢ً َػسٚعٝ ايتكًٝد، ال 

ٌْ يف َـشٌ ايبشح، ؾإٕ آ١ٜ ْـؿٞ ـايـُطتًصّ يًشسز ٚايـُػ ك١ داخ
ٚتدٍ ع٢ً  ايرٟ ٜٓػأ َٔ اَتجاي٘ ايـشسز ايـشسز تـٓـؿٞ دعٌ ايـشهِ

عدّ دعً٘ ع٢ً ناٌٖ ايعباد، ٖٚرا  ال ٜٓايف دٛاش االستٝاط ايـُشسز 
  ٚغسعٝت٘ نُا ال ٜـدؿ٢ .

عًِ يا بٕ ضًٛى طسٜل االستٝاط ٜتطًاىل أٜٓبػٞ االيتؿات ايجاْٞ:     
يف ايعبادات  -عَُّٛا ٚغسعٝت٘ ألٕ دٛاش االستٝاط ،ٚايٝكني بػسعٝت٘

شتاز ـسهاّ ايطسٚز١ٜ اييت ال تيٝظ َٔ األ -ٚغريُٖا عاَالتايـُٚ
كد ذٖب ـبٌ ٖٞ َطأي١ خالؾ١ٝ ؾ ،تٝك١ٓايـُٚال َٔ األسهاّ  ،كًٝدـاىل ت
اىل ايـُٓع آخس  مجْعذٖب ٚ ،َٔ ايؿكٗا٤ اىل دٛاشٙ َٚػسٚعٝت٘ مجْع

 ؾٝٗا تهساز ايعٌُ، عٓ٘ يف خصٛص ايعبادات اييت ٜتطًب اإلستٝاُط
ست٢ إغتٗس ع٢ً االطالم  االستٝاط ٚذٖب مجْع ثايح اىل ايـُٓع عٔ

  . (بطالٕ عباد٠ تازى طسٜل االدتٗاد ٚايتكًٝدسهِ )بِٝٓٗ 

 يف َكاّ االَتجاٍٚنؿاٜت٘  ُُِ٘ٓطصش١ االستٝاط ُٚسيهٔ ايصشٝض     
ُطابك١ ـٚذيو ألْ٘ ٜٛدب ايعًِ ب ،ٔ َعسؾ١ َكتطاٙأَه اذاَطًكّا 
 . ظ يف ايًٛح ايػسٜـٛايـُشؿ هًـ َع ايٛاقع ايتػسٜعٞايـُعٌُ 

ُػسٚع١ٝ ضًٛى طسٜل ـب شصٌٝ ايعًِ ايٛدداْٞـالبد َٔ ت إذٕ     
ايصشٝض، ثِ  ذٛاشٙ ْاغ٦ّا َٔ ايتكًٝدـاالستٝاط أٚ ايعًِ ايتعبدٟ ب

أٟ ال ٜٓشصس  ،طاع١ ٚايتكٓسب ايٝ٘ ضبشاْٜ٘عٌُ عًٝ٘ ٜٚأخرٙ ضبٝاّل يإل
 بٌ ٜهؿٞ ايعًِ ايتعبدٟ بإٔ ٜهٕٛ ،شكٝكٞـغسعٝت٘ بايعًِ ايٛدداْٞ اي ٜكني
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ًٓدّا ي َٕ٘ك :  ثِ ٜعٌُ طبل ؾتٛاٙ ذٛاش ضًٛى طسٜل االستٝاطـب ٜ٘ؿتٝ ؿكٝ
صش١ ايعٌُ باالستٝاط َطًكّا أٚ خصٛص َا اذا مل ًٜصّ َٓ٘ تهساز 

ًٓد، ؾاذا ١ًَاعـُايعباد٠ أٚ اي يف ٖرٙ ايـُطأي١ عٌُ ايعدٍ ٘ ايؿكٝأسْد  ق
َٔ  مل ٜتُهٔ -ال ايعًِ بػسعٝت٘ٚيٛ ،ٙايعٌُ بؿتاٚاباالستٝاط ٚتسى 

 . ٔ َٔ ايعكاب ايـُشتٌُبػسع١ٝ اإلستٝاط ٚددٚاٙ يف األَ ايكطع

إٔ ضًٛى طسٜل االستٝاط ٜتطًب َعسؾ١ّ  اىلٜٓبػٞ اإليتؿات  ايجايح:    
 بٓشٛ ايعًِ أٚ االط٦ُٓإ :ايـُؤدٟ اىل إدزاى ايٛاقع بهٝؿ١ٝ اإلستٝاط

، إذ غري ايعازف ايعًِ ايػصٜس ٖٚرا ٜتطًب -أٚ ايتعبدٟ ايٛدداْٞ -
ال ٜتأت٢ َٓ٘ ؾعٌ االستٝاط ٚدداّْا ٚٚاقعّا، ؾإٕ  -باالستٝاط َٚا ٜكتطٝ٘

عٔ تـشكك٘  َاْْع -ايـُؤدٟ اىل إدزاى ايٛاقع بهٝؿ١ٝ اإلستٝاط ايـذٌٗ
 ،ايعكاب ايـُشتٌُ بإدزاى ايٛاقع ٚيألَٔ َٔ بايٓشٛ ايـُٛدب يًٝكني

 االستٝاطٞ االَتجاٍ يف صش١ غسْط -ٝؿ١ٝ اإلستٝاطن َعسؾ١ يصّٚ -ٖٚرا
ٍُ ايـُدزى ٖٚٛ َـُا ٜدزن٘ ايعكٌ ايؿطسٟ ايطًِٝ ُِ ايَعِد ، ٖٚٛ ايـشـََه

ٌٓ ٚعال .   يًصّٚ طاع١ ايـُٛىل ايـُٓعِ د

إلط٦ُٓإ يعًِ أٚ اا : سصٍٛ نٝؿ١ٝ اإلستٝاط ف ع٢ًيًتعٓس ٜهؿٞٚ    
ُعسؾت٘ ٚإخبازٙ عٔ نٝؿ١ٝ ـب ٛمـٛثايـُ ايـُتتبع يؿاضٌَٔ قٍٛ ابهٝؿٝت٘ 

ف عًٝٗا بايعًِ أٚ ٜتعٓسايـُع١ٓٝ  ايؿك١ٝٗ أٚ ايؿسٚع االستٝاط يف ايؿسع
ًٓـكًٝد َـتشصٌ َٔ االدتٗاد أٚ َٔ تايـُ إلستٝاط يف ُ٘ نٝؿ١ٝ اذتٗد ٜع
بؿعٌ تعدد األقٛاٍ  ؾٝٗا طا٥ٌ اييت ٜعطس َعسؾ١ َا ٜكتطٝ٘ االستٝاطايـُ
ـُا  َ اٚغريٖ ،ٛازدايـُايبط١ًُ يف بعض خؿات بـذٗس ٚاإلْعري اي ،ؾٝٗا

 نُا ٜٓهػـ يًُسادع -ٛاٍـتعدد ؾٝٗا األقـس ؾٝٗا االستُاالت ٚتـتهاثـت
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 أٚ يف ايـُٛازد اييت ٜتعازض االستٝاط ؾٝٗا باستٝاط آخس .  -ايـُتتبع 

ٜكع ايهالّ عٔ غسع١ٝ االستٝاط ٚدٛاشٙ ٚنؿا١ٜ  -ٚبعد ٖرا ايتُٗٝد    
االَتجاٍ اإلمجايٞ ٚصشت٘ يف َكاّ إبسا٤ اير١َ، ْٚبشج٘ يف َكاَني : 

تٛص١ًٝ، تاز٠ ْتهًِ يف نؿا١ٜ االستٝاط ٚاالَتجاٍ اإلمجايٞ يف األَٛز اي
 ٚتاز٠  ْتهًِ يف األَٛز ايتعٓبد١ٜ، ْٚبدأ يف ايـُكاّ األٍٚ ببشح :

 

 :  مىر التىصلًةاإلمتثال اإلمجالٌ يف األ      
ُشتُالت يف ايٛادبات ايـسطٔ االستٝاط َٚساعا٠ نٌ  يف ال زٜب    

ـشصٌ ٚب٘ ٜ -برات٘ -ُأَٛز ب٘ـشكل ايؿعٌ ايـ١ًٝ اييت ٜساد َٓا تايتٛٓص
ٌٓػٓسيًُٛىل ايـُكٝاد ـاالْ ـشٓٝـ بًشاظ عدّ ٚعال ٚايتدٜٔ بدٜٓ٘ اي ع د

 ايعٌُ .بب١ ع٢ً اْطُاّ قصد ايكسايتٛصًٞ  َسطاع١ األتٛقـ إ

 تجاٍ اإلمجايٞ يف ايتٛصًٝاتاإلَٚ اإلستٝاط ٚال إغهاٍ يف نؿا١ٜ    
 ٚأيف ضكٛط ايتهًٝـ األَس َتجاٍ ١ْٝ إاييت ال ٜتطًب ؾٝٗا قصد ايكسب١ ٚ

كصٛد األصًٞ ايـُٚذيو ألٕ  ،ساد ايػسعٞايـُٛز ب٘ ٚأَايـُشكل ـت
هًـ ايـُ ٝلشكـدازز ٚتـأَٛز ب٘ يف ايايـًُٝات ٖٛ سصٍٛ َٔ ايتٛٓص

 تـُاّ بإتٝإّا ٝقطع ايتٛصًٞأَٛز ب٘ ايـُٜتشكل ٚ ، -نٝؿُا إتؿل - إٜاٙ
نُٔ ٖٚرا  ٜكّٝٓا، ػهٛى ؾٝ٘ايـُايٛاقع هًـ ايـُُٝشسش ؾشتُالت ايـُ

ثِ دؾع دزُّٖا يصٜد ٚدزُّٖا  ،بدزِٖ يصٜد أٚ يعبٝد عًِ بهْٛ٘ َدّٜٓا
 َٔ أسدُٖا . بؿساؽ ذَت٘ ٚٚؾا٤ دٜٓ٘ ٝكنيشصٌ عٓدٙ ايـؾاْ٘ ٜ ،يعبٝد

ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ  اذٕ االَتجاٍ ايعًُٞ اإلمجايٞ يف عسض االَتجاٍ    
١ًٝ، نٛؾا٤ ايدٜٔ ايـُسدد بني نْٛ٘ يصٜد أٚ يعبٝد ايٛادبات ايتٛٓص يف

 -ايعسف ايعاّ -ؾٝ٘، إذ ايعكٌ ايؿطسٟ ايطًِٝ ٚايعكال٤ ٚال اغهاٍ 
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َتطابكإ ع٢ً غسع١ٝ االَتجاٍ ايعًُٞ اإلستٝاطٞ يف َكاّ اإلطاع١ ٚايتدٜٔ، 
ٓٞ  بٌ يعٌ االَتجاٍ اإلمجايٞ ٚاإلستٝاط يف ايتٛصًٝات ٜهػـ عٔ زق

 .  : ايـُكًد أٚ ايـُذتٗد طاع١ ايـُشتاط أنجس َٔ غريٙ 

ٚإْػا٤   دبحـايٛضعٝات نايطٗاز٠ َٔ اي يصسؾ١:ا ًٜٚشل بايتٛصًٝات  
ُا٥عني ـثٛب٘ بايدّ ؾػطً٘ ب أٚ ظ دطِ شٜدتٓٓذ ًٛؾ :ٚاالٜكاعات ايعكٛد

 ٘ـيدٜ صٌـشـ٘ ٜـؾاْ ،دُٖا َا٤ّ َطًكّاـعًِ إمجااّل نٕٛ أسـطاٖسٜٔ ٜ
َُٓػ٧ عكد ايٓهاح يٛ ُاٚن ،بايطٗاز٠ س٦ٓٝر ٔـكٝـٜ أٚ إٜكاع ايطالم  مجع 

إسداُٖا  أٚا َتعدد٠ ٜعًِ إمجااّل بهٕٛ إسداٖ بني صٝؼ عسب١ٝ
 (ايصٚد١ٝ)ْػا٤ بإ ـشصٌ يدٜ٘ ٜكنْيؾاْ٘ ٜ ،س٠ غسعّاصشٝش١ ٚاقعّا َٚؤٓث

س ٌٖ ٖٛ ؤٓثايـُايطبب  عٓدٙ عٓد٥ر ٚإٕ مل ٜتُٝص (ايطالم ٚايؿسق١)أٚ 
اذا  (إعتدٟ)أّ ٖٛ  (أْت طايل)أٚ ٌٖ ٖٛ ، (أْهشتو)أٚ  (شٚدتو)

 . شتٌُ َؤثسٜتٗا غسعّاايـُذُع بني ايصٝؼ ـأزاد االستٝاط باي

 ، َتشككّاًٝاتايتٛٓص جاٍ االمجايٞ يف عُّٛشاصٌ نؿا١ٜ االَتـٚاي    
 ص عٓدٙايٛاقع ٚإٕ مل ٜتُٝٓ َىٔزِدُٝشتُالت ٔيايـُبني ٜٚـذُع شتاط ـبإٔ ٜ

 َا ٜتشكل ب٘ ايٛاقع .

صش١ االستٝاط  تسٓدد يف( قد )قدٙ(5)ْصازٟععِ األإال إٔ غٝدٓا األ    
ٜرتتب أثسٖا ايـُسغٛب ؾٝ٘  ١ًٝأَٛز تٛٓص ٖٚٞ -يف ايعكٛد ٚاالٜكاعات

إضتًصاَ٘ بٚأغهٌ عًٝ٘  -عًٝٗا َٔ دٕٚ تٛقـ ع٢ً قصد ايكسب١ بٗا
ؾٝٗا إذ ايرتدٜد  ،عترب يف إْػا٤ ايعكٛد ٚاالٜكاعاتايـُذصّ ـاإلخالٍ باي

 .عترب يف االْػا٤ ُايـذصّ ـٜٓايف اي -بني ٖرا االْػا٤ ٚبني ذاى االْػا٤
                                                           

 . 316طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ :  -ؾسا٥د االصٍٛ (5)
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ـذ١ًُ اذا أزاد االستٝاط يف صٝػ١ ايطالم ٚإْػا٤ٙ بصٝػ١ اي :َجاّل    
 (6)ٛزٚد ايٓٓص)إعتدٟ( يذ١ًُ ايؿع١ًٝـبصٝػ١ اي ٚ(أأْت طايلاالمس١ٝ)

ػا٤ٙ ـذصّ بإْٖٚٛ ٜٓايف اي ،يف إْػا٤ ايطالم ْدتسٓداالستٝاط بُٗا ؾٗرا 
 .ايـُعترب يف صشت٘ 

ذصّ باإلعتباز ـذصّ ايـُطًٛب يف اإلْػا٤ ٖٛ ايـإٕ اي٘ : َٜٚٔسُد عًٝ     
بإٔ ال ٜهٕٛ َرتددّا يف  ،ايـُٓػ٧ ي٘ يـُعاًَٞ َٔ قبٌيكاْْٛٞ اا

عكد ب ايتصٜٚرننايتًُٝو بايبٝع أٚ باهلب١، ٚ :ايـُٓػأاالعتباز ايـُعاًَٞ 
ؾاذا أْػأ ايبٝع َرتددّا  ،أٚ ْـشٛٙ  طالمأٚ ايتؿسٜل ب دا٥ِ، أٚ َٓكطع

ٚال عاشَّا ال ٜهٕٛ َط٦ُّٓا  إٔيف إعتباز شٜد َايهّا يًُبٝع بٕ غري داشّ
نإ ٖرا ايرتدد  -غريًَٙو ٘ اىل يٓكٌ َايف قصدٙ ايباطين ٚبـذٓد ي

  . داّل بكصد االْػا٤ـٚعدّ االط٦ُٓإ َ

يف اإلْػا٤ ٚاالعتباز  ْدتسٓدإال أْ٘ يف ايـشكٝك١ ٚايٓعس ايدقٝل ال ٜٛدد     
تهساْز يف شصٌ ْعِ ٜـ . ١ًٝيف األَٛز ايتٛٓص ايكاْْٛٞ عٓد االستٝاط

ُط٢ غسعّا َٔ ايـُؾُٝا ٖٛ  تسدْد ، ٖٚٛساٍ االستٝاطصٝػ١ اإلْػا٤ 
 :يالعتباز ايكاْْٛٞ ٓػ٤٢ايـُيطبب ٚاٜكّٝٓا( ايـُكصٛد االعتباز )طسٜل 

ايـذ١ًُ اإلمس١ٝ أٚ تًو ايـُاض١ٜٛ ٖرٙ ايصٝػ١  ايـُُط٢ غسعّا ٌٖ
، :عكٛد أٚ إٜكاعات ايـُعاَالت ْـشُٖٛا َٔ صٝؼ إْػا٤ ايؿع١ًٝ أٚ أٚ

ايكاْْٛٞ : تسدْد يف إْػا٤ االعتباز ايـُعاًَٞ  اطعٓد ايـُشت ال ٜٛددبٌ 
ايـُٓػ١٦  تهساز ايصٝػ١ اإلٜكاع ٚإٕ صدز َٓ٘ ٚأد عٓد إدسا٤ ايعك

ّْايـُ يًُعا١ًَ، بٌ ّْ االعتباز ايكاْْٛٞيف إْػا٤  شتاط داش ع٢ً  ٚعاش
                                                           

 َٔ ابٛاب َكدَات ايطالم ٚغسا٥ط٘ . 16: ب  15ايٛضا٥ٌ : ز (6)
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ٜٓػ٤ٞ االعتباز  سٝحأٚ ايتشسٜس، ًه١ٝ أٚ ايصٚد١ٝ أٚ ايؿسق١ ايـُإْػا٤ 
أٚ ايؿسق١  َع ؾال١ْ ًو يؿالٕ أٚ ايصٚد١ٝايـُ أثس ْػا٤ٜٚكصدٙ داشَّا بإ

ٚال تسدد عٓدٙ يف أصٌ االْػا٤  يؿالٕ أٚ يؿال١ْ، ايـشس١ٜأٚ  ٗاَع
ٓػ٧ ُا ٜهٕٛ ايرتدد يف ايطسٜل ايـُـٚاْايكاْْٛٞ يػريٙ، االعتباز قصد ٚ

:  االستٝاط سٝح ٜطتًصّ ،يالعتباز ايكاْْٛٞ ايـُكطٛع ب٘ يف باطٓ٘
ب األثس يرتٓت أَطاٙ ايػازعايرٟ ايطبب  ايرتدد يف إٔ ٖرٙ ايصٝػ١ ٖٞ

ٖٚٛ ٜأتٞ بهًُٝٗا إستٝاطّا بأٌَ  ؟ ايصٝػ١ وايكاْْٛٞ ايـُساد أّ تً
ّْايـُساد ٜكّٝٓا،  شكٝل إعتبازٙـبًٛؽ َساَ٘ ٚت يف  ٚع٢ً نٌ ساٍ ٖٛ داش

ػا٤ٙ براى ـْػا٥٘ بٗرا ايطبب نُا ٜكصد إْٜكّٝٓا إل إعتبازٙ ٚقاصْد
 يألثس ايـُسغٛب، ٝت٘ غسعّاـبـشتٌُ ضبـٜهٌ َا ببب ٚبراى ٚـايط

 .اإلٜكاعَٔ ايعكد أٚ ب٘ تسٓتكصٛد ايـُاىل ايػسض  ٜكّٝٓا ايتٛصٌ يػسض

ٕ االستٝاط ٚاالَتجاٍ االمجايٞ َـُا تكدّ : ٚضٛح أصٌ ٚقد تـش    
 ٖا،ْػا٤ايـُعترب ٚدٛدٙ يف إذصّ ـال ٜٓايف اي -ايعكٛد ٚاالٜكاعاتيف 

شتُالت ايـُذُع إٔ ٜـايعكٛد ٚاالٜكاعات االستٝاط يف ْعِ ٜكتطٞ 
 دصَْا بٝٓٗا أٚ بُٝٓٗا ٖٚٛ قاصد ايـُهًـ ؾٝذُع  ،إلدزاى ايٛاقع

، أٟ : إلْػا٤ ايطبب بهٌ ٚاسد َٓٗا أٚ َُٓٗا -ٚبٓشٛ ايكطع ايبآت -
ُط٢ يـُاشتاط ؾُٝا ٖٛ ايـُصّ تسدد طتًعاَالت ٜايـُيف إٕ االستٝاط 

ذصّ ـال ٜٓايف اي ٚطسٜل اإلْػا٤ ، ٖٚرا ايرتدد االعتبازَٔ ضبب  عّاسغ
ايـُعاًَٞ ايـُٛدٛد دصَّا يف باطٔ ايـُشتاط، ألٕ ْػا٤ عترب يف اإلايـُ

ذصّ ـ ٜطٓس بايال -ْػا٤ براىْػا٤ بٗرا أٚ إَطا٤ اإلايرتدد يف إَطا٤ اإل
  . ُٓع َٔ ٚدٛدٙ يف ايباطٔـٚال ٜ ايكاْْٛٞاالعتباز  يف طًٛبايـُ
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ايعكٛد  -ع٢ٓ األخصايـُعاَالت بايـُٖرا نً٘ يف االستٝاط يف     
 -عاَالتايـُٖٞ غري  -ًٝات بعٓٛاْٗا ايعاّٖٚٓاى تٛٓص -ٚاالٜكاعات
ْعري ايتطٗري  ،يف غسع١ٝ االستٝاط ؾٝٗا -ٚيعً٘ ال خالف -ٚال إغهاٍ 

ٓٗ ظ بدْ٘ أٚ ثٛب٘ بايدّ ٚغو يف نؿا١ٜ س َٔ ايٓذظ نُٔ تٓٓذٚايتط
ا٤ ايكًٌٝ َس٠ ٚاسد٠ أّ البد َٔ ايتهساز ؾاستاط بايػطٌ ايـُتطٗريٙ ب

أدصأٙ ٚأدزى ايٛاقع بعًُ٘، ٚال إغهاٍ يف  -َستني أٚ ثالخ َسات
 -صشت٘ ٚغسعٝت٘ ٜكّٝٓا، ضٛا٤ تـُهٔ َٔ االَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ

أّ مل ٜتُهٔ َٓ٘، ٚضٛا٤ إقتط٢ االستٝاط تهساز  -إدتٗادّا أٚ تكًٝدّا
 . ايعٌُ أّ مل ٜكتط٘ 

ٚع٢ً نٌ ساٍ قد تبني ٚاضشّا إٔ االستٝاط يف ايتٛصًٝات     
ٔ ٚاَتجاٍ ايتهًٝـ طسْٜل َػسْٚع يًتدٜٓ -ايـُعاَالت ايـُشط١ ٚيف

ػسض شتُالت يايـُُساعا٠ مجٝع ـبٖٚٛ ٜتشكل  ٚتصشٝض ايـُعا١ًَ،
َٕٕثِ ْبشح يف  . يٛاقع دصَّا ٚال إغهاٍ ؾٝ٘ أصاّلاى ازإد   : عٔ كاّ ثا

 :  مىر التعبديةاالمتثال االمجالٌ يف األ        

ايعبادات ايـُتك١َٛ بكصد إَتجاٍ األَس ايـُتعًل بٗا ٚب١ٝٓ ايتكسب يف     
 :   قد ال ٜتٓذصقد ٜتٓذص ٚاقعٗا ع٢ً ايـُهًـ ٚسايتإ:  -اىل اهلل تعاىل

ال اغهاٍ ع٢ً ايـُهًـ ٚ األٚىل : إٔ ال ٜتٓذص ايٛاقع ايتػسٜعٞ    
ساٍ عدّ  َٛز ايتعبد١ٜعكاّل يف األ ٘سطٓٚاالستٝاط  غسع١ٝعٓدْا يف 

نُٔ  م،طالٛضٛع١ٝ ع٢ً اإلايـُنُا يف ايػبٗات  ،ص ايٛاقع عًٝ٘تٓٓذ
 (طايب عًِ َػتػٌ ؾعاّل)يهٌ ٜدؾع٘  كٓسبّا اىل اهللـت ْرز إعطا٤ دٜٓاز

ٓرٚز ي٘ ٚأَهٓ٘ ايـُيٛصـ  ْدثِ غو يف غدص أٚ أغداص أْ٘ ٚاد
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تسى تـشصٌٝ اإلطاع١ ايتؿص١ًٝٝ، يهٓ٘ ٚايتؿٓشص إلسساش ايٛاقع 
 . استٝاطّاباالستُاٍ  أخرّا صدق٘ اغتب٘ َٔ يهٌ ٚأعط٢ ايدٜٓاز ايؿشص

 ؾٝٗا ذسٟـ١ بعد ايؿشص ٚاييت تـشهُٖٝٚهرا يف ايػب١ٗ ايبد١ٜٚ اي    
زٜب يف نؿا١ٜ اإلَتجاٍ اإلمجايٞ  شتٌُ ؾاْ٘ الايـُايربا٠٤ عٔ ايتهًٝـ 
نإٔ  ،شتادّا اىل تهساز ايعٌُـؾٝٗا اذا مل ٜهٔ َ ٚيف سطٔ اإلستٝاط

ٜػو يف ٚدٛب ايطٛز٠ ٚدًط١ االضرتاس١ يف ايصال٠ ؾٝٛاظب عًُٝٗا 
 .يف صًٛات٘ إستٝاطّا إلدزاى ايٛاقع 

ص ايٛاقع بايعباد٠ ع٢ً َٛازد عدّ تٓٓذ يف -ُهٔ ايكٍٛ بأْ٘ـبٌ ٜ    
ايبد١ٜٚ شه١ُٝ ـايايػبٗات ٛضٛع١ٝ ٚايـُايػبٗات  ضٛا٤ -ايـُهًـ

ٚزٓخص َٔ اإليصاّ بٗا ٛىل يف إدسا٤ ايربا٠٤ ايـُقد أذٕ  -بعد ايؿشص
أخرّا باالستُاٍ ٚإستٝاطّا  اإلمجايٞؾٝهٕٛ اإلَتجاٍ  ،يف تسى االستٝاط

 َع َٛالٙ هًـايـُعُاّل سطّٓا ٚناغؿّا عٔ سطٔ ضسٜس٠  -يف ايدٜٔ
ٓٞ ٌٓ ٚعال  ٚزق  .َعٜٓٛت٘ ٚتبعٝت٘ يباز٥٘ د

 َتجاٍ اإلمجايٞ ٚاإلستٝاط ايهالّ يف نؿا١ٜ اإلقع ١ٝٚ: ايـشاي١ ايجاْ    
هًـ نُٛازد ايعًِ االمجايٞ ايـُتٓٓذص ايٛاقع ع٢ً  عٓدات يف ايعباد

شه١ُٝ قبٌ ايؿشص إذا إستاز اإلستٝاط اىل تهساز ـٚايػب١ٗ ايبد١ٜٚ اي
 : كٍٛـْ -ٚيتٛضٝض األَس تؿصٝاّل ،ايعٌُ ايٛاسد

قد ٜهٕٛ يف تهًٝـ َعًّٛ  اإلمجايٞ:االستٝاط ٚاالَتجاٍ  -أ    
، نتال٠ٚ ايدعا٤ هلل تعاىل عٓد زؤ١ٜ ٖالٍ غٗس إمجااّل باالضتكالٍ

ٚقد  نكسا٠٤ ايطٛز٠ يف ايصال٠، ٚقد ٜهٕٛ ايتهًٝـ ضُّٓٝا زَطإ،
 ؿسٚض١ بني ايكصس ايـُنرتدد ايصال٠ ايسباع١ٝ  ايتهساَز ٜطتًصّ اإلستٝاُط
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 ايـُؿسٚض١ يف ايصال٠ تٝإ ايطٛز٠، ٚقد ال ٜطتًصّ ايتهساز نإٚايتُاّ 
 . ٗا قسا٤ت إلستُاٍ ٚدٛب

نُا تـشكل يف  -ٖٞ إزغاْد إٕ األخباز ايهجري٠ اآلَس٠ باإلستٝاط -ب    
ٚإَطا٤ْ يـُا اضتكٌ ب٘ ايعكٌ ايؿطسٟ ايطًِٝ َٔ  -ُاض١ٝايـبشٛخ اي

ٌٓ ٚعال، ؾإْ٘ ٜتشكل ب٘ ـسطٔ االستٝاط ٚاالْ كٝاد يًُٛىل ايـُٓعِ د
 ايـُهًـ اَتجاٍ ايٛاقع تاَّا ب٘ غسُض اضتٝؿا٤ ايٛاقع ايتػسٜعٞ ُٜٚدزى

َاْْع غسعٞ ٔ َا مل ٜـُٓع عٓ٘ طسْٜل َػسْٚع يالَتجاٍ ٚايتدٜٓ ؾاالستٝاط
ؾالبد َٔ َالسع١ ٚدٛد ايـُاْع ٖٓا تؿصٝاّل، ٜٚكع ايهالّ تاز٠ ؾُٝا ال 

 :ٜطتًصّ االستٝاُط ايتهساَز ٚأخس٣ ؾُٝا ٜطتًصَ٘، ْبدأ ببشح 

 حتًاط غري الـنشتلزم للتكرار : كفاية االمتثال االمجالٌ واال      

الَتجاٍ يف  باعتربايـُشصٌٝ ايعًِ ايتؿصًٝٞ أٚ ايعٔ ـاذا أَهٔ ت    
دري ـؾٗٛ اي -ٖٚٛ ال ٜطتًصّ تهساز ايعباد٠ -َٔ طسٜل ايتكًٝدايعبادات 

ايرٟ قاّ ايديٌٝ ايكطعٞ ع٢ً  -ـداص باالَتجاٍايعٔ اي ـدري، إذنٌ اي
ِْٖٛ سذ١ َعترب٠ غسعّا ٚ -ٙإعتباز ٍ َٓصي١ َٓٓص باالَتجاٍتعبدٟ  ٖٛ عً

ٜهٕٛ باَتجاٍ ايعباد٠ ايـُأَٛز بٗا، إذ  داْٞ ايتؿصًٝٞايعًِ ايٛد
ٖٛ  -االَتجاٍ ٚاالطاع١ ع٢ً ٚؾل أَاز٠ َعترب٠ ٚسذ١ ظ١ٝٓ َعتُد٠ 

ْٛ َٔ االَتجاٍ ايعًُٞ عٓد ايعكال٤ ٚـْ إَتجااّل  ٘نْٛتػسع١، بـُع٢ٓ ايـُش
 .شهُ٘ ـَػابّٗا يالَتجاٍ ايكطعٞ أٚ ب

 :طتًصّ يًتهساز صٛزتإ ايـُٚيالَتجاٍ االمجايٞ ٚاإلستٝاط غري     

شه١ُٝ َع َع١ًَٝٛ أصٌ ايطًب ـايصٛز٠ األٚىل : ايػب١ٗ ايبد١ٜٚ اي    
 ،اإلضتشباب شٓدـايٛدٛب أٚ ب شٓدـايػسعٞ ٚسصٍٛ ايػو يف نْٛ٘ ب
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َٔ دٕٚ ؾسم بني إستُاٍ تعًل  ،غسعٝت٘ٚٚايعاٖس دٛاش االستٝاط 
ذُع١ أٚ ايدعا٤ ـايتهًٝـ اإلضتكاليٞ بايؿعٌ ناستُاٍ ٚدٛب غطٌ اي

ٚبني إستُاٍ تعًل ايتهًٝـ ايطُين نإستُاٍ  ،عٓد زؤ١ٜ اهلالٍ
نً٘ يف ؾسض ٖٓا ٚايبشح  . ٚدٛب قسا٠٤ ايطٛز٠ يف صال٠ ايؿسٜط١

 . عترب باإلَتجاٍايـُشصٌٝ ايعًِ ايتؿصًٝٞ أٚ ايعٔ ـإَهإ ت

ايعًُٞ ايٛدداْٞ  -هًـ بني االَتجاٍ ايتؿصًٝٞايـُدٝٓس ـٚايعاٖس ت   
ُع٢ٓ صش١ اإلَتجاٍ ـٚبني اإلَتجاٍ االمجايٞ باالستٝاط ب -يتعبدٟأٚ ا

األثس عُاّل ع٢ً إستُاٍ ايتهًٝـ :  اإلمجايٞ باالستٝاط ٚتستٝب
 ،ايـُشسش ٚدٛدٙ إمجااّلب٘ ٚاألَس اَتجاٍ بداعٞ  -إضتكاليّٝا أٚ ضُّٓٝا

َهتؿّٝا بكصد اَتجاٍ األَس ايٛاقعٞ ٚإٕ مل ٜكصد ٚدٛب٘ أٚ اضتشباب٘، 
: غسط َٔ  ـ سطٔ االستٝاط ع٢ً غ٤ٞديٌٝ َعترب ٜبدٚ َٓ٘ تٛٓقٚال 

أٚ  ض٣ٛ تـشكل َٛضٛع٘ يف ايـدازز: استُاٍ إزاد٠ ؾعً٘ -ايػسٚط
إزاد٠ تسن٘: َطتكاّل أٚ َٓطُّا، ؾاذا تـشكل َٛضٛع االستٝاط نإ أَسّا 

سطٔ يف عٓدْا إغهاٍ ال ٚأصاّل َعتد ب٘  عٓ٘ ٜٛدد َاْْعسطّٓا، ٚال 
َٚساعاتٗا يف ايعباد٠  شتُالتايـُإتٝإ باإلَتجاٍ اإلمجايٞ ٚ االستٝاط

أٚ )قدِٖ(  ْعِ أٚزد بعض االعالّ ٖا . تهسازّ طتًصايٛاسد٠ اذا مل ٜ
 : ٖٞٚ، غهاالت ثالث١إب ع٢ً غسع١ٝ االستٝاط ٖٓاٜـُهٔ اإلٜساد 

ايعباد٠ أٚ ٚدٛب ١ْٝ  -إغهاٍ اإلخالٍ باعتباز قصد ايٛد٘ :األٍٚ    
، ٚألدً٘ ايتصَٛا بطالٕ عباد٠ تازى ُٝٝص عٓٛإ األَسـٚت -ٗاضتشباب١ْٝ ا

َع ايتُهٔ َٔ أسدُٖا ٚإٕ عٌُ باالستٝاط  طسٜكٞ االدتٗاد ٚايتكًٝد
قصد )رنٛز ٜطتًصّ إيػا٤ ايـُسٝح إٔ إتٝإ ايعباد٠ َع االستٝاط 
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ٖٛ إتٝإ ايعباد٠ بٛصـ نْٛٗا ٚادب١ أٚ َطتشب١ أٚ ٜأتٞ ايرٟ  (ايٛد٘
شصٌٝ ايعًِ نٞ ـؾالبد َٔ ايؿشص ٚت ،ٛبٗا أٚ الضتشبابٗابٗا يٛد

 ٌٖ ِٖٛ بٛد٘ األَس ًتٛقـ ع٢ً ايعايـُٜتشكل َٓ٘ قصد ايٛد٘ 
االستٝاط  بطسٜلنُا إٔ إتٝإ ايعباد٠  ٖٛ اإلضتشباب، ايٛدٛب أّ
ٚغسا٥طٗا ايعباد٠ أدصا٤ ُٝٝص ـتايرٟ ٖٛ  (قصد ايتُٝٝص)ٜتٓاؾ٢ َع 

 . َأَٛز ب٘ايٛادب١ عُا يٝظ بٛادب 

ض٣ٛ  (ايتُٝٝص)قصد  ٚأ (قصد ايٛد٘)إال أْ٘ ال ديٌٝ ع٢ً إعتباز     
ايـُٓكٍٛ ايرٟ إدعاٙ بعض عًُا٤ ايهالّ ٚض٣ٛ إستُاٍ االمجاع 

داص يف سطٔ ايؿعٌ ايعبادٟ ايـُساد إَتجاي٘ ـاي ايعٓٛإإعتباز قصد 
 اْ٘إستُااّل ْاغ٦ّا َٔ إستُاٍ دخاي١ قصد ايعٓٛإ يف سطٔ ايؿعٌ بعٓٛ

ساد إَتجاي٘ ايـُسطٔ ايؿعٌ ايعبادٟ  إْاط١ـشتٌُ ٖٚٓا ٜ ،داصـاي
َٔ سٝح ٚدٛب ايؿعٌ ايـُسنب األصٌ أٚ  داصـبكصد عٓٛاْ٘ اي

ـُأَٛز عٔ غري ايايـُأَٛز بٗا األدصا٤ ٚايػسا٥ط  ُٝٝصـت َعاضتشباب٘ 
َٔ دٕٚ قصد ٚد٘ ايعبادٟ  ال سطٔ يف ايؿعٌٜـشتٌُ إٔ ، ٚأْ٘ بٗا

أٚ َٔ دٕٚ تـُٝٝص أدصا٤ٙ ٚغسا٥ط٘  -ٚدٛبّا أٚ اضتشبابّا -ايؿعٌ
ٚيٛ َع إغاز٠ إمجاي١ٝ  - اؾالبد َٔ اإلتٝإ بٗعٔ غريٖا، ايـُأَٛز بٗا 

  . -أٚ ْدب٘ ٚيٛ بإٔ ٜأتٞ ب٘ بعٓٛإ ٚدٛب٘ داصـى ايعٓٛإ اييرا

ٚتـُٝٝص از قصد ايٛد٘ ٚاضض ع٢ً اعتبديٌٝ  ٚدٛدٚايعاٖس عدّ     
مجاع صالح اإل ٚعدّ ،عٔ غريٖا ايـُأَٛز بٗا اٚغسا٥طٗ أدصا٤ ايعباد٠

ٚضس٣ اىل بعض نتب ايؿك٘ شٛخ عًِ ايهالّ ـيف بَهسزّا ٓكٍٛ ايـُ
  : ٚذيو ،يٝاّل ع٢ً إعتباز قصد ايٛد٘ ٚايتُٝٝصد
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الختصاص٘ بايتهًٝـ  ،دع٢ايـُ: ٖرا االضتدالٍ أخٓص َٔ أٚاّل    
ايتهًٝـ ايطُين ٚعدّ تأٓتٝ٘ يف  -ايٓؿطٞايٛادب  -االضتكاليٞ
ال  -نٌ دص٤ٕ َٔ ايـُسنب أٚ غسط ؾٝ٘-إذ ايتهًٝـ ايطُين ايـُسنب،
ٚدٗ٘ : أٚ قصد ايـُأَٛز ب٘ َٔ ادصا٤ٖا ٚغسٚطٗا ُٝٝص ـتٜعترب ؾٝ٘ 

ذص٤ ضُٔ ايٛادب ايعبادٟ ـطًٛب يف ايايـُؾإ  ،ٚدٛب٘ أٚ إضتشباب٘
ٚدٛب٘  -ايٛاقعٞ ٚال ٜعترب قصد ٚدٗ٘ايـُسنب ٖٛ إتٝاْ٘ بداعٞ أَسٙ 

ط ُٝٝص ٚادبات األدصا٤ ٚايػسٚـٚال ٜعترب قصد عٓٛاْ٘ ٚت -أٚ إضتشباب٘
 ،شٛخ ١ْٝ ايعباداتـب : شً٘ـشكل يف َـعٔ َطتشباتٗا ع٢ً َا ت

 ذُٛع ايعٌُ ايعبادٟـايتُٝٝص يف َػٗٛز إعتربٚا قصد ايٛد٘ ٚٚايـُ
  َٔ أدصا٤ٙ ٚغسٚط٘ .ٚنٌ غسط ال يف نٌ دص٤ٕ  -ايٛادب ايٓؿطٞ -

كادٙ ـعـسش إْـشـٓكٍٛ مل ٜـٚثاّْٝا : إٕ االمجاع ايـُتهسز ٖٛ إمجاع َ    
 . (عصّٛ )عٔ قٍٛ ايـُ ٝت٘ـت٘ ٚناغؿـعٔ تعٓبدٜ طاّلـؾ

ؾعٌ ٚد٘  -داصـٚثايجّا : إْ٘ ال ديٌٝ ع٢ً إغرتاط قصد ايعٓٛإ اي    
 غري  َٔٚايػسٚط  األدصا٤ ايـُأَٛز ب٘ َٔـُٝٝص أٚ ت -ايعباد٠ ايـُعُٛي١

ّٛٓ  ال ديٌٝٚايتعبدٟ  ٚايـُسنب يف ايٛادب ايٓؿطٞايـُأَٛز ب٘  ع٢ً تك
ؾاْ٘ ال  ،ساد إَتجاي٘ إمجااّل ٚبٓشٛ االستٝاطايـُسطٔ ايؿعٌ ايعبادٟ 

ٌْ ٍٓ ع٢ً إعتباز  ٜٛدد ديٝ  (قصد ايٛد٘)َٔ األخباز ايٛاص١ً ايٝٓا ٜد
غري عٔ  ايـُأَٛز بٗا (سا٥طٗاُٝٝص أدصا٤ ايعباد٠ ٚغـت)أٚ ع٢ً يصّٚ 

قصد )ٚال زأٜٓا ؾكّٝٗا ٜطسد ديٝاّل غسعّٝا ع٢ً ٚدٛب  ،أَٛز بٗاايـُ
، ٚيرا ٚغسا٥طٗا ايعبادات يف أدصا٤ (ايتُٝٝص)أٚ ع٢ً يصّٚ  (ايٛد٘

مل ْعجس ؾُٝا بأٜدٜٓا َٔ : )(شكل ايٓا٥ٝين )قدٙايـُ ٘قاي ْـكٍٛ بـُا
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َٔ ذيو يف ايعباد٠ َع إٔ  األخباز ع٢ً َا ٜدٍ ع٢ً إعتباز غ٤ٕٞ
ِٓـطأي١ َايـُ ـشاد١ ايٝٗا يٝاّل ْٚٗازّا، ؾعدّ ب٘ ايب٣ًٛ ٚتتهسز اي ُا تع

ٜٚصٓض يٓا دع٣ٛ ايكطع بعدّ اعتباز  ،ايديٌٝ يف َجٌ ذيو ديٌٝ ايعدّ
ُٝٝص أدصا٥ٗا ـؾًٛ نإ قصد ٚد٘ ايعباد٠ ٚت،  (7)(ٖرٙ األَٛز يف ايعباد٠

َـُا ٖٚٞ  -غسعّا َعتربّاّٚا ٚادب - ٖاغرئَ  ايـُأَٛز بٗاٚغسا٥طٗا 
َع أْو ال  (“) يف أخبازِٖبُٗا ايػسعٞ  األَُس َدَزََٛي -بٗا االبتال٤ ٜهجس

.  َٚٔ عدّ ٚزٚد  - اإلغاز٠ ٚيٛ بٓشٛ -يف أخبازِٖ  ّازدتـذدٙ  ٚا
 ايٛد٘( أٚ )ايتُٝٝص( ٚاقعّا ( ٜٓهػـ عدّ اعتباز )قصد“األَس َِٓٗ)

 نؿا١ٜ قصد اَتجاٍ األَس ايٛاقعٞ بايـُسنب ايـُأتٞ ب٘ .نُا ٜٓهػـ 

    ٚ ٕٕ ٍْ ع٢ً ايـدصِ ٚديٌٝ إثـبات يًُدـتاز -بـتـكسٜٕب ثا  ٖٚرا إغها
ٌٓ ٚعال ايـُٓعِ إٕ ايعكٌ ايـُدزى يًصّٚ غهس ايسٓب:  -ٚايصعِ  د

ايعكٌ ايؿطسٟ ايطًِٝ ٖرا  ،بٛدٛب اإلطاع١ ٚتسى ايعصٝإشانِ ـٚاي
َٚع إستُاٍ دخاي١  ،أَسَٙتعًل تٝإ ٛىل بإايـُإَتجاٍ أَس ٜدزى يصّٚ 

َٔ  ايـُأَٛز بٗاُٝٝص أدصا٥ٗا ٚغسا٥طٗا ـت ٚد٘ ايعباد٠( أٚ قصد قصد)
ٚإال  ،ؿعٞ إٕ أسسشًأصٌ اإلطالم ايْدؾع٘ ب -ايـُأَٛز بٗا غري

رنٛز دخٝاّل يف ْعس ايـُإذ يٛ نإ ايكصد  ،شٓهِـكاَٞ َايـُطالم إلؾا
ٚعٔ دخايت٘ عٓ٘ هًؿني ايـُيػؿ١ً  ،ـ ببٝاْ٘يٛدب عًٝ٘ ايتًٓط -ايػازع

دخاي١ ايكصد  َٚٓٗا -شِٗـكسٜبِٗ اىل َصايـيف ايعباد١ٜ ٚإقتطا٤ يطؿ٘ ت
دخاي١ بٝإ ، ؾُٔ عدّ سرزّا َٔ اإلخالٍ بػسض٘ ايًطؿٞ -ٖرا أٚ ذاى

َع  أدصا٤ ايعباد٠ ٚغسٚطٗا( ُٝٝصـت ٚد٘ ايعباد٠( أٚ )قصد قصد)
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طتهػـ عدّ ايٛدٛب ْٚدؾع ْ -ؿ٘ ضبشاْ٘ بٝاْٗا يعبادٙاقتطا٤ تًٓط
 .كاَٞ ايـُإستُاي٘ باإلطالم 

 ٚأ (ايتُٝٝص)قصد ديٌٝ َعترب ع٢ً إعتباز يٓا شاصٌ اْ٘ مل ٜتبني ـٚاي    
اإلمجايٞ، ٜٚهؿٝٓا ُٓع عٔ االستٝاط ٚاإلَتجاٍ ـْ( نٞ قصد ايٛد٘)

الضتكالي١ٝ أٚ ا - شٓهِ يديٌٝ إعتباز ايعباد٠ايـُطالم ايتُطو باإل
 ُٖا .يػسض ْؿٞ إستُاٍ إعتباز قصد ،ع٢ً ناٌٖ ايعبد -ايط١ُٝٓ

 ٓاأَهٓ -يؿعّٝا أٚ َكاَّٝا -شسش اإلطالم يف ديٌٝ عباد٠ٕـٚيٛ مل ٜ    
بكصد  ٚأايتُٝٝص كصد كٝٝد ديٌٝ ايعباد٠ بـَٔ تصٌ ايربا٠٤ ايسدٛع اىل أ

 . أصٌ ايربا٠٤ َٔ غسطٝتُٗا غسعّا ايسدٛع اىل ، أٚايٛد٘

ٚقد أٚزدٙ ايـُشكل ايٓا٥ٝين)قدٙ( يف َـذًظ بـشج٘ : االغهاٍ ايجاْٞ    
ٚإَهإ إتٝإ ايعباد٠ بداعٞ ٚسطٓ٘ بعد إذعاْ٘ بػسع١ٝ االستٝاط 

 ٚمل ٜـُٝصٚإٕ مل ٜعًِ أْ٘ ٚادْب أٚ َطتشب إَتجاٍ أَس اهلل تعاىل بٗا 
ُٖا يف ايٛادب غريٙ، ٚذيو يعدّ اعتباز قصد ايـُأَٛز ب٘ عٔ

دتٌ ب٘ االَتجاٍ االستٝاطٞ ٚإٕ نإ ـٜ، إال أْ٘ أٚزد إغهااّل ايتعبدٟ
 :  ّا، ٚتٛضٝش٘عًُٝ إَتجااّل

يعًُٞ اإلمجايٞ يف طٍٛ شهِ بإٔ االَتجاٍ اٜدزى ٜٚـايعكٌ إٕ     
سٝح ٜدزى ايعكٌ أْ٘ ٜعترب يف سطٔ  ، ُٞ ايتؿصًٝٞاالَتجاٍ ايعً

ٔ َٔ االَتجاٍ ايتؿصًٝٞ ايعذص عٔ إشاي١ ايػب١ٗ ٚعدّ ايتُه :االستٝاط
االستُاي١ٝ َع  ؾال ٜـشطٔ َٔ ايعبد اإلطاع١ -كًٝدـتببادتٗإد أٚ  -

)ألٕ سكٝك١ ايطاع١ ٖٞ إٔ تهٕٛ  اإلطاع١ ايع١ًُٝ ايتؿص١ًٝٝ تـُهٓ٘ َٔ
إلزاد٠ ايـُٛىل باْبعاث٘ عٔ بعج٘ ٚتـشٓسن٘ عٔ تـشسٜه٘،  إزاد٠ ايعبد تبعّا
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 ،ٚايتشسٜو ْـشٛ ايعٌُ....ٖٚرا ٜتٛقـ ع٢ً ايعًِ بتعًل ايبعح 
إْبعاثّا، ؾال ٜهاد  -يف ايـشكٝك١ -ٚاالْبعاخ عٔ ايبعح ايـُشتٌُ يٝظ

يٝهٕٛ  ٜتشكل سكٝك١ ايطاع١ ٚاالَتجاٍ إال بعد ايعًِ بتشكل ايبعح
ٜعين إدزاى ايعكٌ  -نالّ ايـُشكل -ٖٚرا (8)االْبعاخ عٔ ايبعح(

َٚع ًٞ ٜٚسدض، ايتؿصٝؾٝتكدّ اإلَتجاٍ ايعًُٞ  ،ب اإلَتجاٍيرتٓت
ايعذص َٚع  اإلمجايٞ،االَتجاٍ ايعًُٞ سدض االستٝاط ٚايعذص عٓ٘ ٜ

 ايعذص عٓ٘ ٜسدض االَتجاٍ االستُايٞ.   َٚع ايعين، االَتجاٍ عٓ٘ ٜسدض

ذٛش االْتكاٍ ـٚال ٜ ،ٖرٙ َساتب االَتجاٍ ٚاالطاع١ يف ْعس ايعكٌ    
، ٚقد ايـُستب١ ايطابك١اىل َستب١ السك١ إال َع ايعذص ٚعدّ ايتُهٔ َٔ 
: )ْعِ االْبعاخ عٔ سهٞ عٔ بـشح ايـُشكل ايٓا٥ٝين)قدٙ( قٛي٘

ْٛ َٔ ايطاع١ ٚاالَتجاٍ، إال  ايبعح ايـُشتٌُ َستب١ َٔ ايعبٛد١ٜ ْٚـش
أْ٘ ٜتٛقـ سطٔ ذيو ع٢ً عدّ ايتُهٔ َٔ االْبعاخ عٔ ايبعح 

تجاٍ ايـُعًّٛ ايرٟ ٖٛ سكٝك١ ايعباد٠ ٚايطاع١، ؾُع ايتُهٔ َٔ االَ
 اإلستُايٞ، ٚايـُؿسٚض إٔ االَتجاٍ ايتؿصًٝٞ ال ٜـشطٔ َٔ ايعبد

االَتجاٍ يف مجٝع َٛازد االستٝاط ال ٜهٕٛ إال استُايّٝا ست٢ يف 
 ايـُشكل)قدٙ( ظاٖسإذٕ  . (9)(ايػبٗات ايـُكس١ْٚ بايعًِ االمجايٞ

 ايتؿصًٝٞ.  ايكطعٞ االَتجاٍ ع٢ً اإلمجايٞ االَتجاٍ تسٓتب ايعكٌ إدزاى

إضتكالٍ ايعكٌ إسساش ال أقٌ َٔ عدّ ؾ -يف ذيو ثِ يٛ غههٓا     
 ٚعٓد٥ر ،َع إَهإ االَتجاٍ ايتؿصًٝٞ اإلمجايٞ بإدصا٤ اإلَتجاٍ
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ٌ ايعًُٞ، ٚسٝح ٜدٚز األَس بني ٜـشصٌ ايػو ٖٚٛ َـذس٣ األص
 اإلمجايٞ اإلَتجاٍ بٝٓ٘ ٚبني ٚبني ايتدٝري االَتجاٍ ايتؿصًٝٞ تعٝني

ؾإٕ يصّٚ  (ايػػٌ ايٝكٝين ٜطتدعٞ ايؿساؽ ايٝكٝين)سدع قاعد٠ ايـُؾ
غسا٥ط  َٖٔٛ ع٢ً ايـُهًـ  ٚ تعنْيَ( االَتجاٍ ايتؿصًٝٞ )تـشصٌٝ

شكل االطاع١ ـيف ت ٓوَػُٜ، َٚع٘ شكل االَتجاٍ بعد ايعًِ باالغتػاٍـت
البد َٔ تؿسٜؼ اير١َ ٜكّٝٓا ٚ اإلمجايٞ، َتجاٍاالٚباالستٝاط ٚاالَتجاٍ 

بتشصٌٝ االَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ نُا اغتػًت ٜكّٝٓا، ٜٚتشكل ٖرا 
 .َٔ طسٜل االدتٗاد أٚ ايتكًٝد  خاص١ّ

 : ٜٚسد عًٝ٘    
يصّٚ االْبعاخ عٔ ذات األَس ع٢ً  : إْ٘ ال ديٌٝ ٚاضضأٚاّل    

ديٌٝ ع٢ً بطالٕ االْبعاخ عٔ استُاٍ األَس ٚايبعح، ٚايبعح، ٚال 
يعكٌ ايؿطسٟ ايطًِٝ ع٢ً َٔ انُا ال ديٌٝ َٔ ايػسع ايـشهِٝ ٚال 

 ،أٚاَس ايـُٛىل ايـُعبٛد بٗرا ايرتتٝب ايسباعٞٚاَتجاٍ طاع١ تستٝب اإل
: إْ٘ يٝظ َٔ غإٔ ايعكٌ ايؿطسٟ ايطًِٝ ٚال  بٌ ٜـُهٔ ايكٍٛ بٛثٛم

َُِدَزٔن أٚاَسٙ  َٔ إدزاى )يصّٚ إطاع١ ايـُٛىل ايـُٓعِ ٚاَتجاٍ٘ أنجس يف 
اعتباز غ٤ٞ شا٥د ع٢ً  ٓسَعَػايعكٌ إٔ ُٜ ْٚٛاٖٝ٘(، أٟ يٝظ َٔ غإٔ

ؾال  بـشانِ ٚال َػٓسع، يٝظ ْىؾإْ٘ َدٔز )يصّٚ اإلطاع١(،ذاى ايـُدزى 
( شا٥دّا ع٢ً ايبعح ايٝكٝين)يصّٚ االْبعاخ عٔ  ٜدزى اعتبازٜـُهٓ٘ إٔ 

ٜتُهٔ ايعكٌ َٔ إدزاى )تسٓتب االَتجاٍ  يصّٚ اإلطاع١، ٚيرا الدزان٘ إ
 ؟ اإلمجايٞ االستٝاطٞ ع٢ً تعرز االَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ( نٝـ

ٚايٛددإ ٜطاعد ع٢ً تطًِٝ ايعكٌ بصش١ اإلَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ 
 .ضٛا٤ اإلَتجاٍ االمجايٞ َعّا ٚع٢ً سٓدٕ  ٚ
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 يف -بعاخ عٔ ايبعح ايـُشتٌُ يٝظإٕ قٛي٘)قدٙ(: )ٚاالْٚثاّْٝا :     
إْبعاثّا، ؾال ٜهاد ٜتشكل سكٝك١ ايطاع١ ٚاالَتجاٍ إال بعد  -ايـشكٝك١

 -ايعًِ بتشكل ايبعح يٝهٕٛ االْبعاخ عٔ ايبعح( ايـُعًّٛ ايـُتٝكٔ
بعدّ صش١  ّاعرتاؾايٓا٥ٝين)قدٙ( ٚا ايـُشكل ّا َٖٔرا ٜطتدعٞ إقساز

عٔ ايعذص طالم ست٢ يف ساٍ االستٝاط ٚاالَتجاٍ اإلمجايٞ ع٢ً اإل
 يٝظ االْبعاخ عٔ ايبعح ايـُشتٌُ االَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ، ألٕ

إْبعاثّا نُا أؾاد)قدٙ( َع أْ٘ صٓسح بسؾض ٖرا ايالشّ  -يف ايـشكٝك١ -
 ٚإدع٢ زدشإ االستٝاط عٓد تعرز االَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ .

َدزى ٚاضض يهٕٛ ٜٛدد ال  -َع غٓض ايطسف عُا ضبل :ٚثايجّا    
ـشٝح يف طٍٛ االَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ باإلمجايٞ االَتجاٍ ايعًُٞ 

طاع١ ايتؿص١ًٝٝ ع١ عٓد االستٝاط َع ايتُهٔ َٔ اإلطاال تتشكل اإل
 -ٚعكٛهلِ َعِٗ بايٛددإ -ؾإ ايعكال٤  ،كًٝدبطسٜل االدتٗاد أٚ ايت

نتشككٗا  االستٝاطٞ االَتجاٍعٓد طاع١ ـشكل اإلتٜٚعرتؾٕٛ بٕ ُٜـٔكـٓسٚ
: ؾُٔ أَسٙ َٛالٙ َطٝعٕ  خرَي ٜعتربٕٚ ايـُشتاَطبٌ باالَتجاٍ ايتؿصًٝٞ، 

ُهٓ٘ إدسا٤ أصٌ ٜـ تعاىل يكسا٠٤ ايطٛز٠ تٝإ ايصال٠ ٚإستٌُ إزادت٘ بإ
 يطٛز٠ يف صالت٘اكسأ ٜٚٗا ُٜٜـِذٔس الايربا٠٤ َٔ ٚدٛب قسا٤تٗا، يهٓ٘ 

 .ُٛالٙـخري َطٝع ي ٜعتربٙ ايعكال٤ ٖٚرا ،يف ٚدٛبٗا ٘غهزغِ  استٝاطّا

ّا : َع غض ايطسف عُا ضبل ٚتطًِٝ نٕٛ االَتجاٍ االمجايٞ بعاٚز    
ايربا٠٤ ٖٓا ٖٛ عٓد ايػو سدع ايـُؾإ  ،يف طٍٛ االَتجاٍ ايتؿصًٝٞ

اىل ايػو يف إعتباز سدع ٜ اايػو ٖٓٚذيو ألٕ  ،دٕٚ االغتػاٍ
 أَْس ٖٚرا ،شتٌُايـُ٘ بعجدٕٚ  (تٝكٔايـُٛىل ايـُاإلْبعاخ عٔ بعح )
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 از عباد١ٜ ايؿعٌ ايـُأَٛز ب٘ شا٥د ع٢ً َا عًِ ٜكّٝٓا َٔ اعتب َـشتٌُ
ّٛٓ بإضاؾت٘ اىل اهلل تعاىل بٓشٛ إضاؾ١ٕـٚعباد١ٜ ايؿعٌ ت - ٖٚرا  -تـك

  .ذس٣ ايربا٠٤ ـغو يف أصٌ ايتهًٝـ ٖٚٛ َ

ٖٚٛ  -االغهاٍ ايجايح ع٢ً غسع١ٝ االستٝاط ؾُٝا ال ٜطتًصّ ايتهساز    
إٕ ظاٖس ايهتاب  :َٚـشصً٘ -إٓت يف االستٝاط ايـُطتًصّ يًتهساز أٜطّا

ِِ طغسع١ٝ طسٜكٞ االدتٗاد ٚايتكًٝد ٚايط١ٓ ٖٛ ُِٓت ِٕ ُن ٌَ ايرِِّنٔس ٔإ ِٖ َؾاِضَأُيٛا َأ
َٕ ُُٛ ًَ ُٗٛا ٔؾٞ ط43ايٓشٌ:صال َتِع ََٝتَؿٖك ِِ َطا٥َٔؿ١ْ ٔي ُٗ ِٓ َٔ ِّ ٔؾِسَق١ٕ  ِٔ ُن َٔ ِٛال ََْؿَس  ًَ َؾ

َٕايدِّ ِِ َِٜشَرُزٚ ُٗ ًٖ ِِ َيَع ٔٗ ِٝ ِِ ٔإَذا َزَدُعٛا ٔإَي ُٗ ََ ِٛ ُٝٓٔرُزٚا َق َٚٔي  ٔٔ  ،111بسا٠٤: صٜ
ؾاالعتُاد يف َكاّ ايتدٜٓٔ ٚاَتجاٍ أٚاَس اهلل تعاىل ْٚٛاٖٝ٘ ع٢ً ظاٖس 
ايهتاب ٚايط١ٓ ايكاضٝني بػسع١ٝ االدتٗاد ٚايتكًٝد ، ٚال ديٌٝ ٚاضض 

 . االستٝاط نطسٜل اىل ايتدَٜٓٔٔ ايهتاب أٚ َٔ ايط١ٓ ع٢ً غسع١ٝ 

ٚاْـُا ٖٛ ديٌٝ  ،يهٔ ٖرا ايبٝإ يٝظ اغهااّل ع٢ً غسع١ٝ االستٝاط    
 ، ٚيٝظ ؾـٝ٘ دالي١ ع٢ً َـٓع ضًٛى١ االدـتٗاد ٚايـتـكًـٝدػسعـٝـإثـبات ي

سساش زضاٙ يًٛصٍٛ اىل ايٛاقع ايتػسٜعٞ ٚإدزان٘ ٚإ طسٜل االسـتٝاط
الضُٝا َع  ،يػسع١ٝ االستٝاط ثباتّا١ إـُاضٝٚتهؿٞ ايبٝاْات اي ،ضبشاْ٘

ايٛاقع  عٓدٙ ُهًــٕ طسٜل االَتجاٍ اإلمجايٞ ٜدزى ايىل أااليتؿات ا
َع  ت٘ عٔ ععِٝ عًكتَ٘ػكايـُهًـ شٌُ ـٜهػـ تايتػسٜعٞ، نُا 

ـُكًد ايرٟ ٜعٌُ ُذتٗد َٚٔ ائَ ايـ ٚطٛاع١ّٝ خطٛعّا غٓد٘ ٚأْ٘ أزٓب
ـٖٓٛ أ اـُطاعت٘ بيف إ ؾال قصٛز يف االَتجاٍ  ،شتاطايـُٚأٜطس َٔ  خ

 ق٣ٛبأْ٘ أسطٔ َٔ ايطسٜكني اآلخسٜٔ ٚأاالستٝاطٞ بٌ ٜٓبػٞ اإلقساز 
  . يف ايػسع١ٝ ٚايصش١ ٚاالدصا٤ 
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ٚصشت٘ يف  االستٝاطشاصٌ إٔ ال اغهاٍ عٓدْا يف سطٔ ـٚاي    
 ،يتهساز ٚغسع١ٝ االَتجاٍ االمجايٞ ألٚاَسٖاا طتًصّيت ال تاي ايعباد٠

إَتجاٍ كصد ايـُشتاط إٔ ٜٜٚهؿٞ  ،طاع١صدام األزق٢ يإلُايـبٌ ٖٛ 
 ٜـُٝٓص ٗا أٚ اضتشبابٗا ٚإٕ مليعباد٠ ٚإٕ مل ٜعًِ ٚدٛبايٛاقعٞ بااألَس 

 ايـُأَٛز بٗا .  عٔ غري ايـُأَٛز بٗااألدصا٤ ٚايػسا٥ط 
ٖرا تـُاّ نالَٓا يف ايصٛز٠ األٚىل َٔ صٛز االَتجاٍ اإلمجايٞ      

 غري ايـُطتًصّ يتهساز ايعباد٠ .

شه١ُٝ َع عدّ نٕٛ ايطًب ـايصٛز٠ ايجا١ْٝ : ايػب١ٗ ايبد١ٜٚ اي    
 غسعّا إزادت٘ شتٌُيـُيعبادٟ اانإٔ ٜدٚز أَس ايؿعٌ  ،ايػسعٞ َعًَّٛا

ُعٓاٙ ايعاّ ْعري االضتٗالٍ يسؤ١ٜ ـبني نْٛ٘ ٚادبّا ٚبني نْٛ٘ دا٥صّا ب
 -ٚيٛ ضعٝؿّا -شتٌُـٖالٍ غٗس زَطإ ٚايدعا٤ عٓد ايسؤ١ٜ ؾاْ٘ ٜ

 ،سهٞ ايكٍٛ ب٘ عٔ بعض األعالّ أٚ أسدُٖا غسعّا، بٌٚدٛبُٗا 
ب٘، ؾٌٗ ٜػسع االستٝاط ؾٝ٘  شسش ايطًب ايٛدٛبٞ ايػسعٞـيهٓ٘ مل ٜ
طٓ٘ ـٚال اغهاٍ يف س ،٘ؾٝايؿكٗا٤ عاز ـْتًؿت أـإخٖرا َا   . بايؿعٌ؟

ني َاْع نياغهايبعض االعالّ عًٝ٘  د أٚزدـق٘ ـٓـيه ٓدْا،ـت٘ عـٚصش
 : ُاكسٜسٖـٚت، ٚسطٓ٘ ٘صشت عٔ

ُٓع عٔ غسع١ٝ االستٝاط ٚاإلَتجاٍ اإلمجايٞ ـُ: إٔ ٜاالغهاٍ األٍٚ    
ايـُأَٛز ب٘ عٔ غريٙ( ُٝٝص ايعٌُ ـت)قصد ٚ (قصد ايٛد٘) ختالٍبا

 .ٖٚرا َاْع َٔ نؿا١ٜ اإلَتجاٍ االمجايٞ  ،االستٝاط ٖٓا عٓد

ْدؾع إستُاي٘ ٜـُهٓٓا إٔ ٚ ،٘: عدّ َٓع َؿصاّلإال أْ٘ قد تبٝٓٔ     
ساد ايـُباالضتٓاد اىل االطالم ايًؿعٞ ايجابت يديٌٝ ايٛادب ايعبادٟ 
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كاَٞ ايـُباالضتٓاد اىل اإلطالم  ْ٘دؾعٚإال  ٚدٛدٙ، إَتجاي٘ إٕ أسسش
 ٘ ع٢ً إعتباز قصد ايٛد٘ ٚايتُٝٝص يف َطأي١ٕايٓاغ٤ٞ َٔ عدّ ايتٓبٝ

ات٘، تعاىل يف تػسٜعػسع ايـُؤَٓني بٗا َع يطـ ايـُٜهجس إبتال٤  غسع١ٕٝ
 َٚع بكا٤ ايػو ْدؾع استُاٍ إزادت٘ غسعّا بأصٌ ايربا٠٤ ايػسع١ٝ .

ُا ـُٓع عٔ نؿا١ٜ االستٝاط يف ٖرٙ ايصٛز٠ بـاالغهاٍ ايجاْٞ : إٔ ُٜ    
شج٘ ايػسٜـ َٔ بٓا٥٘ ع٢ً ـذًظ بـيف َ)قدٙ((11)ايٓا٥ٝينشكل ايـُأؾادٙ 

يف َكاّ اإلطاع١  (ٚايبعح اإلْبعاخ عٔ إستُاٍ األَس)عدّ نؿا١ٜ 
بايؿعٌ  (اإلْبعاخ عٔ ْؿظ األَس) َٔ ايـُهًـ تـُهٔٚاالَتجاٍ َع 

ُا ـطٔ االستٝاط بُع٢ٓ إختصاص ُسـب ،ايٝ٘ ٛىل َتٝكّٓاايـُبعح عٔ ٚ
َٔ َعسؾ١ ثبٛت مل ٜتُهٔ َٔ إشاي١ ايػب١ٗ ٚهًـ ايـُاذا مل ٜتُهٔ 

 . -ٚدداّْٝا أٚ تعبدّٜا -ٜكّٝٓااألَس 

إٕ َساتب اإلَتجاٍ عكاّل أزبع١ : االَتجاٍ  :ؿصٌٝ ايبٝإ ٚاضشّاـٚت    
ثِ االَتجاٍ  ،ثِ االَتجاٍ ايعين، ثِ االَتجاٍ اإلمجايٞ ،ايتؿصًٝٞ

ستب١ ايالسك١ إال بعد تعرز ايـُذٛش االْتكاٍ اىل ـٚال ٜ ،اإلستُايٞ
ٓعِ ايـُٛىل ايـُشطٔ إطاع١ ـشانِ بـأٟ إٕ ايعكٌ اي ،ستب١ ايطابك١ايـُ

ٌٓ ٚعال  دزى إٔ سكٝك١ اإلطاع١ ُٜ -إَتجاٍ أٚاَسٙ ْٚٛاٖٝ٘يصّٚ ٚد
شسن٘ ـإلزاد٠ َٛالٙ ٚإْبعاث٘ عٔ بعج٘ ٚت ايـُهًـتكّٛ بتبع١ٝ إزاد٠ ـت

ٖٚرا ٜتٛقـ ع٢ً  ،سعّاطًٛب َٓ٘ غايـُيًعٌُ  ـشسٜه٘ تعاىلعٔ ت
أَٛز ب٘ ست٢ ٜٓبعح عٔ ايـُشٛ ايؿعٌ ـايعًِ بتعًل األَس ٚايبعح ْ

نُا يف - ْبعاخ عٔ إستُاٍ بعج٘ ٚأَسٙٚال ٜٓؿع اال ،عًّٛايـُاألَس 
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ؾٝهٕٛ ٖرا  -اإلَتجاٍ اإلستُايٞيف ٚاالستٝاطٞ اإلَتجاٍ اإلمجايٞ 
االَتجاٍ  - ٜهؿٞ االستٝاط، ؾالَتجاٍ ايكطعَٞتأخسّا يف ايستب١ عٔ اإل

االْبعاخ االستُايٞ َع ايتُهٔ َٔ االَتجاٍ نُا ال ٜهؿٞ  -اإلمجايٞ
شصٌٝ ايعًِ ايتؿصًٝٞ ـت ايكدز٠ ع٢ً ايكطعٞ عٔ ْؿظ األَس ٚساٍ

 .شهِ ب٘ ايعكٌ ـٖرا َا ٜ ،باَتجاٍ األَس ايٛاقعٞ

باز دزاى ذيو ؾال أقٌ َٔ إستُاٍ إعتيف إضتكالٍ ايعكٌ بإ ٓوٚيٛ ُغ    
إستُاٍ  َٔ ال أقٌ أٚ ،ٚاألَس ايكطعٞ (االْبعاخ عٔ ايبعح ايٝكٝين)

 ب ٚحتكل ايعباد٠يف سصٍٛ ايتكٓس (اإلْبعاخ عٔ ايبعح ايكطعٞ)دخاي١
رنٛز ايـُسدع قاعد٠ االغتػاٍ ألٕ ايػو ٚاالستُاٍ ايـُؾٝهٕٛ 
 بعد ايٝكني باالغتػاٍ. تٝكٔ ايـُُسس١ً االَتجاٍ ٚضكٛط األَس ـَستبط ب

ٕٕ : ٜدٚز األَس بني تعٝٓٔ االَتجاٍ ايتؿصًٝٞ ع     ايتُهٔ  ٓدٚبتعبري ثا
ٚنًُا  ،ُايٞٝاطٞ أٚ االستَٓ٘ ٚبني ايتدٝري بٝٓ٘ ٚبني االَتجاٍ االست

شهُّٝا ـداز األَس بني ايتعٝني ٚبني ايتدٝري ؾاألصٌ ٜكتطٞ ايتعٝني ت
 . (االغتػاٍ ايٝكٝين ٜطتدعٞ ايتؿسٜؼ ايٝكٝين)يكاعد٠ 

 :  عد٠ اغهاالت ٜ٘سد عًٝٚ    
ق١ ـدالك٠ٛ ايؿهس١ٜ ايـاٙ اهلل َٔ ايـُا آتـب كٌ َدزْىـعـ: إٕ ايٍٚاأل   

ٌٓ ٚعال  ِعٓايـُٛىل ايـُشطٔ إطاع١ ـب ْٚسانِ ز عٔ ًصّٚ ايتشٓربٚد
ٖٞ إتٝإ يف ايعبادات ٚسكٝك١ اإلطاع١  ـدايؿت٘،َٚ ٘عصٝاْعكٛبت٘ ع٢ً 

ٛىل َٚٓطٛبّا ايٝ٘ َٚتكسبّا ب٘ ايـُٛىل ب٘ ٚبعح ايٝ٘ َطاؾّا اىل ايـَُا أَس 
ٛيٟٛ أٚ ق٠ٛ ايتػسٜع ٚايتكٓني ايـُشهِ ـٚيٝظ يًعكٌ ضًط١ اي ،شٛٙـْ

ست٢ ٜطعٓا تصدٜل  ،ٛيٟٛايـُأٚ صالس١ٝ اإلغرتاط ٚاالعتباز 
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ؿظ ـاإلْبعاخ عٔ ْ)شهِ ٜٚكطٞ باعتباز ـشكل ايكا٥ٌ بإٔ ايعكٌ ٜايـُ
  ( .إستُاٍ األَس)اإلْبعاخ عٔ  ٜهؿٞ عٓد ايعكٌ :(، ٚال األَس

طتشط١ٓ عكاّل ايـُٕ اإلطاع١ عُا َط٢ ْـكٍٛ : إ ٍَع ايتٓٓصثاّْٝا: ٚ    
شسش يٓا إدزاى ايعكٌ ـٚال ديٌٝ ُٜ ،ٛىلايـ١َُٓٛ باالْبعاخ عٔ بعح ـكتـَ

 (، ٚايجاْٞ تٝكٔايـُاإلْبعاخ عٔ بعج٘ )قطاؤٙ بًصّٚ : األٍٚ  ألَسٜٔ
 .دّ نؿا١ٜ اإلْبعاخ عٔ إستُاٍ بعج٘ ٚأَسٙ قطاؤٙ بع

ٚأْ٘ ( تٝكٔايـُ ايبعحاإلْبعاخ عٔ )ٚعٓد٥ر ؾايصشٝض عدّ إعتباز     
تٝكٔ ٜهؿٞ اإلْبعاخ عٔ ايـُٛىل ٚبعج٘ ايـُنُا ٜهؿٞ اإلْبعاخ عٔ أَس 

 ضٛا٤ إستٌُ ،ُشتٌُ ايٛدٛب بسدا٤ َطًٛبٝت٘ـإستُاٍ األَس ؾٝؤت٢ ب
ٚدٛب٘ االضتكاليٞ ناالضتٗالٍ ٚايدعا٤ عٓد زؤ١ٜ ٖالٍ غٗس زَطإ 
 ٚغٛاٍ ٚذٟ ايـشذ١، أّ إستٌُ ٚدٛب٘ ايطُين الستُاٍ نْٛ٘ دص٤ّ

 .يف ٚادب َسنب نكسا٠٤ ايطٛز٠ ٚدًط١ االضرتاس١ يف ايصال٠ 

ٚإال اذا  ،شتٌُ َاْعٝت٘ َع إستُاٍ َطًٛب١ٝ ؾعً٘ـْعِ البد إٔ ال ُت    
ني نْٛ٘ دص٤ّ أٚ غسطّا ٚبني نْٛ٘ َاْعّا إقتط٢ االستٝاط بداز أَس ؾعٌٕ 

َع ايرتى، ٚإْدزز  َٚس٠ّايـُشتٌُ إزادت٘ َع ايؿعٌ  سنب َس٠ّايـُؾعٌ 
 : ْٚػهٌٖرا  .طتًصّ ايتهسازايـُاالستٝاط  : سض ايالسليف ايؿ

بكٞ إضتشهِ ايػو ٚعُا َط٢ ٚؾسض أْ٘ قد  ٍَع ايتٓٓص بأْ٘: ثايجّا    
ب ٘ يف سصٍٛ ايتكٓسٛىل( ٚدخًايـُاإلْبعاخ عٔ بعح )إستُاٍ إعتباز

يف حتكل  (اإلْبعاخ عٔ ذات األَسعترب يف ايعباد٠ أٚ إستٌُ إعتباز)ايـُ
رنٛز بأصٌ ايربا٠٤ ايـُؿٝٓا االستُاٍ ـْ -االطاع١ اييت ٜطتشطٓٗا ايعكٌ

دزى يصّٚ إطاع١ ُٜايؿطسٟ ايعكٌ شتٌُ، إذ ايـُعٔ األنجس االزتباطٞ 
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 دزى ايعكًٞايـُؾٝهٕٛ  ،ؾطاي٘ألٚاييت ال ُتـشص٢ ُ٘ غهسّا يٓعٛىل ايـُ
ٚاذا غههٓا ٚإستًُٓا إعتباز خصٛص١ٝ  ،ٛىلايـُيصّٚ إَتجاٍ أٚاَس 

 أصٌ ايتهًٝـنإ أَسّا شا٥دّا ع٢ً  (تٝكٔايـُاالْبعاخ عٔ ايبعح )
 .ايربا٠٤  بأصٌ  ال ُٜعًِ إزادُت٘ يًُٛىل ٜـُهٔ ْؿٝ٘إستُااّلٚنإ 

ٕٕ : إْ٘ قد إضتكسبٓا يف ب ٚبتكسٜب     شٛخ ايتعبدٟ ٚايتٛصًٞ إٔ ـثا
ب٘ عٓد  ٜٚتشكل ايتكٓسبيف االَس ايتعبدٟ عترب غسعّا ايـُقصد ايكسب١ ٖٛ 

ٚال ديٌٝ ع٢ً إعتباز َا  ، ضبشاْ٘ترٓياّل هللايـُأَٛز ب٘ إضاؾ١ ايعٌُ 
االْبعاخ عٔ أَس )إعتباز  يٛادب ايتعبدٟ، َٚٓ٘:ٜصٜد ع٢ً ٖرا يف ا

  . ؾاْ٘ ال ديٌٝ عًٝ٘ ٜدعُ٘ ايـُتٝكٔ( ٛىلايـُ

 (تٝكٔايـُاالْبعاخ عٔ ايبعح )يٛ إضتشهِ ايػو ٚإستُاٍ إعتبازٚ     
ؿٝٓاٙ بأصٌ ايربا٠٤ َٔ األنجس ـْ -يٛادب ايتعبدٟاشكل إَتجاٍ ـيف ت
 .األدصا٤ ٚايػسا٥ط ايـُشت١ًُ يف ايـُسنب ايعبادٟ طٞ نطا٥س بااإلزت

نكسا٠٤ ايدعا٤ ايعبادٟ االضتكاليٞ  اذا أت٢ ايـُهًـ بايؿعٌ :ٚس٦ٓٝر
، ايطُين نكسا٠٤ ايطٛز٠ يف ايصال٠ أٚ ايؿعٌ ايعبادٟ عٓد زؤ١ٜ اهلالٍ

أٚ  بداعٞ إَتجاٍ األَس االهلٞ ايـُشتٌُ تعًك٘ بٗرا ايؿعٌٚقد أتاٙ 
َٔ دٕٚ  ،سكٝك١َّصداقّا يإلطاع١  -إتٝاْ٘ هلرا أٚ يراىنإ  براى،

 عٌٌ يب ّاٝكال٥ـسعّا أٚ عـاّل أٚ غكـت٘ عـٝـقصداـَ عـٓـض ع٢ً َـٌٝ ٚاضـدي
     ٜعتربْٚ٘ يف أع٢ً دزدات اإلطاع١ . -بعكٛهلِ ٚؾطستِٗ -كال٤ـعـاي

ٚايـُتشصٌ نؿا١ٜ االَتجاٍ ايعًُٞ اإلمجايٞ ٚإدصا٤ االستٝاط يف َكاّ     
 -َطتكاّل أٚ ضُّٓٝا -االَتجاٍ، ؾٝأتٞ ايـُهًـ بـُا ٜـشتٌُ ٚدٛب٘ ايعبادٟ

 : ثِ ْبشح يف َسس١ً ثا١ْٝ .   بسدا٤ َطًٛبٝت٘ يًُٛىل ٚبأٌَ إزاد٠ تعٓبدٜت٘
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 االمجالٌ واإلحتًاط الـنشتلزم للتكرار :  كفاية اإلمتثال        

شصٌٝ ايعًِ ـدتص بؿسض ايكدز٠ ع٢ً تٚايبشح ٖٓا نطابك٘ َـ      
يعًُٞ ٌٖ ٜهؿٞ اإلَتجاٍ اٚعٓد٥ر ٜكّٝٓا، عترب ايـُايتؿصًٝٞ أٚ ايعٔ 

َّْٖٚٛ إلمجايٞ ٜٚصٓض االستٝاط ا اقتطا٤ ، ْعري يتهساز ايعٌُ طتًص
 ،ُاَّاـٛازد قصسّا ٚتايـ١ُ يف بعض االستٝاط تهساز ايصال٠ ايسباعٝ

ٛازد ايـُاقتطا٤ االستٝاط تهساز ايصال٠ ايسباع١ٝ يف بعض ْٚعري 
 ؟.َجاّل مخطني َس٠ بؿعٌ تعدد االستُاالت أٚ ١٦َ َس٠ 

ايـُكتطٞ يتهساز اىل غسع١ٝ االستٝاط َٔ ايؿكٗا٤ ذٖب مجع نبري     
ٚذٖب مجع  ،٘ غسعّاب أَٛزايـُأتٞ ب٘ إستٝاطّا َع ايـُيتطابل ايعباد٠، 

 ّٖٛاٚد ايـُاْعٕٛ ٚقد ذنس ايـُرنٛز، ٓع َٔ االستٝاطايـُقًٌٝ اىل 
يًُٓع، َٓٗا ايٛدٗإ ايـُاضٝإ: اإلخالٍ بكصد ايٛد٘ ٚايتُٝٝص ٚيصّٚ 

َتٝكٔ، ٚقد ضبل يف ايبشح ايـُاضٞ  االْبعاخ ٚايتشسى عٔ بعٕح
ثـ١ُ ٚدٗإ ٚزٓدُٖا ٚدؾعُٗا ٚال َٛدب يإلعاد٠ سرزّا َٔ اإلطاي١، 

ٓعإ عٔ نؿا١ٜ اإلستٝاط ٚاإلَتجاٍ اإلمجايٞ إذا إقتط٢ آخسإ ٜـُ
 :ُٖٚا  باد٠،تهساز ايع

 ٚقد أٚزدٙ مجْع َٔ االعالّ)قدِٖ(َِٓٗ غٝدٓا: االغهاٍ األٍٚ      
بأَس  يعْبايعباد٠  تهساز: إٕ  يف زضا٥ً٘، ٚتٛضٝش٘ (11) االْصازٟ

ايـُأَٛز ب٘، ٖٚرا ال ٜٓاضب عباد١ٜ  ،يف َكاّ االَتجاٍ ٛىل ٚعبْحايـُ
 تطآد ايًعب ٚايعبح باألَس ايعبادٟ،  بٌ إٕ عباد١ٜ ايؿعٌ ايـُتعبد ب٘

 ايتهساز َٛدبّا يصدم ٚايـُتطادإ ال ٜـذتُعإ ٚال ًٜتكٝإ ؾال ٜهٕٛ 
                                                           

 . 11ضطس:  -199ؾسا٥د االصٍٛ : طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ :  (11)
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تـشصٌٝ اذا نإ ايـُهًـ َتُهّٓا َٔ ايتعبد ٚايعباد١ٜ. ٚعًٝ٘ : 
تهساز ٜصًض  مل -ٛدداْٞ أٚ ايتعبدٟاي -االَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ

 ٚعبجّا ُٖٚا َرََٛإيػّٛا  تهسازٖايهٕٛ  ،ٛىلايـُإَتجااّل ألَس ايعباد٠ 
 ايـُأَٛز ب٘ ٚدٛبّا . ٜصًض َصداقّا يًُشبٛب ايعبادٟ ٚايـُرَّٛ ال

عبجّا  ْ٘كتطٞ يًتهساز يٛ ضًُٓٓا نٛايـُٕ االستٝاط : أٚاّل : إ ٜٚسٓدٙ    
ّا يعب مل ٜهٔ  ،ُأَٛز ب٘ ٚاقعّاـتهسز يٝظ بايـٌُ ٚيعبّا ألٕ بعض ايعُ

ْٞ َٔ ّا عبجٚ ّْ يف اَتجاٍ أَس اهلل تعاىل ٚضع بأَس ايـُٛىل، بٌ ٖٛ إٖتُا
 ، ْعِ ٖٛاالستٝاطبؿعٌ يف تدٜٓٓ٘ ٚتعٓبدٙ ايعبد إلدزاى ايتػسٜع ايٛاقعٞ 

بأع ب٘ يتشكل ٜطٓس بايعباد٠ ٚال ٚال  ،ٛىلايـُيف نٝؿ١ٝ إطاع١ أَس عبْح 
ٚال  ،شتاط بٗاـَٔ األؾساد اييت ٜ ٚإَتجاٍ أَسٖا بٛاسٕدخازدّا ايعباد٠ 

عدد ايتٖرا إذ يٝظ ايصادز٠ َٔ ايعبد،  ضري يف تعدد أؾساد اإلطاع١
ٚ بصدم أٜطٓس بصش١ إَتجاي٘  ست٢ٛىل ايـُيعبّا برات أَس هساز ٚايت

َّ  عترَبايـُألٕ  يـُٛالٙ، إطاعت٘ ُٕيف اإلطاع١ بٚايالش تعًل َ ايعباد٠ إتٝا
َٔ َتشكل ايالشّ ٖٚرا  ،ضبشاْ٘ األَس َع قصد ايتكسب ب٘ اىل اهلل

 :ْٚػهٌ ايعباد٠ استٝاطّا . تهساز ايعبد ايـُشتاط ساٍ 

 -يٛ ضًُٓٓا تـُاّ االغهاٍ: تهساز ايعباد٠ يعْب بأَس اهلل تعاىلثاّْٝا :     
 -١٦َ َس٠ أٚ َا قازبٗا -ؾٗٛ َـدتٓص بـُا اذا نإ تهساز ايعباد٠ نجريّا

ؾإْ٘ ٜصدم عٓد٥ر ايًعب بأَس ايـُٛىل ٚايعبح يف اَتجاٍ أَسٙ بـشطب 
ايٓعس ايعسيف ايعاّ، ٚال ٜصدم ايًعب ٚايعبح اذا نإ ايتهساز ٜطريّا : 

يٛ  -، ؾًٝظ ايـُشرٚز ايـُرنٛز  -َستني أٚ ثالخ َسات أٚ أزبع َجاّل
ِٓ  ثِ ْػهٌ :ٝاط . َطسدّا َٚطتٛعبّا يتُاّ أؾساد االست -تـ
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ايعباد٠ إستٝاطّا ْاغ٦ّا َٔ غسض  َهإ إٔ ٜهٕٛ تهساُزبإثايجّا:     
 َجاّل ُاَّاـتهساز ايصال٠ قصسّا ٚتباالستٝاط  إٔ ٜهٕٛعكال٥ٞ َػسٚع ن

ادتٗادّا أٚ هًـ َٔ ايؿشص عٔ ايٛاقع ايـُٚأخـ ع٢ً ٚأٜطس أضٌٗ 
ايعباد٠: ايصال٠ أٚ تكًٝدّا اذا نإ ٜتطًب َؤ١ّْ شا٥د٠ ع٢ً تهساز 

د يـُعسؾ١ ؾتٛاٙ ٚقتّا ٚنًؿ١ّ ًايـُك ْـشٖٛا، نإٔ تكتطٞ َسادع١ ايؿكٝ٘
 .شهِ ايٛاقعٞؿت٣ٛ ٚايـعترب بايايـُايعًِ أٚ ايعٔ  عٓدٙ ٌست٢ ٜـشص

ال ٛىل، أٟ ايـُال ٜهٕٛ يػّٛا ٚعبجّا بأَس  -ٕ َٚا نإ اإلستٝاط يػسض
كٝا٤ ٚايؿكٗا٤ ـتػسع١ األتايـُٙ بٌ ٜعٓد ،شطب٘ ايعكال٤ يػّٛا ٚعبجّا أصاّلـٜ

 ٘ .تػسٜعًُٛىل ٚإطاع١ ي٤ َصداقّا زاقّٝا َٔ ايعبٛد١ٜ ٚايتبع١ٝ األدال

( اٍ ؾُٝا أٚزدٙ بعض أعالّ عصسْا )قدٙٚبٗرا ايبٝإ ٜتذ٢ً االغه    
يٝطت َتشكك١ بإٔ  ايعبج١ٝ : ع٢ً إغهاٍ ايعبج١ٝ  دؾعّا يإلٜساد ايجايح

 ٕ بٌ تتشكل ايعبج١ٝ بصدٚز  ،جٞـَبـَع ِٟٛػَي بصدٚز ايؿعٌ عٔ داع
ٕ   -ايعباد٠ سب ايـُعترب يف تٌ عٓصس ايُكـٝدـؾ -سبٞـٗٞ ُقـإيال عٔ داع

 ٝإ ايعٌُ بداعٕ  َكٓسب هلل تعاىل .ـكّٛ بإتـتـاييت ت  ايٛادبات ايعباد١ٜ

إْ٘ يف َٛزد دٚزإ ايٛادب بني عًُني أٚ أنجس  : ٚتٛضٝض اإلٜساد    
ُتٓع إٔ ـٜ -ٚاقعّا  إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايٛادبَٓٗا شتٌُ يف نٌ ٚاسٕد ـُٜ
ألٕ إستُاٍ األَس  ،بداعٞ إستُاٍ األَسأٚ َٓٗا ؤت٢ بهٌ َُٓٗا ُٜ

ٚال ٚايتشسٜو، ٠ يًدعٛ ضـصايٚغري ع٢ً ايعٌُ نايعًِ ب٘ ضابل 
إذ ال عًِ  ،ك١ـٛاؾايـُل ٝشكـبداعٞ ت أٚ َٓٗا ُهٔ اإلتٝإ بهٌ َُٓٗاـٜ

 .    شساّـٛاؾك١ ب٘ ايتػسٜع ايايـُبتعًل األَس ب٘ ؾٝطتًصّ قصد 

 ُٝٝصٙ ألْ٘ الـقطعّا َٔ دٕٚ تايٛاقعٞ ْعِ أسد ايؿعًني َٛاؾل يألَس     
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أسدُٖا  ٜدعٛٙ داعٝإأٚ أنجس ٖٚٛ سني ٜأتٞ بايعًُني  ،ٜعًُ٘ بعٝٓ٘
ـشصٌٝ ايعًِ ص َٔ تعب تٚاآلخس ايتدًٓ ،ٛاؾك١ايـُشصٌٝ ـت

ٚايجاْٞ دإع دْٟٝٛ غري قسبٞ ٚإٕ  ،ٗٞ قسبٞـٚاألٍٚ دإع إي ،بايٛادب
َٔ  )قدٙ(ٚيعٌ َساد غٝدٓا األععِ ،نإ غسضّا عكال٥ّٝا صشٝشّا

بأَس  ّاعبالايـُهًـ يًعباد٠ ٜعٓدٙ ايػسع ٚايعسف )تهساز :  إغهاي٘
إهلٞ  أسدٖا ال عٔ داعٕ  ٖٛ صدٚز ايعٌُ يف أسدُٖا أٚ (11)(ٛىلايـُ

َُـُق  . (13)٠ يف ايعبادات عتربايـ١ُٝ ـكٓسبايـٌُٓ بٔدـسبٞ ؾٗٛ 

طتًصّ يًتهساز ٜأتٞ ايـُهًـ يف إستٝاط٘ ايـُاْ٘ ٚإٕ نإ : ٜٚسٓدٙ     
َٔ ايكسبٞ بال إغهاٍ، ْعِ ٗٞ ـياإلكّا يألَس ـَٛاؾأٚ َُٓٗا بعٌُ َٓٗا 

خصٛص  ال  ،دإع قسبٞ عٔ صادزّا ؾعاّلايـُذُٛع  ؾٝهٕٛ ،ُٝٝصٙـدٕٚ ت
 بٌ نٌ عٌُ َٓٗإ ايعٌُ ايجاْٞ ٚايجايح ، بٌ إاأٚ َٓٗ اُٚاسد َٓٗ

أَٛز ايـَُتجاٍ ايٛادب ايػسعٞ ٚاّل إلٛٓصـتشتاط ايـُا نإ ٜأتٞ ب٘ يـُ
إستُاٍ إْطبام األَس ايػسعٞ عًٝ٘ دٕٚ َا ٜطبك٘ أٚ دٌ ب٘ ايٛاقعٞ أل

ّا ٝـداعّٝا قسب -ال َـشاي١ -تهسزنإ داعٞ ايعٌُ االستٝاطٞ ايـُ -ًٜشك٘
ص َٔ تعب يػسض ايتدًٓددٙ ايـُهًـ ّٜٜٛٝٛا ـداعّٝا دّْٝا ٚدعً٘ ـٗـإي
ؾإ ايـُؤَٔ ايـُشتاط ٚإٕ  ،خالف اإلْصاف ٖرا  - شصٌٝ ايعًِـت

 ،شصٌٝ ايعًِـٜتصد٣ يإلستٝاط يداعٞ ايتدًص َٔ تعب ت قدنإ 
ٌ إلَتجاٍ شسى ايععِٝ عٓدٙ ٖٛ ايتٛٓصايـُإال إٔ ايداعٞ األضاع ٚ

ُاّ ـتٝإ تَٓ٘ بإَتشككّا  َتجااّلإذٍٗٛ عٓدٙ ايـُايٛادب ايٛاقعٞ 

                                                           

 . 11ضطس :  - 199ؾسا٥د االصٍٛ : طبع١ َهتب١ َصطؿٟٛ :  (11)
 . 131+  119:  4َٓتك٢ االصٍٛ : ز (13)
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ٜأتٝ٘ بداعٞ ايتٛصٌ إلَتجاٍ ٖٛ شتٌُ ـٚعٓد إتٝاْ٘ يهٌ َ ،شتُالت٘ـَ
ٛظ ًشايـُٖٚرا ٖٛ  ،أٚ براىأٚ براى  ايؿعٌ أَٛز ب٘ ايٛاقعٞ بٗراايـُ

 ٖٛ صٚداعٞ ايتدًٓ هلِ، شسى األضاعايـُ ألْ٘يف عٌُ ايـُشتاطني، 
 ٕ  ،تكنيايـُشتاطني ايـُبعض يعً٘ غري َٛدٛد عٓد ٚ ،عٞـَبـَت داع

 .َس ايٛاقعٞإَتجاٍ األ اىل ٌ ايٝكٝينايعاّ عٓدِٖ ٖٛ ايتٛٓص شسىايـُٚ

إٔ دع٣ٛ صدٚز ايعٌُ َٔ غري دإع  : َٔ ٖرا ايبٝإ تشصٌٚايـُ    
١ٝ َع ٚدٛد داعٞ ـسبدٌ بايُكـال غ٤ٞ ُٜإذ  ذاشؾ١ْـَ -ٗٞـسبٞ إيُق

ٚاالؾعاٍ  شاالتـيف مجٝع ايٗٞ ـياإلإَتجاٍ األَس  ىلاايتٛصٌ ايٝكٝين 
 ،ايصشٝض يًُأَٛز ب٘ ايٛاقعٞ َتجاٍاإل إسساشيػسض  َا داّ ايتهساز

ٌٓ ٚعال .   َحَبٚال َع ؾال يعَب  بأَس ايـُٛىل د

نُا  -ُهّٓاـ: إْ٘ اذا نإ اإلَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ َاإلغهاٍ ايجاْٞ    
زتب١ّ  ْساإلَتجاٍ اإلستٝاطٞ ألْ٘ َتأخؿع ـٜٓـمل  -ٖٛ َؿسٚض ايبشح

ٕ سكٝك١ ، ؾإُا اذا تعٓرز اإلَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞبـدصٛص ـَٚ
ّٛٓتتـ اإلطاع١ اإلْبعاخ عٔ بعح ايـُٛىل )ُا إذا نإ ـعكاّل ب ـك

نُا يف اإلَتجاٍ  (إستُاٍ ايبعح ٚاألَس)عٔ ال شسٜه٘ ايكطعٞ( ـٚت
 االستُايٞ . ٚاإلَتجاٍ   ايعين ٚاإلَتجاٍ   اإلستٝاطٞ االمجايٞ

     ٕٕ ٕٕ ثا ٌٓ بإٔ َساتب االَـتـجاٍ ٚاإلطاع١ٚببٝا  ،أزبع١ : ايعكٌ َطـتـك
ٍ اىل ايـُستب١ ايالسك١ إال َع ايعذص عٔ ايـُستب١ ذٛش ايٓصٚـٜ ال

اإلمجايٞ تجاٍ ـثِ االَ ،تجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞـاالَٖٚٞ  ،ايطابك١
 . َتجاٍ االستُايٞثِ اال ،ينايع تجاٍـٝاطٞ، ثِ االَـاالست

ٕ٘ـؾكًٝد ـهًـ َٔ االَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ بتايـُتُهٔ ـٚسٝح ٜ      كٝ
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َٓ٘ ٚال ٜصض يًُهًـ ذٛش ـال ٜ عدٍ َٚعسؾ١ ؾتٛاٙ ٚايعٌُ ع٢ً طبكٗا
 .االَتجاٍ ايعًُٞ اإلمجايٞ ٍٚ اىل االستٝاط ايتٓٓص

 َٔ دٗتني : َْٚٓع  َٓاقػ١ْ  االغهاٍٚيف    

جبت يهٕٛ اإلَتجاٍ ايعًُٞ االمجايٞ َديٌٝ إٔ ال  َٔ د١ٗ األٚىل:    
ديٌٝ داعِ ، نُا ال يف طٍٛ االَتجاٍ ايعًُٞ ايتؿصًٝٞ َٚتأخسّا عٓ٘

ٚاالْبعاخ  ب٘ يتٛقـ عباد١ٜ ايٛادب ع٢ً إتٝاْ٘ بكصد األَس ايـكطعٞ
ذات ٛىل ٚايـُ حاإلْبعاخ عٔ بعال َٛدب إلعتباز )ؾايٝكٝين عٓ٘، 
 ، بٌ  ايصشٝضشسٜه٘ـإستُاٍ بعج٘ ٚت نؿا١ٜعدّ ال يٚ (أَسٙ ايكطعٞ

  تعاىل . ١ ايعباد٠ ٚإتٝاْٗا َطاؾ١ّ اىل اهلل َٚتكسبّا بٗا ايٝ٘ٝٓـاعتباز قسب

شسٜهّا ـطتًصّ يًتهساز تايـَُٔ د١ٗ عدّ نٕٛ االستٝاط ايجا١ْٝ :      
بعح  عٔ ى ٚإْبعاْخشٓسـبٌ ٖٛ ت ،ٚإْبعاثّا عٔ إستُاٍ األَس ٚايبعح

سض ايعًِ بجبٛت أصٌ ايتهًٝـ ؾٝهٕٛ عًُٞ، يؿـشسٜو تٚ قطعٞ
 ،كطٛع ب٘ايـُإتٝاْ٘ بهٌ َٔ ايعًُني أٚ األعُاٍ إْبعاثّا عٔ األَس 

 ،أَٛز ب٘ ايٛاقعٞ برات٘ايـُُا ٖٛ ـُٝٝصٙ ساٍ ايعٌُ يـأقصاٙ عدّ ت
ال ٜطتًصّ إٔ ٜصري  -ُاَّا إستٝاطّا ـايسباع١ٝ قصسّا ٚت إتٝإ ايصال٠ؾ

 . -قطعٞ ال عٔ بعح ٜكٝين -إستُايٞ عٔ بعح ؾٝٗا اإلْبعاخ 

رٚز ـشََٔ دٕٚ سطٔ اإلستٝاط  :ذُٛع َا تكدّـتشصٌ َٔ َايـُٚ   
كل االستٝاط يف ايـُعاَالت أّ تـشكل يف ايعبادات، حتضٛا٤  ،َاْع عٓ٘

 ْعِ َع إضتًصاَ٘ تهساز ٘،أّ مل ٜطتًصَايعباد٠ تهساز ٚضٛا٤ إضتًصّ 
ضاؾ١ تتشكل بإ ٖٚٞ ،د١ٜايتعٓب ـذ١ٗالبد َٔ ايتشٓؿغ ع٢ً اي ايعباد٠

بعد  ،دٓطعّا يسبٛبٝت٘ـز اىل اهلل ترٓياّل يطاس١ قدض٘ ٚتهٓسايـُايعٌُ 
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اىل ؾٝهٕٛ إَتجاي٘ ايتعبدٟ ٚإْبعاث٘ بايؿعٌ، إسساش أصٌ األَس ايتعٓبدٟ 
شرٚز ـٚال َ -ال عٔ إستُاٍ ايبعح -ٝكٝينْاغ٦ّا عٔ ايبعح ايايعباد٠ 

أّ صالت٘  ايكصسٌٖ ٖٛ صالت٘  : بعٝٓ٘أَٛز ب٘ ايـُيف عدّ َعسؾ١ 
ٚال ٜطٓس ٖرا بػسع١ٝ االستٝاط ؾٗٛ طسٜل َػسٚع اىل  ؟ َجاّل ايتُاّ

 .ض ايعٌُ ـٛؾل يصايايـُشٓٝـ ٚاهلل ـإَتجاٍ أسهاّ ايػسع اي

  :ٜتذ٢ً  -يف االستٝاط ٚيف ض٤ٛ َا إخرتْاٙ ذُٛع َا تكدّـَٔ َٚ    

يًدٜا١ْ، بٌ ٖٛ َٔ أٚثل طسم إسساش  طسْٜل َػسْٚع ٕ االستٝاطإ -أ    
ُسطٔ ايتدٜٓٔ ب٘ ألدا٤ ايتهايٝـ  اؾك١ ايتػسٜع ايٛاقعٞ، ال اقٌ ََٔٛ

ٌٜٓايػسع١ٝ ٚال  ؾإ االستٝاط  ،عٔ طسٜكٞ االدتٗاد ٚايتكًٝد أثسّا ك
كٝادٙ يـُٛالٙ ــُهًـ ٚإْصٝاع ايـْٜهػـ عٔ إٚاالَتجاٍ اإلمجايٞ 

د، ٝكًايتطسٜل  ٚأد ادتٗو طسٜل االايضق٣ٛ ٚأٚضض َٔ ٚأ غٓدبأ
ُا ـنجس َبأـتطٝٗا االستٝاط كـًؿ١ اييت ٜػك١ ٚايُهبؿعٌ ايـُٖٚرا 

يف َكاّ ٚايـُػك١ ًؿ١ شٌُ ايُهـٕ تاالدتٗاد أٚ ايتكًٝد، ؾإتطٝ٘ ـكـٜ
 . زادت٘ الَتجاٍ أٚاَسٙ٘ ٚإك١ ايعبد بسٓبُعً هػـ عٔ ععِٝايتدٜٓٔ ٜ

االستُايٞ ٖٛ ايطبٌٝ ايٛسٝد ٚ نُا ٜتذ٢ً إٔ االَتجاٍ ايعين أ -ب    
زاد٠ ز عًِ ايـُهًـ باإلُشتٌُ عٓد تعٓرـيًدالص َٔ ايعكاب اي

ايعًِ  ال ٜتٝطس ي٘شٌٕ ـيف َايـُهًـ تٛادد ٛ ي اُايػسع١ٝ، ن١ٝٗ ـاإلي
يعين أٚ الَتجاٍ اؾإ تصٓدٜ٘ ي ،١ٝٗ َٓ٘ـاإلي زاد٠باألسهاّ ايػسع١ٝ ٚاإل

ْٛـالستُايٞ ٖٛ ْا الَتجاٍي ناغـ عٔ ععِٝ ٖٚٛ  ،ٔايتدَٜٓٔ زامٕ  ش
جاٍ تيٛال االَ -ال، ٚإخٛؾ٘ َٔ غطب٘ ٚعكاب٘غدٜد ًكت٘ بباز٥٘ ُٚع

 ـُباال٠ بايدٜٔعين عدّ اي: أ َٙٔ ايعبد ضٓد شصٌـٜيهإ  -االستُايٞ
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 بايـذٌٗ ٚعدّ ايعًِ . ٚإٕ إعترزاألقدع ٚبإزاد٠ ايػازع 

ٖرا نً٘ بـشْح يف غسع١ٝ االستٝاط ُٚسِطٓٔ٘ ٚتسى ايتكًٝد ٚاالدتٗاد     
 يف ايػبٗات ايـشه١ُٝ ايبد١ٜٚ .

ٚاَا االستٝاط يف ايػبٗات ايـُكس١ْٚ بايعًِ اإلمجايٞ ؾكد ضبكت      
 بـشٛث٘ َؿص١ًّ تـشت عٓٛإ)أصٌ االغتػاٍ( ٚايـشُد هلل ع٢ً تٛؾٝك٘.  

ٕ بٓا شطٔ ـثِ اْ٘ ٜ     ُٓـْ ٕخَطتشَدايتٓبٝ٘ ٖٓا ع٢ً أَس ِ ب٘ َبشح ت
 :شجإ ْبدأ َُٓٗا ببشح ـُٖٚا ب ،االستٝاط يٝصٜدٙ ْٛزّا ٚمجااّل

 واالستخبابٌ :  الحتًاط الىجىبٌ لفتًا االحتًاطًة واحقًقة ا       

زؾٝع  ُٛكداز َا ٖـطؤٚي١ٝ بايـُال زٜب يف إٔ َكاّ ايؿتٝا َكاّ ععِٝ     
يف َكاّ  ايعدٍ ٚيٝظ نٌ َا ٜتٛصٌ ايٝ٘ ايؿكٝ٘ عٓد اهلل تعاىل، ايدزد١

ستبط١ ايـُذٗات ـٚذيو يبعض اي ،٘ ؾتّٝا بني ايٓاعساالضتٓباط ٜطس
ؾًٝتذ٧  ،تٗاـذاْببًٛغٗا ٚعدّ َايؿكٝ٘ ٚضعٝ٘ يبٛاقع األسهاّ ٚزغب١ 

َع اإليصاّ ب٘ أٚ َٔ  (االستٝاط)أٚ اىل  (ايؿتٝا اإلستٝاط١ٝ)اىل ايؿكٝ٘ 
 .داص١ ٚخصٛصٝاتٗا ـٛازد ايايـُكتطٝ٘ ـُا تسطباإليصاّ   دٕٚ

 ٝاط١ٝ()ايؿتٝا االستَٚٔ ٖٓا قد تعازف يف ايكسْني األخرئٜ إصطالح    
يف ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ يف  (االستٝاط االضتشبابٞ) ٚ (اإلستٝاط ايٛدٛبٞ)

 استُااّل ضعٝؿّا أٚ قّٜٛا شتٌُ ايؿكٝ٘ ؾٝٗا ايٛدٛب أٚ ايتشسِٜ ـَٛازد ٜ
شهِ ايٛاقعٞ ـذاش١َ يعدّ ٚضٛح ايـعٔ ايؿتٝا ايايؿكٝ٘ يهٓ٘ ٜتٛٓزع 

 .َسادعتٗا تٛؾس٠ يدٜ٘ عٓد ايـُػسٚع١ ايـُألدي١ يدٜ٘ َٔ َالسعت٘ ي

 كت٘ـَٛاؾاألخر ب٘ ٚ ُضَا ٜسُد (:اإلستٝاط االضتشبابٞ)ساد َٔ ايـُٚ    
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 عدّ َٛازد يف ٖٚٛ ٚازد ،٘ـُٛاؾكتَٔ دٕٚ إيصاّ ب -ؾعاّل أٚ تسنّا -
 ع٢ًايتاّ ُع٢ٓ عدّ قٝاّ ايديٌٝ ايٛاضض بـ -ايٛاقعٞ ايتهًٝـ تٓٓذص

ع٢ً ايؿتٝا ايٛاضض عٓد ٚدٛد ايديٌٝ  ٚازْدٚ ، -ايتهًٝـ ايٛاقعٞ
ّٓ ايرتخٝص١ٝ  ع٢ً عٓدٙ َع استُاٍ ايؿكٝ٘ خالؾ٘ َٔ دٕٚ ديٌٝ تا

يف  هًـايـُ ٜتدريٜٚطًب٘ َٔ أتباع٘، ٚيف عًُ٘ ؾٝشتاط ايؿكٝ٘  ،ٗاخالؾ
ٚبني ايعٌُ بايؿت٣ٛ  ٘بني ايعٌُ ع٢ً ٚؾك االستٝاط االضتشبابٞ َٛازد

 .ايرتخٝص١ٝ اييت ٖٞ خالف االستٝاط االضتشبابٞ 

 -ؾعاّل أٚ تسنّا -َٛاؾكت٘ ُضَا ٜسُد (االستٝاط ايٛدٛبٞ)ساد َٔ ايـُٚ   
 يهٓٗا ال ،ٚبدزد١ ق١ٜٛايؿكٝ٘  ابكت٘ يًٛاقع يف ْعساستُاٍ َطٜك٣ٛ ٚ

ٌُ يـُتعًل االستٝاط ا مل ٜسنٔ ٚير بجبٛت٘،أٚ ايكطع االط٦ُٓإ  سٓد تص
دٝاز ـَع دعٌ اي ،ايرتىأٚ ب ايؿعٌشتاط ٚدٛبّا بـٜٚمل ٜؿٔت بٌ تساٙ 

ٕ٘ايـًُُهًـ ي ذٝص ـآخس ٜ كًد بني ايعٌُ باالستٝاط ٚبني ايسدٛع اىل ؾكٝ
يرٜٔ )زض( اغايب ايؿكٗا٤ األٚاخسذنسٙ ي٘ تسى االستٝاط، ٖرا َا 

، ٚيعٌ ٖرا ايتدٝري (ايٛدٛبٞ االستٝاطتـذد يف ؾتاٚاِٖ ٚنًُاتِٗ )
 -ايـذاش١َ أٚ االستٝاط١ٝ -َِٓٗ ألدٌ تدْٓٞ االستٝاط عٔ ايؿت٣ٛ

يٛاقع ايتػسٜع  ايٛدٛبٞ عدّ ايٛثٛم بـُطابك١ َؤد٣ االستٝاطبًشاظ 
ُٔ قاَت ـتباع٘ َسادع١ غريٙ َٔ ايؿكٗا٤ َ، ؾٝذٝص ألايـُساد بًٛغ٘ ٚاَتجاي٘

ؾٝعتُد  ايٛدٛبٞخالف استٝاط٘ ايرتخٝص ؾت٣ٛ ت ب٘ اىل ٓدـشذ١ ٚأعٓدٙ اي
 . ب شطاـّٜٛ اي تعاىل خس ٜٚعترز بٗا اىل اهلل ايـُكًد ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ اآل

 محدـُكدع ايطٝد أايؿكٝ٘ اي : طب اىل بعض االعالُّْيهٓ٘ قد     
 يصّٚ ايعٌُ : دٜ٘تباع٘ َٚكًْٓٛطازٟ أْ٘ نتب يف زضايت٘ أٚ طًب َٔ أدـاي

ٕ٘ غريٙباستٝاطات٘   ١ٝـٝصـتٛاٙ تسخـؾَـُٔ تهٕٛ  ٚعدّ زضاٙ بايسدٛع اىل ؾكٝ
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)قدٙ( يععِٝ  ًٜصّ ايعٌُ بٗا، ٚيعٌ ٖرا َٓ٘ ؾت٣ٛ ستٝاط٘ا ٚنإٔ
 ٕغب١زيف باطٓ٘ باستٝاطات٘ َع  يٛدٛد قٓاع١ٕصدز َٓ٘ ٚ ٘، أقدض٘ ٚٚزع

 . ايكٝا١َ ّٜٛ ابطٚس تباع٘ َٔ ايعٗد٠يف خالص ذَت٘ ٚذَِ أ

االضتشبابٞ يف َٛازد إستُاٍ االستٝاط االستٝاط ايٛدٛبٞ ٚ ُدٔساذٕ َٜ  
يف قباٍ  -عٞـُٞ أٚ ايٛضدٛبٞ أٚ ايتشسٜايٛ -اقعٞشهِ ايٛـًيؿكٝ٘ يا

َُـسهِ تسخٝصٞ َ  -ق١ٜٛ أٚ ضعٝؿ١ -ٌ بدزد١ٕ َٔ اإلستُاٍشت
 ْاغ٦ّا َٔايـُشؿٛظ يف ايًٛح إعتكدٙ َطابكّا يًٛاقع ايتػسٜعٞ  استُااّل

 سٝح يهٓ٘  تٛؾس٠ يدٜ٘،شت١ًُ ي٘ ٚايـَُالسعت٘ يألدي١ ايػسع١ٝ ايـُ
 -ايؿت٣ُٛطؤٚي١ٝ ـتط٦ُٔ ب٘ ايٓؿظ ايػاعس٠ ببٓشٕٛ  ٘صشت مل ٜتشكل

ُٜ سطب ق٠ٛ االستُاٍ  -استاط ٚدٛبّا أٚ اضتشبابّاؿٔت ع٢ً طبك٘، ؾـمل 
اإلستُاٍ اآلخس ايداعٞ  يٝتدًص َٔ َطؤٚي١ٝ ايؿت٣ٛ طبل -أٚ ضعؿ٘

 اإلضتشبابٞ .أٚ  ايٛدٛبٞستٝاط يال  ؿت٣ٛ ايـُدايؿ١يً

يف َٛازد غُٛض  -ضتشبابٞاالستٝاط ايٛدٛبٞ ٚاإل -إنُا ٜسد    
عٓد َالسع١ ايؿكٝ٘ يألدي١ ايػسع١ٝ  -أٚ ضعٝؿّا قّٜٛا -ايٛاقعٞشهِ ـاي

شهِ ـايغتباٙ ٘ : ايرتدد ٚإْؿطشصٌ يف ـح ٜٝشـب ،ايـُتٛؾس٠ يدٜ٘
دعٛٙ ؾٝ ،األدي١ ٚاألَازات َٔ ٘ضتدساد٘ ٚااضتٓباطايٛاقعٞ ايـُساد 

٘ َٔ ايـشطاب ايععِٝ ّٜٛ ايكٝاّ يسٓب ايعباد ٘ ٚتـكٛاٙ ٚخػُٝتٚزُع
سطب ق٠ٛ االستُاٍ  -ٚدٛبّا أٚ إضتشبابّا : ٝاطستـشٛ االْٜٚـشسن٘ 

 ٘ستُايإلذص١َٝ ـايـُدايـ ٚضعؿ٘ ٜٚتٛٓق٢ ب٘ َٔ ايؿت٣ٛ ايبآت١ اي
َٓٔ ايـُعٓرز ْ٘ؿطاستُااّل قا٥ُّا يف دايؿتٗا يًٛاقع ـَ  َٔ دٕٚ بًٛؽ ايـُؤ

 .  دزد١ ايكطع عٓدٙ
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يف بعض ايؿسٚع ايؿك١ٝٗ ٝ٘ ـؿكـيف باطٔ اي ايـشاصٌ ددايتـس ٖٚرا    
داي١ٝ ـاي ذاش١َـاي ٝاـايؿت عٔ ــٛٓقـتاي اىل ـُؤدٟايٚ ايٓعس١ٜ ٚايـُطا٥ٌ

بايـشهِ ايٛاقعٞ ٚال ٜهػـ عٔ عذص  د َـدتٓصٖٛ تسٓد اإلستٝاط َٔ
أٚ ايٛظٝؿ١ ايع١ًُٝ، ٚإْـُا ٜرتدد ايـُرتدد عٔ اضتٓباط ايـشهِ ايٛاقعٞ 

بٝدٙ  ٚايتأٌَ ؾُٝا بعد ايؿشص -ظؿسٙ عدّ د١ٗ َٔ ايؿكٝ٘ ٖٓا أٚ ٖٓاى
ّٓ بديٌٝ -دي١َٔ األ ال نُا  ،شهِ ايٛاقعٞـاي اضتٓباط ع٢ً ٜطاعد تا

ٙ ايـُطًل اذا ؾسض ٚدداْ٘ يـًُه١ إدتٗادٙ عٔ عدّ دٜهػـ تسٓد
ٚال عٔ قصٛز باع ٚال عٔ ق١ً إطالع يف ، ايتا١َ ايـُطتٛعب١ االدتٗاد

٥ّا ٚال دٙ عٔ نٕٛ ادتٗادٙ َتذٓصٜهػـ تسٓدال ا َٛزد ايرتدد، ٖٚهر
 ،نال ٚأيـ نال ،إدتٗادٙ بػري َٛازد ايتٛقـ ٚايرتٓدد عٔ اختصاص 

أعاظِ َٔ د ٚصدز االستٝاط ايٛدٛبٞ رتٓديٚقد سصٌ ا ؟ نٝـ
 -()قدِٖ صازٟ ٚايٓا٥ٝين ٚأَجاهلُانايػٝدني األْ -ايؿكٗا٤ األٚاخس

طتٛعب ألسهاّ ايؿك٘ ايـُطًل ايـُاإلدتٗاد  تالؤُّا ٜهػـ عٔ ـَ
ض سهُٗا َٔ ديًٝٗا أٚ ططا٥ٌ اييت ال ٜٓتايـُّا َع ايرتدد يف بعض طٓس

، بٌ إٕ ايرتدد ايـشاصٌ عٓد ايؿكٝ٘ ذازٟ ؾٝٗاـَٔ األصٌ ايعًُٞ اي
َٔ ايـشطاب ّٜٛ ايكٝاّ يسٓب ايعباد  ٚخػٝت٘ ٘يٛزعْتٝذ١ْ عاد١ٜ 

 ـدساضاْٞقاٍ ايـُشكل اي ، ٚيسغبت٘ ٚسسص٘ ع٢ً بًٛؽ ٚاقع ايتػسٜع
ٚعدّ ايتُهٔ َٔ ايرتدٝض يف ايـُطأي١ ٚتعٝني سهُٗا ) :(14))قدٙ(

ُا ٖٛ بايٓطب١ اىل سهُٗا ايٛاقعٞ ـٚايرتدد َِٓٗ يف بعض ايـُطا٥ٌ إْ
ألدٌ عدّ ديٌٝ َطاعد يف نٌ َطأي١ عًٝ٘ أٚ عدّ ايعؿس ب٘ بعد 

                                                           

 . 413:  1نؿا١ٜ االصٍٛ َع ساغ١ٝ ايـُػهٝين : ز (14)
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ٚأَا  ،ال يك١ً االطالع أٚ قصٛز ايباع ،ايؿشص عٓ٘ بايـُكداز ايالشّ
 ا٤ٗد يًؿكأٟ ال تسٓد ،(ًٞ ؾال تسٓدد هلِ أصاّلـشهِ ايؿعبايٓطب١ اىل اي

 ٗاسهُ د يفبًشاظ َا ٖٞ ايٛظٝؿ١ ايؿع١ًٝ يف ايـُطأي١ ايؿك١ٝٗ ايـُرتٖد
 -ايٛاقعٞ ايـدؿٞ يف إدزاى ايـشهِ ا٤ٗايؿكزغب١ ايٛاقعٞ، يهٓ٘ بًشاظ 

االضتشبابٞ سطب  االستٝاطاىل  اىل االستٝاط ايٛدٛبٞ أٚ ٕٚ ٜصري
   ؿ٘ .ق٠ٛ االستُاٍ أٚ ضع

 (االستٝاط ايٛدٛبٞ)بًشاظ اصطالسٞ  تـُاَ٘بـشح  َا تكدّ َٔٚ    
  ، ؾإْ٘ :ٚزابع ٚبكٞ اصطالْح ثايح (االستٝاط االضتشبابٞ) ٚ

ٕ قد ٜؿيت ايؿك       تـُاَّا دزى ايـَُع ٚضٛح  أٚ برتٕىٝ٘ إيصاَّٝا بؿعٌ
يهٔ  ٖٚرٙ )ايؿت٣ٛ ايبآت١ ايـذاش١َ( ،ؾٝؿيت ايٛثٛم ايتاّ ب٘عٓدٙ ٚ

تـُاَّا دزى ايـُٚضٛح عدّ َع  أٚ برتٕىإيصاَّٝا بؿعٌٕ  ٜؿيت قدٝ٘ ايؿك
ذب ـٜ: )ٜكٍٛباإليصاّ ٚ ّاستٝاطا ؾٝؿيت ايٛثٛم ايتاّ ب٘عٓدٙ ٚعدّ 
ٍٕ.ع٢ً األسٛط شسّـٜ)أٚ  (ع٢ً األسٛط ال  ...أٚ ....أٚ ع٢ً إغها

يصاّ تتطُٔ ايؿتٝا باإلشٖٛا َٔ ايتعابري اييت ـ( ْٜٚصض ع٢ً األسٛط
  ،ٚتهػـ عٔ نٕٛ َدزن٘ غري تاّ عٓد ايؿكٝ٘ أٚ غري َٛثٛم ب٘ ددّا

باإلستٝاط ٖٚرٙ  بٌ تصدز َكٝٓد٠ّ ،ؾال تصدز َٓ٘ ايؿت٣ٛ دص١َّّٝ بآت١ّ
ٖٚٛ استٝاْط يف َكاّ ايؿتٝا ٜـدتٓص  (ؾت٣ٛ باالستٝاط)أٚ  (ؾت٣ٛ إستٝاط١ٝ)

يف َـذاٍ ايعٌُ ٚايطًٛى،  (االستٝاط ايًصَٚٞ)بايـُذتٗد، ٖٚٛ قباٍ 
ال تهٕٛ اييت ٚ )ايؿت٣ٛ اإلستٝاط١ٝ(، البد يًُكًٓد َٔ ايعٌُ ع٢ً طبلٚ

برتى ايعٌُ )قدِٖ( ايرٟ ٜطُض غايب ايؿكٗا٤  َصدام االستٝاط ايٛدٛبٞ
ٕ٘ غرٔيٙ يًعٌُ بؿتٛاٙ اذا ناْت  َٔ ؾت٣ٛ عُاّل س أٜطب٘ ٚايرٖاب اىل ؾكٝ

ًٓدٙ   . ٚأضٌٗ ضًٛنّاَك
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)االستٝاط ايٛدٛبٞ( بني)ايؿت٣ٛ االستٝاط١ٝ( ٚبنيٚايـُالى ايؿازم    
َكٝٓد٠ باإلغهاٍ : )ٜـذب، ٜـشسّ(  ـشهِٖٛ أْ٘ اذا صدزت ايؿت٣ٛ باي

تٝاط ـبط االسـ، ٚاذا مل ٜست(١ٝـٝاطـؾت٣ٛ إست)ٝاط ؾٗٞ ـستأٚ باإل
استٝاط ) ؾٗٛ  -اأٚ السكّا هل اعًٝٗ ضابكّا - تتصٌ ب٘ أٚ ملبايؿت٣ٛ 

 عًٝ٘ ضابك١ّ ؿت٣ٛباالسـتٝاط ، ٚاذا إزتبط استٝاط يصَٚٞ أٚ (ٞٚدٛب
     .اضتشبابٞ(  ؾٗٛ )استٝاط ي٘أٚ السك١ّ 

     :ٕٕ  ايؿسع  إٔ ٜؿشص ايؿكٝ٘ يف سهِ ٖٞ ايؿت٣ٛ باالستٝاطٚبتعبري ثا
ايـشهِ شتٌُ داليت٘ ع٢ً ـٜتتبع َا ٜصًض االضتدالٍ ب٘ أٚ ٜٚ ايؿكٗٞ

 - ادتٗادٙشطب ـب -ايؿكٝ٘ؾٝذد  َعسؾت٘،ايٛاقعٞ ايـُذٍٗٛ ايـُساد 
١َٓٓ عٔ إثبات سهِ ايـُطأي١  ،قصٛز األدي١ االدتٗاد١ٜ ٚاألصٍٛ ايـُؤ

 -ال نجريّا ٜطريّا -داش١َ يكصٛز َدزنٗا  غريايؿكٝ٘ ؾت٣ّٛ  ٜؿيتٚعٓد٥ر 
يهٓ٘ البد ي٘ َٔ ايؿتٝا  ،ايؿكٝ٘ بتُاّ ديًٝٗايف باطٔ ٝكني إْكداح ايٚعدّ 

ؤدٟ اىل إدزاى ايـُُدزنٗا َٚٛاؾك١ َؤداٖا َع االستٝاط ـيك٠ٛ ايعٔ ب
 ،تٝاـالبد َٔ ايؿ - تدالٍـاالضَكاّ عط١ً يف ايـُزغِ  -ؾاْ٘  ،ايٛاقع

 : ايتػسٜعٞ إدزانٗا يًٛاقعق٠ٛ استُاٍ ُٛاؾكتٗا َع اإلستٝاط ٚـي

ال إٔ  ،ذُع بني ايكصس ٚايتُاّـباي -استٝاطّا -ؾرت٣ ايؿكٝ٘ ٜؿيت    
بٌ  ،ٗاشٛقـأٚ ي ايؿتٝا بأسدُٖا ضبل َع عدّذُع بُٝٓٗا ـشتاط بايـٜ

ايـذُع بني ايكصس  سٛطـذب ع٢ً األٜ:)ذُع ٜٚكٍٛـٜؿيت إستٝاطّا باي
أٚ )ع٢ً إغهاٍ  (شسّ ع٢ً األسٛطـٜ)أٚ (ذب إستٝاطّاـٜ)أٚ (ٚايتُاّ

شا٥ض ـذُع بني تسٚى ايـٜؿيت باي أٚ تس٣ ايؿكٝ٘ ،ْـشٛ ٖرٙأٚ  ٕؾٝ٘(
 بُٝٓٗا ـذُعشتاط بايـال إٔ ٜ ،طتشاض١ايـُٚبني أؾعاٍ ايطاٖس٠ 
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ٖٚرا ٜؿرتم عٔ  ،ذُعـبٌ ٜؿيت إستٝاطّا باي -ٚدٛبّا أٚ إضتشبابّا -
 :أٚ َا ٜػبٗٗا ٜٚكسب َٓٗا نإٔ ٜكٍٛ (شسّـ.. ٜ: )ٜـذب.ايؿت٣ٛ ايبآت١

 .شُٖٛا ـْ ٚأ (ذب ع٢ً األظٗسـٜ)أٚ  (ذب ع٢ً األق٣ٛـٜ)

  -خسـُتأاي يف إدتٗاد ايؿكٝ٘ اإلَاَٞ -أزبع١إصطالسات ٚاقع١ٝ ؾٗرٙ    
إضتٓباط خازدٞ يف  ٗا ٚاقْعـٖٚٞ ي ،البد َٔ ايتٓٓب٘ هلا ٚايتعٓسف عًٝٗا

 . ٚيف ؾتاٚاِٖ  َا١َٝ اإلث٢ٓ عػس١ٜايؿكٗا٤ األٚاخس َٔ اإل

 (االستٝاط االضتشبابٞ)دتًـ عٔ ـٜ (االستٝاط ايٛدٛبٞ)ثِ إٕ     
ْعري  : أٚ ضعؿ٘ ٚضآيت٘ ،دالف ٚقٛت٘ـ٠ استُاٍ ايَٛضٛعّا يف غد

ٍ ايكٝاّ َٓع ؾتض َا بني ايسدًني ساْعري ٚ ،إزغاّ األْـ ساٍ ايطذٛد
ٖٚرإ ٚزد بُٗا ، أٚ ثالث١ أصابع َٓؿسد١ يف ايصال٠ بأنجس َٔ غرب

يهٓ٘ قد  ،ايصشٝض ضٓدّا ايٛاضض دالي١ ع٢ً اإليصاّ ب٘ (15)دربـاي
تس٣ بعض أعسض َػٗٛز ايؿكٗا٤ عٔ ايؿتٝا بـُؤداُٖا، َٚٔ ٖٓا 

درب ـٓصٛص بايـُشهِ ـشتاط ٚدٛبّا ؾُٝٗا يك٠ٛ استُاٍ ايـايؿكٗا٤ ٜ
ٚيعً٘ ألدٌ نجس٠ االبتال٤  ،شتاط اضتشبابّاـٚتس٣ بعطّا آخس ٜ ،صشٝض

َـُا  -درب ايصشٝضـبايؿسعني َع إعساض األصشاب عٔ ايؿتٝا ٚؾل اي
 . ُٗاتصاّ باإليدّ إزاد٠ ايـُػسع األقدع يٛدٛب عٔ ع ٜهػـ

:  ا٥ص بني َٓػأ االستٝاطنيٛضٛعٞ ايـُايـُالى ايـُ :سٚبتعبريٕ َـدتص    
 ،دايـ ٚضعؿ٘ايـُشهِ ـٖٛ ق٠ٛ إستُاٍ اياالضتشبابٞ ٚ ايٛدٛبٞ

 .ؿكٝ٘ بًشاظ ؾسع ؾكٗٞ ٚاسد ايُهٔ سصٍٛ نٌ َُٓٗا عٓد ـٜٚ
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  (االستٝاط االضتشبابٞ)دتًـ ْٛعا االستٝاط سهُّا يف إٔ ـنُا ٜ    
هًـ َٔ تسن٘ بدّٚا ٚعدّ االعتٓا٤ ب٘ ايـُٜتُهٔ  -يطعـ إستُاي٘ -

أٟ ٜتدري بني  ،ايؿتٝا دٕٚ االستٝاطصٓب عٓاٜت٘ ع٢ً ٔ ـُهعُاّل ٜٚ
 . ايعٌُ باإلستٝاط ٖٚٛ األؾطٌ ٚبني ايعٌُ بؿت٣ٛ ايؿكٝ٘ ايرتخٝص١ٝ

كًد بني ايعٌُ ب٘ ايـُيك٠ٛ إستُاي٘ ٜتدٝٓس  (ط ايٛدٛبٞاالستٝا)ٕ ٚا    
س يدٜ٘ طشت عٓدٙ صٛز٠ ايٛاقع ٚتٛٓؾـذتٗد آخس إٓتـٚبني ايسدٛع اىل َ

َٓٔ ايـُ ًٓدٙ  إيصاََٞٔ دٕٚ إستٝاط  عٓرز ؾأؾت٢ بايسخص١ايـُؤ ؾٝك
طؤٚي١ٝ ايـُاآلخس  ؿيتايـُٜتشٌُ ٜعٌُ ع٢ً طبل ؾتٝاٙ ايرتخٝص١ٝ، ٚٚ

 .هًـ بداّل َٔ َسدع٘ األصًٞ ايـُعٔ عٌُ 

ٚأيصَٛا  كًٝد األعًِـت ٖرا ايكسٕ إغرتطٛاٚسٝح إٔ غايب ؾكٗا٤     
 (االستٝاط ايٛدٛبٞ)يف يًؿكٝ٘ اآلخس ايسدٛع زخص١ قٝٓدٚا  -ب٘

، ٚنأْ٘ إلطالم أٚ يعُّٛ ديٌٝ اغرتاط (األعًِ ؾاألعًِ)بايسدٛع اىل 
كٝٓد ـٖرا ايػسط ؾًِ ْٚسٝح مل ٜجبت عٓدْا ايؿكٝ٘ ايـُسدع .  أع١ًُٝ

 اي١ .عدَـشسش ايسٓخص اذا نإ ايـُؿيت ايـُٚأدصْا ايسدٛع اىل 

 (ؾٝ٘ إغهاٍ)ًؿغ ٝاط ايٛدٛبٞ(باالستٚقد تعازف بِٝٓٗ ايتعبري عٔ)   
دايؿ١ أٚ ايـَُٔ دٕٚ ضبل ايؿت٣ٛ  نرا( األسٛط)أٚ  (ؾٝ٘ تأٌَ)أٚ 

بٓشٛ  (ضتشبابٞ)اإلستٝاط اإلايتعبري عٔ  تعازفٚ . باالستٝاط شٛقٗاـي
 أٚ تًشك٘ طبك٘بٓشٛ ت ٚأ (سٛط إضتشبابّا( أٚ )األاألسٛط األٚىل)

 بٓٛعٞ االستٝاط . ستبطا ٜٖرا َ .إلستٝاط دايؿ١ يايـُايؿتٝا 

 طُإ : قإْٗا ستبط بايؿت٣ٛ ؾٜا َٚ    
 )األق٣ٛ( )األظٗس(ري ـبآت١ داش١َّ ٜٚهػـ عٓٗا تعبايؿتٝا د تهٕٛ ق    
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  . شسّ(ـذب( )ٜـ( )ٜ)ال ٜبعد)ايعاٖس( )األقسب( 

أٚ عدّ ي١ الدَٔ ضعـ ايٜطري ٚقد تهٕٛ ايؿت٣ٛ َصشٛب١  بػ٤ٞ     
 (سٛطع٢ً األ ـذبٜ، ْعري)استٝاط١ٝؾٗٞ ؾت٣ٛ  ـُدزىايٛثٛم ايتاّ باي

  . ع٢ً اغهاٍ أٚ ع٢ً تسدد( ـذبٜ( )شسّ ع٢ً االسٛطـٜ)

شٝح ال ـبكدز َعتٓد ب٘ ب ايديٌٝ ٚايـُدزى ٚقد ٜهٕٛ ايطعـ يف    
ٚقد  ،(االستٝاط ايٛدٛبٞ)ٖٛ ٗا ٖٚرا ْـؿٝ ُ٘هٓـا ٚال ٜٗٚثٛم يًؿكٝ٘ ب

صري اىل ايـُٚ اُهٔ َٓعٗـشٝح ٜـٜهٕٛ ايطعـ يف األدي١ قّٜٛا ددّا ب
ذعٌ االستُاٍ ايطعٝـ ـب٘ ٜٚايؿكٝ٘ اإلستُاٍ اآلخس ألْ٘ ايكٟٛ ؾٝؿيت 

ٖٚرا ٖٛ  ،ّٝٓاٜك َدزنّا يًٛاقعإستٝاط٘ اذا نإ إضـتشبابـّٝا تٝاطّا ـإس
 .ٖرٙ َساتب ايؿتٝا األزبع١  ( . االستٝاط االضتشبابٞ)

ساد ٖٚرا اصطالْح خاَظ، ُٜ (16)(شهِ ايٛيٟٛـاي:) ٝاـؿتـٚيف قباٍ اي    
أٚ  ،بٗا كٍٛع٢ً اي (ايٛال١ٜ ايعا١َـ )شهِ ايصادز َٔ ايؿكٝ٘ بـاي َٓ٘:

 . دتازايـُايكٍٛ  ٖٚٛ (شطب١ـٚال١ٜ اي) كٍٛ بـاي

 ٚتـدتًـ ايؿت٣ٛ ايؿك١ٝٗ عٔ ايـشهِ ايٛيٟٛ َٔ دٗإت:     

َِـاي ٕٓإ -أ     عتُد ع٢ً ايـُصادز َٔ ايؿكٝ٘ ايعدٍ ٚٛيٟٛ اياي شه
ِْٖٛ  ايٛال١ٜ ًٓدٜٔايـُذتٗدٜٔ ٚايـُ :ذُٝعـع٢ً اي ْاؾْر سه ذٛش ـال ٜ ،ك

، تأضّٝا ٚإقتدا٤ّ بـُا صدز عٔ زضٍٛ اهلل ذٛش ايتدًـ عٓ٘ـكط٘ ٚال ٜـْ
(S )(ًٞٚاالَاّ ع االسهاّ ايـُؤقت١ بـُا ِٖ ٚال٠ األَس، ال َٔ )

                                                           

ٖرا ايتعبري قد تـذدٙ عٓد ايعسؾا٤ ٚايؿالضؿ١ ايـشهُا٤، ٖٚٛ أؾـطٌ َٔ تعبٝـس بعض  (16)
، ؾإ تا٤ ايتأْٝح ُتشرف ايؿكٗا٤ :)ايـشهِ ايٛالٜيت( ألْ٘ خطأ بـشطب قٛاعد يػ١ ايعسب

 عٓد ايٓطب١، تكٍٛ : ) ٖرا ايسدٌ ؾاطُٞ( ْطب١ اىل ؾاط١ُ صًٛات اهلل عًٝٗا .
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بـُا ِٖ ضؿسا٤ اهلل ٚسذذ٘ تعاىل ع٢ً عبادٙ يف تبًٝؼ أسهاَ٘ . ْعِ 
دطأ يف ـسسش ايأ تـذٛش ايـُدايؿ١ ٚعدّ االْصٝاع يًشهِ ايٛيٟٛ يـُٔ

  . شٛخ االدتٗادـنُا ؾٓصًٓاٙ يف ب ،أٚ بعض َكدَات٘ َطتٓد ايـشهِ

ؾإ  (ايؿتٝا)ٜس اػايٛيٟٛ( أٚ )ايـشهِ بايٛال١ٜ( ٜشهِ ـاي) ٕإ -ب    
ِْ دا٥ِ ٜهػـ عٔ ايتػسٜع ايٛاقعٞ ايـُشؿٛظ  إيـٗٞ غسعٞ ايؿتٝا سه
ٍٓ عًٝ٘يف ايًٛح ٚ بُٝٓا  ،عترب٠ أٚ األصٌ ايعًُٞايـُاألَاز٠  هػؿ٘ٚت ٜد

 ٜٓطًل بايٛال١ٜ يٝظ تػسٜعّا َطتُسّا دا٥ُّا بٌ ٖٛ تػسٜع َؤقتشهِ ـاي
 . ٜٚتشدد بٗا طًُنيايـَُصًش١ االضالّ ٚ َٔ

ًٓدٜ٘ ٚأتباع٘ دٕٚ أتباع ايؿكٝ٘ ـبس ـشصَٓؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ إٕ تأثري  -ـد     ُك
َا شهِ بايٛال١ٜ ٜهٕٛ أَسّا ًَصَّا يًذُٝع ست٢ ايؿكٗا٤ ـبُٝٓا اي ،اآلخس

مل ُٜعًِ بطالٕ َطتٓدٙ أٚ بطالٕ بعض َكدَات٘، ٚقد سككٓا يف بـشٛخ 
ايـُؤقت شهِ ايطًطاْٞ ـاي صالس١َٝـشطب ٚالٜت٘ ًؿكٝ٘ بيٕ االدتٗاد أ

ٜالسغ ؾٝ٘ صالح ، ٚايؿتا٣ٚ ايػسع١ٝاإليـ١ٝٗ خازز دا٥س٠ األسهاّ 
شهِ ـطًُني نإٔ ٜايـُذتُع أٚ صالح ايـُضري دٜٔ االضالّ يف 

ًصّٚ تدٓزب بشهِ ـٜ ٚأ ،ايهؿازَٔ  ٚأباجلٗاد ايدؾاعٞ َٔ ايتهؿريٜني 
اع عٔ أزض االضالّ إذا ؾمحٌ ايطالح يًدطًُني ايكادزٜٔ ع٢ً ايـُ

ذاتِٗ ـطًُني ْٚايـُصالح  ٚأإقتطت٘ ايطسٚز٠ ٚسؿغ بٝط١ االضالّ 
 طًُني ٚخرياتِٗ . ُا ألزاضٞ ايـٚإضتشالهلُ أَ َهاٜدُٖ

نِ اشـعػسات األَج١ً اييت تعٓد َٔ صالسٝات اي ٚيًشهِ ايٛيٟٛ    
يؿكٝ٘ اذد ـٜ إٔ َٓٗا:(: ايػا٥ب )عذٌايػسعٞ ايكا٥ِ َكاّ االَاّ 

بًصّٚ أَٛاهلِ ٚأمخاضٗا ؾٝشهِ  صًش١ يف إيصاّ ايٓاع بدؾع شنا٠يـُا



 (487).......حقًقة  الفتًا االحتًاطًة واالحتًاط  الىجىبٌ  واالحتًاط  االستخبابٌ ...     
 

ذد ـٜ . َٚٓٗا: إٔيصاّ يتٓؿٝر سهُ٘ ايدؾع ٜٚتٛد٘ ايكادزٕٚ ع٢ً اإل
صًش١ يف َٓع ايؿاضكني َٔ ايتذاٖس باإلؾطاز يف ْٗاز غٗس يـُيؿكٝ٘ اا

يؿطام َٔ صًش١ يف تٛٓد٘ ايكادزٜٔ اىل َٓع اايـُذد ـزَطإ أٚ ٜ
 . ا نجري رٖ ٚغري اإلضالّ،عاصٞ يف بالد ايـُايتذاٖس ب

أٚ ْٗٝ٘ ُسٕٚ بأَس ايؿكٝ٘ ـشني ٜأتـصايأْاع شه١َٛ بٝد ـٚقد تهٕٛ اي    
ذُازى َٚٓع ايػال٤ يف األضعاز ـؾُٝٓشِٗ صالس١ٝ ؾسض ايطسا٥ب ٚاي

َٚٓع محٌ ايطالح َٔ  ،يبطا٥ع ايطسٚز١ٜألد١ٜٚ ٚاإ اـشدٜد أثـُأٚ ت
طًُني أٚ ايـُباقتصاد بالد االضالّ ٚ َٚٓع نٌ َا ٜطٓس ،زخص١دٕٚ 
 ، َٚٔ يف بالد االضالّ ٚاألَج١ً نجري٠ طًُنيايـُ دتُاعؿطد إَا ُٜ

 ُهٔ إضتكصا٤ أؾساد ٚال١ٜ ـال ٜٖٓا قاٍ غٝذ ايؿكٗا٤ )زض(: )
  ر ؾٝ٘ اىل ٚال١ٕٜٝألٕ ايتشكٝل عَُٛٗا يف نٌ َا إست ،شانِ ٚأَٝٓ٘ـاي

 . (17)(غريٙ...يف َاٍ أٚ 

شهِ ـَع ايؿتٝا ايػسع١ٝ ؾريدض ايايٛيٟٛ شهِ ـقد ٜتصاسِ اي -د    
ٖٚرا ْعري َا اذا  ،بايٛال١ٜ اذا ناْت ايؿتٝا قاب١ً يًتدصٝص ٚايتطٝٝل

 أؾساد ع٢ً دُظ ضسٜب١ّـناْت ايؿتٝا عدّ دٛاش أخر غري ايصنا٠ ٚاي
ر ضسٜب١ ًش١ االضال١َٝ أخصايـُإقتطا٤ ٚدد ايؿكٝ٘ طًُني يهٔ ايـُ

طتٛزد٠ أٚ ايـُدُظ نإٔ تؤخر ع٢ً ايبطاع١ ـإضاؾ١ٝ غري ايصنا٠ ٚاي
ضسٜب١ دخٌ أٚ ع٢ً بٝع ٚغسا٤  :ع٢ً ايتذاز ايهبازز٠ أٚ صٓدايـُ
 .شٖٛا ـصاْع ْٚايـُطانٔ ٚايـُ

 يهٔ ٚدد ،كًًٝ٘ـَٔ تهجري ايٓطٌ أٚ ت أٚ ناْت ايؿتٝا عدّ َٓع أسٕد    
                                                           

 . 334:  41دٛاٖس ايهالّ : ز (17)
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دعٛ ايـدطبا٤ ايٓطٌ ؾٝنجس٠ شٓد َٔ ـايؿكٝ٘ إقتطا٤ َصًش١ ايبالد اي 
ٚزداٍ االعالّ ْٚـشِٖٛ اىل سٓح ايـُطًُني يتكًٌٝ ايٓطٌ ع٢ً 
خالف تػسٜع اضتشباب نجس٠ ايٓطٌ، أٚ ٜـذد ايؿكٝ٘ إقتطا٤ َصًش١ 

دعٛ ايـدطبا٤ ٚزداٍ االعالّ ْٚـشِٖٛ ايٓطٌ ؾٝـُطًُني نجس٠ بالد اي
، شٌُـَٓع تداٍٚ سبٛب َٓع اياىل سٓح ايـُطًُني يتهجري ايٓطٌ ٚ

ٖٚرا ٜعسؾ٘  ،شهِ ع٢ً ايؿتٝا ايكاب١ً يًتطٝٝلـالَج١ً نجري٠ ؾريدض اياٚ
 :ثِ ْبشح   .غريٖا َٔ يًتطٝٝل ايكاب١ً ايؿتٝا ٝٓصٕٚـُِٖٚ ٜ ،ايؿكٗا٤

 مهاشٌء االحتًاط بقشنًه :           

ايرتدد يف ايؿتٝا ؾُٝٓع٘ َٔ عٓد ايؿكٝ٘ :  أْ٘ نجريّا َا ٜـشصٌذنسْا     
ٚدٛبّا أٚ اضتشبابّا سطب غد٠ ايداعٞ  - اإلستٝاطايؿتٝا ٜٚدعٛٙ اىل 

ٛٓت٘ أٚ  َٓػأ ُهٔ إٔ ٜهٕٛ ـٜ، ٚ -ضعـ ايداعٞ ٚق١ً زدشاْ٘ٚق
ايـُتٛؾس يدٜ٘  ايـُاْع َٔ ايؿتٝا بـُا ٜـكتطٝ٘ ايديٌٝ  ايػُٛضايرتدد ٚ
 ٖٞ َٓعٛز٠ يًؿكٗا٤ -ضت١ أٚ أنجس -أسد أَٛز اإلستٝاط أٚ داعٞ

 ايع١ًُٝ، ٖٚٞ :  ساٍ إستٝاطِٗ يف ايسضاي١( )زض

ـشطب ؾُٗ٘ يـُديٛي٘ غاَطّا شهِ بـ: إٔ ٜهٕٛ ديٌٝ اياألٍٚ    
ـشتاز اىل إعُاٍ ًَه١ ٜغري ٚاضض ٚسطب َباْٞ ايؿكٝ٘ َٚػتبّٗا 

 ساٍُٖٚا غري ساصًني عٓد ايؿكٝ٘ ٚضع١ ٚقت٘،  ٘ايٓد ؾساؽ بعٙ دتٗادا
داليت٘ دًّٝا  ٚأدرب ـٚقد ال ٜتطض عٓد ايؿكٝ٘ صدٚز اي ،إزاد٠ ايؿت٣ٛ
ـشدٜج١ٝ ٚايسداي١ٝ ٚتـشهُٝ٘ يكٛاعد أصٍٛ ٛاشٜٔ ايًـُي زغِ َسادعت٘

َٔ آالت االضتٓباط، ٚقد ال تتطض  شٖٛاـْٚايعسب١ٝ ١ قٛاعد ايًػٚ ايؿك٘
ؾٝ٘  يٛدٛد غب١ٕٗ عٓدٙ دالي١ ايـدرب أٚ ديٌٝ ايعكٌ أٚ َعكد اإلمجاع
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ع١ ؾال تط٦ُٔ سادَتتبع ٚـشتاز اىل َصٜد ْعس ٚشٝح تـب ،َٔ د١ٕٗ َا
شتاز ـدرب أٚ ذاى ايديٌٝ ٜٚـتطُٔ يف ذاى ايايـُشهِ ـباي ايؿكٝ٘ ْؿظ

طأي١ نجريّا ٜٚكصس عٓدٙ ايٛقت أٚ مل تطعؿ٘ ايـُهت٘ َٚتابع١ ًإلعُاٍ َ
دًصّا َٔ ـؾٝشتاط ٚدٛبّا أٚ إضتشبابّا ت ،تٛؾس٠ يدٜ٘ايـُصادز ايـُ

 . ٗا٘ بـٛقـأٚ عدّ ٚث عٓدٙ َطؤٚي١ٝ ايؿتٝا يعدّ ْطٛدٗا
 نجري ايتشكل ست٢ أْو تس٣ بعض األعاظِ ٚايـُٓػأ ٖٚرا ايطبب     

ايتأٌَ ٚايتٛقـ سٕٛ أسٝاّْا بٜصٓس -َِٚٓٗ غٝدٓا األععِ األْصازٟ -
يعدّ تٛؾس ايٛقت سااّل ايبشح  أٚ ايـُٓع، ٚقد ٜسد٤ٞاإلغهاٍ بٌ ٚ

 صاز ايـُايهايف سني ايٓعس أٚ الْػػاٍ ايباٍ أٚ تدٖٛز ايصش١ ٚ
ُا ـَ -ِ أعاظِ ايؿكٗا٤ٖٚ -َٔ األعراز اييت ٜطسسْٛٗا شٖٛاـأٚ ْ

ت٘ عٓد ط األَس بطعـ اإلدتٗاد أٚ ق١ً آالٜهػـ عٔ عدّ إزتبا
ٌْ ، نٝـذتٗدايـُ  .ذتٗدٜٔ ايـُعٓد نباز  ؟ ٖٚٛ  ساص
ٌ ٚاضشّا ٚديٝٚايؿتٝا اييت ٜستطٝٗا شهِ ـايجاْٞ : إٔ ٜهٕٛ ديٌٝ اي    

ظٗٛزٙ يطعـ  أٚجبت هلا ايـُٙ خرب ايؿتٝا األخس٣ ضعٝؿّا يطعـ ضٓد
جبت ايـُدرب ـأٚ الْتؿا٤ ايدًّٝا أٚ عدّ ٚضٛح ايـُساد ايـذدٟ َٓ٘ تاَّا 

َٚع ذيو  ،شٛ ذيوـعازض األق٣ٛ أٚ ْايـُأٚ يٛدٛدٙ َع ٚدٛد 
بعض أعاظِ ايؿكٗا٤  مجْع َٔ ايؿكٗا٤ َٚعًِٜٗتصّ ايؿتٝا األخس٣ 

تًٓكِٝٗ ايؿتٝا َٔ بعض  َع إستُاٍأٚ ُتٓطب يـُػٗٛزِٖ  تكدَنيايـُ
عًٝٗا ايؿكٗا٤ مجاع قد  ُٜدٓع٢ إٚألخباز ايٛاص١ً ايِٝٗ ٚمل تصًٓا، ا

ذد ايؿكٝ٘ ـٜبُٝٓا  ،َٔ دٕٚ ديٌٝ ٚاضض أٚ خرب ال٥ض ٜصًض َطتٓدّا هلِ
ْعري َطأي١ إضت٦رإ ٚيٞ ٚاضشّا دًّٝا، ايـُطتٓد قا٥ُّا ع٢ً ايؿتٝا األخس٣ 

ؾإ إطالم  ايكاتٌ،َٔ بايكصاص ٥ب٘  ( أٚ َٔ ْأَ االَاّ ) ايـُكتٍٛ 
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ٌْيف ايهتاب ٚايط١ٓ ايـُطٗسٜٔ أدي١ ايكصاص  ٚاضض ع٢ً عدّ  ديٝ
دالف يف يصّٚ ـعٞ االمجاع أٚ عدّ اييهٔ إٓد ،يصّٚ االضت٦رإ

  . االضت٦رإ
أٚ َع١ٓٝ ٚيف َجً٘ قد ٜكتٓع ايؿكٝ٘ أٚ ٜط٦ُٔ بعدّ ضال١َ ديٌٝ ؾتٝا     

ال١َ َٛقؿ٘ طٚؾل ايديٌٝ ايطعٝـ تأَّٝٓا يشتاط ع٢ً ـٜكتٓع بطعؿ٘ ٜٚ
 تٝاط٘ بأٌَ إدزاىـسٝح ٜهٕٛ إس ،َٚٛقـ َكًدٜ٘ ّٜٛ ايعسض األنرب

 .شذٛب ٚبسدا٤ إصابت٘ ايـُايٛاقع 

عص١َٝٛ ايـُٖٞ األخباز %(75)ايجايح : إٕ نجريّا َٔ أدي١ األسهاّ     
ايهٌ  أٚٚايهجري  ،قبٛهلاسدٚد دتًؿ١ يف طسٜل إعتبازٖا ٚـطايو َايـُٚ

زغِ إختالؾِٗ صػسّٜٚا يف  ،ٛثٛم بصدٚزٙايـُدرب ـٜعتكد سذ١ٝ اي
 درب ـٚنجريّا َا ٜػتب٘ اي ،ٛثٛم ب٘ايـُدرب ـَصادٜل ايايتطبٝل ٚتعٝني 

 ،َٔ سٝح قسا٥ٔ صدٚزٙ بني َٛثٛم ايصدٚز ٚبني َعٕٓٛ ايصدٚز
ٚبني ب٘ ٚايؿسم ٜهاد ٜهٕٛ غعس٠ بني ايٛثٛم بايصدٚز ٚاالط٦ُٓإ 

بني ايعٔ ٚاضض يعدّ ٚدٛد سٓد ؾاصٌ  ،عترب بايصدٚزايـُايعٔ غري 
ؾٝشصٌ ايرتدد عٓد ايؿكٝ٘ يعدّ ضبط احلاصٌ  ،ايكٟٛ ٚبني االط٦ُٓإ

 بـُا ٜؤدٟ اىل إدزاى ايٛاقع ايـُذٍٗٛ .ؾٝشتاط ٚدٛبّا  يف باطٓ٘، 
 ،درب قد تتطض ٜٚط٦ُٔ ايؿكٝ٘ بايعٗٛز ٚايدالي١ـٖٚهرا دالي١ اي    

 ،ع١ْٛٓايـُٛثٛم بٗا ٚبني ايدالي١ ايـُٚقد تػتب٘ ٚترتدد بني ايدالي١ 
شتاط إضتشبابّا ألدٌ ضعـ ـٚقد ٜعٓدٙ، ؾٝشتاط ٚدٛبّا ألدٌ ق٠ٛ ايعٔ 

ايـدرب  طٓدـٓإ بـصٍٛ اإلط٦ُـتُاٍ اآلخس َع سـ١ يإلسـبتـايدالي١ ايـُج
 . ع٢ً غريٙ َٔ االستُاٍ  ٚداليت٘

 يهٓ٘ يطعـ -ُّاـشسٜـٚدٛبّا أٚ ت -ّٝا ـسهُّا إيصاَتطُٔ ـرب ٜـٚقد ٜأتٞ خ    
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ُؿادٙ ـضٓدٙ ال ٜٓٗض ديٝاّل َعتُدّا َٛثٛقّا بصدٚزٙ ٚداليت٘ يٝؤخر ب
ّا سطب أٚ إضتشباب ّاؿيت ايؿكٝ٘ ع٢ً طبك٘ ؾٝشتاط ٚدٛباإليصاَٞ ٜٚ

 .أٚ ضعؿ٘  عٓد ايؿكٝ٘ ق٠ٛ اإلستُاٍ
دالف ضابك٘ ؾاْ٘ يف ـب ،عص١َٝٛايـُدتص باألخباز ـٖٚرا ايداعٞ َ    

 .شهِ أٚ عٔ ايٛظٝؿ١ ايػسع١ٝ ـعُّٛ ايديٌٝ ايهاغـ عٔ اي

ُٓع ـشهِ يف َكاّ االضتٓباط يهٔ ٜـشصٌ االط٦ُٓإ بايـ: إٔ ٜايسابع    
نُدايؿ١ ايـُػٗٛز يـُدزى ايؿتٝا  ـشرْٚزعٔ ايؿتٝا ٚإظٗازٖا َايؿكٝ٘ 

َؿطد٠  :ايؿتٝا إظٗازعٔ ايؿكٝ٘ ُٓع ـٜ قدٚاييت ٜط٦ُٔ ايؿكٝ٘ هلا، 
غسع١ٝ أٚ أخالق١ٝ قا١ُ٥ يف ايتصسٜض بايؿت٣ٛ ع٢ً طبل إط٦ُٓإ 

شتاط ٚدٛبّا ـذتٗد تٛٓزعّا ٜٚايـُذتٗد ؾٝهتِ ايؿت٣ٛ ٚال ٜعٗسٖا ايـُ
ٖٚرا ْعري َا صٓع٘ بعض ايؿكٗا٤ األدال٤ َٔ طبل االستُاٍ اآلخس، 

اّ أٚ ٚايتدخني ساٍ ايصٝايػًٝغ دخإ يُؿطس١ٜ ابـاالستٝاط االيصاَٞ 
ػسب ايـُِ ٚصال٠ ٥ا٠ ايهتابٞ أٚ يف تسى إْاط١ ٚقت إؾطاز ايصيف طٗاز

ؾإ نجس٠  ،ضكٛط ايكسص َع قٓاعتِٗ بايسخص١ػسٚب ايػُظ ٚب
شٍٛ دٕٚ ـت خس٣األدايؿ١ يًؿتا٣ٚ ايـُ ايـُػٗٛز٠ ألخبازيؿتا٣ٚ أٚ اا

عٓد كتطٝٗا صٓاع١ االضتٓباط ٚآالت ايؿكا١ٖ ـايتصسٜض بايؿتٝا اييت ت
دايؿ١ ـذسأ٠ ع٢ً َـسرزّا َٔ اي -ٚدٛبّا أٚ اضتشبابّا -ايؿكٝ٘، ؾٝشتاط

ٛٓـتأٚ ٜهٕٛ ذيو َِٓٗ  ،ػٗٛزايـُك٘ َع ؾتٝا ـشتٌُ تٛاؾايـُايٛاقع  طّا ش
ت ٚقد ناْيطال١َ َٛقؿ٘ ّٜٛ ايعسض ع٢ً ايـشطاب، عّا يف ايدٜٔ ٚتٛٓز

ٜـُا١ْٝ ٚايػعٛز األدٝاٍ ايطابك١ َٔ ايـُذتٗدٜٔ ٜتُتعٕٛ بٗرٙ ايـشاالت اإل
شتاطٕٛ إضتشبابّٝا ـشتاطٕٛ إيصاَّٝا ٚقد ٜـهاْٛا ٜيف ؾتاٚاِٖ ؾ بايـُطؤٚي١ٝ

، ٖٚرا نجري ايتشكل -ٚضعـ اإلستُاٍ اآلخس أٚ قٛت٘ -ٓاعتِٗـق بسط
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بٌ قد صٓسح  ،ٚيعٌ أغًب َٛازد االستٝاط االضتشبابٞ َٔ ٖرا ايكبٌٝ
 )قدُٖا(ٚاألْصازٟذٛاٖسٟ ـٓا ايٝتأخسٜٔ نػٝدايـُمجع َٔ أعاظِ 

ا باالستٝاط االضتشبابٞ يف َٛازد ُشٛثٗـيف بعض نًُاتُٗا ايؿك١ٝٗ ٚب
ٚأؾاد ايـُشكل اإلٜسٚاْٞ يف  (دالفـايخسٚز عٔ غب١ٗ )َع ايتعًٌٝ بأْ٘ 

 ( تعكٝبّا ع٢ً قٍٛ غٝدٓا األععِهاضبايـُ)ساغٝت٘ ع٢ً خٝاز ايػنب يف 

 (طأي١ايـُخالؾّا يف  عٓدشكل يف ايدزع ال ُٜايـُخالف )( بإٔ )قدٙ (18)
                                                                                                                                                                    عٓد ذيوُٜ ال ٛدب إٔـال ٜ إٔ نإ ذيو يف ايدزع ذسدـَ) : (قاٍ)قدٙ

ٚأَا َا ٜػاٖد  ،قبٌٝ ايهٓس ٚايؿٓس ايعًُٞ َٔ ٜهٕٛ ٚإٔ طأي١امل يف خالؾّا
شاثِٗ ؾريو يٝظ ـشككْٛ٘ يف أبـُا ٜـَٔ ايؿكٗا٤ َٔ عدّ ايؿت٣ٛ ب

 -ع يف ايؿت٣ٛبٌ ألدٌ غد٠ ايتٛٓز ،ٛٙكُا سٓكـألدٌ عدّ إعتكادِٖ ب
شكل ٚسدٙ يعً٘ ال ايـُْعِ خالف  ،ػٗٛزايـُدايؿ١ ـشاغّٝا َٔ َـٚيٛ ت
 . (19)( ـؿام ساصاّل َـُٔ عداٙباْعكاد االمجاع إٕ نإ االت ٜطٓس

 ا َستبط١ّ ّا يه١َُّْٗٗٛ غسع ايػسع١ٝيؿتٝا : إٔ ٜهٕٛ اايـداَظ     
 ايعباد ُا ٜتٛقـ عًٝ٘ سؿغ ْعاّـباألعساض أٚ ايدَا٤ أٚ األَٛاٍ أٚ َ

ايػازع األقدع إزادت٘ َٔ ْصٛص ٚقد عًُٓا  ، -ّاأٚ َعاد ّاَعاغ -عَُّٛا 
 نُا ٜبدٚ ٚاضشّا َٔ اٖتُاّ ايػازع يف ايهتاب ٚايط١ٓ يف ،االستٝاط ؾٝٗا

ِٚ َؾَطإد ٔؾٞ اأَلِزٔض طايدَا٤ ٚايٓؿٛع أَس ِٝٔس َِْؿٕظ َأ ٌَ َِْؿطّا ٔبَػ ِٔ َقَت ََ
َُا  ُٔٝعّاَؾَهَأْٖ ٌَ ايٖٓاَع َد ايػازع  ٖٚهرا إٖتُاّ ،31: ُا٥د٠ـاي صَقَت

باألعساض ٚطًب٘ االستٝاط يف ايؿسٚز ظاٖسّا َٔ صشٝض ايعال٤ بٔ 

                                                           

 . 319:  8زادع : املهاضب َع غا١ٜ اآلَاٍ : ز  (18)
 .  111+  119:  3ساغ١ٝ احملكل االٜسٚاْٞ ع٢ً املهاضب :ز (19)
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(:طإٕ ايٓهاح أسس٣ ٚأسس٣ إٔ ُٜـشتاط ضٝٓاب١ اييت تطُٓت قٛي٘)
ٌْ َٚؿٓصٌ، ٚداليت٘  (11)ؾٝ٘ ٖٚٛ ؾسْز َٚٓ٘ ٜهٕٛ ايٛيدص ٚايـدرب طٜٛ

ٚاضش١ إال إٔ يف ضٓدٙ نالَّا َٔ د١ٗ ايعال٤، ٖٚٛ عٓدْا َٛثْل يسٚا١ٜ 
بٔ أبٞ عُري عٓ٘ سٝح ز٣ٚ ايصدٚم بطٓدٙ ايصشٝض اىل ابٔ أبٞ ا

، ؾٝهٕٛ ايـدرب صشٝشّا يصش١ ضٓدٟ ايصدٚم (11)عُري عٔ ايعال٤
ٛزع اي ايؿكٝ٘ٚايطٛضٞ اىل ايعال٤ قطعّا، ٚتٛدد ْصْٛص أخس٣ تدعٛ 

عٔ اهلذّٛ عًٝٗا ٚإقتشاَٗا َٔ غري تـُٓع٘ ايؿتٝا ايرتخٝص١ٝ ٚ ب تذٓٓي
شهِ قّٜٛا ٚٚاضشّا ـؾاذا مل ٜهٔ ديٌٝ اي، د١ًٝذ١ ق١ٜٛ ٚأَاز٠ س

شتاط ٚدٛبّا أٚ إضتشبابّا سطب ـع ايؿكٝ٘ ايعدٍ ٜٜٚتٛٓز -ٚٚايف ايدالي١
 .ٛزد أٚ ضعؿٗاايـُق٠ٛ االستُاٍ أٚ ضعؿ٘ ٚٚؾل غد٠ أ١ُٖٝ 

إٔ تتٛؾس األدي١ عٓد ايؿكٝ٘ ٚتتعاضد ع٢ً سهِ إيصاَٞ، ايطادع:      
 -ٚيٛ يعسٚف خاص١ تعاصس ايـُهًؿني -ٖٚٛ صعب ايتطبٝل ٚااليتصاّ

ؾال ٜتٝطس يٓٛعِٗ ايتصاّ ايعٌُ بايؿتٝا ٚقد ٜـدػٕٛ ايتطسز َٔ ايعٌُ 
بٗا، ٜٚالسغ ايؿكٝ٘ ٖرٙ ايـذ١ٗ يف أتباع٘ َٚكًدٜ٘ ؾٝتٓصٍ َٔ ايؿتٝا 

 )قدٙ(ايبآت١ اىل االستٝاط ايٛدٛبٞ، ٖٚرا َا السع٘ أضتاذْا ايـُشكل
ٚيف  أَاّ األدٓيبٜٚدٜٗا يف َطأي١ نػـ ايـُسأ٠ ٚدٗٗا  ايـد٥ٛٞ

 ٚقطا٤ قٛاعد ٚاألدي١ ٚدد تعاضد ايٓصٛص سٝح ٚاألضٛام، ايطسم
ّٓ عًٝ٘ أؾادْا عٓد َباسجت٘  نُا -االضتٓباط ع٢ً ايتشسِٜ ٚإٔ ايديٌٝ تا

  . -ؾسٚع ْهاح ايعس٠ٚ ايٛثك٢
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ِٓ عٓدنِ ايديٌٝ ع٢ً ايتشسِٜ ؾً ٚقد ضأيٓاٙ     َِ ذنستـِ يف : اذا تـ
بأْٓا ْتٓصٍ يالستٝاط  : ايسضاي١ ايع١ًُٝ اْ٘ أسٛط ٚدٛبّا، ٚأداب

 ري َٔ ايـُكًداتَساعا٠ّ يًعسٚف ايعطري٠ اييت ٜـُٓس بٗا نج ،ايًصَٚٞ
 )قدٙ( ٜكصد ؿت٣ٛ ايتشسِٜ يٛ أؾتٝٓا،ـب ٗٔتصاَـيٚايـُاْع١ عٔ ا

 سٝح  -س٦ٓٝرخازز ايٓذـ ضُٝا ال -األ١َٝٓ ٚأايعسٚف االدتُاع١ٝ 
دسٚز َٔ ـعٓد اي االيتصاّ بتػط١ٝ ٚدٖٛٗٔايـُؤَٓات  ال ٜتٝطس يػايب

 ٠ ايع١ًُٝ ع آؾام ايـشٝاٚتٛٓض َٚتطًباتٗا ايبٝت بؿعٌ تطٛز ايـشٝا٠
ػـ ايؿاضض، ـتهـؿطاد ٚايـػاز ايـتـاألعُاٍ ٚاْضري ٚاالدتُاع١ٝ ٚ

بًدإ َطاؾّا يـدٛف تطسز غايب ايـُؤَٓات َٔ ايتطرت ايتاّ يف بعض 
كتطٝٗا ٍ ايؿكٝ٘ َٔ ايؿتٝا اييت تـَٔ االعراز، ٚبـتٓٓص ْٚـشٖٛا ايـُطًُني

ٕ٘ عدٍ ٜتٝطس يًُهًؿني تـكًٝد ؾـ -ٜ٘ اىل االستٝاطايـُتٛؾس٠ يددي١ األ كٝ
 .ؾٝكًدٙ آخس ٜؿيت بايسخص١ ٚايؿتٝا ايـُٝطٛز٠ 

شهِ غسعٞ َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ هلا َطتٓد ـإٔ تػتٗس ايؿتٝا بايطابع:      
أٚ ٜهٕٛ هلا َطتٓد ضعٝـ ٚال ٜطاعدٖا أصٌ  ،ضض َٔ األخبازٚا

 :  ٛضٛعايـُٛزد ٚايـُعًُٞ دإز يف 
 كٗا٤ اإلَا١َٝ ـػٗٛز٠ بني ؾايـُايؿتٝا  -شِ االزْبـْعري سس١َ أنٌ ي    

أٚ ٜس٣ ي٘ درب أٚ يف داليت٘ ـذد ايؿكٝ٘ ضعؿّا يف ضٓد ايـٚقد ٜ -()زض
 تشسِٜٚاإلمجاع ايـُٓكٍٛ ع٢ً ؾتٝا اي رياعٞ غٗس٠ ايؿت٣َٛعازضّا، ؾ

 ،شِ األزْبـتٓاٍٚ ي برتىشتاط ٚدٛبّا ـٜٚ َٛاؾـكتٗا ٚإقتطا٤ االستٝاط
 تا١َ عًٝٗا .ٚال سذ١ 

 ست٢ ايـدرب ايطعٝـ -اعًٝٗايؿكٗا٤ ع٢ً ؾتٝا ٚال سذ١ ذُع ـأٚ ٜ    
سهُّا تعبدّٜا  ٜٚهٕٛ ايـشهِ ايـُػٗٛز أٚ ايـُذُع عًٝ٘ -ضٓدٙ أٚ داليت٘
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١ أٚ بادزاى ايعكٌ ايعًُٞ تػسعايـُأٚ  َـُا ٜجبت بطري٠ ايعكال٤ يٝظ
شصٌ ايكٓاع١ ايتا١َ عٓد ايؿكٝ٘ ـٓ٘ قد تيه ،ارٖ شٛـايكطعٞ أٚ ْ

دقل ايـُشكل ايـُٚقد ٜرتدد ايؿكٝ٘ َعكدٙ،  ؾٝؿيت ع٢ً طبلباإلمجاع 
ؾٌُٝٝ اىل االستٝاط  ،ٚاضش١تا١َ تجبت َٔ ايؿتٝا إال َع سذ١ ايـُ

 .االضتشبابٞ سطب ق٠ٛ اإلستُاٍ ٚضعؿ٘ يف باطٓ٘ ايٛدٛبٞ أٚ 
شدٚد ـشدٚد ايػسع١ٝ َٔ إٔ ايـَا ذنسٙ ايؿكٗا٤ يف ؾسٚع اي :َٚجاي٘    

ٚتعصٜس ايـُتذاٖس باإلؾطاز يف غٗس  اييت هلل ضبشاْ٘ نايصْا ٚايًٛاط
يًٓاع نشد ايكرف ٚتعصٜس ٖٞ سٓل شدٚد اييت ـدٕٚ اي -زَطإ

ذتٗد ايعدٍ ايـُأٚ ْا٥ب٘  ()الَاّذسّ اىل اايـُايػتِ اذا دا٤ 
نإ  -دتازـٖٚٛ بايؼ عاقٌ َ -ذسَ٘ إقسازّا ـبطٛط١ ٜدٙ ٚإعرتف بايـُ

زمجّا نإ أٚ دًدّا  -شٓد عًٝ٘ـسّا يف ايعؿٛ عٓ٘ ٚيف إقا١َ ايدٝٓـاالَاّ َ
ٍٓ ع٢ً ايعؿٛ ،شٖٛاـْ أٚ قطع ٜد أٚ  (11)ألخبازعدد َٔ ا عٓ٘: ٚقد د

ِٓ ايتٛب١ ٚقد إغرتط ايؿكٗا٤ ٛٓايـُ -)زض( يًعؿٛ إٔ تٓط ١َ بايٓدا١َ تك
بـذسٜـُت٘ ذسّ ايـُاىل اإلقساز اإلختٝازٟ َٔ  -ٚايعصّ ع٢ً عدّ ايعٛد

 (Œ)يف أخبازِٖ ال أثس ي٘ ٖرا ايػسط ، ٚست٢ ٜػسع يًؿكٝ٘ ايعؿٛ عٓ٘
 برٍيصشاح إٔ ا (13)ألخبازبٌ ظاٖس عدد َٔ ا -ايصشٝش١ ٚايطعٝؿ١-

، ٚطٗاز٠ اىل ّٜٛ ايكٝا١َ ٚتطٗري ٖٛ تٛب١ْعًٝ٘  ايـشٓد٘ إلقا١َ ْؿطايـُذسّ 
 ٜهٕٛ إظٗازّا ناذبّا ٜـُهٔ إٔقساز قبٌ ايعؿٛ بُٝٓا إظٗاز ايتٛب١ بعد اإل

  .ٖرا . شٓد ٚايعكٛب١ـيًتدًص َٔ اي
 رب ـٛدٛد خـّا يـٝـيف ٖرا األَس ْاؾٛاٖسٟ )قدٙ( ـايـذِ قاٍ غٝدٓا ايـُععٚ     
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ٜعين َٔ  (يٝظ يف غ٤ٕٞ َٓٗا ْعِ) : ايعؿٛػرتط ايتٛب١ يف غسع١ٝ ٜٕ
 -ٖٚٛ سٓد اهلل ٚسٓك٘ -ذسَ٘ـعرتف بايـُذسّ ايـُأخباز عؿٛ االَاّ عٔ 

ٜعين تكٝٝد  (14)(ؿاقِٗ عًٝ٘ نإف يف تكٝٝدٖاـٚيعٌ إت ،إعتباز ايتٛب١)
، إال ذسَ٘ نايصْا أٚ ايًٛاطـعرتف بايـُذسّ ايـُأخباز عؿٛ االَاّ عٔ 

ٕ  َٓكٍٛ ٕ ايتكٝٝد أ زغِ ظٓٓٓا باضتٓاد ايكدَا٤  عٓدْا صعْببإمجاع
، ٜؤدٟ غسط ايتٛب١ ٖٚٛ ِٗقد ٚصًمل ٜصًٓا ٚػرتطني اىل خربٕ ايـُ

نجري٠ طًعٕٛ ع٢ً أخباز َشطٛز ٚـكازبٕٛ يعصس ايَؾاِْٗ  ٚال غسٚ
 . (Œَـُا صدز عِٓٗ )

شل ـطالم أخباز ايعؿٛ ال ٜػين عٔ اييهٔ ايعٔ بٛصٍٛ خرب َكٝٓد إل   
ذسّ  ايـُظٗاز يًؿكٝ٘ اىل االستٝاط ايٛدٛبٞ بإؾًرا نإ االتؿام داعّٝا 

شّا يتكٝٝد ـٚيٝظ ايعٔ صاي ،قبٌ ايعؿٛ عٓ٘بعد إقسازٙ تٛبت٘ ْٚداَت٘ 
 .ذسَ٘ ـعرتف بايـُذسّ ايـَُطًكات أخباز ايعؿٛ عٔ 

ػٗٛز٠ اييت ٜهٕٛ هلا َطتٓد َٚدزى َٔ ايـُُهٓٓا ايتُجٌٝ يًؿتٝا ـٜٚ    
 -١ ضعٝـ ال ٜجبت أَاّ ايـُٓاقػ١ ايعًُٖٝٚٛ  -ايٓصٛص ايػسع١ٝ

شسِٜ قطع ايصال٠ ايـُؿسٚض١ ٚإبطاهلا بعد ايػسٚع ؾٝٗا ـُجاٍ ؾتٝا تـب
 مجاع ايؿتٛا٥ٞٗا ببعض ْصٛص ايكسإٓ ٚايط١ٓ ٚباإلٚاييت إضتدٍ عًٝ

 .ايـُتػسعٞ ٚاإلزتهاش ايعًُٞ 

ٓاقػات ايـُب٘ يتشسِٜ قطع ايصال٠ مل ٜجبت أَاّ  ٍَٔدُتيهٔ َا إِض    
ػٗٛز٠ ايـُٚاالغهاالت ٚمل ٜتِ ديٌٝ قطعٞ أٚ َط٦ُٔ ب٘ ع٢ً ايؿتٝا 

غايب  تس٣ . ٚيعً٘ هلراً٘ـشكل يف َـشدرب٠ َٚـنُا ٖٛ َعًّٛ ألٌٖ اي
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 (ذا٠ ايعبادـْ)ُتتبع سٛاغٞ ـٜعٗس ينُا -شككني األٚاخسايـُايؿكٗا٤ 
زغِ  ،ايؿسٜط١قطع إستاطٛا يصَّٚا برتى ِٗ ؾإْ -(ايعس٠ٚ ايٛثك٢)ٚ

ألصٌ ايعًُٞ ايربا٠٤ أدا٤ اعدّ قٓاعتِٗ بديٌٝ ايؿت٣ٛ ٚعًُِٗ ب
شاظِٗ ـي ِٗستٝاطإ ٓػأَ نٕٛ ٚايعاٖس ،ايتشسِٜ ٚعدّ ايـُؤاخر٠ ع٢ً

تػسعٞ َٚٔ ايـُٞ ٚاالزتهاش سنب َٔ اإلمجاع ايؿتٛا٥ايـُذُٛع ايـُ
َعّا  (مجاع ٚايٓٓصـدايؿ١ )اإلذسأ٠ ع٢ً َـؾإ اي ،ايٓصٛص ايعدٜد٠

شس١َ إبطاٍ ـإستطٓا بَطتصعب ال ٜتٝطس يؿكٝ٘ َتٛٓزع ؾًرا  صعْب
أٚ خٛف ضسٕز أٚ  إال يطسٚز٠ٕ ؿسٚض١ ٚإَتٓاع قطعٗاايـُايصال٠ 

ٛٓغ١ يايـُشُٖٛا َٔ ايعٓاٜٚٔ ايجا١ْٜٛ ـْ  . شهِ األٚيٞـُدايؿ١ ايـط

ذصّ ـعدّ ايؤدٟ يـتد ْٛع االستٝاط أٚ شٓدـشاظات يًؿكٝ٘ تـ١ يٚثـُ    
 ادزاى أًٖٗا إٜاٖأٌٖ خربتٗا ٜٚٛؾل اهلل ضبشاْ٘ إل ٜدزنٗا ،بايؿت٣ٛ

ًرا قد ؾ ،ذاٖدٜٔايـُٚذيو َٔ ؾطٌ اهلل ع٢ً عباد٠  ،ٗاِٖ يـُٝٝصـٚت
خس يالستٝاط ايٛدٛبٞ أٚ االضتشبابٞ تتبع دٚاعٕ  أايـُدبري ـٜالسغ اي

 ،ع١ًُٝ االضتٓباط ُازض١ـ١ٝ أٚ عٓد َعٓد ايؿكٗا٤ يف زضا٥ًِٗ ايعًُ
تٛاص١ً ايـُتص١ً ايـُتابع١ ايـُْهتؿٞ بٗرا ايكدز َٔ ايعسض عكب 

م ايؿكٗا٤ األصٛيٝني ي٘ يف ٠ ايبشح ٚعدّ تطٓساييت إضتدعاٖا دٓد
ٟٓايـُنتبِٗ ايؿك١ٝٗ أٚ األصٛي١ٝ يف سدٚد  ِٗ ؾتض باب ايـُٚ ،تٛؾس يد

اسجني يف األصٍٛ عٔ إطالع ايبايبشح ٚعدّ إبكا٥٘ يف ايصدٚز بعٝدّا 
ٚايؿك٘ ايػسٜؿني، ٚايداعٞ ٜعترب ايبشجني األخرئٜ: سكٝك١ اصطالسات 

تٛؾٝكّا زٓباّْٝا  -ؾتٛا١ٝ٥ مخط١، َٚٓاغ٤٢ االستٝاط ايٛدٛبٞ ٚاالضتشبابٞ
ٌٓ ٚعال، ٚمل أدد َٔ ضبكين اىل بٝاْٗا ست٢ ٖرا  ٚؾتشّا َٔ أيطاف زٓبٞ د

 َٓٗا. جٕٛ ايـُٓصؿٕٛـ٢ُٓ إٔ ٜطتؿٝد ايباسأتـ -ٚضط مجاد٣ اآلخس٠ -ايّٝٛ
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ُٓت ـٚت ،ُباسح اإلدتٗاد ٚايتكًٝد ٚاالستٝاطـاّ بٝآْا يٖرا تـُ    
ٖـ 1415ا يف ضش٢ ايجالثا٤ : ايجأَ َٔ ذٟ ايكعد٠: َٚالسعتٗ اَباسجتٗ

عٓبس٠ عٔ ايٓعسٜات األصٛي١ٝ ايـُٛضٛع١ األصٛي١ٝ ايـُٚب٘ ٜتِ ايهتاب 
قد باسجٓا  ١َ يف دٚز٠ نا١ًَ َرتابط١َصًَتيـُيع١ًُٝ ااباْٞ ايـُدتاز٠ ٚايـُ

تعازف بـشجٗا عكٝب االضتصشاب، َطتكاّل َع  ؾٝٗا ايكٛاعد األزبع١
  تطع ضٓٛات ٚغٗسٜٔ .ؾهاْت َد٠ ايدٚز٠ األصٛي١ٝ األٚىل 

ٛضٛع١ ايـُ ـشٛختٓعِٝ ب ِٓـباسج١ يف ايدٚز٠ ايجا١ْٝ ٚتايـُُت ـٚقد ت    
َٔ غٗس  16ّٜٛ اإلثٓني :   ؾٝٗا داص١ـايٓعسٜات اير ٜسٚتـداألصٛي١ٝ 

ٖـ، ٚايـشُد هلل زب ايعايـُني ٚص٢ًٓ اهلل ع٢ً  1439مجاد٣ اآلخس٠ : 
أزدٛ إٔ ٜٓؿع اهلل بٗا أٌٖ ايعًِ ٚايؿطٌ  َـشُد ٚعرتت٘ أمجعني،

بكبٍٛ سطٔ  ضبشاْ٘آَاّل إٔ ٜتكبً٘ ٚاإلخالص هلل تعاىل، ٚاإلدتٗاد 
 (Œ)٘ٚعرتت (S)شُدـشػس يف يٛا٤ َـايٜٚػؿع٘ بػؿسإ ايرْٛب ٚ

ألٚيٝا٤ اهلل تعاىل ٚايربا٠٤  بربن١ عكٝد٠ ايٛال١ٜ ّٜٛ ايكٝاّ يسٓب ايعباد،
ُٓـّا ٚتذٛازٙ سٝٓـؾت بػٓسـُٔ تـايتٛضٌ ب، َع َٙٔ أعدا٤ ًت ظًِ ش

سؿاظّا  ،شاضدٜٔـؿرتٜٔ ٚنٝد ايها٥دٜٔ ٚسطد ايايـُني ٚإؾرتا٤ ايـُايع
ٟٖ طايػسٜؿنيرٖب ايـُع٢ً بٝط١ ايدٜٔ ٚ ُُٛا َأ ًَ َٔ َظ ُِ اٖئرٜ ًَ ََٚضَِٝع

َٕ ًُٔبٛ ََٜٓك ًَٕب  ُُٖتٔكنَيصطََُٓك ًِ شتطبّا آَاّل يف إٔ ـٚبكٝت صابسّا َ ص َٚاِيَعأقَب١ُ ٔي
( ٚعرتت٘ Sْٚػس عًّٛ ايسضٍٛ األععِ )أضاِٖ يف سؿغ دٜٔ اهلل 

(Œ )ٜزاغبّا يف تسٜٚر  -ايٓذـ األغسف -ُإـيف عاص١ُ ايعًِ ٚاال
 ،َهإطتطعؿني قدز اإلأسهاّ ايكسإٓ ٚايط١ٓ ٚزعا١ٜ ايـُؤَٓني ايـُ

األْبٝا٤ ٚايـُسضًني ، ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً شُد هلل زب ايعايـُنيـٚاي
ٕٕ اىل ّٜٛ ايكٝاّ يسٓب ايعايـُني ٚأٚصٝا٤ِٖ                                                                                                                                                                                                                          . أمجعني َٚٔ تبعِٗ بإسطا
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 تعريف باملؤلف         

         زَطفإ ايففُبازى يف   ٚيد يف ايٓذفف األغفسف فذفس ايٝفّٛ ايففخاَظ َفٔ غفٗس
 ٖف .1370عاّ / 

       تعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚأصٍٛ ايكسا٠٤ ٚايهتابف١ ٚأصفٍٛ ايفدٜٔ ٚفسٚعف٘ ٖٚفٛ يف
 ايعاّ ايفخاَظ َٔ عُسٙ .  

  ْٞبعد اَتشإ ٚاختباز يف َدازع )َٓتفد٣ ايٓػفس(   بتدا٥ٞ الادخٌ ايصف ايجا
 ايفذاَع١ٝ .ثِ ثِ ايجا١ْٜٛ ز بتفٛم يف ايدزاض١ االبتدا١ٝ٥ ٚتدٍز
  يفػسعفٝففففف١ يف ايفشففففٛش٠ ايفعًُفٝففففف١ فففففٞ ايفٓذفففففف األغففففسف   دزع ايفعًففففّٛ ا 

عًف٢ أٜفدٟ خفري٠ َدزضفٞ ايففشٛش٠ زهللٗفِ اء أسٝفا٤         -ايففُكدَات ٚايطفطٛ     -
 ٚأَٛات ٚأسطٔ إيِٝٗ مجٝعًا .

  غففسع يف سطففٛز )ايبشففح اخلففازز( فكٗففًا عٓففد أضففتاذ ايفكٗففا٤ آٜفف١ اء ايععُفف٢
ٚأصٛالً عٓد ايػٗٝد آٜف١ اء   (ضٛإ اء عًٝ٘زايطٝد أبٛ ايكاضِ املٛضٟٛ اخل٥ٛٞ )

, ٚسطففس ٜطففريًا عٓففد (ضففٛإ اء عًٝفف٘ز)ايععُفف٢ ايفففُريشا عًففٞ ايػففسٟٚ ايتربٜففصٟ
ضفٛإ اء  ز)غريُٖا فًِ ٜفذد ضفايت٘ فاْففكطع ٚقفد إخفتص ببشفح ايطفٝد اخلف٥ٛٞ        

طًٝفف١ ضففٓٛات عػففس٠ ٚدعًفف٘ َٓطًكففًا يتشكٝففل ايبشففٛخ ايفكٗٝفف١ ٚاألصففٛي١ٝ     (عًٝفف٘
 .   ّٓكشٗا يف بفشج٘ ايػسٜفٚايسداي١ٝ اييت نإ ُٜ

       باغس ايتدزٜظ يف تفُاّ ايفُساسٌ ايع١ًُٝ َتفدزدًا ستف٢ ايطفطٛ  ثفِ غفسع يف
ٞ يف اي -َٔ دٕٚ إعالٕ -فخاززايبشح اي ( ضز)ط١ٓ األخري٠ َٔ عُس ايطٝد اخلف٥ٛ

ًَفب  إىل         يبعد تعطًٝ٘  بفشج٘ ايػفسٜف ٚإعتفرازٙ عفٔ االضفتُساز يطف٤ٛ صفشت٘, ثفِ طىل
ايهفاٜفف١ فاضففتذاب يععففِٝ تففدزٜظ ايفففُهاضب ٚايسضففا٥ٌ ٚ -بإيفففشا   -ايفففُؤيف

ٜطفٗا , ثفِ بعفد االْتٗفا٤ َٓٗفا      فا٥د٠ ايهتب ايجالثف١ ٚناْفت يف٘ ايفدٚز٠ ايجايجف١ يف تدز     
عًف٢  ايفكف٘   خفازز يف تفدزٜظ   -ٖفف  1416/ يف ايّٝٛ ايتاضع َٔ غعبإ  -عًًٓا -غسع

ٚنتبٗففا بكًُفف٘ فهففإ )بػففس٣ ( ضز)َففٓٗر )َهاضففب( غففٝخٓا األععففِ األْصففازٟ
َطفتشدثات ايففُطا٥ٌ( يًطفٝد    ثفِ غفسع ضفابعًا يف غفس  )     ايفكا١ٖ( يف ضت١ أدصا٤ ,

ٍٍض( يف بفشح فكٗٞ اضتداليٞ ز)اخل٥ٛٞ ثفِ غفس   فظ )ايعفس٠ٚ ايفٛثك٢(       ,عا
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 , ثففِ ثفِ غفسع يف بففشح ايفففشر فكٗفًا إضفتداليًٝا عايٝفًا, ثففِ غفسع يف بففشح ايكطفا٤          
ًٗا إضتداليًٝا عايًٝاغس ع يف بفشح ايفشدٚد ٚاي )فكف٘  غفسع يف بففشح    , ثِتعصٜسات فك

 ,خ فكف٘ ايصفال٠  ٛ, ٚيفُا أنًُ٘ غسع يف بففش ٠ ٚايطٗٛز( ٚطبع يف ضت١ أدصا٤ايطٗاز
ٔ  ثففِ بعففد  فك٘ ايٓهففا  خ)ٛشفصففٍٛ غففسع يف بففخففازز األ إنُففاٍ ايففدٚز٠ ايجاْٝفف١ َفف
 .ايتٛفٝل ٚايكبٍٛ َٚٔ اء ع٢ً ثالثني دص١ٝٗ,٤ً ٚتصٜد َٛضٛعت٘ ايفك (ٚايصٚاز

* ٖٚهرا غسع يف تدزٜظ )أصٍٛ ايفك٘( خازدفًا يف ايٝفّٛ ايطفادع َفٔ غفٛاٍ /      
ٖففف ٚقففد أنُففٌ ايففدٚز٠ األصففٛي١ٝ األٚىل بعففد عػففس ضففٓني تكسٜبففًا, ثففِ غففسع يف  1416

ٍٕٚ ُٚتدٚز٠ بفففشج١ٝ السكفف١ ُتفف يًطباعفف١  تضففسُعٍشح عًفف٢ طبففل ايففدٚز٠ االٚىل ٚصففد

 .   ٚايٓػس, ٚقد تفِ طبعٗا يف أزبع١ عػس دص٤ً

ني عُف٢ ايػفٝم َففشُد أَف    بٝإ تعسٜفٞ بفُؤيفات ايففُسدع ايفدٜآ آٜف١ اء ايع          
فاْف٘   -ٖٚٛ صادز  َٔ ايففُسنص االعالَفٞ يففُهتب٘ ايففُبازى      -داّ ظً٘  -ايفُاَكاْٞ

سٜبفف١ عففد٠ اضتفطففازات عففٔ َؤيفاتفف٘: بعطففٗا ٜطفف ٍ عففٔ        ٚصففً٘  يف ايػففٗٛز ايك 
:  , ٚبعطٗا ٜط ٍ عفٔ ايففُٛضٛع١ ايفكٗٝف١   (بػس٣ األصٍٛ): ايفُٛضٛع١ االصٛي١ٝ

تفصفًٝٞ  بٝفإ  ْٚففذٝب ب  , ٚبعطٗا ٜط ٍ عفٔ ضفا٥س ايففُؤيفات .     (بػس٣ ايفكا١ٖ)
 عٔ َفذُٛع ٖرٙ االض١ً٦ ببٝإ مجٝع ايفُؤيفات ايٓادص٠ يطُاست٘ :

ٍ  بػس٣)* ايفُٛضٛع١ االصٛي١ٝ :  سٝفح   ,صفدزت يف أزبعف١ عػفس دفص٤ً     (االصفٛ
إٔ مساست٘ برٍ دٗدًا يف ايدٚز٠ االصٛي١ٝ ايجا١ْٝ َٔ بفشج٘ ايفخازز يتٓكٝح َا نتبف٘  

كٝا٤ ايفرٜٔ ضفبكٛٙ اىل   فيف ايدٚز٠ االٚىل ٚتفخسٜر ايفُطايب ايففخاص١ بايعًُفا٤ األتف   
٘ سًب١ االدتٗاد ٚاالضتٓباط  , ٚقفد نًُفت دٚزتف٘ ايجاْٝف١ يف     َع بٝإ ْعسٜات٘ ٚقٓاعاتف

( ٚقفد اعتٓف٢ فٝٗفا بفايبشٛخ ايفف١ُُٗ      ٖفف ٣1439 ايجا١ْٝ يف ايعفاّ ) أٚاخس غٗس مجاد
َُ ايٓافع١ يف َفذاٍ االضتٓباط ٠ يتٝطفري عًُٝف١ االضفتٓباط    عٍد, ألٕ ايبشٛخ االصٛي١ٝ 

 : , ٖٚٞدصا٤ألييفُٛضٛعات ايف١ُُٗ آٜبػٞ ايتعسٜف ب, ٚدتٗادٚاال

 أخفر فكفد  ُػتل ف* اجلص٤ االٍٚ : يف ايبشٛخ ايتُٗٝد١ٜ يعًِ االصٍٛ ٚيف بفشح اي
 َع تسى ايفطٍٛ . حُباسٖرٙ ايفبايفُِٗ َٔ  -داّ ظً٘ -
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 .ايكٛاعد االصٛي١ٝ ايفُستبط١ بُٗايف بفشٛخ االٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ٚ * ايفذص٤ ايجاْٞ:

* ايفذص٤ ايجايح : يف بفشٛخ ايعاّ ٚايفخاص ٚايفُطًل ٚايفُكٝد َٚفاِٖٝ األيففاظ  
 ٚايفُذٌُ ٚايفُبني ٚبفشح ايكٛاعد االصٛي١ٝ ايفُستبط١ بٗرٙ ايفُباسح  .

* ايفذص٤ ايسابع : يف بفشح تفُٗٝدٟ يًُالشَات ايعك١ًٝ ايفُطتك١ً ٚغفري ايففُطتك١ً   
 َٚباسح اإلدصا٤ َٚكد١َ ايٛادب .

ُفاع األَفس ٚايٓٗفٞ    ب َٚباسفح ادت * ايفذص٤ ايففخاَظ : يف َباسفح ايطفد ٚايرتٍتف    
 ًفطاد  .يٚاقتطا٤ ايٓٗٞ 

 :, ٖٚٞ تتٛاىل تباعًايفُع١ٓ ٚايػوثِ االدصا٤ ايالسك١ تستبط بفُباسح ايكطع ٚا   

ٕ )ٚ  (ايكطفع )* ايفذص٤ ايطادع : يف َباسح سذ١ٝ  َُٓٗفا  ايتفصفًٝٞ   -(االط٦ُٓفا
 .   (األدي١ اإلدتٗاد١ٜ) َٚباسح ايفشذر ٚاألَازات ايفُعترب٠ -ٚاالمجايٞ

ٚفٝٗفا َباسفح َفٔ     (Œ)* ايفذص٤ ايطابع:  يف َباسح سذ١ٝ أخبفاز ايففُعصَٛني  

ُ فف ٍ ٞ ايسدففاٍ ٚايدزاٜفف١ يبٝففإ سففدٚد سذٝفف١ األخبففاز ايفففُعٍُٛ بٗففا يف َفففذا      عً
 ,شدٜح ايػففسٜففشٛخ َُٗفف١ َففٔ نربٜففات عًففِ ايسدففاٍ ٚايفف  فٚفٝٗففا بففاالضففتٓباط 

 َٚباسح ادتٗاد ايسأٟ ٚايكٝاع ٚاالضتشطإ  .

* ايفذص٤ ايجأَ : بعد عسض ايفشذر ايففُعترب٠ اضفتشل عفسض َباسفح تعفازض      
شذر ٚايفُسدشات , ٚأيففشل ايػفٝم ايففُاَكاْٞ بٗفا َباسفح ايتفصاسِ يف َكفاّ        فاي

 س عسضٗا يفُا بعد بفشٛخ االصٍٛ ايع١ًُٝ  .  االَتجاٍ , ٚمل ٜؤٍخ

 : (األدي١ ايفكا١ٖٝ)بف ( ايفُعرب عٓٗا االصٍٛ ايع١ًُٝ) بفشٛخ ثِ غسع يف       

* ايفذص٤ ايتاضع : ٜعسض َباسفح ايفربا٠٤ تفصفٝاًل , ٜٚعفسض أصفٌ ايتخفٝري عٓفد        
دٚزإ االَس بني َفشرٚزٜٔ ٚقدزًا َٔ بفشٛخ أصٌ االغفتػاٍ : دٚزإ االَفس بفني    

 ايفُتبآٜني .
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* ايفففذص٤ ايعاغففس : يف َباسففح االغففتػاٍ ٚدٚزإ األَففس بففني األقففٌ ٚبففني األنجففس    
 .شسز ففٞ ايففٞ ايطسز ْٚفَٚباسح قاعدتٞ ْ (االصٍٛ ايع١ًُٝ)دسٜإ  ٚغسٚط

يععفِٝ  دي١ سذٝتٗا ٚايبشٛخ اأادٟ عػس : يف قاعد٠ االضتصشاب : * ايفذص٤ ايفش
 يفُستبط١ بٗا .ْفعٗا ٚا

ٚيف ايكٛاعففد   (تعففازض األصففٍٛ ايعًُٝفف١  ): يف َباسففح   * ايفففذص٤ ايجففاْٞ عػففس  
 : ايٝد ٚايفساغ ٚايتذاٚش ٚاصٌ ايصش١ ٚايكسع١ .الزبع١يػسع١ٝ اا

* ايفذص٤ ايجايح عػفس ٚايسابفع عػفس : يف بففشٛخ االدتٗفاد ٚايتكًٝفد ٚاالستٝفاط,        
َفٔ  ٗا مل ٜتطسم ايٝٗا َٔ ضبل ايػٝم ايفُاَكاْٞ ٖٚٞ بفشٛخ َفص١ً ْٚافع١ ٚبعُط

 .  ايفكٗا٤ األدال٤ ٖٚٞ يف أذٖاِْٗ ٚتفهساتِٗ

* ايفففخبري بايهتففب االصففٛي١ٝ ايطففا٥د٠ ٜالسففغ عًفف٢ ضففري ايفففُٛضٛع١ ٚطسسٗففا        
ع٢ً عسض ايفُباسح ايٓافع١  -داّ ظً٘ -بشٛخ ٜٚفذد سسص ايػٝم ايفُاَكاْٞيً

بعفض   -ضفُٓاً  -تٓباط نُفا ٜففذد ايففخبري ايففُٓصف     ايفُشتاز ايٝٗا يف َففذاٍ االضف  
َففٔ ايبشفٛخ ايٓافعف١ ايفيت مل ٜتعفازف عسضفٗا ٜٚفففذد ايففخبري ايففُتتبع غف٦ًٝا ٜطفريًا          

 ٞ يف عففسض ايبشففٛخ االصففٛي١ٝ عففٔ   -داّ ظًفف٘ -اخففتالف َففٓٗر ايػففٝم ايفففُاَكاْ
 . -قدُٖا  -الْصازٟ ٚنفا١ٜ ايػٝم ايفخساضاْٞ زضا٥ٌ ايػٝم اايفُٓٗر ايطا٥د يف

* ٚقد دا٤ت ايفُٛضٛع١ بًطإ عسبٞ َبني ٚاضح َٔ دٕٚ يهٓف١ ُٚعذُف١, ٖٚفٞ    

تتٍبع ايٓعسٜات االصٛي١ٝ ايفشدٜج١ يف ايكفسْني اجذفسٜني االخريٜفٔ ,َفٔ دٕٚ تهفساز      
فٝففل ايسٍبففاْٞ  َٛفففٌُ اٚ إٜفففذاش َتعففب أٚ تطٜٛففٌ َففصعر , ٚايفففشُد ء عًفف٢ ايت      

 ٞ ٚ  َٛالْفا صفاسب األَفس    َفٔ   ٚايتطدٜد ايففُعصَٛ يفٞ أَسْفا ايػا٥فب    إَفاّ شَآْفا ٚ
ٍٜٚطففس ظٗففٛزٙ ٚدعًٓففا َففٔ اْصففازٙ يف غٝبتفف٘    ٘عذففٌ اء فسدفف -ايفففُٗدٟ ايفففٗادٟ

 ٚسطٛزٙ  ٚزشقٓا ايػٗاد٠ بني ٜدٜ٘ اْ٘ مسٌٝع َفذٝب .
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َؤيفات ايفُسدع ايدٜآ آ١ٜ اء ايعع٢ُ ايػٝم َفشُد أَني طا٥س بٝإ تعسٜفٞ ب     
 ٖٚٛ صادز َٔ ايفُسنص االعالَٞ يفُهتب٘ : -داّ ظً٘  - ايفُاَكاْٞ

, ْعسضٗا تباعًا ني دص٤ًثالث٢ً : بػس٣ ايفكا١ٖ, ٖٚٞ تصٜد ع* ايفُٛضٛع١ ايفك١ٝٗ 
 :طبعٗاشَإ ٚ إْفذازٖا ٚإخسادٗا َٚباسجتٗا خازدًا ٚسطب تستٝب 

ايفذص٤ االٍٚ : بفشٛخ ايفُهاضب ايفُشس١َ ٚبعفض ايكٛاعفد ايفكٗٝف١ ٚايبشفٛخ        
 صفش١ . - 450 -كع يف ايسداي١ٝ ٜ

اجلص٤ ايجاْٞ : يف بك١ٝ َباسفح ايففُهاضب ايففُشس١َ ٚاسهفاّ َففذٍٗٛ ايففُايو           
 - 450 -ٚبفففشٛخ ايفففشل ٚايفففًُو ٚايفففشهِ ٚبعففض غففسٚط صففش١ ايبٝففع ٜكففع يف   

 صفش١ .

ايفذص٤ ايجايح : بفشٛخ ايفُكبٛض بايعكد ايفاضد ٚغسٚط ايفُتعاقدٜٔ, ٜكع يف      
 صفش١ . - 430 -

ايفذص٤ ايسابع : يف بفشٛخ ايعكد ايفطٛيٞ ٚيف غسا٥ط ايعٛضني يف ايبٝع ْٚففشٛٙ      
 صفش١ . - 430 -َٔ ايعكٛد ٚبٝع ايٛقف, ٜكع  يف 

ايفذص٤ ايفخاَظ : يف بك١ٝ غسٚط ايعٛضني ٚيف بففشٛخ االستهفاز ٚيف بففشٛخ         
از ايففشٝٛإ  ايفخٝاز ٚأصٌ يصّٚ عكد ايبٝع ٚبفشٛخ خٝاز االيتكا٤ )ايفُذًظ( ٚخٝ

 صفش١ . - 455 -ٚخٝاز ايػسط ٚاالغرتاط ٜكع يف 

ايفففذص٤ ايطففادع : يف بفففشٛخ خٝففاز ايػففع ٚخٝففاز ايعٝففب ٚيف بفففشٛخ أسهففاّ       
ايفففخٝازات ٚبفففشٛخ ايكففبض ٚايتطففًِٝ ٚبفففشٛخ ايٓكففد ٚايٓطفف١٦ٝ ٚأيفففشكٓا بفففشٛخ 

 صفش١ . - 460 -ايسبا ٚاسهاَ٘ تفُٗٝدًا يًبشٛخ االقتصاد١ٜ ايفُطتشدث١ ٜكع يف 

اجلص٤ ايطفابع : يف )فكف٘ ايففُطتشدثات( ٖٚفٛ غفس  يًفتفا٣ٚ ايففُطتشدث١ ايفيت              
 - 346 -نتب فسٚعٗا االضفتاذ ايففُشكل ايطفٝد اخلف٥ٛٞ , طبفع يف ايٓذفف ٜكفع يف        

صفش١ . ثِ طبع ثاًْٝا يف قِ ايفُكدض١ َع بعض االضافات, ٖٚفٛ ٜففشتٟٛ ايفتفا٣ٚ    
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شٖٛفففا َفففٔ االَفففٛز  ١ ٚاإلعالَٝففف١ ٚايػفففعا٥س ْٚ  االقتصفففاد١ٜ ٚايطبٝففف١ ٚاالدتُاعٝففف 
 .اييت ٜ شتاز ايفُؤَٕٓٛ يفُعسف١ ايفُٛقف ايػسعٞ َٓٗاايفُطتشدث١ 

اجلففص٤ ايجففأَ : يف فكفف٘ ايفففخُظ ٚاالْفففاٍ ٚأسهاَُٗففا تفصففٝاًل , طبففع يف قففِ           
 صفش١ . - 540 -ايفُكدض١ , ٜكع يف 

ايفذص٤ ايتاضع ٚايعاغس ٚاحلادٟ عػس ٚايجاْٞ عػس ٚايجايح عػس : يف فك٘ احلفر      
ٜػس  فٝٗا ايػٝم ايفُاَكاْٞ أسهاّ زضايت٘ ايفُختصس٠ ٚايعُس٠ ٖٚٛ  ط١ أدصا٤ 

 )َٓاضو احلر( طبع يف قِ ايفُكدض١ .

ايفذص٤ ايسابع عػس : فك٘ ايكطا٤ ٖٚٛ بفشح فكٗٞ إضتداليٞ يف أسهفاّ ايكطفا٤        
ايػسعٞ االضالَٞ ٖٚٛ غس  يفسٚع ايكطا٤ يف ايفذص٤ ايجايح َفٔ زضفايت٘ )َٓٗفاز    

 صفش١ . - 495 -ايصايفشني( طبع يف قِ يف 

شدٚد ٚايتعصٜسات, ٖٚٛ بفشح فكٗفٞ إضفتداليٞ   فايفذص٤ ايفخاَظ عػس : فك٘ اي     

دٚد يف اجلص٤ ايجايح بات ايػسع١ٝ, ٖٚٛ غس  يفسٚع احلفيف أسهاّ ايفشدٚد ٚايت دٜ
 صفش١ .  -660 -ني( طبع يف قِ ايفُكدض١ يف شف)َٓٗاز ايصاي ايفُٛىل:َٔ زضاي١ 

ٗففاز٠ َففٔ ايفففخبح ٚايطٗففٛز َففٔ ايفففشدخ( ٖٚففٛ ٚثففف١ُ أدففصا٤ ضففت١ يف )فكفف٘ ايط     
)َٓٗاز ايصايففشني :  ايفُٛىل ايػٝم ايففُاَكاْٞ: غس  فكٗٞ إضتداليٞ يفسٚع زضاي١ 

 ٢ٚاحلُفد يًفسب ايعايففُني, ٚقفد إْتٗف     طباعتف٘  ت قفد ْففذص  ٚفك٘ ايطٗاز٠ ٚايطٗٛز(, 

غفسع يف بففشٛخ )فكفف٘   ثففِ    بففشح ايػفٝم ايففُاَكاْٞ سٛيفف٘ يف بفدٚ غفٗس غفعبإ .      
 ( . 1439األصب يعاّ ) بعد إنُاٍ ايبشٛخ االصٛي١ٝ قبٌ غٗس زدب ايصال٠(

 

 ايفففُشبني يًتفكفف٘ ٚثففف١ُ نتففب َؤيففف١ يفا٥ففد٠ ايفففُؤَٓني ٚايفففُؤَٓات ايفففُتدٜٓني       

 : , ٚقد طبع َٓٗاٚايفُعازف االضال١َٝ
 . املكدض١ قِ ثِ يف االغسف ايٓذف يف طبع(االخالم َهازّ)أٚ (أخالقٓا) -1         
 .   ُكدض١فاي ثِ يف قِ االغسف طبع يف ايٓذف (بدا١ٜ ايعكٝد٠)أٚ  (عكٝدتٓا)-2       
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نتابإ َبٍططإ, ٚقد نتبفا يففُختًف ايففُطتٜٛات ايجكافٝف١, ُٖٚفا ْتفاز       ٖٚرإ       
َباسج١ ايفُٛضٛعني يف ايٓذفف االغفسف يف ايففشٛش٠ ايعًُٝف١ يف األعفٛاّ ايففُاض١ٝ       

 ٚيف عٗد ايػباب .
 سهاّ ايعبادات ٚاالخالم.أ: َفختصس يف ايعكٝد٠ ٚصس٠ االْاّتب -3     
, طبعفت  ُاَكاْٞفخب١: زضاي١ ع١ًُٝ ٚفتا٣ٚ غفسع١ٝ يًػفٝم ايف   ايفتا٣ٚ ايفُٓت -4     

 .( ٖف 1434يف ايٓذف االغسف يف عاّ )
عففامل ايكففرب ٚايففربشة زضففاي١ َبٍطففط١ تفففشٟٛ أسادٜففح ايعففرت٠ ايفففُعص١َٛ        -5     

 ايٛازد٠ يف بٝإ أسٛاٍ ايكرب ٚايربشة .
ٚايػففابات َففٔ أٖففٌ االٜفففُإ ٚايدٜاْفف١  الزبعففٕٛ سففدٜجًا نتففاب أَعففٍد يًػففبإا -6    

ًّففِ دٜففٔ اء تعففاىل  ٚايسغبفف١ يف ايتفّكفف٘ , ٖٚففٛ ٜتطففُٔ بٝففإ  ازف االضففالّ َٚعفف ٚتع
تٛضٝشٞ يًُساد َٔ أزبعني سدٜجًا َٓتكفا٠ َفٔ أسادٜفح ايعكا٥فد ايففشك١ ٚاألخفالم       

 ايفاض١ً ٚايفك٘ ايفشٓٝف ٚايرتب١ٝ االضال١َٝ ايصايفش١ .

 ْعري : ٚيًػٝم ايفُاَكاْٞ  نتب مل تطبع ,        
ض قصفص ايعًُفا٤ ايعفازفني    َٚع٘ ًَشفل يف بعف   ,تفهسات ايتٛسٝد ٚايعسفإ -1    

ايصففادقني , ٚقففد أخففر َٓفف٘ )عففامل ايكففرب ٚايففربشة(ٚ) االزبعففٕٛ سففدٜجًا( ٚطبعففا        

 َطتكًني .
 ُٛىل ايطبصٚازٟ)قدٙ(.  فشه١ُ َٓع١َٛ ايفَتابع١ ي -شٛخ ٚتعًٝكات فب -2     
آزا٤ ْٚعسٜات يف بعض نربٜات عًُٞ ايسداٍ ٚايدزا١ٜ ٚبعفض ايصفػسٜات,    -3   

ًَشكف١ً ببشفٛخ سذٝف١     (بػس٣ االصٍٛ) ايفُٛضٛع١ االصٛي١ٝٚقد أٚدع أنجسٖا يف

 ( .Œاألخباز ايفُ ثٛز٠ عٔ ايفُعصَٛني )
١ً)َٓٗاز ايصايفففشني( يف ثالثفف١ أدففصا٤ تطففتٛعب   ايسضففاي١ ايعًُٝفف١ ايفففُفصٍ  -4      

ايفسٚع ايفك١ٝٗ بايتُاّ+ َطتشدثات املطا٥ٌ + َٓاضو احلر, ٖٚفرٙ أدفصا٤  طف١    

 ّ(ٚ)ايفتففا٣ٚ ايفففُٓتخب١( فتهففٕٛ ايسضففاي١ٜٓطففِ ايٝٗففا دففصإٓ َطبٛعإ)تبصففس٠ االْا
 ايع١ًُٝ ايتا١َ ضبع١ أدصا٤ .        
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